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26.4. – 2.5.2010
Liturgický kalendár:
Streda

28.4.

Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka
Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza

Ľubovoľná
spomienka

Štvrtok

29.4.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,
spolupatrónky Európy

Sviatok

Piatok

30.4.

Sv. Pia V., pápeža

Ľubovoľná
spomienka

Sobota

1.5.

Sv. Jozefa, robotníka

Ľubovoľná
spomienka

Nedeľa

2.5.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Zbierka na seminár
Dnes je zbierka na seminár. Všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh
zaplať.

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. Peter Chanel (1803 - 1841)
Žil v období po strašnej francúzskej revolúcii, ktorá narobila krajine veľa
kultúrnych a morálnych škôd. Kláštory boli zničené, mnohí rehoľníci
a kňazi pozabíjaní. Zdalo sa, že Cirkev vo Francúzsku ostane na dlhý čas
ochromená. No nestalo sa tak. Peter, žijúci vo východnom Francúzsku,
veľmi rýchlo prejavil záujem o kňazské aj misionárske povolanie. Bol
jedným z tých, ktorí boli aj po revolúcii znakom životaschopnosti Cirkvi.
Vďaka vedeniu horlivého kňaza sa Peter dostal do seminára a stal sa
kňazom. Jeho túžba odísť do misií však musela chvíľu počkať. Aj samotné
Francúzsko malo totiž v tomto čase nedostatok kňazov. Po čase však
miestny biskup povolil Petrovi odísť do misií. Prekážkou sa však tento krát
stala liberálna revolúcia. Peter vtedy vstúpil do rehole maristov (Máriina
spoločnosť). Ich úlohou bola spočiatku výchova mládeže, no po nejakom
čase sa viacerí z nich dostali na misie do Oceánie. Bol medzi nimi aj Peter.
No pôsobenie misionárov bolo spojené aj s ťažkosťami. Museli sa učiť novú
reč, chápať miestne zvyklosti a nenechať sa znepokojiť občasnými
zrážkami dvoch znepriatelených kmeňov. Peter si postupne získal hlavne
mladých domorodcov na ostrove Futuna. Starší sa však na to pozerali
s nevôľou. Keď sa Petrovi podarilo získať aj náčelníkovho syna,
náčelníkova rodina sa rozhodla, že ho zabije. Prepadli ho, kyjakmi zrazili na
zem a náčelník mu sekerou rozťal hlavu. Táto jeho obeta však priniesla
svoje ovocie – zakrátko celý ostrov prijal kresťanstvo a spolu so susedným
ostrovom dnes tvorí samostatné biskupstvo, ktoré dnes vedie domorodý
biskup.

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)

generálna kapitula – pravidelné stretnutie predstaviteľov a delegátov
rehoľných spoločností, ktoré je ich najvyššou autoritou. Rozhoduje
o kľúčových záležitostiach spoločnosti, volí najvyššieho (generálneho)
predstaveného, vydáva záväzné normy na obnovu a prehĺbenie náboženského
života.
generálny predstavený – najvyšší predstavený rádu alebo kongregácie.
generálny vikár – (lat. vicarius – náhradník) – duchovný ustanovený
biskupom, ktorý je oprávnený zastupovať ho a konať v jeho mene. Menuje
a odvoláva ho biskup.
gvardián (tal. guardia – stráž, dozor) – predstavený františkánskeho kláštora.
Habemus papam (lat. Máme pápeža) – slová, ktorými z balkóna Baziliky
sv. Petra v Ríme dekan kardinálskeho zboru oznamuje zvolenie nového pápeža.
hierarchia – (gr. hieros – posvätný, archos – vládca) – duchovenstvo,
rozčlenené do troch stupňov hodností: biskupi, kňazi a diakoni. Častejšie sa
však týmto slovom označujú iba pápež a biskupi.
igumen (gr. hegumenos – vodca, vedúci) – opát alebo predstavený kláštora
vo východnej Cirkvi.
in pectore (lat. v hrudi) – pri vymenovávaní kardinálov alebo pri mimoriadnych cirkevných vyznamenaniach pápež niekedy z rozličných dôvodov
nezverejní vopred všetky mená, ale si ich drží „v skrytosti svojho srdca“.
inštalácia (lat. stallum – pevné miesto) – pôvodne to bolo slávnostné uvedenie
kanonika do jeho vyhradeného kresla v katedrálnom chóre. Dnes má širší
význam a aplikuje sa na uvedenie do cirkevného úradu alebo funkcie.
isychasta – (gr. hesychia – pokoj, ticho) – mních, ktorý žije sám v pustovni
(isychastíriu), kde sa venuje modlitbe a meditovaniu.

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

POZÝVAJÚ
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.

