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Podstata fatimského posolstva

Panna Mária vo Fatime pripomenula evanjeliovú pravdu, že ľudia ku skutočnému

šťastiu potrebujú len všemohúceho Boha, ktorý nás povolal k bytiu a chce nás všetkých
priviesť k plnému šťastiu v nebi. Našou úlohou je zo všetkých síl sa usilovať o zjednotenie
s ním v láske, kráčať náročnou a úzkou cestou viery. 
Dejiny nás učia, že vždy, keď ľudia odvrhli Krista alebo celý systém hodnôt, ktorý nám
odovzdal, viedlo to ku vzniku zločineckých totalitných systémov, k zabíjaniu ľudí, k
úpadku kultúry, k obmedzovaniu slobody a k mravnej degenerácii spoločnosti, teda k
vytvoreniu skutočného pekla na zemi. Preto nám Panna Mária vo Fatime pripomenula, že
najväčším ohrozením pre ľudstvo je odmietnutie Boha a jeho zákonov, a to tak cez
najrozšírenejšie zmýšľanie ľudí akoby Boh neexistoval, ako aj cez ateizmus v jeho
komunistami, fašistami, satanistami či cez New Age propagovanej podobe. Prejavom
súčasnej krízy viery v Európe je mravný úpadok, prejavujúci sa neúctou k životu,
masovým vraždením nenarodených detí, eutanáziou, sexuálnou neviazanosťou,
antikoncepciou, pliagou rozvodov, narkomániou atď. Zavrhnutie kresťanského systému
hodnôt vždy vedie k vražednému systému totality, v konečnom dôsledku k sebazničeniu. 
Prorocká vízia tretieho fatimského tajomstva vystríha a pripomína, že budúcnosť ľudstva
závisí od slobodnej voľby ľudí, od ich rozhodnutia sa pre alebo proti Bohu. Táto veľká
fatimská výstraha s výzvou na pokánie a na obrátenie má zmobilizovať našu vôľu a sily k
dôslednému kráčaniu cestou viery, k pokániu a k ustavičnej modlitbe. Len tak možno
predísť nenávisti, vojnám, prelievaniu krvi, mravnej i biologickej degradácii nášho národa
a ochrániť seba aj iných od večného zatratenia.
Svätý Otec Ján Pavol II. vo Fatime povedal, že najpodstatnejšou časťou fatimského
posolstva je výzva „modliť sa, modliť sa a ešte raz modliť sa“ (13. mája 1982).

(prevzaté z Milujte sa! 5/2007; pripravil Marcel Stanko)
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Päť modlitieb zjavených vo Fatime, ktoré by
každý katolík mal vedieť...

Zjavenie anjela a Panny Márie trom

chudobným deťom vo Fatime v Portugalsku
na začiatku 20. storočia sú jedným z
najznámejších zázrakov v katolíckom svete.
Deti dostali veľa správ, ktoré väčšinou
vyžadovali ich osobnú konverziu a modlitbu,
ako aj slová 5tich nových modlitieb. Prvá
modlitba je pravdepodobne známa
viacerým ľuďom, ale ostatné štyri modlitby
nie sú pre mnohých až tak známe. Tieto
modlitby dostali deti vo Fatime: 
1) Fatimská modlitba
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do
neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac
potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen. –
Panna Mária povedala deťom, aby  ľudia
túto modlitbu pridali na záver každého
desiatku ruženca.
2) Modlitba o milosť
Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti,
dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o
odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba,
neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú
Ťa. – Táto modlitba bola daná deťom
anjelom, ktorý ich navštívil v roku 1916, rok
pred tým, než sa im zjavila samotná Panna
Mária.
3) Modlitba anjela

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch
Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a
obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a

Božstvo nášho Pána Ježiša Krista
prítomného vo všetkých svätostánkoch
sveta, na odprosenie všetkých urážok,
ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť
úbohých hriešnikov, pre nekonečné
zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na
orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie. Amen. – Toto je ďalšia modlitba,
ktorú deťom odovzdal Anjel. Anjel povedal
deťom, aby si pokľakli a modlili sa túto
modlitbu, zatiaľ čo sa vo vzduchu vznášala
najsvätejšia hostia a kalich.
4) Modlitba k ucteniu Eucharistie

Najsvätejšia Trojica, zbožňujem Ťa! Môj
Bože, môj Bože, milujem ťa v Najsvätejšej
sviatosti. – Keď sa Mária zjavila prvýkrát
deťom 13. mája 1917, povedala: „Budete
musieť veľa trpieť, ale milosť Božia bude
vašou útechou.“ Podľa Lucie, jednej z detí,
jasné  svetlo svietilo všade okolo nich a bez
toho, aby o tom premýšľali, všetci začali
recitovať túto modlitbu. 
5) Modlitba obetovania
O, Ježišu, toto je z lásky k Tebe, za
obrátenie hriešnikov a na nápravu
hriechov vykonaných proti Máriinmu
Nepoškvrnenému Srdcu. – Mária dala túto
modlitbu deťom 13. júna 1917. Modlitba
má byť prednášaná, keď ponúknete svoje
utrpenie Bohu a obetujete sa za hriešnikov,
zvlášť keď prinášate nejakú obetu.
Zdroj: www.modlitba.sk 

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Žaba v hrnci

Bola raz jedna žaba, ktorá veselo

poskakovala medzi mlákami a sýtozelenými
listami lekna. Naháňala niekoľko bzučiacich
poletujúcich mušiek, a tak prišla skok za
skokom na dvor. Pri plote objavila hrniec.
Zvedavo vyskočila na okraj a zistila, že
hrniec je plný priezračnej a čerstvej vody.
„To je nádherná plaváreň a celá len pre
mňa!“ pomyslela si žaba.
Urobila elegantnú piruetu a ponorila sa do
vody. Vyskúšala všetky plavecké štýly, v
ktorých vynikala a začala sa čľapkať vo vode.
Bola šťastná a nič ju netrápilo.
Nejaká ruka však pod hrncom zapálila oheň.
Voda sa pomaličky začala zohrievať. O
chvíľu bola vlažná. Pre žabu to bolo veľmi
príjemné: „Z dobrého k lepšiemu! Plaváreň
je vyhrievaná,“ pomyslela si a plávala ďalej.
Teplota stúpala.
Voda bola teplá, trochu teplejšia, ako by sa
žabe páčilo, ale neznepokojovala sa, lebo
teplo ju začalo unavovať a omamovať.
Teraz už bola voda naozaj horúca. Žabe sa
to prestalo páčiť, ale bola taká zoslabnutá,
že už nedokázala nič urobiť.
Teplota vody prudko stúpala, až sa žaba

uvarila a zomrela skôr, než by sa stihla
dostať z hrnca.
Keby táto žaba skočila do hrnca s vodou
zohriatou na päťdesiat stupňov, okamžite by
sa zachránila výskokom v olympijskom
rekorde.

Hmota ponechaná sama na seba sa riadi

zákonom entropie. Všetko, o čo sa nik

nestará, čo je ponechané samo na seba,

ochabuje a upadá, je jedno, či ide o telo, o

vzťah, o záhradu, o sociálny systém štátu.

Všetko si vyžaduje starostlivosť, bdenie,

námahu. Naše svedomie je otupené

nadmernými zmyslový mi podnetmi a

zaspáva. Naša myseľ je otupená, lebo je

preplnená zbytočnými informáciami.

Zbavení hodnôt nemáme pevné východisko.

Sme zavalení materializmom a

konzumizmom, preto naše ideály vädnú a

zomierajú. Ani sa nenazdáme a sme

uvarení.

Niektoré zdravotné problémy sa vyvinú po

desiatich, dvadsiatich alebo aj tridsiatich

rokoch. Telo a duša sa postupne presýtia

toxínmi, napätiami, blokmi, nevyslovenými

postrehmi, zábranami.

Zanedbanie, nepochopenie a nenávisť sa

hromadia bez toho, aby sme to spozorovali,

bez toho, aby sme on nich hovorili alebo aby

sme hľadali spoločné riešenie.„Bdejte!“

prikazuje Ježiš v evanjeliu.

Zobuďte sa! Voda už začína byť nebezpečne

horúca....

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Nebo v našom dome

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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1. čítanie: Sk 13, 14. 43-52
Ž: 100, 2. 3. 5
Refrén: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Alebo
Aleluja.
2. čítanie: Zjv 7, 9. 14b-17
Evanjelium: Jn 10, 27-30

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Je potešujúce počuť, že Bohu na nás záleží.
Dnešné evanjelium však ide ešte ďalej. Vzťah človeka a Boha je postavený na „počutí“, teda
každý, kto začuje Božie volanie a reaguje, zakúsi nesmierny dar, akým je večný život. Ale
neprehliadnime popis vzťahu Otca a Syna. Otec zveruje „ovce“ Synovi. Je to dar Otca
Synovi! Syn ovce zachraňuje a privádza k Otcovi. Sme teda hračkou Otca a Syna? Pokiaľ je
všetko postavené na „počutí“ resp. nepočutí, potom nejde o hru ale o výzvu k hlbokému
vzťahu. Pastier nie je diktátor! Na skutočný vzťah Boh reaguje svojím absolútnym
nasadením sa pre človeka, ako hovorí dnešné druhé čítanie. Stačí odpovedať Bohu a nechať
sa ním viesť.  

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

Návrhy kandidátov do ekonomickej rady
Návrhy kandidátov do ekonomickej rady našej farnosti môžete napísať na pripravené

lístky, ktoré nájdete na stolíku pri východe z kostola. Môžete napísať maximálne desať mien
aj s ulicou (pre ľahšiu identifikáciu aj príp. „st.“ alebo „ml.“). Podmienky sú na druhej strane
lístka. Ideálne by bolo, keby návrhy prichádzali za rodinu, teda aby ste jeden lístok s
kandidátmi pripravili za domácnosť. Vyplnené lístky následne vhoďte do označenej krabice
na stolíku pri východe z kostola. Prinášať ich môžete do nedele 26. mája, potom spočítame
hlasy, oslovím kandidátov a vyberiem 7 nových členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem
za spoluprácu. 

o. Marcel
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Don Titus, oroduj u
Dobrého pastiera!

V tomto roku si rehoľná spoločnosť

Saleziánov pripomína 50. výročie smrti
blahoslaveného Titusa Zemana a prosia nás
veriacich na Slovensku, aby sme sa  v nedeľu
Dobrého Pastiera aj cez neho obrátili k
Ježišovi, Dobrému Pastierovi a Pánovi žatvy,
aby pre svojich verných a pre svet poslal
dobrých pastierov a horlivých robotníkov
pre dielo evanjelizácie. 
Pán povedal Mojžišovi, keď sa mu zjavil v

horiacom kríku: „Videl som utrpenie svojho

ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre

pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení.

Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z

moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny

do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny,

ktorá oplýva mliekom a medom... Preto

poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj

ľud, Izraelitov, z Egypta!“ (Ex 3,7 – 10)  

Po barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950
boli rehoľníci poslaní do sústreďovacích
táborov, mladých poslali domov, na
vojenskú službu alebo na stavby mládeže,
kde museli podstúpiť ideologické prednášky
a odrádzanie od viery a povolania.
Don Titus Zeman pocítil v sebe
silu a odhodlanie zúčastniť sa na
záchrane povolaní svojich
mladších spolubratov. Bolo ich
treba zorganizovať, vybrať
najodhodlanejších, aby opustili
krajinu, kde bolo ich povolanie
ohrozené, a aby odišli tam, kde by
mohli naplniť svoje povolanie.
Don Titus týchto mladých
spolubratov navštevoval,
povzbudzoval, tajne vysluhoval
sviatosti a organizoval i sprevádzal

ich ilegálne prechody.
Preto prosíme blahoslaveného dona Titusa:
neodpočívaj, pomáhaj a oroduj za nové
duchovné povolania!
Pane, pomôž nám, aby sme v našej krajine
vedeli viesť kultivovaný dialóg aj pri rôznosti
názorov a aby sa vždy rešpektovala
dôstojnosť človeka a jeho základné práva. 
Prosíme ťa, Pane, za duchovných pastierov
Cirkvi a za cirkevné spoločenstvá na
Slovensku, aby pastoráciu mladých a
duchovných povolaní vždy viac vnímali ako
jedinú možnú cestu do budúcnosti.
Prosíme, Pane, za Cirkev a za jej
spoločenstvá a hnutia, aby odvážne a
príťažlivo predkladali hodnoty evanjelia
súčasnej spoločnosti a nepodľahli strachu,
že sa náš Otec nepostará o silu pre
pokorných a milujúcich.
Prosme a modlime sa za nové duchovné
povolania  spolu aj  s Pannou Máriou –
Pomocnicou kresťanov, ktorú si Saleziáni
zvlášť uctievajú, totiž charakteristikou
saleziánskeho ducha je aj súcit a túžba byť
pastierom.
„A Ježiš chodil po všetkých mestách a
dedinách, učil v ich synagógach, hlásal
evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý
neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy,

zľutoval sa nad nimi, lebo boli
zmorené a sklesnuté ako ovce
bez pastiera. Vtedy povedal
svojim učeníkom: Žatva je
veľká, ale robotníkov málo.
Preto proste Pána žatvy, aby
poslal robotníkov na svoju
žatvu.“ (Mt 9, 35 – 38)  

Zdroj: časopis don Bosco dnes,  3/2019
(spracovala Jozefína Gajdovčíková)   
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Na audienciu Svätého Otca prišla aj
Ďakovná púť Košickej arcidiecézy

Vatikán 8. mája (RV) Hneď na druhý deň

po návrate z Bulharska a Severného
Macedónska sa pápež František podelil s
čerstvými dojmami pri generálnej audiencii
na Námestí sv. Petra. Prítomní boli aj
účastníci Ďakovnej púte Košickej
arcidiecézy pod vedením Mons. Bernarda
Bobera, ktorý odovzdal Svätému Otcovi
relikviu bl. Anny Kolesárovej. Slovenskí
pútnici slávili svätú omšu v Bazilike sv. Petra
s kardinálom Jozefom Tomkom.
Pri generálnej audiencii v stredu 8. mája
namiesto zvyčajnej katechézy Svätý Otec
zhodnotil svoju skúsenosť z práve
skončenej apoštolskej cesty v Bulharsku a
Severnom Macedónsku. Poďakoval sa
hostiteľom a vyzdvihol ústredné momenty
cesty. Osobitne pripomenul sv. Cyrila a
Metoda, ktorých duchovný a kultúrny
odkaz je v oboch krajinách trvalo prítomný.
Ako prezradil, zo Skopje si v srdci odnáša
zvlášť príklad jemnocitnej lásky sestier
Matky Terezy, s akou sa správajú k
chudobným.
Svoje zhrnutie hlavných pozitívnych
skúseností z cesty pápež František zakončil
výzvou k modlitbe: „Pozývam vás všetkých
k modlitbe k Panne Márii, aby žehnala obe
tieto krajiny, Bulharsko a Severné
Macedónsko.“ Spolu s celým námestím sa
pomodlil „Zdravas, Mária“. V závere
generálnej audiencie Svätý Otec
pripomenul aj dnešnú odpustovú slávnosť v
talianskej mariánskej svätyni Pompeje a v

argentínskej národnej mariánskej svätyni
Luján.
Púť Rádia Lumen prišla v sprievode
desiatky kňazov. Z ďalších skupín to bola
prešovská farnosť z Konkatedrály sv.
Mikuláša, z Oravy farnosť Zuberec, z
Bratislavy spoločenstvo Máriina misia a
ďalšie skupiny.

Asia Bibiová sa už so svojou rodinou
nachádza v Kanade

Pakistan 8. mája (RV) Asia Bibiová,

pakistanská kresťanka, ktorá bola kvôli
obvineniu z rúhania odsúdená na smrť a
strávila deväť rokov vo väzení, no súd ju
nakoniec zbavil viny, sa už spolu so svojou
rodinou nachádza v Kanade. Potvrdili to
zdroje Ministerstva zahraničných vecí
Pakistanu i Asiin advokát Saiful Malook.
Najvyšší súd Pakistanu Asiu zbavil viny ešte
v októbri 2018, avšak kvôli vyjednávaniu
vlády s predstaviteľmi extrémistického
islamu bol jej odchod z krajiny neistý a jej
život bol v neustálom ohrození.
Biskup diecézy Hyderabad Mons. Samson
Shukardin o odchode Asie pre Agentúru
Fides uviedol:
„Je to jedno dôležité rozhodnutie vlády
nechať ju odísť mimo krajiny, a je to aj
skutok spravodlivosti voči žene, ktorá po
desaťročie znášala silnú nespravodlivosť a
utrpenie. (...) Nikdy nie je ľahké zanechať
milovanú vlasť, miesto vlastných predkov,
svojich drahých a príbuzných. No keď nie sú
alternatívy, je treba zanechať krajinu: veď
tu by bol jej život v nebezpečenstve aj po
rozhodnutí Najvyššieho súdu. (...) Modlíme
sa za jej nový začiatok s jej rodinou v
Kanade.“

Zdroj: www.tkkbs.sk   
(spracovala Anna Sabolová ml.)



vv čASEčASE ODOD 13.05.2018 13.05.2018 DODO 19.05.201919.05.2019

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.5. - 25.5. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feníková.                  
Májová pobožnosť: Počas mája budeme sv. omše začínať májovou pobožnosťou.
Dnes je deň matiek.
Turíčna novéna v Gaboltove: Program pre náš dekanát je na výveske. Kontaktné tel. číslo:
057/4423969. 
Preskúšanie birmovancov podľa oznámených otázok z katechizmu pre mladých bude v

sobotu 18. mája o 1430 v priestoroch fary.

Odpust vo vechci: Na budúcu nedeľu poputujeme o 915 v procesii na odpustovú slávnosť sv.

Jána Nepomuckého do Vechca. Preto v našom kostole nebude sv. omša o 1000. 
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky

sú podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 1330 v pastoračnom centre. 
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať
vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej
omši 13. v mesiaci od mája do októbra.
Aktuálna farská ekonomická rada pôsobiaca od roku 2007 ma týchto členov: Ing. Miroslav
Bača, Helena Baníková, Ing. Juraj Feník, Ing. Eduard Hrubovský, Ján Jenčo, Júlia Kölešová, Ing.
Michal Mudrák, Helena Musáková, Štefan Nutár, Ján Sabol. Týmto ľuďom som zároveň sľúbil,
že vzhľadom na dlhé a náročné obdobie, ktoré majú za sebou v službe farnosti, ich nebudem
oslovovať s ponukou do novej ekonomickej rady.   
Medžugorie 2019: Pozývame vás na 7-dňový pútnický zájazd do Medžugoria v termíne 25. 8.
2019 až 31. 8. 2019 v cene 215 € (s poistením) na osobu. Nahlásiť sa môžete v sakristii
kostola. Informácie u o. Marcela.
Rozpis lektorov:
5. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Bačiková.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPONDELOKONDELOK 13.05.201913.05.2019
Blahoslavenej Panny Márie

Fatimskej (slávnosť titulu kostola)

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + Anna Majerčinová
(na úmysly pútnikov celebruje o. Roman Haško) 

uu TOROKTOROK 14.05.201914.05.2019
sv. Mateja, apoštola (sviatok)  

Sv. omša (JaA): 630 ZBP Anna (75 rokov) 
a Vladimír (55 rokov)  

SS TREDATREDA 15.05.201915.05.2019 Sv. omša: 1830 ZBP Anna (70 rokov) 
(detská)   

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 16.05.201916.05.2019
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a

mučeníka (spomienka) 

Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Juliána (25 rokov)   

PP iATOKiATOK 17.05.201917.05.2019 Sv. omša: 1830 + Jozef Sabol (10. výročie), 
(mládežnícka)               Andrej a Mária  

SS OBOTAOBOTA 18.05.201918.05.2019 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 za obrátenie hriešnikov

Sv. omša (JaA): 1830 + Mária (10. výročie) 
a Štefan (30. výročie) 

NN EDEľAEDEľA 19.05.201919.05.2019

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ODPusTOVÁ slÁVNOsť VO VEchcI

Sv. omša: 800 + Anna (nedožitých 100 rokov), 
Michal, Ladislav  

Sv. ruženec: 1430

LiTuRGicKýLiTuRGicKý PROGRAMPROGRAM ODOD 13.05.2018 13.05.2018 DODO 19.05.201919.05.2019

„Byť sám sebou, vravím vám, znamená byť často sám.” (Tomáš Janovic)


