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Udalosti po zjaveniach - za-
svätenie Portugalska 
 Portugalskí biskupi videli, 
aké davy ľudí prichádzali do Fa-
timy modliť sa. V prvých rokoch 
po začiatku zjavení neboli dopo-
ručené miestnym biskupom púte 
do Fatimy. Cirkevné vrchnosti si 
počínali s veľkou opatrnosťou. 
Fatimskí kňazi boli prenasledo-
vaní zo strany slobodomurár-
skych vrchností. Zbožný ľud však 
napriek zákazu prichádzal až 
v šesťdesiattisícovom počte. 
S odstupom času, v roku 1922, 
miestny biskup konštatoval, že 
nie je možné nechať toľké davy 
bez pastorácie a dovoľuje slúžiť 
v Cova da Iria sväté omše. V roku 
1926 navštevuje Fatimu už aj 
pápežský nuncius. Miestny bis-
kup z Leire organizuje prvú ofi-
ciálnu púť v roku 1927. V roku 
1930 bolo fatimské zjavenie 
uznané miestnym biskupom a do 
Fatimy prišlo oveľa väčšie množ-
stvo pútnikov ako do Lúrd. Do-
vtedy boli Lurdy najväčšou svä-
tyňou mariánskych zjavení. Por-
tugalskí biskupi prijali zjavenie 
Panny Márie a vyhlásili národnú 
púť do Fatimy. 
 Rusko šírilo bludy 
a v Španielsku vypukla krvavá 
občianska vojna. Preto všetci 
portugalskí biskupi putujú  
do Fatimy, na kolenách pred 
sochou Panny Márie zasväcujú 
Portugalsko jej Nepoškvrnenému 
Srdcu. 
 A Portugalsko bolo krajinou, 
ktorú komunizmus nezasiahol. 
Vyhlo sa aj tragédii bratovražed-
ného boja. Boh zázrakom túto 
krajinu uchránil vďaka zasväte-
niu, ktoré urobili portugalskí 
biskupi 13. mája 1931. V roku 1938 
urobili aj ďalšiu púť do Fatimy 
a za účasti 20 biskupov, tisíc 
kňazov a vyše pol milióna veria-
cich opäť zasväcujú Portugalsko. 
Vzývajú Pannu Máriu ako Krá-
ľovnú pokoja o pomoc, 
o záchranu pred druhou sveto-
vou vojnou. Portugalsko tak bolo 
uchránené od hrôzy druhej sve-
tovej vojny. Takýto vplyv malo 
zasvätenie krajiny Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie. Tu 
vidno, čoho všetkého sme mohli 
byť aj my ušetrení, nebyť nepo-
slušnosti, ktorá, žiaľ, zachvátila 
aj mnohých v Cirkvi. 

(zdroj: www.maria.sk) 

 

Modlitba posvätného ruženca – cesta k modlitbe srdcom 
 Modlitba posvätného ruženca je pre mnohých ľudí to najkrajšie po svätej omši. Dáva 
úžasnú silu pri prekonávaní pokušení, sebaovládaní sa a posilňuje vieru. 
 Modlitba ruženca je meditačná niť. Jej rytmické opakovanie prináša duši pokoj, kým sú-
stredenie sa na slová, najmä na Máriinu postavu a na obrazy Krista, ktoré sa postupne otvára-
jú pred našimi očami, pomáhajú duši odpútať sa od starostí a umožňujú jej pozdvihnúť po-
hľad k Bohu. Nie je dôležité, aby sme sa sústreďovali na každé slovo, ale aby sme nechali  
na seba pôsobiť pokoj, ktorý jednotvárny rytmus prináša. 
 Ruženec je najkratšou cestou k modlitbe srdcom. Máriina modlitba priťahuje do srdca 
človeka, čo sa modlí s ružencom v ruke, Ducha Svätého. Stalo sa tak vo večeradle, keď Mária 
pripojila svoju prosbu k prosbe učeníkov a stala sa vzorom modlitby pre Cirkev. Duch Svätý 
zapálil v Cirkvi a vo svete oheň a rozžeravil ho do biela. Ak sa niekto modlí ruženec s dôverou 
a vytrvalosťou, skôr či neskôr pocíti, že sa mu v srdci rodí ustavičná modlitba Ducha. Porozu-
mie tak Ježišovým slovám z Evanjelia: „Treba sa neustále modliť a neochabovať.“ 
 Ruženec, ak si s ním nedáme námahu, je typicky odriekanou modlitbou. Pavol VI. 
v encyklike Marialis Cultus povedal: „Ak modlitba nie je kontemplatívna, je to iba mŕtvola 
bez duše,“ telo bez duše. Náš ruženec je málo platný, ak nie je kontemplatívnou modlitbou. 
 Modliť sa srdcom znamená odpustiť každému blížnemu, nepriateľovi, ľuďom, ktorí nás 
urazili alebo nám robia zle. Nachádzať v nich lásku, ktorá nás vedie po ceste, na ktorej sú 
hrbolce a je veľmi strmá, po ktorej sú väčšinou iba pády a vstávania. Ale Pán pri nás stojí 
a pomáha nám vstávať, keď spadneme. 
 Modlitbou srdca sa duchovne naša duša rozvíja v kráse. Taktiež modlitbou srdca vniká  
do našej bytosti pokoj, ktorý tak veľmi potrebujeme. Prostredníctvom modlitby srdca zistíme, 
aké veľké dobrodenia nám Pán Ježiš spolu s nebeským Otcom každý deň preukazujú 

(https://sk.wikibooks.org/wiki/Modlitby/Ruženec) 

OVOCIE FATIMY  

BIBLICKÁ NEDEĽA 2017   

Rodinná pobožnosť Božieho slova  
 Rodina by sa mala pravidelne živiť Božím slovom, spoločným čítaním Biblie a modlitbou 
slova. Odporúča sa, aby Biblia mala v rodine privilegované miesto a nebola len odložená  
na poličke. Odporúča sa preto spoločne konať rodinné pobožnosti Božieho slova. Pre sláve-
nie rodinnej pobožnosti si treba vymedziť čas, ale aj pripraviť miesto. Symbolicky sa rodina 
môže zhromaždiť počas tejto pobožnosti pri stole, na ktorom sa obyčajne prestiera pre spo-
ločné jedlo. Členovia rodiny si tak môžu uvedomiť, že nielen z chleba žije človek. Aby sa zvý-
raznila výnimočnosť Božieho slova a bola mu preukázaná úcta je dobré prestrieť stôl, do stre-
du položiť zažatú sviecu (alebo adventný veniec) a k nej Bibliu, z ktorej sa bude čítať.  
Všetci sa spoločne prežehnajú. Otec alebo matka (alebo iný člen rodiny, ktorý sa premodlie-
va) zodvihne knihu Písma so slovami: Nech svetlo Božieho slova osvetľuje náš domov. 
Všetci odpovedajú: Amen.  
 Úvodná modlitba: Nebeský Otče, s vierou berieme do rúk Sväté písmo. Veríme, že 
obsahuje slová, ktoré majú byť svetlom v živote našej rodiny. Bože, Duchu Svätý, ty si 
vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím Ťa, pomáhaj nám pochopiť všetky slo-
vá, ktoré budeme teraz v Písme čítať a daj nám silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, Jozef  
a Mária prijali Ťa, ako svojho syna – Slovo Boha – a spolu s Tebou vytvorili Svätú rodi-
nu, daj prosím ťa, aby čítané Božie slovo našu rodinu viedlo na ceste k svätosti. Svätí 
Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste všet-
kým v našej rodine lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý 
náš život. Amen.  
 Pokračuje čítanie vybranej pasáže zo Svätého písma. Môže to byť text zvolený podľa litur-
gického poriadku alebo postupné čítanie jednej biblickej knihy počas každej pobožnosti. Od-
porúča sa, aby každý pri čítaní mal svoj text, ale zároveň, aby čítané Božie slovo zaznelo na-
hlas. Čítanie z Písma sa začína liturgickou formulou: Čítanie z napr. Evanjelia podľa Jána; 
Prvého listu apoštola Pavla Solúnčanom, atď. Nasleduje samotné čítanie Božieho slova. 
Končí sa taktiež liturgickou formulou: Počuli sme Božie slovo. Ostatní odpovedajú: Bohu 
vďaka.  
 Keďže pobožnosť Božieho slova sa uskutočňuje v rodine, tak je potrebné počas čítania  
                     Pokračovanie na ďalšej strane  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.12. piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

02.12. sobota PA 18:00 

03.12. 1. adventná nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

04.12. pondelok PA 18:00 

05.12. utorok BO 18:00 

06.12. streda- roráty PA 06:30 

07.12. štvrtok- roráty PA 06:30 

08.12. 
piatok 

slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie   

BO 17:00 

PA 18:00 

09.12. sobota PA 18:00 

10.12. 
2. adventná nedeľa PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

11.12. pondelok PA 18:00 

12.12. utorok BO 18:00 

13.12. streda - roráty PA 06:30 

14.12. štvrtok  - roráty PA 06:30 

15.12. piatok PA 18:00 

16.12. sobota PA 18:00 

17.12. 

3. adventná nedeľa DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

zbierka na opravu farského kostola    PA 09:30 

  BO 11:00 

18.12. pondelok PA 15:30 

19.12. utorok PA 15:30 

20.12. streda PA 15:30 

21.12. štvrtok PA 15:30 

22.12. piatok PA 15:30 

23.12. sobota BO 18:00 

24.12. 4. adventná nedeľa   
PA 08:00 

BO 23:00 

25.12. 
pondelok 

slávnosť narodenia Pána     

PA 00:00 

PA 09:30 

BO 11:00 

26.12. 

utorok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

27.12. streda PA 07:30 

28.12. štvrtok PA 18:00 

29.12. piatok PA 18:00 

30.12. sobota PA 18:00 

31.12. 
nedeľa 

sviatok Najsvätejšej rodiny   

PA 09:30 

BO 11:00 
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI  

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Stav finančných prostriedkov k 31.10.2017: 

Stav na účtoch   11 820,84 € 
Stav v pokladni            714,61 € 
Spolu      12 535,45 € 
 
Program sv. omší je iba orientačný pre dopredu ne-
predvídané okolnosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré 
sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej omši. 

i spoločnej reflexie brať ohľad na schopnosť vnímania  
a chápania textu u všetkých členov rodiny, predovšet-
kým detí. Ak súčasťou rodiny sú aj malé deti, po spo-
ločnom prečítaní textu z Písma môže nasledovať tomu 
zodpovedajúce čítanie z Biblie pre deti. Následne mô-
že nasledovať stručné vysvetlenie prispôsobené úrovni 
detí. Samotná spoločná reflexia môže prebiehať  
v dvoch krokoch: Vidieť – Ide tu o vnímanie podstaty 
samotného textu. Pokiaľ je textom rozprávanie, pýta-
me sa najskôr: Aké hlavné postavy vystupujú v príbe-
hu? Kde sa koná príbeh? V akom čase? Na akom mies-
te? Poznáme už tieto postavy? Vieme identifikovať 
miesto? Čo je hlavnou ideou príbehu? Ak má text po-
dobu reči, tak sa pýtame: Kto prednáša reč? Komu je 
adresovaná? Aká je hlavná myšlienka reči? Spoločný 
rozhovor vedie rodič, alebo iná dospelá osoba z rodi-
ny. Na vysvetlenie textu môžeme použiť vysvetlivky 
v Biblii, alebo rôzne pomôcky, komentáre napr. z ča-
sopisu Sväté písmo pre každého. Konať – Po sústrede-
ní sa na hlavnú výpoveď textu sa jednotliví členovia 
rodiny zamyslia nad tým, k akému konkrétnemu pred-
savzatiu a konaniu ich vedie čítaný biblický text. Môžu 
si vybrať jedno konkrétne predsavzatie alebo si každý 
člen rodiny určí svoje vlastné.  
 Po spoločnom zamýšľaní sa nad Božím slovom 
nasledujú prosby rodiny. Môžu sa prednášať tak, ako 
počas liturgie. Môžu byť prednesené všetky uvedené, 
alebo len niektoré vybrané. Nakoniec, každý môže 
pripojiť vlastné prosby.  
 Pobožnosť sa končí záverečnou modlitbou, ktorú 
prednesie jeden z rodičov: Bože, Duchu Svätý, ďaku-
jeme Ti, že si nás viedol pri čítaní Svätého písma. 
Daj, nech ono v našej rodine rozmnožuje Božiu 
milosť, rozvíja vieru, dodáva nádej a posilňuje 
lásku. Panna Mária, ktorá si vo svojom srdci za-
chovávala slová svojho Syna a uvažovala o nich, 
daj, nech vždy ochotne prijímame a v srdci zacho-
vávame každé slovo, ktoré pochádza od Boha. 
Amen.  
 Na záver pobožnosti si môže rodina zaspievať 
vhodnú náboženskú pieseň a nakoniec sa členovia 
rodiny môžu pobozkať na znak súdržnosti a lásky, ako 
k tomu vyzýval apoštol Pavol prvých kresťanov: 
„Pozdravte sa navzájom svätým bozkom“ (1 Kor 16,20). 
 Poznámka redakcie: Rodinnú pobožnosť Božieho 
slova aj s prosbami nájdete na samostatnom letáku  
v kostole.  


