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Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi, 
zakladateľ redemptoristov 
Sv. Alfonz sa narodil 27. septembra 1696 v Marianel-
le, neďaleko Neapola v Taliansku. Jeho rodina bola 
veľmi nábožná. Alfonz bol najstarším zo siedmich 
detí. Už ako šestnásťročný dosiahol doktorát na 
Neapolskej univerzite. Do svojich devätnástich rokov 
bol právnikom, potom však, vidiac nestálosť tohto 
sveta, sa rozhodol opustiť súdne siene aj svoju slávu, 
ktorú si v krátkej dobe získal. 
 Keď v roku 1723 navštívil miestnu nemocnicu, mal 
víziu a počul hlas, aby zasvätil svoj život jedine Bohu. 
Odpoveďou na túto výzvu aj napriek odporu jeho 
rodiny bolo rozhodnutie pre duchovný život. V de-
cembri 1726 bol vysvätený za kňaza. Šesť rokov vy-
konával misie v Neapole. V apríli 1729 odišiel do kolé-
gia, ktoré založil otec Matúš Ripa, apoštol Číny. Tam 
stretol biskupa Tomáša Falcoia, ktorý založil kongre-
gáciu Nábožných robotníkov. Stali sa priateľmi. Toto 
priateľstvo a taktiež spolupráca s mystičkou, sestrou 
Máriou Celestou mu pomohli v roku 1732 založiť 
Kongregáciu Božského Vykupiteľa. Stretal sa s mno-
hými problémami, po roku existencie zostal sám iba 
s jedným laickým bratom, ostatní ho opustili. V roku 
1743 sa stal priorom dvoch nových kongregácií – 
mužskej a ženskej. Alfonz sa naďalej venoval ľudo-
vým misiám a kázaniu. Odmietol stať sa biskupom 
Palerma, no v roku 1762 dostal pápežské nariadenie, 
aby prijal menovanie za biskupa pre Gótov v okolí 
Neapola. Dostal na starosť viac ako tridsaťtisíc pros-
tých ľudí a štyristo ľahostajných kňazov. Trinásť ro-
kov Alfonz kŕmil chudobných, vyučoval jednodu-
chých ľudí, zreorganizoval seminár a kláštory, učil 
teológiu a písal. Trpel reumatizmom, ktorý začal 
deformovať jeho telo. Do roku 1775 sa nemohol vrá-
tiť na svoje 
biskupstvo, 
pretože zostal 
paralyzovaný. 
V roku 1780 bol 
podvedený, 
aby podpísal 
zmenu rehoľ-
ných stanov. 
Následkom 
toho Alfonza 
zosadila a vy-
dedila jeho 
vlastná rehoľa. 
V posledných 
mesiacoch ho 
prepadli ťažké vnútorné boje a ťažkosti.  
Po čase to však prekonal, bol obdarený mystickými 
zážitkami, konal zázraky a predpovedal rôzne uda-
losti. Dňa 1. augusta 1787 v Nocera di Pagani pri Nea-
pole pokojne zomrel. Tam ho aj pochovali. 
 Beatifikovaný bol v roku 1816 a vyhlásený za svä-
tého v roku 1839. Pápež Pius IX. ho v roku 1871 vyhlá-
sil za učiteľa Cirkvi. Veľký vplyv na morálnu teológiu 
a asketiku mali jeho spisy, ktoré sú nadčasové. Výz-
nam má najmä jeho morálna teológia a mariánske 
spisy. Je patrónom spovedníkov, moralistov a laické-
ho apoštolátu.  

www.zivotopisysvatych.sk 
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
 „Priblížte sa, moje deti, nebojte sa, som tu, aby som vám ohlásila 
veľkú novinu…“ Takto Krásna Pani začala svoje posolstvo v La Salette.  
Mala na sebe kríž s umierajúcim Kristom a ťažkú kovovú reťaz na ple-
ciach. Keď sa deti priblížili, všimli si, že plakala. Vtedy povedala pastieri-
kom: „Ak sa môj ľud nebude chcieť podriadiť, budem nútená pustiť 
rameno môjho Syna. Ono je také mocné a ťažké, že dlhšie ho už nemô-
žem podopierať.“ Mária hovorí o tom, čo zaťažuje rameno jej Syna: 
„Dala som vám šesť dní na prácu a siedmy som vyhradila pre seba, ale 
nechcú mi ho priznať. Toto vlastne robí ťažkým rameno môjho Syna.“ 
Robí ho ťažkým vážna vina a smrteľný hriech človeka, ktorý spočíva 
v odmietnutí odvekej Božej vôle a urážaní svätého Božieho mena. Čo 
teda znamená, že Mária drží rameno Syna? Predovšetkým, že Mária „je 
úzko spojená so silnou modlitbou príhovoru, ktorú jej Syn prináša Ot-
covi za celé ľudstvo ako prejav svojej nekončiacej sa lásky k nám.“ To je 
najväčšie tajomstvo La Salette: Boží Syn urobil spravodlivý Boží súd 
nad svetom, keď rozpäl svoje ruky na kríži ako gesto obety za naše 
hriechy a večného príhovoru za nás pred Otcom v nebi. Podstatou po-
solstva je výzva k obráteniu. Panna Mária nám k nemu ukazuje cestu. 
Kladie dôraz na tri body: 1. MODLIŤ SA KAŽDÝ DEŇ. „Treba sa dobre 
modliť ráno i večer“ – hovorí Matka. „Ak nemáte čas, pomodlite sa 
aspoň Otče náš a Zdravas“ – prosí Panna Mária a dopĺňa: „ak budete 
môcť, modlite sa viac.“ (Po zjaveniach v La Salette prišli zjavenia Panny 
Márie v Lurdoch a Fatime, kde nás Panna Mária vyzýva modliť sa ruže-
nec)  2. ÚČASŤ NA SV. OMŠI SPOJENÁ S ODPOČINKOM A PÔST 
(zdržanlivosť od mäsa vo veľkom pôste). Sú to dve drobnosti, ktoré 
otvárajú dvere Bohu, ak sa dodržiavajú. Účasť na sv. omši raz v týždni 
je životnou nutnosťou, lebo slovo Božie posilňuje našu vieru. Siedmy 
deň má byť dňom, v ktorom človek nachádza seba v Bohu. A čo sme s 
ním urobili? Je pre nás siedmy deň skutočne dňom odpočinku, dňom 
Pána pre deti Božie, dňom stretnutia bratov, aby sa zmierili? Toto je 
deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Tieto slová žalmu 
sú aktuálne nielen na Veľkonočnú nedeľu, ale týkajú sa každej nedele. 
Nedeľu slávime ako pamiatku umučenia, zmŕtvychvstania a slávy Pána 
Ježiša. Hovorí sa istá legenda o učencovi, ktorý mal zostaviť kalendár. 
Prišiel za ním diabol a požiadal ho, aby mu v kalendári vyčlenil jeden 
deň v týždni. Učenec mu po úvahe dal nedeľu s tým, že ľudia v tento 
deň nemôžu tak veľmi urážať Boha, ako v ostatné dni. Po čase diabol 
za ním opäť prišiel a ďakoval mu za nedeľu, lebo práve vtedy má žatvu. 
Odrádza ľudí od Boha, od odpočinku, od starostlivosti a záujmu 
o rodinu. Učenec sa spýtal diabla, prečo sa mu to darí. Diabol odvetil, 
že využíva ľudskú lenivosť a lakomstvo. Legenda obsahuje v sebe veľa 
pravdy a je pre nás výzvou, aby sme nedávali diablovi šancu. Nech je 
pre nás nedeľa tým, čím pre kresťana má byť – objatím Kristovej lásky. 
Nedajme si ukradnúť diablovi túto jedinečnú lásku… 3. MENO JEJ SY-
NA. Či nie sme náchylní obviňovať Pána Boha za naše neúspechy a ne-
šťastia? Panna Mária prišla, aby nám pripomenula, že „sväté je jeho 
meno.“ „ A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, 
daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ 
 Slová Márie z La Salette sú svojou jednoduchosťou a vyostrenos-
ťou naďalej aktuálne vo svete, ktorý stále trpí ranami vojny, hladu  
a nešťastí, ktoré sú následkami hriechu ľudstva. Skrze svoje slzy nám 
pomáha lepšie pochopiť bolestnú váhu hriechu, odmietnutia Boha  
a úžasnú vernosť jej Syna k svojim deťom. Mária nás nikdy nepozýva 
k niečomu, čo neočakáva od nás jej Syn. Tu sa nič nezmenilo od čias 
svadby v Káne, kde Panna Mária nakazovala: „Urobte všetko, čo vám 
povie!“ Zjavenie z La Salette nás vyzýva k tomu istému, aby sme robili 
všetko, čo kázal Pán. A aby sme pamätali, že ako kresťania sa nestáva-
me hrdinami, ale zostávame biedni hriešnici ako Melánia a Maximin. 

SVÄTEC MESIACA  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.12. utorok BO 18:00 

02.12. streda PA 18:00 

03.12. štvrtok PA 18:00 

04.12.   piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

05.12. sobota PA 18:00 

06.12.   2. adventná nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

07.12. pondelok PA 18:00 

08.12.   
utorok 

slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie   

PA 17:00 

BO 18:00 

09.12. streda PA 18:00 

10.12. štvrtok PA 18:00 

11.12. piatok PA 18:00 

12.12. sobota PA 18:00 

13.12.   3. adventná nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

14.12. pondelok     

15.12. utorok     

16.12. streda     

17.12. štvrtok     

18.12. piatok     

19.12. sobota PA 18:00 

20.12.   
4. adventná nedeľa PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

21.12. pondelok     

22.12. utorok     

23.12. streda PA 07:30 

24.12. štvrtok BO 23:00 

25.12.   
  

piatok 
slávnosť Narodenia Pána     

PA 00:00 

PA 09:30 

BO 11:00 

26.12. sobota DV 08:00 

  svätá liturgia PA 08:00 

    PA 09:30 

    BO 11:00 

nedeľa DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

sviatok Najsvätejšej rodiny  PA 09:30 

  BO 11:00 

28.12. pondelok     

29.12. utorok     

30.12. streda     

31.12. štvrtok PA 18:00 

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

27.12.   
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Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany pre vnútornú 
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Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 
 Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní 
ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí 
jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. Tvoj pohľad 
plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; 
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvore-
ní; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. 
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, 
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží 
dar.” 
 Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý 
prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milo-
srdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou 
teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, 
aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak 
správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: 
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očaká-
vaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. 
 Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomaza-
ním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milos-
ti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chu-
dobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobo-
du a slepým prinavrátiť zrak. 
 Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme 
o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým 
na veky vekov. Amen. 

(www.kbs.sk - Dokumenty) 

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 

Celkové vyúčtovanie za reštaurátorské práce na portáli 
 
Vyúčtovanie za reštaurátorské práce na 1. časti portálu:  
(podrobný rozpis prác bol uverejnený v Hlásniku 8/2015) 
Reštaurovanie 1. časti spolu 11 606 €  

Vyúčtovanie za reštaurátorské práce na 2. časti portálu: 

Lomený poloblúk: 
1)  odstránenie sekundárnych vrstiev 720 € 
2)  konsolidácia omietkovej vrstvy na povrch 96 € 
3)  lomený poloblúk  3 528 € 
4)  hlavice terakotové 1 000 € 

Rozeta: 
1)  odstránenie voľných naviazaných depozitov  300 € 
2)  napúšťanie kameňa  480 € 
3)  doplnenie chýbajúcich časti v umelom kameni  500 € 
4)   retuš - farebné scelenie  400 € 
5)   hydrofóbny náter  480 € 

Reštaurovanie 2. časti spolu 7 504 € 

Vyúčtovanie za reštaurátorské práce na 3. časti portálu: 
1)  rímsa tympanónu 1 080 € 
2)  lomený poloblúk  1 800 € 
3)  mariánsky reliéf s okolitou profiláciou (mníšky) 1 500 € 
4)  hlavice terakotové  1 000 € 
5)  spodná časť portálu  1 200 € 
6)  ostenie portálu  600 € 

Reštaurovanie 3. časti spolu 7 180 € 

SPOLU: 11 606 € + 7 504 € + 7 180 € = 26 290 € 


