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Denníček
svätej sestry Faustíny

Distribúcia a predaj:

Vďaka tejto knihe môžeme vstúpiť do života , ktorá nás nevtieravo
pozýva nachádzať Boha v tých najprozaickejších veciach a udalostiach. Učí nás i veľkej dôvere
k Pánovi a milosrdnej láske k blížnym.
Jej zápisky nám prinášajú nadčasovú hodnotu, ktorou je kontakt človeka s Bohom.
Pretože podstata ľudského života sa neskrýva v zovňajšku, ale vo vnútri - v jeho duši.

Štvrté vydanie.
Rozmer: 12 × 17 cm (šírka × výska)
Nový vzhľad,
vysoká kvalita papiera,
veľké písmená
a príjemný formát.

ZAEX – Náboženská literatúra
90088 Doľany 193
Tel.: 033/6499325
objednavky@zaex.sk
www.zaex.sk

Žiadajte vo svojej kresťanskej predajni alebo internetovom obchode!

Denníček
vo forme audioknihy
Denníček sv. sestry Faustíny je
perlou mystickej literatúry a bol
preložený do mnohých jazykov.
V roku 2011 sa ukázal po prvý
krát vo forme audioknihy v poľ-
skom jazyku a v súčasnosti je
aktualizovaný v druhom vydaní
v slovenčine s novým vzhľadom.
Vďaka nemu sme pozvaní prijať
a uveriť v milosrdnú Božiu lásku
adresovanú každému z nás.
Obsahuje 27 hodín nahrávky -
3 CD mp3

Ponúkame vám
plnofarebný prospekt,
ktorý je vynikajúcou
príručkou pre tých, ktorí
putujú do Svätyne
Božieho milosrdenstva
v Krakove-
Lagievnikoch. Tzv.
„Sprievodca pútnika“ -
príťažlivou formou
informuje návštevníkov
tejto svetoznámej
svätyne o miestach, v
ktorých žila

. Zachytáva
taktiež informácie o
dejinách kláštora
Kongregácie sestier Matky Božieho
Milosrdenstva; kaplnky, v ktorej je milostivý
obraz milosrdného Ježiša; baziliky Božieho
milosrdenstva; jednotlivých dolných kaplniek a
taktiež o návštevách Svätého Otca Jána Pavla II. i
Benedikta XVI. V závere sú základné údaje aj
o novovznikajúcom Centre Jána Pavla II.
„Nebojte sa" a taktiež informácie o svätých
omšiach, spovedaní, pobožnostiach a kontakty.

sv. sestra
Faustína

Svätyňa
Božieho milosrdenstva

- sprievodca pútnika

Sprievodcu vydalo vydavateľstvo SCIEZKI WIARY
v spolupráci s Kongregáciou sestier Matky Božieho
Milosrdenstva.
Rozmer: 10,5 × 19 cm (šírka × výška), 37 strán

tel.: 057/44 83 166, e-mail: sr.jana@milosrdenstvo.sk
Adresa: Kongregácia sestier Matky Božieho
Milosrdenstva, 094 22 Nižný Hrušov 41
Pri objednávaní uveďte: presnú poštovú adresu,
počet kusov a tel. číslo.
Posielame na dobierku.

Kúpou sprievodcu podporíte apoštolát
.

Pán Boh zaplať!
Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Objednávky sprievodcu:
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Kántrové dni
Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok
a sobota - zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného
a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené
do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné
a zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah
kántrových dní:

: v týždni po Prvej pôstnej nedeli
Obsah: Príprava na sviatosť pokánia a činorodá láska k blížnemu

: v týždni pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého
Obsah: Prosby za duchovné povolania alebo za jednotu kresťanov

: v treťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého
kríža)
Obsah: Poďakovanie za úrodu

: V druhom adventnom týždni
Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova
rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete
Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na štvrťročnú duchovnú
obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní. Na
naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností
a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej
lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa.
Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši
a hlbšie prežili ich duchovný rozmer.

Jarné

Letné

Jesenné

Zimné

Stupne liturgick ch sl vená
Liturgia, i e sl venie spolo enstva, pozn viacero
stupňov liturgického slávenia:

- deň, keď si pri liturgii nespomíname na
žiadneho svätca

- spomienka na konkrét-
neho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť

- povinná spomienka
- vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva

Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa
v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože,
chválime)

- najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa
okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím
v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými
sviatkami.

- deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná
bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem
Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie
viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa
v nedeľu na sv. omši.

. Osobitným termínom je
prikázaný sviatok. Označuje slávnosť, ktorú máme
zasvätiť ako nedeľu (zúčastniť sa sv. omše a nekonať
ťažké práce).

č ž á č á

Féria

Ľubovoľná spomienka

Spomienka
Sviatok

Slávnosť

Nedeľa

Prikázaný sviatok

Krížové dni
Dni medzi Šiestou veľkonočnou nedeľou a slávnosťou
Nanebovstúpenia Pána sa už tradične v Cirkvi slávia ako
Prosebné alebo Krížové dní. Prosebnými dňami ich voláme
preto, lebo počas týchto troch dní sa konali a niekde aj dnes ešte
konajú procesie na polia, doprevádzané modlitbami a spevmi
za požehnanie úrody. Krížovými dňami ich kresťania volali
preto, lebo cieľom týchto procesií boli spravidla štyri kríže, ktoré
stáli na hraniciach, či chotároch jednotlivých obcí smerom
k jednotlivým štyrom svetovým stranám.
Krížové (prosebné) dni vznikli v piatom storočí v okolí
juhofrancúzskeho mesta Vienne. V tom čase túto oblasť
Francúzska sužovalo veľké sucho, požiare, neúroda,
zemetrasenia a iné pohromy. Ľudia boli bezradní. V tejto zúfalej
situácii tamojší biskup sv. Mamert zhromaždil všetkých
veriacich kresťanov po veľkom požiari v roku 469 do kostola,
a počas troch dní pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána konal
s nimi procesie na polia, kde spoločnou modlitbou, nábožnými
spevmi a pôstami prosili Boha o pomoc a záchranu. Boh ich
vypočul. Nastalo priaznivé počasie a pole vydalo hojnú úrodu.
Hlad a mor boli odstránené. Od toho času sa tento nábožný
zvyk každoročne opakoval v meste Vienne, a postupne si ho
osvojili aj v iných mestách a dedinách nielen vo Francúzsku, ale
aj v celej Cirkvi.

Iné (neprikázané) sviatky v roku 2016
Najsvätejšie meno Ježiš - 3. január 2016
Obrátenie sv. Pavla, apoštola - 25. január
Obetovanie Pána - 2. február 2016

Sv. Jozef, ženích Panny Márie - 19. marec 2016

Veľkonočný pondelok - 28. 2016

Najsvätejšie Srdce Ježišovo - 3. jún 2016
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie  - 4. jún 2016
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - 24. jún 2016
Návšteva Panny Márie (u Alžbety) - 2. júl 2016
Sv. Cyril a Metod - 5. júl 2016

Premenenie Pána - 6. august 2016

Narodenie Panny Márie - 8. september 2016

Sedembolestná Panna Mária - 15. september 2016

Spomienka na všetkých verných zosnulých - 2. november 2016

Sv. Štefan, prvý mučeník - 26. december 2016

2016

Preblahoslavená Panna Mária Lurdská - 11. február 2016
Popolcová streda - 10. február 2016

Veľký piatok - 25. marec 2016
marec

Zvestovanie Pána - 4. apríl 2016
Preblahoslavená Panna Mária Fatimská - 13. máj 2016
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - 19. máj 2016
Preblahoslav. Panna Mária Pomocnica kresťanov - 24. máj 2016

Preblahoslavená Panna Mária Karmelská - 16. júl 2016

Preblahoslavená Panna Mária Kráľovná - 22. august 2016

Najsvätejšie meno Panny Márie - 12. september 2016
Povýšenie svätého Kríža - 14. september 2016

Preblahoslavená Panna Mária Ružencová - 7. október 2016

Preblahoslavená Panna Mária Guadalupská - 12. december 2016

Prikázané cirkevné sviatky v roku 20162016 Prikázané sviatky v roku 2016

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. január
2016

Zjavenie Pána – 6. január 2016

Nanebovstúpenie Pána – 5. máj 2016

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – 26. máj 2016

V tento deň si Cirkev pripomína Pannu Máriu ako Bohom
vyvolenú Matku Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorej
zveruje celý nastávajúci rok.

Tento sviatok zahŕňa v sebe tri skutočnosti:
1. Ježiš sa zjavuje trom mudrcom, 2. Ježiš je pokrstený v Jor-
dáne, 3. Ježiš robí prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej.

(pohyblivý sviatok – 40. deň po Veľkej noci)
Pán Ježiš na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní pred
očami apoštolov a iných učeníkov odchádza k svojmu
Otcovi do neba. Táto slávnosť nemá pevný dátum, lebo
závisí od dátumu Veľkonočnej nedele a tá sa slávi každý rok
v iný deň.

(pohyblivý sviatok – štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice)
Je to slávnosť, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny
poklad, ktorý je skrytý v Eucharistii. V nej je prítomný Pán
Ježiš pod spôsobom chleba a vína.

Svätých Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún 2016

Nanebovzatie Panny Márie – 15. august 2016

Všetkých svätých – 1. november 2016

Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. december 2016

Narodenie Pána – 25. december 2016

Svätý Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Obidvaja boli
horliví kazatelia evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi sám Pán
Ježiš a Pavol sa stal apoštolom pohanov. Obaja zomreli mučeníckou
smrťou v Ríme okolo r. 67. Peter bol ukrižovaný dole hlavou a Pavol
bol sťatý.

Panna Mária, aj keď bola uchránená od každého hriechu, predsa
musela podstúpiť smrť. S telom i dušou bola vzatá do neba.

Cirkev v tento deň slávi pamiatku všetkých Božích svätých a svätíc.
Svätá Cirkev zasvätila každý deň v roku úcte niektorého svätého alebo
svätice, aby ich svätý život bol pre nás príkladom.

Panna Mária bola pre zásluhy svojho Syna vopred uchránená od
dedičného hriechu. Veď sa mala stať matkou Božieho Syna.

Nikde vo Svätom Písme nenájdeme presný dátum narodenia Pána
Ježiša Krista. Nepoznáme ani deň, ani mesiac, ba ani presný rok jeho
narodenia. Cirkev však na základe tradície už oddávna slávi Ježišovo
narodenie 25. decembra.

Svätý rok
milosrdenstva

Modlitba
na mimoriadny

Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.

Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.

Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300

Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000.

Jubilejným rokom milosrdenstva

„V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom
živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti.
Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy neprestáva
otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a
chce sa s nami deliť o svoj život,“

za pontifikátu pápeža
Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie
„riadneho svätého roku“ začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia.

Zvyk vyhlásiť „mimoriadny jubilejný rok“ siaha do 16. storočia. V minulom storočí pápež Pius
XI. vyhlásil Svätý rok 1933 pri príležitosti 1900. výročia vykúpenia, a v roku 1983 tak urobil Ján
Pavol II. pri príležitosti 1950. výročia. Katolícka cirkev pripisuje Jubilejnému roku duchovný
význam v možnosti obnoviť vzťah s Bohom a blížnym. To znamená, že Svätý rok je vždy
príležitosťou k prehĺbeniu viery a k životu s novým úsilím o vydávanie kresťanského svedectva.
Obrad začiatku Jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktorá je otvorená iba
počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma:
sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia
svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Jubilea sa veriacim ponúka osobitná cesta
smerom k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude otvorená až po Bazilike sv. Petra.

pápež František kladie do stredu pozornosti
milosrdného Boha, ktorý pozýva všetkých, aby sa vrátili k nemu. Stretnutie s ním inšpiruje k
čnosti milosrdenstva.
Svätý rok milosrdenstva sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
8. decembra 2015, a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa
vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.

prihovára sa v bule (Tvár
milosrdenstva), vydanej pri príležitosti slávenia Svätého roku milosrdenstva, pápež
František.

Misericordiae vultus

Text bol prevzatý z internetovej stránky TK KBS (www.tkkbs.sk)

Pápež sv. Ján Pavol II. a Božie milosrdenstvo

Posolstvo Božieho milosrdenstva
mi bolo vždy milé a blízke...

pápežom milo-
srdenstva

Počas
kanoninzácie sestry Faustíny ohlásil zavedenie Nedele
Božieho milosrdenstva ako sviatku pre celú Cirkev, ktorý
sa bude sláviť každoročne prvú nedeľu po Veľkej noci.
O tomto dni sv. Ján Pavol II povedal: „

“.

V roku 2002, pápež zasvätil celý svet Božiemu
milosrdenstvu, keď konsekroval Svätyňu Božieho
milosrdenstva v Lagievnikoch

Pápež sv. Ján Pavol II.,
ktorého mnohí nazývajú
aj

, celým svojím
životom ohlasoval posol-
stvo Božieho milosrden-
stva.
Ako kardinál Karol Woj-
tyla viedol 20. septembra
1967 slávnostné zasada-
nie ukončenia diecéz-
n e h o i n f o r m a č n é h o
procesu o sestre Faustíne
Kowalskej. Už ako pápež
Ján Pavol II. beatifikoval
sestru Faustínu 18. apríla
1993 a o sedem rokov
neskôr ju v Ríme 30. apríla 2000 vyhlásil za svätú.

Počas svojho pontifikátu predkladal Božie milosrdenstvo ako
odpoveď na svetové problémy i ako posolstvo tretiemu miléniu.
Božiemu milosrdenstvu venoval i jednu zo svojich prvých encyklík

(O Božom milosrdenstve).

, na predmestí Krakova
v Poľsku, mieste kde sú uložené telesné pozostatky sv. Faustíny.
Pápež sv. Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005, na vigíliu Božieho
milosrdenstva (večer pred sviatkom), ktorý v tom roku pripadol
na 3. apríla.

Toto je najšťastnejší
deň môjho života

Dives in misericordia

Zdroj: www.boziemilosrdenstvo.sk/jan_pavol_II.html
a www.milosrdenstvo.sk/sv-sestra-faustina/zivotopisne-udaje
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Preblahoslavená Panna Mária
Bohorodička
prikázaný sviatok

( ),slávnos ť

sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky,
biskupi a učitelia Cirkvi

2. nedeľa po narodení Pána

sv. Alžbeta Settonová, vdova

s
sv. Telesfor, pápež;
sv. Vyznávač, kráľ

v. Tarsilla a Emiliána, panny;

Eduard III.

Zjavenie Pána – Traja Králi
prikázaný sviatok

( ),slávnos ť

sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz;
sv. Lucián , kňaz a mučeníkz Antiochie

sv. Severín, kňaz a rehoľník;
sv. Apolinár z Hieropolu, biskup

sv. Marcelín z Ancony, biskup a mučeník;
bl. A ,
zakladateľka sestier Notre Damme

lexia Le Clerc - Mária Terézia od Je žiša

Krst Krista Pána ( )slávnos ť

sv. Hygin, pápež

sv. Aelréd, opát; sv. Ernest, mučeník

sv. Hilár z , biskup a učiteľ CirkviPoitiers

sv. Félix z Noly, kňaz; sv. Makrina, panna

sv. A ňaz,
zakl. rehole Spoločnosť Božieho slova

rnold Janssen, k

Nový rok
D ň vzniku SRe

štátny sviatok

Alexandra,
Karina

Daniela

Drahoslav

Andrea

Antónia,
Zjavenie Pána,

deň pracovného pokoja

Bohuslava

Severín

Alexej

Dáša

Malvína

Ernest

Rastislav

Radovan

Dobroslav

2016
Január

Sestra Faustína bola takmer našou súčasníčkou. Narodila sa roku 1905 v dedine Glogowice v Poľsku ako tretie z desiatich detí. Pri
krste jej dali meno Helena.
Keď mala niečo nad desať rokov, musela opustiť rodný dom, aby si službou v bohatších rodinách zarábala na živobytie a
pomáhala rodičom v ich starostlivosti o početnú rodinu.

Rok po vstupe do kláštora pri obliečke dostáva habit a rehoľné meno – sestra Mária
Faustína. V roku 1928 zložila sestra Faustína prvé rehoľné sľuby: čistoty, chudoby a poslušnosti a neskôr v roku 1933 zložila
večné rehoľné sľuby. V reholi bola kuchárkou, záhradníčkou a vrátničkou.

Zomrela 5. októbra 1938 v Krakove, keď mala 33 rokov.
Po blahorečení pápež sv. Ján Pavol II. povedal: „Boh

k nám prehovoril cez duchovné bohatstvo blahoslavenej sestry Faustíny Kowalskej. Zanechala svetu veľký manifest Božieho
milosrdenstva a povzbudenie k úplnej dôvere v Stvoriteľa. Boh ju obdaril zvláštnou milosťou, aby mohla svedčiť o jeho
milosrdenstve.”
Počas kanonizácie Svätý Otec zároveň ustanovil druhú veľkonočnú nedeľu ako Sviatok Božieho milosrdenstva (Nedeľa Božieho
milosrdenstva) pre celú Cirkev.
Krátky život sestry Faustíny zanechal ľuďom dôležitý odkaz, že sa majú neobmedzene spoliehať na Božie milosrdenstvo. K takej
dôvere v Božie milosrdenstvo povzbudil Pán Ježiš ľudí uistením, ktoré dal sestre Faustíne:

Aby ešte viac povzbudil ľudí k dôvere v Božie milosrdenstvo, zjavil
sa sestre Faustíne 22. februára 1931. O tomto zjavení napísala sestra Faustína: „Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána
Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú k žehnaniu a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na
prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. (...) Po chvíli mi Ježiš povedal:

“.

Už v detstve si obľúbila modlitbu. Bola pracovitá, poslušná a citlivá voči ľudskej biede.

Ako dvadsaťročná v roku 1925 vstúpila do Kongregácie
sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

Pri konaní týchto obyčajných zamestnaní
pretrvávala v nej neobyčajná túžba spolupracovať na veľkom diele spásy. Roky jej rehoľného života boli
poznačené utrpením, ale i mimoriadnymi milosťami. Svoje utrpenie prinášala ako obetu za hriešnikov.

Sestra Faustína bola vyhlásená za blahoslavenú 18. apríla 1993.

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil sestru Faustínu za svätú 30. júna 2000 v Ríme na Námestí sv. Petra.

Namaľuj obraz podľa toho,
ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem Ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej
kaplnke, a potom aj na celom svete

„Spaľujú ma plamene
milosrdenstva, chcem ich vyliať na ľudské duše. Povedz, dcéra moja, že som Láska a Milosrdenstvo samo. Urob
všetko, aby sa rozšírila úcta k môjmu milosrdenstvu.”

Zdroje: www.milosrdenstvo.sk/sv-sestra-faustina/zivotopisne-udaje, www.dunajskaluzna.fara.sk

POSLANIE SESTRY FAUSTÍNY
Svätý Otec Ján Pavol II. počas návštevy Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikách
povedal veľmi významné slová: „Nič človek tak nepotrebuje, ako Božie milosrdenstvo - tú láskavú
lásku, spolucítiacu, pozdvihujúcu človeka ponad jeho slabosť k nekonečným výšinám svätosti Boha.”
Pán Boh dokonale pozná situáciu dnešného človeka, a preto mu ponúka dar posolstva o Božom
milosrdenstve, ktoré odovzdal prostredníctvom svätej sestry Faustíny z Kongregácie sestier Matky
Božieho Milosrdenstva. Jedného dňa jej povedal: „V Starom zákone som posielal k svojmu ľudu
prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom”.

V poznávaní tajomstva Božieho milosrdenstva veľkú úlohu zohráva osobná skúsenosť, všímanie si
prejavov milosrdnej Božej lásky vo svojom živote a vo svete, ktorý nás obklopuje. „Dcéra moja,”
hovoril Pán Ježiš sestre Faustíne, „zahľaď sa na moje milosrdné srdce a odzrkadľuj jeho zľutovanie vo
svojom srdci a skutku, aby si ty, ktorá hlásaš svetu moje milosrdenstvo, sama ním bola zapálená”Čím
hlbšie poznáme a osobne zakúšame tajomstvo Božieho milosrdenstva, tým účinnejšie ho dokážeme
odovzdávať iným.

a. - určuje náš postoj voči Bohu. Zahrňuje nielen čnosť nádeje, ale aj čnosť živej viery, pokory,
vytrvalosti a ľútosti za spáchané hriechy. Je to postoj dieťaťa, ktoré v každej situácii bezhranične
dôveruje milosrdnej láske a všemohúcnosti Nebeského Otca. Dôvera tvorí podstatu úcty k Božiemu
milosrdenstvu, a to do tej miery, že bez nej táto úcta neexistuje, lebo prvým a základným prejavom
úcty k Božiemu milosrdenstvu je práve úkon dôvery.
b. - určuje náš postoj vo vzťahu ku každému človeku. Pán Ježiš povedal sestre
Faustíne: „Žiadam... skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš
svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať, ani sa vyhovárať, ani sa od toho
oslobodiť. Milosrdenstvo svojím blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé - skutkom,
po druhé - slovom, po tretie - modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť
milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne.
Nové formy úcty k Božiemu milosrdenstvu:

1. Hlásanie posolstva o Božom milosrdenstve

2. Podstata úcty k Božiemu milosrdenstvu
Dôvera

Milosrdenstvo

- Obraz Božieho milosrdenstva
- Nedeľa (čiže sviatok) Božieho milosrdenstva
- Korunka Božieho milosrdenstva
- Hodina milosrdenstva

SESTRA FAUSTÍNA A BOŽIE MILOSRDENSTVO
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sv. Marcel I., pápež

2. nedeľa v cezročnom období

sv. Priska, panna a mučenica;
sv. Margita Uhorská, panna

sv. Márius, Marta, Audifax a Abakus,
mučeníci

sv. Fabián, pápež a mučeník;
sv. Šebastián, mučeník

sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica

sv. , diakon
a mučeník;
bl. Laura Vicuňa, panna

Vincent zo Zaragozy

sv. Ján Almužník, biskup;
sv. Emerencia, panna a mučenica

3 ľa v cezročnom období;. nede
sv. František Saleský, biskup
a učiteľ Cirkvi

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
(sviatok)

sv. Timotej a Títus, biskupi

sv. Angela Merici, panna

sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

sv. Valér z Trieru, biskup

sv. Aldegunda, panna a mučenica;
sv. Martina, panna a mučenica

4 ľa v cezročnom období;. nede
sv. Ján Bosco, kňaz

Kristína

Nataša

Bohdana

Drahomíra,
Mário

Dalibor,
Sebastián

Vincent

Zora

Miloš

Timotej

Gejza

Tamara

Bohuš

Alfonz

Gašpar

Ema

Emil

OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Ježišu, dôverujem Ti.

„Cez ten
obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má
k nemu prístup každá duša“

NEDEĽA (SVIATOK) BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
„Chcem, aby ten obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol
slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto
nedeľa nech je Sviatkom milosrdenstva“

Túžim, aby Sviatok
milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše,
zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro
môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše,
ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva.

KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

„Keď sa (ľudia) budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma
budú prosiť” „Ak to... bude v zhode s mojou vôľou“

Korunka Božieho milosrdenstva

HODINA MILOSRDENSTVA
„Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj
sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho;
vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre
úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán
pre každú dušu". „Je to hodina veľkého milosrdenstva pre
celý svet".

3. Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva

Jeho vznik je spojený s videním, ktoré mala sestra Faustína v Plocku 22. februára 1931, počas ktorého
Kristus vyslovil želanie, aby namaľovala obraz s nápisom: Obraz znázorňuje
zmŕtvychvstalého Krista, ktorý má na rukách a na nohách stopy po ukrižovaní. Z prebodnutého, na
obraze neviditeľného srdca, vychádzajú dva lúče: červený a svetlý. „Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší... Tieto dva lúče vyšli z hĺbky môjho
milosrdenstva vtedy, ked' moje zomierajúce srdce bolo na kríži kopijou prerazené“. Inak povedané,
tieto lúče označujú sviatosti i svätú Cirkev, zrodenú z prebodnutého Kristovho boku, i dary Ducha
Svätého, ktorých biblickým symbolom je voda.
„Dávam ľudom nádobu,“ - povedal Pán Ježiš sestre Faustíne -
„s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou
nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem Ti“.

.

. Podľa priania Pána
Ježiša sa má sláviť v prvú nedeľu po Veľkej noci, čo poukazuje na úzke
spojenie medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia, a týmto
sviatkom. Liturgia tohoto dňa sa sústreďuje predovšetkým na oslavu
Boha v tajomstve jeho milosrdenstva. „

Duša,
ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné
odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie
pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne
žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát“. Prípravou na tento
sviatok má byť novéna, počas ktorej sa modlíme korunku Božieho
milosrdenstva (novéna trvá 9 dní, začína sa od Veľkého piatku).

Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne vo Vilniuse v roku
1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto
modlitby a odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. V tejto
modlitbe obetujeme Bohu Otcu telo a krv, dušu i božstvo Ježiša Krista, spájame sa s jeho obetou na kríži
za vykúpenie sveta.

a dodal: . Zvláštne prisľúbenia sa týkajú
hodiny smrti: milosť šťastnej a pokojnej smrti. Môžu si ju vyprosiť nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a
vytrvalo modlia túto korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami. „Kňazi," –
povedal Ježiš, – „ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Hoci by bol hriešnik
najzatvrdilejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného
milosrdenstva". Aspoň raz, ale v postoji zhodnom s obsahom modlitby, a predovšetkým s vierou,
dôverou a v pokore, s úprimnou a hlbokou ľútosťou za hriechy.

(má 5 desiatkov)
Na začiatku: Otče náš, Zdravas' Mária, Verím v Boha
Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho
Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).
Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).
Na zakončenie: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-
krát).

Pán Ježiš túži, aby sa každý deň uctievala hodina jeho
smrti na kríži (3. hodina popoludní), „v ktorej," – ako povedal, – „sa
dostalo milosti celému svetu...". Kristus chce, aby sme v hodine
milosrdenstva rozjímali o jeho bolestnom umučení, zvelebovali a
oslavovali Božie milosrdenstvo, lebo v tejto hodine sa najvýraznejšie
prejavila Božia láska k ľud'om. Pre zásluhy Kristovho umučenia máme
prosiť o potrebné milosti pre seba, pre celý svet, a zvlášť pre
hriešnikov. „Dcéra moja," - poúčal Pán Ježiš sestru Faustínu, - „snaž
sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti.
Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na chvíl'u vojdi do
kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej
sviatosti, a ak nemôžeš prísť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam,
kde si, aspoň na krátku chvíľu". „V tejto hodine," – prisľúbil Pán Ježiš,
– „vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých". „V tejto hodine nič
neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie..."

Z charizmy a mystických skúseností svätej sestry Faustíny sa v Cirkvi
zrodilo Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva. Tvoria ho
kontemplatívne aj činné rehole, ako aj milióny ľudí na celom svete,
ktorí realizujú jej poslanie. Pán Ježiš pred svojou „sekretárkou“
postupne ukazoval plán tohto diela. Prvýkrát jej o tom spomenul vo
Vilniuse, v máji 1935: „Pripravíš svet na môj druhý príchod.“ Potom
jej zveril konkrétne úlohu: hlásať a vyprosovať milosrdenstvo pre svet,

prostredníctvom nových foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu, a objasnil jej spiritualitu toho diela.
„Môj duch bude regulou vášho života. Váš život má byť podľa môjho vzoru, od jasličiek až po smrť na
kríži. Prenikni do mojich tajomstiev a poznáš priepasť môjho milosrdenstva voči stvoreniam a moju
nepreniknuteľnú dobrotu - a tú dáš poznať svetu. Skrze modlitbu budeš prostredníkom medzi nebom a
zemou”. To dielo, ktoré dnes nazývame Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva, vzniklo z iniciatívy
Pána Ježiša. Jeho úlohou je pripraviť svet na druhý Kristov príchod na zem obrodením náboženského
života v duchu dôvery a milosrdenstva, hlásaním tajomstva Božieho milosrdenstva a vyprosovaním ho
pre celý svet. Dnes to dielo spája milióny ľudí na celom svete, kňazov, rehoľníkov, laikov, ktorí chcú ísť po
stopách sestry Faustíny v duchovnom živote a apoštolskej angažovanosti.

Zdroje: www.milosrdenstvo.sk

Relikviár s relikviou sv. Faustíny (Istebné - Farnosť Veličná)
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sv. Trifón, mu čeník

Obetovanie Pána - Hromnice
(sviatok)

sv. Blažej, biskup a muč
sv. Simeon a Anna

eník;

sv. Veronika

sv. Agáta, panna a mu enicač

sv. Pavol Miki a spolo níci, mu eníci;
sv. Dorota, panna a mu enica

č č
č

5 ľa v cezročnom období. nede

sv. Hieronym Emiliáni, reho ľník;
sv. Jozefína Bakhita, panna

sv. Apolónia, mučenica;
sv. ľMichal Febres Cordero, reho ník

Popolcová streda,
sv. Školastika, panna

Preblahoslavená Panna Mária Lurdská;
sv. Soteris, panna a mučenica

sv. Benedikt Aniánský , opát

sv. Benignus, kňaz a mučeník

1. pôstna nedeľa
sv. Cyril a sv. Metod, patróni Európy,
patróni Žilinskej diecézy

sv. Faustín a Jovita, mučeníci;
sv. Klaudius la Colombiére, kňaz

Tatiana

Erik, Erika

Blažej

Veronika

Agáta

Dorota

Vanda

Zoja

Zdenko

Gabriela

Dezider,
Svetový deň chorých

Perla

Arpád

Valentín

Pravoslav
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Banská Bystrica – Belveder
farský kostol
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici – Belvederi sa nachádza v Dome
Božieho milosrdenstva. Kostol v roku 2008 vysvätil vtedajší diecézny biskup Mons.
Rudolf Baláž. Každý deň sa tu veriaci pravidelne modlia korunku Božieho milosrdenstva.
V kostole Božieho milosrdenstva na Belvederi je možnosť uctiť si relikviu sv. sestry
Faustíny.

Informácie poskytol správca farnosti Banská Bystrica - Belveder

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

Kaplnka Božieho milosrdenstva v mestskej časti Piešť I. bola postavená v rokoch 2000 až
2001. V minulosti stál neďaleko terajšej kaplnky kríž a tri lipy a ešte dávnejšie aj drevená
kaplnka. V roku 1996 prišla silná veterná a dažďová smršť a tlaková vlna kríž aj so
stromami vyvrátila. Po týchto udalostiach sa pani Margita Svoreňová po porade s
vtedajším pánom dekanom Romanom Furekom rozhodla postaviť novú kaplnku
zasvätenú Božiemu milosrdenstvu. Základný kameň kaplnky bol požehnaný v roku
2000, o čom svedčí aj zápis pri dverách. Kaplnka bola postavená s Božou pomocou a za
pomoci dobrých ľudí z okolia - hlavne robotníkov Jána Purdeka, Petra Môťovského, Jána
Krnáča, Jána Ďuricu st., ktorí pomáhali pri všetkých, predovšetkým murárskych prácach,
ďalej Ondreja Kmeťa, vedúceho stavby krovu a jeho brata Jána Kmeťa, Jána Ďuricu ml.
so synom, ktorí rovnako pomáhali pri stavbe krovu i všetkých pomocníkov. Veľmi pekne
svoju prácu odviedla kamenárka pani Hanesová rodená Konôpková. Okná na kaplnku
vyrobil pán Krnáč z Detvy a dvere zas stolár v Koritárkach. Pri prácach vo vnútri kaplnky
zas pomáhali Ján Ľapin a Jozef Svoreň. V interiéri kaplnky sa nachádza obraz Krista ako
Božieho milosrdenstva, ktorý namaľoval maliar Ján Bohumeľ zo Stožku. Posviacku
dokončenej kaplnky vykonal na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 2001, dekan
detvianskej farnosti vdp. Roman Furek za účasti veriacich z celého okolia. Pri kaplnke sa
každý rok v deň posviacky slávia hody a každý rok na Nedeľu Božieho milosrdenstva sa tu
veriaci schádzajú, aby sa tu pomodlili korunku Božieho milosrdenstva.

Informácie poskytla pani Margita Svoreňová

Detva - Piešť I.
kaplnka

„Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu,

budem ochraňovať po celý život

ako láskavá matka svoje nemluvňa

a v hodine smrti im nebudem Sudcom,

ale milosrdným Spasiteľom” (Den. 1075).
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sv. Juliana, panna a mučenica

Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov
Panny Márie (Kántrový deň)

sv. Simeon, biskup; sv.
. rehole

Gertrúda
Comensoliová, panna, zakl

sv. Konrád z Piacenzy, rehoľník
(Kántrový deň)

sv. Eleuter z Tournai, biskup;
bl. Hyacinta Martová (vizionárka z Fatimy)
(Kántrový deň)

2 ľa. pôstna nede

Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok)

sv. , biskup
a mučeník

Polykarp zo Smyrny

sv. Sergius, mu íčen k

sv. Valburga, opátka

sv. Alexander, biskup;
sv. Viktor, pustovník

sv. G
, akolyta

abriel od Bolestnej Matky
– František Possenti

3 ľa. pôstna nede

sv. Osvald, arcibiskup;
bl. Antónia z Florencie, rehoľníčka

Ida, Liana

Miloslava

Jaromír

Vlasta

Lívia

Eleonóra

Etela

Roman,
Romana

Matej

Frederik,
Frederika

Viktor

Alexander

Zlatica

Radomír

Malé Straciny
filiálny ekumenický kostol

(Farnosť Modrý Kameň)

V obci Malé Straciny žijú obyvatelia viacerých vierovyznaní, z čoho najviac sú zastúpení
veriaci rímsko-katolíckej a evanjelickej a.v. konfesie. Z dávnej minulosti stojí v obci
zvonica, ktorá si pamätá útrapy, ktoré obyvatelia dediny zažili, či už to bolo pri
nájazdoch Turkov alebo počas vojen. V povojnových rokoch boli živé plány na výstavbu
kostola, tie sa však nakoniec nezrealizovali. Po revolúcií sa túžby naplnili a v roku 1996,
pri príležitosti 760. výročia založenia obce, bol evanjelickým biskupom požehnaný
základný kameň chrámu. Kostol bol naprojektovaný ako prístavba ku starej zvonici. V
prvej etape išlo o stavbu evanjelického kostola, k čomu bol poskytnutý i pozemok; avšak
pre nedostatok finančných prostriedkov bol pozemok i rozostavený objekt vrátený do
majetku obecného úradu a stavba bola preklasifikovaná na Dom obradov, ktorý bude
slúžiť ako dom smútku i ako kostol pre obe konfesie. Strecha a hrubá stavba sa
zrealizovali za predchádzajúceho pána starostu JUDr. Bohuslava Beňa. Po nástupe
novej pani starostky Tatiany Káššayovej bol Dom obradov v roku 2006 dokončený a
kolaudáciou odovzdaný do užívania. Ekumenický chrám bol následne 21. októbra 2006
požehnaný a zasvätený Božiemu milosrdenstvu za účasti kléru rímsko-katolíckej i
evenjelickej cirkvi a veriaceho ľudu z obce i okolia. Zaujímavosťou je, že na zvonici
umiestnený polmesiac a hviezda, je podľa ľudovej tradície korisťou z tureckej zástavy.

Informácie poskytla Tatiana Káššayová, starostka obce Malé Straciny

Kláštor Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve bol postavený v rokoch 2004
až 2007. Základný kameň kláštora posvätil pápež sv. Ján Pavol II. pri návšteve Banskej
Bystrice 12. septembra 2003. Po vybavení
všetkých potrebných dokumentov bol
12.októbra 2004 nový pozemok požehnaný za
prítomnosti banskobystrického biskupa
Rudolfa Baláža. Stavebné práce sa začali v
novembri 2004 a trvali do júna 2007.
Novopostavený kláštor s kaplnkou 28. júla
2007 posvätil biskup banskobystrickej diecézy
Mons. Rudolf Baláž. Kaplnka Božieho
milosrdenstva v kláštore je okrem vnútornej
potreby pre rehoľné sestry z Rádu bosých
karmelitánok prístupná aj verejnosti a veriaci
sa tu každý deň schádzajú na slávenie sv. omše.

Informácie poskytli
sestry z Rádu bosých karmelitánok

Detva - Kláštor bosých karmelitánok
kaplnka

Vo Farnosti Sklabiná, sa v obci Nová Ves, nachádza filiálny kostol s patrocíniom Božieho
milosrdenstva. Kostol bol prerobený z Domu smútku a 16. septembra 2001 ho posvätil
arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Sokol. Prestavba Domu smútku na
chrám vzišla predovšetkým z potreby a iniciatívy veriacich. V interiéri kostola sa nachádza
relikvia bl. sestry Zdenky Šelingovej z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža,
rodáčky z Krivej na Orave. Každú nedeľu pred svätou omšou sa veriaci v chráme modlia
korunku Božieho milosrdenstva.

Informácie poskytol správca farnosti

Nová Ves - filiálny kostol(Farnosť Sklabiná)
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sv. Klement Ján Mária Hofbauer, k az;
sv. Lujza de Marillac, zakladate ka
rehole vincentiek

ň
ľ
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Marec

Pliešovce
filiálny kostol

(Farnosť Sása)

Základný kameň nového rímsko-katolíckeho
Kostola Božieho milosrdenstva v Pliešovciach
posvätil v máji 1997 banskobystrický biskup
Mons. Rudolf Baláž. Pozemok pod kostol
darovala obec a veľkú zásluhu na jeho výstavbe
má vtedajší farár farnosti Sása, vdp. Jozef
Nociar, pod ktorú filiálka Pliešovce patrí.
Nenahraditeľnou mierou sa o výstavbu kostola
zaslúžili samotní veriaci z Pliešoviec.
Novopostavený chrám bol posvätený 10.
októbra 1998, biskupom Banskobystrickej
diecézy Mons. Rudolfom Balážom. V interiéri
chrámu sa nachádza drevorezba Božieho
milosrdentva. V kostole sa každý piatok o 15.00
hodine modlí korunka Božieho milosrdenstva.

Informácie poskytla pani kostolníčka p. Michalovská
a www.farasasa.sk/pliesovce

Terany
farský kostol
Pod vedením dekana Ján Baša, vtedajšieho administrátora Farnosti Dudince, sa začal v
roku 2002 stavať v Teranoch nový kostol. Počas roka 2002 sa stihli porobiť terénne
úpravy a zabetónovať základy. V tom istom roku však dekan Bašo odišiel do inej farnosti
a tým sa práce na kostole aj pozastavili. Pretože Terany boli filiálkou Dudiniec a nemali
právnu subjektivitu, museli sa dotiahnuť dokladové veci, čo trvalo skoro celý rok 2004. V
tomto roku sa stihla zabetónovať platňa – podlaha. Pri realizácii stavby kostola veľmi
pomáhal arcibiskup Ján Sokol. V roku 2005 sa podarilo postaviť múry, časť veže a
zabetónovať vence. V ďalšom roku sa urobil chór a ďalšia časť veže s oltárnou stenou. V
roku 2007 bol kostol už zakrytý. Začiatkom roka 2008 prišlo k rozdeleniu diecéz a Terany
sa stali súčasťou Banskobystrickej diecézy. Vtedy prebral patronát nad výstavbou
diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž a BÚ v Banskej Bystrici. Kostol Božieho
milosrdenstva v Teranoch bol dokončený, skolaudovaný a s povolením diecézneho
administrátora Mons. Mariána Bublinca sa začali slúžiť bohoslužby ešte v
nekonsekrovanom kostole. Na slávnosť sv. Lukáša v roku 2011 sa tu konala prvá sv.
omša, ktorú celebroval pán dekan Emil Gallo. Na Veľkonočnú sobotu 6. apríla 2013 za
účasti kléru a množstva Božieho ľudu konsekroval banskobystrický biskup Mons.
Marián Chovanec Kostol Božieho milosrdenstva v Teranoch aj s novým oltárom. V
kostole sú uložené relikvie pápeža sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny.

http://www.farnostterany.sk/kostol/kostol-terany

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA
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sv. Cyril Jeruzalemský, biskup
a u ite Cirkvič ľ
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prvý jarný deň

deň pracovného pokoja

deň pracovného pokoja

začiatok letného času

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Mudroňovo
filiálny kostol

(Farnosť Šrobárová) Šúrovce
kaplnka
Kaplnka Božieho milosrdenstva v
Šúrovciach bola 12. decembra
1999 zriadená v bývalej sakristií
Farského kostola sv. Michala
Archanjela vtedajším farárom
vdp. Jánom Hallonom, súčasným
riaditeľom Arcidiecézneho
školského úradu v Trnave a
farárom vo Farnosti Trnava –
Modranka. Od roku 2001 sa v
kaplnke uchováva relikvia sv.
sestry Faustíny Kowalskej a od
roku 2005 aj relikvia bl. Zdenky
Schelingovej.

Informácie poskytol
bývalý farár Farnosti Šúrovce,

vdp. Ján Hallon

Trnava - Prednádražie

Základný kameň filiálneho kostola v Mudroňove, ktorý patrí pod Farnosť Šrobárová,
posvätil 22. júla 2001 bratislavsko-trnavský arcibiskup, metropolita Mons. Ján Sokol.
Chrám s patrocíniom Božieho milosrdenstva sa vďaka milodarom a štedrosti dobrodin-
cov a otca arcibiskupa podarilo dokončiť už v nasledujúcom roku. Počas slávnostnej
konsekrácie, 6. apríla 2002, kostol posvätil arcibiskup Bratislavsko-Trnavskej
arcidiecézy, metropolita Mons. Ján Sokol. V obetnom stole sú uložené pozostatky svätej
sestry Faustíny Kowalskej. Informácie poskytol správca farnosti Šrobárová

Farnosť Trnava – Prednádražie, zasvätená Božiemu milosrdenstvu, bola ustanovená v roku 2008 a jej prvým správcom bol Mons.
Imrich Šišulák, ktorý s povolením mesta Trnava, prvú sv. omšu v novej farnosti odslúžil 19. apríla 2009 v prenajatých dočasných
priestoroch ZŠ-Mozartova. Následne bol dňa 30. mája 2009 otcom arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom vysvätený pozemok pre
výstavbu Pastoračného centra a kostola na Botanickej ulici. Pri vysviacke pozemku bol prítomný aj otec biskup Dominik Tóth, ktorý
bol tomuto dielu zapálený od začiatku a dodával odvahu na zrealizovanie tohto diela. Po odchode Mons. Imricha Šišuláka 1. júla
2009 bol za správcu farnosti menovaný vdp. Marcel Kubinec, ktorý inicioval začatie stavby, podľa projektu Ing. arch. Jozefa Ďurka. V
auguste 2010 boli zahájené práce na vybudovaní základov. Na jeseň 2012 bola stavba úspešne ukončená. Pastoračné centrum
Božieho milosrdenstva a priestory fary na trnavskom sídlisku Prednádražie v nedeľu 14. októbra 2012 požehnal apoštolský
administrátor Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch a za správcu farnosti menoval Mgr. Mariána Díreša. Pastoračné centrum slúži
na slávenie bohoslužieb, ako aj na stretnutia spoločenstiev a aktivity pre deti a mládež. V najbližších rokoch by mal k nemu
pribudnúť aj kostol. Veriaci sa pred každou sv. omšou modlia korunku Božieho milosrdenstva.

Informácie boli so súhlasom správcu farnosti prevzaté web stránky www.prednadraziefara.sk
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sv. Hugo z Grenoble, biskup

sv. František z Paoly, pustovník

2 ve. ľkonočná nedeľa
– Nedeľa Božieho milosrdenstva

Zvestovanie Pána (slávnosť)

sv. Vincent Ferrer, kňaz;
sv. Irena , panna a mučenicazo Solúna

sv. Galla, vdova;
, rehoľník a mučeníksv. Peter Veronský

sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz

sv. Dionýz , biskup;
s Amantius, biskup;
sv. Beáta, rehoľníčka

Alexandrijský
v.

sv. Demeter, mučeník;
s ľv. Valtruda, vdova a reho níčka

3. veľkonočná nedeľa

sv. Stanislav, biskup a mučeník;
sv. Gemma Galgani, mystička

sv. Július I., pápež;
sv. Jozef Moscati, lekár

sv. Martin I., pápež a mučeník

sv. Lidvina, panna a mystička

sv. Teodor a sv. Pausilyp, mučeníci

Hugo

Zita

Richard

Izidor

Miroslava

Irena

Zoltán

Albert

Milena

Igor

Július

Estera

Aleš

Justína

Fedor
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„Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu,

túžim udeliť nepochopiteľné milosti.“ (Den. 687)

„Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať

jedinou nádobou, a tou je dôvera.“ (Den. 1578)

Bratislava - Dúbravka
k v Domove pre seniorovaplnka
V Nedeľu Božieho milosrdenstva 1. mája 2011 bola v Domove pri kríži, ktorý slúži
seniorom, posvätená Kaplnka Božieho milosrdenstva za účasti hostí z verejného a
cirkevného života. Kaplnku vysvätil vdp. Stanislav Vojtko, súčasný trnavský dekan.
Kaplnka bola zriadená v čase rekonštrukcie domova po dohode medzi vtedajšou pani
riaditeľkou domova Alžbetou Rumanovou a bratmi minoritmi z Karlovej Vsi, ktorí v
domove slúžili sv. omše. Kríž, oltár, bohostánok i drevorezba krížovej cesty boli
prenesené z pôvodnej kaplnky a obraz Božieho milosrdenstva darovala kaplnke MUDr.
Gottliebová. Každý piatok sa veriaci z domova modlievajú v kaplnke korunku Božieho
milosrdenstva.

Informácie poskytla MUDr. Gottliebová

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Poľovnícky kaštieľ Balassovcov obkolesoval múr so štyrmi rohovými vežičkami -
baštami. Kaplnka Božieho milosrdenstva je v jednej z týchto bášt, v rohu chrámového
nádvoria. Pôvodne sa v tejto bašte nachádzala Kaplnka svätého Rocha, ochrancu proti
moru. V kaplnke sa slúžievali omše v nemeckom jazyku pre Nemcov zamestnaných na
panstve Pálffyovcov. Počas totalitného režimu bola kaplnka zrušená a bol v nej sklad
batérií a následne sklad truhiel. Kaplnka bola rekonštruovaná v rokoch 1996 - 2000.
Hlavnú dotáciu na rekonštrukciu kaplnky poskytol investor z Ameriky, ktorý nechcel byť
menovaný, ostatné peniaze darovali veriaci. Keďže sa z pôvodnej kaplnky nezachovalo
takmer nič, farský úrad sa rozhodol zasvätiť ju Božiemu milosrdenstvu. Kaplnka bola
dokončená v jubilejnom roku 2000, keď aj Svätý otec Ján Pavol II. hlásal ideu
odpustenia. Hlavný obraz v kaplnke bol namaľovaný podľa obrazu E. Kazimirovského. Je
veľký tri metre a zaberá takmer celú jednu stenu osemuholníkovej bašty. Každý piatok o
tretej hodine poobede sa v Kaplnke Božieho milosrdenstva modlí korunka Božieho
milosrdenstva. V predvečer umučenia Krista, večer na Zelený Štvrtok, sa tu schádzajú
veriaci k nočnej adorácii na pamiatku Kristovej agónie v Getsemanskej záhrade.

Text bol prevzatý z http://malacky.fara.sk/data.php?lid=5&id=1
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sv. Bernadeta Soubirousová, panna,
vizionárka (Lurdy)

4. veľkonočná nedeľa
– Nedeľa Dobrého pastiera

sv. Atan ia, reho níáz ľ ; sv. Andúza,
panna; sv. Valér z Trieru, biskup

čka

sv. Lev IX., pápež

sv. Anicét, pápež;
biskup a misionársv. Marcelín,

sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi

sv. Soter, pápež; sv. Gaius, pápež

sv. Vojtech, biskup a mučeník

5. veľkonočná nedeľa

sv. Marek, evanjelista (sviatok)

sv. Klétus, pápež

sv. Simeon Jeruzal mskýe , biskup
a mučeník

sv. Peter Chanel, kňaz, mučeník;
ová- , matkaSv. Gianna Berett Mollová

sv. Katarína Sienská, panna
a uč. Cirkvi, patrónka Európy (sviatok)

sv. Pius V., pápež

Dana, Danica

Rudolf

Valér

Jela

Marcel

Ervín

Slavomír

Vojtech

Juraj

Marek

Jaroslava

Jaroslav

Jarmila

Lea

Anastázia

Rybky
kaplnka pod Miléniovým krížom
Rybky – Miléniový kríž (2000)
V lokalite Bočiny na vrchu Virovská na okraji chotára Rybiek vysvätil správca rohovskej
farnosti vdp. Gabriel Tessari, 17. septembra 2000, kríž postavený na česť a slávu Ježiša
Krista pri príležitosti jubilea jeho narodenia. Kríž dala zhotoviť obec Rybky za spolupráce
ľudí z blízkych obcí. Iniciátorkou a architektkou bola pani Emília Masaryková z Rybiek,
pozemok daroval pán Marcel Pisarovič z Rovenska. Výška kríža je 27 m, rozpätie ramien
9 m. V krížení ramien je farebný reliéf s piatimi holubicami, ktoré symbolizujú päť
svetadielov. Reliéf a vstupnú bránu dala vyhotoviť rodina Patúcová zo Smrdák. Svätý
Otec v Jubilejnom roku
vyhlásil 1. nedeľu po
Veľkej noci za sviatok
Božieho milosrdenstva.
V rozšírenej spodnej
časti kríža je zriadená
Kaplnka Božieho milo-
srdenstva, kde sa každý
rok prvú nedeľu po Veľ-
kej noci a tiež na sviatok
Povýšenia svätého krí-
ža v septembri koná bo-
hoslužba a každú 2. veľ-
konočnú nedeľu púť.
V kaplnke je relikvia sv.
Faustíny Kowalskej,
ktorú sv. Ján Pavol II.
vyhlásil za svätú 30.
apríla 2000. Miléniový
(Jubilejný) kríž má
i svoju vlastnú kroniku,
v ktorej sú podpisy
návštev. V roku 2009
bol prístupový chodník
ku krížu doplnený za-
staveniami Krížovej
cesty v podobe 14 jed-
noduchých krížov.

Použitá literatúra:
Veronika: Miléniový kríž Rybky...dominanta... in: Svitanie, časopis Farnosti sv. Michala archanjela v Závode 1/2009
(MS): Sviatok milosrdenstva pri Jubilejnom kríži, in: MY Týždenník pre Záhorie 17. 4. 2008
http://www.kriz.epocha.sk/index.php/krize-na-zahori/okres-senica/626-rybky-mileniovy-kriz-2000

Moderný kostol Božieho milosrdenstva vo filiálke Miloslavov, ktorá patrí do Farnosti
Dunajská Lužná, bol postavený v roku 1998 podľa projektu Ing. arch. Klementa
Trizuljaka. Stavbu kostola bolo možné uskutočniť vďaka veľkorysosti sponzora JUDr.
Františka Šulku. Kostol je umiestnený v obecnom parku v časti nazývanej Alžbetin dvor,
v neveľkej vzdialenosti od starého Kostola sv. Alžbety z prvej polovice 13. storočia. Pre
schátralosť starého kostola sa upustilo od jeho opravy a prikročilo sa k výstavbe nového
chrámu.
So zemnými prácami na novom kostole sa začalo 15. septembra 1997; v novembri už
stáli všetky obvodové múry a začiatkom decembra bol položený na budovu krov,
súčasne sa pracovalo na stavbe veže.
Týždeň pred Vianocami 1997 bola stavba
zastrešená a 18. marca 1998 bol na veži
vztýčený kríž. Pôdorys nového kostola v
Miloslavove má tvar lode, ktorá
symbolizuje Petrovu loďku a tá Kristovu
cirkev. Posviacku nového kostola v
Miloslavove vykonal za účasti kléru,
pápežského nuncia arcibiskupa Luigi
Dossenu a početných veriacich farnosti
pomocný biskup a generálny vikár
Trnavskej arcidiecézy Mons. Dominik
Tóth v nedeľu 19. apríla 1998.

dunajskaluzna.fara.sk/?p=186#more-186

Miloslavov - Alžbetin Dvor
filiálny kostol (Farnosť Dunajská Lužná)
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6. veľkonočná nedeľa
Slávnosť výročia posvätenia chrámu

sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi
(Krížový deň)

sv. Filip a Jakub Alfejov,
apoštoli (sviatok)  (Krížový deň)

sv. Florián, mučeník; sv. Silván, biskup
(Krížový deň)

Nanebovstúpenie Pána
prikázaný sviatok

(slávnosť),

sv. Dominik Savio, študent

sv. Anton Kyjevský, pustovník

7 ľkonočná nedeľa. ve

sv. Pachomius, opát

sv. Ján z Avily, kňaz

sv. Mamert, biskup; bl. Vasiľ Hopko,
biskup a mučeník; bl. Sára Salkaháziová,
panna a mučenica (Kántrový deň)

sv. Pankrác, mučeník;
sv. Nereus a Achileus, mučeníci

Preblahoslavená Panna Mária Fatimská;
sv. Servác, biskup (Kántrový deň)

sv. Matej, apoštol ;
sv. Mária Dominika Mazzarellová, panna

(sviatok)

(Kántrový deň)

Zoslanie Ducha Svätého (slávnos )ť

Sviatok
práce

Žigmund

Galina

Florián

Lesia,
Lesana

Hermína

Monika

Ingrida

Roland

Viktória

Blažena

Pankrác

Servác

Bonifác

Žofia

deň pracovného pokoja

deň pracovného pokoja

Deň víťazstva
Deň matiek

2016
Máj

Kaplnka Božieho milosrdenstva v Humennom na Sídlisku III. sa nachádza na 1. poschodí
v priestoroch Domova pre seniorov. Bola zriadená a zároveň posvätená v roku 1995
farárom dekanom z Humenného Mons. Bartolomejom Urbancom. Kaplnku využívajú
predovšetkým klienti Domova pre seniorov a tiež veriaci zo sídliska a okolia. V interiéri
kaplnky sa nachádza plastický obraz Božieho milosrdenstva. Bohostánok bol do kaplnky
darovaný z Farského kostola všetkých svätých v Humennom; oltárny stôl i ambonu
darovali zas veriaci z Víťazoviec a ostatné zariadenie kaplnky si zabezpečili veriaci
svojpomocne.

Informácie poskytla kostolníčka, pani Anežka Kopilová

Jedného dňa povedal Ježiš sestre Faustíne:

„V Starom zákone som posielal k svojmu ľudu

prorokov s výstrahami.

Dnes posielam teba k celému ľudstvu

s mojím milosrdenstvom.” (Den. 1588)

Bardejov - Družba
kaplnka
Vo filiálke Bardejovskej farnosti Družba bola 19. apríla 2009 požehnaná Kaplnka
Božieho milosrdenstva. Kaplnku požehnal vtedajší košický arcibiskup, metropolita
Mons. Alojz Tkáč.
Chrám slúži pre potreby veriacich vo filiálke a každý deň sa tu modlí korunka Božieho
milosrdenstva.

Informácie poskytol Rímskokatolícky farský úrad, Bardejov

Humenné - Sídlisko III.
kaplnka v Dome sociálnych služieb

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA
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Turíčny pondelok;
sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

sv. Paschal Baylonský, rehoľník

sv. Ján I., pápež a mučeník;
s , rehoľníkv. Felix de Cantalicio

Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
(s )viatok

sv. Bernardín Sienský, kňaz;
sv. Lýdia, laička

sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci,
mučeníci

Nede a Najsvätejľ šej Trojice (slávnos )ť

sv. Ján de Ross i, kňaz;
sv. Dezider, biskup a mučeník

Preblahoslavená Panna Mária
Pomocnica kresťanov

sv. Béda Ctihodný, kňaz a uč. Cirkvi;
sv. Gregor VII., pápež

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv
(slávnosť), prikázaný sviatok

sv. Augustín z Canterbury, biskup;
sv. Július, mučeník

sv. Viliam , mníchz Akvitánie

9 ľa v cezročnom období. nede

sv. Ferdinand III., kráľ
, panna

;
sv. Jana z Arku

sv. Petronela, panna a mučenica

Svetozár

Gizela

Viola

Gertrúda

Bernard

Zina

Júlia,
Juliana

Želmíra

Ela

Urban

Dušan

Iveta

Viliam

Vilma

Ferdinand

Petrana,
Petronela

Košice - Staré mesto
nemocničná kaplnka
K a p l n k a B o ž i e h o
milosrdenstva v Železničnej
poliklinike na Masarykovej ulici
v Košiciach bola po dohode zo
strany nemocnice a farnosti
zriadená v prístavbe nového
p a v i l ó n u n e m o c n i c e . V
minulosti sa sv. omše slávili v
zasadačke nemocnice. Nová
kaplnka bola 17. mája 2002
p o ž e h n a n á k o š i c k ý m
arcibiskupom, metropolitom
Mons. Alojzom Tkáčom.

Informácie poskytol
duchovný správca kaplnky

Košice - Táborská ulica
kláštorná kaplnka
Kaplnka sv. Faustíny, ktorá sa nachádza v kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho
milosrdenstva v Košiciach na Táborskej ulici, bola požehnaná 8. septembra 2011,
vtedajším košickým pomocným biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom.

Informácie poskytla sr. Clareta Fečová

Kostol Božieho milosrdenstva na Triede KVP v Košiciach - Sídlisko KVP začali
stavať v roku 1999, keď 9. mája košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč požehnal
pozemok.
Počas odpustovej slávnosti 23. apríla 2006 bývalý správca farnosti vdp.Andrej
Ferko požehnal zvon Božieho milosrdenstva. V roku 2007 sa začali „ťahať“ múry
kostola na severnej strane v mieste sakristie a začalo sa so stavbou chóru. V roku
2009 sa počas roka ukončila tzv. spodná časť kostola a v rokoch 2010 a 2011 sa
intenzívne pokračovalo v stavbe skeletu a oplášťovania strechy kostola, ktoré sa
ukončilo začiatkom februára 2011. 24. decembra 2011 sa v Kostole Božieho
milosrdenstva na Sídlisku KVP prvýkrát slávili Vianoce v novom chráme. Farský
kostol bol, po 12 rokoch výstavby, slávnostne konsekrovaný 1. septembra 2012,
košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. V kostole sa nachádza aj
relikvia 1. stupňa sv. sestry Faustíny, ktorú si veriaci priniesli z Poľska, 10. júna
2004, počas prvej farskej púte.

Informácie poskytol farár farnosti, dekan Mgr. Peter Novák
a niektoré upresňujúce informácie boli prevzaté z farskej web stránky

Košice - KVP - farský kostol
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sv. Justín, mučeník

sv. Marcelín a Peter, mučeníci

Najsvätejšie Srdce Ježišovo (slávnosť)

Nepoškvrnené Srdce preblahoslavenej
Panny Márie
Hody na Vreščovke

10 ľa v cezročnom období. nede

sv. Norbert, biskup; sv. Klaudius, biskup;
, mučenicasv. Pavlína

sv. Róbert, opát

sv. Medard, biskup

s , diakon a učiteľ Cirkviv. Efrém Syrský

sv. Bohumil, arcibiskup

sv. Barnabáš, apoštol;
, rehoľníksv. Jan González de Castrillo

1 . nede1 ľa v cezročnom období

sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ cirkvi

sv. Elizeus, prorok;
sv. Valér a Rufín, mučeníci

sv. Vít, mučeník; sv. Germána, panna

Žaneta;
Deň detí

Xénia,
Oxana

Karolína

Lenka

Laura

Norbert

Róbert

Medard

Stanislava

Margaréta

Dobroslava

Zlatko

Anton

Vasil

Vít

2016
Jún

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

Lenartov
kaplnka
Kaplnka stojí v súkromnej záhrade pána Michala Hrica, ktorý bol iniciátorom i
donátorom stavby. Kaplnka sa začala stavať v roku 1993, vtedy bol požehnaný i
základný kameň a v roku 1997 bola kaplnka posvätená vtedajším miestnym správcom
farnosti vdp. Andrejom Fogašom. Pán Hric zomrel v hodine Božieho milosrdenstva o 15-
tej hodine 11. mája 2003. Každoročne, na sviatok Božieho milosrdenstva, sa pri kaplnke
schádzajú miestni veriaci na modlitbu.

Informácie poskytli dcéry pána Michala Hrica

Michalovce
nemocničná kaplnka
Nemocničná Kaplnka Božieho milosrdenstva na Špitálskej ulici v Michalovciach bola
postavená z darov veriacich a dobrodincov v roku 1992. Orgnizátorom celej výstavby bol
MUDr. I. Benický. Projekt vypracovala Ing. arch. D. Gočová. Slávnostná posviacka
kaplnky sa konala 29. októbra 1992 za účasti košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča a
vladyku Mons. Milana Chautura, košického gréckokatolíckeho eparchu.

Informácie boli odpísané z pamätnej tabule pred kaplnkou

Kláštornú kaplnku Matky Božieho
Milosrdenstva Kongregácie sestier
Matky Božieho milosrdenstva v Niž-
nom Hrušove požehnal 19. septembra
2005 vtedajší košický arcibiskup
Mons. Alojz Tkáč.

Informácie poskytla sr. Clareta Fečová

Nižný Hrušov - kláštorná kaplnka „Žiadam... skutky milosrdenstva,
ktoré majú vyplývať z lásky ku mne.

Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať
vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať,

ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť.
Milosrdenstvo svojím blížnym môžeš

prejavovať trojakým spôsobom:
po prvé - skutkom, po druhé - slovom,

po tretie - modlitbou“ (Den. 742).
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sv. Benno, biskup;
oľníčkasv. Lutgarda, reh

sv. Nikander a Marcián, vojaci a mučeníci

sv. Gregor Barbarigo, biskup;
sv. Marek a Marcelián, mu íčen ci

1 . nede2 ľa v cezročnom období

sv. Metod Olympský, biskup a mučeník

sv. Alojz Gonzága, rehoľník

sv. Paulín z Noly, biskup;
sv. Ján Fisher, biskup,
a sv. Tomáš Morus, mučeníci

sv. Jozef Cafasso, kňaz

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
(slávnosť)

sv. Maxim Turínsky, biskup;
sv. , opátViliam z Vercelli

13. nedeľa v cezročnom období
Hody u Svancari

sv. Cyril Alexandrijský, biskup
a učiteľ Cirkvi; sv. Ladislav, kráľ

sv. Irenej, biskup a mučeník;
sv. Pavol I., pápe ž

sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli
prikázaný sviatok(slávnosť),

prví sv. mučeníci Cirkvi v Ríme

Blanka,
Bianka

Adolf

Vratislav

Alfréd,
Deň otcov

Valéria

Alojz

Paulína

Sidónia

Ján

Olívia,
Tadeáš

Adriána

Ladislav,
Ladislava

Beáta

Peter
a Pavol, Petra

Melánia

prvý letný deň

Kaplnka Božieho milosrdenstva v Poliklinike Reimanus vznikla vďaka veľkému úsiliu zo
stany duchovného otca, gréckokatolíckeho kňaza, titulárneho kanonika Vasiľa
Kormaníka, ktorý bol v tom čase správcom Farnosti Prešov – Sekčov.
Kaplnka bola požehnaná 13. mája 2000 vtedajším košickým pomocným biskupom
Mons. Bernardom Boberom a vdp. Jánom Zavackým, vtedajším generálnym vikárom
gréckokatolíckeho Prešovského biskupstva. Zaujímavosťou kaplnky je, že slúži pre
veriacich rímskokatolíckeho aj gréckokatolíckeho obradu. Každý utorok o 15.30 hod. sa
tu slávi gréckokatolícka svätá liturgia a každý štvrtok zas rímskokatolícka sv. omša.
Svätá liturgia, či už východného alebo západného obradu, je vždy aj vo sviatok. V
interiéri kaplnky je obraz Božieho milosrdenstva namaľovaný v Krakove. V kaplnke sa
uchovávajú relikvie sv. sestry Faustíny (relikvia 1. stupňa) a sv. pátra Pia, ktorí sú spolu s
pápežom sv. Jánom Pavlom II. patrónmi kaplnky.
Božím pohladením pre kaplnku je i to, že bola
vysvätená dva týždne po svätorečení sestry Faustíny
(30. apríla 2000). V kaplnke je prístupná pre verejnosť
celý deň a veriaci sa tu každodenne o 15-tej hodine
modlia korunku Božieho milosrdenstva. Odpustové
slávnosti, ktoré sa slávia každoročne v Nedeľu Božieho
milosrdenstva, sú striedavo, jeden rok gréckokatolícke
a nasledujúci rok rímskokatolícke. Na týchto
sláveniach sa zúčastňujú spoločne zástupcovia
obidvoch rítov spolu s veriacimi. Kaplnka je uprostred
sídliska oázou milostí, kam sa utieka nejedna duša.

Informácie poskytla pani kostolníčka Eva Škripková

Snina - Sídlisko I.
farský kostol

Prešov - Sekčov
nemocničná kaplnka

Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine bola zriadená Mons. Alojzom Tkáčom, vtedajším

košickým arcibiskupom – metropolitom dňa 15. augusta 2001. Prvým farským

administrátorom farnosti sa stal vtedajší biskupský vikár Mons. ThDr. Jozef Korem, PhD.

Sv. omše sa začali slúžiť v priestoroch tzv. malej sály vtedajšieho kultúrneho domu.

Zároveň sa začala prerábať veľká kinosála a prispôsobovať tak, aby to zodpovedalo

liturgickému priestoru. Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, 8. decembra

2001, Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup-metropolita požehnal upravené priestory

veľkej kinosály a začali sa tu slúžiť sv. omše. Od júla 2004 pôsobí vo farnosti Mgr. Anton

Matina, ktorý je od roku 2006 farárom farnosti. Prvou veľkou rekonštrukciou prešiel

interiér kostola v roku 2006: znížený strop, osadené nové okná, podlahové kúrenie,

dlažba a prispôsobenie svätyne (presbytéria) do terajšej podoby. Na slávnosť

Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, 8. decembra 2007, Mons. Alojz Tkáč, košický

arcibiskup-metropolita počas slávnostnej sv. omše požehnal nový obraz Božieho

milosrdenstva, patrocínia kostola. Ďalšou rozsiahlou rekonštrukciou prešiel vestibul a

priľahlé miestnosti na jar v roku 2010. Veľkým dňom pre farnosť bol 10. júl 2011, keď ju

navštívil otec kardinál J. Em. Jozef Tomko. Pri oslavách 10. výročia farnosti, 14. augusta

2011, bol Kostol Božieho milosrdenstva v Snine, slávnostne konsekrovaný košickým

arcibiskupom-metropolitom Mons. Bernardom Boberom. V decembri roku 2014

dostala farnosť finančný dar od nemeckej organizácie Kirche in Not (Cirkev v núdzi) na

rekonštrukciu exteriéru kostola (nová strecha, nová zvonica, rekonštrukcia

mládežníckej miestnosti, nová kotolňa).
Informácie boli so súhlasom farára farnosti prevzaté

z web stránky www.farnostsnina.sk
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N všte
Panny Márie

á va preblahoslavenej
(sviatok)

14. nedeľa v cezročnom období;
sv. Tomáš, apoštol (sviatok)

sv. Al beta Portugalská, kráľovnáž

sv. Cyril a sv. Metod, -slovanskí viero
zvestovia, patróni Európy (slávnosť)
Hody u Haladeji

sv. Mária Goretti, panna a mu enicač

sv. Anton Mária Zaccaria, k ňaz

sv. Akvila a Priska, manželia a mučeníci;
sv. Prokop z Jeruzalema, mučeník

s í , kňaz
e , biskup a spol.,

čínski mučeníci

v. August n Zhao Rong
a Pet r Sans i Jordá 118

15. nedeľa v cezročnom období

sv. Benedikt , opát,
patrón Európy

z Nursie
(sviatok)

sv. Ján Gualbert, opát

sv. Henrich ;
sv. Klélia Barbieri, panna

II., cisár

sv. Kamil z Lellis, kňaz

sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi;
sv. Vladimír, knieža

sv. Oliver Plunkett, biskup a mučeník

Berta

Miloslav

Prokop

Cyril
a Metod,

štátny sviatok

Patrik,
Patrícia

Oliver

Ivan

Lujza

Amália

Milota

Nina

Margita

Kamil

Henrich

Diana

2016
Júl

V minulosti využívali veriaci z Teriakoviec starý Kostol sv. Michala zo začiatku 14.
storočia, keďže kostol patrí medzi kultúrne pamiatky, nebolo možné ho rozšíriť, preto sa
vzhľadom k jeho nepostačujúcej kapacite rozhodlo o stavbe nového chrámu. Základný
kameň nového kostola požehnal 5. septembra 2005 arcibiskup Košickej arcidiecézy
Mons. Alojz Tkáč. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. arch. Marián Ciparčík. Po
dokončení výstavby ho 9. októbra 2011 slávnostne konsekroval košický pomocný
biskup Mons. Stanislav Stolárik. Filiálny kostol v Teriakovciach s patrocíniom Božieho
milosrdenstva patrí do Farnosti Prešov – Solivar. Veriaci sa tu každú nedeľu o 15-tej
hodine modlia korunku Božieho milosrdenstva.

Informácie poskytol Rímskokatolícky farský úrad Prešov-Solivar

Teriakovce
filiálny kostol

(Farnosť Prešov - Solivar)

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

Z á k l a d n ý k a m e ň a
p o z e m o k p o d K o s t o l
Božieho milosrdenstva v
o b c i S v i n i a p o ž e h n a l
vtedajší košický arcibiskup-
metropolita Mons. Alojz
T k á č . P r o j e k t o v ú
d o k u m e n t á c i u s t a v b y
pripravil Ing. arch. Marko
Vateha zo Stropkova.
Kostol sa staval v rokoch
2009 až 2012 a po 34
mesiacoch prác, nový
kostol 18. februára 2012
konsekroval terajší košický
arcibiskup-metropolita
Mons. Bernard Bober.
Veľkú zásluhu na stavbe
nového kostola majú
predovšetkým vtedajší pán
farár Štefan Ružbašan a
kurátori Viktor Kočan, Jozef
Kuruc, Ľubomír Karabinoš,
Peter Sedlák, Konštantín
Kundrík a Stanislav Marton. Mobiliár
kostola – bohostánok a čelnú stenu s
obrazom Božieho milosrdenstva, obetný
stôl, kríž, ambonu, krstiteľnicu i vitráže a
zábradlia v interiéri aj v exteriéri
vyhotovila firma pána Stanislawa Stopyru
– Kowalstwo Artystystyczne z Poľska.
Sedes i lavice ako aj okná a dvere v kostole
vyhotovil stolár z obce Viťaz Pavol Magda.
Drevorezba krížovej cesty je dielom
miestneho rezbára Františka Trišťa.

Informácie boli so súhlasom správcu farnosti prevzaté z webstánky farnosti a doplnené
údajmi z pamätných tabúľ, upresňujúce informácie poskytol vdp. Štefan Ružbašan

„Túžim, aby mi moje stvorenia dôverovali“

- hovoril Ježiš sestre Faustíne - „povzbudzuj duše

k veľkej dôvere v moje nekonečné milosrdenstvo”

(Den. 1059).

Svinia - farský kostol
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Preblahoslavená Panna Mária Karmelská;
s ovník čeníkv. Helerius, pust a mu

16. nedeľa v cezročnom období;
sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt,
pustovníci

sv. F skup eník;
bl. Pavol Peter Gojdič, biskup a mučeník

rederik Utrechtský, bi a muč

sv. Makrína, panna;
sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica

sv. Apolinár, biskup a mučeník;
sv. Eliáš, prorok

sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz
a učiteľ Cirkvi

sv. Mária Magdaléna, učeníčka Pána

sv. Brigita Švédska, rehoľníčka,
patrónka Európy (sviatok);
sv. Ján Kasián, opát

17. nedeľa v cezročnom období

sv. Jakub, apoštol (sviatok);
sv. Krištof, mučeník

sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

sv. Gorazd a spoločníci
),

učeníci sv. Cyrila a sv. Metoda
(Klement, Náhum, Saba a Angelar

sv. Nazár a Celzus, mučeníci;
sv. Viktor, pápež

sv. Marta, sestra Lazára;
sv. Lazár a Mária, priatelia Pána Ježiša

sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi;
bl. Zdenka Cecília Schelingová, panna
a mučenica

1 . nede8 ľa v cezročnom období
Sv. omša pri kaplnke v Zadedovej

Drahomír

Bohuslav

Kamila

Dušana

Iľja, Eliáš

Daniel

Magdaléna

Oľga

Vladimír

Jakub

Anna,
Hana

Božena

Krištof

Marta

Libuša

Ignác

Vojany
kaplnka

(Farnosť Čičarovce)

Kaplnka Božieho milosrdenstva vo Vojanoch, bola zriadená z iniciatívy veriacich v obci,
ktorí v minulosti dochádzali do rímskokatolíckeho kostola do Veľkých Kapušian alebo do
Čičaroviec a gréckokatolícki veriaci zas do Maťoviec, vzdialených niekoľko kilometrov.
Kaplnka sa nachádza v budove obecného úradu, kde má farnosť prenajatú jednu
miestnosť (sobášnu sieň) za symbolický sumu, zariadenú tak, aby sa tam mohli sláviť sv.
omše. Kaplnku 9. apríla 1995 vysvätil kňaz Rímskokatolíckej Cirkvi, dekan Mons.
Bartolomej Gábor, ktorý v tom čase pôsobil vo Veľkých Kapušanoch a gréckokatolícky
kňaz, dekan Olš, pôsobiaci vo Veľkých Kapušanoch. Kaplnka slúži tak pre veriacich
západného ako aj východného obradu
a v nedele sa tu strieda - raz rímskoka-
tolícka sv. omša, raz gréckokatolícka
liturgia. Keďže ide o miestnosť vo vlast-
níctve obecného úradu, vykonávajú sa
tu aj civilné sobáše, preto sa v kaplnke
nenachádza stála Eucharistia. V kostole
sa nachádza obraz Božieho milosrden-
stva, ktorému je kaplnka zasvätená.

Informácie poskytli pani
Beáta Potorová a pani Alžbeta Vargová

Vajkovce
filiálny kostol

(Farnosť Rozhanovce)

Základný kameň Filiálneho kostola Božieho milosrdenstva vo Vajkovciach posvätil
pápež sv. Ján Pavol II., 2. júla 1995, počas svojej druhej návštevy Slovenska a pred
začiatkom stavby ho 18. marca 2001 požehnal Mons. Alozj Tkáč, košický arcibiskup-
metropolita. Následne sa začalo s realizáciou výstavby podľa projektu Ing. arch. Michala
Baníka. I keď na začiatku stavby, mali
veriaci, ktorých bolo necelých tridsať rodín
z celej obce len nepatrnú čiastku (160 tis.
korún), svojpomocná výstavba a pomoc
dobrodincov nakoniec dosiahla celkovú
sumu jeden a pol milióna korún. Pod toto
číslo sa výrazne podpísalo veľké nadšenie
veriacich, výsledkom ktorého je prvý
katolícky kostol vo Vajkovciach.
Slávnostnej kosekrácií novopostaveného
Kostola Božieho milosrdenstva, ktorá sa
konala 18. apríla 2004, predsedal košický
arcibiskup-metropolita Mons.Alojz Tkáč.

Text bol prevzatý z webovej stránky obce
www.obecvajkovce.sk

Železník
filiálny kostol

(Farnosť Kračúnovce)

Filiálny Kostol Božieho milosrden-
stva v Železníku, patriaci do Farnosti
Kračúnovce, bol konsekrovaný
1. septembra 2007 košickým arcibis-
kupom metropolitom Mons. Aloj-
zom Tkáčom. Od posvätenia kostola
sa v slze, ktorá zdobí oltár uchováva
relikvia sv. sestry Faustíny. Počas
slávnostnej sv. omše na ôsme výro-
čie konsekrácie chrámu, 1. septem-
bra 2015, bol do druhej slzy osade-
ný relikviár s krvou sv. Jána Pavla II.
Relikvie do chrámu sprostredkoval
rodák vdp. František Sočufka.
Pozemok pod kostol darovali veriaci
zo Železníka a projektovú dokumen-
táciu stavby vypracoval Ing. arch.
Marián Siparčík v spolupráci s pánom kanonikom vdp. Jozefom Šechným. V interiéri
kostola na čelnej strane sa nachádza obraz Krista – Božieho milosrdenstva. Obraz bol
namaľovaný neznámym autorom v Kanade a pôvodne bol určený do kaplnky v Lesnej,
ktorá patrí rehoľným sestrám z Laického združenia Sestier Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie Fatimskej. Veľkosť obrazu bola však pre kaplnku nevyhovujúca a preto ju
sestry prostredníctvom pána kanonika vdp. Jozefa Šechného darovali novému kostolu v
Železníku. Drevorezbu krížovej cesty zo zrušeného kláštora darovali do kostola rehoľné
sestry z Nemecka. Každý deň o 15-tej hodine sa v kostole veriaci modlia korunku
Božieho milosrdenstva.

Informácie poskytol pán kostolník Ing. Jozef Sočuvka
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sv. Alfonz Mária de Liguori, bis
a u

kup
ľ Cirkvi, zakladateľ rehole

redemptoristov
čite

Preblahoslavená a a jelská
z Porciunkuly;
sv. E us ý kup

Pann Mári An

uzébi Vercellsk , bis

sv. Peter, biskup; , biskupsv. Asprenas

sv. Ján Mária Vianney, kňaz

Výročie posvätenia hlavnej mariánskej
baziliky v RímeSanta Maria Maggiore

Premenenie Pána (sviatok);
sv. Justus a sv. Pastor, mu íčen ci

19. nedeľa v cezročnom období

sv. Dominik Guzmán, kňaz, zakladateľ
Rehole kazateľov (dominikánov)

sv. Terézia Benedikta od Kríža,
rehoľníčka a mučenica,
patrónka Európy (sviatok)

sv. Vavrinec, diakon a mučeník
(sviatok)

sv. Klára , panna;
sv. Zuzana, mučenica

z Assisi

sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka

sv. Poncián, pápež,
a Hypolit, kňaz, mučeníci

20. nedeľa v cezročnom období
Sv. omša na Veľkej Rači

Nanebovzatie preblahoslavenej
Panny Márie
prikázaný sviatok

(slávnosť),

Božidara

Gustáv

Jerguš

Dominik,
Dominika

Hortenzia

Jozefína

Štefánia

Oskar

Ľubomíra

Vavrinec

Zuzana

Darina

Ľubomír

Mojmír

Marcela

2016
August

NITRIANSKA DIECÉZA

Kaplnku Božieho milosrdenstva v
kláštore Kongregácie misijných sestier
Kráľovnej Apoštolov vysvätil, 17.
decembra 2000, nitriansky pomocný
biskup Mons. Marián Chovanec.
Kaplnka, ktorá je súčasťou kláštora, je
prístupná aj verejnosti.

Informácie poskytli sestry z Kongregácie
misijných sestier Kráľovnej Apoštolov

Jacovce - farský kostol
V obci Jacovce, rodisku arcibiskupa Mons. Jána Sokola bol v roku 2003 postavený nový
kostol, zasvätený Božiemu milosrdenstvu. K výstavbe nového kostola sa pristúpilo z
dôvodu nedostatočnej kapacity pôvodného, staršieho kostola zasväteného návšteve
Panny Márie, ktorý sa v súčasnosti využíva len v letných mesiacoch. Základný kameň
nového kostola požehnal pápež sv. Ján Pavol II., 22. apríla 1990, pri svojej prvej návšteve
na Slovensku. Architektom nového kostola v Jacovciach je Ing. arch. Stanislav Babčan.
Kostol má šošovkovitý pôdorys, celej stavbe dominuje vysoká veža zakončená zvonicou,
v ktorej sú tri zvony. Oltárny obraz Božieho milosrdenstva je dielom akad. maliara
Stanislava Dusíka, v súčasnosti pôsobiaceho vo Florencii. Novopostavený kostol 6. júla
2003 konsekroval, rodák z Jacoviec, bratislavsko-trnavský arcibiskup metropolita Mons.
Ján Sokol.

Informácie poskytol správca farnosti Jacovce

Nitra
kaplnka pri Kostole sv. Petra a Pavla
Kaplnka Božieho milosrdenstva bola
postavená v rokoch 1992 -1995 pri
obnove Františkánskeho kláštora v Nitre
Slovenskou katolíckou charitou –
Diecéznou charitou v Nitre pre účely jej
diecézneho centra, Centra charitatívno-
sociálnych služieb, Detského útulku
charity, aby v nej nachádzali útechu a
posilu pracovníci , dobrovoľníci i
návštevníci charity. Posvätenie Kaplnky
Božieho milosrdenstva vykonal 4. marca
1995 Jeho Eminencia Ján Chryzostom
kardinál Korec, sídelný biskup nitriansky.

Text je odpísaný z pamätnej listiny
spísanej pri posvätení kaplnky

Nitra - kláštorná kaplnka

K a p l n k a z a s v ä t e n á B o ž i e m u
milosrdenstvu v novozámockej
nemocnici bola venovaná nemocnici
veriacimi z Nových Zámkov a okolia.
1 2 . s e p t e m b r a 2 0 0 2 c h r á m
slávnostne vysvätil pomocný biskup
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
Mons. Dominik Tóth. V súčasnosti
duchovnú správu v nemocnici
vykonávajú bratia z Rehole menších
bratov Františkánov, ktorý sa starajú
aj o kaplnku.

Informácie poskytli bratia
Františkáni z Nových Zámkov

Nové Zámky
nemocničná kaplnka
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sv. Štefan Uhorský, kráľ

sv. Klára K
sv. Eu bius

od ríža z Montefalco, mystička;
zé , pápež

sv. Helena, cisárovná

sv. Ján Eudes, kňaz

sv. Bernard , opát a učiteľ
Cirkvi; sv. Samuel, prorok

z Clairvaux

2 . nede1 ľa v cezročnom období
Hody (púť) v Oščadnici

Preblahoslavená Panna Mária Kráľovná;
, kňaz a rehoľníksv. Filip Benizi

sv. Ružena Limská, panna a mystička

sv. Bartolomej, apoštol (sviatok)

sv. Ľudovít, kráľ;
sv. Jozef Kalazanský, kňaz

sv. Anastáz, mučeník

sv. Monika, matka sv. Augustína

2 . nede2 ľa v cezročnom období;
sv. Augustín z Hippo, biskup
a učiteľ Cirkvi

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa;
sv. Sabina, mučenica

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Trnave ; sv. Félix a sv. Adaukt,
mučeníci; sv. Margita Wardová, muč.

(sviatok)

sv. Jozef z Arimatey a Nikodémsv. ;
sv. Rajmund Nonnatus, rehoľník

Leonard

Milica

Elena,
Helena

Lýdia

Anabela

Jana

Tichomír

Filip

Bartolomej

Ľudovít

Samuel

Silvia

Augustín

Nikola,
Nikolaj;

SNP, štátny sviatok

Ružena

Nora

Výčapy - Opatovce
farský kostol
Pôvodný výčapský farský kostol bol
p o s t a v e n ý v g o t i c k o m š t ý l e
pravdepodobne niekedy v 13. storočí
a zasvätený Všetkým svätým.
Barokizovaný a prestavaný bol v prvej
polovici 18. storočia. V šesťdesiatych
rokoch 20. storočia bola k nemu
postavená prístavba. Tá bola
odstránená pri stavbe nového Kostola
Božieho milosrdenstva, ktorá začala,
keď bol 11. apríla 2010 požehnaný
základný kameň. Projekty vypracovali Ing. Marián Piterka a Ing. arch. Norbert
Dúbravský. 30. októbra 2011 kostol slávnostne konsekroval nitriansky diecézny biskup
Mons. Viliam Judák. Starý kostol bol začlenený do nového komplexu a stala sa z neho
bočná loď - kaplnka Všetkých svätých.
V interiéri kostola sa nachádza obraz
od akademickej mal iarky Idy
Štrbovej-Jarošovej. V oltári sa
nachádza relikvia sv. sestry Faustíny,
apoštolky Božieho milosrdenstva.

Informácie poskytol správca farnosti
a www.vycapy-opatovce.fara.sk

Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Šuranoch, v časti Kostolný Sek sa staval pod vedením vtedajšieho farára vdp. Jozefa Kamana, v
rokoch 1998 - 2000. Architektom projektu je Ing. arch. Klement Trizuljak. Otcom myšlienky stavby nového kostola bol rodák vtedajší
generálny vikár Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Dominik Tóth, ktorý je podľa svojej poslednej vôle, v areáli kostola i
pochovaný. Slávnostná konsekrácia novovybudovaného kostola sa konala v
jubilejnom roku, v nedeľu 27. augusta 2000 za účasti apoštolského nuncia na
Slovensku Mons. Luigi Dossenu i Mons. Dominika Tótha, generálneho vikára
Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, početného kléru i veriacich. Interiér
chrámu je ozdobený vitrážami od akademického maliara Mareka Trizuljaka a
obraz Božieho milosrdenstva – vysoký 4 metre, ktorému je kostol zasvätený
je dovezený z Poľska. V kostole sa nachádza relikvia sv. sestry Faustíny
Kowalskej, ktorá je vždy na sviatok Božieho milosrdenstva vystavená k
verejnej úcte. Veriaci sa pred každou sv. omšou modlia korunku Božieho
milosrdenstva a každý druhý piatok o 17-tej hodine sa modlí krížová cesta,
ktorej autorom je tiež akademický maliar Marek Trizuliak.

Informácie poskytol vdp. dekan Rudolf Daňo, farár v Šuranoch

Šurany - Kostolný Sek - filiálny kostol

Skalka nad Váhom
kaplnka

Za obcou Skalka nad Vá-
hom kúsok od parkovis-
ka, ktoré vedie na pút-
nické miesto Skalka –
kláštor je pri ceste vybu-
dovaná Kaplnka Božieho
milosrdenstva.
V minulosti bola na
mieste terajšej kaplnky
stará baňa – lom na
kameň a neskôr už len
priestor na odpad.
Pôvodný plán bol na

tomto mieste postaviť kaplnku zasvätenú Panne Márii, ale neskôr sa patrocínium
zmenilo a dohodlo sa, že kaplnka bude zasvätená Božiemu milosrdenstvu. Toto
rozhodnutie odobril aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Hlavným iniciátorom
stavby bol pán Oto Ondrkál spolu s vtedajším správcom farnosti, dekanom vdp.
Stanislavom Strapkom. Stavba objektu začala na jeseň 2011 terénnymi úpravami a
neskoršie stavebné práce previedli v rámci praxe žiaci stavebného učilišťa z Trenčína
pod vedením svojho majstra. Po posledných úpravách bola kaplnka požehnaná v máji
2014 Mons. Štefanom Vallom riaditeľom Biskupského úradu v Nitre. Veľká vďaka patrí
dobrodincom, vďaka ktorým sa toto pekné dielo podarilo zrealizovať.

Informácie poskytli  Mgr. Oto Ondrkál, dekan vdp. Stanislav Strapko a vdp. Peter Beňo
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sv. Egídius, opát

sv. Justus, biskup

sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

2 . nede3 ľa v cezročnom období

sv. , rehoľník;
bl. Matka Tereza z Kalkaty, panna
a rehoľníčka

Bertin Relgious

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Košiciach ; sv. Magnus,
vierozvestca a opát; sv. Zachariáš, prorok

(sviatok)

S

(Traja košickí mučeníci)

v. Marek Križin, Melichar Grodziecki
a Štefan Pongrácz,

Narodenie preblahoslavenej
Panny Márie

sv. Peter Claver, kňaz a misionár;
sv. Gorgonius, mučeník

sv. Mikuláš z , kňaz a rehoľníkTolentina

2 . nede4 ľa v cezročnom období
Hody v Rovniach

Najsvätejšie meno
preblahoslavenej Panny Márie

sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi;
sv. Julián, mučeník

Povýšenie Svätého kríža (sviatok),
sv. Notburga, panna

Sedembolestná Panna Mária
patrónka Slovenska

,
(slávnosť)

Drahoslava,
Deň Ústavy SR

štátny sviatok

Linda

Belo

Rozália

Regína

Alica

Marianna

Miriama

Martina

Oleg

Bystrík

Mária

Ctibor

Ľudomil

Jolana,
Sedembolestná

Panna Mária
deň pracovného pokoja

2016
September

Budova filiálneho chrámu Božieho milosrdenstva v Istebnom (Farnosť Veličná), slúžila
pôvodne ako obecná dvojtriedna škola, neskôr ako zdravotné stredisko. Budovu kúpila
farnosť od nemocnice v Dolnom Kubíne ako prebytočný majetok. Prestavba bola
realizovaná zväčša svojpomocne veriacimi farnosti pod vedením správcu farnosti Mgr.
Štefana Kojša. 15. novembra 2003 novovybudovaný chrám konsekroval vtedajší spišský
sídelný biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra. V kostole sa nachádza relikvia sv.
sestry Faustíny.

Informácie poskytol správca Farnosti Veličná a obecný úrad Istebné

Na dedinkou Klin na Orave sa nachádza najvyššia socha Ježiša Krista na Slovensku. Je
zatiaľ treťou kópiou slávnej brazílskej sochy na svete, druhou je 23 m vysoký Kristus
Spasiteľ v portugalskom Lisabone. Donátorom výstavby celého areálu je rodák z obce,
Jozef Sroka, ktorý celý projekt financoval z rodinného rozpočtu. Majitelia pozemku sú
rodičia kňaza Floriána Volfa. Celý areál sa staval tri roky. S prácou začali v novembri
2007. Najskôr boli vytvorené dve železobetónové konštrukcie, ktoré tvorili jadro sochy.
Následne sa jadro sochy obložilo yporom, do ktorého miestny majster rezbár Peter
Ganobjak pomocou motyky a sekery vytesal podobu Krista. 1. mája 2008 vyviezli torzo
sochy na kopec Grapa, kde sa prvá časť (nohy) upevnila na podstavec a následne sa
pripojila druhá časť (ruky a hlava).
Monument na kopci Grapa v nadmorskej výške 686 metrov je vysoký 9,5 metra, rozpätie
rúk má šírku 7 metrov, hmotnosť aj s podstavcom 23 ton. Sochu 1. júna 2008 posvätil
vdp. Pavol Sochuľák SVD. Spod jej nôh je krásny výhľad nielen na Klin, ale aj na Oravskú
priehradu, Námestovo, Vavrečku, Suchú Horu aj Roháče. Pri dobrom počasí dovidieť až
do poľského Zakopaného. Zaujímavosťou je i štrnásť vygravírovaných zastavení
Krížovej cesty na čelnej stene pred sochou. Postupom času a úpravou terénu vznikla
myšlienka na stavbu kaplnky, ktorá sa zrealizovala v roku 2008. Kaplnku požehnal rodák
z Klina, vdp. Peter Majcher, v súčasnosti vicekancelár - tajomník biskupského úradu a
ceremoniár v Spišskej Kapitule. V interiéri kaplnky je obraz Božieho milosrdenstva a po
bokoch obrazy sv. sestry Faustíny Kowalskej a bl. Zdenky Schelingovej. Na priečelí
kaplnky sa nachádzajú portréty spišského diecézneho biskupa Mons. Jána Vojtaššáka a
kňaza bl. Michala Sopočku, spovedníka sv. sestry Faustíny V roku 2009 pribudla na
priestore nad kaplnkou aj socha sv. Jána Pavla II., ktorá váži 2,5 tony. Obec je vďaka
soche, ktorá je kópiou z Rio de Janera známa ako Rio de Klin.

Informácie poskytol pán Jozef Sroka

SPIŠSKÁ DIECÉZA

Istebné - filiálny kostol(Farnosť Veličná)

Na konci obce Oravské Veselé, smerom na Mútne, sa nachádza Kaplnka Božieho
milosrdenstva. Ide o prvú kaplnku zasvätenú Božiemu milosrdenstvu na Orave. Jej
história sa začala písať už v dávnejšej minulosti, keď sa miestnemu obyvateľovi, Jozefovi
Budzeľovi, splašili kone na mieste, kde teraz stojí kaplnka. S Božou pomocou sa mu
podarilo vyviaznuť bez zranení a tak Bohu prisľúbil, že tu postaví kaplnku. Vzhľadom na
rôzne okolnosti sa však kaplnku podarilo jeho rodine postaviť až o niekoľko rokov
neskôr. Kaplnku teda postavili manželia Kocúrovci
ako vďaku za pomoc pri nešťastí starého otca i
vďaku za Božiu pomoc pri autonehode ich syna,
ktorý pri nešťastí spolu s posádkou vyviazol len so
škrabancami. Kaplnku začali stavať 1. mája 2008 a
už 13.júla 2008 ju konsekroval vtedajší správca
farnosti vdp. Matej Radúch, za účasti rodiny,
susedov i veriacich z obce. V Nedeľu Božieho
milosrdenstva sa pri kaplnke každoročne slávi sv.
omša o 15-tej hodine za účasti veriacich z Farnosti
Oravské Veselé i blízkeho okolia.

Informácie poskytol pán Štefan Kocúr

Oravské Veselé - kaplnka

Klin - kaplnka na vrchu Grapa
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sv. Kornélius, pápež, a Cyprián, biskup,
mučeníci; sv. Ľudmila, mučenica

sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ
Cirkvi

2 . nede5 ľa v cezročnom období

sv. Január, biskup a mučeník

sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz,
Pavol Chong Hasang a spol., mučeníci

sv. Matúš, apoštol a evanjelista
(sviatok) (Kántrový deň)

sv. Emerám, biskup a mučeník

sv. Pius z Pietrelciny - , kňaz;
sv. Linus, pápež

Páter Pio
(Kántrový deň)

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Banskej
Bystrici ; sv. Bystrík, biskup a mučeník;
sv. Gerard Sagredo, biskup a muč.

(sviatok)
(Kántrový deň)

26. nedeľa v cezročnom období

sv. Kozma a Damián, mučeníci

sv. Vincent de Paul, kňaz a zakladateľ
rehole lazaristov

sv. Václav, mučeník;
sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci

sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi;
ňsv. František Borgiáš, k az

Ľudmila

Olympia

Eugénia

Konštantín

Ľuboslav,
Ľuboslava

Matúš

Móric

Zdenka
prvý jesenný deň

Ľuboš,
Ľubor

Vladislav

Edita

Cyprián

Václav

Michal,
Michaela

Jarolím

Smižany
Svätyňa Božieho milosrdenstva
Základy novej Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch na sídlisku Západ I. boli
položené na jeseň v roku 1996. Na sviatok Božieho milosrdenstva v roku 2002 bol chrám
určený pre bohoslužby apoštolským nunciom na Slovensku arcibiskupom Mons.
Józefom Nowackim. Kostol slávnostne posvätil 18. apríla 2009 sídelný biskup Spišskej
diecézy Mons. František Tondra. Pri konsekrácii bol chrám vyhlásený za diecéznu
Svätyňu Božieho milosrdenstva a stal sa tak pútnickým miestom. Nachádzajú sa tu
relikvie troch svätých – apoštolov Božieho milosrdenstva, a to sv. Faustíny Kowalskej,
sv. Vincenta Pallottiho a sv. Jána Pavla II. Výrazným architektonickým prvkom kostola
sú dve 38-metrové monolitické veže, ktoré
sú ukončené jednoramennými krížmi.
V priestore medzi vežami je umiestnená jed-
na z dominánt interiéru – zelený jednora-
menný kríž zo skladaného skla a nerezu,
ktorý je podľa autorov výškou 5,6 metrov a
rozpätím 3,6 metrov najväčším skleneným
krížom na svete umiestneným v kostole.
Pod ním sa nachádza Bohostánok zo zlatého
ónyxu a mosadze. Na stene vľavo je obraz
Milosrdného Ježiša v životnej veľkosti.
Dominantný je aj zelený oltár zo skladaného
skla a nerezu. Architektúrou, technológiou a
vybavením patrí kostol medzi moderné a
účelové stavby sakrálnej architektúry na
Slovensku. Vo svätyni a v priľahlom rehoľno-
pastoračnom centre je po sv. omšiach prístupná verejnosti výstava pápežských darov z
Vatikánu, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách a časť z nich
daroval Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Rímskokatolíckej farnosti Smižany –
duchovným otcom pallotínom, ktorí spravujú tento kostol. Výstava je jedinou svojho
druhu na Slovensku.

Informácie poskytli bratia pallotíni

Poprad
nemocničná kaplnka
Kaplnka zasvätená Božiemu
milosrdenstvu v popradskej
nemocnici bola zriadená na
základe spolupráce medzi
farnosťou a nemocnicou, pre
potreby veriacich v nemocnici,
24. januára 2001, o čom bol
vydaný príslušný dekrét.
Kaplnku 18. februára 2001
požehnal biskup Spišskej
diecézy Mons. František
Tondra.

Informácie poskytol rímsko-
katolícky farský úrad v Poprade

Božieho milosrdenstva, postavená z iniciatívy manželov MVDr. Pavla a MUDr. Kataríny
Šimonovičových v roku 1996. Posviacku vykonal 21. 12. 1997 Mons. Andrej Imrich,
pomocný biskup Spišskej diecézy. Uchováva sa v nej relikvia sv. Faustíny, ktorú im
daroval kardinál F. Macharski, krakovský arcibiskup. Denne sa v nej modlí korunka
Božieho milosrdenstva.

Informácie boli prevzaté z webovej stránky www.rkfu-spisskebystre.sk
http://rkfu-spisskebystre.sk/?page_id=133

Spišské Bystré - kaplnka
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sv. Terézia od Die a a Je Lisieux ,
panna a u

ť ť z )
ľka Cirkvi
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27. nedeľa v cezročnom období
Svätohubertské slávnosti
v Oščadnici

sv. Maximián, biskup;
sv. Dionýz Areopagita, biskup

sv. František z Assisi, zakladateľ reholí

sv. Mária ľníčka
sv. Maurus a Placidus, mučeníci

Faustína Kowalská, reho ;

sv. Bruno, kňaz a zakl. rehole kartuziánov

Preblahoslavená Panna Mária Ružencová;
sv. Justína, panna a mučenica

sv. Pelágia, panna a mučenica

28. nedeľa v cezročnom období

sv. Daniel Comboni, misionár

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Žiline ; sv. Ján XXIII., pápež(sviatok)

sv. Maximilián, biskup;
sv. Félix IV., pápež

bl. Gerard, zakladateľ Rádu Maltézskych
rytierov

sv. Kalixt I., pápež a mučeník

sv. Terézia od Ježiša (z Avily),
panna a učiteľka Cirkvi

Arnold

Levoslav

Stela

František

Viera

Natália

Eliška

Brigita

Dionýz

Slavomíra

Valentína

Maximilián

Koloman

Boris

Terézia

2016
Október

ŽILINSKÁ DIECÉZA

Na hore Butkov, 11. etáži lomu zaznelo 9. júla 2012 nezvyčajné posolstvo: „Postavte na tejto hore kríž!“
Novopostavený monumentálny kríž spolu so skalou, v ktorej je ukotvený, meria 12 metrov. V srdci kríža
sú umiestnené vzácne relikvie dreva Svätého kríža a v otvore do skaly (relikviári) je umiestnený
kamienok, ktorý sa uvoľnil pri poslednej renovácii otvoru, v ktorom stál na Golgote Kristov kríž. Slávnosť
požehnania kríža sa konala 14. septembra 2013, na sviatok povýšenia Svätého kríža za účasti pátra Eliasa
Vellu, známeho exorcistu z Malty, ktorý bol aj pri prorockých slovách v júli 2012, prítomní boli aj ďalší 9
kňazi a asi 150 veriacich. O niekoľko mesiacov neskôr bol na hore Butkov požehnaný pamätník pápeža sv.
Jána Pavla II., pápeža Božieho milosrdenstva. Hlavným celebrantom svätej omše, 21. júna 2014, bol
Stanislaw kardinál Dziwisz z Krakova za prítomnosti žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa a asi 30
kňazov zo Slovenska a Poľska.
Pri návšteve sestier z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova na hore Butkov v apríli 2015
sestry navrhli postaviť obdobný pamätník ako vedľa stojaci pamätník sv. Jána Pavla II.
Pamätník sv. Faustíny tvorí kanonizačný a beatifikačný obraz svätice umiestnený v monumentálnej
skale, ktorý podarovali veriaci z Mysleníc (Poľsko). Obraz priniesla 23. mája 2015 generálna predstavená
Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva Petra Kowalszyk z Poľska, pred sv. omšou, ktorú na
hore Butkov celebroval Don Tadeusz Rozmus z Ríma. Slávnostné požehnanie pamätníka sv. Faustíny v
Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov sa konalo v sobotu 12. septembra 2015 za
účasti asi 1 300 pútnikov. Pamätník sv. Faustíny požehnal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam
Judák. V skale pamätníka je vložený a tehla z hrobu svätej Faustíny, ktorú pre pamätník
darovali sestry Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova. Kríž i celý areál s pamätníkmi sv.
Jána Pavla II. a sv. Faustíny v kameňolome nad obcou Ladce postavila Považská cementáreň, a. s. Ladce.

Denníček

Informácie poskytol Ing. Anton Barcík, riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch

Butkov - lom - pamätník sv. Faustíny Kowalskej

Terajší kostol v Hliníku pri Bytči s patrocíniom Božieho milosrdenstva (v niektorých zdrojoch je uvádzané,
že sa jedná o kaplnku) bol stavaný v dvoch etapách. Objekt bol najskôr plánovaný len ako dom smútku a k
tomuto účelu bol do užívania odovzdaný 1. marca 1984. Aby sa tam mohli slúžiť sväté omše (najskôr len
pohrebné, neskôr aj sv. omše v nedele a vo sviatky), požehnal vtedajší správca farnosti Mons. Dominik
Brňák, oltár. Neskôr, po roku 1989, bola z iniciatívy veriacich pristavená zadná časť objektu a celá budova
bola prispôsobená na slávenie bohoslužieb. Prvá sv. omša v zrekonštruovanej kaplnke bola odslúžená
30. augusta 2003. Obraz Božieho milosrdenstva od maliara – kňaza Petra Čiernika, darovala chrámu
rodina Lokajová. Bohostánok do kaplnky darovali rehoľné sestry, ktoré v tej dobe pôsobili v Bytči; krížovú
cestu vyrezali rezbári z Rajca a ostatné zariadenie zabezpečili veriaci. V roku 2014 prešiel objekt veľkou
rekonštrukciou exteriéru i interiéru, bol nanovo vymaľovaný, boli vymenené okná i dvere, pridané
žalúzie i svietidlá. Zaujímavosťou kostola je oltár, ktorý je z indického mramoru a váži 1200kg.

Informácie poskytol p. kostolík Anton Čmárik

Bytča - Hliník - kaplnka
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29. nedeľa v cezročnom období

sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

sv. Lukáš, evanjelista (sviatok)

sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi
a spol., muč.; sv. Pavol od Kríža, kňaz

sv. Kornélius, stotník

sv. Vendelín, pustovník;
sv. Hilarion, pustovník, opát

sv o , pápež. Ján Pav l II.

30. nedeľa v cezročnom období

sv. Anton Mária Claret, biskup

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Spišskom Podhradí ; sv. Maurus,
biskup; sv. Chryzant a Dária, mučeníci

(sviatok)

Výročie posviacky chrámov,
ktorých deň posviacky nie je známy;
sv. Rustik, biskup
Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Rožňave ;
sv. Evarist, pápež a mučeník

(sviatok)

s (Horlivec),
, apoštoli

v. Šimon Kananejský
a sv. Júda Tadeáš (sviatok)

sv. Felicián, muč.; sv. Zenóbius, kňaz
a muč.; b , laičkal. Chiara Luce Badano

3 . nede1 ľa v cezročnom období

sv. Wolfgang, biskup

Vladimíra

Hedviga

Lukáš

Kristián

Vendelín

Uršuľa

Sergej

Alojzia

Kvetoslava

Aurel

Demeter

Sabína

Dobromila

Klára

Šimon,
Simona

Aurélia

koniec letného času

Hričovské Podhradie
filiálny kostol (Farnosť Dolný Hričov)
Základný kameň Kostola Božieho milosrdenstva v obci Hričovské Podhradie požehnal
1. apríla 2001 nitriansky pomocný biskup Mons. František Rábek. Stavba kostola bola
postavená na podnet veriacich, predovšetkým vtedajšieho pána starostu Rudolfa
Sakalu a tiež vdp. Petra Kuliačka, bývalého správcu Farnosti Dolný Hričov, kam filiálka
Hričovské Podhradie patrí.
Po dokončení prác bol chrám 18. októbra 2004 vysvätený kanonikom sídelnej
Nitrianskej kapituly Mons. Viktorom Rašovcom. V Kostole Božieho milosrdenstva sa
veriaci vždy pred sv. omšou modlia korunku Božieho milosrdenstva.

Informácie poskytla starostka obce Hričovské Podhradie

Klubina
Dom nádeje - kaplnka
V obci Klubina nebol v minulosti chrám na slávenie bohoslužieb. Na obecnom úrade
bola vyhradená len jedna miestnosť, ktorá slúžila ako kaplnka. Iniciatívou občanov sa v
dedine postavil Dom nádeje zasvätený Božiemu milosrdenstvu, ktorý slúži aj ako dom
smútku i ako kostol na slávenie bohoslužieb pre veriaci ľud. Stavba budovy sa začala na
začiatku roka 2001 a Dom nádeje bol dokončený v roku 2009. Po ukončení prác bol
kostol, 19. apríla 2009, posvätený generálnym vikárom Žilinskej diecézy Mons.
Ladislavom Stromčekom za prítomnosti viacerých kňazov z okolia – vdp. Pavla Maretu,
vdp. Jozefa Šurába, vdp. Jána Hrabovského, vdp. Pavla Špitu, vdp. Mareka Rybanského
a vdp. Stanislava Capiaka i veriacich z Klubiny a okolia.

Informácie poskytol OÚ Klubina

Základný kameň nového Kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch
bol požehnaný v sobotu 15. marca 2014 biskupom Žilinskej diecézy
Mons. Tomášom Galisom, za účasti miestneho správcu farnosti vdp.
Mariána Babjaka a veriacich z Ladiec a okolia. Autorom projektu je
Ing. arch. Ivan Kolenič. Stavba kostola začala 19. mája 2015 a
predpokladaný termín ukončenia je 31. december 2015. Kostol je v
súčasnosti vo výstavbe. Autorom obrazu Božieho milosrdenstva,
patrocínia kostola, ktorý bude po dokončení stavby umiestnený v
interiéri kostola, je maliar Janusz Antosz z Poľska.

Informácie boli prevzaté z webovej stránky farnosti

Ladce - farský kostol vo výstavbe

Vizualizácia kostola

„Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám" (Den. 1273).
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(slávnos )ť ,Všetkých svätých
prikázaný sviatok

Spomienka na všetkých verných
zosnulých

sv. Martin z Porres, rehoľník;
sv. Silvia, matka; sv. Hubert, biskup

sv. Karol Borromeo, biskup

sv. Imrich Uhorský, knieža

32. nedeľa v cezročnom období

s , arcibiskupv. Wilibrord

sv. Bohumír (Gottfried) z Amiens, biskup

Výročie posvätenia Lateránskej
baziliky (sviatok);
sv. Teodor ňStudita, k az

sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

sv. M biskupartin z Tours,

sv. Jozafát Kuncewycz, biskup a mu čeník

33. nedeľa v cezročnom období

sv. Mikuláš Tavelič a spoločníci, mučeníci

sv. Albert Veľký, bis. a učiteľ Cirkvi;
sv. Leopold III. Zbožný, markgróf

Denis, Denisa
Sviatok

všetkých svätých
deň pracovného pokoja

Pamiatka
zosnulých

Hubert

Karol

Imrich

Renáta

René

Bohumír

Teodor

Tibor

Martin,
Maroš

Svätopluk

Stanislav

Irma

Leopold
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Iniciátorom stavby Kaplnky Božieho milosrdenstva v miestnej osade U Balžička vo
Farnosti Raková bol vtedajší pán farár Justín Jurga spolu s veriaci. Miestny obyvatelia
darovali pod kaplnku pozemok, ktorý bol v minulosti využívaný ako pasienok.
Projektovú dokumentáciu vypracoval architekt Ing. Marián Jurga z Podvysokej a 22.
mája 2001 bolo na stavbu kaplnky udelené povolenie. Kaplnka U Blažíčka bola po
dokončení konsekrovaná vtedajším pomocným biskupom Nitrianskej diecézy Mons.
Mariánom Chovancom na Nedeľu Božieho milosrdenstva 7. apríla 2002 o 14-tej hodine.
Obraz Božieho milosrdenstva, patrocínia kaplnky, venoval do chrámu rodák Alojz
Harant (maliar)z Rakovej.

Informácie poskytol správca farnosti Raková

„Dávam ľudom nádobu, s ktorou majú prichádzať
k prameňu milosrdenstva po milosti.

Tou nádobou je tento obraz s nápisom:
Ježišu, dôverujem Ti" (Den. 327).

„Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie.
Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi,

a zvlášť v hodine smrti.
Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu" (Den. 48).

Martin
nemocničná kaplnka
História nemocničnej kaplnky v Univerzitnej nemocnici v Martine siaha do 20-tych
rokov minulého storočia, keď v nemocnici pôsobili rehoľné sestry z Kongregácie dcér
Božskej lásky. Po zrušení reholí bola kaplnka v roku 1952 zrušená a neskôr tam bolo
rádioterapeutické pracovisko. V roku 1990 požehnal základný kameň pre nemocničnú
kaplnku pápež sv. Ján Pavol II. a tak bola kaplnka v martinskej nemocnici v roku 2000
vrátená pôvodnému, sakrálnemu používaniu. Slávnostnú konsekráciu obnovenej
kaplnky vykonal 29. apríla 2000 vtedajší pomocný biskup Banskobystrickej diecézy
Mons. Tomáš Galis. V kaplnke sa pod obrazom Božieho milosrdenstva nachádza relikvia
sv. sestry Faustíny. Kaplnka je prístupná pacientom, zamestnancom i návštevám počas
celého dňa.

Informácie poskytol duchovný správca kaplnky
http://www.dokostola.sk/kostol/kaplnka-bozieho-milosrdenstva-

nemocnica#sthash.tC0tGej8.dpuf

Raková - U Blažička
kaplnka

ŽILINSKÁ DIECÉZA
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sv. Margita Škótska, kráľovná;
sv. Gertrúda ľká), rehoľ.z Helfty (Ve

sv. Alžbeta Uhorská (Durínska), rehoľníčka

Výročie posvätenia bazilík sv. Petra
a sv. Pavla, apoštolov

sv. ti mystičkaMa lda von Hackeborn,

3 . nede4 ľa v cezročnom období
- Nedeľa Krista Kráľa (slávnosť)

Obetovanie preblahoslavenej
Panny Márie

sv. Cecília, panna a mučenica

sv. Klement I., pápež a mučeník;
sv. Kolumbán, opát

sv. Ondrej Dung-Lac a spol., mučeníci

sv. Katarína Alexandrijská, panna
a mučenica

sv. Silvester Guzzolini, opát;
, kňaz

a misionár
sv. Leonard z Porto Maurizio

1. ľaadventná nede

sv. Katarína Labouré, rehoľníčka

sv. Saturnin, biskup a mučeník

sv. Ondrej, apoštol (sviatok)

Agnesa

Klaudia
De boja za sloň -

bodu a demokraciu
štátny sviatok

Eugen

Alžbeta

Félix

Elvíra

Cecília

Klement

Emília

Katarína

Kornel

Milan

Henrieta

Vratko

Ondrej,
Andrej

Kaplnka Božieho Milosrdenstva na najmladšom sídlisku mesta Žilina - Hájik bola prerobená z pôvodnej budovy Pozemných stavieb. Od roku 1992 bola prispôsobená na slúženie sv.
omší. Tie sa tam však pre malú kapacitu slúžili len cez týždeň a v nedele, keď bol na bohoslužbe väčší počet veriacich, sa využívali priestory miestnej základnej školy. V septembri 2004
sa veriaci spolu s miestnym správcom farnosti rozhodli kaplnku upraviť a zväčšiť. Novou prístavbou vznikol dôstojný bohoslužobný priestor a staré miestnosti boli prispôsobené na
administratívne a pastoračné účely. Prvá svätá omša v zrekonštruovanej kaplnke sa slúžila za účasti vtedajšieho žilinského farára a dekana, Mons. Ladislava Stromčeka, miestneho
správcu farnosti vdp. Martina Čerňanského a veriacich zo sídliska na Kvetnú nedeľu 2005.
V interiéri kaplnky na hlavnej stene je reprodukcia obrazu Božie Milosrdenstvo, patrocínia
kaplnky. Zariadenie - bohostánok, obetný stôl, kríž, ambona i sedes sú dielom
ľudovoumeleckého družstva Rezbár z Rajca. Autorom krížovej cesty, ktorú tvoria drevené
vyrezávané reliéfy je majster Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc, ktorý je známy ako autor
pohyblivého Betlehema v Rajeckej Lesnej. 13. zastavenie krížovej - Snímanie z kríža - je
nahradené maľovanou reprodukciou známeho súsošia Sedembolestnej Panny Márie pod
krížom (tzv. Pieta) od Michelangela. Obraz symbolizuje zasvätenie Slovenska
Sedembolestnej Panne Márii. Na stene oproti vchodu sa nachádza socha Fatimskej Panny
Márie, ktorá bola dovezená do kaplnky priamo z pútnického miesta Fatima. Kaplnka slúžila
ako bohoslužobný priestor do času, kým nebol v roku 2014 postavený na sídlisku kostol.

Informácie poskytol vdp. Martin Čerňanský, bývalý správca farnosti
a časť informácií bola prevzatá z webovej stránky farnosti www.farnost-hajik.sk

Žilina - Hájik - kaplnka

Základný kameň Kostola Božieho milosrdenstva a sídlisku
Hájik v Žiline bol posvätený 3. júna 2006 nitrianskym
biskupom Mons. Viliamom Judákom. Projekt stavby
realizovali Ing. arch. Ladislav Mirt a Ing. Marián Kohan. Stavbu
realizovala firma Visto p. Jozefa Čerňavu.
Práce na kostole sa ukončili v septembri 2014, keď budova bola
skolaudovaná a odovzdaná do užívania. Mobiliár kostola,
liturgické zariadenie, vytvoril akademický sochár Otmar Oliva,
ktorý vytvoril liturgické zariadenie aj v pápežskej kaplnke
Redemptoris Mater, v kostole San Miniato, či jezuitskú kaplnku
v Košiciach. Kamenárske práce vytvorila firma Vekam p. Jozefa
Juriša.Stolárske práce firma pána Štefana Trúchleho. Krížovú
cestu vytvoril akademický sochár Štefan Pelikán. Stavbu
organa realizovala firma p. Alojza Vojteka.
Posvätenie kostola a požehnanie farskej budovy sa uskutočnilo
13. septembra 2014 pri sv. omši, ktorú celebroval Mons. Tomáš
Galis, žilinský biskup.
Projekt stavby realizovali Ing. arch. Ladislav Mirt a Ing. Marián
Kohan. Stavbu realizovala firma Visto p. Jozefa Čerňavu.

Informácie boli prevzaté z webovej stránky farnosti
www.farnost-hajik.sk

Žilina - Hájik - farský kostol
Svätý Otec Ján Pavol II.

počas návštevy Sanktuária

v Krakove-Lagievnikách

povedal veľmi významné

slová:

„Nič človek tak nepotrebuje,

ako Božie milosrdenstvo -

tú láskavú lásku, spolucítiacu,

pozdvihujúcu človeka ponad

jeho slabosť k nekonečným

výšinám svätosti Boha.”
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sv. Edmund Kampián,
sv. Radulf Sherwin
a sv. Alexander Briant, mučeníci

sv. Bibiána, panna a mu enica;
sv. Silverius, pápe

č
ž

sv. František Xaverský, k ňaz a misionár

2. ľaadventná nede

sv. Sabas, opát a pustovník

sv. Mikuláš, biskup

sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
(Kántrový deň)

Nepoškvrnené počatie
preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť), prikázaný sviatok

sv. Ján Didak, vizionár (Guadalupe)
(Kántrový deň)

sv. Melchiades, páp
z Meridy

ež a mučeník;
sv. Eulália , panna a mučenica
(Kántrový deň)

3. ľaadventná nede

Preblahoslavená Panna Mária
Guadalupská

sv. Lucia, panna a mučenica

sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

sv. Valerián, biskup

Edmund

Bibiána

Oldrich

Barbora,
Barbara

Oto

Mikuláš

Ambróz

Marína

Izabela

Radúz

Hilda

Otília

Lucia

Branislava,
Bronislava

Ivica
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ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

Cinobaňa farský kostol-

Ľuboreč
filiálny kostol

(Farnosť Halič)

Filiálny Kostol Božieho milosrdenstva v Ľuboreči je postavený z iniciatívny
veriacich farnosti a z milodarov dobrodincov. Výstavba kostola prebiehala v
rokoch 2007 až 2012. Projektovú dokumentáciu podľa predlohy pátra Paula
Mária Siegla z Rehoľe Rodiny Panny Márie vypracoval architekt Ján Neupauer.
Nový kostol posvätil 22. septembra 2012 rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo.
Filiálka Ľuboreč patrí do Farnosti Stará Halič.

Informácie poskytol Mgr. Marcel Šupica, starosta obce Ľuboreč

Nižná Slaná
filiálny kostol

(Farnosť Gemerská Poloma)

Z filiálky Nižná Slaná, ktorá patrí pod Farnosť , chodievali v
minulosti veriaci do kostola v Hencovciach, pretože vo svojej obci nemali chrám
na slávenie bohoslužieb. V 20. rokoch minulého storočia bola prebudovaná
jedna trieda z učiteľského bytu v starej škole na kaplnku. Kaplnku s patrocíniom
Božieho milosrdenstva posvätil vtedajší správca farnosti, neskorší biskup
Rožňavskej diecézy Mons. Eduard Kojnok.
V stredoveku sa v obci nachádzal drevený rímsko-katolícký chrám, ten však
vyhorel a na tom mieste
si neskôr, v roku 1826,
p o s t a v i l i s v o j , u ž
kamenný, kostol veriaci
z Evanjelickej cirkvi
a u g s b u r s k é h o
vyznania.

Gemerská Poloma

Informácie poskytol
správca farnosti

Gemerská Poloma

Základný kameň, v súčasnosti ešte rozostavaného, Kostola Božieho milosrdenstva v Cinobani
požehnal v Rožňave 13. septembra 2003 pápež sv. Ján Pavol II. počas svojej návštevy na Slovensku.
Farnosť Cinobaňa bola do 30. marca 2005 filiálkou Farnosti Málinec, ktorej vtedajším správcom bol
vdp. Štefan Šeliga. On stál pri zrode myšlienky postaviť v Cinobani kostol a za jeho pôsobenia bol
rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom posvätený aj pozemok pod kostol. Cinobaňanská
farnosť bola zriadená 1. 4. 2005 a za jej správcu bol ustanovený vdp. Miroslav Litviak. On stál pri
počiatkoch realizácie kostola od projektových dokumentácií v roku 2005, cez začiatok stavby kostola
v roku 2007 až po súčasný stav, kedy je výstavba kostola asi v polovici prác.
Prvá sv. omša v rozostavanom Kostole Božieho milosrdenstva v Cinobani bola odslúžená v nedeľu 27.
apríla 2014, v deň svätorečenia dvoch pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. Výstavba kostola sa
realizuje predovšetkým vďaka zahraničným darcom a veriacim z farnosti Cinobaňa.

Informácie poskytol vdp. Miroslav Litviak, správca farnosti Cinobaňa
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sv. Adelhaida, cisárovná

sv. Modest, biskup; s
ň ľ rov

v. Ján z Mathy,
k az a zakladate rádu trinitá

4. ľaadventná nede

sv. Anastáz I., pápež

sv. Dominik zo Silos, opát;
sv. Zefirín, pápež a mučeník

sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi;
sv. Micheáš, prorok

s ľv. Františka Xavéria Cabrini, reho níčka

sv. Ján Kentský, kňaz; sv. ,
ochrmutý žobrák

Servul

Štedrý deň;
všetkých svätých predkov Ježiša Krista

Narodenie Pána
prikázaný sviatok

(slávnosť)

sv. Štefan, prvý mučeník (sviatok)

sv. Ján, apoštol a evanjelista (sviatok)

sv. Neviniatka, mučeníci (sviatok)

sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

Svätej rodiny Je žiša, Márie a Jozefa
sv. é(sviatok); F lix I. pápe ž

sv. Silvester I., pápež

Albína

Kornélia

Sláva,
Slávka

Judita

Dagmara

Bohdan

Adela
prvý zimný deň

Nadežda

Adam a Eva,
Štedrý deň

deň pracovného pokoja
1. sviatok
vianočný

deň pracovného pokoja
Štefan,

2. sv. vian.
deň pracovného pokoja

Filoména

Ivana,
Ivona

Milada

Dávid

Silvester

Vzhľadom na narastajúci počet pútnikov prichádzajúcich do Lagievnikov
vznikla myšlienka vybudovať nový chrám, preto v júni 1996 krakovský
metropolita kardinál František Macharski vymenoval členov Nadácie
baziliky Božieho milosrdenstva, ktorá od januára 1997 začala
zhromažďovať finančné prostriedky na tento cieľ a riadila prípravné práce
na stavbu.

Práce na stavbe od samého začiatku išli skutočne veľmi rýchlym
tempom, lebo už po necelých dvoch rokoch,

.

Bazilika Božieho milosrdenstva je dvojpodlažná. V hornom
podlaží je priestor samotnej baziliky a v dolnom je niekoľko
kaplniek. Vnútro baziliky, ktorá môže prijať asi päťtisíc pútnikov a
má napomáhať sústredenie a modlitbu, je dosť jednoduché a
skromné, ale zároveň je veľmi dôstojné a vznešené.
Pozornosť tých, ktorí vstupujú do baziliky, od prvého okamihu
priťahuje (jeho autorom je Ján
Chrząszcz), ktorý

, ktorý namaľoval A. Hyla. Pod ním je
umiestnené

. Okolo neho sú
umiestnené viaceré kmene viniča zmietané vetrom (dielo
Krzysztofa Nitscha). Ide vlastne o metaforu, kde človek zápasí s
vlastnou slabosťou a hriechom, ale pomoc môže nájsť jedine u
milosrdného Ježiša. Na ľavej strane presbytéria je obraz Matky
Božieho milosrdenstva – ide o kópiu obrazu Božej Matky
Ostrobramskej. Tento obraz (dar nemenovanej rodiny), dielo
prof. Jána Chrząszcza, v predvečer konsekrácie baziliky požehnal
16. augusta 2003 vtedajší predseda Konferencie biskupov
Talianska kardinál Emilio Ruini. Kardinál Ruini odhalil tiež
pamätnú tabuľu o posviacke Baziliky Božieho milosrdenstva,
ktorú uskutočnil sv. Ján Pavol II. V predsieni baziliky bol v roku
2002 do bočnej steny v prítomnosti kard. Františka Macharského

vložený základný kameň, ktorý pochádza z Golgoty.

Na druhej strane baziliky je postavená impozantná veža. Jej výška
dosahuje 78 metrov a má aj vyhliadkový priestor. Nad vchodom do veže je
umiestnený pomník Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý naprojektoval W.
Cęckiewicz.

, v ktorých sa slúžia
bohoslužby pre pútnikov z rozličných národov.

(financovali ju Taliani) a bola
požehnaná v roku 2005.

(autorom obrazu je J.
Chrząszcz). Pod obrazom je svätostánok v podobe rozvíjajúceho sa

kvetného puku. Menza oltára, podobne ako stena presbytéria, svojou podobou pripomína otvorený
Pred oltárom je ozdobný relikviár sv. sestry Faustíny, aby si pútnici mohli uctiť jej relikviu.

Vedľa kaplnky sv. sestry Faustíny sa nachádza
. Táto kaplnka bola požehnaná v roku

2004 a je vyzdobená mozaikou s motívmi východnej Cirkvi.
Autormi mozaiky sú maďarský gréckokatolícky kňaz László
Puskás a jeho manželka Nadia. Mozaika predstavuje svätých,
blahoslavených aj Božích služobníkov z Poľska a z Maďarska. Pri
oltári je umiestnený relikviár sv. Štefana.

, apoštolovi, vznikla vďaka
Gréckokatolíckej cirkvi a bola požehnaná 24. júna 2007. Je
prispôsobená na konanie bohoslužbieb vo východnom ríte.
Ďalšiu financovala cirkev v Nemecku a

finančne podporili
a umelecky stvárnili veriaci zo Slovenska.
Po východe z baziliky pútajú pozornosť pútnikov , ktoré
tvoria zvonkohru, pričom každý z nich má svoje meno: milosrdný
Ježiš, sv. sestra Faustína, blahoslavený Ján Pavol II. a potom sú to
mená svätcov z Krakova: sv. Jacek (Hyacint), sv. Stanislav,
biskup, sv. Jadviga (Hedviga), kráľovná, sv. brat Albert, sv. Rafael
Kalinowski a sv. Ján z Kęt. Zvony požehnal na sviatok Božieho
milosrdenstva 19. apríla 2009 kardinál Stanisław Dziwisz.

počas svojej pastoračnej návštevy
Poľska.

Na maketu stavby sa podpísal aj Ján Pavol II., ktorý
udelil svoje apoštolské požehnanie všetkým, ktorí sa budú
angažovať v tomto veľkom diele. V júni 1997 počas svojej
apoštolskej cesty do vlasti požehnal základný kameň nového
chrámu pochádzajúci z Golgoty. Stavba novej baziliky podľa
projektu prof. Witolda Cęckiewicza sa začala 8. septembra
1999, na sviatok Narodenia Panny Márie, a 22. októbra
kardinál František Macharski slávnostne posvätil stavenisko.

17. augusta 2002,
počas slávnostnej svätej omše na prosbu krakovského metropolitu kardinála
Macharského Svätý Otec Ján Pavol II.  konsekroval novú baziliku a celý svet zasvätil
Božiemu milosrdenstvu slovami:

obraz Milosrdného Ježiša
je kópiou milostivého obrazu v

kláštornej kaplnke
pozlátený svätostánok, ktorý má podobu

gule a symbolizuje našu zemeguľu

S hornou časťou baziliky je spojená malá kaplnka ustavičnej
poklony. V nej horí tzv. oheň milosrdenstva, ktorý vo svojej
súkromnej kaplnke vo Vatikáne 31. marca 2005 osobne zažal
pápež Ján Pavol II.

V dolnom podlaží baziliky sú viaceré kaplnky
Stredobodom je však

kaplnka zasvätená sv. sestre Faustíne
V oltári je umiestnený obraz sv. sestry

Faustíny, ktorá drží v rukách

kaplnka pod názvom Communio sanctorum –
spoločenstvo svätých

Kaplnka zasvätená sv. Andrejovi

Kaplnku Svätého kríža
Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie

zvony

Svätyňu v Lagievnikoch navštívil 27. mája 2006 aj
pápež Benedikt XVI.

Bože, milosrdný Otče, ty si zjavil svoju lásku vo svojom
Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu
Svätom, Tešiteľovi. Tebe dnes zverujeme osudy sveta aj
každého človeka.

Denníček

Denníček.

Zdroj: Svätyňa Božieho milosrdenstva - sprievodca pútnika,
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