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 Rímski pápeži posledných desaťročí hovoria veľa o Božom milosrdenstve. Tak ako Ján 
Pavol II. aj pápež Ján XXIII. odporučil, aby sa otázka milosrdenstva stala stredobodom ohlaso-
vania Božieho slova. V jeho duchovnom denníku nájdeme hlboké úvahy o Božom milosrden-
stve, ktoré vložil aj do programovej reči pri otvorení Druhého vatikánskeho koncilu. Vtedy 
povedal, že dnešná Cirkev skôr, ako by odsudzovala, bude musieť používať liečivé prostried-
ky milosrdenstva namiesto zbraní prísnosti. Ako povedal Svätý Otec František: „Sv. Ján XXIII. 
bol odvážny človek, plný odvahy Ducha Svätého a vydal svedectvo Cirkvi a svetu o Božej dob-
rote a jeho milosrdenstve.“ Nazval ho „pápežom poddajnosti voči Duchu Svätému“. Pápež Ján 
XXIII., vlastným menom Angelo Giuseppe Roncalli, sa narodil 25. novembra 1881v Sotto il 
Monte v Taliansku. V roku 1904 bol vysvätený za kňaza a po vypuknutí 1. svetovej vojny slúžil 
ako vojenský kaplán. V roku 1918 sa vrátil do svojej diecézy, kde sa venoval organizácii hnu-
tia mládeže a žien. Na základe výslovného priania pápeža Benedikta XV. sa v roku 1921 ujal 
riadenia Kongregácie pre šírenie viery, ktorá mala na starosti misie. V roku 1925 bol vysväte-
ný za biskupa, v  roku 1953 bol vymenovaný za kardinála a po smrti Pia XII. v roku 1958 bol 
zvolený za pápeža. Stal sa 261. rímskym pápežom. Hoci ho pri jeho veku (77 rokov) mnohí 
považovali za prechodného pápeža, práve jeho pontifikát znamenal zásadný obrat v cirkev-
ných dejinách V roku 1959 ohlásil tri projekty, ktoré doslova šokovali svet. Oznámil úmysel 
zvolať ekumenický koncil, rímsku diecéznu synodu a revíziu cirkevného práva. Z politického 
hľadiska sa mu podarilo nadviazať kontakty s predstaviteľmi viacerých krajín (už v prvom 
roku jeho pontifikátu navštívilo Svätú stolicu viac hláv štátov, ako za celé obdobie vlády Pia 
XII.). Práve on schválil v roku 1960 Litánie k Predrahej Kristovej Krvi. Patril k najvýznamnej-
ším pontifikom v cirkevných dejinách. Pápež s prívlastkami „dobrý pápež“ alebo „červený 

pápež“ sa významnou mierou podieľal na mierovom usporiada-
ní politických pomerov vo svete v období tzv. studenej vojny  
a ráznym postojom stál za odvrátením hrozby nukleárnej vojny 
v roku 1962. Ak by sme chceli výstižne charakterizovať nielen 
jeho pontifikát, ale celý jeho život, museli by sme sa oprieť  
o jeho biskupské heslo: „Obœdientia et pax“ – „Poslušnosť  
a pokoj“. Bol pápežom, ktorý vrátil svetu úsmev, pápežom milo-
srdenstva, lásky a pokoja. Svet ho nazval pápežom kontaktov  
a zmierovateľom napätia. Za takmer päť rokov na čele rímsko-
katolíckej cirkvi zmenil cirkev viac ako všetci jeho predchodco-
via za posledné polstoročie. Prirodzene inteligentný, prostý  
a láskavý pápež nikdy nezabúdal na svoj jednoduchý pôvod. 
Svojím humanizmom a prínosom k mierovému riešeniu globál-
nych problémov si získal prirodzený rešpekt a uznanie svetovej 
verejnosti. Za všetky tieto zásluhy bol v roku 1962 americkým 

týždenníkom Time ocenený titulom „Osobnosť roka“. 
 Svet sa krátko po jeho smrti 3. júna 1963 o ňom vyjadroval s veľkou úctou a vďačnosťou  
a v očakávaní jeho svätorečenia. V roku 2000 sa splnilo želanie ľudí, aby sa mu dostalo pocty, 
ktorá je v Katolíckej cirkvi najväčšia – úcta oltára. Aj napriek chýbajúcemu druhému zázraku 
ho pápež František 27. apríla 2014 spolu s pápežom Jánom Pavlom II. na Nedeľu Božieho 
milosrdenstva vyhlásil za svätého. Ján XXIII. je autorom viacerých encyklík. Významnou ency-
klikou bola encyklika Pacem in Terris (Mier na zemi), ktorá je pokladaná za životný odkaz                                                                   
                  Pokračovanie na ďalšej strane 

FARSKÝ HLÁSNIK MYŠLIENKY Z DENNÍKA 
SV. FAUSTÍNY  
 Ježišu, ty vieš, že milujem utrpenie 
a túžim kalich utrpenia vypiť až do po-
slednej kvapky. A predsa moju priro-
dzenosť prenikla ľahká triaška a strach. 
Ihneď sa s celou silou prebudila moja 
dôvera v nekonečné Božie milosrden-
stvo. Všetko muselo pred ňou ustúpiť 
ako tieň pred lúčom slnka. Ó, Ježišu, aká 
veľká je tvoja dobrota. Tvoja nekonečná 
dobrota, ktorú tak dobre poznám, mi 
dovoľuje samotnej smrti smelo pozrieť 
do očí. Viem, že bez jeho dovolenia sa 
mi nič nestane. Túžim oslavovať tvoje 
nekonečné milosrdenstvo v živote, 
v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – 
večne. 
 Ježišu môj, moja sila, pokoj 
a odpočinutie moje. Moja duša sa každý 
deň kúpe v lúčoch tvojho milosrden-
stva. V mojom živote niet chvíle, 
v ktorej by som nezakúšala tvoje milo-
srdenstvo, ó, Bože. Na nič sa nespolie-
ham v celom mojom živote, len na tvoje 
nekonečné milosrdenstvo, Pane. Ono 
usmerňuje môj život. Moja duša je napl-
nená Božím milosrdenstvom. (Den. 
697)  
 Ó, môj Bože, ako mi je ľúto ľudí, 
ktorí neveria vo večný život. Modlím sa 
za nich, aby aj ich zasiahol lúč milosr-
denstva a aby ich Boh privinul k svojmu 
otcovskému lonu. Ó, láska, ó, kráľovná. 
(Den. 780) 
 Láska nepozná strach, prechádza 
cez všetky anjelské chóry, ktoré majú 
stráž pred jeho trónom. Ona sa nezľak-
ne nikoho, ona dosahuje Boha a tonie 
v ňom ako vo svojom jedinom poklade. 
Cherubín s ohnivým mečom, ktorý strá-
ži raj, nemá nad ňou moc. Ó, čistá láska 
k Bohu, aká si veľká a neporovnateľná. 
Ó, keby duše poznali tvoju moc. (Den. 
781) 
 Ó, ako veľmi zraňuje Ježiša nevďač-
nosť vyvolenej duše. Jeho nepochopiteľ-
ná láska prežíva muky. Boh nás miluje 
celou svojou nekonečnou podstatou 
akou je, a tu biedny prach pohŕda tou 
láskou. Srdce mi ide puknúť od bolesti, 
keď poznávam takú nevďačnosť. (Den. 
698) 
 Keď som vošla do svojej samotky, 
počula som tieto slová: „Každú dušu, 
ktorá sa bude modliť túto korunku, 
budem v hodine smrti brániť ako svoju 
chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom po-
modlia druhí, dosiahnu tie isté odpust-
ky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka 
táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev 
a nepochopiteľné milosrdenstvo zapla-
vuje dušu. Vzruší sa vnútro môjho milo-
srdenstva pre bolestné umučenie môjho 
Syna.“ 
 Ó, keby všetci poznali, aké veľké je 
Pánovo milosrdenstvo. Ako veľmi všetci 
potrebujeme milosrdenstvo, zvlášť v tej 
rozhodujúcej hodine. (Den. 811) 
(Svätá Faustína Kowalská: Denníček, 
Božie milosrdenstvo v mojej duši)   

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  
 Osobitným znakom svätého roka je putovanie, pretože svätý rok je obrazom cesty, ktorú 
každý človek uskutočňuje svojím životom. Život je putovaním a ľudská bytosť je vietor, pútnik 
kráčajúci cestou do vytúženého cieľa.  
 Pán Ježiš nám naznačuje etapy tejto púte, ktorou možno dospieť k spomínanému cieľu: 
„Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa 
vám. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“. Ježiš predovšetkým hovo-
rí, aby sme nesúdili a neodsudzovali. Ak sa nechceme vystaviť Božiemu súdu, nikto z nás ne-
smie byť sudcom svojho brata. Ak totiž ľudia posudzujú, ostávajú len na povrchu, pokým Otec 
hľadí dovnútra. Akú škodu narobia slová vyslovené zo žiarlivosti a zo závisti! Hovoriť zle  
o bratovi v jeho neprítomnosti znamená stavať ho do zlého svetla, kompromitovať jeho po-
vesť a uvrhnúť ho napospas klebetám. Nesúdiť a neodsudzovať v pozitívnom zmysle zname-
ná vedieť pochopiť, čo je v každom človeku dobré, a nedovoliť, aby trpel pre naše jednostran-
né súdy a pre náš predpoklad, že všetko vieme. To však ešte nestačí na to, aby sme boli milo-
srdní. Ježiš nás žiada aj o to, aby sme odpúšťali a dávali. Máme byť nástrojmi odpustenia, pre-
tože sme ho od Boha dostali ako prví. Máme byť veľkodušní voči všetkým, lebo vieme, že aj 
nás Boh zahŕňa veľkodušne svojím nesmiernym dobrodením. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus)  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.09. štvrtok PA 14:00 

02.09. piatok PA 07:30 

03.09. sobota PA   

04.09.  23. nedeľa v období cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

05.09. pondelok PA 18:00 

06.09. utorok BO 18:00 

07.09. streda PA 18:00 

08.09. štvrtok PA 18:00 

09.09. piatok PA 15:00 

10.09. sobota PA 18:00 

11.09. 
  

24. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

12.09. pondelok PA 18:00 

13.09. utorok BO 18:00 

14.09. streda PA 18:00 

15.09.  
štvrtok 

slávnosť Sedembolestnej Panny Márie   

BO 08:00 

PA 09:30 

16.09. piatok PA 18:00 

17.09. sobota PA 15:30 

18.09.  

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

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

19.09. pondelok PA 18:00 

20.09. utorok BO 18:00 

21.09. streda PA 18:00 

22.09. štvrtok PA 18:00 

23.09. piatok PA 18:00 

24.09.  sobota   
PA 14:00 

PA 15:30 

26. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

25.09. 
svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

26.09. pondelok PA 18:00 

27.09. utorok BO 18:00 

28.09. streda PA 07:30 

29.09. štvrtok PA 18:00 

30.09. piatok 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 SV. OMŠÍ SEPTEMBER 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 

 Súťažná otázka na mesiac september znie takto:  Kde  
na Slovensku nájdeme sestry z Kongregácie sestier Matky 
Božieho Milosrdenstva na Slovensku?  
 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 €. 

Rekonštrukcia farského kostola 
 V auguste sme ukončili 1. etapu rekonštrukcie farského 
kostola – rekonštrukciu strechy.  
Vyúčtovanie 1. etapy:  
farby a riedidlá:     2 774,28 € 
práce (náter a čistenie):   4 197,00 € 
spolu:        6 971,28 € 
 2. etapa rekonštrukcie farského kostola sa týkala rekon-
štrukcie bleskozvodu a kanalizácie zrážkových vôd. Vyúčtova-
nie 2. etapy bude vykonané po vyfakturovaní všetkých prác.  
 V mesiaci september je naplánovaná 3. etapa farského kos-
tola a bude zahŕňať rekonštrukciu sokla okolo kostola. 
 
Fajne ci budze 2016 v Jasenove 
 Deti a mladí zo Združenia mariánskej mládeže spolu s ďal-
šími kamarátmi ukončili tohtoročné prázdniny akciou FCB - 
Fajne ci budze. A veru bolo nám fajne :) Spoločný deň sme za-

čali sv. omšou v Jase-
novskom kostole, kto-
rú vo svojej rodnej 
obci slúžil náš duchov-
ný otec Dušan Lupčo. 
Po sv. omši sme sa 
všetci, takmer šesťde-
siati vybrali na hrad.  

Z kopca 
pod hra-
dom sme 
videli hu-
menský 
chotár ako 
na dlani. 
Pri hrade 
sme si urobili opekačku a posilnili sme svoje telá a naplnili 
brušká. Na výlete nesmela chýbať ani zábava. O ňu sa postarali 
animátori, ktorí si pripravili päť stanovíšť s bojovými úlohami 
pre jednotlivé skupinky na tému Božie milosrdenstvo. Pri zdo-
lávaní úloh si mnohí výborne pobehali okolo hradu. Za každú 
snahu, námahu a kreativitu boli všetky skupinky ocenené nie-
len bodmi, ale aj sladkými odmenami. Naplnení zážitkami  
a radosťou zo stretnutia s kamarátmi sme sa popoludní vrátili 
domov.  

pápeža Jána XXIII. 
 Ján XXIII. si nevedel predstaviť svoj život bez matky – tej 
pozemskej aj tej nebeskej. Za svoju pozemskú matku sa s vďa-
kou modlil a s nebeskou matkou s pokorou v srdci prosil  
o Božie milosrdenstvo a vyslovoval prosbu: „Nebeský Otče, 
dovoľ, aby som každého priviedol bližšie k tvojmu Synovi skr-
ze Pannu Máriu.“ 


