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Z MARIJINIMI SPOROČILI V FATIMI ZAZNAMOVANO STOLETJE 

 
Leta 1917 je divjala prva svetovna vojna, v Rusiji je Lenin rušil vlado, v 

Vatikanu so angleški prostozidarji slavili 200 letnico ustanovitve in 

žalili cerkev in papeža, sv. Maksimiljan Kolbe je takrat študiral v Rimu 

in ko je to videl, je ustanovil Vojsko Brezmadežne. 

Sveti oče Benedikt XV.  (1914 - 1922). 

Sredi vihre 1. svetovne vojne, ko je napuh in sebičnost državnih 

voditeljev vojskujočih držav presegel vse razumne meje in ko se niso 

odzvali papeževemu vabilu za prenehanje morije in trpljenja ljudi, se 

je Sveti oče še bolj posvečal molitvi in prošnjam Vsemogočnemu in je 

5. maja 1917  pisal kardinalu, državnemu tajniku, Petru Gaspariju 

naslednje pismo - molitev, ki naj jo posreduje vernim po svetu: 

Vsi škofje po svetu naj zvejo za našo vročo željo, da se je treba 

zateči k Jezusovemu Srcu, prestolu milosti, in to po Mariji. S tem 

namenom ukazujemo, naj bo v lavretanske litanije vstavljen klic:  

"Kraljica miru -  prosi za nas". 

 

Fatimski dogodki 

30. marec 1907 - rojena Lucija  

11. junij 1908  -  rojen Frančišek Marto  

10. junij 1910  - rojena Jacinta Marto 

  



2 
 

1916  

   Prikazanje angela: "Sem Angel Portugalske, Angel miru.“ 

 »Moj Bog, verujem v te, molim te, upam v te in ljubim te nadvse. 

Prosim te odpuščanja za tiste, ki ne verujejo, ne molijo ne upajo in 

te ne ljubijo.« 

»Tako molite! Srci Jezusa in Marije pozorno poslušata vaše prošnje.«  

Pri naslednjem prikazanju jih je naučil naslednjo molitev: 

»Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, molim te iz dna srca in ti 

darujem predragoceno telo, kri, dušo in božanstvo Jezusa Kristusa, 

navzočega v vseh tabernakljih sveta, v zadoščenje za žalitve 

bogoskrunstva in brezbožnosti, s čimer je žaljen. In po neskončnem 

zasluženju njegovega presvetega Srca in brezmadežnega Srca 

Marijinega te prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov.« 

 

▪ 13. maj 1917  (8 dni po objavi: Kraljica miru – prosi za nas) 

Prvo prikazanje Naše Gospe v Covi da Iria, ki jim naroči naj naslednje 

mesece znova pridejo na ta dan. 

• 13. junij 1917  (zbralo se je že 40 do 60 ljudi) 

Ob drugem prikazanju so pastirčki na Marijini dlani videli srce obdano 

s trni, ki so prepoznali, da je bilo Marijino brezmadežno srce žaljeno z 

grehi človeštva in je hotelo zadoščevanje zanje.  

Od tega dne so pastirčki čutili v svojih srcih še bolj gorečo ljubezen do 

Marijinega brezmadežnega Srca. 
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13. julij 1917  

Vidci prejmejo "sporočila“, ki naj jih  ne razkrijejo.  

Vpogled v pekel (kratek čas, trenutki groze). 

“Potopljeni v ta ogenj so se hudiči in duše kakor črni ali bronasto rjavi 

ogorki v požaru premetavali v plamenih z oblaki dima švigali iz njih in 

padali na vse strani kakor v velikih požarih, brez teže in ravnovesja, 

med kriki in vzdihi bolečin in obupa.”  

Naroči, naj se uvede ponovno češčenje Marijinega brezmadežnega 

Srca in naj se po skrivnosti rožnega venca moli molitev: 

 “O, Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja 

in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj 

potrebne tvojega usmiljenja.” 

 

Da bi grešnike rešil, želi Bog vpeljati po svetu pobožnost do mojega 

Brezmadežnega srca. 

Če bodo storili, kar vam bom naročila, bo rešenih veliko duš in bo 

zavladal mir. Vojna se bo končala. Če pa ne bodo nehali žaliti Boga, 

se bo začela druga še hujša. 

“Če bodo spolnili prošnjo za posvetitev Rusije mojemu 

Brezmadežnemu srcu in za zadostilno obhajanje prvih sobot, se bo 

Rusija spreobrnila in bo zavladal mir. Če ne, bo širila svoje zmote po 

svetu ter pospeševala vojne in preganjanja Cerkve. Dobre bodo mučili 

in Sveti oče bo moral veliko trpeti. Razni narodi bodo uničeni, a na 

koncu bo moje Brezmadežno srce slavilo zmago.” 
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19. avgust 1917  V Covi da Iria se zbere že 18.000 ljudi. Skoraj vsi 

navzoči so videli različna znamenja in svetlobne pojave.  

Četrto prikazanje je bilo 19. avgusta 1917 na drugi lokaciji. Marija jih 

zopet povabi naj veliko molijo in se žrtvujejo za grešnike. 

13. septembra 1917   zbranih že od 25.000 do 30.000 ljudi, Marija jih 

prosi naj še naprej molijo rožni venec, da bodo izprosili konec vojne. 

13. oktobra 1917   Zbralo se je že okrog 70.000 ljudi. 

Gospa se Luciji predstavi, da je Mati Božja, Mati rožnega venca. 

Naroči še naprej vsak dan molite rožni venec. 

Vidno znamenje na nebu, ki ga je Gospa obljubila:  “čudež s soncem – 

sončni ples opisan takole. (po knjigi p. Antona Nadraha)  

Dež, ki je prej močno lil, je nenadoma prenehal. Oblaki so se pretrgali 

in prikazalo se je sonce kot okrogla srebrna plošča. Izgubilo je slepeči 

blesk, da je bilo mogoče zlahka gledati vanj. Z veliko naglico se je 

vrtelo okrog svoje osi. To vrtenje se je trikrat ponovilo in je trajalo 

skupaj osem do deset minut. Ljudje so govorili, da je sonce »plesalo« 

ali da se je »treslo«. Bilo je podobno vrtečemu ognjemetu in je sipalo 

na vse strani svetlobne žarke različnih barv. Ti žarki so obarvali 

predmete na zemlji. Sonce je dobilo vijoličasto in nato pomarančno 

barvo. Ljudje so bili do solz ganjeni in so slavili Boga. Nenadoma se je 

sonce s silovito naglico zagnalo proti zemlji. Ljudje so kriknili od 

groze. Zatekali so se k Jezusu in Mariji. Na koncu je sonce spet 

normalno svetilo in vsi so se oddahnili. V času sončnega čudeža se je 

mokra obleka na popolnoma premočenih ljudeh tako rekoč v 

trenutku posušila. 
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Pater Ignacij Lourenso [lorénsu], pozneje misijonar v Indiji, je 

povedal, da je kot učenec ljudske šole v svojem domačem kraju od 

Fatime oddaljen 18 kilometrov, ob istem času kot navzoča množica v 

Fatimi, gledal sončni čudež. V poročilu o čudežu je zapisal:  

»Na ulici so ljudje jokali in kričali. Prestrašen sem tekel med ljudi. Vsi 

so vsak hip pričakovali konec sveta. Poleg nas je bil moški brez vere. 

Vse dopoldne se je norčeval iz omejenih ljudi, ki so šli na dolgo pot, 

da bi videli neko deklè. Pogledal sem ga. Bil je kakor hrom, preplašen, 

z očmi zapičenimi v sonce. Potem se je tresel od nog do glave, 

vzdignil roke proti nebu, padel na kolena v blato in kričal: 'Naša 

Gospa! Naša Gospa!'« 

Ljudje so kar naprej kričali in jokali ter prosili Boga za odpuščanje 

grehov. Potem smo tekli v obe vaški kapeli, ki sta se v nekaj trenutkih 

napolnili. Med temi dolgimi minutami sončnega pojava (…) so 

predmeti okoli nas dobivali vse mavričaste barve. Ko smo gledali drug 

drugega, je bil eden videti moder, drug rumen, drug rdeč itd. Vsi ti 

izredni pojavi so povečali grozo ljudstva. Po desetih minutah se je 

sonce vrnilo na svoje mesto, kakor se je prej spustilo navzdol. Bilo je 

bledo in brez sija. Ko so se ljudje prepričali, da je nevarnost minila, se 

jih je polastilo neizmerno veselje. Vsi so se v zboru zahvaljevali: 

'Čudež! Čudež! Hvaljena bodi naša Gospa!' 

Sedaj ni več mogoče dvomiti 

Po Mariji je deloval Bog. On je bil pri vseh Marijinih prikazanjih 

navzoč in dejaven. S sončnim čudežem je potrdil resničnost Marijinih 

prikazovanj in sporočil. S tem je hotel doseči, da bi Marijina sporočila 

vsi sprejeli in se po njih ravnali. Hkrati je, kakor je bilo že naglašeno, 

sončni čudež dokaz za resničnost Boga, Device Marije in angelov. 
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▪ 4. april 1919     Umre Frančišek Marto (star 10 let).  

▪ 20. februar 1920    Umre Jacinta Marto (stara 9 let)  

▪ 1920    Lucija se preseli v Lizbono. 

▪ 1930     Razglas, da so videnja pastircev od 13. maja do 13. oktobra 

1917 v Covi da Iria, v župniji Fatima vredna vere in da je dovoljeno 

uradno čaščenje fatimske Matere Božje. 

▪ 8. decembra 1942 

   Papež Pij XII. v baziliki sv. Petra posveti svet v vojni Marijinemu 

Brezmadežnemu Srcu. 

▪ 13. maja 1981      Ob 17:19h streljanje na trgu sv. Petra na papeža 

Janeza Pavla II., to je na dan prvega Marijinega prikazanja 

pastirčkom v Fatimi.  

▪ 13. maj 1982      Papež Janez Pavel II. roma v Fatimo, da izreče svoj 

"hvala". Prepričan je, da ga je mati Božja rešila smrti.  

▪ 25. marec 1984  

Slovesna izročitev sveta Marijinemu brezmadežnemu Srcu. 

Omenjena je tudi Rusija - posvetitev, ki jo je Lucija večkrat zahtevala 

od papežev. Posvetitev je bila tokrat opravljena tako, kot jo je 

naročila Gospa.  

 

Leto 1983, 1984 v Evropi težki časi (pričete okupacije Evrope 1983/84 

je opisana v prilogi – pridigi škofa Alojza Urana v Stični 13.10.2011, 

ravno tako je priloga, ko je imela angleška kraljica pripravljen govor ob 

morebitnem napadu - Maffi) 
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Višek hladne vojne in drage oboroževalne tekme med velesilama, na 

obeh straneh je proizvedeno in nakopičeno veliko in preveč jedrskega 

orožja.  V socialističnih državah je pričelo primanjkovati dobrin in 

življenjskih potrebščin vključno z redukcijo električne energije, tudi če 

smo jedrsko elektrarno v Krškem sinhronizirali na omrežje (solidarnost 

z drugimi republikami). 

Nekaj sadov te posvetitve:  

a) od 13. maja do avgusta 1984 se je samo samouničilo 6 sistemov 

sovjetske protizračne obrambe,  

b) 1987 leta je bil med ZDA in SZ podpisan razorožitveni sporazum,  

c)  SZ je sprejela odločitev o nevmešavanju v sosednje socialistične 

države,  

d) 1989 porušen berlinski zid – železna zavesa. Vse skupaj je potekalo 

mirno brez streljanja in prelivanja krvi – znak posredovanja roke Matere 

božje po posvetitvi.  

e) posledično razpad/razdelitev več vzhodnoevropskih držav, tudi 

Jugoslavije. 

f) 1986 - Filipini: z zbiranjem ob molitvi rožnega venca na glavnem trgu 

(4 milijonov ljudi), padel režim diktatorja Fernanda Marcosa. …  

 

Sadovi posvetitev Portugalske Mariji skozi zgodovino: 

• Leta 1646 – pred 370 leti, po končani Španski oblasti, se je 

Portugalska skupaj s svojimi kolonijami posvetila Mariji 

zavetnici. 

• Obvarovana je bila grozot prve svetovne vojne (1914-18). 

• 13. maja 1931 so vsi portugalski škofje posvetili Portugalsko 

domovino MB Srcu (kot prvi na svetu, prisotnih 500.000 

vernikov), 
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• 13. maja 1936 so se zaobljubili, da bodo organizirali narodno 

zahvalno romanje v Fatimo, če bodo obvarovani komunizma (v 

Španiji je potekala španska državljanska vojna), 

• 13. maja 1938 so opravili zahvalno romanje in so obnovili 

posvetitev portugalskega naroda Marijinemu brezmadežnemu 

Srcu (po svetlobnem znamenju na nebu za začetek druge 

svetovne vojne, prisotnih 500.000 vernikov), 

• Leta 1940 so se portugalski škofje zaobljubili, da bodo pri 

Lizboni postavili velik kip Kristusa Kralja, če bodo obvarovani 2. 

svetovne vojne. 

• 13. maja 1942 so obnovili posvetitev MB Srcu ob 25. obletnici 

prikazovanj (prej so imeli po župnijah ljudske misijone in nočne 

procesije, prisotnih 500.000 vernikov). 

• 13. maja 1946, ob kronanju milostnega kipa Matere božje, je 

papežev poslanec kardinal Masella obnovil posvetitev 

portugalskega naroda fatimski Kraljici.  

• Portugalska je bila obvarovana grozot druge svetovne vojne 

(med vojno je bila Portugalska nevtralna - božji dar modrosti 

voditeljem države in dodeljena božja milost državljanom. 

Spomnimo: Angel miru in varuh Portugalske ter posvetitve MB 

Srcu). 

• Leta 1975 ponovna posvetitev Marijinemu brezmadežnemu 

Srcu, (ker je bila nevarnost, da pridejo na oblast komunisti).  

 

▪ 13. maja 2000     Papež v Fatimi razglasi Jacinto in Frančiška za 

blažena.  

▪ 13. februar 2005     Ob 17:25h sestra Lucija umre stara 97 let, 

ženska, ki je vtisnila globoko sled celemu stoletju, "Marijinemu 

stoletju".  
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Zemeljsko življenje se ji je izteklo na prvo postno nedeljo, 13. februarja 

2005 ob 17:25h. Takrat je območje samostana v Stični obsijala 

čudovita zlatorumena svetloba, ki je zunaj samostanskega obzidja ni 

bilo. Povsod za njim pa je bila le gosta bela zimska megla. Pozneje smo 

zvedeli, da je prav v tem času umrla zadnja fatimska vidkinja. Nekateri 

so v tem pojavu odkrili znamenje, naj nadaljujemo Lucijino poslanstvo. 

 

Kdaj in kako smo Slovenci pričeli delovati po  sporočilih iz Fatime? 

1942! Škof Rožman, Alojzij Grozde 

Že leta 1942-1943, Škof Gregorij Rožman, ki njegov grob lahko 

obiščemo v Ljubljanski stolnici, velik Marijin častilec, je povabil 

ljubljansko škofijo k obhajanju pet prvih sobot in posvetitev 

Marijinemu brezmadežnemu srcu. Škof Rožman je bil navdušen nad 

posvetitvijo papeža Pija XII. svetá v vojni Marijinemu brezmadežnemu 

Srcu v cerkvi Sv. Petra v Vatikanu 8. decembra 1942 in je po tem 

vzoru pripravil in povabil k pobožnostim pet prvih sobot leta 1943, ko 

je Mariji posvetil tudi ves slovenski narod. Iz te posvetitve je sledilo 

tudi veliko sadov za slovenski narod. 

Med drugim se ni v celoti uresničil načrt osvoboditeljev maja 1945, o 

razdvojitvi in uničenju Slovenskega naroda – natančen načrt kaj 

morajo storiti takoj po osvoboditvi, da ohranijo pridobljeno oblast: 

prvih 6 ur, prvi teden, prvi mesec,… 

SLO osamosvojitvena vojna leta 1991 je potekala zelo blago, če vemo 

da je bila JLA 3. najmočnejša vojska v Evropi in kaj se je kasneje 

dogajalo na Balkanu.…,  

Alojzij Grozde 1943:je tako rekoč mučenec fatimskega sporočila, ki je 

vsebovalo Marijine besede o spreobrnjenju komunistične Rusije, ki so 



10 
 

jih našli v njegovi aktovki. Hotel je čim prej domov da prične domači 

župnik z obhajanjem prvih sobot, zajeli so ga in umorili.   

 

POMEN  ČEŠČENJA  MARIJINEGA  SRCA TEMELJI  V  SVETEM  PISMU  

sv. Luka 

1. Njena pesem ob obisku sorodnice Elizabete: »Moja duša 

poveličuje Gospoda …« (Lk 1,38.46–55) je spev Marijinega Srca. 

2. Ko so pastirji obiskali novorojeno Dete, so pripovedovali o 

svojem doživetju ob množici angelov,  »Marija pa je vse te 

besede ohranila in premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19). 

3. Simeonova napoved se nanaša na Marijino Srce: »… in tvojo 

lastno dušo bo presunil meč« (Lk 2,35). 

4. Dvanajstletni Jezus ostane v templju in njegov odgovor, da mora 

biti v tem, kar je njegovega Očeta, je za Marijo rečeno: »Njegova 

mati je vse te stvari ohranila v svojem srcu.« (Lk 2,51). 

Po gledanju sv. Luka je Marijino Srce središče njenega notranjega 

življenja in njenih kreposti.  

Bistvo in dejavnost Marijinega Srca izražajo štirje glagoli: Marija je 

Božjo besedo s Srcem poslušala, jo v Srcu ohranjala in v njem 

premišljevala ter po njej živela v ljubezni do Boga in ljudi. 

 

Sedem duhovnih del usmiljenja, ki so jih pastirčki opravljali v 

mesecih prikazovanj: 

1. grešnike svariti, 

2. nevedne učiti, 

3. dvomljivcem prav svetovati, 

4. žalostne tolažiti, 



11 
 

5. krivico voljno trpeti, 

6. žaljivcem iz srca odpustiti, 

7. za žive in mrtve Boga prositi. 

 

Zakaj pet prvih sobot? 

Zaradi pet vrst žalitev in sramotenj, izrečenih proti Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu: 

1. proti brezmadežnemu spočetju, 
2. proti njenemu devištvu, 
3. proti Božjemu materinstvu in obenem nepripravljenost, da bi jo 

sprejeli za Mater ljudi, 
4. tiste, s katerimi ljudje skušajo očitno vliti v srca brezbrižnost, 

prezir in celo sovraštvo do brezmadežne Matere, 
5. tiste, ki jo žalijo naravnost v njenih svetih podobah. 

 

Kako jih opravljamo? 

Obhajanje prvih sobot ob upoštevanju pet pogojev: dobro 

opravljena spoved, prejetje svetega obhajila, molitev rožnega 

venca, vsaj 15 minut premišljevanje ob rožnem vencu, vse to 

izvršujemo z namenom zadoščevanja Marijinemu brezmadežnemu 

Srcu in posvetev Marijinemu Brezmadežnemu srcu. 

 

Moje naloge po posvetitvi 

1. Prizadevanje za zgledno krščansko življenje. 

2. Posvečevanje nedelj in praznikov. 

3. Redna vsakdanja molitev, tudi molitev za vsakdanje darovanje. 

4. Molitev rožnega venca, obhajanje prvih petkov in prvih sobot. 

5. Prizadevanje za medsebojno ljubezen v družini in pomoč 

bližnjemu ter dejavno sodelovanje v župniji. 
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Ko je kot prefekt Kongregacije za verski nauk leta 2000 razlagal tretjo 

fatimsko skrivnost, se je dotaknil tudi Marijine napovedi: »Moje 

brezmadežno Srce bo zmagalo.« Rekel je, da je ta stavek ena od 

ključnih besed fatimske skrivnosti. 

Papež Janez Pavel II., je preroško napovedal: “Kristus bo zmagal po 

Mariji. Kristus želi, da je njegova Mati udeležena v zmagah Cerkve, 

tako danes kot jutri.” K tej zmagi lahko nekaj prispeva vsak izmed 

nas.  

Kardinal  Ratzinger ob predstavitvi tretje fatimske skrivnosti leta 

2000 pravi: 

„… življenje mučencev sámo je postalo evharistija, privzeta v 

skrivnost umrlega pšeničnega zrna, ki umrje in postane rodovitno.  

Kri mučencev je seme kristjanov (Tertulijan). Kakor se je Cerkev rodila 

iz Kristusove smrti, iz njegove odprte strani, tako je smrt pričevalcev 

rodovitna za prihodnje življenje Cerkve. …“ 

„… Videnje tretje 'skrivnosti', ki na svojem začetku tako zelo prebuja 

tesnobo, se torej končuje s podobo upanja: nobeno trpljenje ni 

zaman, in ravno trpeča Cerkev, Cerkev mučencev, postane kažipot 

človekovemu iskanju Boga (…)“ 

Ob tem lahko zaključimo, da bo tudi kri številnih slovenskih mučencev 

seme novih kristjanov. Mučenci so napoved za boljšo prihodnost. 

 

Marija z žalostjo opaža, da se oddaljujemo od Boga, zato se 

ljubeče sklanja k nam. Ponuja nam svojo rešilno materinsko roko v 

pomoč na mnogih krajih, na poseben način v Fatimi. Njeno 
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sporočilo je po besedah papeža Janeza Pavla II. danes bolj 

pomembno, kakor je bilo takrat.  

Marijina posebna naloga je, da na svet prinaša Kristusa. Najprej ga 

je prinesla sorodnici Elizabeti. Vseh dva tisoč let ga prinaša vsemu 

svetu, od rojstva v Betlehemu naprej do danes. Tako bo do konca 

sveta. Ni drugega Kristusa, kakor je tisti, ki ga je ona po delovanju 

Svetega Duha spočela in rodila. Kristusa najlažje sprejmemo iz 

Marijinih rok. On je naš starejši brat, saj Marija ni le Jezusova, 

ampak je tudi naša Mati.  

Vsi trije vidci, ki so prvi uresničevali Marijina sporočila v Fatimi, so 

že v nebesih. Zdaj smo na vrsti mi, vsak izmed nas, da nadaljujemo 

njihovo poslanstvo. S tem bomo širili in uresničevali »resnico in klic 

samega evangelija«.  

 
 
 
Mojca in Severin Maffi 
 
Log pri Brezovici, 13.2.2016 (na dan smrti s. Lucije) 
 


