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Prikázané cirkevné sviatky v roku 20172017

Kántrové dni
Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok 
a sobota - zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného 
a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené 
do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné 
a zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah 
kántrových dní:
Jarné: v týždni po Prvej pôstnej nedeli
Obsah: Príprava na sviatosť pokánia a činorodá láska k blížnemu
Letné: v týždni pred  nedeľou Zoslania Ducha Svätého
Obsah: Prosby za duchovné povolania alebo za jednotu kresťanov
Jesenné: v treťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého 
kríža)
Obsah: Poďakovanie za úrodu
Zimné: V druhom adventnom týždni
Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova 
rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete
Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na  štvrťročnú duchovnú 
obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní. Na 
naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností 
a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej 
lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. 
Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši 
a hlbšie prežili ich duchovný rozmer.

Stupne liturgických slávení
Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero 
stupňov liturgického slávenia:
Féria - deň, keď si pri liturgii nespomíname na 
žiadneho svätca
Ľubovoľná spomienka - spomienka na konkrét-
neho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
Spomienka - povinná spomienka
Sviatok - vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva 
Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa 
v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, 
chválime)
Slávnosť - najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa 
okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím 
v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými 
sviatkami.
Nedeľa - deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná 
bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem 
Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie 
viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa 
v nedeľu na sv. omši.
Prikázaný sviatok. Osobitným termínom je 
prikázaný sviatok. Označuje slávnosť, ktorú máme 
zasvätiť ako nedeľu (zúčastniť sa sv. omše a nekonať 
ťažké práce).

Krížové dni
Dni medzi Šiestou veľkonočnou nedeľou a slávnosťou 
Nanebovstúpenia Pána sa už tradične v Cirkvi slávia ako 
Prosebné alebo Krížové dní. Prosebnými dňami ich voláme 
preto, lebo počas týchto troch dní sa konali a niekde aj dnes ešte 
konajú procesie na polia, doprevádzané modlitbami a spevmi 
za požehnanie úrody. Krížovými dňami ich kresťania volali 
preto, lebo cieľom týchto procesií boli spravidla štyri kríže, ktoré 
stáli na hraniciach, či chotároch jednotlivých obcí smerom 
k jednotlivým štyrom svetovým stranám.
Krížové (prosebné) dni vznikli v piatom storočí v okolí 
juhofrancúzskeho mesta Vienne. V tom čase túto oblasť 
Francúzska sužovalo veľké sucho, požiare, neúroda, 
zemetrasenia a iné pohromy. Ľudia boli bezradní. V tejto zúfalej 
situácii tamojší biskup sv. Mamert zhromaždil všetkých 
veriacich kresťanov po veľkom požiari v roku 469 do kostola, 
a počas troch dní pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána konal 
s nimi procesie na polia, kde spoločnou modlitbou, nábožnými 
spevmi a pôstami prosili Boha o pomoc a záchranu. Boh ich 
vypočul. Nastalo priaznivé počasie a pole vydalo hojnú úrodu. 
Hlad a mor boli odstránené. Od toho času sa tento nábožný 
zvyk každoročne opakoval v meste Vienne, a postupne si ho 
osvojili aj v iných mestách a dedinách nielen vo Francúzsku, ale 
aj v celej Cirkvi. 

Iné (neprikázané) sviatky v roku 2017
Najsvätejšie meno Ježiš - 3. január 2017
Obrátenie sv. Pavla, apoštola - 25. január 2017
Obetovanie Pána - 2. február 2017
Preblahoslavená Panna Mária Lurdská - 11. február 2017
Popolcová streda - 1. marec 2017
Sv. Jozef, ženích Panny Márie - 20. marec 2017
Zvestovanie Pána - 25. marec 2017
Veľký piatok - 14. apríl 2017
Veľkonočný pondelok - 17. apríl 2017
Preblahoslavená Panna Mária Fatimská - 13. máj 2017
Preblahoslav. Panna Mária Pomocnica kresťanov - 24. máj 2017
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - 8. jún 2017
Najsvätejšie Srdce Ježišovo - 23. jún 2017
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - 24. jún 2016
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie  - 24. jún 2017
Návšteva Panny Márie (u Alžbety) - 2. júl 2017
Sv. Cyril a Metod - 5. júl 2017
Preblahoslavená Panna Mária Karmelská - 16. júl 2017
Premenenie Pána - 6. august 2017
Preblahoslavená Panna Mária Kráľovná - 22. august 2017
Narodenie Panny Márie - 8. september 2017
Najsvätejšie meno Panny Márie - 12. september 2017
Povýšenie svätého Kríža - 14. september 2017
Sedembolestná Panna Mária - 15. september 2017
Preblahoslavená Panna Mária Ružencová - 7. október 2017
Spomienka na všetkých verných zosnulých - 2. november 2017
Preblahoslavená Panna Mária Guadalupská - 12. december 2017
Sv. Štefan, prvý mučeník - 26. december 2017

Prikázané sviatky v roku 2017
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. január 2017
V tento deň si Cirkev pripomína Pannu Máriu ako Bohom 
vyvolenú Matku Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorej 
zveruje celý nastávajúci rok.
 Zjavenie Pána – 6. január 2017
Tento sviatok zahŕňa v sebe tri skutočnosti:
1. Ježiš sa zjavuje trom mudrcom, 2. Ježiš je pokrstený v Jor-
dáne, 3. Ježiš robí prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej.
Nanebovstúpenie Pána – 25. máj 2017 
(pohyblivý sviatok – 40. deň po Veľkej noci)
Pán Ježiš na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní pred 
očami apoštolov a iných učeníkov odchádza k svojmu Otcovi 
do neba. Táto slávnosť nemá pevný dátum, lebo závisí 
od dátumu Veľkonočnej nedele a tá sa slávi každý rok v iný 
deň.
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – 15. jún 2017
(pohyblivý sviatok – štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice) 
Je to slávnosť, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny poklad, 
ktorý je skrytý v Eucharistii. V nej je prítomný Pán Ježiš 
pod spôsobom chleba a vína.

 Svätých Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún 2017
Svätý Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Obidvaja boli horliví 
kazatelia evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi sám Pán Ježiš a Pavol sa 
stal apoštolom pohanov. Obaja zomreli mučeníckou smrťou v Ríme okolo 
r. 67. Peter bol ukrižovaný dole hlavou a Pavol bol sťatý.
 Nanebovzatie Panny Márie – 15. august 2017
Panna Mária, aj keď bola uchránená od každého hriechu, predsa musela 
podstúpiť smrť. S telom i dušou bola vzatá do neba.
Všetkých svätých – 1. november 2017
Cirkev v tento deň slávi pamiatku všetkých Božích svätých a svätíc. Svätá 
Cirkev zasvätila každý deň v roku úcte niektorého svätého alebo svätice, aby 
ich svätý život bol pre nás príkladom.
Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. december 2017
Panna Mária bola pre zásluhy svojho Syna vopred uchránená od dedičného 
hriechu. Veď sa mala stať matkou Božieho Syna.
Narodenie Pána – 25. december 2017
Nikde vo Svätom Písme nenájdeme presný dátum narodenia Pána Ježiša 
Krista. Nepoznáme ani deň, ani mesiac, ba ani presný rok jeho narodenia. 
Cirkev však na základe tradície už oddávna slávi Ježišovo narodenie 
25. decembra.



KATECHIZMUS

YOUCAT

Katechizmus

Katolíckej Cirkvi

pre mladých

KNIŽNÁ PONUKA

Žiadajte vo svojej kresťanskej predajni

Ako anjelik
Zlatúšik splnil
svoje poslanie
Vianočný príbeh
2,50 € Adventné

putovanie
s anjelmi

Maľovanka
0,80 €

Medúšik
Rozprávky
z kazateľnice
5,20 €

Domáce
rozprávky

5,20 €

Anna
Schäfferová
Vzor chorých,
trpiacich
a úbohých
3,90 €

Sedmokráska
z Orlických hôr
Životná pieseň
lásky a obety
stigmatizovanej
Anny Bohuslavy
Tomanovej
5,00 €

Dar Kristových rán
a Terézia Neumannová

z Konnersreuthu
Mystické prežívanie

utrpenia Ježiša Krista
4,40 €

Život a umučenie
nášho Pána
a život jeho

 svätej matky
(Sme zachránení)

podľa videní
svätej Brigity Švédskej

1,30 €

Dostaňte nás
odtiaľto!!!
Maria Simma
v rozhovore
s Nicky Eltzom
7,90 €

Gloria Polo
Stála som
pri bráne
neba a pekla
1,90 €

Mária
ma zachránila

pred večným
zatratením

Skutočný príbeh
kňaza, ktorý prežil

svoj osobný súd 
1,90 €

Sväté kňazstvo
podľa videní

blahoslavenej
Anny Kataríny
Emmerichovej

3,90 €
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YOUCAT

Príprava

na birmovku

YOUCAT

Modlitby

pre mladých

YOUCAT

Čas na spoveď

8,95 €
6,50 €

8,00 €
3,90 €
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Preblahoslavená Panna Mária
Bohorodička
prikázaný sviatok

 (slávnosť),

sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky,
biskupi a učitelia Cirkvi

Najsvätejšie meno Ježiš;
sv. Genovéva, panna

sv. Alžbeta Settonová, vdova

sv. Tarsilla a Emiliána, panny;
sv. Telesfor, pápež;
sv. Eduard III. Vyznávač, kráľ

Zjavenie Pána – Traja Králi 
prikázaný sviatok

(slávnosť),

sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz;
sv. Lucián z Antiochie, kňaz a mučeník

sv. Agatón, pápež;
sv. Pavol Tébsky, pustovník;
sv. Gregor z Nyssy, biskup

sv. Marcelín z Ancony, biskup a mučeník;
bl. Alexia Le Clerc - Mária Terézia od Ježiša,
zakladateľka sestier Notre Damme

Krst Krista Pána (slávnosť)

sv. Hygin, pápež

sv. Aelréd, opát; sv. Ernest, mučeník

sv. Hilár z Poitiers, biskup a učiteľ Cirkvi

sv. Félix z Noly, kňaz; sv. Makrina, panna

Nový rok
Deň vzniku SR

štátny sviatok

Alexandra,
Karina

Daniela

Drahoslav

Andrea

Antónia,
Zjavenie Pána,

deň pracovného pokoja

Bohuslava

Severín

Alexej

Dáša

Malvína

Ernest

Rastislav

Radovan

Dobroslav

Január

2. nedeľa v cezročnom období
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100. výročie zjavenia vo Fatime

Beladice – Pustý chotár, Farnosť Chrašťany
Nitrianska diecéza

Kostol Fatimskej Panny Márie vo filiálke Beladice – 
Pustý Chotár, ktorá patrí do farnosti Beladice – Veľké 
Chrašťany, si postavili veriaci svojpomocne pod 
vedením vtedajšieho pána farára vdp. Ladislava 
Ostráka a jeho nástupcu pána farára vdp. Mariána 
Prachára. Vysviacku dokončeného kostola vykonal 
v jubilejnom roku – 22. októbra 2000 Mons. Ján 
Sokol, trnavský arcibiskup, metropolita. 

Text bol na základe informácií pani kostolníčky Pavlíny Bartovej 
odsúhlasený farským úradom

Keď žiaril a prekvital trinásty máj,
zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj.
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sv. Marcel I., pápež

sv. Priska, panna a mučenica;
sv. Margita Uhorská, panna

sv. Márius, Marta, Audifax a Abakus,
mučeníci

sv. Fabián, pápež a mučeník;
sv. Šebastián, mučeník

sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica

sv. František Saleský, biskup a učiteľ 
Cirkvi;
sv. Xénia Rímska, panna

sv. Ján Almužník, biskup;
sv. Emerencia, panna a mučenica

3. nedeľa v cezročnom období

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
(sviatok)

sv. Timotej a Títus, biskupi

sv. Angela Merici, panna

sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

sv. Aldegunda, panna a mučenica;
sv. Martina, panna a mučenica

sv. Ján Bosco, kňaz

Kristína

Nataša

Bohdana

Drahomíra,
Mário

Dalibor,
Sebastián

Vincent

Zora

Miloš

Timotej

Gejza

Tamara

Bohuš

Alfonz

Gašpar

Ema 

Emil

Pondelok

Utorok

sv. Anton, opát

4. nedeľa v cezročnom období;

Boľkovce – Boľkovská osada
Rožňavská diecéza

Základný kameň filiálneho Kostola Fatimskej 
Panny Márie vo farnosti Boľkovce v miestnej 
časti Boľkovská osada požehnal pápež sv. 
Ján Pavol II. v roku 1990 v Bratislave pri svojej 
prvej návšteve Slovenska. Výstavba kostola 
začala v roku 1994, ale pre nedostatok finan-
čných prostriedkov bol použitý už opako-
vaný projekt kostola. Na stavebných prácach 
spolupracovali všetci obyvatelia malej obce 
Boľkovce. Interiér kostola bol navrhnutý 
umeleckou dielňou Vladimíra Šimíka z Po-
važskej Bystrice.

Dokončený kostol bol 
v roku 2003 posväte-
ný Mons. Eduardom 
Kojnokom, vtedajším 
rožňavským bisku-
pom.

Informácie poskytol
farár farnosti Boľkovce 

Mgr. Vladimír Lalík
Fotografie zhotovil

Mgr. Matej Holý z Divína.
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Dlhá nad Oravou
Spišská diecéza

Pri prechode frontu počas II. svetovej vojny podľa spo-
mienok farníkov, pán farár Jozef Zastko z milosrdnej lásky 
(pocestných prijímať) a pre pokoj obyvateľstva, ubytoval 
na fare nemeckých vojakov. Od nich sa dozvedel, že po 
odchode nemeckých vojsk pred sovietskymi vojskami 
mala byť dedina vypálená. Pán farár u vojenských 
dôstojníkov intervenoval v prospech zachovania dediny, 
no zároveň s prosbou o pomoc a orodovanie zasvätil 
farnosť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie s prísľubom 
postaviť osobitnú kaplnku Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie, ak obec obíde to najhoršie. Mládež zároveň zložila 
sľuby: svätiť prikázané sviatky, pristupovať k sviatostiam 
na prvé piatky, zdržiavať sa od hlučných zábav v pôstne 
dni. Vojaci od svojho rozhodnutia napokon upustili a obec 
bola uchránená od skazy. Pri odchode frontu bol 
vyhodený do povetria len most cez Oravu do Chlebníc, 
pričom boli na kostole vybité len južné okná, no inej škody 
sa farnosti nestalo. Okrem mosta do Chlebníc bol nemec-
kými vojakmi vyhodený aj most smerom na Krivú. V roku 
1946 veriaci, z vďaky za pomoc a ochranu, postavili na 
vŕšku za dedinou kaplnku zasvätenú Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie, čím splnili prvú časť svojho sľubu.
V niektorých spisoch je patrocínium kaplnky uvedené ako 
Kaplnka Fatimskej Panny Márie. V interiéri kaplnky sa 
nachádza socha Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 
i socha Fatimskej Panny Márie a socha Božského Srdca. 
Veľkou vzácnosťou kaplnky sú relikvie sv. Valentína ulo-
žené v oltári, ktoré kaplnke pri jej posvätení daroval 
spišský biskup Mons. Ján Vojtaššák 3. septembra 1946. 
V kaplnke sa konávajú pravidelné sväté omše v deň 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a pobožnosti na 
sviatky Panny Márie, keď to počasie dovolí. V máji 2016 
kaplnku zasiahol blesk a zhorela celá strecha. V letných 
mesiacoch toho istého roka bola strecha a interiér kaplnky 
obnovený.

Informácie poskytol farár farnosti vdp. ThDr. Štefan Tuka, PhD.

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

sv. Trifón, mučeník

Obetovanie Pána - Hromnice
(sviatok)

sv. Blažej, biskup a mučeník;
sv. Oskar, biskup;
sv. Simeon a Anna

sv. Veronika

sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci;
sv. Dorota, panna a mučenica

5. nedeľa v cezročnom období

sv. Hieronym Emiliáni, rehoľník;
sv. Jozefína Bakhita, panna

sv. Apolónia, mučenica;
sv. Michal Febres Cordero, rehoľník

sv. Školastika, panna

Preblahoslavená Panna Mária Lurdská;
sv. Soteris, panna a mučenica

sv. Benignus, kňaz a mučeník

sv. Cyril, mních, a sv. Metod, biskup,
patróni Európy, patróni Žilinskej 
diecézy (sviatok)

sv. Faustín a Jovita, mučeníci;
sv. Klaudius la Colombiére, kňaz

Tatiana

Erik, Erika

Blažej

Veronika

Agáta

Dorota

Vanda

Zoja

Zdenko

Gabriela

Dezider,
Svetový deň chorých

Perla

Arpád

Valentín

Pravoslav

Utorok

Streda

sv. Maxim z Noly, biskup

6. nedeľa v cezročnom období
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sv. Juliana, panna a mučenica

Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov
Panny Márie

sv. Simeon, biskup; sv. Gertrúda
Comensoliová, panna, zakl. rehole

sv. Eleuter z Tournai, biskup;
bl. Hyacinta Martová (vizionárka z Fatimy) 

7. nedeľa v cezročnom období

Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok)

sv. Polykarp zo Smyrny, biskup
a mučeník

sv. Sergius, mučeník

sv. Valburga, opátka

sv. Gabriel od Bolestnej Matky 
– František Possenti, akolyta

Ida, Liana

Miloslava

Jaromír

Vlasta

Lívia

Eleonóra

Etela

Roman,
Romana

Matej

Frederik,
Frederika

Viktor

Alexander

Zlatica
Utorok

sv. Peter Damiáni, biskup a učiteľ Cirkvi

8. nedeľa v cezročnom období

sv. Roman, opát

Hriňová – Raticov Vrch
Banskobystrická diecéza

Základný kameň kostola Fatimskej Panny Márie na Raticovom Vrchu požehnal 23. mája 1992 Mons. Rudolf 
Baláž, banskobystrický biskup. Novybudovaný chrám o dva roky neskôr – 13. októbra 1994 i posvätil.
13. októbra 2015 pri slávnostnej svätej omši, ktorej predsedal banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, 
daroval kostolu žilinský biskup Mons. Tomáš Galis relikvie fatimských detí Františka a Hyacinty, ktoré sú 
v chráme uložené na dubovom oltári.

Informácie boli prevzaté z pamätných tabúľ kostola a webového portálu TK KBS.
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Chlebnice
Spišská diecéza

V Malatinskom pri krížnych cestách do Sakálova 
a Hája, Jám a Tokárova bola postavená po druhej 
svetovej vojne v roku 1946 Kaplnka Panny Márie 
Fatimskej. Veriaci ju postavili ako prejav vďaky, že 
obec počas obliehania nemeckých a ruských vojsk 
nezničil požiar. Vtedy občania Chlebníc dali sľub, 
že ak obec bude uchránená od vojnových pohrôm 
postavia Panne Márii Fatimskej kaplnku. A tak 
Anton Kantár, Ondrej Vrabec a Gabriel Ligoš za 
občanov splnili tento sľub. K tejto kaplnke sa na 
sviatok Panny Márie Fatimskej v minulosti organi-
zovali procesie veriacich na čele s miestnym du-
chovným. Okrem toho sa po vojne mládež zavia-
zala, že vo sviatky a nedele nebude organizovať 
zábavy a ani sa na nich i mimo obce zúčastňovať. 
Pod tento sľub sa podpísalo 300 občanov na 
listinu, ktorú pri stavbe vložili do múru kaplnky.
Začiatkom 50-tych rokov po zásahu bleskom 
kaplnka vyhorela. Po obnove ju nanovo posvätil 
vtedajší pán farár vdp. Štefan Anton Žákovič spolu 
s rodákom z obce ThDr. Jozefom Ligošom, spiš-
ským kapitulárnym vikárom, liturgistom, ktorý 
predniesol homíliu (kázeň). V súčasnosti sa v ka-
plnke slávi svätá omša v máji na sviatok Fatimskej 
Panny Márie a 15. augusta na sviatok Nanebo-
vzatia Panny Márie v hojnom počte veriacich.  

Časť textu bola prevzatá z monografie obce Chlebnice, str. 145, 
doplňujúce informácie poskytla pani Paulína Brunčáková.

Text schválil veľadôstojný pán Mgr. Stanislav Kaník, súčasný farár.

Popolcová streda, sv. Albín, biskup

sv. Anežka Česká, rehoľníčka

sv. Kunigunda, cisárovná

sv. Kazimír, knieža

1. pôstna nedeľa

sv. Perpetua a Felicita, mučenice

sv. Ján od Boha, rehoľník (Kántrový deň)

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Bratislave (sviatok);
sv. Makarius, biskup (Kántrový deň)

sv. Klement Ján Mária Hofbauer, kňaz;
sv. Lujza de Marillac, zakladateľka
rehole vincentiek

sv. Františka Rímska, rehoľníčka

sv. Konštantín, kráľ (Kántrový deň)

2. pôstna nedeľa

sv. Matilda, kráľovná

Albín

Anežka

Bohumil,
Bohumila

Kazimír

Fridrich

Radoslav,
Radoslava

Tomáš

Alan, Alana

Františka

Branislav,
Bruno

Angela,
Angelika

Gregor

Vlastimil

Matilda

Svetlana

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Streda

sv. Fridolin, opát

sv. Patrícia a Modesta, mučenice; 
sv. Leander zo Sevilly, biskup



sv. Julián, mučeník; sv. Tacián, mučeník;
sv. Heriber, biskup

sv. Patrik, biskup;
sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník

sv. Cyril Jeruzalemský, biskup
a učiteľ Cirkvi

3. pôstna nedeľa

sv. Jozef, ženích Panny Márie 
(slávnosť) 

sv. Serapion, pustovník;
sv. Mikuláš z Flüe, pustovník

sv. Lea Rímska, vdova

sv. Turibius de Mongrovejo, biskup

sv. Katarína Švédska, panna

Zvestovanie Pána (slávnosť); 
sv. Dula, slúžka a mučenica; 
sv. Dismas, dobrý lotor z kríža

4. pôstna nedeľa 

sv. Cyril z Heliopolu, mučeník

sv. Ludolf, biskup a mučeník

sv. Ján Klimak, opát

sv. Balbína Rímska, mučenica

Boleslav

Ľubica

Eduard

Jozef

Víťazoslav,
Klaudius

Blahoslav

Beňadik

Adrián

Gabriel

Marián

Emanuel

Alena

Soňa

Miroslav

Vieroslava

Benjamín

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

prvý jarný deň

začiatok letného času

Piatok

sv. Rupert zo Salzburgu, biskup

Jarovnice - osada
Košická arcidiecéza

Po tragických udalostiach, ktoré sa stali po 
tisícročnej vode v roku 1998, po najväčšej 
povodni v histórii obce Jarovnice, pri ktorej 
prišlo o život okolo 50 ľudí, vnukla sa vtedaj-
šiemu správcovi fary vdp. Františkovi Slová-
kovi myšlienka postaviť v osade chrám. 
Projekty chrámu urobil Jozef Kvokačka 
z Bardejova a so stavbou sa začalo hneď 
o rok, v roku 1999. Pri stavbe pracovali 
rómski aj nerómski obyvatelia, každý pomá-
hal, ako sa dalo. Konali sa zbierky a pomohli 
rôzne domáce aj zahraničné nadácie, zdru-
ženia, granty a farský i obecný úrad. Sláv-
nostnú posviacku nového kostola zasväte-
ného Panne Márii Fatimskej vykonal 27. ok-
tóbra 2001 Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup, metropolita.

Informácie poskytol správca farnosti,
foto: sr. Silvia Zabavová CJ

Prvé sväté prijímanie

Sviatosť birmovania s arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom
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Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok
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2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12
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sv. Hugo z Grenoble, biskup

5. pôstna nedeľa

sv. Vincent Ferrer, kňaz;
sv. Irena zo Solúna, panna a mučenica

sv. Galla, vdova;
sv. Peter Veronský, rehoľník a mučeník

sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz

sv. Dionýz Alexandrijský, biskup;
sv. Amantius, biskup;
sv. Beáta, rehoľníčka

Kvetná nedeľa

sv. Stanislav, biskup a mučeník;
sv. Gemma Galgani, mystička

sv. Július I., pápež;
sv. Jozef Moscati, lekár

Zelený štvrtok; 
sv. Martin I., pápež a mučeník

Veľký piatok; 
sv. Lidvina, panna a mystička

Biela (veľká) sobota; 
sv. Teodor a sv. Pausilyp, mučeníci

Hugo

Zita

Richard

Izidor

Miroslava

Irena

Zoltán

Albert

Milena

Igor

Július

Estera

Aleš

Justína,

Fedor
Sobota

sv. Richard, biskup

sv. Izidor Sevillský, biskup a učiteľ Cirkvi;
bl. František Marto, vizionár z Fatimy

sv. Michael de Sanctis, rehoľník a mystik;
sv. Magdaléna z Kanossy, panna

Veľký piatok
deň pracovného pokoja

Krivá
Spišská diecéza

Kaplnka Fatimskej Panny Márie v Krivej bola postavená v roku 1948 ako poďakovanie veriacich občanov Panne Márii za to, že dedina bola uchránená 
od vojnových hrôz. Tak bola splnená jedna časť sľubu, ktorý si dali veriaci v kostole krátko pred prechodom frontu II. svetovej vojny, pretože opevnenia 
okolo dediny aj predpovede nemeckých dôstojníkov predpokladali v chotári obce i v dedine urputné boje. Táto oblasť bola veľkým strategickým 
bodom a Nemci predpovedali, že dedina ľahne popolom. Frontové udalosti však prebehli naozaj zázračne bez akýchkoľvek materiálnych škôd na 
majetkoch i životoch. Nerozbilo sa doslova ani okno a nik nebol ani len ranený. Domov sa vrátili všetci zajatí vojaci z obce, z Nemecka, Talianska 
a z Ruska a dožili  sa dlhého veku. Okrem toho sa veriaci v obci zaviazali každoročne zasvätiť sviatok Fatimskej Panny Márie ako deň pracovného pokoja 
a sláviť ho so sv. omšou priamo pri kaplnke. Veriaci sa tiež zaviazali, že nedele zachovajú bez tanečných zábav. Tie odvádzali mládež od pravej podstaty 
nedele. Všetky uvedené časti sľubu sa dodržiavali aj počas totalitného režimu, až dodnes. Iniciátorom sľubu a tým aj stavby kaplnky bol vtedajší farár-
dekan ThDr. Michal Mrkva (potom väznený takmer 11 rokov), ktorý organizoval stavbu, a kaplnku aj na sviatok Fatimskej Panny Márie 22. augusta 1948 
posvätil. Projekt kaplnky vybral pán farár ThDr. Michal Mrkva podľa podobných stavieb v iných obciach v tom čase. Kaplnka je z nabíjaného betónu 
a šalovacie a murárske práce vykonali murárski majstri zo susednej obce Chlebnice. Organizovanie stavebných prác pri výstavbe kaplnky viedol 
vtedajší starosta obce Jozef Hrbka. V interiéri kaplnky sa nachádza veľmi pekná socha Fatimskej Panny Márie zhotovená akademickým sochárom 
Ladislavom Ľudovítom Pollákom z Piešťan. Po stranách sú sochy Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie, ktoré sa zachovali zo starého kostola z roku 
1793 a zreštauroval ich Peter Slanický. Po roku 1989 v kaplnke inštalovali obrazy blahoslavenej sestry Zdenky a ThDr. Michala Mrkvu, ktorí trpeli 
v komunistických žalároch. Obrazy namaľoval Jozef Kravský. Kaplnka bola pôvodne vymaľovaná Jozefom Dudášikom, vrátane postáv pastierikov 
z Fatimy. Po čase však farby vybledli, a tak boli fatimské deti nanovo namaľované sestrou Saviou z Kongregácie školských sestier sv. Františka. 

Na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie sa dodnes každoročne koná púť veriacich od kostola ku kaplnke. Na konci sv. omše býva zvykom čítanie zo spomienok pamätníkov nielen na 
vojnové udalosti v Krivej, ale aj zážitky zajatých miestnych občanov z koncentračných táborov v Nemecku, Taliansku i v Rusku a ich prekvapenie 
z pohľadu na rodnú obec pri návrate domov, keď veľká časť Európy bola v rozvalinách a oni boli toho svedkom. Tak isto vystúpia pamätníci z okolitých 
dedín, ktoré takéto šťastie nemali. Vystúpenia sú venované tak starším, ako aj mladým, lebo na minulosť a Božiu pomoc sa ľahko zabúda. Túto 
hodnotnú a obohacujúcu tradíciu zaviedol pán farár PaeDr. Ondrej Lajčin (2001-2012).                                          Text: manželia Jozef a Anna Habovštiakovci

Premaľbu ústrednej sochy Fatimskej Panny Márie urobila firma Olšavský z Bratislavy v roku 1999. 



Malé , farnosť Veľké Ripňany Ripňany
Nitrianska diecéza

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

16
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30

Veľkonočná nedeľa
– Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

sv. Atanázia, rehoľníčka;
sv. Andúza, panna;
sv. Valér z Trieru, biskup

sv. Lev IX., pápež

sv. Anicét, pápež;
sv. Marcelín, biskup a misionár

sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi

sv. Soter, pápež; sv. Gaius, pápež

3. veľkonočná nedeľa

2. veľkonočná nedeľa
– Nedeľa Božieho milosrdenstva

sv. Marek, evanjelista (sviatok)

sv. Klétus, pápež

sv. Simeon Jeruzalemský, biskup 
a mučeník

sv. Peter Chanel, kňaz, mučeník;
sv. Gianna Berettová-Mollová, matka

sv. Katarína Sienská, panna
a uč. Cirkvi, patrónka Európy (sviatok)

Dana, Danica

Rudolf,

Valér

Jela

Marcel

Ervín

Slavomír

Vojtech

Juraj

Marek

Jaroslava

Jaroslav

Jarmila

Lea

Anastázia
Nedeľa

Veľkonočný 
pondelok

deň pracovného pokoja

Veľkonočný pondelok; 
sv. Róbert z Molesme, opát

sv. Juraj, mučeník; sv. Fidél 
zo Sigmaringenu, kňaz a mučeník

V obci Malé Ripňany vo farnosti Veľké Ripňany bola pôvodne klasicistická kaplnka zasvätená sv. Antonovi Pa-
duánskemu z roku 1800. Okolo roku 1944 darovala rodina Büngerova do kostola sochu Panny Márie Fatimskej 
a tak bola kaplnka neskôr zasvätená práve jej. Pôvodná kaplnka bola postavená z nepálenej tehly, preto múry 
vlhli a omietka opadávala. V roku 1990 bola stavba zrekonštruovaná - okrem apsidy bola loď kostola prakticky 
zbúraná a postavená nanovo. Keďže pôdorysné možnosti pozemku nedovoľovali väčšie rozšírenie, bola 
kaplnka zväčšená len o obvodové múry. Z dôvodu zväčšenia kapacity sa kaplnka dostavala do dnešnej podoby 
kostola. Rekonštrukcia Božieho chrámu Fatimskej Panny Márie sa začala 17. apríla 1991. Prvá svätá omša 
v opravenom chráme sa konala 5. apríla 1992. Celá rekonštrukcia chrámu bola prevedená z milodarov a práce 
občanov. Boží chrám Fatimskej Panny Márie 27. septembra 1992 vysvätil arcibiskup Mons. Ján Sokol.

 Informácie poskytol správca farnosti vdp. Jaroslaw Maslanka
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sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi 

sv. Filip a Jakub Alfejov,
apoštoli (sviatok) 

sv. Florián, mučeník; sv. Silván, biskup

sv. Dominik Savio, študent

4. veľkonočná nedeľa
–Nedeľa Dobrého pastiera

sv. Pachomius, opát

sv. Ján z Avily, kňaz

sv. Mamert, biskup; bl. Vasiľ Hopko,
biskup a mučeník; bl. Sára Salkaháziová,
panna a mučenica 

sv. Pankrác, mučeník;
sv. Nereus a Achileus, mučeníci

Preblahoslavená Panna Mária Fatimská;
sv. Servác, biskup

5. veľkonočná nedeľa

Sviatok
práce

Žigmund

Galina

Florián

Lesia,
Lesana

Hermína

Monika

Ingrida

Roland

Viktória

Blažena

Pankrác

Servác

Bonifác

Žofia

deň pracovného pokoja

deň pracovného pokoja

Deň víťazstva

Deň matiek
Pondelok

sv. Jozef, robotník

sv. Gotthard, biskup

sv. Viktor, mučeník

Svetový deň rodiny

sv. Žofia Rímska, panna a mučenica;
sv. Izidor, roľník

Fatima
Portugalsko

Fatima je jedno z najnavštevovanejších pútnických miest sveta. Každý 
rok 13. mája si pripomíname zjavenia Panny Márie v portugalskej 
Fatime, kde sa v roku 1917 zjavila Panna Mária trom malým deťom 
(pastierikom), ktoré nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 10, 
František 9 a Hyacinta 7 rokov. Prvú mimoriadnu udalosť zažila Lucia so 
svojimi kamarátkami v roku 1915. Vtedy videli anjela. Lucia o tom 
mlčala, no jej kamarátky to rozniesli po dedine. Lucia sa vtedy radšej 
vzdala ich spoločnosti a začala pásť ovečky s bratrancom Františkom a 
sesternicou Hyacintou. V roku 1916 sa im znova zjavil anjel ako pekný 
mladík a prihovoril sa im, aby sa modlili, lebo Boh má s nimi veľké plány. 
Naučil ich modlitbu: „Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti a milujem 
ťa. Odpusť tým, ktorí neveria v teba, nemilujú ťa, neklaňajú sa ti 
a nedúfajú v teba.“ Deti sa mali túto modlitbu modlievať ako 
zadosťučinenie za tých, ktorí urážajú Ježiša prítomného v Najsvätejšej 
Sviatosti. V nedeľu 13. mája 1917 išli ako obyčajne pásť ovečky do Cova 
da Iria. Vtedy sa im nad mladým dubom okolo jednej popoludní zjavila 
tajomná pani. Bola oblečená v bielom a skvela sa ako slnko. Panna Mária 
im povedala, že prichádza z neba a že chce, aby sa vždy 13. v mesiaci 
prichádzali modliť na toto miesto, šesť mesiacov po sebe a aby sa veľa 
modlili, najmä ruženec, ktorý má byť zbraňou v boji proti satanovi. V ďal-
ších zjaveniach sa im Panna Mária predstavila ako Matka a ako 
Ružencová Panna Mária. Sľúbila im, že pri zjavení 13. októbra spraví 
zázrak, aby potvrdila dedinčanom, že deti si nevymýšľajú. Najmä Lucia 
trpela pre tieto zjavenia. Zažívala útoky zo strany mamy, kňaza, 
dedinčanov. Panna Mária jej však povedala, aby to obetovala za obrátenie hriešnikov. Všetky tri deti sa začali 
postiť, zriekali sa jedla, okolo pása nosili povraz. Všetko obetujú za obrátenie hriešnikov. Lucia a Hyacinta 
Pannu Máriu videli i počuli, František ju iba videl. Panna Mária povedala Lucii, že ju bude počuť aj on, keď sa 
bude modliť. Matka Božia zverila trom pastierikom tri posolstvá, v ktorých im ukázala, čo čaká svet v budúc-
nosti. V prvej časti im ukázala peklo. Panna Mária im povedala: „Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hrieš-
nikov. Na ich záchranu chce Boh ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Druhé 
posolstvo hovorí o Rusku. „Rusko rozšíri strašné bludy do celého sveta, mnohí spravodliví budú 
prenasledovaní. Mnohí dobrí ľudia budú mučení, mnohí kňazi a biskupi budú väznení. Budú to veľmi ťažké 
časy.“ No zároveň dala Panna Mária 13. júla 1917 aj prísľub: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Svätý 
Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a vo svete nastanú dni pokoja. V Portugalsku sa zachová čistá viera.“ 
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sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník;
sv. Andrej Bobola, kňaz a mučeník

sv. Paschal Baylonský, rehoľník

sv. Ján I., pápež a mučeník;
sv. Felix de Cantalicio, rehoľník

sv. Bernardín Sienský, kňaz;
sv. Lýdia, laička

6. veľkonočná nedeľa

sv. Ján de Rossi, kňaz;
sv. Dezider, biskup a mučeník
(Krížový deň)
Preblahoslavená Panna Mária
Pomocnica kresťanov
(Krížový deň)

sv. Augustín z Canterbury, biskup;
sv. Július, mučeník

7. veľkonočná nedeľa 

sv. Ferdinand III., kráľ;
sv. Jana z Arku, panna

sv. Petronela, panna a mučenica 
(Kántrový deň)

Svetozár

Gizela

Viola

Gertrúda

Bernard

Zina

Júlia,
Juliana

Želmíra

Ela

Urban

Dušan

Iveta

Viliam

Vilma

Ferdinand

Petrana,
Petronela

sv. Celestín V., pápež; sv. Urban I., pápež

Streda

sv. Rita z Cascie, rehoľníčka; 
sv. Júlia z Korziky, panna a mučeníca
(Krížový deň)

Nanebovstúpenie Pána 
prikázaný sviatok

(slávnosť),

sv. Filip Neri, kňaz

sv. Maxim Trevírský, biskup; sv. Uršuľa 
Ledochówska, zakladateľka kongregácie

Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti. Na konci tohto tretieho zjavenia Panna 
Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca: „Ó Ježišu, odpusť nám naše 
hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje 
milosrdenstvo.“ Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Medzi-
tým už na miesto zjavenia začali prichádzať aj ľudia. Deťom však robili úrady problémy. V auguste sa zjavenie 
odohralo až 19-teho, keďže v 13. deň boli deti ešte vo väzbe.

text pokračuje v mesiaci október



Jún 2017
1917–2017
100. výročie zjavenia vo Fatime

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

sv. Justín, mučeník

sv. Marcelín a Peter, mučeníci
(Kántrový deň)

sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci
(Kántrový deň)

sv. Norbert, biskup; sv. Klaudius, biskup;
sv. Pavlína, mučenica

sv. Róbert, opát

sv. Efrém Syrský, diakon a učiteľ Cirkvi

sv. Bohumil, arcibiskup

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (slávnosť)

sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ cirkvi

sv. Elizeus, prorok;
sv. Valér a Rufín, mučeníci

Žaneta;
Deň detí

Xénia,
Oxana

Karolína

Lenka

Laura

Norbert

Róbert

Medard

Stanislava

Margaréta

Dobroslava

Zlatko

Anton

Vasil

Vít
Štvrtok

Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť)

Turíčny pondelok; 
sv. Bonifác, biskup a mučeník

Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
(sviatok)

sv. Gašpar Bertoni, kňaz

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv
(slávnosť), prikázaný sviatok

Nimnica, farnosť Púchov
Žilinská diecéza

Základný kameň Kostola Fatimskej Panny Márie v Nimnici posvätil 22. júna 1990 pápež sv. Ján Pavol II. pri svojej 
prvej návšteve Slovenska. Kňazský dom s Kaplnkou Fatimskej Panny Márie je postavený podľa projektu Ing. 
arch. Vladimíra Libanta. Stavbu realizovali veriaci pod vedením púchovského dekana farára Mons. Jána Štefana 
Palkoviča, pápežského preláta. Dokončený chrám 17. mája 1997 posvätil J. E. Ján Chryzostom kardinál Korec, 
diecézny nitriansky biskup.

Informácie boli prevzaté z pamätných tabúľ na kostole.



Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

sv. Neit, mučeník;
sv. Benno, biskup;
sv. Lutgarda, rehoľníčka

sv. Nikander a Marcián, vojaci a mučeníci

11. nedeľa v cezročnom období

sv. Metod Olympský, biskup a mučeník

sv. Alojz Gonzága, rehoľník

sv. Paulín z Noly, biskup;
sv. Ján Fisher, biskup,
a sv. Tomáš Morus, mučeníci

Narodenie sv. Jána Krstiteľa (slávnosť);
Nepoškvrnené Srdce Preblahoslavenej
Panny Márie

12. nedeľa v cezročnom období

sv. Cyril Alexandrijský, biskup 
a učiteľ Cirkvi; sv. Ladislav, kráľ

sv. Irenej, biskup a mučeník;
sv. Pavol I., pápež

sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli
prikázaný sviatok(slávnosť), 

prví sv. mučeníci Cirkvi v Ríme

Blanka,
Bianka

Adolf

Vratislav,
Deň otcov

Alfréd

Valéria

Alojz

Paulína

Sidónia

Ján

Olívia,
Tadeáš

Adriána

Ladislav,
Ladislava

Beáta

Peter
a Pavol, Petra

Melánia

prvý letný deň

Piatok

sv. Romuald, opát; sv. Juliana Falkonieri,
rehoľníčka

Najsvätejšie Srdce Ježišovo (slávnosť)

sv. Ján a Pavol, mučeníci

Nitra - Školská kaplnka Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského 
Nitrianska diecéza

Ostratice
Nitrianska diecéza

Kaplnka 
Fatimskej Panny 
Márie vo farnosti 
Ostratice bola 
postavená v roku 
1969 pri Kaplnke 
Panne Márii 
Ustavičnej 
pomoci.

V priestoroch Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského 
v Nitre sa nachádza školská kaplnka zasvätená Fatimskej 
Panne Márii. Pre patrocínium Fatimskej Panny Márie sa 
vedenie školy rozhodlo po tom, čo bola škola 13. mája 1992, 
na sviatok Panny Márie Fatimskej, zaradená do siete škôl MŠ 
SR. Kaplnku vysvätil 25. augusta 1995, vtedajší provinciál re-
hole piaristov páter Ernest Švec, SchP. V jej interiéri sa nachá-
dza okrem sakrálneho mobiliáru i socha Fatimskej Panny 
Márie, obraz Božieho milosrdenstva, obraz sv. Jozefa Kalazan-
ského, patróna školy a zaujímavá keramická plastika krížovej 
cesty.

Informácie poskytla pani riaditeľka školy PhDr. Iveta Zverková
Fotografie: archív školy



Júl 2017
1917–2017
100. výročie zjavenia vo Fatime

Poniky – Ponická Huta
Banskobystrická diecéza

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

sv. Tomáš, apoštol (sviatok); 
sv. Anatol z Laodicey, biskup

sv. Alžbeta Portugalská, kráľovná

sv. Cyril a sv. Metod,
slovanskí vierozvestovia,
patróni Európy (slávnosť)

sv. Mária Goretti, panna a mučenica

sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz

sv. Akvila a Priska, manželia a mučeníci;
sv. Prokop z Jeruzalema, mučeník

13. nedeľa v cezročnom období
Návšteva preblahoslavenej
Panny Márie (sviatok)

sv. Benedikt z Nursie, opát,
patrón Európy (sviatok)

sv. Ján Gualbert, opát

sv. Henrich II., cisár;
sv. Klélia Barbieri, panna

sv. Kamil z Lellis, kňaz

sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi; 
sv. Vladimír, knieža

sv. Oliver Plunkett, biskup a mučeník

Berta

Miloslav

Prokop

Cyril
a Metod,

štátny sviatok

Patrik,
Patrícia

Oliver

Ivan

Lujza

Amália

Milota

Nina

Margita

Kamil

Henrich

Diana

Sobota

14. nedeľa v cezročnom období

sv. Amalberga z Tamisu, rehoľníčka;
sv. Kanut IV., kráľ a mučeník

S myšlienkou a inciatívou postaviť v Ponickej Hute kostol prišiel 11. júla 1943 pán Gejza Solárik, štátny lesník žijúci na Ponickej Hute, keď 
širokej slovenskej verejnosti rozposlal dopis, v ktorom pokorne žiadal o materiálnu pomoc na postavenie kostola. Základný kameň 
filiálneho Kostola Fatimskej Panny Márie posvätil s povolením biskupa Mons. ThDr. Andreja Škrábika, správca farnosti Jozef Jekkel dňa 
8. októbra1944. Nasledujúce dni i napriek ťažkostiam vojnových časov bol kostol vystavaný. Keď prešla vojenská fronta, započaté práce 
na kostole v Ponickej Hute boli vďaka usilovnosti a horlivosti veriacich ukončené 8. septembra 1945. V nedeľu, 9. septembra 1945, bol 
kostol najdôstojnejším biskupom Mons. ThDr. Andrejom Škrábikom, za asistencie Jozefa Jekkela, vicearchidiakona a miestneho farára 
posvätený a zasvätený Fatimskej Panne Márii. Otec biskup v ňom po prvý raz vykonal obetu svätej omše za prítomnosti pokorne 
stojacich veriacich farnosti a okolitých obcí. Toto dielo s veľkou námahou a kresťanskou horlivosťou i radostným duchom vykonali 
Gejza Solárik, lesník pochádzajúci zo Slovenskej Ľupče a Jozef Bíreš, stolár z Ponickej Huty. Veriaci prispeli ručnou prácou, čo Boh 
a Preblahoslavená Panna Mária z Fatimy duchovnými dobrami, zdravou mysľou a zdravým telom v pokoji a požehnaní odplatia 
všetkým. 3. októbra 1970 sochár Viktor Mydlo, rodák z Donovál – Mystrík, bývajúci v Ružomberku, zhotovil a inštaloval v kostole 
v Ponickej Hute sochu Fatimskej Panny Márie. Pri príležitosti osláv 70. výročia posvätenia kostola, veriaci počas letných mesiacov júl 
a august 2015, za finančnej pomoci pána Juraja Hromadu, zrekonštruovali exteriér kostola. Do kostola na bohostánok bola inštalovaná 
drevorezba baránka, ktorú vyrezal miestny umelec Dušan Benický.

Informácie poskytla: pani Mária Slobodníková



Rudinská, farnosť Rudina
Žilinská diecéza

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

sv. Andrej Svorad a sv. Beňadik,
pustovníci

sv. Frederik Utrechtský, biskup a mučeník;
bl. Pavol Peter Gojdič, biskup a mučeník

sv. Makrína, panna;
sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica

sv. Apolinár, biskup a mučeník;
sv. Eliáš, prorok

sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz
a učiteľ Cirkvi

sv. Mária Magdaléna, učeníčka Pána

16. nedeľa v cezročnom období

sv. Jakub, apoštol (sviatok);
sv. Krištof, mučeník

sv. Šarbel Jozef Makhluf, kňaz

sv. Gorazd a spoločníci 
(Klement, Náhum, Saba a Angelar), 
učeníci sv. Cyrila a sv. Metoda

sv. Nazár a Celzus, mučeníci;
sv. Viktor, pápež

sv. Marta, sestra Lazára;
sv. Lazár a Mária, priatelia Pána Ježiša

17. nedeľa v cezročnom období

Drahomír

Bohuslav

Kamila

Dušana

Iľja, Eliáš

Daniel

Magdaléna

Oľga

Vladimír

Jakub

Anna,
Hana

Božena

Krištof

Marta

Libuša

Ignác
Pondelok

15. nedeľa v cezročnom období

sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

sv. Ignác z Loyoly, kňaz, mystik 
a zakladateľ Spoločnosti Ježišovej
(jezuiti)

Filiálny kostol Fatimskej Panny Márie 
v Rudinskej si postavili veriaci za veľkej 
pomoci dp. Jána Tarábka z Nesluše. V tom 
čase Rudinská patrila do farnosti Nesluša 
a Rudina do farnosti Kysucké Nové Mesto. 
Požehnanie základného kameňa kostola, 
z poverenia nitrianského biskupa, vyko-
nal Mons. Andrej Patka, 9. júla 1993.
Nový, moderný kostol Farimskej Panny 
Márie 9. júla 1995 konsekroval kardinál 
Ján Chryzostom Korec. V minulosti sa ná-
boženský a sviatostný život veriacich 
v Rudinskej sústreďoval v kaplnke Nepo-
škvrneného Počatia Panny Márie na cin-
toríne. Jej počiatok sa datuje do roku 
1880. Z úcty k histórii sa hody v obci 
Rudinská viažu k patrocíniu tejto kaplnky. 
Obec Rudinská je od 1. júla 2004 filiálkou 
farnosti Rudina.

Informácie poskytol
správca farnosti Mgr. Albín Brachtýr

Tie nevinné deti si zvolila tam,
by skrze ne posolstvo zverila nám.

Ó, prestri svoj, Mária,
nad nami plášť,

by k Bohu sa vrátil svet,
prosíme zvlášť.



August 2017
1917–2017
100. výročie zjavenia vo Fatime

Sedliacka Dubová
Spišská diecéza

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup
a učiteľ Cirkvi, zakladateľ rehole
redemptoristov
Preblahoslavená Panna Mária Anjelská
z Porciunkuly;
sv. Euzébius Vercellský, biskup

sv. Peter, biskup; sv. Asprenas, biskup

sv. Ján Mária Vianney, kňaz

Výročie posvätenia hlavnej mariánskej
baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme

18. nedeľa v cezročnom období; 
Premenenie Pána (sviatok) 

sv. Dominik Guzmán, kňaz, zakladateľ
Rehole kazateľov (dominikánov)

sv. Terézia Benedikta od Kríža,
rehoľníčka a mučenica,
patrónka Európy (sviatok)

sv. Vavrinec, diakon a mučeník
(sviatok)

sv. Klára z Assisi, panna;
sv. Zuzana, mučenica

sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka

19. nedeľa v cezročnom období

Nanebovzatie preblahoslavenej
Panny Márie 
prikázaný sviatok

(slávnosť),

Božidara

Gustáv

Jerguš

Dominik,
Dominika

Hortenzia

Jozefína

Štefánia

Oskar

Ľubomíra

Vavrinec

Zuzana

Darina

Ľubomír

Mojmír

Marcela
Utorok

sv. Sixtus II., pápež, a spoločníci, 
mučeníci; sv. Kajetán de Thiene, kňaz

sv. Maximilián Mária Kolbe, 
kňaz a mučeník

Na kraji dediny Sedliacká Dubová pri Dubovom potoku stojí malá murovaná kaplnka zasvätená Fatimskej Panne Márii 
postavená v roku 1940. V minulosti, počas totality sa o kaplnku starala pani Júlia Michnová a potom pani Marta 
Majcherová. V kaplnke sa podľa slov najstarších pamätníkov najskôr nachádzala drevená socha Panny Márie, ktorú ženy 
obliekali podľa liturgického obdobia. Kaplnka však postupom času pustla. Až v roku 2000, pri nástupe na zaslúžený 
dôchodok sa pán Ján Ťasnocha s manželkou Margitou a pán Ján Krška so synom Viliamom a dcérou Katarínou Krškovou 
rozhodli kaplnku obnoviť. Bolo potrebné zrekonštruovať strechu, obvodové múry, položiť dlažbu i upraviť okolie. Pri 
obnove pomáhalo veľa ľudí – plech na strechu položila firma pána Jána Zrnčíka, pán Ľudovít Holub ukladal dlažbu 
v kaplnke, pán Valter Kudla zas dlažbu pred kaplnkou. Pri obnove pomáhal i pán Alojz Šutý a ďalší Bohu známi ľudia. Do 
kaplnky dali veriaci doviesť sochu Panny Márie priamo z Fatimy, socha bola najskôr uložená vo farskom kostole, ale po 
čase ju premiestnili do kaplnky. Zaujímavosťou je i výjav fatimského zjavenia zdobiaci čelnú stenu kaplnky, ktorý daroval 
vdp. Sitek. Obnovenú kaplnku v oktróbri roku 2000 nanovo posvätil vtedajší pán farár vdp. Henrik Sitek. Po obnove sa 
v kaplnke každý rok slávila svätá omša na sviatok Fatimskej Panny Márie i na výročie obnovy kaplnke, v súčasnosti sa tu 
konávajú pobožnosti. O kaplnku sa naďalej stará pán Ťasnocha s manželkou i dcérou Vierou Polákovou i rodina pán Kršku. 

Informácie poskytla pani Margita Ťasnochová



Skalka nad Váhom
Nitrianska diecéza

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

sv. Štefan Uhorský, kráľ

sv. Klára od Kríža z Montefalco, mystička;
sv. Euzébius, pápež

sv. Helena, cisárovná

sv. Ján Eudes, kňaz

20. nedeľa v cezročnom období

Preblahoslavená Panna Mária Kráľovná;
sv. Filip Benizi, kňaz a rehoľník

sv. Ružena Limská, panna a mystička

sv. Bartolomej, apoštol (sviatok)

sv. Ľudovít, kráľ;
sv. Jozef Kalazanský, kňaz

sv. Anastáz, mučeník

sv. Augustín z Hippo, biskup 
a učiteľ Cirkvi

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa;
sv. Sabina, mučenica

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Trnave (sviatok); sv. Félix a sv. Adaukt, 
mučeníci; sv. Margita Wardová, muč.

sv. Jozef z Arimatey a sv. Nikodém; 
sv. Rajmund Nonnatus, rehoľník

Leonard

Milica

Elena,
Helena

Lýdia

Anabela

Jana

Tichomír

Filip

Bartolomej

Ľudovít

Samuel

Silvia

Augustín

Nikola,
Nikolaj;

SNP, štátny sviatok

Ružena

Nora 
Štvrtok

sv. Pius X., pápež

21. nedeľa v cezročnom období

Kaplnka Fatimskej Panny Márie na okraji obce Skalka nad Váhom bola postavená z iniciatívy vtedajšieho farára 
Mgr. Stanislava Strapka. Zanedbaný pozemok bývalého obecného parku už neslúžil svojmu účelu a preto sa pán 
farár rozhodol postaviť tu kaplnku zasvätenú Panne Márii. Ako sa píše na pamätnej tabuli na kaplnke - bola 
postavená z milodarov veriacich zo Skalky nad Váhom. Základný kameň tohto sakrálneho objektu bol 
požehnaný na sviatok sv. Imricha – 9. novembra 2003 Mons. ThDr. Štefanom Vallom, nitrianskym kanonikom. 
O dva a pol roka bola kaplnka s patrocíniom Fatimskej Panny Márie 13. mája 2006 posvätená Mons. Viliamom 
Judákom, nitrianskym biskupom. Interiér kaplnky zdobí socha Fatimskej Panny Márie, ktorú do kaplnky zakúpilo 
miestne ružencové bratstvo. V kaplnke sa slávi svätá omša dvakrát do roka – 13. mája  a 13. októbra – teda v dni 
pripomínajúce prvé a posledné zjavenie Panny Márie vo Fatime. Okrem toho sa tu veriaci raz do mesiaca 
modlievajú mariánske večeradlo. 

Informácie poskytli vdp. dekan Stanislav Strapko  a vdp. Peter Beňo



September 2017
1917–2017
100. výročie zjavenia vo Fatime

Spišská Nová Ves - Ferčekovce
Spišská diecéza

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

sv. Egídius, opát

sv. Justus, biskup

22. nedeľa v cezročnom období

sv. Bertin Relgious, rehoľník;
sv. Matka Tereza z Kalkaty, panna 
a rehoľníčka
Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Košiciach (sviatok); sv. Magnus,
vierozvestca a opát; sv. Zachariáš, prorok
sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki
a Štefan Pongrácz,
(Traja košickí mučeníci)

Narodenie preblahoslavenej
Panny Márie (sviatok)

sv. Peter Claver, kňaz a misionár;
sv. Gorgonius, mučeník

23. nedeľa v cezročnom období

Najsvätejšie meno
preblahoslavenej Panny Márie

sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi;
sv. Julián, mučeník

Povýšenie Svätého kríža (sviatok),
sv. Notburga, panna

Sedembolestná Panna Mária,
patrónka Slovenska (slávnosť)

Drahoslava,
Deň Ústavy SR

štátny sviatok

Linda

Belo

Rozália

Regína

Alica

Marianna

Miriama

Martina

Oleg

Bystrík

Mária

Ctibor

Ľudomil

Jolana,
Sedembolestná

Panna Mária
deň pracovného pokoja

Piatok

sv. Rozália, panna a pustovníčka; 
sv. Ida, vdova

sv. Protus a Hyacint, mučeníci

Stavba Kostola Fatimskej Panny Márie vo 
farnosti Ferčekovce začala v roku 2005, keď 
ešte mestská časť Ferčekovce patrila do 
farnosti Spišská Nová Ves. Stavbu inicioval 
pán dekan PaedDr. ThLic. Anton Mišek. 
Realizácia chrámu začala odkúpením a zbú-
raním časti miestneho obchodného domu. 
Na tomto pozemku bol postavený nový mo-
derný kostol v tvare elipsy, ktorého patrón-
kou je Panna Mária Fatimská. 
V druhej časti budovy bola zriadená fara, 
pretože Ferčekovce sa 10. júla 2013 stali sa-
mostatnou farnosťou. Projekt kostola navr-
hol architekt Ing. arch. Jozef Hyravý. 
V roku 2013 bol kostol skolaudovaný a pres-
bytérium provizórne zariadené. Prvá svätá 
omša sa v chráme slúžila 10. novembra 
2013. Kostol je stále v poslednej fáze 
výstavby, hoci sa v ňom pravidelne slúžia 
sv. omše. Po dokončení presbytéria (nový 
pevný oltár, ambona, krstiteľnica a oltárny 
obraz) čaká nový Boží chrám ešte najväčšia 
slávnosť v podobe jeho konsekrácie.

Informácie poskytol farár farnosti Ferčekovce

My ružencom, pokáním
splníme sľub,

len dožič nám, Matička,
do neba vstup.



Stará Voda, farnosť Švedlár
Rožňavská diecéza

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

sv. Kornélius, pápež, a sv. Cyprián, biskup,
mučeníci; sv. Ľudmila, mučenica

24. nedeľa v cezročnom období

sv. Január, biskup a mučeník

sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz,
Pavol Chong Hasang a spol., mučeníci
(Kántrový deň)

sv. Matúš, apoštol a evanjelista
(sviatok)

sv. Emerám, biskup a mučeník 
(Kántrový deň)

sv. Pius z Pietrelciny - Páter Pio, kňaz;
sv. Linus, pápež (Kántrový deň)

25. nedeľa v cezročnom období
Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Banskej
Bystrici (sviatok)

sv. Kozma a Damián, mučeníci

sv. Vincent de Paul, kňaz a zakladateľ
rehole lazaristov

sv. Václav, mučeník;
sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci

sv. Michal, Gabriel a Rafael, 
archanjeli (sviatok)

sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi;
sv. František Borgiáš, kňaz

Ľudmila

Olympia

Eugénia

Konštantín

Ľuboslav,
Ľuboslava

Matúš

Móric

Zdenka
prvý jesenný deň

Ľuboš,
Ľubor

Vladislav

Edita

Cyprián

Václav

Michal,
Michaela

Jarolím
Sobota

sv. Jozef Kupertínsky, rehoľník a mystik

sv. Kleofáš, mučeník; 
sv. Sergej Radonežský, mních a mystik

Nový kostol Fatimskej Panny Márie v obci Stará Voda vo farnosti Švedlár je postavený na základoch kaplnky 
zasvätenej Povýšeniu Svätého kríža postavenej v 50.-tych rokoch minulého storočia. Začiatok stavby kostola 
bol naplnením myšlienky vdp. Jána Ludrovského, neskoršieho generálneho vikára Rožňavskej diecézy, ktorý 
dlhé roky pôsobil vo farnosti. Veľkú podporu stavbe chrámu, ktorého autorom projektu je Ing. arch. Valerián 
Zentko z Popradu, venoval i jeho nástupcu vdp. Jozef Lipták. Základný kameň kostola požehnal 2. júla 1995 
pápež sv. Ján Pavol II. v Košiciach, pri svojej druhej návšteve Slovenska.
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa kostol staval od roku 1997, keby boli vykopané základy 
a v máji 1999 firmou Alkon zo Spišskej Novej Vsi započatá hrubá stavba, s prestávkami až do roku 2015. Ako 
spomínajú veriaci, na kostol v Starej Vode prispelo celé Slovensko, pretože do zbierok sa zapájali mnohí ľudia 
z rôznych kútov krajiny. Veľkú pomoc pri stavbe prestavovali aj dotácie z nemeckých organizácií Kirche in Not 
a Renovabis. Dokončený chrám s patrocíniom Fatimskej Panny Márie slávnostne posvätil Mons. Stanislav 
Stolárik, rožňavský biskup, 23. augusta 2015.                                                            Informácie poskytla pani Milada Majkútová



Október 2017
1917–2017
100. výročie zjavenia vo Fatime

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

26. nedeľa v cezročnom období

sv. Maximián, biskup;
sv. Dionýz Areopagita, biskup

sv. František z Assisi, zakladateľ reholí

sv. Mária Faustína Kowalská, rehoľníčka;
sv. Maurus a Placidus, mučeníci

sv. Bruno, kňaz a zakl. rehole kartuziánov

Preblahoslavená Panna Mária Ružencová;
sv. Justína, panna a mučenica

27. nedeľa v cezročnom období

sv. Daniel Comboni, misionár

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Žiline (sviatok); sv. Ján XXIII., pápež;
sv. Filip, diakon, sv. Alexander Sauli, bisk.

sv. Maximilián, biskup;
sv. Félix IV., pápež

bl. Gerard, zakladateľ Rádu Maltézskych
rytierov

sv. Kalixt I., pápež a mučeník

Arnold

Levoslav

Stela

František

Viera

Natália

Eliška

Brigita

Dionýz

Slavomíra

Valentína

Maximilián

Koloman

Boris

Terézia
Nedeľa

sv. Anjeli strážcovia

sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci;
sv. Ján Leonardi, kňaz

28. nedeľa v cezročnom období
sv. Terézia od Ježiša (z Avily),
panna a učiteľka Cirkvi

Fatima
Portugalsko

Posledný krát sa Panna Mária zjavila 
deťom v mesiaci október. 13. októbra 
prišlo do Cova da Iria asi 70 000 ľudí. 
Pršalo a bol silný vietor. Ľudia sa borili 
v blate a boli celí premočení. Panna Mária 
sa zjavila deťom ako vždy nad nízkym 
dubom, ktorý už bol celý zničený. Panna 
Mária povedala Lucii, aby na tom mieste 
postavili kaplnku na jej počesť a aby sa 
každý deň modlili ruženec. Potom sa stal 
zázrak tzv. tanec slnka. Zázrak slnka trval 
asi 10 minút. Zjavenie sa však ešte ne-
skončilo. Keď sa deti pozreli do slnka, 
v popredí uvideli Svätú rodinu – Pannu 
Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. 

Zasvätenie celého sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa udialo až za pontifikátu pápeža Pia XII. 
13. mája 1942. Pápež cez vatikánsky rozhlas vyzval všetkých biskupov, aby sa pridali k tomuto zasväteniu. No 
žiaľ, pridalo sa iba Portugalsko. V tom roku Hitler začal ustupovať a vo vojne nastal zvrat. 5. júla 1952 ten istý 
pápež zasvätil Panne Márii osobitne ľudí v Rusku a všetkých, ktorí boli pod komunistickou vládou. Pápež Pavol 
VI. tiež obnovil zasvätenie sveta Panne Márii a vyhlásil ju za Matku Cirkvi. Stalo sa to počas Druhého vati-
kánskeho koncilu 21. novembra 1964. Ako prvý pápež v roku 1967 navštívil Fatimu pri príležitosti 50. výročia 
zjavení. Pápež sv. Ján Pavol II. tiež pokračoval v šírení úcty k Panne Márii. On sám svoj život zasvätil Panne Márii. 
V roku 1982 putoval do Fatimy, aby jej poďakoval za záchranu svojho života pri atentáte, ktorý sa udial rok 
predtým. V roku 1984 opäť zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. To isté urobil aj v jubilejnom 
roku 2000. Do Ríma priniesol z Fatimy sochu Panny Márie a povolal všetkých biskupov, aby sa konečne 
naplnila požiadavka Panny Márie: pápež zjednotený so všetkými biskupmi. Pápež František obnovil 
zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panne Márii 13. októbra 2013, v deň kedy sa Panna Mária v roku 1917 
posledný krát zjavila vo Fatime.

Tanec slnka počas zjavenia Panny Márie 
vo Fatime 13. októbra 1917.
Autor fotografie je neznámy.



Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

sv. Margita Mária Alacoque, panna;
sv. Gál, kňaz; sv. Hedviga Sliezska, 
rehoľníčka

sv. Lukáš, evanjelista (sviatok)

sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi
a spol., muč.; sv. Pavol od Kríža, kňaz

sv. Kornélius, stotník

sv. Vendelín, pustovník;
sv. Hilarion, pustovník, opát

29. nedeľa v cezročnom období;
sv. Ján Pavol II., pápež

sv. Anton Mária Claret, biskup

sv. Ján Kapistránsky, kňaz

Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Spišskom Podhradí (sviatok); sv. Maurus,
biskup; sv. Chryzant a Dária, mučeníci
Výročie posviacky chrámov,
ktorých deň posviacky nie je známy;
sv. Rustik, biskup
Výročie posviacky katedrálneho chrámu
v Rožňave (sviatok); 
sv. Evarist, pápež a mučeník

sv. Šimon Kananejský (Horlivec),
a sv. Júda Tadeáš, apoštoli (sviatok)

30. nedeľa v cezročnom období

sv. Wolfgang, biskup

sv. Marcel, vojak a mučeník

Vladimíra

Hedviga

Lukáš

Kristián

Vendelín

Uršuľa

Sergej

Alojzia

Kvetoslava

Aurel

Demeter

Sabína

Dobromila

Klára

Šimon,
Simona

Aurélia

koniec letného času

Utorok

Interiér Baziliky Najsvätejšej Trojice

Sanktuárium Panny Márie Fatimskej

Socha Panny Márie Fatimskej



November 2017
1917–2017
100. výročie zjavenia vo Fatime

Trenčianska Závada, farnosť Nemšová
Nitrianska diecéza

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(slávnosť),Všetkých svätých 
prikázaný sviatok

Spomienka na všetkých verných
zosnulých

sv. Martin z Porres, rehoľník;
sv. Silvia, matka; sv. Hubert, biskup

sv. Karol Borromeo, biskup

31. nedeľa v cezročnom období

sv. Wilibrord, arcibiskup

sv. Leonard z Limoges, pustovník

sv. Bohumír (Gottfried) z Amiens, biskup

Výročie posvätenia Lateránskej
baziliky (sviatok);
sv. Teodor Studita, kňaz

sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

sv. Martin z Tours, biskup

32. nedeľa v cezročnom období

sv. Mikuláš Tavelič a spoločníci, mučeníci

sv. Augustína Lívia Pietrantoni, 
rehoľníčka

sv. Albert Veľký, bis. a učiteľ Cirkvi;
sv. Leopold III. Zbožný, markgróf

Denis, Denisa
Sviatok

všetkých svätých
deň pracovného pokoja

Pamiatka
zosnulých

Hubert

Karol

Imrich

Renáta

René

Bohumír

Teodor

Tibor

Martin,
Maroš

Svätopluk

Stanislav

Irma

Leopold

V Trenčianskej Závade, na kopčeku na ľavej strane cesty smerom od Ľuborče bola v rokoch 1947 – 1949 postavená Kaplnka Fatimskej 
Panny Márie ako symbol vďaky obyvateľov obce za ochranu pred hrôzami druhej svetovej vojny. Obyvatelia sa počas prechodu frontu 
v modlitbách utiekali k Panne Márií a obec bola uchránená pred pustošením. Základný kameň kaplnky bol posvätený 18. mája 1947. 
Najväčšiu zásluhu na vystavbe kaplnky má vdp. kaplán Jozef Hanko, veľký ctiteľ Fatimskej Panny Márie, ktorý vo farnosti Nemšová 
pôsobil v rokoch 1946 –1950. Kaplnku postavili predovšetkým veriaci z Trenčianskej Závady, ale značne prispeli aj ostatní obyvatelia 
nemšovskej farnosti. Na sochy Fatimskej Panny Márie prispel ako prvý zachránený Rus Ondrej, rodený Kačurin z Moskvy. O jej 
výstavbu sa zaslúžili predovšetkým vdp. dekan Jozef Kianička, vdp. kaplán Jozef Hanko, generál Jozef Martin Kristín, Jozef Bútora, 
Štefan Garín, Ondrej Korienek a ďalší. Dňa 14. augusta1949, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie vykonal posviacku novej kaplnky 
veľprepošt Mons. Rudolf Formánek, nitriansky kanonik. Hlavný oltár kaplnky so sochou Panny Márie Fatimskej a troch detí – 
pastierikov z Fatimy i celkovú výmaľbu kaplnky zhotovil sochár a maliar Michal Papiernik z Liborče pod vedením pána kaplána Hanku. 
Ako modely pre postavy detí pán kaplán Hanko vybral deti z najpočetnejších rodín z Liborče. Helenka Patková predstavuje Luciu, 
Janko Prno Františka a Helenka Koníčková stála ako predloha pre Hyacintku. Sochu Panny Márie zhotovil sochár Michal Papiernik 
podľa fotografie z Fatimy. Lavice i drevenú časť oltára a podstavce na bočné oltáre zhotovil stolár Jozef Patka z Liborče.
Vo veži kaplnky sa nachádzajú dva zvony. Jeden menší umieračik, prenesený zo starej zvonice sa volá Mária a druhý, zakúpený zo 
zbierky občanov v roku 1949 má meno Jozef. Trenčianska Závada je pútnickým miestom Nitrianskej diecézy a púte sa tu konajú 
každoročne v nedeľu po 13. máji, na výročie zjavenia sa Fatimskej Panny Márie, a po 13. októbri. 

Informácie boli prevzaté z informačnej tabule pred kaplnkou a odsúhlasené pánom dekanom - farárom v Nemšovej Mgr. Antonom Košíkom.



Turzovka – Turkov
Žilinská diecéza

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

sv. Margita Škótska, kráľovná;
sv. Gertrúda z Helfty (Veľká), rehoľníčka

sv. Alžbeta Uhorská (Durínska), rehoľníčka

Výročie posvätenia bazilík sv. Petra
a sv. Pavla, apoštolov

33. nedeľa v cezročnom období 

Obetovanie preblahoslavenej
Panny Márie

Výročie posviacky katedrálneho chrámu 
v Nitre (sviatok); sv. Edmund, mučeník

sv. Cecília, panna a mučenica

sv. Klement I., pápež a mučeník;
sv. Kolumbán, opát

sv. Ondrej Dung-Lac a spol., mučeníci

sv. Katarína Alexandrijská, panna 
a mučenica

sv. Katarína Labouré, rehoľníčka

sv. Virgil (Fergal) zo Salzburgu, biskup

sv. Saturnin, biskup a mučeník

sv. Ondrej, apoštol (sviatok)

Agnesa

Klaudia
Deň boja za slo-

bodu a demokraciu
štátny sviatok

Eugen

Alžbeta

Félix

Elvíra

Cecília

Klement

Emília

Katarína

Kornel

Milan

Henrieta

Vratko

Ondrej,
Andrej

34. nedeľa v cezročnom období 
- Nedeľa Krista Kráľa (slávnosť)

Kostolík Fatimskej Panny Márie vo 
farnosti Turzovka, v časti Turkov, bol 
postavený na základe iniciatívy 
miestnych obyvateľov. Veľkú záslu-
hu na stavbe chrámu má pán dekan 
Mgr. Ivan Mahrík, farár v Korni. 
Projekt kostola s kapacitou 120 
miest vyhotovil Ing. arch. Ladislav 
Rožánek. Kostolík bol pod vedením 
stavebného dozoru pán Ing. Mariá-
na Jurgu postavený zväčša svojpo-
mocne, veriacimi z Turkova, Korne, 
Turzovky a Podvysokej.  Slávnostnú 
posviacku nového kostola, ktorého 
patrónkou je Panna Mária Fatimská, 
vykonal 12. mája 2002 Ján Chryzos-
tom kardinál Korec, diecézny 
nitriansky biskup. V interiéri kostola 
sa na čelnej stene nachádza socha 
Panny Márie Fatimskej, patrónky 
chrámu.

Informácie poskytol
pán kostolník Štefan Grežďo

Fatimská prosba
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, 

zachráň nás od pekelného ohňa
a priveď do neba všetky duše, 

najmä tie, ktoré najviac potrebujú 
tvoje milosrdenstvo.



December 2017
1917–2017
100. výročie zjavenia vo Fatime

Tvrdošovce
Nitrianska diecéza

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

sv. Edmund Kampián,
sv. Radulf Sherwin 
a sv. Alexander Briant, mučeníci

sv. Bibiána, panna a mučenica;
sv. Silverius, pápež

1. adventná nedeľa

sv. Sabas, opát a pustovník

sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi; 
sv. Barbora, panna a mučenica

sv. Mikuláš, biskup

sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi

Nepoškvrnené počatie 
preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť), prikázaný sviatok

sv. Ján Didak, vizionár (Guadalupe)

2. adventná nedeľa

Preblahoslavená Panna Mária
Guadalupská

sv. Damaz I., pápež

sv. Lucia, panna a mučenica 
(Kántrový deň)

sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

sv. Valerián, biskup (Kántrový deň)

Edmund

Bibiána

Oldrich

Barbora,
Barbara

Oto

Mikuláš

Ambróz

Marína

Izabela

Radúz

Hilda

Otília

Lucia

Branislava,
Bronislava

Ivica

Výstavba kostola Fatimskej Panny Márie 
v Tvrdošovciach bola uskutočnená z podnetu 
miestnej samosprávy v rokoch 1993 – 1994. 
Kostol 21. októbra 1995 požehnal Mons. Vladi-
mír Filo, pomocný biskup trnavskej arcidie-
cézy. Kostol sa využíva ako dom smútku.

Informácie schválil správca farnosti Tvrdošovce



Vranov nad Topľou - Čemerné
Košická arcidiecéza
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sv. Adelhaida, cisárovná (Kántrový deň)

3. adventná nedeľa

sv. Anastáz I., pápež

sv. Gracián, biskup; sv. Malachiáš, prorok

sv. Dominik zo Silos, opát;
sv. Zefirín, pápež a mučeník

sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi;
sv. Micheáš, prorok

sv. Františka Xavéria Cabrini, rehoľníčka

sv. Ján Kentský, kňaz; sv. Servul, 
ochrmutý žobrák

4. adventná nedeľa;
Štedrý deň;
všetkých svätých predkov Ježiša Krista

Narodenie Pána 
prikázaný sviatok

(slávnosť)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, 
Márie a Jozefa (sviatok)

sv. Štefan, prvý mučeník (sviatok)

sv. Ján, apoštol a evanjelista (sviatok)

sv. Neviniatka, mučeníci (sviatok)

sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(sviatok); sv. Félix I. pápež

Albína

Kornélia

Sláva,
Slávka

Judita

Dagmara

Bohdan

Adela
prvý zimný deň

Nadežda

Adam a Eva,
Štedrý deň

deň pracovného pokoja
1. sviatok
vianočný

deň pracovného pokoja
Štefan,

2. sv. vian.
deň pracovného pokoja

Filoména

Ivana,
Ivona

Milada

Dávid

Silvester

Stavba farského Kostola Fatimskej Panny Márie vo farnosti Čemerné, ktoré je 
mestskou časťou Vranova nad Topľou, sa začala v auguste 2004. Patrocínium 
nového kostola si veriaci zvolili v hlasovaní. Ako svoju patrónku si vybrali 
Fatimskú Pannu Máriu čo má veľkú symboliku, pretože starý kostol je 
zasvätený jej rodičom - sv. Joachimovi a sv. Anne. Autorom projektu chrámu, 
ktorý nemá ani jeden pravý uhol a je plný symboliky, je rodák z Vranova nad 
Topľou, architekt Ing. arch. Milan Kaňovský. Počas celej doby výstavby 
pomáhali mnohí farníci, čo ešte viac zomklo novú, len v roku 2002 zriadenú 
farnosť, v ktorej veriaci už od roku 1969 túžili po novom kostole. Základný 
kameň Kostola Fatimskej Panny Márie požehnal 8. mája 2005 Mons. Bernard 
Bober, vtedajší košický pomocný biskup. Po postavení hrubej stavby bol 
14. septembra 2008 požehnaný kríž nového kostola. Nový chrám bol posvä-
tený Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom metropolitom 
13. októbra 2013, teda v deň posledného zjavenia sa Panny Márie vo Fatime 
a zároveň v deň, kedy Svätý Otec František opätovne zasvätil celý svet Nepo-
škvrnenému Srdcu Panny Márie.
Exteriér i interiér chrámu je plný symboliky - strecha predstavuje plášť Panny 
Márie, 12 okien symbolizuje 12 apoštolov, na ktorých stojí naša Cirkev, 
13 obvodových pätiek pilierov symbolizuje dátum 13. ako dátum každome-
sačných fatimských zjavení; nad svetlíkom a strechou je korunka Panny Márie 
v tvare originálnej korunky Fatimskej Panny Márie. Na hlavnej stene interiéru 
zlaté slnko a lúče sú odkazom na tzv. slnečný zázrak, ktorý sa stal 
13.októbra1917 vo Fatime a videlo ho okolo 70 000 ľudí na vlastné oči. Lúče 
zároveň zvýrazňujú bohostánok v strede a centralizujú náš zrak na neho, 
pretože Ježiš má byť centrum nášho života. Kríž, vyrobený z dubového dreva, 
je na hlavnej osi kostola nad bohostánkom, pričom symbolika je zrejmá 
v tom, že obsah bohostánku, v ktorom prebýva Boh pod spôsobom chleba je 
výsledkom jeho smrti na kríži a obeti za nás. Vľavo od kríža sa nachádza reliéf 
troch fatimských detí, ktorým sa Panna Mária vo Fatime zjavovala – Lucia, 
František a Hyacinta a vpravo od kríža na hlavnej stene sa nachádza reliéf 
Fatimskej Panny Márie vyrobený z bieleho talianskeho mramoru (ním je 
vykladaný i Biely dom vo Washingtone). Panna Mária je vyobrazená ako 
nebeská matka, ktorá má otvorenú náruč smerom k nám ako symbol prijatia 
každého, kto má záujem. Čelná stena v kostole spolu s dvoma držiakmi hore, 
ktoré držia valec zboku, symbolizuje Máriin plášť a jej zopnuté ruky.Veľkou 
vzácnosťou kostola je relikvia bl. sestry Zdenky, prvej Slovenky zapísanej do 
zoznamu svätých, vsadená v obetnom stole. V chráme sa nachádzajú i bron-
zové výjavy krížovej cesty, ktoré vyhotovil sochár Jaroslav Drotár. Na boho-
služby zvolávajú veriacich zvony sv. Ján Pavol II., sv. Joachim a sv. Anna.

Text bol spracovaný podľa podkladov z webovej stránky farnosti 
so schválením pán farára o. Mareka Kundera.

Foto archív farnosti
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