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 Najväčšou osobnosťou, ktorú Božia prozreteľnosť použi-
la na rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu 
(NSJ), bola svätá Margita Mária Alacoque. Táto panna z reho-
le Navštívenia Panny Márie, ktorú založil svätý František 
Saleský, mala osobitné zjavenie NSJ. Je považovaná za apoš-
tolku úcty k Božskému srdcu. Narodila sa 22. júla 1647  
vo Francúzsku. Jej otec bol kráľovským notárom v dedine. 
Keď mala osem rokov, matka ju po smrti otca dala na výcho-
vu do kláštora. Bola veľmi nábožná, veľa sa modlievala. Ako 
deväťročná ťažko ochorela. Sľúbila, že keď sa uzdraví, vstúpi 
do kláštora. A naozaj, po uzdravení začala viesť prísny život. 
Postila sa, rozjímala, nosila kajúce rúcho a spávala na zemi. 
Vo veku 24 rokov vstúpila do rádu Navštívenia Panny Márie. Vyznačovala sa veľkou trpezli-
vosťou, poníženosťou, pokojom a milotou. Pán Ježiš si ju vyvolil za dôverníčku svojho srd-
ca. NSJ sa jej zjavilo prvýkrát  v roku 1673 ako živé srdce v Ježišovom tele a ukazovalo Ježi-
šovu lásku k ľuďom. Bolo ovinuté tŕňovou korunou a ozdobené krížom. Tŕne znamenali 
hriechy ľudstva, kríž trpkosti, ktoré jeho srdce muselo znášať od prvej chvíle svojho po-
zemského života. Neskôr sa jej zjavilo Srdce Ježišovo horiace láskou. Ježiš jej hovoril o láske 
odmietanej, ktorá žiada opätovanie. Tretie zjavenie mala v piatok po sviatku Božieho tela. 
Vtedy videla päť Kristových rán a potom jej Spasiteľ ukázal svoje Božské srdce a sťažoval 
sa na nevďačnosť ľudí, ktorí na jeho lásku odpovedajú chladnosťou a nezáujmom. Osobitne 
ju povzbudil, aby ho prijímala v Eucharistii tak často, ako len môže, najmä na prvé piatky  
v mesiaci. Okrem toho ju žiadal, aby v noci pred prvým piatkom hodinu pred polnocou bde-
la a modlila sa na pamiatku jeho smrteľnej úzkosti v noci pred utrpením. Po tomto zjavení 
Margita ťažko ochorela. Cítila v srdci nesmierny bôľ, ktorý ju už do smrti neopustil a nijaký 
lekár nevedel, čo je to za choroba. O týchto zjaveniach porozprávala spolusestrám, ktoré jej 
však nechceli veriť a obviňovali ju, že si vymýšľa. Margita sa snažila všetko v tichosti a po-
kore znášať. Štvrté zjavenie bolo v oktáve Božieho tela v roku 1675. Pán Ježiš sa sťažoval 
na neúctivosť a svätokrádeže, ktorými ho ľudia urážajú. Avšak ešte viac ho zraňuje skutoč-
nosť, že sa takto správajú aj srdcia, ktoré sú mu zasvätené. Žiadal, aby sa usilovala 
o zavedenie osobitného sviatku (piatok po oktáve Božieho tela) na počesť jeho Božského 
srdca. Táto úcta sa spočiatku šírila prostredníctvom rozličných bratstiev a ľudových pobož-
ností. Margita bola z toho všetkého zmätená, nevedela pochopiť, že si ju Ježiš vybral na ta-
kúto dôležitú úlohu. Boh jej však poslal do cesty jezuitu Claudia de la Colombiéra, ktorý sa 
stal jej duchovným vodcom, tešiteľom a radcom. S jeho pomocou mohla potom uskutočniť, 
čo jej Spasiteľ cez zjavenia povedal a kázal rozšíriť ďalej. On potom presadzoval úctu k Naj-
svätejšiemu srdcu Ježišovmu, hoci to bola veľmi ťažká a tŕnistá cesta. Svätá Margita zomre-
la 17. októbra 1690 vo veku  43 rokov. Keď po viac ako sto rokoch otvorili jej hrob, jej mo-
zog našli neporušený. V roku 1862 ju pápež Pius IX. vyhlásil za blahoslavenú a v roku 1920 
pápež Benedikt XV. za svätú. Jej sviatok slávime 16. októbra.     

(www.zivotopisysvatych.sk) 

FARSKÝ HLÁSNIK MYŠLIENKY Z DEN-
NÍKA SV. FAUSTÍNY  

 … Po chvíli mi Ježiš povedal: 
„Namaľuj obraz podľa toho, ako 
ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, 
dôverujem v Teba. Túžim, aby 
tento obraz bol uctievaný najprv 
vo vašej kaplnke, a potom aj  
na celom svete. Sľubujem, že 
duša, ktorá bude tento obraz 
uctievať, nezahynie. Sľubujem 
jej tiež víťazstvo nad nepriateľ-
mi už tu na zemi a zvlášť 
v hodine smrti. Ja sám ju budem 
chrániť ako svoju slávu“ (Den. 
47, 48). 
 Počas modlitby som vo svo-
jom vnútri počula slová: „Tie dva 
lúče znamenajú krv a vodu – 
svetlý lúč znamená vodu, ktorá 
ospravedlňuje duše, červený lúč 
znamená krv, ktorá je životom 
duší… 
 Tieto dva lúče vyšli z hĺbky 
môjho milosrdenstva vtedy, keď 
moje zomierajúce srdce bolo  
na kríži kopijou prerazené. Tie 
lúče zakrývajú dušu pred hne-
vom môjho Otca. Šťastný, kto 
bude žiť v ich tieni, lebo spra-
vodlivá Božia ruka ho nezasiah-
ne. Túžim, aby prvá nedeľa  
po Veľkej noci bola sviatkom 
milosrdenstva“ (Den. 299). 
    Božia láska zaplavila moju 
dušu a Ježiš mi dal poznať, ako 
všetko závisí od jeho vôle. Pove-
dal mi tieto slová: „Túžim udeliť 
úplné odpustky dušiam, ktoré 
pristúpia k spovedi a svätému 
prijímaniu na sviatok môjho 
Milosrdenstva.“ Povedal mi: 
„Dcéra moja, neboj sa ničoho, ja 
som vždy s tebou, aj keď sa ti 
zdá, akoby ma nebolo…“ (Den. 
1109). 
 … Nikto nemôže poprieť, že 
Boh je nekonečne milosrdný. On 
túži, aby všetci o tom vedeli. 
Skôr ako príde druhýkrát ako 
Sudca, chce, aby ho duše najprv 
poznali ako Kráľa milosrden-
stva. Boh sľúbil veľkú milosť 
všetkým, „ktorí budú hlásať mo-
je veľké milosrdenstvo. Ja sám 
ich budem v hodine smrti brániť 
ako svoju chválu. Aj keby hrie-
chy duší boli čierne ako noc, ak 
sa hriešnik obráti k môjmu milo-
srdenstvu, vzdáva mi najväčšiu 
slávu a je poctou môjho umuče-
nia. Keď duša oslavuje moju 
dobrotu, satan sa pred ňou tra-
sie a uteká až na dno pek-
la“ (Den. 378). 
(Sv. Faustína Kowalská: Denní-
ček, Božie milosrdenstvo v mojej 
duši)  

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  
 V tomto čísle pokračujeme v rozjímaní nad ďalšou časťou bully - Tvár milosrdenstva. 
 Svätý rok sa skončí liturgickou slávnosťou Krista Kráľa 20.  novembra 2016. V ten deň, 
keď zatvoríme svätú bránu, budeme predovšetkým naplnení vďakou voči Najsvätejšej Tro-
jici za to, že nám darovala tento mimoriadny čas milosti. Zveríme život Cirkvi, celé ľudstvo  
i obrovský vesmír Kristovej vláde s prosbou, aby vylial na nás svoje milosrdenstvo ako ran-
nú rosu a aby tak všetci mohli spoločne budovať svetlú budúcnosť. Ako vrúcne si želám, 
aby nadchádzajúce roky boli poznačené milosrdenstvom, aby sme išli v ústrety každému 
človeku, prinášajúc mu Božiu dobrotu a nehu. Nech sa všetkým, veriacim i tým vzdialeným, 
dostane tohto balzamu milosrdenstva ako znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je už prí-
tomné uprostred nás. 
 „Milosrdenstvo je Božou vlastnosťou a v tom sa najviac ukazuje jeho všemohúcnosť.“ 
Slová svätého Tomáša Akvinského svedčia o tom, že Božie milosrdenstvo nie je prejavom 
slabosti, ale je skôr charakteristikou Božej všemohúcnosti. Práve preto sa v jednej z naj-
starších omšových modlitieb dňa modlíme: „Dobrotivý Bože, ty najviac prejavuješ svoju 
všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš.“ Preto v dejinách ľudstva bude Boh vždy tým, 
ktorý je nablízku, ktorý sa stará, je svätý a milosrdný. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus)  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.02. pondelok BO 18:00 

02.02. 
utorok  

obetovanie Pána 
PA 18:00 

03.02. streda PA 18:00 

04.02. štvrtok PA 18:00 

05.02.  piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

06.02. sobota PA 17:00 

07.02.  5. nedeľa v cezročnom období    
PA 09:30 

BO 11:00 

08.02. pondelok PA 18:00 

09.02. utorok BO 18:00 

10.02.  Popolcová streda   
BO 17:00 

PA 18:00 

11.02. štvrtok PA 18:00 

12.02. piatok PA 18:00 

13.02. sobota PA 18:00 

14.02.  1. pôstna nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

15.02. pondelok PA 18:00 

16.02. utorok BO 18:00 

17.02. streda PA 18:00 

18.02. štvrtok PA 18:00 

19.02. piatok PA 18:00 

20.02. sobota PA 18:00 

21.02.  

2. pôstna nedeľa 
Zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

22.02. pondelok     

23.02. utorok     

24.02. streda     

25.02. štvrtok PA 18:00 

26.02. piatok PA 18:00 

27.02. sobota PA 18:00 

3. pôstna nedeľa DV 08:00 

28.02.  
svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

29.02. pondelok PA 18:00 

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

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ FEBRUÁR 2016  
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 Vo februári pokračujeme s ďalšou súťažnou otázkou:  
Ktorý žalm, v ktorom sa nachádza slovo milosrdenstvo, je 
najkratší?  
 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“.  

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI  

SÚŤAŽ  

Skutoč né  ná klády ná jédén vy tláč ok su  0,12 €. 

Ave Mária! My mladí a deti zo Združenia mariánskej mláde-
že vás milé deti a milí mladí pozývame na naše stretká, kto-

ré obsahujú kopec zábavy, 
robia z nás majstrov  
v hrách a prehlbujú vzťah 
s naším nebeským Otcom. 
Pripojte sa aj vy k našej 
veľkej ZMM-áckej rodine. 
Stretká máme každú sobo-
tu o 9:30 pre anjelikov a o 
11:00 pre čakateľov. Ak 
nie ste prijatí ani do jedné-

ho stupňa, netreba sa báť. Radi vás prijmeme, stačí prísť! 

Výkaz o hospodárení za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 

Stav obežného majetku k 1.1.2015  

účet  9 606,32 € 

hotovosť  184,52 € 

SPOLU  9 790,84 € 

PRÍJMY  

Zvonček, zbierky pre potreby farnosti  32 446,57 € 

Zbierky na odoslanie  2 357,14 € 

Dary FO, PO, zahraničie, Ordinariát  2 971,00 € 

Príspevky (obec) 2 000,00 € 

Príspevky na časopisy a knihy  233,47 € 

Ostatné príjmy nedaňové  57,04 € 

Nájom  2 300,24 € 

Úroky z vkladov 1,28 € 

SPOLU 42 366,74 € 

VÝDAVY  

Náklady na kostol  5 522,37 € 

Náklady na farské priestory  4 439,00 € 

Investičná činnosť, z toho:  27 629,51 € 

Dary, príspevky PO, FO  357,04 € 

Výdavky na organizovanie akcií  515,09 € 

Na časopisy a knihy  184,76 € 

Odoslané zbierky na Ordinariát  2 357,14 € 

Príspevky do fondov Ordinariátu  346,24 € 

Ostatné výdavky nedaňové  2 923,00 € 

Daň z príjmu  379,70 € 

SPOLU  44 653,85 € 

Stav obežného majetku k 31.12.2015  

účet  7 464,61 € 

hotovosť  39,12 € 

SPOLU 7 503,73 € 


