pokračovanie z titulnej strany
pršalo, bola zima, fúkal strašný vietor. Šudia, ktorí
od skorého rána prichádzali do Cova da Iria, borili sa v blate a boli celí premočení. Keďže fúkal vietor, nepomohli im ani dáždniky. Od rána sa tam
modlili a čakali na to, čo Boh vykoná skrze Pannu
Máriu.
Do Cova da Iria prichádzajú aj mnohí slobodomurári, ktorí chcú toto všetko zosmiešniť, uviesť v
masmédiách, akí luhári sú kresťania. Pre nich tá
chvíľa čakania bola veľmi dlhá. Okolo poludnia
prichádzajú do Cova da Iria aj deti. Majú veľký
problém sa tam dostať cez tie davy ľudí. Chlapi im
pomáhajú, aby sa dostali k dubu, kde po minulé
mesiace sa im Panna Mária zjavovala.
Okolo poludnia v žiare a v blesku prichádza Panna Mária, zjavuje sa im nad nízkym dubom, ktorý
už je celý zničený, pretože ľudia ho už obtrhali.
Lucia sa jej opäť pýta, čo si od nich žiada. Ona si
žiada, aby na tom mieste postavili kaplnku na jej
počesť, pretože je Ružencová Panna Mária. Chce,
aby sa každý deň modlili sv. ruženec. Keďže v tom
čase bola prvá svetová vojna, Lucia sa jej pýta, či sa
skoro skončí táto vojna. Panna Mária im hovorí,
že áno, skončí sa skoro a vojaci sa vrátia domov.
Lucia s Matkou Božou rozpráva aj o bežných veciach.
Lenže potom sa stáva jedna zvláštna vec. Slnko
predtým bolo zakryté mrakmi, husto pršalo. Tesne pred tým, ako malo začať zjavenie, dážď ustáva,
mraky akoby sa začali od seba vzdiaľovať a v malej
štrbine sa začína ukazovať slnko. Panna Mária
roztvorila ruky, z jej rúk opäť vyšla žiara a Lucia
nevediac prečo, ani nehľadela na slnko, skôr hľadela na hruď Panny Márie, zrazu vykríkla: " Pozrite na Slnko!"
A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj ako tanec slnka.
Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť a menilo
rôzne farby. Farebné lúče padali na ľudí, takže aj
ľudia sa navzájom videli farebne. Začalo veľmi silne rotovať a v tej rotácii, akoby padalo na zem. Bolo hrozné. Všetci si mysleli, že sa blíži koniec sveta.
Ľudia od hrôzy a strachu kričali. Padali do blata,
modlili sa a prosili o odpustenie hriechov. Zázrak
Slnka trval asi 10 minút.

Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do Slnka, v popredí Slnka uvideli Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. Panna Mária sa im
tam zjavuje so Sv. Rodinou. To bolo jedno zjavenie. Potom toto zmizlo a Panna Mária sa im potom zjavila ako Karmelská Panna Mária. Lucia to
spoznala podľa jej šiat. Keď toto zmizlo, tak potom sa im Panna Mária zjavila ešte ako Sedembolestná Panna Mária. Lucia vravela, že spoznávala v
duchu, nepovedala jej to Panna Mária, že aj keď
prichádza v rôznych podobách, vždy si želá jedno
a to isté ako Matka, aby nám pomohla kráčať cestou svätosti, aby nám ukázala cestu.
Prítomnosť Sv. Rodiny v zjavení chápala ako naliehavú výzvu k svätosti rodín, aby sme upriamili
svoj pohľad na Nazaretskú Rodinu a nasledovali
ju pri tomto putovaní do neba. V zjavení Karmelskej Panny Márie v rehoľnom rúchu vidí výzvu k
dokonalosti v zasvätenom živote, a zjavenie Bolestnej Márie vidí ako výzvu k dokonalosti kresťanského života, tým nám chce vyjadriť hodnotu
utrpenia a obety z lásky. Tento zázrak potvrdil
pravosť zjavení vo Fatime. Celé posolstvo fatimskej Panny Márie musíme chápať vo svetle materinskej lásky. Či môže matka mlčať, keď sú podkopávané základy našej spásy?
Zjavenie 13. októbra sa skončilo, ale zjavenia sa
týmto nekončia. Panna Mária 13. júla Lucii povedala, že príde a požiada o zasvätenie Ruska a požiada o odprosujúce zmierne pobožnosti v prvé
soboty mesiaca.
13. októbra sa zjavenia vo Fatime končia a 25. októbra sa začína veľká októbrová socialistická revolúcia, to, o čom Panna Mária v júli deťom hovorila. Rusko začína rozširovať svoje bludy do celého
sveta. Všetko to začína v Rusku v strašnej sile a
moci. Stalin likvidoval cirkev, kňazov, kostoly. Roky po októbrovej revolúcii to boli roky mučeníctva v Rusku. Preto Panna Mária povedala, že príde a požiada Sv. otca o zasvätenie Ruska.
Povedala: "Ak sa ľudia neobrátia a neprestanú
urážať Boha, príde iná vojna, horšia ako táto prvá."
Prvá svetová vojna skončila a za ňou prišla ešte
horšia, druhá svetová vojna.
zdroj: www.maria.sk
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FATIMA 1917 - 2017

ZJAVENIE 19. AUGUSTA

13. augusta prichádza do Cova da Iria už množstvo ľudí.
Zjavenia Panny Márie veľmi dráždili slobodomurárov. Starosta krajského mesta Vila Nova de
Ourém prichádza 13. augusta do Fatimy na faru
za pánom farárom a žiadal si predvolať deti.
Miestny farár dal deti priviesť na faru a starosta ich
zobral do auta a odvádza do svojej vily, do krajského mesta.
Tam deti vypočúval a zastrašoval, žiadal ich aby
odvolali zjavenia, aby pripustili, že klamali. Hyacintke hovorí, že ak toto všetko neodvolá, má tam
kotol s vriacim olejom a v tom oleji ju uvarí. Nakoniec do svojej vily zavolá psychiatra a deti necháva vyšetriť. Psychiater mal za úlohu vyhlásiť, že
deti majú halucinácie a že sú psychicky choré.
Psychiater ich vyšetril a zistil, že deti sú úplne v
poriadku.
Ľudia prichádzajú do Cova da Iria. Okolo poludnia všetci uvideli žiaru, v ktorej Panna Mária prichádza, ale deti neprišli. Ľudia nevedeli, čo sa stalo. Lenže neskôr niekto v zástupe vykríkol, že
starosta deti uväznil. A tak sa dvíha vlna odporu
voči starostovi. Starosta musí deti vrátiť naspäť do
Fatimy.
Deti prichádzajú so svojimi ovečkami na pašu.
Keďže sa deti 13. augusta na zjavenie nemohli dostaviť, zjavenie majú až 19. augusta. Panna Mária
im znovu opakuje, že si želá, aby do Cova da Iria
prišli aj na ďalší mesiac 13. septembra a 13. októbra. A tu im aj sľubuje, že v októbri urobí zázrak.
Žiadala ich, aby sa veľa modlili a prinášali obety za
hriešnikov.
Povedala:«Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do
pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.»

Ľudia sa začali na deti obracať s rôznymi prosbami, aby ich predkladali Panne Márii. Lucia všetky
prosby odovzdáva Panne Márii. Panna Mária im
hovorí, že niektorých uzdraví, ale niektorí ostanú
tak ako sú, so svojou chorobou, so svojím utrpením, pretože to pre spásu ich duše je oveľa lepšie.

ZJAVENIE 13. SEPTEMBRA

13. septembra Panna Mária prichádza do Cova
da Iria. Prichádzajú tam aj deti a spolu s nimi aj
veľmi veľký zástup ľudí. Lucia sa jej opäť pýta, čo si
od nich žiada. Panna Mária jej hovorí, že chce, aby
pokračovali v modlitbe svätého ruženca tak, ako
začali.
Panna Mária okrem iného povedala:
«Modlite sa ďalej ruženec, aby ste vyprosili koniec vojny. V októbri príde i Kristus Pán, Sedembolestná Panna Mária a Panna Mária Karmelská,
svätý Jozef s Ježiškom, aby požehnali svet. Boh je
s vašimi obetami spokojný, ale nechce, aby ste
spali s povrazom1 obviazaným okolo tela. Noste
ho iba vo dne.»
(Deti začali nosiť okolo tela kúsok hrubého povrazu, ktorý si nedávali dole ani v noci. To im často
bránilo spať.)

ZJAVENIE 13. OKTÓBRA

13. októbra 1917 sa do Fatimy chystá veľmi veľké
množstvo ľudí, pretože na tento deň je prisľúbený
zázrak. Lucia o tomto zázraku hovorila, že Panna
Mária potvrdí pravosť zjavení. Lucia to doma nemá ľahké. Jej mama je plná strachu, že Lucia ľudí
podviedla. Bojí sa, že sa nič nestane, že jej dcéra
ostane klamárkou, celá ich rodina utrpí na dobrom mene, ktoré má.
Podľa štatistiky 13. októbra do Cova da Iria prišlo
asi 70 000 ľudí. Počasie tiež nebolo dobré, vonku
pokračovanie na zadnej strane

1. Darovali na kostol v Sp. Belej.: z pohrebu Albína Gallika 50€. Pán Boh zaplať.
2. Stretnutie členov ružencového bratstva bude v nedeľu 3. 9. 2017 o 15.00 hod. vo farskom
kostole.
3. V pondelok 4.9.2017 bude po sv. omši stretnutie pastoračnej rady v kancelárii farského úradu.
4. Sv. omše za účastí detí budú bývať v piatok večer o 18.30h.
5. O pomoc pri upratovaní kostola v Krížovej Vsi pred odpustovou slávnosťou dňa
09.09.2017, prosíme tieto ženy: Mária Dindová, č.d. 108, Edita Krempaská, č.d. 109, Jana Scholtzová, č.d. 109, Alena Krempaská, č.d. 112, Marta Molitorisová, č.d. 113, Marcela Krempaská, č.d. 114.
6. Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie v Kr. Vsi
budeme vysluhovať v piatok 8.9.2017 od 16.30h. Okrem toho celý týždeň pred alebo
po sv. omši.
7. V nedeľu 10.9.2017 vás pozývame na tradičný futbalový zápas „Starí páni“ vs. kňazi,
ktorý sa uskutoční na ihrisku v Spišskej Belej o 16.30h.
8. eRko: Spoločenstvo Deti Márie pozýva detí a ich rodičov na prvé spoločné stretko,
ktoré bude 09.09.2017 o 15:00. Stretneme sa pred farou. Tešia sa na vás animátori.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA SI CHCÚ VYSLÚŽIŤ:
Ladislav Pavličko, syn Ladislava a Dariny r. Rotovej, býv. v Kežmarku
a Ivona Hanakovíčová, dcéra + Jozefa a Bernardiny r. Antošovej, býv. v Čerhove

PO

4.9.

Féria

18:30

UT

5.9.

Sv. Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice
ľubovoľná spomienka

18:30

ST

6.9.

Féria

6:30
18:30

ŠT

7.9.

PI

8.9.

SO

9.9.

NE

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

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

PANE, TÚŽIM NÁJSŤ RADOSŤ A čiť určitý štandard svojej rodine, snažia sa veľa zarobiť, aby boli niekým, aby boli „in“. Do tohto svePOKOJ V TVOJOM NÁRUČÍ.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť,
stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a
svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve
svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí
každému podľa jeho skutkov“ (Mt 16, 21 – 26).
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Ježiš dnes hovorí ideálne slová pre dnešnú hektickú a uponáhľanú dobu. Mnoho ľudí „stratí“ svoj
život v práci, a nie v jednej, pretože chcú zabezpe-

ta plného zhonu mi Ježiš hovorí:
„Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a
svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 26). Ako mám
týmto slovám rozumieť? Ako by som mal podľa
nich žiť? Určite by som nemal nechať zamestnanie a iba sa modliť kdesi v kútiku izby. Keď ma Ježiš vyzýva, aby som sa staral o svoju dušu, aby som
jej neuškodil, môže to znamenať, že si mám dopriať chvíle, ktoré spôsobujú radosť môjmu srdcu,
potechu, príjemné chvíle, ktoré ma občerstvia,
dodajú síl a urobia ma pokojným a radostným
kresťanom, ktorý sa s vnútornou radosťou z Božej
blízkosti, z oddychu v jeho náručí rád podelí aj s
inými.

10.9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho
a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov
spomienka
Narodenie Panny Márie
sviatok
Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka,
Večerná sv. omša je z nasled. nedele.
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
V Kr. Vsi odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie

Strážky

Krížová
Ves
17:30

17:30

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

17:30
18:30 K

9:15

10:00

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

Milan Tokarčík, syn Milana a Anny r. Badovskej, býv. v Spišskej Belej
a Juliana Stoklasová, dcéra Juraja a Viery r. Babicovej, býv. Brezne
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

Spišská
Belá

LITURGICKÝ PREHĽAD

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
SPIŠSKÁ BELÁ:
+ Mária, Martin a Ján

STRÁŽKY:

Po

KRÍŽOVÁ VES:
+ Ondrej a + Anna Rezničák

Ut

+ Jozef, Katarína a Ján Rusnáček

+ Renáta a Vlado

St

6.30 + Peter Horničák
18.30 za zdravie a Božie požehnanie pre
Karolínu

Št

Poďakovanie, zdr. a B. pož. Anna 50r.

+ Rozália

+ Ida a Andrej Grivalský

Pi

6.30 + z rod. Tomečkovej a Oberlovej
18.30 + Štefan a + z rod. Voščekovej a
Gemzovej

+ Michal a Miroslav
Neupauer

+ Ján Šatala 50 výr.

So

6.30 + Jozef Nebus
18.30 + Adela Girgaschová 1 výr.

Ne

07.30 + Margita, Jozef, Mária a ost. + z rod.
09.00 Zdr. a B. pož. rod. Bočkaiovej
a Šelepovej
10.30 ž. Genovéva Stanková
18.30 + Anna a Helena Mlynarčíková a ost.
+ z rod.

ž. Marek s rod.

+ Anna Mazureková 5. výr

+ z rod. Šidlovských

+ z rodiny Siskovej
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