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PORTUGALSKO PO ZJAVENIACH PANNY MÁRIE  
 Opačné posolstvo priniesla Portugalsku Panna Mária prostredníctvom zjavenia sa 
malým deťom 13. júla 1917 v dedine Fatima: „Portugalsko si zachová pravú vieru.“ Záro-
veň im oznámila, že ak neprestane urážanie Boha, po 1. svetovej vojne bude nasledovať 
ešte strašnejšia vojna. Znamením bude noc ožiarená neznámym svetlom. Neznáme svet-
lo sa objavilo v noci z 25. na 26. januára 1938 a trvalo 3 hodiny. Astronómovia ho označili 
za polárnu žiaru, no na rozdiel od tohto prírodného úkazu ho bolo možné vidieť nielen 
v polárnych oblastiach, ale aj v celej Európe. 
 Toto zjavenie bolo súčasťou šiestich zjavení Panny Márie, ktoré sa začali 13. mája 1917 
a pokračovali každý mesiac až do 13. októbra 1917, keď sa skončili zázračnými úkazmi  
na Slnku, ktoré videli desaťtisíce ľudí. Proti týmto zjaveniam sa slobodomurári rýchle 
postavili výsmechom a ohováraním v tlači, ba aj násilím. 13. augusta okresný komisár  
v mestečku Vila Nova de Ourém, známy slobodomurár Arturo d´Oliveira Santos, pod-
vodným spôsobom vlákal deti do svojho domu a sľubmi a hrozbami sa ich snažil priviesť 
k „priznaniu“, že ide o podvod. Deti boli prepustené až 15. augusta. Tým sa však  slobo-
domurárske útoky neskončili. V noci z 22. na 23. októbra prišli vyťať strom, na ktorom sa 
zjavila Panna Mária a následne usporiadali pseudoprocesiu s rúhavými litániami v meste 
Santarem. Snaha bola márna. Omylom zoťali nepravý strom. Prenasledovali duchoven-
stvo vo Fatime a okolí najmä v rokoch 1918 a 1920. Vláda v rokoch 1920-1924 prijala opat-
renia na vytvorenie čo najväčších prekážok pútnikom do Fatimy. V noci na 3. marca 1922 
slobodomurári vo Fatime vyhodili do vzduchu malú kaplnku. 
 Zjavenia vo Fatime prehĺbili náboženský život v Portugalsku. Viedli aj k zasväteniu 
Portugalska jeho biskupmi Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 13. mája 1938. Mnohí 
ľudia sa zasvätili osobne. Malo to dosah aj pre dianie v Portugalsku, predovšetkým to 
Portugalsko uchránilo pred vojnou. Za ministra financií bol v roku 1928 povolaný prakti-
zujúci katolík A. Salazar, ktorý nielenže zachránil Portugalsko pred finančným zrútením, 
ale dosiahol aj rozpočtový prebytok, zaplatil zahraničné dlhy, zlikvidoval infláciu 
a nezamestnanosť. Ako predseda vlády (1932-1968) nezatiahol Portugalsko do 2. svetovej 
vojny. Veľmi pomohol aj desaťtisícom utečencov, najmä Židom, ktorým poskytol azyl. 
Jeho nástupcu a zároveň celý dovtedajší portugalský politický systém odstránil vojenský 
prevrat v roku 1974. Odpoveďou Panny Márie na udalosti v Portugalsku, ale aj vo svete, 
je Mariánske kňazské hnutie. Toto dielo Matky Božej sa začína šíriť z Portugalska pro-
stredníctvom kňaza Štefana Gobiho a viac sa o ňom dozvedáme v knihe s názvom 
„Kňazom, najmilším synom Panny Márie“.                       (http://prop.wz.sk/slobo_15.html) 

 

 Dňa 15. augusta 1942 ukázal 
Spasiteľ Nepoškvrnené Srdce 
svojej Matky ctihodnej služob-
nici Božej, Konzoláte Betrono-
vej so slovami: „Tak, ako som 
ja skrze Nepoškvrnené Srdce 
mojej Matky prišiel na svet, 
tak prídu duše skrze toto Srdce 
k môjmu Srdcu… Srdce mojej 

Matky je prameňom mojich 
milostí, z ktorých prúdi život 
a posvätenie sveta. Ako mne 
dal Otec všetku moc na nebi 
i na zemi, tak vkladám víťaznú 
moc nad hriechom a svetom 
do srdca mojej nepoškvrnenej 
Matky. Dcéra moja, skrze Mar-
gitu Máriu Alacoque som dal 
svetu veľké prisľúbenia, ale 
pretože som vo svojej dobrote 
nekonečný a moje milosti sú 
nevyčerpateľné, teraz sľubu-
jem ešte viac. Ak duše chcú, 
aby sa moje prisľúbenia napl-
nili, nech milujú a uctievajú 
Nepoškvrnené Srdce mojej 
Matky. To budú preukazovať 
tým, že budú skrze deväť  
po sebe nasledujúcich prvých 
sobôt v mesiaci (rovnako, ako 
pri pobožnosti deviatich pr-
vých piatkov) po kajúcej prí-
prave prijímať moje Telo 
s úmyslom, aby uzmierovali 
moje Božské Srdce spojené  
s Nepoškvrneným Srdcom mo-
jej Matky.“   
 Panna Mária žiadala pro-
stredníctvom sestry Lucie 
z Fatimy päť sobôt, Spasiteľ 
však hovorí o deviatich. Sestre 
Konzoláte to odôvodnil takto: 
„Prosba mojej Matky 
o pobožnosť prvých päť sobôt 
je prejavom jej pokory, ktorú 
má aj v nebi, pretože sa necíti 
hodná rovnakej úcty. Moja 
prosba je však prejavom mojej 
lásky, ktorá nemôže zniesť, 
aby som dostal viac ako tá, 
s ktorou sme v láske spojení.“ 
(http://www.mojakomunita.sk) 

13. V MESIACI  

Utešovať Pána Ježiša 
 Blahoslavený František z Fatimy povedal: „Mám tak rád Pána Boha! Ale je taký smut-
ný kvôli toľkým hriechom. Nesmieme sa dopustiť už žiadnych hriechov!“ Keď ho raz 
našli samého, ako sedí na skale, pýtali sa: „Čo tu robíš celý ten čas?“ Odpovedal: „Myslím 
na Pána Boha, ktorý je kvôli toľkým hriechom taký smutný. Keby som ho len mohol po-
tešiť!“ 
 František bol fascinovaný myšlienkou, že môže utešovať Ježiša, takže všetko, čo robil 
– či sa postil, modlil alebo prinášal obety, robil s detskou nezištnosťou, len aby tým Ježi-
ša utešil. A urobil to ako malý chlapec, ktorý ešte nevedel ani čítať, ani písať. V čase, keď 
už ležal chorý a zomieral, navštívila ho Lucia a prosila ho: „František, sľúb mi, že sa 
v nebi budeš za mňa modliť.“ A on jej na to odvetil: „Možno bude lepšie, keď o to popro-
síš Hyacintu, lebo, vieš, keď budem v nebi, budem tam utešovať Ježiša. A asi potom za-
budnem pomodliť sa za teba.“ 
 Všetko naše snaženie počas tohto Pôstneho obdobia nie je podávaním výkonu, kto-
rým sa môžeme Bohu preukázať, a nerobíme to ani preto, aby sme sa dostali do neba. 
Kiežby všetko, čo sa modlíme, čo obetujeme a čoho sa zriekame, malo v tomto posvät-
nom čase ten najvyšší motív. Ten, ktorý nás učí blahoslavený František z Fatimy: všetko 
z lásky k Bohu, aby sme utešili a uzmierili Boha, aby sme mu boli na radosť, pretože Boh 
je toho hoden!             (Pobožnosti fatimských sobôt, Biskupstvo Rožňava, 2016)  

OVOCIE FATIMY  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.03. popolcová streda   
BO 17:00 

PA 18:00 

02.03. štvrtok PA 18:00 

03.03. piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

04.03. sobota PA 18:00 

05.03. 1. pôstna nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

06.03. pondelok PA 07:30 

07.03. utorok BO 18:00 

08.03. streda PA  07:30 

09.03. štvrtok PA 18:00 

10.03. piatok PA 18:00 

11.03. sobota PA 18:00 

12.03. 2. pôstna nedeľa   
PA 09:30 

BO 11:00 

13.03. pondelok PA 18:00 

14.03. utorok BO 18:00 

15.03. streda PA 07:30 

16.03. štvrtok PA 18:00 

17.03. piatok PA 18:00 

18.03. sobota PA 18:00 

19.03. 
3. pôstna nedeľa PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

20.03. 
pondelok 

slávnosť svätého Jozefa   

BO 17:00 

PA 18:00 

21.03. utorok PA 18:00 

22.03. streda PA 07:30 

23.03. štvrtok PA 18:00 

24.03. piatok PA 18:00 

25.03. 
sobota 

slávnosť Zvestovania Pána 
PA 18:00 

4. pôstna nedeľa DV 08:00 

26.03. 
svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

27.03. pondelok PA 18:00 

28.03. utorok BO 18:00 

29.03. streda PA 07:30 

30.03. štvrtok PA 18:00 

31.03. piatok PA 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okol-
nosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po ne-
deľnej svätej omši. 
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI  

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Výkaz o hospodárení za obdobie  
od 1.1.2016 do 31.12.2016 - filiálka Božčice 

Stav obežného majetku k 1.1.2016 

účet  0,00 € 

hotovosť  1 120,12 € 

SPOLU  1 120,12 € 

PRÍJMY*  

Zvonček, zbierky pre potreby farnosti * 9 585,90 € 

Dary FO, PO, zahraničie, Ordinariát  120,00 € 

SPOLU 9 705,90 € 

VÝDAVY  

Náklady na kostol  1 127,14 € 

Náklady na farské priestory  17,48 € 

Investičná činnosť - rekonštrukcia kostola 7 650,00 € 

Nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku 244,95 € 

Dary, príspevky PO, FO  100,00 

Výdavky na organizovanie akcií  93,53 € 

Príspevky do fondov Ordinariátu  46,10 € 

Ostatné výdavky nedaňové  519,00 € 

SPOLU  9 798,20 € 

Stav obežného majetku k 31.12.2016 

účet  0,00 € 

hotovosť  1 027,82 € 

SPOLU 1 027,82 € 

  

* z toho zbierka na opravu zvonov  

zbierka na zvony vo farnosti v roku 2015 1 125,00 € 

obecný úrad Parchovany 1 000,00 € 

zvonček v roku 2015 1 120,00 € 

Ružencové bratstvo 1 350,00 € 

zbierka na zvony vo farnosti v roku 2016 1 555,00 € 

zvonček v roku 2016 1 500,00 € 

SPOLU 7 650,00 € 

Obrázková skladačka 

Otázka na mesiac marec: „Čo spôsobilo zvrat v spoločen-
skom živote Portugalska v prvej polovici 20. storočia?“  


