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ČO SA STALO VO FATIME  

Piate zjavenie – štvrtok, 13. septembra 1917 
 Odkedy boli deti vystavené prenasledovaniu a obviňovaniu z klamstva, čoraz menej ľudí 
pochybovalo o úprimnosti detí a verili, že musí ísť o nadprirodzené záležitosti, lebo ináč by 
nebolo možné vysvetliť hrdinské počínanie detí, ktoré i vo väzení zachovali heroickú statoč-
nosť. 
 13. septembra Panna Mária prichádza do Cova da Iria. Prichádzajú tam aj deti a spolu  
s nimi aj veľmi veľký zástup ľudí. Tisíce pútnikov kľačali na kolenách, plakali, modlili sa plní 
hlbokej viery a prosili Pannu Máriu o materinský príhovor. Rovnako aj k deťom sa dostávali 
prosby o príhovor k Madone. Mnohí z pútnikov volali zďaleka, ba vyliezli na stromy i múry, 
len aby mohli vidieť deti a prosiť ich o pomoc skrze nebeskú Matku. 
 Lucia sa jej opäť pýta, čo si od nich žiada. Panna Mária jej hovorí, že chce, aby pokračovali  
v modlitbe svätého ruženca tak, ako začali. Panna Mária okrem iného povedala: „Modlite sa 
ďalej ruženec, aby ste vyprosili koniec vojny. V októbri príde i svätý Jozef s malým Ježiškom, 
aby priniesli svetu mier a požehnanie.“ 
 Neobyčajné javy, ktoré sa udiali, prilákali pozornosť, zvýšili záujem a príliv ľudí, ktorí sa 
chceli rozprávať s deťmi. Tie museli zanechať pasenie oviec, aby mohli byť k dispozícii náv-
števníkom. Aby sa tieto javy preskúmali, boli poverené viaceré nezaujaté osoby, medzi nimi 
i profesor teológie z arcibiskupského seminára v Lisabone, M. Nunes Formigao, ktorý sa stal 
historikom Fatimy.                             (zdroj: Gonzaga da Fonseca: Fatima, Mária hovorí k svetu) 

 

Víťazstvo Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie 
 Počas druhého zjavenia  
13. júna 1917 Panna Mária po-
vedala: „Ježiš chce zaviesť  
vo svete úctu k môjmu nepo-
škvrnenému srdcu. Kto ju pri-
jme, tomu sľubuje spásu 
a tieto duše budú milované 
Bohom ako kvety, ktoré tam 
položím, aby ozdobili jeho 
trón.“ Hyacinta preto často 
opakovala, že Nepoškvrnené 
Srdce Panny Márie je cestou 
do neba. Lucii hovorievala: 
„Panna Mária povedala, že jej 
nepoškvrnené srdce bude tvo-
jím útočiskom a cestou, ktorá 
ťa privedie k Bohu. Nie si rada? 
Ja jej srdce veľmi milujem! Je 
také dobré!“ 
 Biskupovi z Leiri sa sestra 
Lucia zdôverila, že Panna Má-
ria pri týchto slovách roztvo-
rila ruky a z nich vyšiel prúd 
svetla, ktorý im prenikol 
hruď. Toto svetlo vlialo do ich 
sŕdc nové poznanie 
a k Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie zvláštnu lásku, 
ktorá bola od toho dňa stále 
silnejšia. Lucia spomína: „Pred 
dlaňou pravej ruky Panny Má-
rie bolo srdce ovinuté tŕňmi, 
zdalo sa, že tŕne sú zabodnuté 
do srdca. Pochopili sme, že je 
to Nepoškvrnené Srdce Panny 
Márie zranené hriechmi ľud-
stva a že žiada odčinenie.“ 
 Sv. Ľudovít Mária Grig-
nion z Montfortu v tejto sú-
vislosti píše: „Budú vyvolené 
veľké duše, plné milosti 
a horlivosti, aby sa postavili  
na odpor proti Božím nepriate-
ľom … Budú obzvlášť oddaní 
presvätej Panne, osvecovaní jej 
svetlom, vedení jej duchom, 
podopieraní jej rukou 
a chránení jej ochranou… Pod-
ľa sveta to budú ľudia nepatrní 
a úbohí, pred všetkými ponižo-
vaní, pošliapaní a prena-
sledovaní, … ale zato budú 
bohatí na Božie milosti, ktoré 
im Mária bude bohato rozdá-
vať … a tak silno opretí o Božiu 
pomoc, že svojou poníženos-
ťou, v spojení s Pannou Má-
riou, rozdrvia hlavu pekelného 
hada a privodia víťazstvo Ježi-
ša Krista.“ 
 „Nakoniec moje nepoškvr-
nené srdce zvíťazí!“  
Pokračovanie na ďalšej strane  

13. V MESIACI  

 Nijaká iná udalosť 20. storočia tak výrazne ako zjavenie Panny Márie vo Fatime nedokazu-
je, že Boh aj dnes zasahuje do histórie. Ale aj to, že je to sám človek, ktorý svojimi modlitba-
mi môže ovplyvniť históriu. 
 To nepochopil nikto lepšie ako sv. Maximilián Kolbe (1894-1941), ktorého „Militia Imma-
culatae“ (dnes aj mariánska iniciatíva) bude na budúci rok sláviť storočnicu. Kolbe, syn ne-
meckého tkáča a poľskej matky vstúpil po mariánskom zjavení k františkánom v r. 1910. Keď 
v r. 1917 študoval v Ríme teológiu, stal sa svedkom osláv 200-ročnice slobodomurárov, ktoré 
vyvrcholili do satanistickej procesie na Námestí svätého Petra. Bratia lóže niesli vlajku 
s nápisom:  
 „Satan musí vládnuť vo Vatikáne a pápež musí byť jeho otrokom“, ktorá ukazovala ar-
chanjela Michala v pazúroch démona. K tomu spievali satanovu hymnu talianskeho básnika, 
slobodomurára a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Giosuéa Carducciho. V nej sa oceňoval 
aj reformátor z Wittenbergu: „Tak ako Martin Luther zhodil svoju mníšsku kutňu, tak aj ty, 
duch človeka, zhoď svoje reťaze.“ 
 Otrasený týmto bohorúhavým divadlom sa Kolbe rozhodol so šiestimi bratmi proti 
„bojovému zväzku satana“, slobodomurárstvu, založiť mariánske rytierstvo. A tak 16. októbra 
1917, iba tri dni po poslednom zjavení a spektakulárnom slnečnom zázraku vo Fatime a 9 dní 
pred vypuknutím októbrovej revolúcie v Petrohrade, založil „Rytierstvo Nepoškvrnenej“. Jeho 
cieľom bolo dennou modlitbou, nosením a šírením „zázračnej medaily“ a oddanosťou Božej 
Matke vrúcne vyprosovať obrátenie všetkých heretikov a schizmatikov, najmä slobodomurá-
rov. V roku 1918 pápež Benedikt XV. požehnal túto iniciatívu, ktorá v roku 1927 dostala cir-
kevno-právny status „arcibratstva“. V Poľsku potom Maximilián Kolbe založil 
v Niepokalanówe katolícke vydavateľstvo, ktoré dostalo na misijnej ceste do Japonska v roku 
1930 prvú zámorskú pobočku. 
 Po vpáde Nemcov v Poľsku v roku 1939 poskytol páter 2300 židom a mnohým poľským 
a ukrajinským katolíkom v misijnom centre útočisko. Keď to nacisti v roku 1941 zistili, od-
viezli ho do Osvienčima. Tam položil život za nevinného otca rodiny, ktorý mal byť poprave-
ný – po 14 trýznivých dňoch v „bunkri hladu“ mu dali injekciu s jedom. Rytier Božej Matky sa 
stal mučeníkom a dnes sa považuje za jedného z najväčších svätcov 20. storočia. Jeho hnutie 
zmierilo po vojne národy. 
 Aká bude naša odpoveď na výzvu, ktorá už 100 rokov znie z Fatimy?  Priznáme sa k Božej 
Matke, ktorá nám už v roku 1917 ukázala cestu ku Kristovmu pokoju? Vstúpime do služby 
Panne Márii a pomôžeme jej zvíťaziť nad mocou Zlého? 
(zdroj: Štyri jubileá roku 2017, ktoré vzbudzujú nepokoj; Dr. h.c. Michael Hesemann, článok je 
redakčne upravený) 

OVOCIE FATIMY  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.09. piatok   
BO 17:00 

PA 18:00 

02.09. sobota PA 18:00 

03.09. 22. nedeľa v období cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

04.09. pondelok PA 18:00 

05.09. utorok BO 18:00 

06.09. streda PA 07:30 

07.09. štvrtok PA 18:00 

08.09. piatok PA 18:00 

09.09. sobota PA 18:00 

10.09. 23. nedeľa v období cez rok   
BO 08:00 

PA 09:30 

11.09. pondelok PA 18:00 

12.09. utorok PA 18:00 

13.09. streda PA 18:00 

14.09. štvrtok BO 18:00 

15.9. 
piatok 

slávnosť Sedembolestnej Panny Márie   

PA 08:00 

Vojčice 10:30 

16.09. sobota PA 18:00 

17.09. 

24. nedeľa v období cez rok 
zbierka na opravu farského kostola 

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

18.09. pondelok BO 18:00 

19.09. utorok PA 18:00 

20.09. streda PA 07:30 

21.09. štvrtok PA 18:00 

22.09. piatok PA 18:00 

23.09. sobota PA 18:00 

25. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

24.09. 
svätá liturgia PA 08:00 

  PA 09:30 

  BO 11:00 

25.09. pondelok PA 18:00 

26.09. utorok BO 18:00 

27.09. streda PA 07:30 

28.09. štvrtok PA 18:00 

29.09. piatok PA 18:00 

30.09. sobota PA 16:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané 
okolnosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverej-
ňujú po nedeľnej svätej omši. 
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Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 

Obrázková skladačka 

Otázka na september: Pri ktorom zjavení Panny Márie 
vo Fatime videli deti aj svätého Jozefa a dieťa Ježiša?  

Stav finančných prostriedkov k 31.7.2017: 

Stav na účtoch   8 784,42 € 
Stav v pokladni            779,19 € 
Spolu     9 563,61 € 
 

Oznam 

 Príprava pred prijatím sviatosti birmovania začne  
01. októbra 2017. Prosím rodičov, aby prihlásili svoje 
deti do 23. septembra 2017 v zákrestii kostola na prí-
pravu pred prijatím sviatosti birmovania. Príprava po-
trvá približne dva roky. Rodičia môžu prihlásiť svoje 
deti, ktoré v tomto školskom roku dovŕšia trinásť ro-
kov. Prihlásiť sa môžu deti a mladí z našej farnosti. 
Birmovanci z iných farností len s písomným súhlasom 
svojho farára. Ďalšie informácie o príprave zverejníme 
v oznamoch 24. septembra 2017 pri svätých omšiach.  

Pozvanie 

sľubuje Panna Mária. A pozýva nás spolupracovať  
na jej víťazstve. Aj tým, že si spoločne konáme pobož-
nosti prvých sobôt. Víťazstvo Panny Márie sa začína 
predovšetkým v srdci každého z nás, keď jej dovolíme 
formovať z nás jej apoštolov. 
(zdroj: Pobožnosť fatimských sobôt, Biskupstvo Rožňa-
va, 2016)    


