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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 24.5. Svätodušný  pondelok  

Utorok 25.5. 
Sv. Bédu Ctihodného, kňaza 
Sv. Gregora VII., pápeža 
Sv. Márie Magdalény de Pazzi 

Ľub. spom. 

Streda 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza Spomienka 

Štvrtok 27.5. Sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľub. spom. 

Nedeľa 30.5. NAJSVÄTEJŠEJ   TROJICE Slávnosť 

 
 
 

Obdobie cez rok 
Dnešnou nedeľou končí Veľkonočné obdobie a začína obdobie Cez 
rok. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána. 
 

Veni Creator 
Dnes každý, kto sa zúčastnil spevu k Duchu Svätému môže získať 
úplné odpustky za obvyklých podmienok (byť v milosti 
posväcujúcej, prijať sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca: 
Otčenáš, Zdravas a Sláva). 
 

Zbierka na masmédiá 
Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédiá, vyzbieralo sa 
283,-EUR. Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 
 

IV. Európsky festival umeleckého školstva 2010 
Slovenská rada rodičovských združení pozýva pri príležitosti              
IV. Európskeho festivalu umeleckého školstva 2010 dňa 
28.05.2010 na slávenie sv. omše o 8.30 v Katedrále sv. Františka 
Xaverského. Hlavným celebrantom bude diecézny biskup Mons. 
Rudolf Baláž. 
 
 
 
 



 

Svätec týždňa 
 

Sv. Béda Ctihodný (673-735) 
Béda sa narodil neďaleko kláštora sv. Petra a Pavla v Wearmouth-Jarrow 
v Anglicku. Keď mal tri roky, poslali ho do kláštora na výchovu k opátovi sv. 
Benediktovi Biscopovi a Ceolfridovi. Neskôr sa stal mníchom. Keď mal 
tridsať rokov, bol vysvätený za kňaza. Celý čas trávil v kláštore, venoval sa 
štúdiu Sv. Písma, písaniu a vyučovaniu. Považuje sa za najučenejšieho 
človeka svojej doby a človeka, ktorý mal vo svojej dobe najväčší vplyv         
na anglickú literatúru. Jeho spisy sú naozajstným súhrnom vedomostí tej 
doby vrátane komentárov k Pentateuchu a rôznym iným knihám Biblie. 
Písal teologické a vedecké rozpravy, historické práce a životopisy. Jeho 
najznámejšia práca je HISTORIA ECCLESIASTICA, história anglickej cirkvi a 
obyvateľov, ktorú ukončil v roku 731. Mapuje dejiny kresťanstva 
v Anglicku po rok 729 a je základným zdrojom ranej anglickej histórie. 
Pomenovanie „ctihodný“ mu bolo udelené na koncile v Aachene v r. 853 
ako prejav uznania jeho múdrosti a učenosti. Bol poctivým učencom, 
významným štylistom, „otcom“ anglickej histórie, prvý, ktorý datoval 
udalosti po Kristovi. V roku 1899 bol vyhlásený za učiteľa Cirkvi. Zomrel 
v Wearmouth-Jarrow 25. mája 735. Uctieva sa aj ako patrón študentov. 
 
 
 

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) 
 



pápež – (gr. pappas – otec) – titul hlavy Katolíckej cirkvi, rímsky biskup, 
nástupca Petrov a zástupca (námestník) Kristov, ktorý má osobitné 
postavenie (prvenstvo, primát) medzi biskupmi. Primát znamená plnú 
a najvyššiu moc v otázkach učenia viery, mravov a cirkevného poriadku.  
 

pápežský legát – osobitný reprezentant Svätej Stolice, poverený 
významným poslaním. Poslanie môže byť dočasné (vtedy sa používa 
označenie legatus a latere) alebo trvalé, ako napr. diplomatické zastúpenie 
(legatus missus, nuncius). Sv. Metod bol pápežským legátom pre Slovanov. 
 

pastoračná rada – poradný zbor biskupa. Pozostáva z laikov a klerikov, 
ktorí skúmajú a zvažujú pastoračné záležitosti v diecéze a predkladajú 
biskupovi praktické návrhy.  
 

páter – katolícky kňaz, zvyčajne rehoľný. 
 

patriarcha – (gr. pater – otec, arche – vládca) – 1. prarodičia Izraelitov 
v širšom zmysle od Adama po Abraháma, v užšom zmysle iba Abrahám, 
Izák a Jakub, 2. titul biskupov niektorých dôležitých stredísk východnej 
i západnej Cirkvi: Rím, Antiochia, Alexandria, Jeruzalem a Carihrad, 3. tiež 
titul hlavy niektorých východných Cirkví (ruskej, arménskej, atď.) 
a arcibiskupov Benátok, Lisabonu a pod.  
 

poľný kurát – duchovný, pridelený na pastoráciu v armáde, ktorý 
sprevádza vojsko na jeho mimo kasárenských aktivitách, ako sú napr. 
manévre, frontové boje a pod.  
 

pontifex maximus (lat. najvyšší kňaz, doslova staviteľ mostov) – názov 
pochádza zo starorímskej pohanskej doby, kde tento titul mali kňazi ako 
stavitelia mostov medzi božstvom a ľudom. Pôvodne sa ním označoval 
biskup ako nástupca apoštolov, v súčasnosti je tento titul vyhradený iba 
pre pápeža.  
 

pontifikálny – (lat. pontifex – veľkňaz) – to, čo sa vzťahuje na pápeža 
a biskupov (napr. biskupom celebrovaná sv. omša je pontifikálna sv. omša. 
 

pop – (gr. pappas – otec) – kňaz Pravoslávnej cirkvi.  
 

postulátor (lat. žiadateľ) – cirkevná osoba, ktorá dáva podnet na otvorenie 
procesu blahorečenia alebo svätorečenia príslušným cirkevným súdom. 
 

 


