
Fatimská Panna Mária  

Chlapci a dievčatá, dnes nebude rodostrom, lebo sme už 

prebrali všetky postavy, ktoré sme mali na pláne v tento školský 

rok zo Starého Zákona. Ale tieto posledné piatky budeme 

venovať Panne Márii a dnes 13. mája začíname. Možno ste už 

niekedy počuli názov: Panna Mária levočská, alebo Panna Mária 

Šaštínska, Lurdská, Fatimská, Guadalupská Panna Mária....  A to 

koľko máme tých Márii? To je jedna Panna Mária, ale zjavovala 

sa na rôznych miestach a preto sú rôzne názvy, alebo je tam 

kostol zasvätený Panne Márii. Ľudia si to miesto vybrali, lebo 

tam chceli uctievať Pannu Máriu. Napr: Levoča. V Levoči sa 

Panna Mária nezjavila, ale ľudia si vybrali to miesto preto, že 

prosili o ochranu pred nepriateľmi a sľúbili: „keď nás Pane 

ochrániš na príhovor Tvojej Matky, tak tu na tomto mieste 

v levočských horách postavíme kostol ku jej cti.“ Nie vždy sú tie 

chrámy a kostoly vybraté, že Panna Mária sa tam zjavila. Ale je 

na niektorých miestach osobitne uctievaná.  Dôležitá vec – je 

jedna Panna Mária, Matka Božia a sú miesta, ktoré si ľudia 

vybrali, aby tam postavili chrám. Niekedy sa spýtajú: Kde si bol? V Šaštíne. A čo tam? Tam je kostol 

zasvätený Panne Márii. Preto sa povie šaštínska, alebo levočská, fatimská....  chrámy zasvätené, venované 

Panne Márii. Dnes budeme rozprávať o fatimskej Panne Márii. 

Panna Mária sa zjavila vo Fatime a je tam chrám zasvätený úcte Panne Márii. Keď sa v dejinách 

Panna Mária zjavila, prečo sa zjavila? Aby nám niečo oznámila, aby nám pomohla... Ona keď sa rozhodne 

zjaviť, nieže by chcela povedať niečo nové: „áno, Syn už dačo  povedal, ale ja to chcem ešte doplniť...“  

Panna Mária nikdy nepovedala niečo také, čo by Syn nepovedal. Možno aj teraz počujeme výzvy, že  Panna 

Mária prosí, aby sme sa modlili. Už Pán Ježiš povedal: „...modlite sa, proste...“ Alebo Panna Mária prosí, aby 

sme konali pokánie. Ale Pán Ježiš, keď začal účinkovať povedal: „...kajajte sa, verte Evanjeliu...“ Čiže keď sa 

Panna Mária zjaví, nie preto, že nám chce povedať niečo nové, ale aby nám pripomenula svojho Syna. Panna 

Mária vždy ukazuje na svojho Syna. Keď hovorí: Modlite sa, robte pokánie, to pretože viac máme počúvať 

jej syna. 

My si povieme príbeh o Fatime. Fatima je mesto, ktoré leží v krajine Portugalsko. Hlavné mesto 

Portugalska je Lisabon. Tri hodiny od tohto mesta leží mestečko Fatima. Tento príbeh začína v roku 1917. 

Bol to veľmi jednoduchý a chudobný kraj. Bývali tam detičky, ktorým sa v roku 1917 zjavila Panna Mária. 

Vybrala si  dievčatá a chlapca takých malých ako vy. Preto vám to hovorím, že Pán Boh si nevyberá podľa 

postavenia, podľa oblečenia, podľa známok... (ale učte sa, o mesiac sa spýtam na vysvedčenie.) Podľa čoho 

si Pán Boh vyberá? Pán Boh pozerá na srdce. Už sme si to rozprávali, keď sme hovorili o Samuelovi, o tom 

ako si Pán Boh vybral Dávida za kráľa... Pán Boh vyberá podľa srdca. A Pán Boh si môže cez Pannu Máriu 

vybrať aj nás. On pozerá do srdca. A tak Panna Mária si vybrala tieto tri jednoduché deti, aby im odovzdala 

posolstvo, ktoré bude patriť celému svetu: modlitba, pokánie, obrátenie... boli to pastieri, chodili pásť ovce. 

To akoby dnes deti na Slovensku pásli husi, alebo ovečky...  ako to bolo toho 13. mája 1917? Pozrieme si 

teraz krátky film. Bolo to prvé zjavenie a potom sa zjavila ešte 6 krát.  

Pamätáte si mená, ako sa volali tie tri deti? Lucia, Hyacinta, František. On nie vždy všetko počul 

a videl. Potreboval sa ešte polepšiť. Tieto zjavenia pokračovali 6 mesiacov až do 13. októbra. A Panna Mária 

ich prosila, aby sa každý deň modlili ruženec. Aj vy doma, ak sa modlite aspoň jednu desiatku, tak to je veľmi 

dobre. V roku 1917 bola prvá svetová vojna, v ktorej zahynulo veľmi veľa ľudí. A tak Panna Mária prosila, 



aby sa ľudia modlili za pokoj, za mier. Potom tá vojna skončila ale 

prišla ešte horšia, lebo ľudia sa moc nepolepšili. A tak isto aj dnes 

je vojna neďaleko od nás – na Ukrajine. A tak čo Panna Mária 

hovorila deťom, hovorí aj nám, aby sme prosili za pokoj, za mier. 

Keď sa Panna Mária zjavila deťom, tak dospelí ľudia im neverili: „To 

bol len vietor, tráva šuchotala a vy tu tvrdíte, že sa zjavila Panna 

Mária. Neveríme.“ Dokonca neverili ani niektorí kňazi, ani rodičia 

im neverili. Deti nerozprávali nič zlé, hovorili len dobre – že sa 

treba modliť, treba byť dobrý, robiť pokánie a odvrátiť sa od zla... 

A tak Panna Mária im sľúbila, že ten posledný raz – 13. októbra 

urobí zázrak. Toho 13. októbra sa zišlo na to miesto 70 tisíc  ľudí. 

To je päť krát viac ako má Kežmarok... A Panna Mária sľúbila, že 

urobí zázrak, ktorý uvidia všetci ostatní. Zázrak so slnkom. A teraz 

si to pozrieme, čo sa to stalo.  

Vtedy bolo veľmi škaredé počasie, silná búrka, pršalo a deti 

sa tam modlili v blate... lebo Panna Mária im povedala, aby sa tam vždy trinásteho prišli modliť. Niekedy mi 

poviete: „a keď je škaredé počasie, mama mi povedala aby som nešiel do kostola, lebo prší.“ A tu vidíme, 

že Panna Mária povedala, aby sa tam chodili modliť a šli, hoci bolo veľmi škaredo. 13. október 1917. čo robí 

Panna Mária? Chcem priviesť ľudí k svojmu Synovi po ceste lásky a pokoja. A preto si aj my tu budeme 

rozprávať práve o Ježišovej Matke, lebo ona nás privádza k Ježišovi po ceste lásky a pokoja. Ten zázrak sa 

volá: tancujúce slnko. Hoci Panna Mária povedala: niektorí neuveria, ani keď budú stáť pred samotným 

Pánom Bohom. Ale my sme uverili a budeme sa tu stretávať a ďakovať Panne Márii, že nás vždy vedie 

k svojmu Synovi.  

 

 

Úloha pre deti: 

Mesto Fatima leží v štáte _____________________________. Panna Mária sa tu zjavila trom deťom v roku 

________. Deti sa volali: ______________, ______________, ____________ . Prosila ich, aby sa denne 

modlili ____________________.  

Panna Mária prosila deti, aby na záver každého desiatku ruženca sa modlili túto modlitbu. Nauč sa ju 
naspamäť: 

 

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,  

zachráň nás od pekelného ohňa,  

priveď do neba všetky duše,  

najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. 

 

 


