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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 23.3. Sv. Turíbia de Mongrovejo, biskupa  

Štvrtok 25.3. ZVESTOVANIE PÁNA  Slávnosť 

Nedeľa 28.3. KVETNÁ NEDE ĽA (NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)  

 
 

Slávnosť 20. výročia vysviacky diecézneho biskupa 
Drahí bratia a sestry, prosíme vás o modlitby za nášho diecézneho otca 
biskupa Rudolfa Baláža z príležitosti 20. výročia jeho biskupskej služby. 
A zároveň ďakujme Pánovi za to, že nám ho dal ako svedka pravdy. 
 

Kňazské rekolekcie 
V pondelok sa budú konať rekolekcie kňazov celej diecézy 
v Kňazskom seminári v Badíne. Preto sv. omša o 8.30 nebude. 
Úmysel, ktorý bol na tento čas nahlásený, už bol odslúžený 8. marca. 
 

Spovedanie k Veľkej noci 
Od pondelka, 22. marca, bude v Katedrále spovedať viacero 
kňazov, podľa rozpisu, ktorý je na oboch nástenkách. Už dopredu 
upozorňujeme, že okrem týchto časov a dní sa spovedať nebude. 
Preto vás prosíme, aby ste si vybrali vhodný čas a nenechávali si              
sv. spoveď na posledné dni. 
 

Kvetná nedeľa 
Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa. Je to zároveň 23. medzinárodný 
deň mládeže, z príležitosti ktorého je aj celodiecézna zbierka      
na fungovanie centra mládeže v Španej Doline a Univerzitných 
pastoračných centier diecézy.  
Svätá omša o 9.30 nebude, pretože sa zjednotíme v slávení 
s diecéznym biskupom pri sv. omši o 10.00 vo farskom kostole 
Nanebovzatia Panny Márie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pobožnosť krížovej cesty 
Pobožnosť Krížovej cesty je aj túto nedeľu na Kalvárii o 14.30, a          
po nej je sv. omša.  
 

Modlitby matiek 
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie 
Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole 
Panny Márie Pomocnice v Sásovej v dňoch 26.-28.3.2010. Program 
stretnutia je na nástenke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RROOKK  KKŇŇAAZZOOVV  
1199..0066..22000099  ––  1111..0066..22001100  

 

V rámci Roka kňazov by sme vám radi priniesli 
slovník funkcií a úradov aj s vysvetlením, ktoré  
sa v Cirkvi používajú, nakoľko sme sa viackrát  
stretli s otázkou, čo to-ktoré slovo znamená. 
 

SSLLOOVVNNÍÍKK  FFUUNNKKCCIIÍÍ  AA  ÚÚRRAADDOOVV  AA  IINNÝÝCCHH  NNÁÁZZVVOOVV  
 

Použitá literatúra:  
František Vnuk – Príručný slovník kresťanstva (2003)  
Kolektív autorov – Malý teologický lexikon (1989) 
 

biskup (gr. episkopos – dohliadač, dozorca) – člen cirkevnej hierarchie, 
duchovná osoba ustanovená pápežom, aby ako nástupca apoštolov slúžil 
veriacim diecézy, nad ktorou dostal jurisdikciu. Spolu s ostatnými biskupmi 
sveta tvorí kolégium biskupov. Ako „nástupca apoštolov a člen biskupského 
kolégia má účasť na apoštolskej zodpovednosti za celú Cirkev a na poslaní 
celej Cirkvi pod autoritou rímskeho pápeža, nástupcu svätého Petra“ (KKC 
čl. 1594, LG 22-23). K vyhradeným biskupským právam patrí vysviacka 
kňazov, vysluhovanie sviatosti birmovania a požehnávanie posvätných 
olejov. Tradičné insígnie biskupa sú: mitra, berla, pektorál, prsteň 
a katedra (biskupský stolec v katedrále). Okrem riadnych biskupov, ktorí 
sú na čele diecéz, existujú aj iné stupne biskupskej hodnosti, ako je 



pomocný (svätiaci) biskup, emeritný biskup, biskup – koadjútor, biskup – 
apoštolský administrátor, titulárny biskup. 
 

biskupská konferencia – pôvodne to boli stretnutia biskupov cirkevnej 
provincie, širšej oblasti alebo aj celej krajiny, ktoré zvolával arcibiskup 
alebo metropolita. Po Druhom vatikánskom koncile biskupské konferencie 
dostali formálnejší ráz a nadobudli dôležitejší význam. Ich predsedovia, 
volení členmi biskupského zboru krajiny na určité funkčné obdobie, sú ex 

officio členmi Biskupskej synody v Ríme.  
 

bohoslovec – teológ, poslucháč teologickej fakulty. 
 

camerlengo – (starofranc. kamerling – komorník) – titul kardinála, ktorý je 
správcom pápežského dvora a majetku Svätej Stolice. Keď pápež zomrie, 
zariaďuje jeho pohreb, zvoláva konkláve a riadi priebeh voľby nového 
pápeža. 
 

celebrant – (lat. celebrare – sláviť) – pred Druhým vatikánskym koncilom 
sa týmto pojmom označoval kňaz alebo biskup, ktorý slúžil sv. omšu alebo 
vykonával iný bohoslužobný úkon, na rozdiel od ostatných participujúcich 
klerikov, ktorí boli iba asistentmi. Od Druhého vatikánskeho koncilu môže 
však niekoľko kňazov slúžiť (koncelebrovať) sv. omšu súčasne a vtedy sa 
hovorí o hlavnom celebrantovi a koncelebrantoch. 
 

cenzor – (lat. censere – posudzovať) – osobitný cirkevný úradník, ktorý 
dostal od biskupa poverenie, aby preskúmal, či knihy, určené pre širší 
alebo užší kruh veriacich, neobsahujú nič proti viere, mravom a vkusu.      
Od r. 1975 sa cenzorský súhlas vyžaduje len pri prekladoch Svätého Písma, 
pri liturgických knihách, katechizmoch a vedeckých teologických dielach. 
 

ceremoniár – asistujúci kňaz alebo diakon, ktorý riadi ceremónie                  
pri slávnostných bohoslužbách a iných liturgických slávnostiach. Tiež 
magister caeremoniarium. 
 

cirkevní Otcovia – titul udelený niektorým starovekým 
a ranostredovekým teológom a spisovateľom, ktorí sa tešili všeobecnej 
úcte pre svoj bezúhonný život a pravoverné učenie. Ich spisy majú 
všeobecné cirkevné schválenie. Pokladajú sa – každý v inom zmysle a v inej 
miere – za klasikov kresťanskej kultúry.  
 

 
 



 


