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ČO SA STALO VO FATIME  
 Hlavným prameňom poznania fatimských zjavení a fatimského posolstva sú 
„Spomienky sestry Lucie“, ktoré sestra Lucia napísala na príkaz diecézneho biskupa 
z Leiria, José Alves Correia da Silva. 
 Je potrebné vedieť, že už v roku 1915 zažila Lucia pri pasení oviec s priateľkami nie-
koľkokrát nejasné zjavenie bielej žiarivej postavy vo vzduchu. Nevedeli si to vysvetliť 
a boli vystavené pohŕdaniu i posmechu od ľudí. 
 Keď ďalší rok 1916 pásavala Lucia ovce už so svojimi príbuznými Františkom 
a Hyacintou, znova prišiel zážitok zjavenia, ale to už bolo úplne zrozumiteľné: Bola to tá 
istá postava ako pri prvom nejasnom zjavení, no teraz sa priblížila až k nim. Bol to asi  
15 ročný veľmi pekný mladík, belší ako sneh a prežiarený slnkom. 
 Sestra Lucia si spomína: Povedal nám: „Nebojte sa! Som anjel pokoja. Modlite sa so 
mnou.“ A naučil deti dnes už známu modlitbu: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, 
dúfam v teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie pre tých, čo v teba neveria, tebe sa ne-
klaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú.“ 
 Pri ďalšom zjavení boží posol držal v ruke kalich a nad ním sa vznášala hostia, 
z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Anjel ho nechal vznášať vo vzduchu 

a spolu s deťmi si kľakol a trikrát opakoval modlitbu: 
„Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa 
ti klaniam a obetujem ti predrahé telo a krv, dušu 
a božstvo Pána Ježiš Krista, prítomného vo všetkých 
svätostánkoch sveta, na uzmierenie za urážky, rúhania 
a ľahostajnosť, ktorými je urážaný. A pre nekonečné 
zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie ťa prosím za obrátenie úbohých 
hriešnikov.“ 
 Lucia si veľmi živo spomínala na túto udalosť  
i po mnohých rokoch. Dnes v tom nemôžeme vidieť 
i prípravu na zjavenia Panny Márie, v ktorých Matka 
Božia odovzdala Lucii pre ľudstvo „veľký prísľub“ spo-
jený s vykonávaním pobožnosti prvých sobôt mesiaca. 

Veď podľa učenia Cirkvi „Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života“ 
a Eucharistia je tiež centrom pobožnosti, na ktorú sa vzťahuje „veľký prísľub“ Panny Má-
rie. 
 Avšak fatimským deťom Boh ukázal veľkosť a hodnotu Eucharistie nielen preto, aby 
sme my v nej nachádzali zdroj osobného posväcovania, ale aby sme v dôvernom spojení 
s Ježišom pomáhali zachraňovať úbohých hriešnikov a odčiňovať urážky Boha a Božej 
Matky. 

(Pobožnosť prvých piatich sobôt mesiaca, Inštitút Communio pre SAF, Žilina) 

 

Sviatosť zmierenia v prvú 
sobotu mesiaca 
 Odporúča sa, aby ten, kto 
si vykonáva túto pobožnosť, 
prijal sviatosť zmierenia v prvú 
sobotu. V zápiskoch vizionár-
ky z Fatimy čítame, že Lucia 
pri jednom zo zjavení predsta-
vila Ježišovi ťažkosti, s ktorými 
sa hneď od začiatku stretli 
niektoré duše, keď si chceli 
vykonať spoveď v určenú so-
botu. Prosila ho, aby svätá 
spoveď, ktorú si vykonali už 
predtým, mala platnosť osem 
dní. Ježiš jej povedal: „Môže to 
byť dokonca omnoho dlhšie, 
pod podmienkou, že ľudia, 
ktorí ma prijímajú v prvú so-
botu, sú v stave posväcujúcej 
milosti a majú úmysel odčiniť 
urážky voči Nepoškvrnenému 
Máriinmu Srdcu.“ K sviatosti 
zmierenia môžeme pristúpiť 
počas prvých sobôt (alebo už 
pred nimi) a postupne si kaž-
dý mesiac vzbudiť úmysel pri-
spieť ňou k odčineniu jednotli-
vých druhov urážok Nepoškvr-
neného Srdca Panny Márie, 
o ktorých hovorí Ježiš, alebo 
zakaždým mať úmysel prispieť 
k odčineniu všetkých druhov 
urážok naraz. Úmysel si môže-
me vzbudiť už počas prípravy 
na prijatie tejto sviatosti alebo 
vo chvíli, keď nám kňaz ude-
ľuje rozhrešenie. Ak by sme si 
zabudli vzbudiť tento úmysel, 
môžeme na to využiť prvú 
príležitosť k prijatiu sviatosti 
zmierenia, ktorá sa nám na-
skytne. 
 Pred spoveďou sa môžeme 
modliť napríklad týmito slova-
mi: „Bože, túžim teraz pristú-
piť ku sviatosti zmierenia, aby 
som získal odpustenie hrie-
chov, najmä tých, ktorými 
som vedome alebo nevedome 
urazil Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie. Nech v tejto 
sviatosti zmierenia obsiahnem 
milosrdenstvo a nech ho vy-
prosím aj pre úbohých hriešni-
kov, aby Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie zvíťazilo. Bože, 
buď milostivý mne hriešnemu, 
najmä za hriechy proti Nepo-
škvrnenému Srdcu Panny Má-
rie!“  
(http://rn.christ-net.sk/0107/rn 
17.htm) 

13. V MESIACI  

Obetované utrpenie 
 Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí 
svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 56, 64-25) 
    Sestra Lucia spomína: „Hneď pri prvom zjavení sa Panna Mária na nás obrátila 
s otázkou, či sme ochotní prijať všetky kríže a utrpenia, ktoré Pán Boh na nás dopustí, 
a obetovať ich za obrátenie a spásu hriešnikov. To pokladám za hlavnú myšlienku odkazu 
fatimského posolstva.“ 
    Pri treťom zjavení Panna Mária deti naučila, s akým úmyslom majú prinášať obety 
a prijímať utrpenie. Povedala: Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť, keď pri-
nášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na uzmiere-
nie za hriechy voči nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.“ 
Týmto Panna Mária tieto deti voviedla do jednej z najhlbších právd našej viery –  
                                   Pokračovanie na ďalšej strane  

OVOCIE FATIMY  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.04. sobota PA 07:30 

02.04. 
5. pôstna nedeľa PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

03.04. pondelok PA 15:30 

04.04. utorok PA 15:30 

05.04. streda PA 15:30 

06.04. štvrtok PA 15:30 

07.04. piatok PA 14:00 

04.04. sobota PA 14:00 

09.04. Kvetná nedeľa 
BO 04:00 

PA 09:30 

10.04. pondelok PA 14:00 

11.04. utorok BO 14:00 

12.04. streda PA 07:30 

13.04. Zelený štvrtok PA 14:00 

14.04. Veľký piatok PA 15:00 

15.04. Biela sobota PA 20:00 

16.04. 
Veľkonočná nedeľa BO 04:00 

zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

17.04. 

Veľkonočný pondelok DV 04:00 

svätá liturgia PA 04:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

14.04. utorok PA 07:30 

19.04. streda PA 14:00 

20.04. štvrtok PA 14:00 

21.04. piatok PA 14:00 

22.04. sobota PA 14:00 

23.04. 2. veľkonočná nedeľa 
BO 04:00 

PA 09:30 

24.04. pondelok PA 14:00 

25.04. utorok BO 14:00 

26.04. streda PA 07:30 

27.04. štvrtok PA 14:00 

24.04. piatok PA 14:00 

29.04. sobota PA 14:00 

30.04. 

DV 04:00 

3. veľkonočná nedeľa  
PA 04:00 

PA 09:30 

BO 11:00 

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 €. 

Obrázková skladačka 

Otázka na mesiac apríl: „Kedy a ktorý pápež blahorečil 
fatimských vizionárov Františka a Hyacintu?“ 

do spolupráce na vykúpení. Takto ukázala aj nám všet-
kým, že Pán Boh nás potrebuje ako spolupracovníkov 
svojho veľkého diela záchrany duší. 
(zdroj: Pobožnosti fatimských sobôt, Biskupstvo Rožňa-
va, 2016) 

 Počas storočnice fatimských zjavení je možné 
získať celý rok úplné odpustky 
 Fatima 16. marca (TK KBS): Svätý Otec František 
kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka 
fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016  
do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami 
všetkých veriacich. Získať ich môžu tí, ktorí: 
 1. si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia 
niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, 
pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím 
v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú; 
 2. si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, 
ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktorom-
koľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mies-
te, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – 
od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní nie-
ktorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, po-
modlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha)  
a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú; 
 3. vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného váž-
neho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všet-
kých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to 
bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijí-
manie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred ma-
lou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch 
zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októb-
ra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dô-
verou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety 
svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu; 
K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci 
robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá 
spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého 
Otca. 

(www.tkkbs.sk) 


