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ČO SA STALO VO FATIME  
Druhé zjavenie - 13. júna 1917 
 Deti Panne Márii prisľúbili, že tam prídu aj trinásteho v nasledujúci mesiac. Preto 
sa 13. júna deti vybrali na miesto, kde mali prvé zjavenie. Okolo poludnia sa situácia 
zopakuje. Objaví sa blesk a žiara. V tejto žiare prichádza na obláčiku Panna Mária. 
Lucia sa s ňou opäť rozpráva. Pýta sa: „Čo chcete od nás, Pani, prečo prichádzate?“  
A Panna Mária im opäť hovorí: „Chcem, aby ste tu prišli aj 13. na budúci mesiac, aby 
ste sa modlili ruženec každý deň a aby ste sa naučili čítať. Potom vám poviem, čo od 
vás chcem.“ 
 Panna Mária sa predstavuje ako Matka. Žiada od detí, aby sa naučili čítať a písať.  
V tých časoch nebolo bežné, že sa každé dieťa musí povinne naučiť čítať a písať. Lucia 
sa s Pannou Máriou rozprávala dlhšie. Panna Mária videla jej problémy, pýtala sa jej: 
„Lucia, veľmi trpíš?“ A Lucia jej odpovedala: „Áno, veľmi trpím, nikto mi nechce veriť, 
že sa tu zjavujete, nemohli by ste urobiť nejaký zázrak a dokázať ľuďom, že si nevy-
mýšľame?“ Panna Mária dala Lucii nádej a povedala jej: „Áno, urobím zázrak, potvr-
dím pravosť týchto zjavení, ale až 13. októbra. Všetko to, čo trpíš, obetuj za obrátenie 
hriešnikov, lebo veľmi veľa duší v týchto časoch prichádza do zatratenia, do pekla. 
Lebo niet nikoho, kto by sa za nich modlil. Preto Vás prosím, veľa sa modlite najmä 
svätý ruženec a prinášajte obety za hriešnikov.“ 
 Hyacintka a Lucia Pannu Máriu vidia aj počujú, František ju iba vidí, ale nepočuje. 
Panna Mária jej hovorí: „Musí sa veľa modliť a bude počuť aj on.“ Lucia poprosila Má-
riu, aby ich vzala do neba. Panna Mária odpovedala: „Áno, Hyacintu a Františka si tam 
skoro vezmem, ale ty zostaneš ešte nejaký čas tu na zemi. Ježiš chce, aby ho ľudia po-
znali a milovali, a ty mu máš pri tom pomáhať. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše budú milova-
né Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili jeho trón.“ 
 Po tomto zjavení deti berú vážne slová Panny Márie, sú nadchnutí zachraňovať 
duše a začínajú sa veľa modliť a prinášať obety. Žili vo veľkej chudobe. So sebou si 
nosili iba suchý chlieb, ale aj ten prestávajú jesť a dávajú ho ovečkám. Toto všetko 
chcú obetovať za hriešnikov. Okolo pása nosia povraz a utrpenie, ktoré im povraz spô-
sobuje, obetujú za obrátenie hriešnikov. 

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

 

Vynahrádzajúca obeta, duch poká-
nia a modlitba 
 Už pri druhom zjavení v lete 1916 
povedal anjel deťom: „Prinášajte Naj-
vyššiemu Pánovi neustále modlitby  
a obete. …  Prinášajte Bohu ako obetu 
všetko, čo môžete, na zmierenie  
za hriechy, ktoré Boha zraňujú a ako 
prosbu za obrátenie hriešnikov.  
… Predovšetkým prijmite a odovzda-
ne neste utrpenie, ktoré na vás Pán 
zošle.“ 
 Pri treťom zjavení anjel výzvu 
zopakoval: „Robte pokánie za ich 
hriechy a tešte vášho Boha!“ A v prvej 
časti fatimského tajomstva anjel sil-
ným hlasom povedal: „Pokánie, poká-
nie, pokánie!“ Iba pokánie nás môže 
uchrániť od trestu, ktorý si ľudstvo 
zasluhuje. 
 Výzva k modlitbe a pokániu sú 
ústrednými myšlienkami všetkých 
fatimských zjavení. Pokánie a modlit-
ba má mať charakter vynahrádzajúcej 
obety za hriechy, ktorými hriešnici 
urážajú Boha a Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie. Takéto odčiňujúce po-
kánie a modlitba za hriešnikov teší 
Boha a má moc zachrániť duše  
od zatratenia. Vizionári nemajú vy-
hľadávať mimoriadne skutky poká-
nia, ale majú prijímať všetky utrpe-
nia, ktoré im každodenne život pri-
nesie. Keď začali nosiť okolo tela hru-
bý povraz, a nedávali si ho dole ani  
v noci, čo im bránilo zaspať, Panna 
Mária im povedala, že Boh je spokoj-
ný s ich obetami, „ale nechce, aby ste 
spali s povrazom obviazaným okolo 
tela. Noste ho iba vo dne.“ Všetko, 
celý náš život môže byť obetou prí-
jemnou Bohu. 
 Pri treťom zjavení 13. júla 1917 
Panna Mária naučila deti modlitbu, 
ktorá im mala pomôcť vzbudiť si 
správny úmysel: „Obetujte sa  
za hriešnikov a často hovorte, zvlášť 
keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, 
konám to z lásky k tebe, za obrátenie 
hriešnikov a na zmierenie za hriechy 
voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie.“ Panna Mária ich povzbudzo-
vala, aby nezanedbávali modlitbu  
a obetu, lebo modlitba a obeta má 
veľkú moc: „Modlite sa, veľa sa mod-
lite a prinášajte obety za hriešnikov, 
lebo veľa duší prichádza do pekla, 
pretože sa za nich nikto neobetuje  
a nemodlí.“ Zatiaľ čo bola Hyacinta 
zaujatá „len myšlienkou obrátiť hrieš-
nikov a zachrániť duše pred peklom, 
František myslel len na to, ako by 
potešil nášho Pána a Pannu Máriu, 
pretože sa mu zdali veľmi smutní.“ 

Pokračovanie na ďalšej strane 

13. V MESIACI  
Eucharistia a zmierne sväté prijímanie 
 Sestra Lucia spomína: „Zbadali sme anjela: v ľavej ruke držal kalich, nad ním sa 
vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Anjel nechal kalich 
vznášať sa vo vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s nami opakoval: Najsvätejšia Trojica, 
Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti drahocenné telo a krv, dušu 
a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta,  
na uzmierenie za potupovanie, ľahostajnosť a rúhania, ktorými je urážaný. A pre neko-
nečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ťa pro-
sím za obrátenie úbohých hriešnikov. Potom sa zodvihol, vzal kalich a hostiu, podal mi 
svätú hostiu a rozdelil krv z kalicha Hyacinte a Františkovi, pričom povedal: Prijmite 
telo a pite krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie  
za ich hriechy a tešte vášho Boha!“ 
Keď biskup Joao Venancio z Diecézy Leiria – Fatima hovoril o fatimskom posolstve, 
zdôraznil: „Fatima, to je zadosťučinenie a predovšetkým Eucharistia a zmierne sväté 
prijímanie.“ Dôraz kládol aj na návštevu Najsvätejšej sviatosti, adoráciu a najmä účasť 
na svätej omši. Bez Eucharistie nemožno Bohu vynahradiť urážky spôsobené hriechmi. 
Panna Mária tiež žiada svätú spoveď a zmierne sväté prijímanie na prvé soboty 
v mesiaci ako podmienku spojenú s tzv. „veľkým prisľúbením“ – zárukou daru večnej 
spásy. Je to výzva Panny Márie žiť v Božej milosti, mať v sebe Boží život účasťou  
na Ježišovej zmiernej obete. Sestra Lucia píše: „Náš Spasiteľ, ukrytý v našich svätostán-
koch a obetovaný na našich oltároch, sa ustavične ponúka Otcovi ako obeta za odpuste-
nie hriechov ľudstva. Dúfa, že mnoho veľkodušných ľudí sa bude chcieť s ním zjednotiť, 
aby sa spolu s ním obetovali Otcovi ako zmierna obeta za hriechy sveta.“ 

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

OVOCIE FATIMY  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.06. štvrtok PA 18:00 

02.06.  piatok 
BO 17:00 

PA 18:00 

03.06. sobota PA 18:00 

04.06. 
nedeľa BO 08:00 

slávnosť Zoslania Ducha Svätého PA 09:30 

05.06. pondelok PA 18:00 

06.06. utorok BO 18:00 

07.06. streda PA 18:00 

08.06. štvrtok PA 15:30 

09.06. piatok PA 18:00 

10.06. sobota PA 18:00 

11.06. 
10. nedeľa v období cez rok PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

12.06. pondelok PA 18:00 

13.06. utorok PA 18:00 

14.06. streda PA 07:30 

15.06. 
štvrtok BO 17:00 

slávnosť Božieho tela PA 18:00 

16.06. piatok PA 18:00 

17.06. sobota BO 11:00 

18.06. 

11. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

 zbierka na opravu farského kostola PA 09:30 

19.06. pondelok PA 18:00 

20.06. utorok BO 18:00 

21.06. streda PA 07:30 

22.06. štvrtok PA 18:00 

23.06. piatok PA 18:00 

24.06. sobota PA 18:00 

25.06. 12. nedeľa v období cez rok 
BO 08:00 

PA 09:30 

26.06. 
pondelok 

výročie konsekrácie farského kostola 
PA 18:00 

27.06. utorok BO 18:00 

28.06. streda PA 07:30 

štvrtok BO 17:00 
29.06. 

slávnosť svätého Petra a Pavla PA 18:00 

30.06. 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 €. 

Obrázková skladačka 

Júnová otázka: Kedy a kde slovenskí biskupi zasvätili Slo-
vensko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie?  

 Deti sa často modlili a prinášali veľa dobrovoľných 
obiet. Je obdivuhodné, ako dokázali byť v tejto veci vyna-
liezavé a vytrvalé. Nakoniec treba dodať, že skutky umŕt-
venia nemuseli zvlášť vyhľadávať, lebo ich život bol napl-
nený mnohým utrpením. O heroickosti ich čnostného 
života svedčí skutočnosť, že v prenasledovaní a ponižo-
vaní, v ťažkej chorobe, alebo v iných formách utrpenia, 
sa dokázali tešiť z toho, že môžu Bohu priniesť obetu.  
V liste adresovanom jednému biskupovi sestra Lucia 
píše: „Pokánie, o ktoré Boh prosí, je takéto: viesť život 
spravodlivý a zhodný s Božími prikázaniami; zo všetkého 
robiť obety a prinášať ich Bohu. On túži, aby všetky duše 
takýmto spôsobom chápali pokánie, lebo niektorí ľudia 
pod pokáním rozumejú iba tvrdé umŕtvovania, a nepoci-
ťujúc silu a potrebu každodenného, zvyčajného pokánia, 
vedú „vlažný“ život a zotrvávajú v hriechu.“ 
 Lucia, František a Hyacinta sa modlili najmä modlit-
bu svätého ruženca, ale aj modlitby, ktoré ich naučil an-
jel a Panna Mária. Tieto modlitby rozšírili, a tak sa stali 
duchovným bohatstvom Cirkvi. 
(zdroj: ThLic. Jaroslav Barta: Fatima – posolstvo tragédie, 
alebo nádeje?) 

 Uplynulý mesiac ukončila svoju činnosť farská rada  
v zložení: 
Jaroslav Antolík    Ing. Maroš Obrin  
Anna Belasová    Ing. Ján Popaďák 
Jozef Dobranský    Mgr. Darina Ševčíková 
Marián Ferko     Michal Šimai 
Anna Havrišová    Jozef Topolovský 
Ján Hrunčák     Jozef Vaňo 
Ing. Ján Ivanoc    Ing. Jozef Varga 
Ing. Pavol Kičinko 

Všetkým jej členom patrí poďakovanie za päťročnú obe-
tavú službu pre farnosť.  
  Do kostolnej rady na budúce obdobie boli zároveň 
menovaní títo členovia: 
Peter Ihnát     Ing. Maroš Šandor 
Peter Kačmár     Marián Tóth 
Jozef Palenčík     

Novým členom želáme veľa úspechov a vyprosujeme 
múdrosť Ducha Svätého v tejto službe. 


