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Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove

XXVI. číslo 6

FATIMSKÉ POSOLSTVO JE AKTUÁLNE AJ DNES
Panna Mária pri zjavení 13.7.1917 vo Fatime žiadala o zasvätenie
Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu. Zároveň uviedla, že ak sa tejto
žiadosti nevyhovie, Rusko bude šíriť „svoje bludy do celého sveta“,
podporovať vojny a prenasledovanie Cirkvi. Ako dodala, „mnohí dobrí
ľudia budú mučení, Sv. Otec bude veľa trpieť, mnohé národy budú
zničené“. Prvý pápež, ktorý vykonal akt zasvätenia bol pápež Pius XII.
Najprv v roku 1942 zasvätil celý svet a v roku 1952, keď zasvätil národy
Ruska. Zasvätenie obnovil pápež Pavol VI. v roku 1964 za prítomnosti
otcov Druhého vatikánskeho koncilu. V roku 1982 pápež Ján Pavol II.
predniesol vo Fatime „modlitbu zverenia“ no neskôr, aby jasnejšie
odpovedal na žiadosť Panny Márie, počas Sv. roka 1984 na Námestí sv.
Petra v duchovnom spojení so všetkými biskupmi sveta, zveril všetky národy Srdcu Panny
Márie. Tento piatok 25.3. budeme svedkami, keď pápež František zasvätí Ukrajinu a Rusko
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. To isté urobí v rovnaký deň vo Fatime jeho osobitný
vyslanec kardinál Krajewski. Pápež František pozval biskupov celého sveta a ich kňazov,
aby sa k nemu pripojili v modlitbe za mier a v zasvätení Ruska a Ukrajiny Máriinmu Srdcu.
MODLITBA ZASVÄTENIA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE
Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka,
miluješ nás a poznáš nás: nie je pred tebou skryté nič z toho, čo máme na srdci. Matka
milosrdenstva, mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá
nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, Kniežaťu pokoja. Ale my sme stratili
cestu pokoja. Zabudli sme na poučenie z tragédií minulého storočia, na obete miliónov
ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako Spoločenstvo
národov prijali, a zrádzame sny národov o mieri a nádeje mladých. Ochoreli sme na
chamtivosť, uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov, nechali sme sa vyprahnúť
ľahostajnosťou a paralyzovať sebectvom. Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme
s našimi klamstvami, živili agresiu, potláčali životy a hromadili zbrane, pričom sme zabudli,
že sme strážcami svojho blížneho i samotného spoločného domova. Vojnou sme zničili
záhradu zeme, hriechom sme zranili srdce nášho Otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a
sestrami. Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba. A s hanbou
hovoríme: Odpusť nám, Pane! V biede hriechu, v našich námahách a krehkostiach, v
tajomstve neprávosti zla a vojny nám ty, svätá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa,
ale naďalej na nás hľadí s láskou, túži nám odpustiť a znovu nás zodvihnúť. On sám ťa
daroval nám a do tvojho nepoškvrneného Srdca vložil útočisko pre Cirkev a pre ľudstvo. Z
božskej dobroty si s nami a aj v tých najstiesnenejších zvratoch dejín nás vedieš s
nežnosťou. Preto sa k tebe utiekame, klopeme na dvere tvojho Srdca, my, tvoje drahé deti,

ktoré sa nikdy neunavíš navštevovať a pozývať k obráteniu. V tejto temnej hodine nám
príď na pomoc a poteš nás. Opakuješ každému z nás: "Nie som tu azda ja, tvoja Matka?"
Vieš, ako rozviazať spleť našich sŕdc a uzly nášho času. Vkladáme do teba svoju dôveru.
Sme si istí, že najmä v čase skúšky neodvraciaš zrak od našich prosieb a prídeš nám na
pomoc. Tak si to urobila aj v Káne Galilejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a
uviedla jeho prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila na zármutok, povedala si mu:
"Nemajú vína". Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz „ó Matka, pretože dnes nám došlo víno
nádeje, rozplynula sa radosť, rozriedilo sa bratstvo. Stratili sme ľudskosť, premárnili sme
mier. Stali sme sa schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme tvoj
materinský zásah. Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu. Ty, hviezda morská, nedovoľ, aby
sme stroskotali vo vojnovej búrke. Ty, archa novej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty
zmierenia. Ty, "nebeská zem", vráť svetu Boží súlad. Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás
odpúšťať. Osloboď nás od vojny, ochráň svet pred jadrovou hrozbou. Kráľovná ruženca,
prebuď v nás potrebu modliť sa a milovať. Kráľovná ľudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu
bratstva. Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj. Tvoj plač, Matka, nech pohne našimi
zatvrdnutými srdcami. Nech slzy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto
údoliu, ktoré vysušila naša nenávisť. A kým hluk zbraní neutícha, nech nás tvoja modlitba
disponuje k pokoju. Nech tvoje materinské ruky pohladia tých, ktorí trpia a utekajú pod
ťarchou bômb. Nech tvoje materinské objatie uteší tých, ktorí museli opustiť svoje domovy
a svoju krajinu. Nech nás tvoje bolestné Srdce pohne k súcitu a povzbudí nás, aby sme
otvárali dvere a starali sa o zranené a trpiace ľudstvo. Svätá Matka Božia, keď si stála pod
krížom, Ježiš, vidiac pri tebe učeníka, povedal: "Hľa, tvoj syn". Tak ti zveril každého z nás.
Potom učeníkovi, každému z nás, povedal: "Hľa, tvoja matka". Matka, teraz ťa túžime prijať
do nášho života a do našich dejín. V túto hodinu stojí ľudstvo, vysilené a zmätené, pod
krížom spolu s tebou. A potrebuje sa ti zveriť, zasvätiť sa Kristovi prostredníctvom teba.
Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa s láskou uctieva, sa k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije
za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda. Preto my,
Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému
Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi
tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros svetu
mier. "Áno", ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že
skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny,
potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta. Nech sa skrze teba vyleje na zem
Božie milosrdenstvo a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja. Žena, ktorá
povedala "áno", na ktorú zostúpil Duch Svätý, vráť medzi nás Božiu harmóniu. Rozptýľ
vyprahnutosť našich sŕdc, ty, ktorá "si živým prameňom nádeje". V tvojom lone sa Ježiš
stal človekom, urob z nás tvorcov spoločenstva. Kráčala si po našich cestách, veď nás na
cesty pokoja. Amen.
PO
28.3.
UT
29.3.

6:15
8:00
18:00
6:15
8:00
18:00

+ Elena, Juraj, Peter, Ľudmila, Juraj
Poď. a ZBP Eva a Michal – obaja 60 r. života
K väčšej úcte Ducha Svätého
 pohrebná
+ Michal
ZBP Mária – 60 r. života s rodinou

ST
30.3.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
ZBP Monika s rodinou
ZBP Emília – 70 r. života

ŠT
31.3.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
+ Rudolf (1. výročie)
+ Silvia

6:15
8:00
18:00
7:00
18:00
6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

+ Pavol, Anna, Elemír
+ Filoména
Za živých členov Ružencového bratstva
Za + členov Ružencového bratstva
+ Marek (10. výročie)
ZBP Ján s rodinou
ZBIERKA
+ Vincent
na kostol
ZBP Iveta s rodinou
+ Mária, Michal, Irena, Ján, Magdaléna, Ján
+ Bartolomej, Jozef, Anna, Jozefa
+ Eduard, Elena, František, Ladislav

6:15
8:00
18:00
6:15
8:00
18:00

+ Ján, Mária, Jozef, Júlia
Za uzdravenie a BP - Viktória
+ Jozef (1. výročie)
 pohrebná
ZBP Ľubomír s rodinou
Ján Klimko

ST
6.4.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
+ František
+ Ladislav

ŠT
7.4.

6:15
8:00
18:00

 pohrebná
ZBP Ondrej s rodinou
ZBP Jana, Eva s rodinou

6:15
8:00
18:00

+ z rod. Čubiňakovej, Zajacovej
ZBP Konštantín, Filip, Adam, Hana
+ Martin, Michal, Anna, Božena

PI
1.4.

prvý piatok
Krížová cesta 17:15

SO
2.4.

NE
3.4.

5. PÔSTNA
NEDEĽA
Krížová cesta 14:30

PO
4.4.

Zápis úmyslov
na mesiac máj

UT
5.4.

PI
8.4.

Krížová cesta 17:15

7:00

SO
9.4.

NE
10.4.

PALMOVÁ
NEDEĽA
UTRPENIA PÁNA
(predtým Kvetná)
Krížová cesta 14:30

18:00
6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

+ Marián
+ z r: Čopaková, Tivaderová, Škrivanková, Ferraninová

+ Mikuláš, Anna, Mária
Začína
ZBP Monika, Marek, Jana a ich rodiny
Svätý
+ Jolana, Anna, Jozef, Štefan, Helena
týždeň
ZBP Soňa
+ Mária, Rudolf, Dušan
ZBP Richard, Peter, Jolana, Daniel, Jozef s rod.

4.4. – 8.4. Týždeň pred Kvetnou nedeľou

SPOVEĎ
PRED
VEĽKOU
NOCOU

9.4. Sobota
10.4. PALMOVÁ – KVETNÁ NEDEĽA
11.4. Pondelok
12.4. Utorok
13.4. Streda – 18.4. Veľkonočný pondelok

5:45, 7:15, 17:00

15:00 – 18:00

5:45, 7:15, 16:00
NESPOVEDÁME

1.

Zápis úmyslov na mesiac máj začne v pondelok 4.4. po sv. omšiach a v čase kancelárie.
Okrúhle životné jubileá a 1. výročie smrti môžete nahlásiť skôr, pred týmto termínom.
2. Aprílové predkrstné náuky sú plánované na piatok 8.4. a 29.4. o 17:00 hodine na fare.
3. Najbližšia mesačná zbierka na kostol bude na prvú aprílovú nedeľu 3.4. po sv. omšiach.
4. Do zbierky na pomoc utečencom a ľuďom na Ukrajine sa vyzbieralo 8 981 €. Ďakujeme.
5. Aktuálne covid opatrenia dovoľujú: mať v kostolných žehnaničkách svätenú vodu; na
znak pokoja si môžeme podať ruky; dezinfekcia nie je povinná, počet ľudí v kostole nie je
obmedzený, Eucharistiu môžeme prijímať aj do úst (najprv tým, čo chcú do rúk, potom
do úst). Všetko je na dobrovoľnosti a vašom uvážení. Ostáva povinnosť mať respirátor.
6. Na Palmovú nedeľu 10.4. si prineste na požehnanie ratolesti (bahniatka, palmové listy).
7. Nahláste svojich nevládnych, starých a chorých do 5. pôstnej nedele (3.4.) na prijatie
sviatostí pred Veľkou nocou (v sakristii alebo kancelárii). Navštívime ich v piatok 8.4. od
8:30. Prosíme, čakajte trpezlivo na kňaza. Prvopiatkárov navštívime 1.4. od 8:30 hod.
8. Poučenie: Pri spovedaní pred veľkými sviatkami a 1. piatkom sa spovedajte stručne, bez
zdĺhavého vysvetľovania a odbočovania od hriechov. Ak je potrebné, kňaz sa sám opýta.
V modlitebných knihách, aj na internete, nájdete vhodné otázky k spytovaniu svedomia,
ktoré vám pomôžu v dôkladnej príprave. Nie je správne, keď až pri spovedi konštatujem:
„Nestihol som sa pripraviť, pomôžte mi, pýtajte sa ma!“ Je tiež vhodné napísať si hriechy.
Pripomíname, že rozvedení a rozídení manželia (bez povolenia z ABÚ), a tiež cirkevne
nesobášení (druh, družka), nemôžu prijať sviatosť zmierenia a dostať rozhrešenie.
9. Na 5. pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže, ktoré budú odhalené k poklone na Veľký piatok.
10. Informácie pre utečencov z Ukrajiny ohľadne ubytovania hľadajte na webstránkach
ministerstva vnútra, dopravy, ZMOSU ako aj na stránkach rôznych hotelov a zariadení.
Pôstna krabička 2022: Slovenská katolícka charita organizuje aj v tomto
roku zbierku na pomoc ľuďom, a hlavne deťom v Afrike, ktoré trpia
chorobami, podvýživou a vylúčením na okraj spoločnosti. V roku 2020
bol výnos zbierky 196 301 €. Pôstnu krabičku si môžete vziať z predsiene
kostola do svojich rodín. Milodar môžete vhodiť aj do kostolnej
pokladničky v obálke s nápisom „pôstna krabička“. Po skončení pôstu
odošleme vyzbierané peniaze na účet Charity, aby mohla aj ďalej
pomáhať. Viac informácii na www.postnakrabicka.sk
Vytlačené pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove

