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ČO SA STALO VO FATIME  
Štvrté zjavenie – nedeľa, 19. augusta 1917 
 13. augusta prichádza do Cova da Iria už množstvo ľudí. Zjavenia Panny Márie veľmi dráždili slo-
bodomurárov. Starosta krajského mesta Vila Nova de Ourém prichádza 13. augusta do Fatimy na faru  
za pánom farárom a žiada si predvolať deti. Miestny farár dal deti priviesť na faru a starosta ich odvie-
dol do svojej vily do krajského mesta. Tam deti vypočúval a zastrašoval, žiadal ich, aby odvolali zjave-
nia, aby pripustili, že klamali. Hyacintke hovorí, že ak toto všetko neodvolá, má tam kotol s vriacim 
olejom a v tom oleji ju uvarí. Nakoniec do svojej vily zavolá psychiatra a deti necháva vyšetriť. Psy-
chiater mal za úlohu vyhlásiť, že deti majú halucinácie a že sú psychicky choré. Psychiater ich vyšetril 
a zistil, že deti sú úplne v poriadku. 
 Ľudia prichádzajú do Cova da Iria. Okolo poludnia všetci uvideli žiaru, v ktorej Panna Mária pri-
chádza, ale deti neprišli. Ľudia nevedeli, čo sa stalo. Lenže neskôr niekto v zástupe vykríkol, že sta-
rosta deti uväznil. A tak sa dvíha vlna odporu voči starostovi. Starosta musí deti vrátiť naspäť do Fati-
my. Deti prichádzajú so svojimi ovečkami na pašu. Keďže sa deti 13. augusta na zjavenie nemohli 
dostaviť, zjavenie majú až 19. augusta. Panna Mária im znovu opakuje, že si želá, aby do Cova da Iria 
prišli aj na ďalší mesiac 13. septembra a 13. októbra. A tu im aj sľubuje, že v októbri urobí zázrak. Žia-
dala ich, aby sa veľa modlili a prinášali obety za hriešnikov. Povedala: „Modlite sa, veľa sa modlite  
a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetu-
je a nemodlí.“ Ľudia sa začali na deti obracať s rôznymi prosbami, aby ich predkladali Panne Márii. 
Lucia všetky prosby odovzdáva Panne Márii. Panna Mária im hovorí, že niektorých uzdraví, ale nie-
ktorí ostanú tak ako sú, so svojou chorobou, so svojím utrpením, pretože to je pre spásu ich duše 
oveľa lepšie.               (zdroj: Gonzaga da Fonseca: Fatima, Mária hovorí k svetu) 

 

Modlitby a obety za 
hriešnikov 
 Panna Mária trom fa-
timským deťom povedala: 
„Modlite sa, veľmi sa mod-
lite a prinášajte obety  
za hriešnikov. Nezabúdajte, 
že mnoho duší je zatrate-
ných preto, lebo nemajú 
nikoho, kto by sa za ne 
modlil a obetoval.“ 
 Už anjel vo svojom 
druhom zjavení deťom 
povedal: „Modlite sa! Veľa 
sa modlite! Ježišovo 
a Máriino srdce má s vami 
plány milosrdenstva. Priná-
šajte Pánu Bohu neustále 
modlitby a obety.“  

  

 Na otázku Lucie, ako 
majú prinášať obety odpo-
vedal: „Všetko, čo môžete, 
prinášajte ako obetu 
uzmierenia za hriechy, 
ktoré Boha urážajú, a ako 
prosbu za obrátenie hrieš-
nikov. Dosiahnete tak mier 
pre svoju vlasť. Ja som jej 
anjel strážca, anjel Portu-
galska. Predovšetkým po-
korne prijímajte utrpenia, 
ktoré Pán na vás zošle.“ 
 Sestra Lucia spomína 
takto: „Tieto slová anjela sa 
nám vryli do duše ako svet-
lo, v ktorom sme poznali, 
kto je Boh, ako nás miluje 
a ako chce byť milovaný. 
Poznali sme hodnotu obety 
a ako je mu milá a ako skr-
ze obety obracia hriešni-
kov. Preto sme od tejto 
chvíle začali obetovať Pánu 
Bohu všetko, čo nás ťažilo. 
Nehľadali sme však iné 
umŕtvovanie a pokánie ako 
to, že sme sklonení k zemi 
opakovali celé hodiny mod-
litbu, ktorú nás anjel nau-
čil.“ 
(zdroj: Pobožnosť fatim-
ských sobôt, Biskupstvo 
Rožňava, 2016) 

13. V MESIACI  

 Sv. Štefan pochádzal z vojvodskej rodiny. Jeho otec Gejza v rokoch 972-997 vládol v Uhorsku ako 
veľkoknieža. Matka Šarlota bola dcérou sedmohradského kniežaťa Gyulu. Štefan sa narodil asi v roku 
975 v Ostrihome. Pokrstil ho zrejme pasovský biskup Pilgrim alebo jeden z jeho kňazov. Dovtedy sa 
volal Vajk. V roku 995 sa oženil s bavorskou princeznou bl. Gizelou. V roku 997 prebral vládu po svo-
jom otcovi Gejzovi, ktorý v tom roku zomrel. Bol múdrym a dobrým panovníkom. Porazil odbojné 
pohanské kniežatá, ktoré sa vzbúrili proti nemu a okrem toho často žili lúpežníckym spôsobom živo-
ta. Do svojej krajiny povolal učiteľov kresťanského života z okolitých krajín. Vtedy prišlo do Uhorska 
mnoho zbožných mužov. Ako Gejza, tak aj Štefan si uvedomoval, že treba zmeniť kočovný život Ma-
ďarov, ak nechcú vyhynúť ako pred nimi Huni. Preto vyvinul veľké úsilie, aby naučil ľudí usadlému 
spôsobu života podľa vzoru kresťanskej Európy. Svoju krajinu rozdelil do desiatich biskupstiev s dvo-
ma arcibiskupstvami. Na Zobore v Nitre obnovil jestvujúci benediktínsky kláštor sv. Hypolita. Tento 
kláštor, ako aj iné kláštory, obdaroval majetkami a pozemkami. Jeho najlepšími spolupracovníkmi 
boli nemeckí, francúzski, talianski i českí benediktíni, z radov ktorých pochádzali aj prví biskupi. 
Štefan zakladal školy, vydal zákonník, cirkevným i svetským úradom predpísal ako úradnú reč latin-
činu. Vyslal posolstvo k pápežovi Silvestrovi II., v ktorom ho oboznámil so svojou činnosťou a prosil 
ho o požehnanie a tiež o udelenie kráľovského titulu. Pápež bol nadšený tým, čo počul. Poslal mu 
drahocennú korunu a apoštolský kríž, ktorý nosievali biskupi pri verejných slávnostiach pred uhor-
ským kráľom. Odtiaľ prislúchal uhorským kráľom titul „apoštolský kráľ“. Kráľ ako pápežský legát 
zriaďoval biskupstvá, určoval ich hranice a menoval cirkevných hodnostárov. Pápež dňa 27. marca 
roku 1000 vydal bullu Legati nobilitatis, v ktorej dal kráľovi potrebné právomoci na tieto činnosti.  
Na Vianoce roku 1000 bol Štefan korunovaný za kráľa v Ostrihome. Korunoval ho ostrihomský arci-
biskup Dominik. 
 Štefan zdvojnásobil svoju apoštolskú horlivosť. Na ostrihomskom hrade dokončil stavbu chrámu 
sv. Vojtecha. Ustanovoval biskupov, nariadil, aby každých desať obcí malo kostol. Do nich zaobstará-
val bohoslužobné potreby. Jeho nábožná manželka Gizela zhotovovala bohoslužobné rúcha. Starali 
sa aj o pútnikov, kráľ zriadil pre nich ubytovne. Sám dozeral na to, ako sa dodržujú jeho nariadenia, 
často prišiel medzi ľudí v preoblečení, nepoznaný, aby lepšie dozrel na poriadok. Dokonca aj kázaval 
o viere a povinnostiach kresťana. Chorým a chudobným rozdával almužnu. Viackrát musel však aj 
bojovať proti svojim nepriateľom. Mal viac detí, no nažive ostal len jeho syn Imrich, ktorého si tiež 
uctievame ako svätého. Dal ho vychovať sv. Gerardovi, neskoršiemu biskupovi. Niekoľkokrát musel 
čeliť aj sprisahaniam proti nemu. Posledné roky jeho života boli poznačené chorobou a neúspešným 
pokusom sprisahancov o vraždu. Keďže jeho syn Imrich zomrel ešte mladý, za svojho nástupcu určil 
Štefan Petra, syna svojej sestry Gizely. Zomrel 15. augusta 1038 v Ostrihome (alebo v Székesfehérvári). 
Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor VII. v roku 1083 spolu s ďalšími, ktorí sa pričinili o pokresťanče-
nie Uhorska. Medzi nimi bol aj jeho syn Imrich.                               (zdroj: www.zivotopisysvatych.sk) 

SVÄTÝ ŠTEFAN - NÁŠ PATRÓN  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.08. utorok BO 18:00 

02.08. streda PA 18:00 

03.08. štvrtok PA 18:00 

04.08. piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

05.08. sobota 
Obišovce 10:00 

PA 18:00 

06.08. 

DV 08:00 
18. nedeľa cez rok 

odpustová slávnosť DV 
PA 09:30 

BO 11:00 

07.08. pondelok PA 18:00 

08.08. utorok BO 18:00 

09.08. streda PA 07:30 

10.08. štvrtok PA 18:00 

11.08. piatok PA 18:00 

12.08. sobota PA 11:00 

13.08. 19. nedeľa cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

14.08. pondelok PA 18:00 

15.08. 
utorok 

slávnosť Nanebovzatia Panny Márie   

BO 17:00 

PA 18:00 

16.08. 
streda 

slávnosť svätého Štefana uhorského kráľa 
Fatimský deviatnik a zasvätenie farnosti 

PA 18:00 

17.08. štvrtok PA 18:00 

18.08. piatok PA 18:00 

19.08. sobota PA 18:00 

20.08. 

20. nedeľa cez rok 
 zbierka na opravu farského kostola 

PA 08:00 

svätá liturgia BO 11:00 

21.08. pondelok PA 07:30 

22.08. utorok     

23.08. streda     

24.08. štvrtok PA 18:00 

25.08. piatok PA 18:00 

26.08. sobota BO 18:00 

27.08. 

21. nedeľa cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

odpustová slávnosť PA PA 09:30 

28.08. pondelok PA 18:00 

29.08. utorok BO 18:00 

30.08. streda PA 07:30 

31.08. štvrtok 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 

Augustová otázka znie takto: Kedy v auguste sa zjavila 
Panna Mária vo Fatime?  

Stav finančných prostriedkov k 30.6.2017: 

Stav na účtoch   7 072,96 € 
Stav v pokladni            364,73 € 
Spolu     7 437,69  € 
 
Princíp GISO 

 Vo firemnom svete manažéri riadia skladové zásoby 
podľa princípu FIFO (first in, first out): prvé dnu, prvé 
von. To znamená, že výrobky, ktoré prídu do skladu ako 
prvé, sú ako prvé vyexpedované.  
 Podobný princíp funguje v duchovnom svete, ale 
nazývame ho GISO (God in, satan out): Boh dnu, satan 
von. Dovoľte Duchu Svätému, aby vás naplnil, a odmiet-
nite všetko, čo pochádza od diabla. Tu sú tri kroky, ktoré 
vám pomôžu uviesť tento princíp do praxe: 
1. Ráno, keď sa zobudíte, obráťte srdce k Duchu Sväté-
mu. Pozvite ho spolu s jeho pozitívnymi, láskyplnými 
myšlienkami do mysle. Vyjadrite svoju vieru, že každý 
dobrý a dokonalý dar pochádza od neho a každá nega-
tívna myšlienka má svoje korene v diablových úmysloch. 
Podriaďte sa Bohu a on vás naplní svojimi dobrými  
a svätými úmyslami. 
2. Pri modlitbe počúvajte. Či už je to ruženec, eucharis-
tická adorácia, svätá omša, alebo osobná modlitba a číta-
nie Písma, na chvíľu sa zastavte, aby vás Duch mohol 
osloviť. Očakávajte, že chce hovoriť, a skúste zistiť, čo 
vraví. Aj keby to bolo jednoduché slovo ako napríklad 
„pokoj“, „nádej“ alebo „dôvera“, prijmite to slovo a skús-
te ho počas dňa uvádzať do praxe. Takto dovolíte Bohu, 
aby vstúpil dnu. 
3. Keď sa ocitnete v situácii, ktorá si vyžaduje reakciu, 
alebo keď vám počas dňa prídu na myseľ nové myšlien-
ky, položte si otázku: „Sú tieto myšlienky povzbudivé 
alebo rozdeľujúce? Zostávam pozitívne naladený alebo 
ma napĺňajú sebectvom, hnevom alebo smútkom?“ Len 
čo zistíte zdroj týchto myšlienok, konajte. Sústreďte sa 
na pozitívne myšlienky a odmietnite negatívne. Rozhod-
nite sa, že budete myslieť „na všetko, čo je pravdivé, čo je 
cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo 
má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné“ (Flp 4, 8). 

(zdroj:  www.smn.sk, z článku Príď a naplň ma, Pane!) 


