Storočnica fatimského zjavenia
Téma 1. - Udalosti zjavenia
Kongregácia pre náuku viery v dokumente o Fatime uvádza, že "posolstvo Fatimy je
najprorockejšie z moderných zjavení". Vo Fatime Boh zasahuje skrze Pannu Máriu použijúc
tri malé, ktoré nevedia ani čítať, ani písať. Miestny biskup vyhlásil 13.10.1930 za hodné
dôvery videnia, ktoré mali deti a úradne povolil kult Fatimskej Panny Márie.
Zjavenie anjela
Zjaveniu Panny Márie deťom predchádzalo opakované zjavenie anjela. V roku 1915
Lucia, ktorá mala vtedy iba 8 rokov, pásla ovce so svojimi kamarátkami na pozemku, ktorý
patril ich rodine v Cabeco. Tam videli anjela ako niečo priesvitné, čo sa vznáša vo vzduchu.
Deti nevedeli, čo to je. Lucia o tom mlčala, ale jej kamarátky to rozniesli po dedine. A tak sa
Lucia opustila dievčatá a začala pásavať ovečky len s Hyacintkou a Františkom.
V roku 1916 sa im opäť zjavil anjel ako pekný mladík, priesvitný ako krištáľ. Povedal
im aby sa ho nebáli a predstavil sa ako anjel mieru. Naučil ich modlitbu: «Môj Bože, verím
v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba, milujem ťa! Prosím ťa za odpustenie pre tých, ktorí
neveria, tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú.»
Druhé zjavenie anjela bolo niekedy v lete 1916, pri studni domu Lucie. Zrazu pred
sebou videli postavu anjela, ktorý im povedal, aby hlavne prinášali Pánovi neustále modlitby
a obety za obrátenie hriešnikov, a že je anjel strážny Portugalska.
Tretie zjavenie anjela bolo koncom leta alebo začiatkom jesene v roku 1916. Na úpätí
hory Cabeço bola jaskyňa, v ktorej sa Lucia, František a Hyacinta modlili modlitbu, ktorú ich
naučil anjel. Nad sebou uvideli svetlo, vstali a zbadali anjela, ktorý im podal sv. prijímanie.
Prvé zjavenie Panny Márie 13. mája 1917
13. mája 1917, bola nedeľa, deti opäť išli pásť svoje ovečky do Cova da Iria a okolo
jednej hodiny popoludní nad malým dubom sa im prvý krát zjavila Panna Mária. Prišla
v jemnom jase, oblečená v bielom a skvela sa ako slnko. Lucia ako prvá nabrala odvahu
a rozprávala s Pannou Máriou. Mária povedala, že prichádza z neba, a že aj oni prídu do neba,
ale musia prinášať ešte veľa obiet. Chcela tiež, aby vždy 13. v mesiaci prichádzali na toto
miesto, šesť mesiacov po sebe. Keď sa zjavenie skončilo deti prišli domov. Lucia mala z toho
veľké problémy. Jej mama nechcela prijať takúto správu, aby jej dcéra mala nejaké videnie,
mála z toho hrôzu a strach. Lucia pre tieto zjavenia veľmi trpela.
Zjavenie 13. Júna
Deti Panne Márii prisľúbili, že prídu tam aj trinásteho v nasledujúci mesiac. Preto sa
vybrali na to miesto, kde mali prvé zjavenie. Okolo poludnia sa situácia zopakovala. Objavil
sa blesk a žiara. V tejto žiare prichádzala na obláčiku Panna Mária. Lucia sa s ňou opäť
rozprávala. A Panna Mária im opäť hovorila: "Chcem, aby ste prišli tu 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."
Zjavenie 13. Júla
13. júla 1917 si Panna Mária žiadala, aby deti opäť prišli do Cova da Iria. Lucia začala
prežívať zápas, a to útoky zo strany mamy, útoky zo strany kňaza, výsmech dedinčanov,
pochybnosť, že tieto zjavenia môžu byť dielom satana, to všetko tak na ňu doľahlo, že Lucia
sa rozhodla 13. júla do Cova da Iria neisť. František a Hyacintka jej dohovárali, že to sľúbili

a oni sami tam ísť nemôžu, lebo sú maličký. Ale Lucia im oznámila deň predtým, že nepôjde.
V nasledujúci deň. 13. júla sa Lucia ráno zobudila a ako Lucia sama povedala: "Bola to
zvláštna sila, milosť, v jednom okamihu akoby ma pobadala neznáma sila, utekala som pre
Hyacintku a Františka a povedala som im, že musíme ísť do Cova da Iria." Nakoniec tam išli.
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 a čo žiada, a
taktiež že urobí žiadaný zázrak.
13. júla im Panna Mária dala 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 vlastne Panna Mária deťom povedala?
V prvej časti tajomstva ukázala deťom peklo. Lucia to popísala takto: ...videli sme
sťa more ohňa, diablov a duše,... Duše sa v tomto požiari vznášali, dvíhané do výšky
s plameňmi, ktoré ale potom znovu padali... Krik, stonanie a zúfalstvo spôsobovali hrôzu
a trasenie... Boli sme takí prestrašení, že sme dvihli oči k Panne Márii a prosili o pomoc“.
Druhá časť tajomstva hovorila o budúcnosti. Vtedy nám Panna Mária povedala: že
Boh chce vo svete zaviesť úctu k jej Nepoškvrnenému Srdcu. Tiež ľudí vyzývala, aby urobili,
čo im povie, a tak sa veľa duší zachráni a bude mier. Napríklad zmierne sväté prijímania
počas prvých sobôt v mesiaci a tiež, aby zasvätili Rusko jej Nepoškvrnenému srdcu.
Predpovedala aj druhú svetovú vojnu, a že Rusko bude šíriť svoje bludy po svete a Svätý Otec
bude musieť veľa trpieť, a rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec zvíťazí jej
Nepoškvrnené Srdce. Portugalsko si zachová svoju vieru a Svätý Otec jej zasvätí Rusko.
Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti. Bola
zverejnená až 13. mája 2000. Sestra Lucia písala, že cirkev bude kráčať cestou utrpenia
a bude veľa mučeníkov, medzi ktorými budú aj biskupi a pápež. Tiež o tom, že zabraňuje
anjelovi, aby potrestal ľudí. Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti
modlitbu: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do
neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“
Zjavenie 19. Augusta
Zjavenia Panny Márie veľmi dráždili slobodomurárov. Preto starosta krajského mesta
Vila Nova de Ourém prišiel 13. augusta do Fatimy za pánom farárom a požiadal o deti.
Miestny farár dal deti priviesť a starosta ich zobral autom do svojej vily, do krajského mesta.
Tam deti vypočúval a zastrašoval, potom zavolal psychiatra a deti nechal vyšetriť.
Psychiater zistil, že deti sú úplne v poriadku.
Ľudia, ktorí prichádzali do Cova da Iria, a bolo ich veľa, okolo poludnia uvideli žiaru,
v ktorej Panna Mária prichádzala, ale deti nevideli. Ľudia nevedeli, čo sa stalo. Až neskôr sa
dozvedeli, že starosta deti uväznil. A tak protestovali a starosta musel deti vrátiť do Fatimy.
Keďže sa deti 13. augusta na zjavenie nemohli dostaviť, zjavenie mali až 19. augusta,
keď tam prišli pásť ovce. Panna Mária im znovu zopakovala, že si želá, aby do Cova da Iria
prišli aj na ďalší mesiac 13. septembra a 13. októbra. Tu im sľúbila, že v októbri urobí zázrak.
Zjavenie 13. Septembra
13. septembra Panna Mária prišla do Cova da Iria. Prišli tam aj deti a spolu s nimi aj
veľký zástup ľudí. Lucia sa jej opäť pýtala, čo si žiada. Panna Mária jej povedala: «Modlite sa
ďalej ruženec, aby ste vyprosili koniec vojny. V októbri príde i Kristus Pán, a ona v rôznych
premenách, a tiež svätý Jozef, aby požehnali svet. Boh je s vašimi obetami spokojný, ale
nechce, aby ste spali s povrazom obviazaným okolo tela. Noste ho iba vo dne.»
Zjavenie 13. Októbra
13. októbra 1917 sa do Fatimy prišlo asi 70 000 ľudí. Počasie nebolo dobré, vonku
pršalo, bola zima, fúkal strašný vietor.

Do Cova da Iria prišli aj mnohí slobodomurári, ktorí chceli toto všetko zosmiešniť
v médiách. Okolo poludnia v žiare a v blesku prišla Panna Mária, zjavila sa im nad nízkym
dubom, ktorý už je zničený, pretože ľudia ho už obtrhali. Lucia sa jej opäť pýtala, čo si od
nich žiada. Ona si žiadala, aby na tom mieste postavili kaplnku na jej počesť, pretože je
Ružencová Panna Mária.
Potom sa stála zvláštna vec. Slnko predtým bolo zakryté mrakmi, husto pršalo. Tesne
pred tým, ako malo začať zjavenie, dážď ustál, mraky akoby sa začali od seba vzďaľovať
a v malej štrbine sa začalo ukazovať slnko. A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj ako tanec
slnka. Slnko začalo veľmi silne rotovať a v tej rotácii, akoby padalo na zem. Bolo hrozné.
Zázrak Slnka trval asi 10 minút.
Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do Slnka, v popredí Slnka
uvideli Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. Panna Mária sa im tam zjavila aj so
Sv. Rodinou. Potom sa im zjavila ako Karmelská Panna Mária. Lucia to spoznala podľa jej
šiat. Potom sa im Panna Mária zjavila ešte ako Sedembolestná Panna Mária. Tento zázrak
potvrdil pravosť zjavení vo Fatime.
Ďalšie zjavenia
Po týchto zjaveniach sa Panna Mária deťom zjavila ešte niekoľkokrát. Jedno zjavenie
mala Hyacintka tesne pred svojou smrťou. Panna Mária Lucii povedala, že Hyacintku
a Františka si zoberie veľmi skoro, ale ona ešte ostane na tomto svete. Ale tak ako jej to Panna
Mária sľúbila, jej Nepoškvrnené Srdce bude jej útočiskom a cestou, ktorá ju dovedie k Bohu.
Ďalšie zjavenia Lucii
Panna Mária sa Lucii zjavila ešte viac krát v kláštornej kaplnke. Jedno dôležité
zjavenie mala Lucia 10. decembra 1925. Panna Mária sa jej tam zjavuje s malým dieťaťom
Ježiškom. Ukazuje jej svoje Srdce, ktoré je ovinuté tŕním a jeden tŕň bodá do toho srdca. A
vtedy dieťa Ježiš povedalo Lucii, že ľudia svojou zlobou ubližujú Panne Márii.
Panna Mária povedala Lucii, aby všetkých ľudí vyzvala na slávenie päť prvých sobôt,
hlavne na sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitbu ruženca a15 minút rozjímať nad ružencovými
tajomstvami. Päť sobôt preto, lebo je päť rúhaní proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
V roku 1929 sa opäť Lucii zjavila Panna Mária a povedala, aby biskupi a pápež
zasvätili Rusko, ale žiaľ nestalo sa tak.
Neskoršie Pán Ježiš vnútorným posolstvom Lucii povedal: "Nechceli vyhovieť mojej
žiadosti! Ako kráľ Francúzska (spomienka na nesplnenie požiadavky Božského Srdca
Ježišovho) dajú sa na pokánie a pristúpia k zasväteniu, ale už bude neskoro! Rusko už
medzitým rozšíri svoje bludy po svete, vyvolá vojny a prenasledovanie Cirkvi. Svätý Otec bude
musieť veľmi trpieť."
Zasvätenie Portugalska
Portugalskí biskupi videli, aké veľké davy ľudí prichádzali do Fatimy, ako sa modlili.
V prvých rokoch po začiatku zjavení neboli doporučené miestnym biskupom púte do Fatimy.
Cirkevné vrchnosti si počínali s veľkou opatrnosťou. Fatimskí kňazi boli podrobení
prenasledovaniu zo strany slobodomurárskych vrchností.
Zbožný ľud však napriek zákazu prichádzal až v šesťdesiatisícovom počte. Prichádzal
iba ľud. S odstupom času, v roku 1922, miestny biskup konštatoval, že nie je možné nechať
toľké davy bez pastorácie a dovolil slúžiť v Cova da Iria sv. omše. V roku 1926 navštívil
Fatimu už aj pápežsky nuncius. Miestny biskup z Leire urobil prvú oficiálnu púť v roku 1927.
Portugalskí biskupi prijali zjavenie Panny Márie a vyhlásili národnú púť do Fatimy.
Rusko šírilo bludy a v Španielsku vypukla krvavá občianska vojna. Preto všetci portugalskí
biskupi si urobili púť do Fatimy, na kolenách pred sochou Panny Márie zasvätili Portugalsko

jej Nepoškvrnenému Srdcu. A Portugalsko bolo krajinou, ktorú komunizmus nezasiahol. Boh
zázrakom túto krajinu uchránil vďaka zasväteniu, ktoré urobili portugalskí biskupi 13.5.1931.
Portugalskí biskupi v roku 1938 si urobili ďalšiu púť do Fatimy a opäť zasvätili
Portugalsko. Vzývali Pannu Máriu ako Kráľovnú Pokoja o pomoc, o záchranu pred druhou
svetovou vojnou. A Portugalsko bolo uchránené od hrôzy druhej svetovej vojny.
Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Pápež Pius XII. je nazývaný aj fatimský pápež, lebo bol za biskupa konsekrovaný
13. mája 1917. Presne v deň prvého zjavenia vo Fatime. Tento pápež sa začínal Fatimou
vážne zaoberať. 13.mája 1942 cez vatikánsky rozhlas zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Vyzval všetkých biskupov, ale žiaľ, pridali sa k nemu iba portugalskí biskupi.
Spojení s touto rozhlasovou reláciou zasvätili Portugalsko Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. Zvrat v druhej svetovej vojne nastal vďaka tomuto zasväteniu, pretože práve v tom
roku 1942 pri Moskve nastáva obrat, Hitler začal ustupovať.
Záver
František zomrel 4.4.1919, Hyacintka 20.2.1920, blahorečení boli 13.5.2000 vo
Fatime. Lucia zomrela 13.2.2005.
Príklad Portugalska nám ukazuje, čoho všetkého sme mohli byť aj my uchránení,
keby boli prijali všetci biskupi výzvu svätého Otca a zasvätili svoje diecézy i celý svet
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Zasvätenie sveta v r. 1984 malo za následok pád komunizmu vo východnej Európe.
Ale ešte treba splniť druhú požiadavku neba - zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt
v mesiaci, aby sme obsiahli všetky milosti predpovedané vo Fatime. Nech nám k tomu
pomáha aj táto storočnica Fatimy do ktorej práve vstupujeme.
Ján Mihok, dekan – farár v Brezne

