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Vizionárka Lucia z Fatimy

- posledný zápas

Sestra Lucia dos Santos, jedna z troch detí,

ktoré boli svedkami mariánskych zjavení vo
Fatime, zomrela v roku 2005. No pred smrťou
predpovedala, že posledný zápas medzi
Kristom a Satanom bude o manželstvo a
rodinu. Tak hovorí kardinál Carlo Caffarra,
ktorý uvádza, že vizionárka mu poslala list s
týmto posolstvom, keď bol arcibiskupom v
Bologni v Taliansku. Vyhlásenie sestry Lucie,
ktoré vyslovila počas pontifikátu sv. Jána
Pavla II., znovu zverejnil týždenník Desde la
Fe v arcidiecéze v Mexiku ako reakciu na
výrok prezidenta Enriqiueho Pena Nieteho,
ktorý oznámil, že bude podporovať
manželstvo medzi homosexuálmi v tejto
krajine. Mexický týždenník pripomenul
vyhlásenia kardinála Caffarru pre taliansku
tlač z roku 2008, tri roky po smrti sestry
Lucie. 
Dňa 16. februára 2008 taliansky kardinál
slúžil omšu pri hrobe Padra Pia a potom
poskytol rozhovor pre Tele Radio Padre Pio.
Spýtali sa ho na proroctvá sestry Lucie dos
Santos, ktorá hovorí „o poslednom zápase
medzi Pánom a kráľovstvom Satana“.
Kardinál Caffarra vysvetlil, že sv. Ján Pavol II.
ho poveril, aby založil Pontifikálny Inštitút
pre štúdiá manželstva a rodiny. Na začiatku
tejto misie poslal kardinál sestre Lucii z
Fatimy list prostredníctvom jej biskupa,

keďže to nemohol urobiť priamo. „Keďže
som neočakával, že mi odpíše, pretože som
ju žiadal len o jej modlitby, mi z
nevysvetliteľných dôvodov prišiel list s jej
podpisom, ktorý je teraz v archíve Inštitútu,“
povedal kardinál. „V liste bolo napísane:
Posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom
Satana bude o manželstvo a rodinu. Nebojte
sa. Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť
manželstva a rodiny bude mať protivníkov a
oponentov, pretože toto je rozhodujúca
otázka. Potom dodala: Panna Mária už však
rozmliaždila hlavu Satana.“ Kardinál Caffarra
povedal, že po tom čo „znova hovoril s Jánom
Pavlom II., je presvedčený, že rodina je jadro
sporu, keďže je nosným pilierom stvorenia.
Je skutočným vzťahom medzi mužom a
ženou a generáciami. Ak sa zničí základový
stĺp, zrúti sa celá budova. Toho sme
svedkami v dnešnej dobe. Práve sa
nachádzame v tomto kľúčovom bode a
vieme to.“ Kardinál dodal: „Som dojatý, keď
čítam životopis Padra Pia a dozvedám sa, ako
veľmi bola preňho posvätnosť manželstva a
svätosť manželov dôležitá napriek
opodstatneným úskaliam."
Myslím, že je dobré teraz v tejto dobe na to
pamätať zvlášť aj v našej farnosti Fatimskej
Panny Márie. Možnože môžeme urobiť málo,
ale modliť sa môžeme stále, pretože
modlitba mení veci.

(Zdroj: www.lifenews.sk, spracoval: Marek Kunder)
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Ako sa modliť za deti

Pri modlitbe za svoje deti sa vám možno

občas stane, že neviete, čo máte hovoriť.
Poprosíte Boha, aby ich žehnal a staral sa o
ne a to je asi tak všetko. Možno bude dobré
inšpirovať sa pri modlitbe Sv. Písmom.
Úmysly modlitieb môžete prispôsobiť
konkrétnym potrebám a situáciám, v
ktorých sa vaše deti práve nachádzajú
Môžete si tak obohatiť svoj duchovný život a
vytvoriť nepretržitú modlitebnú reťaz, ktorá
vás bude pobádať, aby ste po ničom inom
netúžili viac, ako po tom najlepšom, čo má
pre každé z vašich detí Boh pripravené. Ježiš
prisľúbil odmenu tým, čo sa vytrvalo a s
dôverou modlia (porov. Mt 7, 7-8). A navyše
sa pravidelnou modlitbou naučíte klásť
členov svojej rodiny na popredné miesta v
rebríčku hodnôt. 

Modlite sa za to, aby vaše deti: 
1. Milovali Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou
silou a svojho blížneho ako seba samého.
Porov. Mt 22, 36- 40
2. Čo najskôr vo svojom živote spoznali
Krista ako svojho Pána. Porov. 2 Tim 3,15

3. Znenávideli zlo, pýchu, pretvárku a
hriech. Porov. Ž 97, 10. 38,18; Prís 8,13
4. Boli uchránené od zlého v každej oblasti
života, teda v duchovnej, emocionálnej,
duševnej i telesnej. Porov. Jn 17, 15; 10, 10;
Rim 12,9
5. Pán pokoril a napomenul, keď urobia
niečo zlé. Porov. Ž 119, 71 a Hebr 12,5-6
6. Dostali od Pána múdrosť, porozumenie,
vedomosť a uvážlivosť. Porov. Dan 1, 17.20;
Prís 1,4; Jak 1,5
7. Rešpektovali autority a podriaďovali sa
im. Porov. R 13,1; Ef 6, 1 – 3; Hebr 13,17
8. Mali dobrých priateľov a vyhýbali sa zlým.
Porov. Prís 1,10 – 16;13,20
9. Našli zbožných manželov/manželky a
dobre vychovali deti, ktoré budú žiť pre
Krista. Porov. 2Kor 6, 14 – 17; Dt6
10. Žili čisto. Porov. 1Kor 6, 18-20
11. Mali čisté a citlivé svedomie. Porov.
Sk24,16; 1Tim1,19; 4,1 – 2; Tít 1,15 - 16
12. Nemali strach, ale kráčali v bázni pred
Pánom. Porov. Ž 23, 4; Dt 10, 12
13. Boli požehnaním pre vašu rodinu, pre
Cirkev a prinášali Krista svetu. Porov. Mt
28,1 – 20; Ef 1,3; 4,29
14. Spoznávali Božiu vôľu a boli úspešné v
každom dobrom diele. Porov. Ef 1, 16 – 19;
Flp 1,11; Kol 1,9
15. Rástli v láske, v poznaní dobra a zostali
čisté až do Kristovho príchodu. Porov. Flp1,
9-10

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov

Spomíname
V Teba, Pane, som dúfal, nedaj mi zahynúť naveky. Amen.
Dňa 23.8.2016 si pripomíname 5. výročie od úmrtia nášho otca, dedka a
pradedka Michala Rybarčáka. Ktorí ste ho poznali, prosím, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.

S láskou a úctou dcéra Eva a syn Michal s rodinami



stran
a 3

Božie slovo nadnes
1. čítanie: Iz 66, 18
Žalm: Ž 117, 1. 2
Ant.: Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium.
2. čítanie: Hebr 12, 5-7. 11-13
Evanjelium: Lk 13,22-30

Krátke zamyslenie na evanjelium: V mnohých
situáciách života nás sprevádza
samozrejmosť. A veľakrát je to aj dobre, keď nemusíme denne riešiť napr. starosti ohľadom
cesty do práce. Ako veľmi je však samozrejmé, že budeme spasení? Jasné, ide o vzdialenú
otázku, ak máme ešte pred sebou veľa šťastných rokov života. Avšak práve tieto "šťastné
roky" sú časom, ktorý určuje vstup do kráľovstva. Ježiš na otázku "je málo tých, ktorí budú
spasení" neodpovie. Pozornosť totiž posunie k inej otázke: "čo urobiť pre to, aby sme boli
spasení my". Návod je vlastne celkom jednoduchý. Stačí nekonať zlo. Spása teda nie je len
otázkou, či si človek splnil tie alebo iné povinnosti. Ale či sa vo svojom živote rozhodol pre
dobro a tomu venoval svoje sily. A to sa týka úplne všetkých ľudí. 

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň

Poďakovanie

Všetkým lektorom, ktorí čítali čítania a prosby na našej odpustovej slávnosti sv. Joachima
a sv. Anny ako aj na sv. omši pred gr.-kat. odpustom v sobotu za ich službu a obetu.
Všetkým, ktorí prinášali obetné dary ako aj ich chystali na obe tieto príležitosti. 
Všetkým veriacim, ktorí sa zúčastnili procesie v sobotu z nášho nového kostola do gr.-kat.
chrámu na sv. omšu pred ich odpustom Usnutia Panny Márie. 
Nech vám to náš dobrotivý Boh odplatí tam, kde to najviac uzná za vhodné. 
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Slovenské Lurdy –

Turzovka 2016

Deň tretí – pondelok 04. júl 2016

Pred východom ma upútal obraz Fatimskej

Panny Márie z nápisom, kde sa píše: „Nech
Vás má Matka Božia Fatimska vo svojej
ochrane a bezpečne Vás sprevádza na Vašej
spiatočnej ceste.“ 
Sadáme na rowery a idem hore kopcom.
Dnes nás čaká prechod na Slovensko
severne okolo Západných Tatier, cez celú
Oravu až na Kysuce. Skôr než opustíme toto
mesto, v skratke o vzniku kostola Fatimskej
Panny Márie v Zakopanom.

Kostol Fatimskej Panny Márie
V Zakopanom - v Krzseptówkach, pod
horským tatranským  masívom Giewont, je
postavený nádherný nový kostol: 
„Sanktuarium Matky Božej Fatimskej.“
Vo svete je známy pod názvom „Poľská
Fatima“. 

Krátka história 
I. Pallotíni v službe “fatimského posolstva”.
Od roku 1946 sa otcovia pallotíni v Poľsku
stali šíriteľmi a misionármi fatimského
kultu. V roku 1951 sa Krzeptówki stali
Centrom fatimského kultu v Spoločnosti
katolíckeho apoštolátu a roku 1961 skupina
pallotínskych misionárov začala exercície –
Dni duchovnej obnovy na tému “rodinného
ruženca”, ktoré boli spojené s navštívením
sochy Fatimskej Panny Márie na území
celého Poľska.

II.  Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie.
Vznikla roku 1951 a posvätená bola, už

nebohým, otcom arcibiskupom Baziakom
dňa 11. októbra 1959. V kaplnke sa
nachádza historická socha Fatimskej Panny
Márie, ktorú roku 1961 dostal Štefan
kardinál Wyszyński a potom ju odovzdal do
tejto kaplnky.
15. októbra 1961 vtedajší biskup Krakova –
Karol Wojtyła posvätil sochu, aj kaplnku v
parku.
21. októbra 1987 v Ríme na Námestí sv.
Petra Svätý Otec Ján Pavol II. korunoval
sochu Matky Božej Fatimskej
.
III. Kostol Matky Božej Fatimskej
Poliaci dňa 13.5.1981 – v deň atentátu na
pápeža Jána Pavla II. – sľúbili, ak sa pápež
uzdraví, postaviť nový kostol k úcte
Fatimskej Panny Márie. Za uzdravenie
pápeža sa veľmi intenzívne dennodenne
modlili v blízkej kaplnke…
Pápež bol zázračne uzdravený a Poliaci
začali ďakovné vótum za záchranu jeho
života. V júli 1987 bolo posvätené miesto
pod novostavbou. 13. mája 1992 posvätil
nový kostol krakovský metropolita František
Kardinál Macharski.

IV.  Návšteva Jána Pavla II.
Dňa 7. júna 1997 na 1. sobotu mesiaca a
liturgickú spomienku Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie do Sanktuária Fatimskej
Panej na Krzeptówkach prišiel Svätý Otec
Ján Pavol II. Po príchode do sanktuária
najprv navštívil miestnu kaplnku
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Potom
slúžil v kostole svätú omšu, počas ktorej
dedikoval  kostol a povedal homíliu.

(Peter Tóth)
pokračovanie v budúcich číslach)
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Paradoxy dneška

Dnes máme väčšie domy, ale menšie

rodiny 
– viac vymožeností, ale menej času; 
– viac titulov, ale menej zdravého rozumu; 
– viac vedomostí, ale menej súdnosti; 
– viac odborníkov, ale aj viac problémov; 
– viac zdravotníctva, ale menej
starostlivosti. 
Utrácame príliš bezstarostne 
– smejeme sa primálo – jazdíme prirýchlo –
nahneváme sa priskoro; 
– čítame príliš málo, televíziu sledujeme
priveľa, a modlíme sa naozaj zriedka; 
– znásobili sme svoje majetky, ale stratili
sme skutočné hodnoty; 
– rozprávame priveľa, milujeme primálo; 
– klameme príliš často; 
– učíme sa zarábať na živobytie, ale nie ako
žiť; 
– pridali sme roky životu, ale nie život
rokom; 
– máme viac vyšších budov, ale menej
charakteru; 
– širšiu diaľnicu, ale užší obzor; 
– míňame viac, ale máme menej, kupujeme
viac, tešíme sa z toho menej; 
– cestujeme na Mesiac a späť, ale nevieme
prejsť cez ulicu a navštíviť susedov; 
– dobývame vonkajší vesmír, ale nie
vnútorný svet, rozbili sme atóm, ale nie
naše predsudky; 
– píšeme viac, učíme sa menej. 
Plánujeme viac, dokončujeme menej 

– naučili sme sa ponáhľať, ale nie čakať; 
– máme vyššie platy, ale nižšiu morálku; 
– vyrobili sme viac počítačov na viac
informácií, ale takmer sa už nerozprávame; 
– máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu kvalitu; 
– je to čas rýchleho stravovania, ale
pomalého trávenia; 
– vysokých mužov, ale nízkych charakterov; 
– máme viac voľna, ale menej zábavy; 
– viac druhov jedla, ale menej chuti;
– dva platy, ale viac rozvodov; 
– krajšie domy, ale rozbité rodiny.

Preto 
– nenechávaj nič na zvláštnu príležitosť,
pretože každý deň, ktorý žiješ, je zvláštna
príležitosť;
–  vyhľadávaj vedomosti, viac čítaj, seď na
verande a obdivuj krásny výhľad bez toho,
aby si myslel na seba;
– viac času venuj rodine a priateľom, jedz
obľúbené jedlá a navštevuj miesta, ktoré
máš rád.

Život je reťaz radostných okamihov, vôbec
ho nemusíš len nejako prežiť. Vyhoď zo
svojho slovníka frázy ako „snáď niekedy
inokedy“ alebo „nabudúce“.
Neodkladaj nič, čo prináša smiech a radosť
do tvojho života. 
Každý deň, každá hodina, každá minúta je
výnimočná – a ty nevieš, či nebude tvoja
posledná.

Človek je bytosť, ktorá potrebuje ku šťastiu
veľmi málo a je nešťastná, lebo chce veľmi
veľa.

Anonym

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci, Poďme sa

rozprávať
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Biskup z Ugandy hľadá koordinátora
rozvojových aktivít v rámci diecézy

Bratislava 17. augusta (TK KBS) Biskup

Sabino Ocan Odoki z diecézy Arua (v
Ugande) ponúka mladým ľuďom zo
Slovenska možnosť pracovať jeden rok na
pozícii koordinátor rozvojových aktivít v jeho
diecéze. Počas jedného roka by sa nový
koordinátor podieľal na plánovaní aktivít a
príprave rôznych projektov. V prípade, ak vás
vyššie uvedená ponuka zaujala, ozvite sa na
adresu: vittek@charita. 
V týchto dňoch bol na sekretariát Slovenskej
katolíckej charity v Bratislave doručený list
od biskupa Sabina Ocana Odoki. Práve v
tejto diecéze SKCH od roku 2012
prevádzkuje Centrum Nepoškvrneného
srdca Panny Márie, ktoré je zamerané na
pomoc deťom s vírusom HIV. Biskup Sabino
navštívil Slovensko v máji tohto roku a v liste
sa vracia k tejto svojej návšteve. Ďakuje za
srdečné priatie a spomína na program, ktorý
bol pre neho pripravený.  Zároveň v rámci
listu ďakuje aj darcom a priateľom zo SKCH a
teší sa na nových dobrovoľníkov, ktorí prídu
do jeho diecézy. 
Projekty a aktivity charity v Ugande a
Rwande je možné podporiť prostredníctvom
zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2016, a to
priamo na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029
4446 3095 variabilný symbol 221, prípadne
zaslaním darcovskej sms v tvare DMS
medzera CHARITA na číslo 877. Cena DMS je
2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom.
SKCH z nej dostane 96% (Zdroj: Charita.sk).

Kalkata už žije prípravami na
kanonizáciu blahoslavenej Matky
Terezy

India 12. augusta ((RV) Napriek tomu, že

blahoslavená Matka Tereza bude
kanonizovaná 4. septembra v Ríme, „Mesto
radosti“, ako mnohí prezývajú Kalkatu, sa
tiež pripravuje na historický deň. Kňazi,
študenti či umelci v týchto dňoch
organizujú rôzne semináre, výstavy a
modlitbové stretnutia naprieč celým
mestom, aby šírili „odkaz Matky Terezy
celému ľudstvu“.  
Ďalšou iniciatívou je projekt skupiny
mladých fotografov, ktorí pripravujú
výstavu na viacerých miestach v Ríme
počas kanonizácie Matky Terezy. Ide o
súbor fotografií z Kalkaty a zo života
Kongregácie Misionárok lásky. 25-ročná
manažérka Deb Burmanová, ktorá patrí do
skupiny umeleckých dobrovoľníkov, verí, že
„prostredníctvom týchto snímok sa im
podarí znázorniť inšpiráciu, ktorá pritiahla
Matku Terezu do tohto mesta“. K hrobu
Matky Terezy sa prichádzajú dennodenne
modliť stovky pútnikov a nielen
kresťanského vierovyznania. „Matka
Tereza bola vždy ikonou spolunažívania
náboženstiev a to je tiež dôvod, prečo si ju
tak nesmierne vážim,“ povedal Aarti
Kumari, hinduista, ktorý prichádza do
komunity po rady a pomoc sestier.

(spracovala Anna Sabolová, ml.)



VV čASEčASE odod 22.08.2016 22.08.2016 dodo 28.08.201628.08.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 28.8.-3.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Terézia demčáková.

Rozpis lektorov:
22. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - P. Fincický - P. Majerčin, 10.00 hod. - rod.
Baníkova - rod. Hrubovska, 18.30 hod. - rod.  Ľ. Gazdu.

deň úcty obetiam vojny: V piatok 26.8. sa uskutoční na našom cintoríne tu v Čemernom na

Tehelnej ul. Deň úcty obetiam vojny. Preto bude sv. omša už o 1630 tu v novom kostole a po

nej o 1730 pôjdeme v spoločnom sprievode s našimi bratmi a sestrami gréckokatolíkmi na
cintorín z 1. svetovej vojny tu na Tehelnej ul., kde bude spomienková slávnosť, na ktorú vás
srdečne pozývam. 

2. farská púť do Ríma: Chcem poprosiť všetkých, ktorí sa nahlásili na už 2. farskú púť do Ríma
v októbri, aby boli takí dobrí do konca budúceho týždňa doniesť peniažky za Rím a to buď
polovicu, t.j. 215€ alebo rovno celú sumu 430€. Zároveň mám zoznam, čiže si budete môcť
vybrať miesta v autobuse, kde chcete sedieť. Kto by ešte chcel ísť, tak miesto ešte je. Neviem
síce dokedy, ale zatiaľ je.  

Zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Dnes je 3. nedeľa v mesiaci a preto je klasicky
zbierka na dostavbu nášho nového kostola a pastoračného centra. Pán Boh zaplať za všetky
vaše milodary. 

Predmanželské ohlášky:
RNDr. Jakub Miňo, syn Vladislava a Danky rod. Sčurovej z Vranova-Sever a Ing. Jana
Macková, dcéra Jozefa a Gabriely rod. Dankovej z Čemerného - 3x.

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPoNdEloKoNdEloK 22.08.201622.08.2016
Panny Márie Kráľovnej (spomienka)

Sv. omša: 1830 (T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU ToRoKToRoK 23.08.201623.08.2016 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREdATREdA 24.08.201624.08.2016
Sv. Bartolomeja, apoštola (sviatok) 

Sv. omša: 1830 (T)

ŠŠ TVRToKTVRToK 25.08.201625.08.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T) 

PP IAToKIAToK 26.08.201626.08.2016 Sv. omša: 1630 (T+K) 

Deň úcty obetiam vojny: 1730

SS oBoTAoBoTA 27.08.201627.08.2016
Sv. Moniky (spomienka)

Sv. omša: 1830 (T+K) 

NN EdEĽAEdEĽA 28.08.201628.08.2016

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T) JaA

lITURGIcKýlITURGIcKý PRoGRAMPRoGRAM odod 22.08.2016 22.08.2016 dodo 28.08.201628.08.2016

„Musíme sa naučiť rozlišovať medzi šiestimi slovami: krása a škaredosť, dobro a zlo,
pravda a lož. Ak to nedokážeme, prestaneme sa orientovať v živote a stratíme smer.“

(Max  Kašparů) 


