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Svätá Faustína Kowalská, rehoľníčka,  
mystička 
 Svätá Faustína sa narodila 25. augusta 
1905 v malej dedine západne od mesta 
Lodž v Poľsku. Bola tretím dieťaťom z de-
siatich súrodencov. Pri krste jej dali meno 
Helena. Keď mala takmer dvadsať rokov, 
vstúpila do „Kongregácie sestier našej Pa-
nej Milosrdenstva“. Členky tejto kongregá-
cie sa venovali starostlivosti a výchove mla-
dých problémových žien. Rok po vstupe     
do kláštora prijala rehoľný habit a meno 

Mária Faustína.  
 V tridsiatich rokoch dostala sestra Faus-
tína od Boha milosť a posolstvo, aby rozšíri-
la vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu. 
Mala hlásať plán Božieho milosrdenstva  
a záchrany pre celý svet. Nebola to ľahká 
úloha. Jej celý život spočíval v napodobňo-
vaní Kristovej obety – bol to život žitý pre 
iných. Podľa Božej požiadavky ochotne 
ponúkala samú seba utrpeniu v spoločen-
stve s Bohom, aby tak odčinila hriechy 
iných. V každodennom živote sa stávala 
ženou milosrdenstva, prinášajúcou radosť  
a pokoj iným. Písala o Božom milosrdenstve 
a povzbudzovala iných k viere v neho, a tak 
pripravovala svet na jeho opätovný prí-
chod. Osobitná zbožnosť k Nepoškvrnenej 
Márii a ku sviatostiam Eucharistie a zmiere-
nia jej dala silu zniesť všetky jej trápenia, 
ktoré ponúkla Bohu za Cirkev a tých, ktorí 
to potrebovali. Osobitne sa modlila za veľ-
kých hriešnikov a umierajúcich. Písala  
a trpela v tajnosti, iba jej duchovná nadria-
dená a pár zasvätených osôb vedelo, že  
v jej živote má miesto niečo nezvyčajné  
a významné. 
 Po jej smrti na tuberkulózu v roku 1938 
boli dokonca aj jej najbližší spoločníci ohro-
mení, keď zistili, aké mala táto pokorná  
a vždy veselá sestra obrovské utrpenie  
a zároveň hlboké mystické zážitky. Vzala si 
hlboko k srdcu Božie evanjelium, ktoré na-
riaďuje „byť milosrdným ako je milosrdný 
náš nebeský Otec“, rovnako ako pokyny jej 
spovedníka, aby konala takým spôsobom, 
aby každý, kto s ňou príde do kontaktu, 
odchádzal plný radosti. Správa o milosrden-
stve, ktorú prijala sestra Faustína, sa teraz 
šíri do celého sveta. Jej denník „Božie milo-
srdenstvo v mojej duši“ sa stal príručkou 
oddanosti Božiemu milosrdenstvu. 

(www.zivotopisysvatych.sk/faustina-kowalska) 
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva 
 „Či je to malá vec zachrániť jednu dušu?” práve táto veta zakladateľky Kongre-
gácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva Matky Terezy Potockej vyjadruje du-
cha a cieľ existencie tohto rehoľného spoločenstva, ktoré bolo založené vo Fran-
cúzsku v roku 1818. Stanovy precízne vymedzovali, o aké duše ide, teda o dievčatá 
a ženy morálne zanedbané, „ktoré by zatúžili zanechať cestu neprávosti a vrátiť 
sa k službe Bohu...” Sestry si boli vedomé, že konajú najdôležitejšiu službu, lebo 
Pán Boh po ničom inom tak netúži ako po spáse hriešnych duší, kvôli ktorým vzal 
na seba ľudské telo. Hlavným poslaním kongregácie je šíriť úctu k Božiemu milosr-
denstvu, vyprosovať a preukazovať milosrdenstvo. Do tejto už jestvujúcej kon-
gregácie vstúpila Sestra Faustína 1. augusta 1925. Dozrievala pre veľké poslanie, 
keď tejto jednoduchej, nevzdelanej, ale Bohu bezhranične dôverujúcej rehoľníčke 
zveril Pán Ježiš posolstvo o Božom milosrdenstve pre celý svet. „Posielam ťa  
k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale 
túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu.“ Od tej chvíle Sestra 
Faustína dostávala nové úlohy: hlásať svetu tajomstvo Božieho milosrdenstva 
skutkom, slovom, modlitbou a predovšetkým životom. Jej poslaním sú 3 úlohy:  
1. Priblížiť a ohlasovať svetu pravdu  o milosrdnej Božej láske, usilovať sa 
o kresťanskú dokonalosť na ceste dôvery v Boha a o milosrdenstvo voči blížne-
mu. 2. Vyprosovať Božie milosrdenstvo pre celý svet, zvlášť pre hriešnikov, a to 
najmä praktizovaním nových foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré nám 

odovzdal Pán Ježiš: obraz Krista s nápisom 
„Ježišu, dôverujem v Teba“, sviatok Božieho milo-
srdenstva pripadajúci na druhú veľkonočnú nede-
ľu, korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitba  
v hodine Milosrdenstva t.j. v hodine Kristovej agó-
nii na kríži (15:00 hod.). 3. Inšpirovať vznik apoštol-
ského hnutia Božieho milosrdenstva, ktoré dnes 
tvoria kontemplatívne aj činné rehole, ako aj milió-
ny ľudí na celom svete, ktorí realizujú jej poslanie.  
 Svojím životom a poslaním obohatila duchov-
nosť a apoštolát kongregácie, preto bola v roku 
1995 uznaná za duchovnú spoluzakladateľku reho-
le. Pápež Ján Pavol II ju v roku 2000 vyhlásil  
za svätú, zároveň zaviedol sviatok Božieho milosr-
denstva v celej Cirkvi a v roku 2002 zveril celý svet 
Božiemu milosrdenstvu. V kongregácii je Panna 
Mária zvlášť uctievaná ako Matka Božieho Milosr-
denstva. Ona totiž výnimočným spôsobom zakúsi-

la milosrdenstvo, lebo bola uchránená od poškvrny dedičného hriechu, obdarova-
ná plnosťou milosti a povýšená na Matku Božieho Syna. Ona dala svetu vtelené 
Milosrdenstvo. Sviatok Matky Božieho Milosrdenstva sa v kongregácii slávi 5. 
augusta na liturgickú spomienku Panny Márie Snežnej. Je to patronátny sviatok 
celej kongregácie. Sestry sa venujú predovšetkým morálne zanedbaným dievča-
tám a ženám, preto patrónkou kongregácie je aj sv. Mária Magdaléna. Majú aj 
domy pre slobodné mamičky, vedú ústavy pre mentálne postihnuté deti, interná-
ty, materské školy a centrá a slúžia aj starým a chorým ženám. Organizujú tiež 
formačné stretnutia Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, pred-
nášky, duchovné cvičenia a duchovné obnovy. Rehoľné domy sú v Poľsku, Bieloru-
sku, Čechách, Kazachstane, Svätej Zemi, Taliansku a USA. Na Slovensku žijú sestry 
v Nižnom Hrušove, Bratislave-Rači a v Košiciach. Formácia trvá okolo deväť rokov 
a jej značná časť prebieha v Poľsku. 
 V Nižnom Hrušove sa veriaci niekoľko rokov modlili za to, aby do ich farnosti 
prišli rehoľné sestry. Ich prosby boli vyslyšané a v roku 2005 tam bol zriadený prvý 
kláštor, ktorý sa stal centrom šírenia úcty k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku. 
Túto úlohu sestry realizujú rozličným spôsobom. Vo farskom kostole sa spolu  
s veriacimi modlievajú v Hodine Milosrdenstva každý piatok a nedeľu o 15.00 hod. 
Okrem toho v roku 2006 otvorili aj formačné stretnutia pre  záujemcov, dobrovoľ-
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Dátum Deň Miesto Čas 

01.09. utorok PA 07:30 

02.09. streda PA 18:00 

03.09. štvrtok PA 18:00 

04.09. piatok PA 18:00 

05.09. sobota PA 18:00 

06.09. 
  24. nedeľa v období cez rok   

PA 09:30 

BO 11:00 

07.09. pondelok PA 18:00 

08.09. utorok PA 18:00 

09.09. streda PA 07:30 

10.09. štvrtok PA 18:00 

11.09. piatok PA 18:00 

12.09. sobota PA 18:00 

13.09.   25. nedeľa v období cez rok   
PA 09:30 

BO 11:00 

14.09. pondelok PA 18:00 

15.09.   utorok 
(slávnosť Sedembolestnej Panny Márie)   

PA 09:30 

BO 11:00 

16.09. streda PA 18:00 

17.09. štvrtok PA 18:00 

18.09. piatok PA 18:00 

19.09. sobota PA 18:00 

20.09.   

26. nedeľa v období cez rok 
Zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

(svätá liturgia) BO 11:00 

21.09. pondelok PA 18:00 

22.09. utorok BO 18:00 

23.09. streda PA 07:30 

24.09. štvrtok PA 18:00 

25.09. piatok PA 18:00 

26.09. sobota PA 18:00 

27. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

(svätá liturgia) PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

28.09. pondelok PA 18:00 

29.09. utorok BO 18:00 

30.09. streda PA 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. 
Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej 
omši. 

27.09.  
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 Konferencia biskupov Slovenska sprístupnila oficiálny 
slovenský preklad bully „Tvár milosrdenstva“, ktorou pápež 
František ohlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Tento 
začne na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie  
8. decembra tohto roka a zavŕši sa 20. novembra 2016. 
 

Na pokračovanie vám ponúkame text tejto bully. 
 František, biskup Ríma, sluha sluhov Božích; tým, ktorí 
budú čítať tento list, milosť, milosrdenstvo a pokoj.   
 Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva. Zdá sa, že  
v týchto slovách je zhrnuté tajomstvo kresťanskej viery. 
Milosrdenstvo sa totiž stalo živým, viditeľným a dosiahlo 
svoj vrchol v Ježišovi z Nazareta. Po tom, ako sa zjavil Mojži-
šovi pod menom „milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľ-
mi milosrdný a verný“, zjavoval Otec, „bohatý na milosrden-
stvo“, neprestajne, rôznymi spôsobmi a veľakrát v dejinách 
svoju božskú povahu. V „plnosti času“, keď bolo všetko 
pripravené podľa jeho plánu spásy, poslal svojho Syna naro-
deného z Panny Márie, aby nám definitívne zjavil svoju lás-
ku. Kto vidí jeho, vidí Otca. Ježiš z Nazareta svojimi slovami, 
gestami i celou svojou osobou zjavuje Božie milosrdenstvo. 
 Stále potrebujeme kontemplovať tajomstvo milosrden-
stva. Je zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je pod-
mienkou našej spásy. Milosrdenstvo je slovo, ktoré odhaľuje 
tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Milosrdenstvo je posledný  
a najvyšší akt, ktorým nám Boh ide v ústrety. Milosrdenstvo 
je základný zákon, ktorý prebýva v srdci každého človeka, 
keď s úprimnými očami hľadí na brata, ktorého stretá  
na svojej životnej ceste. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája 
Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že napriek našej 
ohraničenosti spôsobenej hriechom môžeme byť navždy 
milovaní. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 

níkov a členov Združenia apoštolov Božieho Milosrdenstva 
Faustínum. Konkrétnu činorodú lásku sa podľa Ježišovho 
vzoru snažia preukazovať navštevovaním chorých a osame-
lých v obci, ktorým prinášajú sväté prijímanie, učia nábožen-
stvo a mávajú pravidelné stretnutia s mládežou. Šíreniu úcty 
k Božiemu Milosrdenstvu sa venujú nielen v Nižnom Hrušo-
ve, ale aj po celom Slovensku. Pripravujú duchovné obnovy, 
prednášky a duchovné cvičenia vo farnostiach, v školách, 
univerzitných pastoračných centrách, v nemocniciach či 
ústavoch. Každý deň spoločnými modlitbami a adoráciou 
pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou v kláštornej kaplnke 
vyprosujú Božie milosrdenstvo pre svet. 
 So šírením úcty k Božiemu milosrdenstvu sú spojené 
veľké prisľúbenia Pána Ježiša, pod podmienkou dôvery voči 
Bohu a praktizovania činorodej lásky k blížnemu. K tejto 
úlohe pripojil prisľúbenie, ktoré sa týka všetkých ľudí. Toto 
prisľúbenie znie takto: „Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milo-
srdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá mat-
ka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, 
ale milosrdným Spasiteľom.“  
 Podstatou Božieho posolstva sv. Faustíne je, že žijeme  
v čase milosrdenstva. Súčasná doba, väčšmi než ktorákoľvek 
iná, si vyžaduje veľké vyliatie Božieho milosrdenstva. Jej 
Denníček nám hovorí, že nestačí dôverovať Ježišovi. Musí-
me prejavovať milosrdenstvo svojim blížnym skutkom, slo-
vom i modlitbou. 


