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 Dieu est le Dieu du coeur humain – Boh je Bohom ľudského srdca. V týchto zdanlivo 
jednoduchých slovách je zachytená spiritualita veľkého majstra, teológa, spisovateľa 
a učiteľa Cirkvi, sv. Františka Saleského. Narodil sa v roku 1567 v Sales v Savojsku  
(juhovýchodné Francúzsko) ako potomok šľachtického rodu. Vyštudoval filozofiu 
a právo v Paríži. Počas svojho pobytu v Paríži býval v jezuitskom kolégiu, kde získal aj 
vynikajúce duchovné vedomosti. Tu ako 19-ročný prekonal ťažkú krízu viery. Pod vply-
vom Kalvínovej náuky o predurčení ho ovládla myšlienka, že aj on je predurčený na več-
né zatratenie, že nebude môcť milovať Boha vo večnosti. Proti tomuto pokušeniu sa pos-
tavil hrdinským postojom viery s myšlienkou: „Bože, obetujem ti celé svoje srdce a keby 
sa stalo, že by som ťa nesmel milovať v nebi, chcem ťa zo 
všetkých síl milovať, aspoň kým žijem tu na zemi.“ Inten-
zívne sa modlil, ale pochybnosti ho tak veľmi mučili, že 
niekoľko týždňov takmer úplne nejedol a nespal. Na vr-
chole skúšky šiel do dominikánskeho kostola v Paríži, 
otvoril svoje srdce a takto sa modlil: „Nech sa stane čo-
koľvek Pane, ty, ktorý držíš všetko vo svojich rukách 
a tvoje cesty sú spravodlivosť a pravda; čokoľvek, čo si 
pre mňa určil…; ty, ktorý si vždy spravodlivý sudca 
a milosrdný Otec, ja ťa budem milovať, Pane… budem ťa 
milovať tu, môj Bože, a vždy budem dúfať v tvoje milosr-
denstvo a vždy ťa budem chváliť… ó, Pane Ježišu, ty bu-
deš vždy moja nádej a moja spása v krajine žijúcich“. Po 
štúdiu v Paríži absolvoval právnickú fakultu v Padove a 
stal sa členom senátu. Táto kariéra ho však nelákala, 
pretože túžil po kňazstve. Dlho tajil túto túžbu, až kým si 
nebol celkom istý, že je to naozaj Božia vôľa. Stalo sa to 
počas jazdy na koni. Keď trikrát spadol z koňa, zakaždým mu vypadla na zem pošva 
s mečom v tvare kríža. A tak aj napriek nesúhlasu otca nasledoval Pánovo volanie a už 
v roku 1593 bol vysvätený za kňaza. Ako nový kňaz začal hneď po vysviacke horlivo 
účinkovať. Biskup si čoskoro všimol jeho rozumovú a charakterovú vyspelosť a rozhodol 
sa poslať ho na miesto, kde iní nemali nijaké vyhliadky na úspech. Františkovým novým 
pôsobiskom sa stal kalvínsky kraj Chablais, kde boli voči katolíkom veľmi nepriateľskí. 
Začal s kázňami, no okrem asi 15 katolíkov, ktorí ostali v tomto kraji po protestantskej 
reformácii, sa o jeho kázne nikto nezaujímal. Keď neprijali hovorené slovo, začal písať, 
vysvetľoval hlavné body kresťanskej náuky a vyvracal bludy. V noci pripevňoval letáky 
na múry alebo ich vkladal do domov. Po siedmich mesiacoch zaťatého nepriateľstva si 
František postupne získal mysle i srdcia odporcov katolíckej viery (v roku 1603 sa tam 
vrátilo do Cirkvi 25 tisíc ľudí). V roku 1602 ho pápež vymenoval za diecézneho biskupa 

FARSKÝ HLÁSNIK MYŠLIENKY Z DENNÍKA 
SV. FAUSTÍNY  
 Dnes som počas pašií videla 
umučeného Ježiša, tŕním korunova-
ného, v ruke držal úlomok trstiny. 
Ježiš mlčal a vojaci ho opreteky mu-
čili. Ježiš nič nehovoril, len sa na 
mňa pozrel. V tom pohľade som 
vycítila takú strašnú bolesť, že my 
nemáme ani poňatia, čo Ježiš vytrpel 
pre nás ešte pred ukrižovaním… 
Keď vidím umučeného Ježiša, ide mi 
roztrhnúť srdce. Myslím na to, čo 
bude s hriešnikmi, ak nebudú čerpať 
z Ježišovho umučenia. V jeho utrpení 
vidím celé more milosrdenstva. 
(Den. 948) 
 Ó, keby trpiaca duša vedela, ako 
ju Boh miluje, zomrela by od radosti 
a nadmiery šťastia. Raz poznáme, 
čím je utrpenie, ale už nebudeme 
môcť trpieť. Len prítomná chvíľa je 
naša. (Den. 963) 
 Ježiš sa pozrel na mňa a povedal: 
„Duše hynú napriek môjmu trpkému 
umučeniu. Dávam im poslednú ná-
dej na záchranu – sviatok môjho 
milosrdenstva. Ak nebudú zvelebo-
vať moje milosrdenstvo, zahynú 
naveky. Sekretárka môjho milosr-
denstva, píš, hovor dušiam o mojom 
veľkom milosrdenstve, lebo strašný 
deň, deň mojej spravodlivosti, je 
blízko.“ (Den. 965) 
 Dnes som počula slová: „Modli sa 
za tieto duše, aby sa nebáli priblížiť 
k tribunálu môjho milosrdenstva. 
Neprestávaj sa modliť za hriešnikov. 
Ty vieš, ako veľmi mi ležia na srdci 
ich duše. Zmenši môj smrteľný smú-
tok, rozdávaj s plným priehrštím 
moje milosrdenstvo.“ (Den. 975) 
Pán mi dal poznať, ako veľmi sa mu 
nepáči duša, ktorá veľa rozpráva.  
„V takej duši si nemôžem odpočinúť. 
Ustavičné hovorenie ma unavuje, 
v tej vrave duša nerozoznáva môj 
hlas.“  (Den. 1008) 
 Božie pramene sa pre nás otvori-
li, čerpajme z nich skôr, než nadíde 
deň Božej spravodlivosti, a bude to 
strašný deň. (Den. 1159) 
 Keď som sa raz opýtala Ježiša, 
ako môže zniesť toľko priestupkov 
a rôznych zločinov a netrestá ich, 
Pán mi odpovedal: „Na potrestanie 
mám večnosť, a teraz im však predl-
žujem čas milosrdenstva. Ale beda 
im, ak nespoznajú čas môjho navští-
venia. Dcéra moja, sekretárka môjho 
milosrdenstva, nielenže máš písať 
a hlásať moje milosrdenstvo, ale 
vyprosuj im milosť, aby aj oni zvele-
bovali moje milosrdenstvo.“ (Den. 
1160) 

(Svätá Faustína Kowalská: Denní-
ček, Božie milosrdenstvo v mojej 
duši)  

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  

 Myšlienky Svätého Otca sa dnes obracajú na Matku milosrdenstva. Jej nežný pohľad 
nech nás v tomto svätom roku sprevádza, aby sme všetci mohli znovu objaviť radosť  
z Božej nehy. Nikto nepoznal hĺbku tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom, tak ako Má-
ria. Všetko v jej živote je formované milosrdenstvom, ktoré sa stalo telom. Matka ukrižo-
vaného a vzkrieseného Pána vstúpila do svätyne Božieho milosrdenstva, pretože sa in-
tímne podieľala na tajomstve jeho lásky. 
 Mária a Ján, milovaný učeník, sú pod krížom svedkami slov odpustenia, ktoré vychá-
dzajú z Ježišových úst. Tento najvyšší prejav odpustenia tým, ktorí ho ukrižovali, nám 
ukazuje, kam až dokáže zájsť Božie milosrdenstvo. Mária svedčí o tom, že milosrdenstvo 
Božieho Syna nepozná hranice a prichádza ku všetkým, nikoho nevynímajúc. Obráťme 
sa na ňu so starou a zároveň zakaždým novou modlitbou Salve Regina, aby k nám nikdy 
neprestala obracať svoje milosrdné oči a aby sme sa stali hodnými kontemplovať tvár 
milosrdenstva, jej Syna Ježiša. 
 Naša modlitba nech smeruje aj k toľkým svätým a blahoslaveným, pre ktorých sa 
milosrdenstvo stalo životným poslaním. Osobitne na veľkú apoštolku milosrdenstva  
sv. Faustínu Kowalskú. Nech oroduje za nás tá, ktorá bola povolaná vstúpiť do hĺbky 
Božieho milosrdenstva, a nech nám vyprosí milosť, aby sme vždy žili a kráčali v Božom 
odpustení a v neochvejnej dôvere v jeho lásku. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 

Pokračovanie na ďalšej strane 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.11.  
utorok 

Slávnosť všetkých svätých   

BO 08:00 

PA 09:30 

02.11.  streda   
BO 17:00 

PA 18:00 

03.11. štvrtok PA 18:00 

04.11.  piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

05.11. sobota PA 08:00 

06.11.  32. nedeľa v období cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

07.11. pondelok PA 18:00 

08.11. utorok BO 18:00 

09.11. streda PA 18:00 

10.11. štvrtok PA 18:00 

11.11. 
piatok 

sv. omša za účasti detí 
PA 18:00 

12.11.  sobota   
PA 08:00 

TV 10:00 

13.11.  33. nedeľa v období cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

14.11. pondelok     

15.11. 
utorok 

dekanátna rekolekcia 
BO 09:00 

16.11. streda     

17.11. štvrtok     

18.11. piatok     

19.11. sobota PA 18:00 

20.11.  

34. nedeľa v období cez rok  
Slávnosť Krista Kráľa 

zbierka na opravu farského kostola 
PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

21.11. pondelok PA 18:00 

22.11. utorok BO 18:00 

23.11. streda PA 18:00 

24.11. štvrtok PA 18:00 

25.11.  piatok   
PA 07:30 

TV 18:00 

26.11. sobota PA 18:00 

1. adventná nedeľa DV 08:00 

27.11.  
svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

28.11. pondelok PA 18:00 

29.11. utorok BO 18:00 

30.11. streda PA 07:30 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. Roz-
hodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej omši. 
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Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou. Redakcia 
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 Novembrová súťažná otázka znie takto: Ktoré blahosla-
venstvo v poradí v Ježišovej reči na vrchu hovorí o milosr-
denstve?  
 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 €. 

Návšteva, posvätenie 

 V nedeľu 30. októbra 2016 navštívil našu farnosť eme-
ritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Jeho návšteva bola spoje-
ná s požehnaním obnoveného filiálneho kostola 
v Božčiciach a exteriéru farského kostola v Parchovanoch. 
Otec arcibiskup povzbudil veriacich v rekonštrukcii kostola 
a pripomenul jeho dôležitosť aj pre ďalšie generácie, aby 
v ňom nevideli iba historickú, ale najmä duchovnú hodnotu. 
 

Pastoračná rada 

 Pripomíname možnosť navrhnúť členov do pastoračnej 
rady. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné 
poslanie Cirkvi vo farnosti. Svoje návrhy oznámte duchov-
nému otcovi. 
 

Rekonštrukcia kostola 

 Tretia etapa – rekonštrukcia sokla bola pre nepriaznivé 
počasie presunutá na jar budúceho roka. 
Aktuálne prebehla rekonštrukcia dlažby v presbytériu 
a sakristii kostola. 

v Ženeve. Ženevským biskupom bol 20 rokov. Boli to roky 
vyplnené modlitbou, prácou a starostlivosťou o zverenú 
diecézu. Všade kázal, udeľoval sviatosti, navštevoval cho-
rých, podporoval chudobných, kam prišiel šíril pokoj 
a lásku. Dával nielen cenné rady, ale podľa potreby aj napo-
mínal, tešil, zmieroval rozbroje. Počúval kňazov i veriacich 
a pomáhal im riešiť ich problémy. V Dijone si všimol vdovu, 
ako sústredene počúva jeho kázeň. Túto ženu už videl  
vo svojom sne. Bola to Jana de Chantal, s ktorou v roku 
1610 založili rehoľu Navštívenia Panny Márie (saleziánky). 
Často zdôrazňoval vnútornú snahu o dokonalú lásku 
k Bohu a k blížnemu, ktorú kládol na prvé miesto. Na otáz-
ku, ako sa dá naučiť tejto láske, povedal: „Je to jednoduché. 
Ako sa učí malé dieťa pomaly chodiť, tak sa učíme milovať, 
keď sa jednoducho milovať pokúšame.“ Na neprajníkov 
reagoval slovami: „Keby mi nepriateľ vylúpil jedno oko, 
druhým sa na neho priateľsky pozriem.“ 
 K druhým bol dokonalo láskavý a ohľaduplný, sám ku 
sebe prísny, pretože láska k Bohu a k ľuďom mala u neho 
vždy prednosť. Zomrel na vyčerpanie už v 55-tich rokoch 
v Lyone v roku 1622. Pochovali ho v Annecy, no jeho srdce 
si ponechali ako relikviu v Lyone. Dnes odpočíva vedľa po-
zostatkov sv. Jany de Chantal v chráme Navštívenia 
v Annecy. V roku 1665 bol vyhlásený za svätého a v roku 
1877 za učiteľa cirkvi. Jeho sviatok sa slávi 24. januára.  
Na ikonografii je zobrazený sám alebo so sv. Janou Františ-
kou de Chantal. Vedľa svätca často vidíme srdce ovinuté 
tŕním. 


