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Ďalšie zjavenia
Po týchto pravidelných zjaveniach sa
Panna Mária deťom zjavila ešte niekoľkokrát. V jednom zjavení Panna Mária Lucii
povedala, že Hyacintku a Františka si zoberie veľmi skoro, ale ona na určitý čas
ostane na tomto svete. Pán Ježiš si ňou
chce poslúžiť, aby dala spoznať a milovať
Pannu Máriu. „Pán Ježiš chce ustanoviť
vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému
Srdcu. Kto ju prijme, tomu sľubujem spásu a tieto duše budú drahé Bohu, budú
ako kvety, ktorými ja sama okrášlim jeho
trón.“ „A to zostanem sama?“ Panna Mária
jej hovorí: „Nie, nebudeš sama,
moje Nepoškvrnené Srdce bude
tvojím útočišťom a istou ochranou, ktorá ťa privedie k Bohu.“
V roku 1918 František ochorel.
V Portugalsku vtedy zúrila chrípková epidémia. Ochorela aj Hyacintka. V roku 1919 má ešte zjavenie, v ktorom jej Panna Mária
povie dátum, kedy zomrie
a povie jej ešte niečo, o čom sa
tak málo hovorí v dnešných časoch a je to veľmi aktuálne:
„Keby ľudia vedeli, čo je večnosť,
urobili by všetko možné, aby
zmenili svoj život. Prídu módy,
ktoré budú urážať Pána Ježiša.
Osoby, ktoré slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi módy. V Cirkvi
nieto miesta pre módu. Pán Boh je vždy
ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú hriechy nečistoty. Lekári
nemajú svetla, aby uzdravili chorých, lebo
nemajú Božiu lásku. Kňazi musia byť čistí.
Veľmi
čistí.
Neposlušnosť
kňazov
a rehoľníkov voči vlastným predstaveným
a voči Svätému Otcovi sa veľmi nepáči
Pánovi Ježišovi.“
Určite nie náhodou počula Hyacintka
od Panny Márie tieto slová, ktoré sú dnes
zvlášť aktuálne, lebo vidíme, aká móda
vládne vo svete. Tí, ktorí sa obliekajú neslušne, dávajú podnet k hriechu, sú zodpovední nielen za vlastné hriechy, ale aj
za hriechy iných, ktoré zapríčinili. Neslušná móda je diablovým úskokom a vidíme,
že svet ju poslúcha, akoby to bol zákon.
Do tejto siete diabol loví mnohé duše.
Naše odevy musia chrániť oči a srdcia, aby
sme sa nedali strhnúť pokušeniam tela
a sveta.
František zomrel 4. apríla 1919
a Hyacintka 20. februára 1920. Lucia zostáva sama. Ale tak, ako jej to Panna Mária
sľúbila, jej Nepoškvrnené Srdce sa stalo jej
útočiskom a istou cestou, ktorá ju doviedla k Bohu.
(zdroj: Gonzaga da Fonseca: Fatima, Mária
hovorí k svetu)
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OVOCIE FATIMY
Prečo je dôležité aj dnes vykonávať fatimské soboty
Je neaktuálne a nepotrebné modliť sa ruženec za pokoj vo svete, keď sa
u nás na Slovensku nebojuje? Alebo je modlitba za mier vo svete zbytočná?
Je niekoľko dôvodov, kvôli ktorým je stále aktuálne a potrebné vykonávať túto
pobožnosť.
Prvý dôvod tejto pobožnosti má v sebe prisľúbenie pokoja a mieru. Sestra
Lucia v roku 1939 napísala svojmu duchovnému vodcovi závažné slová:
„Od vykonávania tejto pobožnosti, spolu
so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie, bude závisieť vojna alebo
mier vo svete.“ Ak od tohto záviselo tak
veľa v dobe pred 2. svetovou vojnou, tak
tento liek proti vojne vo forme pobožnosti a zasvätenia nestráca svoju
„záručnú dobu“ ani v našej dobe. Či
dnes netreba konať nič osvedčené pre
zachovanie mieru vo svete, aby nebola
vojna?
Druhý dôvod je odčiňovanie za päť
oblastí hriechov voči Bohu, ktoré sa
týkajú Panny Márie. Je pozoruhodné, že
urážky zo strany ľudí voči Panne Márii
sa bytostne dotýkajú aj Boha a sú teda
hodnotené ako hriech. Podobne ako
apoštol Peter zaprel Krista trikrát
a potom mu Ježiš doprial odčiniť to tým,
že mu Peter mohol trikrát vyznať lásku, podobne aj vo Fatime nám Boh dáva
milosť, aby sme mali priestor konkrétnymi piatimi skutočnosťami odčiňovať
to, čím sa v piatich oblastiach previňujeme voči Bohu vzhľadom na Božiu Matku.
Tretím dôvodom je otváranie sa Božiemu požehnaniu. Zo Starého zákona
je známe, ako sa Sýrčan Náman spočiatku nechcel ponoriť sedemkrát do vôd
Jordánu podľa rady Elizea, lebo sa mu to zdalo podradné. Až na prehováranie
sluhov tak učinil a neobanoval, lebo zmizlo jeho malomocenstvo. Touto poslušnosťou sa otvoril Božiemu požehnaniu. Aj my sa nekonaním tejto z neba
danej pobožnosti oberáme o mnoho požehnania pre seba i pre iných, ktoré
nám Boh chce udeliť, vrátane odvrátenia vojny, mieru vo svete a najmä oslobodenia od hriechu ako duchovného malomocenstva.
Štvrtý dôvod je, že prispievame k odčiňujúcemu pokániu. Táto pobožnosť
v nás formuje schopnosť robiť pokánie a odčiňovať aj za hriechy iných. S tým
súvisí aj vyjadrenie Fatimskej Panny z 13. júla 1917, aby sme boli preniknutí
láskou ku Kristovi a z toho dôvodu aj láskou k hriešnikom skutkami odčiňovania za ich hriechy. Panna Mária vtedy (po zobrazení pekla s poznámkou, že
mnoho duší doň ide pre nedostatok modlitieb a obetí za hriešnikov) vyzvala
tri deti a ich prostredníctvom i nás všetkých: „Obetujte sa za hriešnikov a často
hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za
obrátenie hriešnikov a na odčinenie urážok voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie.“
Piatym dôvodom vykonávania pobožnosti je, že prispievame k víťazstvu
Ženy nad satanom. Ak má táto pobožnosť silu zabrániť vojne, ktorú medzi
ľuďmi rozpútava satan, potom je pobožnosť veľmi významná aj v boji proti
satanovi ako takému. Boh túto pobožnosť prostredníctvom Božej Matky zakomponoval do záverečného víťazného boja Ženy proti Zlému. Prečo nekonáme pobožnosť, ktorou nás Boh chce otvárať životu, zabraňuje smrti a odháňa
diabla?
(www.cestaplus.sk)
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Dátum

Deň

Miesto

Čas

01.11.

streda
Slávnosť všetkých svätých

BO

08:00

PA

09:30

02.11.

štvrtok

BO

17:00

PA

18:00

03.11.

piatok

BO

17:00

PA

18:00

04.11.

sobota

PA

08:00

05.11.

31. nedeľa v období cez rok

PA

09:30

BO

11:00

06.11.

pondelok

PA

18:00

07.11.

utorok

BO

18:00

08.11.

streda

PA

07:30

09.11.

štvrtok

PA

18:00

10.11.

piatok

PA

18:00

11.11.

sobota

PA

18:00

12.11.

32. nedeľa v období cez rok

PA

09:30

BO

11:00

13.11.

pondelok

PA

18:00

14.11.

utorok

BO

18:00

15.11.

streda

PA

07:30

16.11.

štvrtok

PA

18:00

17.11.

piatok

PA

18:00

18.11.

sobota

PA

18:00

19.11.

33. nedeľa v období cez rok
zbierka na opravu farského kostola

PA

09:30

svätá liturgia

BO

11:00

20.11.

pondelok

PA

18:00

21.11.

utorok

BO

18:00

22.11.

streda

PA

07:30

Stav finančných prostriedkov k 30.9.2017:

23.11.

štvrtok

PA

18:00

Stav na účtoch
Stav v pokladni
Spolu

24.11.

piatok

PA

18:00

25.11.

sobota

PA

18:00

34. nedeľa v období cez rok

DV

08:00

svätá liturgia

PA

08:00

Slávnosť Krista Kráľa

PA

09:30

BO

11:00

Fulton Sheen známy
americký
katolícky spisovateľ
a biskup rozprával
túto príhodu: „Mal
som raz prednášku.
Po nej prišlo za
mnou dievča a vraví: – Ja sa asi nikdy nestanem katolíčkou. Na príčine je ruženec. Vždy tam opakujete jedno
a to isté. Cítim v tom čosi neúprimné a falošné! – S úsmevom som sa na ňu pozrel a spýtal som sa jej, kto je
ten chlapec, ktorý ju sprevádza. Odvetila, že snúbenec.
Nato som jej povedal: Má vás váš snúbenec rád? –
Isteže! – Ako to viete? – Vždy mi to predsa vraví. – Čo
vám hovorí? – Milujem ťa. – Kedy vám to povedal? –
I teraz, asi pred hodinou! – A povedal vám to aj inokedy? – Vždy, keď sa stretneme! – Slečna, povedal som
jej, vyčítate nám, že nie sme úprimní, pretože vraj pri
ruženci vravíme vždy to isté. Váš snúbenec vám opakuje tiež vždy jedno a to isté. Je teda neúprimný? Ruženec
je buď modlitbou lásky alebo nie je ružencom!“
Svätý páter Pio - mal dar, že sa stále modlil ruženec, pri všetkom, čo robil. Nikdy nechcel byť bez svojej
„zbrane“, ako ruženec nazýval. To bol aj jeho testament, slová, ktoré adresoval duchovným deťom
v predvečer svojej smrti: „Milujte Pannu Máriu
a starajte sa o to, aby bola milovaná. Stále sa modlite
ruženec.“ Pátrovi Piovi raz niekto povedal: „Padre,
dnes sa hovorí, že ruženec je už prežitok, v mnohých
kostoloch sa už tiež vôbec nemodlí.“ Páter Pio odpovedal: „Už vždy bol diablov zámer zničiť túto modlitbu,
ale to sa mu nikdy nepodarí. Je to modlitba Tej, ktorá
zvíťazí nad všetkým a nad všetkými. Ona nás ju naučila, tak ako nás Ježiš naučil Otče náš.“
Blahoslavený Titus Zeman - vo väzení úzko spájal
svoje utrpenia s pomocou Panny Márie. Vytvoril si ruženec, ktorý mal 58 zrniečok. Vyrobil ich z chleba
a každé zrnko znázorňovalo jedno vypočúvanie
a mučenie.
Pre ODVÁŽNY ROK pripravil: Mons. Stanislav Stolárik,
rožňavský diecézny biskup
(https://narodnestretnutiemladeze.sk)

10 675,36 €
6 45,71 €
11 321,07 €
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26.11.

27.11.

pondelok

PA

18:00

28.11.

utorok

BO

18:00

29.11.

streda

PA

07:30

30.11.

štvrtok

PA

18:00

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti.
Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej
omši.

