POSOLSTVO FATIMY
Celé posolstvo Fatimy, je možné vložiť do troch slov: obrátenie, pokánie a
modlitba. Posolstvu Fatimy, musíme veriť a žiť podľa neho.
V roku 1929 sa jeden portugalský biskup pri návšteve Vatikánu priznal pápežovi
Piovi XI., že zjaveniu vo Fatime neverí. Došlo k tomuto dialógu:
„Koľko ste mali seminaristov v roku 1917?"
„Osemnásť, Svätý Otče"
„Koľko ich mate dnes"
„Sto dvadsať"
„Na čo teda čakáte, nemali by ste sa ísť poďakovať našej Panej z Fatimy?
Následne biskup navštívil Fatimu a uveril Zjaveniam.
Tak aj my, musíme, prijať posolstvo Fatimy, uveriť mu a snažiť sa podľa neho žiť.
Je iné o niečom čítať, alebo počuť a iné je byť na miestach, kde sa niečo stalo.
Ján Pavol II. - pápež Fatimy - zasiahnutý strelou Alliho Agdžu len zázrakom nezomrel a
potom jeho cesta viedla do Fatimy. Sám šiel na miesta poďakovať Matke za ochranu.
Jedna ruka zatiahla spúšť revolvera a druhá ruka - ruka Márie - ho chránila, aby
nezomrel, ako sa neskôr sám vyjadril. Tak prichádza socha Panny Márie fatimskej
do každej farnosti našej diecézy, aby sme precítili jej blízkosť.
Aké posolstvo nám zanecháva Panna Mária cez malé deti z Fatimy?
Prvé čo ich prosila a žiadala, bola ochota trpieť za obrátenie hriešnikov a aby sa
každý deň modlili sv. ruženec. Možno aj my niekedy skúsme porozmýšľať, čo robíme
vo svojich farnostiach, či máme ochotu trpieť za obrátenie hriešnikov v našej farnosti,
resp. koľko sme ochotní trpieť pre obrátenie hriešnikov. Panna Mária žiadala od detí:
„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 hriechy voči
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“
Vyzývala deti stále k modlitbe svätého ruženca.
26.11.1970 napísala sestra Lucia list istému kňazovi: „Ak dnes svet upadá, na
príčine je, že sa ľudia menej modlia. Ruženec je po svätej omši najmocnejšou modlitbou,
ak chceme svoju vieru udržať a posilňovať ju. Preto satan toľko útočí na ruženec a sme
svedkami, koľko zla tu spôsobil. Neprestajne pracujme na tom, aby sa ľudia modlili,
čoraz lepšie modlili. Veď modlitbou sa dostávame do styku s Bohom. Pri týchto
stretnutiach nám Boh dáva svoje dary, svoje svetlo a silu do boja s ťažkosťami
a pokušeniami. V modlitbe sa vyrieši veľa problémov, ktoré ináč nevieme riešiť.
Toľko z listu sestry Lucie.
Ako druhé im Panny Mária ukázala peklo, čo deti vystrašilo, ale aj primälo k zbožnosti
a ochote prinášať obety. Oznámila veľké útrapy, ktoré čakajú svet a prísľub obrátenia

1

Ruska. Žiadala zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Dáva prísľub
pre tých, ktorí si vykonajú prvé soboty.
„Videli ste peklo, do ktorého sa dostavajú úbohé duše!“
Aby sa duše zachránili, chce Pán Boh zaviesť vo svete pobožnosť k môjmu
Nepoškrvnenému srdcu. Ak sa urobí to, čo vám kážem, budú mnohé duše zachránené
a svet sa dočká mieru. Vojna sa blíži ku koncu, ale ak neprestanú urážať Pána Boha,
neuplynie dlhý čas a začne sa nová vojna, ešte strašnejšia ako táto. To sa stane za
pontifikátu Pia XI. Ak raz v noci uvidíte neznáme svetlo, vedzte, že je to znamenie Božie
a potrestanie sveta za mnohé zločiny sa blíži. Vojna, hlad, prenasledovanie Cirkvi
i Svätého otca. Aby sa tomu zabránilo, chcem vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené
môjmu Nepoškvrnenému srdcu a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie
na prvú sobotu v mesiaci. Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier.
Ak nie, Rusko svoje omyly vo svete ešte rozšíri, tieto vyvolajú nové vojny
a prenasledovania Cirkvi, mnohé národy budú zničene, dobrí budú mučení a Svätý Otec
bude mnoho trpieť. Napokon však moje Nepoškvrnené srdce bude triumfovať, Svätý
Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu darujem obdobie mieru a pokoja.
Portugalsko si zachová pravú vieru.
Následne Panna Mária pokračovala: Keď sa modlite ruženec, na konci každého
desiatku dodajte: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň náš od pekelného ohňa a
priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje Milosrdenstvo."
Práve toto tretie zjavenie v piatok 13. júla 1917, prináša pre nás posolstvo, čo
máme robiť, čo od nás žiada Panna Mária.
Zasvätiť sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a konať pobožnosti prvých
sobôt. Realita posolstva sa ešte nezavŕšila, ale vstupujeme do ďalšej etapy, ktorá je
naznačená slovami: „nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí." Kard. Ratzinger hovorí,
že my, s pomocou Márie môžeme zmeniť beh histórie tak, ako guľka zmenila svoj smer,
aby nezabila pápeža. Benedikt XVI. hovorí o tom, že nebo sa otvára ľuďom, ktorí sa
otvárajú Bohu. Kto si myslí, že misia Fatimy sa završuje, ten sa mýli, lebo ľudská rodina
sa príchodom Panny Márie z neba posilnila v láske a naša sloboda je základom každej
zmeny.
Akt zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie urobil Ján Pavol II. a to
hneď dvakrát. Prvý krát vo Fatime 13.5.1982, rok po atentáte a druhý krát v Ríme
25.3.1984.
Tretie posolstvo bolo tajomstvo, ktoré bolo zverejnené 13.5.2000 vo Fatime,
Fatimské videnie sa týka predovšetkým boja ateistických systémov proti Cirkvi
a kresťanom a opisuje nesmierne utrpenie svedkov viery posledného storočia druhého
tisícročia. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie,
Pokánie, Pokánie!
Bola predpovedaná veľká katastrófa, ktorá bude príčinou mnohých obetí a v tom
aj Svätého otca. Podľa slov sestry Lucie sa to splnilo na Jánovi Pavlovi II. V marci 1984
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venoval Ján Pavol II. Fatimskej Panne Márii guľku, ktorá ho zasiahla na Námestí sv. Petra
a ktorá bola umiestnená v zlatej korune sochy Fatimskej Panny Márie. Pre zaujímavosť Korunka Panny Márie Fatimskej má 313 perlí, 950 diamantov a 2 650 drahokamov a
bola korunovaná v roku 1946.
Máme sa snažiť poznávať a chápať znamenie časov a nájsť pre ne správnu
odpoveď vo viere. Takým prorockým hlasom, napomenutím a usmernením boli aj slová
Panny Márie vo Fatime. V čase, keď mnohí hlásajú, že peklo neexistuje, alebo že je
prázdne, fatimské deti majú strašnú víziu pekla a množstva duší, za ktoré sa nemá kto
modliť a robiť pokánie. V čase keď ľudia žijú v presvedčení, že za svoje hriechy a
ľahostajnosť neponesú následky, práve Panna Mária oznamuje trest, utrpenie a
prenasledovanie ako dôsledok úpadku ľudstva
Fatima je stále aktuálna. Posolstvo Panny Márie obsahuje liek na nové
nebezpečenstva pre ľudstvo. Svätý Ján Pavol II. 13.mája 1991 vo Fatime upozornil na
stále existujúce nebezpečenstvo, že na miesto marxizmu môže nastúpiť ateizmus v inej
podobe, ktorý, vyzdvihujúc slobodu, smeruje do zničenia samých koreňov kresťanskej aj
ľudskej morálky. Teraz sa potvrdzuje, že vedel čítať znamenie čias a rozpoznať skryté
nebezpečenstvá.
Je dôležité uvedomiť si, že dnes žijeme zvláštnu dobu, v ktorej sa rozhoduje o
mnohom a my sme pri tom. Je na každom z nás, ako si zastaneme svoje miesto.
Potrebujeme Matku, aby nás viedla - nestrácajme čas, ktorý jej môžeme venovať počas
Fatimskych sobôt, či mariánskych pobožností a modlitbách.

Pavel Bodnár, dekan-farár v Revúcej
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