pokračovanie z druhej strany
druhej svetovej vojne nastal vďaka tomuto zasväteniu, pretože práve v tom roku 1942 pri
Moskve nastáva obrat, Hitler začína ustupovať.
Vojna sa skončila a pápež pre toto dielo podniká ďalšie kroky. 5. júla 1952 zasväcuje Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ľudí v Rusku,
ale aj všetkých tých, ktorí sú pod komunistickou
nadvládou (ap. list Sacro Vergente Anno).
Vieme veľmi dobre, že 50. roky boli aj u nás veľmi ťažké. Skutočne ako jeden červený drak s
chápadlami začal komunistický režim ničiť všetko, všetky krajiny, kde mal akýkoľvek dosah.
OBNOVENIE ZASVÄTENIA SVETA
Počas Druhého vatikánskeho koncilu 510 biskupov zo 78 krajín sveta podpísalo petíciu s
prosbou, aby Svätý Otec zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie celý svet, s osobitným
vymenovaním Ruska a iných národov podmanených komunizmom, a aby to spolu s ním v ten
istý deň urobili všetci biskupi sveta.
Dokument odovzdali Pavlovi VI. počas osobitnej audiencie 3. februára 1964. Pavol VI. 21. novembra 1964 „zasvätil ľudský rod“ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 13. mája 1967 – na
50. výročie fatimských zjavení Pavol VI. navštívil
Fatimu, kde sa modlil o pokoj pre Cirkev a pre
svet.
JÁN PAVOL II.
Vieme veľmi dobre, že požiadavka neba bola
úplne splnená až cez pápeža, ktorý celkom svoj
život zasvätil Panne Márii a to práve vďaka knihe
o Pravej úcte k Panne Márii od Ľudovíta Grignona, ktorý pochopil veľkosť a dôležitosť Panny
Márie v dejinách Cirkvi.
On sám svoj život úplne odovzdal a zasvätil Panne Márii ako kňaz aj ako biskup. Neskôr ako pápež Ján Pavol II. prijíma pápežské heslo: "Totus
Tuus! Celý tvoj, Mária!" Poznajúc, prečítajúc
fatimské tajomstvo, po atentáte v roku 1981 si
uvedomuje, že on je pápežom tohto tajomstva.
O rok nato si urobí púť do Fatimy, kde ďakuje

Matke Božej za záchranu svojho života a zasväcuje svet Panne Márii. Ale biskupi sveta s ním
neboli spojení.
25.3.1984 tento pápež v Ríme opäť zasvätil svet
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, v spojení
so všetkými biskupmi sveta a to je brána, ktorá
otvárala dvere pre milosť Božiu, pre pád komunizmu. Lucia v liste z 8. novembra 1989 adresovanom Svätému Otcovi píše: „Áno, bolo uskutočnené tak, ako si ho priala Matka Božia."
Možno ešte spomenúť, že v jubilejnom roku
2000 (8. októbra) Ján Pavol II. zasvätil Cirkev a
svet v treťom tisícročí Matke Božej. Bolo to v závere svätej omše, ktorá bola slúžená ako jubilejný deň biskupov. Na liturgii, a teda aj na akte
zasvätenia, bolo prítomných 1400 biskupov z
celého sveta. Aj tentoraz to bolo pred sochou
Panny Márie privezenou na túto príležitosť z Fatimy.
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PANE, ĎAKUJEM TI

ZÁVER
Ako sme už uviedli, František zomrel 4.4.1919,
Hyacintka 20.2.1920, blahorečení boli
13.5.2000 vo Fatime. Lucia zomrela 13.2.2005.
Následky toho, čo satan spôsobil vo svete, budeme ešte dlho všetci znášať. Musíme urobiť dostatočné zadosťučinenie za tú neposlušnosť,
musíme priniesť ešte veľmi veľa modlitieb, obiet,
aby sme odčinili to zlo, ktoré celá generácia spôsobila.
Príklad Portugalska nám ukazuje, čoho všetkého sme mohli byť aj my uchránení, keby boli prijali všetci biskupi výzvu svätého Otca a zasvätili
svoje diecézy i celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Ale každý z nás môže prispieť k zasväteniu celého sveta: predovšetkým sám sa
zveriť Panne Márii, zasvätiť svoju rodinu,
pričiniť sa o zasvätenie farnosti, mesta,
dediny ... Pápeži vykonali, čo od nich
Panna Mária žiadala, teraz je rad na nás!
zdroj: maria.sk

Farská rodina vychádza s týždňovou pravidelnosťou, pre vnútornú potrebu farnosti Spišská Belá.
Redakčná rada: ICLic. Jakub Grich (OPraem), Mgr. Martin Schreiner,
Mgr. Marek Suchanovský, Jaroslav Bachleda

www.rkfarnost.spisskabela.sk mail: fspbela@gmail.com
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eď sa zvečerilo, povedal pán vinice
svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘
Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny
popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí
prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.
Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno
dňa a horúčosť.‘
Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu,
nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj
tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe.
Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či
na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘
Tak budú poslední prvými a prví poslednými“ (Mt 20, 8 – 16).
Pravdupovediac, táto stať z Matúšovho evanjelia sa mi pre moje ľudské chápanie môže zle

prijímať. Žijem v časoch, keď sa dá všetko zrátať, vykalkulovať, matematicky zdôvodniť.
Preto na Ježišovej taktike dať každému rovnako pri rozličnej námahe a znášaní bremena
mi niečo, čisto matematicky vzaté, nesedí.
V dnešnom evanjeliu mi Ježiš nechce podať
matematické rébusy, ale túži mi dať lekciu z
lásky. Božie kráľovstvo v nebi je ponúknuté
každému človeku. Tomu, kto tvrdo „drie“ na
svojej viere celý život, tomu, kto sa „spamätá“
niekde uprostred dňa svojho života alebo koho k tomu privedie choroba, narušené vzťahy,
dobrá kniha, duchovná obnova…, ale aj tomu, ktorý sa spamätá úplne na konci života.
Božia logika a moja ľudská logika pracujú na
iných princípoch. Ježiš mi dnes vraví: „Priateľu, nekrivdím ti“ (Mt 20, 13).
Bohu nezáleží na počte „odslúžených“ rokov,
jemu záleží na vytrvalosti, s ktorou sa usilujem získať odmenu neba.
Pane, ďakujem ti za tvoju štedrosť voči
mne.
Zamyslenia

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
1.Darovali na kostol v Sp. Belej.: z krstu Sofie Pješčákovej 50€, Bohu známa 50€. Pán Boh
zaplať.
2.Darovali na kostol v Strážkach: rodina J. Gallika 20€. Pán Boh zaplať.
3. V sakristii si môžete zakúpiť katolícky kalendár na rok 2018. Cena kalendára je
1,50€.
4. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi dňa 30.09.2017, prosíme tieto ženy: Silvia Vengliková, č.d. 136, Edita Geletková, č.d. 137, Anna Geletková, č.d. 240.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
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
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
Miloš Kozub, syn Františka a Renáty r. Zvadovej, býv. v Spišskej Belej
a Stanislava Podolinská, dcéra Stanislava a Ivety r. Peniakovej, býv. Spišskej Belej
Miroslav Andráš, syn Miroslava a Vlasty r. Vargovej, býv. v Spišskej Belej
a Katarína Fiamčíková, dcéra Štefana a Viery r. Kilianyovej, býv. v Nižných Ružbachoch

PO

25.9.

UT

26.9.

ST

27.9.

ŠT

28.9.

PI

29.9.

SO

30.9.

Féria

Strážky

18:30

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
ľubovoľná spomienka
Sv. Vincenta de Paul, kňaza,
spomienka

18:30

17:30

6:30
18:30

Sv. Václava, mučeníka,
ľubovoľná spomienka
SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA,
ARCHANJELOV, Sviatok
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi,
spomienka
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.

SPIŠSKÁ BELÁ:

STRÁŽKY:

17:30 K
17:30

15:00+
17:45 R
18:30

17:30

17:30

6:30
18:30

17:30

17:30

6:30
16:00 S
18:30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

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

Krížová
Ves
17:30

15:00 so
17:30

7:30
9:00
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA
NE 31.9.
10:30
9:00
V CEZROČNOM OBDOBÍ
15:00 P
18:30
+ adorácia P- pobožnosť K - Kolónia R - ruženec so - sobášne obrady S - sobáš so sv. omšou

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

10:00
10:30 K

KRÍŽOVÁ VES:

Po

+ Mária, Vendelín a Branislav

Zdr. a B. pož. Vladimír s rod.

Ut

+ Jozef, Mária a Ján

+ Juraj

St

6.30 + Milan Mazurek s rod.
18.30 ž. Mária a Eva s rod.

+ Maruša Geletková

Jaroslav Šanoba, syn Jaroslava a Ivany r. Tkáčovej, býv. v Ružomberku
a Zdenka Olekšáková, dcéra Antona a Margity r. Marhefkovej, býv. v Spišskej Belej

Št

18:30 + Júlia a Tibor Porubovič

+ Mária, Michal a Alojz

FATIMA 1917 - 2017

Pi

6.30 ž. Anna s rod.
18.30 + Michal a Anna

+ Michal, Jaroslav a Emil
Krempaský

So

6.30 + Jozef Krišanda, kňaz
a zosnulých z rodiny
18.30 + Pavol Martinovič

+ Jarolím Malák

Ne

7.30 za levočských pútnikov
9.00 + František, Helena, Ignác
10.30 za veriacich
18.30 + Jozef, Anna a Ľubomír

Ľuboš Jakubík, syn Ľuboša a Antónie r. Suchej, býv. v Ľubici
a Ema Gažiová, dcéra Petra a Anny r. Lihockej, býv. Spišskej Belej
Marek Depta, syn Františka a Daniely r. Bieľakovej, býv. v Spišskej Belej
a Lucia Krempaská, dcéra Petra a Aleny r. Kredatusovej, býv. v Krížovej Vsi

ZASVÄTENIE SVETA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

Pápež Pius XII. je nazývaný aj fatimský pápež,
lebo bol za biskupa vysvätený 13. mája 1917.
Presne v deň prvého zjavenia vo Fatime. Tento
pápež sa začína Fatimou vážne zaoberať. Slávi
svoje 25. výročie biskupskej vysviacky a vtedy si
2

Spišská
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LITURGICKÝ PREHĽAD

uvedomuje, že Fatimu nemôže nechať nepovšimnutú.
Pápež 13.mája 1942 cez vatikánsky rozhlas zasväcuje svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Vyzval všetkých biskupov, ale žiaľ, pridali
sa k nemu iba portugalskí biskupi. Spojení s touto rozhlasovou reláciou zasvätili Portugalsko
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zvrat v
pokračovanie na zadnej strane

+ Jozef s rod.

Zdr. a B. pož. rod. Gallyovej
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