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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 8. 
a 15. mája večer. Telocvičňa bude v pon-
delok 15. mája. Modlitby mužov a biblic-
ká škola budú v utorok 9. a 16. mája ve-
čer. Nácvik zboru bude v stredu 10. a 17. 
mája večer. Stretko na fare a zborík budú 
v piatok 12. mája o 16:15 hod.
u Vo štvrtok 11. mája vás pozývame 
do katedrálneho chrámu o 17:30 hod. 
na hudobno-poetický program Zázrak v 
Údolí Cova da Iria. Ide o umelecké stvár-
nenie zjavenia Panny Márie vo Fatime.
u V rámci 100. výročia fatimských zja-
vení môžeme získať plnomocné odpus-
tky každého 13. v mesiaci od mája do 
októbra pri splnení náležitých podmie-
nok. V tieto dni sa budeme po več. sv. li-
turgiách modliť večeradlo so zasvätením 
sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Začíname už túto sobotu 13. mája več. 

sv. liturgiou a následným večeradlom.
u Pozývame vás na odpustovú sláv-
nosť ku cti bl. V. Hopka v Hrabskom, a to 
v nedeľu 14. mája.
u Modlitby chvál budú v nedeľu 14. 
mája so začiatkom o 18:00 hod.
u Prvá sv. spoveď  bude v sobotu 13. 
mája od 9:00 hod. a sv. prijímanie v nede-
ľu 14. mája pri sv. liturgii o 10:00 hod.
u Pozývame vás na 8. metropolitnú púť 
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v 
Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. 
mája. Cena na osobu je 14,-€. Zálohu 5,-
€ je potrebné zaplatiť v sakristii. Autobus 
odchádza ráno o 4:00 hod. z parkoviska 
pri COOP Jednote.
u V mesiaci máj sa modlíme po sv. li-
turgiách v stredy a piatkyna striedačku 
moleben a akatist k presv. Bohorodičke.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Ž 128 hovorí o otcovi ako robotníkovi, ktorý prácou svojich rúk sa má postarať o 

fyzické potreby, ale aj o pokoj a duchovné potreby svojej rodiny: „Budeš jesť z práce 
svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre“ (v. 2). Biblia už od počiatku ukazuje, 
že práca je základnou súčasťou dôstojnosti ľudského života, kde sa hovorí, že Boh 
vzal „človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil“ (Gn 2, 15). Môžeme 
vnímať obraz robotníka, ktorý premieňa hmotu a využíva prostriedky stvoreného 
sveta, a tak dorába „ťažko zarobený chlieb“ (Ž 127, 2) a popritom zveľaďuje aj samého 
seba.

Práca zároveň umožňuje rozvoj spoločnosti, obživu rodiny a tiež jej trvácnosť, 
dôstojnosť a plodnosť: „Aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života, aby 
si videl synov svojich synov“ (Ž 128, 5-6). Kniha Prísloví ukazuje úlohu matky v rodine, 
ktorej práca je namáhavá a zároveň láskavá, za čo si zasluhuje pochvalu manžela i 
detí (porov. Prís 31, 10-31). Aj apoštol Pavol rád pracoval a uvedomoval si nielen po-
trebu práce, ale aj jej účinok na rozvoj človeka. Keď neučil, tak pracoval svojimi ruka-
mi, aby zabezpečoval obživu (porov. Sk 18, 3; 1 Kor 4, 12; 9, 12). Z tejto potreby práce 
vychádzal aj pri učení a ustanovovaní spoločenstiev, keď stanovil normu: „Kto nechce 
pracovať, nech ani neje“ (2 Sol 3, 10; porov. 1 Sol 4, 11).

    Spracoval diakon R. Hreňo (body 23 - 24)

Starostlivá a milujúca matka má svo-
je privilegované postavenie v každej ro-
dine. Niet vari obetavejšieho človeka na 
svete ako milujúca matka so srdcom pri-
praveným nielen trpieť pre tých, ktorých 
miluje, ale najmä slúžiť. Takýmto nádher-
ným srdcom, ktoré nielen trpelo, ale naj-
mä milovalo a slúžilo svojou prítomnos-
ťou po boku svojho Syna Ježiša Krista, 
sa prejavila Mária. Mária, ktorej srdce je 
nepoškvrnené a nakoniec zvíťazí! Takúto 
Matku nám dal Ježiš z kríža. Zveril nám 
ju nie preto, aby sme o nej iba vedeli. Dal 
nám ju preto, aby sme s ňou mohli žiť. 
A Mária to vzala vážne. Až tak vážne, že 
svoju túžbu po záchrane človeka niekoľ-
kokrát prejavila aj v zjaveniach. 

Je namieste položiť si otázku, načo 
sú vlastne tieto zjavenia dobré? Fatima, 
Lurdy, Medugorje, Guadalupe či domáca 
Litmanová a mnohé ďalšie miesta sú zná-
me špeciálnou prítomnosťou Matky Bo-
žej. Prečo všemohúci Boh používa aj ta-
kýto spôsob záchrany pre človeka? Prečo 
mnohí veriaci a čoraz častejšie neveriaci a 
tí, ktorí sú v núdzi či ohrození života, pri-
chádzajú na tieto „sväté miesta“ s očaká-
vaniami, čo sa stane? Možno práve preto, 
lebo cítia, že nebo je tu akosi bližšie ako 
inde. Za kým uteká dieťa ako prvým, keď 
mu je ťažko? Vari to nie je mama? Práve 
preto túži každý z nás nájsť povzbudenie 
svojej viery a uistenie práve pri Matke. 
Zvlášť v týchto pohnutých časoch násilia 
a rôznych nebezpečenstiev je dôležité 
nachádzať Matku, ktorá nám rozumie a 
chápe, čo prežívame. Strach, nepokoj, 

ustarostenosť a nepohoda sprevádzajú 
nejedného z nás. Aj keď si uvedomuje-
me, že niečo nie je v poriadku, nevieme 
to akosi sami zmeniť. 

V týchto dňoch cirkev prichádza s 
oslavou 100. výročia fatimských zjavení. 
Sám si pamätám, že ako malý chlapec 
som našiel v knihovničke starých rodičov 
knihu o fatimskej Panne Márii od Fon-
secu. Niekoľkokrát som si ju prelistoval, 
ale nič viac. Bola to iba jedna z mnohých 
kníh, ktorá ma navyše nezaujala. Po nie-
koľkých rokoch som si k nej opäť našiel 
cestu a mám ju doma. Zaiste to bolo kvô-
li túžbe vedieť o Fatime a zjaveniach viac, 
ale najmä kvôli sebe. Veď keď človek má 
problém, túži nájsť riešenie. A toto rieše-
nie je skutočne blízko. Nielen pre mňa, 
ale pre každého z nás.

Nech už máme akýkoľvek postoj k 
úcte k presv. Bohorodičke. Nech sa sta-
viame do pozície tých, ktorí vzývajú jej 
meno a zverujú sa pod ochranu jej Ne-
poškvrneného srdca či naopak to s Bo-
horodičkou nepreháňajú, je tu riešenie, 
ktoré môže zmeniť náš život, naše rodiny, 
farnosť, cirkev, ba celý svet. Je tu milujú-
ce srdce Matky, ktoré nás môže ochrániť 
pred akýmkoľvek nebezpečenstvom a 
priviesť k svojmu Synovi. Žijeme v milos-
tivých časoch, ktoré sú z Božej prozreteľ-
nosti pre nás pripravené, aby sa mohlo 
naplno zjaviť nekonečné milosrdenstvo 
Boha. Mária sa k nám opäť prihovára. 
Záleží jej na nás. Teraz je rad na nás, čo s 
tým, čo sa nám ponúka, urobíme.

o. Peter Kačur

Posolstvo fatimských zjavení pre súčasného kresťana



Pondelok, 8. máj
Svätý apoštol a evanjelista Ján Teológ
06:30 csl. sv. lit. (HP 218, 378); 18:00 csl. 
sv. lit. (PZ 203, 359); Ap. zač. 24. (Sk 10, 1 
– 16); Jn zač. 24. (6, 56 – 69)

Utorok, 9. máj
Prenesenie pozostatkov sv. Mikuláša Di-
votvorcu, z Myry do mesta Bari     
06:30 sl. sv. lit. (PZ 203, 361); 18:00 csl. sv. 
lit. (HP 218, 380); Ap. zač. 25. (Sk 10, 21 
– 33); Jn zač. 25. (7, 1 – 13)  

Streda, 10. máj
Polovica Päťdesiatnice.  Svätý apoštol 
Šimon Horlivec.
06:30 csl. sv. lit. (HP 220, 381); 18:00 csl. 
sv. lit. (PZ 205, 362); Ap. zač. 34. (Sk 14, 6b 
– 18); Jn zač. 26. (7, 14 – 30)

Štvrtok, 11. máj
Bl. hieromučeník Vasiľ. Svätí, apoštolom 
rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
06:30 sl. sv. lit. (PZ 205, 364); 18:00 csl. sv. 
lit. (HP 220, 383); Ap. zač. 26. (Sk 10, 34 
– 43); Jn zač. 29. (8, 12 – 20)

Piatok, 12. máj
Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský 
biskup, a svätý Germanos, konštantíno-
polský patriarcha.
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 205); Ap. zač. 27. (Sk 10, 44 – 11, 10); 
Jn zač. 30. (8, 21 – 30)

Sobota, 13. máj
Svätá mučenica Glykéria  
06:30 csl. sv. lit. (HP 220, 367); 18:00 csl. 
sv. lit. (PZ 205, 352);  Ap. zač. 29. (Sk 12, 1 
– 11);  Jn zač. 31. (8, 31 – 42a)
18:45 Večeradlo (výročný deň)

Nedeľa, 14. máj
4. hlas. Piata nedeľa po Pasche – o Sa-
maritánke.
08:00 csl. sv. lit. (HP 220, 221); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 205, 206); Ap. zač. 28. (Sk 11, 19 
– 26. 29 – 30); Jn zač. 12. (4, 5 – 42)
17:00 Večiereň

18:00 Modlitby chvál   

Pondelok, 15. máj
Náš prepodobný otec Pachómios Veľký       
06:30 csl. sv. lit. (HP 220, 369); 18:00 sl. sv. 
lit. (PZ 205, 353); Ap. zač. 30. (Sk 12, 12 
– 17); Jn zač. 32. (8, 42 – 51)

Utorok, 16. máj
Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, 
učeník svätého Pachómia Veľkého
06:30 sl. sv. lit. (PZ 205); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 220); Ap. zač. 31. (Sk 12, 25 – 13, 12); 
Jn zač. 33. (8, 51 – 59)

Streda, 17. máj
Zakončenie Polovice Päťdesiatnice
06:30 csl. sv. lit. (HP 220); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 205); Ap. zač. 32. (Sk 13, 13 – 24); Jn 
zač. 18. (6, 5 – 14)

Štvrtok, 18. máj
Svätý mučeník Teodot z Ankyry     
06:30 sl. sv. lit. (PZ 206); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 221); Ap. zač. 35. (Sk 14, 20b – 27); Jn 
zač. 35a. (9, 39 – 10, 9)

Piatok, 19. máj
Svätý hieromučeník Patrik, pruský bis-
kup, a spoločníci.
06:30 csl. sv. lit. (HP 221); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 206); Ap. zač. 36. (Sk 15, 5 – 34); Jn 
zač. 37. (10, 17 – 28a)        

Sobota, 20. máj
Svätý mučeník Tallelaios
18:00 sl. sv. lit. (PZ 206, 355); Ap. zač. 37. 
(Sk 15, 35 – 41); Jn zač. 38. (10, 27 – 38)

Nedeľa, 21. máj
5. hlas. Šiesta nedeľa po Pasche – o sle-
pom.  Svätí veľkí králi a apoštolom rov-
ní Konštantín a Helena.
08:00 csl. sv. lit. (HP 224, 385); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 208); Ap. zač. 38. (Sk 16, 16 – 34); 
Jn zač. 34. (9, 1 – 38)   
17:00 Večiereň

o. Peter Šturák ml.

c h O D e N i e  D O  c h R Á M u

Ako sa správať v chráme - čo v chráme robiť?

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Čo mám vlastne robiť, keď vojdem do cerkvi? Každý, kto prichádza do chrámu, 
mal by sa pokloniť chrámovej ikone. Najväčší prejav lásky je bozk. Ak prichádzame 
k ikone s tým, aby sme vyjadrili svoj vzťah k svätému na nej zobrazenému, podľa slov 
sv. Jána Damaského sa neobraciame k drevu a farbám. Perami sa dotýkame dosky, 
no náš bozk adresujeme samotnému Kristovi, Bohorodičke alebo svätým zobra-
zeným na ikonách. Tu je potrebné poznamenať, že ikona nie je „touchpad“ (dotyková 
plocha), po ktorej len prejdem prstami. Až potom, ako sa pokloním ikone, idem ďalej 
do chrámu. Aj keď vo východných cirkvách je zvykom pri bohoslužbách stáť, v našich 
zemepisných šírkach máme lavice na sedenie v celom chráme, nie len pri stenách. 
Ako v každej slušnej spoločnosti, sú určené v prvom rade pre starých, chorých... Ale 
samozrejme aj pre ďalších, koľkí sa do nich zmestia, pretože je lepšie sedieť a myslieť 
na Boha, ako stáť a myslieť na nohy.

Spracoval o. Peter Šturák ml.

M Á R i A  A  F AT i M A

- zdržanlivosť od mäsa

ÚPLNé ODPuSTKy POčAS 
STOROčNIcE FATImSKých zjAVENÍ

Svätý Otec František pri príležitosti 100. výročia 
fatimských zjavení obdaroval úplnými  

odpustkami všetkých veriacich. Získať ich 
môžeme takýmito spôsobmi:

Vykonať púť do Fatimy, s úctou sa zúčastniť 
niektorej slávnosti ku cti Matky Božej, pomodliť 
sa modlitbu Otče náš, vyznať vieru (modlitba 
Verím v jedného Boha...) a vzývať Pannu Máriu 
Fatimskú.

Vo výročných dňoch (vždy 13. deň mesiaca od 
mája do októbra) si uctiť sochu (ikonu) fatim-

skej Márie v ktoromkoľvek chráme a s úctou 
sa zúčastniť niektorej pobožnosti k úcte Panny 
Márie a pomodliť sa Otče náš, Verím v jedného 

Boha a vzývať Pannu Máriu Fatimskú.

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby 
veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé 
podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, 

modlitby na úmysel Svätého Otca.


