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 Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi, sa narodil v roku 1521 v Holandsku. Ok-
rem rodičovskej lásky dostal v rodnom dome aj dobrú náboženskú výchovu a už 
v detskom veku prejavoval záujem o kňazské povolanie. Napriek tomu, že otec pre-
ňho naplánoval skvelú svetskú kariéru a našiel mu nevestu, rozhodol sa v roku 1543 
vstúpiť do rehole jezuitov. Zanedlho nato mu otec zomrel a Peter polovicu zo zdede-
ného podielu dal reholi a polovicu rozdal chudobným. Študoval teológiu, po sobo-
tách a nedeliach robil prednášky pre mužov, vyučoval, vydal diela sv. Cyrila Alexan-
drijského a sv. Leva Veľkého, aby čo najviac rozšíril náuku Cirkvi. Kardinál Otto 
Truchsess, augsburský arcibiskup, si zvolil Petra za svojho poradcu pre Tridentský 
koncil. V roku 1546 bol vysvätený za kňaza a hneď nato odišiel na koncil. Tam patril 

k najučenejším teológom. V roku 1548 ho však Ignác Loyolský 
(zakladateľ rehole) poslal na Sicíliu do nového kolégia, aby tam 
učil chlapcov latinčinu. Poslúchol ho bez slova, hoci na koncile 
bol obdivovaným rečníkom. V roku 1549 zložil v Ríme sláv-
nostné rehoľné sľuby a prijal požehnanie od pápeža Pavla III. 
Následne odišiel znova evanjelizovať do Nemecka. Reformácia 
tam mala veľký dopad na ľudí, preto všetky sily venoval obno-
ve Cirkvi v strednej Európe. Účinkoval ako kazateľ, spovedník, 
zakladal jezuitské kláštory a kolégiá (stredné a vysoké školy 
s internátom). Bol poradcom a dôverníkom kniežat, poradcom 
biskupov a pápežských delegátov. Zbieral peniaze pre chudob-
ných študentov. Veľmi mu záležalo najmä na duchovných povo-

laniach. Týmito svojimi činmi zažíval obrovský úspech. Písal o Sviatosti oltárnej, 
o častom sv. prijímaní, o dobrých skutkoch, o pôste, očistci atď. Jeho zásluhou ostalo 
aj Poľsko katolícke. Vyvinul veľké úsilie, aby poľský kráľ Žigmund nedovolil šíriť 
bludné učenie v krajine. Nádejný apoštol Nemecka si uvedomoval vážnosť svojho 
poslania a v úprimnej modlitbe prosil o Božiu pomoc a o príhovor apoštolských 
kniežat Petra a Pavla. Boh odpovedal na jeho modlitbu mystickými zážitkami, ktoré 
veľmi posilnili mladého misionára. Patrí medzi najväčších mužov v Cirkvi. Nikto 
nepracoval toľko ako on za obrátenie protestantov. Vždy však zostal skromným 
a poníženým. Pápež Pius V. ho chcel vymenovať za kardinála, no on to odmietol. Zo-

FARSKÝ HLÁSNIK MYŠLIENKY Z DENNÍKA 
SV. FAUSTÍNY  
 Ježišu, dávaš mi poznať a pochopiť, 
v čom spočíva veľkosť duše: nie vo veľ-
kých skutkoch, ale vo veľkej láske. Lás-
ka má hodnotu a ona činí naše skutky 
veľkými. Hoci naše skutky sú malé 
a obyčajné samé osebe, skrze lásku sa 
však stávajú veľké a mocné pred Bo-
hom, skrze lásku. (Den. 889) 
 Bože veľkého milosrdenstva, ktorý 
si nám ráčil zoslať svojho jednorodené-
ho Syna ako najväčší dôkaz svojej ne-
smiernej lásky a milosrdenstva, nezavr-
huješ hriešnikov, ale vo svojom nepo-
chopiteľnom milosrdenstve si aj pre 
nich otvoril poklad, z ktorého môžu 
čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj 
všetku svätosť, akú len duša môže do-
siahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, 
túžim, aby sa všetky srdcia obrátili 
s dôverou k tvojmu nekonečnému milo-
srdenstvu. Nikto nebude ospravedlne-
ný, ak ho nebude sprevádzať tvoje ne-
pochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám 
odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, 
večnosť nebude stačiť, aby sme ti mohli 
za to náležite poďakovať. (Den. 1122) 
 „Sekretárka moja, napíš, že som 
štedrejší voči hriešnikom než voči spra-
vodlivým. Pre nich som zostúpil na zem 
… pre nich som prelial krv, nech sa ne-
boja priblížiť sa ku mne, oni najviac 
potrebujú moje milosrdenstvo.“ (Den. 
1275) 
 „Dcéra, potrebujem obetu naplnenú 
láskou, lebo len taká má pre mňa cenu. 
Veľké sú dlhy sveta voči mne, môžu ich 
splatiť čisté duše svojou obetou, preu-
kazujúc duchovné milosrdenstvo.“ (Den. 
1316) 
 Dnes som počula v duši hlas: „Ó, 
keby hriešnici poznali moje milosrden-
stvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor 
hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť 
ku mne, hovor o mojom veľkom milosr-
denstve.“ (Den. 1396) 
 „Nech vkladajú nádej do môjho milo-
srdenstva najväčší hriešnici. Oni majú 
prednostné právo na dôveru v priepasť 
môjho milosrdenstva. Dcéra moja, píš 
o mojom milosrdenstve utrápeným du-
šiam. Duše, ktoré sa odvolávajú na moje 
milosrdenstvo, mi spôsobujú radosť. 
Takým dušiam dávam viac milostí, než 
si želajú. Nemôžem trestať, hoci by bol 
niekto aj najväčším hriešnikom, ak sa 
odvoláva na moje zľutovanie, ale ospra-
vedlňujem ho vo svojom nepochopiteľ-
nom a nevyspytateľnom milosrdenstve. 
Napíš: skôr ako prídem ako spravodlivý 
sudca, najprv otváram dokorán dvere 
môjho milosrdenstva. Kto nechce prejsť 
dverami môjho milosrdenstva, musí 
prejsť dverami mojej spravodlivos-
ti…“ (Den. 1146) 
(Svätá Faustína Kowalská: Denníček, 
Božie milosrdenstvo v mojej duši)   

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  

 Pri svätej omši v nedeľu na slávnosť Krista Kráľa 20. novembra tohto roku pápež 
František zatvoril Svätú bránu Baziliky sv. Petra. Ostatné pápežské baziliky tento 
slávnostný akt zatvorenia svätých brán uskutočnili v nedeľu 13. novembra. V tú istú 
nedeľu sa zatvorili aj sväté brány na celom svete. Na Slovensku ich bolo spolu deväť-
desiatdva. 
 V Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove bola 13. novembra po každej sv. 
omši pobožnosť vďakyvzdania za milosti Jubilejného roka milosrdenstva, avšak Brá-
na milosrdenstva zostane aj naďalej otvorená ako symbol Božieho a ľudského milo-
srdenstva. 
 Aj po ukončení mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva máme 
v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. 
On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás 
má rád a chce sa s nami deliť o svoj život. Cirkev cíti veľmi naliehavo potrebu ohlaso-
vať Božie milosrdenstvo. Jej život je autentický a dôveryhodný vtedy, keď presvedči-
vo hlása milosrdenstvo. Dobre vie, že jej prvoradou úlohou je – predovšetkým 
v dobe, ako je tá naša, plná veľkých nádejí a silných protirečení – uvádzať všetkých 
do veľkého tajomstva Božieho milosrdenstva, rozjímaním nad Kristovou tvárou. Cir-
kev je povolaná byť ako prvá opravdivou svedkyňou milosrdenstva tým, že ho vy-
znáva a prežíva ako jadro zjavenia Ježiša Krista. Zo srdca Najsvätejšej Trojice, 
z najhlbšieho vnútra Božieho tajomstva, vytryskla a bez prestania prúdi veľká rieka 
milosrdenstva. Tento prameň sa nikdy nevyčerpá, nech je koľkokoľvek tých, čo 
z neho čerpajú. Zakaždým, keď to niekto potrebuje, môže k nemu prísť, pretože Bo-
žie milosrdenstvo je bez hraníc. Aká nepreskúmateľná je hĺbka tajomstva, ktoré ho 
ukrýva, také nevyčerpateľné je aj bohatstvo, ktoré z neho pochádza. 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 
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Dátum Deň Miesto Čas 

01.12. štvrtok PA 18:00 

02.12. piatok BO 17:00 

    PA 18:00 

03.12. sobota PA 18:00 

04.12.  2. adventná nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

05.12. pondelok PA 18:00 

06.12. utorok BO 18:00 

07.12. streda PA 18:00 

08.12.  

štvrtok BO 17:00 

slávnosť  
Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

PA 18:00 

09.12. piatok PA 18:00 

10.12. sobota PA 18:00 

11.12.  3. adventná nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

12.12. pondelok PA 15:30 

13.12. utorok PA 15:30 

14.12. streda PA 15:30 

15.12. štvrtok PA 15:30 

16.12. piatok PA 15:30 

17.12. sobota PA 18:00 

18.12.  

4. adventná nedeľa 
zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

19.12. pondelok PA 18:00 

20.12. utorok BO 18:00 

21.12. streda PA 18:00 

22.12. štvrtok PA 18:00 

23.12. piatok PA 18:00 

24.12. sobota BO 23:00 

25.12.  
nedeľa 

slávnosť Narodenia Pána     

PA 00:00 

PA 09:30 

BO 11:00 

pondelok DV 08:00 

26.12.  
  

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

27.12. utorok PA 18:00 

28.12. streda PA 18:00 

29.12. štvrtok PA 18:00 

30.12. 
piatok 

sviatok Najsvätejšej rodiny 
PA 18:00 

31.12. sobota PA 08:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. 
Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej 
omši. 
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 Súťažná otázka v mesiaci december znie takto: V kto-
rom meste zostane Brána milosrdenstva aj naďalej otvore-
ná?  
 Svoje odpovede (s menom, priezviskom a č. domu) 
doneste 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 €. 

Hymnus v adventnom období 

Hľa, z púšte hlas už zaznieva, 
čo všetku tmu z nás vyhostí; 
vyžeňme znútra plané sny, 
žiari nám Kristus z výsosti. 

Preber sa, duša ťarbavá, 
veď hriech ťa tlačí do zeme; 
už nová hviezda skveje sa 
a všetko zlo z nás vyženie. 

Baránka nám Boh posiela 
za naše viny splatiť daň; 
s ľútosťou v slzách volajme: 
Zmiluj sa, Pane, odpusť nám. 

A keď raz príde súdiť svet, 
nech netresce nás podľa vín; 
nech je nám Kristus v chvíli tej 
pastierom dobrým, láskavým. 

Sláva buď Bohu Otcovi, 
víťazstvo jeho Synovi, 
nech večná chvála zaznieva 
aj Duchu Tešiteľovi. Amen. 
 
Vyúčtovanie opravy zvonov v Božčiciach 2016 

Zbierka veriaci - Božčice 2015 - 2016    2 680 € 
Zvonček 2015 - 2016        2 620 € 
Ružencové bratstvo         1 350 € 
Obecný úrad Parchovany       1 000 € 
Spolu             7 650 € 

mrel 21. decembra 1597 vo Freiburgu (Švajčiarsko), kde 
ho aj pochovali. Za svätého a zároveň aj za učiteľa Cirkvi ho 
vyhlásil pápež Pius XI. v roku 1925. Po sv. Bonifácovi bol 
druhým najväčším apoštolom Nemecka. Jeho sviatok slávi-
me 21.decembra. 
 Spiritualitu sv. Petra Kanízia charakterizovalo hlboké 
osobné priateľstvo s Ježišom. Vo svojom denníku píše: „Ty, 
nakoniec, akoby si mi otvoril srdce Najsvätejšieho tela, kto-
ré som akoby videl pred sebou, prikázal si mi piť z tohto 
prameňa, pozývajúc ma takpovediac načrieť vodu mojej 
spásy z tvojich prameňov, môj Spasiteľ.“ A potom videl, že 
Spasiteľ mu dal odev z troch častí, ktoré sa volali pokoj, 
láska a vytrvalosť. Týmto odevom vytvoreným z pokoja, 
lásky a vytrvalosti sa Kanízius  snažil o obnovu katolíckej 
viery. Toto jeho priateľstvo s Ježišom, ktoré bolo centrom 
jeho osobnosti – živené láskou k Biblii, Eucharistii a Otcom, 
toto priateľstvo bolo jasne zjednotené s vedomím, že je 
v Cirkvi pokračovateľom poslania apoštolov. A toto nám 
pripomína, že každý autentický ohlasovateľ evanjelia je 
vždy nástrojom zjednoteným – a preto účinným – s Ježišom 
a jeho Cirkvou. 


