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Fatimská zjevení předpověděla pohromy, jež hrozily lidstvu
Od 13.května do 13.října 1917, se na venkově, blízko portugalské vesnice, Fatima šestkrát
zjevila Panna Maria třem dětem, Lucii, Franciscovi a Jacintě. Ukázala se s růžencem v ruce a
sama sebe označila za Královnu růžence. Panna Maria sestoupila z nebe, aby mluvila s třemi
dětmi, a předala tak na počátku tragického století naléhavé poselství celému lidstvu.
Mariánská zjevení jsou vždy projevem mateřské péče Panny Marie vůči nám; jsou znamením
její blízkosti našim problémům, našim starostem a našim těžkostem; jsou voláním, abychom
se vydali na cestu dobra a jsou výrazem touhy Matky Boží pomáhat nám.
Mariánská zjevení jsou důležitá, neboť pomáhají lépe objevit Boží vůli s námi a pomáhají v
lásce k Bohu a k důslednému křesťanskému životu a zachovávání Desatera i přes různé
nesnáze života. Poselství přicházející z Fatimy má velký význam. Souvisí s historickým
kontextem naší doby a lze je shrnout do tří slov: modlitba, pokání a obrácení srdce.
Panna Maria též ve Fatimě poukázala na dvě světové války; přizpůsobila se při tom
rozumovým schopnostem tří pasáčků a používala obrazy, jimž rozuměli. Poukázala na jednu
válku, jež končila, a druhou, ještě strašlivější, která měla vypuknout o něco později.
Nyní, poté, co byla na přání Jana Pavla II. zveřejněna i třetí část takzvaného Fatimského
tajemství, víme, že ve výše uvedeném vidění byl předpovězen také boj proti Bohu, církvi.
Atentát na papeže se odehrál 13. května (!) 1981. Jak však prohlásil sám Jan Pavel II., ruka
Panny Marie vedla kulku tak, aby přežil. Kulka je nyní zasazena do korunky umístěné na
hlavě Panny Marie ve Fatimě. Papež následně věrně vyplnil výzvu Panny Marie a ve spojení
s biskupy celého světa zasvětil 25. března 1984 svět Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Velké je světlo, jež pochází z Fatimy. Připomínat si ona zjevení pomáhá k lepšímu
pochopení Boží přítomnosti v lidských osudech. Vyzývá nás také, abychom se dívali do
budoucnosti s nadějí, navzdory zkouškám a tragédiím naší doby, v důvěře, že zlo nebude mít
poslední slovo. Panna Maria ujistila pasáčky: „Na konci mé Neposkvrnění srdce zvítězí.“ Z
Fatimy k nám tedy přichází poselství naděje, spásy a míru, s výzvou postavit Boha do středu
našeho života.
Zdroj: (L'Osservatore Romano, 9. - 10. května 2017) kráceno
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