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Litánie k svätému Františkovi a Hyacinte 
 

Pane, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami 
Kriste, zmiluj sa nad nami, Kriste, zmiluj sa nad nami 
Pane, zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami 
 
Naša Pani Ružencová z Fatimy, oroduj za nás 
Naša Pani Bolestná, oroduj za nás 
Naša Pani z Hory Karmel, oroduj za nás 
Panna maličkých pastierikov, oroduj za nás 
Svätý František Marto, oroduj za nás 
Svätá Hyacinta Marto, oroduj za nás 
Deti povolané Ježišom Kristom, orodujte za nás 
Deti povolané kontemplovať Boha v Nebi, orodujte za nás 
Maličkí, ktorým Otec odhaľuje tajomstvá Kráľovstva, orodujte za nás 
Maličkí vyznamenaní Otcom, orodujte za nás 
Dokonalá chvála Božích zázrakov, orodujte za nás 
Dokonalé príklady odovzdanosti ako deti v matkinom lone, orodujte za nás 
Obete odčiňovania hriechov v prospech Kristovho Tela, orodujte za nás 
Dôverníci Anjela Pokoja, orodujte za nás 
Strážcovia, ako Anjel vlasti, orodujte za nás 
Adorujúci spolu s Anjelom Eucharistie, orodujte za nás 
Vizionári Ženy odetej slnkom, orodujte za nás 
Vizionári Svetla, ktorým je Boh, orodujte za nás 
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Milované deti Panny Matky, orodujte za nás 
Uši pozorné na materskú starostlivosť Panny Márie, orodujte za nás 
Obrancovia Posolstva našej Pani žiarivejšej ako slnko, orodujte za nás 
Ohlasovatelia slova Matky Božej, orodujte za nás 
Proroci víťazstva Nepoškvrneného Srdca Márie, orodujte za nás 
Uskutočňujúci plány Najvyššieho, orodujte za nás 
Verní správcovia Posolstva, orodujte za nás 
Zvláštni vyslanci Ružencovej Pani, orodujte za nás 
Misionári Máriiných prosieb, orodujte za nás 
Posli výziev z Neba, orodujte za nás 
Ochrancovia Svätého Otca, orodujte za nás 
Vyznávači hrdinského života v pravde, orodujte za nás 
Utešitelia Ježiša Krista, orodujte za nás 
Príklady kresťanskej lásky, orodujte za nás 
Služobníci chorých a chudobných, orodujte za nás 
Odčiňujúci urážky hriešnikov, orodujte za nás 
Priatelia ľudí pred trónom Panny Márie, orodujte za nás 
Čisté biele ľalie dýchajúce svätosťou, orodujte za nás 
Žiarivé perly v Božskej blaženosti, orodujte za nás 
Serafíni lásky pri nohách Pána, orodujte za nás 
Obetujúci sa Bohu znášať utrpenie na odčinenie hriechov, orodujte za nás  
Obdivuhodné príklady delenia sa s chudobnými, orodujte za nás 
Neúnavné príklady obety za obrátenie hriešnikov, orodujte za nás 
Príklady statočnosti a mravnej sily v protivenstvách, orodujte za nás 
Duše zaľúbené do Boha v Ježišovi, orodujte za nás 
Malí pastierikovia vedúci nás k Baránkovi, orodujte za nás 
Učeníci Máriinej školy, orodujte za nás 
Prosiaci za ľudstvo, orodujte za nás 
Ovocie stromu svätosti, orodujte za nás 
Dary Univerzálnej Cirkvi, orodujte za nás 
Božské znamenia pre Boží ľud, orodujte za nás 
Svedkovia Božej milosti, orodujte za nás 
Pobádajúci žiť náš krst, orodujte za nás 
Príklady skúsenosti milujúcej Božej prítomnosti, orodujte za nás  
Výrečné duše v dôvernej blízkosti Boha, orodujte za nás 
Orodovníci pred Bohom za hriešnikov, orodujte za nás 
Budovatelia Civilizácie Lásky a pokoja, orodujte za nás 
Lampy osvetľujúce ľudstvo, orodujte za nás 
Priateľské svetlá osvetľujúce zástupy ľudí, orodujte za nás 
Lampáše žiariace na cestách človeka, orodujte za nás 
Plamene horiace v temnotách a úzkostiach, orodujte za nás 
Sviece zapálené Bohom, orodujte za nás 
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Kriste uslyš nás, Kriste uslyš nás 
Kriste vyslyš nás, Kriste vyslyš nás 
 
Modlíme sa: Bože nekonečnej dobroty, Ty miluješ nevinných a povyšuješ pokorných, 
prosíme ťa skrze príhovor Nepoškvrnenej Matky Tvojho Syna, aby sme Ti podľa príkladu 
svätého Františka a Hyacinty mohli slúžiť v jednoduchosti srdca, a tak mohli vojsť do 
Nebeského Kráľovstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, spolu 
s Tebou, v jednote s Duchom Svätým. Amen! 
 
 
 

Fatima a moderná doba – proroctvo a eschatológia (1) 
 

     Kardinál José Saraiva Martins je v súčasnosti prefektom Kongregácie pre kauzu svätých, 
predtým rektor ´Universidade Pontificia Urbaniana,´ ktorá si podľa svojej akademickej 
tradície priala zvýrazniť 70. narodeniny tohto ´významného vedca a kňaza.´ Známi vedci 
z rozličných častí sveta a z množstva rôznych univerzít boli pozvaní, aby uvažovali a následne 
skúmali témy, na ktoré sa kardinál José Saraiva Martins zameral, a výsledky sú zozbierané do 
knihy s názvom Veritas in Caritatae (Pravda v láske). V tejto i v nasledujúcich brožúrkach 
ponúkame štúdia pomocného biskupa v Brage, otca Antonia dos Santos Marto.  
     „Blýskanie a hrmenie potrebujú čas, svetlo hviezd potrebuje čas, skutky potrebujú čas, aby 
sme ich počuli a videli.“ (Nietsche). Hoci tento výrok bol pôvodne viazaný na úplne iný 
kontext, v inej súvislosti, môžeme ho aplikovať na posolstvo zjavení našej Pani vo Fatime 
v roku 1917. Napriek tejto časovej vzdialenosti na začiatku nového storočia, sme si plne 
vedomí veľkosti, hĺbky a významnosti tohto posolstva. Anglický historik G. J. Hobsbawn 
definoval 20.storočie ako krátke storočie. Stanovuje jeho začiatok na 1. svetovú vojnu 1914 
a koniec na pád Berlínskeho múru 1989. A toto časové obdobie je špeciálnym spôsobom 
ohraničené Fatimským posolstvom. 
     Zjavenia odvodzujú svoj význam z historického, sociálneho, politického a náboženského 
okamihu, ku ktorému sú upriamené výzvy, a ktoré sa snažia prežiariť svojimi posolstvami. 
Podľa učenia sv. Jána od Kríža, zjavenia sú obalom pre posolstvo. Je to však posolstvo lásky, 
ktorá má prvoradý, najdôležitejší význam. Zjavenia sú Cirkvou považované za súkromné, 
ktoré v žiadnom prípade nemôžu byť porovnávané so Zjavením vo Svätom Písme. Ich cieľom 
nie je poskytnúť základ pre vieru, ale slúžiť jej. Nepridávajú nič k jedinému Zjaveniu, ale 
môžu sa stať pokornou výzvou. Predstavujú vnímateľné znaky, pomocou ktorých sa Boh 
predstavuje podľa schopnosti človeka prijať tento znak. Úloha týchto znakov sa môže 
prirovnať k úlohám ikon, ktoré podľa východnej teológie sú skutočné, inšpirované Duchom 
Svätým, a ktoré zároveň vytvárajú i prinášajú prítomnosť Boha. Sú Božím darom pre člena 
Kristovho Tela pre dobro celého Tela. Ako všetky ostatné charizmy výnimočného charakteru, 
nesmú byť vyhľadávané kvôli nim samotným, ale majú byť prijaté s vďačnosťou, so 
správnym rozlíšením a s opatrnosťou. 
     Podľa Karla Rahnera súkromné zjavenie nie je novinkou ani novou interpretáciou 
skutočnosti našej viery, ale je to skôr odhalenie evanjeliovej požiadavky v konkrétnej 
historickej situácii v Cirkvi a vo svete, požiadavka o naliehavé uskutočnenie niečoho 
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v konkrétnom čase volané danou historickou situáciou podľa všeobecných princípov zjavenia 
a viery. Súkromné zjavenie sa uskutočňuje dlhodobejšie, je to aplikácia daného zjavenia 
v konkrétnom čase v dejinách kvôli tomu, aby dané zjavenie preniklo do myslí a do sŕdc, do 
kultúry času, ako milosť, sľub, prítomnosť. A tak tí, čo počujú a prijímajú svedectvo, sú 
konfrontovaní s priamym Božím volaním, volajúc ich k poslušnosti viery. 
     Fatimské zjavenia sú Božím znamením pre našu generáciu. A Mária sa zjavuje ako 
služobnica Pána, v službe Cirkvi vo svete. Tiež sa tieto zjavenia snažia pripraviť Cirkev na 
budúcnosť. 
     Cítim, že je potrebné zahrnúť tento predhovor ako úvod, pretože ak sa hovorí o zjavení, 
niektorí sú často nezdravo zvedaví, čím riskujú, že sa sústredia na najmenšie detaily 
a prehliadnu hlavný význam posolstva. Zjavenia nesmú zatieniť dramatickú historickú 
situáciu, do ktorej je umiestnené kresťanské spoločenstvo. Avšak pozerajúc na vzťah zjavení 
a dejín času, môžeme zhrnúť, že ľudia čelia posolstvám, ktoré boli dané, aby vzrástla naša 
viera, ktorá sa stáva vlažná a ľahostajná. Teologická úvaha na túto tému musí obsahovať 
pozornú analýzu socio-kultúrneho kontextu, v ktorom sa zjavenia odohrávajú, ako napríklad 
konkrétne okolnosti, do ktorých je Cirkev umiestnená v konkrétnom časovom období. 
 
Na obzore modernej doby 
     Je jasné, že fatimské posolstvo poukazuje na nové časy modernej doby, zvlášť na obdobie 
2 veľkých konfliktov, ktoré poznačili dejiny 20.storočia. 1. a 2. svetová vojna budujú prizmu 
zla v tomto storočí, ktorého hlavné aspekty a jeho zvrátené následky sa odrážajú v: 

- tragickej originalite totality, v typických formách nacizmu a stalinizmu v 20.storočí 
- návrate k neustálym klamstvám, výmyslom považovaných za pravdu 
- úmyselnej snahe poprieť Boha a vylúčiť Ho z verejného života, z ľudského vedomia 

cez radikálny ateizmus a laicizmus 
- genocíde, smrti človeka, totálnom zneuctení dôstojnosti ľudskej bytosti, čoho 

dôkazom sú desiatky miliónov obetí v mene radikálnej čistoty podľa ideológie, 
revolúcia alebo rasa vyzdvihnutá na úroveň nového božstva 

- originalite vojny, ktorá spočíva v prestúpení tradične prijatých noriem správania, 
otvorený spôsob odstraňovania nevinných ľudí a občanov používajúc najmodernejšie 
vedecké a technické nástroje. Zobrazuje to extrém despotickej moci, ktorá nepozná 
obmedzenia a hranice žiadneho druhu 

- kolektívnom fenoméne nenávisti a násilia, ktoré si privlastnilo ľudí i ľudstvo 
     Pri teologickom čítaní znamení čias, svetová a totálna vojna reprezentujú sústredenie zla, 
skutočného symbolu globalizácie hriechu zakúsenom po prvýkrát v jeho ohavnosti, 
hrôzostrašnosti a terore na celej planéte. Odhaľujú formy organizovaného zla, ktorého je naše 
storočie nanešťastie preplnené, a zároveň prijatie normálnosti a banálnosti zla, ktoré je 
v súčasnosti ospravedlňované a legitimizované, vedecky i technicky programované 
a realizované. Obhliadnuc sa späť z časovej vzdialenosti, môžeme dnes omnoho jasnejšie 
pozorovať premeny, zničenie, degeneráciu modernej doby a jej možných ničivých následkov. 
Originalita modernej doby nepozostáva z rozhodnutia ľudských bytostí používať svoj rozum 
slobodne a verejne, podľa motta Kanta. Toto heslo má svoje korene v kresťanstve, 
v presvedčení, že ľudské bytosti boli stvorené na Boží obraz a že sú schopné tvorivého 
poznania. 
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     To, čo skutočne poznačilo zrútenie tejto doby je skutočnosť modernizácie, ktorá sa 
predstavuje ako cieľavedomý projekt spásy človeka človekom. Toto malo extrémne teoretické 
vyjadrenie v 19.storočí v spojení s ´Majstrami podozrievania, nedôvery´ a v ich posolstve, 
ktorého veľkým dedičstvom bol marxizmus: Boh musí zomrieť, aby človek mohol žiť. 
19.storočie zanechalo hlbokú dieru vo svedomí ľudí, ktoré sa prenieslo až do 20.storočia: 
nevraživosť Boha ako nepriateľ človeka, čo našlo svoje konečné vyjadrenie v smrti človeka. 
     Aby sme to zhrnuli, ponúkame slová Jána Pavla II.: „Toto posolstvo (aj Fatimské) je 
určené zvláštnym spôsobom mužom a ženám nášho storočia, poznačeného vojnami, 
nenávisťou, násilím voči základným ľudským právam, obrovským utrpením ľudí a národov, 
a nad to všetko bojom proti Bohu až k popieraniu Jeho existencie.“ 
     Fatimské posolstvo s jasnosťou a hlbokou ľútosťou svedčí o búrlivom a dramatickom 
období v dejinách. Po odsúdení spomenutom aj vo Svätom Písme, sa pravdepodobne vytvára 
najmocnejšie a najpôsobivejšie odsúdenie hriechu sveta, zvolávajúc Cirkev a celý svet 
k vytvoreniu dôležitej skúšky svedomia. Len tí, ktorí poznajú skutočný zmysel dôstojnosti 
človeka pred Bohom a večného života, môžu pochopiť veľkosť tragédie hriechu a ako 
nedostatok zmyslu hriechu, ktorý v najhlbšom slova zmysle je nedostatkom zmyslu všetkého 
ľudského. „S odstraňovaním Boha z ľudského svedomia je človek sám v ohrození. Na konci 
storočia v hre a v nebezpečenstve nie je len existencia Boha, ale tiež dôstojnosť človeka.“ 
     Čeliac tejto situácii zraneného ľudstva, Fatimské posolstvo hovorí v mene všetkých obetí 
a stáva sa nariadením čítať dejiny z pohľadu týchto obetí, zastaviť sa pred tajomstvom 
človeka konfrontovaným s tajomstvom Boha. Ešte raz to vyjadruje otázka z knihy Genezis: 
„Adam, kde si?“ (Gen 3,9) – čo znamená, kde je človek? Kde je človek vo svete 
koncentračného tábora v Auschwitz alebo gulagov sovietského Ruska? „Ako môže niekto 
veriť v človeka, alebo skôr, ako môže niekto veriť v ľudstvo – čo je strojené slovo, aby sme 
ho mohli použiť v tomto spojení – keď v Auschwitz sa človek stretol zoči-voči s tým 
najhroznejším, čoho je človek naozaj schopný?“ Nie je to cynizmus utláčateľov v súčasnosti, 
výraz krutosti moderného sveta a jeho príšerného nedostatku úcty a opustenie Boha? Kto 
zachráni človeka od neho samotného? 
( 
 

 
Fatima a moderná doba – proroctvo a eschatológia (2) 

Oblak milosrdenstva 
 

     Výnimočná skutočnosť, že tieto zjavenia sa objavili v rovnakom čase ako dôležité 
historické udalosti (1. svetová vojna, nová kolíska boľševizmu a trošku neskôr nacistické 
pohanstvo), umožňuje nám ich pochopiť v psycho-analytickom ponímaní ako neblahé 
varovanie, alebo z pohľadu dejín spásy ako formu proroctva, prichádzajúceho Slova Milosti 
ani nie tak skrze úradné inštitúcie, ale skôr pôsobením charizmy, daru Ducha Svätého. 
     Viacvýznamový výraz sv. Jakuba zo Saruga (zomrel v roku 521) opisujúci Máriu ako 
´oblak milosrdenstva nesúci súženie a nádej celého sveta´ je vhodným priblížením významu 
Fatimských zjavení a podstaty posolstva, ktoré v sebe zahŕňajú. 
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     V prvom rade je zjavenie Panny Márie s jej posolstvom vnímané ako zásah z nebies určené 
na to, aby odhalilo verným, že srdce Boha nie je mŕtve, ale zraniteľné a ubezpečuje ich 
o svojej bolesti a láske čeliac zničeniu, ktoré je spôsobené hriechom a utrpením sveta i Cirkvi, 
inými slovami, že On je Boh útechy, Boh, ktorý je s nami. 
     Klasická teológia ustanovila príliš veľkú vzdialenosť medzi Bohom a ľudskými bytosťami, 
čím viedla veriacich k predstave Boha ako Bytosti, ktorá sa veľmi nelíši od pohanského 
Osudu, zvrchovaného, nemého, obmedzeného a vzdialeného. Falošná predstava Boha, ktorý 
nesiaha veľmi ďaleko od hraníc istého deizmu: Boh, ktorý je nehybný, je prvotnou príčinou, 
nebeský pán a patriarcha vesmíru, ľahostajný, mŕtvy, Boh zredukovaný na abstraktný 
východiskový princíp teoretickej alebo praktickej príčiny, pravdepodobne zahalený pod 
rúškom kresťanstva,... tak ukrýva skutočnú tvár Boha Ježiša Krista. 
     Vo Fatimskom posolstve nešťastie a hriech nenecháva Boha ľahostajným a Ráchel naďalej 
oplakáva svoje deti (Mt 2,18). Preto od začiatku do konca stojí podstata posolstva na pozvaní 
vrátiť sa späť do centra života kresťana a sveta, k adorácii Boha, Pána dejín, rozpoznať Jeho 
prvenstvo, prijať Jeho spásonosný plán, roznietiť túžbu milovať Boha a presadiť 
praktizovanie lásky na odčinenie hriechov. Zvyšok vyžaruje z tejto hlavnej myšlienky 
posolstva. 
     Na druhom mieste, určitým spôsobom spojené s predchádzajúcim bodom, posolstvo 
obsahuje kontrast, čo je súčasť dejín spásy, totiž extrémny a tajomný kontrast medzi 
´veľkými´ dejinami národov a ich konfliktov, dejinami veľkých a mocných, a ´malými´ 
neznámymi dejinami maličkých a pokorných, chudobných na okraji sveta, ktorí nemajú 
vedomosti ani moc. A práve odtiaľ, z periférie sveta, sú volaní, aby vstúpili do dejín v mene 
pokoja, inou silou, inou mocou, inými prostriedkami, ktoré sú zjavne nepoužiteľné a neúčinné 
v očiach ľudí: totiž moc modlitby spravodlivého človeka, ktorá prináša ovocie, vytrvalosť 
v modlitbe, aby sme získali dar pokoja skrze adoráciu, vernosť skutkom na odčinenie 
hriechov, za obrátenie a obetovanie sa, pričom to všetko je v dokonalej zhode s tým, čo je 
odhalené v Písme. ´Múry Jericha padli za zvuku trúb modlitieb,´ čo vyhlásila La Pira v roku 
1959 pri návrate zo svojej prvej cesty do Ruska vykonanej po skončení 2. svetovej vojny. 
     Z tohto uhla pohľadu, posolstvo našej Pani je pre nás výzvou, aby sme sa otvorili novému 
uhlu pohľadu na dejiny, živené inou Prítomnosťou, udržiavané odlišnou Silou, vedené iným 
Svetlom, vedúce k inému Osudu, ale tajomne a v mlčaní prítomné tu a teraz, skrze prácu 
generácií, ktoré nasledujú za sebou a ktoré dodržiavajú prísľuby Pána a prenášajú ich 
z generácie na generáciu. 
     Niť mariánskej spirituality prebiehajúce cez posolstvo našej Pani nachádza v Márii žiarivé 
ohnisko v kontemplácii tajomstva Božskej dobroty a milosrdenstva. Úcta k Nepoškvrnenému 
Srdcu Márie nás pozýva k ´ľudskosti a láskavosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.´ Volá nás 
k okamžitej a jednoduchej viere tej, ktorá ,,uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1,45). 
Nesprevádza len drámu ´tajomstva zla´ vo svete, ale tiež tajomstvo narodenia veriacich, ktoré 
je doprevádzané nebezpečenstvom nevery a odpadom od viery. 
     V týchto 2 životných aspektoch, na ktoré sme práve poukázali (totiž živosť Boha a časť 
zahŕňajúca pokorných ľudí v dejinách skrze ich adoráciu a príhovor), veríme, že môžeme 
nájsť hnací motor, ktorý nás uschopní zosúladiť rozličné prvky, ktoré sú charakteristické pre 
Fatimské posolstvo: 
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- prvok obety zameraný na Eucharistickú obetu a na ponúknutie seba ako obety spolu 
s Kristom 

- prvok eschatológie (peklo a obrátenie hriešnikov) zobrazujúci na prvý pohľad 
neľudský zmysel pohotovosti, aby sme zdôraznili extrémnu vážnosť nešťastia, ktoré 
visí nad ľudstvom a Cirkvou skrze hriech. Svojím spôsobom nás tento prvok vedie 
k Evanjeliu, ktoré nás varuje: ,,ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“ 
(Lk 13,3) 

- prvok mariánskej oddanosti, úcty k jej Nepoškvrnenému Srdcu ako k prostriedku 
hlbokej adorácie tajomstva Boha, vyjadrené v nepoškvrnenom Máriinom ÁNO 
Božiemu plánu lásky, a tiež k získaniu daru pokoja 

- cirkevný prvok v podobe zjednotenej solidárnosti s celou Cirkvou v modlitbe o pokoj 
za svet a prenasledovanú Cirkev 

- pedagogický alebo náboženský prvok, ktorý sa stáva konkrétnym skrze známe 
náboženské úkony (modlitby, úcty, obety), ktoré poskytujú jednoduchú duchovnú 
cestičku prístupnú pre každého v súlade s danou dobou a vyjadrené psychologickými 
alebo láskyplnými výrazmi (odčinenie urážok, útecha, spôsobená bolesť,...) 

 
 
 

Fatima a moderná doba – proroctvo a eschatológia (3) 
V perspektíve Kristologickej a Trojičnej viery 

 
   Aby sme to zhrnuli, celé Fatimské posolstvo je nám predstavené v perspektíve 
Kristologickej a Trojičnej viery. A práve tu nachádzame úzky kontext, do ktorého je vsadený 
Eucharistický rozmer. 
   Fatimské posolstvo ako celok obsahuje 3 cykly: anjelský (zjavenia anjela 1916), Máriin 
(zjavenia našej Pani 13.5.-13.10.1917), cyklus Máriinho Srdca (zjavenia v Pontevedre 1325-
1926 a v Tuy 1929). 
   Podľa môjho názoru zjavenia anjela a posledné zjavenie v Tuy vytvárajú most a kľúčový 
bod, vo svetle ktorého môžeme pozorovať a vnímať celé posolstvo. Práve v nich sa objavuje 
tajomstvo Eucharistie, jasne a tak úzko prepojené s tajomstvom Najsvätejšej Trojice. 
   V prvom zjavení anjel učí deti a vzbudzuje v nich túžbu odčiniť hriechy vo viere, nádeji 
a láske pomocou jednoduchej a krásnej modlitby: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa Ti, 
dúfam v teba a milujem Ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, 
neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa!“ V nasledujúcom zjavení vzbudzuje anjel 
v deťoch ducha obety skrze konanie každodenných obiet. V treťom a poslednom zjavení anjel 
vzbudzuje v deťoch ducha adorácie v Trojičnom a Eucharistickom rozmere 
prostredníctvom modlitby a prijímania, pričom obom pripisuje rozmer odčinenia hriechov. 
Modlitba anjela: “ “Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti 
klaniam a obetujem Ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, 
prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti 
dostávajú. Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho 
Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ 
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   Už počas prvého zjavenia našej Pani 13.5.1917, keď Božia milosť bola odhalená deťom 
a komunikovala s nimi v podobe tak „intenzívneho svetla, že jeho lúče prenikali naše srdcia 
a najvnútornejšie hĺbky našich duší, čo nám umožnilo vidieť sa v Bohu, ktorý bol týmto 
Svetlom,“ sa deti modlili vo svojich srdciach: ´O Najsvätejšia Trojica, milujem Ťa! Môj 
Bože, milujem Ťa v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej!´ 
   Napokon máme posledné zjavenie v Tuy. Dopĺňa a sceľuje celé posolstvo v oslňujúcej 
podobe, ktorú nadobúda pod dohľadom tajomstva Najsvätejšej Trojice, vykupiteľskej obete 
na kríži, obete svätej omše a prítomnosti jedinečnej účasti Márie s jej Nepoškvrneným 
Srdcom pod krížom, čo vyúsťuje v tajomstve spásy sveta: „Požiadala som o povolenie 
vykonať si svätú hodinu od 23:00-24:00 vo štvrtky v noci a moji predstavení so spovedníkom 
mi dali k tomu súhlas. Jednu noc, keď som bola sama, pokľakla som pri oltári v strede 
kaplnky a modlila som sa modlitby anjela ležiac tvárou k zemi. Keď som sa začala cítiť 
vyčerpaná, postavila som sa a pokračovala som v modlitbe s rukami roztiahnutými do tvaru 
kríža. Jediné svetlo bolo večné svetlo lampy. Zrazu sa celá kaplnka naplnila nadprirodzeným 
svetlom a nad oltárom sa objavil kríž plný svetla, ktorý sa roztiahol až hore k stropu. Dokonca 
v jasnejšom svetle bolo možné v hornej časti kríža zazrieť tvár muža s telom do pol pása 
spolu s holubicou, tiež osvetlenou, nad jeho hruďou a telo ďalšieho muža pribitého na kríž. 
Trocha nižšie od pása bolo možno vidieť vo vzduchu obrovský kalich a hostiu, z ktorej tiekli 
kvapky krvi, ktoré tiekli po lícach Ukrižovaného i z Jeho rany na hrudníku. Tieto kvapky 
pretekali hostiou a potom späť do kalicha. Pod pravým ramenom kríža stála naša Pani s jej 
Nepoškvrneným Srdcom v ruke (bola to naša Pani z Fatimy s jej Nepoškvrneným Srdcom... 
v jej ľavej ruke... bez meča alebo ruží, ale s tŕňovou korunou a s plameňmi). Pod ľavým 
ramenom kríža boli obrovské listy papiera, ktoré akoby tvorili najčistejšiu vodu pretekajúcu 
ponad oltár vytvárajúc slová: ´Milosť a milosrdenstvo!´ Pochopila som, že mi bolo zjavené 
tajomstvo Najsvätejšej Trojice, dostala som svetlo, pokiaľ ide o toto tajomstvo, ktoré nie som 
schopná odhaliť.“ 
   Je zaujímavé poznamenať, že toto zobrazenie Najsvätejšej Trojice na kríži je v kresťanskej 
ikonografii pomenované ´Trón milostí,´ o čom hovorí aj úryvok z Listu Hebrejom 4,14-16: 
„Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme 
sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, veď 
bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, 
aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ Nemôžeme 
nespomenúť v tejto súvislosti prológ svätého Jána, v ktorom nám predstavuje Vtelené Slovo 
ako jednorodeného Syna Otca „plného milosti a pravdy,“ milosrdnej lásky, „z jeho plnosti 
sme my všetci dostali milosť za milosťou.“ (Jn 1,14-16). 
   Okrem toho, ikonografické umenie odhalilo túto pravdu s omnoho väčšou hĺbkou 
a jemnosťou než mnohí teológovia. V ikonografickej tradícii Západu sa tajomstvo 
Najsvätejšej Trojice zobrazuje a predstavuje na dreve kríža. Otec, ktorý odovzdáva svojho 
Syna, aby prežíval to, čo ľudia a trpel z lásky, Syn sa úplne dáva za množstvo bratov a sestier, 
holubica, Duch Lásky, je oporou pre Syna v Jeho odovzdanosti a ktorý je zároveň darovaný 
ľudstvu skrze Syna ako dar jeho trpiacej lásky. Je to tajomstvo lásky, v ktorom slávime 
Eucharistiu. 
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Záver 
   Milosť a milosrdenstvo, Milosť milosrdnej Lásky – to je zhrnutie Fatimského posolstva 
a zjavenie súcitného, milosrdného Boha, ktorý vo svojej Trojičnej Láske sa skláňa 
k ľudskému utrpeniu, k celému ľudstvu, aby mu umožnil zakúsiť jeho veľkú nežnosť, aby 
odhalil seba ako milujúceho Otca každého stvorenia. 
   To nás vedie k pochopeniu pápežovho posolstva miestnemu biskupovi, keď sme si 
pripomínali 80.výročie Fatimských zjavení: „Na začiatku 3.milénia sledujúc znamenia čias 
v tomto 20.storočí, Fatima môže byť určite považovaná ako jedna z najväčších, tiež aj kvôli 
tomu, že v tomto posolstve oznamuje mnohé iné znamenia, ktoré sa objavujú, a vyzýva nás 
žiť tieto výzvy, znamenia ako 2 svetové vojny, ale tiež veľké zhromaždenia národov a ľudí 
pod znamením jednoty a pokoja, útlaky a rozvraty, ktoré znášali mnohé krajiny a národy, ale 
takisto hlas a možnosť daná ľuďom a národom, ktorí sa zatiaľ dostali do popredia na 
medzinárodnej scéne, krízy, odchody a veľké množstvo utrpenia medzi členmi Cirkvi, ale 
taktiež obnovená a intenzívna atmosféra solidarity a vzájomná závislosť na Kristovom 
Mystickom Tele, ktoré neustále rastie a dozrieva vo všetkých pokrstených...., odstúpenie od 
Boha a opustenie Boha na strane jednotlivcov a spoločností, ale tiež vstúpenie Ducha Pravdy 
do sŕdc a spoločenstiev, ktorí si túžili udržať ,,obraz a podobu Boha v človeku,“ (Gn 1,26), 
aby sa zachránil človek pred sebou samým. Medzi týmito a inými znameniami čias, ako som 
už povedal, Fatima stojí v popredí ukazujúc nám ruku Boha, prozreteľného sprievodcu 
a takisto trpezlivého, súcitného i milosrdného Otca tohto 20.storočia.“ 
   Vo svetle týchto kľúčových bodov k odhaleniu zmyslu týchto vecí, môžeme vidieť Fatimu 
ako znamenie Boha pre našu generáciu, prorocké slovo pre náš čas, Boží zásah do ľudských 
dejín prostredníctvom materinskej tváre Márie. 
   Keď Mária plní poslanie, ktoré dostala od Boha, nikdy to nerobí kvôli veciam alebo malým 
dôsledkom či drobného významu, robí to skôr, ak ide o vážny problém osudu sveta a spásy 
ľudstva. 
   Ak sa nad tým niekto hlboko zamyslí, Fatimské posolstvá sú rozsiahle a v teologickom 
zmysle obsahujú proroctvo vo svetle eschatológie. ´Proroctvo v biblickom význame 
neznamená predpovedanie budúcnosti, ale skôr aplikáciu Božej vôle na súčasnú dobu 
a takýmto spôsobom poukazuje na správnu cestu, ktorú máme v budúcnosti nasledovať.´ 
   Na druhej strane, nestálosť ľudstva ako celku a určitá premenlivosť Cirkvi, musí byť 
sledovaná z eschatologického pohľadu alebo z jej konca. Len otvorením horizontov večnosti 
a vyhlasujúc teologickú nádej, je možné objasniť zmysel dejín, ktoré sú otvorené na 
budúcnosť Boha a obranu proti zlu, ktoré ohrozuje ľudstvo. V tomto zmysle nás Fatimské 
posolstvo vopred upozorňuje na spravodlivosť visiacou nad svetom s možnosťou hrozného 
sebazničenia, ktoré by zredukovalo svet a všetkých v ňom na popol, zatiaľ čo v rovnakom 
čase nám Fatimské posolstvo hlása nádej v prekonaní zla skrze naše obrátenie sa k Bohu. 
Fatimské posolstvo tak buduje varovanie a takisto sľubuje útechu teologickej nádeje: zlo je 
prekonané Trojičnou láskou odhalenou v kríži a v zmŕtvychvstaní Ježiša i skrze lásku Márie 
k nám. 
 
 

 



10 
 

Zjavenia anjela 
     Ježiš Kristus prišiel na svet, aby priniesol jediné a úplné posolstvo spásy, ktoré je 
obsiahnuté v Evanjeliu a v oficiálnom učení Cirkvi. Ale ľudia sú nepozorní a zábudliví, a tak, 
postupom času sa snažia dať nabok menej príjemné časti Božieho Posolstva. Preto Boh vo 
svojom milosrdenstve zostupuje, aby ľuďom presne pripomenul menej obľúbené časti svojho 
Posolstva, ktorým hrozí znehodnocovanie zvykmi a mentalitou každej doby alebo dokonca 
otvorené popieranie úhlavným nepriateľom Diablom. Niekedy náš Pán zasiahne, aby nám 
skrze súkromné zjavenia oznámil časti univerzálneho Posolstva Spásy, ktorému hrozí, že sa 
naňho zabudne, a preto je potrebné, aby sa zopakovalo. To bol napríklad aj prípad zjavenia 
Najsvätejšieho Ježišovho Srdca sv. Margarite Márii Alacoque. Inokedy Pán dovolí svojej 
Preblahoslavenej Matke prísť v Jeho mene. Skôr jemné, ak nie jedinečné v dejinách Cirkvi je 
prípad našej Pani, ktorá pred sebou posiela anjela, aby pripravil chodník na jej príchod. Takto 
pripravila Fatimu na udalosti v predohre, ktorá ponorila protagonistov do nadprirodzene 
napätej atmosféry, v ktorej sa učili podstate jej Posolstva: Boh je urážaný, musíme robiť 
pokánie a zmeniť naše životy. 
     Ponúkame Luciin vlastný popis 3 zjavení anjela, ktorých svedkami bola len ona a jej 
bratranec František i sesternica Hyacinta. „Dátumy, ktorá neviem presne určiť, pretože v tom 
čase som nevedela ako možno odhadnúť roky, mesiace alebo dokonca dni v týždni. Ale 
myslím, že to bolo na jar 1916, keď sa nám anjel prvýkrát zjavil v našom Loca do Cabeco... 
liezli sme po úbočí hľadajúc úkryt. Ako sme sa naobedovali a pomodlili sa, zazreli sme 
v diaľke nad stromami, svetlo belšie ako sneh tiahnuce sa smerom na východ, v podobe 
mladého muža, priehľadné a žiarivejšie ako kryštál preniknutý lúčmi slnka. Ako sa 
približoval, mohli sme rozoznať jeho črty čoraz jasnejšie. Boli sme prekvapení, nemí od 
úžasu. Keď bol blízko nás, povedal: “Nebojte sa. Som anjel pokoja. Modlite sa so mnou.“ 
Pokľakol a sklonil hlavu až na zem. Vedení nadprirodzeným podnetom, sme urobili to isté 
a opakovali sme slová, ktoré sme ho počuli hovoriť: Môj Bože, verím v teba, klaniam sa Ti, 
dúfam v teba a milujem Ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, 
neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa!“ Zopakujúc tieto slová trikrát, vstal 
a povedal: „Takto sa modlite. Srdcia Ježiša a Márie sú pozorné na hlas vašich úpenlivých 
prosieb.“ Potom zmizol. Nadprirodzená atmosféra, ktorá nás obklopila, bola tak intenzívna, 
že sme si dlhý čas boli sotva vedomí vlastnej existencie, zostávajúc v rovnakom postoji, 
v ktorom nás anjel nechal, neustále opakujúc rovnakú modlitbu. Božiu prítomnosť sme cítili 
tak osobne a tak intenzívne, že sme si dokonca netrúfli navzájom sa rozprávať.“ 
     Každé slovo anjela a slová Luciinho rozprávania by mohli byť dlho komentované 
a meditované na úžitok duší. Urobíme to vo vhodnom čase. 
     „Druhé zjavenie sa muselo stať v lete, keď horúčava dňa bola taká silná, že sme museli 
vziať ovečky domov ešte predpoludním a nechali sme ich vyjsť vonku až večer. Šli sme si 
oddýchnuť do tieňa stromov, ktoré obkolesovali studňu, ktorú som už spomenula 
niekoľkokrát. Náhle sme zazreli anjela vedľa nás. „Čo robíte?“ opýtal sa. „Modlite sa! Veľa 
sa modlite! Srdcia Ježiša a Márie majú s vami plány milosrdenstva. Neustále ponúkajte 
modlitby a obety Najvyššiemu.“ „Ako sa máme obetovať?“ opýtala som sa. „Zo všetkého, čo 
môžete, urobte obetu a ponúknite ju Bohu na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako 
naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov. Takto pritiahnete pokoj na vašu krajinu. Som jeho 
anjel strážny, anjel Portugalska. Napokon prijmite a znášajte s odovzdanosťou utrpenie, 



11 
 

ktoré na vás Pán zošle.“ Tieto slová urobili na mňa nezabudnuteľný dojem. Boli ako svetlo, 
ktoré nám pomohlo pochopiť kto je Boh, ako nás miluje a ako túži byť milovaný, hodnotu 
obety, ako Ho to teší a kvôli tomu udeľuje milosť obrátenia hriešnikov. Z tohto dôvodu sme 
odvtedy ponúkali Pánovi všetko, čo nás pokorovalo, bez hľadania ďalších spôsobov 
umŕtvovania a pokánia okrem toho, že sme sklonení k zemi celé hodiny opakovali modlitbu, 
ktorú nás naučil anjel.“ 
     „Zdá sa mi, že tretie zjavenie muselo byť v októbri alebo na konci septembra, keď sme sa 
už viac nevracali domov na desiatu... Jedného dňa sme z Pregueiry (malý olivový háj patriaci 
mojim rodičom) do Lapy, kráčajúc pozdĺž úbočia vrchu na strane obrátenej na Aljustrel 
a Casa Velha. Modlili sme sa ruženec a modlitbu, ktorú nás naučil anjel pri prvom zjavení. 
Kým sme tam boli, anjel prišiel k nám tretíkrát, držiac kalich vo svojich rukách s hostiou nad 
ním, z ktorej padali kvapky krvi do posvätnej nádoby. Nechajúc kalich a hostiu vznášať sa vo 
vzduchu, anjel si ľahol tvárou k zemi a zopakoval túto modlitbu trikrát: “Najsvätejšia 
Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti 
najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo 
všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú.  
Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca 
a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ Potom vstal a znova vzal kalich 
a hostiu do svojich rúk. Dal mi hostiu, Hyacinte a Františkovi dal napiť sa z kalicha hovoriac 
pritom: «Vezmite a jedzte Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak 
ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a potešujte  svojho Boha!»“ 
 
Opäť si ľahol na zem a zopakoval s nami trikrát tú istú modlitbu “Najsvätejšia Trojica...,“ 
a potom zmizol. Nabádaní nadprirodzenou silou, ktorá nás obklopovala, napodobnili sme 
všetko, čo urobil anjel, ľahnúc si tvárou k zemi a opakujúc modlitby, ktoré hovoril. Sila Božej 
prítomnosti bola taká intenzívna, že nás pohltila a takmer rozdrvila. Zdá sa, že nás zbavila 
dokonca používania telesných zmyslov na dlhý čas. Počas týchto dní sme konali všetky 
vonkajšie úkony akoby vedení rovnakou nadprirodzenou bytosťou, ktorá nás podnecovala. 
Pokoj a radosť, ktorú sme cítili, boli také veľké, ale celkom vnútorné, naše duše boli úplne 
ponorené v Bohu. Fyzická vyčerpanosť, ktorá nás zaplavila, bola tiež obrovská.“ 
     Tento malý príbeh vyrozprávaný v jednoduchosti rozprávačom, ktorý bol tiež samotným 
protagonistom, nám dáva jednu z najvýnimočnejších obrazov z celých dejín ľudstva, pokiaľ 
ide o zdieľanie sa s nadprirodzeným. Tieto slová, gestá, scény sú úzko spojené s doktrínou 
a majú hlboký význam, ktorý nechávame na štúdium a na zváženie tým, ktorí sú schopní 
priviesť ich k praktickému záveru a uskutočneniu.  
     Kvôli malému priestoru, ktorý máme k dispozícii, môžeme citovať len zopár Luciiných 
poznámok pri inej príležitosti odvolávajúc sa na tretie zjavenie: “V treťom zjavení prítomnosť 
nadprirodzenosti dávala pocítiť neustály pokoj. Niekoľko dní sa František neodvážil ani 
rozprávať. Neskôr povedal: “Rád vidím anjela, ale najhoršie zo všetkého je to, že potom nie 
sme schopní nič urobiť. Nemohol som dokonca ani chodiť. Neviem, čo sa to so mnou stalo.“ 
Napriek tomu po treťom zjavení anjela to bol on, ktorý zbadal, že sa stmieva a ktorý upriamil 
našu pozornosť na skutočnosť, že by sme mali vziať naše stádo ovečiek domov. Raz, po 
niekoľkých dňoch od zjavenia, keď sme sa vrátili do normálu, František sa opýtal: „Anjel ti 
dal sväté prijímanie, ale čo dal Hyacinte a mne?“ „Bolo to tiež sväté prijímanie,“ povedala 
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Hyacinta s nevyjadriteľnou radosťou. „Nevidel si, že to bola Krv, čo tiekla z Hostie?“ „Cítil 
som, že Boh bol v mojom vnútri, ale nevedel som ako!“ Potom, ľahnúc si tvárou k zemi, 
František s Hyacintou zostali takto dlhý čas opakujúc dookola modlitbu anjela “Najsvätejšia 
Trojica...“ 
 
Nech máme odvahu nasledovať stopy malých pastierikov 
     Svätosť človeka pozostáva zo zdieľania sa so svätosťou Boha, má podiel na svätosti Boha. 
Preto Ježiš povedal: „Buďte svätí ako je svätý váš nebeský Otec.“ Mať podiel na svätosti 
Boha sa dosiahne skrze posväcujúcu milosť. 
     Svätosť v ľudských bytostiach sa v prvom rade zobrazuje v láske k Bohu a je vyjadrená 
dvoma spôsobmi: vyhýbanie sa hriechu a praktizovanie čností. Robiť niečo z lásky k Bohu si 
vyžaduje nadprirodzenú silu. 
     Malí pastierikovia dostali dar posväcujúcej milosti pri krste. Vlastniac ju do ich nežného 
veku, nemali žiadne vášne ani zvláštne skúšky, a tak nepotrebovali špeciálnu silu na ich 
prekonanie. Ako potom preukázali a uskutočňovali svoj duchovný život? Skrze nespočetné 
príležitosti a možnosti na vykonanie obety, ktorú ponúkli na odčinenie urážok spôsobené voči 
Bohu a Nepoškvrnenému Srdcu Márie a okrem toho modlitby – zvlášť ruženec – ktorý sa 
modlili, aby odpovedali na pozvanie anjela a našej Preblahoslavenej Pani. Skrze modlitbu, 
ktorú ich naučil anjel: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa Ti, dúfam v teba a milujem 
Ťa!...,“ deti praktizovali Božské čnosti a najvyšší prejav lásky žiadajúc odpustenie pre tých, 
ktorí neveria, neklaňajú sa, nedúfajú a nemilujú Boha. Takto žili svoju lásku k Bohu a ľuďom, 
čím pritiahli slávu svätosti. 
     Ak sa cítime skutočne úbohí, že nemáme nič, čo by sme ponúkli Bohu, aby sme vstúpili do 
Jeho prítomnosti, majme odvahu kráčať cestou svätosti nasledujúc malých pastierikov 
milujúcich Boha, klaňajúcich sa Mu, spievajúc Mu chvály a ponúkajúc Mu obety na 
odčinenie hriechov všetkých ľudí, podľa príkladu blahoslaveného Františka a Hyacinty. 
 
 

Zjavenia našej Pani 
     Prebiehala hrozná vojna. Všade bol strach, bolesť a smrť. Aj Portugalsko bolo zatiahnuté 
do krízy. Zmätené duše nachádzali útočisko v nevere, verné srdcia sa modlili o pokoj a spásu 
sveta. Do tohto tmavého sveta zažiarilo svetlo 13. mája v roku 1917. Boh zhliadol na svet 
s láskavosťou a milosrdenstvom v tichej Cova da Irii. 
 
1. zjavenie 
     Lucia presne opisuje prvé stretnutie s Pannou pri dube: 
     Hrala som sa s Hyacintou a Františkom pri malom kamennom múre. Náhle sme uvideli 
čosi, čo vyzeralo ako záblesk svetla. „Mali by sme ísť radšej domov,“ povedala som 
bratrancovi a sesternici, „blýska sa, možno sa blíži búrka.“ Schádzali sme dolu svahom, ženúc 
ovečky pozdĺž cesty. Boli sme približne v polovici svahu, a takmer zarovno s obrovským 
dubom, ktorý tam stál, keď sme uvideli ďalší záblesk svetla. Prešli sme len zopár krokov, keď 
sme na malom dube pred nami zazreli Pani celú oblečenú v bielom. Bola jasnejšia ako slnko 
a vyžarovala svetlo priezračnejšie a intenzívnejšie ako kryštálový pohár naplnený 
trblietajúcou sa vodou, keď lúče žiariaceho slnka cez ňu svietia.  
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     Zastali sme, ohromení a plní úžasu pred zjavením. Boli sme tak blízko, len niekoľko 
krokov od nej, že sme sa kúpali vo svetle, ktoré ju obklopovalo alebo skôr z nej vyžarovalo. 
Potom nám naša Pani povedala: „Nebojte sa. Neublížim vám.“ „Odkiaľ prichádzate?“ „Som 
z neba.“ „Čo si odo mňa prajete?“ „Prišla som, aby som vás požiadala, aby ste sem 
prichádzali nasledujúcich 6 mesiacov, 13. dňa mesiaca v rovnakej hodine. Neskôr vám 
poviem kto som a čo chcem potom, ako sa tu vrátim 7.krát.“ „Prídem tiež do neba?“ „Áno, 
pôjdeš.“ „A Hyacinta?“ „Ona pôjde tiež.“ „A František?“ „Tiež tam pôjde, ale musí sa ešte 
pomodliť veľa ružencov.“ ...„Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré 
na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za 
obrátenie hriešnikov?“ „Áno, sme ochotní.“ „Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť 
bude vašou útechou.“ Ako povedala tieto posledné slová „...Božia milosť bude vašou 
útechou,“ naša Pani otvorila svoje dlane po 1.krát, odovzdávajúc nám svetlo veľmi 
intenzívne, a ako prúdilo z jej dlaní, jeho lúče prenikali naše srdcia a najvnútornejšie hĺbky 
našich duší, čo nám umožnilo vidieť sa v Bohu, ktorý bol týmto svetlom, vidieť sa omnoho 
jasnejšie ako by sme sa videli v najlepších zrkadlách. Potom, pohnutí akýmsi vnútorným 
podnetom, ktoré sa nám takisto prihováralo, kľakli sme na kolená opakujúc vo svojich 
srdciach: ´O Najsvätejšia Trojica, milujem Ťa! Môj Bože, milujem Ťa v Najsvätejšej Sviatosti 
Oltárnej!´ Po nejakej chvíli naša Pani znova hovorila. „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste 
získali pokoj pre svet a koniec vojny.“ Potom začala pokojne stúpať smerom na východ, až 
kým nezmizla v nedoziernej diaľke. Zdalo sa, že svetlo, ktoré ju obklopovalo, roztvorilo pred 
ňou chodník na nebeskej oblohe a kvôli tomu sme niekedy hovorili, že sme videli otvorené 
nebo. 

 
2. zjavenie 
     Okolo 11.hodiny som odišla z domu a zavolala na dom môjho uja, kde na mňa čakali 
Hyacinta a František. Potom sme vyrazili do Cova da Iria v očakávaní dlho vytúženého 
okamihu... 
     Hneď ako sme sa s Hyacintou a Františkom domodlili ruženec s množstvom iných ľudí, 
ktorí boli prítomní (pán Ignatius Antonio Marques napočítal 40 ľudí), sme znova uvideli 
záblesk odrážajúci svetlo blížiace sa k nám, ktoré sme volali blýskanie. Onedlho tam bola 
naša Pani na dube úplne rovnako ako v máji. „Čo si od mňa prajete?“ opýtala som sa. „Želám 
si, aby si tu prišla 13. nasledujúci mesiac, aby si sa modlila ruženec každý deň a naučila si sa 
čítať. Neskôr vám prezradím, čo chcem.“ Prosila som o vyliečenie istej chorej osoby. „Ak sa 
obráti, bude uzdravený v priebehu tohto roka.“ „Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás 
vzali do neba.“ „Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. 
Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma poznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu 
k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“ „Zostanem tu sama?“ opýtala som sa so smútkom. „Nie 
moja dcéra. Veľmi trpíš? Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím. Moje Nepoškvrnené 
Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“ 
     Ako naša Pani dopovedala tieto posledné slová, otvorila svoje dlane po 2.krát, 
odovzdávajúc nám lúče rovnako veľkého svetla. Opäť sme sa videli v tomto svetle ako vtedy, 
ponorení v Bohu. Zdalo sa, akoby Hyacinta a František boli v tej časti svetla, ktorá stúpala 
k nebesiam a ja v tej, ktorá sa vylievala na zem. V strede dlane na pravej ruke našej Pani bolo 
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srdce obklopené tŕňmi, ktoré ho prenikali. Pochopili sme, že toto bolo Nepoškvrnené Srdce 
Márie, urážané hriechmi ľudí a hľadajúce odčinenie týchto vín. 
     Tiež viete, vaša Excelencia, čo sme mysleli tým, keď sme hovorili, že sme videli našu Pani 
odhaliac nám tajomstvo v júni. Vtedy nám naša Pani nepovedala, aby sme udržali tajomstvo, 
ale cítili sme, že Boh si to tak želá. 
 
 3. zjavenie 
   Krátko po tom, ako sme prišli na Cova da Iria k dubu a keď sme sa modlili s početným 
zástupom ruženec, zbadali sme odraz obvyklej žiary a v zapätí na to Pannu Máriu nad dubom. 
   „Čo si odo mňa prajete?“ opýtala som sa. 
   „Prajem si, aby ste sem prišli opäť 13.dňa nasledujúceho mesiaca, aby ste sa ďalej každý 
deň modlili ruženec k Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca, aby ste tak vyprosili 
svetu mier a koniec vojny, lebo len ona vám bude môcť pomôcť.“ 
   „Chcela by som vás poprosiť, aby ste nám povedali, kto ste, a aby ste urobili zázrak, aby 
všetci ľudia uverili, že sa nám zjavujete.“ 
   „Prichádzajte sem každý mesiac. V októbri vám poviem, kto som, čo si prajem, a urobím 
zázrak, ktorí budú môcť všetci vidieť, aby uverili.“ 
   Potom som predniesla niekoľko prosieb, už sa presne nepamätám. Spomínam si len na to, že 
Panna Mária povedala, že sa treba modliť ruženec, aby tie milosti boli udelené ešte v tomto 
roku. Potom pokračovala: „Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď prinášate 
nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za 
hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ 
   Text, ktorý ďalej pokračuje, nám zobrazuje časť tajomstva, o ktoré v roku 1917 naša Pani 
požiadala deti, aby ho nikomu neprezradili a ktoré oni nikomu neodhalili dokonca ani vtedy, 
keď istý správca ich dal do väzenia a vyhrážal sa im, že ich dá uvariť vo vriacom oleji. Stalo 
sa to 31.8.1941, keď Lucia napísala list z Tuy biskupovi José Alves Correia da Silva, čím 
prehlásila, že už nadišiel čas, aby vyzradila tajomstvo:  
   „Tajomstvo pozostáva z 3 odlišných častí, 2 z nich vám teraz prezradím: Prvá časť sa týka 
videnia pekla. 
   Pri posledných slovách našej Pani, roztvorila znova ruky ako v obidvoch predchádzajúcich 
mesiacoch. Zdalo sa, že žiara preniká zem a videli sme akoby ohnivé more. V tom ohni boli 
diabli a duše, podobné priehľadným a čiernym alebo bronzovým žeravým uhlíkom v ľudskej 
podobe, vznášali sa v tom požiari, zmietané plameňmi, ktoré z nich šľahali s mrakmi dymu, 
padali na všetky strany ako iskry pri obrovských požiaroch, bez tiaže a rovnováhy, za 
bolestného a zúfalého volania a nariekania, ktoré vzbudzovalo strach a rozochvievalo hrôzou 
(Muselo to byť zrejme pri tomto pohľade, keď sa mi vydralo z hrdla ono Ach!, ktoré vraj 
počuli ľudia).“ 
   Správa v dennej tlači O Século z 23.7.1917 obsahovala nasledujúci paragraf: Bolo počuť 
zvuk ako hrmenie, a na to sa deti rozplakali, začali robiť nezvyčajné grimasy, a následne 
upadli do extázy. 
   „Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby boli zachránení, chce 
Boh zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám 
poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať 
Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú 
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neznámym svetlom, vedzte, že je to veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá 
svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. 
   Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje 
želania, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, Rusko bude šíriť svoje bludy po celom svete, 
spôsobujúc vojny a prenasledovania Cirkvi. Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude musieť 
veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. 
Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. 
Portugalsko si vždy zachová vieru,...“ 
   Čo sa týka tretej časti tajomstva, Lucia ho spísala, keď bola chorá, 3.1.1944 v Tuy, na 
nariadenie biskupa v Leirie, ktorému sa s tým zdôverila v zapečatenej obálke. Obsah tohto 
listu zostal ukrytý až do dňa slávnostného blahorečenia Františka a Hyacinty vo Fatime 
13.5.2000. V tento deň to bolo verejne prečítané kardinálom Sodano. Teologický komentár na 
tento text pripravený kardinálom Josephom Ratzingerom bol neskôr vydaný v Ríme, 
26.6.2000. 
 
   Tretia časť tajomstva odhaleného v Cova da Iria vo Fatime, 13.6.1917.  
   Píšem z poslušnosti k tebe, môj Bože, ktorý mi kážeš tak konať skrze jeho excelenciu 
biskupa v Leire a skrze tvoju i moju Najsvätejšiu Matku. 
   Po dvoch častiach, ktoré som práve opísala, po ľavici našej Pani a troška nad ňou, sme 
uzreli anjeli s planúcim mečom v jeho ľavej ruke: blikajúci, vydávalo plamene, ktoré vyzerali, 
akoby zapaľovali svet, ale zhasínali pri kontakte s nádherou, vznešenosťou, ktorú naša Pani 
vyžarovala smerom k nemu z jej pravej ruky: ukazujúc na zem pravou rukou, anjel hlasne 
vykríkol: ´Pokánie, pokánie, pokánie!´ A uvideli sme v obrovskom svetle, ktorým je Boh: 
´niečo podobné ako keď sa ľudia objavia v zrkadle, keď sa pred neho postavia´ biskupa 
oblečeného v bielom, mali sme dojem, že to bol Svätý Otec. Ostatní biskupi, kňazi, muži 
a ženy duchovenstva stúpali hore strmým kopcom, na ktorého vrchu bol veľký kríž s hrubými 
trámcami z kôry korkového stromu, predtým, než tam došli, Svätý Otec prechádzal cez veľké 
mesto, ktoré bolo spolovice zničené, spolovice trasúci sa s neistým krokom, zasiahnutý 
bolesťou a zármutkom, modlil sa za duše mŕtvych, ktorých stretával na svojej ceste, kým 
dosiahol vrchol kopca, kľačiac pri päte kríža bol zabitý skupinou vojakov, ktorí doňho 
strieľali náboje a šípy, a v rovnakom čase tam jeden po druhom zomierali ďalší biskupi, 
kňazi, muži i ženy duchovenstva rôznej hodnosti a postavenia. Pod dvoma ramenami kríža 
boli dvaja anjeli, každý s kryštálovým aspersoriom (neviem, čo to je) vo svojej ruke, do 
ktorého zbierali krv mučeníkov a s ktorou kropili duše kráčajúce k Bohu. 
 
   Pokračovanie Luciinho listu z 31.8.1941: 
   „Toto nehovorte nikomu. Františkovi to však môžete povedať.  
   Keď sa budete modliť ruženec, opakujte po každom desiatku: O môj Ježiš, odpusť nám 
naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa,  priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré 
to najviac potrebujú. 
   Po chvíli mlčania som sa opýtala: „Neprajete si odo mňa už nič?“ 
   „Nie, pre dnešok si už neprajem nič.“ 
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   A ako obvykle sa začala vznášať smerom k východu, až zmizla v nedoziernej diaľave 
oblohy. 
 
Zjavenia našej Pani: Zjavenie vo Valinhos 
   Štvrté zjavenie sa podľa mňa stalo 15. augusta v podvečer. Pretože som vtedy ešte nevedela 
počítať dni v mesiaci, nie je vylúčené, že sa mýlim, mám však za to, že sa to stalo toho dňa, 
keď sme prišli z Vila Nova de Ourém (Lucia si nesprávne myslí, že zjavenie sa stalo rovnaký 
deň ako boli prepustení z väzenia vo Vila Nova de Ourém. Zjavenie sa však udialo 
nasledujúcu nedeľu, 19. augusta). 
   Keď sme s Františkom a jeho bratom Jánom hnali ovce na miesto zvané Valinhos, mali sme 
pocit, že sa blíži a obostiera nás niečo nadprirodzené, tušili sme, že sa nám zjaví Panna Mária 
a mrzelo nás, že ju Hyacinta neuvidí. Prosila som preto Jána, aby pre ňu išiel. Pretože nechcel 
ísť, dala som mu dve malé mince, a potom už bežal. 
   Medzitým sme s Františkom zbadali odraz svetla, alebo ako sme tomu hovorili blesk, 
a hneď, ako prišla Hyacinta, sme zbadali nad dubom Pannu Máriu. 
   „Čo si odo mňa prajete?“ 
   „Chcem, aby ste prišli 13. na Cova da Iria a aby ste sa ďalej verne modlili ruženec. 
Posledný mesiac potom urobím zázrak, aby všetci uverili.“ 
   „Čo máme urobiť s peniazmi, ktoré ľudia nechávajú v Cova da Iria?“ 
   „Dajte urobiť 2 nosítka. Jedny ponesieš ty s Hyacintou a dvoma bielo oblečenými 
dievčatami, druhé František s troma chlapcami. Peniaze budú použité na slávnosť Ružencovej 
Panny Márie. Za ostatné peniaze nech sa postaví kaplnka.“ 
   „Prosím vás, aby ste uzdravili niektorých chorých.“ 
   „Áno, v priebehu roka niektorých uzdravím.“ Potom zosmutnela: „Modlite sa, veľa sa 
modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za 
nich nikto neobetuje a nemodlí.“ A zase sa vzniesla ako obvykle smerom k východu.    
   Zjavenie vo Valinhose bolo dvojnásobnou radosťou pre Františka. Bol premožený 
strachom, že by sa Mária už nikdy nevrátila. Neskôr mi povedal: „Je pravdepodobnejšie, že sa 
nezjavila 13. kvôli tomu, aby sa vyhla návšteve domu správcu, pretože možno je to zlý muž.“ 
Po zjavení tam jeho sestra chcela zostať celé popoludnie, preto jej povedal: „Nie! Musíš ísť 
domov, pretože Matka ťa nenechala ísť von s ovečkami.“ A aby ju povzbudil, vrátil sa domov 
spolu s ňou. 
 
5. zjavenie 
   13. september 1917. Keď sa priblížila hodina zjavenia, musela som sa s Hyacintou 
a Františkom pretlačiť veľkým zástupom ľudí, ktorí nás len ťažko nechávali prejsť... 
   Konečne sme sa dostali na Cova da Iria k dubu a začali sme sa modliť s ľuďmi ruženec. 
Krátko na to sme zbadali odraz svetla a Pannu Máriu v korune duba. 
   „Modlite sa ďalej ruženec, aby ste vyprosili koniec vojny. V októbri príde aj Kristus Pán, 
Sedembolestná Panna Mária a Panna Mária Karmelská, svätý Jozef s Ježiškom, aby požehnali 
svet. Boh je s vašimi obetami spokojný, ale nechce, aby ste spali s povrazom obviazaným 
okolo tela. Noste ho iba vo dne.“ 
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   „Ľudia chceli, aby som vás poprosila o mnoho vecí: o uzdravenie niektorých chorých 
a jedného hluchonemého.“ 
   „Áno, niekoho uzdravím, niekoho nie. V októbri urobím zázrak, aby všetci uverili.“ 
A začala sa vznášať a zmizla ako obvykle. 
 
 
6. zjavenie 
   Rozšírila sa správa, že úrady chcú vo chvíli zjavenia nechať explodovať vedľa nás bombu. 
Nebála som sa, a keď som o tom hovorila so svojimi malými príbuznými, povedali sme si: 
„Aké by to bolo krásne, keby sa nám dostalo milosti odísť odtiaľ s Pannou Máriou do neba!“ 
   Môj otec sa však zľakol, a chcel ma po prvýkrát odprevadiť hovoriac, že ak jeho dcéra 
zomrie, že by chcel zomrieť po jej boku. Môj otec ma potom viedol za ruku na miesto 
zjavenia. Po zjavení som ho však uvidela, až keď som večer bola zasa v rodinnom kruhu. 
   Cestou sa opakovali scény ako minulý mesiac, ale ešte početnejšie a dojemnejšie. Ani blato 
na cestách nebránilo ľuďom, aby si pokorne a prosebne kľakali. Keď sme prišli na Cova da 
Iria k dubu, vyzvala som z nejakého vnútorného vnuknutia ľudí, aby zavreli dáždniky 
a modlili sa s nami ruženec. Zakrátko na to sme zbadali odraz svetla a potom Pannu Máriu 
nad dubom. 
   „Čo si odo mňa prajete?“ 
   „Chcem ti povedať, aby tu postavili kaplnku k mojej úcte, som Panna Mária, Kráľovná 
ruženca. Naďalej sa denne modlite ruženec. Vojna sa chýli ku koncu a vojaci sa skoro vrátia 
domov.“ 
   „Chcela by som vás poprosiť o veľa vecí: aby ste uzdravili chorých a obrátili hriešnikov,...“ 
   „Niektorých áno, iných nie. Musia sa polepšiť a prosiť o odpustenie svojich hriechov.“ A so 
smutným výrazom: „Nech už neurážajú Boha, bol už toľko urážaný.“ Potom roztvorila ruky 
a nechala ich zažiariť odrazom slnka, a zatiaľ čo sa vznášala hore, premietalo sa jej svetlo do 
slnka. 
   Preto som zvolala, aby sa ľudia dívali do slnka. Nemala som v úmysle upozorňovať na 
slnko, pretože som si ani jeho prítomnosť neuvedomovala. Urobila som to vedená iba 
vnútorným vnuknutím. 
   Keď Panna Mária zmizla v nedoziernej diaľave oblohy, spozorovali sme vedľa slnka sv. 
Jozefa s Ježiškom a s Pannou Máriou oblečenou do biela s blankytne modrým plášťom. Zdalo 
sa, akoby sv. Jozef s Ježiškom žehnali svet znamením kríža. Keď krátko na to zjavenie 
zmizlo, zbadala som Krista Pána a Pannu Máriu, mala som dojem, že to je Panna Mária 
Bolestná. Zdalo sa, že Kristus Pán žehná svet podobne ako sv. Jozef. Tieto zjavenia zmizli 
a zdalo sa mi, že opäť vidím Pannu Máriu, podobnú Panne Márii Karmelskej. 
   Takáto je história zjavenia Panny Márie na Cova da Iria v roku 1917. Zakaždým, keď som 
o nich musela z nejakého dôvodu hovoriť, snažila som sa vyjadrovať čo najstručnejšie, 
v snahe zachovať iba pre seba tieto intímne veci, ktoré som potom vyjavila iba s ťažkým 
srdcom. Pretože sú to však veci Božie a nie moje, a pretože on ich teraz skrze vás požaduje 
späť, vraciam ich. Vraciam, čo mi nepatrí. Nič úmyselne nezamlčujem. Snáď chýbajú iba 
niektoré podrobnosti, týkajúce sa prosieb, ktoré som Panne Márii predkladala. Pretože to boli 
čisto hmotné záležitosti, neprikladala som im takú dôležitosť a snáď z toho dôvodu sa mi 
nevštiepili tak živo do duše. A okrem toho, bolo ich toľko, toľko! 
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   Zo všetkých povedaných slov počas zjavenia, jedny sa mi najviac vryli hlboko do môjho 
srdca, boli to žiadosti našej nebeskej Matky: „Neurážajte nášho Pána a Boha, pretože bol už 
toľko urážaný!“ 
   Aká sťažnosť naplnená láskou, aká nežná požiadavka! Kto mi dovolí, aby to znelo ako 
ozvena po celom svete, aby všetky deti našej nebeskej Matky mohli počuť jej hlas! 
 
   Popoludní toho dňa som strávila s bratrancom a sesternicou. Boli sme ako nejaké čudné 
zvieratá, ktoré ľudia chcú vidieť a pozorovať! Večer som bola naozaj unavená z toľkých 
otázok a vypytovaní. Nemalo to konca, ani keď nastala noc. Niektorí ľudia, ktorí so mnou 
nemohli hovoriť, zostali do druhého dňa, až kým neprišli na rad. Niektorí si priali hovoriť so 
mnou ešte večer. Ja som však preniknutá únavou padla na zem a zaspala. Vďaka Bohu som 
vtedy ešte nepoznala ľudské ohľady a sebalásku, preto som sa ku každému správala 
prirodzene, ako keby som bola s rodičmi. 
   To, čo si dobre pamätám z toho dňa bolo, že som sa vrátila domov bez svojich vrkočov, 
ktoré mi siahali po pás a že moja mama bola najviac nahnevaná vtedy, keď zbadala, že som 
mala dokonca kratšie vlasy ako František. Kto ukradol moje vrkoče? Neviem. Uprostred 
mnohých tlačiacich sa ľudí sa tam mohli objaviť nožnice alebo ruky zlodeja. Bolo dosť 
jednoduché stratiť moju vreckovku, dokonca aj keď mi ju nikto neukradol. Počas dvoch 
predchádzajúcich mesiacov mi odstrihli dosť veľa vrkočov! Nič nevlastním, tak čo na tom 
záleží! Všetko patrí Bohu. Nech so všetkým robí tak, ako sa Mu páči. 
   Po 13.októbri mi František povedal: „Veľmi rád som hľadel na nášho Pána, ale omnoho 
radšej som Ho videl v tom svetle, v ktorom sme tam boli s Ním. Už to nebude dlho a náš Pán 
si ma vezme blízko k sebe a potom budem na Neho hľadieť naveky.“ 

 
 

Slnko vo Fatime tancovalo 
 

   Prvé dve zjavenia sa uskutočnili vo Fatime, keď sa 13.júla 1917 Lucia opýtala 
Preblahoslavenej Panny nasledujúcu otázku: „Chcela by som vás poprosiť, aby ste nám 
povedali, kto ste, a aby ste urobili zázrak, aby všetci ľudia uverili, že sa nám zjavujete.“ 
Odpoveď našej Pani na to bola nasledujúca: „Prichádzajte sem každý mesiac. V októbri vám 
poviem, kto som, čo si prajem, a urobím zázrak, ktorí budú môcť všetci vidieť, aby uverili.“ 
   Len zázrak, dielo Boha, kladie Božiu pečať na udalosti, ktoré sa týkajú nášho Pána. 
   Na začiatku svojho verejného života našiel Ježiš predavačov a peňazomencov v chráme 
a vyhnal ich von. Nato sa Židia opýtali Ježiša: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto 
robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: 
„Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme 
svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril... (Jn 2,17-
22). 
   Pri inej príležitosti, keď vyučoval ľud a hlásal Dobrú Zvesť, opäť k nemu prišli veľkňazi, 
zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to 
robil?“ (Mk 11,27-28). Ježiš im teda odpovedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že 
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Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten, ktorý ma 
poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ (Jn 8,28-29). 
   V iný deň mu niektorí zákonníci a farizeji povedali: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie 
od teba.“ Ale on im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie 
nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu 
veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.“ (Mt 12, 38-40, Lk 11, 29-
32). 
   „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: Dážď príde, a býva tak. A keď 
veje južný vietor, hovoríte: Bude horúco, a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. 
Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?“ (Lk 12, 54-56). „Ja mám väčšie svedectvo ako je 
Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma 
poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho 
hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on 
poslal.“ (Jn 5, 36-38). 
   Na sviatky Posvätenia chrámu Ježiš znova povedal: „Ak nekonám skutky môjho otca, 
neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali 
a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ (Jn 10, 37-38). 
   Hoci Ježiš pred nimi robil také znamenia, neverili v neho (Jn 12, 37). 
   Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, 
vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal 
vo tmách.“ (Jn 12, 44-46). Ježiš vstal z mŕtvych na tretí deň ako prisľúbil. 
 
   Poslanie našej Pani bolo tiež potvrdené zázrakom slnka 13.októbra 1917. Aj keby sa nič 
viac neudialo, zostalo nám aspoň proroctvo, ktoré bolo jasne ohlásené 3 mesiace vopred, 
a ktoré sa splnilo do písmena.  
   Novinár Avelino de Almeida poslaný denníkom O Seculo, mal preskúmať a zaznamenať 
všetko, čo sa stalo v Cova da Iria 13.októbra 1917. Na vlastné oči videl veci, ktoré ho udivili 
a v článku vydanom 15.októbra 1917 pod názvom ´Ako slnko na poludnie tancovalo vo 
Fatime,´ napísal: „Keď som začal uvažovať nad tým, že neuvidím nič pôsobivejšie ako 
hlučný, no pokojný dav ľudí, s rovnakou bláznivou myšlienkou, pohnutý rovnakou túžbou, 
zazrel som čosi skutočne nezvyčajné vo Fatime. V predpovedanom čase prestalo pršať, hustá 
masa mrakov sa roztvorila a kráľovská hviezda, tmavý strieborný disk sa objavil na vrchole 
a vyzeralo to, ako by začal tancovať divokým a búrlivým tancom, tak krásne a fascinujúce 
farby sa navzájom prelínali cez celé slnko. Zázrak, ako hovoria ľudia? Prirodzený jav ako 
´múdre´ tvrdenie? Nechcem to teraz vedieť, to, čo chcem, je svedčiť o tom, čo som videl... 
Zvyšok sa týka vedy a Cirkvi.“ 
   D. José Alves Correia da Silva, biskup v Leirie, ktorý venoval osobitú pozornosť 
dokumentom svedkov zázraku slnka 13.októbra 1917, následne prehlásil 13.októbra 1930, že 
videnia detí v Cova da Iria sú hodnoverné a oficiálne uznal kult našej Pani z Fatimy. A tak sa 
hlas ľudu pripojil k hlasu Boha a hlasu Cirkvi. 
   Gunther Stolze, nemecký právnik špecializujúci sa na patenty, vzdelaný v oblasti 
kanonického práva, taktiež doktor a teológ, strávil 40 rokov študovaním javu týkajúceho sa 
zázraku slnka. V júni 2005 mal na túto tému konferenciu vo Viedni. Jeho opis je prvým 
pokusom vysvetliť neslýchané predvedenie slnka na oblohe nad Fatimou, ktoré sa uskutočnilo 
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na poludnie 13.októbra 1917. Venoval sa desiatky rokov starostlivému preskúmaniu viac než 
100 svedkov, no stále potrebuje čas, aby opravil, zmenil alebo rozšíril svoje závery. Jeho 
metóda sa zhoduje s tou, ktorá sa používa na súdoch pri vyšetrovaní a získavaní dôkazov. 
Nepochybne je tam čo opraviť, no jeho práca založená na očitých svedkoch sa zhoduje so 
skutočnosťou. Opisuje, čo by sme boli videli v Cova da Iria v čase 12:00 - 12:12, ak by sme 
tam boli 13.októbra 1917. 
   Množstvo ľudí, odhaduje sa na 70 000, ktoré tam čakalo na zázrak, ktorý bol prisľúbený na 
13.októbra, obsadili štvorcový priestor asi 300 metrov dlhý a 150 metrov široký. Mimo tejto 
časti sa nič nedialo. Slnko, ústredná hviezda, bola nesmierne vzdialená, nebola nijako spätá 
s našou štvorcovou časťou. Mimo tohto priestoru bola ešte jedna menšia časť, ktorá nemala 
nič spoločné so zázrakom slnka, prípadne až na konci. Išlo o priestor, kde boli traja malí 
pastierikovia, ktorí mali videnie našej milej Pani, čo je však čosi nemerateľné, alebo 
nedokázateľné nejakým spôsobom, pretože sa teraz zaoberáme zázrakmi úplne iného druhu. 
Zázrak spolu s iným zázrakom, ktorý sa udial v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Hoci 
táto udalosť nebola viditeľná mimo štvorcovej oblasti, bolo to možné zazrieť do 50 
kilometrov od tohto miesta. 
   V Cova da Iria čakalo 70 000 ľudí hodiny v daždi, premočení do nitky, v mlákach plných 
vody až 10 centimetrov hlbokých, a taktiež museli znášať zimu. Zázrak bol prisľúbený na 
poludnie. Presne na poludnie sa tmavé mraky roztiahli. Zástup ľudí videl nad sebou modrú 
oblohu, no bola to len optická ilúzia. Ľudia nevideli skutočné slnko, ale akýsi disk, ktorý sa 
zdal byť zlatý pre niektorých pozorovateľov, strieborný pre iných, alebo dokonca 
špinavoružový, či meniaci farby. Udivujúca vec nebol samotný disk, ale kruhová dráha svetla, 
ktorá rýchlo rástla vo svojej žiarivosti, prežarovala zástup, zahŕňala všetkých prítomných do 
rozptýleného svetla, čosi ako polotmy bez toho, aby vrhala tiene akýmkoľvek smerom.  
   Disk sa začal otáčať v mori tohto nebeského svetla, zvyšoval rýchlosť, vytváral lúče slnka 
a uchvacoval všetkých pozorovateľov, dodávajúc im pocity šťastia, ako keď je niekto 
prítomný v noci na ohňostroji. Ale vo Fatime to bolo intenzívnejšie. Všetko to trvalo 2 
minúty. Po krátkej prestávke asi 1 minúte dlhej, sa začal nový a omnoho prekvapivejší jav. 
V jednom z tancujúcich pohybov, začal disk meniť farbu zo zlatej na striebornú, zatiaľ čo 
v rovnakom čase neustále menil svoju pozíciu pod intenzívnym svetlom oblohy. 
   Disk potom začal skákať z miesta na miesto v tvare trojuholníka, napodobňujúc rytmus 
moderného tanca. Začal sa chvieť, až sa stával čoraz viac nehybným. Po ďalšej prestávke 
trvajúcej asi 60 sekúnd, sa začala tretia fáza. Disk sa ako rýchlik začal hýbať smerom k zemi 
obrovskou rýchlosťou k tisíckam pozorovateľov tanečným pohybom, potom hore smerom 
k skutočnému slnku, ktoré ho vstrebalo a až potom prerazilo vysoké súmerné mraky. Dráma 
zemských prvkov sa skončila: voda, oheň, zem i vzduch sa usadili. Úplne na konci prišla vlna 
horúčavy a náhle všetky premočené veci vyschli a voda v mlákach sa vyparila. Niektorí túto 
vlnu horúčavy zacítili, iní si ju dokonca ani nevšimli. 
   Mnoho ľudí preukázalo, že boli hlboko dotknutí hlasnou modlitbou a prosbou k Bohu, aby 
im odpustil ich hriechy. No boli to len vedľajšie reakcie. Výnimočný tanec prírodných prvkov 
nebol hrozbou, ale pozvaním nášho sveta k radosti. Nezvyčajná krása troch vzájomne 
prepojených scén bola adresovaná mužom a ženám v súlade s ich fyziológiou. Žiadne zviera 
to nemohlo obsiahnuť. Bolo tam 70 000 účastníkov tohto javu a od roku 1917 všetci ľudia 
všetkých čias sú jeho prijímateľmi. 
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   Celý tento opis, ktorý sme mali pred našimi očami, trval 12 minút. Ešte sme nevideli 
vnútornú stránku toho všetkého. Predstavme si, že TV posádka by si priala natočiť tieto tri 
scény. Aké požiadavky, kulisy, projektory by sa žiadalo použiť pre spracovanie takého filmu? 
Názov takéhoto filmu by mohol byť: Planéta predstavuje samú seba. 
   Bola tam prietrž mračien viac ako štyri hodiny a bolo veľmi chladno. Potom, ako to bolo 
predpovedané 92 dní vopred, v rovnakom čase, ako bolo naznačené, prestalo pršať a počasie 
sa zmenilo na pekné. Objavila sa nádherná dúha, predzvesť šťastia. Príroda tu použila túto hru 
svetla, hoci proti pravidlám, keďže dúhu zvyčajne môžeme vidieť len ráno alebo neskoro 
večer, nie na poludnie. Ale dúha sa nad Fatimou objavila na poludnie, jej farby žiarili silnejšie 
a 100-násobne jasnejšie ako zvyčajne, nie v tvare polkruhu, ale veľkých lúčov 12 metrov 
dlhých, ktoré zahalili ľudí, múry i stromy. Po tejto hre farieb, mocné a narastajúce teplo 
zatlačilo daždivé počasie späť na oblohu. Voda sa rýchlo vyparila a bola nahradená veľkým 
teplom. Ale toto nikoho nerozrušilo. Naši fyzici nepoznajú žiadnu tak rýchlu metódu 
vysýchania, keďže množstvo vyparenej vody nemohlo normálne zmiznúť z atmosféry 
v priebehu niekoľkých minút. Keď sa končila trojitá hra svetla, všetko bolo úplne suché. 
Niekoľko tisíc ton vody sa vyparilo za necelé tri minúty! 
   Niet pochýb, že vzduch, štvrtý element, by spôsoboval najzložitejší problém televíznym 
tvorcom. Zatiaľ čo by zachytili efekty prvkov vyššie opísané, nemohli by zachytiť prúd 
vzduchu.  
   Množstvo mrakov v rozličných nadmorských výškach od niekoľko stoviek až po tisícky 
metrov, sa hýbali z miesta na miesto a ukladali sa jeden na druhý tak, že pravé slnko stratilo 
svoju žiaru a nik zo 70 000 pozorovateľov neutrpel škodu na očnej sietnici. Rozličné otvory 
medzi oblakmi boli riadené s úžasnou precíznosťou. 
   Traja malí pastierikovia boli uprostred množstva ľudí. Počas tanca slnka boli v spoločnosti 
Pani, plnej kráľovskej dôstojnosti. 
   Ak by sme boli v ten deň vo Fatime, hoci len ako pozorovatelia, vrátili by sme sa domov 
naplnení nevysvetliteľným pocitom radosti. Mysleli by sme si: Aká nádherná planéta je zem! 
   Mláky plné vody a studené blato sa zmenili na príjemnú letnú krásu. Disk, ktorý bol 
považovaný za slnko, tancoval na oblohe, a napokon zostúpil dole pred oči prítomných, 
takmer tak blízko, že bolo možné dotknúť sa ho bez prežitia akéhokoľvek druhu ohrozenia! 
Vďaka Bohu a Tej, ktorá nám priniesla tento dar z neba, určite bez akéhokoľvek zámeru 
vystrašiť, ale skôr dokázať, že ona naozaj prišla! 
   Teraz sa pýtame: aký je obsah a význam tejto udalosti? Sme povinní pripustiť, že sa stal 
zázrak (alebo skôr dvojitý zázrak, vidiac, že zázrak zjavený maličkým pastierikom presne 
pasoval do zázraku, ktorého svedkami bolo 70 000 ľudí, hoci to v skutočnosti bolo úplne 
odlišné)? 
   Z právneho uhla pohľadu vonkajší zázrak dokazuje mimoriadnu inteligenciu, ale nehovorí 
nič o Bohu. Iný zázrak, hoci vnútorný, hovorí tajomne, s naliehavou a vážnou prosbou 
k celému svetu. Od začiatku sa Ružencová Pani ukazuje vizionárom, teda pravým veriacim, 
a napĺňa svoje poslanie návratom sveta späť k Bohu. 
   My, ktorí dnes máme vo svojich rukách dokumenty a môžeme študovať Fatimské udalosti, 
sme udivení nad duchovnou výbornou kvalitou tohto zdroja, ktoré spôsobilo, že sa táto 
udalosť udiala. Obsah a význam toho, čo sme tu práve opísali, môže byť odhalený tými, ktorí 
veria. 
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   Napriek tomu v tomto vonkajšom zázraku vidíme výnimočnú udalosť, ktorá sa až doteraz 
nebrala do úvahy. Zaoberáme sa veľkolepou udalosťou, ktorá nás napĺňa nezvyčajným 
entuziazmom: svojou atraktívnosťou, oslnivým zväzkom farieb, vyparovaním obrovského 
množstva vody, ktoré sa stalo v priebehu niekoľkých minút počas zobrazenia farieb, lúčmi vo 
vzduchu, žiarou, ktorá neoslepovala, vzhľadom a tancom točiaceho sa disku, ktorý šíril svoj 
jas do vzdialenosti niekoľkých kilometrov. 
   Porovnajme Lurdy a Fatimu. Osoba trpiaca na rakovinu pôjde do Lúrd, pomodlí sa 
k Nepoškvrnenej Márii, náhle vykríkne, ako keby niekoho zasiahol blesk a je úplne vyliečená! 
Toto voláme zázrak, ak to, čo sa tvrdilo, sa ukáže ako pravdivé. 
   Ale tu vo Fatime? Čo sa to stalo 13.októbra 1917 na 12 minút na poludnie v atmosfére? Nik 
zo 70 000 ľudí sa nemodlil za takúto vec. Náhle sa objavil gigantický kaleidoskop a takisto 
rýchlo zmizol. Myslíme si, že tento jav nie je len zázrak, ale niečo omnoho väčšie. Tento 
svetelný útvar zaznamenal začiatok nových časov pre náš svet, kvôli čomu navrhujeme dať 
tomu názov Nova, aby sme vyjadrili absolútnu originálnosť, prekvapenie, najvyššiu kvalitu 
a veľkosť tohto zážitku slnečného javu, ktorým je posolstvo šíriace vizionármi. Nova, o ktorej 
hovoria astronómovia, je v skutočnosti chaos, ktorý končí krutým zničením nebeských telies 
pohybujúcich sa do kruhu. 
   Ale to, čo ľudia videli vo Fatime, necháva slnko nedotknuté vo svojej sláve. Jeho obraz 
vytvára nádherné jazyky svetla, jeho teplo dáva radosť, jeho svetelné lúče potešujú každého. 
Slnko neničí, tancuje. Aby sme to skrátili, všetko sa deje v pochopiteľnom poriadku, a preto i 
svedkovia potvrdzujú, že všetko zostalo v poriadku. Jav dosvedčený tisíckami ľudí sa môže 
považovať za niečo, čo bolo vytvorené nadľudskou inteligenciou.  
   A kým slnko tancovalo, zjavila sa Panna Mária: „Som Kráľovná ruženca!“ 
   „Čo si odo mňa prajete?“ opýtala sa Lucia. 
  „Už viac neurážajte Boha, pretože je už toľko urážaný!“ Potom roztvorila ruky a nechala 
ich zažiariť odrazom slnka, a zatiaľ čo sa vznášala hore, premietalo sa jej svetlo do slnka. 
 
 

 
 

Oddanosť maličkých pastierikov Eucharistii 
 

   Fatimské posolstvo ako celok obsahuje 3 cykly: cyklus anjela, Máriin cyklus, cyklus 
Máriinho Srdca. Mons. António dos santos Marto, biskup v diecéze vo Viseu, píše: „Ak tomu 
rozumiem, zjavenia anjela a posledné zjavenie v Tuy tvoria vstupnú bránu a kľúčový bod, vo 
svetle ktorého môžeme pozorovať a vnímať celé posolstvo. Práve v nich sa objavuje 
tajomstvo Eucharistie, jasne a tak úzko prepojené s tajomstvom Najsvätejšej Trojice.“ 
   Predtým, ako sa zamyslíme nad skúsenosťou malých pastierikov s Eucharistiou počas 
zjavení anjela a našej Pani, je vhodné spomenúť udalosť opísanú sestrou Luciou v jej Prvej 
spomienke:  
Moja sestra bola členkou bratstva Srdca Ježišovho a keď bolo slávnostné sväté prijímanie 
detí, brávala ma vždy so sebou, aby som si obnovila svoje sväté prijímanie. Raz vzala moja 
teta so sebou svoju dcérku, aby sa pozrela na slávnosť. Hyacinta videla anjelov (deti oblečené 
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za anjelov), ako rozhadzovali kvietky. Od toho dňa sa od nás tu a tam vzdialila, natrhala plnú 
zásteru kvietkov a hádzala ich na mňa. 
„Hyacinta, prečo to robíš?“ 
„Robím to ako tí anjeli. Hádžem na teba kvietky.“ 
Pri príležitosti jedného sviatku – bol to pravdepodobne sviatok Božieho Tela – moja sestra 
obliekala niekoľko malých anjelov, ktorí kráčali pri procesii vedľa baldachýna a sypali 
kvietky. Pretože som medzi týmito vyvolenými bola vždy aj ja, rozprávala som o tom raz 
Hyacinte, keď mi sestra skúšala šaty pred blížiacim sa sviatkom, kedy som mala Kristu 
Pánovi hádzať kvietky. Hyacinta ma vtedy požiadala, aby som poprosila sestru, aby mohla ísť 
aj ona. Spoločne sme predniesli sestre našu prosbu a ona súhlasila. Aj jej vyskúšala šaty a pri 
skúške nám povedala, ako máme Ježišovi sypať kvety. Hyacinta sa opýtala: 
„A budeme ho vidieť?“ 
„Áno,“ odpovedala sestra, „ponesie ho pán farár.“ Hyacinta radostne poskočila a neustále sa 
vypytovala, kedy už konečne príde sviatok. 
Konečne prišiel vytúžený deň a Hyacinta bola šťastím celá bez seba. Postavili nás obidve 
vedľa oltára a pri procesii vedľa baldachýna, obidve sme mali košíček s kvietkami. Na 
miestach, ktoré predtým moja sestra určila, som sypala Ježišovi kvietky. Aj napriek tomu, že 
som dávala Hyacinte znamenia, nedostala som ju na to, aby hodila na zem čo len jeden 
kvietok. Hľadela nepretržite smerom k pánu farárovi, a nič viac. Po procesii nás moja sestra 
vyviedla z kostola a spýtala sa:  
„Hyacinta, prečo si nesypala kvietky Kristovi Pánovi?“ 
„Pretože som ho nevidela.“ Potom sa ma opýtala: „Videla si Ježiška?“ 
„Nie. Ale vari nevieš, že Ježiša v Hostii nemôžeme vidieť, že je ukrytý? Prijímame ho vo 
svätom prijímaní.“ 
„A rozprávaš sa s ním, keď ideš k svätému prijímaniu?“ „Áno.“ 
„A prečo ho nevidíš?“ „Pretože je ukrytý.“ 
„Poprosím mamičku, aby mi dovolila ísť k svätému prijímaniu.“ 
„Pán farár ti to nedovolí, pokiaľ nebudeš mať 10 rokov.“ 
„Ale ty predsa tiež nemáš 10 rokov a už si bola na svätom prijímaní.“ 
„Pretože som vedela celý katechizmus, a ty ho nevieš.“ 
Poprosili ma teda, či by som ich nenaučila katechizmus. Tak som sa stala katechétkou svojich 
dvoch kamarátov, učili sa s neobyčajným nadšením. Napriek tomu, že som pri skúške 
z katechizmu vedela odpovedať na všetky otázky, teraz, keď som mala učiť druhých, som si 
na veľa vecí nespomenula. Hyacinta mi jedného dňa povedala: „Rozprávaj nám niečo iné, 
toto už poznáme.“ Priznala som sa, že keď mi nikto nedával otázky, nespomínala som si na 
mnohé veci a dodala som:  
„Popros mamičku, nech ťa nechá chodiť do kostola, aby si sa všetko naučila.“ 
A tak obaja malí, ktorí vrúcne túžili prijať „skrytého Ježiša“ (tak ho nazývali), šli za 
mamičkou a prosili ju. Moja teta súhlasila, nenechala ich však chodiť často. 
„Kostol je ďaleko – hovorila - a vy ste ešte veľmi malí, a pán farár vám aj tak sväté prijímanie 
nedá, pokiaľ nebudete mať 10 rokov.“ 
Hyacinta mi neustále kládla otázky o „skrytom Ježišovi,“ spomínam si, ako sa jedného dňa 
opýtala: 
„Ako môže prijať toľko ľudí súčasne skrytého Ježiša? Každý dostane kúsok?“ 
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„Nie! Nevidíš, že hostií je veľa a že v každej je Ježiško?“ 
Koľko nezmyslov som jej asi vtedy povedala! 
 
   D. António dos Santos Marto ďalej píše: „V prvom zjavení anjel vzbudil v deťoch ducha 
adorácie a odčinenia hriechov vo viere, nádeji a láske skrze jednoduchú a krásnu modlitbu: 
´Môj Bože, verím v teba, klaniam sa Ti, dúfam v teba a milujem Ťa! Prosím o odpustenie 
pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa!´ V druhom 
zjavení v nich vzbudil ducha obety, ktorý nadobudol podobu skrze uskutočňovanie 
každodenných obiet. 
   Počas tretieho a posledného zjavenia im vysvetlil čoraz konkrétnejšie ducha adorácie 
v Trojičnom a Eucharistickom rozmere, prostredníctvom modlitby a spoločenstva troch 
malých pastierikov. Zjavil sa im držiac vo svojej ruke kalich s Hostiou vznášajúcu sa nad 
nimi, z ktorej kvapky krvi stekali do kalicha, potom anjel nechal kalich vznášať sa vo 
vzduchu, kľakol si a nechal deti opakovať trikrát nasledujúcu modlitbu, ktorej odčiňujúci 
charakter na konci je zvlášť žiarivý: “Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, 
s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo 
nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie 
všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre 
nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie.“   Potom anjel vstal a znova vzal kalich a Hostiu do svojich rúk. Lucii dal 
Hostiu, Hyacinte a Františkovi dal napiť sa z kalicha hovoriac pritom Ježišove slová pri 
poslednej Večeri: „Vezmite a pite...“ 
   „Sila Božej prítomnosti bola taká intenzívna, že nás pohltila a takmer rozdrvila,“ 
komentovala Lucia. „Raz, po niekoľkých dňoch od zjavenia, keď sme sa vrátili do normálu, 
František sa opýtal: „Anjel ti dal sväté prijímanie, ale čo dal Hyacinte a mne?“ „Bolo to tiež 
sväté prijímanie,“ povedala Hyacinta s nevyjadriteľnou radosťou. „Nevidel si, že to bola Krv, 
čo tiekla z Hostie?“ „Cítil som, že Boh bol v mojom vnútri, ale nevedel som ako!“ Potom, 
ľahnúc si tvárou k zemi, František s Hyacintou zostali takto dlhý čas opakujúc dookola 
modlitbu anjela “Najsvätejšia Trojica...“ 
   Už počas prvého zjavenia našej Pani 13.mája, keď sa im zjavila Božia milosť 
a komunikovala s nimi v podobe svetla, ktoré bolo také intenzívne, že prenikalo srdcia detí 
a najvnútornejšie hĺbky ich duší, čo im umožnilo vidieť sa v Bohu, Ktorý je týmto svetlom, 
a vo svojich srdciach sa modlili: ´O Najsvätejšia Trojica, milujem Ťa! Môj Bože, milujem Ťa 
v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej!´ 
   A napokon máme posledné zjavenie v Tuy. Podobne ako kupola, toto zjavenie zahŕňa 
syntézu celého posolstva v oslnivej podobe, ktorá jednoduchým pohľadom objíma tajomstvo 
Trojice, vykupiteľskú obetu na kríži, Eucharistickú obetu a prítomnosť jedinečnej účasti 
Márie pod krížom, spolu s jej Nepoškvrneným Srdcom v celom tomto tajomstve spásy sveta: 
„...Zrazu sa celá kaplnka naplnila nadprirodzeným svetlom a nad oltárom sa objavil kríž plný 
svetla, ktorý sa roztiahol až hore k stropu. Dokonca v jasnejšom svetle bolo možné v hornej 
časti kríža zazrieť tvár muža s telom do pol pása spolu s holubicou, tiež osvetlenou, nad jeho 
hruďou a telo ďalšieho muža pribitého na kríž. Trocha nižšie od pása bolo možno vidieť vo 
vzduchu obrovský kalich a hostiu, z ktorej tiekli kvapky krvi, ktoré tiekli po lícach 
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Ukrižovaného i z Jeho rany na hrudníku. Tieto kvapky pretekali hostiou a potom späť do 
kalicha...“ 
   Ide o tajomstvo lásky, ktoré slávime v Eucharistii. 
   Keď som bol dieťaťom, učil som sa doma a na náboženstve, že Ježiš je v Eucharistii, 
a odvtedy som vždy veril v jeho prítomnosť. Dnes ako kňaz, keď slúžim svätú omšu, som 
hlboko pohnutý a žasnem nad tým, že Chlieb Života a Kalich Spásy sa nachádzajú v mojich 
rukách. 
   Tento údiv som takisto videl na tvári Svätého Otca, keď pri slúžení svätej omše zdvíhal 
konsekrovanú Hostiu a Kalich s trasúcimi sa rukami. 
   Viera v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Hostii sa aj pre mňa stala najdôležitejším 
prvkom v celom mojom živote ako kňaza. Počas mojich teologických štúdií som sa učil, ako 
sa Cirkev snaží počas stáročia vysvetliť toto tajomstvo teologickým spôsobom. Od stredoveku 
až do teraz, teológovia k tomuto účelu používajú pojmy ako látka, hmota, čo pochádza 
z filozofie Aristotela. 
   Počas posledného storočia sa zaviedli nové spôsoby vysvetľovania prítomnosti Krista 
v Eucharistii, založené na skutočnosti vzkrieseného Ježiša, už s Jeho osláveným Telom, Jeho 
„duchovné telo“ (1 Kor 15,44). Podľa sv. Pavla, Jeho Telo je „oživujúcim Duchom“ (1Kor 
15,45), nie je obmedzené na priestor a čas, môže byť tam, kde si vyberie byť, koná a ukazuje 
sa kde a kedy sa rozhodne, a tak sa môže pripojiť k obetám na oltári, aby boli premenené 
v neho v jeho oslávenej Božsko–ľudskej prirodzenosti, a tak sa stali základom týchto obiet. 
Vstupuje do vzťahu posvätených obiet, sprítomňuje sa v nich kvôli nám, aby sme sa v tomto 
zjednotení s Ním mohli tiež obetovať plnšie Otcovi. 2.vatikánsky koncil vysvetľuje: „A tak 
celé ľudstvo bude zjednotením, ktoré poteší Boha. Pán nechal dôkaz tejto nádeje a viatikum 
pre túto cestu k Nemu v tejto sviatosti viery, v ktorej prirodzené zložky, vypestované ľuďmi, 
sa premieňajú na oslávené Telo a Krv, počas večere bratského spoločenstva ako predchuť 
nebeskej hostiny.“ 
 
   Aké úžasné vzory máme v blahoslavených pastierikoch s ich živou vierou v prítomnosť 
Ježiša v konsekrovanej Hostii! Nepotrebujeme živšie svedectvo ako toto, okrem sestry Lucie, 
ich vernej spoločníčky počas týchto tajomných udalostí. 
 
   Okolo tretej hodiny popoludní 1.8.1955 v hovorni Karmelu v Coimbre sa uskutočnilo 
stretnutie Tribunálu - vyslaného, aby počuli svedectvo sestry Lucie od Ježiša 
a Nepoškvrneného Srdca kvôli procesu svätorečenia Božieho služobníka Františka Marto: 
„Ja, sestra Lucia od Nepoškvrneného Srdca, dotýkajúc sa Svätého Evanjelia položeného predo 
mnou, sľubujem hovoriť len pravdu, tak mi Pán Boh a toto Sväté Evanjelium pomáhajte.“ 
Nikto nemôže pochybovať o pravosti jej svedectva daného po tomto pôsobivom prehlásení, 
ktoré zaznamenal notár bez toho, aby niečo pridal, vynechal alebo zmenil. Na konci bolo 
svedectvo nahlas prečítané a Lucia to potvrdila týmito slovami: „Sľubujem, že je to pravda, 
potvrdzujem všetko, čo bolo napísané a nemám nič, čo by som opravila.“ Vo svojom 
svedectve týkajúcom sa Františka, povedala: 
„František preukázal veľkú oddanosť Sviatosti. Navštevoval ju kedykoľvek mal čas, zvlášť ak 
nemusel dávať pozor na ovečky. Ak bol chorý a príliš slabý, aby mohol ísť do školy, vždy sa 
potešil, keď som mu dovolila sprevádzať mňa i Hyacintu do Fatimy, kde potom mohol zostať 
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v kostole s Ježišom, zatiaľ čo my sme boli v škole. Jeden z dôvodov, že nešiel do školy bol 
ten, že kvôli svojej vlastnej slabosti nemohol zniesť ten hluk, ktorí spôsobovali jeho 
spoločníci. 
V tom čase, keď kostol podstúpil opravy, Sviatosť bola dočasne uchovávaná na malom oltári 
v zadnej časti kostola, kde je teraz krstiteľnica. A tak sa František zvykol skryť medzi 
krstiteľnicu a oltár, a bolo to takmer vždy na tomto mieste, kde sme ho našli, keď sme ho 
volali na ceste späť zo školy. Aký krásny čas strávil s ukrytým Ježišom! 
Tiež preukázal veľkú túžbu prijať prvé sväté prijímanie a bolo mu veľmi ľúto, keď mu to pán 
farár nedovolil, kým nedovŕši vek 10 rokov. Dychtivo očakával deň, keď bude mať 10 rokov 
v nádeji, že bude môcť prijať Sviatosť, ale musel čakať, kým všetky miestne deti nešli na prvé 
sväté prijímanie. Medzičasom František ochorel a nemohol sa zúčastňovať výučby 
katechizmu, z ktorej pán farár nikoho neospravedlnil. A tak mu táto milosť nebola dopriata až 
do dňa pred jeho smrťou. 
Potešil sa, keď prijal sväté prijímanie z rúk anjela. Zvykol sa pýtať, či anjeli rozdávajú sväté 
prijímanie aj v nebi a vravel, že ak by to robili, chodil by na sväté prijímanie v nebi každý 
deň. 
Tiež sa pýtal, či Ježiš je v nebi ukrytý rovnako ako v Hostii, či by Ho ľudia mohli vidieť 
a potom povedal, že ak by naozaj videl Ježiša, nevedel by, ako by Ho mohol zároveň prijať vo 
svätom prijímaní. 
Predtým, ako ochorel, túžil ísť na prvé sväté prijímanie. A tak sa snažil čo najlepšie pripraviť 
usilovným štúdiom katechizmu, ktoré sa ľahko učil naspamäť, snažiac sa preniknúť do 
podstaty. 
Spočiatku zvykol vravieť, že nerozumie, ako Boh, taký veľký, sa mohol zmestiť do takého 
maličkého svätostánku, či ak by tam skutočne bol, prečo Ho ľudia nevidia a On neprichádza 
prihovoriť sa ľuďom. Potom mi povedal, že teraz už všetko pochopil, pretože Boh taký veľký 
a schopný urobiť čokoľvek si praje, stal sa malým a ukryl sa, aby sme Ho nemuseli vidieť. 
Hoci František poznal katechizmus a takmer dosiahol vek požadovaný pánom farárom, mal 
byť pripravený prijať prvé sväté prijímanie v lete 1918, pán farár, ktorý mal negatívny postoj 
voči zjaveniam a nevedel, čo robiť, rozhodol sa odložiť Františkovo prvé sväté prijímanie na 
nasledujúci rok. Toto rozhodnutie bolo bolestivou skúškou pre Františka, ale prijal to, 
obetujúc to Bohu za obrátenie hriešnikov. Niekedy sa ma opýtal, keď som bola na svätom 
prijímaní, či som sa cítila rovnako ako vtedy, keď nám anjel dal sväté prijímanie. Keď som 
mu povedala, že to bolo úplne iné, pretože nikto nič nevidí ani nepočuje, František odpovedal, 
že napriek tomu stále túži ísť na sväté prijímanie. 
Napokon táto milosť mu nebola dopriata až do dňa, keď odišiel do neba. Pripravoval sa 
s veľkou starostlivosťou, vyspovedal sa 2.4 a sväté prijímanie prijal 3.4. z rúk kňaza, ktorý 
zastupoval pána farára, ktorý v tom čase opustil farnosť. František zomrel 4.4.1919 s veľkou 
radosťou, že prijal prvé sväté prijímanie.“ 
 
   Okolo 4.hodiny popoludní 14.2.1955 sestra Lucia vydala svedectvo týkajúce sa Hyacintinej 
oddanosti Eucharistii: 
„Hyacinta bola tiež veľmi oddaná Sviatosti,“ prehlásila sestra Lucia pod prísahou v procese 
svätorečenia Hyacinty. „Vedela o prítomnosti Ježiša v konsekrovanej Hostii a volala Ho 
ukrytý Ježiš. 
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Zvykla navštevovať Sviatosť vo farskom kostole pred a po vyučovaní, keď začínala chodiť do 
školy. Keď začala chorľavieť, hoci stále mohla chodiť, kvôli zdraviu prestala chodiť do školy, 
ale niekedy ma sprevádzala s dovolením jej mamy až do Fatimy, a kým som bola v škole, šla 
do kostola a čakala tam, kým som po ňu neprišla vracajúc sa zo školy. Aby sme sa vyhli 
ľuďom, ktorí jej chceli klásť otázky, na môj návrh sa ukryla v kazateľnici a zostala tam celý 
čas, kým som bola v škole. Na ceste domov som šla do kostola a zavolala na ňu, aby sme sa 
domov vrátili spolu. 
Túžila už môcť prijať sväté prijímanie, ale v kraji, kde sme bývali, bol zvyk, že deti nemohli 
ísť na prvé sväté prijímanie, kým nedosiahli vek 10 rokov. Preto sa tak nestalo vo Fatime. Zdá 
sa, že sväté prijímanie prijala niekoľkokrát v Lisabone a bola to pre ňu obrovská radosť. 
Tešila sa aj vtedy, keď prijala sväté prijímanie od anjela. 
Keď už bola Hyacinta vážne chorá a zvykla som k nej chodiť, požiadala ma, aby som pri 
návšteve Sviatosti darovala Ježišovi jej lásku. A keď sa dozvedela, že som bola na svätom 
prijímaní, položila si hlavu na môj hrudník vraviac, že som tam mala ukrytého Ježiša. 
A prirodzene, Hyacinta často rozprávala o ukrytom Ježišovi s úctou, oddanosťou a láskou. 
Niekto ju začul vravieť: „Milujem nášho Pána tak veľmi, že ak by nás zabili, nevadilo by to. 
Rýchlejšie by sme všetci prišli do neba... Milujem nášho Pána tak veľmi, že ma nikdy neunudí 
hovoriť Mu, že Ho ľúbim... Milujem nášho Pána tak veľmi, že sa niekedy zdá, že je vo mne 
oheň, ktorý ma nepáli.“ 
Odvolávajúc sa na slová našej Pani počas posledného zjavenia: „Neurážajte už viac Pána 
Boha, lebo je už veľmi urážaný,“ hovorievala, že je jej veľmi ľúto nášho Pána, pretože naša 
Pani vravela, aby sme Ho viac neurážali, no ľudia naďalej páchajú hriechy. 
Čo sa týka jej pocitov z umučenia Ježiša, milovala pozerať sa na kríž, zvlášť počas jej 
choroby. Niekedy, keď sa zahľadela na kríž, pohlo ju to k slzám. Trávila veľa času s krížom 
vo svojich rukách, často ho bozkajúc.“ 
 
Osobnosť sestry Lucii 
   František a Hyacinta zomreli ako deti a Boh chcel, aby budúce generácie v nich videli vzory 
svätých detí. To je to, čím oni stále budú – deti zvečnené v kvete pokračujúcej jari, ktoré 
nepoznajú leto, ani jeseň, ani zimu. S vôňou ich čností, budú priťahovať ďalšie deti 
a mladých, aby kráčali na ceste ku svätosti. 
   Avšak Lucia, tretí malý pastierik, mala veľké poslanie hlásania, šírenia Fatimského 
posolstva. Žijúc život modlitby a kontemplácie, to bola ona, ktorá skrze písmo odhalila, čo 
bolo trom malým pastierikom darované z neba. A bol to Boh, ktorý ju pripravil pre toto 
poslanie. 
   Aby sme vyjadrili nejakú myšlienku, je nevyhnutné mať aj spôsob. Aká by to bola práca 
tesára, ak by nemal biely kryštálový mramor, s ktorým by pracoval? Rovnaké je to aj u ľudí: 
ak by sme nevlastnili ľudskú prirodzenosť, ktorú sme dostali od Boha a od našich rodičov, 
ako by sme mohli byť formovaní a naplnení duchom, ako by sme mohli rozvíjať svoju 
osobnosť? Každá ľudská bytosť vlastní dosť ľudskej prirodzenosti, ducha a citlivosti: všetko, 
čo je potrebné, aby to v nás rástlo. Zdravá duša je stále smädná, ale musí sa nechať viesť, aby 
hľadala a našla, čo je dobré. Je nevyhnutné ukázať jej hodnoty a poslanie, ktoré má splniť. 
Skutočné dosiahnutie tohto poslania musí pochádzať z vnútra človeka. Z toho sa rodí krásna 
a šťastná osobnosť, život v plnosti. Kvôli tomu Boh umiestnil každého človeka do centra jeho 
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vlastného osobného života. Veľká osobnosť sa rodí z veľkého poslania z istého ideálu, ktorý 
sa stáva dominantným pre budúcnosť a napĺňa danú osobu krásou a silou. 
   Tento ideál vzrástol aj v malej 10-ročnej Lucii v duchu Evanjelia a je nazvané Fatimské 
posolstvo. Toto skutočne obsahovalo to, čo sa vyžadovalo, aby sa z mladej Lucie stala 
hrdinka a jej duša sa kúpala v tejto nebeskej kráse pri kontemplácii večných právd. Posolstvo, 
ktoré dostala z neba, a ktoré žila hlboko vo svojom vnútri, brázdilo skutočnú stopu Evanjelia, 
ktoré prinášala ľuďom, s ktorými žila, s ktorými sa rozprávala a všetkým, ktorí čítali jej spisy. 
Bol to evanjeliový duch, ktorý premenil jej citlivosť na duchovnú cestu života, ako je to 
opísané v žalme: „Z tvojich perí plynie milota... Preto ťa Boh požehnal naveky... Miluješ 
spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako 
tvojich druhov... Po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru...“ (Ž 45) 
   Duch posolstva ju viedol a premieňal jej dušu na skutočne krásnu. Stala sa v nej neustálym 
prúdom. Cítila, že Boh bol s ňou a neochvejne ju viedol do konca, do večného života. 
   Kedykoľvek som stretol sestru Luciu, cítil som, že som bol s niekým, kto žil vedome 
s Bohom, s Preblahoslavenou Pannou a s jej blahoslaveným bratrancom a sesternicou, a že vo 
svojom vnútri naďalej načúvala hlasu anjela i našej Preblahoslavenej Pani, hlasom, ktoré 
neutíchali. Úplne sa oddala posolstvu veriac vo všetko, čo jej bolo povedané a žila v súlade 
s týmito pravdami, v modlitbe a obete. Slová a učenia anjela i našej Pani sa stali svetlom pre 
jej nohy a pochodňou na jej chodníkoch. Uskutočňovala to naplno, správne, až do konca, 
a vytrvala vo všetkom, čo je opísané v jej spisoch, aby sme to mohli tiež nasledovať. 
 
Posolstvo Jána Pavla II. k pohrebu sestry Lucie 
   „Hlboko dojatý som sa dopočul, že sestra Mária Lucia od Ježiša a Nepoškvrneného Srdca, 
bola zavolaná vo veku 97 rokov naším Nebeským Otcom do večného príbytku v nebi. Tak 
dosiahla koniec, po ktorom stále túžila v modlitbe a v tichu kláštora. Návšteva Panny Márie 
malej sestry Lucie spolu s jej príbuznými Františkom a Hyacintou vo Fatime v roku 1917, sa 
pre ňu stal začiatkom nezvyčajného poslania, ktorému zostala verná až do konca svojho 
života. Sestra Lucia nám zanecháva príklad veľkej vernosti voči Pánovi i radostného prijatia 
Božej vôle.  
   S dojatím si spomínam na naše spoločné stretnutia s ňou a na putá duchovného priateľstva 
medzi nami, ktoré časom zosilnievali. Vždy som sa cítil podporovaný jej sľubom, že sa za 
mňa modlí každý deň, zvlášť počas náročných chvíľ skúšok a utrpenia. Nech ju Pán hojne 
odmení za jej obrovskú a skrytú službu Cirkvi. Rád myslím na to, že keď sestra Lucia 
odchádzala z tejto zeme do neba, bola privítaná Tým, ktorého videla vo Fatime pred 
niekoľkými rokmi. Nech Preblahoslavená Panna sprevádza teraz dušu svojej oddanej dcéry 
k blaženému stretnutiu s jej Božským Ženíchom...“ 
 
V sobotu 2.apríla 2005 o 21:37 si Pán k sebe povolal Svätého Otca JÁNA PAVLA II. 
   8.apríla 2005 sa celý svet sklonil s hlbokou úctou pred rakvou Jána Pavla II. Jeho postava 
reprezentovala svedectvo života, ktorému nikto neunikol, o to menej ja, ktorý som mal 
obrovskú milosť stretnúť sa s ním osobne 27.apríla 1979, len niekoľko mesiacov po jeho 
zvolení a tiež som ho navštívil v nemocnici Gemelli 3.marca 2005, len mesiac pred jeho 
smrťou. Takto som sprevádzal jeho 26-ročný pontifikát. Žil svoj život pre vieru, pre spásu 
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duší a pokoj ľudstva. Takto celý svet spoznal, že jeho učenie, ktorému zasvätil svoj život až 
do konca, je evanjelium, ktoré má moc zmeniť ľudstvo na bratstvo a sesterstvo s Kristom a so 
všetkými ľudskými bytosťami. 
   To, čo sa stalo na Námestí sv. Petra 13.mája 1981 a skutočnosť, že pápež Ján Pavol II. 
spoznal obsah tretej časti Fatimského tajomstva v nemocnici Gemelli len niekoľko dní po 
útoku na jeho život, ho pretvorilo na najpresvedčivejšieho a horlivého uskutočňovateľa 
posolstva. 
   Navštíviac všetkých biskupov sveta, aby zasvätil svet, zvlášť Rusko, Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie, a zavedením v mene Cirkvi modlitbu ruženca na prvú sobotu každého 
mesiaca, na ktorej bol účastný, naplnil Ján Pavol II. to, čo už 13.júla 1917 naša Pani vyhlásila, 
že bude neskôr žiadať, aby sa naplnilo to, od čoho záviselo obrátenie Ruska, mier vo svete 
a víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca. 
   Prvá požiadavka 13.júna 1929: „nadišla chvíľa,“ bola adresovaná pápežovi osobne, ale 
druhá požiadavka bola úloha pre celú Cirkev. No bol to práve Ján Pavol II ako pápež, kto to 
slávnostne začal, dávajúc tak dobrý príklad celej Cirkvi. Preblahoslavená Panna povedala 
Lucii 13.júna 1917: „Ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby 
ľudia ma viac spoznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu. Tomu, kto ju prijme sľubujem spásu , tieto duše budú Bohom milované ako kvety, 
ktorými sa zdobí Boží trón.“  
10.decembra 1925 to bol sám Ježiš, ktorý sestre Lucii povedal: „Maj súcit so Srdcom tvojej 
najsvätejšej Matky, pokrytom tŕním, ktorým ho nevďační muži i ženy prebodávajú v každej 
chvíli a nie je tu nikto, kto by to odčiňoval, a tak ich odstránil.“ Preblahoslavená Panna sa 
jej potom prihovorila nasledovne: „Pozri, dcéra moja, na moje Srdce obkolesené tŕním, 
ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú v každej chvíli svojím rúhaním a nevďačnosťou. 
Aspoň ty ma skús potešiť a ja sľubujem, že budem v hodine smrti so všetkými milosťami 
potrebnými na spásu pri tých, ktorí sa na prvú sobotu nasledujúcich 5 mesiacov 
vyspovedajú, príjmu Eucharistiu, pomodlia sa 5 desiatkov ruženca a aspoň 15 minút mi 
budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách s cieľom  aby ma potešili a 
s úmyslom na odčinenie hriechov voči mne.“ 
   Prozreteľnostným spôsobom, Svätý Otec Ján Pavol II. v prvú aprílovú sobotu, sprevádzaný 
zástupom na Námestí sv. Petra modliac sa ruženec, s posledným amen zveril svoju dušu 
nášmu Nebeskému Otcovi skrze ruky Márie. Pre kresťanov zostáva táto epizóda svedectvom 
Fatimy zanechaným Jánom Pavlom II. a podpísaným jeho smrťou: praktizovanie prvých 
sobôt požadované našou Pani, aby sa dosiahla večná spása, pokoj pre svet a prinesenie 
víťazstva jej Nepoškvrneného Srdca. 
   S najhlbšou vďačnosťou ďakujeme Svätému Otcovi za blahorečenie Františka a Hyacinty, 
ktorého bol obrovský zástanca skrze osobný príchod do Fatimy, aby sa poďakoval za 
modlitby a obety malých pastierikov. Teraz na ich príhovor úpenlivo prosíme, aby sme 
čoskoro mohli vidieť nielen svätorečenie blahoslaveného Františka a Hyacinty, ale tiež Lucie, 
keďže teraz sa už všetci tešia v nebi, ktoré im bolo prisľúbené. 
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„Najväčšia revolúcia všetkých čias“ 
   To boli slová, ktoré použil kardinál Wetter, arcibiskup Mníchova, aby opísal úpadok 
komunizmu a pád berlínskeho múru v roku 1989. Bola to taktiež téma slávnosti „Meno 
Márie“ na počesť našej Pani z Fatimy, ktorá sa každoročne 11.-12. septembra organizuje vo 
Viedni ako Ruženec na odčinenie urážok. Tento rok sa slávností zúčastnilo 18 000 ľudí. 
   „Ak táto udalosť bola zázrakom a také množstvo ľudí (hoci aj tých, čo prišli zo zvedavosti) 
naznačuje, že to zázrak bol, tak to prijmime a nenechajme to len tak, nezabudnime hneď na to 
všetko.“ (P. Gartier, SJ) 
   Kardinál Cristoph Schonborn a kardinál Joachim Meisner predsedali týmto slávnostiam. 
Hovorci: Dr. Alois Mock, vice-kancelár a minister zahraničných vecí v Rakúsku 1989-1995 
a Dr. Viktor Orban, predseda vlády v Maďarsku 1988-2002 komentovali historickú udalosť 
odstránenia Železnej opony z maďarskej hranice: „Bol to zázrak, skutočný zázrak, kľúčový 
moment, duchovné očistenie, obrovský dejinný obrat, ktorý zmenil životy národov i životy 
miliónov ľudí.“ (slová Dr. Viktora Orbana) 
   Biskup z Fatimy sa vo svojom  príhovore odvolal na Fatimské posolstvo, citujúc slová 
sestry Lucie: „V roku 1917 Božia Matka povedala vo Fatime: Ak sa bude brať ohľad na moje 
požiadavky, Rusko sa obráti a nastane mier.“ Aké požiadavky? A za akých podmienok? 
Nežiadala príliš vysokú cenu? Násilie? Volala po odplate a pomste? Nič z toho. 
   Naša Pani nežiadala nič viac než spravodlivosť, aby mohol nastať mier, obrátenie ľudí 
k Bohu, a takisto naznačila veľmi jednoduché prostriedky, skrze ktoré sa to malo 
dosiahnuť: každodenná modlitba ruženca, zasvätenie sa Máriinmu Nepoškvrnenému 
Srdcu, ponúknutie obiet za obrátenie hriešnikov. Nič viac! 
   Keď sa po niekoľkých rokoch niekto opýtal sestry Lucie, kedy by sa Rusko obrátilo, či to 
bude trvať ešte dlhý čas, kým sa to stane, odpovedala: „Rusko sa obráti tak skoro ako 
dostatočné množstvo ľudí naplní požiadavky našej Pani.“ 
   A to je to, čo sa stalo. Milióny ľudí, vrátane vás, vzalo Fatimské posolstvo vážne. Okrem 
toho, Svätý Otec, Ján Pavol II. spolu so všetkými biskupmi zasvätil svet, zvlášť Rusko, 
Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu. 
   Dovoľte mi teraz znovu vám povedať, ako sme po návrate z Ruska s obrazom našej Pani, 
ktorý je uctievaný v Kaplnke zjavení vo Fatime, opísali sestre Lucii, čo sa stalo a opýtali sme 
sa jej: „Splnil teraz Svätý Otec požiadavku našej Pani?“ Ona odpovedala: „Áno a toto 
zasvätenie bolo prijaté nebom.“ „Sestra, ako budeme vedieť, že je to tak? Dostaneme nejaké 
znamenie?“ Sestra Lucia odpovedala: „Pozrite sa na Východ. Odpoveď príde odtiaľ.“ 
A odpoveď prišla. Maďarsko otvorilo svoje hranice a Berlínsky múr padol, presne pred 15 
rokmi.  
   Na odpoveď na otázku: „A kedy bude mier? Kedy Nepoškvrnené Srdce Márie zvíťazí vo 
všetkej vznešenosti?“ Sestra Lucia odpovedala: „Keď dostatočné množstvo ľudí vyslyší 
požiadavky našej Pani: modliť sa ruženec každý deň a ponúknuť obety za obrátenie 
hriešnikov.“ 
   Moji bratia a sestry, kľúč na dosiahnutie pokoja vo svete a víťazstvo Nepoškvrneného Srdca 
Márie je v našich rukách.“ 
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V Coimbre... so sestrou Luciou 
     V prvý deň konkláve 26.8.1978, sa v Sixtínskej kaplnke Vatikánu zhromaždilo 111 
kardinálov Svätej Cirkvi, ktorí zvolili kardinála Albina Luciani, biskupa Benátok, za pápeža, 
263.nasledovníka sv.Petra, zástupcu Ježiša Krista na zemi. Bol to jeden z najrýchlejšie 
prebiehajúcich konkláve v dejinách Cirkvi, kardinál Luciani si dal meno Ján Pavol I. 
29.9.1978 1300 zvonov Svätého Mesta priniesli veľmi smutné správy rímskemu ľudu – Boh 
si vzal k sebe dušu nášho Svätého Otca, pápeža Jána Pavla I. 
     Podobne ako kardinál Roncalli, aj kardinál Albino Luciani prišiel do Fatimy ešte predtým, 
ako bol zvolený za pápeža. 10.7.1977 kardinál Albino Luciani, biskup Benátok, predsedal 
svätej omši, ktorá sa konala na vonkajšom oltári baziliky. Počas krátkeho príhovoru pútnikom 
spomínal, ako jeden z jeho predchodcov, kardinál Angelo Roncalli prišiel ako pútnik do 
Fatimy ešte predtým, ako bol zvolený za pápeža a na tomto mieste sa prihovoril pútnikom, 
hovoriac im o zjaveniach našej Pani a o anjelovi. Rovnakým spôsobom biskup Benátok 
vyzýval k naplneniu Fatimského posolstva, ktoré pozostáva z kajúcnosti a modlitby, zvlášť 
modlitby ruženca. 
     11.7. kardinál Luciani šiel do Coimbri, kde slúžil svätú omšu so svojimi kňazmi, v kaplnke 
karmelitánskeho kláštora. Potom sa prihovoril karmelitánkam, najmä sestre Lucii. Svoje 
dojmy napísal do talianskeho časopisu nazvaného Srdce Matky: „V pondelok 11.7. som 
koncelebroval svätú omšu s niekoľkými kňazmi z Benátok a Veneta v karmelitánskom 
kostole v Coimbre, v portugalskom mestečku, ktoré obýva okolo 100 000 obyvateľov. Hneď 
potom som vstúpil k nim (kardináli majú právo vstúpiť do klauzúry) a stretol som sa s celou 
komunitou, bolo ich 22, vrátane profesiek a noviciek. Potom som sa dlho rozprával so sestrou 
Luciou dos Santos, jedinou žijúcou z troch Fatimských  vizionárov. Sestra Lucia má 77 rokov, 
ale dobre znáša svoj vek, ako ma s úsmevom uistila.  
     Nepridala ako Pius IX.: ´Znášam ich tak dobre, že žiaden z nich na mňa nepadá.´ Ale jej 
veselosť, jej pohotová reč, jej neustály záujem o všetko, čo je spojené s Cirkvou dneška a jej 
vážnymi problémami, odhalilo jej duchovnú mladosť. Portugalcom rozumiem viac-menej 
dobre, keďže som strávil niekoľko týždňov v Brazílii, ale napriek tomu som vôbec nepoznal 
tento jazyk, porozumel som len tomu, že trvala na potrebe kresťanov, zvlášť seminaristov 
a novicov, ktorí sú odhodlaní darovať sa Bohu bez výhrad. Hovorila so mnou s obrovskou 
energiou a silou mysle o presvedčení kňazov, rehoľníkov a kresťanov, že ako svätí musia byť 
radikálni – musí to byť všetko alebo nič, ak chcú skutočne patriť Bohu. 
     Sestra Lucia nehovorila so mnou o zjaveniach. Pýtal som sa jej na známy ´tanec slnka.´ 
Nevidela ho. 70 000 ľudí 13.10.1917 videlo 10 minút slnko, ktoré menilo farbu niekoľko krát, 
videli slnko krútiť sa asi trikrát a potom sa náhle vrhnúť smerom k zemi. Počas tých istých 
minút, Lucia, Hyacinta a František pri nehybnom slnku videli najprv Svätú Rodinu, potom 
Pannu Máriu ako našu Pani Bolestnú a napokon našu Pani z Hory Karmel. 
     Keď som sa dostal k tomuto bodu, niekto by sa mohol opýtať: kardinál sa teda zaujíma 
o súkromné zjavenia? Nevie, že všetko je obsiahnuté v Evanjeliu? Že dokonca schválené 
zjavenia nie sú článkami viery? Viem to všetko veľmi dobre. Ale k článkom viery 
obsiahnutých v Evanjeliu je tam zahrnuté aj nasledovné: ,,A tých, čo uveria, budú sprevádzať 
znamenia.“ (Mk 16,17) 
     Ak je to teraz v móde skúmať znamenia čias, ak sme nepravdiví svedčiac o skutočnom 
preháňaní, dokonca hovoriac o more znamení, myslím, že by som sa oprávnene mohol obrátiť 
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na znamenie z 13.10.1917, znamenie, ktorého svedkami boli dokonca neveriaci a laici. A za 
týmto samotným znamením je možné byť vnímavý na prvky, ktoré toto znamenie obsahuje.  
 
Aké sú?  

1) Odčiniť hriechy a prestať už viac urážať Boha. 
2) Modliť sa. Modlitba je prostriedok komunikácie s Bohom. Ale medzi ľuďmi dneška 

tieto prostriedky (TV, rádio, kino, tlač) bez hanby vytláčajú modlitbu a zdá sa, že si 
želajú, aby úplne zanikla. Karl Rahner píše: ´Dokonca vnútri Cirkvi sa nachádza 
výlučná oddanosť dočasným veciam, ktorá nie je opodstatnenou voľbou, ale úplným 
odpadom od viery a celkovou stratou viery.´ 

3) Modliť sa ruženec. Naaman Sýrsky, veľký generál, pohrdol jednoduchým okúpaním 
sa v Jordáne. Niektorí hovoria rovnako ako Naaman: ´Som veľký teológ a zrelý 
kresťan ponorený v Biblii a v liturgii, a oni mi tu rozprávajú o ruženci!´ Dokonca 15 
tajomstiev ruženca je tiež v Biblii, a takisto Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu – sú 
Bibliou zjednotenou do modlitby, ktorá živí dušu. Biblia študovaná len na holej úrovni 
skúmania by mohla živiť len pýchu a prázdnotu, a nie je to vzácne, ak odborníci na 
Bibliu strácajú svoju vieru. 

4) Peklo existuje a môžeme doň padnúť. 
     Vo Fatime nás naša Pani naučila túto modlitbu: ´O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, 
zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac 
potrebujú tvoje milosrdenstvo.´ V tomto živote nie je nič dôležitejšie ako si zaslúžiť nebo 
tým, že budeme viesť dobrý život. 
     Pretože nie Fatima, ale Písmo hovorí: ,,Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, 
a svojej duši by uškodil?“ (Mt 16,26) 

 
 

Sestra Lucia a skutočné dejiny Fatimy 
 

   Plný obsah Fatimského posolstva a jeho poslanie nebolo dané naraz v čase zjavení v roku 
1917 počas rôznych predbežných súkromných i verejných výsluchoch vizionárov. Veľmi 
špeciálne a charakteristické pre Fatimu je to, čo nazývame „ekonómia ticha“ paralelne sa 
zhodujúcou s „ekonómiou tajomstva.“ 
   Podľa Dr. Joaquina Mariu Alonsa (zomrel v roku 1981), ktorý venoval veľkú časť svojho 
života štúdiu dokumentov zaoberajúcich sa Fatimou, a tak sa stal jedným z jej vedúcich 
zástancov, i literatúre týkajúcej sa Fatimy, nesie v sebe rovnaké znaky. 
   Je pravda, že hneď po 1.zjavení 13.mája 1917, sa začali objavovať články, vypočúvania 
vizionárov, publikácie, periodiká, brožúrky a knihy, ktoré majú v súčasnosti obrovský 
historický význam. Napriek tomu veľké množstvo spisovateľov nenapísalo nič, pretože im 
chýbali nevyhnutné cirkevné autorské práva, ktoré boli zaručené 13.októbra 1930. V ten deň 
Dr. José Alves Correia da Silva vydal Fatimskú „Magnu Cartu,“ v ktorej potvrdil zjavenia, 
ktoré sú hodné viery a schválil kult našej Pani v Cova da Iria. Toto povolenie malo veľký 
význam pre literatúru týkajúcu sa Fatimy, začínajúc od písomností sestry Lucie, ktoré 
môžeme hodnotiť ako zdroj dokumentov, keďže ďalší dvaja vizionári zomreli skôr, ako sa 
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naučili písať. Niekto môže tvrdiť, že sestra Lucia nikdy nenapísala nič z jej vlastnej vôle. 
Písala len z poslušnosti. 
   Sestra Lucia sama zničila prvý dokument týkajúci sa prvých piatich sobôt mesiaca, čo 
napísala 10.decembra 1925, krátko po prijatom zjavení, ktoré v ňom bolo opísané. A tak opis, 
ktorý sa nám zachoval, je druhým vydaním, poslaným jej duchovnému vodcovi, otcovi 
Aparicio SJ 17.decembra 1927. V ňom sestra Lucia vysvetľuje, ako dostala povolenie z neba 
vyzradiť časť Fatimského tajomstva týkajúce sa oddanosti Nepoškvrnenému Srdcu Márie 
a podmienkam, ktoré sa vyžadujú ako odpoveď na pozvanie prvých piatich sobôt. 
   Druhý dokument obsahuje opis zjavenia, ktoré mala 13.júna 1929, keď naša Pani žiadala 
pápeža v spojení so všetkými biskupmi sveta, zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Márie, 
aby sa dosiahlo obrátenie krajiny a mier vo svete. 
   Existuje veľa listov, záznamov z vypočúvaní a správ. Napriek tomu prvý dokument, dlhý 
a veľmi dôležitý, bol vydaný z poslušnosti voči Dr. José Alves Correia da Silva, biskupovi 
diecézy v Leirie, ktorý ju požiadal poskytnúť duchovný portrét Hyacinty (dokončené 1935). 
Je to známe ako Prvá spomienka sestry Lucie. Druhá spomienka (1937) obsahuje 
prekvapujúce veci ako zjavenie anjela a zjavenia Nepoškvrneného Srdca Márie v júni 1917. 
Luciin zámer bolo odhaliť príbeh Fatimy taký, aký naozaj bol. Tretia spomienka (1941) 
odkrýva prvé 2 časti tajomstva odovzdaného našou Pani 13.júla 1917: obraz pekla 
a Nepoškvrneného Srdca Márie. Štvrtá spomienka (1941) je najdlhšia. 
   Celkom inou záležitosťou je spôsob, akým sa tieto písomnosti stali známymi verejnosti. Je 
to niečo, čo prebiehalo veľmi pomaly. Fatimské udalosti mali poslanie tajomstva a mlčania, 
ale tiež verejnosti, vždy závislej na rozvážnom biskupovi Dr. José Alves Correia da Silva. To 
on nariadil sestre Lucii zapísať Fatimské tajomstvo, keď bola vážne chorá a báli sa, že by 
mohla zomrieť. Raz, keď odpovedala na biskupovu žiadosť 3.januára 1944, Lucia ležiaca na 
lôžku vo svojej cele, zapísala na mieste 4 strany plné poslednej časti videnia, darovaného 
trom malým pastierikom 13.júla 1917, čo mohlo byť vhodne pomenované: „Veľké 
mučeníctvo Cirkvi v 20.storočí.“ Tento dokument taktiež obsahuje atentát na život pápeža 
Jána Pavla II. 13.mája 1981 na Námestí sv. Petra v Ríme. Táto tretia časť tajomstva bola 
odhalená v deň blahorečenia dvoch maličkých pastierikov 13.mája 2000. 
   Spolu s jej knihou sa celé posolstvo našej Pani stalo známym, a tak už niet viac čo odhaliť, 
ako vyhlásila sestra Lucia krátko predtým, ako zomrela. 
 
 
Výzvy Fatimského posolstva 
   Krst je základom celého kresťanského života. Oslobodzuje nás od hriechu a skrze 
posväcujúcu milosť z nás robí nové stvorenia, spoludedičov nebeského života, Božie 
adoptované deti. Vlievaním teologálnych čností nám krst dáva schopnosť veriť v Boha, dúfať 
v Neho a milovať Ho. Okrem toho nám umožňuje žiť vo vzťahu s Bohom, a tak si zaslúžiť 
večný život. Vierou veríme v Boha a v to, čo nám povedal, nádejou sa tešíme na naše večné 
šťastie s Bohom a láskou milujeme Boha nad všetko ostatné a blížnych ako seba samých. Sme 
pozvaní k plnosti kresťanského života, ktorým je svätosť, najužšie zjednotenie s Kristom. 
Toto zjednotenie sa v prvom rade dosahuje praktizovaním týchto troch teologálnych čností. 
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   Veľa ľudí túžilo rozprávať sa so sestrou Luciou tvárou v tvár, čosi, čo im nebolo nikdy 
dovolené. Aby ju mohli navštíviť v Karmeli v Coimbre, kde žila, potrebovali povolenie 
vydané prefektom pre Kogregáciu pre náuku viery. Tento zákaz proti prijímaniu návštev jej 
bol uložený, aby uchránil jej spomienky. Hoci to nebolo v súlade s jej želaním – sestra Lucia 
sa snažila využiť každý možný spôsob, aby Preblahoslavená Panna bola viac známa 
a milovaná – vždy znášala toto nariadenie. Počas veľmi dlhej doby prijímala tisícky listov 
obsahujúcich otázky o tom, ako najlepšie dodržať požiadavky anjela a našej Pani, na ktoré 
nebola schopná odpovedať. Keď túto situáciu vysvetlila pápežovi Pavlovi VI., ten jej navrhol 
v roku 1967, aby odpovedala na mnohé otázky v jedinom dlhom liste, ktoré nazvala Výzvy 
Fatimského posolstva. A tak bola kniha vydaná v presvedčení, že to bola Božia vôľa pre ňu, 
aby tak urobila, schválené príslušnými autoritami a ponúkajúc všetkým obety, ktoré by ju toto 
dielo stálo. Úradom pápeža Jána Pavla II. a schválením Kongregáciou pre náuku viery bola 
kniha vydaná 13.12.2000. 
   Pred zaslaním textu Výzvy Fatimského posolstva do tlačiarní, som sa opýtal sestry Lucie, 
z ktorého vydania Biblie citovala texty. Priniesla mi ju do hovorne a ukázala mi ju. Bola stará 
a dosť zničená. Keď som v nej listoval, bol som prekvapený, že som tam videl poznámky 
zaznačené farebnými ceruzami takmer na každej strane, podčiarknuté texty, odkazy a rôzne 
poznámky. Vo svojich rukách som držal dôkaz, že sa neustále živila Božím Slovom. 
   14.októbra 1996 som sprevádzal pápeža Benedikta XVI., v tom čase ešte prefekta 
Kongregácie pre náuku viery, na návštevu sestry Lucie v Karmeli v Coimbre. Neskôr, vo 
svojom Teologickom komentári na tretiu časť Fatimského tajomstva, kardinál Ratzinger sa 
odvolal na túto návštevu nasledujúcimi slovami: „Dovoľte mi tu pripojiť osobnú spomienku: 
počas rozhovoru mi sestra Lucia povedala, že sa jej to javí čoraz zreteľnejšie, že dôvod 
všetkých zjavení bol pomôcť ľuďom rásť čoraz viac vo viere, nádeji a láske – všetko ostatné 
smerovalo k tomuto.“ 
   „Všetci si želáme a očakávame pokojné časy, aby sme mohli žiť v mieri – napísala sestra 
Lucia v tejto knihe – ale tento pokoj nedosiahneme, pokiaľ nepoužijeme Boží zákon ako 
normu a sprievodcu našich ciest. Celé Fatimské posolstvo je výzvou dávať si pozor na tento 
Božský zákon. Preto pôjdeme pomaly skrze neho a tento zákon nám ukáže cestu, ktorou 
máme kráčať. Keď sa stali tieto zjavenia, v skutočnosti som nepoznala tento zákon... dlho po 
týchto udalostiach, ktoré sa udiali a potom, ako som o nich písala, som čítala Sväté Písmo. Až 
vtedy som pochopila skutočný význam posolstva, hoci mi to bolo dané na pochopenie skôr, 
ale menej konkrétnym spôsobom.“ 
   Preto predstavujeme túto knihu ako vynikajúci pokrm pre naše duchovné čítanie, v ktorom 
viera, nádej a láska sú predstavované ako prvé tri Výzvy Fatimského posolstva, a v ktorých 
krása duše vizionárov našej Pani, úplne prenikajúca Boží svet, nás určite očarí. 
   Lucia píše: „Bolo to na jar 1916... myslím, že to bolo vtedy, pretože ako dieťa som sa 
netrápila s dátumami a možno som ani nevedela, aký bol deň v mesiaci! Jedného dňa, asi 
v tom čase, keď traja malí pastierikovia boli na úbočí kopca nazvaného Cabeco, pod skalou 
pomenovanou Loca, videli v diaľke mladého muža blížiaceho sa k nim, vyzeral, ako by bol zo 
svetla. Keď sa k nim priblížil, povedal: „Nebojte sa. Som anjel pokoja. Modlite sa so mnou.“ 
Pokľakol a sklonil hlavu až na zem a trikrát zopakoval nasledujúce slová: „Môj Bože, verím 
v teba, klaniam sa Ti, dúfam v teba a milujem Ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí 
neveria v teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa!“ Potom sa vzpriamil 
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a povedal: „Takto sa modlite. Srdcia Ježiša a Márie sú pozorné na hlas vašich úpenlivých 
prosieb.“ 
   Prvá výzva, ktorú nám Boh adresuje skrze svojho posla, je výzva k viere: „Môj Bože, verím 
v teba.“ Viera je základom celého duchovného života. Skrze vieru veríme v existenciu Boha, 
v Jeho moc, Jeho múdrosť, Jeho milosrdenstvo, Jeho dielo vykúpenia, Jeho odpustenie a Jeho 
otcovskú lásku. Skrze vieru veríme v Božiu Cirkev založenú na Ježišovi Kristovi, veríme 
v učenie Cirkvi, ktoré sa k nám šíri a skrze ktoré môžeme byť zachránení. Je to svetlo viery, 
ktoré sprevádza naše kroky, vedie nás úzkou cestou, ktorá smeruje do neba. Skrze vieru 
vidíme Krista v iných, milujeme, slúžime a pomáhame im, keď potrebujú našu pomoc. A naša 
viera nás takisto uisťuje, že Boh je prítomný medzi nami, že jeho pohľad je stále upriamený 
na nás. Sú to oči svetla, mocného a rozsiahleho, ktoré sa všade šíri, všetko vidí a preniká 
všetko s jedinečnou jasnosťou primeranou samotnému Božskému Slnku, v porovnaní so 
slnkom, ktoré môžeme vidieť a ktoré nás zohrieva, je to len bledý odraz, slabý záblesk 
vyžarujúci zo Svetla nekonečnej Bytosti, ktorou je Boh. 
   Čo som práve povedal, nie je nič nové: Svätý Ján už na začiatku svojho Evanjelia povedal: 
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh...“ (Jn 1,1). Svätý Ján nám 
tiež hovorí o svetle Boha vraviac, že toto svetlo je náš život: „V ňom bol život a život bol 
svetlom ľudí.“ (Jn 1,4). Náš život je teda záblesk Božieho Svetla žiariaceho medzi nami. 
Prichádza od Boha a musí sa k Bohu vrátiť, až kým nebude odstránený hriech. 
   Tieto pravdy otvárajú pred nami cesty svetla. Je na nás vybrať si, či ich budeme alebo 
nebudeme nasledovať. Všetko, čo existuje, je prejavom Boha, Jeho prozreteľnostného 
a vykupiteľského tvorivého diela. 
   ...Ale viera nepozostáva len z viery v existenciu Boha, v Jeho moc a múdrosť. Má mnohé 
iné stránky nasmerované inam a naša oddanosť sa musí rozšíriť až do úplnej krajnosti. 
   Božie Slovo obsiahnuté vo Svätom Písme je zjavením, ktoré nemôžeme poprieť – ako nám 
hovorí sám Ježiš Kristus vo svojom Evanjeliu – „Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám 
zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec 
vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!“ (Jn 14,10-11). 
   Vidíme, že Ježiš Kristus upriamuje našu pozornosť na svoje skutky, pretože to, čo niekto 
koná, je skutočným svedectvom o tom, aká tá osoba je a zároveň sa potvrdzujú jeho slová. 
A keď svätý Ján Krstiteľ poslal svojich učeníkov k Ježišovi, aby sa opýtali, či to On je ten 
Mesiáš alebo majú čakať iného, „Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete 
a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú 
a chudobným sa hlása evanjelium.“ (Mt 11,4-5). Len Boh môže konať zázraky. 
   Ježiš Kristus je teda pravý Boh a pravý človek. Jeho slovo je večný život pre tých, ktorí ho 
počúvajú a uskutočňujú ho. Pán nám hovorí: „Ak niekto počúva moje slová a nezachováva 
ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohŕda 
a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný 
deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám 
povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím 
tak, ako mi povedal Otec.“ (Jn 12,47-50). 
   Jedného dňa prišli k Ježišovi zákonníci a farizeji z Jeruzalema a pýtali sa Ho, prečo Jeho 
učeníci porušujú tradíciu starších, keďže si neumývajú ruky pred jedlom. Ježiš sa ich na to 
opýtal, prečo oni porušujú prikázania kvôli tradícii? Aké to bolo nevyhnutné, aby sa objasnil 
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význam Božieho Zákona, pretože ľudia si ho zle vysvetlili. Toto objasnenie máme v Kristovi, 
ktorý k nám bol poslaný Otcom, a tak nám môže povedať: „Kto počúva moje slovo a verí 
tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Jn 
5,24). 
   Vidíme teda, že slovo Ježiša Krista je slovo Božie, pretože Ježiš Kristus je Boh, rovnocenný 
s Otcom vo všetkom môže povedať: „Ja a Otec sme jedno.“ (Jn 10,30). Ježiš Kristus je 
skutočný Boží Syn, ktorý sa stal človekom v lone Panny Márie skrze Ducha Svätého: „Duch 
Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, 
bude to Boží Syn.“ (Lk 1,35). 
   Keď pri Zvestovaní adresoval tieto slová anjel Márii, prehlásil Božstvo Syna, ktorý vzal na 
seba ľudskú podobu v jej lone a narodil sa, aby nám bol rovnocenný, viditeľný našim očiam, 
aby tak mohol naplniť dielo nášho Vykúpenia. 
   Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek. Jeho slovo je večný život pre tých, ktorí ho 
počúvajú a uskutočňujú ho. „Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život.“ (Jn 6,63). 
Kristovo slovo je slovo Otca: „ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať 
a čo mám hovoriť.“ (Jn 12,49b). Kristus prišiel na svet, nie aby odstránil Boží Zákon, ale aby 
ho naplnil, zdokonalil a vysvetlil nám jeho význam, ako mu môžeme porozumieť 
a uskutočňovať. Jeho slová: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov, 
neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ (Mt 5,17). 
   Ježiš Kristus prišiel na svet ako Učiteľ, aby nás učil, sprevádzal naše kroky po ceste pravdy, 
spravodlivosti, lásky a života. Akákoľvek iná cesta než tá, ktorú nám vyznačil, je cesta, ktorá 
vedie do večného zatratenia. Jeho učenie je konkrétne a presné. Ale aby sme mohli 
uskutočňovať slovo Ježiša Krista, potrebujeme ho poznať a veriť v neho. Ako môžeme 
naplniť Zákon, ak ho nepoznáme, alebo ak neveríme v Toho, ktorý ich hlásal? Je teda 
nevyhnutné poznať osobu Krista. 
   Jediná pravá Božia Cirkev založená Ježišom Kristom vlastní dar neomylnosti v rozlišovaní 
a vyhlasovaní Pravdy Krista s pomocou Ducha Svätého: „A ja poprosím Otca a on vám dá 
iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho 
nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.“ (Jn 14,16-17). 
   Nasledujúcu otázku mi položili už niekoľkokrát: Ako spoznáme pravú Kristovu Cirkev? 
Teológovia, ktorí študujú tieto veci, by na túto otázku odpovedali lepšie ako ja, ktorý som 
chudobný a nevzdelaný. Nepokúšal by som sa ani o to, pokiaľ by Posvätný text neobjasnil 
túto záležitosť: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné 
brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude 
zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16,18-19). Takto Ježiš 
Kristus vyznamenal svätého Petra za Hlavu Cirkvi na zemi a dal mu moc, aby riadil, 
usmerňoval a vyučoval pod vedením a s pomocou Ducha Svätého, a kvôli tomu nám Božský 
Majster daroval dar neomylnosti. Keby to tak nebolo, Ježiš Kristus by určite neprisľúbil, že 
čokoľvek by Jeho zástupcovia urobili v Jeho mene na zemi, bude schválené v nebi. 
   Ale vaše otázky by mohli ďalej pokračovať: Medzi rozličnými Cirkvami, ktorí sa nazývajú 
kresťanmi, ktorá je tá skutočná a pravá? Ako sme videli, Ježiš Kristus si vyvolil svätého Petra 
za Hlavu Cirkvi na zemi. Zveril mu svoje učenie, aby ho udržiaval a vyučoval spolu so 
všetkými, ktorí by s ním zostali zjednotení v rovnakej viere, v rovnakej nádeji a v rovnakej 
láske... Ježiš Kristus odovzdal do starostlivosti svätého Petra stádo, ktorým je Jeho Cirkev: 
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jahňatá a ovečky, ovečky a pastierov. A tak skutočná a pravá Cirkev je tvorená zo všetkých, 
ktorí zostávajú zjednotení so svätým Petrom v rovnakej viere, v rovnakej nádeji a v rovnakej 
láske, ktorou je Kristova láska. Boh je Láska, a preto získava od svojich zástupcov 
trojnásobné vyznanie Lásky. 
 
Písomnosti sestry Lucie v rôznych jazykoch 
   Tak, ako sa chránime pred zlodejmi, je omnoho dôležitejšie prinášať to, čo je dobré 
a pravdivé s praktickými príkladmi. Hrozí, že egoizmus sa stane pravidlom života a preto je 
dôležité ukázať nezištnú lásku a oddanosť spáse duší, k čomu nás vyzývala naša Pani 
z Fatimy, o čom nám svedčia heroické životy maličkých pastierikov. 
   Svätosť, ktorá sa viaže na všetkých kresťanov, pozostáva z toho, aby sme chceli to, čo chce 
Boh. A Božia vôľa sa ukazuje v Jeho prikázaniach a v každodenných povinnostiach života, 
podľa interpretácie sestry Lucie o posolstve. Naším cieľom je priniesť toto posolstvo 
Božiemu ľudu vo všetkých jazykoch (v slovenčine: Sestra Lucia hovorí o Fatime). 
 

 

Naše spomienky na sestru Luciu 
   Každý kláštor má knihu, v ktorej sú zapísané mená zomrelých rehoľných osôb domu 
a takisto životopisná črta každého. Keď zomrie rehoľník, oznámi sa to generálnemu 
predstavenému, miestnemu správcovi kláštora a ďalším kláštorom, ktorí majú úzky vzťah 
s takouto komunitou. 
   Aby sa dodržali predpisy karmelitánskych konštitúcií, priorka sestry Lucie, sestra Mária od 
Ukrižovaného Ježiša, napísala stručný životopis sestry Márie Lucie od Ježiša 
a Nepoškvrneného Srdca, ktorej krstné meno bolo Lucia Rosa Santos. Priorka zaznamenala 
len spomienky sestry Lucie počas života v kláštore a podelila sa aj s krásou a tiež krížom 
komunitného života. 
   Podávame úžasný opis skúsenosti sestry Lucie, ktoré karmelitánky počuli z jej vlastných 
úst: „Všetko bolo sprevádzané bolesťou z odlúčenia od jej rodiny a jej domova. Jej mama si 
myslela, že ak tam Lucia nebude, ´všetko´ sa ukončí. A tak bola pripravená nechať ju ísť žiť 
spolu s dámami, ktoré sa ponúkli, že ju príjmu. Jej otec však nebol ochotný nechať ju odísť na 
viac než na niekoľko dní, určite nie navždy. Po otcovej smrti jej matka súhlasila, aby Luciu 
prijali do Lisabonu, kde strávila istý čas v dome Dona Assuncao Avelar, ktorý ju chcel 
zmeniť na mestské dievča. Zverila sa do starostlivosti vychovávateľky, ktorá ju vyučovala 
elegantným spôsobom správania, ktoré boli úplne odlišné od jej predošlého spôsobu života 
v srdci jej rodiny a s deťmi v Serra d´Aire. Zabávala nás so svojím opisom šlamastiky, ktorú 
vytvorila jedného dňa pre vychovávateľku, keď boli u nich významní hostia. V tom čase mala 
okolo 13 rokov. Lucia, ktorá bola zvyknutá sa hýbať, bola zrazu oblečená do korzetu, ktorý 
jej neumožňoval dostatočne dýchať. Vychovávateľka ju obliekala veľmi elegantne predtým, 
ako sa objavila v jedálni, aby sa stretla s návštevou. Ako kráčala dolu schodmi nič 
nehovoriac, spomenula si na Dávida, keď ho Šaul obliekol do svojej vlastnej výzbroje: 
„Nevládzem v tomto chodiť, lebo nie som navyknutý.“ (1 Sam 17,39). Po prednesení 
úvodných slov si všetci posadali ku stolu. Návštevu tvorili Don José Alves, biskup v Leirie 
a Canon Formigao. Keď raz sedeli, Lucia sa začala cítiť horšie. Korzet jej sťažoval dýchanie 
a takisto jedenie... Veľmi potichu, hľadiac na vychovávateľku a ostatné dámy pri stole, skĺzla 
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dole zo stoličky a decentne opustila miestnosť. Nikto za ňou nešiel, keďže si mysleli, že sa 
vráti, a ona sa naozaj vrátila, ale úplne inak! Vo svojej izbe, kam došla lapajúc po dychu, si 
dala dole elegantné šaty i nešťastný korzet a obliekla si šaty, ktoré nosievala vo Fatime. Na 
hlavu si dala malý zamatový klobúk s farebnými pierkami, ktorý jej priniesla mama do 
Lisabonu a opäť sa objavila v jedálni, žiariaca, a znovu zasadla k stolu, ako by to bola tá 
najprirodzenejšia vec na svete, teraz už pripravená najesť sa. Vychovávateľka, veľmi 
prekvapená a trocha vyvedená z miery, jej povedala: „Čo si to urobila?“ na čo Lucia 
odpovedala: „Madam, jednoducho som takto nemohla jesť. Bolo to také tesné, že sa mi zdalo, 
akoby moja mama priväzovala postroj na osla!“ Každý sa smial. Odtiaľ sa vrátila domov 
k svojej mame, odkiaľ musela odísť kvôli klebetám, ktoré sa šírili až tak, že musela byť 
ukrytá. 

 

Cesta malých pastierikov (1) 
 

   Žitie večných právd spásy padlo na takú nízku úroveň v srdciach a očiach ľudstva, že hrozí 
nebezpečenstvo straty jej vlastných koreňov.  
   Kvôli tomu, aby sa prebudili ospalé srdcia a vedomie mnohých, Božia láska si želala 
obdariť ich večným obsahom Fatimského posolstva, v srdci ktorého nachádzame potrebu 
obrátenia. Anjel a následne aj naša Pani, omnoho naliehavejšie, volali k náprave, obráteniu. 
Hoci Fatimské zjavenia sú známe na celom svete, mrzí nás, že mnohí ich berú povrchne, 
hľadiac len na vonkajší aspekt posolstva. 
   Počas úplne prvého zjavenia, anjel začal svoju adoráciu na odčinenie hriechov spolu 
s maličkými pastierikmi jednoduchou a krásnou modlitbou: „Môj Bože, verím v teba, 
klaniam sa Ti, dúfam v teba a milujem Ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria 
v teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa!“ Zopakujúc tieto slová trikrát, 
vstal a povedal: „Takto sa modlite. Srdcia Ježiša a Márie sú pozorné na hlas vašich 
úpenlivých prosieb.“ Píšuc svoju druhú spomienku v novembri 1937 si sestra Lucia spomína, 
že „slová anjela sa nám vryli tak hlboko do našich myslí, že sme na nich nemohli zabudnúť. 
Odvtedy sme zvykli tráviť veľa času v rovnakom postoji, v ktorom nás anjel nechal, opakujúc 
jeho slová, až kým sme sa niekedy necítili vyčerpaní.“ 
     Druhé zjavenie anjela sa muselo stať v lete, keď horúčava dňa bola taká silná, že deti si 
zvykli odpočinúť v tieni stromov, ktoré obkolesovali Arneirskú studňu. „Náhle sme zazreli 
anjela vedľa nás. „Čo robíte?“ opýtal sa. „Modlite sa! Veľa sa modlite! Srdcia Ježiša 
a Márie majú s vami plány milosrdenstva. Neustále ponúkajte modlitby a obety 
Najvyššiemu.“ „Ako sa máme obetovať?“ opýtala som sa. „Zo všetkého, čo môžete, urobte 
obetu a ponúknite ju Bohu na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú 
prosbu za obrátenie hriešnikov. Takto pritiahnete pokoj na vašu krajinu. Som jeho anjel 
strážny, anjel Portugalska. Napokon prijmite a znášajte s odovzdanosťou utrpenie, ktoré na 
vás Pán zošle.“  
   Keď sa anjel zjavil tretíkrát držal vo svojich rukách kalich s hostiou nad ním, z ktorej 
kvapky krvi padali do posvätnej nádoby. Nechajúc kalich a hostiu vznášať sa vo vzduchu, 
anjel si ľahol tvárou k zemi a zopakoval túto modlitbu trikrát: “ Najsvätejšia Trojica, Otec, 
Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvätejšie Telo, Krv, 
Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, 
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na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa, obráť úbohých 
hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ Potom vstal a znova vzal kalich a hostiu do svojich 
rúk. Dal mi hostiu, Hyacinte a Františkovi dal napiť sa z kalicha hovoriac pritom: 
 „Vezmite a jedzte Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko 
urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a potešujte  svojho Boha!“ 
 
Opäť si ľahol na zem a zopakoval s nami trikrát tú istú modlitbu “Najsvätejšia Trojica...,“  
   V jej nedávno vydanej malej knihe nazvanej Ako vidím Fatimské posolstvo v priebehu času 
a vo svetle udalostí, ktorú napísala vo veku 75 rokov, sestra Lucia hovorí: „Táto modlitba 
bola pre mňa veľkým spojením v mojom zjednotení sa s Bohom, spojením, ktoré ma 
uchvacovalo, ktoré sa vrylo do môjho srdca: Svätá Trojica, jediný pravý Boh, v ktorého 
verím, v Teba dúfam, klaniam sa Ti a milujem Ťa, prijmi moju lásku a moju pokornú 
adoráciu. Mám tak málo, čo ti môžem dať a prosím, aby si to prijal namiesto mojej 
nehodnosti, nekonečných zásluh Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného srdca Márie a na výmenu 
žiadam od Teba obrátenie úbohých hriešnikov.“ 
   Akú lekciu nám všetkým dala sestra Lucia, ktorej vysvetlenie nachádzame v učení 
o mystickom Tele Krista: „Celé telo s Hlavou je Syn človeka, Syn Boha, Boh.“ A tak, podľa 
tohto známeho textu v Písme, nie je žiadne telo bez hlavy a žiadna hlava bez tela, ani bez 
Boha nie je žiadna hlava alebo telo, aby tvorili celého Krista. Potom všetko, čo je s Bohom, 
tvorí jedného Boha. Boží Syn je s Bohom od prirodzenosti, Syn človeka je s Ním skrze 
človeka a Kristovo telo je s Kristom skrze sviatosti (kázeň blahoslaveného Izáka, 12.storočie). 
A v tomto mystickom zjednotení uskutočňujeme to, čo nás naučil anjel. 
 
   Vo všetkých zjaveniach v roku 1917 naša Pani naliehavo zdôrazňovala potrebu odčiňovania 
hriechov:  
   13.mája počas prvého zjavenia sa Mária opýtala troch maličkých pastierikov: „Ste ochotní 
obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, 
ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“ 
   13.júna im dala pochopiť, že Boh chce zaviesť úctu k jej Nepoškvrnenému Srdcu vo svete 
ako prostriedok spásy duší. 
   Počas tretieho zjavenia 13.júla zdôraznila svoju požiadavku na odčiňovanie hriechov tým, 
že ich vyučovala, ako mali prinášať svoje modlitby a obety: „Obetujte sa za hriešnikov 
a často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za 
obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie.“ 
   Neskôr žiada úctu i zasvätenie jej Nepoškvrnenému Srdcu na záchranu hriešnikov 
s prísľubom, že len tak jej Srdce zvíťazí nad hriechom a katastrofami spôsobenými ateizmom 
a rúhaním ľudí. 
   Počas štvrtého zjavenia 19.augusta žiadala Mária ešte naliehavejšie modlitby a obety na 
rovnaký úmysel hovoriac: „Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, 
lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.“  
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   Napokon počas posledného zjavenia 13.októbra vyzerala veľmi smutná, ako keď je niekto 
v tiesni a naliehala: „Ľudia musia zmeniť svoje životy a prosiť o odpustenie svojich 
hriechov. Nech už neurážajú Boha, bol už toľko urážaný.“ 
   Ako keby sa predpovedalo, že ľudia nebudú príliš brať do úvahy tieto požiadavky anjela 
i našej Pani, Zjavenie 13.júla prisľúbilo, že sa nevráti len kvôli tomu, aby posilnilo svoju 
požiadavku, ale aby tiež zverilo Lucii poslanie, aby sa potreba odčinenia hriechov stala 
známou a aby sa šírila, pretože Boh osobitným spôsobom odovzdal spásu duší do rúk svojej 
Preblahoslavenej Matke. 
   Malá Hyacinta pred svojou smrťou pripomenula Lucii túto špeciálnu spoluprácu Srdca 
Márie na spáse duší: „Keď príde čas, keď budeš môcť prezradiť tajomstvo, povedz všetkým, 
že Boh nám udeľuje milosti skrze Nepoškvrnené Srdce Márie, že ľudia Ju majú o ne žiadať 
a že Srdce Ježiša si praje, aby bolo Nepoškvrnené Srdce Márie uctievané. Taktiež im povedz, 
aby sa modlili k Nepoškvrnenému Srdcu Márie za pokoj, keďže to Boh zveril našej Pani.“ 
 
   Nasledujúca návšteva sľúbená našou Pani (počas zjavenia 13.júla 1917) sa uskutočnila 
10.decembra 1925, teda po smrti dvoch maličkých pastierikov Františka a Hyacinty, a keď 
Lucia bola v postuláte v Kongregácii sestier svätej Doroty v Španielsku. Spolu s týmto 
zjavením Márie bola len Lucia pri dokončení Fatimských zjavení. 
   Lucia následne zničila prvý opis tohto zjavenia, ktorý zapísala niekoľko dní po ňom, keďže 
si nebola istá, či by ho mala prezradiť, pretože úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Márie tvorila 
časť tajomstva. Existujúci text tohto dokumentu je druhou správou, písanou v tretej osobe, 
zapísanej na príkaz jej spovedníka 17.decembra 1927. V ten deň sa pýtala Ježiša v Eucharistii, 
ako by mohla splniť to, čo od nej žiadal, keďže úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Márie bola 
pôvodne zakotvená v tajomstve, ktoré jej Preblahoslavená Panna zverila.  
   Ježiš jej dal veľmi zreteľne počuť tieto slová: „Moja dcéra, napíš, čo od teba žiadajú. Napíš 
tiež, že Preblahoslavená Panna sa ti ukázala počas zjavenia a hovorila ti o tejto úcte. Čo sa 
týka zvyšnej časti tajomstva, naďalej ho udržiavaj v mlčaní.“ 
   „10.decembra 1925 sa jej zjavila Najsvätejšia Panna a vedľa nej, vyzdvihnuté na žiarivom 
oblaku, bolo Dieťa. Najsvätejšia Panna položila svoju ruku na jej rameno a ako to urobila, 
ukázala jej srdce obkolesené tŕním, ktoré držala vo svojej druhej ruke. V Tom čase Dieťa 
povedalo: „Maj súcit so Srdcom tvojej najsvätejšej Matky, pokrytom tŕním, ktorým ho 
nevďační muži i ženy prebodávajú v každej chvíli a nie je tu nikto, kto by to odčiňoval, a tak 
ich odstránil.“ Preblahoslavená Panna sa jej potom prihovorila nasledovne: „Pozri, dcéra 
moja, na moje Srdce obkolesené tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú v každej 
chvíli svojím rúhaním a nevďačnosťou. Aspoň ty ma skús potešiť a ja sľubujem, že budem 
v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými na spásu pri tých, ktorí sa na prvú sobotu 
nasledujúcich 5 mesiacov vyspovedajú, príjmu Eucharistiu, pomodlia sa 5 desiatkov 
ruženca a aspoň 15 minút mi budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách 
s cieľom  aby ma potešili a s úmyslom na odčinenie hriechov voči mne.“ 
 
   Dieťa sa sťažovalo na stav Srdca svojej Matky (pokryté tŕním) a na nedostatok ľútosti 
a kajúcnosti u mnohých ľudí (nikto neodstraňuje tŕnie). Mária zopakovalo slová Dieťaťa 
a vysvetlila, že to všetko je kvôli rúhaniu a nevďačnosti. Nevďační ľudia preklínajú jej Srdce. 
Ako východiskové riešenie naša Pani navrhla, aby ju aspoň Lucia mohla utešiť a zverila jej 
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veľké poslanie hlásania úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Márie a praktizovanie prvých sobôt 
ako formu pokánia sľubujúc tak všetky milosti nevyhnutné k spáse tým, ktorí praktizujú túto 
úctu. 
   „Bolo to počas oslavy výročia zjavenia 13.septembra 1939 po Evanjeliu, keď biskup 
v Leirie zostúpil dolu z kazateľnice v Bazilike vo Fatime, aby oficiálne vyhlásil úctu piatich 
sobôt odhalených Preblahoslavenou Pannou Máriou sestre Márii Lucii od Ježiša v čase, keď 
bola v noviciáte v Inštitúte svätej Doroty.“ 
   Takto Mária spolupracuje na poslaní prijatom od Boha, čo nemá len malý význam alebo sa 
netýka okrajových záležitostí, ale ide o poslanie, ktoré sa spája s vážnym problémom sveta 
a spásy všetkých. 
   Jej prísľub spôsobuje, že naše srdce sa chveje nežnosťou i nádejou, pretože je skutočne 
veľké! Sľubuje spásu tých duší, ktoré si urobia päť sobôt, stane sa to osobným záväzkom 
v spojení s tým, čo si praje, aby sa šírilo do krajnosti, a to sú poklady jej milosrdnej 
všemocnosti. Sľubuje sprevádzať nás s nevyhnutnými a hojnými milosťami, aby sme mohli 
dobre zomrieť. Po tom, ako vyhlásila, čím bude jej Nepoškvrnené Srdce v životoch malých 
pastierikov a tiež v našich, teda útočisko a cesta k Bohu, uisťuje nás, že bude našou vzácnou 
pomocou i v hodine našej smrti. Láska Sŕdc Ježiša a Márie k dušiam je v tomto nesmierne 
veľkom prísľube: milosť vytrvalosti do konca. Táto milosť je najvzácnejšia, pretože od nej 
záleží večná spása všetkých tých, ktorí praktizujú úctu piatich po sebe idúcich sobôt v duchu 
kajúcnosti, odčinenia hriechov. 
   Takto Preblahoslavená Panna uviedla svoju požiadavku odčiňovania urážok voči jej 
Nepoškvrnenému Srdcu v každom z jej zjavení. Neskôr dostala Lucia v Pontevedre poslanie 
propagovať úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie, aby sa táto úcta šírila po celom svete 
a taktiež zastávať oddanosť voči prvým sobotám mesiaca, s úmyslom odčiniť urážky 
spáchané voči tomuto srdcu, ktoré je zranené rúhaním a nevďačnosťou ľudí. To vysvetľuje, 
prečo je Máriina požiadavka taká naliehavá.  
   Prečo naša Pani žiada úctu voči jej Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa zachránili úbohí 
hriešnici? Jej odpoveď znie: Pretože Boh si to želá. „Aby boli zachránení, Boh si želá zaviesť 
vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“ Áno, Boh si želá použiť Ju ako Matku 
Božieho ľudu, most spásy, bránu do neba, útočisko hriešnikov, ktorí sa k nej obracajú 
s vierou, nádejou i láskou, Pomocnicu kresťanov, Matku Spasiteľa, ktorý na jej príhovor 
k Bohu získava pre nás milosť odpustenia pre tých, ktorí o ňu prosia s úprimnou ľútosťou, a 
milosť obrátenia. Matka Božej milosti, Matka božskej Lásky, ktorej Nepoškvrnené Srdce je 
symbolom, je nádobou Božej lásky, a ochrankyňa duší vykúpených skrze Ježiša Krista, jej 
Syna, ktorý ich zveril do jej materskej starostlivosti, keď umieral na Kalvárii, pribitý na kríži: 
„Žena, hľa, tvoj syn.“ (Jn 19,26). Mária chráni aj všetkých tých, ktorí s vierou, nádejou 
a láskou chcú nasledovať Kristove šľapaje, dávajúc za každého svoj vlastný život, život 
milosti. Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je 
plod života tvojho, Ježiš. Oroduj za nás hriešnikov a daj, aby sme boli hodní prijať 
prisľúbenia Ježiša Krista (slová sestry Lucie v jej malej knihe: Ako vidím posolstvo 
v priebehu času a vo svetle udalostí). 
   Má naša Pani právo niečo také požadovať? Má právo žiadať odčinenie urážok spáchaných 
voči jej Nepoškvrnenému Srdcu? Čo vlastne odčinenie hriechov znamená? 
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   Pokúsime sa na to odpovedať v nasledujúcich brožúrkach. V prvom rade ukážeme 
postavenie Márie v pláne spásy, potom by sme vysvetlili podstatu hriechu ako urážku voči 
Svätému Menu Boha a napokon, čo znamená odčinenie hriechov, ku ktorému sa vyzýva 
v zjaveniach, ktoré je tiež obsiahnuté vo Svätom Písme. Takto bude jasnejšie, že víťazstvo 
Nepoškvrneného Srdca Márie sa nechápe ako niečo pochádzajúce z tohto sveta, ako politické 
víťazstvo. Je to skôr víťazstvo Kristovho kríža, víťazstvo spasiteľnej lásky Ježišovho Srdca, 
v ktorom Nepoškvrnené Srdce Márie bude hrať podstatnú úlohu. 
 
 

Cesta malých pastierikov (2) 
Spása je úplné víťazstvo nad hriechom skrze pokoru Krista na kríži. Mária bola tiež pri 

svojom Synovi vo chvíli uskutočnenia spásy celého ľudstva. 
 

   Slová Preblahoslavenej Panny vo Fatime naliehavo vyzývajú ľudí k obráteniu, k pokániu za 
mnohé hriechy neveriaceho sveta. Zároveň toto pokánie, odčiňovanie urážok, vyzerá ako 
prostriedok zaistenia obrátenia a spásy úbohých hriešnikov. Navyše to musí byť obetované 
nielen Bohu a Kristovi nášmu Pánovi, ale aj Nepoškvrnenému Srdcu Márie. 
   Ak sa pozeráme na Fatimské posolstvo vo svetle stredovekého učenia svätého Anselma ako 
odčiňovanie hriechov vykonané Kristom za celé ľudstvo, ľahko pochopíme, že tu na zemi 
musí každý činiť pokánie za svoje vlastné hriechy i za hriechy ostatných, inými slovami, za 
hriešnikov. Toto pravidlo sa zvlášť týka urážok spáchaných voči Nepoškvrnenému Srdcu 
Márie. V tomto prípade je každý človek viazaný v omnoho väčšej miere, keďže Mária je nad 
všetky stvorenia, je bližšie k Bohu a k Ježišovi Kristovi, Vykupiteľovi. To znamená, že všetky 
hriechy a urážky spáchané ľuďmi voči Bohu a Ježišovmu Srdcu taktiež zasahujú 
Nepoškvrnené Srdce Márie, ovplyvňujú ho a rania. 
   Dnes majú ľudia ťažkosti s vnímaním tejto skutočnosti a veľmi málo to berú do úvahy. 
Napriek tomu, varovaní Fatimským posolstvom, musia si byť toho viac vedomí. Ktokoľvek, 
kto pozorne uvažuje nad slovami našej Pani z Fatimy, si ľahko uvedomí, že sa pokúšajú viesť 
nás k hlbšiemu pochopeniu spásy a tajomstva Ježišovho Srdca a tiež k hlbšiemu porozumeniu 
hriechu a pokánia. Vo Fatime si Mária želala ukázať nášmu neveriacemu svetu celú tragédiu 
hriechu a pozvať k pokániu. 
   Aby sme pochopili túto požiadavku odčiňovania hriechov voči Nepoškvrnenému Srdcu 
Márie, navrhujeme rozobrať tri základné body vo svetle Svätého Písma: Miesto Márie 
v celkovom Božom pláne a v Tajomstve Krista, Hriech nie je len slovo, ale predovšetkým 
skutočné rúhanie voči Bohu a znesvätenie Božieho mena, Pravý Biblický zmysel odčiňovania 
hriechov. 
 
1) Miesto Márie v celkovom Božom pláne a v Tajomstve Krista 
   Nemáme žiadnu pochybnosť o nových zjaveniach vo Fatimskom posolstve. Ide skôr 
o otázku základných právd Svätého Písma a tradície, skutočností týkajúcich sa sveta ako 
celku a dejín spásy, ktoré sa postupne zľahčujú, zahrabávajú, na ktoré sa pomaly zabúda, 
a ktoré musia byť znovu oživované vo vedomí ľudí, sveta a Cirkvi. Len z tohto uhla pohľadu 
môžeme pochopiť skutočný význam posolstva a výzvu od našej Pani z Fatimy. Mária nežiada 
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žiadne čiastočné veci spojené s naším vlastným časom, platné len pre našu vlastnú situáciu, 
ako napríklad pomôcť nám v našich dočasných potrebách, v našich úzkostiach, v rozličných 
vojnách, ktoré sa okolo nás vedú. Nie - to, čo žiada, je totálne nevyhnutné a univerzálne. 
Bezpodmienečne sa obracia na všetkých mužov i ženy, na celý svet, a poukazuje na jej 
špeciálne celkové poslanie v pláne spásy. 
   Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie nie je len súkromná zbožná úcta, ktorá by bola 
veľmi užitočná pre niektorých viac a pre iných menej. Nie je to forma nejakého krajného 
prípadu ochrany ani zásluha, ale univerzálna potreba pre jednotlivcov, pre Cirkev i pre celé 
ľudstvo. 
   Naznačuje, že na pozíciu a spásonosný význam Márie sa musí hľadieť v poriadku spásy 
a zvlášť z aspektu jej Nepoškvrneného Srdca. Mária odhaľuje svoje Nepoškvrnené Srdce vo 
Fatime, aby to bolo v jednej línii s transcendentným Bohom a s Kristom Vykupiteľom. 
Všetky hriechy ľudstva a urážky sú spáchané voči Bohu i voči Kristovi a priamo pôsobia na 
Boha. Avšak hriechy i urážky sú tiež páchané voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie, pretože 
v Márii sú páchané voči Bohu. Preto každé odčinenie hriechov ponúknuté mužmi i ženami 
Bohu a Ježišovmu Srdcu sú rovnako platné aj pre Máriu. 
 
2) Hriech nie je len slovo, ale predovšetkým skutočné rúhanie voči Bohu a znesvätenie 
Božieho mena 
   Mária hovorí len o hriechu rúhania, zraneniach a urážok spáchaných voči Kristovi i voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie, a hovorí to so smútkom, s prosebným tónom hlasu ako 
sťažnosť s láskou a vrúcnu, úprimnú prosbu. 
   Tu sa môže niekto opýtať: Prečo je potrebné konať pokánie najmä namiesto iných, za 
rúhania, ktoré spáchali ostatní? A iný by mohol namietať: Dnes sotva niekto počuje rúhanie, 
kliatby, ktoré sú hriechom voči druhému Božiemu prikázaniu, iné hriechy sú páchané omnoho 
častejšie a sú dôležitejšie. 
   Avšak toto je zradná, klamlivá ilúzia. Mária sa tu dotýka najhlbšej rany a zbavuje skazenosti 
ukrytej v ranách. No človek v skutočnosti netuší, čo je hriech. 
   Vo Fatime nás chcela naša Pani naučiť a ukázať nám, čo je v skutočnosti hriech, ktorý 
v sebe obsahuje koreň všetkých hriešnych túžob a zvrátených skutkov naliehavo poukazujúc 
na to, čo podľa svätého Písma hriech naozaj je. Hriech nie je iba slovo, ale predovšetkým 
skutočné rúhanie, znesvätenie svätého Božieho mena. Hriech je preklínanie, odcudzenie 
obrazu Boha, znesväcovanie Božieho mena, ktoré ľudia majú nielen právne, ale tiež 
ontologicky vo svojich srdciach, a ktorému majú vzdávať slávu, čím by mali naplniť svoje 
vlastné životy. 
 
3) Pravý Biblický zmysel odčiňovania hriechov 
a) adorácia sa prirovnáva k pokániu 
b) adorácia, rovnako ako pokánie, je nevyhnutná k spáse hriešnikov 
c) adorácia, rovnako ako pokánie (odčiňovanie hriechov), ktoré je ponúknuté Bohu, je 
rovnaké, ako keď je ponúknuté Nepoškvrnenému Srdcu Márie 
   Pokánie, odčiňovanie hriechov, ku ktorému nás vyzýva Nepoškvrnené Srdce Márie, nie je 
len ľudská záležitosť alebo skutok týkajúci sa úcty a zvelebenia, ako napríklad budovanie 
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kostola, praktizovanie úcty, akt zasvätenia sa. Mária nevyzýva k symbolickému pokániu, ale 
k žitiu mystickej skutočnosti, ktorá je naším darom svätému, večnému Bohu, ktorý je Láska. 
Vyzýva k adorácii Boha v tomto našom konkrétnom svete, ktorý sa skrze Adamov hriech 
vzdialil od Boha. Táto adorácia môže byť naplnená jedine skrze našu obetu, ktorá je v tomto 
pozemskom živote spojená s mnohými súženiami. Obeta celého ľudstva obsahuje v sebe 
odčinenie hriechov, ktoré sa neustále prináša Bohu, Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému 
Srdcu Márie. Skutočné pokánie pozostáva len z takejto obety a nie len v určitých vonkajších 
skutkoch a prejavoch pokánia, len takáto kajúcnosť, ktorú koná človek v mene ostatných, je 
účinná. 
   Mária vyzýva k odčineniu hriechov voči jej Nepoškvrnenému Srdcu ako nevyhnutnú 
povinnosť každého, nie iba praktizovanie voľnej úcty, čo niekto považuje za normálne. 
Vyzýva k mystickej skutočnosti pokánia, nie ako niečoho, čo obsahuje čiastočné alebo úplné 
symbolické obetovanie sa, čo však tiež tvorí časť mystického pokánia a spolu s ňou je 
zároveň naplnená. Vyzýva k mystickému obetovaniu odčinenia hriechov v zjednotení 
s obetou Ježišovho kríža, čomu učil anjel troch pastierikov a čo sa tiež modlíme: 
“Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam 
a obetujem Ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, 
prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti 
dostávajú. Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho 
Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ 
   V tejto obete, v tomto zasvätení, posvätení, očistení, pokání, sa uskutočňuje čosi mystické. 
S touto žijúcou obetou prinášame Bohu našu adoráciu a spolupracujeme s našou Pani v našom 
posvätení i v posvätení ostatných. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie odkrýva 
očistenie našich vlastných sŕdc. Mária žiada toto očistenie a posvätenie našich sŕdc, ktoré 
nevyhnutne objíma a preniká celú našu osobu. Obeta, ktorou sme zaviazaní voči Svätému 
Bohu, sa stane takisto odčinením hriechov, očistením a pokáním za iných, taktiež odčinením 
urážok a zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie. 
   Mária ukazuje na svoje vlastné Nepoškvrnené Srdce, aby uchvátila naše vnútro, upriamila 
náš zrak do vnútra, k nášmu vlastnému srdcu, a uisťuje nás, že len z neho, zo srdca, môžeme 
dosiahnuť toto očistenie, zasvätenie, kajúcnosť a posvätenie. 
 
O Najsvätejšia Trojica, obetujem Ti... 
   Vo svojej poslednej knihe Ako vidím posolstvo, sa sestra Lucia obracia na túto mystickú 
modlitbu, ktorú ich naučil anjel počas tretieho zjavenia. Hovorí: „Táto modlitba bola pre mňa 
veľkým spojením v mojom zjednotení s Bohom, spojením, ktoré ma uchvacuje, ktoré sa 
nezmazateľne vrylo do môjho srdca.“ 
   Učme sa to, a tak spolupracujme s našou Pani v našom vlastnom posvätení i v posvätení 
ostatných. Okrem toho musí byť naša spolupráca sprevádzaná mnohými obetami a utrpením. 
   Vo svojej Knihe Výzvy Fatimského posolstva, Lucia poznamenáva, že počas úplne prvého 
zjavenia našej Pani sa ich opýtala: „Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, 
ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za 
obrátenie hriešnikov?“ Na čo som v mene nás troch odpovedala: „Áno, sme ochotní.“ 
   Vtedy som odpovedala spontánne, ľahostajne, pretože som ani trocha netušila, čo to 
skutočne znamenalo a aký bol plný zmysel tejto odpovede. Ale nikdy som to neoľutovala, 
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naopak, obnovujem to každý deň, prosím Boha o milosť a silu, ktorú potrebujem, aby som 
tomu zostala verná do konca. 
   Táto otázka našej Pani pripomína Ježišovu otázku, ktorú položil dvom Zebedejovým 
synom, keď chceli, aby im zaistil dve popredné miesta v Nebeskom kráľovstve: „Ale Ježiš im 
odpovedal: Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem?“ Povedali mu. „Môžeme.“ 
(Mt 20,22). 
   Aby sme dosiahli spásu, všetci musíme piť z kalicha sebaobety, zriekaním sa našich túžob, 
zlých náklonností, našich vlastných zveličených túžob po pohodlí, zatiaľ čo zároveň musíme 
objať akúkoľvek obetu, ktorú od nás život vyžaduje, či už hmotnú alebo fyzickú, morálnu, 
sociálnu alebo duchovnú. 
   Tento druh sebazaprenia prichádza ku každému, dokonca i k tým, ktorí nemajú šťastie 
vlastniť dar viery. Oni sú tiež konfrontovaní potrebou prinášať obety, pretože celé ľudstvo je 
poznačené znamením vykupiteľského Kristovho kríža, dokonca aj keď si toho nie sú vedomí, 
alebo si neprajú mať z toho prospech. Všetci musíme niesť túto časť Kristovho kríža, ktorý na 
nás padá v diele Vykúpenia, pretože kríž má váhu hriechu, alebo skôr, hriech prináša so sebou 
váhu kríža. 
   V skutočnosti to bolo kvôli tomu, aby sme sa očistili od škvrny hriechu, ktorú Ježiš Kristus 
vzal na seba skrze váhu kríža. Ale v tomto Kristovom skutku môžeme pre seba vyťažiť, každý 
z nás musí vziať svoj kríž s vierou a láskou a niesť ho za Kristom a v zjednotení s Kristom, 
inými slovami, je potrebná obeta, prijatá a ponúknutá Bohu s Kristom za naše vlastné hriechy 
a i za našich bratov a sestry. V tomto zmysle sa nás Mária pýta vo svojom posolstve, ktoré je 
adresované nám všetkým: „Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na 
vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie 
hriešnikov?“ 
 
 

Cesta malých pastierikov  
2) Vo Svätom Písme hriech znamená rúhať sa voči svätému Božiemu menu (brať meno Božie 

nadarmo) 
Nepoškvrnené srdce Márie upriamuje pozornosť každého na to, čo hriech naozaj znamená, 

taktiež ukazuje účinnú cestu spásy: adoráciu na odčinenie urážok. 
 

   Mária vo Fatime upriamuje pozornosť na rúhania voči Bohu a voči jej Nepoškvrnenému 
Srdcu a naliehavo zdôrazňuje potrebu odčiňovania urážok za tieto rúhania vo vzťahu k jej 
Nepoškvrnenému Srdcu. Ukazuje osobitné aspekty, v ktorých je v súčasnosti Sväté Božie 
Meno znesväcované, taktiež ukazuje najbolestivejšie rany, morálne zlyhania a zvrátenosti 
ľudí dneška. Mária sa zameriava na tajomstvo Svätej Cirkvi, na ľudstvo mysticky 
zjednoteného s Kristom v Duchu Svätom, a na svätých. Pojem Cirkev znamená vo Svätom 
Písme i v otcovskej tradícii skutočnú vnútornú svätosť. Táto svätosť je centrálnym obsahom 
mena i tajomstva Cirkvi, neznamená to však čisto vnútornú a neviditeľnú svätosť, ale skôr 
vnútornú svätosť skrze skutočnosť, že sme povolávaní menom a sme príbytkom Ducha 
Svätého, ktorý pracuje v celej viditeľnej spoločnosti. Avšak ak sa predpokladá, že pojem 
Cirkev je spoločenstvom, ktoré nie je sväté, pretože jeho pozemský základ bol ustanovený 
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navonok a právnym spôsobom, a chvála i uctievanie je nezávislé, mohlo by to byť skutočným 
rúhaním, ktoré sa priamo dotýka Boha v Kristovi, Hlave Cirkvi, a osobitným spôsobom 
Nepoškvrneného Srdca Márie. Uctievanie, ktoré je udržiavané vonkajšími prostriedkami 
s pošpineným srdcom, je rúhaním voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Ak človek nekoná 
pred Bohom svoju vonkajšiu službu s čistým srdcom, s vnútorným postojom adorácie plnej 
viery, ako neužitočný Pánov sluha, aj toto sa takisto dotýka Nepoškvrneného Srdca Márie. 
   Naša Pani vo Fatime ukazuje ešte na jednu veľmi bolestivú ranu u mužov i žien dnešnej 
doby: týka sa to panenstva, pretože panenstvo je skutočnou vnútornou i vonkajšou svätosťou, 
je to úplne vzdialené od zákonov tohto zvráteného sveta. Nepoškvrnené Srdce Márie je však 
ohniskom, vnútorný koreň Máriinho dokonalého telesného panenstva. Boh formoval srdce 
i panenstvo, nevinnosť Márie, aby sa oslávilo Božie Meno pod týmto aspektom a Mária nesie 
toto meno najdokonalejším spôsobom. Vo svojej celostnosti je oslavou tohto Mena. Mária vo 
Fatime pripomína ľuďom hriech Adama, ktorý je ich hriechom, hoci mu vôbec nevenujú 
pozornosť a úplne zabudli na Adamov hriech. 
   Takto Mária pripomína podstatný obsah prvých troch prikázaní, ktoré v súčasnom svete boli 
vynechané a vypustené do prázdna. Vo svojom Nepoškvrnenom Srdci ukazuje, kde môžu 
ľudia nájsť základ, aby naplnili a zdokonalili podstatný obsah týchto troch prikázaní, ktoré 
obsahujú tajomstvo Krista a ľudského údelu. Mária ukazuje ľuďom v prvom rade obsah 
druhého prikázania, ktoré je dnes tak ignorované a deformované. Nevezmeš meno Pána, 
svojho Boha, nadarmo, pretože Pán nenechá bez viny toho, kto použije jeho meno nadarmo. 
   Boh takto zjavuje svoje Sväté Meno, ktoré takisto daroval ľuďom, aby Boh mohol v nich 
prebývať. Pravý „Ja Som,“ Spasiteľ a Osloboditeľ z otroctva, vrúcne priťahuje ľudí k sebe, 
aby sa o nich staral ako o svoje vlastníctvo. Z Izraela urobil svoj vlastný svätý ľud a taktiež 
svoje sväté kňazstvo. Klaňanie sa pravému Bohu vo viere je základom, na ktorom všetko 
ostatné drží, vnútorný koreň, z ktorého sa všetko ostatné vyvíja, preniká všetky veci 
a zdokonaľuje ich, adorácia vo viere je počiatkom, centrom i koncom. Patriť Bohu ako Jeho 
vlastníctvo vyžaduje od človeka jeho úplnú oddanosť Bohu, v spontánnosti adorácie, 
v bezpodmienečnej výlučnosti, úplne. Toto je prvé Božie prikázanie. 
   Druhé Božie prikázanie nedáva žiadne výnimky, kompromisy rozdeleného srdca, pretože 
vyjadruje rubovú stranu prvého prikázania: ľudskú ničotu. Človek musí mať pred svojimi 
očami svoju vlastnú ničotu pri prežívaní vnútornej adorácie pravého „Ja Som,“ a nemá 
upadnúť do Adamovho hriechu, vyhlasujúc sa za boha. A tak každý, kto neplní prvé 
prikázanie, nemôže plniť ani druhé, a naopak. 
   Izrael je ľud i vlastníctvo Pána. Je to svätý ľud, kráľovské kňazstvo, Pánovo meno je jeho 
menom, Božie meno je menom človeka, ľudstva i každého jednotlivca, preto povedal: 
Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo. 
   Božie meno je jeho svätý základ, je to živá realita jeho svätosti a dovoľuje človeku mať na 
nej účasť. Pozvať znamená priťahovať, chytiť, získať korisť. Nadarmo, vo 
význame zlomyseľnosti: je to motív, cieľ, v spojení so zmätkom, bez základu, nespravodlivo, 
falošne. Pretože Pán nemôže očistiť a urobiť dobrým nikoho, kto berie Jeho meno nadarmo, 
zlomyseľne. Keď človek používa Božie Meno s týmto úmyslom, čo nie je nič iné než 
Adamov hriech, ide o ukradnutie Božieho Mena, ukradnutie Božej podoby. 
   Toto kradnutie podoby Boha, ktoré je Adamovým hriechom, je vyjadrené v druhom Božom 
prikázaní, ktoré nesie človeka do svojho vlastného stredu: hľadá ho, aby ho vnútri prebudil, 
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a tak by sa vzdialil od svojho vnútorného hriechu, ubránil sa tomu skrze adoráciu, skrze úplnú 
odovzdanosť Bohu. 
   Nepoškvrnené Srdce Márie si takto praje pripomínať ľuďom prvé tri prikázania: 

1) Adorácia, klaňanie sa jedinému pravému Bohu s celým srdcom v úplnej odovzdanosti 
človeka spaľujúcemu ohňu žiarlivej lásky Boha 

2) Úplné zrieknutie sa Adamovej pýchy skrze vnútorný koreň pravej úprimnej pokory 
3) Svätenie Nedele so svätou obetou: adorácia Boha v zjednotení s Ježišom 

   Tieto hlavné prvky prvých troch prikázaní sú podstatnými prvkami Kristovej kňazskej 
modlitby, Magnifikátu a modlitby Otče náš. Nepoškvrnené Srdce Márie upriamuje pozornosť 
každého na to, čo hriech naozaj znamená, ukazuje vnútorné korene hriechu, príčiny nešťastia 
našej doby, taktiež ukazuje účinnú cestu spásy. Je preto nevyhnutné vziať do úvahy v adorácii 
na odčinenie urážok tieto aspekty, ktoré nám boli ukázané skrze Nepoškvrnené Srdce Márie. 
 
Neurážajte už viac Pána, nášho Boha... 
   Sestra Lucia vo svojej knihe Výzvy z Fatimského posolstva, naliehavo volá ľudí plniť Božie 
prikázania: Boh nás stvoril, aby sme Ho milovali a slúžili Mu tu na zemi, a potom, aby sme 
Ho videli a radovali sa s Ním naveky v nebi. Fatimské posolstvo nám pripomína, že musíme 
nasledovať cestu do neba. Ide o dodržiavanie prikázaní, ktoré nás vedú k večnému životu. To 
je to, čo Ježiš Kristus odpovedal mladíkovi, ktorý sa Ho pýtal, čo má robiť, aby dosiahol 
večný život. Teda cesta do neba je táto: dodržiavať prikázania. Nanešťastie odvtedy väčšina 
ľudí nepozná ani nerozumie prikázaniam, preto je vhodné pripomenúť im ich, aby sme všetci 
mohli porozumieť, čo máme robiť, aby sme získali večný život. 
   Možno sa objaví niekto s otázkou: Čo má spoločné Desatoro Božích prikázaní s Fatimským 
posolstvom? Odpovedám, že majú obrovskú súvislosť: patria medzi hlavné ciele posolstva. 
V skutočnosti naša Pani zakončila sériu zjavení vo Fatime týmito slovami: „Nech už 
neurážajú Boha, bol už toľko urážaný.“ A predtým, 13.júla, povedala: „V októbri vám 
poviem, kto som, čo si prajem.“ To, čo naša Pani žiadala a čo bolo hlavným predmetom 
posolstva, bolo prosiť nás, aby sme viac neurážali nášho Pána, pretože už bol tak hlboko 
urážaný. 
   Niet pochýb, že to, čo najviac uráža Boha, je porušenie Jeho zákona: celé Sväté Písmo to 
potvrdzuje. Všetci proroci protestovali proti zrušeniu Božieho zákona a rovnakým spôsobom 
to zavrhuje Ježiš Kristus i Cirkev, ktorá naďalej hovorí v Jeho mene v dnešných časoch. 
   Kniha Deuteronómium nám hovorí o tom, ako Mojžiš na prahu Zasľúbenej Zeme zvoláva 
okolo seba dvanásť kmeňov Izraela, aby im pripomenul, ako ich Boh viedol, odkedy odišli 
z Egypta, až kým neprišli na toto miesto pri rieke Jordán. Takto Mojžiš pripomína veľký Boží 
dar svojmu ľudu, skrze Dekalóg: „Z tváre do tváre k vám Pán hovoril z ohňa na vrchu. Ja 
som vtedy stál medzi Pánom a vami, aby som zvestoval Jeho reč, lebo vy ste sa báli ohňa 
a neopovážili ste sa vystúpiť na vrch. Hovoril: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol 
z egyptskej krajiny, z domu otroctva.“ (Dt 5,4-6). 
   Boh sa ukázal svojmu ľudu na vrchu Sinaj, aby Ho mohli spoznať ako jediného pravého 
Boha. Boli sme tam, zastúpení Izraelitmi, nám sa tiež dal Boh poznať a adresoval nám svoje 
slovo. 
   Všetci Izraeliti videli oheň na vrchu a všetci pochopili, že to bol nadprirodzený oheň, keďže 
nezháral. V tomto ohni videli istým spôsobom Boha a boli vystrašení, ako sa priznali, 
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napokon požiadali Mojžiša, aby bol ich sprostredkovateľ: „Iba ty sám sa priblíž a vypočuj 
všetko, čo nám bude hovoriť Pán, náš Boh, a všetko, čo ti bude hovoriť Pán, náš Boh, ty nám 
oznámiš a my to vypočujeme a spravíme.“ (Dt 5,24-27). 
   Boh sa ukázal Izraelitom, aby ich uistil o skutočnosti svojej existencie a takto im umožnil 
prijať túto pravdu. My takisto patríme duchovne k rovnakému ľudu. V Kristovi sme sa stali 
jedno, stali sme sa súčasťou Božieho ľudu. Boli sme vyvolení Bohom, aby sme sa stali členmi 
mystického Kristovho Tela, ktorým je Jeho Cirkev... 
   Vystrašení nielen ohňom, ktorý zapríčinil Boh na vrchu, ale tiež mohutným hlasom, ktorým 
sa im Boh prihovoril, žiadali Izraeliti Mojžiša, aby bol ich spojencom s Bohom. Keď sa 
Mojžiš vrátil zo stretnutia s Bohom, z Jeho prítomnosti, povedal im zákony, ktoré mu dal 
Boh: „Tieto slová hovoril Pán celej vašej pospolitosti mohutným hlasom na vrchu sprostred 
ohňa, z mraku a z temnoty, a nepridal nič. Potom ich napísal na dve kamenné tabule a dal ich 
mne. A vy, keď ste počuli hlas sprostred tmy a z vrchu blčiaceho ohňom, pristúpili ste, všetci 
hlavnejší a starší vašich kmeňov ku mne a povedali ste:... „Iba ty sám sa priblíž a vypočuj 
všetko, čo nám bude hovoriť Pán, náš Boh, a všetko, čo ti bude hovoriť Pán, náš Boh, ty nám 
oznámiš a my to vypočujeme a spravíme.“ (Dt 5,22-24,27-29,32). 
   Toto by mala byť tiež naša odpoveď: počúvať Cirkev a veriť tomu, čo hovorí: zaiste to, čo 
hovorí, je Božie Slovo, a poslúchať to. „My to vypočujeme a spravíme.“ 
 
 

Cesta malých pastierikov  
Odčinenie hriechov v Kristocentrickom poriadku sveta a spásy 

/3/ Biblický zmysel odčiňovania hriechov:  
 

1.Obeta adorácie a obeta odčiňovania hriechov sú v podstate totožné 
 

   Vo Fatime pozýva Mária všetkých mužov i ženy, aby sa vo svojej duchovnej adorácii 
odovzdali Bohu a toto darovanie seba musí nájsť svoje vyjadrenie v celej ľudskej osobnosti. 
Toto vnútorné darovanie sa buduje duchovnú obetu prijímanú Bohom, ktorá umožňuje 
každému stať sa spoluúčastníkom na vykupiteľskom utrpení Krista. 
   Hriech je odvrátením sa od Boha. Odkedy je hriech určitým druhom zvrátenosti človeka, do 
ktorého bolo vryté Božie Meno dokonca ešte pred porušením morálneho zákona alebo hriechu 
spáchaného voči stvoreniam, hriech je v prvom rade rúhanie voči Božiemu Menu. 
Odčiňovanie hriechov alebo ich zmazávanie, odstraňovanie, predchádza akejsi forme 
kajúceho skutku v stvorenom poriadku a je to v prvom rade posvätenie a oslava Božieho 
Mena. Odčinenie urážok ako posväcovanie Božieho mena musí byť nevyhnutne vykonané 
skrze uskutočnenie obsahu tohto Mena, obrazu a podoby Boha v Kristovi, ktorý Boh napĺňa 
a šíri posväcovaním vnútra človeka. Božie Meno naznačuje Jeho Svätosť a od toho času Boh, 
ktorý svojou silou a mocou je nad všetky stvorenia, dávajúc meno každému, sa oni takto 
stávajú úplným vlastníctvom Boha, na ktorých uprene hľadí a vlastní najhlbšiu časť ľudského 
vnútra. 
   Na rozdiel od klamstva - ktoré je hriechom a nie je nič iné, než nezávislosť človeka pred 
Bohom a jeho odlúčenie sa od Neho – očistenie od hriechu je pokánie, úprimné spoznanie 
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Boha, živé uskutočnenie pravdy, že človek patrí Bohu úplne a bezpodmienečne. Je to taktiež 
úplná odovzdanosť Bohu v spontánnosti vnútornej adorácie s celým srdcom. Len takto bude 
hriech zrušený a vymazaný. A bude to sám Boh priťahujúci si človeka k sebe, komunikujúc 
s ním, oslovením jeho mena a starajúc sa o neho. Kým Boh očisťuje a posväcuje človeka, 
človek privolí, aby bol vlastníctvom Boha a oslavuje Ho odovzdaním Bohu celej svojej 
bytosti, svojho tela i svojej duše, aby Boh mohol nad ním vládnuť, aby ho mohol vlastniť 
a urobiť ho svätým. Pre túto jedinečnú a tajomnú skutočnosť medzi Bohom a človekom, 
používa Sväté Písmo grécke slová na označenie očistiť, požehnať, posvätiť, osláviť, pretože 
takto sa Boh posväcuje v človeku. V očisťovaní a posväcovaní človeka sa Boh zjavuje ako 
Jediný svätý a zároveň oslavuje v človeku svoje Meno. Táto odovzdanosť seba Bohu počas 
adorácie, v posväcovaní Jeho Mena, je najpodstatnejším a základným činom. Nikdy sa 
nemôže dosiahnuť skrze stvorenia a aby sa to dosiahlo, človek sa musí naučiť, ako vykonávať 
mnohé osobné a záslužné činy adorácie, uctievania. Bez tohto základu adorácie, uctievania, 
ostatné ľudské aktivity – ako je praktizovanie čností a rozličných zbožností, dobrých diel, 
obiet, modlitieb, akty zasvätenia – nie sú ničím a nikdy nemôžu očisťovať a odčiňovať za 
hriechy, pretože pri koreni sú klamstvom stvorenej nadvlády. Adorácia, uctievanie, 
odovzdanosť priamo Bohu cez vychádzanie zo seba, a pokánie, odčiňovanie hriechov, sú 
v podstate totožné. 
   Vo Fatime, pred všetkými inými stvorenými vecami, bola Máriina prvoradá a smerodajná 
požiadavka táto úplná odovzdanosť ľudskej bytosti transcendentnému Bohu.  
   Pravé posvätenie, ktoré v úplnej odovzdanosti adorácie znamená, že človek patrí úplne 
Bohu, je nevyhnutne zničením sveta lží, zrušením, elimináciou autonómie stvorenej 
klamstvom ľudského ega pred Bohom. Úplná odovzdanosť človeka Bohu v adorácii, je 
priamo zrušením akejkoľvek ľudskej autonómie. Jedine takto a nijakým iným spôsobom 
nemôže byť hriech vyhladený a pokánie uskutočnené. Odčinenie urážok, pokánie, je 
adoráciou, uctievaním a adorácia sa môže uskutočniť v kontexte osobného a priameho vzťahu 
medzi človekom a transcendentným Bohom a nie v akomkoľvek vzájomnom vzťahu 
vytvorenom človekom. Úplná odovzdanosť človeka v adorácii, uctievaní Boha, je skutočným 
odčiňovaním hriechov, vďaka tomuto podstatnému prvku zrieknutia sa seba, ktoré musí 
nevyhnutne obsahovať. Ak autonómia človeka, ktorý klame, nie je eliminovaná a úplne 
odstránená, človek nijakým spôsobom nemôže milovať transcendentného Boha, pretože jeho 
vnútro, jeho srdce, zostáva zastreté bariérami hriechu.  
   Boh povoláva padlého človeka a priťahuje si ho k sebe. Človek musí hľadať zotavenie 
v Božej moci, musí sa vrátiť späť a nechať sa posväcovať obetou, ktorá je úplným zrieknutím 
seba i úplnou odovzdanosťou seba Bohu. Táto odčiňujúca adorácia skrze sebaodovzdanosť 
v obetovaní sa je skutočným naplnením človeka, pretože takto patrí celý Bohu. A zároveň je 
to tiež ospravedlnením človeka. Boh nežiada od človeka zadosťučinenie, ale spravodlivosť, 
a spravodlivosť znamená, že človek patrí výlučne Bohu. Deje sa to skrze obetu adorácie, 
uctievania. Táto spravodlivosť človeka nepozostáva z rozličných spravodlivých skutkov, 
ktoré by mohol vykonať, ale skôr z vnútorného postoja ľudského srdca. Toto sa bezvýhradne 
napĺňa a uskutočňuje v celom ľudskom živote skrze vernosť a súlad pri počúvaní 
a uskutočňovaní Božieho Slova skrze skutočnosť, že zákon, Božie Meno, Duch, prebývajú 
v srdci človeka, a tak je človek spravodlivý, svätý, je posväcovaný. Biblický koncept 
spravodlivosti je rovnaký ako svätosť, pretože ľudská spravodlivosť je jeho svätosť. 
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Spravodlivosť znamená, že človek v celom svojom živote patrí celý Bohu. Spravodlivosť je 
žitým a pravdivým uskutočnením, doplnením i zdokonalením jeho vzťahu s Bohom 
v tajomstve Krista, ide o uskutočnenie tejto pravdy v sebe. Táto pravda a takisto i požiadavka 
pre bezpodmienečnú spravodlivosť je absolútna, a jej základ sa od počiatku nachádza 
v základnej štruktúre údelu človeka. Spravodlivý život človeka je životom, ktorý sa zhoduje 
s jeho skutočným a originálnym menom, uskutočnením a naplnením jeho povolania. 
   Táto adorácia, uctievanie, v ktorom sa človek odovzdáva Bohu a spája sa s Ním, je naplnené 
v konkrétnej realizácii povinného poriadku spásy, jedine prostredníctvom obety a v tomto 
pozemskom živote sa spája s obrovským utrpením. Je to kvôli Adamovmu pádu, že tento svet, 
v ktorom človek žije od narodenia, nie je ľahostajným stavom, ale je pokračujúcou oblasťou 
protichodných síl opustenosti a odlúčenosti od Boha spolu s jej viditeľnými fyzickými 
následkami. Nasleduje to, že ´starý človek,´ zasiahnutý diabolským zvádzaním tohto sveta, je 
premožený. Adorácia v úplnej odovzdanosti Bohu a v zjednotení s Ním je znakom 
nevyhnutnej odlúčenosti človeka od tohto neveriaceho sveta. Človek sa nemôže spájať 
s Bohom bez toho, aby nevylúčil skutočné rúhanie, ktoré vládne v tomto svete vďaka 
Adamovmu hriechu. Živý obraz hriechu musí byť zo svojho najvnútornejšieho centra úplne 
odstránený. Vo vnútri sa nachádza poslanie každého človeka v tajomstve Krista a jeho 
skutočná účasť na obete Krista na odčinenie hriechov, jeho celkové dozrievanie v Kairose, 
ktoré je naplnením obety na kríži, zničenie obrazu Adamovho hriechu a znovuvybudovanie 
večného obrazu a podoby Boha. Kristus vo svojej kňazskej modlitbe posväcuje seba, aby aj 
oni mohli byť posväcovaní. Kvôli nám sa stal zároveň viditeľným hriechom. V takejto podobe 
sa viditeľne posväcuje za nás a skrze Jeho smrť na kríži robí pokánie za padlé ľudstvo. Takto 
viditeľne a aktívne odstraňuje obraz Adamovho hriechu, ktorým je rúhanie, ukradnutie 
podoby Boha.  
   Kristus, mocou svojho Ducha, zničil celú vnútornú i vonkajšiu zvrátenosť hriechu človeka 
a očistil vnútorného človeka od smrteľných diel zvrátenosti, aby mohol milovať živého Boha. 
Odčiňoval hriechy a posväcoval sa v ľuďoch a pre ľudí až do krajnosti, v ktorej mocou 
Božieho Ducha majú v Ňom tajomnú účasť a takto skrze Neho a v Ňom odčiňujú hriechy, 
robia pokánie a stávajú sa svätými. Kristus vyniesol všetky hriechy na drevo kríža a zničil ich 
vo svojom tele, aby sme teraz, mŕtvi hriechu, mohli všetci žiť v spravodlivosti ako žil sám 
Kristus a mohli kráčať týmto pozemským životom ako On. Podľa Svätého Písma je 
povolaním Kristových priateľov trpieť pre Jeho meno v tomto svete, v tajomnom zjednotení 
s Ním, trpieť v Ňom a pre Neho. Boh so svojou horlivou láskou spôsobuje tieto utrpenia 
v Kristových priateľoch, aby takto mohli mať účasť na Jeho svätosti. 
   Mária vo Fatime nežiadala nič okrem základnej a hlavnej požiadavky Svätého Písma: 
posvätiť Božie Meno. Byť svätými ako je Boh svätý: k tomu volá všetkých ľudí. Bez tejto 
svätosti nemôže nikto vidieť Boha. Byť svätým skrze obetu, byť svätým skrze úplné 
darovanie seba, svojho tela i duše. Dosiahnutím tejto odovzdanosti seba, môžu mať ľudia 
spoluúčasť na utrpení Krista, v tomto spočíva duchovná obeta prijatá Bohom, duchovná 
adorácia Kristových priateľov, Božieho ľudu, kráľovského kňazstva. Duchovný neznamená 
čisto duchovný skutok, vnútri neviditeľný a intelektuálny, vykonaný len raz, bez samotného 
človeka alebo kohokoľvek ďalšieho, zažívajúc niečo zo svojej moci a účinku. Naopak: 
duchovná obeta je úplná odovzdanosť celej osobnosti, tela i duše, naplnená vnútorne, v moci 
Kristovho Ducha prostredníctvom Jeho slova účinne fungujúca v úplnej pravde, s úprimným 
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a čistým srdcom. Toto vnútorné darovanie musí nachádzať svoje živé a viditeľné vyjadrenie 
v celej osobnosti človeka, tak vzdialenej od akejkoľvek zjavnej podobnosti viditeľným 
i neviditeľným zákonom a formám sveta. 
   „Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, 
Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale 
premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé 
a dokonalé.“ (Rim 12,1-2). 
   K tomu pozýva Nepoškvrnené Srdce Márie všetkých mužov i ženy súčasnej doby. 
   Preto nebude žiadne pravé zasvätenie alebo odčinenie hriechov, pokánie, bez skutočného 
vnútorného i vonkajšieho posvätenia človeka. Zasvätiť sa neznamená hľadať útočisko alebo 
zveriť sa do ochrany niekoho počas tohto pozemského života. Nie, znamená to očistiť 
a posväcovať sa. Zasvätenie, odčiňovanie urážok, pokánie, posväcovanie, znamenajú tú istú 
a jedinú vec, a musia sa naplniť v žitom zjednotení a úplnosti človeka. 

 
2. Odčiňujúca adorácia je nevyhnutná a jedinečným spôsobom účinná 

 pre spásu aj ostatných ľudí. 
 
   Moc odčiňujúceho Kristovho utrpenia na kríži je skutočne účinná v kajúcom živote utrpenia 
Jeho mystických údov. Odčiňovanie hriechov, pokánie, kvôli dosiahnutiu spásy, je obsahom 
kňazskej obety Krista a Jeho priateľov, a teda celého Kristovho Mystického Tela, celého 
svätého Božieho ľudu, kráľovského kňazstva. Odčiňovanie hriechov je teda uskutočnením 
samotného Krista, bez tohto pokánia niet žiadnej zmluvy s Bohom. Zmluva s Bohom je 
v podstate odčiňujúcou zmluvou obety. 
   Je to práve toto odčiňovanie hriechov, tak nevyhnutné pre spásu ľudstva, ku ktorému Mária 
tak naliehavo vyzývala vo Fatime, úplná odovzdanosť Bohu v odčiňujúcej obete za spásu 
hriešnikov. 
 
   Spolu s týmto teologickým vysvetlením odčiňujúcej obety pripomína sestra Lucia vo svojej 
knihe Výzvy Fatimského posolstva, druhé zjavenie anjela: Tri deti sedeli pri studni, ktorá 
patrila k domu rodičov. Nebeský posol sa im zjavil a povedal im: „Čo robíte?“ Potom, bez 
toho, aby počkal na odpoveď, pokračoval: „Modlite sa! Veľa sa modlite! Srdcia Ježiša 
a Márie majú s vami plány milosrdenstva. Neustále ponúkajte modlitby a obety 
Najvyššiemu... Zo všetkého, čo môžete, urobte obetu a ponúknite ju Bohu na odčinenie 
hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov. Takto 
pritiahnete pokoj na vašu krajinu. Som jeho anjel strážny, anjel Portugalska. Napokon 
prijmite a znášajte s odovzdanosťou utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.“  
   V tom čase si deti ani nepredstavovali, že táto výzva k modlitbe nepatrila len im, ale celému 
ľudstvu. Dnes sa pozerám na túto výzvu ako na ukazovateľa cesty vyznačenej Bohom pre 
svoje stvorenia od počiatku. 
   Všetko to poukazuje na našu veľkú potrebu modlitby, aby sme sa priblížili k Bohu 
v modlitbe... Toto pozvanie obetovať sa, ktoré nám v súčasnosti adresuje Boh, je čosi, čo 
možno nájsť na mnohých stránkach Svätého Písma. 
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   V Starom Zákone zvykli kňazi obetovať zvieratá, ktoré predstavovali zmiernu obetu za nich 
i za ľud. Tieto obety boli predchodcami, predobrazmi Kristovej obety, ktorá bola jedinou 
pravou obetou ponúknutou Bohu za hriechy ľudí. Táto Kristova obeta sa uchovala namiesto 
obiet Starej Zmluvy. A my to obnovujeme každý deň pri slávení Eucharistie, ktorá nekrvavým 
spôsobom sprítomňuje a opakuje obetu na kríži. 
   Ale to ešte nie je dosť, ako nám to hovorí svätý Pavol (Kol 1,24), musíme sami dopĺňať na 
vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu, pretože sme údmi Jeho Mystického Tela. Teda 
ak jeden úd tela trpí, všetky ostatné údy trpia s ním a ak jeden úd má byť odstránený, všetky 
ostatné údy tela sú zasiahnuté touto obetou, ak jeden úd vážne ochorie, aj keď je choroba 
obmedzená len na jednu časť tela, celé telo trpí a zomiera. To isté sa deje i v duchovnom 
živote. Všetci sme chorí, všetci máme chyby a hriechy, a teda všetci máme povinnosť 
prinášať obety v zjednotení s Kristom, nevinným Baránkom, na odčinenie našich hriechov 
i hriechov našich bratov a sestier, pretože všetci sme údmi jedného a toho istého Mystického 
Tela Pána. 
   Posolstvo nás pozýva „Zo všetkého, čo môžeme, urobiť obetu a ponúknuť ju Bohu na 
odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov.“ 
(slová anjela). Môže ísť o obetu duchovných, rozumových, morálnych, fyzických alebo 
materiálnych vecí, v závislosti od daného okamihu. Dôležité je, aby sme boli pripravení 
využiť každú príležitosť, ktorá sa nám predstavuje, zvlášť, aby sme boli ochotní prinášať 
obety, keď sa to od nás vyžaduje, aby sme splnili našu povinnosť voči Bohu, blížnym i voči 
sebe. O to viac, ak je takáto obeta nevyhnutná na to, aby sme sa vyhli prestúpeniu jedného 
z Božích prikázaní. Za týchto okolností je nutné vykonať obetu, pretože máme povinnosť 
obetovať čokoľvek, čo je nevyhnutné, aby sme zabránili spáchaniu hriechu. Od toho závisí 
naša večná spása... Ježiš Kristus nám to hovorí v Evanjeliu: „Veď čo osoží človeku, keby aj 
celý svet získal, a svojej duši by uškodil?“ (Mt 16,26a). 
 

 

Cesta malých pastierikov  
Odčinenie hriechov v Kristocentrickom poriadku sveta a spásy 

3. Darovanie seba Bohu a úkon kajúcnosti i zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie je 
jedno a to isté 

Mária, ktorá sa stala jedno s Kristom, je spoluvykupiteľkou ľudského pokolenia...  
Mária zostala na zemi, aby pomáhala svojim deťom dokončiť vykupiteľské dielo Krista 

 
   Z tohto pohľadu, že v človeku je Kristovo Meno vryté pod „menom osobitného povolania,“ 
ktoré vyjadruje oslava človeka, hriech je urážkou voči Bohu, pretože uráža toto sväté meno 
vnútorného povolania. Je to tiež preto, že zrušenie hriechu, odčinenie urážok, pokánie 
a oslava Božieho mena, musia byť naplnené v mene tohto osobitného povolania. Odčinenie 
hriechov, pokánie, je živým uskutočnením tohto mena, ktorým je Boh oslávený. 
   A tak je jednoduché pochopiť potrebu i konkrétny prostriedok na odčinenie urážok voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Podľa Máriiných slov vo Fatime, je toto odčiňovanie za 
rúhanie voči jej Nepoškvrnenému Srdcu rovnaké ako odovzdanosť a obetovanie sa 
transcendentnému Bohu za spásu ľudstva. Teda človek nemôže ponúknuť Nepoškvrnenému 
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Srdcu žiadnu inú vynáhradu než úplnú odovzdanosť seba Bohu ako obetu. V tomto pozostáva 
pokánie za urážky ľudí voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie, pretože oni sa priamo dotýkajú 
Boha v Nepoškvrnenom Srdci Márie. 
   Zasvätenie, odčinenie hriechov, pokánie a posvätenie sú to isté, a sú naplnené v adorácii 
darovaním seba transcendentnému Bohu. Zasvätiť sa Bohu nevyhnutne znamená konať 
pokánie a posväcovať sa vnútorne i navonok. Človek môže naplniť toto zasvätenie sa Bohu 
berúc do úvahy osobitné zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie skrze očistenie 
vlastného srdca a zároveň posun zvnútra smerom von kvôli očisťovaniu celej bytosti. Toto 
zasvätenie musí zahŕňať očistenie od všetkých vnútorných škvŕn a úmysel hľadať telesnú 
i duchovnú dokonalosť života. Toto zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Márie musí začať od 
srdca, aby si človek nenechával a neudržiaval žiadnu škvrnu. Inak by zasvätenie bolo len 
prázdnym a pokryteckým vyjadrením. Toto osobitné zasvätenie Bohu a Nepoškvrnenému 
Srdcu Márie bude zároveň odčinením urážok voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie, najmä za 
rúhanie páchané ľuďmi voči jej Srdcu. 
   Podľa postavenia Márie v Božom pláne spásy, pokánie a zasvätenie sa človeka Bohu, jeho 
odovzdanosť Bohu v obete adorácie, je takisto odčiňovaním urážok a zasvätením sa 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie. No dnes je potrebné zdôrazniť to ľuďom, hlavne kresťanom, 
že toto zasvätenie sa Bohu v adorácii musí preniknúť celý ľudský život a premeniť ho na 
Božiu chválu v naplnení týchto aspektov tajomstva Krista, ktoré žiaria v Nepoškvrnenom 
Srdci Márie ako nepoškvrnené, čisté a priehľadné zrkadlo, aspekty, ktoré si Boh praje ukázať 
skrze Máriu a priniesť ich bližšie ľuďom. Posolstvo z Fatimy pozostáva v prvom rade 
z očistenia srdca, z odstránenia všetkých škvŕn v hĺbke ľudského srdca. 
   Je dôležité upriamiť pozornosť na zmysel tohto odkazu na Srdce Márie. Mária chce pozvať 
ľudí k sústredenosti na Božie zjavenie, aby ich viedla k jeho významu, k všetkému, čo sa 
rozumie pod pojmom srdce vo Svätom Písme. 
   Srdce je najvnútornejším centrom osobnosti. Preto je dôraz na spontánnosti vzťahu medzi 
človekom a Bohom. Tu, v ľudskom vnútri, nemožno nájsť žiadne stvorenie ´medzi týmito 
dvoma,´ nemôže tu byť žiadne stvorenie medzi Bohom a človekom. Avšak z tohto centra sa 
všetko ukazuje, preniká, riadi a vládne. Boží Zákon je vpísaný do ľudského srdca. Boh je 
sudcom našich myšlienok, pocitov, zámerov, Boh vidí aj v skrytosti. Z tohto centra by Boží 
Zákon mal prenikať a ovládať celú bytosť i život každého človeka. Ľudské srdce je 
príbytkom, ´trvalým bydliskom´ zákona Božej Zmluvy, ktorej vonkajší príbytok Archy 
Zmluvy je len ´obraz.´ Boží Zákon napísaný na kamenných tabuliach Božím prstom je 
znamením Božej Zmluvy, ktorá bola napísaná na živých tabuliach ľudského srdca Božím 
Duchom (Prís 9,1-3, 2 Kor 3,3). Koreň viery človeka je v jeho srdci, pretože človek verí 
srdcom (Rim 10,10) a z tohto centra napĺňa svoj vzťah s Bohom, vkladá do Boha všetku svoju 
dôveru, svoju úctu uskutočňuje s úprimným a verným srdcom vo viere v Boha, ktorý odmieta 
všetky cudzie modly. Srdce, ktoré je blízko Bohu, nemá svoj pohľad upriamený na stvorené 
veci, srdce, ktoré nekombinuje vieru, adoráciu, uctievanie živého Boha s mŕtvymi bôžikmi 
srdca, ani ich nekladie pred seba alebo medzi seba a Boha pod maskou sprostredkovania 
svojej úcty voči Bohu. Namiesto toho by sme sa s čistým srdcom mali priamo a úplne zveriť 
Bohu nad všetky stvorenia. 
   Srdce je vo Svätom Písme v prvom rade podstatnou a absolútnou potrebou pre pravdu, pre 
otvorenosť, úprimnosť až do najväčších hĺbok pred Bohom. Vo Svätom Písme je najviac 
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zdôrazňovaná sloboda od akéhokoľvek druhu pokrytectva, čisté srdce, slobodné od 
akýchkoľvek temných myšlienok, túžob alebo nečistých zámerov, ktoré vedú priamo 
k stvoreniam a nie výlučne smerom k Bohu. Sloboda od pokrytectva, od zatemňujúcej 
chamtivosti, prináša so sebou slobodu človeka i jeho života, slobodu nevinnosti, čistoty, 
slobodu Kristovho Ducha. Toto Kristus sám hľadá, zvlášť pred vystupovaním alebo 
vykonaním vonkajšieho zázraku. Na začiatku číta všetko, čo je napísané v ľudských srdciach, 
až do najvzdialenejších kútov, najhlbšie myšlienky človeka, vedie ľudí k tomu, aby sa najskôr 
zahľadeli do svojich vlastných sŕdc, súdi a vyhlasuje podľa toho, čo je v človeku. 
   Ak Mária zjavuje a odovzdáva mužom i ženám súčasnej doby porozumenie jej 
Nepoškvrneného Srdca, takisto žiada, aby sa stiahli do svojich vlastných sŕdc. Takto si želá, 
aby prvý pohľad človeka smeroval do jeho vnútra, nie von. Tým Mária ukazuje ľuďom 
dnešnej doby, že veľké nebezpečenstvo, ktoré teraz hrozí, je odcudzenie, pretože ľudia sa 
pozerajú nesprávnym smerom (Ex 20,4). Stiahnutie sa človeka do seba, do svojho srdca, musí 
byť priame, nesmie tam byť žiadna orientácia smerom von, ani sprostredkovanie vonkajška, 
pretože človek nemôže dosiahnuť svoj cieľ dvoma rôznymi smermi súčasne. Inými slovami, 
nedá sa nahradiť ľudské vnútro, neexistujú ´dve cesty.´ Apoštolská práca ako vonkajšia 
činnosť nikdy nemôže nahradiť vnútro. Ak sa niekto vyberie inou cestou, oddeľuje sa od 
Boha. Preto Kristus tak naliehavo hovorí ľuďom, aby najprv hľadali Božie Kráľovstvo 
a všetko ostatné dostanú, a toto Božie Kráľovstvo možno nájsť vnútri každého človeka (Mt 
6,33, Lk 12,31, Lk 17,21).  
   Ľudské srdce je skutočným Kristovým Kráľovstvom, kráľovstvom Jeho Ducha, oblasť 
Božieho Zákona. Kristus nikdy nepovedal, že ľudia potrebovali pozemský, prírodný 
a kultúrny základ pre svoj kresťanský a náboženský život a pre zjednotenie s Bohom. Čím 
viac ľudí si myslí, že potrebujú rozličné materiálne veci, tým viac budú Boha odkladať na 
´neskôr,´ čím menej si budú vedomí toho, ako je Boh pri nich blízko, tým menej budú kráčať 
vo svetle a pred zrakom Boha a v ich vlastných dušiach sa vedomie hriechu bude zmazávať, 
v ich životoch bude menej ´poriadku,´ a Boh bude čím ďalej, tým viac nechávaný pozadu. Ich 
svedomie sa bude stávať menej citlivým, ich názor na hriech sa stane neistým a následne 
nespoznajú a nezakúsia, čo hriech naozaj je, nebudú už viac schopní stretávať Boha a byť 
v zjednotení s Ním, keďže sa budú stále viac od Neho odlučovať. To nám vysvetľuje, prečo 
´prikázanie´ milovať Boha je prvým, a nie druhým alebo posledným prikázaním. 
   Spomienka srdca, spontánnosť vnútorného vzťahu človeka s Bohom a zjednotenie s Bohom, 
nevyhnutne naznačujú výlučnosť nerozdeleného, otvoreného, pravého, úprimného, verného 
srdca, bez pokrytectva. Odcudzenie a vonkajšia aktivita stále potláčajú čistotu i úprimnosť 
ľudského vnútra a vedú ho k farizejskému pokrytectvu klamlivého srdca. Ak chýba základ 
zahĺbenia sa do vnútra, adorácia, uctievanie, vždy budú narastať falzifikácie. Srdce, ktoré je 
nezávislé, bude takisto nezávislé vo vonkajších veciach a aktivitách týkajúcich sa Božej úcty, 
zvelebenia, a toto zvelebenie Boha je výlučne stotožnené s aktuálnymi slávnosťami. Veľmi 
často sú svetské prostriedky apoštolskej činnosti používané s rozdeleným srdcom ako 
zámienky k zotročeniu od túžob sveta, ako je ambícia dosiahnuť ľudskú slávu a moc – 
Adamov hriech – a ďalšie túžby i chamtivosť, ktoré z nich vyvierajú. 
   Srdce, ktoré túži úplne patriť Bohu, musí byť čisté a priehľadné, naozaj nepoškvrnené. 
   Táto odovzdanosť Bohu a túžba patriť Mu naznačuje zrieknutie sa sveta a odlúčenie sa od 
neho, toto je absolútne základný sprievodný jav odovzdanosti srdca Bohu. Znamená to, že 
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oddelenie a izolácia od sveta nemôže byť falošná, tým, že by bola zjavná len skrze vonkajšie 
spôsoby života, zatiaľ čo vnútri sú ukryté túžby tohto sveta a miesto na jeho aktivity. 
Odpútanie sa a oddelenie srdca od túžby po veciach tohto sveta – spôsob, akým niekto 
rozmýšľa, cíti, súdi, aké má zámery – musia byť hlavným a vnútorným koreňom, kde sa 
napĺňa a zobrazuje oddelenie celej ľudskej bytosti, tela i duše, od akéhokoľvek prispôsobenia 
sa chamtivým túžbam tohto sveta. Toto úplné vnútorné odlúčenie od tohto sveta, ktorý je tak 
vzdialený od Boha, je skutočnou nevinnosťou, panenstvom, slobodou od zmyselnej lásky 
sveta a spolu s ňou od otroctva tomuto svetu, život podľa Zákona slobody, podľa Zákona 
Kristovho Ducha. 
   Takto Mária zjavuje svoje Srdce nie ako ´materinské srdce´ podľa čisto prirodzenej 
a ľudskej interpretácie tejto Adamovej generácie, ale ako nepoškvrnený ´príbytok´ Božieho 
Zákona. Zákon Božej Zmluvy je však totožný s osobnou láskou Boha, s Jeho žiarlivou láskou 
priťahujúcou všetkých ľudí a pod týmto aspektom zanietenosti sa táto láska nazýva 
´prikázaním, zákonom.´ Podstatné zhrnutie a základ zákona Zmluvy je, že Boh sa zjavuje 
a dáva sa poznať, viditeľne v symbole horiaceho ohňa na vrchu, s Jeho mocným ramenom 
oslobodzujúci svoj majetok od cudzej nadvlády a nesúci ho na silných orlích krídlach cez 
púšť zaväzujúci ho sebe v adorácii. Stotožňuje sa s pomenovaním žiarlivý Boh a toto pravé 
meno zjavuje ľuďom. „lebo sa nesmieš klaňať cudzím bohom. Veď Pánovo meno je Žiarlivý, 
on je žiarlivý Boh.“ (Ex 34,14). Musíme pamätať na túto skutočnú podstatu prvého prikázania 
zákona slobody, ktorý je v súčasnosti úplne neznámy mnohým, pretože v skutočnosti, slová: 
Pán, váš Boh, je žiarlivý osloboditeľ, sú vynechávané. Zákaz modloslužby sa netýka len 
vonkajších foriem zobrazení bohov, ktorí sú len viditeľným výrobkom vnútorných modiel 
ľudského srdca a ich viditeľné vyjadrenie nachádzajú vo vonkajších formách. Vnútorné 
uctievanie modiel nie je nič iné, než aktivita túžob bezbožných ľudí, človek uctieva výtvory 
namiesto osobného Boha a Stvoriteľa, ktorý je jediný ´Ja Som.´ Uctievanie modiel túžob mení 
jeho vonkajšie formy a v súčasnosti je známe ako modloslužba prírody alebo kult prírody. „Ja 
som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných 
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na 
zemi alebo vo vode pod zemou!“ (Ex 20,2-4). 
   Toto je prvé prikázanie zákona, ktoré dal Boh človeku. Obeta odčiňovania hriechov je 
obsahom tohto prvého prikázania. Je zamerané na celý zákon, pretože je prikázaním 
odčiňujúcej adorácie, uctievania, je obsahom celého zákona slobody, zákona spravodlivosti 
a Božej lásky, ktorá sa naplnila v obete Kristovho kríža. Tento Boží zákon zmluvy je vrytý do 
srdca všetkých ľudí, pretože Boh sa im prihovoril vlastným menom Žiarlivý, čo naznačuje 
Jeho žiarlivú Lásku. Bola darovaná ľuďom skrze Ducha Svätého, ktorý je najhlbšou láskou 
Boha a vrytá do srdca človeka, v ktorom Boh nemôže tolerovať žiadnu falošnú modlu srdca 
vedľa seba. V Novom Zákone – a zvlášť jasne v textoch evanjelistu svätého Jána – Slovo 
(Logos) a Kristovo prikázanie sú zobrazené ako jedno a to isté. Držať sa Kristovho slova je to 
isté ako napĺňať Kristovo prikázanie, obe sú totožné so žitím Kristovej lásky, v mystickom 
zjednotení s Kristom v Duchu Svätom, ktorý je Láska, je horlivá a dáva seba ako dar. 
   Takto Mária vo Fatime zjavuje svoje Nepoškvrnené Srdce ako nepoškvrnený príbytok 
žiarlivej lásky Boha, ktorý si želá stravujúcim ohňom pritiahnuť všetkých ľudí k sebe skrze 
obetu adorácie, uctievania. Ak jej Nepoškvrnené Srdce pripomína Božiemu ľudu obsah 
zákona Božej Zmluvy, takisto si praje pripomenúť nám slová Svätého Písma: „Neťahajte 
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jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti? Alebo čo má spoločné 
svetlo s tmou? Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom? Aký podiel má veriaci s neveriacim? 
A ako súvisí Boží chrám s modlami? A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. ´Budem 
v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto 
vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem 
a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.´ Keď 
máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme 
sa v Božej bázni.“ (2 Kor 6,14-7,1). Ak toto sa živo uskutočňuje v Kristovej Cirkvi, v každom 
z Jeho údov, v ktorom by sa tajomstvo Cirkvi malo napĺňať, bolo by to odčiňovaním hriechov 
i posväcovaním zároveň, pre spásu ľudí, a toto pokánie by sa zvlášť obetovalo 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie. 
   Slová vyslovené Máriou vo Fatime sa vôbec nelíšia od Božích slov vo Svätom Písme, 
keďže jej Nepoškvrnené Srdce pozýva mužov i ženy v tomto čase, najmä kresťanov, aby 
Kristovo meno bolo posväcované a aby sa tak skoncovalo s rúhaním. Pretože Kristus miloval 
svoju Cirkev a vydal za ňu krvavú obetu svojou smrťou, aby mohla byť posväcovaná, 
očisťovaná, aby konala pokánie, „aby si sám pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani 
vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ (Ef 5,27). 
 
   Fatimské posolstvo je pôsobivé a hlboko sa nás dotýka, keď si uvedomíme, že Srdce Božej 
Matky je v jeho centre. To vyjadruje, že si Boh želal prihovoriť sa svetu na začiatku 
20.storočia. Hoci ľudské slovo môže byť mocné, pohýnajúce alebo naháňajúce strach, 
v porovnaní s Božím Slovom je len piesňou vrabca v silnej búrke. Božie Slovo má obrovskú 
moc, ktorá dvíha ľudí zo smrti a vyhlasuje nesporné pravdy. Fatimské posolstvo je 
obrovským súdom sveta, ktoré dal Boh spoznať maličkým pastierikom skrze anjela. Vezmite 
a pite Telo a Krv Ježiša Krista – hrozne urážané nevďačnými ľuďmi. Konajte pokánie za ich 
zločiny a potešujte vášho Boha. Hovorí nám o tom, čo sa ukrýva za Fatimskými zjaveniami 
a čo si Boh prial povedať, keď ukázal ľuďom krvácajúce Srdce Nepoškvrnenej Matky, aby 
sme mohli vyvodiť vhodné závery, totiž skoncovať s hriechom a konať pokánie za rany 
spôsobené Srdcu Božej Matky. Počas zjavení videli maličkí pastierikovia Srdce Márie 
obkolesené tŕňmi, trpiace kvôli mučeniu jej Syna pre hriech a vyzývajúce k pokániu. 
   „Ježiš si želá... zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu,“ povedala im 
Mária po ukázaní obrazu pekla 13.júla 1917. Lucia vo svojej knihe Výzvy Fatimského 
posolstva vysvetľuje... Zaviesť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie znamená 
priviesť ľudí k úplnému zasväteniu skrze obrátenie, sebaobetovanie, odovzdanosť, osobnú 
úctu a lásku. V tomto duchu zasvätenia a obrátenia si Boh želá zaviesť vo svete úctu k 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Všetci vieme, že srdce matky predstavuje lásku v lone rodiny. 
V skutočnosti je to láska, ktorá pobáda matku zohnúť sa nad postieľkou svojho dieťaťa, 
obetovať sa zaňho, darovať sa mu, náhliť sa, aby obránilo svoje dieťa. Všetky deti dôverujú 
srdcu svojej mamy a všetci vieme, že nás má rada osobitným spôsobom. Rovnako sa to týka 
Panny Márie. Posolstvo hovorí: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude vaším útočiskom a cestou, 
ktorá povedie k Bohu.“ Teda Srdce Márie je útočiskom i cestou k Bohu pre všetky Jeho deti. 
Toto útočisko a táto cesta boli vyhlásené celému ľudstvu hneď po páde našich prvých 
rodičov. Diablovi, ktorý pokúšal prvých ľudí a naviedol ich neposlúchnuť Božie nariadenie, 
ktoré im bolo dané, Pán povedal: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi 
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tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15). 
Nová generácia, ktorú predpovedal Boh, ktorá by sa narodila z tejto ženy, zvíťazí v boji proti 
potomkom Satana až po zničenie jeho hlavy. Mária je Matkou tejto novej generácie ako keby 
bola novým stromom života, vysadená Bohom v záhrade sveta, aby všetky jej deti mohli jesť 
z jej ovocia. 
   Zo srdca svojej mamy prijímajú deti svoj prirodzený život, svoj prvý dych, životodarnú krv, 
tlkot srdca. Keď vidíme, ako je dieťa závislé na svojej mame v týchto raných mesiacoch 
počas jeho dozrievania v lone matky, mohli by sme takmer povedať, že srdce matky je 
srdcom dieťaťa. A to isté môžeme povedať o Márii, keď vo svojom lone nosila Syna Večného 
Otca. A teda Srdce Márie je v istom zmysle srdcom všetkých ďalších generácií, ktorého 
prvým plodom je Kristus, Božie Slovo. A z tohto prvého plodu sa sýtia ostatné generácie 
Nepoškvrneného Srdca, ako povedal Ježiš: Ja som chlieb života. Kto je moje telo a pije moju 
krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, 
bude žiť zo mňa.“ (Jn 6, 48.56-57). A žiť takto kvôli Kristovi znamená tiež takto žiť kvôli 
Márii, keďže Ježiš prijal svoje Telo a Krv od Márie. Do tohto srdca vložil Otec svojho Syna, 
ako do svojho prvého svätostánku. Mária bola prvým cibóriom, ktoré držal, a práve krv jej 
Nepoškvrneného Srdca oznamovala Božiemu Synovi Jeho život i ľudskú prirodzenosť, 
z ktorej my všetci dostávame „milosť za milosťou.“ (Jn 1,16). 
   Toto je tá nová generácia, ktorá sa zrodila z tejto úžasnej matky: Kristus vo svojom 
Mystickom Tele. A Mária je Matkou tohto potomstva vyvoleného Bohom, aby zničilo hlavu 
diabolskému hadovi. Takto vnímame túto úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie, ktorá musí 
byť zavedená vo svete skrze skutočné posvätenie, cez obrátenie a sebadarovanie. 
Nepoškvrnené Srdce Márie musí byť pre nás útočiskom a cestou, ktorá nás vedie k Bohu. 
Takto budujeme družinu novej generácie vytvorenej Bohom, ťahajúci náš nadprirodzený život 
z rovnakého sebadarujúceho zdroja, Nepoškvrneného Srdca Márie, ktorá je Matkou Krista 
i Jeho Mystického Tela. Takto sme skutočne Kristovými bratmi a sestrami, ako to sám 
povedal: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ 
(Lk 8,21). 
   Toto Božie Slovo je putom, ktoré spája všetky deti v Srdci Matky, tam počúvame ozvenu 
Otcovho slova, pretože Boh vložil svoje večné Slovo do Srdca Márie a z tohto Slova k nám 
prúdi život: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí 
Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ (Jn 7, 37-38). V Knihe Izaiáš čítame: „Veď 
rozlejem vody na to, čo je smädné, a riavy na vyschnutú zem, vylejem svojho ducha na tvoje 
potomstvo, svoje požehnanie na tvoje vetvy.“ (Iz 44,3). 
   Táto požehnaná, úrodná a zavlažená zem je Nepoškvrnené Srdce Márie a Boh si praje, aby 
sa v ňom zakorenila naša úcta, pretože toto je najdôležitejší dôvod, prečo Boh vložil tak veľa 
lásky do Srdca Matky k všetkým ľuďom, ktorá zasväcuje a premieňa svoje potomstvo na 
Kristovo Telo a Krv, jej Prvorodeného, Božieho Syna, Otcovo Slovo: „V ňom bol život a život 
bol svetlom ľudí. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, 
slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.“ (Jn 1, 4. 14). 
  Boh začal svoje dielo nášho vykúpenia v Srdci Márie, skrze jej darované FIAT sa začalo 
naše vykúpenie: „Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho 
slova.“ (Lk 1,38). „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1, 14). Takýmto 
spôsobom, v najtesnejšom spojení, ako je len možné medzi dvoma ľudskými bytosťami, začal 
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Kristus spolu s Máriou dielo spásy. Tlkot Kristovho Srdca je tlkotom Máriinho Srdca, 
Kristova modlitba je Máriinou modlitbou, Kristove radosti sú Máriine radosti, z Márie prijal 
Kristus Telo a Krv, ktoré sa vylievajú a obetujú za spásu sveta. Mária sa tak stala jedno 
s Kristom, je spoluvykupiteľkou ľudského pokolenia. S Kristom vo svojom lone, s Ježišom 
Kristom vo svojom náručí, s Kristom v Nazarete i počas Jeho verejného života, s Ježišom 
Kristom vystúpila na Kalváriu, trpela a prežívala s Ním muky, prijímajúc do svojho 
Nepoškvrneného Srdca posledné Kristovo utrpenie, Jeho posledné slová, Jeho posledné 
bolesti a posledné kvapky Jeho krvi, aby ich všetky ponúkla Otcovi. 
   A Mária zostala na zemi, aby pomáhala svojim deťom dokončiť vykupiteľské dielo Krista, 
zachovávajúc to vo svojom Srdci ako prameň milosti – Zdravas, milosti plná – aby nám 
odovzdala ovocie života, utrpenia a smrti Ježiša Krista, jej Syna. 
(sestra Lucia: Výzvy Fatimského posolstva, 13)  
 
    

Nepoškvrnené Srdce Márie je svetlom Fatimského posolstva 
 

   Nepoškvrnené Srdce Márie je svetlom, ktoré osvecuje celé Fatimské posolstvo. A toto 
svetlo prichádzalo dlhý čas. Všetko, čo bolo na začiatku známe, bolo základné posolstvo 
modlitby a pokánia, ktoré Preblahoslavená Panna znovu priniesla svetu. V skutočnosti však 
sestra Lucia napokon objavila osobnejšie, duchovnejšie aspekty, na ktoré boli zamerané 
a nimi bola i pobádaná a inšpirovaná, a to bolo Nepoškvrnené Srdce Márie. Nešlo len 
jednoducho o otázku, na základe ktorej sa budovala a rozlíšila črta Fatimy ako hlavné 
proroctvo Cirkvi, ale skôr išlo o to, čo dalo zjednotenie vnútornému duchu všetkým ostatným 
súvisiacim témam.  
   Podľa najlepšej teológie súčasnej doby, Nepoškvrnené Srdcia Ježiša i Márie reprezentujú 
formálnu stránku Osoby, znázorňujúce ich lásku pod rúškom prirodzeného symbolu srdca. 
Takto priniesla Panna z Fatimy posolstvo o svojom Srdci. Sestra Lucia odôvodňuje mystický 
život Františka a Hyacinty svetlom, ktoré dostali od vychýreného ´lúča slnka.´: 
   Ako povedala tieto posledné slová „...Božia milosť bude vašou útechou,“ naša Pani 
otvorila svoje dlane po 1.krát , odovzdávajúc nám svetlo tak intenzívne, a ako prúdilo z jej 
dlaní, jeho lúče prenikali naše srdcia a najvnútornejšie hĺbky našich duší, čo nám umožnilo 
vidieť sa v Bohu, Ktorý bol týmto svetlom, vidieť sa omnoho jasnejšie ako by sme sa videli 
v najlepších zrkadlách. 
 
   „Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá 
použiť si ťa ako nástroj, aby ma spoznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu.“... „Tomu, kto ju prijme sľubujem spásu , tieto duše budú Bohom 
milované ako kvety, ktorými sa zdobí Boží trón.“... „Netráp sa, ja ťa nikdy neopustím. Moje 
Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“  
 
 
   Ako naša Pani dopovedala tieto posledné slová, otvorila svoje dlane po 2.krát, 
odovzdávajúc nám lúče rovnako veľkého svetla. Opäť sme sa videli v tomto svetle ako vtedy, 
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ponorení v Bohu. Zdalo sa, akoby Hyacinta a František boli v tej časti svetla, ktorá stúpala 
k nebesiam a ja v tej, ktorá sa vylievala na zem. 
   Stojí za to citovať ostatné názory významných predstaviteľov, týkajúce sa žiarivej a hlavnej 
časti , ktoré zohralo Nepoškvrnené Srdce Márie vo Fatimskom posolstve. 
   Kardinál Cerejeira vyhlásil: „Pre mňa je Fatimské posolstvo podobné posolstvu v Pary-le-
Monial. Zatiaľ čo Paray-le-Monial sa týka úcty Najsvätejšieho Ježišovho Srdca, Fatima sa 
týka úcty Nepoškvrneného Srdca Márie.“ Ďalej povedal: „Fatimské zjavenia otvárajú novú 
etapu: etapu Nepoškvrneného Srdca Márie.“ 
   Pre prvého Fatimského apoštola, Božieho služobníka, Dr. Formigao, Fatima „bola darom 
Nepoškvrneného Srdca Márie.“ (november 1931, Fatima). 
   Jeden z jeho prvých vyšetrovateľov. Fr. Fonseca, vyjadril svoj pohľad nasledovne: „Dnes, 
40 rokov neskôr, čím viac niekto uvažuje nad Fatimským posolstvom či už vo všeobecnosti 
alebo so zameranosťou na detaily v jeho okamžitom ovocí alebo celosvetovom rozsahu, tým 
viac to vnímame ako neočakávané a prekvapujúce zjavenie Nepoškvrneného Srdca Márie, 
s plameňom Božej lásky a naplneného súcitom, láskavosťou i materinským záujmom 
o úbohých ľudí.“ 
   Ale skutočnými svedkami, ktorí žijú zmysel posolstva, sú traja maličkí vizionári, Lucia, 
František a Hyacinta. 
   ... V tom čase sa zdalo, že František nevedel, o čo ide, pretože tieto slová nepočul, preto sa 
neskoršie spytoval: „Prečo Panna Mária stála so srdcom v ruke a celý svet nechala zaliať tým 
veľkým svetlom, ktorým je Boh? Ty si stála s Pannou Máriou vo svetle, ktoré padalo na zem, 
a ja s Hyacintou v tom, ktoré stúpalo k nebu.“ 
   Odpovedala som: „Pretože prídeš s Hyacintou do neba a ja s Nepoškvrneným Srdcom 
Panny Márie zostanem ešte nejakú dobu na zemi.“ 
   „A ako dlho tu ešte zostaneš?“ opýtal sa ma. 
   „To neviem, ale ešte dosť dlho.“ 
   „Aj Panna Mária ti to tak povedala?“ 
   „Áno, videla som to v tom svetle, ktoré nám Panna Mária vliala do hrude.“ 
   Hyacinta súhlasila: „Áno, je to tak. Tiež som to videla.“ 
   František z času na čas zvykol vravievať: „Ľudia sa tešia, len keď im hovoríme, že si Panna 
Mária želá, aby sme sa modlili ruženec, a že ty sa máš učiť čítať! A keby ešte vedeli, čo nám 
ukázala v tom svetle a vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a v Bohu!“ 
   10.decembra 1925 sa v Pontevedre Lucii zjavila Najsvätejšia Panna a vedľa nej, 
vyzdvihnutý na žiarivom oblaku, bolo Dieťa. Najsvätejšia Panna položila svoju ruku na jej 
rameno a ako to urobila, ukázala jej srdce obkolesené tŕním, ktoré držala vo svojej druhej 
ruke. V Tom čase Dieťa povedalo: „Maj súcit so Srdcom tvojej Najsvätejšej Matky 
pokrytého tŕním, ktoré nevďační ľudia prebodávajú každý deň a nik nekoná pokánie, aby 
ich odstránil.“ Potom Najsvätejšia Matka povedala: „Pozri, dcéra moja, na moje Srdce 
obkolesené tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú v každej chvíli svojím rúhaním 
a nevďačnosťou. Aspoň ty ma skús potešiť a ja sľubujem, že budem v hodine smrti so 
všetkými milosťami potrebnými na spásu pri tých, ktorí sa na prvú sobotu nasledujúcich 5 
mesiacov vyspovedajú, príjmu Eucharistiu, pomodlia sa 5 desiatkov ruženca a aspoň 15 
minút mi budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách s cieľom  aby ma 
potešili a s úmyslom na odčinenie hriechov voči mne.“ 
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    Pred odchodom do Lisabonu, kde mala zomrieť osamote, Hyacinta naposledy radila Lucii: 
„Veľmi miluj Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Márie a prinášaj veľa obiet za hriešnikov... 
Onedlho pôjdem do neba. Ty tu zostaneš, aby sa stalo známe, že Boh si želá zaviesť vo svete 
úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Ak to budeš mať povedať, neskrývaj sa. Povedz 
každému, že Boh nás zahŕňa milosťami skrze Nepoškvrnené Srdce Márie, aby ju ľudia 
o ne prosili, a že Ježišovo Srdce si praje, aby Nepoškvrnené Srdce Márie bolo uctievané 
vedľa Neho. Tiež im povedz, aby sa modlili k Nepoškvrnenému Srdcu Márie za pokoj, ktorý 
jej Boh zveril. Keby som len mohla vložiť do sŕdc všetok oheň, ktorý horí v mojom vlastnom 
srdci a vďaka ktorému tak veľmi ľúbim Srdcia Ježiša i Márie!“ 
   Téma Nepoškvrneného Srdca Márie preniká celú eschatológiu Fatimy, budujúcu jej centrum 
i úplné vysvetlenie. Aby sa zachránili duše, Boh si praje zaviesť vo svete úctu k 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie. 
   Ako môžeme vidieť, všetky prvky Fatimského posolstva sú živé vďaka tomuto formálnemu 
prvku, ktorý buduje dušu všetkých týchto posolstiev. Nie je to len otázka neustálej výzvy 
k modlitbe, ale čiastočne aj pozvanie k modlitbe príhovoru, ktorá musí prechádzať cez 
Nepoškvrnené Srdce Preblahoslavenej Panny. A netýka sa to len všeobecného odčiňovania 
hriechov a pokánia, ale veľmi konkrétne sa dotýka odčiňovania urážok spáchaných voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie, teda voči láske Matky a Spoluvykupiteľky. Ruženec nie je len 
jednoduché pripomenutie tejto úcty, ale nadovšetko ide o zvnútornenie, ktoré sa dosahuje 
skrze praktizovanie prvých piatich sobôt. 
   Aby sme to zhrnuli, eschatológia Fatimy je prežiarená týmto svetlom, ktoré vyžaruje 
z hrude Panny: obraz pekla..., Rusko a jeho tajomstvo nespravodlivosti... predchádzanie 
hrozným trestom, ktorým boli vystavení. Napokon definitívne eschatologické víťazstvo ako 
víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Márie. Niet o tom žiadnych pochybností. Fatima je vďaka 
tomuto jedinečnému zjaveniu, ktoré svetu prinieslo Srdce Preblahoslavenej Panny tým, čím je 
dnes. 
 
Ako rozumiem posolstvu v priebehu času a vo svetle udalostí 
   19.mája 2007 bolo otvorené Múzeum na pripomenutie si sestry Lucie ako prístavba 
Karmelu v Coimbre. 
   Už ako dieťa sa sestra Lucia cítila byť priťahovaná ku Karmelu vďaka svätej Terezke od 
Dieťaťa Ježiš, ktorá bola v tom čase vzorom pre deti, ktoré túžili byť dobré. Nemohla však 
splniť túto svoju túžbu kvôli okolnostiam, ktoré neboli v jej moci. Až neskôr dosiahla 
splnenie tejto svojej túžby, nie bez ťažkostí, uvedomujúc si ideál tohto Rádu v tom čase 
i spojeniu medzi Fatimou a Karmelom. Karmel bol Rádom, ktorý bol úplne oddaný 
Preblahoslavenej Panne, ktorá sa počas posledného zjavenia predstavila pod menom Naša 
Pani z Hory Karmel. 
   Ako sa sestra Lucia čoraz viac oboznamovala so spiritualitou Karmelu, objavila dokonca 
ešte viac spoločných bodov medzi Fatimským posolstvom a karmelitánskou spiritualitou: 
oddanosť Našej Pani, načúvanie Božiemu Slovu, modlitba, premena srdca, dôležitá úloha 
lásky... Každý, kto mal to šťastie prísť do bližšieho kontaktu s ňou a vidieť jej Bibliu, bol 
povznesený vidiac Bibliu plnú poznámok. Bola pedantná počas meditácie nad Pánovým 
Slovom dňom i nocou, ako sa to vyžadovalo od karmelitánskych pravidiel i od samotnej 
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Našej Pani. Jej duchovný vodca, Fr. Jeremias Vechina potvrdzuje, že sestra Lucia, ako 
karmelitánka, žila úplne oddaná Fatimskému posolstvu. Nebolo žiadne protirečenie medzi 
ním a duchovnosťou svätej Terézie z Avily. Pre sestru Luciu bolo prežívanie Fatimského 
posolstva dovŕšením, vrcholom jej charizmy ako karmelitánky. 
   Touto brožúrkou si želáme oboznámiť našich čitateľov s touto poslednou knihou sestry 
Lucie. Je to len malá knižka. Používajúc pomenovanie ´malá,´ nemáme na mysli, že by to 
malo malú hodnotu, pretože v skutočnosti ide o syntézu jej zrelých duchovných skúseností. 
   Populárna zbožnosť vedie k moralizovaniu, ukotvuje sa v rituáloch, vo vonkajších 
prejavoch liturgie, zdôrazňuje sa skôr konať ako byť, slovom, na veci sa hľadí povrchným 
spôsobom. 
   V tejto malej knižočke sa sestra Lucia sústreďuje na podstatu: žitie teologálnych čností. Javí 
sa úplne zameraná na Boha s neotrasiteľnou vierou, ktorá ju neustále udržiava otvorenou na 
nádej napriek nemožnosti z ľudského uhla pohľadu. „Z týchto kameňov On môže pozdvihnúť 
deti až k Abrahámovi,“ ako nám to pripomína. Neustále rastúca viera v Boha, „ktorý si vyberá 
tých, ktorých ľudia odmietli a zavrhli,“ aby boli Jeho nástrojmi, uschopňuje ju dokonca byť 
ochotnou naplniť prísľuby: víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Márie a pád ateistického 
komunizmu. 
   Ako sestra Lucia dozrievala, jej duchovný život sa stále viac stával jednoduchým, 
zameraným úplne na Lásku. „Pretože láska nás očisťuje, dáva nám dôstojnosť a zjednocuje 
nás s Bohom,“ hovorí nám. Svoju cestu vidí jasne: „toto je moja cesta: zabúdať na seba, objať 
kríž, ktorým ma Pán obdaroval, z lásky k Nemu a kvôli ostatným.“ To sa stáva všetkým 
duchovným osobám. Na konci nachádzajú svoju syntézu. A táto syntéza sa často mení na 
modlitbu. To sa stáva samotnému Učiteľovi. Učeníci ho žiadajú, aby ich naučil modliť sa ako 
Ján Krstiteľ naučil svojich učeníkov: a Ježiš ich učí modliť sa Otče náš, čo je syntézou 
Evanjelia, duchovnosti, ktorá nabádala, oživovala Jeho život. To isté sa stalo všetkým 
učiteľom Izraela. 
   Sestra Lucia mala tiež svoju modlitbu, ktorú ju naučil anjel. Táto modlitba oživovala jej 
život až do takej miery, že celý jej život sa stal modlitbou. Modlitba k Najsvätejšej Trojici 
„bola pre mňa veľkým spojením v mojom zjednotení sa s Bohom, spojením, ktoré ma 
uchvacovalo, ktoré sa vrylo do môjho srdca: Svätá Trojica, jediný pravý Boh, v ktorého 
verím, v Teba dúfam, klaniam sa Ti a milujem Ťa, prijmi moju lásku a moju pokornú 
adoráciu.“ 
   Táto malá knižočka sestry Lucie, zrelé ovocie života, ktoré sa stalo modlitbou, je Božím 
darom pre Jeho Cirkev. 
   V úvode knihy opisuje Fr. Jeremias, ako jej nariadil písať a ako následne vzala sestra Lucia 
v poslušnosti do ruky pero a začala písať túto knihu, ktorú nechala nedokončenú. 
   „Príbeh sa začal v roku 1972 a skončil v roku 2000. Bolo to práve v roku 1972, keď si ma 
bosé karmelitánky v Coimbre vybrali za svojho spovedníka. Tu som stretol sestru Luciu prvý 
krát. Už som stretol aj ostatné sestry, vrátane sestry Lucie v hovorni, a to niekoľkokrát. 
Napriek tomu, toto stretnutie bolo iné. Bolo to stretnutie vo viere. 
   V tom čase som bol ešte nováčikom v týchto veciach. Priblížiť sa Karmelu znamenalo pre 
mňa priblížiť sa svätej našej matke Terézii. Ale táto sestra vyžarovala čosi špeciálne, čo k nej 
priťahovalo – bola jednou z vizionárov vo Fatime. Avšak pre ňu bolo odvtedy všetko veľmi 
jednoduché a úplne prirodzené – bola samá jednoduchosť – úloha sa stávala jednoduchšou. 
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Rozumeli sme si navzájom veľmi dobre. Dôvera bola vzájomná. Ak sestra Lucia stretla 
karmelitánku, ktorá bola odovzdaná Našej Pani a zaujímala sa o Fatimu, nemôžem povedať, 
že by stratila hlavu, ale tešila sa z toho a nikdy neprestala, až kým tú osobu nezatiahla do jej 
poslania, čo znamenalo odovzdať posolstvo Našej Pani. A toto sa dialo. 
   Ako karmelitán a novicmajster, čo bolo mojím poslaním v Ráde v tom čase, som bol 
uchvátený všetkým, o čo sme sa zvlášť spolu s karmelitánkami zaujímali, a to boli tí, ktorí 
prejavovali náklonnosť ku Karmelu. Keď prišla sestra Lucia od sestier svätej Doroty 
a vstúpila na Karmel v zrelom veku, nečakal som, že ju nájdem tak zameranú na 
karmelitánsku spiritualitu a takú priateľku rádu. Bol to pre mňa dôvod obdivu a uľahčilo to 
pochopiť sa navzájom. Keďže sme sa spolu rozprávali úprimne – naozaj úprimnosť bola jedna 
z jej dobrých vlastností – hovorili sme o tom, čo sa stalo v kontexte Fatimského posolstva. 
   Vďaka mojej formácii a toho, čo som bol schopný postrehnúť, pochopil som, že Boh 
niekedy zasahuje do životov ľudí spôsobmi, ktorým oni nerozumejú, a následne nevedia 
vysvetliť, čo prežili. Iní však naopak chápu, čo sa deje, ale nevedia, ako to majú vyjadriť, 
zatiaľ čo ešte obaja chápu a sú schopní odovzdať to, čo pochopili. V tom čase pôsobí takéto 
nepochopenie ako zmätok a čosi pomalé. Časom i duchovným dozrievaním osoby sa 
posolstvo stáva jasnejším. 
   V tomto prípade čelíme trom deťom, ktorých sa hlboko dotklo nadprirodzené. Obraz 
nasleduje za obrazom, čo je normálne. Takto Boh pracuje s deťmi. Krátko na to, dve z detí, 
František a Hyacinta, odišli do neba. Iba Lucia zostala. Očakáva sa, že ten, kto zostal, by mal 
postupne nadobudnúť porozumenie posolstva, ktoré dovtedy nemal a že postupne by sa mal 
naučiť odšifrovať obrazy. Ak je Božie zjavenie dynamické a progresívne, môžeme povedať to 
isté o pochopení tohto posolstva. 
   Niekoľko rokov skôr napísala sestra Lucia text na žiadosť kardinála Ballestrelo, keď 
navštívil Coimbru v roku 1955. Tento text bol zaslaný do Ríma na žiadosť pápeža Pavla VI., 
ale zostal zapotrošený v Rímskom archíve. Z pohľadu tejto situácie som navrhol sestre Lucii, 
aby skúsila napísať, ako teraz rozumie posolstvu v priebehu času vo svetle udalostí, keďže 
ešte nenapísala všetky podrobnosti týkajúce sa Fatimského posolstva od začiatku.  
   Keďže som poznal časť toho, čo bolo napísané v knihe, ktorá ležala vo Vatikánskom 
archíve a štýl, ktorým bola napísaná, navrhol som jej, aby napísala ďalšiu knihu iným štýlom. 
Vnímal som, že to malo byť menej formálne, viažuce sa k učeniu Cirkvi, a viac biografické. 
Keďže bola prvá, ktorá prijala posolstvo, bola tiež prvá, ktorá ho žila. Tak som ju požiadal 
podstúpiť túto úlohu znázorniť to s jej vlastnou skúsenosťou. Bola ochotná to tak urobiť. 
   Počas nášho rozhovoru bolo viac dôležitých vecí, ktoré sme vnímali, že je potrebné o nich 
diskutovať, ako sú spomienky jej otca a mamy a taktiež jej odpoveď na dlhý dotazník, táto 
osobitná úloha sa odložila na ´neskôr.´ Toto ´neskôr´ sa napokon zmenilo na omnoho neskôr. 
Pustila sa do práce, keďže sa tešila zo všetkého, čo mohlo prispieť k poznaniu posolstva, no 
postupne mala málo energie. Sťažovala sa na únavu a hoci jej túžba vidieť úlohu splnenú, 
dokončenú, bola obrovská, jej ľudské hranice zasiahli. To je v poriadku sestra Lucia, najlepšie 
je skončiť. A text sa skončil v tomto bode.“ (Fatima, 13.február 2006, P. Jeremias Carlos 
Vechina, bosý karmelitán) 
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Pod poslušnosťou 
   15.mája 1982 som bola v Karmeli vo Fatime čakajúc na náš návrat do Karmelu v Coimbre 
19.mája po tom, ako som sa zúčastnila na veľkej púti 13.dňa toho mesiaca, a mala som 
príležitosť osobne hovoriť so Svätým Otcom, pápežom Jánom Pavlom II. V to isté 
popoludnie, náš provinciál Fr. Jeremias Carlos Vechina, prišiel na Karmel porozprávať sa so 
mnou o rôznych veciach, vrátane dôležitosti a významu posolstva, jeho duchovnosti i spôsob, 
akým sa šíri do celého sveta. 
   Na konci nášho rozhovoru sa ma Otec Provinciál opýtal: „Už ste napísali všetky detaily 
týkajúce sa posolstva od začiatku?“ Odpovedala som, že nie, pretože keď som písala 
Spomienky, písala som to unáhlene, a nemala som čas pustiť sa do detailov. Otec Provinciál 
potom povedal: „Potom to musíte urobiť teraz spolu s vysvetlením, ako vidíte posolstvo teraz 
s odstupom času a vo svetle udalostí.“ 
   Vysvetlila som ťažkosti, ktorým som čelila, najmä nedostatok času. Otec odpovedal: 
„Musíte to urobiť teraz akýmkoľvek spôsobom to môžete stihnúť, aby ste dokončili dejiny 
posolstva a ponúkli Bohu túto ďalšiu obetu, vykonanú z Lásky k Nemu i k Našej Pani, 
pretože obaja si to veľmi zaslúžia.“ 
   Uvažovala som nad tým, čo Otec Predstavený povedal a moje pochybnosti narastali. 
Z pohľadu pravidiel uložených Svätou Stolicou, ktoré sa ma týkali, mohla som vykonať toto 
dielo bez povolenia? Bolo mi povedané, aby som mlčala o zjaveniach. Nebolo by dokonca 
horšie o nich písať? 
   Istý čas som sa nemohla venovať tejto úlohe kvôli početným korešpondenciám, ktoré sa 
nahromadili počas môjho pobytu vo Fatime, odložila som to nabok dovtedy, kým nebudem 
schopná pustiť sa do toho a medzitým som mala čas uvažovať, modliť sa, prosiť o Božie 
svetlo a radu ostatných, týkajúcu sa pochybností, ktoré mi prebiehali hlavou, pokiaľ ide 
o pravidlá uložené aj pre mňa Svätou Stolicou. 
   11.februára 1983 navštívil Otec Provinciál náš Karmel v Coimbre. Rozprával sa so mnou 
a pýtal sa ma, ako pokračujem s úlohou, ktorú mi zveril. Povedala som mu, že som ešte nič 
neurobila, kvôli nedostatku času i kvôli pochybnostiam, ktoré mi prebiehali mysľou, ako boli 
tieto: z pohľadu pravidiel uložených Svätou Stolicou týkajúcej sa ma – konkrétne to, že by 
som nemala hovoriť o Zjaveniach – mám sa pustiť do písania bez jej povolenia. 
   Otec Provinciál mi vysvetlil, že to môžem urobiť, pretože hovoriť o niečom je jedna vec, a 
písať o tom, je druhá vec. Takisto mi vysvetlil, že tento zákaz sa nevzťahoval na môjho 
spovedníka alebo duchovného vodcu, a že pravidlá sa nemajú chápať ako trest, ale skôr ako 
ochrana a pomoc. 
   13.marca 1983, keď som sa vyspovedala u nášho spovedníka Fr. Pedro Lourenco Ferreira, 
a keď som mu povedala o záležitostiach spojených s posolstvom, prekvapil ma tým, že mi dal 
rovnaké nariadenie vraviac, že je nevyhnutné detailne spísať všetko, čo sa týka posolstva 
a ako ho vidím teraz, vo svetle uplynutia času i udalostí. 
   Hoci som toto nariadenie môjho spovedníka a nášho Otca Provinciála považovala za prejav 
Božej vôle, chcela som si byť istá, že to naozaj môžem urobiť. A keďže som sa dozvedela, že 
Jeho Eminencia, kardinál Eduardo Pironio, príde dať komunite každoročné duchovné 
cvičenia, čakala som, že s Jeho Eminenciou prekonzultujem to, o čo ma požiadali, 
o pravidlách Svätej Stolice i o tom, čo mi povedal Otec Provinciál. Jeho Eminencia 
odpovedala, že to, čo Otec Provinciál povedal, bolo správne, že je pravda, že hovoriť o tom je 
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jedna vec, a písať o tom, je druhá vec, takže nielen že som mohla písať, ale mala som 
povinnosť tak urobiť. „Tak choďte do toho a urobte to tak,“ povedal. „Ja vám to tiež 
nariaďujem ako vedúci týchto duchovných cvičení i ako Hlavný Prefekt Posvätnej 
kongregácie pre vieru.“ A zopakoval: „To, čo povedal Otec Provinciál, je správne: pravidlá 
hovoria, že o tom nemôžete hovoriť, ale nezakazuje sa vám písať, pretože jedna vec je 
hovoriť, a druhá písať.“ (9.september 1983). 
   Pre túto odpoveď nemôžem dlhšie váhať, ale mám poslúchnuť s vierou, nádejou i láskou, 
s istotou, že toto je Božia vôľa. A tak, Pane, pôjdem k tvojmu oltáru priniesť túto kvetinu, 
nazbieranú takisto v záhrade tvojej Lásky, ale nazbieranú z ružového kríka plného tŕnia, aby 
som ju rozhádzala dokonca aj vtedy, keď sa bude opovrhovať lupeňmi, zachytenými 
a rozfúkanými vetrom po zemi, pošliapané chodidlami okoloidúcich, ako moje posledné 
pozostatky. Budem musieť pomaličky pracovať na tomto diele, hoci mám len pár minút, ktoré 
pri tom môžem stráviť, v dôvere sa vždy odovzdávajúc Božiemu Svätému Duchu a do 
materskej ochrany Nepoškvrneného Srdca Márie: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím 
útočiskom a cestou, ktorá povedie k Bohu.“  
   Svätý Ireneus hovorí, že život človeka je oslavou i zjavením Boha. Ak zjavenie Boha dáva 
život všetkému stvoreniu na zemi, o to viac sa prejavuje Otec skrze Slovo, dávajúc život tým, 
ktorí poznajú Boha. Stojí to na tomto zjavení Boha skrze vieru, na ktorú sa snažím upriamiť 
svoj pohľad, pretože v Bohu nachádzam počiatok toho, čo nemá žiaden počiatok, v Bohu nie 
je minulosť ani budúcnosť, všetko je prítomnosť vo svetle Jeho nesmierneho Bytia, ako by sa 
to dialo a trvalo v daný okamih. 
   Takto rozumiem posolstvu prítomnému v nekonečnom Bytí Boha, poslanému na svet v deň 
i hodinu Ním predurčenú v zámeroch a plánoch jeho nekonečného Milosrdenstva, v podobe 
ďalšej výzvy k viere, nádeji a k láske. To mi pripomína pasáž z Piesni piesní: „Lebo láska je 
mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa plápoly, jej plamene, to 
Jahveho je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia.“ (Pies 8,6b-7a). 
   Bola to sila tejto lásky, ktorá znovu upriamila Boží pohľad smerom na nás, aby nás pritiahol 
k sebe. Aby sme pili z tohto prameňa kryštálovo čistej vody, z prameňa zo studne života, 
milosti, sily a svetla, ktoré prúdi z neba na zem, pozývajúc nás piť z tejto vody a jesť z tohto 
chleba, aby sme už viac neboli hladní ani smädní. „Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, 
nebude žízniť naveky.“ (Jn 4,14a). „Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života... Toto je 
ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, 
ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je 
moje telo za život sveta.“ (Jn 6,47-52). 
   Úpenlivo Ťa prosím, môj Pán a môj Boh, aby toto dielo bolo pre teba ďalším hymnom, 
oslavou, večnej vďaky a chvály Tvojej lásky ku mne. 
    Je náročné teraz písať o tom, ako vnímam posolstvo vo svetle všetkých udalostí, ktoré sa 
udiali v čase, ktorý už prešiel. Ale pokúsim sa o to z poslušnosti, dôverujúc Božiemu Svätému 
Duchu a materskej ochrane Nebeskej Matky, ktorá, akoby som bola malým dieťaťom, ujme sa 
mojej ruky a bude viesť moje pero, aby som napísala len to, čo je v zhode s Božou vôľou, na 
chválu Jeho slávy. 
   Ak budem nasledovať Božského Majstra, ktorý povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život,“ 
povedie moje kroky a nedovolí mi zatúlať sa a zísť z cesty Pravdy a Života, ktorým je On 
sám. 
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Svätosť maličkých pastierikov  /Fr. Paolo Molinari, S.J. 
1.časť kázne. 
   Fr. Paolo Molinari, S.J. bol 24.novembra 1979 menovaný za Postulátora pre kauzu 
blahorečenia i svätorečenia malých pastierikov z Fatimy. Bol pozvaný zúčastniť sa 
medzinárodného kongresu ´Fatima pre 21.storočie,´ a následne 1.októbra 2007 kázal 
o svätosti maličkých pastierikov: 
   Tému, ktorú mi určili a ktorú mám prezentovať v rámci medzinárodného kongresu ´Fatima 
pre 21.storočie,´ je svätosť maličkých pastierikov. 
   Aby som sa zosúladil s vašimi očakávaniami, cítim, že musím najskôr rozobrať niekoľko 
základných myšlienok týkajúcich sa vysvetlenia toho, čo znamená svätosť. Niet pochýb 
o tom, že tento pojem sa často zle chápe a veľa ľudí, vrátane kresťanov si tento termín spájajú 
a stotožňujú s nezvyčajným javom a s mystickými milosťami, akoby práve tieto veci 
ukazovali na svätosť nejakej osoby. 
   Skutočnosť je však úplne iná, preto si myslím, že je potrebné vysvetliť, z čoho pozostáva 
svätosť. Navrhujem tak urobiť s odvolaním sa na to, čo Boh sám zjavil nám i Cirkvi, vedený 
Duchom Svätým, ktorý nech nás skôr vyučuje ako cituje môj vlastný osobný názor. 
   Boh sa nám zjavil skrze Sväté Písmo, ktorého hlavnou témou, ako je to vysvetlené v Starom 
i v Novom Zákone, sú nepochybne dejiny spásy, a nie je to nič iné než dejiny Božej lásky 
voči ľudstvu i voči každému človeku osobne. V skutočnosti Boh, ktorý je Láska, milosrdná 
Láska, daroval tým, ktorých od počiatku stvoril, možnosť žiť v zjednotení s Ním, ponúkol im 
zmluvu, inými slovami, zmluvu vzájomnej lásky. To Boh, najdokonalejšie Bytie, slobodne, 
a teda svojvoľne ponúkol a naďalej ponúka tým, ktorých stvoril a ktorí závisia na Ňom, 
možnosť žiť vzťah priateľstva a ochrany spolu s Ním. Všetko je to zrejme zmluva, puto medzi 
nerovnocennými bytosťami, a tak Boh, ako najdokonalejšie Bytie, diktuje podmienky, ktoré 
ľudia musia dodržať, ak si chcú udržať svoj vzťah zjednotenia s Bohom. 
   Nanešťastie dejiny spásy ukazujú, že Zmluva zapečatená Pánom bola zrušená niekoľkokrát 
ľuďmi a že mnohé bolestivé následky pochádzali z tohto nedostatku vernosti. Prvým z týchto 
následkov bolo vzdialenie sa ľudí od Boha, prinášajúc so sebou formovanie spoločnosti, ktorá 
nedostatkom Božích zvrchovaných kritérií spôsobuje svoj vlastný zánik, pretože ľudia 
a národy vyhľadávajú nadvládu jedného nad druhým a konajú tak násilnými prostriedkami. 
Napriek tomu Boh, plný súcitu a lásky, vždy urobil všetko možné, aby si k sebe zavolal späť 
tých, ktorí sa zatúlali ďaleko od Neho a tým, že sa k nim približuje, ukazuje im svoju ochotu 
odpustiť tým, ktorí sa obrátili. Preto poslal prorokov, ktorých poslaním bolo snažiť sa 
presvedčiť ľudí, aby žili v súlade so záväzkami, ktorým sa zaviazali, a aby žili v zjednotení 
s Bohom. Svoje poslanie splnili vyzývajúc k najpôsobivejšej skúsenosti, v ktorej zvíťazila 
téma lásky. Spomeňme si na termíny, ktoré použil prorok Ozeáš (Oz 2,20-24), obrazy 
využívané Ezechielom (Ez 36,26, Ez 16,60) a Izaiášom (Iz 54,42, Iz 49,6 a nasledujúce). 
Napriek tomu, hoci Boh urobil všetko možné, aby si k sebe pritiahol ľudí, odmietli počúvať 
hlas, ktorým sa Boh snažil s láskou priviesť ich späť k múdrosti, a potom k obráteniu, aby žili 
tento vzťah zjednotenia s Ním, ktorí oni sami zničili. 
   Štvrtá Eucharistická modlitba stručne vyjadruje túto pravdu, keď hovorí: „Viac ráz si 
ponúkal človeku zmluvu a skrze prorokov si ich učil mať nádej na spásu. Otče, tak si miloval 
svet, že v plnosti času si poslal svojho jediného Syna, nášho Spasiteľa. Počal sa mocou Ducha 
Svätého a narodil sa z Panny Márie, bol podobný nám ľuďom vo všetkom, okrem hriechu.“ 
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Byť jedno s Otcom (Jn 10,30), Stelesnené slovo nás milovalo až do krajnosti (Jn 13,1), a tak 
sa darovalo ako zmierna obeta na odčinenie urážok, založiac Novú Zmluvu svojou krvou, 
a toto urobil, aby zjednotil ľudské bytosti so sebou a v Ňom aj s Otcom. Pozrime sa teraz na 
slová, ktoré vyhlásil Ježiš Kristus počas Poslednej večere, ako sa nám zachovalo vďaka 
svätému Jánovi v 17.kapitole, vo veršoch 20-24 v Evanjeliu: „No neprosím len za nich, ale aj 
za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja 
v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal 
mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak 
dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. 
Otče, chcem, by aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, 
ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.“  
   Z toho, čo bolo povedané, je jasné, že v Božom zmýšľaní svätosť pozostáva zo zjednotenia 
s Kristom, ale to pre každého znamená žiť svoj bežný každodenný život vedený Duchom 
Svätým, ktorý sprevádzal Ježiša počas Jeho pozemského života a ktorého vštepuje do našich 
sŕdc, aby sme tiež mohli robiť všetko, čo sa páči Otcovi. 
   Druhý Vatikánsky Koncil hľadajúc pod vedením Ducha Svätého odpoveď na otázku Jána 
XXIII.: „Cirkev, čo hovoríš o sebe?“ predstavenej v prvých dvoch kapitolách dogmatickej 
konštitúcie Lumen Gentium sériami textov zo Svätého Písma, ktoré jasne zobrazujú neustálu 
milujúcu Božiu činnosť zameranú na zjednotenie ľudských bytostí so sebou a týmto 
spôsobom zdôrazňujúc tému zmluvy v úsilí viesť ľudí k tomu, aby si vážili, čo znamená patriť 
do Cirkvi. Cirkev je v skutočnosti mimoriadne zjednotená s Kristom ako ratolesti na viniči (Jn 
15,1-11), a preto Pán naliehavo prosí každého, aby bol súčasťou Cirkvi (Kol 1,24), aby sme 
prebývali v Ňom a On v nás, pretože len tak budeme prinášať ovocie (Jn 15,4-5). 
V skutočnosti z Neho prúdi v tele život a schopnosť konať. 
   Tak musíme tvrdiť, že Druhý Vatikánsky Koncil, inými slovami Cirkev vedená Duchom 
Svätým, jasne učila, že svätosť pozostáva zo zjednotenia s Bohom. Tak veľmi, že v 7.kapitole 
dogmatickej konštitúcie Lumen Gentium, ktorá sa zaoberá eschatologickou prirodzenosťou 
putujúcej Cirkvi, sa Koncil vyjadril nasledovne: Hľadiac na život tých, ktorí verne nasledovali 
Krista, znamená byť inšpirovaný nanovo hľadať mesto, ktoré prichádza (Hebr 13,14, Hebr 
11,10), zatiaľ čo zároveň sa učíme poznávať najbezpečnejšiu cestu, ktorú napriek nestálosti 
a premenlivosti sveta a udržiavajúc sa v životnom postavení a v podmienkach vhodných pre 
každého z nás, budeme schopní dosiahnuť dokonalé zjednotenie s Kristom, ktorým je svätosť 
(Lumen Gentium, 50). 
   Nemusíme hovoriť, že každý človek je povolaný žiť v zjednotení s Kristom podľa svojho 
príslušného životného stavu a životných podmienok, podľa povolania darovanému každému 
z nás ako údu Kristovho tela, v ktorom je rozmanitosť úloh a funkcií, ako to detailne opísal 
svätý Pavol (1Kor 12,4-27). 
 Toto presne žili maličkí pastierikovia. 
 Postupne sa ich cesta stávala ´úzkou cestou´ pri ich nasledovaní Krista, a robili tak ako deti, 
ako malé deti, ktorými boli. Každý z nich mal istý temperament a charakter, dobré vlastnosti 
a tiež obmedzenia. Pán sa k nim priblížil veľmi špeciálnym spôsobom, klopaním na dvere ich 
sŕdc spočiatku s pomocou anjela a neskôr Jeho Matky, Pani, ako Pán sám povedal: „Hľa, 
stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem 
s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3,20). 
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   Ešte štedrejšie sa zodpovedajúc všetkému, čo sa od nich vyžadovalo, maličkí pastierikovia 
rástli v blízkosti Ježiša a stále viac žili svoje zjednotenie s Ním podľa črty, ktorá prináležala 
ich určitej prirodzenosti. Môžeme sa teda opýtať, ako sa to presne stalo a aké boli tie 
rozlišujúce črty, skrze ktoré obaja, František i Hyacinta, žili svoje zjednotenie s Kristom. Boli 
to malé deti vyrastajúce v rodine a v atmosfére hlboko stotožnenej s kresťanskými hodnotami. 
Ako mnohé iné deti, aj oni sa učili katechizmus a poznali Ježiša Krista a Jeho Matku, Pannu 
Máriu, poznali hlavné udalosti z ich života i to, že Ježiš zomrel na kríži, aby odčinil naše 
hriechy, zatiaľ čo Jeho Matka stála pod krížom. Obaja sa učili modliť sa alebo skôr kľačať 
v prítomnosti Boha. Učili sa modliť ruženec ako rodina, inými slovami, hovoriť s Pannou 
Máriou opakujúc slová jej adresované anjelom Gabrielom. A tak to bolo i vtedy, keď vzali 
svoje ovečky pásť sa na Miesto Lebky, a spontánne si našli čas modliť sa modlitby, ktoré už 
poznali. 
   Radi sa spolu hrávali, ale niekedy sa radšej od seba vzdialili, aby v tichu hľadeli na prírodu: 
na kvety otvárajúce sa slnku, poletujúcich vtáčikov, poskakujúce jahniatka, radi načúvali 
švitoreniu vtáčikov a mečaniu ovečiek, či nárazy vetra, a všetko, čo prinášal vo svojej brázde, 
a svedčili tiež o príchode anjela s kalichom v jeho ľavej ruke a v jeho pravej ruke s hostiou, 
z ktorej vytekali kvapky krvi do kalicha. 
   Nechajúc kalich a hostiu vznášať sa vo vzduchu, anjel si ľahol tvárou k zemi a zopakoval 
túto modlitbu trikrát:  “Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa 
Ti klaniam a obetujem Ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša 
Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, 
ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho 
Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ 
  Z opisu týchto udalostí, ktoré nám zanechala sesternica malých pastierikov, sestra Lucia, 
takisto vieme, že po pozdvihnutí hostie i kalicha dal anjel Lucii hostiu, zatiaľ čo Hyacinte 
a Františkovi dal napiť sa z kalicha hovoriac pritom: „Vezmite a jedzte Telo a pite Krv 
Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy 
a potešujte  svojho Boha!“ 
      Opäť si ľahol na zem a zopakoval s nami trikrát tú istú modlitbu “Najsvätejšia Trojica...,“ 
a potom zmizol. 
   Nasledujúc príklad im daný skrze anjela, kľakli, aby chválili Boha a nepochybne to robili 
novým a hlbším spôsobom než na aký boli zvyknutí, keď opakovali svoju rannú obetu: 
„Milujem Ťa, môj Bože, a ďakujem Ti za to, že si ma stvoril...“ Pán sa im sprítomnil 
nezvyčajným spôsobom a zaklopal na dvere ich sŕdc. Počuli Jeho klopanie a otvorili Mu. 
Vstúpil, aby sa s nimi podelil o svoje tajomstvá a v zmluve lásky ich požiadal, aby mali s Ním 
účasť na Jeho poslaní týkajúceho sa hriešneho ľudstva. Pracujúc v nich svojou milosťou, Boh, 
ktorému sa páči zjavovať sa maličkým (Mt 11,25, Lk 10,21), vložil do nich svoj zákon lásky, 
píšuc ho do ich sŕdc (Jer 31,33), a dávajúc im krv, ktorú vylial za spásu sveta, aby ju pili, 
pretvárajúc ich vnútro, aby ich zjednotil s Kristom, aby Jeho Syn ich mohol pretvoriť na 
spoluúčastníkov toho, čo On sám pretrpel a čo si praje žiť v živých údoch svojho tela, ktorým 
je Cirkev, aby dopĺňal to, čo chýba Jeho utrpeniu (Kol 1,24). 
   Od tejto chvíle zjavenia anjela s hostiou zintenzívnili František i Hyacinta svoju plápolajúcu 
túžbu prijať Eucharistiu. Bolo známe, že v roku 1910 pápež Pius X., ktorý svojou dobrou 
intuíciou ako pastier duší a ako svätec energicky presadil povolenie prijať Eucharistiu deťom, 
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ktoré dosiahli istý vek (Quam singulari Cristus amore, vydané 8.augusta 1910, schválené 
pápežom Piom X.) Takto prekonal protirečenie rôznych kruhov presvedčených o tom, že 
vďaka svojmu trvaniu na povolení prijať Eucharistiu deťmi, by mohlo byť v budúcnosti viac 
detí vhodných na svätorečenie. Napriek tomu boli mnohí biskupi i kňazi neochotní pripustiť 
deti k svätému prijímaniu, až do čias maličkých pastierikov (list Pia X. Francúzskemu 
biskupovi vo Valencii: „Vo Francúzsku sa viac kritizuje myšlienka skorého prvého svätého 
prijímania, ale môžeme povedať, že vďaka tomu budú medzi deťmi svätí a uvidíte, že sa to 
bude diať už počas vášho života!“). Rovnaká neochota prevládala aj v niektorých častiach 
Portugalska, skutočnosť, ktorá dvom malým pastierikom spôsobila utrpenie, keďže vrúcne 
túžili, aby im dovolili prijať Telo Ježiša prítomného k konsekrovanej hostii, ktorú im ukázal 
anjel... (pokračovanie nabudúce:)) 

 
Pamätník na cintoríne v Ourem 
   So svojím materinským záujmom prišla Preblahoslavená Panna do Fatimy požiadať mužov 
i ženy, aby prestali urážať Boha, nášho Pána, ktorý je už dosť urážaný. Preto prosí malých 
pastierikov: „Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší 
prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.“ Malá Hyacinta cítila 
a osobne zakúšala muky Našej Pani, ponúkajúc sa heroicky ako obeta za hriešnikov (z kázne 
Jána Pavla II. pri svätej omši s blahorečením 13.mája 2000). 
   Krátko pred smrťou svojho brata Františka, ktorá nastala v Aljustreli 4.apríla 1919, keď 
Hyacinta už bola chorá, ich navštívila naša Pani. Hyacinta neskôr o tom povedala svojej 
sesternici Lucii: „Naša Pani nás prišla navštíviť a povedala nám, že Františka vezme do neba 
veľmi skoro a... povedala mi, že pôjdem do nemocnice...“ Išlo o nemocnicu svätého 
Augustína vo Vila Nova de Ourem, kde strávila mesiace júl a august roku 1919. Lucia tiež 
zaznamenala, že „raz Panna Mária opäť navštívila Hyacintu, aby jej oznámila nové kríže 
a nové obety. Hyacinta mi o tom rozprávala: „Povedala mi, že pôjdem do Lisabonu, do inej 
nemocnice, že už neuvidím ani teba, ani svojich rodičov. Budem tam veľa trpieť a nakoniec 
tam aj zomriem. Nemám sa však báť, príde pre mňa a vezme si ma do neba.“ 
   Hyacinta so svojou mamou strávili noc 21.januára 1920 na železničnej stanici Rossio 
v Lisabone. Nasledujúci deň ich prijala Maria da Purificacao Godinho, riaditeľka sirotinca 
Našej Pani Zázrakov. 
   2.februára vzali Hyacintu do nemocnice Dona Estafania, kde bola operovaná lekárom Dr. 
Leonardo de Sousa Castro Freire. 
   60 rokov neskôr, 5.mája 1980, v kontexte procesu blahorečenia dvoch maličkých 
pastierikov, D. Alberto Amaral, biskup vo Fatime-Leiria, mal stretnutie s Prof. Dr. Leonardo 
de Sousa Castro Freire, počas ktorého sa ho opýtal: „Zasiahlo vás niečo nezvyčajné, doktor, 
čo sa týka správania Hyacinty, či už počas operácie alebo po nej, dokonca bez toho, aby ste 
boli vedeli, že operujete vizionára z Fatimy?“  
   Doktorova odpoveď bola nasledovná: „Hovorím vám pravdu. Bola normálne dievča ako 
všetky iné deti v jej veku, s normálnym fyzickým vývinom. Zrejme, keď som ju videl, bola 
fyzicky vo veľmi biednom stave, prirodzene. Zanechala vo mne dojem, že bola veľmi 
statočné dieťa, pretože lokálne anestetikum neznižuje všetku bolesť pri otváraní píšťaly (kosť 
v lýtkovej časti nohy:)),... Jediné slová, ktoré som počas operácie počul, boli: „Oh, Ježiš, Oh, 
môj Bože!“ 
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   Manuel Fernandes, ktorý bol zamestnaný v nemocnici, ktorý ju poznal, a ktorý ju vzal na 
nosidlá do nemocničnej izby z operačnej sály, nám vydal svedectvo: „Malá Hyacinta bola iná 
ako ostatní... bola veľmi pokojná. Hľadieť na ňu znamenalo vidieť, že niekto bol 
v prítomnosti malého nevinného stvorenia. Uprostred najkrutejšieho utrpenia prešlo jej perami 
malé stonanie: „O, Naša Pani! Oh, Naša Pani! Trpezlivosť! Všetci musíme trpieť, aby sme 
prišli do neba!“ 
   20.februára 1920 okolo 6.hodiny popoludní Hyacinta vravela, že sa necíti dobre a prosila o 
sviatosti. Posledný krát sa vyspovedala pánu farárovi Fr. Manuelovi Pereira dos Reis 
z farnosti Anjos, a pokojne zomrela okolo 10:30 v tú noc. 
   Jej telo bolo prenesené do smútočnej siene v nemocnici. Obliekli ju do bieleho s modrou 
šerpou. 21.februára bolo jej telo prevezené do kostola v Anjos, kde zostalo do 24.februára. 
Vtedy bolo zaslané vlakom na stanicu Chao de Macas vo Fatime.  
   Na cintoríne vo Fatime boli dostupné len hroby vo výške zeme. Preto na žiadosť Dr. 
Formigao, sprístupnil barón z Alvaiázeire rodinnú hrobku umiestnenú vo Vila Nova de 
Ourem, kde bolo uložené telo malej pastierky, až do jej presunu na cintorín vo Fatime 
12.septembra 1935. 
   Tento pamätník na cintoríne v Ourem blízko rodinnej hrobky Alvaiázeire bude obyvateľom 
Ourem i všetkým, ktorí navštívia cintorín, pripomínať miesto, kde ležalo telo blahoslavenej 
Hyacinty Marto 15 rokov. 
 

Svätosť maličkých pastierikov / Fr. Paolo Molinari, S.J./ 
 

Druhá a záverečná časť kázne. 
   Vieme, že 13.mája 1917, kým pásli svoje stádo v Cova da Iria, deti boli prekvapené 
zjavením našej Pani, ktorá ich požiadala vrátiť sa tam 13.dňa každého mesiaca, až do októbra. 
Počas zjavenia 13.júla im zverila tajomstvo, ktoré nemali nikomu prezradiť. 
   Počas toho istého zjavenia (13.júla 1917) podľa opisu sestry Lucie, im Pani z nebies 
povedala: „Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: 
Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Odvtedy dvaja maličkí pastierikovia s láskou 
vyučovaní Matkou Božou, zintenzívnili svojho ducha modlitby a pokánia skrze cnosť, ktorou 
omnoho štedrejšie prinášali obety za obrátenie hriešnikov. 
   V tomto spojení, ak hovoríme o svätosti malých pastierikov, cítim povinnosť dať vám 
nasledujúce neobyčajne nevyhnutné vysvetlenie: Maličkí pastierikovia z Fatimy sú známi, 
pretože sú jedinými svedkami zjavení, ktoré sa objavili v blízkosti ich dediny. Avšak 
skutočnosť, že mali túto výsadu, a že sa im Naša Pani ukázala, neposkytuje dôkaz o ich 
svätosti. Zjavenia, vízie a ostatné nezvyčajné javy, ktoré Boh udeľuje niektorým ľuďom, sú 
milosti darované zadarmo, ktoré však nevyhnutne nerobia z človeka, ktorý ich príjme, 
lepšieho. 
   Je to čosi iné povedať, či to, čo maličkí pastierikovia prijali, zmenilo spôsob, ktorým 
odpovedali na milosť udelenú im Bohom. Takto chcem kategoricky tvrdiť, že toto sa presne 
stalo, preto v skutočnosti musíme hovoriť v termínoch svätosti maličkých pastierikov 
z Fatimy. 
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   Tým, že som to povedal, myslím, že by som mal objasniť, že prvé ukázanie sa svätosti 
maličkých pastierikov bol spôsob, akým pozorne načúvali hlasu, ktorý k nim prichádzal 
z neba skrze anjela, Božieho posla, a neskôr skrze Pannu Máriu, Božiu Matku. Následne to, 
čo tu môžeme pozorovať, je pokorná otvorenosť srdca na to, čo Boh od nich žiadal a ochotou 
praktizovať to, čo im bolo povedané. Táto poslušnosť sa v skutočnosti stáva milujúcim 
splnením Božej vôle ako neotrasiteľnej vernosti prísľubom vykonaným dokonca i vtedy, keď 
boli vo vážnom ohrození. 
   Ďalší jasný znak svätosti Františka a Hyacinty je nepochybne skutočnosť, že prijali to, čo od 
nich naša Pani žiadala, čo sa prenieslo do vytrvalosti v modlitbe, a tak do neustálej modlitby 
svätého ruženca, dokonca i v čase, keď to nebolo jednoduché kvôli vonkajším okolnostiam. 
Musíme myslieť na Františka, ktorý spolu s Hyacintou, kým boli vo väzení, dali modlitbou 
svedectvo, ktoré pobádalo niekoľkých ďalších uväznených pripojiť sa k nim a modliť sa. 
   Ako som už naznačil, je jasné, že spôsob, ktorým maličkí pastierikovia načúvali tomu, čo sa 
im hovorilo skrze anjela i Našu Pani, odhaľovalo úprimnú vnútornú dispozíciu, ktorá ich 
uschopňovala porozumieť najhlbšej podstate toho, čo im bolo povedané: význam uctievania 
Boha, ktorému sa nanešťastie úmyselne posmievajú a mnohí ľudia sú voči Nemu ľahostajní. 
   Odvtedy vnímali potrebu odčiňovať hriechy a prinášať to ako obetu v zjednotení s Naším 
Pánom Ježišom Kristom, ktorý smrťou na kríži vylial svoju krv, aby vykúpil hriešne ľudstvo, 
a ktorého obeta sa znova obnovuje počas Eucharistie, čím sa medzi nami neustále 
sprítomňuje. 
   Ich úcta voči Ježišovmu daru Jeho samého na kríži vytvorila v malých pastierikoch túto 
prekvapivú ochotu darovať spolu s trpiacim Ježišom svoje malé i veľké obety na odčinenie 
hriechov spáchaných ľuďmi, a zároveň aby dosiahli obrátenie hriešnikov. 
   Toto je to, čo podľa môjho názoru je potrebné povedať o odpovedi malých pastierikov na 
Božie pozvania, aby ich ešte viac pripodobnil svojmu Synovi. Zároveň musím tvrdiť, že niet 
pochýb o tom, že František a Hyacinta dozrievali, každý svojím vlastným spôsobom, novým 
a čoraz intenzívnejším vzťahom s Bohom, a to sa takisto dialo v cnostiach osobných, dobrých 
vlastností a v temperamente, ktorý im Boh daroval. 
   František, ktorý svojou povahou bol hĺbavejší a bol zvlášť zasiahnutý tým, čo im anjel 
povedal o potupách, zneucteniach, svätokrádežiach, ľahostajnosti, ktorými je Ježiš Kristus 
urážaný, On, ktorý je prítomný vo všetkých svätostánkoch sveta. Bol zarmútený bolesťou, 
ktorá sužovala Ježišovo Srdce kvôli nedostatku odpovede z lásky zo strany mnohých ľudí. 
Hlboko si vedomý Ježišovej prítomnosti v Eucharistii, cítil František hlbokú túžbu byť s Ním, 
robiť Mu spoločnosť, utešovať Ho a prijať Ho do svojho srdca. To sú výrazy malého chlapca 
odkrývajúc nám, čo je najkrajšie, najčistejšie, najosobnejšie a hlboké v jeho živote. To sú 
prejavy a výrazy dotýkajúce sa sŕdc detí, ktoré sú vnímavé a citlivé, zvlášť, ak sú vyjadrené 
v jazyku, ktorému rozumejú. 
   Keď v októbri 1917 na začiatku školského roka nastúpil František do školy, ktorá bola 
v dome v blízkosti farského kostola, zvykol ísť pešo so svojou sesternicou Luciou dva 
kilometre, čo bola vzdialenosť medzi Aljustrelom a školou. Keď prechádzali popri kostole, 
zvyčajne sa chopil príležitosti stráviť veľa času v modlitbe pred svätostánkom. Neskôr, 
nasledujúci rok, hovorieval František Lucii: „Počúvaj! Ty choď do školy a ja zostanem tu 
v kostole, v blízkosti Ukrytého Ježiša. Nie je pre mňa potrebné učiť sa čítať, keďže čoskoro 
pôjdem do neba.“ Čo mohol myslieť tým „v blízkosti Ježiša,“ než to, že by Mu robil 
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spoločnosť... robiť to, čo robí dieťa svojou tichou a milujúcou prítomnosťou, aby potešilo 
drahú osobu, ktorá je smutná? 
   Hyacinta, ktorá svojou povahou bola omnoho živšia, bola zasiahnutá najmä víziou 
následkov hriechu: urážky voči Bohu a potrestanie hriešnikov v pekle. Vďaka vylievajúcej sa 
milosti a s pomocou našej Pani sa v nej vyvinul veľmi silný súcit pre nešťastné množstvo 
hriešnikov, a cítila obrovskú potrebu urobiť všetko, čo bolo v jej silách, aby sa mohli obrátiť. 
A tak ponúkla Bohu a našej Preblahoslavenej Pani všetky obety, veľké i malé, zvlášť 
obrovské fyzické utrpenie spôsobené jej chorobou a nadovšetko veľkú opustenosť, ktorú bola 
nútená vydržať, keď bola prevezená do nemocnice v Lisabone a uvedomovala si, že už nikdy 
viac neuvidí ani svojich rodičov. Avšak aj v tejto kritickej situácii, úplne sama v posledných 
dňoch svojho života, naplnená rovnakým duchom, ktorý jej ukázal jej brat, ktorý rok predtým 
zomrel, neváhala sa vyjadriť nasledovne: „O, môj dobrý Ježišu, milujem Ťa,“ k čomu pridala, 
s jednoduchosťou dieťaťa a láskyplnej forme so štipkou vydierania: „Teraz môžeš zachrániť 
mnohých hriešnikov..., pretože toto je naozaj obrovská obeta.“ 
   Takto sa Hyacinta zjednotila s trpiacim Ježišom, Ježišom, ktorý znášal utrpenie, aby 
zachránil ľudstvo. Ochota, s ktorou sa obrátila na našu Pani, aby jej jednoduchým jazykom 
vyjadrila, že prijala a ponúkala svoje obrovské utrpenie pod podmienkou, že Mária zachráni 
hriešnikov, čomu deti rozumejú a na čo odpovedajú, a preto sú vedené nasledovať príklad, 
ktorý im dala Hyacinta. 
   Spôsob, ktorým sa tieto dve deti rozprávali s Pánom, naznačuje ešte ďalší typický aspekt ich 
vzťahu s Bohom. Komunikovali s Pánom i s našou Pani, pretože pre nich to boli skutoční 
ľudia. Preto modlitba pre nich nebola formalita, ale skutočný osobný rozhovor od srdca 
k srdcu. 
   Vrátim sa k tomu, čo už som skôr povedal, keď som hovoril o spôsobe, ktorým František 
vysvetľoval svojej sesternici potrebu, ktorú cítil byť „v blízkosti Ježiša.“ Túžim teraz 
upriamiť pozornosť na tento neskorší znak svätosti, ktorý sa prejavil u oboch: viera naplnená 
láskou, ktorú mali voči Ježišovi v Eucharistii. 
   Po stretnutí, počas ktorého držal anjel kalich i hostiu pred nimi, mali tieto dve deti vnútorné 
vnímanie prítomnosti Ježiša ukrytého v Eucharistickej podobe chleba a vína. Boli hlboko 
zasiahnutí skutočnosťou, že anjel držal kalich vo svojej ľavej ruke, zatiaľ čo v pravej ruke 
držal hostiu, z ktorej kvapky krvi tiekli do kalicha. Vnútorne pohnutí Božou milosťou, dostali 
pravé vnímanie lásky, ktorú má Boh voči všetkých ľuďom, lásky tak intenzívnej, že Ho 
pobádala odovzdať svoj život obetujúc sa za nás na kríži a neustále obnovujúc túto obetu na 
našich oltároch. 
   Vďaka tomu všetkému sa v nich rozvinula tá naliehavá nevyhnutnosť tráviť veľa času pred 
svätostánkom, aby robili Ježišovi spoločnosť, i horlivá túžba prijať Ho vo svätom prijímaní. 
Ich živá viera v Eucharistiu a osobné vnímanie skutočnej prítomnosti Ježiša v konsekrovanej 
hostii, i hlboko pociťovaná potreba byť blízko pri Ňom a adorovať Ho, klaňať sa Mu, konať 
pokánie a odčiňovať urážky spáchané voči Nemu, ich viedli k zjednoteniu ich malých 
i veľkých pocitov s tými Ježišovými, ktorý sa obetoval za spásu nás všetkých. 
   Takto možno vysvetliť svätosť maličkých pastierikov z Fatimy hovoriac, že sa zaoberáme 
dvoma deťmi, u ktorých sa rozvinula intenzívna láska k Ježišovi, Nášmu Pánovi, dve deti, 
ktoré v poslušnosti a s láskou nasledovali náznaky, ktoré im boli darované, učili sa, čo 
znamená modliť sa a ako žiť naozajstné, skutočné osobné priateľstvo s Ježišom a s Jeho 
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Matkou, dve deti, ktoré cnosťou tohto priateľstva žili v zjednotení s Ježišom a delili sa 
o lásku, ktorú Ježiš ukázal svojou obetou za hriešnikov... dve deti, ktoré svojím životom 
odovzdali všetkým, malým i veľkým, posolstvo lásky a pravdy. 
 

Sté výročie blahoslaveného Františka 
 

   Blahoslavený František sa narodil v Aljustreli, v dedinke patriacej do okresu Fatimy, 
o 3.hodine ráno 11.júna 1908. O deväť dní neskôr, 2.júna 1908, bol pokrstený. Jeho rodičia, 
Manuel Pedro Marto (1873-1957) a Olimpia de Jesus (1864-1956) boli zbožní kresťania, 
s jednoduchou a pevnou vierou, ktorá bola charakteristická pre dobrých ľudí žijúcich na 
svahu. Počas obdobia zjavení mladý právnik Dr. Carlos de Azevedo Mendes po rozhovore 
s malým Františkom, ho opísal v liste z dňa 7.septembra 1917 nasledovne: „Čiapka 
s brmbolcom stiahnutým dole, veľmi krátky kabát, tesné nohavice, naozaj dosť malý 
človiečik. Krásny chlapec. Jasná a nezbedná tvár. Na moje otázky odpovedal priamočiaro.“ 
Barón z Alvaiázere, Dr. Luis António Vieira de Magalhaes e Vasconcelos, počas svojej 
návštevy vo Fatime, takisto zanechal opis Františka z obdobia asi dvoch mesiacov alebo 
niekoľkých týždňov neskôr po poslednom zjavení: „Bol dieťaťom vo veku 10 až 12 rokov, 
oblečený do odevu typického pre dieťa žijúce na dedine, radostný a bezstarostný voči 
všetkým vystupovaniam. Požiadali sme tohto malého priateľa, aby nás sprevádzal, čo aj raz 
urobil, s úsmevom skákajúc do auta, ktorým sme jazdili. Pýtali sme sa ho množstvo otázok, 
ale viac sa usmieval než rozprával, zdal sa byť udivený rozličnými časťami motorového 
vozidla.“ Z opisov, ktoré nám zanechala sestra Lucia vieme, že miloval vtáčikov, hru na 
flaute a spievanie. Miloval lampy anjelov, no nič ho neočarilo tak veľmi, ako východ a západ 
slnka. Kým ešte bolo možno vidieť stopu zapadajúceho slnka, nenechal sa rušiť tým, aby sa 
pozeral, či už nejaká z lámp anjelov bola zapálená. 
   Spolu s jeho 7-ročnou sestrou Hyacintou a 10-ročnou sesternicou Luciou, videl František asi 
14-15-ročného mladého muža na svahu v blízkosti jeho domu, na jar v roku 1916. Mladý muž 
bol belší ako sneh, ktorého slnko urobilo takým priehľadným, akoby bol zo skla, a bol veľmi 
krásny. Bol to anjel Pokoja, ktorý sa s nimi rozprával a učil ich modliť sa, hovoriac im, že 
Srdcia Ježiša i Márie boli pozorné na hlas ich úpenlivých prosieb. Okrem tohto stretnutia sa 
udiali ešte ďalšie dve stretnutia s anjelom. 
   Niekoľko mesiacov neskôr, v nedeľu na poludnie 13.mája, videli v Cova da Iria na malom 
dube Pani oblečenú v bielom. Bola jasnejšia ako slnko a vyžarovala svetlo priezračnejšie 
a intenzívnejšie ako kryštálový pohár naplnený trblietajúcou sa vodou, keď lúče žiariaceho 
slnka cez ňu svietia. 
   Pani sa ich opýtala: „Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás 
zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie 
hriešnikov?“ „Áno, sme ochotní,“ odpovedala Lucia v mene všetkých troch. 
   Ako odpoveď na požiadavky anjela a Pani, ktorá sa im zjavila ešte päťkrát, sa František 
úplne zveril svojmu poslaniu. 
   Heroickosť jeho krátko života sa rozpoznala počas dôkladného kanonického vyšetrovania, 
po zázraku získanom na príhovor Františka a jeho mladšej sestry, keď ich oboch pápež Ján 
Pavol II. vyzdvihol na oltár. Počas slávnosti ich blahorečenia, pápež povedal, že boli 
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„postavení na svietnik, ktorý zapálil Boh, aby daroval ľudstvu svetlo v časoch tmy 
a pochybností.“ Nech teraz svietia ešte jasnejšie svojím príkladom, spôsobom, ktorým 
odpovedali na výzvu obrátenia a odčiňovania urážok spáchanými voči Bohu a voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Praktizujúc úctu k nim, sme pozvaní neustále napodobňovať 
ich čnosti a s čoraz väčšou dôverou prosiť o ich príhovor v ťažkostiach a skúškach našich 
životov. 
   Boha teší udeľovať mnohé milosti tým, ktorí sa k Nemu utiekajú skrze príhovor 
blahoslaveného Františka. Je však vhodné, aby modlitby s prosbou o ich pomoc boli 
adresované obom, Františkovi i Hyacinte, keďže zázrak získaný na príhovor oboch, je 
potrebný na ich svätorečenie. 
 
 

Duchovné obety, ktoré potešujú Boha 
 

   Počas prvého zjavenia učil anjel maličkých pastierikov, ako majú uctievať Boha. Počas 
druhého zjavenia trval na tom, aby sa veľa modlili a aby prinášali obety na odčinenie hriechov 
spáchaných voči Bohu. Potom, počas tretieho zjavenia držal vo svojej ruke kalich a nad ním 
hostiu, z ktorej padali kvapky krvi do kalicha. Nechajúc kalich a hostiu vznášať sa vo 
vzduchu, anjel si ľahol tvárou k zemi a zopakoval túto modlitbu trikrát: “Najsvätejšia 
Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti 
najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo 
všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. 
Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca 
a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ 
  Potom dal týmto trom deťom sväté prijímanie. Nabádaní nadprirodzenou silou, ktorá ich 
obklopovala, napodobnili všetko, čo urobil anjel, ľahnúc si tvárou k zemi a opakujúc 
modlitby, ktoré hovoril, zostávajúc určitý čas v polohe, v akej ich anjel nechal, keď odišiel. 
   Maľba verne zaznamenáva udalosť, ktorou sa anjel s troma maličkými pastierikmi zapísali 
vo Fatime, a ktorou naša Pani vo svojich zjaveniach tiež naliehavo vyzývala, konkrétne 
adoráciu na odčinenie hriechov spáchaných voči Bohu, voči Ježišovmu Srdcu i voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie. 
   A aký je význam svätého prijímania troch maličkých pastierikov? Lucia odpovedá 
nasledovne: „Pre mňa to znamená, že Boh chce oživiť našu vieru v prítomnosť Ježiša Krista 
v Najsvätejšej sviatosti Oltárnej, i v účinnosť jeho Slova, keď povedal: „Toto je moje Telo, 
toto je moja Krv.“ 
   Eucharistia je nadovšetko ´tajomstvo viery,´ používajúc slová vyslovované kňazom hneď po 
slovách premenenia. V tej chvíli Ježiš obetuje celý svoj život na oslavu Boha a za spásu 
všetkých ľudí. Uctievať a oslavovať Boha je prirodzený zákon, ktorý sám Stvoriteľ umiestnil 
do každej stvorenej duše. Izrael, Boží vyvolený ľud, dostal tento zákon vyhlásením na vrchu 
Sinaj, a je to prvé z desiatich Božích prikázaní: Len Pánovi, vášmu Bohu sa budete klaňať 
a len Jemu budete slúžiť. A keď sa zákonníci pýtali Ježiša, ktoré je prvé prikázanie, Ježiš 
odpovedal: „Prvé je toto: Počúvaj, Izrael: Pán, Tvoj Boh, je jediný, a milovať budeš Pána, 
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svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou 
silou.“ (Mk 12,28-30). 
   Uctievanie Boha, klaňanie sa Mu, je prvým prejavom cnosti veriaceho. Uctievať Boha, 
adorovať ho, znamená poznávať Ho ako Boha, Stvoriteľa a Spasiteľa, Pána všetkého, čo 
existuje, ako nekonečnú a milosrdnú Lásku. Vo Fatime najskôr anjel a potom Preblahoslavená 
Panna prišli znova pozvať všetky ľudské bytosti skrze tri deti adorovať Boha, konať pokánie 
na odčinenie urážok spáchaných voči Nemu i voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie, 
a spolupracovať na spáse hriešnikov, ktorí sa Mu neklaňajú, nedúfajú v Neho, nemilujú Ho. 
My však môžeme na túto požiadavku odpovedať jedine tak, že budeme žiť v zjednotení 
s Ježišom, naším Spasiteľom, ktorý je prítomný vo všetkých svätostánkoch sveta. Miera 
nášho zjednotenia určuje mieru našej odpovede. Ak sme odlúčení od Ježiša, nebudeme 
schopní urobiť vôbec nič.   
   Takto má naša Pani nádej v našu spoluprácu na uctievaní Boha a na spáse tých duší, ktoré 
sú v nebezpečenstve upadnutia do hriechu a možnosti byť večne zatratený.  
   Ďalšie konkrétnejšie veci sa nám môžu ukazovať, ktoré sú dôležitejšie, no nič nie je 
podstatnejšie než naše osobné zjednotenie s Ježišom, ktorý prišiel s rovnakou požiadavkou od 
svojho Otca: uctievať Boha, klaňať sa Mu, adorovať Ho, odčiňovať hriechy spáchané voči 
Nemu a zachraňovať duše. 
   Spôsob, akým sa možno zjednotiť s Bohom, je cesta adorácie, uctievania Boha. Je to vždy 
dar milosti, a zároveň potrebná odpoveď na strane toho, kto sa modlí. Veľkí muži i ženy 
modlitby Starého Zákona, takisto Matka Božia a svätí nás učia, že skrze adoráciu sa duša 
zjednocuje s Bohom, a napredovanie v adorácii, klaňaní sa Bohu, naznačuje napredovanie 
človeka v jeho zjednocovaní sa s Bohom. 
   Ježiš Kristus je vinič a používa slovíčko ratolesti, aby opísal tých, ktorí skrze lásku sú 
v istom zmysle vrastení do Neho, keďže skrze Ducha Svätého sa už spolupodieľajú na Jeho 
vlastnej prirodzenosti. Niet pochýb o tom, že Kristov Duch nás zjednocuje s Ním. Preto Ježiš 
povedal: „... bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5) Odvtedy vo Fatime anjel i naša Pani 
neustále hovoria: „Modlite sa, veľa sa modlite!“ 
   „Adorácia je duchovnou obetou, ktorá prišla zrušiť obety staré,“ vyhlásil kňaz Tertulián 
v 2.storočí, vo svojom komentári na Ježišove slová adresované Samaritánke pri Jakubovej 
studni: „Ver mi, žena, že... prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať 
Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu 
klaňajú, musia sa Mu klaňať v duchu a pravde.“ (Jn 4, 21-24). Klaňať sa v Duchu neznamená 
nejakú ľudskú inteligenciu, ale Ducha Svätého, ktorý vedie Ježiša, a ktorý od sviatku Turíc 
sprevádza kresťanské dejiny. Klaňať sa v pravde neznamená beztelesný vnútorný stav, ale 
živú atmosféru, do ktorej nás Ježiš umiestnil na našej ceste k Otcovi. 
   Ježiš Kristus, ktorý žije v Najsvätejšej Trojici a slávne vládne v spoločenstve svätých, poslal 
do Fatimy anjela trom maličkým pastierikom, aby ich učil, ako sa majú klaňať Bohu v Duchu 
a v pravde. On je Veľkonočným Baránkom, ktorého spoznal Ján Krstiteľ, keď naňho ukázal 
svojim učeníkom: „Hľa, Boží Baránok.“ (Jn 1,29). Ale na oltári obety bol tiež sprevádzaný 
i svojou Matkou. Byzantská liturgia nazýva Máriu malým Božím baránkom, pretože ak 
kontemplujeme Matku Božiu pod krížom, vidíme, že sa tiež obetovala s Veľkonočným 
Baránkom a stala sa spoluvykupiteľkou ľudí, pretože na kríži sa raz a navždy rozhodlo 
o osude hriešneho ľudstva. 
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   „Keď Ježiš prišiel prvýkrát, Mária sa sotva objavovala pred všetkými, aby ľudia, ktorí v tom 
čase vedeli veľmi málo o osobe jej Syna, sa nevzdialili od pravdy. Ale keď prichádza 
druhýkrát, Mária sa stáva známou a odkrýva sa nám skrze Ducha Svätého. Skrze ňu Duch 
Svätý pôsobí, aby druhí Ježiša Krista poznávali, milovali a aby Mu slúžili. Mária nadovšetko 
žiari v milosrdenstve a s láskou prijíma úbohých hriešnikov,“ boli prorocké slová svätého 
Ľudovíta Grignion z Montfortu. 
   Prečo naša Pani pozýva k zasväteniu sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, aby zachránila úbohých 
hriešnikov? „Pretože Boh si to tak praje. Aby zachránil duše, Boh si želal zaviesť vo svete 
úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie,“ toto je odpoveď sestry Lucie. A prečo tak naliehavo 
žiada vo Fatime i v Pontevedre odčiňovať urážky spáchané voči jej Nepoškvrnenému Srdcu? 
   Ak uvažujeme nad skutočnosťou, že Kristus ako zástupca všetkých ľudí odčiňoval urážky, 
konal pokánie, ľahko pochopíme, že aj ľudia sú povinní konať pokánie za urážky spáchané 
nimi aj ostatnými. Toto učenie je platné osobitným spôsobom v prípade zástupného 
odčiňovania urážok spáchaných voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Je postavená nad všetky 
stvorenia vyššie a bližšie k Bohu a ku Kristovi Spasiteľovi, a teda všetky hriechy a všetky 
urážky, ktoré ľudia páchajú voči transcendentnému Bohu a voči Božskému Ježišovmu Srdcu, 
zraňuje Nepoškvrnené Srdce Márie hlbšie a priamejšie, a teda ho prerážajú a rania s väčšou 
bolesťou. Dieťa Ježiš zveril sestre Lucii túto veľkú potrebu. 
      10.decembra 1925 sa v Pontevedre Lucii zjavila Najsvätejšia Panna a vedľa nej, 
vyzdvihnutý na žiarivom oblaku, bolo Dieťa. Najsvätejšia Panna položila svoju ruku na jej 
rameno a ako to urobila, ukázala jej srdce obkolesené tŕním, ktoré držala vo svojej druhej 
ruke. V tom čase Dieťa povedalo: „Maj súcit so Srdcom tvojej Najsvätejšej Matky 
pokrytého tŕním, ktoré nevďační ľudia prebodávajú každý deň a nik nekoná pokánie, aby 
ich odstránil.“ Potom Najsvätejšia Matka povedala: „Pozri, dcéra moja, na moje Srdce 
obkolesené tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú v každej chvíli svojím rúhaním 
a nevďačnosťou. Aspoň ty ma skús potešiť a ja sľubujem, že budem v hodine smrti so 
všetkými milosťami potrebnými na spásu pri tých, ktorí sa na prvú sobotu nasledujúcich 5 
mesiacov vyspovedajú, príjmu Eucharistiu, pomodlia sa 5 desiatkov ruženca a aspoň 15 
minút mi budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách s cieľom  aby ma 
potešili a s úmyslom na odčinenie hriechov voči mne.“ 
 
 
Svätý František, Potešiteľ Boha 
   Lucia hovorí, že počas tretieho zjavenia našej Pani „bol víziou pekla asi najmenej 
preľaknutý František, hoci i na neho hlboko zapôsobilo. Čo na neho urobilo najväčší dojem 
a čo ho uchvátilo, bol Boh a Najsvätejšia Trojica v tom nesmiernom svetle, ktoré nás preniklo 
až do hlbín duše. Neskôr hovoril: V tom svetle, ktorým je Boh sám, sme horeli, a neboli sme 
pri tom spálení. Ako to len vyjadriť? To asi nikto nedokáže. Aký je Boh! Škoda, že je taký 
smutný, keby sme Ho tak mohli potešiť...“ 
   V tej chvíli premenil Duch Svätý Františka na Potešiteľa Boha. Pochopil, že hriech je 
príčinou Božieho smútku. „Tak veľmi milujem Boha!“ opakoval znovu a znovu. Ale On je 
tiež smutný kvôli toľkým hriechom. Nikdy nesmieme spáchať nijaký hriech. Keď sa ho Lucia 
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pýtala, čo by robil radšej: či potešoval nášho Pána alebo obracal hriešnikov, odpovedal: 
„Radšej by som potešoval nášho Pána. Nevšimla si si, aký smutný bol náš Pán minulý mesiac, 
keď naša Pani hovorila, že ľudia už nesmú viac urážať  nášho Pána, pretože už je tak veľmi 
urážaný.“ Jeho poslanie spočívalo v potešovaní Boha. „Bol chlapcom len niekoľkých slov. 
Keď sa modlil alebo prinášal obety, radšej sa vzdialil a ukryl sa, dokonca aj pred Hyacintou 
a predo mnou.“ Lucia spomína: „Často sme ho prekvapili za múrikom alebo za černicovým 
kríkom, kde sa potajomky schoval, tam kľačal a ako hovorieval, myslel na nášho Pána, ako je 
smutný pre mnohé hriechy. Keď som sa ho pýtala: František, prečo mňa a Hyacintu 
nezavoláš, aby sme sa s tebou pomodlili?, odpovedal: Najradšej sa modlím osamote, aby som 
mohol premýšľať a potešiť nášho Pána, ktorý je taký smutný!“ 
   Keď chodil do školy, idúc okolo kostola, zvykol hovoriť Lucii: „Počuj, ty choď do školy 
a ja zostanem tu v kostole pri skrytom Ježišovi. Keď sa budeš vracať, tak ma zavolaj.“ 
   Po jeho smrti nasledovala Hyacinta jeho príklad: „Kým som bola v škole, šla do kostola 
a čakala tam, kým som po ňu neprišla vracajúc sa zo školy. Aby sme sa vyhli ľuďom, ktorí jej 
chceli klásť otázky, na môj návrh sa ukryla v kazateľnici a zostala tam celý čas, kým som bola 
v škole. Na ceste domov som šla do kostola a zavolala na ňu, aby sme sa domov vrátili 
spolu,“ opisuje sestra Lucia. 
   Nielen príklad blahoslaveného Františka, ktorého sté výročie od narodenia sa blíži, ale 
takisto aj blahoslavená Hyacinta nám pomáha praktizovať pokánie voči Najsvätejším 
Srdciam, k čomu sme boli povolaní v Paray-le-Monial i vo Fatime. 
 
 
 

Kongres František 
 

   Program udalostí, ktorými si pripomíname sté výročie narodenia Františka Marto, sa blíži 
k záveru. Kongres bol venovaný životu a postave maličkého pastierika. Tento kongres bol 
pomenovaný „František Marto: dávaním rástol“ a konal sa vo Fatime 19.-20.júna 2009. 
   Cieľom kongresu bolo predstaviť rozličné pohľady týkajúce sa nezvyčajnej a príťažlivej 
postavy tohto dieťaťa, analyzujúc historické, sociálne, politické a cirkevné súvislosti času 
Zjavení. Počas kongresu sa objasnilo, do akej miery tieto súvislosti prispievajú k lepšiemu 
porozumeniu života malého vizionára. 
   Mnohé rozhovory a konferencie sa zjednocovali v tom, že vo Františkovi videli osobnosť 
poznačenú dynamickosťou daru. Ako všetci dobrí mystici, aj on bol rovnako vábený 
skúsenosťou Boha, prekvapený a očarený hojnosťou Jeho darov. 
   Kontemplatívna dimenzia maličkého Fatimského pastierika bola často zdôrazňovaná. Jeho 
osobnosť, poznačená náklonnosťou k samote a k tichu, s tendenciou hovoriť málo, 
priťahovala k sebe Božskú krásu špeciálnym spôsobom a nabádala ho často sa vzdialiť od 
ostatných, aby mohol kontemplovať Boha. Takto František vnútorne dozrieval. 
   Prenikavé vnímanie Boha ako stredobodu, reprezentuje pre mystického Františka znamenie 
hlbokého vedomia hierarchie právd viery. 
   Z uvažovania nad duchovnosťou detí, vyplýva aj diskusia o zmysle a poslaní detí pri 
prežívaní viery a kresťanskej duchovnosti. Otázka, či v deťoch bola predčasná pripravenosť 
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na duchovnosť, sa tiež brala do úvahy. V deťoch je náklonnosť, prirodzený impulz, spontánny 
a úplne prirodzený sklon preniknúť až za hranice sveta ovládaného zmyslami. Avšak táto 
náklonnosť nevedie hneď k Bohu, ako keby sa tento proces dial automaticky. Zdôraznilo sa, 
že úloha atmosféry je smerodajná, či už k otvoreniu alebo blokovaniu cesty k tomuto procesu. 
Cesta k nasledovaniu v prítomnosti Pánovho Ducha prirodzene vyžaduje atmosféru, ktorá je 
vhodná na šírenie viery, vedúca dieťa k tajomstvu. 
   Ak budeme považovať základnú kresťanskú duchovnosť za počiatočný bod, dospejeme 
k záveru, že detská duchovnosť napomáha odhaliť vážnosť určitého zjavenia, takisto 
poukazuje na to, ako Boh uprednostňuje pokorné srdcia, ktoré uľahčujú spontánnosť pri 
prežívaní viery a ukazujú, že Božie dary sú oznamované Cirkvi verejným a univerzálnym 
spôsobom, a tak popierajú gnosticizmus mnohých dospelých, ktorí ukrývajú a privlastňujú si 
Božiu milosť. 
   Dospelo sa k záveru, že vo Františkovi a v Hyacinte Marto máme úžasné vzory povolania 
detí k svätosti. Pri ich blahorečení Cirkev potvrdila túto žitú svätosť. Deti sú schopné 
dosiahnuť svätosť. 
 
Námestník vicepostulátora vybraný pre kauzu svätorečenia malých pastierikov z Fatimy 
   Kvôli vratkému zdravotnému stavu Mons. Kondora, vicepostulátora pre Kauzu svätorečenia 
Františka a Hyacinty Marto, sestra Angela de Fatima Coelho zo Združenia Svätej Márie, bola 
vybraná ako jeho námestníčka, asistentka, s právom byť jeho nasledovníčkou, 25.júna 2009. 
Podľa dekrétu bude sestra Angela túto zodpovednosť zdieľať s Fr. Luisom Kondorom, ktorý 
je od roku 1960 zodpovedný za blahorečenie i svätorečenie Františka a Hyacinty Marto. 
Stretnutie sa uskutočnilo vďaka postulátorovi vo Vatikáne, Fr. Paolo Molinari SJ a bolo 
potvrdené D. Antonio Marto, biskupom v Leiria-Fatima. 
   Sestra Angela de Fatima Coelho je Bohu zasvätená osoba, a zároveň je lekárkou. Narodila 
sa v roku 1971 vo Frende v Portugalsku. Vyštudovala medicínu v Porte, potom prednášala na 
tejto Lekárskej fakulte. Dostala licentiatúru z náboženstva na Pápežskej univerzite Comilas 
v Madride. Ako lekárka pôsobí v nemocnici v Leirie. 
   Do Kongregácie Združenie Svätej Márie vstúpila v roku 1995. Do jej nedávneho zvolenia 
bola novicmajsterkou vo svojej Kongregácii a predstavenou komunity vo Fatime, takisto bola 
členkou počiatočnej formácie Komisie Konferencie Rehoľných Inštitútov v Portugalsku 
a bola jednou z tímu ako zodpovedná za noviciát vo Fatime. 
   Prednáša náboženstvo v ISCRA (Aveiro) a teológiu vo formačnom a kultúrnom centre 
diecézy v Leiria-Fatima. Dáva kurzy rehoľnej formácie, vedie duchovné cvičenia a často je 
pozvaná prednášať a podstupovať rôzne ďalšie formačné aktivity. 
 
Rozhovor so sestrou Angelou z Fatimy: Ako vidím Františka Marto 
Výnimočné dieťa 
   Fatimské Posolstvo, ktoré je založené na požiadavkách daných našou Pani, boli spoločne 
uskutočňované tromi deťmi, Františkom, Hyacintou a Luciou, ale takisto individuálne 
každým z detí s prispením na ich ceste vlastného života. 
   Spomínam si na pasáž zo Starého Zákona, ktorá sa tu môže spomenúť pri opísaní týchto 
troch detí. Keď Eliáš vystúpil na vrch Horeb, aby sa stretol s Bohom, bolo tam spočiatku 
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hrmenie a silný vietor, čo nám pripomína Luciu, ktorá videla, hovorila, a jej bolo dané 
poslanie ohlasovať posolstvo, potom tam bol oheň, ktorý nám pripomína Hyacintu, ktorá vo 
svojom srdci mala vrúcnu lásku k Nepoškvrnenému Srdcu Márie a k Svätému Otcovi, 
napokon tam bol jemný vánok , v ktorom sa ukrýval sám Boh. To nám pripomína Františka, 
kontemplatívne dieťa, ktoré stretáva Boha v tichu. Jeho jemná duša vníma takéto posvätné 
tajomstvá ako Eucharistické Srdce Ježiša. 
   U mnohých kresťanov a kontemplatívnych svätcov sa tento dar rozvinul v ich životoch až 
neskôr: ako dospelí objavujú svoju „púšť.“ Toto je tiež čosi výnimočné na Františkovi: svoje 
poslanie objavil vo svojom živote veľmi skoro, je dieťaťom, ktoré sa ponára do „púšte“ 
v Serra de Aire, kde sa rozvíja jeho kontemplatívny rozmer. 
 
 
Určité črty odlišujúce ho od Lucie a Hyacinty 
   Pred zjaveniami zvykla Lucia hovorievať, že jediná spoločná vec medzi ňou a Františkom 
bola skutočnosť, že boli príbuzní, a jediná spoločná vec medzi ňou a Hyacintou boli ich 
fyzické črty, pretože povahou boli úplne odlišní. František bol skôr introvert, tichší, 
mierumilovný malý chlapec, ktorý prehrával v hrách a zdalo sa, že ho to netrápi, zatiaľ čo 
Hyacinta sa pri prehre mračila. Po zjaveniach sa vo Františkovi udiala zmena, ktorá bola 
v zhode s jeho povahou: bol rád osamote, ale jeho samota mala svoj dôvod, chcel byť 
osamote s Bohom. 
   Takisto bol veľmi citlivý, z nich troch bol najcitlivejší, najviac vnímavý. Mal veľmi rád 
zvieratá a miloval svoju flautu. Okrem toho bol tiež statočný. Kým boli vo väzení, bol to 
práve on, ktorý utešoval svoju sestru, keď plakala, povzbudzoval ju. 
 
Inšpirujúci vzor pre deti dnešnej doby... 
   Malé deti sa k nemu môžu obrátiť. Ako deti v jeho dobe, rád sa hrával, pobehoval, rozprával 
sa a trávil čas s kamarátmi, miloval svojich rodičov a svoju rodinu. Dokonca hrajúc sa s play-
stations a na počítačoch, sa dnešné deti môžu pripodobniť Františkovi, ktorý nebol 
nezvyčajným dieťaťom. Prežíval nezvyčajnú skúsenosť, ktorá zapríčinila u neho vývin 
osobitných čností a čŕt, ktoré sa však postupne stávajú základom pre všetky deti. 
   Napríklad poslušnosť: okrem poslušnosti voči svojim rodičom, František pohotovo 
poslúchol našu Pani. Požiadala ho modliť sa veľa ružencov, aby šiel do neba. František sa 
nepýtal prečo, nesťažoval sa, nedostal záchvat hnevu, len sa modlil. Táto poslušnosť sa 
rozvinula v jeho osobnom charaktere. Dnešné deti sa ľahko sťažujú, ak majú ísť na svätú 
omšu, učiť sa, vyjsť von zo svojho vlastného malého sveta a svojich záujmov. 
   Ďalšia črta jeho povahy je jeho zmysel pre čistotu. Byť čistým znamená vidieť veci tak, ako 
ich vidí Boh, pozerať na ľudí a udalosti Božími očami. Téma pre Fatimskú svätyňu na tento 
rok je Ježišovo blahoslavenstvo: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. K tejto 
myšlienke by som rada pridala: a budú vidieť, ako vidí Boh. Deti sa môžu veľa učiť od 
Františka, napríklad čo sa týka internetu, ktorý je výborný, no nesie aj mnohé nebezpečenstvá, 
kde detský pohľad môže byť narušený a spôsobiť, že sa na veci budú pozerať z nesprávneho 
uhla pohľadu. 
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   Základnou črtou Františka je aj jeho pokora. Počas zjavení mohla Lucia vidieť, počuť 
a hovoriť, Hyacinta mohla vidieť a počuť, ale František mohol len vidieť. Nikdy sa 
nesťažoval, nikdy sa necítil byť odstrčený, nikdy nehovoril: Aký som úbohý, môžem len 
vidieť!, poznal svoje obmedzenia. V súčasnej podobe, tak poznačenej konkurenciou, každé 
dieťa chce byť lepšie než to druhé. V spoločnosti, ktorá od každého vyžaduje, aby bol 
inteligentnejší, krajší, bohatší, mocnejší, nie je miesto pre strach a slabosť. František so 
svojím pokorným náhľadom môže veľa naučiť deti dnešnej doby. 
 
Inšpirujúci vzor pre dospelých dneška 
   František bol dieťa, ale bolo to zrelé detstvo. Keďže zažil duchovnú skúsenosť Fatimského 
posolstva, zatiaľ čo zostal dieťaťom, ktoré si vážilo spoločnosť svojej sesternice i svojej 
sestry, ktorý sa tešil z lásky otca a mamy, s prekvapujúcou zrelosťou žil udalosti i výzvy, 
ktoré ho stretávali a cez nich sa sformovala jeho osobnosť.  
   Dospelí sa môžu veľa učiť od Františka, počínajúc praktizovaním obozretnosti i citlivosti, 
ktorú preukazoval. Zvykol radiť Lucii nevracať sa domov zo školy s istými kamarátmi, ale 
stráviť trocha času s ukrytým Ježišom a potom prísť domov sama. Dokonca i rodičia sa 
v oblasti vzdelania svojich detí môžu učiť z tejto obozretnosti preukazovanej Františkom. 
   Ďalšia Františkova črta, ktorá môže pomôcť dospelým, je jeho schopnosť rozpoznávania. 
Napríklad vidiac Luciu podráždenú a nevediac, čo povedať ľuďom, Františkove rady vždy 
inšpirovali Luciu. 
   Malý František takisto vlastnil silný zmysel pre zodpovednosť a vernosť sľubom, ktoré 
urobil. Osobitným spôsobom mu bolo zverené poslanie modlitby, v skutočnosti modlitby 
mnohých ružencov, v súlade s jeho kontemplatívnym rozmerom. Nikdy sa nevzdal toho, do 
čoho sa pustil. V našej spoločnosti, či už v profesionálnom alebo pracovnom živote, 
v rodinných vzťahoch, František nás pozýva uplatniť zmysel pre zodpovednosť i voči 
záväzkom a povinnostiam. 
 
Bol kontemplatívnou osobou skupiny, ale taktiež i vzorom pre tých, ktorí sú vo svete 
i v Cirkvi „činní“ 
   Podľa Sacrosanctum Concilium, je Cirkev misionárska a zároveň kontemplatívna, a každý 
z nás musí mať oba tieto aspekty. V skutočnosti  kontemplatívna dimenzia sa týka konca 
nášho života, ktorým je zjednotenie sa s Bohom. V istom zmysle tento kontemplatívny aspekt 
očakáva veľké a definitívne stretnutie s Bohom. Žijúc svoj kontemplatívny rozmer takýmto 
mimoriadnym spôsobom, nám František ukazuje, že duchovný rozmer života je rovnaký pre 
všetkých. Ako teológ Karl Rahner povedal, že kresťania 21.storočia budú buď mystikmi alebo 
nebudú kresťanmi, ďalšia epocha je buď mystická alebo nie je ničím. Ako veľmi v súčasnej 
dobe pokračuje František vo svojej výzve. Naše osobné povolanie sa uskutočňuje a napĺňa 
v spojení s Ježišom, ktorý nám tu a teraz dovoľuje zakúsiť, aká bude naša úplná zrelosť, keď 
nás definitívne zavedie do Otcovej slávy. 
 
Obsah Fatimského Posolstva, ktoré František stelesnil najintenzívnejšie... 
   Veľký milovník krásy, ktorým bol František, jedného dňa vyhlásil, že bol rád, ak videl 
anjela, ale omnoho radšej videl našu Pani. Najradšej hľadel na našu Pani v tom svetle, ktoré 
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z nej vychádzalo a prenikalo ich srdcia. Inými slovami, tak citlivým na krásu mohol 
rozlišovať medzi roztomilosťou anjela a omnoho väčšou roztomilosťou našej Pani, ale náš 
Pán je samozrejme ešte pôvabnejší. 
   Potom ide aj o Františkovu duchovnosť kajúcnosti. Keď pocítil, že naša Pani bola smutná 
kvôli hriechom ľudí, hlboko sa ho to dotklo a túžil len po tom, aby ju utešil. Trávením hodín 
v prítomnosti ukrytého Ježiša, sa úplne odovzdal Eucharistickej adorácii, vďakyvzdávaniu. 
Nikdy nebudeme poznať stupeň intenzity jeho osobného vzťahu s Bohom. 
   Okrem toho nemôžeme nikdy zabudnúť na jeho lásku k ružencu. Naša Pani povedala, aby 
sa František modlil veľa ružencov a sám povedal, že sa pomodlí toľko ružencov, koľko si 
bude naša Pani želať! Ako Ján Pavol II. napísal: „Ruženec nás prenáša na stranu Márie 
a umožňuje jej, aby nás vychovávala a formovala, kým Kristus nebude v nás úplne 
vyformovaný (Rosarium Virginis Mariae).“ Toto sa stalo s Františkom. Ešte viac 
pripodobnený Ježišovi rukami Márie, získal skutočne úchvatnú schopnosť kontemplácie. 
 
Skúsenosť a svedectvo Františka povzbudzuje všetkých žiť kresťanský život... 
   Všetko, čo sa žiadalo od maličkých pastierikov, formuje časť toho, čo bolo vždy životom 
Cirkvi. Fatimské Posolstvo nepojednáva v abstraktných fantazijných mystikách. Naopak, je to 
povzbudzujúce, pretože konkrétnym spôsobom vyjadruje dynamickosť Cirkevnej tradície 
a približuje nás k skúsenosti i k viere nespočítateľných generácií kresťanov. 
   Skúsenosť maličkých pastierikov nám ukazuje, že dokonca i dieťa, v krátkom čase dvoch 
alebo troch rokov, môže hlboko a intenzívne prežívať tajomstvo Eucharistie. Vo Františkovi 
zvlášť vidíme aj jeho lásku k hriešnikom, s ktorými sa cítil byť jedno a pre ktorých bol 
pripravený priniesť akúkoľvek obetu. Takto spolu s nimi vo svojom srdci, v prítomnosti 
ukrytého Ježiša, obdivuhodne kombinuje prikázania milovať Boha a našich blížnych, 
v najhlbšej pravde Pánovho evanjelia. 
   Všetko toto bolo uskutočňované dieťaťom, ktoré bolo blahorečené Cirkvou, nepochybne 
preto, aby nám všetkým povedala, že je nevyhnutné žiť tak, ako žil on, aby sme dosiahli 
svätosť. Ak tak mohlo žiť dieťa, potom môžeme aj my. František je „talent,“ ktorý Boh zveril 
svetu! 

 
 

Blahoslavený František  Marto – chlapec nohami na zemi a srdcom v Bohu 
 

   Vo svojich spomienkach Lucia opisuje nasledujúcu epizódu: „ Jedného dňa, boli sme vtedy 
preč z Aljustrela, na našej ceste do Cova da Iria, keď nás skupinka ľudí nečakane stretla na 
zákrute cesty. Aby nás lepšie videli a počuli, poslali mňa aj Hyacintu na múr. František 
odmietol ísť na múr, akoby sa bál, že spadne. Potom sa pomaličky presunul a oprel sa 
o schátraný múr na opačnej strane. Chudobná žena a jej syn, vidiac, že sa im nepodarilo 
hovoriť s nami osobne ako si priali, šli k Františkovi, sklonili sa pred ním a prosili od neho 
milosť. František si tiež pokľakol, dal si dole čiapku a opýtal sa ich, či by sa s ním 
nepomodlili ruženec. Povedali, že by sa radi pomodlili a začali sa modliť ruženec. Čoskoro sa 
všetci tí ľudia prestali pýtať zvedavé otázky, tiež padli na kolená a modlili sa.“  
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   Bál sa František, aby nespadol? Malý priateľ, ktorý bežal za svojou ovečkou cez hornaté 
svahy, ktorý hral na svojej píšťale na vrchu toľkých múrov, ktorý často sám sedával na vrchu 
skaly a kontemploval prírodu Serra de Aire, ktorá mu toľko rozprávala o Bohu, kým sa modlil 
ruženec! 
   František nechcel byť dávaný na vysoké miesta, ktoré mu nepatrili, pretože pokorne prijal 
svoju nízku pozíciu a nepreukázal žiadnu túžbu po veciach, ktoré mu nepatrili. Od 
prirodzenosti bol poslušný a mierumilovný. Zdalo sa, že si priznáva pravdu o sebe. Od tej 
chvíle, nie „hore“, ale „dole, nižšie,“ bolo to, kde chcel byť a čo si vybral, skutočne kráčajúc 
nohami po zemi, v úprimnom prijatí seba s poslaním, ktorým ho Pán poveril. 
   Bolo to na mieste, ktoré mu pridelili, jeho príroda a podmienky, ktoré ho priťahovali. 
Nesnažil sa upútať pozornosť na seba, ale ukazoval na Boha, na dôvernosť modlitby. 
   Prečo František priťahoval ľudí? Deliac sa s niekoľkými vecami, ktoré vlastnil, žil chudobu, 
ktorá mu umožnila upriamiť svoje srdce na Boha. V jeho vnútri bolo miesto, kde mohol Boh 
prebývať. Jeho srdce bolo naplnené Bohom a vecami, ktoré sa Boha týkali: trpiace a hriešne 
ľudstvo a príroda od východu slnka až po zvieratá. 
   Lucia nám rozpráva, že stretnutie s anjelom pomohlo Františkovi lepšie pochopiť „kto je 
Boh, ako nás miluje a túži byť milovaný.“ Na základe toho sa pýtal množstvo otázok 
o Bohu, o Jeho láske a o našej Pani. A v skutočnosti hneď po prvom zjavení našej Pani, 
vzrástol František v poznaní Boha. 
   Ponorený do pocitu očarenia a údivu, charakteristické pre detstvo, vykríkol: „Horeli sme 
v tom svetle, ktorým bol Boh, ale neboli sme spálení! Kto je Boh? Nikdy nebudeme schopní 
vypovedať to slovami. Áno, je to niečo, čo skutočne nikdy nebudeme môcť vyjadriť!“ Rada 
si spomínam na Františka a jeho kladenie otázok, začudovanie, smäd potom, aby vedel viac. 
Rada v ňom vidím ten čistý úžas, typický pre deti. Tento Boh, ktorý bol centrom jeho života, 
sa mu zdal „smutný pre ľudské hriechy“ a to sa ho hlboko dotklo: „Ako mi je ľúto, že On 
je taký smutný! Keby som Ho len mohol utešiť!“. Vzal si to za svoje poslanie utešovať 
Boha. Uskutočňoval svoje poslanie kdekoľvek bol, či uprostred prírody, ale nadovšetko 
miloval spoločnosť „skrytého Ježiša“ v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Dokonca cítil, že 
toto povolanie bude jeho povolaním aj po smrti. Keď ho Lucia pobádala modliť sa za rôzne 
veci krátko predtým, ako zomrel, odpovedal: „Pozri, bude lepšie, ak poprosíš radšej Hyacintu, 
aby sa za tie veci modlila, pretože sa bojím, že všetko zabudnem, keď uvidím nášho Pána. 
A potom, viac než čokoľvek iné, chcem Ho utešiť.  
   Malý František môže byť pre nás všetkých vzorom, od ktorého sa môžeme učiť stelesniť 
ducha detstva, ktoré Ježiš predstavil ako model nebeského kráľovstva (Mk 10, 14-16). A to 
nie preto, že František bol 10-ročné dieťa, ale skôr kvôli jeho pokore a jednoduchosti, pre 
jeho úplnú dôveru v Boha, ktorá mu umožnila prekonať jeho strach, keď čelil náročným 
situáciám (vo väzení dodával odvahu Lucii aj Hyacinte), kvôli schopnosti nechať sa uchvátiť 
zmyslom tajomstva, pre jeho ochotu uskutočniť Boží plán preňho, skrze Nepoškvrnené Srdce  
Márie.  
   Hoci bol iba dieťa, pochopil, čo bolo centrom a tým najdôležitejším vo Viere. Vyjadril to 
vlastným spôsobom: „Bol som rád, keď som videl anjela, ale omnoho radšej som videl našu 
Pani. Ale najradšej som videl nášho Pána vo svetle z našej Pani, ktoré prenikalo naše 
srdcia.“ Keď počúvame spôsob, ktorým dieťa vníma hierarchiu právd viery, túžime sa modliť 
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ako sa modlil Ježiš: „Zvelebujem Ťa , Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred 
múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ (Lk 10, 21) 
   Keď vidíme v živote Františka odraz rovnakého svetla, aké ho uchvátilo, vzdávame vďaky 
za dar jeho života – „svieca, ktorú Boh zapálil, aby osvetľovalo ľudstvo v temnote 
a v nepokojných časoch“ (Ján Pavol II pri ich blahorečení, 13.5.2000), ktorý v dnešných 
časoch predstavuje nepokojné hľadanie nádeje. 
 
 

 

František a Hyacinta Marto 
Svätci, Boží dar pre svet 

(sr. Angela de Fatima Coelho – postulátorka pre Kauzu svätorečenia Františka a Hyacinty 
Marto) 

 
   Svätci, svätosť: to sú buď už obohrané slová, alebo stratili svoj pôvodný význam. Nadmerné 
používanie alebo znehodnotenie obsahu, ktorý reprezentujú, urobilo tieto termíny, ktoré stále 
potrebujeme používať a bez ktorých sa nezaobídeme, bezvýznamnými. 
   Vo svete, ktorý zovšednel kvôli nedostatku vzorov, svätci – Boží priatelia počas celých 
ľudských dejín, vnášajú svetlo na naše cesty cez svoje svedectvo lásky k Ježišovi Kristovi 
a ich vieru v premieňajúcu prítomnosť Zmŕtvychvstania. 
   Môžeme povedať, že každý z nich pod činnosťou Ducha Svätého, žil určitú podobu života 
nášho Pána, ako keby v každom z nich ožila jedna stránka Evanjelia, až kým nedospejeme 
všetci „k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku.“ (Ef 4, 13) 
   Svätci šli pred nami na našej ceste – žili realitu, akú žijeme aj my, zakúšali ťažkosti 
a pokušenia našich ľudských podmienok a učili sa rozoznávať znamenia Boha v dejinách. 
Teraz, keď sú blízko pri Bohu, sprevádzajú nás na našej ceste počas života – s nimi sa učíme 
rozlišovať znamenia Boha a Jeho prítomnosti v našich životoch. 

 
 
Stále ich potrebujeme 
   Vo svojej konštitúcii Lumen Gentium nás Druhý Vatikánsky Koncil nabáda „vziať si od 
svätých príklad ich spôsobu života, priateľstvo v ich spoločenstve a pomoc ich príhovoru.“ 
(51) 
   V neustále sa meniacom svete, v Cirkvi, ktorá čelí mnohým výzvam, istota, že „dejiny 
Cirkvi sú dejinami svätosti“, nás pobáda očakávať s dôverou povzbudenie od svätých. 
   Oni pokračujú v tom, že zostávajú „soľou zeme a svetlom sveta“, hoci z ich miesta 
v Spoločenstve svätých, žijú v tomto svete odlišným spôsobom a majú moc upriamiť náš zrak 
na nebo napriek tomu, že žijeme uprostred toľkej slabosti a osobných obmedzení. 
 
Príklad maličkých pastierikov Františka a Hyacinty 
   V malých Fatimských pastierikoch máme príklad tejto svätosti, ktorá je tak veľmi potrebná 
v dnešnom svete: ich životy sú uchvacujúce! V nich oboch vidíme, ako „Božia moc premieňa 
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ľudskú krehkosť, slabosť a dvíha ju ponad seba.“ (List portugalských biskupov ku 
blahorečeniu maličkých pastierikov, 1) 
   Maličkí pastierikovia sú živým dôkazom krásnej stránky Evanjelia, kde náš Pán kladie do 
stredu učeníkov dieťa a pozýva svojich priateľov byť ako deti, pretože v deťoch „je niečo, čo 
nikdy nemôže chýbať tomu, kto sa snaží vojsť do nebeského kráľovstva.“ (Ján Pavol II., 
List deťom) 
   Teraz, keď boli blahorečení a umiestnení na svietnik svätosti v Cirkvi, kde žiaria zvláštnym 
jasom, malí pastierikovia sa prihovárajú v našom mene pri Bohu. Podľa slov Jána Pavla II: 
„Aká obrovská sila je v modlitbe detí!“ (Ján Pavol II., List deťom) zveril niektoré úmysly 
svojho srdca do ich modlitieb – ako Pastier Cirkvi! A tak, spolu s portugalskými biskupmi, 
môžeme povedať: „Ak sa toto môže tvrdiť o deťoch, kým žijú, o čo skôr môžeme počítať 
s orodovaním detí, ktoré Cirkev vyhlásila za svätých.“ (List portugalských biskupov, 4). 
   Radi by sme videli v mnohých kresťanoch znovuoživenie tejto dôvery príhovornej modlitby 
Františka a Hyacinty. 
    
 
 

Kongres Hyacinta Marto: Od stretnutia k súcitu 
 

   Šťastnou zhodou okolností budeme mať vo Fatime Svätého Otca počas roka, v ktorom 
takisto slávime sté výročie od narodenia Hyacinty Marto, maličkej pastierky, ktorá viac ako 
ostatní, hovorila o oddanosti voči pápežovi a Cirkvi. V kontexte udalostí vo Fatime, je tento 
prvok zvlášť významný, keďže korešponduje s jedným z najdôležitejších aspektov duchovnej 
cesty, ktorú nasledovali tieto deti. 
   Preto Fatimská svätyňa organizuje Kongres Hyacinta Marto na zvýraznenie týchto 
spomienok. Uskutoční sa 4.-6.júna 2010 v Centre Pavla VI. vo Fatime, a bude sa volať 
Hyacinta Marto: Od stretnutia k súcitu. 
   Bude to dobrá príležitosť hľadieť na Fatimské posolstvo z pohľadu duchovnosti Hyacinty. 
Budeme sa snažiť, aby sme nielen viac priblížili osobnosť tohto dieťaťa, ale aby sme taktiež 
identifikovali niektoré významné črty jej vnútorného pohľadu, čo môžeme využiť ako kľúče 
k prečítaniu Fatimského posolstva i kresťanského života. 
   Súcit bude spúšťacím bodom pre porozumenie Hyacintinej osobnosti a duchovnosti. Táto 
úvaha nám takisto pomôže teologicky objasniť myšlienky vzťahujúce sa k tomuto rozmeru, 
ako je pokánie, odčiňovanie urážok, záväzok obetovať sa, zmysel utrpenia, Boh čeliaci zlu, 
spoločenstvo pokrstených. Zároveň nám to tiež umožní objaviť niektoré dôsledky súcitu 
v rozličných aspektoch života ako je vzdelanie, zdravotná starostlivosť, duchovnosť, morálka, 
účasť na sociálnych záležitostiach, a iné. Uvidíme, ako sa tento postoj na strane maličkej 
Hyacinty zhoduje s podstatným aspektom Fatimského posolstva, ktoré pokračuje aj v súčasnej 
dobe vo svojich výzvach voči Cirkvi i spoločnosti. 
 
Haycinta, pápež a Fatima 
   90 rokov po smrti blahoslavenej Hyacinty znova prichádza do Fatimy pápež, 10 rokov po 
blahorečení maličkých pastierikov a počas stého výročia od narodenia maličkej Hyacinty. 
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   Šťastná zhoda okolností a vhodná príležitosť pre nás znova nahliadnuť do trojitého vzťahu 
medzi týchto troch aktérov: maličkých blahoslavených, veľkého pápeža a dokonca na ešte 
väčšiu postavu Márie (z Nazaretu, ktorá je samozrejme tá istá ako Mária z Cova da Iria). Ale 
ako sú títo traja navzájom prepojení, počnúc malou Hyacintou, pre ktorú, ako vieme, bol 
Svätý Otec jeden z jej najobľúbenejších duchovných, spolu s Ježišom ukrytým v Eucharistii 
a s Nepoškvrneným Srdcom Márie? Berme do úvahy, že to, čo o tom vieme, okrem odkazu na 
´muža oblečeného v bielom,´ v tretej časti tajomstva, pochádza zo spomienok jej sesternice 
Lucie. Hyacinta rozprávala veľmi málo počas rozličných vypočúvaní, ktorým bola podrobená. 
V podstate len potvrdzovala to, čo povedal jej brat a sesternica. Vieme, že na konci ruženca sa 
vždy pomodlila trikrát Zdravas´ Mária za Svätého Otca a túžila ho vidieť: „Ako rada by som 
videla Svätého Otca.“ Hyacinta a František ponúkali svoje slzy za obrátenie hriešnikov, za 
Svätého Otca a na odčinenie hriechov spáchaných voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Vo 
vízii pekla im prvá časť odkryla prenasledovanie Svätého Otca, „Svätý Otec bude musieť 
veľa trpieť.“ Z tohto uhla pohľadu, vďaka vízii dieťaťa, pastierky Hyacinty, Fatima predvída 
náročnú cestu, po ktorej museli šliapať pápeži počas 20.storočia, ktoré je považované za 
najkrutejšie storočie v dejinách. Pre Hyacintu je poslanie pápeža príliš tŕnisté a ťažké, 
skutočne mučivé, ako jedno stretnutie veľkého apoštola Pavla s odlišnými, náročnými, ale 
vždy nevyhnutnými a naliehavými úsiliami znovu ohlasovať evanjelium v rôznych kultúrach 
(1 Sol 2,2). 
   Pri jednej príležitosti, keď deti boli pri studni Luciiných rodičov, mala Hyacinta víziu 
Svätého Otca: „Videla som Svätého Otca vo veľmi veľkom dome, kľačal pri stole, tvár mal 
skrytú v dlaniach a plakal. Vonku stálo plno ľudí a niektorí do neho hádzali kamene, iní 
mu nadávali a hovorili škaredé slová. Úbohý Svätý Otec! Musíme sa za neho veľa modliť!“ 
Toto je láskyplné a žiadnym spôsobom nie zľahčujúce rozprávanie zo strany niekoho, kto vie, 
že Svätý Otec býva vo veľkom dome, ktorým je Cirkev. Podľa nej si Svätý Otec zaslúži lásku 
a úctu. Rovnaké videnie sa udialo v Lapa do Capeco, kde Hyacinta povedala, že mala videnie 
Svätého Otca modliaceho sa v kostole pred Nepoškvrneným Srdcom Márie. Toto sú základné 
témy a informácie, ktoré nachádzame v dokumentácii a nadovšetko v Spomienkach sestry 
Lucie. 
   Hyacinta mala v skutočnosti osobitnú lásku k pápežovi, o ktorom hovorila ako o Svätom 
Otcovi, otcovskú a príliš osobnú formu odkazujúc na neho v kresťanskej viere. 
   Najmladšia z maličkých pastierikov už urobila rozdiel medzi jazykom viery a jazykom 
určitej tradície so svojím vedľajším významom moci. Takáto láska voči pápežovi bola 
normálna na začiatku 20.storočia., keď sa na pápeža hľadelo presne tak, ako ho videla 
Hyacinta: ako na otcovskú a blízku postavu (oproti dogmatickému vnímaniu pápeža ako 
triumfálnej postavy v čase Prvého Vatikánskeho Koncilu), ako na postavu svätosti so všetkou 
symbolickou i morálnou váhou, ktorú tento význam obsahuje. Pre toto dieťa takáto ctená 
osobnosť nemohla trpieť alebo byť podrobená urážkam, pokorovaniu, či inému druhu 
opovrhovania a pohŕdania, pretože skrze túto postavu to všetko bolo nasmerované na 
Cirkevnú rodinu, do ktorej patrila, a ktorej členom bola aj Hyacinta. Hyacinta nechcela vidieť, 
aby sa s akýmkoľvek členom jej rodiny (vrátane Svätého Otca) zaobchádzalo zle. Bola veľmi 
rozrušená neľudským zaobchádzaním, ktorému bol Svätý Otec podrobený pri jej videní 
v tretej časti tajomstva. On zjednocuje celé Fatimské posolstvo. Takto sa Fatima začala spájať 
so Svätým Otcom. To Fatima priviedla do Cova da Iria dvoch pápežov, a chystá sa priviesť 



85 
 

tretieho pápeža, ktorý čoskoro príde. Fatime uverili rovnako, ako keď Boh pracoval na logike 
Vtelenia – zdola smerom hore – a nie pápežským dekrétom – z vrchu smerom dole. Podľa 
interpretácie navrhnutej sestrou Luciou a Cirkvou, čo sa týka vízie pekla a tretej časti 
tajomstva, postava oblečená v bielom stelesňuje všetkých kresťanov, ktorých žiarivosť viery 
osvetľuje tmavú stránku situácií smrti a násilia, ktoré napádajú Cirkevnú komunitu. Opätovné 
prehlásenie proroctva, ktoré sa uskutočňuje vo Fatime, zahŕňa slovo zaoberajúce sa postavou 
oblečenou v bielom. Toto slovo vychádza z úst malého dievčatka, podľa ktorého treba 
Svätého Otca brániť a pomôcť mu. Nejde o normálny alebo banálny spôsob rozprávania 
o postave nástupcu sv. Petra, ktorý je zvyčajne predstavovaný z uhla pohľadu svojho 
úradníckeho poslania. 
   Čo teda potom musí dieťa povedať, čo sa podstatne týka postavy takej dôležitej v živote 
Cirkevnej komunity? Ako je možné, že obyčajné a neznáme Božie dieťa spôsobí, že 
prichádza pápež, aby navštívil ju, jej brata a jej sesternicu? Fatima k tomu pomohla. 
Akékoľvek dieťa mohlo normálne alebo ľahostajne rozprávať o pápežovi. Ale čo spôsobuje, 
že jazyk, ktorý Hyacinta používa a veci, ktoré hovorí o Svätom Otcovi, sú také výnimočné? 
Na tomto požehnanom mieste, požehnanom, pretože tam si Boh prial, aby ľudia o Ňom 
hovorili v dobrom, tu, v tejto svätyni, Cirkev 20.storočia znova počúvala vyhlásenie 
proroctva, v ktorom by Boh pokračoval, aby navštívil svoj ľud v časoch násilia spôsobeného 
ľudskými rukami, návštevy uskutočnené v tomto čase na príhovor Márie. Teraz už nemáme 
žiadne svätyne, pokiaľ ich niekto neuloží ďalej, pokiaľ niekto nezmení toto miesto na také, 
ktoré by bolo úplne odlišné od ostatných kvôli osobitnému účelu (v Biblickom termíne sa to 
označuje posvätenie). Fatima sa takto stala svätyňou, pretože sa stala privilegovaným 
a oddaným miestom pre samotnú Hyacintu. Vždy sa chcela vrátiť späť do Cova da Iria, 
pretože tam nachádzala ticho potrebné na modlitbu, kde znovu mohla v modlitbe ruženca 
nachádzať Pani Nepoškvrneného Srdca. Preto toto dieťa nehovorilo o Svätom Otcovi nejakým 
banálnym spôsobom. Začali by sme tým, že Hyacinta rozpráva o Svätom Otcovi, nie 
o pápežovi. Bude pokračovať v rozprávaní o Svätom Otcovi vo svätyni, teda nie len na 
akomkoľvek mieste, ani nehovoriac o ňom akýmkoľvek spôsobom. Nerozpráva neznámymi 
slovami, novými frázami alebo abstraktnými dogmatickými výrazmi. Rozpráva o ňom ako 
o niekom, kto je členom jej rodiny. Nemení si ho v nejaký dokonalý vzor (v bode vnímania 
potreby modliť sa zaňho a v jeho mene), ale hovorí o ňom spôsobom, ktorý viera zvyčajne 
nerada počúva alebo sa od toho odvracia: hovorí o tom, že druhí jeho slová nepočúvajú, že je 
prenasledovaný, že trpí, robiac z neho exemplár Cirkevnej komunity. Pre Hyacintu je pápež 
rozhodne ľudská bytosť, nie boh. Pre ňu Svätý Otec nie je dokonca ani akási typická postava 
pre jej vek, ale hľadí naňho v jeho jednoduchej ľudskosti, v súvislosti so svedectvom svojej 
viery, ako najvyšší vzor veľkých synov a dcér Cirkvi. Teda Hyacinta sa na neho pozerá ako 
na otca, ako na svätca, črty, ktoré sa nadovšetko zhrnuli v pápežskom poslaní ako Kristovho 
zástupcu. Takto žila Hyacinta nesmierne duchovné a misionárske spoločenstvo s nástupcom 
sv. Petra. Žila a praje si ďalej žiť pápežské desideratum s teologickou poznámkou jednotiacej 
moci cirkvi. Fatima nám tak dáva blahoslavenú, ktorá žije zjednotená s Cirkvou, pretože je 
spojená s nástupcom sv. Petra. 
   Náklonnosť Fatimy k nástupcovi sv. Petra, pochádza z lásky a záujmu maličkej 
blahoslavenej o Svätého Otca, v ktorom videla zastúpenú celú Cirkevnú komunitu. Je teda 
dieťaťom, ktoré vo veku, v ktorom ešte len začína používať rozum, je si prorocky vedomá 
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ťažkostí poslania pápeža. Je dieťaťom, ktoré je schopné povedať najvyššiemu funkcionárovi 
Cirkvi, čo je jeho poslanie počas dejín naplnených nepokojom a zmätkom. Je to možné len 
v kontexte mystickej skúsenosti, ku ktorej bola Hyacinta pozdvihnutá na príhovor Pani, belšej 
ako slnko. Toto proroctvo, týkajúce sa Cirkvi a Svätého Otca, sa ozýva počas celého 
20.storočia, znova sa interpretuje retrospektívne i perspektívne, ohlasujúc poslanie Cirkvi. 
Z tohto uhla pohľadu a v tomto kontexte, pomáha Hyacinta pápežovmu poslaniu pridŕžať sa 
svojim cieľom, poslaniu, svojej totožnosti, udeľujúc mu silu kresťanskej vytrvalosti, ktorá sa 
stala dostupnou skrze opätovnú interpretáciu proroctva. Už od počiatku nebolo Evanjelium 
vždy prijaté, naopak, veľakrát bolo odmietané s katastrofálnymi následkami. Aj evanjelisti 
pripomínajú toto odmietnutie. Skutočne sa vraciame do obdobia prorokov, ktorí karhali 
Izraelský národ, ktorý tak často zabúdal na Božie Slovo. Ježiš sa tiež stretáva s nepochopením 
v srdciach tých, ktorí boli Jeho (Mk 9,30-35). Po Veľkej Noci narazila Cirkev na múr 
ľahostajnosti, ktorý stretol Pavol v Aténach (Sk 17), zatiaľ čo sa Ježiš stretáva s nenávisťou 
vo svojej rodnej Galilei (Mk 1,14-3,6a). Nikto, kto dáva svoj život z lásky k pravde a hlása to, 
si nezaslúži takéto zaobchádzanie. Je to bolestivé, odrádza to, a samozrejme vyčerpáva. Ani 
malá Hyacinta nedokázala reagovať na násilie voči Božej pravde ohlásenej v Evanjeliu. Jej 
úzkosť čeliac nepriazne osudu, ktorej bola postava Svätého Otca podrobená, reprezentuje 
normálnu reakciu prorokov, Božích mužov a žien. A tak sme v prítomnosti dieťaťa, ktoré je 
vo svojej viere zrelé, dieťa, ktoré je prorokom. Je to akýsi druh paradoxu! Ale zároveň aj nie, 
pretože dokonalá chvála vychádza z úst detí a z tých, ktorí majú čisté srdce, dokonca aj 
uprostred žiaľu a smútku, ako čítame v Žalme 8,3a: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si 
si chválu naprotiveň svojim nepriateľom...“  Boh rozpráva v jednoduchých srdciach, ústami 
maličkých, a hovorí ich jazykom (1Kor 1,27-28). Maličká asistuje pri poslaní toho, ktorý je 
taký veľký. Táto maličká blahoslavená urobila z Fatimy pápežovo miesto, spôsobiac, že 
Fatima ukazuje pápežovi náročnú cestu, ktorú je potrebné nasledovať v mene vernosti 
Evanjeliu. Je to skutočné posolstvo, nie len akási ilúzia. Ale bez prečítania proroctva, ktoré je 
negatívne i reaktívne, nám napokon zjavuje nádej, pretože muž oblečený v bielom naďalej 
pokračuje na svojej ceste uprostred prekážok mnohých ideí a dejín.  
 
 
 

Hyacinta Marto: Život prijatý, život darovaný 
(Emanuel Matos Silva: kňaz diecézy Portalegre-Castelo Branco) 

 
   Aká nádherná Pani! Vykríkla Hyacinta hneď po tom, čo videla našu Pani pri prvom zjavení. 
Krása Nebeskej Matky uchvátila Hyacintu až do takej miery, že nemohla nikdy zabudnúť na 
tento okamih. Alebo dokonca ani prestať o tom rozprávať, pretože, ako sa neskôr priznala 
Lucii: „niečo v mojom vnútri mi nedovoľovalo mlčať.“ 
   V skutočnosti toto očarenie v tomto malom dieťati vytvorilo vtedy takú veľkú harmóniu, že 
všetko, čo neskôr urobila, nad čím rozmýšľala a čo žila, patrilo novému zmyslu, ktoré  
darovalo jej životu stretnutie s Božou Matkou. „Milujem nášho Pána a našu Pani tak veľmi, 
že sa nikdy neunavím rozprávajúc im, že ich milujem.“ 
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   Hyacinta Marto sa narodila 11.marca 1910. Práve dosiahla sedem rokov v čase prvého 
zjavenia, ale nado všetko mala už v tom veku veľkosť duše, ktorej viera je tvorivá, a v ktorej 
sa rozvíjali jej veľké lásky: láska k Eucharistii (ukrytému Ježišovi), k Nepoškvrnenému Srdcu 
Márie, k Svätému Otcovi, a samozrejme, k hriešnikom. Spása hriešnikov bolo to, čo ju 
najviac zaujalo, a zároveň to bol pre ňu veľký dôvod pre prinášanie obety. 
   Viera, v skutočnosti, predtým, než sa stane odpoveďou alebo otázkou, sa prejavuje ako 
harmónia, ako úplná nezištnosť, ktorá napĺňa i priťahuje, vzťah s obrovským Tajomstvom 
Boha, ktorého si nemožno privlastniť, ale zároveň od ktorého nikto nemôže utiecť. Toto bolo 
nepochybne to, čo sama Hyacinta, maličká vekom i postavou, zažila pred tajomstvom Boha, 
zatiaľ čo zároveň bola Ním podopieraná. 
   Preto najpríťažlivejšie na postave a osobe Hyacinty je krása jej viery, ktorá sa prejavuje 
v harmónii, nezištnosti a nado všetko v jasnom nazeraní na pravdu. Pre Hyacintu bolo všetko 
jednoduché a jasné. Všetko. Pravda je očividná, nikto jej nemôže jednoducho utiecť. A práve 
tam sídli harmónia. Jej dôvera v Pani, ktorá je „takým naším priateľom,“ bola úplná. Strach 
nemá posledné, ani rozhodujúce slovo. Nebezpečenstvo trestu nepriťahuje jej pozornosť 
k tomu, aby konala veci iným spôsobom, ani ju nenúti zabúdať na požiadavky Nebeskej 
Matky. V Hyacinte je všetko jednoduché. A čím jednoduchšie sú veci, tým sú presvedčivejšie, 
a o to viac zrejmé. Krása, ktorá žiari, je odblesk pravdy a dobroty. 
   Prirodzene, ako Lucia zaznamenáva, jej detinská povaha mala určité búrlivé hrany: bola 
náladová a mala sklon trucovať, ak veci nešli tak, ako si priala... bola veľmi pripútaná 
k veciam. Ale táto povaha neprotirečila Tajomstvu, ktoré ju ožarovalo. Naopak, bola to 
dokonalá príležitosť, aby milovala Ježiša a rástla v Jeho láske. 
   Hyacinta urobila z každého okamihu a z celého svojho života „obetu, ktorá by sa páčila 
Bohu.“ A práve touto obetou, ktorá bola príjemná Bohu, prežila celý svoj život. Hneď po 
zjavení anjela sa oddala pokániu, vždy sa obetovala za obrátenie hriešnikov, znášala falošné 
obvinenia ľudí, podozrievanie a výčitky od svojej vlastnej rodiny, strach a vypočúvanie 
administrátora v Ourém, ktorý ju zastrašoval, väzenské súvislosti, a z každej chvíle v 
spoločnosti so svojím bratom a sesternicou, i zo všetkých hier vytvorila úprimnú skúsenosť 
„obety, ktorá by sa páčila Bohu.“ 
   Ale najpôsobivejšie na Hyacinte nebola len skutočnosť, že všetko vložila do Božích rúk 
v postoji „prijateľnej obety Bohu,“ ako niekto, kto jednoducho hovorí: „Vezmi si, Pane, 
a urob, čo sa Ti páči, pretože ja nie som schopná, keďže som veľmi malá“! to by mohla byť 
jednoducho skúsenosť jej potrebnosti a ľudskej malosti. 
   Ale najpôsobivejšie je vidieť Hyacintu premeniť každý okamih a každú skúsenosť na 
„prijateľnú obetu,“ inými slovami, robiť všetko, aby chválila Boha a robiť len tie veci, ktoré 
oslavujú Boha. A teda týmto spôsobom, každé nepatrné gesto, každý pocit, každá hra, každé 
slovo, každý pohľad sa stal príležitosťou k obráteniu, presnejšie, všetko sa tak mohlo stať 
„prijateľnou obetou Bohu.“ 
   Nikto neobetuje niečo, o čom vopred vie, že sa to nebude páčiť Tomu, komu je to 
obetované. A tak, aby sme sa uistili, že je to prijaté, musia byť pred obetovaním premenené. 
Toto robila Hyacinta: zjednotila sa so svojím Ježišom, ktorého tak veľmi milovala a pod 
dohľadom svojej Nebeskej Matky prekonala svoju povahu, pretvoriac jej popudlivosť na 
tiché, pokorné a milujúce srdce, vzdialila sa od spoločnosti a hier tých, ktorí ohovárali, 
dokonca počas hier uprednostňovala ukázať svoju lásku k Ježišovi: namiesto hrania sa sypala 
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kvety ako anjeli, pracovala bez obeda, aby ho dala iným deťom, jedla horké žalude z dubov, 
hoci bola veľmi smädná, odmietla piť vodu z lásky k hriešnikom, neustále hovorila Ježišovi, 
že to bolo z lásky k Nemu a za obrátenie hriešnikov, v opustenosti väznice a v jej túžbe po 
svojej mame sa jej znova podarilo obetovať sa a modliť sa ruženec spolu s ostatnými 
väzňami, znášala svoju chorobu a dala jej zmysel obetujúc ju z lásky k Bohu a za obrátenie 
hriešnikov, radšej sa obetovala za obrátenie hriešnikov skrze utrpenie, než prijatie radosti tým, 
že by bola so svojím bratom a so sesternicou. Keď už bola chorá, zvykla posielať „pozdravy 
nášmu Pánovi a našej Pani,“ ťažkosti s liečbou podstúpila ako obetu, znášanie neuhasiteľného 
smädu ako modlitbu chvály a pokánia, všetko za hriešnikov. A mnohé iné podobné zážitky. 
   Vyjadrenia života premeneného na „obetu, ktorá by sa páčila Bohu,“ sú obrovské v živote 
Hyacinty. Obetovanie sa za obrátenie hriešnikov bolo v predovšetkým a neustále vyjadrené 
v jej vlastnom obrátení. „Obeta, ktorá by sa páčila Bohu“ bolo jej čisté detské srdce, ktoré 
zostalo čisté skrze lásku, harmóniu jej vôle, jej inteligencie i lásky k Bohu, jej schopnosti 
zdieľať a prihovárať sa za ostatných, jej strach z hriechu, jej nekonečná túžba vidieť každého 
zjednoteného s Bohom a robiac dobro (zachraňujúc ich). 
   Hyacintiným veľkým tajomstvom bol Ježiš, jej obrovská láska k Ježišovi. Bola to práve jej 
láska k Ježišovi, ktorá jej umožnila odlíšiť peklo od Neba a zakúsiť, aký dobrý je Boh, bola to 
jej láska k Ježišovi, ktorá jej pomohla vnímať Eucharistiu, bola to jej láska k Ježišovi, ktorá 
jej pomohla hľadieť na ostatných (zvlášť na hriešnikov) ako na bratov a sestry, bola to jej 
láska k Ježišovi, ktorá napokon dala súlad jej životu, ktorý bol taký krátky, ale taký veľký, 
nesmierne veľký, veľký láskou. A v skutočnosti život je meraný láskou. 
   „Daruj všetku moju lásku nášmu Pánovi a našej Pani a povedz im, že budem toľko trpieť, 
koľko budú chcieť, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie hriechov voči Nepoškvrnenému 
srdcu Márie,“ povedala Hyacinta svojmu bratovi Františkovi krátko pred jeho smrťou. Je to 
pôsobivé vyjadrenie. Rovnako pôsobivá je ďalšia poznámka zaznamenaná Luciou v jej 
Spomienkach: „Čo budeš robiť v nebi?,“ opýtala sa Lucia Hyacinty. „Budem veľmi 
milovať Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Márie. Budem sa veľa modliť za teba, za hriešnikov, 
za Svätého Otca, za mojich rodičov, bratov a sestry a za všetkých ľudí, ktorí ma prosili 
o modlitbu.“... „Netráp sa, mamička. Pôjdem do neba a tam sa budem za teba veľmi modliť.“ 
Tu objavujeme život Hyacinty, život prijatý, život darovaný. 
   Deti sú v skutočnosti ľudskými bytosťami, ktoré sa nebránia láske ostatných, dávajú sa 
úplne, ak sa sami cítia milované. Ešte nevedia, ako majú milovať, ale nechávajú sa milovať. 
Je to vždy pýcha, ktorá je odolná voči láske. Aby sme sa nechali milovať, znamená to na 
druhej strane stratiť kontrolu nad daným vzťahom, znamená to stratiť niečiu oporu. Nik 
nemôže milovať bez toho, aby sa nenechal milovať. Je to pravý, prvý krok lásky. Prvý krok 
v dare, ktorý je prijatý. Ak sa nechám milovať, darujem tak druhým radosť z dávania. Deti sú 
presne tie, ktoré sú totálnym prijatím, a ktoré dávajú dospelým všetky radosti z dávania. Ešte 
nevedia, ako majú milovať, ale vedia, ako sa majú nechať milovať. 
   Takže, ako Svätý Otec Benedikt XVI. tak často zdôrazňoval, Ježiš nám neberie nič, čo je 
zvlášť ľudské. Naopak, dovoľuje nám zakúsiť vnímanie našich skutočných podmienok 
a zjavuje sa nám na ceste k premene. Čokoľvek sa deje, stretnutie s Bohom vždy zanecháva 
v ľuďoch silný náznak toho, že ich jedinou túžbou bude stretnúť sa s Ním znovu 
a kontemplovať Ho ešte viac tvárou v tvár Toho, ktorý sa im ukázal pred nimi. 
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A v skutočnosti vtedy, keď niekto miluje, stáva sa podobnejším Bohu, ak niekto miluje, 
zakúša svoj život ako veľké zjednotenie, ak niekto miluje, stáva sa slobodnejším. 
   Ľudia sú smrteľní nie iba ako nejaký následok, a nie iba preto, že dosahujú koniec života, ak 
zomierajú, ale takisto kvôli tomu, že to je ich stav od počiatku. A toto je veľká výzva, na 
ktorú musia všetci neustále odpovedať: uznať, že nebudú vždy nažive, teraz sú nažive, ale 
jedného dňa už nebudú, priznať si a zakúsiť svoju vlastnú krehkosť, zažiť krok za krokom 
prirodzenosť cesty, ktorú máme pred sebou a význam spoločenstva na ceste, každý musí dať 
zmysel svojej vlastnej existencii (Prečo? Kam?). A na tejto ceste stretáva človek najjasnejšiu 
pravdu, napriek všetkému, čo bolo povedané, takisto najviac zabúdanú zo všetkých právd, 
konkrétne to, že pre ľudí je prirodzené byť hladný, smädný, ospalý, mať strach, plakať, cítiť 
sa smutný, byť ukrižovaný a pochovaný, ale pre Boha je prirodzené kráčať po mori, zmeniť 
vodu na víno, vzkriesiť mŕtvych, otriasť svetom svojou vlastnou smrťou a zmŕtvychvstaním. 
   Hyacinta Marto toto všetko objavila, zakúsila a prehlásila svojím vlastným životom, 
a veľmi krásnym spôsobom. Chvála Pánovi. 
 

 
Hyacinta Marto... byť jedno s Cirkvou 

(P. Virgílio do Nascimento Antunes, rektor Svätyne našej Ružencovej Pani vo Fatime) 
 

1. Hyacinta, dieťa 
   Hyacinta bola najmladšia spomedzi troch maličkých pastierikov. Bola dieťaťom v každom 
zmysle slova: vekom, múdrosťou i milosťou, ak by sme prevzali slová z Evanjelia s odkazom 
na Ježiša, ktorý rástol pred Bohom i ľuďmi. 
   Bola vo veku, keď začínala používať rozum. Mala schopnosť rozumieť, poznávať 
a rozhodovať sa. Mohla si dovoliť nechať sa ovplyvniť pocitmi a postojmi v kultúrnom 
i náboženskom kontexte svojej rodiny i obdobia, v ktorom žila. Povedala, čo mohla a čo by 
mala povedať, a vedela udržať tajomstvo, ktoré jej bolo zverené. 
   Čo sa týka múdrosti, bola dieťa ako všetky ostatné deti, so svojím spôsobom správania, 
neskôr dokázala, že je schopná prevziať zodpovednosť, dotknutá láskou k Bohu i k ostatným 
až do konca. Bola naplnená touto múdrosťou, ktorú svätý Pavol označuje ako bláznovstvo 
v očiach sveta, ale ktorá je schopná ohromiť tých, ktorí sa považujú za múdrych. Jej múdrosť 
presahovala vedu a poznanie tým, že bola zameraná na to podstatné, žila múdrosť vo svetle 
viery a vo výzvach Boha adresované jej detskej mysli a jej vôli, ktorá sa riadila hlasom jej 
vlastného srdca. A Božia milosť konajúca v jej prirodzenosti, ju úplne premenila až tak, že 
mohla opakovať so svätým Pavlom: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus...“ (Gal 2,21). 
V skutočnosti už neboli dôležité predošlé veci, nové motivácie ju celkom napĺňali po jej 
silnom stretnutí s Božou milosťou. 
   Starý Zákon vždy chválil chudobných, jednoduchých, maličkých – chudobných v Bohu. 
Hyacinta bola jednou z nich v zmysle nádeje na všetko pochádzajúce od Boha a v pohotovosti 
stotožniť sa vo všetkom s Božou vôľou a s Božími požiadavkami. Prevzala postoj chlapca 
Samuela, ktorý takto odpovedal Hélimu: „Tu som, Pane, volal si ma.“ (1 Sam 3,6). 
   Aj v Novom Zákone Ježiš chváli maličkých. Vzal dieťa, postavil ho medzi ostatných 
a povedal: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 
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18,3). Pri čítaní Spomienok sestry Lucie, vidíme túto scénu s Ježišom v malej Hyacinte 
uprostred ľudí v Cova da Iria, medzi väzňami vo väznici v Ourem, i medzi pacientmi 
v nemocnici. Je dieťaťom, ktoré Ježiš chváli a vyzdvihuje nad všetkých ostatných. Práve 
takíto ľudia, s duchom dieťaťa, najlepšie stelesňujú pravú identitu Izraelského ľudu. 
   Takisto títo ľudia, s duchom dieťaťa, najlepšie stelesňujú pravú identitu Božieho ľudu, 
Cirkvi Ježiša Krista, sviatosť univerzálnej spásy. Hyacinta Marto bola úrodnou pôdou, aby 
v nej Boh mohol pestovať svoju milosť, Hyacinta bola ochotná prijať Jeho slovo, bola srdcom 
otvoreným na Božie volanie. 

 
2. Hyacinta Marto a katolicizmus 
   Napriek chýbajúcemu plnému poznaniu viery Cirkvi, vstúpila Hyacinta do jej 
najdôležitejších rozmerov. 
   V prvom rade sa nechala naplniť láskou Boha, Najsvätejšej Trojice, ktorú spoznávala skrze 
zjavenia anjela. Boha nachádzala v osobnej modlitbe plnej dôvery, v skúsenosti Boha ako 
otca, priateľa, dôverníka. Potom taktiež túžila prijať Ježiša v Eucharistii. Ježiš, ktorého príbeh 
o Jeho Umučení tak rada počúvala, sa s ňou dôverne stretával na mieste nazvanom Cabeco. 
Potom stretla našu Pani, Matku Ježiša i Matku Cirkvi, tú, ktorú všetky pokolenia budú 
nazývať blahoslavená. Hyacinta nevedela, ako môže byť kresťan bez toho, aby sa modlil 
ruženec našej Pani, ktorá je „malou Mamkou z neba,“ ako bola nazývaná v Hyacintinej rodine 
i v jej dedine. Navyše Hyacinta žila, myslela a cítila, vo vznešenom rámci, ktorým je Cirkev, 
spoločenstvo ľudí, ktorí sa týždeň čo týždeň spolu stretávali pri slávení svätej omše v nedele, 
pri udeľovaní sviatostí a pri slávení sviatkov. Viditeľná tvár Cirkvi jej bola známa ako 
farnosť, ktorej život sa točil okolo viery zdedenej od svojich predkov. Napokon, Hyacinta 
mala jasný pohľad na univerzálnosť Cirkvi, s odvolaním sa na Svätého Otca, námestníka 
Cirkvi, následníka Petra a hlavu Cirkvi. 
 
 
3. Nepoškvrnené Srdce Márie 
   Hyacinta nepoznala text apoštola Jána 19.kapitolu, v ktorej Ježiš daroval Jánovi Máriu za 
matku a Márii daroval Jána za syna. Toto je veľké tajomstvo Márie ako Matky všetkých 
učeníkov i celej Cirkvi, ktorá je sama učeníkom Ježiša, jediného Majstra. Napriek tomu dieťa 
vnímalo, že Mária sa spájala s Cirkvou spôsobom, ktorý naznačuje vzťah matky s jej deťmi. 
   Nepoškvrnené Srdce Márie sa teší z dobra, radosti i šťastia svojich detí. Zároveň trpí kvôli 
hriechom ľudí, pretože hriech je odmietnutím Božej lásky a uzavretím sa pred spásou, ktorú 
Boh ponúka. 
   Hyacinta sa teší s Nepoškvrneným Srdcom Márie v úzkej solidarite s Matkou Cirkvi, ktorá 
sa teší v Bohu, Spasiteľovi. Hyacinta je smutná a plače kvôli tŕňom, ktoré prebodávajú 
Máriino Srdce, ktoré nie sú ničím iným, než nevďačnosťou ľudí voči Božej láske, ktorá sa 
zjavila skrze Matku Cirkvi. 
   Hyacinta takisto nepoznala text knihy zjavenia 12.kapitolu, podľa ktorej je Žena Matkou 
a obrazom Cirkvi, ktorá trpí bolesti týkajúce sa darovania Krista svetu. Napriek tomu bola 
pripravená byť v plnej solidárnosti so Ženou a Matkou, ochotná prijať každú obetu, aby 
Cirkev, zastúpená v Márii, mohla byť zachránená. 
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4. Hyacinta, modlitba za hriešnikov 
   Byť jedno s Cirkvou nadovšetko znamená stotožniť sa so spásonosným poslaním Cirkvi. Po 
videní pekla, kam idú hriešnici, v nej utkvela myšlienka: obrátenie hriešnikov. Je potrebné 
modliť sa a obetovať, pretože mnohé duše idú do pekla, pretože nikto sa za nich nemodlí, ani 
sa neobetuje v ich mene. 
   Hyacintina najvrúcnejšia modlitba bola svedectvom jej solidárnosti s hriešnikmi: „O, 
Ježišu, je to z lásky k tebe a za obrátenie hriešnikov.“ 
   Modliac sa za hriešnikov, sa Hyacinta stotožňuje so spásonosným poslaním Cirkvi. 
Stotožňuje sa s Kristovým vlastným poslaním. 
   Nikdy nenájdeme Hyacintu modliť sa za seba, alebo prosiac o veci, ktoré potrebuje. Jej 
modlitba je modlitbou úplne za druhých, ku ktorým cíti blízky vzťah, ako keby boli súčasťou 
jej vlastného tela, ako keby na svojich pleciach niesla všetko, čo súvisí s nimi. 
   Hyacintin spôsob modlitby vyjadroval hlboké spoločenstvo, ktoré ju spájalo s ostatnými, 
nadovšetko s najchudobnejšími z chudobných – s tými, ktorí sa skrze hriech vzdialili od Boha 
a boli v nebezpečenstve zatratenia. 
 
5. Od obiet k Jedinej Veľkej Obete 
   Môžeme povedať, že Hyacinta mala dušu naozaj pripodobnenú Kristovi v jej utrpení 
a smrti, prijímajúc ich ako prostriedky spásy pre mnohých, pre hriešnikov. Ona, ako nevinné 
dieťa, sa podujala niesť hriechy ostatných, aby ich navrátila k Bohu. Jej obety, od tých 
najmenších, ako modlitba, darovanie svojho obeda chudobným a ovečkám, poslúchanie vôle 
svojich rodičov, udržanie tajomstva, povraz, ktorý nosievala, až k veľkým obetám, medzi 
ktoré patrí prijatie jej utrpenia a odlúčenia, prijatie dokonca aj smrti, sú spôsoby prejavu jej 
solidarity a lásky k celému ľudstvu. 
   Hyacinta nekoná nikdy svoje obety bezúčelne, ale vždy sú prejavom lásky, v prvom rade, 
a predovšetkým lásky k Bohu, potom k našej Pani a vždy za hriešnikov. Okrem toho je vo 
svojich utrpeniach zjednotená s Cirkvou, Kristovým telom, ktoré má Máriu za svoju Matku, 
a ktoré je znamením záchrany hriešnikov. 
   Skrze svoje obety dospeje Hyacinta k čoraz hlbšej skutočnosti obety, daru jej vlastného 
života v zjednotení s Kristom. Mnohotvárne znaky Kristovho života boli prejavom Jeho 
jediného záväzku voči Otcovi na kríži – Kristus umiera, aby daroval život. Hyacintine mnohé 
obety sú takisto znakom jej vlastného záväzku voči Bohu: bola ochotná zomrieť, aby 
zmiernila utrpenie sŕdc Ježiša a Márie, aby nikto z tých, ktorých stvoril Otec, nemohli byť 
zatratení. Hyacinta je pripravená niesť kríž ľudstva a kríž Cirkvi. 

 
6. Hyacinta a Svätý Otec 
   Spomienky sestry Lucie zaznamenávajú víziu, ktorú mala Hyacinta pri studni: „Videla som 
Svätého Otca vo veľmi veľkom dome, kľačal pri stole, tvár mal skrytú v dlaniach a plakal. 
Vonku stálo plno ľudí a niektorí do neho hádzali kamene, iní mu nadávali a hovorili 
škaredé slová. Úbohý Svätý Otec! Musíme sa za neho veľa modliť!“  
   Táto vnútorná skúsenosť nám ukazuje hlbokú oddanosť a dokonca bez toho, aby sme 
poznali detaily teológie týkajúcej sa Cirkvi a miesta pápeža v tejto vízii, Hyacinta v ňom 
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zhrnula základné prvky. Utrpenie Svätého Otca prežíva ako svoje vlastné, v postoji solidarity 
a spoločenstva. 
   Môžeme si myslieť, že „veľmi veľký dom,“ v ktorom Hyacinta videla Svätého Otca, bola 
Cirkev. V nej ju jeden vedie vo svojom poslaní pastiera, a je zároveň najviac stotožnený 
s Kristom, s Baránkom obetovaným za hriechy mnohých. „Tvár mal skrytú v dlaniach 
a plakal,“ vyjadruje, že pápež na seba berie utrpenia Cirkvi, na ktorú sa útočí, a ktorá je 
prenasledovaná v mnohých častiach sveta.  
   Hneď po tom odkazuje na skutočnosť, že „vonku stálo plno ľudí a niektorí do neho hádzali 
kamene, iní mu nadávali a hovorili škaredé slová.“ 20.storočie bolo poznačené obrovským 
rozdelením na veriacich a neveriacich, bolo to storočie poznačené ateizmom a v mnohých 
prípadoch to bolo storočie veľkého protirečenia, otvoreného alebo utajeného, voči Katolíckej 
Cirkvi. Preto si možno myslieť, že „vonku“ vyjadruje značné protirečenie voči Cirkvi. 
   Nasledujúci text pripisovaný Hyacinte svedčí o jej utrpení za Cirkev i za tých, ktorí sa od 
Cirkvi vzdialili. „Nevidíš všetky tie ulice, cesty a polia plné ľudí, ktorí plačú, lebo sú hladní 
a nemajú čo jesť? A Svätého Otca v kostole modliac sa pred Nepoškvrneným Srdcom Panny 
Márie? A toľko ľudí, ktorí sa s ním modlia?“ To určite nie je odkaz len na hlad ľudí po jedle, 
ale skôr po túžbe po Bohu, ktorú pociťuje tak veľa ľudí, ktorí putujú po uliciach, cestách 
a poliach tohto sveta. Presne v tomto svete sa pápež, Cirkev, modlí a ukazuje svoju veľkú 
dôveru voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie, ktoré je útočiskom pre všetkých. 
 
7. „Ste ochotní obetovať sa Bohu?“ 
   Otázka našej Pani maličkým pastierikom 13.mája a ich odpoveď nám jasne odkrýva ich 
pohotovosť osvojiť si základný postoj Kristových učeníkov a údov Cirkvi: darovať sa Bohu, 
s Kristom, skrze Krista, v Kristovi. 
   „Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie 
hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“ „Áno, sme 
ochotní,“ zaznela odpoveď. 
   Ježišov život bol charakterizovaný Jeho poslušnosťou voči svojmu Otcovi v mene ľudí. 
Cirkev naďalej prináša seba Otcovi, spolu s Ježišom, za spásu ľudstva. Všetci tí, ktorí sú 
zjednotení s Cirkvou, sa spolu s Ježišom darujú Otcovi. Hyacinta je tá, ktorá si ešte zrejmejšie 
osvojila tento postoj svojimi obetami, svojou modlitbou, v chorobe i v utrpení, v jej 
opustenosti, osamelosti a pri smrti. Jej život bol darom Bohu, následok jej hlbokého 
zjednotenia s Cirkvou. 
 

 

Otcovi maličkí : Panna Mária, František, Hyacinta a Ján Pavol II. 
 

   13. mája 2000, bola svätyňa vo Fatime znova vyzdobená kvôli spomienke na 1. zjavenie 
Matky Božej trom deťom v Cova da Iria. Tento deň (13. máj) pútnici považujú za novú 
príležitosť k osobnému, dôvernému stretnutiu s Pannou Máriou, pritiahnutí na to miesto jej 
posolstvom, ktoré bolo Cirkvou oficiálne uznané v roku 1930. Moc tohto súhlasu, schválenia,  
sa potvrdzuje rokmi cez množstvo znamení, vrátane úzkeho spojenia medzi pápežmi 
a svätyňou, zvlášť pápežmi, ktorí svätyňu navštívili, od Pavla VI. až po Benedikta XVI. 
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Znovu, 13. mája 2000, bola promenáda svätyne zaplavená pútnikmi – známymi i neznámymi, 
ktorí prišli zblízka či zďaleka. Medzi pútnikmi bol aj pápež Ján Pavol II. – pápež, ktorý 
slávnostne otvoril tretie milénium, a ktorý bol v roku 1982 a 1991 tiež pútnikom vo Fatime.  
 
   Ak sa zamyslíme nad pontifikátom Jána Pavla II. v tých rokoch, keď bol poznačený 
viditeľným utrpením skrze fyzickú slabosť, ktorá naňho doliehala, a vzdialenosťou určenou 
plynutím času, tak túto návštevu do Fatimy môžeme opodstatnene považovať za výnimočnú. 
V skutočnosti Ján Pavol II. zahrnul Fatimu do zoznamu pútnických miest v tomto 
významnom jubilejnom roku, v ktorom vďaka svojej obmedzenej sile, opustil Rím len trikrát: 
raz ako pútnik do Fatimy a zvyšné dva dôvody boli výlučne spojené s oslavou jubilea roku 
2000 (vrch Sinaj 24.-25. február a Svätá Zem 20.-26. marec). Je pravda, že oslava svätosti 
(jeden z najvýznamnejších znakov poľského pápeža) realizovaná v rámci blahorečenia 
a svätorečenia, ktorá sa konala počas roka 2000, sa vždy konala v Ríme, s výnimkou 
blahorečenia 2 z 3 detí, ktoré potvrdili, že od 13. mája 1917 prijímali návštevu Panny Márie, 
ktorá sa im zverila so správou, ktorú priniesla z neba.  
   To, že sa v tom roku veľkého jubilea skutočne uskutočnila návšteva Portugalska, svedčí 
o rozličných dôvodoch, ktoré sa ukrývajú za poslednou púťou Jána Pavla II. v Cova da Iria. 
Nie sme schopní pustiť sa do všetkých, ale je tu možno jeden, ktorý dal vzrast aj ostatným – 
blahorečenie Františka a Hyacinty - a na základe tejto cirkevnej udalosti môžeme povedať, že 
naše zamyslenie nad svätosťou, ktorá bola značne pestovaná počas pontifikátu tohto 
mimoriadneho pápeža, videl vo Fatime otvorenie novej kapitoly, ktorá bola neznáma v Cirkvi. 
Po prvý krát sa v Cirkvi uznalo, že deti, ktoré neboli mučeníkmi, môžu napriek tomu slúžiť 
ako vzory pre svet. Inými slovami, preverenie mučeníctva nebolo požiadavkou, aby tieto dve 
deti boli predkladané veriacim ako príklad. Dejiny teologického myslenia vo vzťahu ku 
konceptu blahorečenia a svätorečenia, budú pre mnohé príčiny nepochybne svedčiť 
o pontifikáte Jána Pavla II. a tejto epizóde o dvoch najmladších Fatimských vizionároch. Ako 
Ján Pavol II. rozmýšľal v ten deň nad novými blahoslavenými, otvoril Sväté Písmo na časť 
spojenú s „privilegovanými deťmi Otca.“ Podľa pápeža to boli oni, ku ktorým prišla žena 
odetá slnkom, aby s nimi hovorila materským hlasom a srdcom a zaliala ich Božím svetlom. 
Pápežove slová zvonia mysticizmom pri opise tohto stavu spojenia s Bohom, ktoré začalo 
postavou a od postavy Márie. Svetlo žiariace z jej materinských rúk ich preniklo do vnútra, 
a tak sa cítili byť ponorení v Bohu tak, akoby človek videl seba v zrkadle. Nemôžeme 
obmedziť text homílie Jána Pavla II. jeho vlastnému vnímaniu Františka a Hyacinty, keďže je 
určite omnoho širšie. Ale tento text je vzácnym dokumentom umožňujúci nám pochopiť 
charakteristiky, ktoré rímsky biskup videl, aby vyzdvihol malých vizionárov, ktorých si 
Cirkev želala položiť na svietnik ako dve sviece, ktoré Boh zapálil, aby osvetlil ľudstvo 
v jeho temnote a zúfalých časoch.  
   Naplnené mystikou skrze postavu Františka Marto, pápež porovnal jeho zážitok 
k patriarchovi, ktorý čelil horiacemu kríku. Ako nové postavy Mojžiša pred tajomstvom tých, 
ktorí vítajú Božiu prítomnosť, sa stávajú príbytkom a následne “horiacim kríkom“ 
Najvyššieho. Jazyk je tak krásny a neočakávaný, že dokonca i dnes je považovaný za náročný, 
ak myslíme na postavu malého Františka Marto ako na “horiaci krík“. To, čo je skutočne 
pôsobivé, je spôsob, v ktorom pápež vyzdvihol duchovné spojenie zapríčinené okamihom, 
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v ktorom František Marto bol zasadený do Božej schémy, dosiahnuc skutočnú podobu 
duchovného zjednotenia s Pánom. 
   Zaujímavé, že často sa opakujúca téma atentátu na život pápeža na Námestí sv. Petra 
13.05.1981, bola opäť spomenutá pápežom Jánom Pavlom II. v deň blahorečenia vo Fatime. 
Pripojil to k spomienkam sestry Lucie, v ktorých rozpráva Hyacintino videnie „Svätého Otca 
vo veľkom dome, kľačiac pri stole, s hlavou zaborenou v rukách, plačúc.“ V skutočnosti to 
bolo počas príhovoru o blahoslavenej Hyacinte, keď spomenul pápež epizódu o útoku na svoj 
život vo svojej túžbe „osláviť Pánovu dobrotu ku mne“, keď som bol „zachránený pred 
smrťou“. Už vieme, ako Ján Pavol II. vytvoril spojenie medzi atentátom na svoj život v ten 
deň a Pannou Máriou, hovoriac o „materinskej ruke, ktorá sprevádzala cestu náboja“. Ale 
je prekvapujúce, že v tomto presnom kontexte utrpení Petrovho nástupcu, mal Ján Pavol II. 
použiť príslovku “tiež“. Pápež chváli dobrotu Boha a tiež ďakuje maličkým pastierikom vo 
Fatime: „Chcem tiež vyjadriť vďačnosť blahoslavenej Hyacinte za obety a modlitby 
ponúknuté Svätému Otcovi, ktorého videla veľmi trpieť.“ Zdá sa, že veľké utrpenie, ktoré 
videla Hyacinta vo videní, zahŕňalo aj toto 13.05.1981. Interpretácia Jána Pavla II. bola, že 
Luciin opis Hyacintinej vízie pápeža, zahŕňala muky a útrapy ohrozenia jeho života, ktoré 
fatimské tajomstvo obsahovalo v skrytej podobe. Teraz vidíme vo svetla zjavenia tajomstva, 
ktoré bolo odhalené v roku 2000, že je nám jednoduchšie pochopiť, že Lucia vo svojich 
spomienkach pri zaznamenávaní rozhovoru medzi dvoma vizionármi, skutočne pokračovala 
od Hyacintinho opisu svojho videnia pápežovho utrpenia a tiež vo vzťahu k tajomstvu: 
„Nevidíš všetky tie cesty a polia plné ľudí, ktorí plačú od hladu nemajúc čo jesť? A Svätého 
Otca v kostole modliaceho sa pred Nepoškvrneným Srdcom Márie? A toľkých ľudí s ním?“ 
„Môžem povedať, že som videla Svätého Otca a všetkých tých ľudí?“ 
„Nie. Nevidíš, že je to súčasť tajomstva? Ak to urobíš, hneď to odhalia.“ 
„Dobre. Potom nepoviem vôbec nič.“ 
 
   Po toľkých rokoch bol svet účastný na slávnostnom obrade vďakyvzdania, ktorý obsahoval 
rôzne prvky, v ktorých môžeme vidieť zmysel poeticky: rímsky biskup vyjadruje vďaku 
dieťaťu narodenému v Aljustreli – najvyššia postava Katolíckej hierarchie vyjadrujúca svoju 
vďaku svojej sestre vo viere, laičke; starý muž ochromený bolesťou vyjadrujúci vďaku 
dieťaťu s veľmi obmedzenou skúsenosťou sveta; muž nesúci múdrosť života ďakujúci 
nevzdelanému dieťaťu; pastier Univerzálnej Cirkvi ďakujúci malému dievčatku – pastierke 
z polí Aljustrel!  
   Dokonca počas homílie, dotknutý deťmi prezlečenými za pastierikov, ich pozval, hoci už 
zvliekli šaty vyvolávajúce spomienku malých blahoslavených, aby nezvliekli hodnoty 
Františka a Hyacinty, dve lampy, ktoré ako povedal sú „priateľským svetlom, ktoré osvetľuje 
Portugalsko a zvlášť túto diecézu Leiria – Fatima.“ Plne si vedomý globalizovaného sveta, 
v ktorom sa informácie šíria cez média, pápež ďalej vyjadril želanie, aby svetlo týchto dvoch 
sviec mohlo „svietiť na cestu nespočetného množstva pútnikov a všetkých, ktorí ich 
sprevádzajú prostredníctvom rádia a televízie“ počas oslavy, ktorá sa koná tu vo Fatime. 
Úzkemu zväzku pápeža s posolstvom z Cova da Iria bola darovaná a pridaná hodnota: 
slávnostné blahorečenie, pápež Fatimy, ktorý v roku 1982 a 1991 kľačal pri hrobe Františka 
a Hyacinty, vstúpil do Baziliky našej Ružencovej Pani vo Fatime a opäť kľačal pri hrobe: 
avšak teraz nekľačal v prítomnosti len mŕtvych pozostatkov, ale skôr pred relikviami dvoch 
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detí, ktoré „zasvätiac sa s úplnou štedrosťou vedeniu takého dobrého Učiteľa, rýchlo 
dosiahli výšky dokonalosti.“ 
   Ján Pavol II. mal dobrý dôvod modliť sa, čerpajúc inšpiráciu z Kristových vlastných slov 
ako je zaznamenané evanjelistom Matúšom: „Otče, chválim Ťa  za všetky Tvoje deti, od 
Panny Márie, tvojej pokornej Služobnice, až  po maličkých pastierikov, Františka 
a Hyacintu.“  Ján Pavol II. už teraz môže byť takisto započítaný medzi maličkých Božieho 
Kráľovstva. Takisto ako František a Hyacinta „sa zasvätil s úplnou veľkodušnosťou 
vedeniu takého dobrého Učiteľa,“ vezmúc Máriu za svoju neoddeliteľnú spoločníčku počas 
svojho pontifikátu, keď sa jej celý daroval („TOTUS TUUS“) . Aj naňho sa môžu aplikovať 
slová, ktoré v máji roku 2000 použil poukazujúc na maličkých blahoslavených z Fatimy: 
„rýchlo dosiahol výšky dokonalosti“, skutočnosť rozpoznaná Cirkvou, keď len 6 rokov od 
prvej soboty po svojom návrate do Domu Otca, bol vyhlásený za blahoslaveného. A tak bola 
zapálená ďalšia svieca na slávnostnom svietniku, ktorý zapálil Boh, aby osvetlil ľudstvo. 
 

 
 

Konanie pokánia za hriechy druhých je škola svätej lásky 
 

   Už v roku 1930 kardinál Cerejeira, patriarcha Lisabonu, dobre oboznámený so zjaveniami 
našej Pani z Fatimy, zvykol hovoriť: „Pre mňa je Fatimské poslanie vo svete podobné 
poslaniu v Paray-le-Monial. Paray-le-Monial (1673-1690) sa zasväcovalo Najsvätejšiemu 
Ježišovmu Srdcu, Fatima (1916-1926) bude zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Márie.“ Potom 
prorocky dodal: „Fatimské zjavenia otvárajú nové obdobie: etapu Máriinho Nepoškvrneného 
Srdca.“ 
   27.decembra 1673 sa Ježiš zjavil po prvý krát svätej Margite Márii Alacoque (1647-1690) 
v kaplnke Kláštora Navštívenia Márie v Paray-le-Monial. Ako milovaný učeník si svätá 
Margita Mária položila svoju hlavu na Ježišovo Srdce a Ježiš jej odhalil svoje neopísateľné 
tajomstvá svojho Božského Srdca. „Povedal mi: Moje Srdce je naplnené vášnivou láskou 
k ľuďom a už viac nemôžem potláčať plamene mojej horiacej lásky... Musí im byť 
jednoducho zjavené, aby som ich mohol obohatiť pokladmi, ktoré chcem teraz zjaviť 
tebe...“ Nespočetné zjavenia sa odohrali v nasledujúcich rokoch... Božské Srdce jej bolo 
zjavené na svojom tróne slávy a Jeho päť rán žiarilo ako päť sĺnk. Ježiš jej ukázal svoje 
Srdce plné lásky, otvorené celému svetu a Jeho láska sa vylievala na všetkých ľudí. No 
muži i ženy na túto lásku odpovedali len nevďačnosťou a ľahostajnosťou. „Toto ma trápi 
viac než všetko, čo som trpel počas môjho umučenia,“ sťažoval sa Ježiš. „Keby ma len 
trošku ľúbili, dal by som im tak veľa. Ale moja túžba robiť im dobré je na oplátku vítaná 
len s chladnosťou a ľahostajnosťou. Aspoň ty mi daruj akúkoľvek útechu, aby si konala 
pokánie za ich nevďačnosť.“ 
   Pri inej príležitosti sa jej zjavil Vzkriesený Pán v žiarivej nádhere. Jeho srdce obkolesené 
tŕňovou korunou bolo umiestnené na akýsi druh ohnivého trónu tak jasného ako slnko 
a vyžarujúce plamenné lúče do všetkých strán. „Dal mi pochopiť svoju horiacu lásku, aby 
bol všetkými milovaný,“ napísala Margita Mária, „a vrátiť ich späť z cesty vedúcej 
na odsúdenie, po ktorej sa ich snažil viesť Satan...“ Stalo sa to v máji 1689, keď sestra 
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Margita Mária dostala veľký prísľub prvých piatkov. „Vo svojom veľkom milosrdenstve ti 
sľubujem, že všetka moja mocná Láska udelí všetkým, ktorí príjmu sväté prijímanie na prvé 
piatky deväť nasledujúcich mesiacov, milosť pokánia v hodine smrti. Budú stále v milosti 
a nezomrú bez sviatostí a v ich posledných chvíľach im bude moje Božské Srdce 
útočiskom.“ V roku 1882 v USA sa nejaký obyčajný obchodník podujal uhradiť výdavky, aby 
sa toto posolstvo stalo známe preložením do 238 jazykov. 
   Za posledných 350 rokov úcta k Božskému Ježišovmu Srdcu zažiarila ako hviezda na 
nebeskej oblohe. Ľudia sa zrejme pýtajú: Má to zmysel, keď 1650 rokov predtým nikto 
nevedel, že Ježiš má srdce? Nemali Otcovia Cirkvi v tých časoch, či už grécki alebo latinskí, 
ten druh vnímavosti a citlivosti, ktorý by ich viedol k Ježišovmu Srdcu? Na to je len jedna 
odpoveď. To Duch Svätý rozhoduje v každom čase, ktorá úcta je pre ňu najvhodnejšia. 
 
   Počas zjavení Matky Božej vo Fatime, ponúka Duch Svätý Cirkvi posolstvo vhodné pre 
najnutnejšie potreby, ktoré sa pociťovali od roku 1917. „Boh chce zaviesť vo svete úctu 
k Nepoškvrnenému Srdcu Márie,“ potvrdila Lucia samotnými slovami našej Pani. Počas 
všetkých zjavení začínajúc od tých s anjelom, nachádzame pozvanie k modlitbe a obete 
ponúkanej Bohu z lásky a na odčinenie hriechov spáchaných voči Bohu, voči Ježišovi i voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie a za obrátenie hriešnikov. Pre sestru Luciu je táto výzva 
základom celého posolstva, ktoré priviedlo troch malých pastierikov k plánu viery, nádeje 
a lásky. Počas všetkých šiestich zjavení naša Pani takisto vyzývala k modlitbe ruženca za 
spásu úbohých hriešnikov a žiadala maličkých pastierikov hovoriť nasledujúce slová po 
každom Tajomstve: „O môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného 
ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ 
   Svetlo, ktoré ožaruje celé posolstvo, pochádza z Nepoškvrneného Srdca Márie. A trvalo 
dlho, kým sa toto svetlo objavilo. To, čo sa spozorovalo ako prvé, bolo základné posolstvo 
modlitby a pokánia, ktoré Preblahoslavená Panna prinášala znova svetu. Jedného dňa však 
sestra Lucia objavila hlbšie aspekty Posolstva, z ktorých všetky boli zamerané na ´dušu´ 
Posolstva: Nepoškvrnené Srdce Márie.  
   Podľa najlepšej teológie dnešných čias, Nepoškvrnené Srdce Márie, rovnako ako 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, reprezentuje najformálnejší aspekt osoby, odhaľujúc lásku 
človeka používajúc symbol srdca. Takto nám Panna z Fatimy priniesla posolstvo svojho 
Srdca. Od začiatku je Nepoškvrnené Srdce Márie niekoľkokrát spomenuté spolu 
s Najsvätejším Srdcom Ježišovým, takisto ako s prvým zjavením anjela. Potom, ako anjel 
naučil deti modlitbu: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa Ti, dúfam v teba a milujem Ťa! 
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba 
a nemilujú Ťa!“ a zopakoval ju trikrát, povedal pastierikom: „Takto sa modlite. Srdcia 
Ježiša a Márie sú pozorné na hlas vašich úpenlivých prosieb.“ 
   Keď sa zjavil po druhýkrát, prekvapil ich v tieni stromov okolo studne slovami: „Čo 
robíte?“ opýtal sa. „Modlite sa! Veľa sa modlite! Srdcia Ježiša a Márie majú s vami plány 
milosrdenstva. Neustále ponúkajte modlitby a obety Najvyššiemu.“ 
   Zdalo sa, že František nepochopil zmysel slov, preto sa opýtal Lucie: „Kto je Najvyšší? Čo 
znamená: Srdcia Ježiša a Márie sú pozorné na hlas vašich úpenlivých prosieb?“ 
   Počas tretieho zjavenia anjel učil deti modlitbu na odčinenie hriechov: “Najsvätejšia 
Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti 
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najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo 
všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. 
Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca 
a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ 
  Maličkí pastierikovia nemuseli čakať na zjavenia našej Pani, pobádaní nadprirodzenou silou, 
napodobňovali anjela vo všetkom: ležiac tvárou k zemi ako on, vo dne, v noci opakujúc 
modlitby anjela, ktoré ich naučil, až tak, že v tom čase odpadávali od únavy a bez toho, aby 
chápali hlbokému zmyslu modlitby, začali praktizovať adoráciu, klaňanie sa Bohu, na 
odčinenie hriechov celého sveta. 
   Keď sa im zjavila naša Pani po prvýkrát, opýtala sa ich: „Ste ochotní obetovať sa Bohu 
a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný 
a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“ V mene všetkých troch, Lucia 
odpovedala: „Áno, sme ochotní.“ 
   Hneď pri druhom zjavení, keď naša Pani povedala Lucii, že František a Hyacinta čoskoro 
zomrú, hovorila o osobitnom Luciinom poslaní: „Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá 
použiť si ťa ako nástroj, aby ma spoznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu.“ Lucia ďalej opisuje: „Ako naša Pani dopovedala tieto posledné 
slová, otvorila svoje dlane po 2.krát, odovzdávajúc nám lúče rovnako veľkého svetla. Opäť 
sme sa videli v tomto svetle ako vtedy, ponorení v Bohu. Zdalo sa, akoby Hyacinta 
a František boli v tej časti svetla, ktorá stúpala k nebesiam a ja v tej, ktorá sa vylievala na 
zem. V strede dlane na pravej ruke našej Pani bolo srdce obklopené tŕňmi, ktoré ho 
prenikali. Pochopili sme, že toto bolo Nepoškvrnené Srdce Márie, urážané hriechmi ľudí 
a hľadajúce odčinenie týchto vín.“ 
   Tretíkrát ich prosila modliť sa ruženec každý deň a Zjavenie 13.júla im poskytlo 
nasledujúce odporúčanie, ktoré sa stalo pravidlom ich životov: „Obetujte sa za hriešnikov 
a často hovorte, zvlášť, keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za 
obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie.“ Pri posledných slovách našej Pani, roztvorila znova ruky ako v obidvoch 
predchádzajúcich mesiacoch. Zdalo sa, že žiara preniká zem a videli sme akoby ohnivé more. 
V tom ohni boli diabli a duše... Až 31.augusta 1941 Lucia po prvýkrát zaznamenala vo svojej 
Tretej spomienke zvyšok videnia pekla, a tak pokračovala: „Vystrašení, a akoby volajúci 
o pomoc, sme pozreli na našu Pani, ktorá nám povedala s takou láskou i s takým smútkom 
toto: „Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby boli zachránení, chce 
Boh zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám 
poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier...“ 
   Nielen Lucia sama, ale aj jej príbuzní, zvlášť Lucia, si uvedomovali veľkosť budúceho 
poslania ich sesternice. Lucia o tom podáva svedectvo vo svojej Tretej Spomienke, keď 
odkrýva prvé dve časti Fatimského tajomstva týkajúceho sa videnia pekla a Nepoškvrneného 
Srdca Márie. „Krátko predtým, ako Hyacinta išla do nemocnice, mi povedala: Už to nebude 
dlho trvať a pôjdem do neba. Ty zostaneš tu, aby si povedala ľuďom, že Boh chce vo svete 
zaviesť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Až príde čas o tom hovoriť, neskrývaj 
sa. Povedz všetkým, že Boh nám udeľuje milosti skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, 
že ľudia ich musia prostredníctvom tohto Srdca vyprosovať, že Srdce Ježišovo chce, aby 
spolu s ním bolo uctievané Nepoškvrnené Srdce Márie. Nech si ľudia vyprosia mier od 
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našej Nebeskej Matky, pretože Boh jej ho zveril...“ Lucia objasňuje mystické životy 
Františka a Hyacinty osvetlením toho, čo prijali z lúčov, ktoré vyžarovali z rúk našej Pani, 
a z vízie pekla. Takto boli pripravení odpovedať na požiadavku našej Pani skrze modlitbu 
a obety, ktoré praktizovali až do najvyššej miery. Bol to život, ktorý viedli a príklad, ktorý 
dali, aby dali vzrast kresťanskej duchovnosti v duchu Fatimy, ktoré pozostáva z vyhýbania sa 
hriechu, v modlitbe a pokání, so špecifickým zameraním odčiňovania urážok spáchaných voči 
Bohu i voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie. 
   Posledná požiadavka našej Pani 13.októbra zhrňuje celé Posolstvo: „Ľudia musia zmeniť 
svoje životy a prosiť o odpustenie svojich hriechov. Nech už neurážajú Pána, nášho Boha, 
pretože už je toľko urážaný.“ Aká sťažnosť naplnená láskou, aká nežná požiadavka!, 
komentovala sestra Lucia vo svojej Druhej Spomienke. „Kto mi zaručí, že sa to bude ozývať 
po celom svete, aby všetky deti našej Matky v nebi mohli počuť jej hlas!“ Táto požiadavka je 
naplnená skrze Nepoškvrnené Srdce Márie. Nie je to požiadavka na všeobecnú nápravu, ale 
konkrétnym spôsobom sa týka pokánia za urážky spáchané voči jej Nepoškvrnenému Srdcu. 
   A ako sa vzniesla nad dub, odraz jej vlastného svetla sa naďalej premietal na samotné slnko, 
ktoré začalo tancovať nad Cova da Iria pred zrakom asi 70 000 ľudí. 
   Tak čo teda presne od nás žiada Nepoškvrnené Srdce Márie? Žiada presne to, čo žiadal jej 
Syn v Paray-le-Monial, pretože to, čo si myslí Mária a čo si želá, je to, čo si myslí a čo si želá 
Božské Srdce Ježišovo. A nastal čas, keď sme uistení evanjelistom svätým Jánom, ktorý 
v odpovedi na otázku mystičky svätej Matildy: Ako je možné, že ty, ktorý si mal položenú 
hlavu na Najsvätejšom Ježišovom Srdci, si vo svojom Evanjeliu nehovoril o Najsvätejšom 
Srdci? Svätý Ján odpovedal: „To sa nechávalo na neskôr, keď sa srdcia stali chladnými 
a mŕtvymi,“ teda pre časy, kde je hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť (Rim 5,20). Stalo 
sa to vtedy, keď sa láska stávala zakalenou, matnou, a úcta Najsvätejšieho Ježišovho Srdca 
bola zjavená svätej Márii Margite, aby priniesla srdečnosť späť do ľudských sŕdc: pozrite na 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo tak veľmi trpiace kvôli nevďačnosti, ľahostajnosti a rúhaniam 
ľudí, konajte pokánie za tieto zločiny a praktizujte oddanosť deviatich prvých piatkov, aby ste 
dosiahli milosť spásy v hodinu smrti skrze milosrdné Ježišovo Srdce. 
   Podstata Fatimského posolstva je rovnaká okrem toho, že teraz je adresovaná 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie, ktoré žiali nad nevďačnosťou, ľahostajnosťou a rúhaním ľudí. 
Mária prosí o pokánie a sľubuje skrze svoj veľký prísľub piatich prvých sobôt sprevádzať 
duše v hodinu smrti so všetkými milosťami nevyhnutnými pre ich spásu. 
   Ježiš Kristus je Syn Márie a náš Spasiteľ. Mária je Matka Ježiša a tiež naša Matka. Ich 
utrpením skrze nekonečné zásluhy ich Svätých Sŕdc, našiel svet liek proti zlu, ktoré vzniklo 
našimi hriechmi. Prostredníctvom vykupiteľského umučenia zjednotil Ježiš všetkých ľudí so 
svojím Mystickým Telom, ktorým je Cirkev. Čokoľvek spôsobuje v našich osobných 
životoch utrpenie, akýkoľvek kameň úrazu je na svete, všetko sa kombinuje v Božsko-
ľudských pocitoch Ježišovho Srdca a takisto v Nepoškvrnenom Srdci Márie a v našich 
srdciach. Je to hriech, ktorý nadovšetko uráža Boha a uráža všetky údy Mystického Kristovho 
Tela. 
   My sme údmi Jeho Mystického Tela. Ak sme naplnení hrôzou z našich hriechov a zranení 
hriechmi sveta, musíme za nich konať pokánie. Skutočne, posolstvá z Paray-le-Monial 
a z Fatimy nás vyzývajú konať pokánie. Takto naša ľútosť a kajúcnosť môže byť 
vystupňovaná obrovským zadosťučinením Sŕdc Ježiša a Márie. 
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   Pre ušľachtilú, vznešenú dušu žijúcu duchovne a sprevádzanú Božou milosťou, nie je ťažké 
milovať Boha. Nie je ani ťažké milovať Ježiša narodeného z Panny Márie, ktorá žila náš 
ľudský život vo všetkom okrem hriechu. Nie je ťažké milovať Nepoškvrnené Srdce Márie 
vediac, že Ježiš nám daroval svoju matku, aby bola aj našou Matkou. Napriek tomu nás nič 
tak veľmi neprekvapí, ako jej prianie, aby naša láska k Nim bola súcitnou láskou. Sťažovala 
sa na utrpenie jej vlastného Srdca a prosila o utešenie. Obaja čakajú na našu odpoveď na ich 
želanie. Môžeme dobre chápať, že ich Najsvätejšie Srdcia hľadajú našu útechu, túžia, aby sme 
konali pokánie a prichádzali hľadať náš súcit. Čo môžeme darovať Nekonečnej Láske? 
   Srdce to nikdy nebude považovať za ťažké, pretože skúsenosťou vie, že vo svete všetko 
funguje zložito, protirečením, konfliktami, ctižiadostivosťou. Vie, že Srdce Božieho Syna 
i Srdce Jeho Matky, vstúpili do tohto sveta, boli pozvané k láske i k utrpeniu, a čím viac 
milovali, tým viac trpeli. Ježiš Kristus má svoje pravidlá a tie môžu byť prehliadané. Naozaj 
sú duše, ktoré prežívajú hrôzu z hriechu, ale sú aj také, ktoré nerešpektujú Boha 
a nespomínajú si na spáchanie hriechu. Čo by mal s nimi robiť Boh? Zoslať na nich blesky, 
ako navrhovali apoštoli v Evanjeliu?  Svätá Božia vôľa vo svete závisí od nás. Ak si prajete, 
potom tak môžete urobiť ako si prajem a ja vás odmením, ale ak tak neurobíte, potom mnou 
opovrhnete a urazíte ma. To isté sa stane s Cirkvou, s Mystickým Ježišovým Telom. Aké 
nebezpečenstvo ho obkolesuje! Zaobchádza sa s Mystickým Telom lepšie než s Večným 
Slovom? A osud Syna je rovnaký ako osud Jeho Matky. Aké pohŕdanie, opovrhnutie, aké 
prenasledovanie, aké chladné srdcia ich obkolesujú... Tŕne, ktoré znázorňujú hriech, 
v hojnosti rastú okolo ich Svätých Sŕdc, až kým sa nebude zdať, že už niet väčšej trýzne 
a utrpenia, než v prípadoch Boha.  
   Nikto nemôže žiť lásku bez bolesti. A čím väčšia je láska, tým väčšia je aj bolesť. Možno 
táto tŕňová koruna Božej lásky ešte neobkolesila naše vlastné srdce. Keď však naše srdce 
dosiahne svoju priehľadnosť, takisto vstúpi do nášho svedomia utrpenie, kajúcnosť a súcit vo 
vzťahu k následkom Božích záujmov, ktoré sú na mnohých miestach opovrhované, milujúce 
srdce je pokryté bolesťou. 
   Ježiš otvorene vyhlásil, že ľudská nevšímavosť Mu spôsobila bolesť. Svätej Margite 
povedal, ako veľmi kvôli tomu trpel. Ukázal jej svoje Srdce nekonečne šťastný vo svojej 
sláve, ale zároveň tŕňovú korunu obkolesujúcu Srdce a tieň kríža prekrývajúci bolesť rany na 
boku. Nikto si nevie predstaviť život, dokonca v sláve, ktorý nie je vnímavý na všetko, čo je 
pre Neho vzácne, nikto si nevie predstaviť oslávené srdce, dokonca Najsvätejšie Srdce Ježiša 
a Márie, ktoré necíti urážky spáchané voči Nemu. Vnímať, cítiť a trpieť urážky je to isté. Je 
však isté, že toto utrpenie nie je bolesť alebo trýzeň, podobné mučeníctvu na zemi. Jeho 
smútok je zahrnutý do večnej slávy a porážka sa objavuje ako nositeľ večného víťazstva. 
Takto vo svetle Boha chápu, čo osvetľuje plány tohto sveta, vypracovanie vojen a hriechu, 
ktorý hádže kopiju cez Najsvätejšie Srdcia, čo dokonca i dnes slúži na ich oslavu. 
   Nemôžeme zosúladiť utrpenie oslávených Sŕdc s ich šťastím, ale veríme, že tieto Srdcia, 
ktoré tak veľmi milujú ľudí, spätne prijímajú veľa pohŕdania a ľahostajnosti. Ich požiadavka 
nám stačí: „Pozrite na naše Srdcia. Zľutujte sa nad našimi Srdcami.“ Toto je pre nás 
posolstvo z Paray-le-Monial i z Fatimy. 
   Preto musíme zmeniť našu lásku na súcitnú lásku. Ľudia urážajú Najsvätejšie Srdcia, 
pretože urážajú Boha a my plačeme pre Boha, ktorý je urážaný, keď plačeme nad urážanými 
Srdcami. Zmyselný, krutý svet nechápe a pácha násilie, rúha sa voči najsvätejším Srdciam, je 
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nevďačný. Tiež nás bolí ich správanie a hľadáme spôsob, ako odčiniť to, že ich Srdcia sú 
zranené. Sme presvedčení, že tento náš pocit je Dokonalá Láska, že to je pravá láska Boha 
Ním vyvolaná, najsvätejšia škola lásky. Ktokoľvek túži naučiť sa ako milovať, musí začať 
vlastnou ľútosťou. A pre srdce, ktoré si praje milovať, je dôležité byť pohnutý ľútosťou. Boh 
túži dobývať ľudské srdcia. Teológovia hovoria, že Ježiš tak veľmi trpel preto, aby sme lepšie 
pochopili vážnosť urážania Boha a aby sa pohli srdcia ľudí. „Ty, ktorý prechádzaš okolo, 
pozri sa a hľaď, aký veľký je môj zármutok,“ a ak budeš hľadieť, dovoľ, aby tvoje srdce 
zjemnelo. Boh potreboval len najmenšie utrpenie, pretože i to najmenšie malo nekonečnú 
hodnotu, ale tak malé utrpenie nestačilo na Jeho školu lásky. Preto bolo potrebné mučenie 
a utrpenie, ktoré by bolo schopné zlomiť ľudské srdce. 
   Ježiš teda preto tak trpel, aby ľudské srdce s Ním mohlo mať súcit. Túžil po súcitnom srdci 
a želal si dobyť naše srdcia. Preto majme súcit so Srdcami Ježiša i Márie a ponúknime im 
našu odčiňujúcu lásku. Ak si naozaj prajeme milovať Boha, budeme konať pokánie nielen za 
naše hriechy, ale aj za hriechy ostatných, ako to žiadali Ježiš a Mária, meniac našu lásku na 
nesebeckú. Ak plačeme kvôli pádu ostatných, bude nesebecká láska rásť v našich srdciach. 
Ak vidíme, že svet je zamrznutý v blízkosti horiacej lásky Najsvätejších Sŕdc, budeme 
naplnení svätým strachom. Budeme vydesení pri myšlienke, že Boh je urážaný ľuďmi, keď 
pochopíme hriech ako rúhanie sa voči Bohu, keďže náš Pán je skľúčený, ako blahoslavený 
František bol zarmútený a chcel utešiť Ježiša. Takto sa srdce môže povzniesť nad to všetko.  
   Týmto čistým pokáním viedol prorok Nátan Dávida. Nehovoril o Dávidových vlastných 
hriechoch, nekázal mu slovami plnými hnevu, ale hovoril mu o zločinoch, o tvrdosti srdca, o 
tyranii, o fiktívnom mužovi, a takto rozpálil Dávidov hnev voči jednému z jeho poddaných: 
Kvôli akým hriechom cítil Dávid ľútosť voči Bohu? Bolo to v skutočnosti kvôli jeho 
vlastným hriechom. To sa často deje i s nami. Súcitná láska je náš prorok, prichádzajúci 
k nám a hovoriaci: kresťanská duša, pozri, čo robí svet Bohu. Jeho posledný dych, Jeho 
najpodstatnejší pocit je omnoho dôležitejší než Božie záujmy. Ak máš vznešené srdce, pristúp 
bližšie a konaj pokánie voči Božiemu Srdcu, ktoré je urážané. Obmy hlavu ľudstva od 
Kainovej pečate. Rob najlepšie, ako vieš. Kde sa teraz nachádza hriech, nechaj vykvitnúť 
cnosť. Vylej svoju horlivosť pokánia na hriešne zložky sveta.  
   Odčiňovať urážky voči Najsvätejším Srdciam, byť zronený nad hriechmi ostatných, veľmi 
dobre vnímať povrchnosť sveta, je najistejším prostriedkom na udržanie svätej lásky Boha. 
Srdce konajúce pokánie sa spolupodieľa na Ježišovom umučení a teší sa, že môže priniesť 
nejakú obetu, ktorá by potešila najsvätejšie Srdcia. A zatiaľ čo takíto ľudia prežívajú súcit, ich 
duše mocnejú, pretože Božia láska nikoho nerobí slabším, ale pobáda ich k väčším obetám, 
ktorých vášnivou túžbou je konať a dávať viac a viac, darovať Bohu všetko bez toho, aby sme 
si niečo nechávali pre seba alebo žiadali späť.  
   Preto odčiňujme urážky voči Najsvätejším Srdciam Ježiša a Márie so súcitnou láskou 
a presvedčme sa, že ak tak robíme, naše srdcia sa stávajú im bližšími, budeme zdieľať ich 
myšlienky. To, o čo sa chcú s nami podeliť vždy pre náš osoh, je ich utrpenie. 
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Keď Boh otvára svoje Srdce 
(Pedro Valinhos Gomes) 

„Nech sa vám srdce nevzrušuje!“ (Jn 14,1) 
 
Mária, srdce dôverujúce Božiemu Srdcu 
   Keď Boh otvára svoje srdce, prúdia z neho slová dôvery: „Nebojte sa!“ 
   Bola to pravda v prípade Abraháma, ktorý, hoci zostal v úžase a prekvapení, uveril 
prísľubu, že sa môže stať otcom takého množstva, ako je počet hviezd na nebi (Gn 15,5). 
Takisto to platilo aj o Izraelskom národe, ktoré bolo vystrašené hrozbami svojich nepriateľov  
a vykúpené Božou rukou s prísľubom radosti (Iz 41,14, Iz 43,1). Rovnako to platilo aj 
o Márii, mladom dievčati z Nazareta, ktoré, hoci trocha zmätené, uverilo ohromujúcej správe, 
že sa má stať matkou Spasiteľa (Lk 1,30). Taktiež to platilo o mužoch z Galilei, ktorí sa stali 
rybármi ľudí (Lk 5,10), a ktorým Vykupiteľ sľúbil, že s nimi zostane navždy (Mt 28,10.20). 
   „Nebojte sa!“ Keď Boh otvára svoje srdce, svetlo rozháňa tmu. Takto to bolo v prípade 
Lucie, Františka i Hyacinty, maličkých pastierikov, ktorí pokorne otvorili svoje srdcia pre 
Boží prísľub. Pani v bielom, ktorá sa im zjavila na vrchole duba, odhalila trom deťom Božiu 
krásu a pobádala ich k dôvere vediac, o čom hovorila. Na úsvite spásy jej anjel priniesol 
radosť Boha, ktorému môžeme dôverovať: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou! Neboj sa, 
našla si milosť u Boha.“ (Lk 1,28,30) 
   Mária dôverovala, ale nie preto, že tomu zreteľne chápala. V nejasnom svetle Božieho 
prísľubu, ktoré sa dotýka srdca, Mária dôverovala tak, ako keď niekto kráča v tme, 
sprevádzaný a vedený vnútorným svetlom. Svetlom zo Svetla. Toto svetlo pochádzalo 
z vychádzajúceho slnka, ktorým je milosrdné srdce Boha, ktoré nás prichádza navštíviť (Lk 
1,78) ako neočakávaný hosť, no zároveň ako ten, po ktorom od večnosti túžime, je to svetlo 
Božieho srdca, rozlievajúceho sa v dialógu lásky, ktoré osvetlí srdce matky Mesiáša. 
   Keď Boh otvára svoje srdce, odhaľuje prísľub milosrdenstva srdcu toho, kto ho prijíma 
s FIAT, „nech sa mi stane.“ Pri Jeho príchode je Mária tou Pani, ktorá čaká v nádeji, pretože 
dôveruje hlasu, ktorý jej hovorí „Neboj sa,“ je to Boží hlas, ktorý zohrieva jej srdce Láskou, 
ktorou je On sám (1 Jn 4,8), hlas novej lásky, ktorá sa daruje, aby potešila toho, kto ju víta 
v pokore srdca. Mária dôveruje, pretože dôverne pozná Boha, má s Ním osobný vzťah. Vo 
svojom mlčaní kontempluje svojho syna Ježiša ako toho, ktorý dáva život, dôverujúc 
milujúcej prítomnosti Boha. Zahalená tajomstvom, ktoré možno poznávať iba v raste viery, na 
úplnom okraji pochopenia, uchováva Mária všetky tieto slová vo svojom srdci premýšľajúc 
o nich (Lk 2,19), aby napokon toto ustráchané srdce odovzdala do náručia Božieho prísľubu. 
Toto bola báseň, ktorú sám Boh prišiel zapísať už na počiatku: „A tieto slová, ktoré ti ja dnes 
prikazujem, nech sú v tvojom srdci,“ (Dt 6,6) „Na srdce si ma pritlač jak prsteň,“ (Pies 8,6) 
pretože „toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela – hovorí Pán. 
Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú 
mojím ľudom.“ (Jer 31,33) Mária do svojho srdca vpisuje, že Slovo sa stalo telom. 
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Pastierikovia, srdcia zasvätené Božiemu svetlu 
   Práve takéto srdce naplnené svetlom, zapálené Božím Srdcom, je darované maličkým 
pastierikom z Fatimy. V tieni duba nám materinským hlasom pripomína, že Božie srdce je 
v našom vnútri, preto sa nemáme ničoho báť. Maličkí pastierikovia z Fatimy sú ožiarení 
Božím tajomným svetlom, svetlom, ktorým bol Boh, skrze materinské ruky Márie. Panna, 
ktorej srdce pretekalo životom Najsvätejšej Trojice, sa stala tou, ktorá voviedla Pánových 
maličkých do tajomstva. 
   Všetko sa začína jednoduchými gestami. Naširoko otvorené ruky. Silné svetlo. Oslnivá 
Božia krása vyžarujúca zo srdca Pani v bielom. Boh si urobil svoj príbytok v srdciach 
Františka, Hyacinty i Lucie. 
   Stretnutie s Božím svetlom, darované cez materinské srdce Pani v bielom, si odvtedy 
získalo detské srdce Hyacinty. Často hovorievala, že miluje nášho Pána tak veľmi, že vo 
svojom srdci zakúšala oheň, ale nerozumela tomu, že nezhárala. Zvykla vravieť, že tomu 
nerozumie, no vo svojom vnútri vnímala Boha, a toto jej dávala takúto radosť. 
   Aj Františkovi sa Boh zjavil ako horiaci ker (Ex 3,2-12), ktorý horel bez toho, aby sa v jeho 
srdci stravoval. Pýtal sa, aký je Boh? A vravel, že by sme to nikdy nemohli vyjadriť slovami. 
Rovnako ako Emauzskí učeníci, ktorí cítili, že im horeli srdcia (Lk 24,32), bolo toto 
neopísateľné tajomstvo Božieho svetla určené, aby vládlo v živote maličkého pastierika. Bol 
očarený prísľubom daným anjelom, že srdcia Ježiša a Márie im pozorne načúvajú. A hovorili 
im to v tichu ich detských sŕdc. Z radosti kontemplácie Božieho Srdca následne vyviera 
neustály neuhasiteľný smäd po tejto prvotnej láske. 
   Pre Luciu sa srdce stáva pečaťou Božieho prísľubu. „Netráp sa, ja ťa nikdy neopustím. 
Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“ 
Srdce so sebou prináša slovo dôvery. A toto je to slovo, ten prísľub, ktorý mal byť základom, 
podstatou a oporou celého jej života. 
   Keď Boh otvára svoje Srdce, oslobodzuje sa túžba po nekonečne. Znova sa opakujú dejiny. 
Rovnako ako Mária, ktorej srdce je uchvátené Božím Srdcom, nemá inú túžbu okrem tej, aby 
toto svetlo svietilo pred všetkými (Mt 5,16), Božie svetlo darované skrze materinské srdce, 
otvára dvere do sŕdc maličkých pastierikov tak, že toto svetlo môže naďalej „zažiariť tým, čo 
sedia vo tme.“ (Lk 1,79) Hyacintino precítené zvolanie to všetko vyjadruje: „Keby som len 
mohla vložiť do sŕdc všetok oheň, ktorý horí v mojom vlastnom srdci a vďaka ktorému tak 
veľmi ľúbim Srdcia Ježiša i Márie!“ 
   Životy detí vo Fatime bijú v rytme Božieho Srdca, pretože práve rytmus tohto srdca si 
osvojili, „uvažujúc vo svojich srdciach.“ Presne ako ich Matka. Niet sa čo čudovať, že Pani, 
ktorej srdce bolo uchvátené Bohom, jej umožnilo predstaviť sa deťom ako Ružencová Pani. 
Takmer od začiatku boli Hyacinta, František i Lucia vedení ku kontemplovaniu Boha v tichu, 
mlčaní svojich sŕdc: Môj Bože, verím v teba, klaniam sa Ti, dúfam v teba a milujem Ťa! 
Ruženec nebol nič iné než dar kontemplácie, aby rovnako ako Mária uchovávali črty Krista 
vo svojich vlastných srdciach. 
   A FIAT ako odpoveď na otázku: „Ste ochotní obetovať sa Bohu,“ bola už vopred 
vyslovená v tichom dialógu lásky, Srdca so srdcom. Zasvätiť sa srdcu znamená uchovávať vo 
svojom srdci v dôvernom vzťahu s Máriou „všetky udalosti, veci,“ ktoré hovoria o Bohu, 
ktorý je Láska, a žiť v ich svetle ako ten, kto dôveruje. Znamená to žiť podľa rytmu a tlkotu 
Božieho srdca, byť Ním pretvorený na muža (alebo ženu) podľa Jeho srdca (1 Sam 13,14) 
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Víťazstvo Srdca, pozvanie k nádeji a k oddanosti 
   Keď Boh otvára svoje srdce, vtedy je zároveň prerozprávaný príbeh milosti a milosrdenstva. 
Vo videní v Tuy objavila Lucia kľúčové slová úplného dialógu sŕdc: milosť a milosrdenstvo. 
Objasnené obrazom Trojjediného Boha, sa znova ukázalo Božie svetlo, aby odhalilo, že Jeho 
prísľub hovorí o Jeho dare (milosti) a o Jeho súcitnom srdci (milosrdenstvo), teda o súcitnom 
srdci Boha ako o dare. Svetlo sa znova odkrýva, aby vyzdvihlo odhalené meno Boha 
v Novom Zákone: Láska (1 Jn 4,8), láska ako milosrdenstvo, ktoré vychádza z Jeho Srdca. 
Víťazstvo srdca, oznámené skrze Pani maličkým pastierikom, je víťazstvo milosrdenstva 
a milosti. Je to ozvena jedinečného prísľubu: „Dúfajte, ja som premohol svet.“ (Jn 16,33) 
   Keď Boh otvára svoje srdce, zároveň sú prednášané básne nádeje. Pre dôveru je určený 
slovník srdca. Vďaka vnútornej múdrosti Lucia pochopila, že prísľub Pani, ktorej srdce bolo 
korunované tŕním, bolo „zjavením tajomstva Boha prítomného vo mne, i mňa stále prítomnú 
v Ňom, kde sa Mu mám klaňať, milovať Ho a slúžiť Mu s vierou, nádejou a láskou.“ (sestra 
Lucia) Iba tam možno hovoriť o láske, kde sa nachádza táto vzájomná prítomnosť jedného 
v druhom, tohto srdca v druhom srdci. Iba ten môže rozprávať o láske, kde je vzájomná 
dôvera. A dôverovať prísľubu znamená spoznať, že som prijatý v Božom Srdci. 
   Toto je veľký príbeh Fatimy (i sveta). Príbeh Boha, ktorý otvára svoje srdce. 
 

 
 

Fatimské posolstvo je výzvou obetovať sa 
 

     Nájduc ju zaplavenú neustále sa opakujúcimi otázkami týkajúcich sa zjavení a vizionárov, 
posolstva, ktoré prijali a dôvod niektorých požiadaviek obsiahnutých v posolstve, a na druhej 
strane jej vnímanie, že má každému osobitne odpovedať, požiadala sestra Lucia Svätú Stolicu 
o povolenie napísať text, v ktorom by vo všeobecnosti odpovedala na mnohé otázky, ktoré jej 
boli kladené. Dostala povolenie a jej práca bola nazvaná Výzvy Fatimského posolstva. 
   Kniha bola vydaná vďaka Secretariado dos Pastorinhos 13.decembra 2000 so schválením 
Kongregácie pre náuku viery. V článku tejto brožúrky apríl-jún 2002 sme zverejnili Výzvu 
k modlitbe, ktorá tvorila 6.kapitolu knihy. Prirodzene pokračujeme,  a tak teraz zverejňujeme 
Výzvu obetovať sa (9.kapitola knihy). 
   Sestra Lucia napísala: „Obeta je záštita našej modlitby, je to sila, ktorá ju udržiava.“  
   To boli prvé veci, ktoré anjel žiadal od maličkých pastierikov: „Modlite sa! Veľa sa 
modlite! Srdcia Ježiša a Márie majú s vami plány milosrdenstva. Neustále ponúkajte 
modlitby a obety Najvyššiemu.“ A to, čo žiadal, posilnil obrovskou skúsenosťou svätého 
prijímania, ktoré deti prijali od toho istého nebeského posla. Jeho slová: „Vezmite a pite Telo 
a Krv Ježiša Krista, veľmi urážané nevďačnými ľuďmi,“ sa nezmazateľne vryli do ich duší 
a mali by byť vryté aj do duší veriacich. 
 
   Nižšie podávame celý text siedmej Výzvy posolstva: „Neustále ponúkajte modlitby a obety 
Najvyššiemu.“ Táto výzva k obete, ktorú teraz Boh adresuje nám, je čosi, čo nájdeme na 
mnohých stránkach Svätého Písma. Môže sa to zdať zbytočné znovu to tu opakovať, ale 
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nebude to márne, pretože všetci sme takí zábudliví a ľahostajní voči plneniu tejto veľkej 
povinnosti. 
   V Starom Zákone zvykli kňazi prinášať obety zvierat, ktoré predstavovali zmierne obety za 
nich i za ľud. No tieto obety boli predchodcami Kristovej obety, ktorý bol jedinou pravou 
obetou darovanou Bohu za hriechy všetkých ľudí. Táto Kristova obeta, ktorá nastolila koniec 
týmto predstavám, mala byť udržiavaná namiesto obiet Starej Zmluvy. A my ju obnovujeme 
každý deň na oltári pri slávení Eucharistie, ktorá je zopakovaním nekrvavej obety na kríži. 
   Ale to ešte nie je všetko, ako hovorí svätý Pavol (Kol 1,24), musíme na vlastnom tele 
dopĺňať, čo chýba Kristovmu utrpeniu, pretože sme údmi Jeho Mystického Tela. Ak jeden úd 
tela trpí, všetky ostatné údy trpia s ním, a ak jeden úd má byť odstránený, všetky ostatné údy 
tela sú zasiahnuté touto obetou, ak jeden úd je vážne chorý, hoci choroba je obmedzená len 
v určitej časti tela, celé telo trpí a zomiera. To isté sa deje aj v duchovnom živote. Všetci sme 
chorí, všetci máme množstvo obmedzení a hriechov, a teda všetci máme povinnosť prinášať 
obety v zjednotení s Kristom, nevinnou obeťou, na odčinenie našich vlastných hriechov 
i hriechov našich bratov a sestier, pretože všetci sme údmi jedného a toho istého Mystického 
Pánovho Tela. 
    Posolstvo nás vyzýva „Zo všetkého, čo môžete, urobte obetu a ponúknite ju Bohu na 
odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov.“ 
(slová anjela). Môže ísť o obety duchovného, intelektuálneho, morálneho, fyzického alebo 
materiálneho charakteru, závisí to od konkrétneho okamihu. To, čo je dôležité, je, aby sme 
boli ochotní využiť každú príležitosť, ktorá sa nám ponúka, konkrétne, mali by sme byť 
ochotní prinášať obety, keď sa to od nás požaduje, aby sme splnili našu povinnosť voči Bohu, 
našim blížnym i voči sebe samým. O to viac, ak táto obeta je nevyhnutná, aby sme sa vyhli 
prestúpeniu jedného z Božích prikázaní, za týchto okolností sme povinní na seba uvaliť 
nejakú obetu, pretože sme povinní ponúknuť všetko, čo je nevyhnutné k tomu, aby sme sa 
vyhli spáchaniu hriechu. Naša večná spása závisí od nej, ako nám to Ježiš Kristus hovorí 
v Evanjeliu: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž 
a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre 
mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil 
alebo poškodil?“ (Lk 9,23-25). Z toho, čo nám tu náš Pán hovorí, vidíme, že musíme byť 
pripravení radšej zomrieť než spáchať ťažký hriech, ktorý môže spôsobiť stratu nášho 
večného života. To isté platí, ba ešte vo väčšej miere, ak poslúchanie Božieho zákona 
vyžaduje od nás obetovať niečo, čo má menšiu hodnotu ako náš vlastný život. 
   Zrieknutie sa čohokoľvek, čo môže byť príčinou nášho hriechu, je cestou k spáse. Preto nás 
náš Pán varuje: „kto by si chcel život zachrániť, stratí ho“ inými slovami, kto túži uspokojiť 
svoje nezriadené chúťky, žiť hriešnym spôsobom života, kráčať širokou cestou hriechu bez 
konania pokánia a zmeny, stratí večný život. Ako sa nemáme sami seba pýtať spolu s Ježišom 
„Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?“ 
   Rovnakým spôsobom nás Ježiš varuje: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma 
hoden.“ (Mt 10,38). Áno! Ako môže byť niekto Božím priateľom a hoden večného života, ak 
sa nevie zaprieť a urobiť, čo je nevyhnutné, aby kráčal cestou Jeho prikázaní, opustil 
zakázané pôžitky, vrtochy pýchy, márnivosti, samoľúbosti, lakomstva, nadmerného 
pôžitkárstva, nestriedmosti, ak zlyháva pri preukazovaní lásky, milosrdenstva a spravodlivosti 
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voči blížnym, zbavuje sa jarma každodenného kríža a nesie ho s neochotou bez zjednocovania 
svojich ťažkostí s Kristovým krížom? 
   Kríž každodennej práce bol bremenom, ktoré Boh uložil Adamovi ako pokánie za jeho 
hriech. Inokedy to môžu byť životné ťažkosti, ktoré sa objavujú na každom kroku a ktoré 
musíme prijať s pokojom, trpezlivosťou a odovzdanosťou. Alebo to môžu byť pokorovania, 
ponižovania, ktoré sa náhle objavia a ktoré musíme prijať s uznaním si vlastnej nedokonalosti 
a s rozhodnutím zmeniť sa v dôvere Bohu, ktorý vždy pomáha dušiam, ktoré chcú rásť 
k lepšiemu a dokonalejšiemu životu. „Zo všetkého, čo môžete, urobte obetu a ponúknite ju 
Bohu na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie 
hriešnikov.“ (slová anjela). Tu nám Boh dáva ďalší dôvod na prinášanie obiet. Ak niekoho 
urazíme, musíme to odčiniť, ak môžeme, za každú urážku alebo škodu, ktorú sme im 
spôsobili, preto sme zvyknutí povedať prepáč, ospravedlniť sa. Teraz je to ešte 
nevyhnutnejšie urobiť tak vo vzťahu k Bohu. Preto nás Ježiš Kristus učil v Modlitbe Pána 
prosiť o odpustenie: „Otče náš, ktorý si na nebesiach,... odpusť nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom... a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ (Mt 6,9.12-
13). Pravdou je, že najlepším pokáním, ktoré môžeme priniesť Bohu, je spojiť našu 
požiadavku o odpustenie s pevným predsavzatím už Ho viac neuraziť. Preto prosíme 
o odpustenie, pomoc a ochranu. 
   Všimnime si, že Ježiš nás učil používať množné číslo pri prosbe o odpustenie, inými 
slovami, prosiť o odpustenie pre nás i pre našich bratov a sestry: odpusť nám, neuveď nás do 
pokušenia, zbav nás zlého! To je Fatimské Posolstvo: Prinášajte obety ako prejav pokánia 
a v úpenlivej prosbe za obrátenie našich bratov a sestier, ktorí zablúdili na falošné a nesprávne 
chodníky. Áno, modliť sa a obetovať sa, aby celý náš život bolo holokaustom darovaným 
Bohu na ramenách nášho každodenného kríža v zjednotení s Kristovým krížom za spásu duší, 
spolupracujúc s Ním v Jeho vykupiteľskom diele ako údy Jeho Mystického Tela, Cirkvi, ktorá 
pracuje, modlí sa a trpí v intímnom zjednotení so svojou Hlavou kvôli vykúpeniu ľudstva. 
   V každodennom živote sa stretávame so všetkými druhmi obiet, ktoré môžeme a musíme 
ponúknuť Bohu. Obeta nenásytnosti, ktorá je v mnohých prípadoch nutná. Zdržanie sa 
alkoholických nápojov požívaných nadmieru, keďže oni zatemňujú naše vnímanie, zasahujú 
do nášho myslenia a degradujú našu dôstojnosť, nechávajúc každého, kto im holduje, 
ležiacich tvárou k zemi pred Bohom a čestnými ľuďmi. Koľké rodiny sa stali nešťastnými 
kvôli tomuto hriechu. Prečo neponúknuť Bohu obetu, že nebudeme piť, deliť sa s alkoholom, 
ale namiesto toho pomôcť chudobným, bratom a sestrám, ktorí si nemôžu dovoliť kúpiť 
nejaké oblečenie, zatiaľ čo my míňame mnoho na hriešne prehrešky, ktoré spôsobujú toľko 
utrpenia. 
   Takáto obeta, ktorá si vyžaduje striedmosť, s ktorou si musíme slúžiť od stola stvorenia, 
bola jednou z tých, čo žiadal Boh na úplnom začiatku od dvoch ľudí. Sväté Písmo nám 
hovorí: „Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého 
utvoril. A Pán, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na 
jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla...A Pán, Boh, 
prikázal človekovi: Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však 
nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“ (Gn 2,8-9.16-17). Adam a Eva 
mohli jesť ovocie z toľkých stromov, že nepotrebovali ovocie zo stromu poznania dobra a zla, 
ba čo viac, bolo to pre nich veľmi škodlivé, preto im to Boh zabránil a zakázal im z neho jesť. 
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Najlepšie, čo mohli urobiť, bolo poslúchnuť Boží príkaz a priniesť Mu obetu nedotknúť sa 
toho ovocia. 
   Tu a rovnako aj v mnohých iných životných okolnostiach, musíme uplatňovať čnosť 
striedmosti, ktorá od nás vyžaduje umŕtvenie našej nenásytnosti. Boh, ako Dobrý Otec, 
ktorým je, umiestnil vo svete také pestré množstvo dobrých a chutných vecí, ktoré Jeho deti 
môžu a majú používať ako svoj pokrm, dokonca mať z neho pôžitok, ale vždy v zhode 
s Božím Zákonom a bez toho, aby sme zabúdali zapierať sa v striedmosti, ktorú máme 
darovať Bohu ako vďakyvzdanie za mnohé dobrodenia, a taktiež za dobrodenia našich bratov 
a sestier v núdzi. 
   Netvrdím, že Boh od nás všetkých žiada, len od svojich vyvolených, zriecť sa všetkého, 
rozdať chudobným a potom Ho nasledovať v úplnom zrieknutí sa všetkých pozemských 
dobier, to, čo žiada, je, aby sme zanechali prílišnú lásku k týmto veciam. Pripomeňme si 
rozhovor medzi Ježišom Kristom a mladíkom, ktorý ho vyhľadal, aby sa Ho opýtal: „Učiteľ, 
čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal. „Prečo sa ma pýtaš na 
dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ On sa Ho 
opýtal: „Ktoré?“ Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo 
svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Mladík Mu 
povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“ Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť 
dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď 
a nasleduj ma!“ Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš 
povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. 
Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho 
kráľovstva.“ (Mt 19,16-24). 
   Podľa toho, čo som počul od mnohých komentátorov, Ježiš Kristus sa týmto vyhlásením 
obracal na bohatých ľudí, ktorí sú chamtiví a ktorých jediným záujmom je hromadiť viac 
bohatstva tým, že sa vyhýbajú míňaniu peňazí a odmietajú podeliť sa o svoj prebytok s tými, 
ktorí sú v núdzi. Pán nás učí rovnakej lekcii v spojení s posledným súdom, opisujúc dôvody 
hrozného odsúdenia vymeraného tým, ktorí stoja po Jeho ľavici: „Odíďte odo mňa, zlorečení, 
do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali 
ste mi jesť, bol som smädný, a nedali ste mi piť, bol som pocestný, a nepritúlili ste ma, bol 
som nahý, a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma... Veru, 
hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. 
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“ (Mt 25,41-43.45-46). 
   Všetko sa nám to pripomína, keď Boh od nás žiada skrze Fatimské posolstvo prinášať obety 
a použiť všetko, čo máme, čo nepotrebujeme alebo nepoužívame, aby sme pomohli svojim 
bratom a sestrám, ktorí trpia núdzou a zomierajú od hladu alebo od zimy. Toto je zrieknutie 
sa, sebazaprenie a obeta, ktorú od nás žiada Boh: ak sa neobetujeme v tomto živote, budeme 
vo večnom živote obeťami nielen preto, že sme nerobili zlo, ale aj preto, že sme nekonali 
dobro. Aby sme dosiahli spásu, nestačí len nerobiť zlo, ale máme povinnosť praktizovať 
čnosť konaním dobra. 
   Je tu ďalšia séria malých obiet, ktoré môžeme a v určitej miere musíme ponúknuť Bohu. 
Skutočnosť, že ide o malé obety neznamená, že menej potešujú Boha, a takisto sú 
chvályhodné a výhodné pre nás, pretože skrze ne dokazujeme našu vernosť a našu lásku voči 
Bohu i našim blížnym. Konanie týchto malých obiet nás obohacuje o milosť, posilňuje našu 
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lásku a vieru,  robí nás vznešenými pred Bohom i pred našimi blížnymi a oslobodzuje nás od 
pokušenia k sebectvu, chamtivosti, závisti a nestriedmosti. 
   Je to prejav šľachetnosti v obyčajných malých veciach, ktoré sa neustále stávajú, je to 
zdokonaľovanie prítomného okamihu. Preto: 
   1) Modlime sa s vierou a pozorne, vyhýbajúc sa rozptýleniu, pokiaľ je to možné, modliac sa 
s úctou, uvedomujúc si, že sa rozprávame s Bohom, modliac sa s dôverou a s láskou, pretože 
sme v prítomnosti Toho, o ktorom vieme, že nás miluje a chce nám pomôcť, ako otec, ktorý 
vezme rúčku svojho malého syna, aby mu pomohol kráčať: v Božích očiach sme vždy malými 
krehkými deťmi, ktoré sú slabé v praktizovaní čností, ktoré neustále zakopnú a padajú, preto 
potrebujeme, aby nám náš Otec dal svoju ruku a pomohol nám viesť naše kroky kráčajúc 
cestami svätosti. 
Či sa modlíme v kostole, doma, na ceste, na poli alebo kráčajúc po ulici, Boh je všade 
a počúva naše žiadosti, našu chválu i vďakyvzdanie. To je to, čomu nás Ježiš Kristus učí vo 
svojej odpovedi Samaritánke, ktorá sa Ho opýtala: „Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto 
vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver 
mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani 
v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte, my sa klaniame tomu, čo poznáme... Ale 
prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. 
Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať 
v Duchu a pravde.“ (Jn 4,20-24). 
Boh od nás žiada, aby sme sa modlili v pravde, spoznávajúc, kým sme, spoznávajúc našu 
chudobu, našu ničotnosť pred Bohom, uvedomujúc si, čo prosíme a čo úprimne sľubujeme, 
ochotní dodržať naše sľuby. Nech naša chvála a vďakyvzdanie Bohu vyjadruje pravdu, ktorá 
sa nachádza v našom srdci, v duchu viery, lásky a dôvery, Boh nie je spokojný s krásnymi 
slovami, ktoré sú falošné a nezmyselné, alebo s vytvorenými formulkami, ktorými by sme si 
získali úctu od stvorení. Nie, naša modlitba musí byť pokorná a sprevádzaná duchom obety.  
Často bude nevyhnutné obetovať troška nášho času určeného na oddych, možno vstať trochu 
skôr, aby sme išli do kostola a zúčastnili sa na svätej omši, alebo v noci pred spánkom sa 
vzdialiť, aby sme sa pomodlili ruženec prinesením obety tým, že vypneme rádio alebo 
televízor, aby sme to mohli uskutočniť. Je to zrieknutie sa toho, čo máme radi, čo sa nám páči 
a ako už bolo povedané, ak sa nezriekneme seba v tomto živote, budeme obeťami v živote, 
ktorý prichádza, pretože ak nemáme nádej na spásu skrze našu nevinnosť, budeme zachránení 
len modlitbou a pokáním. 
   2) Ponúknime Bohu obetu malého prejavu sebazaprenia v záležitosti jedla, ale nie až do 
takej miery, že by sme oslabili našu fyzickú silu, ktorú potrebujeme, aby sme mohli 
vykonávať našu prácu. Napríklad si radšej vyberme ovocie, sladkosť, nápoj, ktorý veľmi 
nemáme radi namiesto toho, ktorý obľubujeme, vydržme chvíľu o smäde a potom ho uhasme 
nápojom, ktorý veľmi nemáme radi, vyhýbajme sa alkoholu, alebo sa aspoň vyhýbajme jeho 
užívaniu v nadmernom množstve. 
Keď sedíme pri stole, neberme si ten najlepší kúsok. Ale ak nie je možné vyhnúť sa tomu bez 
toho, aby sme na seba upútali pozornosť, vezmime si ho s jednoduchosťou a bez škrupúľ, 
ďakujúc Bohu, že nás rozmaznáva, pretože si nemôžeme myslieť, že Boh, dobrý Otec, ktorým 
On je, sa z nás teší len vtedy, keď nás vidí, ako sa zapierame. Boh stvoril pre svoje deti dobré 
veci a je rád vidiac, že ich používame bez toho, aby sme to zneužívali, a potom napĺňame 
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naše povinnosti, aby sme si ich zaslúžili, využívajúc ich s vďačnosťou a s láskou voči Tomu, 
ktorý hromadí dary pre nás.  
   3) Obeta, ktorú môžeme a máme priniesť týkajúcu sa oblečenia: obliekajúc sa trocha 
chladnejšie alebo teplejšie bez sťažovania sa, ak sme v miestnosti s inými ľuďmi, nechajme 
ich otvoriť alebo zavrieť dvere a okná, ak si to želajú. Obliekať sa slušne a skromne bez toho, 
aby sme sa stávali otrokmi najnovšej módy, neprispôsobovať sa jej, ak nie je v zhode so 
spomenutými dvoma čnosťami, aby sme svojím spôsobom obliekania neboli príčinou hriechu 
ostatných, berúc na vedomie, že sme zodpovední za hriechy, ktoré ostatní spáchajú kvôli nám. 
Preto sa musíme obliekať v súlade s kresťanskými zásadami, osobnou dôstojnosťou 
i solidaritou s ostatnými, prinášajúc Bohu obetu za prehnanú márnivosť. Pokiaľ ide o otázku 
márnivosti, poznávame, že môžeme priniesť Bohu obetu tak, že sa zaobídeme bez prehnanej 
vonkajšej ozdoby šperkami a peniaze namiesto kúpy šperkov môžeme použiť na pomoc 
našim bratom a sestrám v núdzi. Namiesto obliekania sa do vecí vyrobených z drahých 
materiálov, uspokojme sa s niečím jednoduchším a lacnejším, hospodárme šetrne, aby sme 
mohli pomôcť našim bratom a sestrám, ktorí si nemajú čo obliecť. 
   4) Nesťažujme sa, ak sa na našej ceste stretneme s malým trápením, mrzutosťou: niekedy to 
môže byť nepríjemné, ironické slovo, môže to byť ironický úsmev, pohľad plný pohŕdania, 
protirečenie, môžeme byť prehliadnutí, odstrčení bokom bezdôvodne, alebo môže ísť 
o neporozumenie, výčitku, pokarhanie, odmietnutie, keď sme prehliadaní, keď sa na nás 
zabúda, prejav nevďačnosti,... 
Je potrebné vedieť, ako vydržať tieto situácie, prinášajúc našu obetu Bohu nechajúc všetky 
situácie prejsť akoby sme boli slepí, hluchí a nemí, aby sme v skutočnosti lepšie videli, 
hovorili jasnejšie a počúvali Boží hlas. Nechajme druhých, nech sa zdá, že majú pravdu, 
hovorím: nech sa zdá, pretože v skutočnosti ten, kto víťazí je ten, kto dokáže mlčať z lásky 
k Bohu. S radosťou dovoliť druhým, aby obsadili prvé miesta, dovoľme im tešiť sa a mať 
výhody z plodov našej práce, našich obetí, našich činností, našej schopnosti, z vecí, ktoré sa 
nám vzali, dokonca by som povedal z našich čností, akoby patrili im a byť spokojný s tým, že 
budeme pokorní a že prinesieme obetu z lásky k Bohu a k našim blížnym. 
Vydržať s milosťou v spoločnosti tých, ktorých nemáme radi alebo ktorí sa nám zdajú 
nesympatickí, s tými, ktorí sú proti nám, ktorí nás rozčuľujú a trápia s osobnými alebo 
nepríjemnými otázkami, odplaťme sa im úsmevom, malým skutkom lásky vykonaným pre 
nich, láskavosťou, odpustením a láskou, s pohľadom upriameným na Boha. 
Toto zabúdanie na seba, sebazapieranie, je často najťažším pre našu ľudskú prirodzenosť, ale 
to najviac potešuje Boha a pre nás je najviac záslužné. 
   5) Napokon je ešte vonkajšie pokánie a obety, niektoré povinné, iné dobrovoľné. 
Povinné pokánie je napríklad pôst a abstinencia predpísaná Cirkvou. Ale môžeme, ba musíme 
ísť až za túto hranicu, ktorá je v skutočnosti veľmi malá v porovnaní s potrebou konať 
pokánie za naše hriechy i za hriechy druhých. 
Niektoré určité nástroje pokánia používali mnohí svätí. Takéto pokánie podstupovali 
v zjednotení s Kristom bičovaným pri stĺpe, zviazaným povrazmi, korunovaný tŕním. Ak 
Kristus takto za nás trpel, je viac než správne, že by sme my mali urobiť niečo pre Neho a pre 
Jeho vykupiteľské dielo. 
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Môžeme sa modliť v duchu pokánia s rozpaženými rukami do tvaru kríža, v zjednotení 
s ukrižovaným Kristom, alebo sa môžeme modliť ležiac tvárou k zemi, takto sa pokoriac pred 
Bohom, Ktorého sme sa odvážili uraziť, my, ktorí nie sme ničím v Jeho prítomnosti. 
Hoci takéto prejavy pokánia nie sú povinné, sú v mnohých prípadoch nevyhnutné a potrebné, 
napríklad, ak chceme pomôcť prekonať výbušnú povahu, ktorá spôsobuje u ľudí hriech, alebo 
kruté pokúšania sveta, diabla, pýchy a tela. 
Ježiš Kristus, Boží Syn, nemohol zhrešiť, a predsa nám daroval nádherný príklad kajúceho 
života. Pred tým, než začal svoje verejné účinkovanie, strávil 40 dní na púšti v modlitbe 
a v pôste. Evanjeliá nám rozprávajú, že počas celého svojho verejného pôsobenia sa Ježiš 
často utiahol od davu ľudí, aby sa modlil k Otcovi na vzdialenom mieste. A pred vydaním sa 
na smrť strávil veľa času v modlitbe v Getsemanskej záhrade. 
A my, úbohé slabé stvorenia, ktorými sme, sa nepotrebujeme modliť? Skutočne potrebujeme. 
Práve v modlitbe stretávame Boha, práve v tomto stretnutí s Bohom nám On sám dáva milosť 
a silu, ktorú potrebujeme, aby sme sa zriekali seba ponúkajúc všetko, čo sa od nás vyžaduje: 
„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia 
a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, 
a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7,13-14). 
   „Neustále ponúkajte modlitby a obety Najvyššiemu.“ 
 

 

Naša Pani z Fatimy v Ríme 
Pedro Valinhos Gomes –postulátor 

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského 
mesta v hornatom kraji.  (Lk 1,39) 

Pútnici s Pútničkou 
   Svetlo sa prediera cez tmu. Vychádza z paškálu, zo svetla Zmŕtvychvstalého, čo naznačuje 
koniec tmy a šíri sa ďalej ako dobrá správa, ktorá prináša svetlo životu, ktorý zakúša Boha. 
Každú noc sa vo Fatime mení svet na pútnické miesto pri sviečkovej procesii. Poukazuje to na 
svetlo Krista, Toho, ktorý je Živý napriek smrti na kríži, ktorý dokorán roztrhol každú tmu 
a kráča vpred. Táto sviečková procesia je sprevádzaná tými, ktorí túžia nechať sa premeniť 
týmto svetlom, ktorí ho prijímajú a ktorí s odovzdanosťou kráčajú týmto svetom dôverujúc 
prísľubu Vzkrieseného Pána. Uprostred pútnikov mužov i žien, uprostred drámy ľudských 
dejín, ich takisto sprevádza Pani v bielom, sestra i matka. Mária sa stáva spolupútničkou ľudí, 
vďaka čomu oni môžu kráčať vpred. Obklopená pútnikmi opakuje slová Vteleného Slova, 
prísľuby milosrdného Boha, Krásy, ktorá mení a obracia srdcia. 
   Práve táto Pani sprevádzala Boží ľud 12.-13.októbra 2013 v Ríme, v mariánsky deň, ktorý 
zapadal do Roka viery. Na pozvanie Svätého Otca bola do Ríma privezená socha našej 
Ružencovej Pani z Fatimy z kaplnky Zjavenia vo Fatime, aby v srdci Cirkvi vzbudila 
prítomnosť Sprievodcu ľudí na ceste, socha tejto veľkej ženy, ktorá ako prvá žila životom 
viery, socha Matky, ktorú jej Syn daroval všetkým mužom, ženám, svojim bratom i sestrám. 
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   Mária žije v Božom svetle. A toto je to svetlo, ktoré nám ponúka. Svetlo, ktoré naplnilo 
maličkých pastierikov, keď Mária vo Fatime roztvorila svoje dlane a ono ich naplnilo 
a preniklo hlboko do duše, takže sa videli v pravde ako v zrkadle, vo svetle Božej krásy. To sa 
deje vždy, keď Pani v bielom, ktorá zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci 
a premýšľala o nich  (Lk 2,19), je prítomná a ponúka nám svetlo nádeje pre spoločenstvo, 
vzťah s Bohom. Práve na túto pokornú ženu stvárňovanú Bohom a preniknutú dramatickými 
udalosťami sveta, sa upierajú oči pútnikov hľadajúc v nej vzor viery a materinskej 
prítomnosti. Slová plné dôvery, ktoré kládol Svätý Otec František k nohám Panny pri akte 
zasvätenia, sa odrážajú v nasledujúcej modlitbe: ,,Naša Pani z Fatimy, s obnovenou 
vďačnosťou za tvoju materinskú prítomnosť pripájame naše hlasy k všetkým generáciám, 
ktoré ťa nazývali blahoslavenou. V tebe oslavujeme veľkolepé diela Boha, ktorý sa nikdy 
neunaví hľadieť s milosrdenstvom na ľudstvo zasiahnuté zlom a zranené hriechom, aby ho 
ochránil a zachránil. Vo svojej materinskej dobrote prijmi tento akt zasvätenia, ktorý dnes 
skladáme s dôverou v tvoju prítomnosť, ktorá je pre nás tak milá. Sme si istí, že každý z nás je 
vzácny v tvojich očiach a že v našich srdciach nie je nič, čo by bolo pred tebou skryté. 
Otvárame sa na tvoj nežný pohľad a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu. Staraj 
sa o nás s láskou, požehnávaj a posilňuj našu túžbu konať dobro, oživuj a živ našu vieru, 
podporuj a prežiar našu nádej, posilňuj a roznecuj našu lásku, veď nás všetkých po ceste 
svätosti. Uč nás láske predovšetkým k deťom a k hriešnikom, k tým, ktorí sú odmietaní a trpia, 
čo sú stratení a zablúdení. Chráň ich a všetkých ich odovzdaj svojmu milovanému Synovi, 
Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi. Amen.“ 
   Putujúc po Svätopeterskom námestí, obklopená množstvom veriacich, sa Ružencová Pani 
dotýkala sŕdc ľudí skrze Božie milosrdenstvo. Na Námestí Biskupa oblečeného v bielom bola 
prítomná naša Pani z Fatimy, aby utvrdila Cirkev vo viere a aby všetkých vyzvala 
k radikálnosti života rozpáleného Božou láskou. To, že jej prítomnosť bola citeľná skrze 
podobu Pani z Fatimy, bolo znamením nádeje odovzdanej trom deťom na Cova da Iria pred 
100 rokmi, a je zároveň posolstvom života pre Cirkev dneška. V srdci Cirkvi sa prijala 
tajomná i prorocká udalosť vo Fatime, čím sa vyzdvihlo posolstvo Evanjelia pre svet, ktorý 
potrebuje prijatie, obrátenie, nádej a milosrdenstvo. 
   Prijatie, akého sa dostalo Ružencovej Pani vo Fatime, svedčí o radosti a dôvernom vzťahu, 
ktorý vyviera z prijatia Tej, ktorá je matkou, sestrou a pútničkou na ceste života, ktorá nás 
vedie k stretnutiu s Kristom a delí sa s nami o slová svojho Syna. Láskyplné privítanie našej 
Pani Benediktom XVI. odhalilo jeho lásku, oddanosť i úctu k nej, pripomenutie si atentátu na 
Svätopeterskom námestí na svätého Jána Pavla II., a vďačnosť pútnikov za materinskú 
ochranu Márie, privítacie gesto Svätého Otca Františka, ktorý privítal Ružencovú Pani 
bozkom, slová plné dôvery, ktoré položil k jej nohám, radosť obrovského zástupu pútnikov na 
Svätopeterskom námestí i v Bazilike Božej Lásky, počas vigílie, ktorá ožiarila noc a dala 
ľuďom možnosť pocítiť radosť, že sú sprevádzaní touto vzácnou ženou. Cirkev je skutočne 
naplnená vďačnosťou za prítomnosť tejto Ženy, ktorá kráča s Božím ľudom na jeho ceste 
počas celých dejín, aby ich utvrdila vo viere v stretnutie sa s Kristom. 
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Maličkí pastierikovia so svätým Otcom nasledujúc Máriu 
   Keďže sa zverili Pani v bielom a odovzdali jej svoje životy ako dar Bohu za svojich bratov 
a sestry, sú maličkí pastierikovia z Fatimy takisto vzormi viery podľa príkladu Panny Márie, 
pre všetkých, ktorí sa nechávajú stvárňovať adorovaním Božej Lásky, ktorí sa nechali 
premeniť a objavili, čo je podstatné, aj pre tých, ktorí dávajú seba za druhých eucharistickým 
spôsobom. Sú takisto pútnikmi s putujúcou Cirkvou, pripomínajúc svojím životom kľúčové 
slovo evanjelia: MILOSRDENSTVO. Taktiež dávajú svoj život úplne, život v plnosti, 
v poslaní zhromaždiť každého brata i sestru v Cirkvi, zmierujúc všetkých v náručí Otca. 
   Rovnako ako ich sesternica Lucia, František aj Hyacinta stále uchovávali vo svojich 
srdciach modlitbu za Svätého Otca. Krátko pred Františkovou smrťou mu Lucia pripomenula: 
,,Keď prídeš do neba, nezabudni sa veľa modliť za hriešnikov, za Svätého Otca, za mňa a za 
Hyacintu.“ A keď sa Lucia pýtala Hyacinty, čo bude robiť, keď príde do neba, jej odpoveď 
bola rozhodná: ,,Túžim veľmi milovať Ježiša a takisto Nepoškvrnené Srdce Márie. Budem sa 
veľa modliť za teba, za hriešnikov, za Svätého Otca, za mojich rodičov, za mojich súrodencov 
a za všetkých ľudí, ktorí ma prosili o modlitby...“ Vo veľkých srdciach týchto malých detí 
bola vtlačená táto túžba po Cirkvi zapálená milosrdenstvom, schopná vychádzať von 
a stretávať sa s tými, ktorí sú vzdialení a stratení. Túžili po tom, aby Svätý Otec a s ním celá 
Cirkev, vždy odrážala milosrdnú tvár Boha, ktorý pozerá s láskou na svet. 
    
 

Dám vám pastierov podľa svojho Srdca 
Pedro Valinhos Gomes –postulátor 

Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez 
pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.  (Mk 6,34) 

 
V súcitných očiach Boha 
   Keď Boh volá, je to čosi tajomné, inak by povolanie nebolo zakorenené v tajomstve Boha. 
Niektorí rybári pri Galilejskom mori to poznali veľmi dobre. Nemuseli už viac loviť ryby, 
pretože povolaní i očarení mužom z Nazareta, boli pozvaní loviť čosi omnoho väčšie, totiž 
ľudské duše, na ktoré im poukázal Boh (Mt 4,19).  
   Mojžiš, obyčajný a jednoduchý pastier oviec, zažil rovnakú skúsenosť ako títo rybári 
niekoľko rokov skôr, keď horiaci krík obnažil jeho srdce a premenil ho na srdce pastiera 
nespočítateľného množstva ľudí ako hviezd na nebi, aby cez púšť mohli prísť do zasľúbenej 
zeme oplývajúcej mliekom a medom /Ex. 
   Fatima bola zem pastierov. Obraz maličkej Hyacinty, ktorá stojí uprostred stáda a kŕmi 
malú bielu ovečku vo svojom náručí, aby robila to, čo konal náš Pán, vyvoláva v nás 
obrátenie i premenu, ktorú chcel Boh priniesť do života týchto malých fatimských 
pastierikov. V jej detskom srdci Hyacinta pochopila hlavný zmysel, teda robiť to, čo konal 
náš Pán, to znamená, zdieľať kňazské poslanie: priniesť všetko späť k Bohu, do náručia 
Pastiera. To je najdôležitejší cieľ života prežiareného Bohom. Je to prísľub daný Bohom už 
v Starom zákone, prísľub Boha, ktorý hľadá svoj ľud, aby sa ako pastier s radosťou stretol so 
svojím stádom (Ez 34,11-12). Je to prísľub, ktorý vychádza z milosrdného Srdca Boha 
a vlieva sa do duší zablúdených a stratených ako hlas nádeje, ktorý ubezpečuje, že je stále 
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s nimi. I dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť múdrosťou (Jer 3,15). Je to 
prísľub, ktorý sa zrodil zo súcitu. 
   Súcit prináša ovocie života, z ktorého majú úžitok aj iní. Ježiš chodil po mestách a so 
súcitom i láskou hľadel na zástupy, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera (Mt 
9,36). Iba prenikavý, priamy pohľad, kontemplatívny spôsob pozerania sa, pohľad proroka 
Starého zákona, ktorý videl Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera 
(1Kr 22,17), pohľad obdarený čítať v srdciach ľudí okolo nás, ktorý je schopný rozpoznať 
vnútorné utrpenie zástupov a dovoliť, aby sme boli naplnení súcitom a milosrdenstvom voči 
trpiacemu ľudstvu. 
   Je to ten istý súcitný pohľad ako sa objavil vo Fatime. Zjavenie Božej krásy, ktoré z Fatimy 
vytvorilo oltár sveta, sa šíri ďalej skrze kontempláciu milosrdného Boha, ktorý je smutný 
vidiac ľudské dejiny, jeho úzkosti, utrpenie, egoizmus. Zmorený a sklesnutý zástup 
z Evanjelia, to sú utrápení ľudia dnešnej doby, pre ktorých je Fatima slovo, ktoré premieňa 
dejiny, je prorockým svedectvom nového spôsobu života. Zmorený a sklesnutý zástup 
z Evanjelia predstavuje aj toto storočie zasiahnuté vojnami a tragickými udalosťami spolu 
s ľuďmi, ktorí sa cítia stratení a bezmocní, ale ktorí hľadajú milosrdenstvo a lásku. Zmorený 
a sklesnutý zástup z Evanjelia je každý muž a každá žena dneška, ktorí si nedôverujú, sú 
izolovaní od ľudí, osamotení a vzdialení od Boha. 
   Lucia veľmi dobre pochopila, že svet, pre ktorý je Fatima semienkom, aby dozrieval nový 
život, je svet, ktorý je zmorený, sklesnutý a bezmocný, ako ovce bez pastiera: V tejto rieke, 
ktorá pretekala nádhernou Serra d´Aire, a ktorá neustále tečie, ba stále viac sa rozrastá, 
videla som ako v zrkadle zástup, ktorý bol smädný po Bohu, zástup zmätených a unavených 
ľudí, ktorí boli oklamaní a zranení konzumným, sebeckým a agresívnym svetom bez toho, aby 
mali niekoho, kto by im pomohol alebo by ich sprevádzal až k spásonosnej bráne, ktorá by ich 
viedla k živým vodám napĺňajúcich sa pre večný život. 
   Vo svete, ktorý žízni po plnosti života, ale ktorý sa nachádza mimo zdroja, pretože si 
vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu (Jer 2,13), sa nachádza prameň, 
ktorý vychádza v ústrety tým, čo sú smädní. Pretože Božie Kráľovstvo prichádza ako pastier, 
ktorý všetko zanecháva, aby našiel stratenú ovečku (Lk 15,3-7). 

 
Povolaní byť pastiermi 
   Životy dávané za druhých prúdia zo súcitného a milosrdného Božieho pohľadu. V Evanjeliu 
podľa Matúša (Mt 9,35-10,1), je Ježišov súcitný pohľad na zástup sprevádzaný povolaním 12 
učeníkov, aby naznačil, že súcit a milosrdenstvo, ktoré zjavuje prítomnosť Boha vo svete, je 
protikladom ľahostajnosti, a že učeníci, rovnako ako vtedy aj dnes, sú neustále povolaní 
ponárať sa do tajomstva človeka a  priblížiť mu tajomstvo Boha. To, že apoštoli sú povolaní 
z hĺbky Božej lásky, nám ozrejmuje, že povolanie kresťana znamená vstúpiť do Jeho plánov 
milosrdenstva. 
   Evanjelium podľa Marka (Mk 6,34-44) tvrdí, že Ježiš začal učiť mnohým veciam trpiace 
množstvo mužov i žien, ktorí boli stratení a zatúlaní. Slová, ktoré sa ozývajú aj za múrmi 
sveta ľudí. Slová, ktoré potešujú, ktoré utišujú hlad po živote a po skutočnom stretnutí. 
Povolanie nás aj dnes podnecuje čosi vykonať, keď čelíme utrpeniu druhých ľudí: Vy im dajte 
jesť. Evanjelium, dobrá zvesť, tvorí prorokov, ktorí žijú súcit a milosrdenstvo. 
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   Vo Fatime, v zemi pastierikov, sa súcitný pohľad Boha stáva slovom, ktoré potešuje 
a udalosťou, ktorá prebúdza a oživuje ľudské dejiny. Je to Evanjelium, radostná zvesť 
Božieho milosrdenstva. Toto posolstvo spomenuté vo Fatime, hovorí o Bohu, ktorý má so 
svojím ľudom plán milosrdenstva, ktorý prosí za návrat stratených ovečiek, ktorý dychtivo 
túži vykúpiť zmorený a sklesnutý zástup. Fatimskí pastierikovia sú ihneď rozrušení Božím 
súcitom: Som tu, a Božím pozvaním, aby Mu dovolili premeniť ich srdcia podľa Jeho 
milosrdného Srdca. V anjelovom pozvaní: Ustavične prinášajte Najvyššiemu modlitby 
a obety, i vo výzve Panny Márie Ružencovej: Chcete sa obetovať Bohu? sa nanovo ozýva 
povolanie Zmŕtvychvstalého: Pas moje ovce (Jn 21,16). 
   Hyacinta odrazu vnímala hlavný význam: robiť to, čo konal náš Pán. Toto je tajomstvo 
súcitu. Maličkí fatimskí pastierikovia boli pozvaní žiť toto tajomstvo Božieho súcitu, 
spolucítenia. Toto je ich povolanie. Je to však povolanie každého kresťana, ako to dobre 
pochopila Lucia: Veľká zodpovednosť je na každom, kto je zodpovedný viesť Boží ľud, a všetci 
sme si navzájom vodcovia a sprievodcovia, pretože všetci máme povinnosť navzájom si 
pomáhať kráčať po správnej ceste. 
   Fatimské deti, ako prvé ovocie nesmierneho zástupu veriacich, sú pozvaní hľadieť na svet 
milosrdnými a súcitnými očami, s pohľadom plným nádeje tak, ako sa pozerá Boh. 
Sprítomňovať Slovo, ktoré potešuje, ale ktoré zároveň zvyšuje smäd po Bohu a podnecuje 
k obráteniu. Sú pozvaní darovať sa ako chlieb skrze premieňajúce ruky ukrytého Ježiša, aby 
sa nasýtil hladný zástup. Byť pastierom so srdcom Boha, aby sme sa nechali naplniť iným 
spôsobom života, životom dávaným, životom v hojnosti. Znamená to konať to, čo by urobil 
náš Pán. 
   A robiť to najlepšie ako sa len dá! Otvorená rana na hrudníku Hyacinty na konci jej života 
pripomína otvorenú ranu na kríži Toho, ktorý sa predstavoval ako Dobrý Pastier, a ktorý 
milujúc svojich, miloval ich až do krajnosti (Jn 13,1). Je to rana, ktorá slúži ako znamenie 
prísľubu pre všetkých, ktorí ako apoštol Tomáš túžia po uzdravení zo svojej malomyseľnosti 
a po utvrdení sa v nádeji: Nebuď neveriaci, ale veriaci (Jn 20,27). Aby sme sa stali veriacimi, 
musíme sa nechať oživiť Duchom Vzkrieseného a začať nový život konajúc to, čo robil náš 
Pán, inými slovami, byť pastierom podľa Božieho Srdca. 
   Fatima naznačuje veľké dejiny vštiepené do udalostí stvorenia, dejiny lásky Boha voči 
svojmu ľudu, ktorými sú milosrdenstvo a súcit. 
 
 

Dôverujúc Božiemu mlčaniu 
Pedro Valinhos Gomes –postulátor 

Je dobré v tichosti očakávať Pánovu spásu.  
 
   Prekvapuje nás ÁNO Bohu maličkého pastierika z Fatimy Františka Marto. Jeho ÁNO 
darované v mlčaní pozvania, ktoré on sám nepočul. Neboli to slová, hoci ticho, ktorému 
načúval, malo moc slova večného života (Jn 6,38). Pre Františka znamenalo Fatimské 
zjavenie tiché zjavenie samotného Boha, ktorý napĺňa jeho život nesmiernym svetlom plným 
krásy a pravdy, zaplavuje ho svojím milosrdenstvom. Práve toto Božie ticho premieňa jeho 
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srdce na horiaci krík. Hoci počas zjavení jeho sesternica Lucia videla, počula, ba dokonca sa 
aj rozprávala s Pani, ktorá bola jasnejšia než slnko, a jeho sestra Hyacinta Pani videla aj 
počula, František ju iba videl. To bolo všetko. 
   V tomto mlčaní dozrievalo priateľstvo medzi Bohom blízkosti i prijatia a medzi malým 
chlapcom, ktorý túžil byť Ním naplnený, medzi Bohom ukrytým počas celých ľudských dejín 
a medzi malým chlapcom, ktorý bol spaľovaný túžbou, aby Ho všetci poznali, medzi Bohom, 
ktorý sa dával poznať skrze slová Milosrdenstva a medzi malým chlapcom, ktorý tieto slová 
nepočul hovoriť Ružencovú Pani, ale ktorý ich vnímal skrze nevinnosť svojho srdca, ktoré 
dôveruje premieňajúcej kráse Lásky. Pre Františka bolo mlčanie príležitosťou na prehĺbenie 
svojej predstavy o Bohu. V tomto tichu sa rodí osobný vzťah, ktorý stvárňoval 
kontemplatívne povolanie maličkého pastierika z Fatimy. 
   Toto prekvapujúce ÁNO darované v mlčaní ako odpoveď na Božie mlčanie je metaforou 
toho, čo znamená byť Kristovým učeníkom, byť Cirkvou, zobrazuje našu pohotovosť darovať 
svoj život Bohu, hoci len vo viere, že skrze túto obetu niekto pochopí a príjme nádhernú 
prítomnosť Božieho milosrdenstva v dejinách ľudstva, hoci jedinou istotou je len oslňujúce 
svetlo nádeje, ktorá ,,nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach...“ (Rim 
5,5), predstavuje našu ochotu prijať Božie plány, hoci im nerozumieme, nepočujeme ich dosť 
jasne, no napriek tomu sa snažíme prijať, že Jeho plány sú plánmi milosrdenstva, že ,,tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži na dobré...“ (Rim 8,28). Toto je podoba Františkovho ÁNO, 
Františka, ktorý videl neviditeľné a ktorý dôveroval Božiemu mlčaniu. 

Posolstvo a mlčanie 
   Naplnení novosťou Ježiša, s prísľubom plnosti života, s Jeho verným a bezpodmienečným 
darom lásky, nám Fatimské posolstvo poukazuje na to, čo je nevypovedané v Evanjeliu. Sú to 
slová naplnené tajomstvom Boha. A človek toto slovo prijíma v mlčaní. To platilo aj 
o Ježišových učeníkoch, ktorí po tom, čo videli premenenie Milovaného Syna, ,,zmĺkli 
a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.“ (Lk 9,36). Akými slovami mohli vyjadriť 
to, čo videli? Akými slovami mohli naplno ohlasovať zjavenie Slova premenené na slovo 
zákona (postava Mojžiša), a slovo proroctva (postava Eliáša), a teda premenenie slova na 
lásku, ktorá je spájacím článkom vzťahu medzi Bohom a Jeho ľudom? A prečo nezostať 
ticho, aby sme dovolili tomuto Slovu dozrievať v najhlbšom vnútri toho, ktorý bol svedkom 
tejto udalosti so živým Slovom? A ako si nemožno priať podeliť sa s obrovskou radosťou 
v našom vnútri, aby sa s Ním stretli aj tí, ktorí o Ňom nepočuli alebo Ho nevideli? 
   To sa skutočne odohralo aj v živote maličkých pastierikov z Fatimy. Keď sa František 
opýtal svojej sestry a sesternice, čo hovoril anjel, takisto vyzývali k mlčaniu, byť stále 
ponorení v obrovskej Božej sláve, byť si sotva vedomí našej vlastnej existencie. Sestra Lucia 
zapísala, že sa im nezdalo, že by mali o zjavení rozprávať, ba ani neuvažovali o tom, že si to 
uchovajú ako tajomstvo, samo Zjavenie im to uložilo ako tajomstvo. Bolo to také hlboké 
a osobné, že vôbec nebolo ľahké hovoriť o tom. A ako zmysel posolstva postupne dozrieval 
spolu s nimi, prvé slová, ktoré sa týkali Zjavenia, boli vždy vo forme otázok: Kto je Najvyšší? 
Čo znamená, že Srdcia Ježiša a Márie sú úpenlivo naklonené k našim prosbám?... A keď 
dostali odpoveď, František sa na chvíľu zahĺbil v myšlienkach, a potom sa znova niečo opýtal. 
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Tento takmer liturgický rytmus Slova a mlčania, zjavenia a spomienky, naznačoval hlboký 
život maličkých pastierikov, zvlášť Františka.  
   Životy Fatimských detí, poznačených posolstvom, ktoré prijali, nemožno oddeliť od 
kontrastu hlásania a mlčania. Hlásania zrodeného v tichu a skrze ticho. Františkov zmätený 
výraz to jasne vyjadruje: Horeli sme v tom svetle, ktorým bol Boh, ale neboli sme spálení. Kto 
je Boh? Nikdy nebudeme schopní to vypovedať slovami. Áno, je to niečo, čo skutočne nikdy 
nebudeme môcť vyjadriť... Aj Izraelský ľud mal dôvod, prečo nevyslovoval Božie meno. 
A keď Boh zjavuje seba samého vo Vtelenom Slove, Jeho meno nám otvára bohatstvo živého 
vzťahu: Boh je Láska (1Jn 4,8), vzťah, ktorý sa rozširuje na všetky miesta na zemi. Preto ten 
istý František, ktorý sa neodvážil povedať, kto je Boh, by nikdy neprestal túžiť po tom, aby 
odovzdal druhým túto skúsenosť takéhoto priateľstva: Keby ste videli, čo som ja videl, keby 
ste len poznali, čo ja poznám... 
   Mlčanie je kľúčovým slovom Fatimského posolstva. Práve v tichu sa vyslovuje tajomstvo 
posolstva, ktoré je adresované každému, a ktoré by malo premeniť a obrátiť životy mnohých. 
V mlčaní živého osobného vzťahu s Bohom. V skrytých hĺbkach duše, v ktorých má byť 
prijaté, premodlené a žité posolstvo.  

Malý priateľ Božieho mlčania 
   Byť pozvaný do ticha... práve v tomto tichu, v mlčaní sa modlí František. 
   Adorácia maličkého pastierika z Fatimy, jeho skryté premýšľanie o Bohu, nebolo nejakým 
pravidlom, príkazom o mlčaní v zmysle akejsi povinnosti, ktorú nám druhí uložili. Ide 
o nasmerovanie celého jeho života na Otca. Zaoberáme sa tu živým vzťahom, živeným 
osobnou a neopísateľnou láskou, ktorá sa nedá vyjadriť slovami, berúc do úvahy, že všetky 
slová sú nadbytočné. Okrem toho, tento živý vzťah, ktorý je priateľstvom naveky a ktoré 
premieňa život, prežíval František v prítomnosti skrytého Ježiša vo svätostánku vo farskom 
kostole, sediac na skale v Cova da Iria alebo v skrytosti v kríkoch či stromu. Pozvanie mať 
živý vzťah pre tých, ktorí sú skutočne adorátormi, adorujú ,,v duchu a v pravde“ (Jn 4,24). 
   Ak by sa niekto opýtal, kto vlastne bol tento malý priateľ František Marto z Fatimy, 
odpoveď by našiel v tichu, ktoré rozpráva o Bohu. Básnik, ktorý písal o inom Františkovi, 
chudáčikovi z Assisi, mal pravdu, keď tvrdil, že ak chceš poznať človeka, potrebuješ zistiť, 
komu je jeho život tajne odovzdaný. Život tohto dieťaťa, ktorého svätosť sa vyvíjala 
v osobnom, blízkom vzťahu s Bohom počas jeho života, môžeme vnímať z pohľadu toho, 
ktorý má kľúč, aby vstúpil do jeho vnútorného ticha, toho, ktorý je jediným dôvodom života 
a jeho mlčania, toho, ktorý je pre malého Františka Slovom zjaveným v mlčaní a tichu. 
   Malý pastierik z Fatimy mal dar dobrého a verného sluhu, ktorého talenty priniesli ovocie. 
Dar mlčania, prijatého zo zjavenia Boha, prinieslo ovocie do jeho života, ktoré pozostávalo 
len z adorovania. Mysliac na malého priateľa Božieho mlčania znamená pochopiť zmysel 
vecí, že to, čo je viditeľné len očiam srdca, sa nedá vyjadriť slovami, ale iba svojím životom. 
ÁNO vyslovené Františkom, malým priateľom Božieho mlčania, ktorý mohol len vidieť, a pre 
ktorého vidieť znamenalo všetko, nás prekvapuje, je pre nás výzvou i pozvaním. 
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,,Cítim, že náš Pán je v mojom vnútri. Rozumiem, čo mi hovorí, hoci Ho nevidím ani 
nepočujem, ale je tak dobré byť s Ním.“  bl.Hyacinta 

 

Plány milosrdenstva s vami 
Päť chlebov a dve ryby, alebo milosrdenstvo ako povolanie/ Pedro Valinhos Gomes 

Duch Pána, Jahveho, je na mne,... ohlásiť rok Pánovej milosti... (Is 61,1-2) 
 

   Nepoznáme jeho meno. Meno chlapca, ktorý nasledoval Ježiša na druhú stranu Galilejského 
jazera, spolu so zástupom hladným po večnom slove, smädným po zmysle života vo 
vyprahnutom a chaotickom svete (Jn 6,5-15). Uprostred davu ľudí bol chlapec, ktorý nemal 
meno. Nič ho neodlišovalo od hladu a smädu týchto ľudí. Nič, iba päť bochníkov chleba a dve 
ryby. A aj napriek bochníkom a rybám, bol tento chlapec hladný a smädný. Iný hlad a iný 
smäd. Dávajúc bochníky chleba a ryby do rúk Ježiša - oslava podelenia sa, ktorá dáva život 
v hojnosti - dáva tento chlapec všetko. Takto v chlebe, ktorý odovzdal, daroval svoje istoty 
a svoju vôľu, svoje plány i svoje bezpečie. Týmto jednoduchým gestom akoby povedal 
pokorné a dôveryplné FIAT. Možno ten chlapec vedel, že jeho skutočný hlad je iný, že 
odlišný je aj jeho smäd. Možnože vidí hlbokým a vnútorným zrakom, ktorý preniká do hĺbky, 
že iba keď sa bochníkov a rýb dotkne Zdroj Života, vtedy môže byť nasýtený jeho skutočný 
hlad. Tento pokrm tíši naozajstný hlad skrze podelenie sa, skrze súcit a milosrdenstvo. 
Bochníky a ryby, ktoré prijmeme skrze premieňajúce Ježišovo požehnanie, sú viditeľným 
a účinným znakom iného chleba, ktorý sýti odlišný, hlbší hlad, chlieb, ktorým je Boh sám. 
   Spôsob tohto chlapca bez mena je rovnaký, aký použila Lucia, František i Hyacinta. To, že 
poznáme ich mená, je len preto, že takisto darovali všetko, čo mali, Bohu, ktorý má s nimi 
plány milosrdenstva, a tak môže spôsobiť zázrak rozmnoženia tým, že sa nám dáva On sám. 
Maličkí pastierikovia dávajú svoj život Bohu cez jednoduché gestá, pretože zázrak lásky, 
o ktorú sa navzájom delia ľudia, je postavená na Božej sile, ktorá sa prejavuje na pokorných 
a jednoduchých (2Kor 12,10), na chlebe a rybách, na krehkosti a nežnosti detí, na štedrosti 
pokorných. 
   Spôsob spomínaného chlapca, ktorý sa sám delí s hladným zástupom v piatich bochníkoch 
chleba a v dvoch rybách, sa považuje za životný program vizionárov z Fatimy. Dotknutí 
plánmi milosrdenstva, je to práve Božie milosrdenstvo, ktoré naznačuje a určuje rytmus ich 
odovzdanosti. Práve preto, že milujú Toho, ktorý je Milosrdenstvo, v intenzívnom rozhovore 
od srdca k Srdcu, sa ich životy menia na súcit toho, kto veľmi túži byť znakom Božej lásky 
pre druhých. Pozvaní byť obrazom (Gn 1,26) toho, ktorý sa nám zjavuje ako Láska (1Jn 4,7), 
je to milosrdenstvo, ktoré maličkí pastierikovia žijú, milosrdenstvo ako láska, ktorá dáva seba 
za tých, čo sa necítia byť milovaní. 
   Nasledujúc spôsob chlapca s piatimi bochníkmi chleba a s dvoma rybami, aj maličkí 
pastierikovia z Fatimy vedia, že dar, ktorý obetujú, je skromný: ,,Ako máme prinášať obety? 
Čo máme obetovať?“ Ale oni takisto vedia, rovnako ako chlapec z Evanjelia, že nič viac sa od 
nich nežiada, len darovať seba do Božích rúk, a On to premení, rozmnoží. A to je všetko. 
Pokorné odovzdanie seba s dôverou do rúk Boha, ktorý je prítomný, spustí hostinu, na ktorej 
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sa nasýtia mnohí, skrze premieňajúcu silu lásky, ktorá sa znásobí. Pretože chlieb, ktorého sa 
dotkol Boh, tíši iný hlad, omnoho podstatnejší a rozhodujúci. Život maličkých pastierikov, 
život každého z nás, dotknutý Božím svetlom, je chlebom, ktorý mnohým utíši hlad po 
Večnosti. Prijať skutočnosť, že sa staneme chlebom, znamená vstúpiť do logiky, ktorá je 
odlišná ako logika sveta, je to logika Eucharistie, logika darovania sa, logika milosrdenstva 
otvorená Ježišom. Znamená to túžiť po tom, aby obrovské šťastie, ktoré vychádza z učeníctva 
a blízkeho, osobného vzťahu s Bohom, sa v hojnej miere delilo podobne ako päť chlebov 
a dve ryby na druhej strane Galilejského jazera. Znamená to potvrdiť – napriek údivu sveta na 
potrebu nezištnosti, rovnako ako aj učeníci boli na opačnej strane jazera prekvapení, keď 
nazbierali dvanásť košov odrobín – silu sebadarovania, ktoré zjavuje prebytok, maximálnu 
mieru hojnosti, až nadbytok života v Bohu. 
   To, čo učeníci nazbierali v dvanástich košoch na druhej strane jazera, bol dar ponúknutý zo 
súcitu hladnému ľudu, a znásobený Milosťou i Milosrdenstvom Boha. Život Fatimských detí 
nesie v sebe rovnako pečať prebytku daru ako povolania. Aj dnes stále čerpáme z ich obety 
ponúknutej za nás všetkých, z obety premenenej dotykom života Boha. Prijať milosť znamená 
byť povolaný k milosti. Napokon, aj keď nemáme nič viac než päť chlebov a dve ryby, naše 
istoty a plány, našu vôľu a bezpečie - ,,Ale čo je to pre toľkých?“ (Jn 6,9) – Božie Srdce má 
plány milosrdenstva s každým z nás. 
 
 

,,Boh je s vašimi obetami spokojný.“ 
Darovanie seba ako vyjadrenie Abrahámovej viery/ Pedro Valinhos Gomes 

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, 
Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. (Rim 12,1) 

 
   Od Abraháma sa učíme, že dôverovať Bohu Prisľúbení znamená odovzdať všetko, dokonca 
aj vlastného syna, aj keď tento syn je Božím prisľúbením, že jeho potomstvo bude také veľké 
ako piesku na brehu mora a ako hviezd na nebi. Žiadať od Abraháma jeho syna ako obetu 
znamená žiadať ho, aby ako nejaký dar odovzdal svoju vieru i dôveru v prísľub samotného 
Boha. Na ceste do krajiny Morja, berúc svojho syna Izáka za ruku, sa Abrahám úplne 
obnažuje, aby zostal v nahote človeka, ktorý nemá nič, iba pevnú nádej, že Boh daruje radosť 
aj v tejto obete, ktorá sa zdá, akoby nemala žiaden význam (Gn 22,1-19).  
   Slovo obeta v nás vyvoláva strach. V slovníku, do ktorého je našim moderným prežívaním 
ťažko preniknúť, obeta ´zahŕňa presvedčenie, že všetko, čo je, a všetko, čím sme, je súčasťou 
Boha, ktorý existuje.´ Izák, syn Abraháma a Sáry, je v prvom rade dar Boha pre Abraháma 
a Sáru, i pre celý svet, ktorý sa nazýva spoločenstvom, bratstvom. Obetovať Izáka znamená 
vrátiť Bohu to, čo je Jeho. Do sveta, ktorý je zmätený rovnako ako Izák: ,,Kde je baránok na 
zápalnú obetu?,“ do sveta, ktorý nepozná jednoznačnú odpoveď, na ktorej sa ťažké sa 
dohodnúť, prichádza logika obety, a tá nám pripomína, že život možno len vtedy zachrániť 
a získať, keď sa daruje a stráca (Mk 8,35).  
   Máme strach, že slovo obeta od nás vyžaduje sebadarovanie, zabúdanie na seba. Bojíme sa 
Božej smelosti, ktorý od nás žiada darovať sa až do krajnosti, až po odovzdanie syna 
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zrodeného z prisľúbenia. Máme obavy, že takýto dar by prevrátil všetky naše pevné istoty, 
dôkazy vydobyté silou a logikou supermana. Bojíme sa obrazu odvážneho Boha, ktorý od nás 
požaduje život obety. Ale tento Boh, ktorý sa nám darúva ako krása prežarujúca náš život 
Jeho jemnosťou a nežnosťou, môže byť jedine Boh, ktorý pozná, aký je život, ktorý vie, že 
život v plnosti sa skladá z darovania seba druhým, z obetovania toho, čo máme, a takto sa to 
znásobí. Musí to byť rozumný Boh, ktorého sa dotýka utrpenie každej ženy a každého muža, 
a ktorý povoláva všetkých k životu, je to Boh, ktorý nás berie vážne, je to Otec a darca života.   
   To je tvár Boha, ktorá sa zjavuje vo Fatime, tvár Boha, ktorá ustavične vyzýva celého 
človeka k životu v odovzdanosti, tvár Boha, ktorá nás kontempluje s nežnosťou, ale 
i s vážnosťou, ktorá však nezotročuje.  
   Maličkí Fatimskí pastierikovia boli takisto vystrašení. V nádhere ich nevinnosti sa pýtajú 
anjela: ´Ako sa máme obetovať? Ako od nás môžete žiadať, aby sme obetovali naše životy za 
tých, ktorí neveria a nedúfajú, ktorí sa vzdialili od lásky a už viac nedokážu rozpoznať jej 
prameň? Ako môžu byť naše životy zdrojom svetla pre mnohých, ktorí žijú v temnotách? Kde 
je baránok na zápalnú obetu?´ Srdce maličkých pastierikov sa musí naučiť dôverovať Srdcu 
Boha. Musí sa učiť zveriť sa, odovzdať sa Božiemu Srdcu. Práve tomu sa učia v dôvernom 
priateľstve s anjelom: „Zo všetkého, čo môžete, urobte obetu a ponúknite ju Bohu na 
odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov... 
Napokon prijmite a znášajte s odovzdanosťou utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.“ Boh sa 
postará, aby sa takýto život stal príležitosťou k plnosti.  
   Obeta, ktorá sa stáva posvätnou, je pečaťou, ktorá je pritlačená na srdce a na rameno (Pies 
8,6), je pečaťou vernosti vzťahu s Bohom, ktorý sa takisto obetuje rovnakým spôsobom. Živá, 
svätá, Bohu milá obeta (Rim 12,1), je to život po stopách Krista, ktorý obetuje naplno svoj 
život, dávajúc seba až do krajnosti (Jn 13,1). Hyacinta, František a Lucia by mohli povedať, 
že je to obeta celého života z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov. Je to život, ktorý v nás 
vyvoláva slová: Tu som, ktorých je nám Panna Mária takisto vzorom: ,,Nech sa mi stane 
podľa tvojho slova. Nech tvoje slovo urobí plodným môj život s túžbou byť pre druhých (Lk 
1,38).   
   Možnože takto už nebudeme vystrašení slovami Ružencovej Pani počas zjavenia 
z 13.septembra: ,,Boh je s vašimi obetami spokojný, ale nechce, aby ste spali s povrazom 
obviazaným okolo tela. Noste ho iba vo dne.“  
   Boh je spokojný.  
   Boh je spokojný s obetami tých, ktorí milujú. Tu je tá dobrá správa.  
   A ako by Boh mal byť nešťastný? Ako by sa nemal tešiť z hlbokej túžby troch detí 
z Aljustrel, ktorí žijú svoj život, taký krátky a skrytý nakoľko sa to dalo, prinášajúc ovocie 
lásky v životoch mnohých, ktorí sa od lásky vzdialili? Ako by Boh nemal nahlas s radosťou 
spievať, keď tieto deti prenikli do tajomstva života, keď pochopili, že baránok na zápalnú 
obetu je život každého, kto sa odovzdal slobode milovať? Ako by nemal byť šťastný s ich 
vernosťou v láske ako Abrahám? Ako by sa Boh nemal tešiť, ak Jeho slávou je život človeka 
v plnosti, naplnený zjavením Boha? (sv. Irenej).  
   Tento Boh, ktorý je až do hĺbky preniknutý kontempláciou života, sa teší z prejavov tých, 
ktorí sa stávajú darom pre druhých. To je Boh, ktorý uprednostňuje milosrdenstvo (Mt 9,13). 
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Traja maličkí pastierikovia, znamenie od Boha pre dnešnú dobu 
Angela de Fátima Coelho, asm –postulátorka 

Jednoduchý pohľad tých, ktorých si si vyvolil,  nám dáva znak Tvojej 
prítomnosti uprostred mnohých klamov a ilúzií. /Sophia de Mello Breyner 

Andresen, Sinal de Ti 
 
   V roku 1917 bol svet prvýkrát v dejinách vtiahnutý do svetovej vojny. Zdalo sa, že zlo sa 
zmocňuje sveta a Boh, ktorý je vždy prítomný v dejinách svojich detí, dal pocítiť svoju 
prítomnosť iným prejavom svojej lásky k nám. Doručiteľom tohto posolstva lásky bola 
v mene svojho Syna Ružencová Pani, ktorá pozvala tri malé deti k tomu, aby sa oni sami stali 
nositeľmi tejto správy tak, že im to odovzdávala a zdieľala sa s nimi v hĺbke svojho 
Nepoškvrneného Srdca. 
   Viac než slovami boli títo maličkí pastierikovia výrazom Božej lásky a znamením od Boha 
pre dnešnú dobu svojím spôsobom života. Jeden z najvýnimočnejších tvrdení, ktoré povedala 
maličká Lucia na začiatku udalostí 1916-1917, bolo toto: ,,Pochopili sme, kto je Boh, ako nás 
miluje a ako túži byť milovaný.“  
   Spoznanie, že boli bezpodmienečne milovaní Bohom, sa stalo určujúcim faktorom v živote 
maličkých pastierikov. A toto chápanie i vnímanie, sa zmenilo na hlásanie a proroctvo 
o Božej bezpodmienečnej láske voči ľudstvu, čo premenilo Fatimské udalosti na miesto 
i výzvu ku pokániu, na povolanie k láske ako jedinej možnej ľudskej odpovede na túto Božiu 
lásku. 

1, Pohľad, srdce, slovo 
   Aby sme vstúpili do srdca a do najhlbšieho vnútra životov troch Fatimských vizionárov, 
Hyacinty, Františka a Lucie, je potrebné vstúpiť do tajomstva, ako to nazvala matka dvoch 
mladších vizionárov: ,,Život týchto detí je pre mňa záhadou.“ V skutočnosti je ich život 
skutočne záhadou v hlbokom zmysle slova, keď sa pozrieme na spôsob ich života a konania, 
ktoré je často pre mnohých nepochopiteľné, a môžeme doňho preniknúť iba s jemnosťou 
a úctou, ako by sme kráčali po svätej zemi životov, ktorých sa dotkol Boží duch. 
   Ako maličkí vizionári, aj my musíme mať hlboké pozorné vnímanie, ale aj citlivé 
a milujúce srdce, a zároveň byť ochotní nechať sa premieňať na živé slovo, ktoré svedčí 
o tom, čo vidí a počuje. A tento pohľad, tento súcit a milosrdenstvo, toto slovo, sú istým 
spôsobom črtami každého, kto dôveruje Pani, jasnejšej než slnko. Každý z nich svojím 
spôsobom žil povolanie i poslanie, ktoré bolo spoločné pre všetkých troch. 
   Veľmi skoro sa u Františka vyvinul kontemplatívny pohľad, dar rozlišovať, u Hyacinty to 
bolo jej srdce plné súcitu a Lucia bola povolaná, aby hlásala rozličné aspekty toho istého 
povolania, a takto uvažujúc nad všetkými troma vizionármi, môžeme preniknúť ku podstate 
Fatimského posolstva. 

2, František: pohľad, ktorý preniká do tajomstva 
   Počas zjavení, ktorých bol svedkom, mohol František anjela i našu Pani iba vidieť, bez toho, 
aby počul, čo hovorili. To však stačilo, aby v ňom dozrievalo jeho povolanie a osobitná úloha, 
ktorú zohrával v posolstve zjavenia. S pohľadom úplne upretým na svetlo, ktoré mohol vidieť, 
žil očarený krásou Boha i našej Pani. Neskôr, keď mu jeho sesternica a sestra vysvetlili slová 
anjela a Pani, mohol hlbšie vstúpiť a prežívať tajomstvo Boha: Boli sme v ohni v tom svetle, 
ktorým je Boh, a predsa sme nezhoreli! Kto je Boh? Nikdy nebudeme schopní to vypovedať 
slovami. Áno, je to niečo, čo skutočne nikdy nebudeme môcť vyjadriť... 
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   A hoci nikdy nenašiel slová, ktorými by vyjadril svoje vnímanie Boha, bol možno jediným, 
ktorý vstúpil a najhlbšie prenikol do tajomstva Boha. V skutočnosti bol František úplne 
odovzdaný Bohu, a takto ponorený do Jeho božskej prítomnosti v postoji adorácie, našiel 
v Bohu krásu svojho života, naučil sa, ako mu vyjadriť dokonalú chválu. 
   Zakúšajúc súcitnú Božiu lásku k celému ľudstvu a vedomie, že ľudia si často sami vyberajú 
cesty, ktoré sú vzdialené od Boha, sa vo Františkovi vytvorila obrovská túžba zriekať sa 
svojej vôle, aby plnil Božiu vôľu tým, že by utešoval Toho, ktorého nazýval Skrytý Ježiš. 
Túžil iba po tom, aby Ho potešil.  
   Tento postoj poukazuje na intenzívnu kontemplatívnu modlitbu, ktorej hlavný zmysel sa 
týkal osobného vzťahu a života priateľstva s Bohom. Toto priateľstvo bolo živené mlčaním 
a tichom v Serra d´Aire, ktoré umožňovalo Františkovi rozmýšľať o Bohu, aký je On krásny, 
aký je On smutný a ako Ho túžil potešovať, bolo to živené aj nespočítateľnými hodinami 
Eucharistickej adorácie, ktorú trávil v skrytosti vo farskom kostole pri svätostánku, učiac sa 
od samotného Ježiša ako má žiť svoj život ako dar, bol vedený k tomu, aby sa znova modlil 
ruženec, ktorý recitoval nespočetne veľakrát, a takto bol premieňaný na podobu jej srdca, 
ktoré ho upriamovalo na jej Syna, Ježiša. V jednoduchosti tejto úcty a odovzdanosti, môžeme 
dešifrovať dejiny Františkovho milujúceho kontemplatívneho pohľadu a spôsob, ktorým Boh 
stvárňoval jeho život, aby sa stal svetlom pre druhých. 

3, Hyacinta: srdce naplnené súcitom 
   Súcit bol hlavným postojom Hyacinty. V nej môžeme rozpoznať hĺbku jej srdca 
i zanietenie, úplnú odovzdanosť poslaniu, ktoré jej bolo zverené nebom. Práve ona povedala: 
,,Keby som tak mohla vložiť do každého srdca oheň, ktorý horí v mojom srdci, a ktorý vo mne 
spôsobuje, že tak veľmi milujem Ježišovo a Máriino Srdce.“  
   Od začiatku zjavení mala Hyacinta hlbokú úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie. 
Spomínajúc si na slová Jozefa Ratzingera ešte ako kardinála, môžeme pochopiť, ako jej láska 
k našej Pani formovala život Hyacinty: Byť odovzdaný Nepoškvrnenému Srdcu Márie 
znamená objať tento postoj srdca, ktoré z ÁNO/ nech sa mi stane, tvorí podstatu života 
človeka. V skutočnosti sa Hyacinta učila spolu s Máriou v škole jej Nepoškvrneného Srdca, 
aby Božia vôľa bola podstatným stvárňujúcim prvkom jej života, spolu s Máriou sa učila 
konať tak, ako konal náš Pán. 
   Táto túžba pripodobniť svoj život Ježišovmu Srdcu viedla Hyacintu k tomu, aby túžila 
nasledovať Ho, kráčajúc v šľapajach svojho Majstra. Náš Pán sa nevyhýbal agónii 
v Getsemanskej záhrade, ani samote a opustenosti na kríži. Rovnako ani Hyacinta neodmietla 
opustenosť vo svojej chorobe, vyprahnutosť, keď jej odmietli pristupovať k svätému 
prijímaniu, ktoré mohlo byť jej jedinou útechou počas jej zomierania, neunikla ani pred 
otvorenou ranou na hrudníku, čím sa pripodobnila prebodnutému Ježišovmu Srdcu, ktoré tak 
nežne milovala. Všetko toto prežívala v úprimnom postoji radosti a v odovzdanosti lásky, ako 
sa to dozvedáme od tých, ktoré o nej podali svedectvo pri kanonizačnom procese.  
   Malá Hyacinta, ktorá tak rada veľa premýšľala, uvažujúc a zachovávajúc všetko vo svojom 
srdci  ako naša Pani, ktorá bola jej Učiteľkou v škole svätosti (Ján Pavol II.), ktorá ju voviedla 
do vnútorného a osobného poznania Trojičnej Lásky (Benedikt VI.), ju naučila mať srdce pre 
všetkých. Počas pobytu vo väzení v Ourém, kde ju Lucia požiadala vybrať si nejaký úmysel, 
za ktorý by prinášala obety: za úbohých hriešnikov, za Svätého Otca alebo na odčinenie 
hriechov a urážok voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie, Hyacinta automaticky odpovedala: 
,,Chcem prinášať obety za všetky úmysly, pretože ich všetkých milujem.“ 
   Vyvinul sa u nej hlboký súcit k všetkým formám ľudského utrpenia, ktoré si uvedomovala 
v intenzívnom Božom svetle a skrze Nepoškvrnené Srdce Márie. Mala neuhasiteľný smäd po 
modlitbe a prinášaní obiet za hriešikov. Jej duša horela v tejto horlivosti za spásu ľudí. 
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Počúvajúc mnohé vyjadrenia súcitu voči každému druhu utrpenia a úbohosti prednesené 
Hyacintou, sa v nás rodí pocit vďačnosti voči Otcovi, ktorý skryl tieto veci pred múdrymi 
a rozumnými a zjavil ich maličkým (porov. Mt 11,25). 

4, Lucia: Slovo, ktoré sa stalo proroctvom 
   Lucia je kľúčovou postavou vo Fatimských udalostiach: prežila dlhý život, počas ktorého 
ohlasovala slovo, ktoré videla i počula. Jej veľkosť spočíva v jej úplnej vernosti poslaniu, 
ktoré jej bolo zverené, keď bola ešte dieťa. Ona sama mohla vysloviť slová proroka: ,,Ach, 
Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som“ (Jer 1,6). A ako Božia odpoveď na prorokovo 
zdesenie voči veľkosti povolania, ktoré mnohonásobne prevyšovalo jeho malosť a slabosť, 
bola táto: ,,Nehovor: mladučký som, lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti 
prikážem“ (Jer 1,7), tak tu to bola Hyacinta, ktorá povzbudila Luciu týmto slovami: ,,Čoskoro 
pôjdem do neba. Ty tu však zostaneš, pretože Boh si želá zaviesť vo svete úctu voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Keď príde čas, že to budeš musieť povedať, neskrývaj sa.“ 
   Kvôli tomu Lucia zostala na tomto svete, aby sa stala nástrojom Božieho milosrdenstva, 
plne si vedomá toho, čo žila v Cova da Iria odhaľujúc závoj nesmierneho bohatstva, odkryla 
svoje tajomstvo, aby aj ostatní mohli spolu s ňou oslavovať veľkosť Jeho milosrdenstva, 
v poslušnosti voči Božej vôli, ktorá bola vyjadrená tým, že ,,Boh si želá zaviesť vo svete úctu 
voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie.“ 
   Prísľub našej Pani: ,,Neboj sa. Nikdy ťa neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím 
útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“ – bol svetlom pre jej nohy a oporou v jej 
živote. S ňou sa skoro naučila hlbokej láske voči Bohu, kontemplácii Ježišovej tváre a skrze 
modlitbu ruženca sa nechala premieňať v Neho. Učila sa dôverovať prísľubu, že 
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí, čo bolo ozvenou Ježišovho vlastného prísľubu: ,,Dúfajte, ja som 
premohol svet!“ (Jn 16,33). Krátko nato pochopila, že posolstvo, ktoré jej bolo zverené, bolo 
,,zjavením tajomstva Boha prítomného vo mne, a mňa prítomnú v Ňom, kde Ho mám 
adorovať, klaniať sa Mu, milovať Ho a slúžiť Mu s vierou, nádejou i s láskou.“ 
   A tak to bolo počas celého jej života, keď sa stala svedkom Fatimského posolstva 
adresovaného celému svetu. Robila to bez kriku a hlučného volania, na ulici nebolo počuť jej 
hlas (porov.Iz 42,2), ale skrze svoju oddanosť v tichu a modlitbe v klauzúre Karmelitánskeho 
kláštora, v ktorom strávila väčšiu časť svojho života. Vykonávala to intenzívnou a plodnou 
korešpondenciou s vyššími predstaviteľmi Cirkevnej hierarchie a s mnohými ľuďmi dobrej 
vôle, aby bolo vidieť a počuť Božiu výzvu k modlitbe, obráteniu, pokániu a k zasväteniu sveta 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Lucia bola Pánovým prorokom ohlasujúcim pokoj, 
potvrdzovala Božiu milosrdnú lásku voči svetu i víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Márie. 

5, Deti, miera Božieho kráľovstva 
   Už takmer sto rokov, odkedy sa odohrali tieto udalosti, ,,spôsob, ktorým sa tri deti odovzdali 
vnútornej sile, ktorá ich zaliala počas zjavení anjela a ich Nebeskej Matky,“ (Benedikt XVI.), 
je naďalej pôsobivý. Všetky Božie výzvy, ak sú prijaté ľuďmi, môžu vo svete zaviesť logiku 
lásky a milosti, ktorá je omnoho mocnejšia než temnota akéhokoľvek hriechu. 
   Maličkí pastierikovia dávali vždy ÁNO Božím výzvam, čo bolo zrelým výrazom 
duchovnosti detí, ktorá je mierou Nebeského kráľovstva (porov.Mt 18,2-3). Ich oči, srdcia, 
ich svedectvo, sú znamením Boha na všetkých križovatkách nášho života. Preto ,,posolstvo 
ich života naďalej vrhá živé svetlo na ľudské cesty.“ (Ján Pavol II.) 
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Ovocie jednoduchosti maličkých pastierikov / svedectvo bosej karmelitánky vo Fatime 
 
   Naša komunita mala vždy veľkú úctu k blahoslavenému Františkovi a Hyacinte Marto, čo 
sa ešte viac prehĺbilo, keď kaplnka nášho nového Karmelu dostala patrónov maličkých 
pastierikov. V skutočnosti je to jediný chrám s týmto prímením. Počas svätej omše pri 
posviacke kaplnky, biskup António Marto zdôraznil, že ,,Karmel je v srdci Svätyne.“ Chcel 
tým povedať, že náš život je úzko zjednotený s maličkými pastierikmi a s hlavným prvkom 
posolstva: modlitba a obeta. Dve sochy Františka a Hyacinty, ktoré sú v našej kaplnke, sú 
reprodukciou sôch v Loca do Cabeco a zobrazujú ich v modlitbe, v blízkom vzťahu s Bohom. 
Sú umiestnení blízko svätostánku, pri Ukrytom Ježišovi, ktorého veľmi milovali.  
   Keď rozjímame a pripomíname si ich životy, dotýka sa nás to rozličnými spôsobmi: zvlášť 
malosť a jednoduchosť týchto detí, učia nás pokore a tichosti, životu, ktorý je ukrytý pred 
svetom a v ktorom Ježiš koná v našich srdciach. Božie veci sa vždy rodia v pokore. Boh 
,,nepozerá na našu veľkosť, ale na veľkosť našej pokory,“ ako zvykol hovorievať svätý Ján od 
Kríža. Takisto ani náš skrytý a tichý život karmelitánky nie je viditeľný pre svet, ale veríme, 
že Pánova milosť pôsobí v srdciach mnohých a koná v nich zázraky svojej Lásky, že skrze 
Jeho milosť naše skromné úsilie prináša ovocie. 
   S láskou vás prosíme o modlitby za nás, aby sme boli verné tomu, čo od nášho života 
očakáva Pán i celá Cirkev. My sa takisto modlíme za vás. 
 
 
Prevzaté: www.pastorinhos.com 
Preklad: Ľubica Kováčová 


