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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka 

Utorok 22.6. 
Sv. Pavlína z Noly, biskupa  
Sv. Jána Fishera a sv. Tomáša Mórusa, mučeníkov 

Ľub. spom. 

Štvrtok 24.6. NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA Slávnosť 

Nedeľa 27.6. 13. Nedeľa v Cezročnom období    

 
 

Zbierka pre postihnutých povodňami 
V zbierka pre postihnutých povodňami sa v našej farnosti vyzbieralo 1.950 
Eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
 

Modlitby matiek – Komunita Útecha 
Komunita Útecha pozýva na Modlitby matiek všetky duchovné a fyzické 
matky. Modlitbové trojdnie sa uskutoční v kostole Panny Márie Pomocnice 
v Sásovej, v dňoch  25. – 27.6.2010 podľa programu, ktorý je na nástenke. 
 

Umiestňovanie tlačovín v kostole 
Už viackrát sa stalo, že v kostole po laviciach, alebo vzadu medzi novinami 
boli položené rôzne papiere s posolstvami, modlitbami a podobnými 
textami, ktoré sú však niekedy vyslovene proti učeniu Cirkvi alebo napr. 
ničia mariánsku úctu. Posledne sa tak totiž objavil tzv. Sen Panny Márie.  
Prosím vás, upozornite každého o kom viete, že takéto texty šíri, že 
distribuovanie takýchto modlitieb a posolstiev treba vždy prejednať 
s kňazom, ktorý je zodpovedný za kostol. Ak takéto texty v kostole 
nájdeme, odstránime ich. Verím, že tí, ktorí ste tu v kostole každý deň, 
budete mať rozvahu ducha, ale aj odvahu proti takýmto textom zakročiť. 
Ide o to, aby sme si vieru zachovali čistú a nie prepletenú poverčivosťou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svätec týždňa 
 

Sv. Alojz Gonzaga (1568-1591) 
Pochádzal z talianskej šľachtickej rodiny. Matka ho viedla k nábožnosti 
a dobroprajnosti. Otec však chcel mať z neho vojaka a potom dediča 
castiglionského panstva. Alojz sa medzi vojakmi síce cítil dobre, no čoskoro 
od nich pochytil aj hrubé výrazy. Matka sa preto, zvlášť v neprítomnosti 
otca, veľmi snažila Alojza odučiť takýmto nevhodným spôsobom. Alojz sa 
vtedy rozhodol už viac neuraziť nebeského Otca. Keď sa Alojzov otec vrátil, 
nepáčila sa mu chlapcova nábožnosť a preto ho aj s bratom poslal                    
na kniežací dvor Florencie. No Alojza ani pôžitky dvora nevedeli odvrátiť 
od záujmu o štúdium a duchovný život. Rád navštevoval florentské kostoly, 
zvlášť kostol Zvestovania, kde sa ako desaťročný zasvätil Panne Márii 
a urobil sľub čistoty. Keď mal Alojz dostať podiel na mantovskom 
vojvodstve, to už vážne rozmýšľal zrieknuť sa všetkého v prospech 
mladšieho brata. O nejaký čas už Alojz oznamoval rodičom rozhodnutie 
vstúpiť do jezuitskej rehole. Otec zúril a všelijako odhováral syna, no               
po dvoch rokoch povolil. Alojz tak konečne mohol naplno využívať všetky 
možnosti k modlitbe a štúdiu. Pri tom to bol stále chlapec, ktorý sa vedel aj 
zabávať. Keď sa ho raz počas hry pýtali, čo by urobil, keby vedel, že 
o chvíľku zomrie, povedal: „Pokračoval by som v hre“. Alojzova nábožnosť 
a vzdelanosť bola predstaveným jezuitskej rehole dobre známa a preto ho 
usmernili k štúdiu teológie a ku kňazskej vysviacke. Medzitým však 
vypukol v Taliansku mor, v ktorom Alojz s vypätím pomáhal chorým. 
Vyčerpanosť alebo nákaza žiaľ spôsobili jeho smrť vo veku 23 rokov. Tento 
nedoštudovaný rehoľník napriek tomu preslávil rod Gonzágovcov oveľa 
viac ako všetci ostatní šľachtici. 
 
 
 

 


