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Fatimské pobožnosti 13. v mesiaci 

máj - október 2017 

Máj 

13. mája sobota 20.00 v kostole v  Sáse 

• Vyloženie Sviatosti Oltárnej 

• Prednáška 

• Zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie 

• Procesia s ružencom a sochou Panny Márie do 

kaplnky a záverečné požehnanie. 

 

Môžete sa zapísať na návštevu sochy Panny Márie vo 

vašich rodinách.  

 

Program a presný dátum každej ďalšiej fatimskej po-

božnosti budú zverejnené na začiatku mesiaca. 

13. júna 1917 Panna Mária vo Fatime povedala: «Ježiš chce 

zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto 

ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše budú milované 

Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili jeho 

trón. Hyacinta preto často opakovala, že Nepoškvrnené Srd-

ce Panny Márie je cestou do neba. Úcta k Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie úzko súvisí s úctou k Božskému Srdcu 

Ježišovmu. Aj preto sa spomienka  Nepoškvrneného Srdca 

Panny Márie od roku 1969 slávi v sobotu, po piatkovej sláv-

nosti Božského Srdca. Pred odchodom do nemocnice pove-

dala Hyacinta Lucii: „Povedz všetkým, že Boh nám udeľuje 

milosti skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, že ľudia ich 

musia prostredníctvom tohto Srdca vyprosovať, že Srdce 

Ježišovo chce, aby spolu s ním bolo uctievané Nepoškvrnené 

Srdce Márie. K podstatným prvkom fatimského posolstva 

patrí zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, 

ktoré možno často obnovovať.  
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Katarínske zvesti 
Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 2(34)/2017 

Viktória Korytárová Dávid Donoval 

Sára Hetflajšová Adriana Strapeková 

Alexander Benko Kristián Šály 

Daniel Bezek Liana Čížová 

Prvé sväté prijímanie 2017 27. mája o 11.00 na fare bude stretnutie 

mládeže. Pozývame! 
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Farská púť 15.09. - 17.09. 

1.deň: Sása - Góra sv. Anny - Wroclaw - 

Trzebnica 

2. deň: Trzebnica - Legnica - Krzeszów 

3. deň: Trzebnica - Wroclaw (prekvapenie) 

- Sása 

Legnica - sv. omša v kostole, v ktorom sa 

stal eucharistický zázrak a je on vyložený k 

adorácii. 

Podrobnosti o púti budú onedlho! 

 

VZNEŠENOSŤ SV. OMŠE 

Svätá omša je slnkom, stredobodom a naj-

vzácnejším bohatstvom nášho kresťanského 

života. Je posvätným úkonom, ktorému sa 

nijaký iný úkon nevyrovná. Je to sväté tajom-

stvo, v ktorom sa "uskutočňuje dielo našej 

spásy" (porov. modlitba nad obetnými darmi 

na 13. nedeľu "cez rok"). 

Koncil definuje presväté tajomstvo Eucharis-

tie takto: 

"Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri, v tú noc, 

keď bol zradený, ustanovil eucharistickú 

obetu svojho Tela a Krvi, aby ňou neprestajne 

v priebehu vekov pokračoval v obete Kríža, 

kým on sám nepríde. Tým zveril Cirkvi, svojej 

milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a 

svojho zmŕtvychvstania: sviatosť nábožnosti, 

znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, 

"na ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa 

milosťou a dostávame závdavok budúcej 

slávy" (Sacrosanctum Concilium, 47).  

A o dôležitosti a dôstojnosti slávenia Eucharis-

tie hovoria Všeobecné smernice Rímskeho 

misála takto: 

"Slávenie svätej omše, ako úkonu Krista a 

hierarchicky usporiadaného Božieho ľudu, je 

stredom celého kresťanského života tak pre 

všeobecnú Cirkev, ako aj pre miestne cirkev-

né spoločenstvo a pre každého veriaceho. V 

nej totiž vyvrchoľuje úkon, ktorým Boh po-

sväcuje svet v Kristovi, v nej dosahuje vrchol 

bohoslužba, ktorú ľudia preukazujú Otcovi, 

keď sa mu klaňajú skrze Krista, Božieho Syna. 

Okrem toho v omši sa pripomínajú celý rok 

tajomstvá vykúpenia tak, že sa určitým spô-

sobom sprítomňujú. Ostatné posvätné úko-

ny a všetky skutky kresťanského života s 

omšou súvisia, z nej vyplývajú a k nej smerujú 

(č.1). 

"V najsvätejšej Eucharistii je všetko duchovné 

dobro Cirkvi, to jest sám Kristus, náš veľko-

nočný Baránok a živý Chlieb, ktorý svojím 

telom, Duchom Svätým oživeným a oživujú-

cim dáva život ľuďom." Je to spoločné dobro 

Cirkvi. Kňaz si musí byť vedomý, že sa pri omši 

nemodlí sám so svojimi farníkmi, ale sa modlí 

celá Cirkev. Kňaz si teda nemôže dovoliť tam, 

kde sú obrady alebo texty presne predpísa-

né, niečo meniť, upravovať, pridávať, vyne-

chávať. Veľmi jasne a prísne o tom hovorí Ján 

Pavol II.: 

"Kňaz ako vysluhovateľ, celebrant a predseda 

eucharistického zhromaždenia veriacich musí 

mať mimoriadny zmysel pre spoločné dobro 

Cirkvi, ktorú predstavuje svojou službou, 

ktorej však musí byť podriadený podľa správ-

nej disciplíny viery. Nemôže sa pokladať za 

"vlastníka", ktorý slobodne disponuje liturgic-

kým textom a celým najsvätejším obradom 

ako svojím vlastníctvom a dáva mu svoj 

osobný a svojvoľný štýl. Niekedy sa to môže 

zdať účinnejšie, ba môže lepšie zodpovedať 

subjektívnej nábožnosti. No objektívne je to 

vždy zrada na tej jednote, ktorá sa musí pre-

javovať predovšetkým v tejto sviatosti jedno-

ty." 

Mnohokrát sa stáva, že tie časti misála, kde je 

možnosť kreativity, čiže kňaz si môže vybrať z 

viacerých ponúkaných formúl, alebo sám 

svojimi slovami môže urobiť úvody, povzbu-

denia pre pastoračné okolnosti a dobro veria-

cich, sa málo využívajú, no kde misál žiada 

uniformitu, tam si dovoľujeme svojské zása-

hy. Kňazi musia v prvom rade prejavovať 

úctu k eucharistickému tajomstvu, čo sa 

prejavuje najmä tým, že rešpektujeme v 

nábožnej poslušnosti všetky smernice misála. 

Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí: 

"Nám, biskupom a kňazom, je zverené veľké 

"tajomstvo viery". A hoci je zverené aj celé-

mu Božiemu ľudu, všetkým veriacim v Krista, 

predsa nám je zverená Eucharistia aj "pre 

iných, ktorí od nás očakávajú osobitné sve-

dectvo úcty a lásky k tejto sviatosti, aby skrze 

ňu mohli budovať a oživovať  seba samých, a 

tak "prinášať duchovné obete".  

S týmto súvisí podstatná posvätnosť a svia-

tostnosť svätej omše, ktoré pochádzajú z 

Kristovej vôle a ktoré Cirkev ďalej podáva a 

nad nimi bedlí. Svätý Otec to nazýva 

"Sacrum" svätej omše. Pri obnove liturgie 

mnohí zachádzali do liturgickej liberalizácie, 

sekularizácia sveta ich zvádzala na desakrali-

záciu, mnohé posvätné symboly, rúcha sa im 

zdali byť stredovekým prežitkom, chceli by 

ľudí "ľudsky a spoločensky" viesť k Bohu, 

posvätnosť - to "sacrum" ako by sa malo 

vytratiť. No zdravá ľudská prirodzenosť sa 

desakralizácii a profanizácii bráni. 

V liturgii sám Kristus vstupuje do svätyne, v 

Eucharistii je ustavične prítomný a neprestaj-

ne vo sviatostiach účinkuje. "Sacrum svätej 

omše je posvätný ráz, ktorý ustanovil sám 

Kristus. Slová a činy každého kňaza, ktorým 

zodpovedá uvedomená a činná účasť celého 

eucharistického zhromaždenia, sú ozvenou 

toho, čo sa odohralo pri Poslednej  

večeri." 

"Kňaz slávi najsvätejšiu obetu "in persona 

Christi", čo značí viac než "v mene" čiže "v 

zastúpení" Krista. "In persona" značí: v špeci-

fickom sviatostnom stotožnení sa s najvyšším 

a večným Kňazom." 

 "Keď slávi najsvätejšiu obetu a koná 

"in persona Christi", je vovedený a včlenený 

sviatostným (a zároveň nevýslovným spôso-

bom) do najintímnejšieho "Sacrum" a súčas-

ne doň duchovne vovádza všetkých účastní-

kov eucharistického zhromaždenia." 

Tu teda korení to Sacrum, tá tajomná činnosť 

v omši, tá posvätná účasť na Kristovej smrti a 

zmŕtvychvstaní a na nebeskej hostine. Okolo 

tajomstva viery sa vytvára posvätný priestor 

a ovzdušie. Preto Cirkev zdôrazňuje, aby sa 

zabezpečilo a upevnilo "Sacrum" Eucharistie. 

 Vincent MALÝ  
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Večer s Božím Milosrdenstvom – príprava na slávenie odpustu  

  

....milosrdenstvo,....tak veľmi potrebné pre každého. Každý deň máme čo odpúšťať našim blízkym a potrebujeme odpus-

tenie od iných a aj od nášho Nebeského Otca. Ináč sú naše srdcia zranené, tvrdé akési bez života....takáto som prišla aj ja 

v ten večer do kostola. Tvrdá, zmietaná životom, zranená a bez síl. A postupne ako pribúdala minúta k minúte všetko zo 

mňa opadlo...do môjho srdca začal klopať Ježiš. „Otvor mi prosím ťa“  nechaj sa unášať hudbou, svedectvom, modlitbou, 

slovom. A naozaj Ježiš liečil moje zranené srdce, tiekli mi slzy po líci a cítila som na duši pokoj. Ďakujem všetkým členom 

spoločenstva, ktorý evanjelizovali v našej farnosti týmto spôsobom. Boh sa prostredníctvom nich dotkol našich sŕdc. Nie-

kedy naozaj stačí nechať sa viesť Božou rukou. 

Katarína 

Odpust Božieho milosrdenstva 

v Pliešovciach 

 Kde sa začína Božie milosrdenstvo? 

Božie milosrdenstvo sa začína v mojom srdci!  


