Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!
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FATIMA

Časopis Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

MODLITBA ZASVÄTENIA
Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu
Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo
od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých
ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu
Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.
MODLITBA PRED NAJSVÄTEJŠOU
SVIATOSŤOU OLTÁRNOU
Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba
a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria
v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou
úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvätejšie Telo, Krv,
Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného
vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie
všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú.
Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné
zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.
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Drahí bratia a sestry!
„Koniec dobrý, všetko dobré!“ zvykneme po
vedať, keď si po dlhších vzájomných nedo rozumeniach, nezhodách alebo rôznych
problémoch konečne zhlboka vydýchneme
a napriek utŕženým ranám hodnotíme celý
náš boj za dobrú vec ako víťazný. Celý život
človeka je boj, a to nielen o veci či záujmy.
Je to predovšetkým boj o dušu a večný život.
Kto však svoj život zasvätí Ježišovi Kristovi
a v duchovnom zápase sleduje jeho výzvy
a jeho Slovo, nemusí sa báť, že premrhá
šance na dar večného života. Ježiš hovorí:
„Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som
premohol svet!“ (Jn 16, 33)

Priblížiť sa k Božiemu Synovi, Víťazovi
nad hriechom i smrťou, nás vždy znova
a znova v priebehu dejín nabáda a pozýva
jeho Matka, Panna Mária. Bolo tomu tak
aj pri jej skutočnom, naozaj potvrdenom
a uznanom zjavení vo Fatime.
O pravosti fatimského zjavenia dnes Cir kev nepochybuje. Jeho záverečné posolstvo
sa umocňuje v naliehavosti zasvätenia
jednotlivých veriacich i celých národov
materinskému Srdcu Panny Márie. Pred
niekoľkými rokmi sa v našich kruhoch
rozbehla polemika o tom, či je správne
vo vzťahu k Panne Márii používať výraz
zasvätenie (consecratio). Niektorým sa zdá
pravdivejší výraz zverenie (dedicatio). Teo lógovia nakoniec konštatujú iba to, že v sú |4|

vislosti s Matkou Božou v dejinách Cirkvi,
ale i dnes, sa v teologickom slovníku (nie
v právnickom či liturgickom) vo vzťahu ve riaceho človeka k Panne Márii používajú
obidva termíny ako prelínajúce sa ekvi valenty. Prečo? Lebo Božia Matka je výni močná. A keďže z Božej vôle a z jeho milosti
bola uchránená a dostala výnimku z účin kov hriechu, aj v tradícii Cirkvi mala vždy
výnimku pri aplikovaní vznešeného slova
consecratio! Láska a vďačnosť voči Panne
Márii tak presahuje logiku všetkých našich
definícií. Alebo si azda myslíme, že zasväte nie sa Srdcu Panny Márie je urážkou Boha?
S pokojným svedomím, len pokiaľ by to
výslovne nezakázal Svätý Otec, ktorý sa ale
sám o tento výraz neraz opiera, aj naďalej
používajme voči Panne Márii výraz zasväte
nie, na čo sú nielen „slovakofónni“ marián
ski ctitelia viac vnímavejší. Veď nakoniec,
Panna Mária si nikoho zo zasvätených jej
Srdcu nenecháva iba pre seba. Nikdy túto
privatizáciu osôb nerobila a ani robiť ne bude, lebo každého človeka posúva k Bohu
(per Mariam ad Jesum). Zasvätiť sa jej Srdcu
znamená vložiť do jej rúk kľúč od vlastnej
duše, aby ju vždy viac a viac otvárala Ježi šovi. A ona to urobí, lebo je Sprostredkova teľkou všetkých milostí.
Ako cieľ všetkých zjavení Matky Božej
označila sestra Lucia napomáhanie k rastu
vo viere, nádeji a láske. Hovorievala: „Všetko
malo viesť k tomuto cieľu!“ Mariánska úcta
je nám katolíkom vlastná, je to naša výsada
a radosť, naša útecha a sila na ceste za Kris tom. Naše mariánske pútnické miesta na
Slovensku nás vždy pozývajú bližšie k Bohu.
Eucharistia, sviatosť zmierenia, čítanie Bo žieho slova, pôst, púte, modlitba posvätného
ruženca, litánie, korunka a mnohé iné kato lícke prejavy konané v jednote s biskupom
a so Svätým Otcom sú osvedčenými prostried kami. Nie je správne hľadať za každú cenu
niečo nové, senzačné, emotívnejšie, zaručene

lepšie a účinnejšie, pričom sa
pretláča exkluzivita a vplyv
kultu osobnosti takzvaných
lídrov. Stačí pozorne počú vať, čo nám hovoria pápeži.
Oni sú skutočnými prorokmi
dnešných čias.
K úcte voči Božej Matke
nás pozýva aj Svätý Otec
František. Dva mesiace po začiatku svojej
služby, 13. 5. 2013, sa rozhodol zasvätiť svoj
pontifikát Panne Márii Fatimskej. Požiadal
lisabonského patriarchu Josého Policarpa,
aby zasvätil jeho pastiersku službu práve jej.
Fatimské posolstvo je teda prvkom, ktorý úzko
spája Petrovu službu s Nepoškvrneným Srd com Panny Márie.
Aj svätý pápež Ján Pavol II. vysvetľoval
príčinu záchrany svojho života počas aten tátu slovami: „Bola to materinská ruka, čo
viedla dráhu guľky, a pápež zápasiaci o ži
vot sa zastavil na prahu smrti“ (13. 5. 1994). Tu
vidíme, že nejestvuje nezmeniteľný osud,
že materinská ruka Panny Márie, mod litba a viera sú silami, ktoré môžu vplývať
a vplývajú na dejiny. Nebeská Matka vo fa timskom posolstve nakoniec hovorí: „Moje
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ Týmto pouka zuje na isté a už získané víťazstvo svojho Syna
Ježiša. Poukazuje na porážku primárneho zla,

láme sily diabla a hriechu.
Víťazstvo Máriinho Srdca
je víťazstvom Najsvätejšej
Trojice. A mnohí teológovia
a mystici hovoria, že tak, ako
Ježiš prišiel prvýkrát na svet
cez Pannu Máriu, tak príde
znovu, cez jej víťazné Srdce.
Toto je dôvod, prečo nás Má ria prosí o úkon zasvätenia. Chce nás vo svo jom Srdci uchrániť od straty viery a chce, aby
Ježiš zvíťazil v našich životoch. Práve v týchto
časoch veľkej krízy viery, potrebujeme toto
zasvätenie. Ono nás otvorí pôsobeniu Ducha
Svätého. Pomôže nám rozlišovať dobro od
zla, ktoré je dnes rafinované a nenápadné.
Mária nám vyprosí dobré rozhodnutia, pevné
rodiny a verných kňazov.
Je viac než isté, že ak Bohu pripravíme miesto
v našich srdciach, zvíťazí dobro, zmierenie, od pustenie i sloboda formovaná morálkou Desa tora a Ježišových blahoslavenstiev. Posolstvom
Fatimy je teda uistenie, že srdce otvorené Bohu
a poznačené krížom je vždy silnejšie než všetky
zbrane sveta. A Panna Mária to vedela. Sila jej
Srdca v boji so zlom je preto nepremožiteľná.
Nebojme sa zasvätiť svoje srdcia, farnosti i die cézy jej Nepoškvrnenému Srdcu!
✠ Mons. Bernard BOBER
košický arcibiskup-metropolita

Jubilejný rok
fatimských zjavení
Fatima je jedinečná v tom, že otvorila svetu novú etapu: etapu Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie, ktoré je naplnené súcitom, láskavosťou a materinským záujmom o nás,
úbohých ľudí. Fatimské zjavenia sú Božím znamením pre našu generáciu. Mária sa zjavila,
aby pripravila Cirkev na budúce ťažké časy. Predpovedala krízu viery. Masy ľudstva, všetky
národy nielenže sa odvrátili od Boha, ale sa postavili proti Bohu. Celé ľudstvo sa dostalo do
ťažkej politickej, ekonomickej, spoločenskej situácie, východiskom môže byť len pokánie,
návrat k Bohu. Zasvätenie sa jej Srdcu je prostriedok tohto návratu. Diabolská taktika
je dnes tak rafinovaná, že ľudia sa stali jeho otrokmi a ani to nevidia. Sú slepí. Prorocké
posolstvo Fatimy sa naplnilo v našich časoch.
|5|

Predsa vidíme, že Boží plán záchrany cez fatimské zjavenia pokračuje. Svedectvom je
Portugalsko. Biskupi vidiac ako sa napĺňa proroctvo z 13. 7. 1917, pretože Rusko šírilo
bludy v celom svete, v Španielsku vypukla krvavá občianska vojna a hrozí zasiahnuť aj
Portugalsko, vyhlasujú celonárodnú púť do Fatimy na deň 13. 5. 1931, pri ktorej zasvätili
Portugalsko jej Nepoškvrnenému Srdcu. Výsledok zasvätenia? Portugalsko bolo krajinou, ktorú komunizmus nezasiahol, vyhlo sa aj tragédii bratovražedného boja šíriaceho
sa zo Španielska. Boh zázrakom túto krajinu uchránil vďaka zasväteniu, ktoré urobili
portugalskí biskupi 13. 5. 1931. Toto bolo hybným motorom pre svet nachádzajúci sa na
pokraji sebazničenia, že mnohé krajiny siahli po tomto lieku – a podľa vzoru Portugalska
práve v jubilejnom roku zasvätili svoje krajiny, diecézy, rodiny jej Nepoškvrnenému
Srdcu. Prinášame Vám aspoň krátku správu o prvom zasvätení Portugalska s modlitbou
zasvätenia, ktorá bola uverejnená v novinách Voz Da Fatima 13. 6. 1931.

Zasvätenie Portugalska
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 13. 5. 1931
Po svätej omši pre chorých, dňa 13. 5.,
a potom, ako Jeho Eminencia predniesla
krátky príhovor, všetci preláti padli tvárou
na zem pred oltárom Panny Márie Fatimskej. Naopak, zástupy pútnikov si pokľakli.
A ctihodný kardinál – Manuel Gonçalves
Cerejeira, patriarcha Lisabonu prečítal živým hlasom, ktorý doliehal ku všetkým
veriacim cez reproduktory, nasledujúci akt
zasvätenia najsvätejšej Panne:
Panna Mária Fatimská, ktorá si milostivo
privolila a zišla na našu zem ako požehnaná
ranná hviezda, ktorá na konci noci hlása
zorničku svetla a nádeje, pozdvihla si tu svoj
trón milosti, aby si celému Portugalsku zo
pakovala to, čo si povedala v Káne: „Robte
všetko to, čo vám prikázal môj syn, aby ste
našli odpustenie, pokoj a šťastie!“
Ty, ktorá si sa tu ukázala s nevinnými
očami pri trojitej modlitbe k Panne Márii
Ružencovej, Sedembolestnej Panne Márii
|6|

a Panne Márii Karmelskej, akoby si nám
chcela ukázať, že iba napodobňovaním ta
jomstiev Ježišovho života, ktoré pripomína
tvoj ruženec, sa mu môžeme priblížiť, a že
len pri zľutovaní sa nad Tvojimi bolesťami
spoznáme hrôzu z hriechu a lásku zo seba
zaprenia, a len pri modlitbe a pokání ako na
tajomnej hore Karmel sa očistíme a dosiah
neme zmilovanie.
Panna Mária Ružencová, Tvoje srdce je
verným obrazom srdca Tvojho Syna, pretože
si v ňom prežila tak dôverne a úplne Ježišov
život, že Spasiteľ ti v hrudi žiari ako Oltárna
sviatosť bez závoja a je zjavné, že cez Teba sa
dostaneme k Ježišovi.
Sedembolestná Panna Mária, Tvojím srd
com prešiel meč bolesti a ty si si prešla všet
kými tými útrapami, ako Tvoj Syn, aby si za
cenu Jeho krvi a svojich sĺz vyslúžila zmilo
vanie pre nás všetkých a oslobodila nás od
plameňov pekla.

Panna Mária Karmelská, Tvoje materinské
srdce nezabúda na žiadne zo svojich detí, túži
ich všetkých zhromaždiť v Raji, dokonca aj
tie, na ktoré sme už zabudli, a zbaviť ich duše
od očistca, najmä tie najopustenejšie.
Pastieri, ktorých si vybral tvoj Syn, aby
strážili a pásli v jeho mene ovečky, ktoré svo
jou krvou získal v tejto krajine Svätej Márie,
ktorej meno nemožno vysloviť bez spomenu
tia toho Tvojho, dnes ti slávnostne zasväcujú, ako pomazaní a oficiálni zástupcovia
jeho stáda, portugalský národ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, prostredníctvom aktu
synovskej a dcérskej oddanosti plnej viery,
lásky a dôvery, aby si ho vzala z našich rúk
do tých svojich a bránila ho a ochraňovala
ako svoju vlastnú vec a dosiahla, aby v nej
vládol, zvíťazil a panoval Ježiš, bez ktorého
neexistuje spása.
My, biskupi nášho ľudu, cítime burácanie
desivej búrky, ktorá hrozí, že rozoženie verné
stádo tých, ktorí ťa velebia ako Matku Ježi
šovu. A takíto utrápení zdvíhame k tvojmu
Synovi prosebne ruky, kričiac: „Zachráň nás,
Pane, inak zahynieme!“ Zdvihni ich s nami,
najsvätejšia Panna, pretože majú všetku moc
nad milosrdným srdcom Boha. Ponúkla si
mu čistú hostiu, ktorá Všemohúcemu Bohu
dodáva všetku česť a slávu: len aby nevyšla
navnivoč krv tvojho Syna a tvoje slzy.

Oroduj za Portugalsko Panna Mária,
v tomto ťažkom období, kedy z Východu vanie
zúrivý vietor a nesie so sebou smrteľné výkriky
voči tvojmu Synovi a kultúre založenej na jeho
učení, pobláznil inteligenciu, zamoril srdcia
a vo svete vznietil ohne plné nenávisti a vzbury:
„Pomôž kresťanom, oroduj za nás!“
Oroduj za Portugalsko, Panna Mária,
v tomto búrlivom období, kedy sa neprístojná
vlna nemravnosti už ďalej neskrýva, stratila
pojem o hriechu a pred krížom Tvojho Syna
hlása návrat k telu. Hrozí, že vo svete zadusí
ľaliu cnosti, ktorá sa živí Ježišovou eucha
ristickou krvou: „Všemocná Panna Mária,
oroduj za nás!“
Oroduj za Portugalsko, Panna Mária,
v tomto neradostnom období plnom vášní a ne
istoty, kedy aj tým dobrým hrozí, že sa stratia...
Spoj všetkých Portugalcov v poslušnosti
k tvojmu Synovi, v láske k Cirkvi, v úcte k cnosti,
v rešpekt k poriadku a v bratskú milosť.
„Kráľovná pokoja, oroduj za nás!“
Spomeň si, patrónka našej krajiny, že Por
tugalsko naučilo rôzne národy, aby Ťa priví
tali ako požehnanú medzi všetkými ženami.
Na pamiatku toho, čo spravilo pre tvoju slávu,
zachráň ho, Panna Mária Fatimská, pošli mu
Ježiša, v ktorom nájde pravdu, život a mier.
Zdroj: http://www.fatima.santuario-fatima.pt/files/
upload/voz_da_fatima/VF0105_1931-06-13.pdf

Pápež Pius XII. – Fatima a zázrak
obratu v druhej svetovej vojne
K textu druhého fatimského tajomstva
sa pápež Pius XII. dostal až začiatkom
roku 1941. Rovnako sa vtedy dozvedel, že
sestra Lucia pri intenzívnej modlitbe za
skoré ukončenie vojny pred svätostánkom
22. 10. 1940 počula Kristov hlas: „Jeho Svätosť (pápež) dosiahne, že tieto dni tiesne sa
skrátia, ak splní moje želanie a vykoná zasvätenie sveta Máriinmu Nepoškvrnenému
Srdcu so špeciálnym spomenutím Ruska.“
Pápež Pius XII. zasvätil svet Nepoškvrne nému Srdcu Panny Márie 31. 10. 1942 tak, že

ohlásil na 17.00 h. rozhlasové posolstvo por tugalskému národu, ktorého vyvrcholením
bolo zasvätenie Ruska: „Tebe, Nepoškvrnené
Srdce, zasväcujeme ako otec veľkej kresťanskej
rodiny, ako zástupca toho, ktorému bola daná
všetka moc na nebi a na zemi a ktorý nám
zveril toľké duše, ktoré On svojou prevzácnou
krvou vykúpil a ktoré obývajú celú zem, tebe,
tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme
v tejto tragickej hodine histórie, tebe odovzdá
vame, tebe zverujeme nielen Svätú Cirkev,
mystické Telo tvojho Syna Ježiša, ktorý krváca
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z toľkých rán a tak veľmi trpí, ale aj celý svet ro
zorvaný smrteľným rozporom, planúci ohňom
nenávisti, obeť vlastnej nejednotnosti … a tých,
ktorí sú omylom a sporom rozdelení, zvlášť
tých, ktorí ti vzdávali takú jedinečnú úctu
a medzi ktorými nebol nikto, kto by vo svojom
dome neprechovával tvoju svätú ikonu, dnes
možno skrytú a čakajúcu na lepšie dni: daruj
im pokoj a priveď ich znova do jedného Kris
tovho stáda s pravým a jediným Pastierom.“
Na slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, 8. 12. 1942, Pius XII. zopako val toto zasvätenie v Bazilike svätého Petra
v prítomnosti 40 kardinálov, početných bis -

kupov, diplomatického zboru a desaťtisíc
pútnikov. A Pán naozaj splnil svoj prísľub.
Následok zasvätenia: okamžitý obrat
v druhej svetovej vojne – od tejto chvíle
Hitler bol porazený v každej významnej
bitke. Napriek tomu bola ešte dlhá cesta
k obráteniu Ruska, pretože, ako sa sestra
Lucia v ďalšej vízii dozvedela, zasvätenie
bolo „nedokonalé“ – musí sa vykonať, ako
to Božia Matka 13. 6. 1929 žiadala, „spolu so
všetkými biskupmi sveta.“ Tak Rusko využilo
povojnové obdobie, aby „svoje bludy“ ďalej
rozšírilo a „zničilo celé národy“.
Zdroj: Život cirkvi 44/2017

Víťazstvá Máriinho Srdca
v Jubilejnom roku

V jubilejnom roku zjavení sme boli svedkami víťazstva jej Srdca, lebo posolstvo
Panny Márie z Fatimy nanovo ožilo a nie len u nás na Slovensku, ale v mnohých
častiach sveta ľudstvo si uvedomilo, že pre
svoju záchranu musí ho prijať, kým nie je
neskoro. A tak sme boli svedkami vyhlásenia fatimských pastierikov za svätých,
ale aj mnohých prekrásnych slávností za svätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie nielen jednotlivcov, ale aj celých
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rodín, farností, diecéz i krajín. Tam, kde
sa zasväcovalo jej Srdcu, tam za začala
obnovovať modlitba a pokánie. Chceme
Vám priblížiť atmosféru tohto milostivého
roka, ktorú prežívali mnohí veriaci ako
víťazstvo jej Srdca, o čom svedčia mnohé
zasvätenia konané so slávnostnými pro cesiami fatimskej sochy, ako manifestácie
našej viery, že ľudstvo chce prijať Božie mi losrdenstvo cez Nepoškvrnené Srdce Panny
Márie. Mnohé krajiny a diecézy sa v tomto
milostivom roku nebáli vyjadriť verejne,
že potrebujeme Matku. Vyšli do ulíc veľko miest v sprievodoch kráčajúc za ňou. Naša
Matka nás bezpečne aj v tejto dobe chaosu
a zmätku vedie k Ježišovi, svojmu synovi.
Prinášame správy z jednotlivých kontinentov, ale nedajú sa tu napísať všetky jej
víťazstva. Pretože v jubilejnom roku nastalo také oživenie fatimského posolstva,
aké zažilo Portugalsko v roku 1931. Vybrali
sme pre Vás aspoň niektoré udalosti, ktoré
boli dostupné na internetových stránkach,
alebo z Vašich listov, ktoré k nám prišli.
Spracovala: Marta Uchalová

PUTOVANIE A ZASVÄCOVANIE NA SLOVENSKU
Cirkev a veriaci na Slovensku vzali slová
Panny Márie a jej výzvu na modlitbu
a obrátenie veľmi vážne a celý tento
rok 2017 bol popretkávaný modlitbami
detí, mládeže i dospelých, celých rodín,
modlitbových spoločenstiev, kňazov,
zasvätených ale i laikov, putovaním sôch
Panny Márie po rodinách, školách,
farnostiach i dekanátoch a hlavne
zasväcovaním sa jej Nepoškvrnenému
Srdcu. Žiť naplno posolstvo Panny Márie v tomto roku nás vyzýval aj o. arcibiskup
Mons. Bernard Bober a o. biskup Mons. Stanislav Stolárik. Oni ukazovali
cestu svojim príkladom. Veľkou evanjelizáciou k naplneniu posolstva o zasvätení
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie boli jubilejné obrázky s modlitbou anjela
a zasvätenia, ktoré sa v stotisícových počtoch rozšírili po školách, internátoch,
medzi birmovancov, po farnostiach a to nie iba v košickej arcidiecéze, ale na celom
Slovensku. To umožnilo mnohým vstúpiť do Máriinho Srdca, aj keď neboli
na spoločných stretnutiach farností či diecézy.
Ruženec v rukách detí – jedinečný prostriedok pre urýchlenie víťazstva
13. 7. 1917 Božia Matka žiadala deti, aby sa
naďalej modlili ruženec, „aby nastal mier na
celom svete a aby sa skončila vojna.“
Neskôr sestra Lucia, už ako karmelitánka,
odovzdala nadobudnuté poznanie: „Mária
povedala mne, ako aj mojim bratrancom, že
svetu dáva posledné liečivé prostriedky: ruže-

nec a úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. V týchto posledných časoch, v ktorých
žijeme, dala Matka Božia ružencu novú účinnosť. Odkedy dala Panna Mária modlitbe
ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden
materiálny ani duchovný problém, ktorý by
sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“

Arcidiecézna púť detí Košickej arcidiecézy
V deň stého výročia zjavení vo Fatime puto vali deti z Košickej arcidiecézy do Obišoviec.
Členovia združenia eRko tak chceli pripo menúť, že to boli práve deti, komu zjavila
Panna Mária svoje posolstvá.
Mariánske pútnické miesto Obišovce pri vítalo 13. 5. prvú Arcidiecéznu púť detí. Vyše
tisíc zaregistrovaných detí pešo putovalo
a spoločne oslávilo fatimskú historickú
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udalosť pre svet a Cirkev. Oficiálny program
púte sa začal už ráno o desiatej hodine vo
farnosti Ličartovce, odkiaľ deti začali svoju
púť a na niekoľkých hravých stanovištiach
spoznávali fatimský príbeh.
Vrcholom púte bola svätá omša, pri
ktorej sa deti zasvätili Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie modlitbou, ktorú k ju bilejnému roku vydal ABÚ Košice. Svätú
omšu slúžil košický pomocný biskup Mons.
Marek Forgáč. Ako uviedol, naplnila ho ra dosť a aj obdiv k mladým pútnikom, ktorí
aj v náročnom počasí obetovali námahu
púte a prišli v takom počte. Jeho homília

bola zameraná na Fatimu, ktorej výročie si
svet v tento deň pripomenul.
„Chceli sme deťom ukázať aj krásu mod
litby ruženca. Jeden desiatok ruženca sa deti
modlili počas samotného putovania. Dva de
siatky ruženca recitované a jeden spievaný sa
deti pomodlili s otcom biskupom pred oltárom
na úvod svätej omše. No a piaty desiatok ostal
pútnikom ako výzva – púť neskončila v Obi
šovciach, ale priamo u nich doma. Každý do
stal za úlohu pomodliť sa desiatok doma, sám
či v kruhu svojej rodiny. Veríme v to, že si deti
svätý ruženec môžu zamilovať.“

Diecézna púť detí Spišskej diecézy

V nedeľu 13. 5. sa v Levoči stretlo viac ako
1200 pútnikov z 57 rôznych farností na Mi sijnej púti detí. Program púte bol zameraný
na fatimské zjavenia a ich posolstvo. Deti
sa už počas pešieho putovania cestou na
Mariánsku horu hravou formou dozvedeli
mená fatimských detí, rok zjavení, to, že sa

Fatima nachádza v Portugalsku – keď na
mape spájali svoje obce s Fatimou a lepili
papieriky s prosbami. Posledné stanovište
sa týkalo modlitby ruženca, keďže práve
túto modlitbu nám priblížila Panna Mária
cez fatimské deti ako prostriedok pre po lepšenie človeka i sveta. V súvislosti s tým
dostal každý pútnik ešte pred začiatkom
podujatia desiatok misijného ruženca.
Nosnú časť programu tvorili workshopy
s kňazmi a bohoslovcami, ktorí pútnikom
priblížili ako žiť fatimské posolstvá v bežnom
živote – vo svojich povinnostiach, či pri hre.
Okolo obeda sa deti presunuli do Baziliky,
kde sa pomodlili ruženec. Po ňom nasledo valo slávenie svätej omše, ktorú celebroval
spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Cez prí klad fatimských detí povzbudil všetkých
k aktívnemu a svätému životu.

Diecézna púť detí Žilinskej diecézy
V nedeľu 13. 5. v Rajeckej Lesnej si pripo menulo fatimské zjavenia viac ako 1550
detí zo Žilinskej diecézy. Deti sa modlili
s Máriou za misie. Misijným koláčom
prispeli na misie v Ugande. Svätú omšu
o 10.00 h. celebroval Mons. Marek Hria del. Program ukončili modlitbou posvät ného ruženca.
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Diecézna púť detí Bratislavskej arcidiecézy
Spoločenstvo združenia eRko, zorganizo valo diecéznu púť detí bratislavskej diecézy
20.5.2017 v Marianke. Hlavnou tematickou
myšlienkou púte bolo objavovanie príbehu
a posolstva fatimskej Panny Márie pri stom

k stanovišťu sa modlili desiatok radostného
ruženca, až po vstupnú bránu sa pomodlili
celý ruženec. Hneď po príchode do Marianky
sa pomodlili pred milostivou sochou Panny
Márie v Bazilike Narodenia Panny Márie.

výročí jej zjavenia. Deti mali za úlohu ces tou sa naučiť fatimskú modlitbu: Ó Ježišu,
odpusť nám naše hriechy...
Mali päť stanovíšť, kde na stromoch mali
túto modlitbu rozdelenú po častiach. Cestou

Od 10.00 h. začali katechézy na tému:
Príbeh a posolstvo zjavení fatimskej Panny
Márie. O 14.30 h. začala svätá omša pred
jaskynkou lurdskej Panny Márie, pri ktorej
bolo zasvätenie detí.

Milión detí sa modlí ruženec
13. 7. 1917 Božia Matka žiadala deti, aby sa
naďalej modlili ruženec, „aby nastal mier
na celom svete a aby sa skončila vojna“. V dôsledku toho v stredu 18. 10. sa aj Slovensko
opäť zapojilo do medzinárodnej iniciatívy
Milión detí sa modlí ruženec. Bohu sa veľmi
páči detská úprimná modlitba. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.” Množstvo detí
sa modlilo svätý ruženec za pokoj a mier
vo svete. Všetky deti tu nemôžeme uviesť,
ale pre povzbudenie uvádzame aspoň
niektoré.
TV LUX o 9.00 h. priniesla priamy prenos
z modlitby posvätného ruženca, ktorú sa
modlili deti spolu s kňazmi z TV LUX v Kos tole Loretánskej Panny Márie (Uršulínsky
kostol) v Bratislave.
K tejto iniciatíve sa pripojila aj Cirkevná
spojená škola vo Vranove nad Topľou, školy
a farnosti Košickej eparchie.
Na Základnej škole sv. Rodiny v Sečovciach 18. 10. sa po 1. vyučovacej hodine vyu -

čovanie prerušilo, aby sa žiaci spoločne po modlili posvätný ruženec s úmyslom pomoci
prenasledovaným kresťanom. Modlitbu vie dol duchovný správca školy otec Stanislav
Činčár a každý desiatok sa modlili žiaci
z iného ročníka. Učitelia a žiaci postupne za paľovali sviečky, z ktorých vytvorili ruženec.
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Pre deti z farnosti Závadka nebola mod litba posvätného ruženca ničím neoby čajným, keďže vo farnosti sa modlievajú
v mesiaci október každú stredu, a tak sa do
iniciatívy modlitebného projektu zapojili
s radosťou.
Aj deti v trenčianskej škôlke v rámci akti vity „Milión detí sa modlí ruženec,“ pripojili sa
k modlitbe ruženca za pokoj na celom svete.
Nebolo tomu inak ani v našej škole – CZŠ
s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom. Deti
sa modlili v kaplnke i vo svojich triedach. Cez
školský rozhlas sa modlili slávnostný svätý
ruženec s 5-timi dobrovoľníkmi. Veríme, že
Pán zhliadne na úmysly čistých detských
sŕdc a vypočuje úprimnú detskú modlitbu.
Na ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre sa
zhromaždili okolo sochy fatimskej Panny
Márie, pre ktorú pripravili v telocvični oltá rik a spoločne – asi 300 žiakov s pedagógmi
i nepedagogickými zamestnancami – sa
modlili slávnostný ruženec.
Na ZŠ svätého Marka Križina v Krásnej
nad Hornádom sa o 9.00 h. zjednotili v mod -

litbe posvätného ruženca, ktorou spoločne
vyprosovali mier a pokoj vo svete.
V piatok 18. 10. dopoludnia sa v spoločen skej miestnosti Gymnázia Jána Hollého
v Trnave stretlo 156 detí na duchovnú akciu
„Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu
a pokoj.
Nie je veľavravné, že Boh si vo Fatime vyvo lil deti, aby svetu odhalil najdôležitejší mie rový plán pre našu dobu? Trom pastierikom
vo veku sedem, deväť a desať rokov, ktorí ne boli ani bohatí, ani ušľachtilí, ani vzdelaní,
povedal Pán skrze svoju Matku, ako sa dá
zabrániť druhej svetovej vojne a ako môžu
veriaci pod plášťom Márie, Ženy apokalypsy,
poraziť ohnivého draka. Deti pochopili jazyk
Panny Márie a uverili tomu, čo hovorila. Ne mali by sme sa preto ešte viac snažiť povzbu dzovať deti k spolupráci na tomto mierovom
pláne, ktorý je dnes aktuálnejší než kedykoľ vek predtým? Buďme hlasom Božej Matky
v tomto nepokojnom svete a pomáhajme
našim deťom, aby od útleho detstva zakúsili
silu modlitby ruženca.

ZASVÄCOVANIE ŠKÔL
Zasvätenie základných škôl
„Chcem Vás pekne poprosiť o zaslanie 100 ks obrázkov
s krátkou modlitbou zasvätenia sa Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Učím na špeciálnej škole a obrázky
by som chcela rozdať mojim žiakom a modliť sa s nimi
modlitbu zasvätenia pravidelne po každej vyučovacej
hodine náboženskej výchovy. Môj manžel, rovnako ako
ja vyučuje náboženstvo, preto si ich podelíme podľa
počtu žiakov. Pán Boh zaplať za túto službu.“
„Vrúcne Vám ďakujem za obrázky. Mala som už
niekoľko vyučovacích hodín, v ktorých som si vyčlenila
časť pre Fatimu...V závere sme sa spoločne na kolenách
zasvätili Matke Božej. Dve dievčatá z mojej triedy boli
po dlhom čase na svätej omši. Ďakujem zo srdca.“
H. G.
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„Na základe informácie z DKÚ o možnosti
dodania obrázkov s modlitbou zasvätenia
arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie Vás prosím o ich zaslanie pre žiakov
školy, pre pedagógov a ostatných zamestnan
cov školy, bola by som Vám vďačná, určite
veľa z nich by to oslovilo.“
D.B.
Storočnicu Fatimy oslávila CZŠ svätého
J. Bosca v Lučenci zasvätením sa Nepoškvr nenému Srdcu Panny Márie v Rožňave
dňa 14. 10. 2017. Zasvätenie sa uskutočnilo
v rámci zasvätenia Rožňavskej diecézy.
25. 5. 2017 sa celá ZŠ svätého Svorada a Be nedikta v Nitre zasvätila Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie podľa jej priania vo Fa time. Do kostola vošla slávnostná procesia
s fatimskou sochou, ktorá bola slávnostne

vyzdobená. Sochu sprevádzali deti so svie cami a miništranti. Páter Peter v kázni pri blížil, čo tento akt znamená.
ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci bola zasvätená
Panne Márii 4. 11. 2017. Od 1. do 30. 11. bola
v škole vystavená putovná socha fatimskej
Panny Márie.
V dekanáte Snina, v kostole Povýšenia
sv. Kríža v Snine, 21. 11. 2017 bolo obnovené
zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie všetkých základných a stredných
škôl v dekanáte, kde spoločne vo večeradle
vyprosovali príchod nových Turíc a víťazstvo
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Prvé
zasvätenie všetkých škôl v tomto dekanáte
bolo v roku 2007. Každý rok toto zasvätenie
bolo obnovované.
Emília Zarembová, Snina

Zasvätenie Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Košice
Reagujúc na posolstvo z Fatimy, bolo
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Ko šiciach zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Zasvätenie sa uskutočnilo v
piatok 13. 10. 2017 v kostole Krista Kráľa.
Modlitba posvätného ruženca pripravila
žiakov a učiteľov k zasväcujúcej modlitbe,
ktorou školský kaplán páter Rafael, OP
a riaditeľka školy sestra Adriána, OP zasvä tili minulosť, súčasnosť i budúcnosť pôso benia a prosperitu gymnázia pod ochranu
Božej Matky pre dobro mladých ľudí.
Svedectvo študentky:
„Som študentkou cirkevného Gymnázia sv.
Tomáša Akvinského v Košiciach. Ja, aj celá
moja rodina, žijeme posolstvom fatimskej
Panny Márie. Počula som, že v tomto milos
tivom roku sa zasväcovali aj školy, a tak som
vo svojom srdci pocítila veľkú túžbu, aby sa
aj naša škola takto zasvätila Panne Márii.
Modlila som sa za to a Matka Božia moju
modlitbu vypočula. Na začiatku školského
roka sme mali, tak ako to už býva zvykom,
slávnostnú svätú omšu. Na konci omše mala

naša pani riaditeľka príhovor. Veľmi milo
ma prekvapilo, až dojalo, keď nám pani ria
diteľka oznámila, že 13. októbra oficiálne za
svätíme našu školu Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Moje srdce zaplesalo. Zasväte
nie malo prebiehať namiesto prvej vyučovacej
hodiny. Bolo to dobrovoľné, mohol prísť každý,
kto chcel. Vedela som si predstaviť svojich spo
lužiakov a ostatných študentov, ako dobro
voľne prídu ráno do kostola na zasvätenie,
keď si môžu pospať. O ôsmej hodine ráno sa
však naplnil celý kostol študentmi našej školy.
Bolo to krásne. Neverila som vlastným očiam.
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Pomodlili sme sa svätý ruženec tak, že každý
desiatok sa modlili jednotlivé ročníky. Bola to
veľká sila. Napokon náš duchovný otec Ra
fael zveril všetko Božskému Srdcu Ježišovmu

a hneď po ňom naša pani riaditeľka, kľačiac
pred fatimskou sochou Panny Márie, zasvä
tila a odovzdala všetko pod ochranu našej
nebeskej Matky.“
Diana Ulíková

Zasvätenie vysokoškolákov
V roku 2017, kedy sme si pripomínali sté
výročie zjavení vo Fatime, aj UPC Košice sa
zapojilo do slávenia celej Cirkvi. Preto pri
svätej omši vo štvrtok 11. 5. 2017 v kaplnke
na Rooseveltovej č. 12 bolo zasvätenie UPC
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pred
zasvätením bola adorácia od 15.00 h.
Na toto zasvätenie sa duchovne pripra vovali modlitbou deviatnika. Tento začali
spoločne na svätej omši v stredu 3. 5. Kňazi

vyzvali aj spoločenstvá na internátoch, aby
sa aj súkromnou modlitbu zasväcovali.
UPC, Košice

Dňa 16. 5. 2017, biskup Peter Anthony Li basci z diecézy Manchester, zasvätil všetky
katolícke školy s fakultami a zamestnan cami v štáte New Hampshire Nepoškvr nenému Srdcu Panny Márie. Na týchto
školách študuje viac ako 6 000 študentov.

ZASVÄTENIE RODÍN A PUTOVANIE
SOŠIEK PANNY MÁRIE
Sestra Lucia 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.
V liste bolo napísane: „Posledný zápas me
dzi Pánom a kráľovstvom Satana bude o man

želstvo 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 generá
ciami. Ak sa zničí základový stĺp, zrúti sa
celá budova. Toho sme svedkami v dnešnej
dobe. Práve sa nachádzame v tomto kľúčo
vom bode a vieme to.“
Mnohé rodiny vzali v roku 2017 prosbu
Panny Márie o zasvätenie a udržanie ro dín prostredníctvom modlitby svätého
ruženca spoločne v rodine vážne a splnili
jej želanie.

Deň rodiny 2017
Pri príležitosti Svetového dňa rodiny sa
v nedeľu 14. 5. 2017 v Košiciach konalo celo mestské podujatie Deň rodiny 2017. Program,
ktorý pripravil Inštitút rodiny Košice v spo | 14 |

lupráci s prorodinnými organizáciami pôso biacimi v Košiciach, sa začal v rímskokatolíc kom Dóme svätej Alžbety modlitbou ruženca
rodín a predstavením výročí jubilujúcej ko -

šickej gréckokatolíckej eparchie. Nasledovala
svätá omša so zasvätením rodín Nepoškvr -

nenému Srdcu Panny Márie a odovzdanie
certifikátov absolventom školy rodiny.

Zasvätenie slovenských rodín NSPM
vo Fatimskej Bazilike v Zakopanom.
V júli 2017 prebiehal v poľskom Murza sichle 10. ročník Rodinného letného tábora
Fatima. Tábora sa zúčastnilo približne 60
rodín. Témou tohtoročného tábora bolo
100. výročie fatimských zjavení.
Počas celého týždňa sme sa skrze mod litbu vo večeradle, adoráciu, svätú omšu
a prednášky o fatimskom posolstve, pripravovali na spoločné zasvätenie rodín, ktoré
malo byť záverečnou „bodkou“ za týždňom
stráveným v duchu Fatimy.
Posledný deň tábora celé rodiny putovali
do Fatimskej Baziliky v Zakopanom. Rodiny
zaplnili takmer celú Baziliku a spoločným
spevom sme začali večeradlo, po ktorom na sledovala slávnostná svätá omša. Prítomní
kňazi – karmelitáni, nám opäť priblížili po trebu zasvätenia rodín NSPM.
Okrem iného spomenuli: ...„Sestra Lucia
z Fatimy pred svojou smrťou predpovedala, že
posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom
satana bude o manželstvo a rodinu...“
Po svätej omši nasledovalo zasvätenie
rodín NSPM. Jednotlivé rodiny postupne
prichádzali pred oltár a spoločne predniesli
modlitbu zasvätenia. Bolo veľmi dojímavé
sledovať jednotlivé rodiny, hlavne viacčlenné,
keď si všetci pokľakli pred sochu a otec ro diny predniesol modlitbu: „Mária, matka

moja, zasväcujem seba a všetkých členov mo
jej rodiny tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu...“
Myslím, že pre každého z nás to bol
veľký deň. V tejto dobe, keď rodina je tak
ohrozená, čo môže otec rodiny urobiť, aby
uchránil svoju rodinu pred všetkým čo ju
ohrozuje? Len ju vložiť do mocnej ochrany
Máriinho Nepoškvrneného Srdca.
Tak celé rodiny s vierou, ako Noe, vstúpili
do tejto novodobej Archy – Máriinho Nepo škvrneného Srdca.
„Túžim po tom, aby sa kresťanské rodiny
zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu
a stali sa večeradlami modlitby, lásky a života so mnou.“ (MK 1. 1. 1988)
„Ako Matka vám chcem povedať, že som
tu s vami, som zastúpená sochou, ktorú tu
máte. Každá z mojich sôch je znamením
mojej prítomnosti, ktorá vám pripomína
vašu nebeskú Matku.“ (MK 24. 1. 1984)
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Kalvária Košice
Žijeme vo farnosti, kde postupne upadala
modlitba rodín vo večeradle. Zverovali sme
to neustále Panne Márii. Keď som viackrát
čítala stať z MK „Rodiny mne zasvätené“,
najviac ma oslovovala časť:
„Preto chcem, aby sa všetky kresťanské
rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému
Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všet
kých domov, aby som mohla vojsť a prebývať
medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako
vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť
na celom vašom živote.“ (MK 23. 7. 1987)
Panna Mária chce vstúpiť do rodín ako
naša Matka aj prostredníctvom putovania
sochy. Začiatkom tohto fatimského roka
sme boli na púti vo Fatime, kde sme si kúpili
sochu. Oslovili sme pána farára, s možnos ťou putovania sochy po rodinách a zároveň
s prosbou o obnovenie fatimských sobôt
v našej farnosti za prítomnosti sochy Panny
Márie Fatimskej. Pán farár súhlasil, a tak
socha začala putovať po rodinách.
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Tu je niekoľko svedectiev:
„Blažený čas naplnený vzájomnou odda
nosťou a pokojom nám priniesli večeradlá
s fatimskou Pannou Máriou. Do nášho do
mova vstúpila v tichej veľkoleposti Matka.
Priniesla so sebou ticho, pokoj a dôveru. Za
svätila sa celá naša rodina. Za požehnanú
príležitosť prijať hosťa a týždňové podvečerné
momenty hodinového sústredeného pokoja
vrúcne ďakujeme.“ (Hedviga s rodinou)
„Naša rodina prežívala pri príchode Panny
Márie výnimočné chvíle. Večer po namáhavom
dni sme sa mohli celá rodina spolu s našimi
troma deťmi stretnúť a zjednotiť na modlitbe
svätého ruženca.“ (Monika a Martin s rodinou)
„Týždeň sme mali milosť privítať u nás pu
tovnú sochu Panny Márie Fatimskej. V tomto
čase sa v našom dome vystriedali všetky naše
deti so svojimi rodinkami. Každý mal možnosť
stretnúť sa s našou nebeskou mamou. Najviac sa
z Panny Márie tešila moja vnučka Hanka, ktorá
sa s ňou chcela aj odfotiť. Odvtedy túžila poznať
fatimský príbeh, ktorý sa veľmi dotkol jej srdca.
Deťom v škole o ničom inom nehovorila, len o fa
timskej Panne Márii a fatimských deťoch. Tak
svojim detským spôsobom evanjelizuje svojich
kamarátov. Vďaka ti Panna Mária.“ (Terezka)
„Panna Mária prišla do nášho domu ako
vzácny hosť. Každý večer sme sa zhromaž
dili pri jej soche, aby sme sa spoločne modlili.
Deti vydržali pri modlitbe celého ruženca
(zvyčajne sa modlíme len desiatok). Niekedy
prišiel na desiatok aj manžel, ktorý sa s nami
inokedy nemodlil. Teraz prichádza na mod
litbu častejšie. Panna Mária, vďaka za tvoju
prítomnosť v našej rodine, za tvoju ochranu
a príhovor u Otca v nebi.“ (Mária)
„Máme štyri deti, z toho dve sú práve v pu
bertálnom období. S manželom sme sa roz
hodli zobrať aj ku nám putovnú sochu. Trochu
nás však zaskočila reakcia našich dospieva
júcich detí. Boli uhundraní, nejavili žiadne
nadšenie. Napriek tomu sa s nami každý deň
modlili svätý ruženec a zasväcovali sa Srdcu

Panny Márie. Po čase sme sa rozhodli opäť
zobrať putovnú sochu. Reakcia poniektorých
z našich detí: „Už zas?“ Napriek prevráteným
očiam a hundraniu sa každý deň všetci spolu
modlíme svätý ruženec a nanovo sa zasväcu
jeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
S manželom veríme, že napriek týmto nie

veľmi ideálnym prejavom našich dospievajú
cich detí, vnútri aj oni cítili prítomnosť Panny
Márie a že ovocie týchto spoločných modlitieb
s našou Mamou raz dozreje. Veď aj semienko
v zemi klíči a nevidíme ho, až za niekoľko ro
kov vyrastie veľký strom... a Boh má svoj čas.“
(Jana a Peter)

DK, Košice-Kalvária

Farnosť Svätej Rodiny Košice-Furča
Podľa výzvy o. arcibiskupa Bernarda Bo bera, náš duchovný otec Aurel Halajčík sa
rozhodol zasvätiť farnosť Svätej Rodiny Ne poškvrnenému Srdcu Panny Márie 1. 7. 2017
na 25. výročie vzniku farnosti.
13.5.2017 boli požehnané dve sošky Panny
Márie, a tak 50 dní pred zasvätením sa vy dala Panna Mária na návštevu do našich
rodín – symbolicky navštívila 100 rodín
(putovali dve sošky). Návšteva rodiny trvala
24 hodín, večer po svätej omši si ju rodina
odnášala domov a v druhý deň ju priniesla
na ruženec pred svätou omšou, aby mohla
navštíviť ďalšie rodiny.
V deň zasvätenia farnosti putovala aj
veľká socha Panny Márie z Dómu svätej

Alžbety, pred ktorou za prítomností všet kých kňazov farnosti duchovný otec zasvä til našu farnosť Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Veríme, že toto zasvätenie
prinesie obnovu našich rodín, mladých
ľudí a privedie naspäť do Cirkvi tých, ktorí
stratili vieru.
Jozefína Rimarová, Košice

Farnosť Božieho milosrdenstva Košice-KVP
V roku stého výročia fatimských zjavení
sa aj naša farnosť pripravovala na toto vý ročie. Od 13. 5. počnúc, až do októbra 2017
sme mali vždy 13-teho v mesiaci modlitbu
posvätného ruženca, mariánsku sláv nostnú svätú omšu s kázňou zameranou
na aktuálne zjavenie fatimskej Panny Márie
v konkrétnom mesiaci. V kláštore bosých
karmelitánok bola celodenná poklona Naj svätejšej oltárnej sviatosti. Konali sa u nás
aj prvé soboty v mesiaci, pri ktorých sme
okrem modlitby svätého ruženca mali aj
15 minútové rozjímanie zamerané na jed notlivé urážky Panny Márie. V júni priví tala naša farnosť putovnú sochu fatimskej
Panny Márie, ktorá u nás bola tri dni.
13. 10. 2017 sme mali veľkú slávnosť vo
farnosti. Pán farár zabezpečil pre všetkých
veriacich sviečky a sväté ružence. Slávnosť

začala slávnostnou svätou omšou, ktorú
celebroval pán farár Peter Novák spolu
s kaplánom Jánom Kocúrkom, ktorý
v kázni povedal:
„Posolstvo fatimskej Panny Márie je ma
terským posolstvom, Mária tu vystupuje ako
prorok. Jej posolstvo je zároveň mocné a jed
noznačné. Znie dôležito. Znie ako reč Jána Krs
titeľa na brehu Jordánu. Vyzýva k pokániu,
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vystríha nás a vyzýva k modlitbe. Odporúča
ruženec. No stále upriamuje pozornosť nie na
seba, ale na Boha.“
Po svätej omši sme sa modlili ruženec
so stále zapálenými sviečkami tak, ako vo

Fatime a na záver modlitby sme mali svieč kový sprievod so sochou fatimskej Panny
Márie. Všetci sme boli veľmi povzbudení
a vďační Bohu, Božej Matke i pánu farárovi.
Ľuba Kočišová, Košice-KVP

Putovanie sochy Panny Márie v Mníchove
Srdečný pozdrav z Mníchova. Pán Boh za plať za Váš veľký dar sošky fatimskej Panny
Márie pre naše spoločenstvo Congregatio
Jesu v Mníchove.
Myslím, že Panna Mária sa tu cíti veľmi
dobre a ľudia sa veľmi tešia jej návšteve.
Od 14. 5. Panna Mária navštevuje týždenne
slovenské rodiny nášho spoločenstva. Je to
veľké požehnanie. Srdečne Pán Boh zaplať!!!
sr. Savia CJ zo slovenskej misie v Mníchove

Putovanie sochy Panny Márie Fatimskej v reholi Congregatio Jesu
Tak, ako v tomto jubilejnom roku putuje
socha fatimskej Panny Márie po mestách
a dedinách v našich diecézach, podobne sa
to deje aj v našej kongregácii – Congregatio
Jesu (CJ). Aj my sestry CJ sme mali možnosť
privítať v našich komunitách a uctiť si ta kýmto mimoriadnym spôsobom Pannu
Máriu. Prítomnosť Matky Božej je pre nás
výzvou k pokániu. Reflektujeme naše osobné
i kolektívne úmysly, rozhodnutia a skutky,
náš spôsob života i ďalšie napredovanie.
Chceme sa učiť od fatimských detí ich det skej dôvere a poslušnosti, ich ochote k obeti.
Matka Božia i Matka naša, zasväcujeme sa
tebe. Obnovuj naše zmýšľanie. Nauč nás pra -

vej pokore. Očisťuj naše srdcia od všetkých
nánosov našich zlyhaní a slabostí a pomá haj nám verne kráčať v úplnej odovzdanosti
s novou dôverou za tvojím Synom, naším
Pánom Ježišom Kristom. Sr. Vianea, CJ Prešov

Putovanie so sochou fatimskej Panny Márie v Prešove
K putovaniu a modlitbám s fatimskou
Pannou Máriou so Sancta Mária do domu
Márie Wardovej sa pridali k sestrám kňazi
a ľudia z farnosti. V stredu 20. 9. pán dekan
Jozef Dronzek celebroval svätú omšu v Cen tre Márie Wardovej za účasti sestier z Domu
svätého Jozefa. Spevom, modlitbou posvät ného ruženca a zasvätenia, sme vyprosovali
potrebné milosti pre farnosť a mesto, v kto rom pôsobí najviac sestier Congregacio Jesu
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na Slovensku. V dome Márie Wardovej nás
všetkých srdečne privítali a pohostili. Aj
táto udalosť je svedectvom veľkej dôvery

putujúcich, že fatimská Panna Mária nám
môže vyprosiť potrebné milosti.
Sestry zo Sancta Mária

Putovanie bohoslovcov
Do farnosti Nemšová putovali 13. 5. 2017
všetci bohoslovci na čele s otcom biskupom
Mons. Viliamom Judákom a predstavenými,
kde sa zúčastnili slávenia svätej omše. Bolo
to pri príležitosti 100 rokov od fatimského
zjavenia trom deťom. Vo filiálke Trenčian ska Závada sa nachádza kostol zasvätený
Panne Márii Fatimskej. Tento kostol osla vuje 70 rokov od svojej konsekrácie.
V deň, keď si pripo míname sté výročie po sledného fatimského
zjavenia (13. 10. 2017),
slávil Mons. Viliam Ju dák, nitriansky biskup,
slávnostnú svätú omšu
v kaplnke Kňazského
seminára sv. Gorazda
v Nitre. Požehnal pri

nej reverendy bohoslovcom 2. ročníka,
ktorí si v tento deň po prvý krát obliekli
klerický odev.
V závere svätej omše poprosil Mons. Pavol
Zahatlan, rektor kňazského seminára, bis kupa o požehnanie novej sochy fatimskej
Panny Márie. Tú bohoslovci spolu s bisku pom, svojimi predstavenými, rehoľnými
sestrami a prítomnými hosťami, preniesli
v slávnostnej procesii do vstupného vesti bulu kňazského seminára.

Takéto putovanie fatimských sošiek bolo na mnohých
miestach Slovenska, ale aj v iných častiach sveta. Panna
Mária z Fatimy nás pozýva všetkých, aby sme splnili
každý svoju úlohu tam, kde sme. Nemusíme ísť na púť
do Fatimy v Portugalsku, aby sme dostali milosti a napl nili posolstvo Panny Márie z Fatimy. Môžeme tak urobiť
vo vlastných domoch, štvrtiach, farnostiach a diecézach.
Sme povolaní žiť a milovať tam, kde nás Boh postavil – ro biť to, čo môžeme kde sme, s tým, čo máme, malé skutky
lásky... a Bohu prenechajme na starosti veľké vecí.

ZASVÄTENIE NEMOCNÍC
A POTRATOVÝCH MIEST
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
25. 5. 2017 v kaplnke na Rastislavovej ulici
sme UNLP v Košiciach znovu zasvätili
Panne Márii.
Slávnostný akt sa konal pri príležitosti
100. výročia zjavení Panny Márie vo Fa -

time. Jeho súčasťou boli okrem desiatok
veriacich z radov pacientov či personálu
aj študenti Strednej zdravotníckej školy
Kukučínova, ktorí prispeli kultúrnym
programom.
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Slávnostnú bohoslužbu slúžil farár Mi roslav Gira z farnosti Košice-Juh, ktorý

povedal: „Keďže dnes je v kresťanskom ka
lendári sviatok Panny Márie – Pomocnice
kresťanov a táto kaplnka je zasvätená práve
jej, rozhodli sme sa spojiť odpustovú slávnosť
so znovuzasvätením.“
Svätá omša bola rozšírená o spoločnú
modlitbu ruženca a v závere bola modlitba
zasvätenia sa Panne Márii. Teší nás, že pri
tejto príležitosti boli v kaplnke účastní
nielen ľudia z farnosti, ale aj pacienti
a personál.

ZASVÄTENIE POTRATOVÝCH MIEST
Zasvätenie potratových miest v Košiciach
Päť potratových miest v Košiciach bolo
zasvätených Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie 13.10. 2017, aby odovzdali tieto
priestory, lekárov, personál a hlavne ženy,
ktoré sem prichádzajú pod ochranu fatim skej Panny Márie.
6. 10. 2017 sa konala celodenná modlit bová reťaz od 8.00 h. do 16.00 h. pred ko šickou nemocnicou na Triede SNP za toto

zdravotnícke zariadenie, za lekárov, perso nál, za ženy, ktoré potrat podstúpili, ale aj
za to, aby vyprosili svetlo pre ženy, ktoré
sa ešte len pre potrat rozhodujú. O 18.00 h.
sa slúžila svätá omša v kaplnke UNLP na
Rastislavovej ulici a o 19.00 h. bola modlitba
ruženca so zasväcujúcou modlitbou Nepo škvrnenému Srdcu Panny Márie.
O. Dušan Škurla, Košice

Nemocnica v najpotratovejšom regióne na Slovensku
bola zasvätená Panne Márii
V predvečer sviatku Všetkých svätých,
31. 10. 2017, sa v Nemocnici s poliklinikou
v Leviciach uskutočnilo jej zasvätenie Ne poškvrnenému Srdcu Panny Márie. Cieľom
zasvätenia boli okrem samotnej nemocnice
aj všetci zdravotnícki i riadiaci pracov níci a predovšetkým miesto, kde sa vyko návajú potraty. Tento akt je o to dôležitejší,
že Levice sú mestom s najväčšou potrato vosťou na Slovensku, čo bolo aj dôvodom
nedávneho založenia Poradne Femina na
prevenciu a zvrátenie tohto trendu.
Projekt iniciovalo a realizuje Fórum ži vota. S iniciatívou zasvätenia levického
zdravotníckeho zariadenia Nepoškvrne nému Srdcu Panny Márie prišli dobrovoľ | 20 |

níci hnutia Deväť mesiacov za život a Fóra
života. V modlitbe okrem iného zazneli
slová: „Týmto aktom zasvätenia chceme vy
jadriť pevnú vieru, že prísľub Panny Márie
o víťazstve jej Nepoškvrneného Srdca je – na
priek našej nemohúcnosti – pravdivý a istý.
S veľkou pokorou a dôverou chceme vyznať, že
Bohu je všetko možné.“ Zasvätenia v nemoc -

ničnej bohoslužobnej miestnosti sa zúčast nilo okolo 30 veriacich a piati kňazi. Veria cich privítal Mons. Ján Bednár, dekan mesta
Levice, a akt zasvätenia vykonal o. Andrej
Karcagi, administrátor farnosti Hontianske
Trsťany. Na záver Mons. Bednár poďako val všetkým zúčastneným a povzbudil ich

k ďalšej vytrvalosti v modlitbe na úmysly
ochrany života od počatia po prirodzenú
smrť. Slávnosť vyvrcholila svätou omšou,
ktorej predsedal o. Viliam Vlčko, ktorý pô sobí vo farnosti Levice-mesto. Ten v homílii
povzbudil ľudí k svätosti ako k cieľu, ku kto rému by sme mali všetci smerovať.

PUTOVANIE FATIMSKEJ SOCHY
A ZASVÄTENIE FARNOSTÍ
Mons. Bernard Bober vyzval 27. 1. 2017 všetkých dekanov a kňazov v diecéze na
spoluprácu, aby dôstojne prežili jubilejný rok Fatimy, aby sa toto jubileum mohlo
zdarne zavŕšiť v zasvätení košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
1. 10. 2017 na arcidiecéznej púti v Obišovciach. Veľmi si prial, aby sa ešte predtým ako
sa uskutoční zasvätenie celej arcidiecézy, vykonalo zasvätenie na úrovni každej farnosti.
Spoločné stretnutia sa začali prvou fatimskou sobotou v Obišovciach, kde si dekani
prevzali putovné sochy fatimskej Panny Márie. Putovaním týchto sôch po celej diecéze
sa malo veriacim sprostredkovať posolstvo Panny Márie z Fatimy a zadosťučiniť jej
žiadosti o zasvätení rodín, farností a potom spoločne aj diecézy. A tak sa začala misia
Panny Márie, ktorá túži pomôcť svojim deťom, ale bez nášho súhlasu a spolupráce
nemôže. K tomu potrebuje náš súhlas – naše zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Aspoň niekoľko informácií z tohto putovania Vám chceme sprostredkovať.
KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA
Košice – Dóm sv. Alžbety
Od 13.5.2017 bola v tomto Katedrálnom
chráme v Košiciach vystavená k verejnej
úcte fatimská socha Panny Márie. V sté vý ročie fatimských zjavení bola táto farnosť
zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Každého trinásteho v mesiaci sa ko nali večeradlá, ktoré organizovali rodiny
s deťmi, využijúc tak možnosť úplných od pustkov v jubilejnom roku.
Tak sme sa aj my, veriaci košickej arcidie cézy, ako malí pastierikovia, schádzali pra videlne každého 13. dňa v mesiaci od mája
do októbra v Katedrále Dómu svätej Alžbety.
„Keď žiaril a rozkvital trinásty máj, zrel
Kráľovnú, Máriu, fatimský kraj...“ tieto slová

nesúce sa chrámom naštartovali tento mi lostivý čas fatimskej pobožnosti formou
večeradla spojenej so svätou omšou. Roz jímania pri ruženci boli akýmsi prierezom
jednotlivých zjavení, zamyslením sa nad
posolstvami v kontexte súčasnej doby, ktoré
zneli naliehavejšie pre terajšiu generáciu,
ako keď ich Panna Mária odovzdala v roku
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1917. Jednotlivé desiatky sa každý mesiac
modlili striedavo rodiny, manželia, mládež
a napokon ako symbol fatimských pastie rikov, deti. Po svätom ruženci nasledovalo
spoločné zasvätenie Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Nepochybne veľkým
obohatením pre všetkých boli zakaždým
homílie duchovného otca Romana Haška,
v ktorých rozvíjal myšlienky fatimského
posolstva, apelujúc na neustálu potrebu
(význam) zasvätenia sa Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. „Nestačí sa len kedysi
zasvätiť. Tak ako kňaz dal Bohu svoje áno
pri posvätnej vysviacke, tak, ako manželia si
sľúbia svoju vernosť pri oltári, tak si to mu
síme všetci častejšie pripomínať, aby sme na
to nikdy nezabudli.“
Ani sme sa nenazdali a bol tu 13. október.
Vyvrcholením bola slávnostná svätá omša,
za prítomnosti arcibiskupa Bernarda Bo bera, jeho povzbudivé slová boli krásnou
záverečnou bodkou týchto milostiplných
stretnutí. Detský zbor základnej školy sv.
Cyrila a Metoda umocnil túto neopakova teľnú atmosféru.
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Bolo dojemné vidieť, ako sa po ukončení
omše ešte mnohí dospelí aj deti dlho kľačiac,
modlili pred sochou Panny Márie. Síce sme
ju nevideli očami Lucie, Hyacinty a Fran tiška, ani očami tisícok svedkov zázraku
slnka, my sme na ňu hľadeli očami viery.
Nie je vari svedectvom to veľké množstvo
ľudí, ktoré do posledného miesta po celé tie
mesiace zapĺňali katedrálu nádejou a dosta točným znamením víťazstva Nepoškvrne ného Srdca Panny Márie?
Alena Harčariková, Košice

Farnosť Gaboltov
Najväčšie pútnické miesto košickej arci diecézy v Gaboltove prežívalo jubilejný rok
veľmi intenzívne. Pri všetkých diecéznych
akciách pripravovalo veriacich na akt za svätenia diecézy tým, že viedlo veriacich

k osobnému zasväcovaniu. Tisíce obrázkov
s modlitbou zasvätenia rozdali veriacim,
aby po spoločnom zasvätení v Gaboltove,
mohli sa denne zasväcovať doma.
Od 25. 5. sa konala Turičná novéna, ktorá
vyvrcholila svätou omšou na Turíce v ne deľu 4. 6. 2017. V čase spoločného večerného
programu bola svätyňa každý deň zaplnená
pútnikmi z celej arcidiecézy. Pozvaní ka zatelia, z rôznych dekanátov diecézy, pri bližovali posolstvo Panny Márie z Fatimy
každý večer pri slávení Eucharistie, podľa
jednotlivých výziev. Páter Martin Huk, farár
tejto farnosti, po svätom prijímaní napĺňal
posolstvo tým, že spoločne s veriacimi sa

zasväcoval Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie a ďakoval za dar Eucharistie modlit bou anjela z Fatimy.
15. – 16. 7. sa konala arcidiecézna púť
v znamení jubilea fatimských zjavení. V zá vere každej svätej omše po postkomúnií sa
pútnici zasväcovali spolu s kňazmi mod litbou zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie, ktoré boli rozdané pútnikom
na jubilejnom obrázku, aby v zasväcovaní
pokračovali aj doma vo svojich rodinách.

V nedeľu 6. 8. sa konala Rómska púť.
Program sa začal popoludní o 14.00 h.
modlitbou svätého ruženca. Vrcholom
stretnutia bola svätá omša slúžená Mons.
Bernardom Boberom, pri ktorej sa prítomní
rómovia zasvätili NSPM.
V nedeľu 20. 8. sa konala 15. celoslovenská púť mužov. Pri svätej omši o 16.00 h.
bolo zasvätenie všetkých mužov, prítom ných na tejto púti.

Trstené pri Hornáde
Pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny
Márie vo Fatime sme s radosťou privítali
putovnú sochu fatimskej Panny Márie v na šej farnosti. V sobotu 22. 7. 2017 bola socha
vystavená vo farskom kostole v Trstenom
pri Hornáde v kostole sv. Anny a v nedeľu
v kostole v Skároši. Po svätej omši bola mož nosť pobudnúť v tichých modlitbách pred
sochou. Popoludní sme sa s naším duchov ným otcom spolu modlili slávnostný ruže nec a večeradlo, pri ktorom sme sa zasvätili
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Farnosť Vranov
nad Topľou-Čemerné

V rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny
Márie Vranov nad Topľou-Čemerné oslávili
storočnicu fatimských zjavení v sobotu
a v nedeľu 13. a 14. 5. Program sa začal v so botu večer o 18.00 h. mariánskymi modlit bami a sviečkovým sprievodom so sochou
fatimskej Panny Márie. O 19.30 h. sa uskutoč nila pútnická svätá omša, ktorú celebroval
Mons. František Šándor, dekan farnosti Ko šice-Dóm. V nedeľu 14. 5. predpoludním bol
svätý ruženec a o 10.30 h. slávnostná svätá
omša spojená s vkladaním relikvií svätých
Františka a Hyacinty Martovcov do kameňa
z Kaplnky zjavenia vo Fatime, ktorý bude
osadený do steny novopostaveného kostola.

Farnosť Košice-Krásna
13. 5. 2017 sme si pripomenuli 100 rokov od
prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime.
Túto vzácnu slávnosť sme mali v sobotu
o 18.00 h. pri svätej omši a fatimskej pobož nosti. Zároveň bolo zasvätenie farnosti Ne poškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Zasvätenie farnosti Nacina Ves
V deň stého výročia prvého zjavenia vo Fa time, 13. 5. 2017, sa aj v našej farnosti Nacina
Ves uskutočnila púť veriacich z celej far nosti do Lesného, kde sa nachádza kaplnka
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ve | 23 |

riaci z piatich obcí – Nacinej Vsi, Petroviec
nad Laborcom, Vybúchanca, Suchého a Les ného sa zišli osláviť tento sviatok a spoločne
s pútnikmi vo Fatime uctiť si našu nebeskú
matku Pannu Máriu.
Pred svätou omšou sme sa spoločne mod lili rozjímavý ruženec. Každý desiatok ru ženca sa modlila zástupkyňa z jednej obce.
Po litániách sme sa spoločne nahlas modlili
modlitbu zasvätenia farnosti Nepoškvrne nému Srdcu Panny Márie.

Farnosť Prešov,
Konkatedrála sv. Mikuláša
Posolstvo Matky Božej Fatimskej je plné
materinskej lásky. Ukazuje ľudstvu cestu,
ako kráčať k svätosti. Iba pokánie je jedinou
cestou k morálnej náprave. Pápež Pavol VI.
v závere tretieho zasadania Druhého vati kánskeho koncilu (dňa 21. 11. 1964) zasvätil
ľudstvo Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie a zároveň vyhlásil Pannu Máriu za
„Matku Cirkvi“. 13. 5. za účasti reholi a ko munít farnosti (františkáni, saleziáni, je zuiti, sestry CJ) bola zasvätená celá farnosť
Panne Márii Fatimskej.

Farnosť Stropkov
V nedeľu 9. 7. 2017 sa konala odpustová sláv nosť Karmelskej Panny Márie v Stropkove,
v roku stého výročia zjavenia presvätej
Panny Márie vo Fatime. Slávnostnú svätú
omšu celebroval Mons. Bernard Bober, ar | 24 |

cibiskup-metropolita. Pri tejto slávnosti sa
uskutočnilo aj zasvätenie farnosti Nepo škvrnenému Srdcu Panny Márie.

Farnosť Ruskov
V pondelok 10. 7. 2017 sme vo farnosti pri vítali vzácnu návštevu – sochu fatimskej
Panny Márie z Obišoviec. V lete, v čase,
ktorý mnohí z nás využívajú na putovanie
za Pannou Máriou, celkom netradične do putovala Panna Mária za nami...
Po svätej omši zasvätil pán kaplán pred
Oltárnou sviatosťou celú našu farnosť
Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrne nému Srdcu Panny Márie.

Farnosť Snina
V piatok 13. 10. 2017 o 15.00 h. začala pobož nosť milosrdenstva pred vyloženou Oltár nou sviatosťou. O 17.00 h. bolo mariánske ve čeradlo pred Oltárnou sviatosťou a o 18.00 h.
svätá omša. Na záver bolo zasvätenie far nosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Zasvätenie farnosti Vojčice
Aj v našom trebišovskom dekanáte sme prijali
túto výzvu a uctievame si Nepoškvrnené Srdce
Panny Márie. V mnohých farnostiach a rodi nách sa konajú večeradlá a fatimské soboty.
V tomto fatimskom roku od marca do ok tóbra sme mali milosť prijať do našich rodín
v našej farnosti Vojčice putovnú fatimskú so chu Panny Márie. Boli to požehnané dni pre žité v jej prítomnosti. Každú fatimskú sobotu
sme sa celá farnosť schádzali na modlitbách
posvätného ruženca. Začínali sme svätou
omšou a potom pred Oltárnou sviatosťou
sme sa modlili fatimskú pobožnosť. Na záver
sme dostali eucharistické požehnanie. Vyvr cholením týchto sobôt bolo zasvätenie našej
farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Má rie 7. 10. na sviatok Ružencovej Panny Márie.
Mária Prosbová, Vojčice

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA
V nedeľu 15. 1. 2017, v deň 241. výročia
založenia rožňavskej diecézy, diecézny
biskup Mons. Stanislav Stolárik za účasti
rožňavských kňazov a veriacich inicioval
putovanie sochy Panny Márie Fatimskej
v biskupstve, pri príležitosti stého výročia
fatimských zjavení. Socha, ktorá už dáv nejšie bola darovaná katolíckej základnej
škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave,
bola v slávnostnej procesii prenesená zo
školskej kaplnky do rožňavskej katedrály,
kde rožňavský biskup predsedal marián skej pobožnosti spojenej s eucharistickou
adoráciou.

Mariánsky deň rožňavskej
diecézy – Boľkovce sa stali
„malou Fatimou“
V sobotu 13. 5. 2017, v deň stého výročia fa timských zjavení, sa v rožňavskej diecéze
uskutočnil Mariánsky deň, na ktorom sa
zúčastnilo vyše 3 000 veriacich. Bol to deň,
v ktorom si celá diecéza uvedomovala, ako
veľmi potrebuje ochranu našej Matky Panny
Márie a mnohí pútnici zažili neuveriteľnú
silu modlitby ruženca, v ktorom sa prosilo
za kňazov, mladé rodiny, chorých i trpiacich,
mládež i starších veriacich. Po modlitbe po svätného ruženca sa predstavili so svojim
programom, venovaným Panne Márii, deti
zo základných škôl v Dvorníkoch i Lučenci.
Potom nasledovala slávnostná svätá omša.
V tento deň sa v diecéze slávil aj Deň rodiny.
Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik to
zdôraznil aj vo svojej homílii, keď vyzdvihol
potrebu modlitby ruženca vo všetkých rodi nách. Všetkým nám pripomenul, že modlitba
ruženca je nesmierne mocnou zbraňou proti
úkladom diabla, ktorý zúri, keď sa ho ľudia
modlia. Vyjadril svoju vďačnosť všetkým pút nikom, ktorí prišli zo všetkých kútov diecézy
i celého Slovenska. A tak sa Boľkovce stali
„malou Fatimou“.
Kamila Čiešková

Farnosť Málinec
V sobotu, 18. 3. 2017 veriaci z farnosti
Málinec privítali putovnú sochu fatimskej
Panny Márie pri príležitosti výročia zjavení
vo Fatime. Vo farskom kostole sa konala
pobožnosť zasvätenia farnosti fatimskej
Panne Márii, kde veriaci z celej farnosti
predniesli svoje prosby a ďakovania.

Farnosť Jaklovce
Čím sme si zaslúžili, že Matka nášho Pána
prichádza k nám?
V dňoch 2. – 5. 9. 2017 sme prijali v našej
farnosti putovnú sochu fatimskej Panny
Márie spolu s relikviami sv. Hyacinty a sv.
Františka, ktoré putujú po celej rožňavskej
diecéze. V sobotu sme sa pomodlili fatim skú pobožnosť, po nej bola svätá omša
s adoráciou a zasvätením farnosti Panne
Márii. V pondelok a utorok bola socha vo
filiálnej obci Veľký Folkmár.
O. Jozef

SPIŠSKÁ DIECÉZA
Zasvätenie farnosti a mesta
Poprad 6. – 15. 9. 2017
Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej
Panny Márie sa v našej farnosti konal od
6. – 15. 9. deviatnik k Sedembolestnej Panne
Márii. Program duchovnej obnovy prebie | 25 |

hal v konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie a začínal modlitbou svätého ruženca
o 18.30 h., pri ktorom sa striedali viaceré
modlitbové spoločenstvá nášho mesta. Na sledovala svätá omša o 19.00 h. so zamys lením nad jednou z bolestí Panny Márie.
Vigílnu svätú omšu celebroval Mons.
Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Vy vrcholením deviatnika bola odpustová sláv nosť Sedembolestnej Panny Márie, v rámci
ktorej bola naša farnosť a mesto Poprad
zasvätené Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Hlavným celebrantom odpustovej
slávnosti bol František Reguly, farár v Tvr došíne. Počas svätej omše sme vo farnosti
privítali relikvie sv. Terézie z Lisieux a sv.
Jána Pavla II., ktoré budú natrvalo vysta vené k verejnej úcte v ľavej lodi kostola.

Fatimský týždeň
vo farnosti Poprad
V rámci fatimského týždňa sa farnosť Po prad pripravovala na sté výročie zjavení
Panny Márie vo Fatime. Program novény
prebiehal v Konkatedrále Sedembolestnej
Panny Márie od 4. 5. a vyvrcholil slávnost nou svätou omšou v stý deň výročia zjavení
13. 5. 2017 na sviatok fatimskej Panny Márie.
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Program každého dňa začínal modlit bou svätého ruženca a pokračoval svätou
omšou, na ktorej sme vždy privítali každý
deň iného hosťa. Každý z nich nás s veľkou
láskou zasväcoval do tajomstiev fatimského
posolstva, spoznávali sme historické pozadie
vtedajšieho Portugalska v kontexte vojnovej
i povojnovej situácie v Európe i vo svete. Po čas celého deviatnika sme si uvedomovali
dôležitosť zasvätenia sa Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie, ktoré zdôrazňovali
všetci prednášajúci. Pri prednáškach sme si
uvedomovali, aké je dôležité zasvätiť svoju
rodinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Má rie, aby ju ona vzala pod svoju ochranu a ria dila a posväcovala jej život.
Veriaci odpovedali na výzvy Panny Márie
a v hojnom počte sa zúčastnili modlitieb
počas Nikodémovej noci, obnovili si krstné
sľuby a v očakávaní nových Turíc adorovali
Najsvätejšiu sviatosť.
Fatimská novéna vyvrcholila slávnostnou
mariánskou vigíliou, ktorú režíroval Pavol
Danko, moderátor TV LUX. Pred začiatkom
hudobno-tanečného pásma Pavol Danko
privítal našich birmovancov, ktorí vstúpili
do kostola so zažatými sviecami, čo symbo lizovalo, že po prijatí sviatosti birmovania
sa stávajú dospelými kresťanmi a majú byť
svetlom sveta.
Slávnosť sa ukončila zasvätením sa Panne
Márii a eucharistickou adoráciou.
Dnes v závere osláv 100. výročia fatim ských zjavení treba povedať, že ich slávenie
bolo nad očakávanie všetkých veriacich.
Počas celého obdobia bola Konkatedrála
Sedembolestnej Panny Márie preplnená
nielen veriacimi farnosti, ale prichádzali aj
veriaci z okolitých obcí. Veríme, že slávenie
storočnice fatimských zjavení zanechalo
v nás veriacich hlbokú stopu, že Panna Má ria mocne pôsobila v našich životoch. My,
veriaci, chceme odpovedať na jej výzvu. Pri
zasvätení jej Nepoškvrnenému Srdcu sme
jej odovzdali svoje srdcia, aby ona bola ich
správkyňou. Chceme sa o to horlivejšie priči -

ňovať o víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca
– svojou modlitbou a obetou, aby sme tak od čiňovali urážky, ktoré sa dostávajú Najsvätej šiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Emília Králiková, Jánovce

Zasvätenie farnosti Jánovce
Rímskokatolícka farnosť Jánovce sa zasvä tila Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
v závere slávenia stého výročia fatimských
zjavení. Tomuto zasväteniu predchádzal de viatnik, kedy sme po deväť mesiacov vždy
13. v mesiaci slávili fatimský večer, pozo stávajúci zo svätej omše, modlitby ruženca
a adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou. Akt
zasvätenia sa uskutočnil na prvú nedeľu
v mesiaci októbri pred fatimskou sochou
Panny Márie, ktorú duchovný otec Jozef
Gallovič doniesol priamo z Fatimy. Od tohto
dňa putuje fatimská socha po rodinách vo
farnosti, kde sa veriaci s radosťou modlia
svätý ruženec. Napĺňajú tak prosbu Panny
Márie o modlitbu a obrátenie.
Veríme, že naše modlitby oživia a posilnia
duchovný život vo farnosti, že Panna Mária
bude mocne pôsobiť v našich životoch.
Emília Králiková, Jánovce

Farnosť Spišská Belá
13. 5. 2017 pri svätej omši vo farskom kostole
v Spišskej Belej pri príležitosti stého výročia
zjavenia Panny Márie vo Fatime sa konalo
spoločné zasvätenie sa Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie.

nás žiada – obrátenie, pokánie, modlitba
a čnosti. Kde by sme sa to mali naučiť lep šie ako u našej Matky. Ku nej putujeme
už viac ako 20 rokov každú prvú sobotu
v mesiaci s úmyslom zadosťučiniť za urážky
spáchané Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie do pútnického miesta Staré Hory, aby
sme uskutočnili jej prianie z Fatimy.
V tomto jubilejnom roku stého výročia jej
zjavenia vo Fatime, sme putovali ešte aj kaž dého 13-teho, čiže v deň fatimského zjavenia
počnúc mesiacom máj a končiac októbrom.
Veľké množstvo pútnikov sa zúčastňovalo
na týchto pobožnostiach s programom:
svätá omša, ruženec, sprievod so sochou
Panny Márie až k studničke a zasvätenie
sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Každý mesiac viedol pobožnosť kňaz, prí padne dekan z týchto dekanátov: dekanát
Banská Bystrica, Zvolen, Turčianske Teplice,
Brezno, Slovenská Ľupča, ktorý vykonal aj
zasvätenie.
Keďže každý nemá možnosť putovať do
Fatimy, v modlitbách a hlavne v úkone za svätenia, sme boli spojení so všetkými pút nikmi vo Fatime i na celom svete.
Oľga Žiaková, Zvolen

BANSKOBYSTRICKÁ
DIECÉZA
Nestačí len uveriť posolstvám z Fatimy; do konca samotné zasvätenie sa Nepoškvrne nému Srdcu Panny Márie by bolo márne,
keby sme ho skutočne nežili.
Stále je potrebné, aby sme sa učili tomu
najpodstatnejšiemu, čo Panna Mária od

NITRIANSKA DIECÉZA
Nitra – Kalvária
Už niekoľko rokov sa na Kalvárii každú prvú
sobotu v mesiaci slávia fatimské soboty.
O 9.00 h. sa pred Najsvätejšou sviatosťou
modlí pobožnosť mariánskeho večeradla
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so zasvätením a o 10.00 h. nasleduje svätá
omša s pozvaným kazateľom. Po požehnaní
na konci svätej omše si veriaci uctievajú
relikviu krvi svätého Jána Pavla II.

Farnosť Motešice
2. 7. 2017 pri svätej omši pred vyloženou Ol tárnou sviatosťou bola modlitba svätého
ruženca a zasvätenie farnosti Božskému
Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie.

TRNAVSKÁ DIECÉZA
Trnava

V roku storočnice fatimských zjavení sa
v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave konali
počas prvých sobôt v mesiaci fatimské so boty, ktoré sú tematicky osobitne zamerané
práve na toto výročie.
Program sa začínal vždy spoločnou
modlitbou posvätného ruženca o 9.00 h.,
po ňom nasledovala svätá omša. Na svätú
omšu každej fatimskej soboty prichádzal
iný kazateľ, ktorý v homílii viedol veriacich
k úvahe o fatimskom posolstve vo svetle
najnovšieho pápežského dokumentu o ro dine Amoris laetitia.

Farnosť Piešťany
Sto rokov Fatimy si viacerými akciami pri pomenuli aj farníci v Piešťanoch 13. 5. 2017.
Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v kostole
svätého Cyrila a Metoda slávnostné zasvä tenie Panne Márii, ktoré bolo zakončené
procesiou do kaplnky Božského Srdca
Ježišovho. Spomienka na toto jubileum
začala fatimskou nocou detí na cirkevnej
škole, ktorá sa konala z piatka na sobotu
v kostole sv. Štefana. Program v sobotu po zostával z modlitby ruženca, nasledovala
svätá omša ku cti Panny Márie, na záver sa
účastníci pomodlili modlitbu zasvätenia
Panne Márii.
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Veľké Kostoľany
V sobotu 13. 5. si veriaci farnosti Veľké
Kostoľany pripomenuli sté výročie zjavení
vo Fatime. Vo večerných hodinách priniesli
veriaci v slávnostnom vstupe do farského
kostola sochu fatimskej Panny Márie. Na sledovala spoločná modlitba posvätného
ruženca s rozjímaniami. Slávnosť pokra čovala svätou omšou, ktorú celebroval
miestny farár Igor Gajdoš, za asistencie
kaplánov Petra Belého a Petra Šveca. Kaplán
zo Smoleníc v homílii vyzdvihol potrebu
pravej mariánskej úcty v živote veriaceho
človeka vo svetle Fatimy. Na záver svätej
omše prítomní kňazi spolu s veriacimi za svätili farnosť Veľké Kostoľany Nepoškvr nenému Srdcu Panny Márie.

BRATISLAVSKÁ DIECÉZA
Fatimská sobota u františkánov
v Bratislave

V sobotu 4. 2. 2017 bolo v kostole františká nov v Bratislave fatimské večeradlo s eucha ristickou adoráciou, ktorému predchádzala
svätá omša o 9.00 h. Počas tejto prvej soboty
sa otvorilo v kaplnke svätej Rozálie, improvi zované miesto úcty k fatimskej Panne Márii,
v rámci storočného jubilea fatimských zja vení. Zároveň bola možnosť uctiť si relikvie
blahoslavených fatimských detí Františka
a Hyacinty.
Spracovala: Jana Šutorová

ZASVÄTENIE DIECÉZ A ŠTÁTOV
V roku 2017 sme si pripomenuli sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime.
Vidíme, že sa ľudstvo dostatočne nepoučilo zo svojich chýb, pádov a omylov a situácia
v roku 2017 sa až príliš podobá tej z roku 1917. Aké politické, medziľudské,
medzináboženské udalosti zmietajú Európou a celým svetom? Tempo morálneho
rozpadu, neistota v každej oblasti ľudského života a neistota svetových politických
a hospodárskych systémov, hrozba vojny, terorizmus a prenasledovanie kresťanov...
Môžeme si položiť otázku: Kto nás zachráni? Historická skúsenosť nám hovorí,
že to určite nebude „obratnosť“ politikov, výrečnosť filozofov a rečníkov a ani
najmodernejšie výdobytky technológií, ba ani peniaze…
Stále živé posolstvo Fatimy nám ukazuje cestu záchrany. A práve jubilejný rok bol
darom milosrdnej Ježišovej lásky, že v celom svete sa zapálila túžba zadosťučiniť
výzve Panny Márie z roku 1917 a zasvätením jej Nepoškvrnenému Srdcu hľadať
cestu návratu k Bohu. Prinášame prehľad z dostupných stránok diecéz a farností,
aby sme Vám priblížili atmosféru prežívania jubilea storočnice Fatimy.
EURÓPA
SLOVENSKO
Zasvätenie Nitrianskej diecézy
Storočnicu zjavení vo Fatime dňa 13. 5. 2017
oslávilo množstvo veriacich zo Slovenska,
na Modlitbovom dni Matky všetkých ná rodov v Nitre v preplnenej Mestskej hale
na Klokočine.
Program sa začal o 8.30 h. Eucharistickou
adoráciou. Po nej nasledovala prednáška
P. Paula M. Sigla na tému: „100 rokov Fa timy – Kráľovná ruženca a Matka všetkých
národov – naša cesta k víťazstvu Nepoškvr neného Srdca Panny Márie.“ Objasnil výzvy
fatimského posolstva a potrebu konať to,
o čo nás žiada Panna Mária: modlitbu po svätného ruženca, zasvätenie jej Nepoškvr nenému Srdcu, zmierne sväté prijímanie
na prvé soboty v mesiaci. Vyzdvihol hlavne
našu zodpovednosť za vývoj svetovej situ ácie. Sláviť storočnicu Fatimy znamená,
konkrétne niečo v našom živote zmeniť.

Spolupráca, ktorú Panna Mária žiada, je
naše obrátenie. Na modlitbovom stretnutí
boli prítomní traja biskupi: Mons. Viliam
Judák, nitriansky biskup, Mons. Ján Sobilo
z Ukrajiny a emeritný spišský pomocný
biskup, Mons. Andrej Imrich, ktorý bol
hlavným celebrantom svätej omše a sláv nostným kazateľom. Prišlo 60 kňazov, dia koni, bohoslovci a viac ako 3 500 veriacich
nielen zo všetkých kútov Slovenska, ale aj
zo zahraničia. V hale bola k verejnej úcte
vystavená aj socha Panny Márie Fatim | 29 |

skej, aby všetci disponovaní pútnici mohli
v tento deň získať úplné odpustky. Na záver
svätej omše bol vykonaný akt zasvätenia
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie všet kých prítomných, a biskup Mons. Viliam
Judák zasvätil aj Nitriansku diecézu.
Priamy prenos modlitieb bolo možné sle dovať prostredníctvom internetu.
PhDr. Ľudmila Maďarová, Nitra

Prešovská
gréckokatolícka archieparchia
Sté výročie fatimských zjavení sa počas ce lého roka slávilo aj v gréckokatolíckej prešov skej archieparchii. V mnohých farnostiach sa
veriaci zasväcovali v rámci fatimských sobôt
a vrcholom bolo spoločné zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. To sa uskutočnilo dňa 25. 6. 2017 v Ľutine pri príležitosti
stretnutia o. arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka s prvoprijímajúcimi deťmi. V túto
nedeľu kňazi, ktorí sa z pastoračných dôvo dov nemohli osobne zúčastniť, zjednotiac sa
s o. arcibiskupom zasvätili sa spolu so svojimi
veriacimi pri každej svätej liturgii.

Vladyka Ján v Ľutine pred zasvätením
mal nádherný príhovor, ku ktorému ho
inšpirovalo aj DVD Záhrada Panny Márie
o Mariánskom kňazskom hnutí. Povzbudil
prítomných ku konaniu večeradiel, mod | 30 |

litbe svätého ruženca, pokániu a aktívnej
účasti na fatimských sobotách.
Pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou
sa zasväcoval aj týmito slovami: „Pod tvoju
ochranu sa utiekame, Bohorodička, Panna.
Neodmietni prosby nás, ktorí sme v skúškach.
Hľa, kľačíme pred tebou, Matka Krista, a za
sväcujeme sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Chceme sa pri tomto zasvätení celej Prešov
skej archieparchie tvojmu Nepoškvrnenému
Srdcu zasvätiť aj Božskému Srdcu Ježišovmu.
Nech sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky
a objíma kňazov, zasvätené osoby, rodiny, deti
a mládež i všetkých veriacich našej archie
parchie, i celej Prešovskej metropolie. Nech
prekonáva každé zlo, ktoré zlý duch prebú
dza v ľudských srdciach. Božské Srdce Ježišovo
a Nepoškvrnené Srdce Márie, pomôžte nám
víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko
zakoreňujú v ľudských srdciach a môžu spô
sobiť zánik nášho sveta.“
Pozvanie k zasväteniu nasledovali kňazi
celej gréckokatolíckej metropolie na spo ločnom kňazskom dni 9. 9. 2017. Za prí tomnosti vladykov Jána Babjaka i Petra
Rusnáka sa zúčastnení kňazi zasvätili
kňazskou modlitbou zasvätenia z brožúrky
Večeradlo modlitby s Pannou Máriou, ktorá
bola premietaná na plátne.
Mne osobne sa dostalo milosti zasvä covať sa aj na celosvetových duchovných
cvičeniach pre kňazov, ktoré sa konalo vo
Fatime začiatkom júla spoločne s donom
Laurentom.
Verím, že fatimské posolstvo nájde aj po
týchto zasväteniach v srdciach veriacich
i kňazov väčšiu odozvu a bude sa stále viac
a viac šíriť, aby prísľub Márie: „Nakoniec
moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“ sa naplnil aj
týmto spôsobom.
O. Martin Dudok, Bardejov

Zasvätenie Spišskej diecézy
Najstarším pútnickým miestom východného
Slovenska a tiež Spišskej diecézy je Marián ska hora v Levoči. Už po mnohé roky sa tu

Otec biskup Sečka predniesol takmer
rovnakú modlitbu, ako spišský biskup Ján
Vojtaššák v roku 1947 pri zasvätení diecézy.
Emília Králiková, Jánovce

Košická
gréckokatolícka eparchia
stretávajú veriaci z blízkeho i ďalekého oko lia na púti k Matke Božej – levočskej Panne
Márii. Konanie púti na mariánsku horu ne prestalo ani v najtvrdších časoch útlaku ná boženského života a viery v čase reformácie
a za desaťročia komunistického totalizmu
na Slovensku. Na mariánsku levočskú horu
pozýva Panna Mária každého z nás, aby sme
pri jej nohách načerpali nové sily, aby sa viera
v našich srdciach zachovala živá. Takto tomu
bolo aj počas celého roka, kedy sme slávili sté
výročie zjavení vo Fatime. Panna Mária každý
týždeň vítala svoje deti z rôznych farností die cézy, ktoré odpovedali na jej výzvu modlitby,
obrátenia a obetovania sa za hriešnikov.
Najkrajšou odpoveďou Panne Márii
bolo zasvätenie Spišskej diecézy jej Nepoškvrnenému Srdcu 2. 7. 2017. K jej nohám
ho predložil diecézny biskup Mons. Štefan
Sečka, ktorý jej zasvätil seba samého a die cézne kňazstvo pracujúce vo vinici Pánovej,
našich otcov a naše matky, aby podľa prí kladu nazaretskej Svätej rodiny plnili sve domite rodičovské povinnosti a tiež ovocie
života našich pozemských rodičov – synov
a dcéry, našu mládež, aby si zachovala čis totu, krstnú nevinnosť a vyprosila milosť
pre kňazský a rehoľný stav.
Na záver zasvätenia otec biskup povedal:
„Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, do tvojej
materinskej lásky odporúčam nielen svojich
diecézanov, ale aj všetkých veriacich prítom
ných na tejto púti. Za všetkých oroduj a vy
prosuj im milosť, aby poznali pravú vieru
a pravú cestu vedúcu do blaženej večnosti.
Amen.“

Košická eparchia slávila odpustovú slávnosť
svätého Cyrila a Metoda v Sečovciach, ktorá
sa začala už 4. 7. 2017, aby sa pútnici pripra vili na slávenie samotného sviatku modlit bou ruženca, večierne i vnikli do atmosféry
sviatku večernou archijerejskou svätou litur giou, ktorú slávil košický eparcha vladyka
Milan Chautur CSsR. Sviatočný deň 5. 7. začal
modlitbou utierne a akatistu. Vrcholom bola
slávnostná archijerejská svätá liturgia, kto rej hlavným celebrantom bol vladyka Milan
a kazateľom Mons. Andrej Imrich, emeritný
pomocný biskup Spišskej diecézy. Vo svojej
homílii otec biskup zároveň varoval pred
ľahostajnosťou, ktorú prirovnal k narkóze
spoločnosti. Upozornil, že terajšia ostražitosť
vo vážnych veciach umožní v budúcnosti vy znávať vieru bez prenasledovania a utrpenia.
Na konci liturgie bol posvätený aj putovný
obraz sv. Cyrila a Metoda s relikviou sv. Cy rila, ktorý teraz putuje po všetkých našich
farnostiach Košickej eparchie.

Na záver slávnosti zaznela modlitba zasvätenia eparchie Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Modlitbu zasvätenia predniesli
biskupi, kľačiac pred ikonami Bohorodičky
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a Krista. Vladyka Milan prečítal prvú časť
zasvätenia a Mons. Imrich Andrej druhú
časť. V tento deň sa zároveň zasväcovali
aj veriaci vo všetkých chrámoch Košickej
eparchie. Na zasvätenie sa eparchia pripravovala slávením fatimských sobôt. Každú
fatimskú sobotu slávil vladyka Milan, od
mája do októbra na pútnickom mieste v Klo kočove pri vonkajšom oltári. Od novembra
do apríla v michalovskej bazilike Zoslania
Svätého Ducha, kde kapacitne chrám stačil
pre všetkých pútnikov, ktorých bolo okolo
600 – 700. Keď boli slávnosti vonku, tak aj
viac ako 1 000 ľudí prichádzalo na modlitbu.
Fatimské soboty začínali 8.30 h. svätým ru žencom, pokračovali modlitbou z Liturgie
hodín a krátkou tematickou prednáškou.
V roku fatimských zjavení sa rozoberali
aspekty zjavenia Panny Márie vo Fatime.
Potom o 9.30 h. bola archijerejská liturgia
a slávnosť sa zakončila modlitbou molebenu
k Bohorodičke.
Otec Matúš Marcin, Košice

Zasvätenie Košickej arcidiecézy
v Obišovciach
Celodiecézna púť k milostivému obrazu
v sanktuáriu Ružencovej Panny Márie
v Obišovciach začala v sobotu 30. 9. mod litbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu
a pokračovala večeradlom, svätou omšou
s emeritným arcibiskupom Mons. Alojzom
Tkáčom, posvätným ružencom, eucharis tickou slávnosťou za chorých, hudobnou
katechézou skupiny Kerygma, krížovou
cestou a nočnou adoráciou.

Na slávnostnej svätej omši 1. 10. 2017, po
homílii arcibiskup Mons. Bernard Bober
pokľakol pred fatimskou sochou a zasvätil
seba, kňazov, rodiny a celú arcidiecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie slovami:
„Nepoškvrnené Srdce Panny Márie! Ako pastier,
ktorému Boh zveril starostlivosť o toto duchovné
stádo, dnes na tomto pútnickom mieste, odovz
dávam a zasväcujem ti celú našu Košickú ar
cidiecézu. Prijmi ju pod svoj materinský plášť.
Tvojmu Nepoškvrnenému materinskému Srdcu
zasväcujem predovšetkým seba samého, mojich
spolubratov v biskupskej službe, všetkých našich
kňazov, seminaristov a tiež rehoľnice a rehoľní
kov pracujúcich na upevňovaní Božieho kráľov
stva v tejto časti sveta...“ Zasvätenie vykonal za
účasti emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča
a pomocného biskupa Mons. Mareka For gáča. Na tejto slávnosti, ktorou sa arcidiecéza
prvýkrát zasvätila Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie, bolo prítomných asi 10 000 ve riacich z celej arcidiecézy.
V homílii pútnikom pripomenul, že sú
svetlom našej arcidiecézy. „Spravidla ste to
vy, milí pútnici, ktorí sa najviac angažujete
v živote našich farností a spoločenstiev. Ste
ochotní, spoľahliví a musím pravdu pove
dať, že aj štedrí. Pomáhajte aj naďalej svojim
kňazom v jednote a porozumení. Nech vaše
modlitby a skutky obety napomôžu k tomu,
aby sa urýchlilo víťazstvo Máriinho Srdca.
Nech sa tak naša a Máriina Košická arci
diecéza dostane ešte bližšie k Ježišovi. Nech
jej ona daruje dobré rodiny, verných kňazov,
zasvätených, rehoľníkov a nové duchovné
povolania. Aby sme tak okrem chleba, mali
vždy dostatok duchovného pokrmu pre dušu
– Božie slovo a Eucharistiu.“

Zasvätenie Košickej arcidiecézy
očami pútnikov:
„Svätej omši predchádzala modlitba vo
večeradle, ktorú viedol o. arcibiskup Bernard
Bober. Následne po svätej omši nasledovalo
slávnostné zasvätenie arcidiecézy Nepoškvr
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s novou nádejou a veľkou vďačnosťou sa po
záverečnom požehnaní mohli vrátiť späť
do svojich farností a rodín. Oživila sa túžba
denne sa modliť svätý ruženec, poznávať fa
timské posolstvo a svojim životom napomá
hať jeho naplneniu.
Pútnici humenského dekanátu sú vďační o.
arcibiskupovi, že sa rozhodol pre tento úkon,
a ako starostlivý pastier chráni aj týmto spô
sobom zverený ľud. Ďakujem Bohu, že som
sa mohla zúčastniť tak významnej udalosti
v živote arcidiecézy.
Za pútnikov humenského dekanátu Mária Pavlíková

nenému Srdcu Panny Márie. Keď si o. arci
biskup kľakol na kolená pred milostivú sochu
Panny Márie fatimskej – iba tak na dlažbu,
a predniesol našej nebeskej Matke pokorne
a s láskou toto zasvätenie, všetci ktorí stáli
v mojej blízkosti sme od radosti a šťastia pla
kali a ďakovali za tú milosť, ktorej sa nám ne
hodným dostalo. Ja v tomto úkone zasvätenia
vidím ‚odmenu z neba‘ aj pre nás, ktorí sa už
viac ako 20 rokov modlíme v našich večerad
lách a vyprosujeme skoré víťazstvo NSPM.
Toto bolo ovocie našich modlitieb a odmena
pre nás, ktorí sa dennodenne k nej utiekame.“

Zasvätenie Žilinskej diecézy
Otec biskup Mons. Tomáš Galis zasvätil
Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie 7. 10. 2017 o 11.00 h. počas svä tej omše v Rajeckej Lesnej na nádvorí pred
Bazilikou Narodenia Panny Márie. Táto fa timská sobota, ktorú v Rajeckej Lesnej pra videlne mesačne vedie žilinský otec biskup,
bola mimoriadne slávnostná a určite všetci,
ktorí sa jej zúčastnili cítili v srdci nielen ra dosť, ale i odhodlanie prispieť k naplneniu
želania Panny Márie.

Marta Matúšová, Žipov

Šťastný, radostný deň plný pokoja prežili
všetci tí, ktorí sa 1. 10. 2017 zúčastnili na arci
diecéznom zasvätení Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie na známom pútnickom mieste
v Obišovciach. Pozvanie na túto najvýznam
nejšiu udalosť arcidiecézy v roku stého výro
čia fatimského zjavenia Panny Márie bolo
adresované veriacim humenského dekanátu
pánom dekanom Františkom Mariňákom,
ako aj kňazmi jednotlivých farností.
Tí, ktorí pochopili význam a dôležitosť za
svätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Má
rie v zmysle požiadavky fatimského posolstva
s vďakou a nádejou prijali toto pozvanie.
Modlitba zasvätenia poukázala na veľkú
úctu k Panne Márii, na silnú vieru v jej
nesmiernu starostlivosť a pomoc. Prítomní

Skúsenosť učí, že v duchovnom živote sa na
veľké udalosti máme i náležite pripraviť a vy prosiť Božie požehnanie. Preto vo všetkých
farnostiach Žilinskej diecézy sa konal deviat nik k Panne Márii pred obrazom, alebo so chou Božej Matky. A naozaj srdcia veriacich
napĺňala i túžba verejne prejaviť svoj vzťah
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k fatimskej Panne Márii. Od skorého rána
prichádzali tisíce pútnikov a mnohí kňazi zo
všetkých kútov diecézy, napriek daždivému
počasiu i pochmúrnej predpovedi.
Program samotnej slávnosti začal už od
9.00 h. umeleckým dramatickým pásmom.
Keď otec biskup začínal modlitbu posvät ného ruženca, mraky sa rozostúpili a sl nečné lúče zaliali Rajeckú Lesnú. Po svätej
omši nasledovalo zasvätenie Žilinskej die cézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
S pohnutím sme počúvali slová zasvätenia,
ktorými otec biskup spolu s kňazmi i zástup com laikov vkladal svoju diecézu, ale i Svä tého Otca a celý svet do Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie – slová tak jasné i svojou
požiadavkou na veriacich: aby to nebola len
jednorazová udalosť, ale aby sme v zmysle
tohto zasvätenia pocítili naliehavosť pozva nia do „domu Otca“ a počúvali jej materin ský hlas: „urobte, čo vám Kristus povie.“ Je to
výzva k obnoveniu a prehĺbeniu našej viery,
aby sme mohli byť „soľou a svetlom“ v tomto
svete, a tak prispeli k priblíženiu sa túžobne
očakávaného víťazstva Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie. Ladislav Štefanec, Žilina

Zasvätenie Rožňavskej diecézy
V meste ruží, ako sa prekladá pôvodný názov
mesta Rožňavy „Rosenau“ sme sa 14. 10. 2017
zišli z celej diecézy s našimi kňazmi a starostami obcí a miest na slávnostnom akte
zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
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Od 15. 1. 2017 sme sa duchovne pripravovali
na tento akt, skrze putovanie sochy fatim skej Panny Márie, ktorá navštívila všetky
farnosti diecézy. K duchovnej obnove nás
vyzýval o. biskup. Slávnostný deň začal na
námestí fatimskou pobožnosťou procesiou
so sochou fatimskej Panny Márie prenese nej z kostola svätej Anny. Po nej sa slávila
svätá omša, ktorej predsedal diecézny biskup
Mons. Stanislav Stolárik za účasti veľkého
množstva kňazov diecézy. V homílii pouká zal na znamenia čias – vzťah medzi rokom
Božieho Milosrdenstva a rokom Fatimy. Pán
Ježiš skrze sestru Faustínu, jasne dal oznáme nie svetu, „skôr ako k vám prídem ako spra
vodlivý sudca, prídem k vám plný Božieho
milosrdenstva.“ Nad týmto znamením času
by sme sa mali zamyslieť. „Dnes sme tu, aby
sme zasvätili seba a celú diecézu Nepoškvr
nenému Srdcu Panny Márie a musíme sa
spýtať ako sme prežívali rok Fatimy?“ Hovo ril o zázraku, ktorý sa môže udiať v nás cez
modlitbu ruženca.
„Fatima nie je jednodňová záležitosti, to je
nastúpená cesta. Aj deväťmesačný čas, ktorý
uzatvárame zasvätením Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie, neznamená koniec, ale
pokračovanie.“
V závere svätej omše sa konal úkon za svätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie, ktorý predniesol diecézny biskup
Mons. Stanislav Stolárik a všetci prítomní
svojim osobným zasvätením. Po skončení
modlitby otec biskup zavesil na ruky fatim skej Panny Márie zlaté srdce, do ktorého
vložil stuhu s menami všetkých farnosti

diecézy, rehoľných a iných spoločenstiev,
ktoré sa v tomto roku zasvätili. Poobede sme
sa všetci spoločne pomodlili Korunku k Bo žiemu milosrdenstvu. Prítomným udelil o.
biskup eucharistické požehnanie a rozlúčili
sme sa v procesii s putovnou sochou Panny
Márie.
Kamila Čiešková, Slovenské Kľačany

Zasvätenie Trnavskej
arcidiecézy
Pokračujúc v tristoročnej histórii prichá dzali do Trnavy v dňoch 12. 11. – 21. 11. 2017
tisíce veriacich, aby si počas deväťdňovej no vény uctili milostivý obraz Trnavskej Panny
Márie, nachádzajúci sa v Bazilike svätého
Mikuláša. V roku fatimskej Panny Márie
bol ústrednou témou odkaz Panny Márie
Fatimskej pre dnešné rodiny. Každý deň iný
slávnostný kazateľ snažil sa upriamovať po hľad dnešných rodín na Svätú rodinu.

V utorok 21.11.2017 bol hlavným celeb
rantom o. arcibiskup Mons. Ján Orosch,
a na záver novény zasvätil seba, svoju arcidiecézu, spolu s prítomnými kňazmi a veriacimi, Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Celý program veriaci na Slovensku
mohli sledovať naživo prostredníctvom vy
sielania televízie Lux.

nej púte, na ktorej sa zúčastnilo vyše 1 300
veriacich z Česka a Moravy. Vyvrcholením
Jubilejného roka Fatimy bolo putovanie
fatimskej jubilejnej sochy Panny Márie po
všetkých dekanátoch Českej republiky. Od
15. 9. do 7. 10. sa v českých katedrálach a na
pútnických miestach konali mimoriadne
bohoslužby, kde sa konalo zasvätenie jed notlivých diecéz.

S českým prímasom, kardinálom Domi nikom Dukom, OP boli prítomní biskupi
z Královohradeckej diecézy, sídelný bis kup Litoměřickej diecézy, pomocný biskup
Olomouckej arcidiecézy. Pútnickými auto busmi či osobnými autami prišlo 8 000 ľudí
so 100 kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami,
s veriacimi z Poľska i krajanmi z Rakúska
a Slovenska. Celého programu sa osobne
zúčastnila aj trojčlenná delegácia z portu galskej Fatimy. Tisíce účastníkov bolo za
silného dažďa prítomných na svätej omši
celebrovanej otcom kardinálom Domini kom Dukom v prírodnom areáli svätého
Jána Pavla II. v Českomoravskej Fatime
v Koclířove. V závere bohoslužby sa usku točnilo zverenie a zasvätenie Českej repub liky Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Socha po programe, ktorý pokračoval aj
ďalší deň, odchádzala do Slovinska.

Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom

ČESKÁ REPUBLIKA
Pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka
prevzal sochu Panny Márie 13. 9. 2017 v por tugalskej mariánskej svätyni, počas národ -

PORTUGALSKO
Zasvätenie 21 portugalských diecéz Nepo škvrnenému Srdcu Panny Márie bolo jedným
z najvýznamnejších momentov 13. 5. 2016,
ako príprava na veľké jubileum zjavenia.
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ŠKÓTSKO

Zasvätenie vykonal vo Fatime Manuel
Clemente, predseda portugalskej biskupskej
konferencie. „Dnes chceme obnoviť zasväte
nie našich diecéz tvojmu Nepoškvrnenému
Srdcu, ako to urobili portugalskí biskupi, pred
85 rokmi v ten istý deň.“ (13. 5. 1931) „Prosíme
o tvoju ochranu Svätá Matka Božia a zasvä
cujeme ti naše diecézy a našu krajinu, ktorá
počas týchto storočí cítila tvoju prítomnosť.“
Modlitba, ktorú povedal kardinál – patriar cha v Lisabone, sa modlili všetci sídelní bis kupi z 21 portugalských diecéz. Zasvätenie
sa uskutočnilo pred rozlúčkovým sprievo dom na záver svätej omše. Rektor svätyne,
otec Carlos Cabecinhas hovorí, že zasväte nie portugalských diecéz Panne Márii je
zmysluplný akt, ktorý schválila portugalská
biskupská konferencia.

ÍRSKO
15. 8. 2017 bolo zasvätené celé Írsko Nepo škvrnenému Srdcu Panny Márie. Zasväte nie sa uskutočnilo v meste Knock vo svä tyni, počas každoročnej novény k Panne
Márii z Knocka. Kardinál Seán Brady,
emeritný arcibiskup Armagh, viedol úkon
zasvätenia Írska Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Arcibiskup Eamon Martin
bol v ten deň hlavným celebrantom a ka zateľom na omši. Na tejto slávnosti boli prí tomní biskupi, kňazi a ľudia z celej krajiny.
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Škótsko bolo prvýkrát zasvätené Panne Má rii škótskymi biskupmi s plnou podporou
škótskeho parlamentu. Zasvätenie sa usku točnilo vo svätyni Panny Márie v Carfine,
v diecéze Motherwell, za účasti veľkého davu
z celého Škótska.
Jedná sa o udalosť jedinečnú v histórii Škót ska a prichádza v čase, keď otázky ako man želstvo rovnakého pohlavia a potrat na požia danie, zohrali hlavnú úlohu v škótskej politike.
Biskup John Keenan povedal, že laici posie lali neustále listy a žiadali, aby bolo Škótsko
zasvätené Panne Márii. Tisícky katolíkov sa
zišlo v Carfine, juhovýchodne od Glasgowa
v nedeľu 3. 9. 2017, kde škótski biskupi vyko nali zasvätenie Škótska Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie.

Biskupi sa modlili: „Zasväcujeme ti Škótsko:
všetko, čo máme, všetko čo máme radi, všetko, čo
sme. Tebe zasväcujeme svoju myseľ a srdce, naše
telo a dušu. Sme ochotní otvoriť ti svoje domovy
a naše rodiny, naše farnosti a školy: chceme, aby
všetko, čo je v nás a okolo nás, patrilo tebe, ó, Má
ria. Celkom sa zasväcujeme tvojmu Nepoškvr
nenému Srdcu, pre skorý príchod kráľovstva
tvojho Syna Ježiša Krista v našich vlastných
srdciach a v našej krajine v Škótsku.“
Zasväteniu predchádzala kampaň štyrid siatich dní prípravy, ktorá prebehla pros tredníctvom sociálnych médií.

ANGLICKO A WALES
Tisíce veriacich sa zúčastnili zasvätenia
vo Westminsterskej katedrále s kapacitou
3 000 miest. Kardinál Vincent Nichols koru noval sochu Panny Márie z Fatimy v roku
stého výročia zjavení a znovu zasvätil An glicko a Wales Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie 18. 2. 2017.

Kardinál Nichols sa modlil modlitbu za svätenia: „Tebe a tvojmu Nepoškvrnenému
Srdcu v tomto roku stého výročia zjavení vo
Fatime znovu sa zasväcujeme v spojení nie
len s celou Cirkvou, Mystickým telom tvojho
Syna, ale aj s celým svetom.“
Kardinál obnovil zasvätenie svojho pred chodcu Westminsterského arcibiskupstva
kardinála Bernarda Williama Griffina z roku
1948. Odporučil veriacim modlitbu ruženca,
aby dokázali povedať „áno“ Bohu, čo je pod statou zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Socha putovala do 20 katedrál
Anglicka a Walesu. Putovanie sa ukončilo
v diecéze Wrexham v októbri 2017.

Holandskí biskupi zasvätili svoje diecézy
13. 5., v deň osláv stého výročia fatimských
zjavení, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Má rie. Slávnosť v Bazilike Nanebovzatia Panny
Márie v Maastrichte na juhu krajiny viedol
arcibiskup Utrechtu, kardinál Willem Eijk.
Vo svojej homílii zhrnul zjavenia vo Fatime
a poukázal na to, že prvé tajomstvo Fatimy
sa týkalo „vízie pekla a výzvy k modlitbe,
obráteniu a pokániu na spásu duší.“
Poznamenal, že mnoho katolíkov ešte
dnes popiera alebo ignoruje existenciu
pekla. „Existencia pekla,“ povedal kardinál,
„bola popretá mnohými kresťanmi a často
nie je spomenutá kresťanskými kazateľmi
a katechétmi. Varovanie Márie však musí
byť brané vážne.“

SLOVINSKO
Od 12. 5. do 13. 10. 2016 putovala po všetkých
diecézach Slovinska fatimská socha Panny
Márie. 13. 10. 2016 v Ptujskej Gore bolo za svätenie Slovinska Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Slávnostný ceremoniál zasvä tenia Slovinska viedol arcibiskup metropo lita Mons. Alojz Cvikl, SJ z arcidiecézy Mari bor, za účastí všetkých biskupov Slovinska
a veľkého množstva veriacich.

HOLANDSKO

BOSNA A HERCEGOVINA
Kardinál Vinko Puljič zasvätil Vrhbosanskú
arcidiecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie z príležitosti storočnice zjavení vo
Fatime. Od 12. 5. do 20. 9. putovala fatimská
socha, posvätená vo Fatime, po všetkých
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harska, Mons. Christa Projkova, domáceho
biskupa Nikopolskej diecézy Mons. Petka
Christova, apoštolského nuncia a provinciála
minoritov, boli prítomní aj viacerí členovia
diplomatického zboru.

POĽSKO
farnostiach arcidiecézy. 21. 9. 2017 sa ukon čila púť vo svätyni v Komušine. Od skorých
ranných hodín prichádzalo množstvo pút nikov, ktorí mali možnosť svätej spovede.
Za prítomností viac ako 20 koncelebrujú cich kňazov kardinál Vinko Puljič zasvätil
celú arcidiecézu Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. V homílii vysvetlil, čo ide uro biť: „celú diecézu zasvätiť Márii, aby ju ona
odovzdala svojmu Synovi.“ Akt zasvätenia
urobil na konci slávnostnej svätej omše. Po
tomto akte tajomník arcibiskupstva vypus til do vzduchu ruženec, urobený z balónov,
ktorý niesol modlitby veriacich k nebu.

Poľskí biskupi zakončili 6. 6. 2017 v Za kopanom svoje dvojdňové zasadnutie.
Jednou z dôležitých udalostí plenárneho
zasadnutia bola obnova zasvätenia Poľska
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Slávnostný obrad sa konal na pútnickom
mieste Panny Márie Fatimskej v Krzeptów kach v Zakopanom. Homíliu počas liturgie
predniesol portugalský biskup Virgílio do
Nascimento Antunes.

BULHARSKO
Pri eucharistickej slávnosti 1. 7. v meste Ple ven prefekt Kongregácie pre východné cirkvi,
kardinál Leonardo Sandri spolu s biskupmi
východného i západného obradu, obnovil
akt zasvätenia Bulharska Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Slávnosť nadväzovala na
sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime.
Okrem predsedu Konferencie biskupov Bul -
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„Kiež teda tento akt zasvätenia, ktorý
obnovíte, ako potvrdenie odpovedi na vý
slovnú prosbu Panny Márie, z vás učiní, na
rôznych úrovniach vášho osobného, rodin
ného, národného i spoločenského života,
neustále sa obracajúci Boží ľud, v ktorom
nie je miesto pre nenávisť ani násilie, aby
ste skrze autenticky kresťanský štýl života
prispeli k tomu, aby sa k Bohu navrátili
tí, ktorí od neho odišli,“ povedal biskup
Antunes.
Každá diecéza a farnosť v krajine tiež
uskutočnila zasvätenie 8. 9., na sviatok Na rodenia Panny Márie. Na tomto akte sa zú častnil prezident Andrzej Duda, premiérka
Beata Szydło, členovia vlády, poslanci a zá stupcovia miestnej samosprávy.

UKRAJINA
15. 8. 2017 v Charkovskej katedrále Nanebo vzatia Panny Márie sa konala slávnostná
svätá omša, pri ktorej biskup Stanislav Shi rokoradyuk, zasvätil svoju diecézu a celú
Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie, za prítomnosti 6 biskupov, patriar chu pravoslávnej cirkvi v Kyjeve, veľkého
množstva kňazov a veriacich.

Výročie zjavenia fatimských zjavení
si pripomenuli aj veriaci v ukrajinskom
Užhorode. 18. 5. obnovili zasvätenie epar chie rovnakou modlitbou, ktorou zasvätil
svätý mučeník Theodor Romža pred 70.
rokmi na výzvu Panny Márie celú eparchiu.
Slávnostnú liturgiu koncelebrovalo šesť ka tolíckych biskupov, medzi ktorými bol aj
Mons. Ján Babjak, prešovský metropolita.

biskup Charles J. Scicluna, spolu s kňazmi
a s veľkým množstvom veriacich, modliac
sa svätý ruženec, putovali do kostola Panny
Márie Fatimskej v Gwardamangia. V kos tole bol krátky sprievod a potom arcibiskup
slúžil svätú omšu, na záver zasvätil Maltu
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

ÁZIA
ALEPPO
Kresťanská komunita v druhom najväčšom
meste Sýrie oslávila Pannu Máriu z Fatimy
a zasvätila jej mesto. Podľa Antoina Audo,
chaldejského arcibiskupa z Aleppa, to bude
čas „nádeje“ pre kresťanov, ktorí budú svedčiť
o viere, ktorá zostáva „silná v časoch ťažkostí.“
Oslavy venované Panne Márii z Fatimy
v Aleppe – vo farnosti svätého Františka,
začali vo štvrtok 11. 5. spoločnou modlitbou
o 17.00 h. Nasledujúci deň bola modlitba
svätého ruženca a spoločná svätá omša. Vy vrcholenie osláv bolo v sobotu 13. 5. v spo jení s pápežskou omšou vo Fatime, keď
sa uskutočnila slávnostná eucharistická
oslava, na ktorej sa zúčastnili všetci biskupi
a kňazi prítomní v Aleppe.

MALTA
Oslava 100-ročnice zjavení vo Fatime začala
13. 10. 2017 v kostole Nepoškvrneného poča tia Panny Márie v Hamrune. Viedol ju arci -

„Treba povedať, že celý mesiac máj je pre
kresťanské spoločenstvá v Aleppe dôležitý,“
povedal biskup Audo: „Všetky cirkvi majú
veľmi mnohých mariánskych ctiteľov, ktorí
sa modlia ruženec, kľačia pred vystavenou
Eucharistiou a recitujú litánie. Toto je veľmi
dôležitý čas: dlhoročné epicentrum sýrskeho
konfliktu sa zasvätilo fatimskej Panne Márii,
po procesii so sochou ulicami mesta,“ povedal
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biskup a zdôraznil: „Toto nesmierne symbo
lické gesto sa spája s nádejou, že nám pomôže
znova nastoliť pokoj nielen v Sýrii, ale na ce
lom Blízkom Východe.“

AFGANISTAN
„Srdce umučenej Ázie“ zasvätené Panne Márii
Fatimskej. Slávnosť sa konala 13. 10. 2017 v Ká bule. Zasvätenie urobil Antoino Audo, chal dejsky arcibiskupa z Aleppa, pri príležitosti
stého výročia posledného zjavenia vo Fatime.
Slávnostné zasvätenie sa konalo v kaplnke
talianskeho veľvyslanectva v Kábule.

Skutočnosť, že krajina je väčšinou mos
limskou, nie je pre kňaza problémom. Ako
vysvetlil v úkone zasvätenia, „Afganci ne
patria do nášho stáda, ale sú našimi bratmi
a sestrami a boli tiež vykúpení krvou Ježiša
Krista. Sme v dôležitom historickom momen
te, možno to robíme a ani si neuvedomujeme
epochálne zmeny, ktoré prežívame. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu nám pomáha plniť Božiu vôľu.“

zjavení – zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie Ruska, Kazachstanu a Strednej
Ázie v Karagande (Kazachstan), v katedrále
Panny Márie z Fatimy. Je to jediná katedrála
zasvätená Panne Márii z Fatimy v krajinách
bývalého Sovietskeho zväzu, jeden z najkraj ších kostolov v tejto oblasti. Liturgiu viedol
osobitný vyslanec pápeža Františka, kardi nál Paul Josef Cordes. Pomáhal mu apoštol ský nuncius v Kazachstane a Rusku, biskupi
Kazachstanu, Uzbekistanu, Ruska, kňazi
z Kazachstanu, Kirgizska a Ruska. Slávnosti
sa zúčastnili aj zástupcovia veľvyslanectva
Talianska, Španielska, Nemecka a Poľska,
predstavitelia ruskej pravoslávnej cirkvi
a duchovnej správy moslimov v Karagande.
Liturgie sa zúčastnilo asi 100 kňazov a tisíce
veriacich z rôznych kútov zeme. Slávnosti
sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenska Peter
Juza so svojím synom. Biskup Adelio Del Oro
v kázni povedal, že katolíci v tejto krajine sú
Bohu vďační, že môžu svoju vieru vyznávať
slobodne. Sme vďační, že práve naše mesto
sa stalo miestom konania mariánskeho kon gresu, počas ktorého sa konalo toto zasvätenie.

FILIPÍNY

STREDNÁ ÁZIA
13. 5. o 10.00 h. sa uskutočnila slávnostná li
turgia na počesť 100. výročia fatimských
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Dňa 29. 1. 2017 SAF (Svetový apoštolát Fa timy) vyslal na deväťmesačnú návštevu
pútnickú sochu Panny Márie z Fatimy na Fi lipíny, ako súčasť oficiálneho programu. So chu slávnostne privítali zamestnanci letiska
v Manile, kde v sprievode bola odovzdaná
na putovanie po všetkých diecézach. Púť sa
ukončila 31. 10. 2017. Pri tejto príležitosti sa
zasväcovali všetky diecézy v krajine.

SINGAPUR

Jedna zo šiestich požehnaných sôch fatimskej
Panny Márie pápežom Františkom, vydala
sa na cestu aj do Singapuru. Vyvrcholením
púte bolo zasvätenie krajiny, vykonané
13. 9. 2017 arcibiskupom Williamom Gohom
na školskom dvore Inštitútu svätého Jozefa
v Singapure. Podujatie, na ktorom sa zúčast nilo približne 5 000 ľudí, bolo vyvrcholením
týždennej prípravy. Ľudia čakali trpezlivo vo
veľkých horúčavách, pretože podujatie sa ko nalo pri vonkajšom oltári. Socha Panny Má rie bola na čestnom mieste. Po svätej omši bol
sviečkový sprievod so sochou, Eucharistické
požehnanie a modlitba zasvätenia Panne Má rii. Bolo to prvé zasvätenie krajiny.
Vo svojej kázni arcibiskup Goh pozname nal, že Mária „chce, aby sme sa k nej pridali
pri zachraňovaní ľudstva, pretože Boh miluje
každého a že pozýva nás všetkých zasvätiť sa
jej Nepoškvrnenému Srdcu.“

kej sochy Panny Márie z Fatimy, ktorú po žehnal pápež František. Socha prišla o 8.30 h.
a všetci ju prišli privítať. Modlili sa ruženec
a krížovú cestu, pri ktorej rozjímali o utr pení podľa fatimských posolstiev. Obyvatelia
v Aberdeene boli prvou skupinou v Hong
Kongu, ktorú navštívila táto pútnická socha.

LIBANON
Libanonský kardinál Béchara Rai, patriar cha maronitskej katolíckej cirkvi 25. 6. 2017
viedol púť do Fatimy, s úmyslom zasvätiť
Libanon a celý Stredný Východ Nepoškvr nenému Srdcu Panny Márie. Koncelebroval
omšu so sýrskym katolíckym patriarchom
Ignácom Jozefom III. Younanom a delegá ciou biskupov a kňazov.

INDIA
Arcidiecéza Goa a Daman bola zasvätená Ne poškvrnenému Srdcu Panny Márie v sobotu,
13. 5. 2017. Zasvätenie vykonal arcibiskup Goa
a Daman pri svätej omši o 17.45 h., po ktorej
nasledoval sprievod so sochou Panny Márie.
Na zasvätenie sa pripravovali 40 hodín mod litbou pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

HONG KONG
15. 1. 2017 obyvatelia v Aberdeene v Hong
Kongu dostali prekvapivú návštevu pútnic -

„Prišli sme z Libanonu, Iraku, Sýrie, Svä
tej zeme, Egypta, Perzského zálivu a rôznych
ďalších krajín uctiť si Pannu Máriu,“ hovoril
vo svojej kázni. „Prišli sme obnoviť zasvä
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tenia Libanonu a krajín Blízkeho východu
Nepoškvrnenému Srdcu Márie podľa jej
želania. Prišli sme požiadať Pannu Máriu
z Fatimy o príhovor za pokoj v regióne Blíz
keho východu a stabilitu v Libanone, aby sme
zachovali poslanie našej krajiny a model ko
existencie medzi náboženstvami a kultúrami,
najmä medzi kresťanmi a moslimami.“
Od júla 2013 Rai každoročne zasväcuje
Libanon a celý Stredný Východ Panne Má rii. Zasvätenia boli odpoveďou na Synodu
biskupov pre Blízky východ, ktorá sa konala
vo Vatikáne v októbri 2012.
Libanon je jediným kresťanským štátom
na celom Blízkom východe a severnej Af rike. Asi 40 % z približne 4 miliónov liba nonských občanov žijúcich v Libanone, sú
kresťania.

AFRIKA
KONGO
Vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro
Parolin navštívil Brazzaville, hlavné mesto
Konga. Táto cesta sa ukončila aktom za svätenia krajiny Panne Márii, počas svätej
omše, ktorá sa slávila v sobotu, 4. 2. 2017.
Na svätej omši v Národnej bazilike svätej
Anny v Brazzaville boli prítomné tri tisícky
veriacich. Svätej omše sa zúčastnili aj ob čianske, diplomatické a vojenské osobnosti.
Celebroval ju apoštolský nuncius v Kongu,
biskup Francisco Escalante Molina, s bis kupmi krajiny a 150 kňazmi.

NIGÉRIA
Arcibiskup Ignatius Ayau Kaigama, pred seda Katolíckej biskupskej konferencie
v Nigérii, znovu zasvätil Nigériu v Benine
City 13. 10. 2017. Prvé zasvätenie bolo v roku
1954. Opätovnému zasväteniu Nigérie Ne poškvrnenému Srdcu Márie predchádzala
celoročná príprava modlitieb a zasväcovania
jednotlivých diecéz a farnosti, čo je začiat kom cesty k národnej obnove, najmä katolí | 42 |

kov v Nigérii. Podstatou bolo zasvätiť Nigériu
Panne Márii, Kráľovnej Nigérie a poprosiť ju,
aby pomohla stabilizovať situáciu v Nigérii
a vyprosila pre ňu všetky požehnania a mi losti, ktoré potrebuje ako národ. Zasvätenie
sa konalo počas národného Mariánskeho
kongresu, za prítomnosti niekoľko tisíc ve riacich a všetkých biskupov Nigérie.
Arcibiskup Ignatius Ayau Kaigama vo
svojej homílii ďakoval, že: „v takom množstve
prišli veriaci na oslavu našej Matky, Panny
Márie, a to je svedectvom, že mariánsky rok
priniesol pozitívne ovocie vo farnostiach po celej
krajine. Všetkým vám chcem poďakovať, čo pri
chádzate zo všetkých častí krajiny. To dokazuje,
že sme v Nigérii jedna veľká Božia rodina.
Zúčastnil som sa nočnej procesie, ktorej sa
nadšene zúčastnili čínski, kórejskí, portugal
skí, talianski, španielski, africkí pútnici, starí
a mladí, muži a ženy. V mene viac ako 70 bis
kupov nigérijskej cirkvi, spolu s apoštolským
nunciom v Nigérii, ďakujeme Vám!“
Biskupská konferencia Nigérie umiest nila na oficiálnej stránke facebooku foto grafie javu, ktorý sa udial počas zasvätenia
13. 10. 2017. V texte sa uvádza: „História sa
tu v meste Benin, v Nigérii, počas národného
kongresu zopakovala. Aký veľký zázrak našej
matky Márie, fatimskej Panny Márie!“ píše
sa tam poukázaním na slnečný zázrak pred
100 rokmi vo Fatime.
Taliansky denník „La Stampa“ napísal:
„Počas opakovania zasvätenia Nepoškvrne
nému Srdcu Panny Márie, ktoré vykonal
arcibiskup z Josu a predseda biskupskej kon
ferencie Nigérie, Ignác Ayau Kaigama, spolu
s 53 biskupmi, tisíckami kňazov za účasti

55 000 veriacich, po prudkej spŕške dažďa,
slnko zmenilo farbu, začalo tancovať a blikať
ako stroboskop (prístroj na predvádzanie po
hyblivých obrázkov). Mnohí nigérijskí kresťa
nia interpretujú jav, ako reakciu Božej Matky
na opakovanie aktu zasvätenia v dobe, keď sa
v Nigérii množia negatívne titulky.“

RWANDA

Ústredné slávnosti výročia fatimských
zjavení vo svätyni v Kibeho boli 13. 5. 2017.
Posolstvo Panny Márie je stále aktuálne,
týka sa každého z nás. Ona každému z nás
adresuje výzvu na obrátenie a pokánie. Na
celonárodnej úrovni zorganizovala Kon ferencia biskupov Rwandy celonárodné
slávnosti vo svätyni v Ruhengeri. Pozvaní
boli všetci veriaci, kde sa za prítomnosti bis kupov uskutočnil slávnostný akt zasvätenia
a odovzdania sa celej Rwandy Nepoškvrne nému Srdcu Panny Márie.

čierkami, veriaci katolíci duchovne oslávili vý ročie a zasvätili celý národ Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Biskupi celej Kanady v so botu 1. 7. zasvätili svoje diecézy a eparchie Ne poškvrnenému Srdcu Panny Márie. 26. 9. sa
zišlo asi 80 biskupov Kanady v Ottawe, aby
spoločne zasvätili Kanadu. Slávnostné zasvä tenie viedli traja kardináli: kardinál Gerald
Lacroix, arcibiskup z Quebecu a prímas Ka nady; kardinál Marc Armund Ouellet, prefekt
kongregácie pre biskupov v Ríme a bývalý ar cibiskup z Quebecu; kardinál Thomas Collins,
arcibiskup z Toronta, stojac v blízkosti sochy
Panny Márie predniesol slová zasväcujúcej
modlitby. Modlitbu zasvätenia v Ottawe v ka tedrále NotreDame sa modlili stovky veria cich, prítomných na tejto slávnosti.
Zasvätením každej diecézy a každej
eparchie, kanadskí biskupi sústreďujú Ka tolícku cirkev Kanady na to, čo to znamená
byť kresťanom v tomto národe a v súčas nom svete žiť svoj vzťah s Bohom.

PANAMA

AMERIKA
KANADA
Keďže Kanada 1. 7. 2017 oslavovala 150. výročie
konfederácie ohňostrojom a honosnými ve -

Dňa 5. marca zasvätili panamskí biskupi
svoju krajinu Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie pred pútnickou sochou zo Svä tyne z Fatimy v Bazilike svätého Michala ar chanjela v meste Atalaya, 250 km od mesta
Panama. Zasvätenie Panamy, ale aj Sveto vých dní mládeže, ktoré budú v tejto krajine
v roku 2019, vykonal panamský arcibiskup,
Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, OSA.
Na zasvätení zaznela hymna svetových
dní, „Tvoje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“
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ktorú zložila Cheli Boyd, a naspievala ju
speváčka z Panamy.

PENSYLVÁNIA
Biskupi diecéz v Pensylvánii sa zhromaždili
na slávnostnú omšu v katedrále svätého
Patrika v Harrisburgu 27. 9., aby zasvätili
katolícke diecézy Panne Márii z Fatimy.

S krásnou sochou Panny Márie z Fatimy
ozdobenej kvetmi, lemujúcimi cestu pred
kostolom, sa pri oltári zhromaždili biskupi
z Pennsylvánskej diecézy, osem biskupov
latinského obradu a dvaja biskupi byzant ského obradu. Arcibiskup Charles J. Chaput,
OFMCap z Philadelphie slúžil ako hlavný ce lebrant. Po homílii sa k biskupom pridal aj ľud
a spoločne sa modlili modlitbu zasvätenia.
V dňoch 14. a 15. 10. sa každá farnosť vo
všetkých diecézach v Pensylvánii zasvätila
Panne Márii z Fatimy počas svätej omše.

CALIFORNIA
Arcidiecéza v San Franciscu v Kalifornii
bola zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie arcibiskupom Salvatore Cordi leonem 7. 10. 2017. Podľa arcibiskupa sa spl -

nila túžba mnohých veriacich, ktorí žiadali
zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Arcibiskup Cordileone
vyzval veriacich, aby sa duchovne pripravili
na zasvätenie. Je presvedčený, že prostred níctvom príhovoru Nepoškvrneného Srdca
Márie sa arcidiecéze dostane mnohých
milostí. Vo svojej homílii hovoril: „Možno
nemáme moc zmeniť svetovú históriu, ale mô
žeme zmeniť to, čo sa deje v našich rodinách
a komunitách, ak budeme mať na pamäti
posolstvo. Toto budúce storočie sa môže radi
kálne líšiť od posledného storočia, ale iba ak
budeme venovať pozornosť posolstvu a odpo
vieme na žiadosť Panny Márie. Zasvätenie
arcidiecézy San Francisco Nepoškvrnenému
Srdcu Márie je jedným zo spôsobov, ako
odpovedať na požiadavky Márie,“ povedal
Cordileone. Arcibiskup Cordileone vyzval
katolíkov, aby znova robili v piatok pokánie.
Veriaci môžu urobiť pokánie v piatok tak, že
si vyberú jednu konkrétnu formu telesného
pôstu, aby sa zdržiavali mäsa alebo iného
druhu potravy alebo nápoja, alebo úplne
vynechajú jedlo. „Žijeme v čase intenzívnej
duchovnej bitky a iba pri nástupe duchov
ných zbraní zmiznú duchovné choroby, ktoré
sú koreňom fyzického a duševného utrpenia
v dnešnom svete,“ povedal Cordileone.
Biskup Róbert Vasa vyzval vo svojej die céze Santa Rosa cez internet od 3. 9., aby
si veriaci robili 33-dňovú prípravu vo všet kých farnostiach diecézy na zasvätenie
celej diecézy. Zasvätenie farností a diecézy
sa uskutočnilo v dňoch 8. – 12. 12. 2017 pri
slávnostných svätých omšiach.

TEXAS
Biskup Joseph E. Strickland zasvätil die cézu Tyler Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie 13. 5. na výročnej mariánskej konfe rencii v Kaplnke svätého Petra a Pavla. Bis kup vyzval kňazov a laikov, aby sa modlili
54-dňovú novénu za obnovu duchovného
života v diecéze od 15. 8. do 7. 10. 2017.
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Novéna pozostáva z troch častí ruženca
každý deň. Prvých 27 dní ako prosba za obnovu a ďalších 27 dní ako vďaky vzdávanie
Bohu. Organizácia tejto novény prebiehala
cez web stránku diecézy.

ARIZONA

Biskup Thomas J. Olmsted dňa 13. 10. 2017,
pri príležitosti stého výročia posledného
zjavenia Panny Márie z Fatimy, zasvätil
diecézu Phoenix Nepoškvrnenému Srdcu
Márie. Spolu s týmto diecéznym zasväte ním tiež vyzval kňazov, aby zasvätili svoje
farnosti a rodiny, aby zasvätili svoje domác nosti Nepoškvrnenému Srdcu Márie. „Pro
stredníctvom tohto zasvätenia chcem v týchto
neistých časoch posilniť vieru ľudí. Každý
deň sme svedkami šírenia ľudského utrpenia
a zla, ktoré nás ohrozuje osobne, ale najmä
rodinu. Teraz viac ako kedykoľvek predtým
je zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Márie
zmysluplné a nevyhnutné.“
Toto zasvätenie bolo vyvrcholením 54-dňo vej novény, ktorá začala 21. 8. a skončila na
sté výročie posledného zjavenia Panny Márie
z Fatimy trom fatimským pastierom.

svoju diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. V súčasnosti v jeho diecéze sa iba 3 %
hlásia k viere, preto biskup verejne vyhlásil
toto zasvätenie, aby Mária formovala nových
apoštolov, ktorí budú hlásať Krista, aj v tomto
ateistickom prostredí.

COLORADO
Všetci veriaci arcidiecézy Denveru boli
pozvaní, aby sa pripojili k arcibiskupovi
Samuelovi J. Aquilovi, keď spolu s pomoc ným biskupom José Mária Rodríguezom
a všetkými kňazmi zo severného Colorada
zasvätili arcidiecézu Nepoškvrnenému
Srdcu Márie pri príležitosti 100. výročia po sledného zjavenia Panny Márie vo Fatime.
Prvýkrát v histórii bola táto diecéza zasvä tená Panne Márii 13. 10. 2017. Zasvätenie sa
uskutočnilo v katedrálnej Bazilike Nepo škvrneného počatia na konci mariánskej
pobožnosti. Arcibiskup vyzýval farnosti,
rodiny a jednotlivcov, aby sa zasväcovali
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, lebo
ona chce priviesť späť svet k Bohu.
Pred zasvätením arcidiecézy vyzval na
prípravu formou 33-dňového zasväcovania
sa Panne Márii. Táto príprava sa začínala
11. 9. a ukončená bola práve 13. 10. slávnost ným zasvätením diecézy.

MISSISSIPPI
Biskup Joseph R. Kopacz viedol 7. 10. 2017 pro cesiu centrom hlavného mesta Jackson, na
záver svätej omše v Katedrále svätého Petra
apoštola. Seminaristi niesli sochu Panny Má rie ako súčasť sprievodu a do sprievodu sa
zaradilo viac ako 100 katolíkov. Sprievod sa
potom vrátil do katedrály, kde biskup zasvätil

Slávnosť prebiehala v katedrále od 7.00 h.
do 22.00 h. a začínala sprievodom po meste
s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Celá sláv nosť zahŕňala modlitby ruženca, kázne, sväté
omše, adoráciu a zasväcujúcu modlitbu.
K slávnosti sa pripojilo viac ako 70 farností
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a stovky veriacich. Slávnostný akt zasvätenia
bol stanovený na 21.45 h., aby aj tí, ktorí sa
nemohli zúčastniť aktu v katedrále, boli zjed notení v čase a v modlitbe s arcibiskupom.

OHIO
Diecéza Steubenville bola zasvätená
24. 6. 2017. Na zasvätenie sa celá diecéza pri pravovala od 26. 5. do 3. 6. Po všetkých far
nostiach diecézy putovala fatimská socha
Panny Márie. Na zasvätení, ktoré vykonal
biskup Jeffrey Marc Monforton sa zúčastnili
všetci kňazi diecézy. Diecéza bola zasvätená
na konci svätej omše. Zasväteniu predchá dzal sprievod mestom so sochou fatimskej
Panny Márie, ktorý začal o 10.30 h.

MICHIGEN
„Zverujeme a zasväcujeme jednotlivcov a ná
rody, ktoré je potrebné zveriť a zasvätiť,“ povedal
arcibiskup Allen Vigneron, kľačiac pred oltá rom vo farnosti v Greektown. „Najmä ti zve
rujem a zasväcujem kňazov a veriacich Cirkvi
v arcidiecéze Detroit, zverujem a zasväcujem
mesto Detroit, túto metropolitnú oblasť a všet
kých šesť krajov juhovýchodného Michiganu.“
V sobotu 13. 5. 2017 majitelia reštaurácií
a okolostojaci vypli svoje telefóny, niektorí
dokonca prestali jesť, aby sa modlili na ko lenách preto, že to, čo sa dialo na úzkych
uliciach mesta, bolo niečo neobvykle, lebo
arcibiskup Allen H. Vigneron viedol ma
riánsky sprievod cez Greektown, pri príle žitosti stého výročia zjavení vo Fatime.
Stovky katolíkov prejavili svoju vieru
v sobotu v noci, vychádzali do ulíc so so chou Panny Márie Fatimskej, spievali jej
chvály a žiadali o príhovor pre mesto De troit, práve zasvätené Panne Márii. Bolo to
silné svedectvo katolíckej viery.
Pred sprievodom bol historický okamih,
v ktorom arcibiskup Vigneron zasvätil
mesto a arcidiecézu Detroitu Panne Márii
z Fatimy a žiadal o jej príhovor a ochranu.
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Socha Panny Márie z Fatimy
putovala po USA
Medzinárodná pútnická socha Panny Má rie z Fatimy, ktorá bola zverená svetovému
apoštolátu z Fatimy v roku 1947 na puto vanie po celom svete, začala historickú
dvojročnú cestu po USA a navštívila viac
ako 100 diecéz v 50 štátoch. Táto iniciatíva
„Fatima Centennial US Tour for Peace“ za čala 21. 3. 2016 na spomienku 100. výročia
zjavenia anjela pokoja vo Fatime a ukončila
svoju púť v decembri 2017. Socha putovala
po farnostiach, školách, vojenských kapln kách a iných miestach. Program putova nia zahŕňal sväté omše, spoveď, prednášky
o Fatime, adorácie, ružence a súkromné u
 c tievanie. Cieľom bolo vyprosiť zasvätenie
jej Srdcu, aby prostredníctvom jej Nepo škvrneného Srdca zavládol pokoj v týchto
krajinách. Odporúčalo sa aj osobné zasvä tenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,
ktoré žiadala cez Luciu vo Fatime.
Pri príležitosti 100. výročia veľkého záz
raku Panny Márie z Fatimy 13. 10. kardinál
Donald William Wuerl zasvätil USA Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z Fatimy
v bazilike Národnej svätyne Nepoškvrneného počatia vo Washingtone. Zasvätenie
bolo vysielané televíziou EWTN.

AUSTRÁLIA
13. 5. 2017 zasvätil Ar cibiskup Julian Por teous celú Tasmániu
Ne p o š k v r n e n é m u
Srdcu Panny Márie.
V tomto úkone zasvä tenia žiadal Pannu

Máriu, aby prijala Tasmániu pod svoj plášť.
„Zverujem jej materskej ochrane všetkých ľudí
v Tasmánii. V tejto dobe, kedy sa stratil zo
zreteľa Boží akt zasvätenia, pokorne žiadam
Pannu Máriu o príhovor, aby sa temnota,
ktorá prišla do sŕdc toľkých ľudí, rozplynula
a všetko v Tasmánii nech prejde hlbokou
premenou. Pri príležitosti stého výročia zja
vení Nepoškvrnenej Panny Márie vo Fatime
som prijal ponuku Ježiša z kríža a prijal som
Pannu Máriu ako matku mojej biskupskej
služby a arcidiecézy Hobartu a ľudí Tasmá
nie v Austrálii.“
13. 10. 2017 zasvätil v Sydney arcibiskup
Anthony Fisher, OP diecézu Sydney týmito
slovami: „Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
Kráľovná neba a zeme a milá Matka ľudstva,
v súlade so želaním, ktoré si zjavila vo Fatime,
zasväcujem ti všetkých bratov a sestry v die
céze Sydney i celú ľudskú rasu. Zasväcujem ti
všetkých členov tejto miestnej cirkvi...“

ZÁVER

Fatimská Panna Mária nás všetkých volá
a úpenlivo prosí, aby sme vstúpili do jej
Nepoškvrneného Srdca, ktoré je záchranným korábom pre toto ľudstvo tak ako bol

Noemov koráb pre izraelský ľud. Nevieme,
kedy sa tento Máriin koráb uzatvorí
a príde „potopa“, no s určitosťou vieme, že
keď doň vstúpime, určite sa zachránime.
„Toto je okamih pre všetkých, keď je po
trebné hľadať u mňa útočište, lebo ja som
archou novej zmluvy.
Za čias Noemových, bezprostredne pred po
topou, nastúpili do archy tí, ktorých Pán vy
bral na prežitie strašného trestu. Vo vašich ča
soch vyzývam všetky svoje deti vojsť do archy
novej zmluvy, ktorú som pripravila vo svojom
Nepoškvrnenom Srdci, aby som vám pomohla
znášať krvavú ťarchu vašej veľkej skúšky, ktorá
bude predchádzať príchod Pánovho dňa. Ne
pozerajte nikde inde. Vo vašich časoch bude
podobne ako v čase potopy, a nikto nemyslí na
to, čo pred vami stojí.“ (MK 30. 7. 1986)
Dobrý Bože, ďakujeme ti za všetkých kňa zov a biskupov, ktorí sa otvorili prosbe Božej
Matky a zasvätili farnosti a diecézy jej Nepo škvrnenému Srdcu. Ďakujeme Všemohúcemu
Bohu aj za to, že medzi nás posiela požehnanú
Matku! Ďakujeme Panne Márii za to, že nás
týchto sto rokov viedla a snaží sa nás upriamiť
na svojho Syna a na nádej na večný život s ním!
Spracovala z internetových zdrojov: Marta Uchalová

Diecézne fatimské soboty
na Slovensku v roku 2018
10. 12. 1925 sa Lucii zjavila Najsvätejšia
Panna a vedľa nej, vyzdvihnuté na žiari vom oblaku, bolo Dieťa. Najsvätejšia Panna
položila svoju ruku na jej rameno a ako to
urobila, ukázala jej srdce obkolesené tŕním,
ktoré držala vo svojej druhej ruke. V tom
čase Dieťa povedalo: „Maj súcit so Srdcom
tvojej najsvätejšej Matky, pokrytom tŕním,
ktorým ho nevďační muži i ženy prebodávajú v každej chvíli a nie je tu nikto, kto
by to odčiňoval, a tak ich odstránil.“ Preblahoslavená Panna sa jej potom priho-

vorila nasledovne: „Pozri, dcéra moja, na
moje Srdce obkolesené tŕním, ktorým ho
nevďační ľudia prebodávajú v každej chvíli
svojím rúhaním a nevďačnosťou. Aspoň ty
ma skús potešiť a ja sľubujem, že budem
v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými na spásu pri tých, ktorí sa na
prvú sobotu nasledujúcich 5 mesiacov vyspovedajú, príjmu Eucharistiu, pomodlia
sa 5 desiatkov ruženca, aspoň 15 minút mi
budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách s cieľom, aby ma potešili
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a s úmyslom na odčinenie hriechov voči
mne.“ (Spomienky sestry Lucie)
Dieťa sa sťažovalo na stav Srdca svojej Matky
(pokryté tŕním) a na nedostatok ľútosti a ka júcnosti u mnohých ľudí (nikto neodstraňuje
tŕnie). Mária zopakovala slová Dieťaťa a vysvet lila, že to všetko je kvôli rúhaniu a nevďačnosti.
Nevďační ľudia preklínajú jej Srdce. Ako výcho diskové riešenie naša Pani navrhla, aby ju aspoň
Lucia mohla utešiť a zverila jej veľké poslanie
hlásania úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Márie
a praktizovanie prvých sobôt ako formu po kánia sľubujúc tak všetky milosti nevyhnutné
k spáse tým, ktorí praktizujú túto úctu.
Na Slovensku sa pobožnosť prvých sobôt
koná už v mnohých farnostiach a diecé zach. Aj v roku 2018 budú tieto pobožnosti
prebiehať takto:

Košická arcidiecéza

Diecézne sanktuárium v Obišovciach
so začiatkom o 9.00 h.
5. 5. 2018 – Dekanát Sobrance,
Michalovce, Veľké Kapušany,
Moldava nad Bodvou

2. 6. 2018 – Dekanát Prešov I,
Prešov II, Prešov-Solivar
7. 7. 2018 – Dekanát Trebišov,
Košice-Juh, Humenné, Stropkov
4. 8. 2018 – Dekanát Bardejov,
Sabinov, Lipany
1. 9. 2018 – Dekanát Snina,
7. 9. 2018 – Dekanát Košice-Stred (celo
diecézne rekolekcie so začiatkom o 9.30 h.)
6. 10. 2018 – Dekanát Košice-Východ,
Košice-Západ, Vranov nad Topľou

Bratislavská arcidiecéza

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie,
Šaštín-Stráže
(každú prvú sobotu v mesiaci)
14.30 h. – v zimnom období
16.00 h. – v letnom období

Bazilika Narodenia Panny Márie,
Marianka
(každú prvú sobotu v mesiaci
– od apríla do októbra)
15.00 h. – modlitba večeradla, svätá omša

Trnavská arcidiecéza

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sereď
(každú prvú sobotu v mesiaci)
9.00 h. – modlitba večeradla
10.00 h. – svätá omša, adorácia, modlitby
za kňazov a duchovné povolania

Nitrianska diecéza

Kostol sv. Andreja-Svorada a Beňadika
na Malej Skalke pri Trenčíne
(každú prvú sobotu v mesiaci
– od mája do októbra)
15.30 h. – svätá omša, po nej tematická
prednáška a modlitbový program
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Kostol Nanebovzatia Panny Márie,
Nitra-Kalvária
(každú prvú sobotu v mesiaci)
9.00 h. – modlitba večeradla
10.00 h. – svätá omša
Kostol sv. Gorazda, Nitra-Klokočina
(každú prvú sobotu v mesiaci)
6.30 h. – svätá omša
7.00 h. – modlitba večeradla

Žilinská diecéza

Bazilika Narodenia Panny Márie,
Rajecká Lesná
(každú prvú sobotu v mesiaci
– od mája do októbra)
17.00 h. – procesia so sochou Panny
Márie od baziliky k vonkajšiemu oltáru
17.15 h. – modlitba posvätného ruženca
18.00 h. – svätá omša – za účasti
biskupa Mons. Tomáša Galisa.

9.15 h. – akadémia
9.45 h. – ruženec
10.30 h. – svätá omša

Spišská diecéza

Levoča – Mariánska Hora,
Bazilika Navštívenia Panny Márie
(každú prvú sobotu v mesiaci)
Fatimské soboty so začiatkom o 9.30 h.

Rožňavská diecéza

Kaplnka Panny Márie Snežnej,
pri obci Úhorná, RKFÚ Smolník
(každú prvú sobotu v mesiaci
– od mája do októbra)
9.00 h. – pri jaskynke Panny Márie
(večeradlo)
10.00 h. – svätá omša

Prešovská Gréckokatolícka
archieparchia
Hora Zvir v Litmanovej
(každú prvú sobotu v mesiaci)
Fatimské soboty zo začiatkom o 10.00 h.
Bazilika Zosnutia
presvätej Bohorodičky v Ľutine
(každú prvú sobotu v mesiaci)
9.00 h. – rozjímavý ruženec
a svätá liturgia

Kostol Panny Márie – Matky Cirkvi,
vrch Živčáková-Turzovka
(každú prvú sobotu v mesiaci)
10.00 h. – mariánske večeradlo
11.00 h. – svätá omša

Banskobystrická diecéza

Raticov Vrch, kostol
Fatimskej Panny Márie
(každú prvú sobotu v mesiaci)
14.00 h. – modlitba večeradla
15.30 h. – svätá omša
Staré Hory, Bazilika
Navštívenia Panny Márie
(každú prvú sobotu v mesiaci)

Košická Gréckokatolícka
archieparchia
Pútnické miesto v Klokočove
pri vonkajšom oltári
(každú prvú sobotu v mesiaci
– od mája do októbra)
8.30 h. – svätý ruženec, prednáška
9.30 h. – archijerejská svätá liturgia
Michalovce, Bazilika
Zoslania Svätého Ducha
(každú prvú sobotu v mesiaci
– od novembra do apríla)
8.30 h. – svätý ruženec, prednáška
9.30 h. – archijerejská svätá liturgia
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Modlitby za kňazov
V posolstvách Fatimy sa spomína, že víťaz stvo Máriinho Srdca sa má vo veľkej miere
uskutočniť za pomoci verných kňazov. Je
evidentné, že Mária si veľmi zamilovala
kňazov. Často pozýva k modlitbám za kňa zov, lebo kňazi sú dôležitým faktorom pri
posväcovaní. Chcem vám v tejto súvislosti
ponúknuť krátky obsah listu, ktorý rehoľná
sestra Lucia, jedna z troch fatimských vizio
nárov, pár rokov pred smrťou adresovala
istému kňazovi. Citujem:
„Drahý otče! Z Vášho listu som vycítila, že
ste veľmi znepokojený nad tým, akí sú dnes
ľudia dezorientovaní. Máte pravdu, keď sa
sťažujete, že v súčasnosti sa veľké množstvo
ľudí necháva strhnúť a ovládať diabolskou
vlnou, ktorá zotročuje svet. Je tu toľko slepých,
ktorí to nevidia a nechcú vidieť! Najväčšiu
chybu však robia v tom, že sa zriekli a upustili
od modlitby. Vzdialili sa od Boha a bez Boha
nič nie je možné, lebo Ježiš hovorí: „Bezo mňa
nemôžete nič urobiť!“
Čo najviac odporúčam je, aby sa človek
znovu priblížil k svätostánku a začal sa pred
ním modliť. Tam sa mu totiž dostáva svetla
a duchovného pokrmu, aby mal silu darovať
sa iným. [...] Pokračujte, otče, v takejto ceste
a uvidíte, že v blízkosti svätostánku nájdete
viac múdrosti, viac svetla, milostí a viac čností
– oveľa viac, ako by Vám mohla dať kniha,
štúdium či nejaká druhá osoba. Čas, ktorý
strávite v modlitbách, nikdy nepovažujte za
stratený, a uvidíte, že Boh Vás osvieti, dodá
Vám síl. [...] Môže nám chýbať čas na všetko,
ale nikdy nie na modlitbu!
Odporúčajte aj všetkým Vašim spolubratom,
aby to vyskúšali, a potom mi poviete, či som
sa mýlila, alebo nie. Som si vedomá toho, čo
je najväčším zlom súčasného sveta a príčinou
úpadku zasvätených duší. Vzdiaľujeme sa od
Boha a bez neho sa potkýname a padáme. Dia
bol je prefíkaný a vie, kde je naše slabé miesto,
cez ktoré môže na nás zaútočiť. Ak sa nebu
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deme mať na pozore a nevyzbrojíme sa silou
získanou od Boha, podľahneme mu. Podržať
nás môže iba Božia sila. Usilujme sa ísť do
predu pokojne a v neustálej dôvere voči Bohu.“
Drahí bratia a sestry! Tieto slová nepotre bujú komentár. Ich pravdivosť si však musíme
vždy nanovo pripomínať, aby sme nezabudli,
že naše zasvätenie nás vyzýva k pravidelnej
modlitbe a k ďalším obetám. Mária ich posu nie ďalej, pre Božie zámery na záchranu duší.
Mons. Bernard Bober, arcibiskup,
Obišovce 1. 10. 2017

Záväzok úplného zasvätenia Máriinmu
Nepoškvrnenému Srdcu dáva kňazom
hlboký pocit dôvery a radosti. Dáva veriť
v konkrétnych situáciách, že Panna Mária je
stále nablízku pripravená nám pomôcť tak,
ako by to urobila každá mama – ba ešte lepšie než ona. Vyvoláva pocit istoty i uprostred
osobných bolestí a neistôt dní, ktoré prežívame. Pozývame Vás obetovať sa a modliť
za kňazov, lebo modlitba je to, čo im dodáva
silu byť svetlom uprostred veľkej temnoty.
Uvádzame štatistiku tých, ktorí sa zapo jili do našej modlitbovej reťaze za kňazov
k dátumu 1. 12. 2017:
Podľa členenia diecéz
Bratislava

342

Trnava

231

Nitra

418

Žilina

707

Banská Bystrica

299

Spiš

424

Košice

1 205

Rožňava

238

Zahraničie

12

Prešov (GK)

79

Spolu:

3 955

V prehľade sú uvedené počty 7-členných
skupín, to znamená, že v roku 2017 sa za
kňazov modlilo a obetovalo 27 685 ľudí na
Slovensku. V roku 2017 sa otvorilo 105 no vých skupiniek, t.j. 735 osôb zareagovalo na
túto výzvu a pridalo sa k týmto modlitbám
v uplynulom roku.
Dana Komadová

Modlitbový zápas
Guy Gilbert, kňaz s výzorom rockera, ktorý
sa venuje problematickej mládeži v paríž skych uliciach, hovorí: „Často sa ma ľudia
spýtajú, či sa modlím ruženec. Myslia si, že
ako moderný kňaz to prenechávam tým tzv.
‚bigotným‘. Modlím sa ho každý deň a medi
tujem nad ním. Modliť sa neznamená ťahať
nebo k zemi, aby Boh skrze svoju Matku
automaticky vyslyšal všetko, o čo prosíš.
Znamená to pozdvihnúť sa k Bohu, ktorý
vie lepšie ako ty, čo potrebuješ.“
Modlitbový zápas je boj s ružencom
v ruke za záchranu duší. Ten, kto sa zapojí,
dá si predsavzatie modliť sa jednu hodinu
v týždni resp. v mesiaci, ktorú si určí sám.
Prihlásiť sa môžete na adrese: INSPM, Mä siarska 28, 040 01 Košice.

Uvádzame prehľad o modlitbovom zápase k 1. 1. 2018 v členení podľa diecéz:
Bratislava

195

Trnava

198

Nitra

342

Žilina

1 417

Banská Bystrica

201

Spiš

201

Košice

2 287

Rožňava

174

Iné – zahraničné

2

Prešov (GK)

67

Spolu:

5 084

Turíčna novéna v Gaboltove
Pozývame Vás k ustavičnej modlitbe pred
Oltárnou sviatosťou do diecéznej svätyne
v Gaboltove v jednotlivé dni podľa nasledovného rozpisu:
10. 5. 2018 Dekanát Lipany
Farnosť: Osikov, Hertník, Vyšná Vôľa
11. 5. 2018 Dekanát Solivar
Farnosť: Zborov, Lenartov
12. 5. 2018 Dekanát Prešov
Farnosť: Kobyly
13. 5. 2018 Dekanát Vranov n. Topľou
Farnosť: Richvald
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14.5.2018 Dekanát Trebišov
Farnosť: Bardejov-Vinbarg
15. 5. 2018 Dekanát Humenné, Snina
Farnosť: Mokroluh
16. 5. 2018 Dekanát Košice-Juh, Bardejov
Farnosť: Hrabovec, Bardejovské Kúpele
17. 5. 2018 Dekanát Stropkov
Farnosť: Kurima, Hažlín

18. 5. 2018 Dekanát Prešov II
Farnosť: Raslavice
19. 5. 2018 Dekanát Sabinov
Farnosť: Gaboltov
20. 5. 2018 Dekanáty Košíc
Spoločný modlitbový program, vrátane sv.
omše bude každý deň od 17.00 h. do 21.00 h.

Modlitbové aktivity

Duchovné cvičenia a duchovné
obnovy v roku 2018
Pre mnohých je modlitba ruženca zaprášenou modlitbou, určenou pre ľudí vyššej
vekovej kategórie. Zdá sa byť nemoderná,
monotónna, nudná, príliš dlhá... Nemáme
čas, je to príliš uspávajúce, nerozumieme
tomu... Potrebujeme znovuobjaviť poklad,
ktorý nám Cirkev v tejto vzácnej modlitbe
darovala. A možno ešte viac potrebujeme
objaviť skutočný vzťah k tej, ktorá je blahoslavená, lebo uverila (porov. Lk 1, 45). Ruženec
ako jednotvárna, primitívna modlitba?
To tvrdí jedine ten, kto sa ju nemodlí.
Pre tých, ktorí chcú okúsiť silu tejto modlitby ponúkame možnosť zúčastniť sa na
duchovných cvičeniach, konaných formou
trvalého večeradla v týchto termínoch:
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›› 11. 1. – 14. 1. 2018 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma
a informácie podá INSPM Košice,
tel.: 055 633 4924 alebo 0905 412 040,
fatima@maria.sk.
›› 18. 1. – 21. 1. 2018 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma
a informácie podá INSPM Košice,
tel.: 055 633 4924 alebo 0905 412 040,
fatima@maria.sk
›› 15. 2. – 18. 2. 2018 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre

dekanáty Prešov I. a Prešov II.
Informácie podá a prihlášky prijíma
Namešpetrová Gabriela, Kapušany 383,
tel.: 0918 832 298, slivkova.silvia@post.sk
a Marta Matúšova, Žipov 9,
tel.: 051 778 3407, 051 778 3174,
martuska.mat@gmail.com.
›› 1. 3. – 4. 3. 2018 budú DC pre dekanát
Vranov nad Topľou. Prihlášky pri jíma a informácie podá Magdaléna
Balberčaková, Vranov nad Topľou, tel.:
057 442 3969, 0902 668 315, balbo.t@
gmail.com.
›› 8. 3. – 11. 3. 2018 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanáty Sabinov a Lipany. Prihlášky
prijíma a informácie podá Ing.
Zita Dzuríková, tel.: 0915 962 364,
zita.dzurikova@gmail.com a Ing.
Danka Bednárova tel.: 0905 259 365,
bednarovadanka@gmail.com.
›› 21. 3. – 23. 3. 2018 budú DC pre Rožňavskú diecézu. Prihlášky prijíma a infor mácie podá Elena Gubániová, Špitalská
19, Lučenec, tel.: 0908 426 868,
tel.: 047 432 7903, d1.varga@gmail.com
alebo Ľubomíra Olahová, nám.
L. Svobodu 2862, Lučenec.

Namešpetrová Gabriela, Kapušany 383,
tel.: 0918 832 298, slivkova.silvia@post.sk
a Marta Matúšova, Žipov 9,
tel.: 051 778 3407, 051 778 3174,
martuska.mat@gmail.com.
›› 12. 4. – 15. 4. 2018 budú DC pre dekanáty
Bratislava, Senica, Senec, Pezinok, Malacky, Šaštín a Skalica. Informácie podá
a prihlášky prijíma Zuzana Dobšinská,
tel.: 0904 689 482,
zuzana.dobsinska@gmail.com.
›› 26. 4. – 29. 4. 2018 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanáty Prešov-Solivar a Košice-Juh.
Prihlášky prijíma a informácie podá
Dana Komadová, Janovík 104,
tel.: 0904 477 200, fatima@maria.sk
a INSPM Košice, tel.: 055 633 4924
alebo 0905 412 040.
›› 7. 6. – 10. 6. 2018 budú DC pre dekanáty
Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves
v exercičnom dome na Mariánskej
hore v Levoči. Informácie podá a pri hlášky prijíma p. Ing. Emília Králiková,
Jánovce, tel.: 0911 861 588;
ekralikova1@gmail.com.

›› 5. 4. – 8. 4. 2018 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca, pre
dekanáty Prešov I. a Prešov II. In formácie podá a prihlášky prijíma

›› 12. 7. – 15. 7. 2018 budú DC pre dekanáty
Žilina, Varín, Rajec, Kysucké Nové
Mesto, Čadca, Martin, Bytča, Považská
Bystrica, Ilava, Púchov, Trenčín a Bá| 53 |

novce nad Bebravou. Informácie podá
a prihlášky prijíma Ladislav Štefanec,
Pod Hradiskom 7, Žilina 010 04, tel.:
0904 274 528; stefanec.ladislav@lucom.
sk a Julián Vančo, Švermova 22, Trenčín,
tel.: 0903 904 397, 0915 875 444.
›› 19. 7. – 22. 7. 2018 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanátnych responzabile. Prihlášky
prijíma INSPM, tel.: 055 633 4924,
0905 412 040, 0911 912 537,
fatima@maria.sk.
›› 11. 10. – 14. 10. 2018 budú DC pre dekanáty Sereď, Nitra, Senec, Galanta, Nové
Zámky a Hlohovec. Informácie podá
a prihlášky prijíma Helena Hudáková,

Vinohrady nad Váhom, tel.:
031 789 9362 alebo 0903 726 255,
helenahudakova777@gmail.com.
›› 6. 12. – 9. 12. 2018 budú DC v Prešove
v Exercičnom dome sv. Ignáca pre
dekanáty Košice. Prihlášky prijíma
a informácie podá INSPM Košice,
tel.: 055 633 4924 alebo 0905 412 040,
fatima@maria.sk.
›› 28. 12. – 1. 1. 2019 budú silvestrovské DC
v Herľanoch. Pozývame všetkých, ktorí
chcú prežiť prechod do nového roka
v tichu, sústredení a modlitbe. Prihlášky
prijíma INSPM, tel.: 055 633 4924,
0905 412 040, 0911 912 537;
fatima@maria.sk

Duchovné obnovy
Duchovná obnova v kostole Krista Kráľa v Košiciach
v roku 2018 – každá posledná streda v mesiaci.
Panna Mária 13. 5. 1917 deťom vo Fatime po
vedala: „Modlite sa nábožne každý deň ruženec,
aby ste vyprosili svetu pokoj. Prichádzajte sem
každý mesiac trinásteho o tejto hodine. Po šies
tich mesiacoch vám poviem, kto som a čo chcem.“
Sú to rozhodujúce slová. Cieľom Panny
Márie bolo dosiahnuť obrátenie duší a uro biť koniec ťažkým skúškam, ktoré na ľud stvo doliehajú. Tým skúškam ešte nie je
koniec, a preto sme všetci pozvaní konať
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skutky duchovného milosrdenstva a modliť
sa za obrátenie hriešnikov.
Pozývame Vás na modlitby s týmto
úmyslom aj v roku 2018 v kostole Krista
Kráľa v Košiciach v týchto termínoch:
31. 1. 2018
25. 4. 2018
25. 7. 2018
31. 10. 2018

28. 2. 2018
30. 5. 2018
29. 8. 2018
28. 11. 2018

28. 3. 2018
27. 6. 2018
26. 9. 2018

Informácie
Poďakovanie
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k tomu, že Inštitút NSPM mohol
vyvíjať tento apoštolát. Ďakujeme
predovšetkým za Vaše modlitby
a uisťujeme Vás, že sme s Vami spojení v modlitbe a za všetkých dobrodincov je každý mesiac slúžená svätá
omša, vždy v poslednú stredu v mesiaci. Všetkým, ktorí sa zapojili do
nášho apoštolátu, vyprosujeme modlitbou aj v roku 2018 Božie požehnanie, potrebné milosti a vytrvalosť
v modlitbách.

V marci 2018 vydáme novú knihu
Rozjímaní k tajomstvám
posvätného ruženca č. VII.
Objednať si ich môžete mailom
alebo telefonicky na našej adrese.

Podpora apoštolátu
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môžete
tak urobiť a platbu poukázať na náš účet:
Tatra banka, účet: 2622770295/1100,
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2277 0295.
Aby sme mohli vydať ďalšie číslo časopisu,
prosíme Vás o príspevok na úhradu výrobných nákladov na časopis, ktoré činia
1,00 € (bez poštovného). Ak pošlete vyšší
príspevok, budeme to považovať za podporu
nášho apoštolátu.
Podpora poukázaním 2 %
pri ročnom zúčtovaní dane
Tým, ktorí by sa rozhodli poukázať pri
ročnom zúčtovaní dane 2 % z nej pre
tento apoštolát, na Vaše požiadanie
Vám zašleme tlačivá, resp. uvádzame
naše IČO: 31256589, ktoré je potrebné
uviesť v tlačive „Vyhlásenie“ pre da ňový úrad. Tlačivá budú k dispozícii
od januára 2018 aj na našej interne tovej stránke: www.maria.sk

Sídlo organizácie:
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, n. o.
Mäsiarska 28, 040 01 Košice

email: marta@maria.sk, fatima@maria.sk
tel.: 055/633 4924, 0905 412 040, 0911 912 537
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„Preto volám moje malé deti zo všetkých končín,
aby sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a zverili sa mi
ako malé deti. A tak v záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca
každým dňom vytváram novú Cirkev, svätú, jednu,
veriacu a vernú Evanjeliu, ktoré vám zanechal Ježiš.
Toto sú roky, v ktorých satan s istotou vládne; toto sú preto tiež
roky môjho triumfu. Moje svetlo žiari stále silnejšie, čím viac
vstupujete do chvíľ rozhodujúceho boja. Nakoniec víťazom bude
vaša Nepoškvrnená Matka, ktorá svojou panenskou pätou
rozšliape hlavu hada a svojimi rukami zviaže veľkého draka,
ktorý bude zneškodnený a nebude viac môcť škodiť svetu.
Ľudstvo a Cirkev spozná novú éru, ktorú očakávate v dôvere,
v modlitbe, v utrpení a v nádeji.
Preto, ako vychádzajúcu rannú Zornicu, tak uvidíte moje svetlo,
ktoré bude stále silnejšie, napokon zaleje celý svet, pripravený
otvoriť sa pre svoje nové dni, ktoré začnú triumf
môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.“
(Mk 8. 12. 1993)

