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ČO SA STALO VO FATIME  

Prvé zjavenie – Nedeľa, 13. mája 1917 
 Traja pastierikovia, 10-ročná Lucia, jej 9-ročný bratranec František a jeho  
7-ročná sestra Hyacinta, pásli svoje stáda na malej výšine Cova da Iria neďaleko ob-

ce Fatima. Okolo jednej hodiny popoludní nad malým dubom, 
len niekoľko krokov od nich, zažiarilo prenikavé, nad slnko jas-
nejšie svetlo, ktoré vyžarovala krásna pani. Lucia ako prvá naberá 
odvahu a hovorí: „Odkiaľ ste?“ A Panna Mária jej hovorí: 
„Prichádzam z neba.“ „A čo si od nás želáte?“ „Prišla som vás 
poprosiť, aby ste ešte päťkrát po sebe, v tú istú hodinu, prišli  
na toto miesto 13. každého mesiaca. V októbri vám poviem, kto 
som a čo od vás žiadam. Potom prídem aj siedmy raz.“ A Lucia sa 
ďalej pýtala: „Prídem aj ja do neba?“ „Áno, prídeš aj ty do neba.“ 
„A Hyacintka?“ „Ona tiež.“ „A František?“ „Príde aj on, ale musí 
sa modliť veľa ružencov.“ 

 Potom sa ich Panna Mária opýtala: „Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky 
utrpenia, ktoré na vás zošle, ako zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný a ako 
prosbu za obrátenie hriešnikov?“ „Áno, chceme,“ s nadšením odpovedala Lucia za 
všetkých troch. Potom im oznámila, že zanedlho budú musieť veľa trpieť, ale milosť 
Božia ich bude tešiť a posilňovať. Nato deti zalialo silné svetlo, odraz lúčov, ktoré 
vychádzali z rúk Panny Márie. To svetlo im preniklo do hlbín duše, takže sa uvideli 
v Bohu omnoho jasnejšie, akoby sa mohli vidieť v najlepšom zrkadle. Padli na kole-
ná a volali: „Ó, Najsvätejšia Trojica, klaniam sa Ti! Môj Bože! Ja ťa milujem.“ 
 Panna Mária odporúčala deťom, aby sa každý deň modlili ruženec ako doteraz, 
aby takto vyprosili pre svet vytúžený mier. 
 Keď sa zjavenie skončilo a deti prišli domov, Hyacinta sa napriek dohode 
o mlčanlivosti nezdržala a porozprávala o stretnutí matke. František potvrdil jej 
slová. A tak sa napokon aj Lucia doma priznala. Chýr o udalosti sa zakrátko rozšíril 
po celej dedine. Mnohí sa im smiali a obviňovali z klamstva. Luciina mama všemož-
nými prostriedkami nútila svoju dcéru poprieť udalosti, ktoré sa v ten deň stali. Ale 
ona nemohla zaprieť najsvätejšiu Pannu, a tak svoje utrpenie obetovala Bohu. 

(Gonzaga da Fonseca: Fatima, Mária hovorí k svetu)  

 

Sväté prijímanie 
 Je samozrejmé, že sväté prijíma-
nie môžeme prijať len v stave po-
sväcujúcej milosti. Pre mariánskeho 
ctiteľa by nemalo byť krajšej chvíle, 
akou je sviatostné zjednotenie sa 
s Ježišom, ktorý sa stal človekom, 
vzal si telo z Márie Panny, za nás 
trpel, zomrel a v oslávenom tele 
vstal z mŕtvych. Tak ako v prípade 
sviatosti zmierenia je potrebné 
vzbudiť si úmysel – prispieť týmto 
prijatím Eucharistie k odčineniu 
urážok a rúhaní voči Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie. 
 
Modlitba posvätného ruženca  
a pätnásťminútové rozjímanie 
nad tajomstvami posvätného 
ruženca 
 Podmienkou je pomodliť sa as-
poň päť desiatkov ruženca. Po kaž-
dom desiatku sa treba pomodliť 
modlitbu anjela: „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 najťažší prvok tejto pobož-
nosti. Prečo? Nikto nás nenaučil 
rozjímať. Nevieme, ako to máme 
robiť, nedokážeme sa odtrhnúť  
od vecí tohoto sveta a niekoľko mi-
nút uvažovať o tajomstvách našej 
viery. Nemá to byť čítanie textu 
nejakého autora. Nejde ani o naše 
uvažovanie alebo dokonca o našu 
špekuláciu, ale ide o rozjímanie 
v snahe zjednotiť sa s Máriou, 
v snahe robiť jej spoločnosť pri pre-
žívaní jednotlivých tajomstiev. 
 Počas rozjímania sa zjednocuje-
me s Pannou Máriou a spolu s ňou 
sa v pokore skláňame nad mysté-
riom našej spásy ukrytom 
v tajomstvách posvätného ruženca. 
Môžeme uvažovať o niektorom 
z tajomstiev alebo celkovo nad ta-
jomstvom života Krista a jeho mat-
ky. Ten, kto príjme Máriino pozva-
nie a strávi s ňou pätnásť minút pri 
uvažovaní o niektorom 
z ružencových tajomstiev, bude mať 
spolu s ňou účasť na kontemplácii 
Kristovej tváre. 
 Pätnásťminútové rozjímania 
v rámci pobožnosti prvých sobôt sú 
prvými lekciami, ktoré nám dáva 
Panna Mária, a ty – ak chceš – mô-
žeš byť ich účastníkom. Mária bude 
hovoriť k tvojmu srdcu, ak sa ty 
budeš chcieť zjednocovať s jej srd-
com. 
(http://rn.christ-net.sk/0107/rn17.htm) 

13. V MESIACI  

Ruženec 
 „Som Ružencová Panna Mária,“ týmto titulom sa na žiadosť detí vo Fatime pred-
stavila Božia Matka. Svätý pápež Ján Pavol II. povedal: „Ruženec je moja najobľúbe-
nejšia modlitba. Je to nádherná modlitba! Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke.“ 
Svätý otec sa ho denne modlieval a od začiatku svojho pontifikátu povzbudzoval aj 
veriacich: „Drahí bratia a sestry, modlite sa ruženec každý deň! Veľmi o to prosím 
kňazov. Prosím ich, aby sa ruženec modlili a aby ho učili modliť sa v kresťanských 
spoločenstvách, aby mohol každý verne a odvážne plniť svoje ľudské a kresťanské po-
vinnosti. Pomôžte Božiemu ľudu, aby sa vrátil späť ku každodennej modlitbe ruženca, 
k tomuto vrúcnemu rozhovoru detí so svojou Matkou, ktorú prijali do svojho domu.“ 
Blahoslavená Hyacinta pri poslednom stretnutí so svojou sesternicou Luciou pove-
dala tieto slová ako duchovný testament: „Mali by sme si vyprosiť pokoj od našej ne-
beskej Matky, pretože Boh ho zveril jej.“ 
 Neskôr to sestra Lucia už ako karmelitánka potvrdila: „Odkedy dala Panna Mária 
modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný, žia-
den národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi 
obetami.“ V liste saleziánskemu kňazovi Umbertovi Pasqalemu v roku 1970 napísala: 
„Úpadok sveta je bezpochyby ovocím úpadku modlitby. Panna Mária … preto tak na-
liehavo odporúčala modlitbu ruženca. A keďže modlitba ruženca je po svätej omši 
najúčinnejším prostriedkom na zachovanie a zveľadenie viery v dušiach, diabol rozpú-
tal proti nej boj. A žiaľ vidíme, aké veľké škody spôsobil.“ 

(zdroj: Pobožnosť fatimských sobôt, Biskupstvo Rožňava, 2016) 

OVOCIE FATIMY  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.05. pondelok PA 07:30 

02.05. utorok BO 18:00 

03.05. streda PA 18:00 

04.05. štvrtok PA 18:00 

05.05. piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

06.05. sobota PA 18:00 

07.05. 4. veľkonočná nedeľa   
BO 08:00 

PA 09:30 

08.05. pondelok PA 07:30 

09.05. utorok BO 18:00 

10.05. streda PA 18:00 

11.05. štvrtok PA 18:00 

12.05. piatok PA 18:00 

13.05. sobota PA 18:00 

14.05. 5. veľkonočná nedeľa   
BO 08:00 

PA 09:30 

15.05. pondelok PA 18:00 

16.05. utorok PA 07:30 

17.05. streda     

18.05. štvrtok     

19.05. piatok     

20.05. sobota PA 18:00 

21.05. 

6. veľkonočná nedeľa 
zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

22.05. pondelok PA 18:00 

23.05. utorok BO 18:00 

24.05. streda PA 07:30 

25.05. 
štvrtok BO 17:00 

slávnosť Nanebovystúpenia Pána PA 18:00 

26.05. piatok PA 18:00 

27.05. sobota PA 18:00 

7. veľkonočná nedeľa DV 08:00 

28.05. 
svätá liturgia PA 08:00 

 zbierka na katolícke masmédiá  PA 09:30 

  BO 11:00 

29.05. pondelok PA 18:00 

30.05. utorok BO 18:00 

31.05. streda PA 07:30 

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 máj znie takto: „Ktorý svätý otec, ke-
dy a kde svätorečil blahoslavených Františka a Hyacintu?  

Prvé sväté prijímanie 
 V nedeľu 23. mája 2017 pristúpilo k prvému svätému 
prijímaniu v našej farnosti týchto osem detí:  
 - Sebastián Bača,  
 - Filip Huďo,  
 - Dominik Ivančo,  
 - Laura Kamenská,  
 - Marek Ninač,  
 - Sára Obrinová,  
 - Cyril Ševčík,  
 - Oliver Urbánek. 
 
Púte v Obišovciach 

 Dňa 6. mája 2017 organizuje naša farnosť púť do 
Obišoviec. Program sa začína o 9:00. Plánovaný od-
chod autobusu je o 7:30. Prihlasovať sa môžete u p. 
Anny Paulišinovej. 

 Združenie mariánskej mládeže srdečne pozýva deti 
na arcidiecézne stretnutie detí do Obišoviec, ktoré sa 
koná 13. mája 2017 pri príležitosti 100 rokov od zjavenia 
vo Fatime. Orientačná cena pri plnom autobuse je 7€/
osobu. Prihlasovať sa môžete do 7.5.2017 v sakristii kos-
tola alebo u vedúceho ZMM - Denisa Popaďáka. Dôle-
žité informácie budú zverejnené postupne.  


