
 Ježiš Kristus potom Lucii vysvetlil, prečo je práve päť prvých sobôt: „Je 

päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie: 

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu. 

2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej 

3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať 

ju za Matku ľudského pokolenia.  

4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, 

pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke. 

5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny.“ 

 

      Viete, že ... 

 15. januára 2017 budeme sláviť malý odpust na sviatok Poklony reťa-

ziam svätého apoštola Petra.  

 Každý utorok po večernej liturgii je biblická škola. 

 Každý štvrtok večer o 19.30 sa hrá futbal na ZŠ Bernolákova č. 18. 

 Štvrtky v našom chráme od 15.00 je vystavená Najsvätejšia Eucharistia 

k tichej adorácii. Štvrtky o 8.30 sú v našom chráme modlitby matiek. 

 Piatky sa budeme modliť korunku Božieho milosrdenstva. 

 Ďakujem všetkým darcom na sviatočnú výzdobu a všetkým, ktorí pomá-

hali pri upratovaní chrámu a príprave na  sviatky. 

 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef  0911/711 322; 

      o. Vojtech 0904/738134; o. Pavol 0905/649 335;  

      web: www.kezapad.grkatke.sk;  

 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk ;  

 Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 7. mája 2017 o 10.00 hod. 

 Chrámový odpust budeme sláviť v nedeľu 25. júna 2017 archijerejskou 

sv. liturgiou o 10.00. 

 Večerné liturgie v týždni od pondelka do piatka sú celoročne o 17.00 

hod. 

 Vo farnosti putuje po rodinách ikona klokočovskej Bohorodičky, prosí-

me rodiny, aby sa zapojili do reťaze farskej modlitby za rodiny. 

 Svätiť domy a byty budeme 6. a 8. januára 2017 v poobedňajších hodi-

nách. Zapísať sa na svätenie môžete v sakristii. 

 Od januára 2017 chceme vo farnosti zaviesť živú ružencovú ružu - ru-

žencové spoločenstvo, prosíme, aby ste sa zapojili do spoločnej modlit-

by ruženca aj s vymieňaním tajomstiev. Jedno spoločenstvo- jedna ruža 

má 40 členov.  
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        Christos raždajetsja!  
 

Radosť a očakávanie, tak môžeme charakterizovať obdobie, ktoré 

prežívame. Potom prídu sviatky a po nich sa pomaly vraciame do každo-

denného života.   

Narodenie Pána nie je sviatkom iba niekoľkých krásnych 

a očakávaných chvíľ v roku. Náš pozdrav hovorí o tom, že „Kristus sa 

rodí! - Christos raždajetsja!“ a odpovedáme si „Oslavujte ho! – Slavite 

jeho!“ Sme pozývaní, aby sa Kristus stále rodil v nás každý deň, keď 

vstávame, keď pracujeme, keď cestujeme...  Anjeli to takto oznámili pas-

tierom: „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus 

Pán“ (Lk 2,11) Obsahom Božieho „dnes“ je vždy. Božie dnes je naša 

prítomná chvíľa oslavy Boha.  Pastieri išli a oslavovali ho, priniesli mu 

dary. Aj my sme vyzvaní oslavovať Boha. To nie je časovo obmedzená 

návšteva, ale Boh poslal svojho Syna, aby spasil svet, aby sa stal Vykupi-

teľom a Pánom a my, aby sme ho takto oslavovali po všetky dni svojho 

života. Teda radosť Vianoc nie je obmedzená iba na čas Štedrého dňa, 

keď sa obdarúvame a sadáme si k spoločnému stolu a prajem si všetko 

najlepšie. Ponuka vykúpenia a spásy je neustále tu. Ježiš celý rok klope 

na naše dvere a túži, aby sme to počuli, otvorili a dali mu trvalé miesto 

v našom živote. Veď čo nám bráni celý rok byť darom jeden pre druhého, 

myslieť na seba, stretávať sa, jedávať spolu, mať čas jeden pre druhého, 

priať si len to najlepšie, odpúšťať si? Prekážkou sme my sami, lebo ne-

máme čas, lebo žijeme rýchlo, máme veľa povinností... Prekážku treba 

hľadať v nás – v ľuďoch.  Prečo prišiel Ježiš na svet? Aby svojou láskou 

zmenil človeka. Ak dovolíme milosti Božej zmeniť svoje srdcia, tak aj 

posviatočné a všedné dni môžeme prežívať jeden s druhým v pokoji, 

v láske, v dobrote, v milosrdenstve a odpustení.  

Prežime nádherný čas sviatkov pokoja, lásky, Božieho darovania sa 

človeku a zároveň otvorme srdcia pre Boha, aby každý deň v našom ži-

vote bol pokojný, šťastný, radostný a krásny. Požehnané sviatky!     

                                                                                        o. Jozef 
                                        

http://www.kezapad.grkatke.sk/
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100. VÝROČIE FATIMSKÝCH ZJAVENÍ 

Pred 100 rokmi, uprostred 1. svetovej vojny, sa vo Fatime zjavovala Panna 

Márie trom portugalským deťom, Lucii, Hyacinte a Františkovi. 

Predohrou k týmto fatimským zjaveniam bolo zjavenie sa anjela na jar roku 

1916, ktorý sa deťom predstavil ako „anjel pokoja“. Anjel sa im opäť zjavil 

v lete, povedal im, že nebesia majú „plán milosrdenstva“ a poučil ich, aby 

prednášali modlitby a obety. Naučil ich modlitbu: „Ó môj Bože, verím v 

teba, klaniam sa ti a milujem ťa. Odpusť tým, ktorí neveria v teba, nemilujú 

ťa, neklaňajú sa ti a nedúfajú v teba.“ Tretíkrát sa zjavil na jeseň a ponúkol 

deťom Eucharistiu. 

Zjavenia Panny Márie sa začali 13. mája 1917 a pokračovali trinásty deň 

každého mesiaca – okrem augusta, keď boli deti uväznené a hrozila im po-

prava. 19. augusta sa Panna Mária zjavila na inom mieste a sľúbila deťom, 

že 13. októbra urobí zázrak, aby všetci mohli uveriť. 

Tento zázrak Slnka patril do najvyššej triedy zázrakov – udalosť, ktorá je 

podľa prírodných zákonov absolútne nemožná. V tomto prípade šlo o krúže-

nie slnka, ktoré trikrát prešlo hore a dolu, čo sledovalo 70 000 ľudí vo Fati-

me i v susedných dedinách a priniesli o tom správu aj noviny. 

Prírodovedec a teológ o. Stanley L. Jaki, vycestoval do Portugalska vykonať 

dôkladný vedecký výskum výpovedí očitých svedkov a vyhlásení týkajúcich 

sa „zázraku Slnka”. Prišiel k záveru, že „Fatima je pravdepodobne najdôle-

žitejšou udalosťou 20. storočia, znamením Prozreteľnosti pre dobu, ktorá 

mala byť svedkom neuveriteľnej neľudskosti a nemorálnosti.“ 

TRI FATIMSKÉ TAJOMSTVÁ 

Panna Mária pri svojich zjaveniach zverila deťom prorocké posolstvá pre 

ľudí dvadsiateho storočia v troch „tajomstvách“, ktoré neskôr odhalila Lucia 

ako jediná žijúca svedkyňa zjavení. 

Prvé tajomstvo pozostávalo z videnia pekla, po ktorom nasledovalo varova-

nie, že vojny sú spôsobené hriechmi, že „hriechy telesnosti“ sú najčastejšou 

príčinou, že ľudia idú do pekla a že Boh si želá zaviesť úctu k Nepoškvrne-

nému Srdcu Panny Márie na záchranu hriešnikov pred večným zatratením. 

Druhým tajomstvom bolo varovanie pred príchodom 2. svetovej vojny a 

šírením sovietskeho komunizmu, po ktorom nasledovala žiadosť o osobné 

zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zmierne sväté prijíma-

nia v päť prvých sobôt v mesiaci a aby pápež a biskupi zasvätili Rusko Ne-

poškvrnenému Srdcu. Panna Mária varovala, že ak sa to nestane, výsledkom 

bude šírenie omylov Ruska po celom svete a prenasledovanie kresťanov. 

Dodala však, že pápež nakoniec toto zasvätenie vykoná a Rusko sa obráti. 

V treťom tajomstve, ktoré Vatikán zverejnil v roku 2000, Panna Mária ne-

hovorila. Tri deti videli panorámu budúcich utrpení kresťanov i pápeža a 

anjela držiaceho nad svetom ohnivý meč počuli volať: „Pokánie, pokánie, 

pokánie!” Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlit-

bu, 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 mod-

litba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. 

ZASVÄTENIE RUSKA A SVETA 

V roku 1984 pápež Ján Pavol II. v spojení s biskupmi na celom svete zasvä-

til Rusko a svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pokus o atentát na 

Jána Pavla II. sa udial 13. mája 1981 a 13. mája 2000 navštívil Fatimu kvôli 

blahorečeniu dvoch z detí. Náboj, ktorému sa nepodarilo ho zabiť, podľa 

cirkevných predstaviteľov bol osadený do koruny, ktorá zdobí tamojšiu so-

chu Panny Márie. V roku 1989 padol Berlínsky múr a svet náhle prekvapil 

následný rozpad Sovietskeho zväzu. 

Rusko už nešíri po svete svoje omyly ani neprenasleduje kresťanov. No 

kresťania sú stále prenasledovaní rukami islamistických ozbrojencov, ktorí v 

súčasnosti predstavujú veľkú prekážku pre mier vo svete. 

Prečo Panna Mária nespomínala túto hrozbu, keď varovala pred svetovými 

vojnami a prenasledovaním kresťanov? Nebolo treba, lebo už sme mali pri-

merané varovanie od samotného Pána, ktorý prorokoval: „prichádza hodi-

na, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu“ (Jn 

16,2). 

FATIMSKÉ SOBOTY 

Fatimské zjavenia majú svoj špecifický výraz v pobožnosti prvých sobôt 

v mesiaci. 10. decembra 1925 sa sestre Lucii zjavila Panna Mária v cele 

rehoľného domu v Pontevedra s dieťaťom Ježišom. Panna Mária jej poveda-

la: „...sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspo-

vedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a strávia 15 minúť pri 

rozjímaní 15 tajomstiev ruženca, že budem pri nich v hodine smrti so všet-

kými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse.“ Tieto základné duchovné pra-

vidlá fatimských sobôt formujú srdcia ctiteľov Nepoškvrneného Srdca Pan-

ny Márie. 


