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100 rokov od zjavení vo
Fatime

Bola to samotná Panna Mária, ktorá si pred

100. rokmi zvolila Fatimu a urobila ju známou
po celej zemeguli. Odtiaľ šírila posolstvo
pokoja a mieru ľudstvu. Ani výber miesta
nemohol byť lepší a výstižnejší – Cova da Iria
– Údolie mieru alebo aj Údolie pokoja. To
všetko nadobúda ešte väčší význam, keď si
uvedomíme, že prvé zjavenie sa odohralo
presne osem dní po tom ako pápež Benedikt
XV. prikázal, aby bola do Loretánskych litánií
pridaná invokácia „Regina Pacis, ora pro
nobis“ – „Kráľovná pokoja, oroduj za nás“. Ide
dokonca presne o deň, kedy Lenin v
Leningrade vyhlásil svoje ateistické krédo:
„Neexistuje Boh, neexistuje nebo.“ A hneď
na to ako odpoveď prichádza priamo z neba
Panna Mária a zjavuje sa trom nevinným
deťom, 10 – ročnej Lucii, jej 9 – ročnému
bratrancovi Františkovi a jeho  7 – ročnej
sestre Hyacinte. 
Zjaveniam Panny Márie predchádzali
zjavenia anjela mieru na jar, v lete a v jeseni
v roku 1916 a mali deti pripraviť na veľké
zmeny v ich živote. Samotné zjavenia sa
konali v čase od 13. mája 1917 do 13.októbra
1917 a bolo ich spolu šesť. Ukončili sa veľkým
slnečným zázrakom pred očami vyše 70 000
ľudí. Fatimské posolstvo je jasné a

jednoznačné, aby sa ľudstvo zachránilo od
vojny a od záhuby je nutné jeho obrátenie,
návrat k Bohu a modlitba. Deti zvlášť Panna
Mária prosila o modlitby za obrátenie
hriešnikov, za Svätého Otca a ako
zadosťučinenie za urážky, ktoré sa dostávajú
jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Dlho bola Fatima oficiálne veľmi slabo
propagovaná. Všetko sa zmenilo až
atentátom na Svätého Otca Jána Pavla II. Stal
sa 13. mája 1981 presne na deň, hodinu a aj
minútu 64. výročia prvého zjavenia Panny
Márie vo Fatime. Svätý Otec rýchlo pochopil
súvislosť s fatimskými zjaveniami. Spustil
lavínu udalostí a začal pobožnosti prvých
sobôt, posúril proces blahorečenia dvoch
fatimských detí Hyacinty a Františka a zasvätil
svet a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie.
Deň zasvätenia sveta a Ruska Panne Márii 25.
marca 1984 sa stal prelomovým v dejinách
ľudstva. V krátkom čase zanikol Sovietsky
zväz, historicky prvé ateistické impérium zla,
ktoré chcelo za každú cenu zničiť
kresťanstvo. V roku 1989 zanikol
komunistický režim aj v mnohých krajinách
východnej Európy. Ale útoky na Cirkev a
kresťanov a ich utrpenie v iných častiach
sveta tým neustali. Preto výzva na obrátenie,
pokánie a modlitbu si aj dnes naďalej
zachováva svoju aktuálnosť.

(Marek Kunder)
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Životopisy fatimskych
detí

František Marto

11. jún 1908 – narodil sa v Aljustreli ako

šieste a predposledné dieťa Manuela Pedra
Marta a Olympie de Jesus.
20. jún 1908 – bol pokrstený vo farskom
kostole vo Fatime menom František, podľa
Františka z Asissi, s ktorým mal spoločnú
lásku k prírode a zvlášť ku vtáčikom.
rok 1916 – ako osemročný začína pracovať
ako pastier ovečiek spolu so svojou sestrou
Hyacintou.
jar, leto a jeseň 1916 – 1. a 3. zjavenie
anjela na Loca de Cabeco, 2. zjavenie anjela
pri studni na Luciinom dvore.
13. máj, jún, júl, september a október 1917
–  1., 2., 3., 5.a 6. zjavenie Panny Márie na
Cova da Iria.
Pri 2. zjavení, 13. júna, Panna Mária

predpovedá Františkovi skorú smrť a že

príde do neba, len sa musí pomodliť ešte

veľa ružencov, odvtedy sa modlí a prináša

veľa obiet za hriešnikov.

Františka veľmi trápilo, ako je Pán Ježiš

veľmi urážaný, preto jeho veľkou túžbou

bolo potešovať Pána Ježiša a odprosovať za

všetky urážky, ktoré sa mu dostávajú.

13. august 1917 – František je spolu s
Hyacintou a s Luciou vo väzení, je ochotný
podstúpiť aj smrť, len aby nevyzradil
tajomstvo, ktoré im zjavila Panna Mária.
19. august 1917 –  4. zjavenie Panny Márie
vo Valinhos.
október 1918 – František ochorie na
španielsku chrípku.
19. marec 1919 – chrípka sa zhorší.
2. apríl 1919 – prvýkrát prijíma sviatosť
zmierenia.

3. apríl 1919 – obdrží viatikum – jeho prvé
sväté prijímanie ako prípravu na smrť.
4. apríl 1919 – na smrteľnej posteli hovorí,
že vidí v dverách krásne svetlo a po týchto
slovách pokojne asi o 22:00 s úsmevom na
tvári zomiera.
5. apríl 1919 – je pochovaný na miestnom
cintoríne vo Fatime.
17. február 1952 – identifikácia jeho
pozostatkov, jeho telo bolo rozložené, ale
našiel sa jeho sv. ruženec, ktorý bol vrastený
do jeho pravej ruky.
13. marec 1952 – preklad jeho tela do
novopostavenej Ružencovej Baziliky vo
Fatime.
13. máj 2000 – František je spolu so svojou
sestrou Hyacintou vyhlásený za
blahoslaveného pápežom Jánom Pavlom II.
priamo vo Fatime.
13. máj 2017 – František je spolu so svojou
sestrou Hyacintou vyhlásený za svätého
pápežom Františkom priamo vo Fatime.

(Jana Jenčová)
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Životopisy fatimskych
detí

Hyacinta Martová

11. marec 1910 –  Hyacinta sa narodila v

Aljustreli ako siedme a posledné dieťa
Manuela Pedra Marta a Olympie de Jesus.
19. marec 1910 – na sviatok sv. Jozefa bola
pokrstená vo farskom kostole vo Fatime.
rok 1916 – len ako šesťročná začína
pracovať ako pastierka ovečiek spolu so
svojím bratom.
jar, leto a jeseň 1916 – 1. a 3. zjavenie
anjela na Loca de Cabeco, 2. zjavenie anjela
pri studni na Luciinom dvore.
13. máj, jún, júl, september a október 1917
–  1., 2., 3., 5. a 6. zjavenie Panny Márie na
Cova da Iria.
Pri 2. zjavení, 13. júna, Panna Mária

predpovedá Hyacinte skorú smrť a že príde

čoskoro do neba, ale bude musieť ešte veľa

trpieť. Hyacintu veľmi trápilo, že veľa duší

ide do pekla, lebo sa za nich nikto nemodlí,

preto sa veľa obetovala a modlila za

obrátenie hriešnikov.

13. august 1917 – Hyacinta je s Luciou a
Františkom vo väzení, je ochotná podstúpiť
aj smrť, len aby nevyzradila tajomstvo, ktoré
im zjavila Panna Mária.
19. august 1917 –  4. zjavenie Panny Márie
vo Valinhos.
október 1918 –  Hyacinta ochorie na
španielsku chrípku.
rok 1919 – Hyacinte sa znova zjavuje Panna
Mária, pýta sa jej, či je ochotná prinášať
ešte viac obiet za hriešnikov, Hyacinta dáva
súhlas.
január 1920 – prijatie do Nemocnice v
Lisabone, kvôli hnisavému ložisku v pľúcach
podstupuje bez anestézy operáciu, pri

ktorej jej odoberú 2 rebrá, odvtedy kvôli
hnilobnému zápachu okolo nej trávi väčšinu
času sama. 
20. február 1920 – tuší, že zomrie, preto
žiada kňaza o sv. prijímanie, o 20:00 hod.
prijíma sviatosť zmierenia, kňaz jej prisľúbi
priniesť sv. prijímanie ráno na ďalší deň.
20. február 1920 – o 22:30  hod. zomiera
sama, okolo nej sa šíri nádherná vôňa ruží
24. február 1920 – je pochovaná v
súkromnej hrobke jednej šľachtickej rodiny
vo Vila Nova de Ourém.
12. september 1935 – otvorenie hrobu, jej
telo sa nerozložilo, zostalo zachované,
preklad jej telesných pozostatkov na
cintorín do Fatimy do hrobu ku bratovi
Františkovi.
30. apríl 1951 – identifikácia jej telesných
pozostatkov, jej telo je zachované.
1. máj 1951 – preklad jej tela do
novopostavenej Ružencovej Baziliky vo
Fatime.
13. máj 2000 – Hyacinta je spolu so svojim
bratom Františkom vyhlásená za
blahoslavenú pápežom Jánom Pavlom II.
priamo vo Fatime.
13. máj 2017 – Hyacinta je spolu so svojim
bratom Františkom vyhlásená za svätú
pápežom Františkom priamo vo Fatime.

(Jana Jenčová)
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Fatima a pápeži

Najnaliehavejšou výzvou vo všetkých

zjaveniach Panny Márie vo Fatime bola
výzva k modlitbe, pokániu, prosba o
zavedenie odprosujúcich piatich prvých
sobôt v mesiaci a zasvätenie sveta a Ruska
jej Nepoškvrnenému Srdcu. Keďže sa tieto
výzvy týkali aj Svätej Stolice, Fatimská Panna
Mária zohrávala dôležitú úlohu v službe
mnohých pápežov.
Pápež Pius XII. je nazývaný aj fatimský
pápež, lebo bol za biskupa vysvätený 13.
mája 1917, presne v deň prvého zjavenia vo
Fatime. Aj napriek tomu, že počas jeho
pontifikátu začala druhá svetová vojna,
pokladal sa za pápeža mieru a diplomaticky
sa snažil odvrátiť vojnu. Tento pápež sa
Fatimou vážne zaoberal a v deň  svojho 25.
výročia biskupskej vysviacky 13. mája 1942
cez vatikánsky rozhlas zasvätil svet
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Vyzval všetkých biskupov, ale žiaľ, pridali sa
k nemu iba portugalskí biskupi, pričom
nebolo spomenuté Rusko. Ale práve vďaka
tomuto zasväteniu nastáva v druhej
svetovej vojne zvrat, pretože pri Moskve
nastáva obrat a Hitler začína ustupovať.
Počas Druhého vatikánskeho koncilu v roku
1962 biskupi zo 78 krajín sveta podpísali
petíciu s prosbou, aby Svätý Otec znova
zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie celý svet, s osobitným vymenovaním
Ruska a iných národov podmanených
komunizmom a aby to spolu s ním v ten istý
deň urobili všetci biskupi sveta. Dokument
odovzdali pápežovi Pavlovi VI., ktorý tak dňa
21. novembra 1964 „zasvätil ľudský rod“
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aj
keď znova nebolo spomenuté Rusko. Dňa
13. mája 1967, na 50. výročie fatimských
zjavení, Pavol VI. navštívil Fatimu, kde sa

modlil o pokoj pre Cirkev a pre svet.
Pápež Ján XXIII. navštevoval Fatimu ako
apoštolský nuncius a cieľom jeho
pontifikátu bola jednota medzi Rímom a
Ruskom.
Vieme, že výnimočné spojenie s Pannou
Máriou mal pápež Ján Pavol II. Jeho slová
„Totus Tuus“ – „Celý tvoj“, sa stali mottom
jeho pontifikátu. Potom ako bol na neho v
deň fatimského výročia 13. mája 1981
spáchaný atentát, pápež presne o rok
navštívil Fatimu a vyjadril vďaku Panne
Márii Fatimskej, ktorá mu zachránila život.
Druhý raz prišiel do Fatimy 12 – 13. mája
1991, desať rokov po atentáte a tretí raz 13.
mája 2000, kedy aj blahorečil dve fatimské
deti Františka a Hyacintu. Prelomovým v
dejinách sa stalo dňa 25. marca 1984 jeho
zasvätenie sveta a Ruska Panne Márii, ktoré
sa považuje za začiatok pádu komunizmu.
Pápež Benedikt XVI. v roku 2010 uskutočnil
svoju púť do Fatimy. Tam zdôraznil
aktuálnosť fatimského posolstva – pozvanie
k modlitbe a pokániu. Keď bol ešte
prefektom Kongregácie pre náuku viery,
napísal oficiálny komentár k tretej časti
fatimského tajomstva, v ktorom zdôraznil
význam týchto zjavení pre Cirkev. Svoje
meno si vybral, aby pokračoval v činoch
pápeža Benedikta XV. – pápeža pokoja.
Pápež František sa už v prvé dni po svojom
zvolení netajil tým, že chce zasvätiť svoj
pontifikát Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie a v októbri 2013 jej zasvätil celý svet.
V týchto  dňoch, 12 – 13. mája 2017,
navštívil Fatimu, aby sa zúčastnil osláv 100.
výročia zjavení Panny Márie a súčasne
svätorečil dve fatimské deti Františka a
Hyacintu.

(Jana Jenčová)
Zdroj: http://maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime
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Oficiálne portréty
Hyacinty a Františka pri
príležitosti ich
svätorečenia

Je dlhoročnou tradíciou Cirkvi, že počas

procesu svätorečenia je k úcte veriacich
vystavený oficiálny portrét nových svätcov.
Autorom oficiálnych obrazov pri príležitosti
svätorečenia Hyacinty a Františka je na
odporúčanie Angely Coelho, postulátorky
oboch detí, Silvio Patricio, mladý francúzsky
maliar.
Sám autor chcel, aby podobizne svätcov na
obrazoch neboli príliš odlišné od
skutočnosti ako si ich ľudia pamätali. Z tohto
dôvodu boli podkladom pre znázornenie
tvárí detí  rovnaké fotografie, ktoré už v
roku 2000 boli umiestnené na fasáde
Baziliky Panny Márie Ružencovej vo Fatime
pri príležitosti ich blahorečenia. Tieto
fotografie sú veľmi dobre známe a boli
odfotené v ich rodnej dedine v Aljustreli,
deň pred posledným zjavením 13. októbra
1917. Oblečeniu pastierikov, ktoré je na
fotografiách čiernobiele, pridali farby
získané z etnografického výskumu a
zodpovedajú farbám oblečenia, ktoré sa v
tomto období nosili.
Najjasnejšími atribútmi týchto svätcov,
ktoré ich vystihujú, sú ružence a lampy.
Ruženec držia obidvaja v ľavej ruke a
najlepšie vyjadrujú to, čo od nich Panna
Mária žiadala, modliť sa ruženec. V pravej
ruke držia obidvaja lampy, ale každá z nich
je vybavená špeciálnym svetlom,
vzťahujúce sa k súvislosti, že pastierikovia
radi pozorovali oblohu. František rád počítal
hviezdy, ktoré nazýval „svetlami anjelov“.
Najviac ho však uchvacoval východ slnka a

hovoril: „Žiadna lampa nie je taká krásna
ako lampa nášho Pána.“ Takto deti nazývali
slnko, Hyacinte sa viac páčil mesiac, ktorú
nazvali ako lampa Panny Márie. Dá sa to dať
aj do súvislosti s tým, čo o nich povedal Sv.
Otec Ján Pavol II. v deň ich blahorečenia, že
sú ako "Božie lampy, ktoré osvetľujú svet“.
V svätožiarách, ktoré sa v ikonografickej
tradícii Cirkvi používajú ako znak svätosti,
autor zahrnul rôzne symboly znázorňujúce
vzťah svätcov s ich históriou a predstavujú
niektoré z ich vlastností. František má v
svätožiare siluetu anjela z Fatimy, ktorý
nesie Eucharistiu, horiaci ker ako biblický
symbol uctievania Boha a Eucharistiu. Tu si
musíme pripomenúť to ako často František
vyhľadával "skrytého Ježiša". Hyacinta má v
svätožiare postavu pápeža a postavu Panny
Márie, spolu so svojim Nepoškvrneným
Srdcom, v hornej časti sa nachádza symbol
srdca, ktoré vyjadruje veľkorysé srdce malej
Hyacinty.
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Aj výraz očí svätcov má svoj význam:
Hyacinta pozerá dopredu smerom k ľuďom,
zvlášť k hriešnikom, jej pohľad je láskavý a
súcitný, František pozerá smerom hore, čo
ukazuje na jeho veľmi kontemplatívny
postoj, postoj v modlitbe.Okolo obidvoch
postáv môžeme pozorovať malé svietiace
krížiky. Pri nich si treba všimnúť dve veci.
Jednak to, že sa zbiehajú zospodu smerom
hore, čiže zo zeme do neba a že deti sú so
svojou svätožiarou už akoby v nebi a

zároveň si máme uvedomiť, že do neba sa
dostali cez kríž.
Obrazy budú umiestnené na fasáde Baziliky
Panny Márie Ružencovej vo Fatime, pričom
ako prvá bude umiestnená Hyacinta, lebo
práve ona sa označuje ako prvý posol
udalostí vo Fatime. Obrazy budú na bazilike
umiestnené do októbra tohto roku.

Zdroj: www.papa2017.fatima.pt

Fatima a pápeži

Fatimská Svätyňa ponúkne pápežovi

Františkovi ako svoj dar súsošie z alabastru s
názvom "Sľub", ktoré predstavuje Pannu
Máriu s otvorenou náručou, ktorou zahŕňa
tri fatimské deti vo svetle.
Autorom je sochár Ligia Rodrigues. Voľbu
vyrobiť súsošie z alabastru autor vysvetľuje,
že vzal do úvahy materiál, ktorý by bol
ľahký, biely, prehľadný, cez ktorý dokáže
prechádzať svetlo, a tak najlepšie vyjadrí
čistotu Panny Márie a práve alabaster tieto
podmienky spĺňa.
V súsoší drží Panna Mária v
pravej ruke jej Nepoškvrnené
srdce a v ľavej  ruženec. Lucia,
František a Hyacinta kľačia na
kolenách, ruky majú zopäté v
modlitbe čo vyjadruje „ich
kladnú odpoveď na pozvanie
Márie." 
Názov "Sľub" autor
odôvodňuje, že súsošie je
vyrobené na základe sľubov a
prísľubov, ktoré súvisia so
zjavením vo Fatime:

1. Prísľub Panny Márie, že láska zvíťazí – že
jej Nepoškvrnené Srdce (teda
milosrdenstvo, neha, láska, čistota) bude
mať konečné víťazstvo nad všetkým zlým.
2. Prísľub večného života - deti sľubujú
obetovať za hriešnikov, aby aj oni mohli
prísť do neba.
3. Prísľub modlitby – deti sa zaväzujú každý
deň sa modliť ruženec.
4. Prísľub nádeje - prísľub Panny Márie
všetkým ľuďom, že vo všetkých ťažkostiach
môžu hľadať útočisko v jej Nepoškvrnenom
srdci.

(Spracovala: Jana Jenčová)



vv časečase odod 15.05.2017 15.05.2017 dodo 21.05.201721.05.2017

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 21.5-27.5. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská.   

Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude v sobotu 20.5.

klasicky o 1430 v pastoračnom centre. 

MIKe: Všetkých miništrantov pozývam na celodiecézne stretnutie miništrantov na budúcu

sobotu 20.5. od 900 v Prešove na Sídlisku III. Kto má záujem, buďte takí dobrí sa mi prihlásiť
do utorka večera. 

Rozpis lektorov:
6. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Š. Fenika, 10.00 hod. - rod. J. sabola, 18.30 hod. - rod.
Mudrákova. 

Predmanželské ohlášky: 
Tomáš Palaščák, syn Michala a Dany rod. Majerníkovej z Vranova a Mária Bobáková, dcéra
Štefana a Márie rod. Čarnej z Čemerného - 2x.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.



vYdÁva

Združenie veriacich PRo NoBIs čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0915/947 309; 

Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNdeloKoNdeloK 15.05.201715.05.2017 sv. omša: 1830 (K+t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu toRoKtoRoK 16.05.201716.05.2017
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a

mučeníka (spomienka) 

sv. omša: 630 (t+K) 

ss tRedatReda 17.05.201717.05.2017 sv. omša: 800 (t) kostol JaA

sv. omša: 1830 (K) detská 

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 18.05.201718.05.2017 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (t) 

PP IatoKIatoK 19.04.201719.04.2017 sv. omša: 1830 (t) 

ss oBotaoBota 20.05.201720.05.2017 sv. omša: 1830 (t) 

NN edeľaedeľa 21.05.201721.05.2017

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 (t)

sv. omša: 1000 (t)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (t) kostol JaA

lItuRgIcKýlItuRgIcKý PRogRaMPRogRaM odod 15.05.2017 15.05.2017 dodo 21.05.201721.05.2017

“Boh je vždy pri nás. Dalo by sa povedať - je na špičke mojej ceruzky, mojej motyky,
mojej ihly ...môjho srdca, mojej myšlienky.” (T. de Chardin)


