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 Jeden z najväčších ľudí našich čias – Ján Pavol II., ktorého pontifikát sa zapísal  
do sŕdc nás všetkých, sa vo svojom kazateľskom a osobnom živote snažil žiť a kázať po-
solstvo Božieho milosrdenstva (BM). V roku 1980 vydal encykliku Dives in misericordia 
- Bohatý na milosrdenstvo. Pretože táto encyklika hovorí o Božom milosrdenstve, môže 
byť bohatým prameňom pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva. Ako veľký milo-
srdný otec v encyklike napísal: „Posolstvo Božieho milosrdenstva mi bolo vždy milé 
a blízke, ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto 
pontifikátu.“ Svojím životom ukázal svetu okrem iného aj význam slov „byť milosrdný“. 
Osobne preukázal milosrdenstvo svojmu atentátnikovi, keď ho navštívil vo väzení, kde 
spolu chvíľku hovorili osamote. Ján Pavol II. na margo toho povedal: „O čom sme hovori-
li, ostane tajomstvom medzi nami. Hovoril som s ním ako brat, ktorý mu odpustil, a kto-
rý mu úplne dôveruje.“ Preukázal milosrdenstvo, keď napriek zhoršujúcej sa chorobe 
mal milosrdenstvo sám so sebou a ukázal, že utrpeniu je možné dať zmysel. Keď kanoni-
zoval sestru Faustínu, taktiež v rovnaký deň, prekvapil celý svet zavedením Nedele Bo-
žieho milosrdenstva ako sviatok pre celú Cirkev. Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu 
po Veľkej noci. O tomto dni Ján Pavol II. povedal: „Toto je najšťastnejší deň môjho živo-
ta.“ V roku 2002 pápež zveril celý svet Božiemu milosrdenstvu, keď posvätil svätyňu 
Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch, na predmestí Krakova v Poľsku. To je miesto, 
kde sú uložené telesné pozostatky sv. Faustíny. Svätý otec si spomína, že ako mladý člo-
vek pracoval v lome len niekoľko metrov od dnešnej svätyne. Počas návštevy Sanktuária  
povedal veľmi významné slová: „Nič človek tak nepotrebuje, ako Božie milosrdenstvo – 
tú láskavú lásku, spolucítiacu, pozdvihujúcu človeka ponad jeho slabosť k nekonečným 
výšinám svätosti Boha.“ V homílii povedal, že je jeho „veľkým želaním, aby posolstvo 
milosrdnej lásky, ktoré Boh ohlásil prostredníctvom sv. Faustíny, prišlo ku všetkým oby-
vateľom sveta a naplnilo ich srdcia nádejou. Je potrebné vniesť do sveta oheň milosrden-
stva. V Božom milosrdenstve celý svet nájde pokoj a človek šťastie.“ Ján Pavol II. opako-
vane písal a hovoril o našej potrebe obrátiť sa k Božiemu milosrdenstvu ako odpoveď  
na špecifické problémy našej doby. Zanechal silný symbol zameraný na posolstvo Božie-

ho milosrdenstva a jeho oddanosť Božiemu milosrdenstvu počas 
jeho pontifikátu bude viesť Cirkev ešte dlho po jeho smrti. Svätý 
Otec bol pritom veľkým ctiteľom Fatimskej Panny Márie a jeho 
heslom počas pontifikátu bolo: „Celý tvoj, Mária!“ Podľa arcibisku-
pa Jána Sokola nesie jeho smrť určitú symboliku. „Ján Pavol II. bol 
mariánskym pápežom a veľmi si ctil Božie milosrdenstvo. Mária si 
ho v tento deň pozvala do večnosti. Pod jej ochranou predstúpil 
pred Boha.“ 
 Pápežský erb Jána Pavla II. Písmeno M symbolizuje Ježišovu 
matku Pannu Máriu 

FARSKÝ HLÁSNIK MYŠLIENKY Z DENNÍKA 
SV. FAUSTÍNY  

 „Dcéra moja, keď cez teba žiadam 
od ľudí úctu k môjmu milosrdenstvu, 
tak ty sa musíš ako prvá vyznačovať 
dôverou v moje milosrdenstvo. Žia-
dam od teba skutky milosrdenstva, 
ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. 
Milosrdenstvo máš svojim blížnym 
preukazovať vždy a všade, nemôžeš 
sa tomu vyhýbať, ani sa vyhovárať, 
ani sa od toho oslobodiť. 
Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš 
prejavovať trojakým spôsobom:  
po prvé – skutkom, po druhé – slo-
vom, po tretie – modlitbou. V týchto 
troch stupňoch je obsiahnutá plnosť 
milosrdenstva a je nepochybným dô-
kazom lásky ku mne. Takto duša osla-
vuje moje milosrdenstvo a vzdáva mu 
česť. Áno, prvá nedeľa po Veľkej noci 
je sviatkom milosrdenstva. Ale musí 
byť aj skutok. Žiadam uctievanie môj-
ho milosrdenstva slávnostným sláve-
ním tohto sviatku a vzdávaním úcty 
tomu obrazu, ktorý je namaľovaný. 
Cez tento obraz udelím dušiam veľa 
milostí, on má pripomínať požiadav-
ky môjho milosrdenstva, lebo aj naj-
silnejšia viera bez skutkov je márna.“ 
Ó, Ježišu môj, Ty sám mi vo všetkom 
pomáhaj, lebo vidíš, aká som maličká. 
Spolieham sa jedine na Tvoju dobroti-
vosť, Bože. (Den. 742) 
 V istej chvíli som počula tieto slo-
vá: „Dcéra moja, hovor celému svetu 
o mojom nepochopiteľnom milosr-
denstve. Túžim, aby sviatok milosr-
denstva bol úkrytom a útočišťom pre 
všetky duše, zvlášť pre úbohých 
hriešnikov. V ten deň je otvorené 
vnútro môjho milosrdenstva. Vylie-
vam celé more milostí na duše, ktoré 
sa priblížia k prameňu môjho milosr-
denstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej 
spovedi a svätému prijímaniu, do-
siahne úplné odpustenie vín a trestov. 
V tento deň sú otvorené všetky Božie 
pramene, cez ktoré plynú milosti. 
Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiad-
na duša, hoci by jej hriechy boli ako 
šarlát. Moje milosrdenstvo je také 
veľké, že za celú večnosť ho nepo-
chopí žiaden rozum, ani ľudský, ani 
anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo 
zvnútra môjho milosrdenstva. Každá 
duša bude po celú večnosť rozjímať 
o mojej láske a o mojom milosrden-
stve vo vzťahu ku mne. Sviatok milo-
srdenstva vyšiel z môjho vnútra. Tú-
žim, aby sa slávnostne slávil na prvú 
nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nená-
jde pokoj, kým sa nevráti k prameňu 
môjho milosrdenstva.“ (Den. 699) 
 Pánovo milosrdenstvo oslavujú 
duše svätých v nebi, ktoré samé zakú-

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO 

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 
 Učenie svätého Jána Pavla II. o Božom milosrdenstve je dnes aktuálnejšie ako kedy-
koľvek predtým a zaslúži si, aby sme ho v tomto svätom roku znovu oživili. Chceme si 
osvojiť jeho ďalšie slová: „Cirkev žije opravdivým životom, keď vyznáva a hlása milosr-
denstvo – túto najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa – a keď privádza 
ľudí k prameňom Spasiteľovho milosrdenstva, ktoré ona opatruje a rozdáva.“ 
 Cirkev má poslanie ohlasovať Božie milosrdenstvo, ktoré je pulzujúcim srdcom evan-
jelia a skrze ktoré má evanjelium dospieť k srdcu a mysli každého človeka. Kristova ne-
vesta si osvojuje správanie Božieho Syna, ktorý ide v ústrety všetkým a nikoho nevyluču-
je. V našej dobe, keď je Cirkev zapojená do novej evanjelizácie, si téma milosrdenstva 
vyžaduje, aby bolo predkladané s novým nadšením a s novým pastoračným prístupom. 
Pre Cirkev a pre dôveryhodnosť jej hlásania je rozhodujúce, aby v praxi žila milosrden-
stvo a osobne o ňom svedčila. Ak má jej jazyk a jej gestá preniknúť  
do ľudských sŕdc a podnietiť ich, aby hľadali cestu späť k Otcovi, musia tlmočiť milosr-
denstvo. 
 Prvou pravdou Cirkvi je Kristova láska. Cirkev je služobnicou tejto lásky vedúcej  
k odpúšťaniu, ba až k obetovaniu seba samého, a sprostredkuje ju ľuďom. Preto tam, 
kde sa Cirkev nachádza, tam musí byť zjavné Otcovo milosrdenstvo. V našich farnos-
tiach, spoločenstvách, združeniach a hnutiach, skrátka všade tam, kde sú kresťania, má 
mať každý možnosť nájsť oázu milosrdenstva. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 

Pokračovanie na ďalšej strane 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.08. pondelok PA 18:00 

02.08. utorok BO 18:00 

03.08. streda PA 18:00 

04.08. štvrtok PA 18:00 

05.08.  piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

06.08. sobota PA 18:00 

07.08.  

19. nedeľa cez rok  
odpustová slávnosť 

DV 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

08.08. pondelok PA 18:00 

09.08. utorok BO 18:00 

10.08. streda PA 07:30 

11.08. štvrtok PA 18:00 

12.08. piatok PA 18:00 

13.08. sobota PA 11:00 

14.08  20. nedeľa cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

15.08.  
pondelok 

slávnosť Nanebovzatia Panny Márie   

BO 17:00 

PA 18:00 

16.08. 
utorok 

slávnosť svätého Štefana uhorského kráľa 
PA 18:00 

17.08. streda PA 07:30 

18.08. štvrtok PA 18:00 

19.08. piatok PA 18:00 

20.08. sobota PA 15:00 

21.08.  

21. nedeľa cez rok 
svätá liturgia 

PA 08:00 

  BO 08:00 

odpustová slávnosť 
Zbierka na opravu farského kostola 

PA 10:00 

22.08. pondelok PA 07:30 

23.08. utorok     

24.08. streda     

25.08. štvrtok     

26.08. piatok     

27.08. sobota     

28.08.  
BO 08:00 

22. nedeľa cez rok   
PA 09:30 

29.08. pondelok   

30.08. utorok BO 18:00 

31.08. streda PA 07:30 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okol-
nosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po ne-
deľnej svätej omši. 
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 V auguste sme si pre Vás pripravili túto súťažnú otázku:  
Jeden zo žalmov, ktorý má nadpis Veľkonočný chválospev 
nám môže pripomínať litánie, pretože obsahuje slová, ktoré 
sa pravidelne opakujú. Ako znejú tieto slová?   
 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 €. 

Tábory ZMM 2016 v Jasenovciach  
 Leto sme odštartovali letnými tábormi v Jasenovciach, 

ktoré samozrejme 
nesmeli chýbať me-
dzi našimi ZMM-
áckymi akciami ani 
tento rok. Tábory sa 
niesli v duchu milo-

srdenstva. Deti a mladí spoznávali vzťahy milosrdenstva 
cez prednášky a hry. Počas dní sa zaoberali milosrden-
stvom vo vzťahu ČLOVEK-ČLOVEK, BOH-ČLOVEK, JA-SVET 
a Mária ako milosrdná žena. Tábor sme ukončili už známou 
táborovou opekačkou. 
Ďakujeme Petrovi Pas-
ternákovi a mladým, 
ktorí tábor tematicky 
pripravili, animátorom 
za organizáciu, obeta-
vosť, ďalej sestrám vincentkám s. Karitas a s. Marte, ktoré 
nám vynikajúco varili a veľká vďaka patrí hlavne Pánu Bo-
hu za požehnaný čas.                               (Jozefka Dobranská) 

 

Miništrantský tábor 2016 v Košiciach 
 V tábore bolo veľmi dobre. Spolu nás bolo 40 miništran-
tov a 9 bohoslovcov. Každý deň sme šli trikrát do kostola,  
a to na rannú modlitbu, sv. omšu a na večernú modlitbu. 
Počas dňa nám bohoslovci  pripravili rôzne súťaže. Jeden 
deň sme dokonca behali po Košiciach a pýtali sa ľudí hocija-
ké otázky. Stretli sme sa aj s arcibiskupom Bernardom 
Boberom, ktorý nám slúžil jednu sv. omšu. V posledný deň 
sme boli na arcibiskupskom úrade a arcibiskup nám ukazo-
val časti úradu, kde čo majú. Na konci sa s nami rozlúčil  
a mne a ďalším piatim chlapcom dal krížik na čelo. Na tento 
tábor nezabudnem. Škoda, že z Parchovian som bol sám. 
Tento tábor bol najlepší.                                             (Majo Tóth) 
 

Stav finančných prostriedkov k 30.6.2016 
Stav finančných prostriedkov k 1.1.2016 bol 7 503,73 €,  
z toho účet 7 464,61 € a hotovosť 39,12 €. Príjmy  
k 30.6.2016 boli vo výške 18 022,37 €, výdavky 16 194,82 
€. Konečný stav k 30.6.2016 bol 9 331,28 €, z toho účet  
8 201,26 € a hotovosť 1 130,02 €. 

sili na sebe toto nekonečné milosrdenstvo. To, čo tie duše 
robia v nebi, ja začnem už tu na zemi. Budem oslavovať 
Boha za jeho nekonečnú dobrotu a budem sa snažiť, aby 
iné duše poznali a zvelebovali nevysloviteľné 
a nepochopiteľné Božie milosrdenstvo. (Den. 753) 
 Prisľúbenie  Pána: „Duše, ktoré sa budú modliť túto 
korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť 
v hodine smrti.“ (Den. 754) 
(Sv. Faustína Kowalská: Denníček, Božie milosrdenstvo 
v mojej duši) 


