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 Veľkým ctiteľom Božieho milosrdenstva bol pápež Ján  Pavol II., vlastným menom 
Karol Józef  Wojtyła. Narodil sa vo Wadowiciach (Poľsko) 18. mája 1920. Keď mal  
9 rokov, zomrela mu matka.  Od roku 1938 študoval na Filozofickej fakulte, no vojna 

mu odobrala možnosť pokračovať v štúdiách. 
Preto nastúpil do zamestnania ako robotník 
v chemických závodoch Solvay. V tých rokoch 
v ňom dozrela túžba po kňazstve, a tak sa začal od 
roku 1942 zúčastňovať tajných prednášok 
z teológie vo veľkom seminári v Krakove, začal  
podzemné štúdiá na Teologickej fakulte, až napo-
kon v roku 1946 bol vysvätený za kňaza. Neskôr 
ho poslali do Ríma, aby si doplnil teologické vzde-
lanie. Stal sa študentom Teologickej fakulty  
na Pápežskej dominikánskej univerzite Angeli-
cum. V roku 1948 sa vrátil späť do Krakova, aby 
začal svoju pastoračnú činnosť ako kaplán, ne-
skôr začal vyučovať na Teologickej fakulte Jage-
lonskej univerzity a po jej zrušení na fakulte kňaz-
ského seminára v Krakove a na Katolíckej univer-
zite v Lubline. V roku 1958 bol vysvätený za bis-
kupa, v roku 1964 za arcibiskupa a v roku 1967 
za kardinála. Ako pastier Krakovskej diecézy si 
okamžite získal vážnosť ako človek neoblomnej 

a odvážnej viery, blízky ľuďom a ich problémom.  
 16. októbra 1978 bol zvolený za pápeža a biskupa Ríma a prijal meno Ján Pavol II. 
Bol prvým netalianskym pápežom od roku 1522 a najmladším od roku 1846. Svojím 
pastierskym srdcom plne darovaným pre veci Božieho kráľovstva objímal celý svet. 
Vo svojom neobyčajnom misionárskom zápale mal obrovskú lásku k mladým ľuďom. 
Zaviedol tradíciu zvolávania Svetových dní mládeže, ktoré mali pre neho cieľ zvesto-
vať novým generáciám Ježiša Krista a jeho evanjelium. Jeho viac ako 100 zahranič-
ných ciest pritiahlo veľké množstvá ľudí. Týmito cestami prešiel väčšiu vzdialenosť 
ako ostatní pápeži dohromady (viac ako 1 mil. km). Ľudia sa na neho pozerali ako na 
most zbližujúci rôzne národy a náboženstvá, na čo sa počas svojho pontifikátu najviac 
sústredil. 13.mája 1981 bol naňho na Námestí sv. Petra vo Vatikáne spáchaný pokus 
o atentát. Dátum atentátu sa symbolicky zhodoval s výročím zjavenia Panny Márie 
vo Fatime, kam Svätý Otec po vyzdravení putoval z vďaky za záchranu života. Pokus 
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 Ó, ako vrúcne túžim, aby tvoje milo-
srdenstvo oslavovala každá duša. Šťast-
ná duša, ktorá vzýva Pánovo milosrden-
stvo. Zakúsi to, čo povedal Pán, že ju 
bude chrániť ako svoju chválu. A kto sa 
odváži bojovať s Bohom? Všetky duše 
oslavujte Pánovo milosrdenstvo svojou 
dôverou v jeho milosrdenstvo  
po celý život a zvlášť v hodine smrti. 
Neboj sa ničoho, milá duša, nech si kým-
koľvek. Čím väčší hriešnik, tým má väč-
šie právo na tvoje milosrdenstvo, Pane. 
Ó, nepochopiteľná dobrota, Boh sa prvý 
znižuje k hriešnikovi. Ó, Ježišu, túžim 
oslavovať tvoje milosrdenstvo za tisíce 
duší. Viem dobre, ó Ježišu môj, že mám 
hovoriť dušiam o tvojej dobrote, 
o tvojom nepochopiteľnom milosrden-
stve. (Den. 598) 
 Ježišu môj, napriek tvojim milostiam 
cítim a vidím celú svoju úbohosť. Začí-
nam deň bojom a končím ho bojom. Sot-
va prekonám jednu ťažkosť, hneď mu-
sím bojovať s desiatimi ďalšími. Ale ne-
trápi ma to, lebo dobre viem, že toto je 
čas boja a nie pokoja. Keď boj presahuje 
moje sily, vrhám sa ako dieťa do objatia 
nebeského Otca a verím, že nezahyniem. 
Ó, Ježišu môj, ako veľmi som náchylná 
k zlému. To ma núti ustavične nad sebou 
bdieť. Ale nedám sa odradiť ničím, dôve-
rujem Božej milosti, ktorá oplýva 
v najväčšej úbohosti. (Den. 606) 
 Dôverné prebývanie duše s Bohom. 
Boh sa približuje k duši zvláštnym spô-
sobom, o ktorom vie iba Boh a duša. Ni-
kto nezbadá to tajomné spojenie, 
v ktorom najdôležitejšia je láska 
a v ktorom všetko vykonáva iba láska. 
Ježiš sa dáva duši jemným spôsobom, 
sladko  a v jeho hĺbke je pokoj. Ježiš jej 
udeľuje veľa milostí a dáva jej schopnosť 
poznávať jeho odveké myšlienky a neraz 
odhaľuje duši svoje božské zámery. 
(Den. 622) 
 Ó, Ježišu môj, pokorne ťa prosím 
skrze dobrotu tvojho najsladšieho Srdca, 
nech sa utíši tvoj hnev a preukáž nám 
svoje milosrdenstvo. Tvoje rany nech 
nás ukryjú pred spravodlivosťou tvojho 
Otca. Poznala som ťa, ó Bože, ako Pra-
meň milosrdenstva, ktorým sa posilňuje 
a živí každá duša. Ó, aké veľké je Pánovo 
milosrdenstvo nad všetky jeho vlastnos-
ti. Milosrdenstvo je najväčšou Božou 
vlastnosťou. Všetko, čo ma obklopuje, mi 
o tom hovorí. Milosrdenstvo je životom 
duší. Jeho zmilovanie je nevyčerpateľné. 
Ó, Pane, zhliadni na nás a zaobchádzaj 
s nami podľa tvojho nesmierneho zľuto-
vania, podľa tvojho veľkého milosrden-
stva. (Den. 611) 
(Sv. Faustína Kowalská: Denníček, Božie 
milosrdenstvo v mojej duši) 
 
 

SVÄTÍ A BOŽIE MILOSRDENSTVO  

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA  
 Nesmieme zabudnúť na dôležité učenie, ktorému svätý Ján Pavol II. venoval svoju 
druhú encykliku Dives in misericordia, ktorú v tom čase nikto nečakal a ktorá svojou 
témou mnohých prekvapila.  
 Obzvlášť dôležité je nasledovné vyjadrenie svätého pápeža. Poukázal tu predo-
všetkým na to, že v dnešnej kultúre sa zabúda na tému milosrdenstva: „Tak sa zdá, že 
zmýšľanie ľudí terajšieho veku – azda viac ako predtým – sa stavia na odpor voči Bo-
hu milosrdenstva a snaží sa odstrániť zo života a zo srdca človeka aj myšlienku  
na milosrdenstvo. Lebo slovo a náplň milosrdenstva akoby znamenali obmedzenie pre 
človeka, ktorý v dôsledku nesmierneho a predtým nepoznaného pokroku vedy  
a techniky teraz oveľa väčšmi rozšíril svoje panstvo a podrobil si i ovládol zem.  
 Svätý Ján Pavol II. takto zdôvodnil naliehavú potrebu ohlasovať milosrdenstvo  
a svedčiť o ňom v súčasnom svete: „Vychádza totiž z lásky k človekovi a ku všetkému, 
čo je ľudské a čo je podľa mienky mnohých súčasných ľudí veľmi ohrozené. Kristovo 
tajomstvo...  ma pobádalo, aby som znova zdôraznil neporovnateľnú ľudskú dôstoj-
nosť; ono ma zároveň zaväzuje, aby som hlásal milosrdenstvo ako zmilúvajúcu sa Bo-
žiu lásku v tom istom Kristovom tajomstve. Takisto ma toto tajomstvo pozýva, aby 
som sa obracal k tomuto milosrdenstvu a vyprosoval ho v tejto ťažkej  
a rozhodujúcej chvíli dejín Cirkvi i sveta.“ 

(www.kbs.sk - Misericordiae vultus) 

Pokračovanie na ďalšej strane 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.07.  piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

02.07. sobota PA 18:00 

03.07.  
14. nedeľa cez rok PA 08:00 

svätá liturgia BO 11:00 

04.07. pondelok PA 18:00 

05.07.  utorok   
BO 08:00 

PA 09:30 

06.07. streda     

07.07. štvrtok PA 18:00 

08.07. piatok PA 18:00 

09.07. sobota PA 18:00 

10.07.  15. nedeľa cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

11.07. pondelok PA 18:00 

12.07. utorok BO 18:00 

13.07. streda PA 07:30 

14.07. štvrtok PA 18:00 

15.07. piatok PA 18:00 

16.07. sobota PA 07:30 

17.07.  

16. nedeľa cez rok 
Zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

18.07. pondelok PA 18:00 

19.07. utorok BO 18:00 

20.07. streda PA 07:30 

21.07. štvrtok PA 18:00 

22.07. piatok PA 18:00 

23.07. sobota PA 18:00 

24.07. 
  

17. nedeľa cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

25.07. pondelok PA 18:00 

26.07. 
utorok 

slávnosť titulu filiálneho kostola 
BO 18:00 

27.07. streda PA 07:30 

28.07. štvrtok PA 18:00 

29.07. piatok PA 18:00 

30.07. sobota     

18. nedeľa cez rok PA 08:00 
31.07.  

odpustová slávnosť BO 10:30 

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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 Júlová súťažná úloha znie:  V mesiaci júl slávime sviatok 
návštevy Panny Márie u jej príbuznej Alžbety. Aké skutky 
milosrdenstva preukázala Panna Mária Alžbete?  
 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 €. 

 Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnu-
tím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí  
z celého sveta - katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všet-
kých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa 
každé dva až tri roky. Vznikli v roku 1984 na Kvetnú nede-
ľu. Pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávi-
la Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky oča-
kávania. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete 
list a začala veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže. 
Ich cieľom je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež 
podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa  
z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. 
Najbližšie SDM sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v poľ-
skom Krakove, v meste úzko spojenom so svätým pápežom 
a zakladateľom SDM Jánom Pavlom II.  
 Témou XXXI. svetových dní mládeže 2016 sú slo-
vá: "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrden-
stvo" (Mt 5,7). Svätý Otec František zvolil ako motto piate  
z ôsmych blahoslavenstiev, ktoré Pán Ježiš vyslovil v kázaní 
na brehu Galilejského jazera. Chcel tak zdôrazniť váhu 
slov Krista na tému podstaty šťastia, pretože práve tieto 
slová sú srdcom učenia nášho Pána. Ježiš nám vo svojom 
prvom kázaní zanechal osem tipov postojov, ktoré privedú 

ľudí do nebeského kráľovstva. Pre-
pojenie miesta stretnutia mládeže  
v Krakove s témou nasledujúceho 
stretnutia má pútnikov priviesť 
k lúču milosrdenstva, ktorý od čias 
zjavenia sa sestre Faustíne vyžaruje 
z krakovského pútnického miesta 
Lagiewniki na celú Cirkev.  

(www.svetovednimladeze.sk) 

o atentát údajne predpovedal 10 rokov predtým kapucín 
páter Pio a tiež tretie tajomstvo z Fatimy, ako to vyplýva 
z vatikánskej analýzy. Ján Pavol napísal množstvo dôleži-
tých dokumentov a encyklík, ktoré podľa mnohých pozoro-
vateľov budú mať dlhotrvajúci dopad na cirkev a svet. Svoj 
dlhý a plodný pozemský život zavŕšil v Apoštolskom paláci 
vo Vatikáne v sobotu 2. apríla 2005 na vigíliu nedele Božie-
ho milosrdenstva. Môžeme si myslieť, že išlo iba o náhodu, 
avšak náhody neexistujú: bola to nežnosť Božieho milosr-
denstva. Jeho posledné slová boli „Pozwólcie mi iść do do-
mu Ojca“ (Nechajte ma ísť do domu Otca). Prvý slovanský 
pápež stál na čele Katolíckej cirkvi 26 rokov. Pápež, ktorý 
toľko hovoril a vynaložil toľko úsilia, aby bola známa táto 
krásna Božia milosrdná tvár, bol prijatý do spoločenstva 
svätých práve v deň Božieho milosrdenstva, po ktorom 
túžil. Za svätého bol vyhlásený spolu s pápežom Jánom 
XXIII. 27. apríla 2014 na Námestí sv. Petra v Ríme. 


