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SVÄTÝ    JÁN    PAVOL II. 
 

Karol Józef Wojtyła sa narodil vo Wadowiciach 
(Poľsko) 18. mája 1920 ako druhý syn Karola Wojtyłu 
a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Sviatosť krstu prijal 
20. júna vo farskom kostole vo Wadowiciach. 
Radosť a pokoj detských čias boli veľmi skoro 
otrasené predčasným odchodom matky, ktorá 
zomrela, keď mal Karol deväť rokov. O tri roky neskôr 
(1932) zomrel aj jeho starší brat Edmund a v roku 
1941, vo veku dvadsaťjeden rokov, stratil Karol aj 
svojho otca. 
Bol vychovaný v zdravej vlasteneckej a náboženskej 
atmosfére. Od otca, človeka hlboko kresťanského, sa 
naučil súcitu a láske k blížnym, ktoré živil vytrvalou 
modlitbou a sviatostným životom. 
Kňazské svätenie prijal 1. novembra 1946. Na druhý 
deň, v sugestívnej atmosfére krypty sv. Leonarda v 
katedrále na Waweli, celebroval primičnú svätú omšu. 
Neskôr ho poslali do Ríma, aby si doplnil teologické 
vzdelanie. Stal sa študentom Teologickej fakulty na 
Pápežskej dominikánskej univerzite Angelicum. V júni 
roku 1948 obhájil svoju doktorskú prácu a vrátil sa do 
Krakova, aby začal svoju pastoračnú činnosť ako 
kaplán. Vo svojej kňazskej službe sa daroval s 
nadšením a veľkorysosťou. Keď sa habilitoval na 
docenta, začal vyučovať na Teologickej fakulte 
Jagelonskej univerzity a po jej zrušení na fakulte 
kňazského seminára v Krakove a na Katolíckej 
univerzite v Lubline. 
Vo veku 38 rokov bol vymenovaný za pomocného 
biskupa Krakovskej diecézy. Biskupskú vysviacku 
prijal 28. septembra 1958 z rúk arcibiskupa 
Eugeniusza Baziaka. V roku 1964 bol vymenovaný za 
arcibiskupa Krakova a Pavol VI. ho 26. júna 1967 
kreoval za kardinála. 
Ako pastier Krakovskej diecézy si okamžite získal 
vážnosť ako človek neoblomnej a odvážnej viery, 
blízky ľuďom a ich problémom. 
16. októbra 1978 bol zvolený za pápeža a biskupa 
Ríma a prijal meno Ján Pavol II. Svojím pastierskym 

srdcom, plne darovaným veci Božieho kráľovstva, objímal celý svet. Kristova láska ho viedla k tomu, aby navštevoval 
rímske farnosti a aby zvestoval evanjelium vo všetkých prostrediach. Ona bola hnacím motorom jeho nespočetných 
apoštolských ciest na rozličné kontinenty, na ktoré sa podujal, aby posilnil vo viere veriacich v Krista, aby potešil 
zarmútených a skleslých a taktiež, aby priniesol posolstvo zmierenia medzi kresťanské cirkvi a budoval mosty 
priateľstva medzi veriacimi v jedného Boha a ľuďmi dobrej vôle. 
Jeho žiarivý učiteľský úrad nemal iný cieľ, než vždy a všade hlásať Krista, jediného Spasiteľa človeka. 
Vo svojom neobyčajnom misionárskom zápale mal obrovskú lásku k mladým ľuďom. Zaviedol tradíciu zvolávania 
svetových dní mládeže, ktoré mali pre neho cieľ zvestovať novým generáciám Ježiša Krista a jeho evanjelium a urobiť 
tak z mladých ľudí protagonistov vlastnej budúcnosti a spolupracovníkov pri vytváraní lepšieho sveta. 
Jeho starostlivosť ako pastiera celej Cirkvi sa prejavila zvolaním početných zasadnutí biskupskej synody, zriaďovaním 
nových diecéz a cirkevných administratívnych oblastí, promulgovaním Kódexu kánonického práva latinského obradu a 
Kódexu kánonov východných cirkví, vydávaním encyklík a apoštolských exhortácií. Aby umožnil Božiemu ľudu prežiť 
okamihy intenzívnejšieho duchovného života, vyhlásil Jubilejný rok vykúpenia, Mariánsky rok, Rok Eucharistie a Veľké 
Jubileum roku 2000. 
Strhujúci optimizmus založený na dôvere v Božiu prozreteľnosť poháňal Jána Pavla II., ktorý prežil tragickú skúsenosť 
dvoch diktatúr, pokus o atentát 13. mája 1981 a ktorý bol v posledných rokoch života ťažko fyzicky skúšaný 
napredovaním choroby, pozerať vždy na horizont nádeje. Vyzýval ľudí, aby rúcali múry rozdelenia, aby nepodliehali 
rezignácii, ale naopak, aby sa vydali smerom k duchovnej, morálnej a materiálnej obnove. 
Svoj dlhý a plodný pozemský život zavŕšil v Apoštolskom paláci vo Vatikáne v sobotu 2. apríla 2005 na vigíliu Nedele 
,,in Albis“, ktorú on sám nazval Nedeľou Božieho milosrdenstva. Slávnostné pohrebné obrady sa konali na Námestí sv. 
Petra 8. apríla 2005. 
Dojemné svedectvo o dobre, ktoré vykonal, bolo potvrdené účasťou mnohých delegácií prichádzajúcich z celého sveta 
a miliónmi mužov a žien, veriacich a neveriacich, ktorí v ňom spoznali zreteľné znamenie Božej lásky k ľudstvu. 

 
Sv. Ján Pavol II. – oroduj za nás! 
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SVÄTÝ JÁN XXIII. 
 

Narodil sa ako jedno z trinástich detí 
poľnohospodárskeho robotníka. Od 
roku 1892 navštevoval kňazský seminár 
v Bergame. Po roku vojenskej služby potom 
študoval teológiu v Ríme. V roku 1904 bol 
v Monte Santo vysvätený za kňaza. V 
rokoch 1905 – 1914 bol sekretárom biskupa v 
Bergame. Zároveň prednášal cirkevné dejiny 
a apologetiku v bergamskom seminári. 
Počas prvej svetovej vojny bol na fronte ako 
zdravotník a poľný kurát. Po vojne založil v 
Taliansku „študentský domov“ pre duchovné 
potreby mladých ľudí a bol menovaný za 
člena Kongregácie pre propagáciu viery. 

Prvý raz sa do pápežských služieb dostal v 
roku 1921 kedy ho Benedikt XV. povolal do 
Ríma a poveril ho zriadením pápežskej 
misijnej organizácie. 

V roku 1925 sa stal biskupom a v tom istom 
roku ho Pius XI. vymenoval ako apoštolského 
legáta v Bulharsku. Od roku 1935 bol 
apoštolským legátom v Turecku a v Grécku. V 
rokoch 1944 - 1952 bol pápežským nunciom v 
Paríži. Počas druhej svetovej vojny zachránil 
ako nuncius v Istanbule státisíce Grékov pred 
smrťou hladom, keď sprostredkoval dodávky 
amerického obilia do oblastí obsadených 
nemeckými a talianskymi vojskami. 

Pravdepodobne zachránil aj tisíce maďarských Židov, keď im dal vystaviť nové krstné listy, na základe ktorých 
mohli vycestovať z krajiny. 

V rokoch 1946 – 1953 vykonával funkciu stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri UNESCO. V roku 1953 sa 
stal kardinálom a benátskym patriarchom 

Konkláve, ktoré zvolilo kardinála Roncalliho za nového pápeža sa začalo v sobotu 25. októbra 1958. V utorok 28. 
októbra po jedenástich kolách hlasovania bol nový pápež, ktorý si vybral meno Ján XXIII. (v 15. storočí toto meno 
nosil protipápež Ján XXIII. a malo byť natrvalo vyčiarknuté z cirkevnej histórie), zvolený. Napriek tomu, že v čase 
voľby mal takmer sedemdesiatsedem rokov a jeho zvolenie malo byť iba prechodným riešením, pontifikát Jána 
XXIII. bol zásadným obratom v cirkevných dejinách. 

Prvoradou úlohou, ktorú si Ján XXIII. stanovil, bolo otvorenie sa cirkvi svetu, uvoľnenie vatikánskej centralizácie a 
obnovenie fungovania kardinálskeho konzistória. Z dlhodobého hľadiska však hlavnými bodmi jeho pontifikálneho 
programu bolo zvolanie rímskej synody a ekumenického koncilu a revízia cirkevného práva. 

Už na prvom konzistóriu, 15. decembra 1958, zrušil takmer 400-ročné nariadenie pápeža Sixta V., ktoré 
stanovovalo najvyšší počet kardinálov na sedemdesiat; súčasne vymenoval naraz dvadsiatichtroch nových 
kardinálov, medzi nimi i prvého nebelošského (arcibiskupa Laureana Rugambwu z Tanzánie). Celkove za 
pôsobenia Jána XXIII. dosiahlo kardinálsku hodnosť päťdesiatpäť biskupov. 

Z politického hľadiska sa Jánovým snažením podarilo nadviazať kontakty s predstaviteľmi viacerých krajín (už v 
prvom roku pontifikátu Jána XXIII. Svätú stolicu navštívilo viac hláv štátov, ako za celé obdobie vlády Pia XII.) 

Slávnostnou bohoslužbou v svätopeterskej bazilike bol druhý vatikánsky koncil zahájený 11. októbra 1962. 
Prostredníctvom rozhlasu a televízie bola na najväčšej udalosti cirkevných dejín priamo prítomná celá svetová 
verejnosť. 
Pôvodne mal koncil trvať krátko. Ukázalo sa však, že otázok, ktoré čakajú na odpoveď, je príliš veľa a názory sa 
rozchádzali. Keď začiatkom decembra 1962 skončilo prvé zasadnutie koncilu, bolo zrejmé, že otvorenia druhého 
zasadnutia, stanoveného na september 1963, sa pápež nedožije. 
V máji 1963 naplno prepukla pápežova choroba, ktorej napokon 3. júna v podvečerných hodinách podľahol. 
Nástupcom Jána XXIII. na Petrovom stolci sa stal kardinál Giovanni Battista Montini (ako pápež Pavol VI.), ktorý 
sa rozhodol pokračovať v koncile. Zasadnutia trvali až do roku 1965. 
 

Sv. Ján XXIII. – oroduj za nás! 
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SV. OMŠE MÁJ 2014 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

      

1.ŠT 
PAVOL, MÁRIA , ŠTEFAN, KAROL 

7.00 15.ŠT + JÁN, ETELA 7.00 
+ MÁRIA MATISOVÁ 1. VÝR. /GOLIANOVA/ 

2. 
PI 

+ JÁN, MÁRIA VALIK 7.00 
16.PI 

+ VINCENT, MÁRIA 7.00 

+ FRANTIŠEK KLIK 3 VÝR. 18.00 + JURAJ, FRANTIŠEK FICKA 18.00 

3.SO DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.00 17.SO + JOLANA SELIGOVÁ 8.00 

4. 
NE 

+ JÁN, MÁRIA BEREZŇAKOVÁ 8.30 18. 
NE 

+ JÁN, ANNA VALIK 8.30 
PRO POPULO 10.30 ZBP FRANTIŠEK, VIERA 10.30 

5.PO + MÁRIA KIŠŠOVÁ 7.00 19.PO POMOC DUCHA SV. PRE RENÁTU 7.00 

6. 
UT 

+DUŠAN, FRANTIŠEK A ICH RODINY 7.00 
20.UT 

+ JOLANA GOREJOVÁ 7.00 

ZA OBRATENIE A POSV. MILOSŤ 18.00 DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 

7.ST + FRANTIŠEK, MARGITA VIDA 7.00 21.ST + MIKULÁŠ BORGOŇ 20 VÝR. 7.00 

8.ŠT ZBP JANA – VLADIMÍR 10 VSŽ 7.00 22.ŠT + MIROSLAVA, JOLANA 7.00 

9. 
PI 

+ JÁN MURA ML. 7.00 
23.PI 

+ PETER ČONTOŠ 7.00 

DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 + RUDOLF TAKÁČ 18.00 

10.SO +PAULÍNA, ONDREJ KERTÉS 8.00 24.SO + ŠTEFAN HAJDUČEK 30 VÝR. 8.00 

11. 
NE 

PRO POPULO 8.30 25. 
NE 

ZBP JÁN 60 RŽ 8.30 

ZBP JÁN DOLNÝ 80RŽ 10.30 PRO POPULO 10.30 

12.PO + JÁN, MÁRIA SVAT 7.00 26.PO ZBP EMÍLIA A DUŠAN 60 VSŽ  7.00 

13. 
UT 

+ MAREK JANCURA 7.00 
27.UT 

LADISLAV BODNÁR + 7.00 

+ ALŽBETA HRABKOVSKÁ 18.00 DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 

14.ST + ŠTEFAN, MÁRIA, JOZEF HORŇAK 7.00 28.ST 
ZBP MARGITA 7.00 

  
15.ŠT + ANNA, TOMÁŠ ŠUSTER 7.00 29.ŠT + DUŠAN, FRANTIŠEK A ICH RODINY 7.00 

9. 
PI 

+ JOLANA GOREJOVÁ 7.00 
30.PI 

+ JÁN, PAVOL ANGYAL 7.00 

DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 + MÁRIA LUKAČINOVÁ 18.00 

VSŽ – VÝROČIE SPOL.ŽIVOTA 31.SO + MICHAL VARGA, EVA LIKOVÁ 8.00 

27. APRÍLA 2014 – NEDEĽA BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA  

 SVÄTOREČENIE  PÁPEŽOV: JÁNA PAVLA II. A JÁNA XXIII.V RÍME.  
ÚPRAVA SV. OMŠI: Vyšná Hutka 8.30, Nižná Hutka 7.30 – zároveň požehnanie obrazu Božieho 

milosrdenstva. 

KE – Krásna : 8.30,  15.00 požehnanie obrazu Božieho milosrdenstva, Korunka, SV. OMŠA 

Túto úpravu prijmite s pochopením, aby sme mohli v TV sledovať priamy prenos svätorečenia 

pápežov nášho života z Ríma. 

Máj: -  Utorok a piatok po večernej sv. omši sa modlíme Litánie k Sedembolestnej Panne Márii 

- Ostatné dní Loretánske litánie pred sv. omšou – ružencové bratstvo 

- Počas veľkonočného obdobia sa modlíme namiesto Anjel Pána, Raduj sa nebies Kráľovná... 

- Vo veľkonočnom období sa modlíme Slávnostný sv. ruženec, v utorok a piatok  

k Sedembolestnej Panne Márii. 

18.5.  slávnosť Prvého sv. prijímania o 10.30 – Farský kostol KE - Krásna 

28.5. celodenná adorácia vo farskom kostole- zabezpečí ružencové spoločenstvo 

Ak  pri úmysloch sv. omší nájdete nejakú nepresnosť, prosíme o ospravedlnenie. Niekedy je to aj 
vašim pričinením, aj našou nepozornosťou. 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA
ŽIACKA 17,04018 KE-KRÁSNA, 055 6852217

 

 

 


