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1917–2017, aktuálnost poselství z Fatimy 

 

Milí přátelé a dobrodinci, 

  

roku 1917 se ráčila naše milá Paní zjevit na zemi. Třem vizionářům z Fatimy svěřila poselství, 

které sestává z více částí. Některé tyto části jsou shrnuty pod označením „tajemství“, takže 

slova „poselství“ a „tajemství“ z Fatimy se stala synonymy. Musíme je však přece jen 

rozlišovat. 

Poselství bylo sděleno bezprostředně. V úvahu přicházející části „tajemství“ byly určeny pro 

pozdější rozšíření v různých časových okamžicích, nejpozději však v roce 1960. Týkají se 

velkých událostí v Církvi a ve světě, které mají spojitost se způsobem, jakým se budou lidé 

chovat vůči Bohu. Je v nich řeč o válkách, o zmizení celých národů, o velkých bludech, které 

se rozšíří do všech světadílů, o zasvěcení Ruska papežem a biskupy, o vítězství 

Neposkvrněného Srdce a o určité době míru. 

 

Zavedení úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie ve světě 

Dovolte mi, abych se jeden rok před 100. výročím fatimských zjevení, která byla Církví 

uznána za pravá, opět zabýval důležitostí této události a tohoto poselství. Připomínají nám 

určité základní pravdy víry a ukazují nám skutečný Boží zásah do lidských dějin. 

 

1. To nejpodstatnější z poselství je obsaženo v těchto slovech svaté Panny sestře Lucii 13. 

června 1917: 

„Ježíš by si tebou chtěl posloužit, aby mě lidé poznali a milovali. Chtěl by na zemi zavést úctu 

k mému Neposkvrněnému Srdci. Kdo ji přijme, tomu slibuji spásu, a tyto duše budou Bohem 

milovány jako květiny, které jsem připravila já k ozdobě jeho trůnu.“ 

Když uvažujeme o fatimském poselství v jeho celku ve spojení s tajemstvím, přičemž 

pomyslíme na vliv, který toto poselství mělo a stále ještě má v dějinách Církve a světa, 

ukazuje se zřetelně, že se vše odvíjí od Božího zásahu: „Chtěl by na zemi zavést úctu k mému 

Neposkvrněnému Srdci.“ Později, když se sestra Lucie ptá Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, proč 

chce zasvěcení Ruska, Pán jí odpovídá:  

„Protože chci, aby celá moje Církev uznala toto zasvěcení jako vítězství Neposkvrněného 

Srdce Panny Marie, aby se následně jeho úcta rozšířila a našla své místo vedle úcty mého 

Božského Srdce“ (Dopis sestry Lucie z 18. května 1936). 

 

2. Druhá základní pravda, jež vyplývá z fatimského poselství, je jistě skutečné zasahování 

všemohoucího Boha do lidských dějin, ať již ve vztahu k jednotlivcům, nebo vůči celým 

národům. Přitom se jedná o nám zjevnou pravdu, která ale bývá v dnešním ateistickém světě 

napadána, ve světě liberálním či socialisticko-komunistickém a zednářském, který si myslí, že 

může své činy a plány uskutečňovat bez jakéhokoliv ohledu na Stvořitele a Vykupitele, na 

Boha, na našeho Pána Ježíše Krista. Naneštěstí jsou i mnozí církevní činitelé přesvědčeni o 

této myšlence, podle níž svět, státy, časné vlády nemusí skládat žádné účty Kristu Králi 

jakožto Vládci národů. Mnoho jednotlivostí fatimského poselství nám ukazují ve své podstatě 

opak. Zde jsou tři příklady: 

 Blahoslavená Panna objasňuje dětem z Fatimy, že Bůh vložil mír mezi národy do 

rukou Panny Marie. Zda se budou těšit z míru, anebo trpět válkou, to závisí – na 

základě výslovného nařízení Boží Prozřetelnosti – v první řadě na naší milé Paní. 



 Biskupové v Portugalsku výzvu k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci uposlechli; 

Španělsko tuto prosbu nevyslyšelo. Sestra Lucie sama říká, že zlo, které následně ve 

Španělsku propuklo – a jehož bylo naopak Portugalsko ušetřeno –, bylo důsledkem 

tohoto zasvěcení Neposkvrněnému Srdci – podle toho, zda bylo, nebo právě nebylo 

provedeno.  

 Poté, co bylo předpovězeno, že dojde k ještě strašnější válce, pakliže se svět neobrátí, 

přišla Druhá světová válka. Uvažujeme-li blíže o nejdůležitějších datech této války, 

musíme v každém případě konstatovat, že připadají na svátky blahoslavené Panny 

Marie. Zejména 8. květen, svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí (dříve 

svátek sv. archanděla Michaela), je dnem německé kapitulace; a 15. srpen, svátek 

Nanebevzetí Panny Marie, je dnem podpisu kapitulace japonským císařem. 

 

Skutečný zásah Boží do lidských dějin 

3. „Bůh nenechá se posmívati“ (Gal 6,7). Zde jsou slova našeho Pána Ježíše Krista samotného 

– podle svědectví sestry Lucie –, dva roky po sdělení naší milé Paní v roce 1929, že přišel čas 

zasvěcení Ruska; byla to prosba, která zůstala nesplněná. „Řekni mým služebníkům, že budou 

následovat krále Francie v jeho neštěstí, protože jej napodobují v ignorování mých proseb“ 

(29. 8. 1931). Tato slova připomínají na prosbu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Ludvíkovi XIV. 

roku 1689, jejíž splnění francouzský král pohrdavě odmítl. O sto let později vypukla revoluce, 

která měla za následek pád krále Ludvíka XVI. a jeho popravu. Hrozby našeho Pána vůči jeho 

služebníkům jsou tedy strašné... „Budou následovat krále Francie v jeho neštěstí.“ 

Momentální pronásledování, která vypukla proti mnoha křesťanům, atentáty na Bohu 

zasvěcené osoby dovolují vyvodit závěr, že naneštěstí kněží, biskupové, služebníci Ježíše 

Krista tento kalich zla ještě nevypili až do dna. 

To vše ukazuje důležitost, o které svědčí ve Fatimě náš Pán sám a jeho poselství o úctě 

k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  

Z toho poznáváme, že dějiny 20. a 21. století jsou hluboce podřízeny tomuto Božímu úmyslu, 

tedy zavést úctu Neposkvrněného Srdce, přičemž vidíme závažné opomíjení ze strany světa a 

mnoha mužů Církve tuto prosbu uskutečnit, a to i přesto, že byla tak jasně oznámena a 

doprovázena opravdu mimořádnými zázraky. 

S ohledem na slova naší milé Paní nám nezbývá než učinit závěr, že Boží plány dospějí 

k vítěznému oslavení Neposkvrněného Srdce Panny Marie tehdy, až Svatý otec – ve spojení 

s biskupy celého světa – provede zasvěcení Ruska. S tímto triumfem je spojen příslib určité 

doby míru pro svět a pro Církev. 

Až do dnešního nepřinesly četné pokusy o provedení zasvěcení účinky slíbené Pannou Marií. 

A i přes nepopiratelnou náboženskou obnovu pravoslavného Ruska v posledních letech tu 

dnes není ani jeho zasvěcení, ani nějaká rostoucí úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

ve světě. Právě naopak. 

 

Rok přípravy oslavy stoletého výročí Fatimy  

Proto jsme se rozhodli za účelem dobré přípravy oslavy stoletého výročí fatimských zjevení 

vyhlásit nové růžencové modlitební tažení, právě té modlitby, kterou si Neposkvrněné Srdce 

Panny Marie tak naléhavě přeje. 

Abychom co možná nejpřesněji naplnili Boží záměry a vzhledem k naléhání Panny Marie na 

nutnost dostiučinění za hříchy, chceme k našim růžencům připojit četné oběti. Doufáme, že 

budeme moci přinést věnec dvanácti miliónů růženců a padesát miliónů obětí. Z celého srdce 

chceme pracovat na šíření úcty k Neposkvrněnému Srdci, zvláště během této doby modlitby a 

pokání. 

To je první úmysl našeho tažení, k němuž připojujeme dětinnou prosbu o vítězství 

Neposkvrněného Srdce a o zasvěcení Ruska, a to podle podmínek jmenovaných naší milou 

Paní samotnou. Nakonec prosíme v těchto dostatečně známých časech zmatku, jak ve světě, 



tak i v Církvi, naši nebeskou Matku o zcela zvláštní ochranu Kněžského bratrstva sv. Pia X., 

všechna jeho díla a všechna s ním spřátelená řeholní společenství. 

Zveme Vás všechny pro lásku k Matce Boží, k jejímu sedmibolestnému a Neposkvrněnému 

Srdci, abyste znásobili své úsilí. To pomůže v první řadě nám samotným, abychom tuto úctu 

stále vroucněji konali a šířili. Proto Vám také doporučujeme zasvětit Neposkvrněnému Srdci 

Panny Marie po pečlivé přípravě Vaše rodiny a Vaše činnosti. Dále doporučujeme dodržování 

pěti smírných sobot Neposkvrněného Srdce Panny Marie (tj. prvních sobot), nošení škapulíře 

naší milé Paní z hory Karmel, rozdávání zázračné medailky, kterou nám darovala svatá Panna 

v Rue du Bac v Paříži, medailky, která má na zadní straně zobrazena obě Srdce – Ježíšovo a 

Mariino. 

Kéž bychom tak přinesli svůj malý příspěvek ke splnění nebeských požadavků, kéž bychom 

obdrželi Boží ochranu a především v pravý čas nastalé naplnění nejkrásnějšího příslibu ze 

všech: svou spásu a spásu hříšníků. 

Kéž nám ráčí Matka Boží s Ježíškem požehnat, jak to vyjadřuje krásná a vroucí modlitba 

breviáře: „Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria. – S božským Dítkem, Máti, rač nám 

požehnání dáti.“ 

 

Na svátek Panny Marie Karmelské, 19. července 2016 

+ Bernard Fellay  

 

 

 

 

100. výročí zjevení ve Fatimě 
 

Biskup Bernard Fellay, generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X., vyhlašuje další 

růžencové modlitební tažení jako duchovní přípravu na 100. výročí zjevení naší milé Paní 

z Fatimy. 

Toto tažení začíná 15. srpna 2016 a končí 22. srpna 2017. 

Růžencové tažení odpovídá přání, které Neposkvrněná Panna sama vyjádřila:  

I. Ježíš chce ve světě zavést úctu Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Proto jsou všichni 

věřící vyzváni: 

1. aby se denně modlili růženec, sami či v rodině; 

2. aby zdokonalili svou oddanost smírným svatým přijímáním o pěti po sobě jdoucích prvních 

sobotách; dále aby znásobili každodenní oběti v duchu dostiučinění za urážky vůči Panně 

Marii; 

3. aby nosili zázračnou medailku a dále ji šířili; 

4. aby Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zasvětili své domy a byty. 

Kromě úmyslu šíření této oddanosti se budeme navíc modlit: 

II. za vítězství Neposkvrněného Srdce a  

III. za papeže a všechny biskupy katolického světa, aby zasvětili Rusko sedmibolestnému a 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Jako zvláštní úmysl dodatečně připojíme za Kněžské bratrstvo sv. Pia X. a všechny jeho členy 

i všechna náboženská společenství tradice: 

IV. prosbu o ochranu blahoslavené Panny Marie. 

   

Cíl stanovený biskupem Bernardem Fellayem představuje kytici 12 miliónů růženců a 50 

miliónů obětí pro naši milou Paní Fatimskou. 

 

 

 



Poznámka pro České země 
 

Od 15. srpna 2016 do 22. srpna 2017 se budeme modlit všechny desátky Růžencového 

křížového tažení na výše uvedené úmysly. Tyto budou započítány automaticky. Zvláště se 

započítává to, co nadto jest. 

K zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie lze vhodně využít Zasvěcení Českých zemí 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie z Dědictví otců č. 733 při společné rodinné modlitbě. 

 

P. Tomáš Stritzko FSSPX - prior 


