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Zjavenia Panny Márie Fatimskej z roku
1917 uprostred 1. svetovej vojny a na prahu sovietskej
„októbrovej revolúcie“ mali ďalekosiahle historické dôsledky.
Predohrou k fatimským zjaveniam bolo zjavenie sa anjela na jar
roku 1916, ktorý sa trom portugalským deťom, Lucii, Hyacinte a
Františkovi, predstavil ako „anjel pokoja“. Anjel sa im opäť zjavil
v lete, povedal im, že nebesia majú „plán milosrdenstva“ a poučil
ich, aby prednášali modlitby a obety. Tretíkrát sa zjavil na jeseň a
ponúkol deťom Eucharistiu.
Zjavenia Panny Márie sa začali 13. mája 1917 a pokračovali
trinásty deň každého mesiaca – okrem augusta, keď boli deti
uväznené a hrozila im poprava. 19. augusta sa Panna Mária zjavila
na inom mieste a sľúbila deťom, že 13. októbra urobí zázrak, aby
všetci mohli uveriť.
PO ZÁZRAKU SLNKA SA ZAČALI MENIŤ DEJINY
PORTUGALSKA
Ukázalo sa, že spomínaný zázrak patril podľa klasifikácie Tomáša
Akvinského do najvyššej triedy zázrakov – udalosť, ktorá je podľa

prírodných zákonov absolútne nemožná. V tomto prípade šlo o
krúženie slnka, ktoré trikrát prešlo hore a dolu, čo sledovalo 70
000 ľudí vo Fatime i v susedných dedinách a priniesli o tom
správu aj noviny.
TRI FATIMSKÉ TAJOMSTVÁ
Prvé tajomstvo pozostávalo z videnia pekla, po ktorom
nasledovalo varovanie, že vojny sú spôsobené hriechmi, že
„hriechy telesnosti“ sú najčastejšou príčinou, že ľudia idú do
pekla a že Boh si želá zaviesť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie na záchranu hriešnikov pred večným zatratením.
K téme:
Modlitba zasvätenia pápeža Františka Fatimskej Panne Márii
Druhým tajomstvom bolo varovanie pred príchodom 2. svetovej
vojny a šírením sovietskeho komunizmu, po ktorom nasledovala
žiadosť o osobné zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie, zmierne sväté prijímania v päť prvých sobôt v mesiaci a
aby pápež a biskupi zasvätili Rusko Nepoškvrnenému Srdcu.
Panna Mária varovala, že ak sa to nestane, výsledkom bude šírenie
omylov Ruska po celom svete a prenasledovanie kresťanov.
Dodala však, že pápež nakoniec toto zasvätenie vykoná a Rusko
sa obráti.
V treťom tajomstve, ktoré Vatikán zverejnil v roku 2000, Panna
Mária nehovorila. Tri deti videli panorámu budúcich utrpení
kresťanov i pápeža a anjela držiaceho nad svetom ohnivý meč
počuli volať: „Pokánie, pokánie, pokánie!”

RUSKO SA AKO KRAJINA OBRACIA
V roku 1984 pápež Ján Pavol II. v spojení s biskupmi na celom
svete zasvätil Rusko a svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
(pokus o atentát na Jána Pavla II. sa udial 13. mája 1981 a 13.
mája 2000 navštívil Fatimu kvôli blahorečeniu dvoch z detí –
náboj, ktorému sa nepodarilo ho zabiť, podľa cirkevných
predstaviteľov dokonale zapadol do koruny, ktorá zdobí tamojšiu
sochu Panny Márie). V roku 1989 padol Berlínsky múr a svet
náhle prekvapil následný rozpad Sovietskeho zväzu.
Modlitba k zasväteniu k Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie
Zasväcujem za tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým čo
som a čo mám.

