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 Sv. Gertrúda z Helfty, nazývaná aj Veľká, je najväčšia nemecká panna a mystička. 
Preto ju niektorí nazývajú nemeckou sv. Teréziou. Bola najväčšou hlásateľkou lásky 
Božského srdca v stredoveku a predchodkyňou jeho novovekej úcty. Vynikala pre-
dovšetkým plnením svojich stavovských povinností. Lásku k Bohu vedela preniesť 
na lásku k všetkým. Narodila sa 6. januára 1256 pravdepodobne v durínskom  mes-
te Eisleben v strednom Nemecku. Už ako päťročné dievčatko  žila v kláštore bene-
diktínok  v Helfte, kde zostala celý život. Tam získala dobré literárne a teologické 
vzdelanie pod vedením opátky Gertrúdy von Hackeborn a jej sestry sv. Mechtildy, 
ktorá bola v tom čase riaditeľkou školy a učiteľkou noviciek. V prvých rokoch re-
hoľného života bola nadšenou milovníčkou literatúry, filozofie a umenia, preto svoj 
duchovný život zanedbávala. Azda preto ju postihla koncom roku 1280 ťažká vnú-
torná kríza, ktorá trvala niekoľko týždňov. Vtedy sa cítila opustená, stratená a poko-
rená. Túto ťažkú očistnú skúšku Gertrúda šťastlivo prekonala a definitívne sa roz-
hodla, že všetko vo svojom živote venuje len Bohu. Stredobodom jej života sa stala 
modlitba a kontemplácia obohatená mystickými zážitkami. Už v deň jej „obrátenia“ 
sa jej prvýkrát zjavil Ježiš Kristus v podobe mladíka a odvtedy až do konca života 
s ním ostala úzko spojená putom nadprirodzenej lásky. Prišiel ju potešiť a sľúbil jej 
spásu. O tomto všetkom píše Gertrúda vo svojom diele Zjavenia. Odvtedy opustila 
svetské učebné odbory a začala sa venovať výlučne štúdiu Svätého písma. Často 
bývala chorá, no nesťažovala sa. Naopak, jej slová boli útechou pre mnohých. Doká-
zala zmierovať protivníkov, posilňovať bezradných a tešiť zarmútených. Veľa sa 

modlila, bdela a dobrovoľne podstupovala pôst. 
Začiatkom roku 1288 ochorela a jej zdravotný 
stav sa pomaly zhoršoval. Presný dátum smrti 
nevieme určiť. Zomrela v dôsledku obličkových 
komplikácií pravdepodobne 17. novembra 1302, 
keď sa končia zjavenia opísané v jej knihe. Na-
priek svojim vynikajúcim schopnostiam 
a mimoriadnym omilosteniam žila takmer nepo-
znaná, a tak aj zomrela. Keďže v roku 1346 bol 
kláštor v Helfte zničený, zničili sa aj jej telesné 
pozostatky.  
 Sv. Gertrúda má ako jediná zo svätých nemec-
kých žien titul „Veľká“, ktorý oceňuje jej duchov-
nú veľkosť, mimoriadnu osobnosť, zázračné du-
chovné zážitky a mystické spisy. Do zoznamu svä-
tých bola zapísaná v roku 1678. V roku 1738  

na žiadosť poľského kráľa a saského vojvodu pápež Klement XII. rozšíril úctu sv. 
Gertrúdy na celú Cirkev. V ikonografii je zobrazovaná s horiacim srdcom, knihou, 
krížom a perom. 

FARSKÝ HLÁSNIK MYŠLIENKY Z DENNÍKA 
SV. FAUSTÍNY  
 Ó, aké sladké je namáhať sa pre Boha 
a duše. Nechcem odpočívať uprostred 
boja, ale do posledného dychu budem 
bojovať za slávu svojho Kráľa a Pána. 
Neodložím meč, kým ma nepredvolá pred 
svoj trón. Nebojím sa úderov, lebo mojím 
štítom je Boh. Báť sa má nepriateľ nás, 
a nie my nepriateľa. Satan víťazí iba nad 
pyšnými a zbabelými, lebo pokorní majú 
moc. Pokornú dušu nič nezmätie ani ne-
znepokojí. (Den. 450) 
 Kto dokáže odpúšťať, ten si pripravu-
je veľa Božích milostí. Vždy, keď sa po-
zriem na kríž, úprimne odpustím. (Den. 
390) 
 …Ó, aké veľké šťastie napĺňa moju 
dušu z poznania Boha, Božieho života. 
Túžim sa o to šťastie podeliť so všetkými 
ľuďmi. Nemôžem to šťastie uzavrieť len 
vo vlastnom srdci, lebo jeho plamene ma 
pália a idú mi roztrhnúť hruď i moje 
vnútro. Túžim prejsť celým svetom 
a hovoriť dušiam o veľkom Božom milo-
srdenstve. Kňazi, pomôžte mi v tom. Pou-
žívajte tie najsilnejšie slová o jeho milosr-
denstve, lebo každé slovo je v porovnaní 
s jeho milosrdenstvom príliš nemohúce. 
(Den. 491) 
 …Svätá hostia, dôverujem v teba, keď 
tvoj rozsudok zaznie nado mnou, vtedy 
dôverujem v more tvojho milosrdenstva. 
(Den. 356) 
 Najsvätejšia Trojica, dôverujem 
v tvoje nekonečné milosrdenstvo. Boh je 
mojím Otcom, a tak ja, jeho dieťa, mám 
plné právo na jeho Božské srdce. Čím 
väčšia temnota, tým väčšia musí byť aj 
naša dôvera. (Den. 357) 
 Nechápem, ako nemožno dôverovať 
tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko 
a bez neho nič. On, Pán, nedovolí 
a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí 
vložili do neho všetku svoju dôveru. (Den. 
358) 
 Boh mi dal poznať jednu jedinú vec, 
ktorá má v jeho očiach nekonečnú hodno-
tu, a to je láska k Bohu. Láska, láska a ešte 
raz láska – s jedným úkonom čistej lásky 
k Bohu sa nedá nič porovnať. Ó, akými 
nepochopiteľnými prejavmi pozornosti 
obdarúva Boh dušu, ktorá ho úprimne 
miluje. Ó, šťastná duša, ktorá sa teší už tu 
na zemi jeho zvláštnej pozornosti. Sú to 
duše malé a pokorné. (Den. 778) 
 „Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milo-
srdenstvu, budem ochraňovať po celý 
život ako láskavá matka svoje nemluvňa 
a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale 
milosrdným Spasiteľom. V poslednej ho-
dine nemá duša na svoju obhajobu nič 
okrem môjho milosrdenstva. Šťastná du-
ša, ktorá sa počas svojho života ponárala 
do prameňa milosrdenstva, lebo ju neza-
siahne spravodlivosť.” (Den. 1075) 
(Sv. Faustína Kowalská: Denníček, Božie 
milosrdenstvo v mojej duši) 

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  

 V podobenstvách venovaných milosrdenstvu Ježiš odhaľuje povahu Boha ako 
Otca, ktorý sa nikdy nevzdáva, až kým neodstráni hriech a svojím súcitom a milosr-
denstvom nezvíťazí nad odporom. Poznáme tieto podobenstvá, zvlášť tri z nich:  
o stratenej ovci, o stratenej drachme a o otcovi a dvoch synoch. V týchto podoben-
stvách sa zdôrazňuje Božia radosť najmä vo chvíli, keď odpúšťa. Nachádzame v nich 
jadro evanjelia i našej viery, pretože milosrdenstvo sa v nich predstavuje ako sila, 
ktorá všetko premáha, napĺňa srdce láskou a utešuje odpustením. 
 V inom podobenstve nás okrem toho poúča vzhľadom na náš kresťanský životný 
štýl. Ježiš, vyprovokovaný Petrovou otázkou, koľkokrát treba odpustiť, odpovedá: 
„Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“, a rozpovie podobenstvo  
o „nemilosrdnom sluhovi“. Toho si Pán zavolá a žiada ho, aby mu vrátil vysokú su-
mu. No on ho na kolenách prosí, aby mu pozhovel. Vzápätí nato stretá svojho spolu-
sluhu, ktorý mu dlhuje pár denárov. Ten mu padne k nohám a úpenlivo ho prosí  
o zľutovanie, no on to odmietne a dá ho uväzniť. Keď sa to pán dozvie, veľmi sa roz-
hnevá a dá si zavolať onoho sluhu a povie mu: „Nemal si sa teda aj ty zľutovať  
nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ A Ježiš končí slovami: 
„Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.05.  6. veľkonočná nedeľa   
BO 08:00 

PA 09:30 

02.05. pondelok PA 18:00 

03.05. utorok PA 18:00 

04.05. streda PA 18:00 

05.05. 
štvrtok 

Nanebovystúpenie Pána   

BO 17:00 

PA 18:00 

06.05. piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

07.05. sobota PA 07:30 

08.05. 
7. veľkonočná nedeľa PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

09.05. pondelok PA 18:00 

10.05. utorok BO 18:00 

11.05. streda PA 07:30 

12.05. štvrtok PA 18:00 

13.05. piatok PA 18:00 

14.05. sobota PA 18:00 

15.05. 
Nedeľa zoslania Ducha Svätého BO 08:00 

 Zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

16.05. pondelok PA 18:00 

17.05. utorok BO 18:00 

18.05. streda PA 07:30 

19.05. štvrtok PA 18:00 

20.05. piatok PA 18:00 

21.05. 
sobota 

mládežnícka sv. omša 
PA 18:00 

22.05. 

8. nedeľa cez rok – Najsvätejšej Trojice DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

23.05. pondelok PA 18:00 

24.05. utorok BO 18:00 

25.05. streda PA 07:30 

26.05. 
štvrtok 

slávnosť Najsvätejšieho Kristovho  
tela a krvi   

BO 17:00 

PA 18:00 

27.05. piatok PA 18:00 

28.05. sobota PA 18:00 

29.05. 
BO 08:00 

9. nedeľa cez rok   
PA 09:30 

30.05. pondelok PA 18:00 

31.05. utorok BO 18:00 

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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 Súťažná otázka na tento mesiac znie: Kde v evanjeliách je 
spomínané podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi?  
 Svoje odpovede (s menom, priezviskom a č. domu) dones-
te 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 €. 

Brány milosrdenstva na Slovensku 

 V decembri 2015 sa otvorili sväté brány nielen na pápež-
ských bazilikách, ale aj vo vybraných kostoloch po celom sve-
te. V slovenských diecézach ich je spolu deväťdesiat dva.  
 Putovanie a prechod svätou bránou budú počas celého 
jubilejného roka milosrdenstva späté so získaním jubilejných 
odpustkov, teda odpustením časných trestov, ktoré sú násled-
kami hriechov.  

Ako získať odpustky počas Svätého roka milosrdenstva? 
 púť k svätej bráne milosrdenstva vo vybranom chráme, 

 prijatie sviatosti zmierenia, 

 účasť na svätej omši spojená s úvahou nad milosrden-
stvom, 

 vyznanie viery - Verím v Boha, 

 modlitba na úmysel Svätého otca, 

 vylúčiť pripútanosť k hriechu. 

Brány milosrdenstva v Košickej arcidiecéze (19)  
Katedrála sv. Alžbety v Košiciach 
Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove 
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou 
Bazilika sv. Egídia v Bardejove 
Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove 
Farský kostol sv. Martina v Lipanoch 
Farský kostol Všetkých svätých v Humennom 
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach 
Farský kostol sv. Vavrinca, diakona v Sobranciach 
Farský kostol Návštevy Panny Márie v Trebišove 
Farský kostol Zoslania Ducha Svätého v Moldave nad Bodvou 
Pútnická kaplnka Narodenia Panny Márie vo Svätej Márii 
Pútnický kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske 
Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach 
Pútnický kostol sv. Vojtecha v Gaboltove 
Pútnický kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši 
Pútnický kostol Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove 
Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Svinej 
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Snine – sídlisko 
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP 

(svetkrestanstva.postoj.sk, www.milosrdenstvo.sk) 
 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti   

V nedeľu 8. mája 2016 príjmu prvýkrát do svojho srdca živé-
ho Pána Ježiša tieto deti: 
1. Čačková Lucia     8. Kovalčin Tomáš 
2. Čačko Tomáš     9. Popaďáková Kristína 
3. Ďurinová Katarína    10. Obrin Šimon 
4. Ferková Karolína    11. Roško Lukáš 
5. Jakubec Tomáš     12. Ševčíková Alexandra 
6. Jeňová Sofia     13. Švirbeľová Miriama 
7. Koscelník Nikolas    14. Tomáš Marek 


