
ZJAVENIE PANNY MÁRIE VO FATIME

Vo Fatime  

v Portugalsku 

sa Panna Mária 

zjavila trom malým 

nevzdelaným 

deťom, pastierikom, 

ktoré nevedeli čítať 

ani písať. Lucia mala 

v tom čase 10 rokov, 

František 9  

a  Hyacinta 7.

V roku 1916 sa im zjavil anjel 

a naučil ich modlitbu:

„Ó môj Bože, verím v teba, 

klaniam sa ti a milujem ťa. 

Odpusť tým, ktorí neveria  

v teba, nemilujú ťa, 

neklaňajú sa ti  

a nedúfajú v teba.“

Deti sa mali túto modlitbu 

modlievať za tých, ktorí 

urážajú Ježiša prítomného  

v Najsvätejšej Sviatosti.

V nedeľu 13. mája 1917 deti 

išli ako obyčajne pásť ovečky. 

Vtedy sa im zjavila tajomná 

pani. Lucia sa osmelila ako 

prvá a spýtala sa: „Kto ste, 

pani, a odkiaľ prichádzate?“ 

Tajomná pani jej hovorí: 

„Prichádzam z neba.“ Lucia sa 

jej ďalej spýtala: „A čo od nás 

chcete?“ Pani jej odpovedala: 

„Chcem, aby ste vždy  

13. v mesiaci prichádzali na 

toto miesto, šesť mesiacov 

po sebe. A chcem, aby ste sa 

veľa modlili.“



A ďalej im povedala, aby sa modlili ruženec,  

ktorý má byť zbraňou v boji proti Zlému.  

Sľúbila im, že pri zjavení 13. októbra  

spraví zázrak, aby potvrdila dedinčanom,  

že deti si nevymýšľajú.

Panna Mária  

sa predstavila  

ako matka  

a ako Ružencová 

Panna Mária.  

Chcela,  

aby sa naučili  

čítať a písať.

Deťi zažívali útoky zo 

strany rodičov, kňaza, 

dedinčanov,  

lebo si mysleli,  

že si to vymýšľajú.  

Panna Mária im 

povedala, aby to 

obetovali za obrátenie 

hriešnkov. Všetky tri 

deti sa začali postiť, 

zriekali sa jedla,  

veľa sa modlili.  

Všetko obetovali za 

obrátenie hriešnikov.

13. októbra prišlo do 

údolia Cova da Iria  

asi 70 000 ľudí.  

Pršalo a bol silný vietor. 

Ľudia sa borili v blate 

a boli celí premočení. 

Potom sa stal zázrak 

tzv. tanec slnka.  

Mraky sa roztrhali  

a ukázalo sa slnko.  

Bolo úplne jasné  

a v tom sa začalo točiť  

a meniť farby.  

Keď to skončilo,  

ľudia boli suchí.

František zomrel 

v roku 1919 a o rok 

neskôr aj jeho sestra 

Hyacinta.  

Lucia sa stala 

rehoľnou sestrou 

a ešte sa jej 

niekoľkokrát 

zjavila Panna Mária. 

Zomrela v roku 2005. 

František a Hyacinta 

boli vyhlásení za 

svätých v roku 2017.


