pokračovanie z druhej strany
li sa rozlišovali tým, že mali hrozné a škaredé črty strašných a neznámych zvierat. Ale boli
priesvitní, ako to rozžeravené uhlie. Boli sme takí prestrašení, že sme dvihli oči k Panne Márii a
prosili o pomoc.

DRUHÁ ČASŤ TAJOMSTVA
HOVORÍ O BUDÚCNOSTI.

Vtedy nám Panna Mária povedala: «Videli ste
peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť
úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni
a bude mier.
Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať
Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú neznámym
svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým
Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny
vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca.
Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a
o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v
mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa
obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa
trpieť, rôzne národy budú zničené.
Ale nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce.
Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu
bude dopriaty na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju vieru.»

TRETIA ČASŤ TAJOMSTVA
BOLA NA ŽIADOSŤ PANNY
MÁRIE ZACHOVANÁ V TAJNOSTI.

Bola zverejnená až 13. mája 2000. Sestra Lucia
píše:
„Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli
sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie
anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z
neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapá-

liť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej
ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou
rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie,
pokánie, pokánie!“
- „A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme
videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby
v zrkadle, keď pred ním prechádzajú’ biskupa
oblečeného do bieleho ,mali sme predtuchu, že
je to Svätý Otec’. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na
vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných
kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu.
Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké
mesto spolovice zrúcané a neistým krokom,
strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše
mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď
prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho
strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým
spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi,
kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské
osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia.“
- „Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z
nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali
krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“
Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária
naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:
Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás
od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše
najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako
odprosujúca modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď
sa predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.
Zjavenie 13. júla sa skončilo a Panna Mária opäť
ich prosí, aby nasledujúci mesiac trinásteho prišli do Covy da Iria.
zdroj: www.maria.sk
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PÁN MÔJ A BOH MÔJ,
TEBE ZVERUJEM CELÝ SVOJ ŽIVOT

K

eď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho
pokladajú ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša
a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn
Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj
Otec, ktorý je na nebesiach.
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva“ (Mt
16, 13 – 19).
Ježiš sa cestou do Cézarey Filipovej pýta učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
(Mt 16, 13). Keď mu povedia rôzne názory, ktoré si doteraz vypočuli od ľudí, kladie im celkom

osobnú otázku: „A za koho ma pokladáte vy?“
(Mt 16, 15).
Každý veriaci kresťan sa vo svojom živote určite
ocitne pred situáciou, keď Ježišovi nebude stačiť
len opakovať naučené frázy, spamäti odriekané
modlitby, citáty z Písma, ale bude musieť vyjadriť jasne postoj svojho srdca – kým pre neho Ježiš je, čo pre neho znamená viera v Boha, aké
miesto má Boh v jeho srdci i v každodennom
živote.
Možno dnešný deň je pre mňa tou pravou chvíľou, aby som si našiel čas a v hĺbke svojho srdca
uvažoval nad svojím kresťanstvom, nad osobným vzťahom k Bohu, nad miestom, ktoré dávam Bohu vo svojom srdci, i nad tým, ako žijem
svoju vieru vo svete, kde pracujem, študujem,
bývam, zabávam sa, nakupujem, oddychujem.
Kým je pre mňa Boh? Za koho pokladám Ježiša?
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1. Dnes popoludní o 15:00 bude eucharistická pobožnosť.
2. Darovali na kostol v Sp. Belej.: z krstu Matiasa Blanára 10€. V Strážkach: novomanželia
Mišíkovci 50€. Pán Boh zaplať.
3. Na budúcu nedeľu 3.9. pred každou svätou omšou bude vzývanie Ducha Svätého
na začiatok školského roka.
4. V týždni je prvý piatok v mesiaci, všimnime si zmenu, spovedať v Spišskej Belej budeme vždy polhodiny pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok obidva dni dopoludnia od 10:00 do
12:00 a popoludní od 15:00 do sv. omše. V Križovej Vsi polhodiny pred sv. omšou, v piatok od
16:00 do sv. omše. V Strážkach budeme spovedať vo štvrtok od 16:00 do sv. omše a v piatok od
17:00 do sv. omše.
5. Ku chorým pôjde pán kaplán Marek 29.8. od 8:00 a pán kaplán Martin piatok 1.9.
od 12:00.
6. pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 2. 9. 2017, prosíme tieto ženy:
Janka Olekšáková, č.d. 102,Slávka Tkáčová, č.d. 102,Helena Fedorová, č.d. 106.
7. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 3. 9. 2017 o 15.00 hod. vo farskom kostole.
8. Farnosť Spišská Belá a Mestský poľovnícky spolok Poľana Spišská Belá Vás srdečne pozývajú na Svätohubertskú svätú omšu dňa 3. 9. 2017 o 10:30 vo farskom kostole
v Spišskej Belej.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Jozef Boguský, syn Jozefa a Hildy r. Vasilikovej, býv. v St. Ľubovni
a Jana Hatalová, dcéra Pavla a Heleny r. Bizubovej, býv. v Sp. Belej
Daniel Ďuriš, syn Ing. Vladimíra a Ing. Márie r. Bajtošovej, býv. v Spišskej Belej
a Katarína Sadvarová, dcéra Ladislava a Jolany r. Kovalčíkovej, býv. v Poprade

LITURGICKÝ PREHĽAD
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28.8.
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Féria

15:00+
17:45 R
18:30

17:30

PI

1.9.

6:30
18:30

17:30

SO

2.9.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa,
spomienka

18:30
18:30

Féria
prvý piatok v mesiaci
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka,
prvá sobota v mesiaci
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.

17:30
17:30

6:30
15:00 S
18:30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:
07.30 Zdr. a B. pož. Štefan 75 r. a Matej 18 r.
09.00 za zdr. a B. pož. pre miništrantov
10.30 za veriacich
18.30 + Mária 5 výr., + Ján a Mária
+ Mária Krišandová 5. výr.

Ut

Zdr. a B. pož. Štefana a Ivety a poďakovanie za 30. r. manželstva

Štefan Kozub, syn +Karola a + Magdalény r. Lorenčíkovej, býv. v Spišskej Belej
a Slávka Grivalská, dcéra + Michala a Boženy r. Adamjakovej, býv. v Krížovej Vsi

St

+ Filoména 1. výr. a + Jakub

Št
Pi

+ Ema a Anton Kertioví, + Irena a Štefan
Zvadoví
6.30 + Ján, Helena, Anna
18.30 za duše v očistci

So

7.30 Zdr. a B. pož. František
18.30 + Ján Kuchta 1 výr.

Ne

18:30K
8:00

17:30
17:30

7:30
9:00
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
NE
3.9.
10:30
9:15
V CEZROČNOM OBDOBÍ
15:00 P
18:30
+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady S - sobáš so sv. omšou

Po

pokračovanie na zadnej strane

9:15

PO

Tibor Geletka, syn Jozefa a Marty r. Krempaskej, býv. v Poprade
a Soňa Boršošová, dcéra Štefana a Márie r. Ištocyovej, býv. v Sp. Belej

Lucia to popisuje takto: "Panna Mária roztiahla
ruky a z jej prstov vytryskla žiara, ktorá akoby
prerazila hlbiny zeme. Zdalo sa, že odraz žiary
prenikol do zeme a videli sme sťa more ohňa,
diablov a duše, akoby boli priesvitným uhlím
2 čiernej alebo bronzovej farby, ale s ľudským vý-

7:30
9:00
10:30
18:30

27.8.

Ne

zorom. Duše sa v tomto požiari vznášali, dvíhané do výšky s plameňmi, ktoré ale potom znovu
padali na všetky strany, podobné iskrám vo veľkých požiaroch. Boli bez váhy a rovnováhy. Krik,
stonanie od bolesti, zúfalstvo spôsobovali hrôzu
a trasenie. Pod vplyvom tohoto videnia som zúfalo vykríkla. Počuli to všetci okolostojaci. Diab-

Krížová
Ves

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ladislav Pavličko, syn Ladislava a Dariny r. Rotovej, býv. v Kežmarku
a Ivona Hanakovíčová, dcéra + Jozefa a Bernardiny r. Antošovej, býv. v Čerhove

V PRVEJ ČASTI TAJOMSTVA
UKAZUJE DEŤOM PEKLO.

Strážky

NE

Dalibor Chorogvický, syn Dalibora a Aleny r. Bekešovej, býv. v Sp. Belej
a Juliana Gemzová, dcéra Olivera a Anny r. Pekárovej, býv. v Sp. Belej

FATIMA 1917 - 2017

Spišská
Belá

8:00
11:00 K

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Zdr. a B. pož. Marika
50 r.

+ Ján Pavličko 30 výr. a + Anna
+ Martin Bušovský

+ Ján a Anna a + z
rod. Tomašovej
+ Oto, Ivan a Ľudmila
+ Tibor a Helena
+ Rozália a Mária

07.30 + Ondrej a Mária Tomeček
09.00 + Anna Britaňáková 10 výr. a Zdr. a B.
pož. pre rod. Britaňakovú
+ Alžbeta Kovalčíková
10.30 za veriacich
1. výr.
18.30 Poďakovanie 10 r. manželstva a zdr. a
B. pož. Silvia a Martin

Zdr. a B. pož. Irena Bušovská
Zdr. a B. pož. Drahoslava a deti
Matej a Tomáš
Zdr. a B. pož. Mária Špesová
75. nar.
3

