
Skutky duchovného

 milosrdenstva

sv. Gemma 
Galgani

Zarmútených tešiť. 

sv. Gerard
Majella

Za živých i mŕtvych

 sa modliť.

Skutky duchovného

 milosrdenstva

sv. Rita
z Cascie

Krivdu trpezlivo 

znášať. 

Skutky duchovného

 milosrdenstva

sv. Páter Pio 

Hriešnikov napomínať.

Skutky duchovného

 milosrdenstva

sv. Mária
Goretti

Ubližujúcim odpúšťať.

Skutky duchovného

 milosrdenstva

bl. Pavol
Gojdič

Väzňov vykupovať.

Skutky telesného

 milosrdenstva

sv. Dominik
Savio

Mŕtvych pochovávať.

Skutky telesného

 milosrdenstva

2. adventný týždeň
utorok 

Nepoškvrnené počatie

Panny Márie

Bez hriechu počatá

 Panna Mária,

oroduj za nás. 

Nepoškvrnené počatie
Panny Márie

Zarmútených tešiť. 

Skutky duchovného

 milosrdenstva

sv. Ján Pavol II.

Nevedomých vyučovať.

Skutky duchovného

 milosrdenstva

sv. Leopold
Mandič

Chorých navštevovať.

Skutky telesného

 milosrdenstva

Pocestných prijímať 

do domu.

sv. Don Bosco 

Skutky telesného

 milosrdenstva

Smädných napájať. 

bl. Matka Tereza

Skutky telesného

 milosrdenstva



Sv. Gemma Galgani

Raz sa táto svätica 

pozerala na veľký kríž 

a túžila pobozkať 

Ježiša na umučenú 

tvár. Ježiš to vycítil a 

opýtal sa jej čo chce 

urobiť. Ona sa mu so 

svojou túžbou zverila. 

On odvetil: „poď“! 

Gemma vzlietla do 

v z d u c h u  a  d a l a  

Ježišovi bozk z lásky. 

Sv. Gerard Majella

Tento sympatický 

mladík každodenne 

zvykol navštevovať 

P á n a  J e ž i š a  v o  

svätostánku.  A aby 

h o  n e n e c h á v a l  

samotného ani v noci, 

v y ž i a d a l  s i  o d  

kostolníka, ktorý bol 

j eho  p r íbuzným,  

kľúče od kostola, a 

tak mohol stráviť s 

Ježišom dlhé hodiny 

vo vytrženiach lásky. 

Sv. Rita z Cascie

Prežila veľmi ťažký 

život; prišla o svojich 

dvoch synov – dvojičky 

aj o svojho manžela, 

ktorý bol zavraždený.  

V ťažkostiach si však 

nezúfala, ale prosila 

Boha o pomoc... Ten ju 

o b d a r i l  t i s í c i m i  

zázrakmi. 

Sv. Páter Pio 

Tento svätec často prosil 

pred krížom Ježiša, aby 

zachránil ľudí, ktorí vo 

vojne zomierali a šli do 

pekla. Ježiš mu daroval 

rany – stigmy, ktoré mali 

vôňu kvetov. Tiež dostal 

od Boha dar bilokácie a 

vedel aj čítať v ľudských 

srdciach. Spovedal 10-

12 hodín denne. Vedel 

presne, čo treba komu 

povedať – tak priviedol 

tisíce ľudí bližšie k Bohu.

Sv. Mária Goretti

O osem rokov starší 

chlapec Alessandro ju 

často obťažoval a hriešne 

po nej túžil. Keď mu 

zakaždým poveda l a  

rozhodné „nie“ na hriech 

– dobodal ju šidlom na 

zhotovenie topánok . 

Jedenásťročná Mária 

zomierala na dobodanie 

počas dvoch dní. Na 

smrteľnej posteli mu 

odpustila a povedala, že 

ho v nebi chce vidieť stáť 

vedľa seba. 

Bl. Pavol Gojdič

Túžil žiť veľmi skromný, 

tichý a nenápadný život 

ako nepoznaný mních v 

kláštore. Boh si ho 

vyvolil, aby sa stal 

nebojácnym biskupom, 

ktorý miluje a stará sa o 

kňazov a ľudí. Volali ho 

„muž zlatého srdca“. 

Konal zázraky. Zomrel 

vo väzení ako mučeník 

dobitý komunistami.

Sv. Dominik Savio

Ako sedem ročný si 

napísal 4 zásady, ktorých 

sa potom držal počas 

svojho krátkeho života: 

1. Budem sa často 

s p o v e d a ť  a  k  s v.  

prijímaniu pristupovať 

tak často, ako mi to 

spovedník dovolí. 2. 

Chcem svätiť sviatočné 

dni. 3. Mojimi priateľmi 

bude Ježiš a Mária. 4. 

Radšej zomrieť ako 

zhrešiť.

Nepoškvrnené počatie 
Panny Márie

Mária, Matka moja,

zasväcujem sa Tvojmu

Nepoškvrnenému Srdcu

v živote i v smrti, aby 

ma chránilo od každej 

záhuby duše i tela.

Viem, Matka, že tí,

ktorých ochraňuješ, sú

v bezpečí,  a preto sa 

odovzdávam 

Tvojmu srdcu

s úplnou dôverou pre čas

i pre večnosť.  Amen. 

Sv.  Ján Pavol II.

Ako 9  ročnému mu 
zomrela jeho mama. Preto 
si vyvolil Pannu Máriu za 
svoju matku. Mal s ňou 
obzvlášť hlboký a živý 
vzťah. Prežíval ho s 
nežnosťou dieťaťa, ktoré 
sa zveruje do náručia 
matky,  a  zá roveň  s  
mužnosťou rytiera vždy 
pripraveného načúvať 
príkazom svojej Panej: 
,,Urobte všetko, čo vám 
povie!“ Úplná odovzda-
nosť Márii, ktorú vyjadril 
svojim životným mottom  
„Totus tuus“ odhaľovala 
jeho tajomstvo dívať sa na 
svet očami Božej Matky. 

Sv.  Leopold Mandič

Kvôli jeho malej postave, 

ktorá bola zdeformovaná 

a tiež kvôli artritíde, 

žalúdočným problémom 

a slabému zraku ho dlho 

odmietali vysvätiť za 

kňaza. Svoj život strávil 

vo svojej cele - spove-

delnici pod schodami, 

kde k nemu prichádzalo 

tisíce kajúcnikov. Cho-

dieval často do nemoc-

nice potešovať chorých a 

starých ľudí. Trpel ako 

z m i e r n a  o b e ť  z a  

hriešnikov a zjednotenie 

Cirkvi. 

Sv. Don Bosco 

Ako 9-ročnému sa mu 
snívalo, že videl deti, ktoré 
vrieskali, kliali a vystrájali 
nezbednosti. Najskôr im 
dohováral, no potom sa 
medzi nich vrhol a začal 
ich mlátiť, aby prestali. No 
zrazu sa k nemu priblížila 
záhadná postava, ktorá 
mu povedala: „Nie tak! Nie 
násilím! Iba láskavo, ak si 
chceš získať ich pria-
teľstvo!“ Hlas tajomnej 
postavy mu ďalej povedal: 
„Vezmi si svoju pastiersku 
palicu a zaveď ich na pašu. 
Neskôr pochopíš zmysel 
tohto videnia.“

Bl. Matka Tereza

Pocítila silné volanie k 

p r á c i  m e d z i  t ý m i  

najúbohejšími. Aj keď ju 

jej predstavené sprvu 

nechápali, nevzdala sa 

myšlienky začať „dielo 

práce spásy a posvätenia 

tých najúbohejších z 

úbohých“. Založila svoju 

kongregáciu. Nazývali ich 

Misionárky lásky. V čase, 

keď zomiera (1997) má 

kongregácia okolo 4000 

členiek a takmer 600 

domov v 123 krajinách 

sveta. 



sv. Kamil
de Lellis

Hladných kŕmiť.

Skutky telesného

 milosrdenstva

Nahých obliekať.

sv. Ján Mária 
Vianney

Skutky telesného

 milosrdenstva

bl. Zdenka
Schelingová

Ubližujúcim odpúšťať.

Skutky duchovného

 milosrdenstva

Nevedomých vyučovať. 

sv. Faustína 
Kowalská

Skutky duchovného

 milosrdenstva

Pochybujúcim dobre 

radiť.

sv. Terezka
z Lisieux

Skutky duchovného

 milosrdenstva

sv. Filoména

Krivdu trpezlivo 

znášať. 

Skutky duchovného

 milosrdenstva

Za živých i mŕtvych       
sa modliť.      

bl. Laura 
Vicuña

Skutky duchovného

 milosrdenstva

Nevedomých 

vyučovať.

sv.  Anton
Paduánsky

Skutky duchovného

 milosrdenstva

Hriešnikov napomínať. 

sv. Júda
Tadeáš

Skutky duchovného

 milosrdenstva

Zarmútených tešiť. 

sv.  Rodina

Skutky duchovného

 milosrdenstva

Modliť sa za zosnulých.

sv. Jozef

Skutky duchovného

 milosrdenstva

Hriešnikov naprávať.    

Mária 

Magdaléna

Skutky duchovného

 milosrdenstva



Sv. Kamil de Lellis

Kamil založil niekoľko 

nemocníc a rád rehoľníkov 

ošetrujúcich chorých. Boh 

však dopustil na neho 

skúšku; neprajníci ho 

osočoval i .  Chcel i  ho 

vyhnať a zničiť kaplnku. 

Zarmútený Kamil sa však 

nevzdal. Dlho sa modlil vo 

svojej izbe pred krížom. 

Kristus si oslobodil ruky z 

kríža, sklonil sa k nemu, 

aby ho objal a povedal mu, 

aby sa ničoho nebál, aby 

vytrval, že on bude s ním. 

Zopakovalo sa to niekoľko 

krát. Problémy zmizli. 

Sv. Ján Mária Vianney

Túžil  sa stať  kňazom, ale 
mal veľké medzery vo 
vedomostiach. Nastúpil do 
seminára, no nespravil 
skúšky. Doučoval  sa a 
napokon, keď skúšajúci 
videli aj  jeho zbožnosť,  
dovolili mu stať sa kňazom.  
Pôsobil v dedinke Ars, ktorá 
bola známa svojou bez-
božnosťou, no Ján sa dal 
ihneď po príchode do 
práce.  Po čase sa začal 
kostol napĺňať. Vo Fran-
cúzsku vypukla  cholera a 
ľudia začali hľadať útechu u 
farára v Arse. To bol 
začiatok mnohých púti.  Ján 
strávil denne 16 až 20 hodín 
v spovednici. 

Bl. Zdenka Scheligová

Túžila zachrániť nevinného 

kňaza, ktorý bol prena-

sledovaný a nespravodlivo 

o d s ú d e n ý  n a  s m r ť .  

Strážnikovi namiešala do 

pohára s čajom uspávací 

prostriedok. Po kňazovom 

úteku sa v nemocničnej 

kaplnke pod krížom takto 

modlila: „Pane Ježišu, za 

jeho život obetujem môj. 

Pomôž mu ostať nažive!“ 

Za tento čin bola od-

súdená. Zomrela na nás-

ledky bitia vo väzení. Tento 

kňaz po rokoch svedčil o 

obetavosti sestry Zdenky.

Sv. Faustína Kowalská

V 30 rokoch dostala od 
Boha milosť a posolstvo, 
aby rozšírila vieru a úctu k 
Božiemu milosrdenstvu. 
Mala hlásať plán Božieho 
milosrdenstva a záchrany 
pre celý svet. Nebola to 
ľahká úloha. Jej celý život 
spočíval v napodob-
ňovaní Kristovej obety – 
bol to život žitý pre iných. 
Písala a trpela v tajnosti.  
Po jej smrti boli aj jej 
na jb l i ž š í  spo ločn í c i  
ohromení, keď zistili, aké 
mala táto pokorná a vždy 
veselá sestra obrovské 
utrpenie a zároveň hlboké 
mystické zážitky. 

Sv. Terezka z Lisieux

Začiatkom roka 1895 na 

rozkaz predstavenej 

matky Agnesy  začala 

p í s a ť  Te re z k a  s vo j  

životopis, ktorý nazvala 

D e j i n y  d u š e .  Ta m  

napísala pamätné slová: 

„Mojím povolaním je 

láska. Chcela by som 

Ježiša milovať tak vrúcne, 

ako  ho  e š te  n i k to  

nemiloval .  Najmenší 

úkon lásky osoží Cirkvi 

viac ako všetky ostatné 

skutky dovedna.“

Sv. Filoména

Táto mladá svätica 

pretrpela mnohé muky, 

ktoré je spôsobil cisár 

Dioklecián, pretože sa 

nechcela za neho vydať 

a zriecť sa kresťanstva. 

Boh ju obdaril mnohými 

zázrakmi počas jej  

krátkeho života, ale 

najmä tisícmi zázrakmi 

po jej smrti. 

Bl. Laura Vicuña

Do denníka si napísala: 

„Bože môj, daj mi život 

lásky, ponižovania a 

obety.“ Veľmi veľa času 

trávila v školskej kaplnke 

s modlitbou na perách. 

Požiadala aj o vstup do 

rehole, no pre jej nízky 

vek ju neprijali. Svoj život 

obetovala za obrátenie 

svojej matky. 

Sv.  Anton Paduánsky

Raz, keď biskup svätil 
nových bratov na kňazov, 
vyzval ich, aby jeden z nich 
kázal. Nikto nechcel. 
Napokon predstavený 
kláštora rozkázal Anto-
novi a tak nepripravený 
vystúpil na kazateľnicu. 
Všetci žasli, keď počuli 
ohnivé slová múdrosti. Sv. 
František mu prikázal, aby 
sa celkom venoval kaza-
teľskému úradu. Anton sa 
stal veľmi známym a 
vyhľadávaným kaza-
teľom. Úcta k nemu sa 
veľmi rozšírila. Tradične sa 
vzýva pri hľadaní strate-
ných vecí.

Sv. Júda Tadeáš

Od 19. storočia boli na 
jeho príhovor zvláštnym 
spôsobom vypočuté 
prosby a pokladá sa za 
zvláštneho ochrancu v 
beznádejných prípa-
doch a zúfalých situá-
ciách. Podľa starobylého 
p o d a n i a  p ô s o b i l  
spoločne s apoštolom 
Šimonom Horlivcom 13 
rokov v Arménsku a v  
Perzii, kde nakoniec 
obaja spolu podstúpili 
mučenícku smrť. Svätý 
Júda bol usmrtený 
kyjakom, alebo sekerou.

Sv.  Rodina

Ježiš, Mária a Jozef, k 
vám, Svätá nazaretská 
rodina, obraciame dnes 
svoj pohľad s obdivom a 
dôverou.

Vám odporúčame všetky 
naše rodiny, najmä tie, 
ktoré nejakým spôsobom 
strádajú a sú nalomené 
či narušené, aby sa v nich 
obnovili úžasné dobro-
denia milosti.

Pomôžte im spoznať 
dielo Prozreteľnosti v 
každodenných životných 
situáciách.

Zdravas Mária…
(časť z modlitby pápeža 
Františka z 29. 12. 2013)

Sv. Jozef

 Sv. Jozef bol pestúnom 

Pána Jež iša a pred 

zákonom bol jeho otcom 

a manželom Panny Márie. 

Vieme o ňom veľmi málo, 

len to, čo je o ňom 

napísané v Sv. Písme. 

Pochádzal z kráľovského 

rodu, bol potomkom 

kráľa Dávida. Narodil sa v 

Betleheme, no potom 

neskôr sa presťahoval do 

Nazareta kvôli práci. Bol 

chudobným tesárom. 

Biblia nezachytáva ani 

jedno jeho slovo, ale jeho 

prorocké sny. 

Mária Magdaléna

Mária Magdaléna patrí k 
najznámejším biblickým 
postavám. Evanjeliá na 
dvoch miestach uvádzajú, 
že Ježiš z nej vyhnal sedem 
zlých duchov. Po tejto 
udalosti sa zaradila medzi 
Ježišových učeníkov. Bola 
prítomná na Ježišovej 
krížovej ceste, pri jeho 
mučení a ukrižovaní, ale aj 
pri pohrebe. Na tretí deň 
šla Ježišovo telo pomazať, 
no našla len prázdny hrob 
a anjelov, ktorí rozpo-
vedali, čo sa stalo. Šla to 
povedať apoštolom. Tak sa 
s t a l a  p r v o u ,  k t o r á  
zvestovala apoštolom, že 
Ježiš skutočne žije.


