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 Najväčším apoštolom kultu Najsvätejšieho srdca Ježišovho (NSJ) bol Ján Eudes. 
Bol úspešným kazateľom ľudových misií a veľkým šíriteľom úcty k Božskému srdcu 

a k Srdcu Panny Márie. Narodil sa v roku 1601 v dedinke Ri 
pri Argentane vo Francúzsku. Počas štúdií strávil niekoľko 
rokov v jezuitskom kolégiu v Caen a stal sa tiež členom Ma-
riánskej kongregácie. Za kňaza bol vysvätený v roku 1625. 
Ešte pred dosiahnutím kňazstva vstúpil roku 1623 do rehole 
oratoriánov, kde konal misie. Jeho činnosť bola veľmi úspeš-
ná. Mnoho ľudí sa obrátilo či vyspovedalo po rokoch na jeho 
kázanie. Trápilo ho však, že tieto jeho úspechy nemajú dlhé 
trvanie, keďže miestni kňazi boli nevzdelaní a nepokračovali 
v tom, čo on svojimi kázňami začal. A tak prišiel na myšlienku 
založiť kňazský seminár. Predstavený rehole to pokladal za 
príliš pokrokové a nedovolil to. V roku 1643 odišiel 

z kláštora a spolu so svojimi piatimi spolupracovníkmi sa zasvätili Ježišovi a Márii  
a založili Kongregáciu Ježiša a Márie - eudisti. Ich cieľom bolo viesť kňazské seminá-
re a konať ľudové misie v duchu  šírenia úcty k NSJ a Srdcu Panny Márie, v ktorých 
videl jedno srdce. Ján si veľmi ctil NSJ a Nepoškvrnené srdce Panny Márie. Jeho záslu-
hou sa úcta k nim šírila nielen po Francúzsku, ale aj za hranicami. Venoval sa tiež 
písaniu praktických pastoračných príručiek pre kňazov a misionárov, ale aj kníh, kto-
ré podávali jeho náuku o úcte k NSJ a Srdcu Panny Márie. Na sklonku svojho života si 
ešte mnoho vytrpel pre ohovárania a osočovania, ale aj choroby, ktoré ho trápili. Zo-
mrel v roku 1680. Keď sa ho pýtali, či sa bojí smrti, odpovedal: „Verte, je dosť dôvo-
dov báť sa, ale dôverujem v Božie milosrdenstvo a príhovor Panny Márie.“ Pápež 
Pius X. ho nazval „pôvodca, učiteľ a apoštol liturgickej úcty k NSJ.“ Za svätého ho vy-
hlásil pápež Pius XI. v roku 1925. Ján chápal šírenie úcty k Ježišovmu a Máriinmu 
srdcu ako svoje životné poslanie. V tom čase sa šíril jansenizmus (smer, ktorý šíril 
náuku, že nikto nie je dokonalý, aby mohol denne pristupovať k svätému prijímaniu, 
tvrdo presadzoval iba poklonu Sviatosti oltárnej, čo bolo v rozpore so samotnou náu-
kou Ježiša Krista), ktorý naháňal ľuďom strach a odvracal ich od svätého prijímania. 
Proti chladu jansenizmu chcel Ján postaviť teplo srdca. Jeho erbom bolo srdce,  
do ktorého je vsadený kríž a obrazy Ježiša a Márie. V roku 1643 dosiahol súhlas slá-
viť sviatok Srdca Panny Márie a v roku 1672, teda v predvečer zjavení Margite Márii 
Alacoque, aj prvý sviatok NSJ. Ján vysvetľuje, prečo zaviedol najprv sviatok Máriinho 
srdca. Bol to pokyn Božej prozreteľnosti, ktorá týmto sviatkom chcela čo najlepšie 
pripraviť srdcia veriacich pre úctu k Ježišovmu srdcu. Tento veľký ctiteľ najsvätej-
ších sŕdc vyznal o sebe: „V Máriinom srdci našiel som Ježišovo srdce. Obe srdcia tak 
úzko súvisia, akoby tvorili jedno jediné srdce. Preto nemôže uctievať Máriino srdce, 
kto sa nepriblíži k Ježišovmu srdcu a zas nemôže uctievať Ježišovo srdce, kto sa nedá 
viesť Pannou Máriou. Skrz Máriu k Ježišovi.“ V ikonografii je zobrazený ako kňaz  
s knihou a Božským srdcom Ježišovým. 

FARSKÝ HLÁSNIK MYŠLIENKY Z DENNÍ-
KA SV. FAUSTÍNY  

 Napíš toto: „Kým prídem ako 
spravodlivý Sudca, najprv prichá-
dzam ako Kráľ milosrdenstva. 
Skôr ako nadíde deň spravodlivos-
ti, ľuďom bude dané znamenie  
na nebi. Zhasne všetko svetlo  
na nebi a bude veľká tma po celej 
zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak 
kríža a z otvorov, kde boli prebod-
nuté ruky a nohy Spasiteľa, bude 
vychádzať veľké svetlo, ktoré bude  
po nejaký čas osvetľovať zem. Bu-
de to krátko pred posledným 
dňom“  (Den. 83). 
 Modlitba. Duša sa do každého 
boja vyzbrojuje modlitbou. Nech 
sa duša nachádza v akomkoľvek 
stave, má sa modliť. Musí sa mod-
liť duša čistá a pekná, lebo inak by 
stratila svoju krásu. Musí sa mod-
liť duša, ktorá sa usiluje o čistotu, 
lebo inak by ju nedosiahla. Musí sa 
modliť duša, ktorá sa práve obráti-
la, lebo inak by opäť klesla. Musí 
sa modliť duša hriešna, obťažená 
hriechmi, aby mohla povstať. Niet 
duše, ktorá by sa nemusela modliť, 
lebo každá milosť prichádza cez 
modlitbu (Den. 146). 
 Dnes mi Ježiš povedal: „Túžim, 
aby si hlbšie poznala moju lásku, 
ktorou horí moje srdce k dušiam. 
Pochopíš to, keď budeš rozjímať 
o mojom umučení. Vzývaj moje 
milosrdenstvo pre hriešnikov. Tú-
žim po ich spáse. Ak sa so skrúše-
ným srdcom a s vierou pomodlíš 
za nejakého hriešnika nasledujúcu 
modlitbu, dám mu milosť obráte-
nia.  Modlitba znie: Ó, Krv a Voda, 
ktorá si ako prameň milosrdenstva 
vytryskla pre nás z Ježišovho Srdca 
– dôverujem v teba“ (Den. 186, 
187). 
 Na druhý deň po sv. prijímaní 
som počula hlas: „Dcéra moja, dí-
vaj sa do priepasti môjho milosr-
denstva a vzdávaj môjmu milosr-
denstvu chválu a česť. Urob to tak-
to – vezmi všetkých hriešnikov 
celého sveta a ponor ich do prie-
pasti môjho milosrdenstva. Túžim 
sa dávať dušiam, túžim po dušiach, 
dcéra moja. V deň môjho sviatku –
  na sviatok milosrdenstva, prejdeš 
celý svet a budeš privádzať zom-
dlené duše k prameňu môjho milo-
srdenstva. Ja ich vyliečim 
a posilním“ (Den. 206). 
 Mojou najväčšou túžbou je, aby 
ťa duše poznali, že ty si ich več-
ným šťastím, aby uverili v tvoju 
dobrotu a oslavovali tvoje neko-
nečné milosrdenstvo. (Den. 305) 

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  
 Dvojicou slov „trpezlivý a milosrdný“ sa v Starom zákone často opisuje Božia po-
vaha. Božie milosrdenstvo sa konkrétne prejavuje v mnohých udalostiach dejín spá-
sy, keď jeho dobrota prevažuje nad trestom a zničením. Zvlášť žalmy poukazujú na 
túto vznešenosť jeho konania: „Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky 
tvoje neduhy; on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milos-
ťou“. Ďalší žalm ešte jasnejšie potvrdzuje konkrétne znaky milosrdenstva: „Pán vy-
slobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spra-
vodlivých. Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešni-
kov“. A nakoniec ešte jedno vyjadrenie žalmistu: „Uzdravuje skľúčených srdcom  
a obväzuje ich rany… Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem“. 
Skrátka, Božie milosrdenstvo nie je len abstraktnou ideou, ale je konkrétnou reali-
tou, ktorou Boh zjavuje svoju lásku ako lásku otca a matky, ktorí pociťujú náklon-
nosť k svojmu dieťaťu z najhlbšieho vnútra svojej bytosti. Skutočne možno povedať, 
že ide priam o „vášnivú“ lásku. Pramení zvnútra ako hlboký, prirodzený cit, utkaný  
z nehy a súcitu, trpezlivosti a odpúšťania. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.03. utorok BO 18:00 

02.03. streda PA 18:00 

03.03. štvrtok PA 18:00 

04.03. 
  

piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

05.03. sobota PA 18:00 

06.03. 
  

4. pôstna nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

07.03. pondelok PA 18:00 

08.03. utorok BO 18:00 

09.03. streda PA 07:30 

10.03. štvrtok PA 18:00 

11.03. piatok PA 18:00 

12.03. sobota PA 18:00 

13.03. 
  

5. pôstna nedeľa PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

14.03. pondelok PA 15:30 

15.03. utorok PA 15:30 

streda PA 15:30 
16.03.  

 pred veľkonočné spovedanie   PA, BO 18:00 

17.03. štvrtok PA 15:30 

18.03. piatok PA 15:30 

19.03. sobota PA 07:30 

20.03. 
  

Kvetná nedeľa   
Zbierka na opravu farského kostola 

BO 08:00 

PA 09:30 

21.03. pondelok PA 18:00 

22.03. utorok BO 18:00 

23.03. streda PA 07:30 

24.03. Zelený štvrtok PA 18:00 

25.03. Veľký piatok PA 15:00 

26.03. Biela sobota PA 19:00 

27.03. 
  

Veľkonočná nedeľa   
BO 08:00 

PA 09:30 

28.03. 
      

Veľkonočný pondelok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

29.03. utorok PA 18:00 

30.03. streda PA 07:30 

31.03. štvrtok 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 MAREC 2016  
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pre vnútornú potrebu.  

Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou. Re-
dakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov a nezodpovedá  

za prípadné porušenie autorského zákona.  
Kontakt: telefón - 0948 702 271, e-mail: parchovany@rimkat.sk 

 Marcová súťažná otázka: Kde v Novom zákone nachá-
dzame podobenstvo o milosrdnom otcovi?  
 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 €. 

Hymna pre Svätý rok milosrdenstva: 
Misericordes sicut Pater! 
 

Hudba: Paul Inwood 
Text: Eugenio Costa SJ 
Slovenská verzia textu: Ala D./Vlastimil Dufka SJ 
 

Antifóna:  Misericordes sicut Pater! 
   Milosrdní ako Otec! 
 

1. Vzdávajme vďaky Otcovi, lebo je dobrý, 
in aeternum misericordia eius  
jeho milosrdenstvo je večné.  
On stvoril svet s múdrosťou, 
in aeternum misericordia eius. 
On sprevádza svoj ľud dejinami, 
in aeternum misericordia eius. 
On odpúšťa svojim deťom a prijíma ich,  
in aeternum misericordia eius.  
(Antifóna) 
 

2. Vzdávajme vďaky Synovi, Svetlu národov, 
in aeternum misericordia eius. 
On nás miloval ľudským srdcom,  
in aeternum misericordia eius. 
Ako od neho dostávame, jemu tiež dávajme, 
in aeternum misericordia eius. 
Otvorme si srdcia voči hladným a smädným,  
in aeternum misericordia eius.  
(Antifóna) 
 

3. Prosme Ducha Svätého o sedem darov, 
in aeternum misericordia eius. 
Prameň každého dobra, najsladšia úľava, 
in aeternum misericordia eius. 
Ním posilnení, darujme posilu,  
in aeternum misericordia eius. 
Láska dúfa a všetko vydrží,  
in aeternum misericordia eius.  
(Antifóna) 
 

4. Prosme o pokoj od Boha všetkého pokoja, 
in aeternum misericordia eius. 
Zem očakáva evanjelium Božieho kráľovstva,  
in aeternum misericordia eius. 
Radosť a odpustenie v srdciach maličkých, 
in aeternum misericordia eius. 
Nastanú nové nebesia i nová zem.  
in aeternum misericordia eius.  
(Antifóna) 
 

Text, mp3 nahrávku, noty a ďalšie podklady k hymne Sväté-
ho roku milosrdenstva nájdete na internete: 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151124014 


