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FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ PIATICH PRVÝCH SOBÔT
STÁLE AKTUÁLNA A POTREBNÁ
Prečo je dôležité a potrebné stále aj dnes vykonávať prvé fatimské
soboty, hoci sa zdá, že to už nie je aktuálne? Mohli by sme odpovedať
protiotázkou.

Je prekonané podobné vykonávanie pobožnosti deviatich prvých
piatkov? Je neaktuálne a nepotrebné modliť sa ruženec za pokoj vo svete,
keď sa u nás na Slovensku nebojuje? Alebo je modlitba za mier vo svete
zbytočná? Skúsme si uvedomiť niekoľko dôvodov, kvôli ktorým je stále
aktuálne a potrebné vykonávať túto pobožnosť.
Prvý dôvod
Vykonávanie tejto pobožnosti obsahuje v sebe prisľúbenie pokoja
a mieru. Sestra Lucia v roku 1939 napísala svojmu duchovnému vodcovi

závažné slová: „Od vykonávania tejto pobožnosti, spolu so zasvätením sa
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, bude závisieť vojna alebo mier vo
svete.“ Ak od tohto záviselo tak veľa v dobe pred II. svetovou vojnou, tak
tento liek proti vojne vo forme pobožnosti a zasvätenia nestráca svoju
„záručnú dobu“ ani v našej dobe. Či dnes netreba konať nič osvedčené pre
zachovanie mieru vo svete, aby nebola vojna? Táto pobožnosť je
osvedčená svedectvom vojny, ktorá prišla, keďže pobožnosť a zasvätenie
náležite konané neboli.
Druhý dôvod
Vykonávaním tejto pobožnosti odčiňujeme za päť oblastí hriechov
voči Bohu, ktoré sa týkajú Panny Márie. Je pozoruhodné, že urážky zo
strany ľudí voči Panne Márii sa bytostne dotýkajú aj Boha a sú teda
hodnotené ako hriech. Zvlášť o Panne Márii môžeme povedať to, čo
vyjadril starozákonný prorok: „Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zreničky
môjho oka“ (Zach 2,12). Podobne ako apoštol Peter zaprel Krista trikrát a
potom mu Ježiš doprial odčiniť to tým, že mu Peter mohol trikrát vyznať
lásku, tak podobne aj vo Fatime nám Boh dáva milosť, aby sme mali
priestor konkrétnymi piatimi skutočnosťami odčiňovať to, čím sa v piatich
oblastiach previňujeme voči Bohu vzhľadom na Božiu Matku.
Tretí dôvod
Vykonávaním tejto pobožnosti sa otvárame Božiemu požehnaniu.
Zo Starého zákona je známe, ako sa Sýrčan Náman spočiatku nechcel
ponoriť sedemkrát do vôd Jordánu podľa rady Elizea, lebo sa mu to zdalo
podradné. Až na prehováranie sluhov tak učinil a neobanoval, lebo zmizlo
jeho malomocenstvo. Čiže touto poslušnosťou sa otvoril Božiemu
požehnaniu. Ak sa nám pobožnosť prvých sobôt v porovnaní s inými
náboženskými aktivitami javí ako príliš slabá, jednoduchá, obyčajná, málo
mocná, a odstúpili by sme kvôli tomu od nej, podobali by sme sa
Námanovi, ktorý chcel odstúpiť od ponúkanej možnosti s poznámkou, že
veď rieky v jeho krajine sú predsa lepšie. Keby neposlúchol, obral by sa o
požehnanie uzdravenia. Aj my sa nekonaním tejto z neba danej pobožnosti
oberáme o mnoho požehnania pre seba i pre iných, ktoré nám Boh chce
udeliť, vrátane tak silných skutočností, akými sú odvrátenie vojny, mier
vo svete a najmä oslobodenie od hriechu ako duchovného malomocenstva.
Štvrtý dôvod
Vykonávaním tejto pobožnosti prispievame k odčiňujúcemu
pokániu. Táto pobožnosť v nás formuje schopnosť robiť pokánie a

odčiňovať aj za hriechy iných činiac pokánie za nich, k čomu nás vedie
sám Kristus svojím slovom i príkladom. S tým súvisí aj vyjadrenie
Fatimskej Panny z 13. júla 1917, aby sme boli preniknutí láskou ku
Kristovi a z toho titulu aj láskou k hriešnikom skutkami odčiňovania za
ich hriechy. Panna Mária vtedy (po zobrazení pekla s poznámkou, že
mnoho duší doň ide pre nedostatok modlitieb a obetí za hriešnikov)
vyzvala tri deti a cez ne i nás všetkých: „Obetujte sa za hriešnikov a často
hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k
tebe, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie urážok voči Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie.“ Pobožnosť prvých fatimských sobôt - ako päť
dôležitých akcentov počas takmer pol roka - v nás vychováva určitý „štýl
odčiňujúceho pokánia“, ktorým prispievame k uzmiereniu Boha za urážky
voči nemu a k spáse mnohých ľudí. Tento duchovný potenciál je aj po
absolvovaní pobožnosti udržiavaný vyššie spomenutou modlitbou, ktorú
máme podľa žiadosti Panny Márie často hovoriť pri našich obetách, aby
nadobudli odčiňujúcu hodnotu! Je to niečo podobné, ako keď sa po
absolvovaní pobožnosti deviatich prvých piatkov odporúča už celoživotne
sa sýtiť Kristovým telom, alebo modliť sa Korunku Panny Márie na
rozvíjanie Máriiných čností, po tom, čo sa človek zasvätil Kristovi a Márii
podľa sv. Ľudovíta Grigniona z Montfortu. Spomínaný „štýl odčiňujúceho
pokánia“ ide ruka v ruke so „štýlom sviatostným“
(a osobitne
eucharistickým) i „Máriiným“.
Piaty dôvod
Vykonávaním tejto pobožnosti prispievame k víťazstvu Ženy nad
satanom. Ak táto pobožnosť má takú účinnosť, že ňou bolo a je možné
zabrániť aj vojne, ktorú medzi ľuďmi rozpútava satan, tak potom je táto
pobožnosť veľmi významná aj v boji proti satanovi ako takému. Boh túto
pobožnosť prostredníctvom Božej Matky zakomponoval do záverečného
víťazného boja Ženy proti Zlému. Boj Ženy a satana sa odvíja na poli
života a smrti. Keď Adam a Eva neposlúchli Boha, ale diabla, otvorili sa
smrti. Ak nás niečo, „nejaká pobožnosť“, zatvára pred smrťou, pred
vojnou, pred smrtonosným hriechom, potom prečo ju nekonáme? Prečo
nekonáme pobožnosť, ktorou nás Boh chce otvárať životu, zabraňuje
smrti a odháňa diabla? Vykonávaním tejto pobožnosti vytvárame
životodarný priestor pre víťazstvo Ženy - Matky všetkých žijúcich.

