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Sv. Ján Pavol II. 

Karol Jozef Wojtyła sa narodil v roku 1920 vo Wadowiciach v Poľsku. Potom, keď bol vysvätený na kňaza 

a  zavŕšil teologické štúdiá v Ríme, sa vrátil do vlasti a vykonával rozličné pastoračné a univerzitné úlohy. 

Vymenovaný bol za pomocného biskupa v Krakove, od roku 1964 za krakovského arcibiskupa. Zúčastnil sa 

Druhého vatikánskeho koncilu. Dňa 16. októbra 1978 sa stal pápežom a prijal meno Ján Pavol II. Vyznačoval sa 

mimoriadnou apoštolskou horlivosťou, zvlášť za rodiny, mladých a chorých, čo ho viedlo k uskutočneniu 

nespočetných pastoračných návštev po celom svete; najvýznačnejšie ovocie jeho práce, zanechané v prospech 

dedičstva Cirkvi, medzi mnohým iným, je predovšetkým jeho magistérium, promulgovanie Katechizmu 

Katolíckej cirkvi a kódexov kánonického práva latinskej cirkvi, ako i východných cirkví. Zomrel zbožne v Ríme 2. 

apríla 2005 na vigíliu Druhej veľkonočnej nedele alebo Božieho milosrdenstva. Za svätého ho vyhlásil pápež 

František 27. apríla 2014, na Druhú veľkonočnú nedeľu. 

Sv. Ján XXIII. 
Angelo Giuseppe Roncalli sa narodil v roku 1881 

v dedine Sotto il Monte v Taliansku, v provincii 

Bergamo. Ako jedenásťročný vstúpil do diecézneho 

seminára a potom študoval v Pápežskom seminári 

v Ríme. V roku 1904 bol vysvätený za kňaza a prijal 

službu sekretára biskupa v Bergame. V roku 1925 sa 

stal biskupom a v tom istom roku ho Pius XI. 

Vymenoval za apoštolského nuncia v Bulharsku. 

Od roku 1935 bol apoštolským nunciom v Turecku 

a v Grécku. V rokoch 1944 – 1952 bol pápežským 

nunciom v Paríži. V roku 1953 sa stal kardinálom 

a benátskym patriarchom. V roku 1958 bol zvolený 

za pápeža. Zvolal Rímsku synodu a II. Vatikánsky 

koncil. Zomrel v Ríme večer 3. júna 1963. 
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Osemsmerovka s tajničkou: 

APOŠTOLSKÉ CESTY, AUDIENCIE, 

BERGAMO, BISKUP, CHOROBA, 

ENCYKLIKA, EVANJELIUM, FRANCÚZKO, 

JOZEF, JÁN PAVOL II, JÁN XXIII, KAROL, 

KRAKOV, KÓDEX, KŇAZ, LÁSKA, 

MILOSRDENSTVO, PANNA MÁRIA, 

POKOJ, POMOC, POĽSKO, PÁPEŽ, 

RODINA, RÍM, SEKRETÁR, SYNODA, 

VATIKÁN, VOJNA, WOJTYŁA, ÚSMEV, 

ŠTÚDIÁ, ŽIDIA 

 

Desatoro sv. Jána XXIII. 

1. Len v dnešný deň sa budem snažiť prežiť deň bez toho, aby som chcel vyriešiť 
problém svojho života naraz. 

2. Len v dnešný deň budem čo najstarostlivejšie dbať na svoje vystupovanie, 
aby som sa choval dôstojne, nebudem niekoho kritizovať a už vôbec sa nebudem 

snažiť niekoho korigovať alebo naprávať… iba sám seba. 

3. Len v dnešný deň budem šťastný v istote, že som stvorený pre šťastie…  
Nielen v budúcom, ale i na tomto svete. 

4. Len v dnešný deň sa prispôsobím okolnostiam bez toho, aby sa okolnosti 
prispôsobili mojim želaniam. 

5. Len v dnešný deň venujem desať minút zo svojho času dobrému čítaniu.  
Dobrá literatúra je pre duchovný život rovnako potrebná, ako je výživa potrebná 

pre život telesný. 

6. Len v dnešný deň vykonám dobrý skutok a nikomu o tom nepoviem. 

7. Len v dnešný deň vykonám niečo, čo sa mi vôbec nechce. A ak by som sa azda cítil 
urazený, dám si pozor, aby to nikto nespoznal. 

8. Len v dnešný deň si pripravím presný program.  
Možno ho presne nedodržím, ale predsa si ho určím. A budem sa chrániť pred 

dvoma chybami: pred chvatom a nerozhodnosťou. 

9. Len v dnešný deň budem pevne veriť, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa 
stará, ako keby okrem mňa nik nebol na svete.  

Budem tomu veriť i keby okolnosti svedčili o opaku. 

10. Len v dnešný deň sa nebudem báť.  
A zvlášť sa nebudem báť veriť v dobrotu a radovať sa zo všetkého, čo je krásne. 

Je mi dané konať dobro dvanásť hodín, keby som si mal myslieť, že to mám konať celý 
život, pravdepodobne by mi to vzalo odvahu. 

 


