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Liturgický kalendár: 
 

Streda 21.4. Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľub. spom. 

Piatok 23.4. Sv. Vojtecha, bibskupa, mučeníka Spomienka 

Sobota 24.4. 
Sv. Juraja, mučeníka 
sv. Fidélia zo Sigmaringenu, mučeníka 

Ľub. spom. 

Nedeľa 25.4. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Zbierka na seminár 
Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým darcom už vopred úprimné 
Pán Boh zaplať. 
 

Miestna skupina SSV 
Miestna skupina Spolku sv. Vojtecha pozýva členov a priaznivcov na sv. omšu, 
ktorá bude odslúžená za členov SSV 23. apríla 2010 (piatok) o 18.00 vo farskom 
kostole v Radvani. Po sv. omši bude beseda s P. Václavom Hypiusom. 
Dňa 24. apríla 2010 (sobota) o 19.15 MS SSV pozýva na modlitbu sv. ruženca       
do Katedrály sv. Františka Xaverského, ktorú bude vysielať v priamom prenose 
Rádio LUMEN. 
 

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. Anzelm (1033? - 1109) 
Pochádzal zo šľachtickej talianskej rodiny. Pod vplyvom matky bol ako chlapec 
veľmi nábožný. Už ako 15 ročný sa chcel stať benediktínom. Otec však nechcel 
o tom ani počuť. Anzelm sa potom tak mravne spustil, že sa to nepáčilo ani otcovi. 
Pár krát sa pohádali a Anzelm ušiel  z domu. Tri roky žil ako tulák, až sa napokon 
usadil pri jednom francúzskom benediktínskom opátstve. Tu študoval a znova 
pocítil rehoľné povolanie. Pokračoval v štúdiu, bol vysvätený za kňaza, ba čoskoro 
sa stal priorom a neskôr opátom kláštora. Starším mníchom sa to spočiatku 
nepáčilo, no Anzelm si ich získal svojou inteligenciou a skromnosťou. Anzelma 
onedlho pozval do Anglicka jeho bývalý učiteľ Lafranco, ktorý sa medzitým stal 
arcibiskupom v Canterbury. Tu pôsobil Anzelm aj s inými rehoľníkmi.                      
Po Lafrancovej smrti, kráľ Viliam II. jednoznačne žiadal Anzelma, aby sa on stal 
novým arcibiskupom. Anzelm sa tomu vzpieral, no napokon vysviacku prijal. Kráľ 
však natoľko vstupoval do záležitostí Cirkvi, že Anzelmov protest voči takejto 
manipulácii skončil trojročným dobrovoľným vyhnanstvom. Do Anglicka sa vrátil 
na pozvanie nového kráľa Henricha I. Čoskoro však aj s novým kráľom nastal ten 
istý problém, kvôli ktorému musel Anzelm opäť odísť na tri roky do vyhnanstva. 
Napokon kráľ ustúpil. Anzelmov návrat bol sprevádzaný veľkou radosťou 
obyvateľstva. Až do smrti bol vzorným pastierom, ako aj vynikajúcim filozofom 
a teológom. 
 

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

 

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. 
 
 
 
 

SSLLOOVVNNÍÍKK  FFUUNNKKCCIIÍÍ  AA  ÚÚRRAADDOOVV  AA  IINNÝÝCCHH  NNÁÁZZVVOOVV  
 

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



emeritný – (lat. mereri – zaslúžiť, získať) – titul, ktorý sa udeľuje 
biskupom a iným cirkevným hodnostárom, ktorí opustili úrad                      
po dosiahnutí predpísaného veku, alebo sa ho zriekli z prijateľných 
dôvodov. 
 

eparcha – biskup Gréckokatolíckej cirkvi. 
 

eparchia – (gr. eparchos – vladár) – 1. byzantská provincia, 2. pravoslávne 
alebo gréckokatolícke biskupstvo (diecéza).  
 

episkopát – biskupský zbor, komunita biskupov určitej územnej oblasti 
(štátu, kontinentu alebo celého sveta).  
 

eremita – (gr. erémia – púšť, samota) – pustovník, osoba, ktorá 
z náboženských dôvodov sa utiahla do samoty, kde sa usiluje o prehĺbenie 
a zdokonalenie svojho duchovného života.  
 

exarcha (gr. archos – panovník) – 1. vedúci cirkevný hodnostár (medzi 
patriarchom a metropolitom) autokefálnej Pravoslávnej cirkvi, 2. zástupca 
patriarchu, metropolitu alebo biskupa (s právomocou biskupa) pre určitú 
oblasť vo východnej Cirkvi.  
 

exarchát – územie pod cirkevnou jurisdikciou exarchu.  
 

farár – kňaz, ktorého biskup poveril správou farnosti. Táto zodpovedná 
funkcia sa udeľuje až potom, keď kňaz podal dôkaz o svojich schopnostiach 
pred svojim ordinárom a skúšobnou komisiou (examinatores synodales).  
 

farnosť – najmenšia cirkevná územná a administratívna jednotka 
s vlastným kostolom, v ktorej pastorálnu starostlivosť vykonáva biskupom 
poverený kňaz. Okrem územnej farnosti jestvujú aj farnosti organizované 
na etnickom alebo kultovom základe, napr. slovenské farnosti v zahraničí, 
gréckokatolícke farnosti v rímskokatolíckom prostredí a pod.  
 

filiálka (lat. filia – dcéra) – menšia obec alebo osada, ktorá má síce svoj 
kostol, ale je časťou väčšej farnosti, ktorej kňaz sa stará o jej duchovné 
potreby. Tiež fília.  
 

flagelanti (lat. flagellum – bič, korbáč) – náboženskí extrémisti 
v stredoveku, ktorí putovali mestami a vidiekom, pričom sa verejne 
bičovali ako akt pokánia za hriechy sveta. Hnutie vzniklo v Itálii a rozšírilo 
sa po celej Európe, hlavne počas morovej epidémie v 14. storočí.  
 

fráter (lat. brat) – člen rehoľného spoločenstva, ktorý neprijal kňazské 
svätenie.  



BRATIA BOSÍ KARMELITÁNI  
FARNOSŤ B. BYSTRICA – KATEDRÁLA  
MLÁDEŽ UPC Š. MOYSESA, BISKUPA 

 

P O Z Ý V A J Ú 
 

dňa 1. mája 2010 
 

na dobrovoľnícku akciu 
skrášľovania Kalvárie na Urpíne. 

 

Zraz o 9.00 pri kláštore Karmelitánov. 
 

Kto môže, nech si donesie pracovné rukavice, 
záhradnícke nožnice, prípadne hrable, mačety... 

 

Všetkých pracujúcich pozývame na obedné 
posedenie pri kotlíkovom guláši. 

 

Občerstvenie (voda a sladkosti)  
budú pripravené pri kláštore.  

 

Radi privítame aj váš príspevok k občerstveniu, 
ktorý môžete pridať k spoločnému. 

 

 Nezabudnite si doniesť dobrú náladu  
a oddýchnuté svaly. 


