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Sv. Dominik, kňaz a zakladateľ rehole domi-
nikánov 
 Narodil sa okolo 
roku 1170 v starokas-
tílskom meste Cale-
ruega. Vyštudoval 
filozofiu a teológiu. 
Bol veľmi šikovný  
a nadaný. Mnohí ho 
obdivovali. Vynikal 
skutkami veľkej dob-
ročinnosti, podporo-
val chudobných.  
 V roku 1206 ces-
toval cez Francúzsko 
do Ríma a spoznával veľké nebezpečenstvo 
šírenia bludov albigéncov a valdéncov. Učili, 
že jestvuje Boh dobra a Boh zla - hmoty. Opo-
vrhovali všetkým, čo súviselo s hmotou - súk-
romným majetkom, manželstvom, cirkevnou 
organizáciou, kňazstvom, sviatosťami, mä-
som i svetskou vrchnosťou. Napriek tomu, že 
ich vonkajšia životospráva bola prísne aske-
tická, mnoho ľudí ich nasledovalo. Nechali sa 
krstiť ich krstom, ktorý bol podľa nich nevy-
hnutnou podmienkou spásy. Bludári rúcali 
chrámy, prenasledovali a zabíjali kňazov. Páli-
li mestá i dediny a vraždili tých, ktorí nechceli 
prijať tento blud. V Dominikovi sa prebudila 
veľká túžba stať sa misionárom medzi odpad-
líkmi, chcel ich priviesť naspäť do Cirkvi. Ino-
cent III. vyhovel jeho želaniu. V južnom Fran-
cúzsku začal misijnú činnosť úplne chudobný. 
Postupne sa k nemu pripojilo niekoľko horli-
vých kazateľov. Podľa tradície sa mu raz  
pri modlitbe zjavila Panna Mária a povedala 
mu, aby si vybral hlavné pravdy viery, kratuč-
ko ich vysvetľoval a učil ľudí modliť sa. Potom 
ho naučila modliť ruženec. Vďaka tomu sa 
potom obrátilo mnoho ľudí. Ruženec sa tak 
stal dedičstvom rádu dominikánov. V meste 
Prouille pri Toulous založil misijnú stanicu. Tu 
niekde môžeme hľadať zárodok veľkého 
diela sv. Dominika, základ jeho rehoľného 
spoločenstva.  
 V roku 1215 založil spoločenstvo bratov 
kazateľov v Toulous. Základom kazateľskej 
rehole, ktorá mala chrániť Cirkev pred útok-
mi zvonku, boli chudoba a štúdium. Už  
22. decembra 1216 pápež Honórius III. schválil 
rád dominikánov. Život a pôsobenie Domini-
ka sa vyznačovali záchranou ľudských duší. 
Jeho pokora a jednoduchosť mu získavali 
množstvo prívržencov. Jeho mužská i ženská 
rehoľa sa veľmi rýchlo rozrástla. 
 Sv. Dominik zomrel 6. augusta 1221 vyčer-
paný na misijnej ceste v Boloni so slovami: 
„Zachoval som neporušenosť tela až do tejto 
chvíle. Hľaďte aj vy pestovať čistotu, zotrvaj-
te v pokore a dobrovoľnej chudobe, pamätaj-
te, že Bohu slúžiť znamená panovať.”  
Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor IX.  
v roku 1234. 

(Každý deň so svätými II.) 

FARSKÝ HLÁSNIK 

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

 Rehoľa bratov kazateľov (hovor. dominikáni) je súčasťou Katolíckej cirkvi. 
Patrila k tzv. žobravým rádom, ktoré žili z milodarov okolitého obyvateľstva. 
Bola založená sv. Dominikom Guzmánom v 13.stor. a oficiálne schválená pápe-
žom Honoriom III. v r.1216. Riadi sa regulou sv. Augustína, doplnenou vlastnými 
ustanoveniami. Dominikáni sa v prvých rokoch svojej existencie rýchlo rozšírili 
po vtedajšej stredovekej Európe. Usádzali sa predovšetkým vo veľkých mestách, 
univerzitných centrách a biskupských sídlach. Rád mal biskupom pomáhať tým, 
že im poskytoval spoločenstvo vzdelaných a pripravených kazateľov. Od počiat-
ku až doteraz je hlavným cieľom a poslaním  rehole podľa túžby sv. Domini-
ka kázať pre spásu duší. Hlásajú evanjelium Ježiša Krista – vteleného Božieho 
Slova, ktorý priniesol ľuďom radostné posolstvo o Božej láske a jeho milosrden-
stve. Obracajú sa ku všetkým ľuďom bez rozdielu, najmä k chudobným 
a znevýhodneným. Veľký dôraz kládli na vzdelanie, vedecké štúdium a podporu 
duchovného života. Medzi známych členov rádu patrili napr. Tomáš Akvinský 
a Katarína Sienská.  
 Prvé kláštory – konventy na Slovensku boli založené v Trnave, Banskej Štiav-
nici, Košiciach, Komárne a vo Veľkom Šariši. Doba reformácie priniesla dominiká-
nom úpadok a z historických kláštorov sa podarilo obnoviť len konvent 
v Košiciach. Po páde socializmu sa okrem košického kláštora založili konventy 
v Bratislave, Žiline, Dunajskej Lužnej a vo Zvolene. V r.1997 bola vyhlásená Slo-
venská viceprovincia zasvätená Ružencovej Panne Márii a v r. 2001 založená Slo-
venská provincia bratov dominikánov. Konvent v Košiciach je najstarším a naj-
väčším konventom provincie. Bratia sa venujú pastorácii v dominikánskom kos-
tole a pastorácii mládeže na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.  
Ku kláštoru patrí Dominikánske Mariánske Centrum, ktoré zabezpečuje marián-
sku pastoráciu a vydávanie časopisu „Svätý Ruženec“.  
 Dominikánska rodina sa skladá z 3vetiev – bratia, sestry a laici. Kongregácia 
sestier si za patrónku zvolila bl. Imeldu, ktorá ich inšpirovala jednoduchosťou 
a láskou k Eucharistii. Pri svojom zrode mala tri komunity: Petrovany, Humenné 
a Trebišov. V súčasnosti pôsobia aj v Bačkove.  
 Ako sa stať dominikánom? K životu sv. Dominika sa viaže príbeh o tom, že sa 
mu raz vo videní zjavili svätí Peter a Pavol, ktorí mu dali palicu a knihu so slovami 
„Choď a káž, pretože si Bohom vyvolený pre túto službu.“. Sv. Dominik počúvol 
tieto slová a jeho bratia 800 rokov „berú do rúk palicu a knihu“, aby ohlasovali 
svetu evanjelium – Ježišovu radostnú zvesť o nebeskom kráľovstve. Človek sa 

kazateľom nenarodí, ale sa ním stáva. Základnou 
úlohou dominikánskej formácie je jasne „formovať 
dominikánskeho kazateľa“. Z tohto dôvodu by 
zápal pre kázanie mal byť prítomný už hneď  
na začiatku procesu rozlišovania povolania. A ako 
spoznáme dominikána na ulici? V Anglicku a v nie-
ktorých iných krajinách sa im hovorí aj „čierni bra-
tia“ kvôli čiernemu plášťu s kapucňou, ktorý nosia 
cez biele habity. Odev dominikánov okrem toho 
pozostáva zo škapuliara a z koženého opaska,   
na ktorom je vľavo zavesený pätnásťdesiatko-

vý ruženec. V ikonografii je sv. Dominik zobrazovaný ako kazateľ v dominikán-
skom odeve. Jeho atribútmi sú kniha, ľalia, vrabec, kameň, palica, hviezda 
a ruženec. 

SVÄTEC MESIACA        

Úlohy farskej ekonomickej rady (FER) 
 FER pomáha dozerať na ochranu farského majetku. 
 FER prerokuje rozpočet na nový rok. Na konci roka farár za pomoci FER zos-
taví výkaz o správe – prehľad príjmov a výdavkov, ktorý odošle svojmu dekano-
vi.  
 Stará sa o zdroje príjmov a zabezpečenie potrieb farnosti, povzbudzuje  
a organizuje veriacich v starostlivosti o budovy  

FARSKÁ RADA POD DROBNOHĽADOM 

  (Pokračovanie na strane 2) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.04. streda PA 07:30 

02.04. Zelený štvrtok PA 18:00 

03.04. Veľký piatok PA 15:00 

04.04. Biela sobota PA 20:00 

05.04.  
Veľkonočná nedeľa BO 08:00 

  PA 09:30 

06.04.  

pondelok DV 08:00 

(svätá liturgia) PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

07.04. utorok PA 18:00 

08.04. streda PA 18:00 

09.04. štvrtok PA 07:30 

10.04. piatok PA 18:00 

11.04. sobota PA 07:30 

12.04.  
2. veľkonočná nedeľa BO 08:00 

(1. sväté prijímanie)  PA 10:00 

13.04. pondelok PA 18:00 

14.04. utorok BO 18:00 

15.04. streda PA 07:30 

16.04. štvrtok PA 18:00 

17.04. piatok PA 18:00 

18.04. sobota PA 18:00 

3. veľkonočná nedeľa 
Zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

(svätá liturgia) BO 11:00 

20.04. pondelok PA 18:00 

21.04. utorok PA 18:00 

22.04. streda PA 07:30 

23.04. štvrtok PA 18:00 

24.04. piatok PA 18:00 

25.04. sobota  PA 15:30 

26.04.  

4. veľkonočná nedeľa DV 08:00 

(svätá liturgia) PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

27.04. pondelok PA 18:00 

28.04. utorok BO 18:00 

29.04. streda PA 07:30 

30.04. štvrtok PA 18:00 
Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnos-
ti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej 
omši. 

19.04.  
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a majetky farnosti. Pomáha farárovi pri vedení a dopĺňaní in-
ventárneho zoznamu. 
 Dbá, aby milodary, ktoré dali veriaci na určitý cieľ Cirkvi, 
boli použité iba na tento cieľ. Členovia FER spočítavajú a evidu-
jú všetky zbierky konané vo farnosti a dbajú o ich včasné odo-
slanie. 
 Dohodne s farárom výšku úhrady cestovných nákladov  
a tiež spolu s ním stanoví ciele, na ktoré budú použité zbierky 
(ofery) pri príležitosti vysluhovania sviatosti alebo pri pohre-
boch, keďže tvoria súčasť príjmu farnosti. FER odsúhlasuje 
finančné prostriedky na reprezentačné účely farnosti. 
 Súhlas FER sa vyžaduje k všetkým väčším finančným aktivi-
tám: opravy cirkevných budov, novostavby, predaj, kúpa  
a nájom cirkevného majetku, pôžičky, a tiež ku konaniu zbie-
rok pre účely farnosti. 
 Zástupcovia FER sú prítomní pri odovzdávaní a preberaní 
správy farského majetku. 
 FER má právo na všeobecný prehľad o všetkom hnuteľnom 
a nehnuteľnom majetku farnosti, o hospodárení s farským 
majetkom a finančnej situácii farnosti. Má právo nahliadnuť  
do účtovnej dokumentácie. Výsledok hospodárenia vo farnosti 
jej každoročne predkladá farár. 

(www.ke-arcidieceza.sk – štatút FER)  

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 

Generálna audiencia pápeža Františka pred vstupom  
do Veľkonočného trojdnia (1.4.2015) 

Úryvok z katechézy pápeža Františka: 

 Niekedy sa zdá, že tma noci preniká do duše a chvíľami si 
myslíme: «Už sa nedá nič robiť», a srdce už viac nenachádza 
silu milovať. No práve v tejto tme Kristus zažína oheň Božej 
lásky: záblesk pretína temnotu a ohlasuje nový začiatok, niečo 
nové sa začína v tej najhlbšej tme. Vieme, že noc je najhlbšia  
a najtmavšia bezprostredne pred svitaním. Práve v tej tme 
Kristus víťazí a zapaľuje oheň lásky. Kameň bolesti sa odvaľuje 
a prenecháva priestor nádeji. Aké veľké je tajomstvo Veľkej 
noci! V tejto svätej noci nám Cirkev odovzdáva svetlo Zmŕt-
vychvstalého, aby v nás už nebolo náreku, ktorý hovorí: «už sa 
nedá nič robiť...», ale aby zavládla nádej, ktorá sa otvára prí-
tomnosti, naplnenej budúcnosťou: Kristus zvíťazil nad smrťou 
a my s ním. Náš život nekončí pred nejakým kameňom na hro-
be, náš život ide ponad to, s nádejou v Krista, ktorý práve  
z tohto hrobu vstal z mŕtvych. Ako kresťania sme povolaní, 
aby sme boli rannými hliadkami, ktoré dokážu postrehnúť zna-
menia Zmŕtvychvstalého podobne ako ženy a učeníci, ktorí 
utekali k hrobu na svitaní prvého dňa v týždni. 

V závere audien-
cie Svätý Otec 
pripomenul 10. 
výročie smrti sv. 
Jána Pavla II., 
ktoré pripadá  
na 2. apríla: 
„Jeho príklad  
a jeho svedectvo 
sú medzi nami 
stále živé. Drahí 

mladí, učte sa prežívať svoj život s jeho horlivosťou a nadše-
ním. Drahí chorí, neste s radosťou kríž utrpenia, ako nás to on 
naučil. A vy, drahí novomanželia, vždy dávajte ústredné miesto 
Bohu, aby váš manželský príbeh mal viac lásky a šťastia.“ 

(tkkbs.sk) 


