FATIMA 1917 - 2017

pokračovaniez minulého čisla
15.2.1926, sa zjavuje v kaplnke Lucii Ježiš ako dieťa
a pýta sa jej: "Už si rozšírila úctu k Nepoškvrnenému Srdcu mojej Matky?" Lucia hovorí: "Mám ťažkosti, ty vieš, že som to povedala kňazovi, aj biskupovi, ty vieš že ja som urobila všetko preto a viac už
urobiť nemôžem."
Ďalej Lucia povedala, že niektoré duše majú ťažkosti spovedať sa v sobotu a prosila, či by spoveď mohla
byť platná 8 dní. Ježiš odpovedal:" Áno, môže to byť
aj dlhšie, za predpokladu, že sú v stave milosti, keď
ma prijímajú a majú úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Máriinmu!"
Zjavenia ešte nekončia, nebo ešte stále útočí na srdcia ľudí. V roku 1929 mala opäť Lucia zjavenie v
kaplnke. Zjavila sa jej Panna Mária a povedala:
"Prišla chvíľa, kedy si Pán Ježiš želá, aby sv. Otec so
všetkými biskupmi zasvätil Rusko môjmu Srdcu a
týmto prostriedkom ho Pán Ježiš zachráni. Je toľko
duší, ktoré Božia spravodlivosť odsudzuje za urážky
spáchané voči mne, preto prichádzam prosiť o zadosťučinenie. Obetuj sa s týmto úmyslom a modli
sa." Lucia toto posolstvo odovzdáva cez svojho biskupa, cez svojho kňaza a neskôr aj sama píše sv. Otcovi, že si toto nebo želá.
Neskoršie Pán Ježiš vnútorným posolstvom Lucii
povedal:
"Nechceli vyhovieť mojej žiadosti! Ako kráľ Francúzska (spomienka na nesplnenie požiadavky Božského Srdca Ježišovho) sa dajú na pokánie a pristúpia k zasväteniu, ale už bude neskoro! Rusko už
medzitým rozšíri svoje bludy po svete, vyvolá vojny
a prenasledovanie Cirkvi. Svätý Otec bude musieť
veľmi trpieť."
Žiaľ, pápež Pius XI. neurobil toto zasvätenie. Za pontifikátu pápeža Pia XII. prichádza strašná vojna, o
ktorej Panna Mária hovorila deťom ešte v júli 1917;
vojna, ktorá bude mať oveľa horšie dôsledky, ako
prvá svetová vojna.
V marci 1939, náš Pán sa zjavil Lucii:“ Žiadaj, znovu
žiadaj, žiadaj neprestajne o založenie spoločenstva
na odčinenie urážok a na počesť Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie v prvé soboty v mesiaci. Čas sa
blíži, keď moja sila spravodlivosti potrestá zločiny
rozličných národov.

ZASVÄTENIE PORTUGALSKA
Portugalskí biskupi vidia, aké davy ľudí prichádzajú
do Fatimy, ako sa modlia. V prvých rokoch po začiatku zjavení neboli doporučené miestnym biskupom púte do Fatimy. Cirkevné vrchnosti si počínali s veľkou opatrnosťou. Fatimskí kňazi boli
podrobení prenasledovaniu zo strany slobodomurárskych vrchností.
Zbožný ľud však napriek zákazu prichádzal až v
šesťdesiatisícovom počte. Prichádzal iba ľud. S odstupom času, v roku 1922, miestny biskup konštatoval, že nie je možné nechať toľké davy bez pastorácie a dovoľuje slúžiť v Cova da Iria sv. omše. V
roku 1926 navštevuje Fatimu už aj pápežsky nuncius. Miestny biskup z Leire robí prvú oficiálnu púť
v roku 1927.
V roku 1930 bolo fatimské zjavenie uznané miestnym biskupom a do Fatimy prišlo oveľa väčšie
množstvo pútnikov ako do Lúrd. Dovtedy Lurdy
boli najväčšou svätyňou mariánskych zjavení. Portugalskí biskupi prijali zjavenie Panny Márie a vyhlásili národnú púť do Fatimy. Rusko šíri bludy a v
Španielsku vypukla krvavá občianská vojna. Preto
všetci portugalskí biskupi si robia púť do Fatimy, na
kolenách pred sochou Panny Márie zasväcujú Portugalsko jej Nepoškvrnenému Srdcu. A Portugalsko bolo krajinou, ktorú komunizmus nezasiahol.
Španielsko s Portugalskom má veľmi dlhú hranicu.
Portugalsko sa vyhlo aj tragédii bratovražedného
boja. Boh zázrakom túto krajinu uchránil vďaka zasväteniu, ktoré urobili portugalskí biskupi
13.5.1931.
Portugalskí biskupi v roku 1938 si robia ďalšiu púť
do Fatimy, za účasti 20 biskupov, tisíc kňazov a vyše
pol milóna veriaciach opäť zasväcujú Portugalsko.
Vzývajú Pannu Máriu ako Kráľovnú Pokoja o pomoc, o záchranu pred druhou svetovou vojnou.
Tým, že oni urobili tento akt, Portugalsko bolo
uchránené od hrôzy druhej svetovej vojny. Toto je
len vecou zázraku. Tu vidno, aký zásah malo zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tu
vidno, čoho všetkého sme mohli byť aj my ušetrení,
nebyť neposlušnosti, ktorá, žiaľ, zachvátila aj mnohých v cirkvi.
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PANE, ODPÚŠŤAŤ JE TAKÉ ŤAŽKÉ!

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem
ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.
Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi,
ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného,
ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov.
Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi“
(Mt 18, 21 – 24. 35).

P

eter pristúpil k Ježišovi a povedal mu:
„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu
bratovi, keď sa proti mne prehreší?
Azda sedem ráz?“

„Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (Mt 18, 22). Teda stále.
Odpustiť z celého srdca a k tomu ešte úplne
zabudnúť na krivdy, si vyžaduje veľmi silnú
vieru! Disponovať ňou sa nedá naučiť z jedného dňa na druhý. Chce to vytrvalý boj so sebou samým a s najväčším úhlavným Božím
nepriateľom, diablom. Veľkou pomôckou v
tomto boji mi môže byť každodenné spytovanie svedomia pred Božím pohľadom a odpovede na otázky, ktoré môžem formulovať iba
ja sám vo svojom vnútri. Prechovávam v mojom srdci hnev pre krivdu, ktorá sa mi skutočne stala, alebo som si ju iba vymyslel? Vychádza moje odpustenie priamo z môjho srdca a
je naozajstné? Dokážem sa modliť k Bohu za
ľudí, ktorí mi ublížili možno aj nechtiac? Zraniť ma vedia tak väčšie krivdy, ako aj nepatrné
veci: nevhodné slovo, ktoré niekto vyslovil na
„moju“ adresu vo chvíli, keď mi je nanič; prekrútenie toho, čo som urobil s čistým úmyslom; vedomé ohováranie alebo osočovanie,
na ktoré reagujem s myšlienkou na pomstu.
Pane, odpúšťať je také ťažké! S tvojou
pomocou to však určite dokážem.
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň

1.Darovali na kostol v Sp. Belej.: novomanželia Pavličkovci 50€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať.
2. Darovali na kostol v Kr. Vsi: Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať.
3. Modlitbové stretnutie III. rádu sv. Františka bude v nedeľu 17.9.2017 o 13.30h vo farskom kostole.
4. Stretnutie mužov bude v pondelok 18.9.2017 po sv. omši na fare.
5. V týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom
je poďakovanie za úrodu.
6. V piatok 22.9.2017 pripadá na našu farnosť celodenná poklona, ktorú zaviedol Boží sluha
biskup Ján Vojtaššák. Poklona začne vo farskom kostole po rannej sv. omši a bude trvať do večernej sv. omši.
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 23.09.2017, prosíme tieto ženy: Mária Olšavská, č.d. 134, Vlasta Konkolová, č.d. 135, Darina Andrášová, č.d. 136.
8. V dňoch 22.9. – 24. 9. 2017 sa uskutoční v našom kostole modlitebné stretnutie matiek.
V piatok od 17.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty, v sobotu od 17,00 hod. modlitba sv. ruženca, v nedeľu
o 15,00 eucharistická pobožnosť s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu. Modlitbami sa v tých
dňoch pripájame k matkám na celom svete. Všetci ste srdečne pozvaní.
9. Miestna organizácia Slovenského Orla v spolupráci s Farským úradom v Spišskej Belej Vás
pozývajú na púť do kostola sv. Martina v obci Hincovce. Púť sa uskutoční 23.9.2017 v sobotu.
Stretnutie pútnikov bude na zástavke autobusov pri Obchodnom dome Jednota v Spišskej Belej.
Odchod autobusu o 7:00 hod . Cena lístka 5€ . Prosíme sa zahlásiť do štvrtka 21.9.2017 v sakrestii
kostola. Svätá omša v Hincovciach bude o 8:00 hod. Predpokladaný návrat o 10:00 hod.
10. Farský úrad v spolupráci s Katolíckou jednotou Slovenska, Vás pozývame do Bratislavy
na Blahorečenie slovenského saleziána kňaza dona Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality. V prípade dostatočného záujmu, odchod autobusu zo Spišskej Belej do Bratislavy bude v sobotu 30. septembra o 3.30h ráno z autobusovej zastávky. Prosíme záujemcov,
aby sa prihlásili v sakristií farského kostola a zaplatili príspevok na dopravu 20, -Eur najneskôr do nedele 24.9.2017.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Karol Mrug, syn Františka a + Cecílie r. Pavličkovej, býv. v Krížovej Vsi
a Eva Novaková r. Tothová, dcéra Ladislava a Evy Šalingovej r. Jurasekovej, býv. v Krížovej Vsi

18.9.

UT

19.9.

ST

20.9.

ŠT

21.9.

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU,
Sviatok

PI

22.9.

SO

23.9.

NE

24.9.

Féria
Sv. Januára, biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka
Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga
Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

6:30
18:30

17:30 K
17:30

Féria

6:30
18:30

17:30

15:00 S

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza,
spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.

6:30
18:30

DVADSIATA PIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30
9:00
10:30
15:00 P
18:30

15:00 S

9:00

10:00
10:30 K

+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady S - sobáš so sv. omšou

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

SPIŠSKÁ BELÁ:

St

6.30 + Oskar, Anna a Ján
18.30 + Ján a Margita Čarnogurský

Dávid Horváth, syn Valenta a Lýdie r. Horváthovej, býv. v Krížovej Vsi
a Andrea Horváthová r. Hangurbadžová, dcéra Slavomíra a Adriany r. Hangurbadžovej, býv. v Krížovej Vsi

Št

+ Emil a rodičia

Pi

6.30 + Sebastián, Ján a Mária s rod.
18.30 Poďakovanie pre Annu za dožitých 95 r. života a B. pož. pre celú jej
rodinu

So

6.30 + Vladimír, Mária, Vojtech
18.30 + Ján Čarnogurský

Ne

07.30 Poďakovanie a B. pož. pre Zuzanu
a Rastislava Škvarek 40. nar.
09.00 + Michal Tomas
10.30 za veriacich
18.30 + Dušan Košický 10 výr.

Ľuboš Jakubík, syn Ľuboša a Antónie r. Suchej, býv. v Ľubici
a Ema Gažiová, dcéra Petra a Anny r. Lihockej, býv. Spišskej Belej

17:30

17:30

Lukáš Hangurbadžo, syn Jozefa a Emílie r. Hangurbadžovej, býv. v Krížovej Vsi
a Diana Hangurbadžová r. Polešová, dcéra Bohuša a Otílie r. Hangurbadžovej, býv. v Krížovej Vsi

Ján Suchanovský, syn Jána a Evy r. Rybovičovej, býv. v Spišskej Belej
a Veronika Čuporáková, dcéra Miroslava a Jany r. Kudzbeľovej, býv. Nižnej

17:30

17:30

+ Ivan

Vladimír Reznický, syn Vladimíra a Márie r. Krempaskej, býv. v Kežmarku
a Silvia Pisarčíková, dcéra Eduarda a Heleny r. Štefaňakovej, býv. Spišskej Belej

18:30

Krížová
Ves

15:00+
17:45 R
18:30

Ut

Miroslav Andráš, syn Miroslava a Vlasty r. Vargovej, býv. v Spišskej Belej
a Katarína Fiamčíková, dcéra Štefana a Viery r. Kilianyovej, býv. Nižných Ružbachoch

Strážky

18:30

+ Anton a Alžbeta

Miloš Kozub, syn Františka a Renáty r. Zvadovej, býv. v Spišskej Belej
a Stanislava Podolinská, dcéra Stanislava a Ivety r. Peniakovej, býv. Spišskej Belej
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PO

Po

Peter Židek r. Hangurbadžo, syn Petra a Marty r. Hangurbadžovej, býv. v Krížovej Vsi
a Jana Hangurbadžová, dcéra Jána a Aleny r. Hangurbadžovej, býv. v Krížovej Vsi

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

STRÁŽKY:

KRÍŽOVÁ VES:

Zdr. a B. pož. Milan a Beata
s rod.
+ Anna Adamjaková
1. výr.

+ Pavličková a Kopčík
+ Štefan, Katarína a Denis
Tomčík

ž. Viera (poďakovanie za + Ľudmila a ost. z rod. Mešarovej
50 rokov života)

+ Paulína a Anna

+ Máriu 5. výr.

Poďakovanie za 60 r. spol. života Viliam a Helena Krempaský
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