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 Sv. Klaudius de la Colombière sa narodil v roku 1641 v pri Lyone vo Francúzsku, 
kde získal aj základné vzdelanie v dvoch jezuitských kolégiách. Tam sa rozhodol, že 
vstúpi do rehole svojich učiteľov (roku 1658). Hoci jasne cítil rehoľné povolanie, mu-
sel prekonať veľký boj sám so sebou, kým toto povolanie naplno prijal. V apríli 1669 
bol vysvätený za kňaza. Dôležitou etapou jeho života bol krátky pobyt v Paray-le-
Moniale, kde sa v roku 1674 stal predstaveným jezuitského kolégia. V tom čase žila 
v miestnom ženskom kláštore rehole Navštívenia Panny Márie rehoľníčka Margita 
Mária Alacoque obdarená mimoriadnymi duchovnými zážitkami. Najznámejšie z nich 
sú zjavenia Božského Srdca Ježišovho, ktoré sa stali východiskom verejnej úcty Bož-
ského Srdca v Cirkvi. Keď sa sestra Margita Mária zdôverila so svojimi omilosteniami, 
narazila na nepochopenie a nedôveru. Obozretnosť jej spolusestier a predstavených 
bola namieste, ale prejavy nedôvery voči mystičke zachádzali priďaleko a boli pre ňu 
utrpením. V jednom zjavení však dostala prisľúbenie, že jej príde na pomoc Kristov 
verný služobník a priateľ. Bol ním  práve páter Klaudius La Colombière. On viedol 
sestru k úplnému sebaobetovaniu, postaral sa o to, aby bola pochopená zo strany spo-
lusestier a predstavených a zaslúžil sa o rozšírenie úcty a zmierujúcich pobožností  

k Božskému Srdcu. Sám sa zasvätil ako zmierna obeta 
Božskému Srdcu v piatok po oktáve sviatku Božieho 
tela (21. júna) roku 1675. 
 Od roku 1676 poslali Pátra La Colombièra predsta-
vení do Londýna ako kazateľa vojvodkyne z Yorku, 
manželky yorského vojvodu Jakuba, ktorý sa neskôr 
stal anglickým kráľom. Po predchádzajúcich prenasle-
dovaniach katolíkov bolo vtedy v Anglicku obdobie 
pomerného pokoja. Preto mával páter Klaudius kázne 
aj pre širší okruh poslucháčov. Pod vplyvom jeho káz-
ní mnohé dámy z anglických šľachtických rodín od-
chádzali do Francúzska a tam vstupovali do kláštorov. 
On sám organizoval ženské rehoľné spoločenstvo  
v Londýne. O tom však úrady nemali vedieť. Horlivého 
jezuitu prezradil istý odpadnutý kňaz. Keďže sa vtedy 
znovu priostrila protikatolícka nálada, pátra La Co-
lombièra v roku 1678 uväznili. Vo vlhkom a studenom 

väzení vážne ochorel, preto ho sudca prepustil a vypovedal ho z Anglicka. Páter prišiel 
späť do Paríža, no aj pomerne krátky, poldruhamesačný pobyt v londýnskom väzení 
mu celkom podlomil zdravie. V auguste 1681 ho určili na jeho niekdajšie pôsobisko  
v Paray-le-Moniale. Tam mu na základe jedného zjavenia sestra Margita Mária ozná-
mila, že nadišiel čas, aby dokončil svoju životnú obetu. Páter zomrel 15. februára 1682 
vo veku 41 rokov. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Pius XI. v roku 1929 a za svä-
tého pápež Ján Pavol II. v roku 1992. Liturgická spomienka je 15. februára. 

FARSKÝ HLÁSNIK MYŠLIENKY Z DENNÍKA 
SV. FAUSTÍNY  

 Čistá láska je schopná veľkých činov 
a nezlomia ju ťažkosti ani protiven-
stvá… Vie, že aby sa Bohu zapáčila, je 
potrebné jedno: aj tie najmenšie veci 
konať z veľkej lásky – láska a vždy lás-
ka. 
 Čistá láska neblúdi, má neobyčajne 
veľa svetla a neurobí nič, čo by sa Bohu 
nepáčilo. Je vynaliezavá v konaní toho, 
čo je Bohu milšie a nikto sa jej nevyrov-
ná. Je šťastná, keď sa môže stravovať 
a horieť ako čistá obeta. Čím viac dáva 
zo seba, tým je šťastnejšia. Nikto nedo-
káže vycítiť nebezpečenstvo z takej 
diaľky ako ona, vie stŕhať masky a vie, 
s kým má do činenia. (Den. 140) 
 Veľká láska dokáže malé veci pre-
mieňať na veľké. Iba láska dáva našim 
skutkom hodnotu. Čím bude naša láska 
čistejšia, tým oheň utrpenia bude mať 
v nás menej čo tráviť a utrpenie presta-
ne byť pre nás utrpením. Stane sa nám 
slasťou… (Den. 302) 
 Keď trpíme veľa, môžeme väčšmi 
preukázať Bohu, že ho milujeme. Keď 
trpíme málo, tak môžeme len málo pre-
ukázať Bohu svoju lásku. Keď netrpíme 
vôbec – nie je naša láska ani veľká ani 
čistá. Z Božej milosti môžeme dosiah-
nuť to, že utrpenie sa nám premení na 
slasť, lebo láska dokáže v čistých du-
šiach konať takéto veci. (Den. 303) 
 „Túžim, aby prvá nedeľa po Veľkej 
noci bola sviatkom milosrdenstva.  
Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti 
s dôverou k môjmu milosrdenstvu.  
Ó, ako veľmi ma zraňuje nedôvera du-
še. Taká duša vyznáva, že som svätý 
a spravodlivý, ale neverí, že som Milo-
srdenstvom, nedôveruje v moju dobro-
tu. Aj satani zvelebujú moju spravodli-
vosť, ale neveria v moju dobrotu. Moje 
srdce sa raduje z tohto titulu – Milosr-
denstvo. 
Povedz, že milosrdenstvo je najväčšou 
vlastnosťou Boha“ (Den. 299-301). 
 Ó, keby duše chceli aspoň trochu 
počúvať hlas svedomia a hlas, čiže 
vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – 
aspoň trochu – lebo keď sa raz poddá-
me pôsobeniu Božieho Ducha, on sám 
doplní to, čo nám bude chýbať. (Den. 
359) 
 V istej chvíli mi Pán povedal: „Prečo 
sa bojíš a chveješ, keď si spojená so 
mnou? Nepáči sa mi, keď sa duša pod-
dáva zbytočnému  strachu. Kto sa ťa 
smie dotknúť, keď si so mnou? Najmil-
šia mi je duša, ktorá pevne verí v moju 
dobrotu a vo všetkom sa spoľahla  
na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou 
a dám jej všetko, o čo prosí“ (Den. 453).
   
(Sv. Faustína Kowalská: Denníček, Bo-
žie milosrdenstvo v mojej duši)  

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  
 „Jeho milosrdenstvo je večné.“ Tento refrén sa opakuje za každým veršom Žalmu 
136, ktorý rozpráva o dejinách Božích zjavení. Vďaka milosrdenstvu majú všetky uda-
losti Starého zákona hlbokú spásnu hodnotu. Milosrdenstvo robí z dejín Boha s Izrae-
lom dejiny spásy. Neustále opakovanie refrénu – „jeho milosrdenstvo je večné“ – ako 
je to v spomínanom žalme, akoby chcelo prelomiť kruh priestoru a času a všetko vsa-
diť do večného tajomstva lásky. Akoby sa tým chcelo povedať, že nielen v dejinách, ale 
aj vo večnosti bude človek neustále pod milosrdným pohľadom Otca. Preto nie náho-
dou chcel izraelský ľud vložiť tento žalm – „veľký hallel“, ako ho nazývajú – do najdô-
ležitejších liturgických sviatkov. 
 Ježiš sa modlil tento žalm milosrdenstva pred svojím umučením. Dosvedčuje to 
evanjelista Matúš, keď hovorí, že Ježiš a učeníci, „potom ako zaspievali chválospev“, 
vyšli na Olivovú horu. Keď Ježiš ustanovil Eucharistiu ako trvalú pamiatku na seba  
a svoju Veľkú noc, vložil toto najvyššie gesto Zjavenia symbolicky do svetla milosrden-
stva. V tej istej perspektíve milosrdenstva prežíval Ježiš aj svoje umučenie a smrť, 
vedomý si veľkého tajomstva lásky, ktoré sa uskutoční na kríži. Poznanie, že sám Ježiš 
sa modlil tento žalm, robí  ho pre nás kresťanov ešte dôležitejším a zaväzuje nás prijať 
tento refrén do našich každodenných modlitieb chvály: „Jeho milosrdenstvo je večné.“ 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.04.  piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

02.04. 
sobota 
sobáš 

PA 15:00 

03.04.  2. veľkonočná nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

04.04.  
pondelok 

slávnosť Zvestovania Pána   
PA 18:00 

05.04. utorok DV 18:00 

06.04. streda BO 18:00 

07.04. štvrtok PA 18:00 

08.04. 
piatok 

svätá omša za účasti detí  
PA 18:00 

09.04. 
sobota 
sobáš 

PA 15:00 

10.04.  3. veľkonočná nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

11.04. pondelok PA 07:30 

12.04. utorok     

13.04. streda     

14.04. štvrtok     

15.04. piatok PA 18:00 

16.04. 
sobota 

mládežnícka sv. omša 
PA 18:00 

17.04.  

4. veľkonočná nedeľa 
Zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

18.04. pondelok PA 18:00 

19.04. utorok BO 18:00 

20.04. streda PA 07:30 

21.04. štvrtok PA 18:00 

22.04. piatok PA 18:00 

23.04. sobota PA 18:00 

24.04.  
  

5. veľkonočná nedeľa DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

25.04. pondelok PA 18:00 

26.04. utorok BO 18:00 

27.04. streda PA 07:30 

28.04. štvrtok PA 18:00 

29.04. piatok PA 18:00 

30.04. 
sobota 
sobáš 

PA 15:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okol-
nosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľ-
nej svätej omši. 
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Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany  
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.  
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 Aprílová súťažná otázka: V ktorom žalme a koľkokrát sa 
spomína veta: "Jeho milosrdenstvo je večné."?  
 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 €. 

Poďakovanie 

Milý pán farár Dušan s celou farnosťou. 
 Dovoľte mi, aby som sa Vám osobne, ako aj v mene Mi-
sijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku a aj 
v mene našich misionárov, ktorí pôsobia za hranicami Slo-
venska, zvlášť našich troch misionárov P. Stanislava Binda-
sa, CM, P. Jozefa Kudlu, CM a P. Jozefa Nogu, CM, ktorí už 
ôsmi rok pôsobia na novovzniknutej misii v Hondurase, 
poďakoval za Váš štedrý milodar vo výške 934,10 €, ktorý 
sme obdržali vo februári 2016 a ktorý bol odoslaný na našu 
misiu.  
 Za Vašu prejavenú účinnú lásku Vám vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať. Ubezpečujeme Vás, že pamätáme 
na Vás pri našich každodenných modlitbách a pri sv. om-
šiach. Nech dobrotivý Boh odmení Vašu štedrosť a dá Vám 
to, o čo ho prosíte.  
 Zo srdca Vám i Vašim farníkom želám a vyprosujem 
veľa zdravia, Božej ochrany i milostiplné a požehnané veľ-
konočné sviatky.  
 S vďakou a úctou vo sv. Vincentovi 

     P. Jaroslav Jaššo, CM 
        vizitátor 

Bratislava 16.03.2016 
 
Rekonštrukcia kostola 

 V roku 2016 pokračujeme v rekonštrukcii nášho kosto-
la. Rekonštrukcia je naplánovaná v troch etapách a začne už 
koncom apríla.  
 V prvej etape je plánovaná rekonštrukcia strechy kosto-
la, strecha sa má nanovo natrieť, úžľabia strechy je potreb-
né vyčistiť, skontrolovať a tiež natrieť farbou.  
 V druhej etape je plánovaná rekonštrukcia bleskozvodu. 
Jednotlivé bleskozvodové časti je potrebné pospájať 
a uzemniť. Bude potrebné zakopať zemniacu pasovinu oko-
lo celého  kostola. 
 V tretej etape je plánovaná rekonštrukcia sokla okolo 
kostola. Sokel je potrebné vyčistiť a poškodené časti opra-
viť. 
 Odhadované náklady na celú rekonštrukciu sú 18 000 
Eur. Zatiaľ boli zakúpené náterové hmoty na polovicu stre-
chy v hodnote 2 600 Eur. 
 Farská rada úctivo žiada veriacich, aby svojim milodar-
mi podporili pokračovanie rekonštrukcie kostola. 
 

Stav finančných prostriedkov k 31.03.2016: 

pokladňa     137,30 Eur 
účet  8 405,32 Eur 
spolu  8 542,62 Eur 


