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Ruženec – mocnejší ako atómová bomba 
 
 

 

Milí veriaci, písal sa rok 1945, keď bola skupina jezuitov uchránená pred explóziou v 
Hirošime vďaka modlitbám, najmä modlitbe ruženca. Podobný scenár sa o tri dni zopakoval 
aj v Nagasaki, u františkánov. Šiesteho augusta 1945 boli štyria otcovia jezuiti Hugo Lasalle, 
Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge a Hubert Cieslik na fare pri kostole Nanebovzatia Panny 
Márie v Hirošime. „Bolo 8:15,“ rozpráva otec Schiffer. Akurát sa skončila omša a chcel sa 
naraňajkovať. Avšak jeho pozornosť zrazu upútal záblesk svetla. „Určite niečo vybuchlo v 
prístave,“ pomyslel si. No nasledoval ďalší výbuch, hrôzostrašnejší. Burácanie naplnilo 
vzduch. Mal pocit, akoby ho zo stoličky zdvihla neviditeľná sila: „Triasol som sa ako list v 
prudkom jesennom vetre, potom nastala tma. Bol to jeden z najdesivejších zážitkov.“  

Misionári žili celé tri dni v pekle ohňa a dymu. V ich okolí okrem fary nezostalo nič. 
Všetky budovy boli zrovnané so zemou. Osemdesiattisíc ľudí v sekunde zomrelo. Otcov 
však zachránili a vyšetrili. Upozornili ich, že následky radiácie budú pre ich telá fatálne. 
Avšak všetci sa divili, keď sa nič také nestalo a nevykazovali najmenšie známky poškodenia 
pre bombu, ktorá v nasledujúce roky zabila takmer stotridsaťtisíc ľudí! Misionár Hubert 
Fischer, ktorý mal len tridsať rokov, to okomentoval takto: „Vedci nerozumejú všetkému.“ 

„Ochranný štít“ Jezuiti majú vlastné vysvetlenie - ochrannú ruku Panny Márie. To, že 
prežili, pripisujú svojej mariánskej oddanosti, každodennej modlitbe fatimského ruženca. 
Fischer sa domnieva, že nad ich farou Mária vytvorila akýsi „ochranný štít“ proti radiačným 
lúčom a ich škodlivému účinku. A vskutku, Panna Mária pastierikom sľúbila, že ruženec 
bude mocnou zbraňou všetkým, čo sa ho budú modliť každý deň. Presne tak, podľa 
posolstva z Fatimy, konali aj títo bratia. Povedali o tom aj nedôverčivým vedcom. Štyria 
misionári umreli až po mnohých rokoch. Človek môže v dôsledku dlhodobej radiácie prísť o 
sluch či zrak, alebo trpieť istými chorobami, no ani jedného nič z toho nepostihlo. 

Tento scenár sa o tri dni zopakoval v kláštore zvanom Záhrada Nepoškvrnenej, ktorý v 
Nagasaki založil svätý františkán Maximilián Kolbe (1894 – 1941). Aj na toto mesto dopadla 
atómová bomba, no kláštoru, ani bratom, ktorí v ňom boli, sa nestalo nič. Taktiež sa 
dennodenne modlili svätý ruženec. 

V Cirkvi nájdeme mnohé svedectvá, prípady veľkej sily ruženca. Napokon, je to jediná 
modlitba, ktorú Panna Mária odporúča vo všetkých svojich zjaveniach.  

Pápež Ján Pavol II. dôrazne povzbudzoval k tejto modlitbe. V apoštolskom liste 
Rosarium Virginis Mariae napísal: „Prostredníctvom ruženca získavajú veriaci množstvo 
milostí, ako keby ich prijímali priamo z rúk Vykupiteľovej matky. Jednoduchá modlitba 
ruženca poznačuje rytmus ľudského života. Táto meditácia a zároveň úpenlivá prosba si 
skutočne zaslúži, aby ju kresťanské spoločenstvo znovu objavilo.“ 

 

                                                                                             Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  7. 10. –  13. 10. 2019 

 

PONDELOK 7. 10. 
 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. 
 z pondelka (154) 

+ Akatist k Bohorodičke 

 

16:30   Falkušovce  
 

+   Mikuláš, Anna,  
      Michal, Anna 

 
 

 

 

18:00   Ložín 
 

 

 

 +   Vincent Luca 

UTOROK 8. 10. 
Naša prepodobná matka Pelágia. 

zosnulým (162) 
+ Akatist k Matke U. P. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

16:30   Falkušovce 
              s panychídou 
 

 
 

 
 

 

+   Mária Šoltésová 
                         (40. deň) 

STREDA 9. 10. 
 

Svätý apoštol Jakub Alfejov. (283) 
 

+ Akatist k Matke U. P. 
 

 
 
 
 

18:00   Ložín 
 

 

 

 
 

+   Mária Roková 

ŠTVRTOK 10. 10. 
Sv. mučeníci Eulampios a Eulampia. 

 

 

 

Farská púť na Ukrajinu. 
(10. – 13. 10. 2019) 

 

V prípade zaopatrenia zomierajúceho  
a pohrebu ma zastupuje: 

o. Štefan Jusko 
z Dúbravky -  

0911 912 553.  
 

PIATOK 11. 10.  
Sv. apoštol Filip, jeden zo siedmich 

diakonov. Náš prepodobný otec 
a tvorca kánonov Teofan Popísaný, 

nicejský biskup. 

SOBOTA 12. 10. 
Svätí mučeníci  

Probus, Tarach a Andronik. 

NEDEĽA 13. 10. 
 
 

Pamiatka svätých otcov siedmeho 
všeobecného snemu. 

 
 

1. hlas (143) a sv. otcom (285) 
 

Zbierka na KBS. 

  
 

  8:00   Falkušovce  
            (o. Kamil Ganóczy) 
 
 

 

 

 

 

*   Anton Koščo 

 

 

  8:30   Ložín 
            (o. Štefan Jusko) 
  

 

*   Ruženka Miľková 

 
 

 

 

         Farské oznamy:  
 

-  Staňte sa aj vy odberateľom našich jediných gréckokatolíckych časopisov a buďte tak vždy v obraze. 
   Časopis SLOVO - iba 16 € za 26 čísel podnetného čítania pre celú rodinu s nástenným kalendárom.  

      Časopis MISIONÁR - iba 13 € za 12 čísel s rozjímaniami a stolovým kalendárom. Darujte ich ako dar.         
      Možnosť objednať ich aj elektronicky: Slovo 10 € a Misionár 8 €. Prihláste sa do konca októbra.  

 

- V rámci sviatku Pamiatky zosnulých sa 2. 11. pomodlíme po Sv. liturgii panychídu za všetkých  
   našich drahým zosnulých, na ktorej sa budú spomínať tiež priezviská rodín vašich zosnulých  
   podľa abecedy, ktoré si môžete dať zapísať u p. Jenčíkovej (Ložín) a v zakrestii (Falkušovce). 
  

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Jaššová a Faťolová. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Márie Semešovej. Ďakujeme! Pán Boh zaplať! 
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  mobil: 0911 812 081, farnost.falkusovce@grkatke.sk, web: grkatfa.wbl.sk, dobrovoľný príspevok. 

 


