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 Sv. Arnold Janssen sa narodil v roku 1837 v Nemecku v mestečku Goch (Münster) 
manželom hlbokej katolíckej viery. Účasť na sv. omši  a modlitba sv. ruženca v kruhu 
rodiny boli každodennou súčasťou jeho života. Každá večerná modlitba sa končila 
Prológom Jánovho evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo 
bolo Boh.” Po štúdiách bol Arnold v roku 1861 vysvätený za kňaza. Svoj apoštolát za-
čal ako učiteľ strednej školy v Bocholt, kde bol veľmi prísnym, no spravodlivým peda-
gógom. Aktívnou účasťou na apoštoláte modlitby nabral jeho život nový smer. Zosta-

voval modlitby, brožúry a jeho hlboká úcta k Božské-
mu Srdcu Ježišovmu ho priviedla k tomu, že sa stal 
diecéznym riaditeľom Apoštolátu modlitby. Stále viac 
ho priťahovala myšlienka misií, až začal vydávať misij-
ný časopis Malý posol Božského Srdca (MPBS), aby tak 
zvýšil povedomie misijného poslania v Cirkvi. Jeho 
úsilie založiť v Nemecku misijný dom stroskotal kvôli 
kultúrnemu boju, preto sa jeho novým domovom stalo 
Holandsko, kde v roku 1875 založil misijný dom Kon-
gregácie Božieho Slova (verbisti). V časopise MPBS 
pred posviackou prvého nemeckého misijného domu 
píše: „Bude to ťažké dielo, ale dôverujem v orodovanie 
svätých patrónov a predovšetkým, že pomôže Božie 

Slovo, prebývajúce v Najsvätejšom Srdci Ježišovom.” Jeho práca a námaha priniesli 
ovocie. V Nemecku a Rakúsku boli vybudované nové misijné domy, založil Kongregá-
ciu sestier Služobníc Ducha Svätého - aktívne misijné sestry a Služobnice Ducha Sväté-
ho ustavičnej poklony - sestry adorujúce pred Sviatosťou Oltárnou za Cirkev a misie. 
 Začiatkom nového storočia však začali jeho fyzické sily ubúdať, až napokon v roku 
1909 zomrel. Jeho dedičstvom sú 3 svetové medzinárodné rehoľné kongregácie, ktoré 
majú dnes okolo 10-tisíc členov v takmer 100 krajinách sveta. Je pozoruhodné, že taký 
obyčajný človek napriek mnohým ťažkostiam a protivenstvám dosiahol také obdivu-
hodné veci. Svedčí to o tom, že bol Bohom vyvoleným človekom. Pre veľký význam, 
ktorý má pre celú Cirkev i pre svet, ho pápež Ján Pavol II. v roku 2003 vyhlásil za svä-
tého. Arnold sa zasvätil Božskému Srdcu slovami: „Ležiac pred tvojou tvárou, Pane,  
na česť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ti sľubujem … všetky modlitby, skutky 
a bolesti, aj všetky zásluhy za ne ti odovzdávam, len aby sa vyplnili túžby Božského 
Srdca, najmä v krajinách pohanov … Najsladšie Srdce Ježišovo, buď mojou láskou.“ 
 Život Arnolda Janssena bol nepretržitým hľadaním Božej vôle, dôverou v Božiu 
prozreteľnosť a zároveň to bol život plný ťažkej práce. Svoje dielo pomenoval 
„Spoločnosť Božieho Slova“ v spomienke na obľúbený verš zo začiatku Jánovho evan-
jelia. V závere každého modlitbového stretnutia jeho nasledovníkov zaznievali slová: 
„Nech svetlo Slova a Duch milosti preniknú tmu hriechu a noc pohanstva. Nech Srdce 
Ježišovo žije v srdciach ľudí.“ 
 

FARSKÝ HLÁSNIK MYŠLIENKY Z DENNÍKA 
SV. FAUSTÍNY  

 „Dcéra moja, láska ma tu priviedla 
a láska ma tu zadržiava. Dcéra moja, ó, 
keby si vedela, akú veľkú zásluhu 
a odmenu má jeden úkon čistej lásky ku 
mne, zomrela by si od radosti. Hovorím 
to preto, aby si sa ustavične spájala so 
mnou cez lásku, lebo to je cieľ života 
tvojej duše. Tento úkon spočíva 
v úkone vôle. Pamätaj, že čistá duša je 
pokorná. Keď sa uponižuješ a spaľuješ 
pred mojou velebou, vtedy ťa prenasle-
dujem svojimi milosťami, používam 
všemohúcnosť, aby som ťa pový-
šil.“ (Den. 576) 
 „Keď uvažuješ o tom, čo ti hovorím 
v hĺbke tvojho srdca, je to pre teba 
osožnejšie, než keby si prečítala veľa 
kníh. Ó, keby duše chceli počúvať môj 
hlas, keď sa im prihováram v hĺbke 
srdca, v krátkom čase by dosiahli vr-
chol svätosti.“ (Den. 584) 
 Ó, Ježišu môj, pre dušu niet nič lep-
šieho ako poníženia. V opovrhnutí je 
tajomstvo šťastia. Keď duša pozná, že je 
ničotou a úbohosťou sama zo seba 
a všetko dobré, čo v sebe má, je len Bo-
žím darom, keď vidí, že všetko dostala 
zadarmo a že jej je iba úbohosť, ustavič-
ne sa korí pred Božou velebou. Keď 
Boh vidí dušu v takom stave, prenasle-
duje ju svojimi milosťami. Keď sa duša 
ponára do priepasti svojej úbohosti, 
Boh používa svoju všemohúcnosť, aby 
ju povýšil. Ak je na zemi duša, ktorá by 
bola naozaj šťastná, tak len duša naozaj 
pokorná. Zo začiatku kvôli tomu veľmi 
trpí sebaláska, ale keď sa duša statočne 
premáha a zápasí so sebou, Boh jej dá-
va veľa svetla. Duša v tom svetle pozná-
va, aké je všetko úbohé a klamlivé. Len 
sám Boh je v jej srdci. Duša pokorná 
nedôveruje sama sebe, ale Bohu. Boh 
pokornú dušu chráni a sám je zasväte-
ný do jej záležitostí. Vtedy duša zakúša 
najväčšie šťastie, ktoré nikto nepocho-
pí. (Den. 593) 
 Ale Pán mi dal poznať aj to, aká ne-
pochopiteľná sláva čaká dušu, ktorá je 
tu na zemi podobná trpiacemu Ježišovi. 
Taká duša sa bude podobať Ježišovi aj 
v jeho sláve. Nebeský Otec naše duše 
oslávi a uzná natoľko, nakoľko budeme 
podobní jeho Synovi. Pochopila som, že 
pripodobnenie sa Ježišovi je nám dané 
už tu na zemi. Vidím čisté a nevinné 
duše, ktoré Boh zasahuje svojou spra-
vodlivosťou. Tieto duše sú obetami, 
ktoré udržujú svet a dopĺňajú to, čo ešte 
chýba Ježišovmu umučeniu: takých duší 
nie je veľa. Nesmierne sa teším, že mi 
Boh dovolil poznať takéto duše. (Den. 
604) 
(Sv. Faustína Kowalská: Denníček, Bo-
žie milosrdenstvo v mojej duši) 

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  
 Milosrdenstvo je nosným pilierom života Cirkvi. Celé jej pastoračné konanie má 
byť preniknuté nehou, s ktorou sa obracia na veriacich; nič z jej ohlasovania a z jej 
svedectva pred svetom sa nezaobíde bez milosrdenstva. Dôveryhodnosť Cirkvi vedie 
cez milosrdnú a súcitnú lásku. Cirkev „prežíva neuhasiteľnú túžbu ponúkať milosr-
denstvo“.  
 Možno sme už dlho zabúdali ukazovať a žiť cestu milosrdenstva. Na jednej strane 
pokušenie uplatňovať vždy iba spravodlivosť spôsobilo, že sme zabudli, že to je len 
prvý, hoci nevyhnutný a potrebný krok, no Cirkev predsa potrebuje ísť ďalej, aby do-
siahla vyšší a dôležitejší cieľ. Na druhej strane je smutné vidieť, ako je v našej kultúre 
skúsenosť odpustenia čoraz vzácnejšia. Dokonca sa niekedy zdá, že sa samotné toto 
slovo vytráca. Bez svedectva odpúšťania však ostane život neplodným a sterilným, 
akoby sme žili na vyprahnutej púšti.  
 Pre Cirkev opäť nastal čas ujať sa radostnej zvesti o odpustení. Je čas vrátiť sa  
k tomu, čo je podstatné, aby sme na seba vzali slabosti a ťažkosti našich bratov. Od-
pustenie je silou, ktorá kriesi človeka do nového života a vlieva odvahu hľadieť  
do budúcnosti s nádejou. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.06. streda PA 18:00 

02.06. štvrtok PA 18:00 

03.06. 
  

piatok 
slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho    

BO 17:00 

PA 18:00 

04.06. sobota PA 18:00 

05.06. 10. nedeľa v období cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

06.06. pondelok PA 18:00 

07.06. utorok BO 18:00 

08.06. streda PA 07:30 

09.06. štvrtok PA 18:00 

10.06. piatok PA 18:00 

11.06. 
sobota  

(kňazská vysviacka) 
BO 18:00 

12.06. 11. nedeľa v období cez rok PA 08:00 

13.06. pondelok PA 18:00 

14.06. utorok BO 18:00 

15.06. streda PA 07:30 

16.06. štvrtok PA 18:00 

17.06. 
piatok 

sv. omša za účasti detí 
PA 18:00 

18.06. 
sobota 

mládežnícka sv. omša 
PA 18:00 

19.06. 

12. nedeľa v období cez rok 
Zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

20.06. pondelok PA 18:00 

21.06. utorok BO 18:00 

22.06. streda PA 07:30 

23.06. štvrtok PA 18:00 

24.06. piatok PA 18:00 

25.06. sobota PA 18:00 

26.06. 
      

13. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

výročie konsekrácie kostola 
Zbierka na diela Svätého Otca 

PA 09:30 

  BO 11:00 

27.06. pondelok PA 18:00 

28.06. utorok PA 18:00 

29.06. 
BO 17:00 streda 

slávnosť svätého Petra a Pavla   PA 18:00 

30.06. štvrtok PA 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okol-
nosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po ne-
deľnej svätej omši. 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ JÚN 2016  

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.  
Kontakt: telefón - 0948 702 271, e-mail: parchovany@rimkat.sk 

 V júni Vám ponúkame ďalšiu súťažnú úlohu, ktorá znie: 
Priraďte k jednotlivým skutkom milosrdenstva (telesného  
i duchovného) miesto (súradnice) z evanjelií, kde sa o nich 
píše.  
 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 €. 

Slávnosť prvého svätého prijímania  - 8. máj 2016 

Pastoračné centrum v priestoroch farskej budovy 


