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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok 

Nedeľa 9.5. 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   

 

Zbierka na seminár 
Minulú nedeľu bola zbierka na seminár. V našej farnosti sa vyzbieralo 
502 Eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
 

Upratovanie na Kalvárii 
V sobotu 1. mája bolo na Kalvárii veľké upratovanie. Zúčastnilo sa 
približne 60 ľudí, vo veku od 3 do 86 rokov. Všetkým vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať za dobrú vôľu a odvedenú prácu. 
 

Výročie úmrtia 
V pondelok, 3. mája si pripomenieme 7. výročie smrti emeritného 
banskobystrického biskupa Mons. Jozefa Feranca. Pamätajme naňho 
vo svojich modlitbách. 
 
 
 

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. Gizela (zomr. asi r. 1060) 
Bola dcérou bavorského vojvodu Henricha II. Vydala sa za sv. Štefana, 
prvého uhorského kráľa. Spolu s ním pracovala na pokresťančení 
Maďarov. Založila viaceré kláštory a kostoly. Jej syn sv. Imrich roku 1031 
predčasne zomrel. O sedem rokov neskôr stratila aj manžela. Jeho nástupca 
na tróne dal ovdovenej kráľovnej zhabať všetok majetok. Gizela, chudobná 
a opustená, odišla z Uhorska v roku 1045. Zvyšok života prežila v ženskom 
benediktínskom kláštore neďaleko Pasova. Tam sa neskôr stala aj opátkou. 
V kláštore Niedernburg ju napokon aj pochovali.  
 
 

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) 
 

kancelár – (lat. cancellarius – vrátnik, tajomník) – kľúčový úradník 
biskupskej kúrie, ktorého hlavnou úlohou je vyhotovovať a rozposielať 
spisy kúrie a uschovávať ich v archíve. Je tiež notárom a tajomníkom kúrie.  
 

kanonik – člen katedrálnej alebo družnej (kolegiálnej) kapituly. Niektorí 
kanonici majú špecifické hodnosti a funkcie, ako napr. prepošt, kantor, 
lektor, kustos.  
 



kapitula – (lat. caput – hlava) – osobitne vybraná skupina kňazov, ktorí 
ako poradný zbor pomáhajú biskupovi spravovať diecézu.  
 

kapitulný vikár – kňaz zvolený členmi kapituly na výkon biskupských 
povinností v čase, keď legitímny biskup zomrie, alebo mu je nejakým 
spôsobom znemožnené vykonávať úrad.  
 

kaplán – (lat. capellanus – správca kaplnky) – 1. novokňaz, ktorého biskup 
pridelí staršiemu kňazovi (principálovi) ako pomocníka a spolupracovníka 
vo farnosti, 2. kňaz, ktorý sa venuje pastorácii určitej skupine ľudí, napr. 
pacientom v nemocnici, študentom na univerzite.  
 

kardinál – (lat. cardo – pánt) – pápežom vymenovaný najvyšší cirkevný 
hodnostár. Kardináli tvoria pápežov poradný zbor, stoja na čele 
kongregácií a od r. 1179 majú exkluzívne právo voliť nového pápeža.  
 

klauzúra – (lat. claudere – zavrieť /dvere/) – časť rehoľného domu alebo 
kláštora, ktorá je vyhradená iba pre príslušníkov rehole.  
 

klerik – (gr. kleros – podiel, dedičstvo) – 1. vysvätený sluha Boží, príslušník 
kléru, 2. študent teológie, ktorý sa pripravuje na kňazstvo, seminarista. 
 

klérus – duchovenstvo, osoby, ktoré prijali sviatosť posvätného stavu, t.j. 
diakoni, kňazi, biskupi.  
 

kňaz – po náležitej duchovnej a intelektuálnej príprave biskupom 
vysvätená osoba, ktorá sa venuje pastoračnej službe. Kňaz slúži Božiemu 
ľudu vyučovaním, Božím kultom a pastorálnou správou.  
 

kňazská rada – reprezentačná skupina kňazov, ktorí ako poradný zbor 
pomáhajú biskupovi riadiť diecézu. Približne polovicu rady volia kňazi 
diecézy, ďalších vymenuje biskup a iní sú jej členmi na základe úradu, 
ktorý v riadení diecézy zastávajú.  
 

koadjútor (lat. adjuvare – pomáhať) – pomocný, svätiaci biskup s právom 
nástupníctva pridelený biskupovi alebo arcibiskupovi.  
 

kolegialita – (lat. collega – spoločník, druh) – princíp spoluúčasti biskupov 
na spravovaní Cirkvi.  
 

kolegiálna kapitula – zbor kňazov ustanovený biskupom ako pomocný 
zbor na riadenie diecézy a na slávnostnejšie celebrovanie Eucharistie 
a iných pobožností.  
 


