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 Svätá Katarína Sienská sa narodila roku 1347 v Siene v Taliansku ako dvadsiate štvr-
té z dvadsiatich piatich detí a zomrela vo svojom rodnom meste v roku 1380. Štrnáste 
storočie, v ktorom žila, bolo ťažkým obdobím pre Cirkev, ako aj pre celú taliansku a eu-
rópsku spoločnosť. Avšak aj v časoch najväčších problémov Pán neprestáva požehnávať 
svoj ľud a povoláva svätice a svätcov, ktorí dokážu vyburcovať mysle i srdcia ľudí k ob-
ráteniu a obnove. Katarína bola jednou z nich a ešte i dnes nám má čo povedať: povzbu-
dzuje nás, aby sme s odvahou kráčali k svätosti, aby sme sa čoraz intenzívnejšie stávali 
Pánovými učeníkmi. 
 Už ako šesťročná mala mystický zážitok, ktorý podstatne ovplyvnil jej život. Videla 
Krista, ktorý nepovedal nič, iba sa usmieval a požehnával ju. Neodolateľne priťahovaná, 
šikovná a veselá dievčina sa rozhodla, že chce patriť len Ježišovi. Vo svojej rušnej rodine 

len veľmi ťažko hľadala možnosti, ako byť sama s Ježišom v modlit-
be. Keď dospievala, odmietla sa pripravovať na vydaj. Matka nikdy 
úplne nepochopila toto správanie, preto bola situácia doma napätá. 
Ale otec ju dobre poznal, preto trval na tom, aby ju rodina nechala na 
pokoji. Keď mala Katarína šestnásť rokov, pohnutá víziou svätého 
Dominika vstúpila do Tretieho rádu Dominikánov, do jeho ženskej 
vetvy nazývanej Mantellate. Aj keď zostala žiť uprostred svojej rodi-
ny, potvrdila sľub panenstva, ktorý ešte predtým súkromne zložila. 
Nasledujúce štyri roky prežila doma v modlitbe a v pokání. Toto ob-
dobie sa skončilo, keď mala videnie Ježiša, ktorý nechcel vojsť do jej 
izby, ale namiesto toho ju vyzval, aby vyšla von a aktívne sa zapojila 

do života mesta. Svoju nesmelosť prekonala a začala pracovať s chorými a chudobnými. 
 Katarínin súcit s trpiacimi spolu s jej horlivosťou za ich spásu bol veľmi očividný. 
Počas ošetrovania chorých sa za nich modlievala a mnohých priviedla k obráteniu a 
zmiereniu sa s Bohom. Okrem starostlivosti o chorých sa začala stretávať s niekoľkými 
priateľkami na večerných rozhovoroch. O Bohu vedela rozprávať veľmi vytrvalo. Mladí 
ľudia zo Sieny často počúvali Katarínu dlho do noci, uchvátení jej vrúcnou láskou a skve-
lým postrehom. Keď sa rozšíril chýr o jej svätosti, čoraz viac ľudí ju začalo vyhľadávať 
kvôli modlitbe a rade. Stala sa duchovnou poradkyňou pre množstvo najrozličnejších 
ľudí: radila šľachticom i politikom, umelcom aj jednoduchým ľuďom, zasväteným oso-
bám a kňazom, ba dokonca aj samotnému pápežovi Gregorovi XI, ktorý v tých časoch 
sídlil v Avignone. Katarína ho energicky a s úspechom napomínala, aby sa vrátil do Ríma. 
Veľa cestovala, snažila sa iniciovať vnútornú obnovu Cirkvi a napomáhať mieru medzi 
štátmi. Aj z tohto dôvodu ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónku Európy. 
 Náuka svätej Kataríny, ktorá sa len s ťažkosťami naučila čítať a písanie si osvojila až 
v dospelom veku, je zaznamená v knihe Dialóg Božej Prozreteľnosti. Čo sa z nej môžeme 
naučiť? Tu sú tri z mnohých podstatných bodov. 

Pokračovanie na ďalšej strane 
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 Dnes som bola v priepastiach pek-
la, kam ma voviedol anjel. Je to miesto 
veľkých múk. Jeho priestor je strašne 
veľký. Druhy múk, ktoré som videla: 
prvá muka, ktorá robí peklo peklom, 
je strata Boha, druhá – ustavičné vý-
čitky svedomia, tretia – tento osud sa 
už nikdy nezmení, štvrtá muka – 
oheň, ktorý bude prenikať dušu, ale 
nezničí ju. Je to strašná muka. Je to 
oheň čisto duchovný, zapálený Božím 
hnevom. Piata muka – ustavičná tma 
a strašne dusivý zápach. Hoci je tma, 
satani a zatratené duše sa navzájom 
vidia a vidia všetko zlo iných aj svoje. 
Šiesta muka – ustavičná prítomnosť 
satana, siedma muka – strašné zúfal-
stvo, nenávisť voči Bohu, zlorečenia, 
kliatby, rúhanie. Sú to muky, ktoré 
všetci zatratení trpia spolu. Ale to nie 
je koniec útrap. Pre duše sú ešte jed-
notlivé muky, a to sú muky zmyslov. 
Čím jednotlivá duša hrešila, tým je 
mučená strašným a neopísateľným 
spôsobom. Sú tam strašné jamy, prie-
pasti múk, kde sa jedna muka odlišuje 
od druhej. Zomrela by som pri pohľa-
de na tie strašné muky, keby ma neu-
držiavala Božia všemohúcnosť. Nech 
hriešnik vie, že akým zmyslom hreší, 
takým bude mučený po celú večnosť. 
Píšem o tom na Boží rozkaz, aby sa 
žiadna duša nevyhovárala, že pekla 
niet alebo že tam nikto nebol a nevie, 
ako tam je… Preto sa ešte vrúcnejšie 
modlím za obrátenie hriešnikov. 
Ustavične pre nich vzývam Božie mi-
losrdenstvo. Ó, môj Ježišu, radšej bu-
dem do konca sveta zomierať 
v najväčších mukách, než by som Ťa 
mala uraziť najmenším hriechom. 
(Den. 741) 
 Počas svätej hodiny mi dal Pán 
okúsiť svoje umučenie. Zdieľala som 
horkosť umučenia, ktorým bola napl-
nená jeho duša. Ježiš mi dal poznať, 
ako duša musí byť verná modlitbe 
napriek útrapám, suchopárnosti 
a pokušeniam. Práve od takejto mod-
litby často závisí uskutočnenie veľ-
kých Božích zámerov. Ak v tejto mod-
litbe nevytrváme, križujeme to, čo 
Boh chcel vykonať cez nás alebo 
v nás. Nech si každá duša zapamätá 
tieto slová: a keď bol v úzkosti, ešte 
vrúcnejšie sa modlil. Ja takúto modlit-
bu vždy  predĺžim o toľko, koľko je 
v mojej moci a v súlade 
s povinnosťami. (Den. 872) 
 Mlčanie je takou mocnou rečou, že 
dosahuje trón živého Boha. Mlčanie je 
jeho rečou, hoci tajomnou, ale moc-
nou a živou. (Den. 888) 
(Svätá Faustína Kowalská: Denníček, 
Božie milosrdenstvo  v mojej duši)  

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  
 Milosrdní ako Otec je „motto“ tohto svätého roka. Milosrdenstvo je dôkazom toho, 
ako miluje Boh. On sa dáva úplne, navždy, bezpodmienečne a bez toho, že by za to niečo 
chcel. Prichádza nám na pomoc, keď ho vzývame. Je krásne, že sa denná modlitba Cirkvi 
končí slovami: „Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať“. Pomoc, ktorú 
vzývame, je už prvým krokom Božieho milosrdenstva voči nám. On nám prichádza po-
môcť v našej slabosti, v ktorej žijeme. Jeho pomoc spočíva v tom, že nám umožňuje za-
chytiť jeho prítomnosť a blízkosť. Deň čo deň sa aj my, dotknutí jeho súcitom, môžeme 
stávať súcitnými voči druhým. 
 V tento svätý rok môžeme otvoriť srdcia tým, ktorí žijú na tých najodľahlejších exis-
tenciálnych perifériách, ktoré často moderná doba tragickým spôsobom vytvára. Koľko 
nebezpečných a bolestných situácií sa dnes vyskytuje vo svete! Koľkými ranami na tele 
sú poznačení mnohí ľudia, čo stratili svoj hlas, pretože ich volanie zoslablo či zaniklo  
v dôsledku ľahostajnosti bohatých národov. Počas tohto jubilea je Cirkev ešte väčšmi 
povolaná liečiť tieto rany, mierniť ich olejom útechy, obväzovať ich milosrdenstvom  
a liečiť nevyhnutnou solidaritou a láskavou pozornosťou. Otvorme oči, aby sme videli 
biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, a dajme sa 
vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nech chytia ich ruky, 
pritiahnime si ich k sebe, aby pocítili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus)  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.10. sobota PA 15:00 

02.10.  27. nedeľa v období cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

03.10. pondelok PA 18:00 

04.10. utorok BO 18:00 

05.10. streda PA 18:00 

06.10. štvrtok PA 18:00 

07.10. piatok PA 18:00 

08.10. sobota PA 18:00 

09.10.  
28. nedeľa v období cez rok PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

10.10. pondelok PA 18:00 

11.10. utorok BO 18:00 

12.10. streda PA 18:00 

13.10. štvrtok PA 18:00 

14.10. piatok PA 18:00 

15.10. sobota PA 15:00 

16.10. 
29. nedeľa v období cez rok BO 08:00 

 zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

17.10. pondelok PA 18:00 

18.10. utorok BO 18:00 

19.10. streda PA 18:00 

20.10. štvrtok PA 07:30 

21.10. piatok     

22.10. sobota PA 15:00 

23.10. 

30. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

zbierka na misie PA 09:30 

  BO 11:00 

24.10. pondelok PA 18:00 

25.10. utorok BO 18:00 

26.10. streda     

27.10. štvrtok PA 18:00 

28.10. piatok PA 18:00 

29.10. sobota PA 18:00 

30.10. 
BO 09:00 

31. nedeľa v období cez rok   
PA 11:00 

31.10. pondelok 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. 
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Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany  
pre vnútornú potrebu.  

Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou. Redakcia 
si vyhradzuje právo na úpravu textov a nezodpovedá  

za prípadné porušenie autorského zákona.  
Kontakt: telefón - 0948 702 271, e-mail: parchovany@rimkat.sk 

 V októbri sme si pre Vás pripravili túto súťažnú otázku:  
Na ktorých miestach v Liste svätého apoštola Pavla sa spo-
mína milosrdenstvo a k čomu nás Boh prostredníctvom 
apoštola Pavla vyzýva?  
 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 €. 

 17. septembra navštívili našu farnosť sestričky Vincent-
ky a bližšie vysvetlili apoštolát ZZM Podomovej návštevy 
kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Podomová návšte-
va je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily, ktorého 
cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväco-
vanie a formáciu svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdia-
lených od Cirkvi. 
 Do každej rodiny príde na týždeň kaplnka so sochou 
Panny Márie podľa vopred určenej dohody. Panna Mária 
tak prebýva celý týždeň v jednej domácnosti. Skupina si 
vyberie svojho vedúceho, ktorý sa stará o poradie návštev  
a tiež o dobrý stav kaplnky. V našej farnosti máme tri ka-
plnky v Parchovanoch a jednu v Božčiciach. Zodpovednými 
za kaplnky v Parchovanoch sú Jozef Dobranský, Maroš  
Obrin, Andrea Tóthová a v Božčiciach pani Anna Jakubeco-
vá. 
 Pokiaľ by ste chceli privítať Pannu Máriu vo svojej rodi-
ne,  prihláste sa u hociktorého vedúceho skupinky. 

 Svätosť sa začína sebapoznaním. Katarína neberie seba-
poznanie ako ujasnenie si toho, čo chceme, našich slabostí 
a kladov. Pre ňu je to poznanie, že patríme Bohu - a to ako 
stvorenia, ktoré sú úplne závislé od milujúceho Stvoriteľa, 
jediného zdroja šťastia a naplnenia. 
 Dozrievame v láske k Bohu, ak prejavujeme lásku ľu-
ďom. Podľa Kataríny je to  spôsob, ako umŕtvovať sebalá-
sku, ktorá nás vzďaľuje od Boha. Vo vzťahoch v rodinách  
a s blížnymi sa môže overovať naša trpezlivosť, pretože 
vďaka nim rozvíjame čnosti, ktoré chce Boh v nás vidieť. 
Takáto láska má veľa podôb: služba, modlitba za potreby 
ostatných, zdržovanie sa posudzovania ich zlyhaní, túžba 
hovoriť pravdu v láske. Zdokonaľuje to ducha a vedie ľudí 
ku Kristovi. 
 Nikdy nestrať svoje srdce! Katarínina vernosť pravde 
jej spôsobovala bolestnú obavu zo škandálov a hriechov  
v Kristovom tele. Hoci radila pápežovi a napomínala samo-
ľúbych kňazov, neustále sa modlila za reformu. Zároveň 
však nestrácala vieru, čo sa stávalo mnohým jej súčasní-
kom. Hoci vysoko postavení duchovní hľadali spôsob, ako 
ju ponížiť a poškodiť jej povesť, Katarína prijímala tieto 
prekážky pokojne, bez akéhokoľvek zatrpknutia. Nikdy 
nestratila dôveru v Cirkev ako Kristovo telo. 
 Naučme sa od svätej Kataríny milovať Krista a jeho Cir-
kev – s odvahou, intenzívne a úprimne. Osvojme si slová 
svätej Kataríny, ktoré môžeme čítať v Dialógu Božej Proz-
reteľnosti: „Z milosrdenstva si nás obmyl v Krvi, z milosr-
denstva si sa rozprával so stvoreniami. Ó, blázon lásky! 
Nestačilo ti Vtelenie, chcel si aj zomrieť! (...) Ach, milosr-
denstvo! Srdce mi zamiera pri myšlienke na teba: na čokoľ-
vek pomyslím, všade je tvoje milosrdenstvo.“ 

(www.smn.sk; sk.radiovaticana.va)  


