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Nedeľa 20. týždňa po Päťdesiatnici

´´
„V tom čase Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký
zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn
matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej
ľúto a povedal jej: „Neplač!” Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal:
„Mládenec, hovorím ti, vstaň!” Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.
Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami”
a: „Boh navštívil svoj ľud.”/ Lk 7, 11-16. 30 začalo/

´´

´´

´´

´´

´´
´´

´´

´´

´´

´´

´´

´´

´´

´´
´´

´´

´´

´´

´´

sr. M. Faustína Zaťková, FDC

Pracovný list

Pápež František

1. Prečítaj si prehľadný životopis.

Občianske meno Jorge Mario Bergoglio
Pontifikát: 13. marec 2013 - súčasnosť
Arcibiskup buenosaireský: 28. február 1998 - 13. marec 2013
Arcibiskup koadjútor buenosaireský (3. jún 1997 - 28. február 1998)
Pomocný biskup buenosaireský (27. jún 1992 - 3. jún 1997)
Rehoľa

Spoločnosť Ježišova

Večné sľuby

22. apríl 1973

Kňaz
Kňazská vysviacka

13. december 1969

Biskup
Menovanie

20. máj 1992 sv. Ján Pavol II.

Konsekrácia

27. jún 1992

Kardinál
Menovanie

21. február 2001 sv. Ján Pavol II.

Stupeň

Kardinál - kňaz

Titulárny kostol
Pápež

San Roberto Bellarmino
13. marec 2013

Voľba
Intronizácia
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19. marec 2013
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by spolu žili. Amáliin otec svojej dcére vzťah zakázal, a preto na
neodpovedala. Samotná Amália Demonte príbeh zo svojho detstva po rokoc
rozhovore pre anglický denník The Daily Telegraph. Otec jej nedovolil o
tento list. Sám svätý otec povedal, že na nevinnom a čistom vzťahu medzi
nemá súčasná hlava katolíckej cirkvi čo skrývať.

Počas jeho študentských čias vo veku 21 rokov bola mladému
odooperovaná horná časť pravého pľúca. Trpel totiž život ohrozujúcim z
spojeným s troma cystami.
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(riešenie – názov piesne:)
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