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10. – 16.5.2010
Liturgický kalendár:
Streda

12.5.

Sv. Nerea a Achila, mučeníkov
Sv. Pankráca, mučeníka

Ľubovoľná
spomienka

Štvrtok

13.5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Slávnosť

Piatok

14.5.

Sv. Mateja, apoštola

Sviatok

Nedeľa

16.5.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Kňazské rekolekcie
V pondelok sa budú konať rekolekcie kňazov dekanátu Banská
Bystrica – Katedrála vo farnosti Badín. Preto sv. omša o 8.30 nebude.
Prosebné dni za úrodu
Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami za úrodu. Záväzný je
jeden deň.
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný
sviatok. Sv. omše zo slávnosti budú takto: V stredu večer o 18.00 hod,
vo štvrtok o 7.00 8.30 a 18.00 hod.
Novéna k Duchu Svätému
V piatok začína novéna k Duchu Svätému. Budeme sa ju modlievať
vždy pred večernou svätou omšou, na záver adorácie.
Svätec týždňa
Sv. Nereus a Achileus (3. stor.)
Boli rímski vojaci. V tejto službe boli často účastní na mučení a popravách
odsúdencov. V istej chvíli však obaja prijali kresťanstvo, pohnutí zrejme
hrdinstvom mučených kresťanov. Svoj nový životný postoj prejavili aj
zrieknutím sa znakov vojenskej hodnosti. Čoskoro za takéto počínanie boli
odsúdení na smrť. Obaja boli hrdí, že tak môžu dokázať vernosť Kristovi.
Celý proces prebehol pravdepodobne za cisára Diokleciána, koncom
3. storočia. Správu o umučených vojakoch podáva pápež Damazus, ako aj

dva kamenné stĺpy zo 4. storočia, na ktorých sú vytesané scény mučeníctva.
Nereus a Achileus boli pochovaní v Domitiliných katakombách, z čoho
zrejme neskôr vznikla legenda, že obaja patrili medzi služobníctvo Flávie
Domitily. To by však obaja museli žiť o dve storočia skôr, pretože Flávia
Domitila ako kresťanka zomrela mučeníckou smrťou už koncom prvého
storočia. Iní zas hovoria, že Nereus a Achileus patrili k strážam cisára
Neróna. Tieto posledné rozprávania však vznikli neskôr, preto si
vierohodnosť zasluhuje skôr starobylá správa pápeža Damaza.

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)

kolégium biskupov – spoločenstvo všetkých biskupov Katolíckej cirkvi, ktorí
spolu s pápežom ako svojou hlavou, a nikdy bez tejto hlavy, sú subjektom
najvyššej a plnej moci nad celou Cirkvou. Táto moc sa však môže vykonávať
iba so súhlasom rímskeho pápeža.
kolégium konzultorov – biskupom vybraná skupina 6 – 12 kňazov, ktorí slúžia
ako jeho poradný zbor pri riadení diecézy.
koncelebrant – kňaz, ktorý spolu s biskupom alebo inými kňazmi slúži
sv. omšu pri tom istom oltári.
koncil – (lat. concilium – poradné zhromaždenie) – stretnutie biskupov
a významných cirkevných reprezentantov za účelom riešenia doktrinálnych
alebo disciplinárnych záležitostí. Keď stretnutie zvolá pápež a zúčastnia sa ho
biskupi celého sveta, koncil sa nazýva všeobecný (ekumenický). Takýchto
koncilov bolo doteraz 21, posledný v r. 1962 – 1965 v Ríme.

konferencia biskupov – stála inštitúcia biskupov krajiny alebo väčšieho
územného celku spoločne plniacich pastoračné úlohy pre dobro veriacich
svojho územia.
konvent – (lat. conventus – zhromaždenie) – 1. budova, v ktorej žije komunita
kňazov alebo rehoľníkov. V anglosaských krajinách sa týmto názvom označuje
ženský kláštor, 2. zhromaždenie cirkevného zboru v evanjelickej cirkvi.
konzistórium (lat. consistere – pozostávať) – 1. zhromaždenie kardinálov,
ktoré zvoláva a ktorému predsedá pápež, 2. najvyšší súdny a administratívny
dvor a anglikánskej a presbyteriánskej cirkvi.
konzultori – (lat. consultare – radiť sa) – cirkevní poradcovia biskupa aspoň
štyria.
kooperátor – (lat. co-operare – spolupracovať, pomáhať) – cirkevný
pomocník, napr. kaplán pridelený biskupom na pomoc kňazovi.
kúria diecézna – (lat. curia – budova, dvor) – inštitúcie a osoby, ktoré
pomáhajú biskupovi v pastoračnej a administratívnej práci pri riadení.
Pozostáva z generálneho vikára, kancelára, aktuára, notára, pracovníkov
cirkevného súdu a iných úradníkov biskupskej kancelárie.
kúria rímska – poradný a výkonný zbor pápeža, pápežský dvor a jeho
funkcionári, prostredníctvom ktorých Svätá Stolica spravuje Cirkev.
Po Druhom vatikánskom koncile bola kúria značne zreorganizovaná, viaceré
oddelenia boli zrušené, iné spojené a ustanovené nové. V súčasnosti pozostáva
zo Štátneho sekretariátu, 10 kongregácií, 3 tribunálov, pápežských rád,
interdikasterálnych (medzikuriálnych) komisií a iných úradov.
kuriálny kardinál – kardinál, ktorého prvoradou povinnosťou je práca
v niektorom kuriálnom oddelení (na rozdiel od kardinála v pastorácii).
kustos – (lat. custodire – strážiť, dozerať) – titul kanonika, ktorého
povinnosťou je starostlivosť o veci potrebné pre bohoslužby v katedrálnom
chráme.

