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Utorok

13.4.

Sv. Martina I., pápeža a mučeníka

Nedeľa

18.4.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ľub. spom.

Sviatok Božieho milosrdenstva
Dnešná nedeľa je sviatkom Božieho milosrdenstva. S týmto sviatkom je spojený
najväčší prísľub Milosrdného Ježiša: Duša, ktorá po dobrej svätej spovedi
pristúpi v tento deň k svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín
a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú
milosti. Je to úžasný prísľub, ktorého hodnota sa rovná sviatosti krstu.
Využime túto ponuku, ktorú nám dáva sám Pán Ježiš.

Zbierky
V zbierke na Jeruzalem sa vyzbieralo 193,00 € a na Boží hrob 205,00 €. Všetkým
darcom Pán Boh zaplať.

Slávnosť Božieho milosrdenstva
Farnosť na Belvedéri pozýva na slávnostnú sv. omšu vo sviatok Božieho
milosrdenstva, 11. apríla 2010 o 15.00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons.
Marián Bublinec, generálny vikár. Pred sv. omšou bude modlitba korunky
k Božiemu milosrdenstvu a po sv. omši možnosť uctenia relikvie sv. Faustíny.
Počas sv. omše bude piesňami sprevádzať skupina IOCUS z Prievidze.

6. rozhlasová púť Rádia Lumen
Rádio Lumen pripravuje v tomto roku 6. rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove. Uskutoční sa v sobotu 8. mája 2010.
Jej tohtoročná téma znie Kristovo kňazstvo ako dar Božieho milosrdenstva.
Cieľom púte je napĺňať ducha modlitby, obety a lásky, upriamiť pozornosť
na tých, ktorí majú odvahu nasledovať Krista a chcú byť sluhami Kristovho
poslania. Život v nasledovaní Krista je skutočne náročným „povolaním“, pretože
sme všade ohrození hriechom a všetci potrebujeme Jeho milosť.
Program začne o 9.00 hod. privítaním pútnikov a po ňom bude modlitba posv.
ruženca. O 10.30 hod. nasleduje slávnostná svätá omša. Popoludňajší program sa
začne o 13.30 hod. vystúpením Petra Milenkyho a Jozefa Bubnára. O 14.15 nasleduje
pásmo o kňazovi – spovedníkovi sv. Faustíny, Božom Sluhovi Michalovi

Sopočkovi. O 15.00 hod. nasleduje korunka k Božiemu milosrdenstvu a záverečné
požehnanie pútnikov.
Informácie o 6. rozhlasovej púti získate v pracovných dňoch na telefónnych
číslach 048/4710810, 4710831 alebo na Lumen linke každý štvrtok od 16.00 hod.
do 18.00 hod., na bezplatnom telefónnom čísle 0800 113 144, prípadne e-mailom
na adrese: put@lumen.sk .

Svätec týždňa
Sv. Gemma Galganiová (1878 - 1903)
Žila v talianskom meste Lucca. Od malička prežívala časté telesné a duševné
utrpenia. Ako osemročnej jej zomrela matka. O osem rokov brat a neskôr i otec.
Medzitým rodina prišla o majetok. Gemma pritom trpela častými chorobami. Jej
príklad v znášaní týchto utrpení si zasluhoval obdiv. Raz tak ochorela, že všetci už
očakávali jej smrť. Náhle však bola uzdravená na príhovor sv. Margity Alacoque.
O niekoľko mesiacov dostala stigmy – viditeľné krvavé znaky Pánovho utrpenia.
V posledných rokoch udržovala styky s rehoľou passionistov, ktorých cieľom je
šíriť úctu k Pánovmu utrpeniu. Gemma chcela vstúpiť do ženskej vetvy tejto
rehole, no prekážkou jej boli ustavičné zdravotné problémy. Zato však bola
obdarovaná vzácnymi mystickými darmi, no zároveň ťažko trápená diablom. Jej
odchod z tohto sveta bol opäť spojený s prežívaním Kristovho utrpenia na kríži.
Po mnohých pochybnostiach a skúmaniach, Cirkev musela napokon uznať
pravosť jej mimoriadnych duchovných darov a vyzdvihnúť obdivuhodnú silu,
pochádzajúcu od Boha. Gemma zanechala po sebe aj niekoľko spisov, vďaka
ktorým v nej môžeme vidieť aj hlboko ľudskú osobnosť, so zmyslom pre humor
a kresťanskú radosť.

ROK KŇAZOV
19.06.2009 – 11.06.2010
V rámci Roka kňazov vám prinášame slovník
funkcií a úradov aj s vysvetlením, ktoré sa
v Cirkvi používajú, nakoľko sme sa viackrát stretli,
s otázkou čo to-ktoré slovo znamená.

SLOVNÍK FUNKCIÍ A ÚRADOV A INÝCH NÁZVOV
Použitá literatúra:
František Vnuk – Príručný slovník kresťanstva (2003)
Kolektív autorov – Malý teologický lexikon (1989)

dekan – (lat. decanus – vedúci skupiny desiatich) – 1. biskupom vymenovaný
kňaz, ktorý dozerá na život a činnosť kňazov niekoľkých susedných a blízkych
farností, 2. vedúci univerzitnej fakulty, ktorého si členovia profesorského zboru
zvolia spomedzi seba, aby bol predstaviteľom a hovorcom fakulty na určité
funkčné obdobie, 3. dekan zboru kardinálov je volený v tzv. suburbiárnych
(v Ríme alebo v bezprostrednej blízkosti Ríma pôsobiacich) kardinálov, aby ako
primus inter pares (prvý medzi rovnými) bol oficiálnou hlavou posvätného kolégia
kardinálov.
diakon – (gr. diakonos – služobník) – osoba, ktorá prijala nižšie kňazské svätenie,
tzv. diakonát. Druhý vatikánsky koncil zaviedol aj trvalý diakonát, ktorý
nevyžaduje celibát. Súčasnou úlohou diakona je: „podľa toho, ako mu to určí
zodpovedná cirkevná vrchnosť, vysluhovať slávnostným spôsobom krst,
opatrovať a rozdávať Eucharistiu, asistovať v mene Cirkvi pri uzavieraní
manželstva a požehnať ho, prinášať umierajúcim sv. prijímanie, čítať veriacim
Sväté Písmo, vzdelávať a povzbudzovať ľud, viesť pobožnosti a modlitby
veriacich, vysluhovať sväteniny, konať smútočné a pohrebné obrady“ (LG č. 29).
diakonisa – žena, ktorá v prvých kresťanských storočiach vykonávala podobné
služby ako diakon, najmä pokiaľ išlo o asistenciu pri vysluhovaní sviatostí krstu
a pomazania chorým ženám. Spomínajú sa
ako diacona, vidua, virgo canonica. Táto účasť žien v diakonáte zanikla v 6. storočí.
V 19. storočí ju protestantské cirkvi znovu zaviedli.
domáci prelát – pôvodne titul určitých cirkevných hodnostárov na pápežskom
dvore. V súčasnosti ho však pápež udeľuje aj kňazom mimo Ríma ako osobitné
pápežské ocenenie. S hodnosťou je spojený titul Monsignore (Mons.).
dómska kapitula – družná (kolegiálna) kapitula pripojená k dómu. Pozostáva
z vybraných kňazov – kanonikov, ktorí pomáhajú biskupovi najmä pri slávnostných bohoslužbách. Na čele kapituly stojí dómsky prepošt alebo veľprepošt.
don (z lat. dominus – pán) – titul a oslovenie kňaza alebo rehoľníka, najmä
v Taliansku. U nás je zaužívané medzi saleziánmi, podľa príkladu ich zakladateľa
sv. Jána Bosca, známeho pod menom Don Bosco.
duchovný direktor – kňaz, ktorý duchovne pomáha inej osobe a usmerňuje jej
duchovnú formáciu. V seminároch je prítomnosť duchovného direktora kánonicky
nariadená (KKP k. 239). Tiež špirituál.
duchovný správca – kňaz, ktorému sa natrvalo zveruje pastoračná starostlivosť
o nejaké spoločenstvo alebo osobitnú skupinu veriacich.

"Aj keď utrpenie, ktoré spôsobil
komunistický totalitný režim bolo
nesmierne, svedectvo
a martýrstvo rehoľníkov
a rehoľníc ostáva
nasledovaniahodným
a inšpiratívnym
pre ľudí dneška."

Srdečne Vás pozývame

do Katedrály
sv. Františka Xaverského
na Námestí SNP

kde si zvonením
zvonov a pobožnosťou pripomenieme
________________________________

60. výročie AKCIE K
- LIKVIDÁCIE KLÁŠTOROV

v utorok 13. apríla
o 20:50 hod.
Dňa 13. apríla 2010 si pripomíname 60. výročie
od Akcie K (zatváranie kláštorov). V tento pamätný
deň tvrdého zásahu totalitnej vládnej moci
v Československu voči rehoľníkom pozývajú laici a
členovia zasväteného života všetkých veriacich
ku krátkej pobožnosti v chrámoch. V spoločnej
modlitbe sa spojíme na celom Slovensku, aby sme
si zvonením zvonov (od 20:58 do 21:01), modlitbou
a adoráciou pripomenuli toto smutné výročie.

