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Liturgický kalendár: 
 

Streda 9.6. Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi Ľub. spom. 

Piatok 11.6. NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť 

Sobota 12.6. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Spomienka 

Nedeľa 13.6. 11. Nedeľa v Cezročnom období    

 

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime - 

Najmilší Ježišu, ktorá je predpísaná na slávnosť Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (byť 

v milosti posväcujúcej, prijať sv. prijímanie, pomodliť sa na úmysel Svätého 

Otca a vzbudiť si odpor k hriechu). 
V tento deň oficiálne končí aj Rok kňazov. Ďakujeme všetkým vám, ktorí 
ste v tomto roku pomáhali nám, kňazom, svojimi modlitbami, 
povzbudeniami, radami alebo fyzickou pomocou a prosíme o túto vašu 
pomoc aj naďalej pre naše vzájomné posväcovanie. 
 

Diakonské svätenie 
V sobotu, 12. júna 2010 diecézny otec biskup Rudolf Baláž udelí 
diakonské svätenie 4 kandidátom počas slávnostnej sv. omše o 10.00 hod. 
v Katedrále sv. Františka Xaverského. Sv. omša o 8.30 nebude. 
 

Sviatosť birmovania 
V nedeľu, 13. júna 2010 diecézny biskup udelí sviatosť birmovania 
našim birmovancom, počas slávnostnej sv. omše o 10.30. Sv. omša o 9.30 
nebude. 
 

Zbierka pre postihnutých povodňami 
Budúcu nedeľu, 13.6.2010 bude diecézna zbierka pre postihnutých 
povodňami v našej diecéze.  
List diecézneho biskupa si môžete prečítať vzadu na výveske. 
 
 
 
 



Regionálne stretnutie lumenrodín 
V nedeľu, 13. júna 2010 Rádio LUMEN pozýva na regionálne stretnutie 
lumenrodín, ktoré sa uskutoční v Brezne. Program začne sv. omšou o 10.30 
vo farskom kostole a bude pokračovať do popoludňajších hodín v Centre 
voľného času. Prihlásiť sa môžete telefonicky v pracovných dňoch na čísle 
048/471 08 31 alebo e-mailom na lumenrodiny@lumen.sk  
Podrobný program je na výveske v kostole. 
 
 
 

Svätec týždňa 
 

Sv. Efrém (306?-373) 
Pochádzal zo severnej Sýrie. Bol vychovaný po kresťansky, ale poznal 
dobre aj grécku filozofiu. Sústredil sa však hlavne na teológiu, ktorú sám 
rozvíjal. Písal veľmi jednoducho, nesústredil sa na vedeckú presnosť, písal 
skôr básnicky, ale práve vďaka tomu sa jeho myšlienky dobre pamätali. 
Väčšinu života strávil v Nisibise ako diakon. Vyučoval, kázal, písal 
a pomáhal núdznym. V čase vieroučných sporov obraňoval pravú vieru 
proti Áriovmu bludu, ktorý popieral Ježišovo božstvo. Tohto vzdelaného 
diakona chceli vysvätiť za kňaza, ba dokonca aj za biskupa, no on vtedy 
predstieral pomätenosť, aby sa tejto hodnosti vyhol. Roku 367 Peržania 
dobyli jeho rodné mesto a preto sa utiahol viac na západ   do mesta Edessa, 
kde bola veľká cirkevná obec. Efrém tu žil ako aktívny diakon a zároveň 
mních, v modlitbách a prísnych pôstoch. Keď v tomto meste vypukol veľký 
hlad, Efrém sa stal hlavným organizátorom pomoci obyvateľstvu. Krátko 
potom zomrel. Zanechal po sebe viac ako 300 hymnov, kvôli ktorým ho 
neskôr nazvali „harfou Svätého Ducha“. Mnohé z týchto hymnov sa dnes 
používajú v liturgii východnej i západnej Cirkvi a stali sa predmetom 
teologického bádania. 
 
 
 

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) 
 
sakristián – 1. laik alebo kňaz, ktorý má na starosti sakristiu, 2. kostolník. 
seminár (lat. semen – semeno) – katolícky vysokoškolský inštitút, ktorý 
zriaďuje každá diecéza na duchovnú a intelektuálnu prípravu kňazského 
dorastu. Správu seminára vedie rektor, o hospodárske záležitosti sa stará 
vicerektor, duchovnú stránku vedie špirituál a vychovávateľskú úlohu plní 
prefekt.  
sufragán (lat. suffragium – voľba, podpora) – biskup vo vzťahu 
k arcibiskupovi alebo metropolitovi. V súčasnosti je to zvyčajne biskup 
diecézy, ktorá je súčasťou cirkevnej provincie, napr. nitriansky, trnavský 
a banskobystrický biskup vo vzťahu k bratislavskému arcibiskupovi.  
superior (lat. super – nad) – predstavený rehole.  
Svätý Otec – slovenský preklad titulu „Beatissimus Pater“, ktorým sa 
označuje pápež ako duchovný otec všetkých veriacich.   
synoda biskupov – zhromaždenie biskupov z rozličných krajín sveta alebo 
z vymedzených územných oblastí s cieľom prerokovať dôležité otázky 
viery, mravov, disciplíny a činnosti Cirkvi. Synoda podlieha autorite 
pápeža, ktorý ju zvoláva, schvaľuje jej rozhodnutia a vydáva príslušné 
dekréty. 
špirituál – jeden z predstavených seminára, kňaz poverený starosťou 
o duchovnú prípravu bohoslovcov.  
teológ – kto sa zaoberá teológiou, bohoslovec. 
titulárny biskup – cirkevný hodnostár, ktorému pri biskupskej vysviacke 
udelili titul zaniknutej diecézy. Má všetky privilégia biskupa. Titulárny 
biskup môže byť pomocný (auxiliaris), pomocný s právom nástupníctva 
(coadjutor) alebo emeritný (emeritus).  
tonzúra (lat. tondere – strihať, holiť) – strihanie alebo vyholenie vlasov     
na temene hlavy, ktoré pre prijímateľa symbolizovalo odlúčenie od sveta 
a úplné oddanie sa Bohu. Tento obrad, ktorý vykonával biskup                         
pri udeľovaní nižších svätení (akolyta, exorcista, lektor), bol v r. 1972 spolu 
s nižšími sväteniami zrušený. V mnohých reholiach, najmä 
kontemplatívnych, sa obrad dodržiava dodnes a vykonáva ho opát.  
 



tribunál – (lat. tribuna – vyvýšené miesto) – cirkevné súdne inštitúcie, 
ktoré rozhodujú v sporných záležitostiach týkajúcich sa: 1. viery a mravov, 
2. porušenia cirkevných zákonov, 3. uplatňovania cirkevnej autority.  
vikár (lat. vicarius – zástupca, námestník) – duchovná osoba, ktorá 
zastupuje cirkevného hodnostára vo výkone úradu a koná v jeho mene. 
V tomto zmysle je generálny vikár zástupca biskupa, apoštolský vikár je 
pápežom poverený správca diecézy v misijných oblastiach alebo na území, 
ktoré z rozličných príčin nie je právoplatnou diecézou.  

 


