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 Blahoslavený otec Michał 
Sopoćko (1888 - 1975) bol 
poľský kňaz, profesor pasto-
rálnej teológie na univerzite 
vo Vilne, známy predovšetkým ako spovedník 
svätej Faustíny a apoštol Božieho milosrden-
stva (ďalej len BM). Do seminára vstúpil 
v roku 1910 a  za kňaza bol vysvätený v roku 
1914. Počas vojny pôsobil ako vojenský kap-
lán. Spovedníkom sestier z Kongregácie ses-
tier Matky Božieho milosrdenstva sa stal 
v roku 1933. Keď k spovednici o. Sopočka 
prvý raz prichádzala s. Faustína  zistila, že 
práve on je Ježišom vyvolený za spovedníka 
vizionárky: „Toto je tá viditeľná pomoc pre 
teba na zemi. On ti pomôže splniť moju vôľu 
na zemi“ (Denníček 53). Prikázal jej spisovať 
všetky zjavenia, ktoré dostávala. Pán Ježiš 
mnohokrát prikazoval Faustíne, aby bezpod-
mienečne poslúchala spovedníkov, preto aj  
v prípade duchovného vedenia o. Sopočkom 
dôsledne plnila jeho príkazy. A vďaka tomu 
vznikla dokumentácia posolstva o BM s ne-
smiernou duchovnou aj teologickou hodno-
tou. Michal Sopočko sa priebežne oboznamo-
val so zápiskami Faustíny a analyzoval ich  
z hľadiska zhody ich obsahu so Svätým pís-
mom a s učením Cirkvi. Keďže bol vynikajúci 
teológ a skúsený dušpastier, pristupoval  
k svojej úlohe s plným nasadením a zodpo-
vednosťou. Ako spovedník a duchovný vodca 
jej pomohol rozpoznať poslanie, ktoré jej 
bolo ukázané vo videniach a posolstvách,  
a vyplniť jej zjavené želania Pána Ježiša, aby 
do sveta vniesla pravdu o nepredstaviteľnom 
Božom milosrdenstve. Ako postupovala cho-
roba a približovala sa smrť s. Faustíny, vzal 
túto úlohu na seba. Napriek nespočítateľným 
ťažkostiam, neúspechom a nepochopeniu 
ďalej uskutočňoval toto dielo. V roku 1935 
zverejnil mystické skúsenosti s. Faustíny pro-
stredníctvom kázní a v roku 1936 o nich vy-
dal brožúrku. V čase 2. svetovej vojny sa skrý-
val pred prenasledovaním v kláštore uršulí-
nok. Spolupracoval so s. Faustínou na založe-
ní Kongregácie sestier Božieho milosrden-
stva. Neobyčajne živý rozvoj úcty k BM preru-
šil dekrét Svätého o ícia z roku 1958, kde sa 
vyhlasuje, že v zjaveniach s. Faustíny niet nič 
nadprirodzeného, vylučuje sa možnosť usta-
novenia sviatku Milosrdenstva a zároveň sa 
zakazuje rozširovanie obrazov a spisov pro-
pagujúcich úctu k BM. Z väčšiny kostolov sa 
odstránili obrazy Najmilosrdnejšieho Spasite-
ľa. Otec Sopočko dostal od Svätej stolice tvrdé 
napomenutie a v Poľsku sa dočkal mnohého 
šikanovania a príkorí za šírenie kultu Božieho 
milosrdenstva. Tým sa naplnilo videnie  
s. Faustíny o zámernom potláčaní úcty k Bo-
žiemu milosrdenstvu počas života o. Sopočka, 
ktorý mal preto veľa trpieť. Zomrel v roku 
1975 a pochovaný je v Bialystoku v kostole 
Božieho milosrdenstva. V roku 2008 bol pá-
pežom Benediktom XVI. vyhlásený  
za blahoslaveného. 
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MYŠLIENKY Z DENNÍKA SV. FAUSTÍNY  
 Svätá sestra Faustína je dnes známa na celom svete ako apoštolka Božieho 
milosrdenstva. Teológovia ju zaraďujú medzi významných mystikov Cirkvi. 
Pán ju obdaroval veľkými milosťami: darom kontemplácie, hlbokého poznania 
tajomstva Božieho milosrdenstva, víziami, zjaveniami, neviditeľnými stigma-
mi, darom proroctva a čítania v ľudských dušiach, a taktiež zriedkavým darom 
mystického sobáša. Tejto jednoduchej, nevzdelanej, ale statočnej, Bohu bez-
hranične dôverujúcej rehoľníčke zveril Pán Ježiš veľké poslanie: posolstvo 
o Božom milosrdenstve pre celý svet. „Posielam ťa,“ povedal, „k celému ľud-
stvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho 
uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu” (Den. 1588). „Si sekretár-

kou môjho milosrdenstva. Vybral som si ťa  do tohto 
úradu v tomto i budúcom živote” (Den. 1605), … aby 
si dávala dušiam poznať moje veľké milosrdenstvo, 
ktoré mám pre ne, a povzbudzovala ich k dôvere 
v priepasť môjho milosrdenstva“ (Den. 1567). 
 „Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie 
a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené tvojou tak dra-
hocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjí-
mam o tej veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľko-
sti, lebo jedna kvapka by vystačila  za všetkých hrieš-
nikov. Hoci hriech je priepasťou zloby a nevďačnosti, 
predsa je za nás zaplatená s ničím neporovnateľná 
cena. Preto nech každá duša dôveruje Pánovmu 
umučeniu, nech dúfa v milosrdenstvo. Boh svoje mi-

losrdenstvo nikomu neodmietne. Nebo a zem sa pominú, ale Božie milosrden-
stvo sa nevyčerpá” (Den. 72). 
 „Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť 
k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že 
pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosr-
denstvom. Kvôli nim prebývam vo svätostánku, a ako Kráľ milosrdenstva tú-
žim duše obdarovávať milosťami, ale nechcú ich prijať..... Ó, aká veľká je ľaho-
stajnosť duší voči toľkej dobrote, voči toľkým dôkazom lásky. Moje srdce je 
nasycované samou nevďačnosťou. Duše žijúce vo svete, na mňa zabúdajú, na 
všetko majú čas, len nie na to, aby prišli ku mne po milosti” (Den. 367). 

(Sv. Faustína Kowalská: Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši)  
 

SVÄTÍ A BOŽIE  
MILOSRDENSTVO 

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 
 Svätý Otec František v liste Mons. Rinovi Fisichellovi, ktorým sa udeľujú 
odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, sa vy-
znáva, že jeho túžbou je, aby bolo jubileum živým zakúsením Otcovej blízkosti, 
bezprostredným, priam rukolapným dotykom s jeho nežnosťou, ktorý upevní 
vieru každého veriaceho a urobí jeho svedectvo účinnejším. 
 „Moje myšlienky smerujú v prvom rade k všetkým veriacim, ktorí budú 
prežívať milosť svätého roku či už v jednotlivých diecézach alebo ako pútnici 
v Ríme. Želám si, aby sa odpustky svätého roku pre každého stali skutočným 
zážitkom Božieho milosrdenstva, ktoré všetkým vychádza v ústrety s tvárou 
Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, a úplne zabúda na spáchaný hriech“. 
 „Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky, musia na znak hlbokej túž-
by po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne, ktorá bude 
otvorená na každej katedrále alebo na kostole, ktorý určí diecézny biskup,  
a tiež na štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Taktiež stanovujem, že bude 
možné získať odpustky vo svätyniach, kde bude otvorená brána milosrden-
stva, a v kostoloch tradične považovaných za milostivé. Je dôležité, aby bol 
moment získania odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia  
a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim re lexiu nad milosrdenstvom. Bude 
nutné, aby boli tieto slávené sviatosti spojené s vyznaním viery a s modlitbou 
za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci na dobro Cirkvi a celého sveta“. 
(List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mi-
moriadneho Svätého roku milosrdenstva) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.01.  piatok 
Slávnosť Bohorodičky Panny Márie   

PA 09:30 

BO 11:00 

02.01. sobota PA 18:00 

03.01.  2. nedeľa po Narodení Pána   
PA 09:30 

BO 11:00 

04.01. pondelok PA 18:00 

05.01. utorok BO 18:00 

06.01.  streda 
Zjavenie Pána   

PA 09:30 

BO 11:00 

07.01. štvrtok PA 07:30 

08.01. piatok PA 18:00 

09.01. sobota PA 18:00 

10.01.  3. nedeľa po Narodení Pána – Krst 
Krista Pána   

PA 09:30 

BO 11:00 

11.01. pondelok PA 18:00 

12.01. utorok BO 18:00 

13.01. streda PA 07:30 

14.01. štvrtok PA 18:00 

15.01. piatok PA 18:00 

16.01. sobota PA 18:00 

17.01.  
2. nedeľa v cezročnom období 

Zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

18.01. pondelok PA 18:00 

19.01. utorok BO 18:00 

20.01. streda PA 07:30 

21.01. štvrtok PA 18:00 

22.01. piatok PA 18:00 

23.01. sobota PA 18:00 

3. nedeľa v cezročnom období DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

25.01. pondelok PA 18:00 

26.01. utorok BO 18:00 

27.01. streda PA 07:30 

28.01. štvrtok PA 07:30 

29.01. piatok     

30.01. sobota     

31.01. nedeľa     

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

24.01.  
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 8. decembra 2015 sme začali sláviť mimoriadny Svätý 
rok milosrdenstva. Zatiaľ sme si to naplno neuvedomili, 
pretože naša pozornosť bola upriamená na slávenie Vianoc. 
Vianočné obdobie pomaly končí a je najvyšší čas zamerať 
svoju pozornosť na Svätý rok milosrdenstva. Téme svätého 
roka budeme venovať viac priestoru aj v našom farskom 
informačnom liste. Jednou z rubrík venovaných  Božiemu 
milosrdenstvu je „Súťaž“. V nej sa chceme hravou 
a súťažnou formou pozrieť na Božie milosrdenstvo vo Svä-
tom písme.  
 Začneme úlohou pre všetkých, ktorí radi pátrajú 
a hľadajú. Úloha znie: Nájdite a zapíšte pomocou biblických 
súradníc, čo najviac miest v Biblii, kde sa spomína slovo mi-
losrdenstvo.  
 Svoje odpovede (s menom, priezviskom a č. domu) do-
neste do kostola do 25. dňa v mesiaci a vložte ich do škatule 
s označením „súťaž“.  
 Toho, kto počas roka správne vypracuje najviac súťaž-
ných úloh, odmeníme vecnou cenou v závere mimoriadne-
ho Svätého roka milosrdenstva.  

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 

SÚŤAŽ 

Skutočné	náklady	na	jeden	výtlačok	sú	0,12	€.	

Štatistické informácie o duchovnom živote našej farnosti 
V roku 2015 na území našej farnosti:  

- sme slávili 11 krstov (chlapcov a dievčat), 
- 9 detí prvýkrát prijalo Eucharistiu, 
- 10 párov si vyslúžilo sviatosť manželstva, 
- 145 veriacich prijalo útechu a pomoc vo sviatosti poma-
zania chorých, 
- sme 26 veriacich vyprevadili do večnosti (mužov a žien), 
- sme pri 450 svätých omšiach rozdali približne 26 500 
svätých prijímaní.  

Z príhovoru pápeža Františka v prvý deň nového kalendár-
neho roka 2016 
 „Drahí bratia a sestry, dobrý deň a šťastlivý Nový rok! 
Na začiatku roka je milé si vymeniť blahoželania. Obnovuje-
me tak, jedni voči druhým, túžbu, že to, čo nás čaká, bude 
trochu lepšie. V podstate je to znak nádeje, ktorý nás po-
vzbudzuje a pozýva nás veriť v život. Vieme však, že s no-
vým rokom sa všetko nezmení, a že mnohé problémy vče-
rajška ostanú tiež aj zajtra. Takže by som vám chcel adreso-
vať trvalé prianie reálnej nádeje, ktoré čerpám z dnešnej 
liturgie. 
 Sú to slová, ktorými sám Pán žiada požehnať svoj ľud: 
„Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech 
Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj“ (Nm 6,25-
26). Aj ja vám to prajem: kiež na vás Pán zhliadne a môžete 
sa tešiť vo vedomí, že jeho milosrdná tvár, jasnejšia než 
slnko, sa každý deň nad vami rozžiari a nikdy nezapadne! 
Objaviť tvár Boha robí život novým. Lebo je to Otec zamilo-
vaný do človeka, ktorý sa nikdy neunaví začať s nami od-
znova, aby nás obnovil. On má s nami trpezlivosť! Nikdy sa 
neunaví začať s nami odznova, zakaždým keď padneme. 
Pán však nesľubuje zázračné zmeny, nepoužíva čarovný 
prútik. Páči sa mu meniť realitu zvnútra, s trpezlivosťou  
a láskou; žiada vstúpiť do nášho života s jemnosťou, ako 
dážď do zeme, aby sme prinášali ovocie. A vždy nás čaká  
a pozerá na nás s nežnosťou. Každé ráno pri prebúdzaní 
môžeme povedať: „Pane, daj dnes zažiariť nado mnou tvoju 
tvár“. Krásna modlitba, ktorá je skutočnosťou.“ 

 (www.tkkbs.sk) 


