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ČO SA STALO VO FATIME  
Tretie zjavenie – piatok, 13. júla 1917 
 13. júla 1917 si Panna Mária žiadala, aby deti opäť prišli do Cova da Iria. Lucia začína prežívať zápas, 
útoky zo strany mamy, útoky zo strany kňaza, výsmech dedinčanov, pochybnosť, že tieto zjavenia môžu 
byť dielom satana. To všetko na ňu tak doľahlo, že Lucia sa rozhodla 13. júla do Cova da Iria neísť. Fran-
tišek a Hyacintka jej dohovárajú, veď to sľúbili a oni sú ešte maličkí, sami tam ísť nemôžu. Ale Lucia im 
deň predtým oznámila, že nepôjde. V nasledujúci deň 13. júla sa Lucia ráno zobudí a ako Lucia sama 
hovorí: „Bola to zvláštna sila, milosť, v jednom okamihu akoby ma pobadala neznáma sila, utekala som 
pre Hyacintku a Františka a vravela, že musíme ísť do Cova da Iria.“ Nakoniec tam išli všetci traja. Zlý 
duch na Luciu poriadne útočil, pretože 13. júl bol v týchto zjaveniach veľmi dôležitý. Okolo jednej hodi-
ny popoludní sa opakuje situácia z predchádzajúcich mesiacov. Panna Mária prichádza v neobyčajnom 
svetle a v žiare, oblečená v bielom. Lucia sa jej pýta, čo od nich chce. A Panna Mária im odpovedala, že 
chce, aby aj v nasledujúci mesiac 13. 8. prišli a aby sa každý deň modlili ruženec, a tak svetu vyprosili 
mier a koniec vojny. Lucia prosila Pannu Máriu, aby im povedala, kto je a aby urobila zázrak, pomocou 
ktorého by ľudia uverili zjaveniam. Panna Mária prisľúbila, že v októbri im povie, kto je, čo žiada 
a taktiež, že urobí žiadaný zázrak. Pokračovala: „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 hrie-
chy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ 13. júla im Panna Mária dáva tajomstvo o udalostiach, 
ktoré čakajú tento svet. Toto je rozdelené do troch častí: prvá a druhá časť boli zverejnené krátko  
po týchto zjaveniach, tretia časť bola zverejnená až v roku 2000. Čo Panna Mária deťom povedala? 
 V prvej časti tajomstva ukazuje deťom peklo. Lucia to popisuje takto: „Panna Mária roztiahla ruky  
a z jej prstov vytryskla žiara, ktorá akoby prerazila hlbiny zeme. Zdalo sa, že odraz žiary prenikol  
do zeme a videli sme sťa more ohňa, diablov a duše akoby boli priesvitným uhlím čiernej alebo bronzo-
vej farby, ale s ľudským výzorom. Duše sa v tomto požiari vznášali, dvíhané do výšky s plameňmi, ktoré 
potom znovu padali na všetky strany, podobné iskrám vo veľkých požiaroch. Boli bez váhy a rovnováhy. 
Krik, stonanie od bolesti, zúfalstvo spôsobovali hrôzu a trasenie. Pod vplyvom tohto videnia som zúfalo 
vykríkla. Počuli to všetci okolostojaci. Diabli sa rozlišovali tým, že mali hrozné a škaredé črty strašných 
a neznámych zvierat. Ale boli priesvitní ako to rozžeravené uhlie. Boli sme takí prestrašení, že sme 
dvihli oči k Panne Márii a prosili o pomoc.“ 
 Druhá časť tajomstva hovorí o budúcnosti. Vtedy nám Panna Mária povedala: „Videli ste peklo, kam 
sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Ne-
poškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli 
ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte 
noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá 
svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, 
prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas 
prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko 
šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale nako-
niec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty 
na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju vieru.“ 
 Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti. Na konci tohto tretieho 
zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca: 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 fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca 
modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď sa predstavila ako 
Kráľovná Posvätného ruženca.                           (zdroj: Gonzaga da Fonseca: Fatima, Mária hovorí k svetu) 

 

 Dňa 15. augusta 1942 uká-
zal Spasiteľ Nepoškvrnené 
Srdce svojej Matky ctihodnej 
služobnici Božej, Konzoláte 
Betronovej so slovami: „Tak, 
ako som ja skrze Nepoškvrne-
né Srdce mojej Matky prišiel 
na svet, tak prídu duše skrze 
toto Srdce k môjmu Srdcu… 
Toto Srdce je prameňom mo-
jich 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 Ne-
poškvrnenej Matky. Dcéra 
moja, skrze Margitu Máriu 
Alacoque som dal svetu veľké 
prisľúbenia, ale pretože som 
vo svojej dobrote nekonečný  
a moje milosti sú nevyčerpa-
teľné, teraz sľubujem ešte 
viac. Ak duše chcú, aby sa 
moje prisľúbenia naplnili, 
nech milujú a uctievajú Nepo-
škvrnené Srdce mojej Matky. 
To budú preukazovať tým, že 
budú skrze deväť po sebe 
nasledujúcich prvých sobôt 
v mesiaci (rovnako, ako pri 
pobožnosti deviatich prvých 
piatkov) po kajúcej príprave 
prijímať moje Telo 
s úmyslom, aby uzmierovali 
moje Božské Srdce spojené 
s Nepoškvrneným Srdcom 
mojej Matky.“ Panna Mária 
žiadala prostredníctvom ses-
try Lucie z Fatimy päť sobôt, 
Spasiteľ však hovorí o devia-
tich. Sestre Konzoláte to odô-
vodnil takto: „Prosba mojej 
Matky o pobožnosť prvých 
päť sobôt je prejavom jej po-
kory, ktorú má aj v nebi, pre-
tože sa necíti hodná rovnakej 
úcty. Moja prosba je však 
prejavom mojej lásky, ktorá 
nemôže zniesť, aby som do-
stal viac ako Tá, s ktorou sme 
v láske spojení.“  
(zdroj: ww.mojakomunita.sk) 
 

13. V MESIACI  

Obrátenie 
 Pri poslednom zjavení vo Fatime 13. októbra  1917 Panna Mária povedala: „Som Ružencová Panna Mária a prišla som napomenúť ve-
riacich, aby sa napravili a prosili Boha o odpustenie svojich hriechov. Nesmú ďalej urážať Pána Boha, ktorý je už aj tak ťažko urážaný. 
Nech sa všetci modlia ruženec.“ Sľúbila, že ak ľudia budú robiť pokánie, vojna sa čoskoro skončí. 
 Už v dejinách vyvoleného národa vidíme, že vždy, keď hrozilo nešťastie, keď sa schyľovalo k vojne, ľudia robili pokánie, postili sa 
a modlili. Pokánie je slovo, ktoré sa v bežnom slovníku dnešného človeka už veľmi nepoužíva, nie je obľúbené. Pod pokáním si ako prvé 
iste predstavíme dlhé pôsty, asketické cvičenia, ako napríklad chodiť naboso či spávať na tvrdej a nepohodlnej doske. No najkrajšou 
a zároveň najkratšou definíciou pokánia je azda táto: Ty a Boh. Pokánie znamená opäť hľadať stratenú jednotu s Bohom. V liste adreso-
vanom jednému biskupovi sestra Lucia píše: „Pokánie, o ktoré Boh prosí, je takéto: viesť život spravodlivý a zhodný s Božími prikázania-
mi, zo všetkého robiť obety a prinášať ich Bohu. On túži, aby všetky duše chápali pokánie takto, lebo niektorí ľudia pod pokáním rozu-
mejú iba tvrdé umŕtvovania a – nepociťujúc silu a potrebu každodenného, zvyčajného pokánia – vedú vlažný život a zotrvávajú 
v hriechu.“                                      (zdroj: Pobožnosť fatimských sobôt, Biskupstvo Rožňava, 2016) 

OVOCIE FATIMY  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.07. sobota PA 18:00 

02.07. 
13. nedeľa cez rok PA 08:00 

svätá liturgia BO 11:00 

03.07. pondelok PA 18:00 

04.07. utorok BO 18:00 

05.07. 
streda 

prenesenie putovnej sochy z Vojčíc do Parchovian 
PA 18:00 

06.07. 
štvrtok  

prenesenie putovnej sochy z Parchovian do Božčíc 
PA 18:00 

07.07. 

piatok  
prenesenie putovnej sochy z Božčíc do Sečoviec 

BO 17:00 

  PA 18:00 

08.07. sobota PA 18:00 

09.07. 14. nedeľa cez rok  
BO 08:00 

PA 09:30 

10.07. pondelok     

11.07. utorok     

12.07. streda     

13.07. štvrtok PA 18:00 

14.07. piatok PA 18:00 

15.07. sobota PA 07:30 

16.07. 
15. nedeľa cez rok  BO 08:00 

PA 09:30  zbierka na opravu farského kostola 

17.07. pondelok PA 18:00 

18.07. utorok BO 18:00 

19.07. streda PA 18:00 

20.07. štvrtok PA 18:00 

21.07. piatok PA 18:00 

22.07. sobota PA 07:30 

23.07. 

16. nedeľa cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

24.07. pondelok PA 07:30 

25.07. utorok PA 18:00 

26.07. 
streda  

slávnosť titulu filiálneho kostola 
BO 18:00 

27.07. štvrtok PA 18:00 

28.07. piatok PA 18:00 

29.07. sobota PA 18:00 

17. nedeľa cez rok PA 08:00 
30.07. 

odpustová slávnosť BO 10:30 

31.07. pondelok PA 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. Roz-
hodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej omši. 
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI  

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Obrázková skladačka 

Otázka na mesiac júl: Ktorý pápež a kedy zasvätil svet 
podľa želania Panny Márie jej nepoškvrnenému srdcu?  

Stav finančných prostriedkov k 31.5.2017: 

Stav na účtoch  5 827,51 € 
Stav v pokladni            26,34 € 
Spolu                         5 853,85 € 
 

Dekrét o možnosti získať úplné odpustky 

 Na základe žiadosti Konferencie biskupov Slovenska 
vydala Apoštolská penitenciária dekrét, podľa ktorého je 
nábožné odriekanie modlitby Korunka k Božiemu milo-
srdenstvu za stanovených podmienok spojené so získa-
ním úplných odpustkov. 
 Apoštolská penitenciária, na základe fakulty jej zve-
renej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné 
odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci 
po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná 
spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel 
Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať 
pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak: 
- nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred 
Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, verejne vystavenou 
alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo  
v kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska; 
- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v zdru-
žení veriacich a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhro-
maždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjed-
notia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníc-
tvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú 
rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou oltárnou svia-
tosťou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustano-
vený kňaz. 
 Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho 
dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku 
Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosr-
denstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné 
odpustky za obvyklých podmienok,  pri zachovaní pred-
pisov č. 24 a 25 o „hatených”. V ostatných prípadoch 
odpustky budú čiastočné.  
 Toto ustanovenie má trvalú platnosť aj bez zverejne-
nia Apoštolského listu vo forme „breve”. Akékoľvek 
opačné ustanovenie nie je prekážkou.  

(zdroj: www.kbs.sk) 


