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1. deň (4.5.): Výzva k viere v Boha 
Úvodná modlitba: Pane, Bože náš, ty si Nepoškvrnené Srdce 
preblahoslavenej Panny Márie urobil príbytkom svojho Slova 
a svätyňou Ducha Svätého; prosíme ťa, daj nám srdce čisté 
a chápavé, aby sme verne zachovávali tvoje prikázania, teba 
milovali nadovšetko a svojim bratom a sestrám ochotne 
pomáhali v ich potrebách. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
Texty zo SP a z fatimského posolstva na rozjímanie: 
Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba 
a milujem Ťa. 
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa 
Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.     (Z modlitby Anjela Pokoja) 
1 Vojenský veliteľ aramejského kráľa Náman bol muž, ktorého si 
jeho pán vážil a cenil, lebo jeho pričinením dal Pán Aramejčanom 
víťazstvo. Ale tento zámožný muž bol malomocný. 2 Z Aramejska 
raz vytiahli koristníci a zajali z Izraela malé dievča, ktoré sa 
dostalo do služby k Námanovej žene. 3 Ono povedalo svojej panej: 
„Keby bol môj pán u proroka v Samárii, isto by ho oslobodil od 
malomocenstva! 4 On (Náman) išiel a oznámil svojmu pánovi: 
„Toto a toto hovorilo dievča z izraelskej krajiny.“ 5 Aramejský 
kráľ na to povedal: „Zober sa a choď, pošlem izraelskému kráľovi 
list.“ On išiel, vzal so sebou desať hrivien striebra, šesťtisíc 
zlatých a desatoro preoblečení šiat 6 a odovzdal izraelskému 
kráľovi list tohoto znenia: „Teraz, súčasne s týmto listom ti 
posielam svojho služobníka Námana. Osloboď ho od 
malomocenstva!“ 7 Keď izraelský kráľ prečítal list, roztrhol si 
rúcho a vravel: „Som ja Boh, aby som mohol dávať smrť a život, 
že tento posiela ku mne, aby som človeka oslobodil od 
malomocenstva? Vidíte jasne, že hľadá proti mne zámienku.“ 
8 Keď Boží muž Elizeus počul, že si kráľ Izraela roztrhol rúcho, 
poslal ku kráľovi s odkazom: „Prečo si si roztrhol rúcho?! Nech 
príde ku mne a dozvie sa, že v Izraeli je prorok.“ 9 Náman teda 
išiel so svojimi koňmi a mužmi a zastal predo dvermi Elizeovho 
domu. 10 Elizeus poslal k nemu posla s odkazom: „Choď a okúp sa 
sedem ráz v Jordáne, potom ti telo ozdravie a budeš zasa čistý!“ 11 
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Náman sa rozhneval a odišiel so slovami: „Nazdával som sa, že 
naisto vyjde ku mne a bude vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou 
sa dotkne miesta a odstráni malomocenstvo. 12 Nie sú rieky 
Damasku Abana a Farfar lepšie ako všetky rieky Izraela?! 
Nemôžem sa v nich okúpať a očistiť sa?“ Obrátil sa a rozhnevaný 
odchádzal. 13 Ale jeho sluhovia pristúpili k nemu, prehovárali ho a 
vraveli: „Keby prorok žiadal od teba veľkú vec, neurobil by si to? 
O čo skôr, keď ti povedal: Okúp sa a budeš čistý!“ 14 Preto 
zostúpil a sedem ráz sa ponoril do Jordána podľa slova Božieho 
muža a jeho telo bolo zasa také čisté ako telo malého chlapca. 15 
Nato sa s celým sprievodom vrátil k Božiemu mužovi. Keď prišiel 
a zastal pred ním, vravel: „Teraz viem; že na celej zemi niet Boha, 
iba v Izraeli.“                (2 Krľ 5, 1-15a) 
Rozjímanie: Náman bol snáď jeden z prvých racionalistov – 
nazdával som sa... a hneval sa na Boha. Ale Boh je iný, ako si 
myslel Náman a milióny ľudí po ňom. Ponúka veľmi jednoduché 
riešenie, ale iné, ako si človek vysníval, želal alebo predstavoval. 
Nie ľudské, ale Božie. Na začiatku 20-teho storočia ponúkol vo 
Fatime kresťanom, ktorých viera bola narušená a pokúšaná 
racionalizmom, materializmom, skepticizmom, nihilizmom, 
agnosticizmom,... veľmi jednoduchý plán: denne sa modliť 
ruženec, zasvätiť Rusko (a národy sveta) Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie, konať pobožnosť prvých sobôt, prinášať dobrovoľné 
obety za obrátenie hriešnikov,... Človek sa vydal cestou svojich 
predstáv založených na vedeckom poznaní a technickom pokroku 
a rozpútal Druhú svetovú vojnu, viaceré lokálne vojny a revolúcie. 
Ničil všetko, čo súviselo s Bohom... Akou cestou chcem ísť ja na 
začiatku 21-vého storočia? 
Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
Modlitba sv. ruženca za SF (rozsah si každý zvolí podľa svojich 
možností). 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
2. deň (5.5.): Výzva k modlitbe svätého ruženca 
Úvodná modlitba: Pane, Bože náš,... 
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Texty zo SP z fatimského posolstva na rozjímanie: 
26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského 
mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu 
Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28 Anjel 
prišiel k nej a povedal: „Zdravas', milosti plná, Pán s tebou.“ ... 
41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa 
zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 42 Vtedy zvolala veľkým 
hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho 
života. 43 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza 
ku mne? 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, 
radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 45 A blahoslavená je tá, 
ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“    
          (Lk 1, 26-28. 41-45) 
41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce 
ochotný, ale telo slabé.           (Mt 26, 41) 
„Modlite sa, modlite sa mnoho a prinášajte obety za hriešnikov. 
Vedzte, že mnohí idú do pekla, lebo nikto sa za nich nemodlí 
a neprináša obety.“          (Panna Mária 19.8.1917) 
Pri svojom zjavení 13. júla 1917 povedala P.M. deťom, aby sa 
denne modlili svätý ruženec na počesť Panny Márie a za pokoj vo 
svete, pretože jedine Panna Mária nám môže vyprosiť mier. 
Blahoslavená Hyacinta povedala krátko pred svojou smrťou, že 
Boh vložil pokoj do rúk Panny Márie, a ľudia si ho môžu vyprosiť 
jedine skrze jej Nepoškvrnené Srdce. 
Stalo sa, že dievčatá (Lucia a bl. Hyacinta) sa pohrúžili do hry, on 
(bl. František) sa však vzdialil a mlčky, pomaly chodil dookola. 
„Čo robíš František?“ Ako odpoveď zdvihol ruky a ukázal 
ruženec. Poď sa teraz hrať! Potom sa pomodlíme spoločne. 
„Potom? Teraz i potom! Nepamätáš si, čo povedala Madona, že 
sa musím modliť ruženec?“(Spomienky sestry Lucie) 
Bez prestania sa modlite!          (1Sol 5, 17) 
Ruženec v nás oživuje vieru, ktorá sa vzmáha rozjímaním 
o svätých tajomstvách a pozdvihuje myseľ k pravdám, ktoré nám 
zjavil Boh...   (Pius XI., Inštrukcia Ingravescentibus malis) 
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Na začiatku tisícročia, ktoré sa začalo hrozivými scénami atentátu 
z 11. septembra 2001 a ktoré je každý deň svedkom nových scén 
krviprelievania a násilia v mnohých častiach sveta, znovuobjaviť 
ruženec znamená vnoriť sa do rozjímania nad tajomstvom Krista, 
ktorý je náš pokoj, lebo on z oboch urobil jedno a vo svojom tele 
zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo (Ef 2, 14).  
       (Ján – Pavol II., Ruženec Panny Márie, 6) 
Rozjímanie: Modlitba ruženca je cestou rastu vo viere, neustálej 
kontemplácie Kristovej tváre, objavovania a poznávania Ježiša 
Krista a jeho nasledovania spolu s jeho Matkou, vyprosenia 
pokoja pre svet, štát, farnosť, rodinu, spoločenstvo, ale i vnútro 
človeka, jeho srdce,...Z paraliturgických pobožností je to 
najdôležitejšia modlitba, ktorá mení srdce človeka, ale i svet. 
Vhodná tak pre duchovných velikánov, ako i pre úplných 
začiatočníkov. Jej účinok však nie je okamžitý, ale dlhodobý. Jej 
zovšednenie pozýva človeka k jej prehĺbeniu alebo celkom 
novému objaveniu. Ruženec je skvost, ktorý treba objavovať 
a zamilovať si ho. 
Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
3. deň (6.5.): Výzva k dobrovoľnému prinášaniu obetí 
Úvodná modlitba: Pane, Bože náš,... 
Texty zo SP a z fatimského posolstva na rozjímanie: 
24 Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 25 Lebo kto 
by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život 
pre mňa, nájde ho. 26 Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju 
dušu?!“      (Mt 16, 24-26) 
24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a 
neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 
25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí 
na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. 26 Ak mi niekto 
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slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. 
Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. 27 Teraz je moja duša 
vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto 
hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. 28 Otče, osláv 
svoje meno!" A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte 
oslávim.“      (Jn 12, 24-28) 
Chcete sa obetovať Bohu, ste pripravení priniesť každú obetu, 
chcete prijať všetky utrpenia, ktoré na vás budú zoslané, ako 
zmierenie za hriechy mnohých hriešnikov, ktorými je Božia 
velebnosť urážaná? Chcete prijať na seba utrpenie za obrátenie 
hriešnikov, z ktorých mnohí sú už blízko pekla? Chcete urobiť 
zadosťučinenie za hriechy a urážky, ktorými je moje Nepoškvrnené 
Srdce urážané?               (PM 13.5.1917) 
Obetujte sa za hriešnikov a často, najmä ak prinášate nejakú 
obetu, hovorte: Ježišu, z lásky k tebe a za obrátenie hriešnikov, 
ako zadosťučinenie za urážky, ktorých sa dostáva 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie.             (PM 13.7.1917) 
Otec biskup, hneď pri prvom zjavení Panna Mária sa obrátila na 
nás otázkou, či sme ochotní prijať všetky kríže a utrpenia, ktoré 
Pán Boh na nás dopustí a obetovať ich za obrátenie a spásu 
hriešnikov. To pokladám za hlavnú myšlienku odkazu fatimského 
posolstva. (S. Lucia na otázku o. b. P. Hnilicu, čo je podľa nej 
podstatou fatimského posolstva?, 13.5.1967) 
Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam 
to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev  
            (Kol 1, 24) 
Rozjímanie: Našej civilizácii, ktorá je zameraná na pôžitky 
a zábavu sa myšlienka obety stala celkom cudzou. Dnešný človek, 
viac, ako kedykoľvek v minulosti, túži po pozemskom raji. Pri 
jeho budovaní si neraz počína agresívne a bezohľadne, nielen voči 
prírode, ale aj voči iným ľuďom, ba i voči sebe samému. Keď sa 
mu nedarí dosiahnuť tento iluzórny cieľ, upadá do znechutenia 
a rezignácie. Aj proti zlu vo svete človek často stavia agresivitu, 
a ak je táto bezvýsledná, zasa ľahko prechádza do pasivity a 
rezignácie. Ale Pán Ježiš nám na kríži ukázal, že zlo, hriech, 
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možno prekonať jedine nezištnou láskou, potvrdenou obetou 
vlastného života. Dobrovoľné prijímanie každodenných drobných 
obetí je cesta, ktorou sa človek vychováva k láske. Láska bez 
obety je iba ilúziou. Solidaritu s ľuďmi možno najlepšie vyjadriť 
modlitbou a prinášaním obetí za iných, najmä za tých, ktorí sú 
nám nesympatickí, ktorí nám ubližujú, čo je prejavom 
milosrdenstva. Matka Božia nás pozýva, aby sme ochotne, teda 
aktívne a iniciatívne prinášali obety. Aby sme išli aj do situácií, 
o ktorých vopred vieme, alebo aspoň predpokladáme, že budú 
náročné a ťažké. Iba pasívne prijímanie krížov a znášanie ťažkostí 
nesie na sebe vždy určitý tieň otroctva. My sme však pozvaní 
k slobodnému prijímaniu obetí. 
Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
4. deň (7.5.): Výzva k dôvernému vzťahu s Najsvätejšou Trojicou 
Úvodná modlitba: Pane, Bože náš,... 
Texty zo SP a z fatimského posolstva na rozjímanie: 
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc 
Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, 
bude to Boží Syn.“              (Lk 1, 35) 
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa 
Ti klaniam (modlitba anjela Pokoja). 
V rozhovore mi Lucia povedala, že ako cieľ všetkých zjavení sa jej 
čoraz jasnejšie ukazoval rast vo viere, v nádeji a v láske – všetko 
ostatné chápala iba ako doplnok (A. Sodano, Pokus o výklad 
fatimského tajomstva, Fatima, 13. mája 2000). 
Na záver sa chcem vyjadriť ku kľúčovému výroku tajomstva: 
„Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.” Čo to znamená? Srdce 
otvorené Bohu, očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky 
a iné zbrane. Máriino fiat, slovo jej Srdca, zmenilo dejiny sveta, 
pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa, lebo zásluhou tohto áno 
Boh sa mohol stať človekom v našom priestore a taký ostáva 
navždy. Zlý má moc v tomto svete, vidíme to a ustavične 
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skusujeme. Má moc, lebo naša sloboda sa stále necháva odvádzať 
od Boha. Ale odvtedy, odkedy má Boh ľudské srdce a tak obrátil 
srdce človeka smerom k dobru, smerom k Bohu, sloboda pre zlo 
nemá už posledné slovo. Odvtedy platia slová Písma: „Vo svete 
máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!” (Jn 16, 33). 
Fatimské posolstvo nás vyzýva dôverovať tomuto prísľubu. 
(Kard. J. Ratzinger, Teologický komentár k fatimskému posolstvu, 
2000). 
Rozjímanie: Výzva k viere, ktorá tvorí základ fatimského 
posolstva, je konkretizovaná vzťahom k Najsvätejšej Trojici, 
ktorej tajomstvo je prítomné v živote Matky Božej od chvíle 
Zvestovania. Boh jestvuje ako spoločenstvo troch reálne 
rozdielnych, hoci spoločnou prirodzenosťou zjednotených osôb: 
Otca, Syna i Ducha Svätého. Osobou, ktorá nás najplnšie vovádza 
do tohto tajomstva je práve Panna Mária, ktorá je dcérou Otca, 
matkou Syna a nevestou Ducha Svätého. Vo vzťahu najhlbšej 
oddanosti Panny Márie Najsvätejšej Trojici pramenia aj ďalšie dve 
výzvy, ktoré charakterizujú fatimské posolstvo. 
Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
5. deň (8.5.): Výzva k zasväteniu Nepoškvrnenému Srdcu PM 
Úvodná modlitba: Pane, Bože náš,... 
Texty zo SP a z fatimského posolstva na rozjímanie: 
... Aby sa tomu zabránilo (vojne, prenasledovaniu Cirkvi i Svätého 
Otca), chcem vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu...             (PM 13.7.1917) 
V noci 13.6.1929 (Tuy, Španielsko) mala s. Lucia v kláštornej 
kaplnke zjavenie na záver ktorého jej Panna Mária povedala: 
Nadišiel čas, kedy má Svätý Otec v spojení so všetkými biskupmi 
sveta zasvätiť Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Za to 
sľubujem jeho záchranu. Je tak veľa duší, ktoré Božou 
spravodlivosťou prepadnú zatrateniu. 
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6.2.1939 s. Lucia povedala: V jednom z vnútorných osvietení mi 
Pán Boh dal poznať, že milostiplný čas sa blíži ku koncu. Vojna 
sprevádzaná všetkými hrôzami, sa čoskoro začne. Sľubuje ochranu 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Portugalsku, s ohľadom na 
zasvätenie, ktoré vykonali biskupi a ľud 13.5.1931. 
Tebe, tvojmu presvätému Srdcu, ja, ako otec celej kresťanskej 
rodiny,...  v tejto tragickej hodine ľudských dejín slávnostne 
zasväcujem svätú Cirkev, tajomné telo tvojho Syna, ktoré trpí 
a krváca na toľkých miestach, v toľkých formách, ba ešte viac, 
celý svet, trápený krutými rozpormi, obeť vlastných neprávostí.  
                (Pius XII., 13.10.1942) 
Prijmi pod svoju materinskú ochranu celú ľudskú rodinu, ktorú s 
láskou zverujeme tebe, Matka. 
A tak, Matka ľudí a národov, ty, ktorá poznáš všetky ich bolesti a 
nádeje, ty, ktorá matersky cítiš všetky boje medzi dobrom a zlom, 
medzi svetlom a temnotou, ktoré sužujú súčasný svet, prijmi náš 
hlas, ktorým sa pohnutí Duchom Svätým obraciame priamo na 
tvoje srdce:... objím s láskou Matky a Služobnice Pána tento náš 
ľudský svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja nad 
pozemským a večným osudom ľudí a národov. Osobitne ti 
zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto 
zverenie a toto zasvätenie zvlášť potrebujú. 
Hľa, stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojím 
Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou 
zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči 
svojmu Otcovi. „Pre nich sa ja sám posväcujem”, povedal, „aby 
boli aj oni posvätení v pravde“ (Jn 17, 19). Chceme sa v tomto 
zasvätení sveta a ľudí zjednotiť s naším Vykupiteľom – v zasvätení, 
ktoré v jeho božskom Srdci má moc dosiahnuť odpustenie a 
priniesť nápravu. 
Buď pozdravená ty, ktorá si plne zjednotená na vykupiteľskom 
zasvätení tvojho Syna! 
Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nádeje a lásky! 
Osvecuj zvláštnym spôsobom národy, ktorých zasvätenie a 
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odovzdanie sa ti očakávaš od nás. Pomôž nám žiť v pravde 
zasvätenia celej ľudskej rodiny a súčasného sveta Kristovi. 
Zverujeme ti aj samotné zasvätenie sveta, vkladajúc ho do tvojho 
materinského srdca. 
Ó, Nepoškvrnené Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, 
ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach ľudí, vo svojich 
nesmiernych dôsledkoch hrozí súčasnému životu, a zdá sa, že 
uzatvára východisko do budúcnosti! 
(Myšlienky z modlitby zasvätenia, ktorou Ján – Pavol II. zasvätil 
svet Nepoškvrnenému Srdcu PM 25.3.1984) 
Kristus Pán povedal na kríži: „Žena, hľa, tvoj syn“. Týmito 
slovami otvoril novým spôsobom srdce svojej Matky. ... Zasvätiť 
svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie znamená priblížiť sa, 
prostredníctvom Matkinho príhovoru, k tomu istému Prameňu 
života, ktorý vytryskol na Golgote. Tento prameň neustále prúdi 
vykúpením a milosťou. Stále sa v ňom uskutočňuje zadosťučinenie 
za hriechy sveta. Neprestajne je prameňom nového života 
a svätosti.         (Ján – Pavol II., 13. mája 1982, Fatima) 
Rozjímanie: Pán Ježiš sa stal človekom, aby zachránil ľudstvo od 
skazy hriechu. Zasvätil celý svoj život Otcovi pri plnení tejto 
úlohy. Panna Mária je úplne oddaná Ježišovi, a tým je s ním 
zjednotená na tomto vykupiteľskom zasvätení. K tomu vo Fatime 
pozýva i nás, keď nás vyzýva k modlitbe a obetám za obrátenie 
hriešnikov: Modlite sa, modlite sa mnoho a prinášajte obety za 
hriešnikov. Vedzte, že mnohí idú do pekla, lebo nikto sa za nich 
nemodlí a neprináša obety (19.8.1917). Nezáleží kde sa vo svete 
a v Cirkvi nachádzame, ani nezáleží akú prácu konáme, ale je 
dôležité, aby všetko v našom živote smerovalo k tomuto cieľu. 
Sme pozvaní urobiť zo svojho života dar Otcovi – ako to urobil 
Ježiš i jeho Matka, Panna Mária – za spásu hriešnikov: zasvätiť sa 
mu prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pre 
každého bude mať toto zasvätenie celkom osobný, jedinečný 
obsah, ale jeho cieľ by mal byť ten istý: úplné darovanie sa Bohu 
v službe za spásu blížnych, najmä tých najpotrebnejších, teda 
hriešnikov. 
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Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
6. deň (9.5.): Výzva k zmiernemu svätému prijímaniu na prvú 
sobotu 
Úvodná modlitba: Pane, Bože náš,... 
Texty zo SP a z fatimského posolstva na rozjímanie: 
21 A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja 
posielam vás.“ 22 Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: 
„Prijmite Ducha Svätého. 23 Komu odpustíte hriechy, budú mu 
odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“  (Jn 20, 21-23) 
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto 
chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo 
za život sveta.              (Jn 6, 51) 
Aby sa duše zachránili, chce Pán Boh zaviesť vo svete pobožnosť 
k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa urobí to, čo vám kážem, 
budú mnohé duše zachránené a svet sa dočká mieru. ... Aby sa 
tomu zabránilo (vojne, prenasledovaniu Cirkvi i Svätého Otca), 
chcem vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu a aby bolo zavedené zmierujúce sväté 
prijímanie na prvú sobotu v mesiaci. Ak budú moje prosby 
splnené, Rusko sa obráti a nastane mier.            (PM 13.7.1917) 
Usiluj sa ma aspoň ty potešiť a povedz, že všetkým tým, ktorí sa 
cez päť mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému 
prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ruženca a strávia so mnou 
15 minút v rozjímaní o tajomstvách ruženca s úmyslom odčiniť 
urážky proti mne, sľubujem, že budem pri nich so všetkými 
milosťami potrebnými na spásu ich duše. 
Dušiam, ktoré sa takýmto spôsobom vynasnažia odčiniť urážky 
proti mne, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými 
milosťami potrebnými na spásu. (PM, 10. decembra, 1925, 
Pontevedra, Španielsko). 
Naša Milá Pani prisľúbila, že hrôzy vojny zmierni najskôr vtedy, 
keď pobožnosť bude uskutočnená a rozšírená. Mária zmierni 
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tresty v takej miere, v akej sa vynasnažíme túto úctu rozširovať. 
Obávam sa, že by sme mali urobiť omnoho viac, ako robíme, lebo 
Pán s doterajším výsledkom nie je spokojný...    
             (s. Lucia, 20. júna 1939) 
Rozjímanie: Pobožnosť prvých sobôt je spolu so zasvätením 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, základnou stavebnou 
časťou spirituality, ktorá vychádza z Fatimského posolstva. 
V centre tejto pobožnosti je Eucharistia (slávenie svätej omše, 
sväté prijímanie), ktorá má mať charakter zmierenia. V tejto 
pobožnosti nám Matka Božia ukazuje, na čom jej najviac záleží: 
aby kresťania mali pevný základ duchovného života. Aby začínali 
každý mesiac tým, že sa zmieria s Bohom a navzájom, oslobodia 
sa od hriechov a prijmú nebeský pokrm – Eucharistiu. V jej sile sa 
budú potom modliť a ochotne prinášať obety za obrátenie 
hriešnikov. Pri rozjímaní o tajomstvách ruženca, ktoré sú syntézou 
najdôležitejších právd našej viery a smerovníkmi na ceste spásy, 
sa majú duchovne pripraviť, aby celý mesiac prežívali v Božej 
milosti. Slávenie prvých sobôt má cirkevný, resp. komunitárny 
rozmer pretože Eucharistia buduje Cirkev, ako to vyjadril Svätý 
Otec Ján – Pavol II. vo svojej encyklike Cirkev žije z Eucharistie. 
Pobožnosť má aj apoštolský rozmer, pretože vytvára príležitosť 
k evanjelizácii: pozývať ľudí k zmiereniu a obráteniu Slávenie 
Fatimských sobôt má pomôcť veriacim skrze zmierenie, 
Eucharistiu a rozjímanie budovať ich duchovný život, čím sa 
zároveň buduje Cirkev, ohlasuje evanjelium, vyprosuje pokoj do 
medziľudských vzťahov a mier medzi národmi. Tieto hodnoty sú 
základom pre ďalšiu výzvu, výzvu ku svätosti. 
Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
7. deň (10.5.): Výzva k svätosti 
Úvodná modlitba: Pane, Bože náš,... 
Texty zo SP a z fatimského posolstva na rozjímanie: 
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Sestra Lucia nachádza výzvu k svätosti života najmä v tom, že 
počas októbrového zjavenia v r. 1917 sa Matka Božia zjavila 
deťom, ako Panna Mária z hory Karmel. Základ tejto výzvy však 
treba vidieť aj v celom kontexte fatimských zjavení, ale najmä 
v tom, čo tvorí jadro fatimského posolstva, teda v zasvätení 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a v slávení prvých sobôt. 
1 Pán vravel Mojžišovi: 2 „Hovor celej izraelskej pospolitosti a 
povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“  
            (Lv 19, 1-2) 
44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa 
za tých, čo vás prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, 
ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i 
dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 
46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete 
čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba 
svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy 
teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.   
          (Mt 5, 44-48) 
12 Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké 
milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. 
13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo 
proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 14 Ale nad všetko 
toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich 
srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom 
tele. A buďte vďační!       (Kol 3, 12-15) 
Rozjímanie: Požiadavka, aby sa tí, čo veria v Boha usilovali 
o svätosť siaha na začiatok dejín spásy. Skrze fatimské posolstvo 
nám Boh ukazuje niektoré konkrétne spôsoby, ako túto svätosť 
dosahovať v našich časoch: najmä preukazovať milosrdenstvo 
modlitbou a prinášaním obetí za obrátenie hriešnikov, zasvätiť sa 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a konať zmierne pobožnosti 
na prvé soboty. 
Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
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8. deň (11.5.): Výzva k apoštolátu 
Úvodná modlitba: Pane, Bože náš,... 
Texty zo SP a z fatimského posolstva na rozjímanie: 
Apoštolát je prvotným poslaním Cirkvi. 
18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc 
na nebi i na zemi. 19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich 
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať 
všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až 
do skončenia sveta.“       (Mt 28, 18-20) 
Matka Božia, ktorá je Kráľovnou apoštolov i vyznávačov, i vo 
Fatime opäť pripomenula toto poslanie Cirkvi. Zároveň viedla 
deti, ale i ostatných veriacich, k niektorým konkrétnym formám 
apoštolátu. Sestra Lucia považovala za základ výzvy k apoštolátu, 
slová Matky Božej, ktoré povedala počas svojho zjavenia deťom 
v nedeľu 19.8.1917: „Modlite sa, modlite sa mnoho a prinášajte 
obety za hriešnikov. Vedzte, že mnohí idú do pekla, lebo nikto sa 
za nich nemodlí a neprináša obety.“ Rozlišuje apoštolát modlitby, 
apoštolát obety a apoštolát lásky. 
Ale už predtým, hneď pri prvom zjavení 13. mája 1917 adresovala 
Matka Božia deťom dôležitú apoštolskú výzvu. Na otázku Lucie: 
Čo si od nás želáte? Panna Mária odpovedala: Prišla som vás 
poprosiť, aby ste ešte päťkrát po sebe, v tú istú hodinu, prišli na 
toto miesto trinásteho každého mesiaca. Túto prosbu ešte viackrát 
zopakovala, napr. 13. júna: Chcem, aby ste trinásteho 
nasledujúceho mesiaca prišli opäť sem a podobne i 19. augusta: 
Chcem, aby ste trinásteho i naďalej chodili do Cova da Iria až do 
októbra. Toto pozvanie Matky Božej prijali nielen deti, ale tiež 
mnohí iní, takže postupne prichádzalo stále viac pútnikov na 
milostivé miesto. 
Panna Mária počas druhého zjavenia Lucii povedala tiež tieto 
slová: „... Ty tu však musíš zostať dlhší čas. Ježiš si želá, aby ľudia 
skrze teba poznali mňa a naučili sa ma milovať. On chce rozšíriť 
vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tým, ktorí ju budú 
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šíriť, sľubujem spasenie; tieto duše budú Pánom Bohom 
uprednostnené; budú ako kvety, ktoré prinesiem pred jeho trón. 
Deti, najmä Lucia, od začiatku skusovali, ako ťažké je hlásať 
fakty, ktorých prijatie si vyžaduje vieru. Prežívali niečo podobné, 
ako SZ žalmista: Slzy sú mojím chlebom vo dne i v noci, keď sa ma 
deň čo deň spytujú: „Kdeže je tvoj Boh?“             (Ž 42, 4) 
Sestra Lucia si, aj na základe osobných skúseností, bola vedomá 
toho, že ani v rámci Cirkvi sa nové apoštolské aktivity 
nepresadzujú ľahko. 18. augusta 1940 napísala: ...Predpokladám, 
že Pánovi sa bude páčiť, ak sa za splnenie jeho želaní bude 
intervenovať u Svätého Otca. Ale Svätý Otec sa za ne 
nezaangažuje hneď, lebo jeho povinnosťou je pochybovať 
o pravdivosti tvrdení. 
Rozjímanie: Hovoriť o Božích skutočnostiach vždy bolo, je 
a zrejme i bude náročné. Božím veciam nie je vlastná evidencia 
pozemských skutočností, a tak sa vždy nájdu ľudia, ktorí im budú 
odporovať, budú ich spochybňovať, vysmievať sa z nich alebo 
dokonca budú proti ním bojovať. Pozvania Matky Božej z Fatimy 
sú ponukou, nad ktorou by sme sa mohli zamyslieť. 
Organizovanie púti na mariánske pútnické miesta môže byť 
v súčasnosti, pre ktorú je charakteristický veľký záujem 
o turistiku, jedným z účinných prostriedkov apoštolátu. Podobne 
by zasa mohlo slávenie fatimských sobôt vzbudiť záujem 
o pravidelný duchovný život vo farnosti a prispieť k budovaniu 
farského spoločenstva. Myšlienka zasvätenia sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie by mohla  prehĺbiť vzťah veriacich k Bohu. 
Pravidelná modlitba svätého ruženca v spojení s ochotným 
prinášaním obetí za obrátenie hriešnikov môže podnietiť záujem 
o iných ľudí, najmä o tých, ktorí stratili vieru. 
Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
9. deň (12.5.): Výzva k vytrvalosti v dobrom 
Úvodná modlitba: Pane, Bože náš,... 
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Texty zo SP a z fatimského posolstva na rozjímanie: 
Základ tejto výzvy treba hľadať podľa s. Lucie v slovách Matky 
Božej, ktoré povedala deťom 13.9.1917, keď im opakovala: 
Pokračujte v modlitbe ruženca, aby sa skončila vojna. 
Lucia uvádza aj tri najčastejšie dôvody, prečo ľudia opúšťajú 
modlitbu, resp. konanie akéhokoľvek dobra. Sú to tri známe zdroje 
problémov človeka: diabol, svet a telo. 
8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako 
revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Vzoprite sa mu, pevní 
vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov 
po celom svete.           (1 Pt 5, 8-9) 
15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je 
v ňom Otcova láska. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete, ani 
žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom 
nie je z Otca, ale zo sveta. 17 A svet sa pominie, aj jeho 
žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.   
       (1 Jn 2, 15-17) 
18 Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo 
chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. 19 Veď nerobím 
dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem.   (Rim 7, 18-19) 
1 Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a 
neochabovať: 2 „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a 
ľudí nehanbil. 3 Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila 
s prosbou: „Obráň ma pred mojím protivníkom. 4 Ale on dlho 
nechcel. No potom si povedal: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa 
nehanbím, 5 obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon 
neprišla a neudrela ma po tvári.“ 6 A Pán povedal: „Počúvajte, 
čo hovorí nespravodlivý sudca! 7 A Boh neobráni svojich 
vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim 
nevšímavý? 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn 
človeka vieru na zemi, keď príde?“         (Lk 18, 1-8) 
Rozjímanie: Naša modlitba, dobrovoľné prinášanie obetí, konanie 
dobrých skutkov, apoštolát, i zmierne sväté prijímanie na prvú 
sobotu si vyžadujú vytrvalosť. Človek často začne s veľkým 
nadšením pracovať na svojom posväcovaní, ale keď sa dlhodobo 
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stretáva s problémami, nejeden stratí svoje pôvodné nadšenie 
a upadne do znechutenia a rezignácie. Viera človeka je denne 
skúšaná a neraz ohrozovaná. Tu môže zohrať dôležitú úlohu 
spoločenstvo. Máme sa navzájom povzbudzovať vo vytrvalosti 
v dobrom a pomáhať si príkladom, modlitbou,... Aj tento deviatnik 
je pozvaním k solidárnej vernosti, ktorú sme sľúbili bratom 
a sestrám. Zväčša sme od seba fyzicky vzdialení. Ale môžeme byť 
duchovne blízko. Modlitba a obety za nich prekonajú všetky 
prekážky. 
Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
Modlitba sv. ruženca za SF. 
Modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
Litánie k Matke Božej, patrónke Spoločenstva Fatima. 
 
Pane, zmiluj sa.   Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa.   Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa.   Pane, zmiluj sa. 
 
Otec na nebesiach, Bože,  zmiluj sa nad nami. 
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,   zmiluj sa nad nami. 
Duch Svätý, Bože,    zmiluj sa nad nami. 
Svätá Trojica, jeden Boh,   zmiluj sa nad nami. 
 
Svätá Mária,    oroduj za nás. 
Svätá Božia Rodička,   oroduj za nás. 
Svätá Panna panien,    oroduj za nás. 
Matka Kristova,    oroduj za nás. 
Matka Cirkvi,     oroduj za nás. 
Matka Božej milosti,    oroduj za nás. 
Matka najčistejšia,    oroduj za nás. 
Matka najnevinnejšia,   oroduj za nás. 
Matka panenská,    oroduj za nás. 
Matka nepoškvrnená,   oroduj za nás. 
Matka hodna lásky,    oroduj za nás. 
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Matka obdivuhodná,    oroduj za nás. 
Matka dobrej rady,    oroduj za nás. 
Matka Stvoriteľa,    oroduj za nás. 
Matka Spasiteľa,    oroduj za nás. 
Panna najmúdrejšia,    oroduj za nás. 
Panna hodna úcty,    oroduj za nás. 
Panna hodna chvály,    oroduj za nás. 
Panna mocná,     oroduj za nás. 
Panna dobrotivá,    oroduj za nás. 
Panna verná,     oroduj za nás. 
Zrkadlo spravodlivosti,   oroduj za nás. 
Sídlo múdrosti,    oroduj za nás. 
Príčina našej radosti,    oroduj za nás. 
Príbytok Ducha Svätého,   oroduj za nás. 
Príbytok hoden cti,    oroduj za nás. 
Vznešený príbytok nábožnosti,  oroduj za nás. 
Ruža tajomná,    oroduj za nás. 
Veža Dávidovho mesta,   oroduj za nás. 
Veža zo slonovej kosti,   oroduj za nás. 
Dom zlatý,     oroduj za nás. 
Archa zmluvy,    oroduj za nás. 
Brána do neba,    oroduj za nás. 
Hviezda ranná,    oroduj za nás. 
Uzdravenie chorých,    oroduj za nás. 
Útočisko hriešnikov,    oroduj za nás. 
Útecha zarmútených,    oroduj za nás. 
Pomocnica kresťanov,   oroduj za nás. 
Kráľovná anjelov,    oroduj za nás. 
Kráľovná patriarchov,   oroduj za nás. 
Kráľovná prorokov,    oroduj za nás. 
Kráľovná apoštolov,    oroduj za nás. 
Kráľovná mučeníkov,   oroduj za nás. 
Kráľovná vyznávačov,   oroduj za nás. 
Kráľovná panien,    oroduj za nás. 
Kráľovná všetkých svätých,   oroduj za nás. 
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Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, 
     oroduj za nás. 
Kráľovná nanebovzatá,   oroduj za nás. 
Kráľovná posvätného ruženca,  oroduj za nás. 
Kráľovná rodiny,    oroduj za nás. 
Kráľovná pokoja,    oroduj za nás. 
–––––––––––––––––––––– 
Fatimská Panna Mária,  oroduj za nás. 
Matka veriacich,   oroduj za nás. 
Matka Bohu zasvätených,   oroduj za nás. 
Matka horliaca za dobro,  oroduj za nás. 
Matka sedembolestná,  oroduj za nás. 
Matka milosrdenstva   oroduj za nás. 
Víťaz nad pokušením a zlom, oroduj za nás. 
Ochrana v nebezpečenstve,  oroduj za nás. 
Kráľovná všetkých národov,  oroduj za nás. 
Kráľovná nad vládcami,  oroduj za nás. 
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás. 
–––––––––––––––––––––– 
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  

zľutuj sa nad nami, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 

vyslyš nás, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 

zmiluj sa nad nami. 
 
K. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
Ľ. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 
K. Modlime sa. 
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i  
duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie 
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej 
radosti. Skrze Krista, nášho Pána. 
Ľ. Amen. 
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Alebo k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: 
K. Oroduj za nás, svätá Panna Mária. 
Ľ. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 
K. Modlime sa. 
Svätý Bože, ty si pripravil v srdci Panny Márie  
dôstojný príbytok Duchu Svätému; 
na orodovanie nepoškvrnenej Panny naplň aj naše srdcia 
svojou milosťou, aby sme boli tvojím svätým chrámom. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
Ľ. Amen. 
 
Alebo k Fatimskej Panne Márii, patrónke SF: 
K. Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca. 
Ľ. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 
K. Modlime sa. 
Nekonečne dobrotivý a milosrdný Bože, naplň naše srdcia veľkou 
dôverou k Matke tvojho Syna, ktorú vzývame ako Fatimskú 
Pannu Máriu, a na jej mocné orodovanie nám udeľ všetky milosti, 
večné i časné dobrá, ktoré potrebujeme. Skrze Krista, nášho Pána. 
Ľ. Amen. 
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