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Úvodník
2017 – rok významných výročí:500
rokov
od
reformácie,300
rokov
slobodomurárstva,100
rokov
od
októbrovej revolúcie v Rusku – ale
aj100 rokov od zjavenia Fatimskej
Panny Márie. Zabudnime na jubileá
Luthera, slobodomurárskych lóží a
Lenina. Sústreďme sa skôr na udalosti
vo Fatime. 1917 – šesť zjavení Panny
Márie vo Fatime, prvé 13. mája 1917 a
posledné 13. októbra 1917. Rok 1917
je predposledným rokom prvej svetovej
vojny. Je poznačený krvavými bojmi a
veľkými ofenzívami. Rok 1917 je
súčasne aj prevratným osudovým
rokom: Mesiac pred prvým mariánskym
zjavením vo Fatime, 6. apríla, vyhlásili
USA Nemeckej ríši vojnu a tak vstúpili

do prvej svetovej vojny. A 8. apríla
prepašovalo
nemecké
armádne
vedenie Lenina z Zürichu do Ruska.
Presne
mesiac
po
poslednom
mariánskom zjavení vo Fatime začína
Lenin ruskú revolúciu, ktorá svet
natrvalo zmení. Dve uvedené udalosti,
vstúpenie USA do vojny a ruská
revolúcia budú pre vojnu rozhodujúce a
v r. 1918 povedú ku koncu prvej
svetovej vojny. Zjavenie Panny Márie
vo Fatime - čo je na ňom také zvláštne,
že si ho pripomíname aj po sto rokoch?
Prečo
neustále
uvažujeme
nad
posolstvom Panny Márie, ktoré nám
dala prostredníctvom troch malých
pastierikov?

Chcel by som spolu s vami pouvažovať nad troma detailmi týchto zjavení, ktoré
sa dotýkajú jadra fatimského posolstva a majú význam aj pre súčasnosť. Skôr než
budeme hovoriť o posolstve Panny Márie, sústreďme sa na nádoby, ktoré si vybrala
na jeho odovzdanie. Nevybrala si vplyvných vodcov alebo známych biskupov, ale
dedinské deti, ktoré nevedeli ani čítať, ani písať. Tým, že si ich Panna Mária vyvolila,
nám pripomína, ako veľmi Boh miluje pokorných. Lucia, František a Hyacinta
reprezentujú lásku a jednoduchosť všetkých detí. Aj bez štúdia teológie dokázali bez
problémov vnímať Máriinu prítomnosť a lásku. Na príklade Fatimy vidíme, že Boh si
rád za svoje nástroje vyberá bežných ľudí. Normálni ľudia – ba dokonca takí, ktorí sú
považovaní za menejcenných – môžu vykonať zázraky a stať sa Božími poslami.
Dokonca aj malé deti dokážu naplniť poslanie dané Bohom! To preto, lebo posol nie
je nič viac než nástroj nekonečnej Božej moci. Pri tomto Božom zjavení svetu nie je
dokonca ani Mária jeho autorkou, ale len jeho nádobou a našou orodovníčkou.
Samotný zázrak vykonal jej syn Ježiš. To je užitočné pre nás všetkých. Keď nás v
bežnom živote stretajú kríže a skúšky, môže nám pomôcť myšlienka na to, ako Boh

použil deti z Fatimy. Ich cesta nebola vždy ľahká. Krátko po tom, čo sa rozhodli
nasledovať Božiu vôľu, stretli sa s bolesťou a súženiami. V každom prípade sa hneď
na začiatku svojho duchovného života otvorili dobrodružstvu modlitby, proroctva a
napĺňania Božej vôle. S dôverou v Pána a jeho Matku sa spoľahli na Božie podnety,
ktorých sa im dostalo, a verili, že Panna Mária im pomôže. A vidíme, že im skutočne
pomohla – veď jej posolstvo zaznieva ešte aj dnes. V Máriiných posolstvách je
neustále prítomný prísľub neba. To je najkrajší bod fatimských posolstiev.
Samozrejme, dôležitý je aj tento súčasný svet. Je nevyhnutne dôležité, aby ľudia
dobrej vôle vytvárali lepší svet. No nič z toho nezmenšuje moc Ježišovho
prisľúbenia, že na každého z nás čaká nebo. Fatimské posolstvo je v najvyššej
miere aktuálne. Boh sa v novšej histórii sotva niekedy tak zreteľne vyjadril, ako sa to
stalo vo Fatime. Pomyslime iba na slnečný zázrak. Nemali by sme Fatimu naďalej
tak trestuhodne zanedbávať, ako doteraz. Aj keď je jubileum za nami, zostaňme
s Máriou.
o. Rastislav (protopresbyter)

Kráčať s elánom po ceste svätosti
Drahí bratia a sestry, čoskoro bude sviatok všetkých svätých, ktorý nás pozýva
kráčať za svojim cieľom- za svätosťou. My, ľudia na zemi kráčame za rozličnými
cieľmi. Cieľom môže byť dobré vzdelanie, nové auto, postavenie domu, vyliečenie sa
z choroby, utuženie vzťahov v rodine atď. Ale tento sviatok nám chce pripomenúť, že
našim najdôležitejším cieľom je nebo. Pápež František nás na sa na tento sviatok
v roku 2015 prihovoril svetu takto:
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnaný sviatok!
Pri dnešnom slávení sviatku Všetkých svätých, osobitne živo vnímame
skutočnosť spoločenstva svätých, našej veľkej rodiny, tvorenej všetkými členmi
Cirkvi, tak tými, ktorí sme ešte pútnikmi na zemi, ako aj tými – nesmierne
početnejšími – ktorí ju už opustili a odišli do neba. Sme všetci zjednotení, a toto sa
nazýva „spoločenstvo svätých“, čiže spoločenstvo všetkých pokrstených.
V liturgii nám Kniha Zjavenia poukazuje na základnú charakteristiku svätých
a hovorí takto: sú to tí, ktorí úplne patria Bohu. Predstavuje ich ako nesmierne
množstvo „vyvolených“ oblečených v bielom a poznačených „Božou pečaťou“
(porov. Zjv 7,2-4.9-14). Prostredníctvom tohto práve spomenutého detailu sa
v alegorickej reči zdôrazňuje, že svätí patria Bohu spôsobom úplným a výlučným, sú
jeho vlastníctvom. A čo znamená nosiť Božiu pečať vo svojom živote a vo svojej
osobe? Hovorí nám to opäť apoštol Ján: znamená to, že v Ježišovi sme sa stali
naozaj Božími deťmi (porov. 1 Jn 3,1-3).

Sme si vedomí tohto veľkého daru? Všetci sme Božími deťmi! Pamätáme si, že
v krste sme prijali „pečať“ nášho nebeského Otca a stali sme sa jeho deťmi? Aby
som to povedal jednoducho: nosíme Božie priezvisko, naším priezviskom je Boh,
pretože sme Božie deti. Tu je koreň povolania k svätosti! A svätí, na ktorých si dnes
spomíname, sú práve tí, ktorí žili v milosti ich krstu, zachovali „pečať“ neporušenú,
keď sa správali ako Božie deti, usilovali sa napodobňovať Ježiša. A teraz dosiahli
cieľ, pretože konečne „vidia Boha takého, aký je“.
Druhou osobitnou charakteristikou svätých je to, že sú vzormi, hodnými
nasledovania. Dajme pozor: nie iba tí kanonizovaní, ale svätí, takpovediac „zo
susedného vchodu“, ktorí sa s Božou pomocou usilovali praktizovať evanjelium vo
všednosti ich života. Týchto svätých sme stretli aj my. Azda sme ich niektorí mali
v rodine, prípadne medzi priateľmi a známymi. Musíme im byť vďační,
a predovšetkým musíme byť vďační Bohu, že nám ich daroval, že ich dal do našej
blízkosti, ako živé a nákazlivé príklady spôsobu ako žiť a zomrieť vo vernosti Pánu
Ježišovi a jeho evanjeliu. Koľko dobrých ľudí sme poznali a poznáme. A povieme si:
„Nuž, táto osoba je svätec!“ Tak to povieme, napadne nám to spontánne. Toto sú tí
svätci zo susedného vchodu, tí nekanonizovaní, no ktorí žijú s nami.
Napodobňovať ich gestá lásky a milosrdenstva je tak trochu ako predlžovať ich
prítomnosť na tomto svete. A v skutočnosti tieto evanjeliové gestá sú tým jediným,
čo odolá deštrukcii smrti: skutok nežnosti, veľkodušná pomoc, čas strávený
v načúvaní, návšteva, dobré slovo, úsmev... Našim očiam sa môžu tieto gestá zdať
nevýznamnými, ale v božích očiach sú večnými, pretože láska a spolucítenie sú
silnejšie než smrť.
Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých nech nám pomáha vždy viac
dôverovať Božej milosti, aby sme kráčali s elánom po ceste svätosti. Zverme našej
Matke svoje každodenné úsilie a prosme ju aj za našich drahých zosnulých,
v dôvernej nádeji, že sa jedného dňa stretneme, všetci spoločne, v spoločenstve
slávy neba.“

Bratia a sestry, aj v „dušičkovom“ období môžeme spraviť niečo
pre svoju svätosť- vyspovedať sa, prijímať Eucharistiu a viac byť
nekompromisní aj s „malým“ hriechom. Skúsme si viac všímať potreby
druhých a byť vnímaví na Božie vnuknutia na napodobňovanie Ježiša,
nášho učiteľa a Pána.
o.Matúš (kaplán)

Farské oznamy

 Pozývame vás na koncert skupiny Anastasis v utorok, 07.11.2017 o 18:00 v kine Scala.









N tomto koncerte bude predstavenie a požehnanie nového cd.
Pri časopisoch si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti, ktorú si môžete zapáliť
02.11. Pozývame vás taktiež pomodliť sa za nenarodené deti.
V stredu, 01.11. je sviatok všetkých svätých sa zároveň deň pracovného pokoja.
V tento deň bude sv. liturgia iba o 08:00 (slov.) a po nej sa pomodlíme panychídu
s hramotami.
Vo štvrtok, 02.11.2017 je pamiatka zosnulých. V tento deň vás pozývame pomodliť sa
panychídu za zosnulých na Solivarskom cintoríne pri kríži o 16:00 hod.
Pozývame vás na kurz Zbav nás zlého s o. Marettom 17.-19.11. na Drienici. Viac na
výveske.
Od 1.-8.11. môžeme získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Preto vás
pozývame prijať sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni v tradičnom čase okrem
stredy.
Ako vyprosiť odpustky zosnulým? Sú na to 2 spôsoby:
I. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi
chrám alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: * svätá
spoveď (krátko predtým alebo potom), * sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), *
modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Raduj sa, Sláva). Je potrebné vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od
poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2.Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.
novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. * * *(vyššie spomenuté
a označené *) Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky. Využime možnosť
pomôcť dušiam v očistci k plnému spoločenstvu s Bohom v nebi. Viac pre svojich
bratov a sestry urobiť nemôžeme.
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