
Pracovný list  sr. M. Faustína Zaťková, FDC 

13. máj: Panna Mária Fatimská 

- si spomíname na zvláštne udalosti, ktoré sa opakovali 
pravidelne vždy 13. až do októbra, s výnimkou mesiaca august, 
kedy sa Matka Božia zjavila deťom 19., nakoľko im štátne úrady 
znemožnili stretnutie. Ide o udalosť, ktorá menila a mení svet. 
Je to stretnutie troch detí so ženou, ktorá nesie posolstvo 
pokoja. Stretnutie so ženou, ktorá volá po obrátení ľudského 
pokolenia, ktorá plače nad každým strateným človekom. 
Človekom, ktorý v sebe zabil zmysel pre Boha a iného človeka, 
ktorý v sebe prebudil pud divého zvieraťa, ktorý stratil 
zo zreteľa hodnotu života, kultúrne hodnoty, ktorý zneužíva 
ľudský rozum na vývoj zbraní a rozsievanie smrti. Je to 
stretnutie nevinných so ženou plnou bolesti, a napriek tomu 
ženou plnou nádeje a dôvery v ľudský rozum, ktorý pripravuje 
cestu láske a svornosti, ktorý všetko poznanie dáva do služby 
lásky, nie nenávisti a vraždenia.  

Posolstvo z Fatimy je stále aktuálne. Boh si často volí malé 
a nepatrné, aby pomocou nich menil dejiny sveta. Pod vplyvom 
výzvy z Fatimy sa zmenili dejiny sveta, prehĺbil sa život viery 
a Cirkvi. Pápež Ján Pavol II. zasvätil celý svet Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Sám sa stal obeťou atentátu tureckého 
atentátnika na Námestí sv. Petra v r. 1981. Po svojom vyliečení 
v r. 1982 vložili do koruny Panny Márie vo Fatime guľku, ktorou 
bol pápež vážne zranený. Fatimské deti Hyacinta a František 
boli vyhlásené za blahoslavené pri návšteve Jána Pavla II. vo 
Fatime 13. mája v Jubilejnom roku 2000 v prítomnosti vtedy ešte žijúcej sestry Lucie, ktorá zomrela 
13. februára 2005 a po roku jej telesné pozostatky preniesli do fatimskej baziliky. 13. mája 2017 František 
a Hyacinta Marto boli vyhlásení za svätých pri návšteve pápeža Františka vo Fatime. 

Osemsmerovka s tajničkou: 

 

ATENTÁT, BAZILIKA, BENEDIKT XVI, CHOROBA, DETI, FATIMA, FRANTIŠEK, HRIEŠNICI, HYACINTA, JEŽIŠ, 
JÁN PAVOL II, KAPLNKA, KARMELITÁNKA, KLÁŠTOR, 
LUCIA, MÁJ, OBETA, OKTÓBER, OVCE, PANI Z NEBA, 
PANNA MÁRIA, PEKLO, POKÁNIE, PÁSŤ, PÔST, RUŽENEC, 
SMRŤ, SVÄTOREČENIE, TANEC, VOJNA, ZASVÄTENIE, 
ZJAVENIE, ZÁZRAK 
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Obrázková tajnička: 

 

Predsavzatie: Budem sa obetovať a modliť za obrátenie hriešnikov.  

Fatimská modlitba: 

 Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, 
ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. 
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