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ČO SA STALO VO FATIME  

Šieste zjavenie – sobota, 13. októbra 1917 
 13. októbra 1917 sa do Fatimy zišlo veľmi veľké množstvo ľudí, pretože na tento deň je 
prisľúbený zázrak. Lucia o tomto zázraku hovorila, že Panna Mária ním potvrdí pravosť 
zjavení. Lucia to doma nemá ľahké. Jej mama je plná strachu, že Lucia ľudí podviedla. Bojí 
sa, že sa nič nestane, že jej dcéra ostane klamárkou a celá ich rodina utrpí na dobrom me-
ne, ktoré má. 
 Podľa štatistiky 13. októbra do Cova da Iria prišlo asi 70 000 ľudí. Počasie nebolo dob-
ré, vonku pršalo, bola zima, fúkal silný vietor. Ľudia, ktorí od skorého rána prichádzali  
do Cova da Iria, borili sa v blate a boli celí premočení. Keďže fúkal vietor, nepomohli im 
ani dáždniky. Od rána sa tam modlili a čakali na to, čo Boh vykoná skrze Pannu Máriu. 
 Do Cova da Iria prišli aj mnohí slobodomurári, ktorí chceli toto všetko zosmiešniť, 
uviesť v masmédiách, akí luhári sú kresťania. Pre nich táto chvíľa čakania bola veľmi dlhá. 
Okolo poludnia prišli do Cova da Iria aj deti. Mali veľký problém sa tam dostať cez davy 
ľudí. Chlapi im pomáhali dostať sa k dubu, kde sa im po minulé mesiace Panna Mária zja-
vovala. 
 Okolo poludnia v žiare a v blesku prišla Panna Mária. Zjavila sa im nad nízkym du-
bom, ktorý bol celý zničený, pretože ho už ľudia obtrhali. Lucia sa jej opäť opýtala, čo si 
od nich žiada. Žiadala, aby na tomto mieste postavili kaplnku na jej počesť, pretože je Ru-
žencová Panna Mária. Chcela, aby sa každý deň modlili svätý ruženec. Keďže v tom čase 
bola prvá svetová vojna, Lucia sa jej opýtala, či sa čoskoro skončí táto vojna. Panna Mária 
im odpovedala, že sa skončí skoro a vojaci sa vrátia domov. Lucia s Matkou Božou rozprá-
vala aj o bežných veciach. 
 Potom sa stala jedna zvláštna vec. Slnko bolo zakryté mrakmi, husto pršalo. Tesne 
predtým, ako sa malo začať zjavenie, dážď ustal, mraky sa akoby začali od seba vzďaľovať 

a v malej štrbine sa za-
čalo ukazovať slnko. 
Panna Mária roztvorila 
ruky, z ktorých opäť 
vyšla žiara. Krátko nato 
sa stal zázrak nazývaný 
aj ako tanec slnka. Sln-
ko bolo úplne jasné, 
začalo sa točiť  
a menilo rôzne farby. 
Farebné lúče padali  
na ľudí, takže aj ľudia sa 
navzájom videli fareb-
ne. Rýchlo rotujúce 
slnko akoby padalo  

na zem a ľudia sa báli. Všetci si mysleli, že sa blíži koniec sveta. Ľudia od hrôzy a strachu 
kričali, padali do blata, modlili sa a prosili o odpustenie hriechov. Zázrak slnka trval asi  
10 minút. 
 Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do slnka, v popredí uvideli Pannu 
Máriu, malého Ježiška a svätého Jozefa. Panna Mária sa im zjavila so Svätou rodinou. To 
bolo jedno zjavenie. Potom toto zmizlo a Panna Mária sa im zjavila ako Karmelská Panna 
Mária. Lucia to spoznala podľa jej šiat. Keď aj toto zmizlo, Panna Mária sa im zjavila ešte 
ako Sedembolestná Panna Mária. Lucia spoznávala v duchu, že aj keď Panna Mária pri-
chádza v rôznych podobách, vždy si želá jedno a to isté ako Matka, aby nám pomohla 
kráčať cestou svätosti, aby nám ukázala cestu. 
 Prítomnosť Svätej rodiny v zjavení chápala ako naliehavú výzvu k svätosti rodín, aby 
sme upriamili svoj pohľad na nazaretskú rodinu a nasledovali ju pri tomto putovaní  
do neba. V zjavení Karmelskej Panny Márie v rehoľnom rúchu vidí výzvu k dokonalosti  
v zasvätenom živote a v zjavení Sedembolestnej Márie vidí výzvu k dokonalosti kresťan-
ského života a vyjadrenie hodnoty utrpenia a obety z lásky. Tento zázrak potvrdil pravosť 
zjavení vo Fatime. 

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

 

Zasvätenie 
 Panna Mária prišla vo Fatime 
požiadať o zasvätenie Ruska jej 
nepoškvrnenému srdcu 
a o zmierujúce sväté prijímania 
na prvé soboty piatich po sebe 
nasledujúcich mesiacov. Prisľú-
bila za to obrátenie ľudstva 
a pokoj vo svete. V opačnom 
prípade rozšíri ruský komuniz-
mus svoje omyly po celom svete, 
prídu vojny, prenasledovanie 
Cirkvi, mučeníctvo mnohých 
kresťanov, utrpenie pre Svätého 
Otca a zničenie niektorých náro-
dov. Preto sestra Lucia neúnav-
ne prosila, aby Svätý Otec zasvä-
til svet Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie so zvláštnym dôra-
zom na Rusko, a tiež, aby všetci 
biskupi sveta urobili to isté. Po-
učme sa z minulosti! Fatima je 
stále aktuálna, posolstvo Panny 
Márie obsahuje liek pre ľudstvo, 
liek na nové nebezpečenstvá, 
ktoré nie sú menej hrozné ako 
„bludy Ruska“. 
 Veľký mariánsky apoštol 
svätý Ľudovít Mária Grignion 
z Montfortu často vysvetľoval, 
že kráľovstvo Krista príde cez 
kráľovstvo Márie po rozšírení 
pravej úcty k nej po celom svete. 
Povedal: „Mária je najistejšia, 
najľahšia, najkratšia 
a najdokonalejšia cesta k Ježišovi 
Kristovi.“ 
 V Márii sa celé stvorenie  
vo vtelenom Slove zasvätilo Bo-
hu. Zasvätenie jej Nepoškvrne-
nému Srdcu je nasledovaním 
Krista. To pochopil aj veľký ma-
riánsky pápež svätý Ján Pavol II.: 
„Totus Tuus, celý tvoj, Mária! 
Táto formula nemá iba pietny 
charakter, nie je len výrazom 
zbožnosti. Ide o čosi viac. 
…Spočiatku sa mi zdalo, že sa 
musím vzdať mariánskej zbož-
nosti svojho detstva v prospech 
kristocentrizmu. Vďaka svätému 
Ľudovítovi M. Grignionovi 
z Montfortu som však pochopil, 
že ozajstná zbožnosť k Božej 
Matke je kristocentrická, ba je 
hlboko zakorenená v trojičnom 
tajomstve Boha a v tajomstve 
vtelenia a vykúpenia. Takto som 
teda s novým vedomím pochopil 
mariánsku úctu a túto zrelú for-
mu zbožnosti k Matke Božej som 
praktizoval.“ 
(zdroj: Pobožnosť fatimských 
sobôt, Biskupstvo Rožňava, 2016) 
   

13. V MESIACI  



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.10. 26. nedeľa v období cez rok   
Obišovce 10:30 

PA 15:00 

02.10. pondelok PA 18:00 

03.10. utorok BO 18:00 

04.10. streda PA 18:00 

05.10. štvrtok PA 18:00 

06.10. piatok 
BO 17:00 

PA 18:00 

07.10. sobota PA 15:30 

08.10. 27. nedeľa v období cez rok   
PA 09:30 

BO 11:00 

09.10. pondelok PA 18:00 

10.10. utorok BO 18:00 

11.10. streda PA 18:00 

12.10. štvrtok PA 18:00 

13.10. piatok PA 18:00 

14.10. sobota PA 15:00 

15.10. 
28. nedeľa v období cez rok 

zbierka na opravu farského kostola   

PA 09:30 

BO 11:00 

16.10. pondelok PA 18:00 

17.10. utorok BO 18:00 

18.10. streda PA 18:00 

19.10. štvrtok PA 18:00 

20.10. piatok PA 18:00 

21.10. sobota PA 18:00 

22.10. 

29. nedeľa v období cez rok 
 zbierka na misie  

PA 09:30 

svätá liturgia BO 11:00 

23.10. pondelok PA 18:00 

24.10. utorok BO 18:00 

25.10. streda PA 07:30 

26.10. štvrtok PA 07:30 

27.10. piatok     

28.10. sobota   DV 15:00 

29.10. 

30. nedeľa v období cez rok DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

 PA 09:30 

  BO 11:00 

30.10. pondelok PA 18:00 

31.10. utorok PA 18:00 

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

Obrázková skladačka 

Súťažná otázka: Koľkokrát sa zjavila Panna Mária Lucii, 
Hyacinte a Františkovi vo Fatime?  
 

Vyhodnotenie - súťažiaci, ktorí postupne zbierali  
a vystrihovali časti obrázka si mohli vytvoriť tento ob-
rázok.  

Poskladaný obrázok spolu s odpoveďami na súťažné 
otázky môžete priniesť do konca októbra v obálke, na 
ktorú uvediete Vaše meno a adresu a vložíte ju do 
označenej krabičky, ktorá bude umiestnená pri boč-
nom východe z kostola. 

Stav finančných prostriedkov k 31.8.2017: 

Stav na účtoch   10 229,89 € 
Stav v pokladni            366,34 € 
Spolu      10 596,23 € 
 

Modlitbový úmysel pápeža Františka: Za pracujúcich 
i nezamestnaných 
 V októbrovom úmysle Apoštolátu modlitby Svätý 
Otec František upozorňuje na práva ľudí, ktorí pracujú  
a rovnako i nezamestnaných. Vyzýva všetkých veriacich 
zapojiť sa do modlitby za svet práce a autentický pokrok 
človeka a spoločnosti týmito slovami: „Za oblasť práce, 
aby každému bolo zaručené rešpektovanie jeho práv  
a ich ochrana, a aby nezamestnaní dostali možnosť pri-
spievať k budovaniu spoločného dobra.“ 
 Svoju výzvu adresoval pápež František aj formou 
krátkeho videoposolstva, v ktorom hovorí: „Musíme 
vždy pamätať na dôstojnosť a práva pracujúcich, kriticky 
upozorňovať na situácie ich porušovania a prispievať ku 
skutočnému rozvoju človeka a spoločnosti. Modlime sa, 
bratia, za oblasť práce, aby každému bolo zaručené reš-
pektovanie a ochrana jeho práv a aby nezamestnaní do-
stali možnosť prispievať prácou k budovaniu spoločného 
dobra.“ 
 Slovenskí biskupi vybrali na mesiac október tento 
úmysel Apoštolátu modlitby: „Aby sme si v tomto mesia-
ci zasvätenom misiám uvedomovali potrebu podieľať sa 
na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, obetou 
a konkrétnou pomocou.“                             (www.tkkbs.sk) 


