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ČO PREDCHÁDZALO UDALOSTIAM VO FATIME  
 Portugalská kráľovská dynastia v 19. storočí sa stala závislou na slobodomurároch 
a bolo pravidlom, že na čele vlády boli slobodomurári najvyšších stupňov. Ich prvora-
dým politickým cieľom bolo zničiť cirkev: do roku 1852 sa duchovenstvo nesmelo stý-
kať s Rímom, v roku 1862 boli zrušené takmer všetky kláštory. Ministerstvo sa miešalo 
do výberu duchovných, dávalo prednosť tým najnevhodnejším. Tým úroveň ducho-
venstva značne upadla. 
 V roku 1910 slobodomurári vo vojsku, združení v ilegálnej organizácii Mladé Portu-
galsko, uskutočnili štátny prevrat. Osoby na čele prevratu boli úzko spojené 

s rozhodujúcimi osobnosťami anglického politického 
života. Jeho výsledkom bol útek kráľa z Portugalska 
a nastolenie „republiky“, ktorej vláda pozostávala 
výlučne zo slobodomurárov. Nebolo to v súlade so 
želaním obyvateľstva, ktoré si vo svojej väčšine želalo 
monarchiu. Nový režim v mene slobody preplnil väz-
nice svojimi domnelými odporcami, kde s nimi veľmi 
kruto zaobchádzal a urýchlene uskutočňoval protika-
tolícke kroky. Nový stav zhodnotil na medzinárod-
nom slobodomurárskom zjazde v roku 1911 v Ríme 
portugalský veľmajster Magalhaes Lima: „Za 10 me-
siacov našich vlád sme urobili to, čo iní nemohli vy-
konať mnoho rokov: vyhnali sme jezuitov, zlikvido-

vali sme náboženské spolky, zaviedli sme rozvody a oddelili sme cirkev od štátu…“ 
Jeho prejav bol sprevádzaný nadšeným potleskom. 
 Nový režim neprispel ani k duchovnému, ani k hmotného blahu portugalského 
ľudu. V roku 1910 - 1926 bolo v Portugalsku 24 vojenských vzbúr a povstaní, krajina 
mala 44 predsedov vlád a štátne financie sa úplne rozvrátili. V roku 1916 vláda pod 
vedením slobodomurára Alfonsa Costu, napriek odporu Katolíckej cirkvi 
a monarchistov, Portugalsko na škodu jeho obyvateľov zatiahla do 1. svetovej vojny. 
V januári 1917 sa v Paríži zástupcovia slobodomurárov Portugalska zúčastnili na zjazde 
slobodomurárov Dohody, Talianska, Srbska a Belgicka, na ktorom sa uzniesli pokra-
čovať vo vojne až do víťazstva namiesto toho, aby sa snažili dosiahnuť mier. Ten istý 
Costa po odluke štátu od cirkvi na slobodomurárskom zjazde vyhlásil, že v priebehu 
dvoch generácií sa v Portugalsku odstráni katolicizmus.   

(http://prop.wz.sk/slobo_15.html) 

 

Pobožnosť piatich prvých so-
bôt 
 Začiatky pobožnosti prvých 
sobôt siahajú až do roku 1917, 
keď 13. júla pri svojom treťom 
zjavení Panna Mária povedala: 
„Prídem požiadať o zasvätenie 
Ruska môjmu Nepoškvrnenému 
srdcu a o zmierne sväté prijíma-
nie na prvé soboty.“ Svoj prísľub 
splnila 10. decembra 1925, keď sa 
zjavila spolu s Ježiškom postu-
lantke Lucii v jej malej cele Kláš-
tora svätej Doroty v španielskom 
meste Pontevedra. 
 Povedal jej: „Dcéra, pozri  
na moje srdce ovinuté tŕním, 
ktorým ho nevďační ľudia prebo-
dávajú rúhaním a nevďakom. 
Snaž sa ma aspoň ty potešiť  
a oznám, že sľubujem všetkým, 
ktorí sa počas piatich mesiacov 
na prvú sobotu vyspovedajú, pri-
stúpia k svätému prijímaniu, po-
modlia sa jeden ruženec a strávia 
so mnou 15 minút pri rozjímaní 
všetkých tajomstiev ruženca 
s úmyslom odčiniť urážky proti 
mne, sľubujem, že budem pri 
nich v hodine smrti so všetkými 
milosťami potrebnými na spásu 
ich duše.“ 
 Prečo práve päť sobôt? Sestre 
Lucii dal odpoveď na túto otázku 
sám Pán Ježiš: „Dcéra moja, dô-
vod je jednoduchý. Je päť druhov 
urážok a rúhaní proti Nepoškvr-
nenému srdcu Panny Márie: 
1. Rúhanie proti Nepoškvrnené-
mu počatiu. 
2. Rúhanie proti panenstvu Mat-
ky Božej. 
3. Rúhanie proti jej Božskému 
materstvu, pri súčasnom nesúh-
lase uznať ju za Matku ľudského 
pokolenia. 
4. Skutky tých, ktorí sa snažia 
verejne vštepiť do sŕdc detí ľaho-
stajnosť, pohŕdanie či dokonca 
nenávisť voči nepoškvrnenej 
Matke. 
5. Skutky tých, ktorí profanizujú* 
obrazy najsvätejšej Panny.“ 
 Úmysel odčiniť urážky spôso-
bené Nepoškvrnenému srdcu 
Panny Márie má prenikať nielen 
sviatosťou zmierenia a zmiernym 
svätým prijímaním, ale aj všetký-
mi ostatnými prvkami pobožnos-
ti prvých – fatimských sobôt.  
(zdroj: Pobožnosti fatimských 
sobôt, Biskupstvo Rožňava) 

*znesväcujú, zneucťujú, robia všedným 

13. V MESIACI  

 Fatimské posolstvo Matky Božej je plné materinskej lásky k nám, ktorú máme veľ-
kodušne s láskou opätovať. Je aktuálne pre naše časy, ale aj pre budúce pokolenia. 
Panna Mária prišla z neba, aby nám pripomenula pravdy evanjelia, zdroj nádeje pre 
ľudstvo, ktoré ochablo v láske a stráca nádej v spásu... Panna Mária sa pýta: „Chcete sa 
ponúknuť Bohu a znášať každé utrpenie, ktoré na vás zošle, ako obetu za odčinenie 
hriechov, ktorými ho ľudia urazili, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov?“ 
Anjel pokoja, ktorý sa v roku 1916 zjavil vo Fatime, pokľakol, sklonil čelo až k zemi 
a naučil deti trikrát opakovať tieto slová: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam 
v teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie za tých, čo v teba neveria, neklaňajú sa ti, ne-
dúfajú v teba a nemilujú ťa.“ 
 Sestra Lucia spomína: „Jeho slová sa vryli tak pevne do našej pamäti, že sme na ne 
nikdy nezabudli. Od tej doby sme trávili dlhý čas tým, že sme hlboko sklonení tú modlit-
bu opakovali, až sme niekedy padali zmorení únavou.“ 
 Biskup Pavol Mária Hnilica SJ zvykol hovoriť: „Fatima nám ukazuje, že môžeme 
spolupracovať na záchrane iných ľudí. To je tá najväčšia kariéra, akú môžeme urobiť.“ 
 Obráteniu neveriacich môžeme my sami najviac pomôcť tým, že budeme verne žiť 
svoje povolanie kresťana. Modlime sa za tých ľudí, ktorí sa nemodlia. Verme v Boha 
a v jeho lásku v mene tých, ktorí Boha odmietajú, alebo dokonca proti nemu bojujú. 

OVOCIE FATIMY  

Pokračovanie na ďalšej strane 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.02. streda PA 18:00 

02.02. 
štvrtok 

obetovanie Pána 
PA 18:00 

03.02.  piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

04.02. sobota PA 08:00 

05.02.  5. nedeľa v cezročnom období   
PA 09:30 

BO 11:00 

06.02. pondelok PA 18:00 

07.02. utorok BO 18:00 

08.02. streda PA 07:30 

09.02. štvrtok BO 18:00 

10.02. piatok PA 18:00 

11.02. sobota PA 17:00 

12.02.  
PA 09:30 

6. nedeľa v cezročnom období   
BO 11:00 

13.02. pondelok PA 18:00 

14.02. utorok BO 18:00 

15.02. streda PA 18:00 

16.02. štvrtok PA 07:30 

17.02. piatok     

18.02. sobota     

19.02.  
7. nedeľa v cezročnom období BO 11:00 

 zbierka na opravu farského kostola  PA 15:00 

20.02. pondelok BO 18:00 

21.02. utorok PA 18:00 

22.02. streda PA 07:30 

23.02. štvrtok PA 18:00 

24.02. piatok PA 18:00 

25.02. sobota PA 15:00 

26.02.  

8. nedeľa v cezročnom období DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

27.02. pondelok PA 18:00 

28.02. utorok BO 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okol-
nosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po ne-
deľnej svätej omši. 
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Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany pre vnútornú 
potrebu.  

Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou. Redakcia si 
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autorského zákona.  
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI  

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Výkaz o hospodárení za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 

Stav obežného majetku k 1.1.2016 

účet  7 464,61 € 

hotovosť  39,12 € 

SPOLU  7 503,73 € 

PRÍJMY*  

Zvonček, zbierky pre potreby farnosti  33 454,15 € 

Zbierky na odoslanie  2 611,99 € 

Dary FO, PO, zahraničie, Ordinariát  3 880,00 € 

Príspevky na časopisy a knihy  270,73 € 

Nájomné (bez odpočítania dane z príjmov)  4 042,96 € 

Úroky z vkladov 0,83 € 

SPOLU 44 260,66 € 

VÝDAVKY  

Náklady na kostol  7 454,97 € 

Náklady na farské priestory  6 009,31 € 

Investičná činnosť—rekonštrukcia kostola 20 303,62 € 

Dary, príspevky PO, FO  1 165,48 € 

Výdavky na organizovanie akcií  1 209,78 € 

Na časopisy a knihy  121,89 € 

Odoslané zbierky na Ordinariát  2 611,49 € 

Príspevky do fondov Ordinariátu  285,58 € 

Ostatné výdavky nedaňové  2 194,60 € 

Daň z príjmu  506,10 € 

SPOLU  41 862,82 € 

Stav obežného majetku k 31.12.2016 

účet  8 826,68 € 

hotovosť  1 074,89 € 

SPOLU 9 901,57 € 

  

* Zbierka v 3. nedeľu za rok 2016 12 271,82 € 

  Príspevky na opravu kostola za rok 2016 7 000,00 € 

Obrázková skladačka 

V októbrovom čísle bude vo Farskom hlásniku uverejne-
ná výzva na prinesenie poskladaného obrázka aj so správ-
nymi odpoveďami. 
Otázka na mesiac február: „Kto sa usiloval v Portu-
galsku o zničenie katolíckej cirkvi?“ 

 Klaňajme sa mu za všetkých, ktorí si doteraz neuve-
domili, ako veľmi pre svoj život potrebujú Boha a jeho 
milosť. 

(http://www.maria.sk/pat-prvych-sobot) 
(Pobožnosti fatimských sobôt, RKC, Biskupstvo Rožňava) 


