Patriarcha koptskej pravoslávnej cirkvi
Tawadros II. s Františkom
Dňa 10. mája 2013 patriarcha koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadros II. po svojom štvrtkovom príchode do Vatikánu navštívil Baziliku sv.
Petra a katakomby pod ňou. Ubytoval sa v Dome
sv. Marty, kde sa už v ten istý deň mohol neoficiálne stretnúť so Svätým Otcom. František ho oficiálnej prijal dnes na audiencii v knižnici Apoštolského paláca, ktorú ukončila spoločná
modlitba Otče náš a za pokoj v kaplnke Redemptoris Mater.
Dnešná návšteva posilňuje väzby priateľstva a
bratstva, ktoré už zjednocujú Petrov stolec a stolec sv. Marka, dedičstvo nevyčísliteľného odkazu
mučeníkov, teológov, svätých mníchov a verných
Kristových učeníkov, ktorí počas mnohých generácií vydávali svedectvo evanjeliu, často vo veľmi
ťažkých podmienkach
František začal týmito slovami svoj pozdrav, v
ktorom pripomenul stretnutie koptského patriarchu Shenouda III. so Svätým Otcom Pavlom
VI. Pred 40 rokmi - 10. mája 1973 - ním začal
ekumenický dialóg oboch cirkví, ktorý neskôr
vyústil v podpísanie spoločnej kristologickej deklarácie (1988) a k ustanoveniu Zmiešanej medzinárodnej komisie teologického dialógu medzi
Katolíckou cirkvou a zástupcami všetkých pravoslávnych cirkví (1979). Petrov nástupca tieto
kroky označil za míľníky ekumenizmu.
"Sme radi, že dnes môžeme potvrdiť to, čo naši
vážení predchodcovia slávnostne vyhlásili; sme
radi, že sme zjednotení v krste, čoho osobitným
vyjadrením je naša spoločná modlitba, ktorá túži
po dni, keď sa naplní želanie Pána, a my budeme
môcť piť z jedného kalicha (...) Som presvedčený, že pod vedením Ducha Svätého bude naša
vytrvalá modlitba, náš dialóg a naša vzájomná
ochota deň za dňom budovať spoločenstvo vzájomnej lásky, že prinesie nové a podstatné kroky
smerujúce k úplnej jednote.“
František ocenil pozornosť, ktorú novozvolený
koptský pravoslávny patriarcha venuje katolíckym koptom v Egypte. Z jeho iniciatívy vznikla

činnosť Národnej rady kresťanských cirkví, usilujúca sa o bratské vzťahy medzi jednotlivými
cirkvami a ich zapojenie v spoločnosti. Zdieľam
tiež vašu starosť o osudy vašej krajiny a rolu kresťanských komunít, dodal Svätý Otec.
"Ak trpí jeden úd, trpia s ním všetky ostatné údy,
ak je niektorý úd vyznamenaný, všetky ostatné
údy sa s ním radujú". To je zákon kresťanského
života a v tomto zmysle môžeme povedať, že
existuje ekumenizmus utrpenia. Tak ako krv mučeníkov bola semenom síly a plodnosti Cirkvi,
tak sa zdieľanie každodenného utrpenia môže
stať účinným nástrojom jednoty. A istým spôsobom je toto pravdivé tiež v širšom spoločenskom
rozmere a vo vzťahoch medzi kresťanmi a nekresťami. Zo spoločného utrpenia môžu totiž s
Božou pomocou vyklíčiť odpustenie, zmierenie
a pokoj."
Prichádzam z „krajiny Nílu“, devätnásť storočí
existujúcej starovekej cirkvi a z domoviny mníšstva, reagoval patriarcha Tawadros II. vo svojom
pozdrave. Pápeža Františka pozval na návštevu
krajiny a predniesol aj nasledovný návrh: „Nech
je toto len prvým z mnohých sérií stretnutí lásky
a bratstva medzi dvoma veľkými cirkvami. Navrhujem preto, aby sa každý rok 10. mája oslavoval
sviatok bratskej lásky medzi Katolíckou cirkvou
a Koptskou pravoslávnou cirkvou.“
Ako dodal František, cesta medzi oboma cirkvami je ešte možno veľmi dlhá, ale doterajšie kroky,
vrátane stretnutia v Káhire v roku 2000 medzi
Shenoudom III. a Jánom Pavlom II. počas jubilejnej púte, predstavujú záruku pre ďalšie vzťahy.
Tieto sa podľa Svätého Otca nerodia iba z chvíľky osláv, ale aj z „ekumenizmu utrpenia“:
Koptský pravoslávny patriarcha v podvečer navštívi Koloseum a nasledovať bude spoločná večera v Dome sv. Marty. Návšteva potrvá do pondelka 13. mája.
zdroj TKKBS
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Panna Mária Fatimská
Každoročne 13. mája si pripomíname zjavenia Panny Márie vo Fatime v Portugalsku. Úradne bol povolený kult Panny Márie Fatimskej 13.10.1930. Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom malým nevzdelaným deťom, pastierikom, ktoré nevedeli čítať ani písať.
V nedeľu 13. mája 1917 išli
Pannu Máriu videli i počuli,
ako obyčajne pásť ovečky do
František ju iba videl. Panna
Cova da Iria. Vtedy sa im nad
Mária povedala Lucii, že ju bumladým dubom okolo jednej
de počuť aj on, keď sa bude
popoludní zjavila tajomná pamodliť.
Matka Božia zveril trom pastierini. Bola oblečená v bielom a
kom tri posolstvá, v ktorých im
skvela sa ako slnko. Deti stáli
ukázala, čo čaká svet v budúcnosti.
v nemom úžase. Lucia sa
V prvej časti im ukázala peklo.
osmelila ako prvá a spýtala sa:
Druhé posolstvo hovorí o Rusku.
„Kto ste, pani, a odkiaľ prichá„Rusko rozšíri strašné bludy do cedzate?“ Tajomná pani jej holého sveta, mnohí spravodliví budú
vorí: „Prichádzam z neba.“
prenasledovaní. Mnohí dobrí ľudia
Lucia sa jej ďalej spýtala: „A
budú mučení, mnohí kňazi a biskučo od nás chcete?“ Pani jej odpi budú väznení. Budú to veľmi ťažpovedala: „Chcem, aby ste vždy 13. v me- ké časy.“ No zároveň dala Panna Mária 13. júla
siaci prichádzali na toto miesto, šesť mesia- 1917 aj prísľub: „Nakoniec moje Nepoškvrnecov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. né Srdce zvíťazí! Svätý Otec mi zasvätí Rusko,
A chcem, aby ste sa veľa modlili.“ A ďalej ono sa obráti a vo svete nastanú dni pokoja. V
im povedala, aby sa modlili ruženec, ktorý Portugalsku sa zachová čistá viera.“
Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Mámá byť zbraňou v boji proti satanovi.
rie zachovaná v tajnosti. Na konci tohto tretieV ďalších zjaveniach sa im Panna Mária ho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu,
predstavila ako Matka a ako Ružencová ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:
Panna Mária. Chcela, aby sa naučili čítať a Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás
písať. Sľúbila im, že pri zjavení 13. októbra od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duspraví zázrak, aby potvrdila dedinčanom, še, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje miže deti si nevymýšľajú. Najmä Lucia trpela losrdenstvo. Je to fatimská modlitba, ktorá bola
pre tieto zjavenia. Zažívala útoky zo strany pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnimamy, kňaza, dedinčanov, mala aj vnútor- kov.
né pochybnosti, že to môže byť dielo diab- 13. októbra prišlo do Cova da Iria asi
000 ľudí. Pršalo a bol silný vietor.
la. Panna Mária jej však povedala, aby to 70
Panna Mária sa zjavila deťom ako vždy nad nízobetovala za obrátenie hriešnikov. Všetky kym dubom, ktorý už bol celý zničený, keďže
tri deti sa začali postiť, zriekali sa jedla, ho ľudia otrhali. Lucia sa jej opäť pýta, čo si žiaokolo pása nosili povraz. Všetko obetujú za da. Panna Mária jej hovorí, aby na tom mieste
obrátenie hriešnikov. Lucia a Hyacinta
pokračovanie na 2. strane.

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. V nedeľu 12.5. je zbierka na katolícke masmédiá pri príležitosti 47. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov.
2. Oznam pre prvoprijímajúce deti: nácvik sa uskutoční v stredu 15.5. po detskej sv.
omši. Účasť všetkých detí je povinná. Sviatosť zmierenia v sobotu 18.5. o 9.00hod deti zo školy Štefaníkovej a o 9.30hod deti zo školy Petzvalovej. Rodičia a príbuzní, ak
môžu nech sa vyspovedajú počas celého týždňa pred sv. omšami.
3. O pomoc pri upratovaní kostola dňa 17. mája t.j. v piatok po večernej sv. omši prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Moskovská. Prosíme, aby prišli aj muži, je
potrebné posunúť lavice.
4. Spoločenstvo Dávid pozýva na modlitbu chvál v sobotu 18.5.2013 večer po sv. omši
o 20.00 hod do farského kostola.
5. Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah letných
kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo o duchovné povolania.
OHLÁŠKY: SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:

LITURGICKÝ PREHĽAD
NE

12.5.

PO

13.5.

UT

14.5.

ST

15.5.

Féria

ŠT

16.5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka,
spomienka

PI

17.5.

Tomáš Žemba, syn Františka a Valérie, rod. Kurucovej, býv. v Ľubici
a Zuzana Neupauerová, dcéra Miroslava a Daniely, rod. Rothovej, býv. v Sp. Belej.

SO

Ján Halčin, syn Jána a Anny r. Nebusovej, býv. v Lendaku
a Zuzana Batoryová, dcéra Tomáša a Ruženy r. Majerčákovej, býv. v Sp. Belej.

NE

Peter Kucka, syn + Miroslava a Silvie Pavličkovej r. Pekárovej, býv. v Kr. Vsi
a Stanislava Voláthová, dcéra Martina a Evy r. Pirožekovej, býv. v Kr. Vsi.

pokračovanie z titulnej strany
postavili kaplnku na jej počesť a aby sa každý
deň modlili ruženec.
Po týchto pravidelných zjaveniach sa Panna
Mária deťom zjavila ešte niekoľkokrát. Jedno
zjavenie mala Hyacinta tesne pred svojou smrťou. Panna Mária Lucii povedala, že Hyacintu
a Františka si zoberie veľmi skoro, ale ona ešte
ostane na tomto svete. Pán Ježiš si ňou chce
poslúžiť, aby dala spoznať a milovať Pannu
Máriu. „Pán Ježiš chce ustanoviť vo svete úctu
k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju prijme, tomu sľubujem spásu a tieto duše budú
drahé Bohu, budú ako kvety, ktorými ja sama
okrášlim Jeho trón.“ „A to zostanem sama?“
Panna Mária jej hovorí: „Nie, nebudeš sama,
moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočišťom a istou ochranou, ktorá ťa privedie k
Bohu.“
V roku 1918 František ochorel. V Portugalsku
vtedy zúrila chrípková epidémia a on na chríp2

ku zomiera. Takisto aj Hyacinta ochorela.
V roku 1919 mala ešte zjavenie. Panna Mária
jej povedala presný dátum, kedy zomrie.
Okrem toho jej povedala ešte tieto slová: „Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko
možné, aby zmenili svoj život. Prídu módy,
ktoré budú urážať Pána Ježiša. Osoby, ktoré
slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi módy. V
Cirkvi nieto miesta pre módu. Pán Boh je
vždy ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú hriechy nečistoty. Lekári nemajú svetla, aby uzdravili chorých, lebo nemajú Božiu lásku. Kňazi musia byť čistí. Veľmi
čistí. Neposlušnosť kňazov a rehoľníkov voči
vlastným predstaveným a voči sv. Otcovi sa
veľmi nepáči Pánu Ježišovi.“ Hyacinta zomrela
v roku 1920.
13. októbra sa zjavenia vo Fatime končia. Lucii sa Panna Mária potom zjavila viackrát v
kláštore, do ktorého vstúpila.
http://www.zivotopisysvatych.sk/panna-maria-fatimska/

Preblahosl. Panny Márie Fatimskej,
ľub. spomienka
Sv. Mateja, apoštola,
sviatok
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Peter Krajňák, syn Petra a Ľudmily rod. Tomanovej, býv. v Prešove
A Lucia Hangurbadžová, dcéra Petra a Natašy, rod. Hangurbadžovej, býv. v Kríž.Vsi.
František Pisarčík, syn Františka a Kataríny r. Halčinovej, býv. v Sp. Belej
A Eva Raffajová, dcéra Igora a Evy r. Balogovej, býv. v Kežmarku.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
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SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Ne

7.30 + Ján Rezničák 25.výr a ost. z rod.
9.00 † Jozef, Regina Kolesár
18.30 za zdravie a pož. Emil Urbanský

† Milan 5.v., Rastislav,
Alžbeta

Na úmysel kňaza

Po

† Bernadeta, František Šoltýs

Ut

† Andrej Vošček

St

6.30 † Dorota Gancarčíková (5.výr)
17.30 † Mária, Žaneta a ost. z rod.
Kunovej

Št

† Alžbeta Urbanská

zdravie Žofia
Žideková

† Rudolf a Miroslav Bujňák

Pi

6.30 na úmysel kňaza
18.30 † Kristínka (nedož.5 rokov),
za zdravie a pož. Márie a Tobiáša

† Gregor

† Dávid

So

† Ladislav Hotáry (5.výr)

7.30 † Ján Mandák (1.výr)
9.00 zdravie a pož. pre Radku Pajgertovú
Ne
10.30 za prvoprijímajúce deti
18:30 †Šimon (5.výr.),†Anna Hudaček

† Anna Mazurková
† František
Milistenfer
† Andrej Šatala

vdp. Marcel Macala k 40.nar.
B.pomoc a zdravie
pre p. Hudzikovú
s rod.

B.pomoc pre nášho pána
farára Petra Petreka k nar.
3

