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Fatima: sestra Lucia 
„Pôjdem tiež do neba?“ opýtala sa Lucia Pani počas zjavenia 13.mája 1917. 

 „Áno, pôjdeš.“ Odpovedala naša Pani. 
 

     Lucia sa narodila 28.3.1907 v Aljustreli a bola pokrstená 30.3. vo farskom kostole vo 
Fatime. Jej rodičia sa volali Antonio dos Santos a Maria Rosa. 
     Tým, že bola posledná zo siedmich detí (6 dievčat a 1 chlapec), prežila detstvo naplnené 
nežnosťou a náklonnosťou voči nej. Vo veku 6 rokov bola na prvom svätom prijímaní 
a začala svoj život pastierky, počas ktorého ju od roku 1917 sprevádzali jej bratranec 
František a sesternica Hyacinta. Bol to tiež rok zjavení Panny. Počas nich Lucia zaujala 
jedinečné miesto, keďže bola jediná, kto sa rozprával s našou Pani, a od ktorej dostala 
zvláštne posolstvo, ktoré sa v budúcnosti malo stať známym. 
     Mária počas zjavenia 13.júna zvestovala, že čoskoro vezme Františka a Hyacintu do neba. 
„Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma spoznali 
a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Sľubujem spásu 
tým, ktorí to príjmu a tieto duše bude milované Bohom ako kvety umiestnené blízko mňa, 
aby ozdobovali Jeho trón.“ Po skončení zjavení bol život Lucie predmetom mnohých 
nebezpečenstiev. Prvý biskup obnovenej diecézy Leiria nariadil 17.júna 1921, aby vstúpila 
ako žiačka do kolégia Dorotheanských sestier vo Vilare bez prezradenia svojej totožnosti. 
Tam mala nadobudnúť vynikajúce mravné i náboženské vzdelanie. Cítiac vo svojom srdci 
rehoľné povolanie a ovplyvnená príkladom i vďačnosťou voči jej učiteľkám, rozhodla sa 
vybrať si Rád sv. Doroty, kde zložila večné sľuby. Zostala v Španielsku až do návratu do 
Portugalska v roku 1946. V tom roku prišla do Fatimy a pripomenula si miesta zjavení. Verná 
svojim neutíchajúcim túžbam po ústraní a tichu, dostala 25.marca 1948 povolenie od pápeža 
Pia XII. na vstup na Karmel svätej Terézie v Coimbre, kde prehlbovala svoj život modlitby 
a pokánia až do svojej smrti 13.februára 2005, keď dosiahla vek takmer 98 rokov. 
     Z písomností, o ktorých vieme, že je ich autorkou, majú Spomienky dôležité postavenie. 
Nepísala ich z vlastnej vôle, ale na príkaz D. Jose Alves Correia da Silva, prvého biskupa 
obnovenej diecézy Leiria a jej jediného duchovného vodcu. Hlavným predmetom týchto 
spisov bolo odhaliť hrdinský život dvoch zosnulých maličkých pastierikov, zjavenia anjela 
a našej Pani, a napokon život jej rodičov. A tak si to nežiadalo nič viac, len obzretie sa do 
minulosti a jej zaznamenanie, pretože všetko bolo kontemplované ako prítomnosť zapečatená 
ohňom na jej duši. Ona sama nám povedala, že tieto veci boli tak hlboko vryté do jej duše, že 
nebolo jednoduché zabudnúť na ne. Zdá sa, že skôr tieto spomienky žila, než ich 
zaznamenávala. 
     Ďalšou prácou napísanou sestrou Luciou je kniha nazvaná Výzvy Fatimského posolstva, 
ktoré udržiavali celú jej dušu na poslaní, na ktorom mala byť účastná. Počas 87 rokov žila 
s najhlbšou úctou k Nepoškvrnenému Srdcu Márii, tomuto odhaleniu, ktorého bola svedkom 
i strážcom v hlbokom význame poslania, ktoré dostala. Zaplavená záujmom a opakujúcimi sa 
otázkami o posolstve, neschopná odpovedať každému zvlášť, požiadala Svätú Stolicu 
o povolenie vytvoriť spis, kde by mohla celkovo odpovedať na mnohé otázky, ktoré 
dostávala. Považuje to za dlhý list, ktorého je autorkou, s úplnou zodpovednosťou vedená 
k tým, ktorí sa jej zdôverili so svojimi pochybnosťami, otázkami, nepokojom, starosťami 
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o väčšiu vernosť, ktorú žiadalo nebo v Cova da Iria. Pred vydaním tejto knihy ju schválila 
Kongregácia pre náuku viery. 
     13.februára 2005 o 5:25 popoludní v Karmeli sv.Terézie v Coimbre tieto oči, ktoré na zemi 
videli oči najsvätejšej Panny, sa nežne zavreli. Kardinál Bertone, arcibiskup v Genoe 
a osobitný vyslanec Svätého Otca, portugalský biskup a nepretržité putovanie veriacich, 
s láskou a modlitbou obkolesili jej telo vystavené v kaplnke karmelitánok. Všetky udalosti 
a všetky úrovne spoločnosti v krajine nehybne stáli, aby preukázali úctu veľkej postave tejto 
maličkej pastierky, ktorá so skrytou silou modlitby a viery vedela, ako sa dotýkať sŕdc. Každý 
sa snažil prežiť tento zmysluplný zážitok ponúkanej premeny s tichou jednoduchosťou, cez 
modlitbu ruženca a účasťou na Eucharistii rovnako v katedrále v Coimbre, kde sa konal 
pohreb, ako aj v kláštore Karmelu, kde bol pochovaný posledný svedok Fatimských udalostí. 
     Sestra Lucia bola žiariacou osobnosťou, plnou radosti z udalostí, na ktorých bola účastná 
a zároveň bola sprostredkovateľkou, plná úcty a oddanosti Ježišovi, Márii, všetkým nám. 
Ona, ktorá verne vyplnila Fatimské posolstvo, zanechala sľub, že na nás nezabudne, keď bude 
pri Bohu. Dedičstvo, ktoré nám zanechala skrze knihy, nám ponúka výnimočný osobný vzťah 
s Bohom a s Máriou. Jej život i život jej bratranca a sesternice, ktorý odhalila v prvých listoch 
adresovaných biskupovi D. Jose, slúžia ako príklad pre všetkých tých, ktorí túžia počúvať 
a odpovedať na požiadavky Panny v Cova da Iria. 
     Jej posledné slová počas noci zo 7. na 8. februára, boli: „Za Svätého Otca!... Naša Pani!... 
Naša Pani!... najdrahší anjeli... Srdce Ježišovo!... Srdce Ježišovo!... Ideme, ideme... do neba 
s naším Pánom... našou Pani... a maličkými pastierikmi!“  
 
 

Nepoškvrnené Srdce Márie 

Životopis: sestra Lucia 
     Lucia Rosa dos Santos sa narodila v Aljustreli, vo farnosti Fatimy, 28.marca 1907. Spolu 
so svojimi príbuznými, blahoslaveným Františkom a blahoslavenou Hyacintou Marto prijali 
v roku 1916 trikrát návštevu anjela, a naša Pani ich navštívila v roku 1917 šesťkrát. Počas 
zjavení žiadala modlitby a pokánie na odčinenie urážok a za obrátenie hriešnikov. 
   Jej osobitné poslanie bolo šíriť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie, ako základnú 
myšlienku Fatimského posolstva. 
   Lucia vstúpila do Kongregácie svätej Doroty v Španielsku, kde mala zjavenie v Tuy 
a v Pontevedre. Túžiac po živote vo väčšom sústredení, aby mohla odpovedať na posolstvo, 
ktoré jej zverila naša Pani, vstúpila na Karmel v Coimbre, aby žila hlbokým životom 
v modlitbe a v obete. 
   Naša Pani si prišla vziať sestru Luciu do neba 13.februára 2005 a jej telo je uložené vo 
Fatimskej bazilike od 19.februára 2006. 
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Môj Bože, verím v Teba... 
 
Prvé zjavenie anjela 
   V jeden jarný deň roku 1916, sa tri deti vo veku 6, 8 a 9 rokov zhostili zodpovednosti za 
stráženie stáda. Strávili deň medzi vrchmi hrajúc sa radostné a nevinné hry bez toho, aby sa 
zabudli pomodliť ruženec. Modlili sa svojím spôsobom, stručne, pretože čas na hru bol 
krátky, ale ich srdcia boli upriamené na Boha. Keď sa modlia, robia to, čo robia. Lucia bola 
na čele tohto tria a stredobodom pozornosti svojich dvoch príbuzných. S akou láskou 
povedala: Zdravas Mária, a oni odpovedali: Svätá Mária. Ruženec sa pomodlili rýchlo 
a Máriino Srdce to prijalo s veľkou nežnosťou a láskavosťou od týchto pastierikov, ktorí si už 
predtým zvolili Boha dôverujúc Mu. 
   Jedného dňa im Boh poslal anjela ako predchodcu. Pripomína nám to udalosť Turíc, silný vietor, 
veľké svetlo... pri tomto prvom zjavení len počúvali, iba anjel prehovoril. Zjavenie sa 
zastavilo pred deťmi, ktoré boli priťahované krásou, ktorú videli, nerozprávali medzi sebou, 
iba uvažovali. Ako v pastieroch z Betlehema, aj v nich anjel vzbudzuje dôveru: „Nebojte sa.“ 
Predstaví sa:  „Som anjel pokoja. Modlite sa so mnou.“ Bez vzdoru alebo otázok, napodobnili 
pastierikovia postoj hlbokého klaňania sa (adorácie), vidiac a opakujúc modlitbu, ktorú sa 
anjel pomaly modlí. Po treťom zopakovaní ich anjel požiada, aby sa takto modlili, pretože 
Srdcia Ježiša a Márie prijímajú ich úpenlivé prosby. Anjel ich nechal vo veľkej 
nadprirodzenej atmosfére, ktorá v skutočnosti vôbec nenaznačovala plynutie času. Tento 
účinok zotrval niekoľko dní. Všetko sa odohrávalo tajomne a ani jeden z nich o tom nechcel 
rozprávať ostatným. 
   Pastierikovia dostávajú posolstvo, ktoré majú oznámiť. Zjavenia proroka sú normálne pre ľudí, ale 
nie pre nich. Začali sa modliť. A v tejto modlitbe ponúkli svoje klaňanie Bohu prihovárajúc sa 
za ľudí, ktorí sa nemodlia. Ale požiadavka anjela sa týka každého, kto príjme posolstvo. 
Všetci sa máme cítiť byť povolaní a pozvaní k tomuto, klaňať sa Bohu a prihovárať sa v mene 
svojho brata, pretože Boh sa nás opýta: „Kde je tvoj brat?“ (Gn 4,9) 
   Fatimské posolstvo je od začiatku posolstvom spásy a pokánia. Avšak Boh nás potrebuje 
a chce každého z nás, aby zachránil tých, ktorí dovolili, aby zablúdili, stratili sa, ktorí sú 
v nebezpečenstve, že nenájdu správnu cestu, ktorou je Kristus. Môžeme vyzdvihnúť 
a nasledovať pekný príklad vernosti, ktorý nám tieto deti dali. Prijali návštevu z neba, začali 
si nahrádzať hodiny veselosti a nevinných hier opakovaním tejto modlitby tak jednoduchej, 
a tak nutnej: „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!“ Tak, ako ich učil anjel modliac sa na kolenách so sklonenou hlavou až 
k zemi. 
   Naučili sa klaňať sa Bohu v nádhernom chráme prírody. Boh je prítomný všade, pretože Boh 
prebýva v našich srdciach a túži, aby sme sa Mu klaňali v Duchu a v pravde (Jn 4,24). Na 
akomkoľvek mieste a za akýchkoľvek okolností máme byť v Božej prítomnosti a nechať 
preniknúť náš každodenný život touto jednoduchou modlitbou, ktorá je taká bohatá, s naším 
srdcom pozdvihnutým k adorácii Boha, ku klaňaniu sa, ako to robili deti z Fatimy a ako to 
stále robila sestra Lucia počas svojho dlhého bohatého života. 
                                                                                       sestra Mária Celina O.C.D., Karmel v Coimbre 
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Čo nám povedala sestra Lucia 
   Chvíľu sme sa hrali, a počas hry sme spozorovali mocný vietor, ktorý otriasa stromami, čo 
nás pobádalo postaviť sa, aby sme videli, čo sa deje, pretože ten deň bol pokojný. Potom sme 
v olivovom hájiku zazreli postavu, ktorá smerovala k nám. Kým sa k nám približovala, 
rozpoznávali sme črty: mladý muž vo veku 14 až 15 rokov, belší ako sneh a slnko, akoby 
prežaroval z kryštálu, a bol nesmierne krásny. Keď bol blízko nás, povedal: ,,Nebojte sa. Som 
anjel pokoja. Modlite sa so mnou.“ Pokľakol a sklonil hlavu až na zem. Vedení 
nadprirodzeným podnetom, sme urobili to isté a zopakovali sme trikrát tieto slová: „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!“ Potom 
vstal a povedal: „Takto sa modlite. Srdcia Ježiša a Márie sú pozorné na hlas vašich 
úpenlivých prosieb.“ Jeho slová sa tak vpísali do našich myslí, že sme na ne nikdy nezabudli. 
A odvtedy sme trávili veľa času opakujúc tieto slová ležiac tvárou k zemi, niekedy dokonca 
padajúc od únavy. 
 
   V tomto posolstve vidím Boha v jeho anjelovi, uvádzajúc nás na cestu viery: Môj Bože, 
verím v Teba, pretože viera je základom nášho duchovného života, je koreňom a miazgou, 
ktorá nás živí a dáva nám život. 
   Skrze vieru poznávame Boha a s Ním nachádzame samých seba. Ak sme si vedomí tejto pravdy, 
naša viera rastie, posilňuje sa a vedie nás k tomu, aby sme prenikli do Nesmiernosti 
Zvrchovaného bytia Boha. Svätý Pavol hovorí, že sme chrámom Boha, áno, ale viac než to, 
Boh je naším chrámom, v ktorom sme ponorení do nesmiernosti Boha, vidiac všetko a 
prestupujúc všetko, všetko prináša bytie a život. 
   Ako ryba nemôže žiť bez vody, tak nemôžeme žiť bez Boha. Boh je obrovským oceánom, kde 
žijeme, ba ešte viac, dýchame vánok božského dychu, ktorým Boh potešuje v každom 
okamihu. Práve v tomto mori žijem, doň som bola ponorená a nikdy som Ho neopustila. Vzal 
ma do svojho Otcovského náručia a viedol ma tam, kde si On želal, aby som šla. Verím 
v Neho. Odovzdala som sa Mu prosiac Ho, aby ma niesol a viedol žiť nový deň, kde Mu 
budem slúžiť, klaniať sa Mu a milovať Ho naveky a navždy.  
   Takto sa modlite: s vierou a s dôverou, pokorne sa klaňajúc, s láskou, aby Srdcia Ježiša 
a Márie mohli prijať vaše modlitby a priniesť ich Otcovi, ako pokorný plod Jeho 
vykupiteľského diela.                                                        
                                       sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky a Ako vidím posolstvo) 
 
Tajomný plán Boha 
   Drahí priatelia, čitatelia, rozprávať o sestre Lucii je pre mňa úloha tak náročná a namáhavá 
ako aj uspokojujúca. Je jednoduché vstúpiť do nesmierne mnohých zážitkov počas 15 rokov 
blízkeho priateľstva a vzájomného sebadarovania. Tieto drobné kroniky majú za cieľ podeliť 
sa s vami o niektoré okamihy a príbehy prežité spolu s pastierkou, ktorá bola vzácnou 
priateľkou, poradcom i sprievodcom na namáhavých cestách môjho života, počas ktorého 
Boh odo mňa žiadal prevziať zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť tela Jeho milovanej 
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dcéry, a ktorá sa čoskoro stala tajnou „lekárkou“ mojej duše, mojej duchovnosti, mojej viery. 
Ďakujem ti sestra Lucia. 
 
Ako som sa zoznámila so sestrou Luciou 
   Bol utorok večer... Po dlhom a vyčerpávajúcom dni v práci som sa chystala opustiť svoju 
ambulanciu v Zdravotnom Centre, kde som za mnohé hodiny práce prijala veľké množstvo 
pacientov. 
   Nečakane som začula nepatrný, slabý zvuk niekoho, kto jemne klopal na moje dvere a prosil 
o povolenie vstúpiť dnu. Povedala som, že môže vstúpiť, a predo mnou sa objavil pokojný 
muž v pokročilom veku, a s jemným tónom hlasu mi povedal: „Dr.Banca, dovoľte mi 
predstaviť sa. Som váš kolega, ale doteraz sme sa nestretli. Volám sa Miguel Barata a istý čas 
som pracoval ako lekár sestry Lucie. Teraz viem, že nadišiel čas, aby som odovzdal túto 
úlohu a poveril ňou iného, pretože som unavený a necítim sa zdravý. Chcel som to odovzdať 
niekomu, koho povaha a osobnostné črty by mi dali istotu, okrem toho aj profesionálne 
kompetencie, viera, citlivosť a úcta, ktorú si to vyžaduje. A preto by som sa vás chcel opýtať, 
či by ste to prijali, a či by ste chceli odteraz byť lekárkou sestry Lucie.“ V tej chvíli som bola 
zaplavená emóciami, ktoré sa dokonca aj dnes miešajú s rovnakou intenzitou, ako vtedy. 
Spomínajúc si na dievčatko, ktorým som bola, a že to dieťa dvíhalo svoje drobné rúčky 
k Ježišovi v modlitbe, aby mi dovolil vidieť našu Pani ako pastierikovia, aj keď bolo 
nevyhnutné tiež trpieť, objavila sa ona sama ako blesk: intenzívna, živá, jasná! Modlitba 
dievčaťa sa odohrala tam, v tom čase, s odpoveďou sladkej Matky Milosrdenstva. Túžila 
vložiť do mojich rúk starostlivosť a zdravie Jej milovanej dcéry, ktorá bola určená, aby 
zostala na zemi trochu dlhšie, a ja som mohla byť súčasťou tohto nebeského plánu. 
   Jedna myšlienka ma od tej chvíle neustále napadala: moje oči sa chystali ponoriť sa do 
hlbokej a sladkej dôvernosti s tými očami, ktoré kontemplovali našu Pani. Rozprávala by som 
sa s tou, ktorá sa zhovárala s Nebeskou Matkou, ktorá udržiavala rozhovor s Pannou Máriou, 
s vedomím jej nekonečnej lásky! Obdivovanou pre jej nesmiernu krásu. 
                                                                                                Dr.Branca Paul (pokračovanie nabudúce) 
 
 
 
Môj Bože, verím v Teba, 
Myslím si, že si jediný pravý Boh, Stvoriteľ všetkého, čo je, jediný Pán neba a zeme, jediný hoden, aby sme 
Ti slúžili, klaňali sa Ti a milovali Ťa. 
Pretože verím, milujem Ťa a dúfam v Teba, dôverujem, že všetky dobrá pochádzajú od Teba, nechávajúc ma 
v náručí Tvojho Otca, a ja dôverujem Tvojej láske, pretože si môj Spasiteľ. 
Milujem Ťa, pretože Ty jediný si hodný mojej lásky a túžim odplatiť Ti rovnakou láskou, akou Ty miluješ 
mňa.                                                                                                                                              sestra Lucia 
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Čo robíte? Modlite sa! Veľa sa modlite!  
 
Druhé zjavenie anjela 
   Anjel, ktorý predišiel Preblahoslavenú Pannu, sa po niekoľkých mesiacoch vrátil, aby 
navštívil pastierikov s novým poučením. Prišiel rozpútať oheň, ktorý bol vložený do ich duší. 
Bol prekvapený, keď videl, že sa hrajú, zatiaľ čo si rodina urobila prestávku na odpočinok 
v horúčave po náročnej intenzívnej práci od rána. Zjavuje sa bez akéhokoľvek hluku alebo 
nejakého nezvyčajného prejavu. Volá na nich s otázkou naplnenou láskavou výčitkou: „Čo 
robíte?,“ a potom obnovil požiadavku z predchádzajúceho stretnutia: „Modlite sa! Veľa sa 
modlite! Srdcia Ježiša a Márie majú s vami plány milosrdenstva. Neustále ponúkajte 
modlitby a obety Najvyššiemu.“ Vtedy sa z úst malej Lucie objavila prosba o vysvetlenie, 
podobne ako prosila Panna Mária anjela pri zvestovaní: „Ako sa máme obetovať?“ Anjel 
odpovedá Božou rečou: „Zo všetkého, čo môžete, urobte obetu...,“ pretože Boh nechce nič 
menej. Vždy chce všetko. Anjel obnovuje svoje predstavenie sa, tentoraz úplnejšie, 
odhaľujúc, že je anjel, Strážca Portugalska, a prosí o blaho pre ľudí, ktorí sú v jeho 
starostlivosti, prosí o pomoc pri nastolení pokoja, ohrozovaného vojnou, ktorá pokrýva svet 
krvou. Pred odchodom im dáva radu, čo znie ako modlitba: „Napokon prijmite a znášajte 
s odovzdanosťou utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.“ Pretože viac než štedrá obeta je prijatie 
s láskou všetkého, čo nám život prináša, pravé pokánie, ktoré neodoberá pečať našej vôle. 
   Po tejto návšteve sa pastierikovia púšťajú objavovať mnohé príležitosti, pri ktorých by 
s radosťou mohli prinášať obety za pokoj, pripravujúc sa na všetky kríže, ktoré by mohli 
prísť. Je v nich prirodzená horlivosť pre prinášanie obiet, rovnako, ako to bola predtým 
dychtivosť po sladkostiach, ale vždy s najväčšou rozvážnosťou, takže nikto nemohol nič tušiť. 
   „Čo robíte?“ je otázka, ktorá by mala byť výzvou aj pre nás. V rýchlom tempe 
každodenného života sa zdá, že život v tejto dobe je rátaný hodinami, s programom 
navrhnutým tak, aby zaplnil každú sekundu bez toho, aby sme mali nejaký priestor pre Boha.   
„Čo robíte?“ je Božím hlasom, ktorý nás volá, ako Martu v Betánii, vraviac nám, že len jedno 
je potrebné (Lk 10,41-42). A predovšetkým nám dáva láskavú výčitku: „Čo robíte? Nevidíte 
dni plynúce a pretekajúce v presýpacích hodinách života, a trávite čas, ktorý je vám daný bez 
toho, aby ste sa zamerali na to, čo je večné.“ Preto prosí o nejaké nevinné životy, štedré ako 
životy pastierikov, ktoré by neustále ponúkali modlitby a obety Najvyššiemu. 
   Včera to žiadal od troch detí z Cova da Iria, dnes to žiada od vás i odo mňa. 
                                                                                       sestra Mária Celina O.C.D., Karmel v Coimbre 
 
Čo nám povedala sestra Lucia 
   Jedného letného dňa, keď sme šli domov zdriemnuť si, hrali sme sa pri studni, ktorú mali 
moji rodičia v záhrade za domom, volali sme ju Ameiro. Náhle sme vedľa nás zazreli rovnakú 
postavu anjela, v čo verím, že ním bol, a povedal: „Čo robíte? Modlite sa! Veľa sa modlite! 
Srdcia Ježiša a Márie majú s vami plány milosrdenstva. Neustále ponúkajte modlitby 
a obety Najvyššiemu.“ „Ako sa máme obetovať?“ opýtala som sa. „Zo všetkého, čo môžete, 
urobte obetu a ponúknite ju Bohu na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako 
naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov. Takto pritiahnete pokoj na vašu krajinu. Som 
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jeho anjel strážny, anjel Portugalska. Napokon prijmite a znášajte s odovzdanosťou 
utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.“ 
 
   „Neustále ponúkajte modlitby a obety Najvyššiemu.“  Je to pevnosť, opora našej obety a modlitby, 
a sila, ktorá nás nesie a posilňuje. Najskôr obeta nás samých, našich hriešnych túžob, 
zrieknutie sa našich hriešnych zmyslových žiadostivostí, sebectva, nestriedmosti, 
nenásytnosti. Potom ochotne prijať obety a usilovať sa ponúknuť ich Pánovi ako pokornú 
obetu našej lásky a vďačnosti.                                         
                                       sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky a Ako vidím posolstvo) 
 
Prvá návšteva Karmelu 
   Pamätám si ten deň, keď Máriina ruka pohladila moju unavenú tvár s osobitnou láskou. To 
bol začiatok najdôležitejšej etapy môjho života, navždy a nezmazateľne poznačenej, láskou 
a dobrotou nášho Boha. Blížil sa deň, keď som mala prvýkrát ísť na Karmel, aby som sa 
stretla so sestrou Luciou. Mala som vstúpiť do klauzúry dverami, ktoré by mi dali vstup do 
tajomného sveta, ktorý vedú sestry karmelitánky, a ktorý som si neuvedomovala. Dr.Miguel 
ma opäť vo svojej vľúdnej láskavosti informoval o procese pri kláštornej bráne, ktorý by 
identifikoval prítomnosť ich lekára. Môj príchod oznamovalo zvonenie zvončeka, jedinečný 
a odlišný pre lekára, keďže regula dovoľuje vstúpiť do klauzúry, keď je to nevyhnutné, na 
stretnutie sa s nejakou sestrou. Moja túžba a očakávanie stále narastali, zatiaľ čo čas plynul. 
Musím priznať, že večer predtým bolo pre mňa ťažké zaspať. Radosť, že sa blíži ten okamih, 
zanechal na mojej tvári úsmev, ktorý ju rozžiaril. 
   V daný deň som šla do kláštora a zazvonila na zvonček. Objavila sa sestra a pozvala ma 
vojsť dnu, vedúc ma dovnútra k dverám, ktoré by ma voviedli do klauzúry. Predo mnou sa 
objavila Matka predstavená, sestra Mária do Carmo spolu so sestrou Rosou, roztomilou starou 
dámou zohnutou pod váhou rokov a chorobou, ktorá zohla chrbticu, nechajúc ju určite 
bez obratnosti a čulosti. Ale jej tvár bola veselá a radostná. Nežné úsmevy a pokoj i 
vyrovnanosť, vyžarovali z týchto dvoch tvárí, ktoré ma privítali a pozvali ma vstúpiť dnu. 
Príjemná vôňa sa tajomne vlievala do môjho nepokojného ducha, a tak zachytávala horkosť 
a trápenie života v ruchu sveta. Náhle som sa cítila byť ohromená veľkým pokojom a nežnou 
radosťou, ktorá moje srdce vnárala do príjemného pokoja. Teraz sa predo mnou rozprestrela 
odľahlosť kláštora, prísneho i jednoduchého, silné múry a pevné stĺpy, osvetlené filtrovaným 
svetlom, jemnosť, ktorá navracia dušu hriešnikom, pokoj a sladkosť Otcovej Lásky. Sú 
hlavnými oporami Viery, ktorá podporuje ukrytú silu tých, ktorí sa odovzdali Pánovi úplne, 
bez výhrady. Sú zakotvené v bezpečnom prístave, ktorej základom je pevná skala, a tá 
sprevádza slabosť i nepokoj utrápených duší, ktoré sa ustavične odporúčajú modlitbám sestier 
karmelitánok a modlia sa o pomoc a príhovor nežnej Panny Márie. 
   Pomaličky sme vystúpili kamennými schodmi nahor, ktorými už prešlo mnoho sestier, ktoré 
sa nimi aj náhlili po stáročia v ruchu každodenných úloh, doteraz tichých a pokojných, či 
choré sestry, ktoré sa neprestali modliť a neboli modlitbou unavené, ale s vytrvalosťou 
úpenlivo prosili o milosrdenstvo „lásky matky“ „Matku Lásky“!... Teraz ma previedli pozdĺž 
dlhej chodby, na ktorej boli dvere izieb hnedej farby a tvrdého vzhľadu, naznačujúc 
jednoduchosť a pokoru. Iba Boh pozná koľko tajomstiev, sĺz a úsmevov, bojov i radostí, sa 
skrýva za týmito múrmi... Myšlienky mi vírili hlavou, v mysli som mala predstavy tých, ktorí 
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snívajú a po prvýkrát môžu vidieť niečo nepredstaviteľné!... Počas cesty sme sa my tri 
rozprávali. Túžba ukázala cestu k neočakávanému a zvláštnemu pokoju, ktorý objal moje 
srdce a môj duch si toho nebol vedomý. Napokon sme prišli k izbe sestry Lucie. 
                                                                                                Dr.Branca Paul (pokračovanie nabudúce) 
 
    

 
Najsvätejšia Trojica, hlboko sa Ti klaniam... 

 
Tretie zjavenie anjela 
   Po veľmi dlhom čase... Lucia si nepamätala dátumy týchto návštev z neba, ale ich obsah bol 
niečím, čo sa nezmazateľne vpísalo do jej pamäte, a miesta boli označené s neopísateľnými 
spomienkami udržiavanými v úplnej tajnosti vnútri týchto nevinných sŕdc. 
   Od prvého zjavenia anjela sa Loca da Cabeco stalo pre nich zvlášť pôvabné. Tam, v samote 
a ústraní uprostred stromov a v jaskyni, ktorá bola zmenená na kaplnku, sa traja vizionári 
mohli modliť ležiac tvárou k zemi tak, ako ich tomu naučil anjel bez toho, že by im hrozilo 
nebezpečenstvo, že ich niekto uvidí. Cítili túžbu modliť sa tam, pri pasení ovečiek, ako to 
doteraz zvykli robievať, zvlášť po druhom zjavení. Modlili sa modlitbu, ktorú ich na tomto 
mieste naučil anjel pri prvom zjavení, opakujúc ju niekoľkokrát ležiac tvárou k zemi. 
   Je to postoj hlbokého sa klaňania, pri ktorom sa človek zníži k svojej ničote pred Tým, ktorý 
Je. Iba vtedy, keď človek ide hlbšie, až k pravde o ničote, vtedy sa približuje k Bohu. 
   Silné a neznáme svetlo rozžiarilo kaplnku. Traja vizionári v prekvapení zdvihli hlavy 
a zbadali rovnaké zjavenie, aké už poznali, ale tentoraz bolo osvetlené prítomnosťou Krista 
v Eucharistii. Anjel sám priniesol so sebou Svetlo samo, keďže on bol len Jeho posol. Anjel je 
bytosť plná svetla, ale je to len kvôli tomu, že je osvetlený Božským slnkom. Mohol by sa 
zamieňať so slnkom, ale on nie je slnko, on len prijal Božie svetlo. Preto pri svojom príchode 
nedovoľuje maličkým pastierikom kontemplovať jeho krásu. Je rovnakým stvorením ako oni. 
Ako píše evanjelista Ján (Zjv 19,10), anjel ukazuje svoj postoj, že je takým istým stvorením 
ako oni tým, že sa modlí vedľa nich ležiac tvárou k zemi pred Bohom, ktorý je zároveň 
prítomný v Eucharistii. Anjel sa spolu s pastierikmi modlil modlitbu klaňania sa (adorácie) na 
odčinenie hriechov, pričom ich učil byť v Božej prítomnosti, vždy v modlitbe a prihovárania 
sa za druhých, za celé ľudstvo. Takto v tom pokračovali po zvyšok svojho života, pre dvoch 
maličkých to bolo krátke, ale intenzívne, pre Luciu trocha dlhšie. 
   Lucia nikdy svojho strážcu nesklamala, ani počas mnohých rokov života. Ten istý Pán, 
ktorého deti v Serra d´Aire prijali, takisto stále prijímame pri svätom prijímaní za správnych 
podmienok. Buďme si vedomí Jeho skutočnej prítomnosti. Klaňajme sa Mu a robme pokánie, 
odčiňujme urážky aj za druhých, načúvajúc slovám anjela, ktorým nás učil, keď dával 
maličkým pastierikom prijímanie: «Vezmite a jedzte Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého 
nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a potešujte  svojho 
Boha!»“ 
  Je to požiadavka zo samotného Božieho Srdca. Túži po nás a potrebuje nás, aby zachránil 
ľudstvo. Prijmime toto pozvanie s veľkorysosťou.                          

sestra Mária Celina O.C.D., Karmel v Coimbre 
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Čo nám povedala sestra Lucia 
   Uvažovali sme nad tým, že naše stádo ovečiek zavediem na pozemok patriaci mojim 
rodičom, trocha vyššie nad Valinhos. Po obede sme sa zhodli na tom, že sa pomodlíme naše 
modlitby v jaskyni, ktorá bola na druhej strane vrchu. 
   Keď sme tam prišli, zopakovali sme modlitbu anjela ležiac tvárou k zemi: „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!“ Neviem, 
koľkokrát sme sa pomodlili túto modlitbu, keď sme zazreli svetlo žiariace nad nami. 
   Postavili sme sa, aby sme videli, čo sa to deje, a uvideli sme anjela držiac vo svojej ľavej 
ruke kalich a Hostiu vo vzduchu, z ktorej tiekli kvapky krvi do kalicha. Anjel nechal kalich 
a Hostiu vznášať sa vo vzduchu, kľakol si vedľa nás, a zopakoval trikrát: 
 “Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam 
a obetujem Ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, 
prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti 
dostávajú. Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy jeho 
Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ 
  
   Potom anjel vstal, vzal do svojich rúk kalich a Hostiu. Dal mi Najsvätejšiu Hostiu, Hyacinte 
a Františkovi dal napiť sa krvi z kalicha, hovoriac pritom: «Vezmite a jedzte Telo a pite Krv 
Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy 
a potešujte  svojho Boha!»“ 
 Opäť si ľahol na zem a zopakoval s nami trikrát tú istú modlitbu “Najsvätejšia Trojica...,“ 
a potom zmizol. Zostali sme ležiac tvárou k zemi, stále opakujúc tie isté modlitby... keď sme 
vstali, zbadali sme, že už je tma, a teda bol čas vrátiť sa domov. 
                                                                        sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky) 
 
Prvé stretnutie 
   Matka Marta do Carmo jemne zaklopala na dvere izby sestry Lucie a bolo počuť jej hlas 
zvnútra, pozývajúc nás vstúpiť dnu. Mala som ju pred sebou, sedela pri svojom stole, 
usmievala sa na mňa, s otvoreným náručím povzbudzujúc ma vstúpiť dovnútra, berúc 
iniciatívu privítať ma, s láskou ma objala. Dala sa vnímať táto nežnosť, náklonnosť a láska, 
ktoré by naznačovali naše dlhé dni strávené spolu. Jej nesmierny úsmev rozžiaril jej tvár a jej 
priateľské slová mi dodali odvahu vojsť dnu. 
   Okrem stola tvorilo prísnu a jednoduchú izbu len obyčajná posteľ a veľký drevený kríž 
visiaci na bielej stene, bez akýchkoľvek iných predmetov, ktoré by mohli rozptýliť srdce 
človeka. 
   „Takže vy ste lekárka, ktorá sem prichádza, aby mala za mňa zodpovednosť? Vitajte... 
Dúfam, že vám nenarobím príliš veľa starostí!“ Spomenula som si na objatie, ktorým ma 
obdarila a zároveň som cítila dojatie tých, ktorým sa nedosiahnuteľný sen stane skutočnosťou 
spolu s úlohou, ku ktorej Pán pozýva! 
   Bolo to dlhé a nežné objatie! Pamätám si, ako sa naše pohľady stretli, ako som si bola 
vedomá aspektu toho okamihu, ktorý som prežívala... v tej chvíli som jasne pochopila, že som 
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s nevýslovnou radosťou obdivovala tie oči, ktoré videli nebeskú krásu, nesmierne 
ohromujúce, najobdivuhodnejšie oči Márie! 
   Prichádzali mi na um tisícky otázok, a zasa iné, ku ktorým by sa v tejto chvíli môj rozum 
nemal vracať. Po dlhých minútach rozhovoru sme si uvedomili, že sme sa narodili v rovnaký 
deň a mesiac. Smiali sme sa, žartovali sme s nevinnou radosťou, ktorá napĺňa srdcia dvoch 
detí, ktoré objavujú silu čistého priateľstva, skutočného a úprimného. 
   Spomínam si, že klinické zhodnotenie jej stavu bolo veľmi jednoduché a bolo svetlom tohto 
prvého stretnutia. Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí, a cítila som, že medzi nami dvoma 
narastala veľká láska a náklonnosť, rovnako aj obrovská zložitosť! 
                                                                                                Dr.Branca Paul (pokračovanie nabudúce) 
 
Relikvie Božej služobnice sestry Lucie 
   Z kauzy pre blahorečenie sestry Lucie sme sa dozvedeli, že sa na mnohých miestach, 
konkrétne aj vo Fatime, vyrábajú a predávajú údajné relikvie Božej služobnice. Preto by sme 
radi upriamili vašu pozornosť na nasledujúce: 
   Cirkev zakazuje obchodovať s relikviami svätých. Preto sa nesmú nikdy predávať. Relikvie 
s kartičkami sa budú posielať zdarma, prijmúc dobrovoľný príspevok za výdavky súvisiace 
s poštovným, a za pokračovanie šírenia kauzy blahorečenia.   
    Karmel svätej Terézie v Coimbre, Portugalsko, má výlučnú možnosť rozoslať pravé relikvie druhej triedy 
(z oblečenia) Božej služobnice, ktorá strávila posledných 53 rokov svojho života tu 
v Coimbre. Nezodpovedáme za oprávnenosť relikvií rozposielaných na iných miestach. 
   Pravosť pečate Karmelu v Coimbre a Postulátu musí vždy sprevádzať relikvie, aby sa dokázala 
oprávnenosť. 
   Každý, kto by chcel dostať relikviu k súkromnému uctievaniu, spolu s modlitbou prosiac za 
blahorečenie Božej služobnice, nech o to požiada na adrese naznačenej v brožúrke.  
 

„Som z neba!“ 
 
Prvé zjavenie našej Pani 
   Prvé zjavenie našej Pani sa udialo v nedeľu, 13.mája 1917. Po tom, ako sa celá rodina 
vrátila zo svätej omše z kostola vo Fatime, traja pastierikovia odviazali ovečky a viedli ich do 
Cova da Iria, po ceste dlhej asi dva kilometre. Bez toho, aby si to uvedomili, sa stretli s našou 
Pani. Na to miesto dorazili okolo poludnia. Keďže tráva bola dobrá, ovečky sa pokojne pásli 
a pastierikovia sa začali hrať svoje hry. 
   Keď zjedli svoj olovrant, poďakovali sa Bohu za jedlo. Lucia pripomína, že sa musia 
pomodliť, ako ich to naučila jej mama. Všetci traja sa zamerali na modlitbu. Túžili hrať sa, ale 
boli verní tomu, čomu ich učili. Keď sa domodlili svoju modlitbu, pastierikovia sa začali hrať. 
Náhle vnímali, že ich osvetlil blesk. Potom prišlo zjavenie. Uvideli Pani žiarivejšiu ako slnko, 
prehovorila ako prvá pozývajúc ich, aby jej dôverovali. Sestra Lucia vysvetlila, že sa jej 
vôbec nebáli, mali strach len z búrky, o ktorej si mysleli, že sa blíži. „Ako by sme mohli mať 
strach z našej Pani? Potom sme sa začali spolu rozprávať, a zjavenie prehovorilo ako prvé.“  
   Naša Pani povedala: „Nebojte sa. Neublížim vám.“ „Odkiaľ prichádzate?“ opýtala sa 
Lucia. „Som z neba.“ Lucia sa priznala, že keď počula toto tvrdenie, cítila hlbokú radosť 
a túžbu ísť s touto Pani do neba. Aký len dlhý život mala po tomto videní! 
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   Nebo! 
   Bolo to presne v tento deň, 13.mája v Leningrade, keď Lenin spísal „vieru ateistu“ tvrdiac, 
že neexistuje žiadne nebo, že Boh nie je. V rovnakom čase, umocnenom svetlom a pokojom, 
ako jemný dážď na tráve, a ako matka starajúca sa o blaho svojich detí, ktoré vidí 
v nebezpečenstve, sa zjavila Preblahoslavená Panna vo Fatime trom nevinným deťom 
s posolstvom spásy pre svet, odhaliac, že posolstvo prichádza z neba, čo protirečilo 
komunizmu, zdroju ateistického materializmu. Plameň svetla sa zjavil na oblohe nad celým 
ľudstvom, aby osvetlil hustú noc, pretože hrozilo, že obklopí ľudstvo úplne. Keď svet zatváral 
svoj zrak pred nadprirodzeným a obrátil sa chrbtom k Bohu, Božia Matka a ľudstvo prišli 
upozorniť na hroziace nebezpečenstvo a ukázať spôsob, ako sa mu vyhnúť, prosiac 
o modlitbu a obrátenie hriešnikov. Všetko sa začalo v tichu, v danom čase, na neznámom 
mieste, začalo to priťahovať pohľady všetkých sociálnych tried, a bol to Ježiš ako znamenie, 
ktorému odporovali (Lk 2,34).                                       sestra Mária Celina O.C.D., Karmel v Coimbre 
 
Čo nám povedala sestra Lucia      
   Hrala som sa s Hyacintou a Františkom hore na svahu Cova da Iria. Postavili sme múrik 
okolo kríka, keď sme zrazu uvideli niečo ako blesk. „Mali by sme ísť radšej domov,“ 
povedala som bratrancovi a sesternici, „blýska sa, možno sa blíži búrka.“ „Áno, naozaj!“ 
odpovedali.  
   Začali sme zostupovať po svahu a hnať ovce smerom k ceste. Keď sme boli približne 
v polovici svahu, a takmer zarovno s obrovským dubom, ktorý tam stál, uvideli sme ďalší 
záblesk svetla. Prešli sme len zopár krokov, keď sme na malom dube pred nami zazreli Pani 
celú oblečenú v bielom. Bola jasnejšia ako slnko a vyžarovala svetlo priezračnejšie 
a intenzívnejšie, než aké rozlieva krištáľový pohár plný čistej vody, prežiarený najjasnejšími 
slnečnými lúčmi. 
   Zastali sme plní úžasu pred zjavením. Boli sme tak blízko, len niekoľko krokov od nej, že 
sme stáli uprostred svetla, ktoré ju obklopovalo, či ktoré z nej vyžarovalo. Potom nám naša 
Pani povedala: „Nebojte sa. Neublížim vám.“ „Odkiaľ prichádzate?“ „Som z neba.“ 
 
   Bola som zvyknutá počúvať, že nebo bolo vysoko nad nami, nad oblohou a hviezdami, 
mesiacom a slnkom. A mohla som vidieť takú nádhernú Pani pred nami, ktorá povedala, že je 
z neba. Cítila som radosť takú hlbokú, že ma napĺňala dôverou a láskou. Zdalo sa mi, že by 
som sa už nikdy viac nemohla odlúčiť od tejto Pani, a túžila som sa jej nejako chytiť, aby som 
mohla odletieť s ňou, nesená na jej krídlach! Ale to nebolo to, čo chcel Boh. 
                                                 sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky a Ako vidím posolstvo) 
 
Osobnosť sestry Lucie 
   Sestra Lucia bola... radostná, pokorná, poslušná, pravdivá, úprimná, čistá a spontánna, 
vyžarujúca radosť tých, ktorí žijú v Bohu a pre Boha, ale bola si veľmi dobre vedomá svojich 
obmedzení a krehkosti, ktorú ľudská existencia uvalila na ľudí. Vo svojom srdci si uchovala 
istotu, ktorú jej zverila naša Pani... „Ale nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ 
Nebola vystrašená! 
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   Žila úplne ponorená v Bohu vo svojom presvedčení, zatiaľ čo bola neustále bdelá a vedomá 
si života vo svete, uvedomovala si svetskosť, v ktorej mimo múry jej milovaného Karmelu 
žijú tí, ktorí majú stále túžbu urážať Boha, špiniť a hanobiť Máriu, pohŕdať a ponižovať 
Ježiša, ktorý vo svojej veľkej láske k človeku sa nevzdáva, ale zomiera zaňho! 
   Sestra Lucia mala poznanie všetkých skutočností a udalostí vo svete, a napriek urážkam 
a nadávkam, ktorých sa toľkokrát stala obeťou, nikdy sa nepoddala týmto ťažkostiam 
a prekážkam. Keď sme sa rozprávali o ponižovaní medzi ľuďmi, odpovedala mi smutným, 
nežným tónom, že by sme sa mali za nich modliť, predpokladajúc, že títo ľudia boli pohltení 
nešťastím a nepokojom. Nenávisť a pomsta nikdy nevstúpili do jej obrovského srdca, ktoré 
zahŕňalo každého do veľkorysého a nežného objatia plného prijatia v modlitbe. 
   Najviac ju zaujímalo šírenie Fatimského posolstva, neustále hľadajúc výlučné naplnenie 
Božej vôle. 
   Rokmi dozrievala, a jej vnímanie tajomstiev, ktoré žila v dôvernosti svojej izby na Karmeli, 
zachytávajúc Múdrosť, ktorou sa s ňou dorozumieval Duch Svätý, pochopila posolstvo v jeho 
úplnosti. Žijúc ukrytá pred zrakom sveta, v súkromí za múrmi, ktoré ju izolovali od 
vonkajška, bola paradoxne nástrojom šírenia Božieho posolstva pobádajúc Fatimu spolu 
s piatimi kontinentmi, a meniac túto Máriinu zem na Oltár sveta. 
   Uvažujúc nad týmto zjavným protikladom, môžeme uzavrieť, že táto úloha by nikdy 
nemohla byť považovaná za ľudské dielo ako také, pretože tento postoj sestry Lucie smeruje 
proti všetkej logike ľudského konania, kde vodcovstvo, viditeľnosť a moc, sú zbraňami 
výberu človeka prijaté s nadšením. 
   Jedine Boh vo svojej nesmiernej Láske a Milosrdenstve, ktoré protirečí všetkej ľudskej 
racionálnosti, považuje za svojich milovaných slabých a pokorných, meniac ich na základné 
nástroje svojho zásahu do dejín stvorenia i vo svojom vykupiteľskom diele svojich stvorení 
vykonanom z lásky.                                                               Dr.Branca Paul (pokračovanie nabudúce)                                                                         
 
 

„Nikdy ťa neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou,  
ktorá ťa povedie k Bohu.“ 

 
Siedme výročie smrti sestry Lucie 
   13.februára uplynulo sedem rokov, čo sestra Lucia odišla do neba, v deň, ktorý ukončil 
trocha dlhší čas, o ktorý ju prosila naša Pani z Fatimy 13.júna 1917, aby tu zostala. Sestra 
Lucia nám podáva rozhovor, ktorý sa odohral medzi ňou a našou Pani.  
„Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“  
„Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá 
použiť si ťa ako nástroj, aby ma spoznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu.“  
„Zostanem tu sama?“ opýtala som sa so smútkom.  
„Nie moja dcéra. Veľmi trpíš? Netráp sa, ja ťa nikdy neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce 
bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“ 
                                                                        sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky) 
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   Sestra Mária Celina, neskôr matka predstavená Karmelu v Coimbre, si veľmi dobre 
spomína na okamih jej odchodu: „Nie je možné opísať tú atmosféru pokoja, ktorú v tej hodine 
prežívala. Áno, v tej chvíli jej oči zoslabli pre tento život, ale otvorili sa Večnému Božiemu 
Svetlu! V istom okamihu sa tieto oči, ktoré tak často kontemplovali Neviditeľného, sa 
nečakane otvorili! Pozrela sa na všetky sestry. Potom sa pozrela napravo, a opäť sa jej oči 
zavreli. Nedá sa opísať hĺbka tohto pohľadu! Bolo to pôsobivé. Umiestnila som kríž tým 
smerom, kam sa pozerala, a potom ich znova zavrela. To bola jej posledná rozlúčka. Sestra 
Mária Lucia zanechala svoje ostatky v jasnosti večne mladého človeka... „Nasledujte 
Baránka, kamkoľvek pôjde, spievajúc Mu novú pieseň!“ Traja pastierikovia sa stretli v nebi 
o 17:25 popoludní, 13.februára 2005.                                    Z knihy Naše spomienky na sestru Luciu 
                                                                                                 
Eucharistia – 13.február 2012 
   Ako zvyčajne v tento deň, si jej odchod pripomenulo veľké množstvo ľudí, ktorí prišli na 
Karmel v Coimbre, aby vzdali úctu a modlili sa za pastierku z Fatimy, ktorá tu prežila väčšiu 
časť svojho života. Svätá omša bola slávená biskupom v Coimbre, D.Virgil Antunes, spolu 
s 11 kňazmi a dekanom, ktorý vykonal veľa, aby skrášlil túto slávnosť. 
   V tejto brožúrke zanechávame spomienku na tento deň jej smrti a pohrebu, aj výňatok 
z homílie biskupa. Ďakujeme všetkým, ktorí nemohli byť fyzicky prítomní, ale rôznymi 
spôsobmi boli s nami spojení. Veríme, že Božia služobnica sestra Lucia sa za nás všetkých 
prihovára u Boha a našej Ružencovej Pani z Fatimy.  
   „Drahé sestry karmelitánky, bratia a sestry v Kristovi! Pri tejto slávnosti výročia smrti 
sestry Lucie, sme vďační Bohu za jej vieru a svedectvo života. Pripomíname si, že maličká 
Lucia, spolu s Františkom a Hyacintou, neočakávali znamenia z neba ako cestu k vyriešeniu 
všetkých problémov sveta. Naopak, boli ochotní objať život so všetkým, čo mali, radostným 
i bolestným, čo sa zhodovalo s ľuďmi, ktorých Ježiš miloval bezpodmienečne. Keď sa naša 
Pani 13.mája opýtala: „Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás 
zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie 
hriešnikov?“ odpovedali: „Áno, chceme.“ Táto odpoveď bola prejavom ich viery, ktorá bola 
ťažko skúšaná utrpením počas ich života, a v ktorej vytrvali až do smrti. Nežiadali znamenie 
z neba, ale dosiahli skutočné znamenie z neba v milosti zoslanej Ježišom od Otca. Otvorme 
svoj zrak a hľaďme na jediné Božie znamenie, na Krista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého.“ 
                                                                                    
Sestra Lucia – jej vplyv na môj život 
   Teraz si s veľkou túžbou a s nesmiernou nežnosťou spomínam na jej priateľský hlas, jej 
jemný spôsob, prekvapivo nežnú a vhodnú reč, ktorá vychádza z okamihov slabosti 
a pochybností, robiac zo sestry Lucie maják, vyžarujúci Božie svetlo, aby posilnilo slabú vôľu 
tých, ktorí počúvali, keď sa premenila na poddajný a pokorný nástroj Božej vôle. S ňou som 
si prehĺbila poznanie Boha a dozrievala som vo viere. S ňou som sa učila načúvať Božiemu 
hlasu, ktoré hovorilo v tichu a v pokoji našich životov, vychádzajúc z najhlbšieho vnútra 
nášho srdca. Prijala som svedectvo jej pokory a duchovnej jednoduchosti, vyjadrenej 
v najhlbšej úcte a službe našim bratom bez ohľadu na ich zážitky a skúsenosti, pretože tento 
otec Milosrdenstva miluje všetky svoje deti bezpodmienečne, bez toho, aby niekoho vynechal 
alebo vyháňal. Oživuje úplnú a bezhraničnú dôveru v Božie milosrdenstvo, ktoré nás 
povzbudzuje k odovzdanosti do milujúceho náručia Boha, nášho Otca a Stvoriteľa. S ňou som 
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sa učila hasiť smäd po láske pri Zdroji Živej Vody, ktorá nás posilňuje každý deň, napriek 
úzkosti a trápeniu, ktoré napĺňajú naše životy v každej chvíli.  
   Spomínajúc na úžasné chvíle, ktoré som prežila po jej boku, nikdy sa nebudem môcť Bohu 
dostatočne poďakovať za zámery, ktoré vymedzil pre život svojej dcéry, a nikdy nebudem 
schopná nájsť iné vysvetlenie tejto skutočnosti, len to, že som bezvýznamným a slabým 
nástrojom Jeho nekonečného Milosrdenstva a Lásky. Toto bolo zaiste jasné v mojej mysli, 
keď som sa pri rozhovore so sestrou Luciou pýtala, prečo sa ona stretla s našou Pani tvárou 
v tvár. Nežným a presvedčivým tónom mi povedala, že za jediné vysvetlenie považovala 
skutočnosť, že takéto deti sú najbiednejšie, najobyčajnejšie a najkrehkejšie nástroje, aby 
mohli byť príkladom Božieho zásahu do ľudských dejín.  
   Takže, povedala, ľudia nikdy nemôžu byť vybraní Bohom osobitným spôsobom, aby boli 
Jeho poslom zásahu vo svete vzhľadom k významnosti tejto osoby, či jej osobnou silou, 
majetkom, sociálnym vplyvom, alebo iným ukazovateľom, ktorý človek môže uchopiť svojou 
pýchou, zabúdajúc, že je to Boh, a jedine On, Autor dejín človeka, jeho jediný Pán! 
   Mala som veľa rozhovorov so sestrou Luciou počas takmer 15 rokov blízkeho a častého 
stretávania. Môžem povedať, že žiadne témy neboli zakázané alebo tabu, vždy sme o všetkom 
rozprávali s jednoduchosťou. Stále som od sestry Lucie dostávala jasné nestranné odpovede, 
bez vykľučkovania, vyhýbavých odpovedí alebo protirečení, s jednoduchosťou, no 
s múdrosťou niekoho, kto vždy žil v pravde, a nemal sa čoho báť. Jej nákazlivá radosť ju 
poháňala zaznamenávať udalosti s nadšením a iskra v jej očiach nás stavala tvárou v tvár 
udalostiam, ktoré prežila. Vedie nás to k porozumeniu podstaty a dôležitosti posolstva z neba, 
ktoré nežný Posol prináša. Jej hlavný záujem sa týkal šírenia posolstva... Jej radosť bola 
istotou toho, že „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom“ a cítila obrovskú lásku 
k našej Pani. Tešila sa, zostávajúc v hlbokej modlitbe, ktorú možno prežívala rozhovorom 
s drahou nežnou Matkou. Avšak, žiadne výsady alebo odlišné zaobchádzanie jej nebolo 
udelené, a vykonávala všetky úlohy týkajúce sa práce, ktorá jej bola pridelená a určená podľa 
plánu rádu komunity. Teraz túžim po návrate toho obdobia, keď sme boli spolu s jej sestrami, 
takisto v dôvernej blízkosti Karmelu „mojej“ sestry, no túžba po návrate sestry Lucie 
premenila jej neprítomnosť na istotu v jej živú prítomnosť v hĺbkach našich sŕdc.                                                                                              
                                                                                                                            Dr.Branca Paul  
                                                                                                                                                  
 
   Monsignor Alcides Mendoza Castro, emeritný arcibiskup v Cuzco, bol nevratne zasiahnutý 
rakovinou. Prišiel do Španielska, aby sa rozlúčil s mnohými priateľmi a prial si ísť na dobrú 
kliniku do Barcelony, kde by ho vyšetrili. Tam mu lekári odborníci povedali, že už je príliš 
neskoro, a že mu zostáva len niekoľko mesiacov života. Zostal v našom dome. Žartoval 
s našimi vnúčatami, fotil sa s nami, rozprával o zaujímavých udalostiach, a tak sme žasli nad 
týmto dobrým človekom, no kríž a Boží prísľub nikdy nemôže chýbať. Vždy, keď sme videli 
Monsignora, ako prestal jesť alebo rozprávať kvôli veľkej bolesti spôsobenej chorobou, všetci 
sme s ním veľmi súcitili. Vidiac ho, som mu povedal, že som mal ruženec vytvorený sestrou 
Luciou. Opýtal som sa ho, či by som mohol zavrieť dvere, aby sa vyzliekol, a aby som prešiel 
relikviou sestry Lucie po celom jeho tele. Plný pokory to urobil. Po istom čase, keď sa vrátil 
do Cuzco, mi poslal e-mail: „Bol to zázrak na príhovor sestry Lucie u Preblahoslavenej 
Panny, pretože výsledky testov sú v poriadku.“                             Antonio Colao Granda, Španielsko 
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„Čo si odo mňa praje vaša milosť?“ 
 
Prvé zjavenie našej Pani 
   Po upokojujúcich slovách našej Pani, ktorá jej hovorí, že je z neba, Lucia zbiera slová, aby 
sa opýtala: „Čo si odo mňa praje vaša milosť?“ Túto nevinnú otázku položila Pani, ktorá sa jej 
zjavila v oslepujúcom svetle na vetvičkách duba 13.mája 1917, keď otvorila svoje detské 
srdce, ochotné prijať a odpovedať Pani z neba. 
   „Čo si odo mňa praje vaša milosť?“ nie je otázka iba zo zvedavosti vediac, že táto Pani je 
z neba, ale dokonca nevedome predpokladá, že prináša isté poslanie a že je ochotná prijať ho 
slobodne, dobrovoľne. Lucia kladie otázku v jednotnom čísle, nenútiac svojich príbuzných. 
Každý má slobodnú vôľu rozhodnúť sa, či príjme alebo odmietne, čo sa od nás žiada z neba. 
Ale hovorí kvôli nim, keď sa pýta, či pôjdu do neba, ako prejav ochrany, keďže stále 
preukazovala jednotu s ostatnými, vždy mysliac na svojich príbuzných. Mária prichádza, aby 
svoje srdce otvorila bezpodmienečnému darovaniu Bohu a Boha svojim deťom. Už zakúsili 
návštevy anjela a pustili sa do obetavej lásky.  
   Od toho dňa boli ich srdcia zasiahnuté ohňom, o ktorom Ježiš vravel, že ho prišiel vrhnúť na 
zem (Lk 12,49). A tento oheň nebude nikdy uhasený, ale stále viac bude prchký, sprevádzajúc 
ich životy. Jej príbuzní mali byť vzatí do neba skoro, ako sľúbila naša Pani, ale Lucia tu mala 
zostať trochu dlhšie, čas, ktorý by bol v ľudskom chápaní príliš dlhý... 
   Ale oheň sa v jej malom srdci vznietil, a nikdy nebol uhasený. A počas celého jej života, 
slovom, písmom, tichou modlitbou i obetou, prežila svoj život vo vernom plnení svojich 
povinností. Bola rozptýlená vzplanutiami tohto ohňa, ktorý horel v jej srdci bez toho, aby 
niekedy prestala hľadieť na Pani, ktorá jej sľúbila útočište vo svojom srdci a cestu, ktorá ju 
povedie k Bohu. 
   Čo si praje táto Pani? Nebeský posol prosil Luciu urobiť to isté každý mesiac, až do 
októbra, aby vedela, že to je to, čo si praje Boh a aby sa modlila ruženec každý deň. Toto bola 
prvá požiadavka, potom nasledovali ďalšie. Každý z nás túži verne naplniť rovnakú otázku 
kladenú aj dnes: „Čo si odo mňa praje vaša milosť?“ V hlbinách môjho srdca počujem 
odpoveď Boha ukazujúc nám Jeho najsvätejšiu vôľu vo vedomí, že prvoradý a najdôležitejší 
je rozhovor srdca. Aký rozličný by bol svet, keby každý človek úprimne túžil spoznať, čo 
chce Boh! Skrze Luciu prišla Mária, aby nám prezradila riešenie, ako byť šťastný – modlitba 
a rozhovor. Ak by každý povedal ÁNO, svet by bol lepší. 
                                                                                        sestra Mária Celina O.C.D., Karmel v Coimbre 
 
Text sestry Lucie 
„Čo si odo mňa praje  vaša milosť?“  
„Prišla som vás požiadať, aby ste sem prichádzali nasledujúcich 6 mesiacov, 13. dňa 
mesiaca v rovnakej hodine. Neskôr vám poviem kto som a čo chcem. Potom sa tu vrátim 
7.krát.“ „Pôjdem aj ja do neba?“ „Áno, pôjdeš.“  
„A Hyacinta?“ „Ona pôjde tiež.“  
„A František?“ „Tiež tam pôjde, ale bude sa musieť pomodliť ešte veľa ružencov.“ 
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   Výraz „prišla som vás požiadať,“ bol predmetom mnohých mojich úvah. Ona, Panna, Patrónka, 
Kráľovná neba i zeme, prišla, aby nás s pokorou poprosila.  
   Je to vždy tá istá, ktorá pred asi dvetisíc rokmi povedala: „Hľa, služobnica Pána.“ 
Samozrejme, že prišla na rozkaz Boha, aby splnila ďalšie poslanie, ktorou ju poveril, aby 
priniesla posolstvo viery, nádeje a lásky. Oh, veď bola Matkou krásnej lásky, nádeje, dôvery, 
útočiskom hriešnikov, bránou do neba a Matkou Božieho ľudu! 
   Aký veľký príklad nám tu predkladá, táto pokora, ktorá priťahuje Božie oko, získava túto 
lásku zo Srdca jej Otca i milosrdenstvo Jeho nesmiernej láskavosti. 
 
   Slovo „vaša milosť“ bol termín používaný v krajine, keď prišli k ľuďom, ktorých považovali 
za významných a na vysokej pozícii. Bola som povzbudená dôverou, ktorou ma Pani 
inšpirovala, keď som sa jej opýtala: „Pôjdem aj ja do neba?,“ na čo Pani odpovedala: „Áno, 
pôjdeš.“ 
   Cítila som neopísateľnú, hlbokú radosť, ale žiadnym spôsobom som sa nepovažovala byť oslobodená od 
povinnosti, ktorú všetci máme, aby sme boli verní Bohu, milovali Ho, slúžili Mu, verne plnili Jeho 
prikázania a Jeho zákony. 
   Svätý Ján nám hovorí, že Boh je Láska, a teda iba láska nás môže viesť k tomu, aby sme sa 
ponorili do nesmierneho Boha, aby sme sa zjednotili s Bohom, boli s Ním jedno. Ale táto 
láska sa neuspokojí tým, že je šťastná. Túži svojho blížneho pozvať k tejto láske a deliť sa 
s týmto šťastím. Kvôli tomu som sa opýtala: „A Hyacinta?“ „Ona pôjde tiež.“ „A František?“ 
„Tiež tam pôjde, ale bude sa musieť pomodliť ešte veľa ružencov.“ 
   Toto varovanie, nemyslím, že platí len pre Františka, ale pre každého z nás, ktorí sme 
v zastúpení Františkovej osoby. Naša Pani nám túžila povedať o veľkej potrebe modlitby, aby 
sme mali vzťah s Bohom skrze modlitbu, či sa už modlíme ruženec alebo akékoľvek iné 
modlitby, vďaka ktorým môžeme byť v Božej prítomnosti, s vierou, nádejou a láskou. 
                                                sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky a Ako vidím posolstvo) 
 
Príbehy pocteného života 
   Teraz začnem písomné svedectvo udalostí a okamihov, ktoré som zažila s nostalgickou 
sestrou Luciou. Vedomá si bohatstva ľudských zážitkov, skúseností i pocitov, nebudem nikdy 
schopná vyjadriť vhodnými slovami vplyv, ktorý mala na môj život. 
   Skúsila by som podať písomnou formou drobné úseky tejto cesty, ktoré by nasledovali 
logicky za sebou, čo by viac nabralo na emóciách nežnej náklonnosti, ktorá napĺňa moju 
pamäť bez chronologického usporiadania týchto udalostí, uprednostňujem totiž reálne opisy.  
   A preto v tejto kapitole podávam svedectvo určitých pasáži, ktoré som prežila minulého 
roku jej pozemského života, kde sme sa navzájom zdieľali do hĺbky každý deň, vždy sa 
zaväzujúc k prísnej vernosti pravde. 
   „Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie.“ 
   Práve táto skutočnosť, taká úplná vo svojej podstate, ktorú sestra Lucia žila, a ktorú niesla 
ako svoje hlavné poslanie, bolo šírenie posolstva, ktoré jej zanechala naša Pani ako posolstvo 
svetu. Avšak zaiste prinášalo aj únavu počas rokov spomienok a nostalgie z toho, čo 
prežívala, keď sa tvárou v tvár stretla s najväčším šťastím, túžila chvíľami odísť, pričom 
prezradila: „Naša Pani povedala, že tu zostanem trochu dlhšie... ale už je to tak veľa...“ 
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   V takýchto okamihoch sme si uvedomovali, ako si priala znovu sa stretnúť s nežnou Pani 
a so svojimi príbuznými, maličkými pastierikmi, o ktorých tak veľa rozprávala, a ktorí jej 
chvíľami chýbali. Zo žartu im zvykla hovoriť, ak ich chcel niekto uraziť listami alebo skúšal 
ich zastrašovať zbabelými hrozbami, často sa na internete stretli s týmto: „Ich Podvodníci..., 
ktorí odišli za dobrom a nechali ma tu samú s horúcim zemiakom v ruke.“... Vtedy sme sa 
ešte stále čudovali, aké by to bolo sebecké priať si v najhlbšom vnútri našich sŕdc, aby 
neodišla z nášho priateľstva, prosiac i modliac sa k Pánovi života, aby ju pri nás nechal trochu 
dlhšie...                                                                                                                      Dr.Branca Paul  
                                                                                           
Dosiahnuté milosti 
   Moja sestra mala zhubný nádor nachádzajúci sa medzi pľúcami a srdcom. Podľa lekárov jej 
zostávalo len päť mesiacov života. Začala s chemoterapiou a rádioterapiou, ktorú sa bála 
podstúpiť. Po niekoľkých mesiacoch šla do inej nemocnice a lekár sa jej opýtal, či môžu 
znova začať s chemoterapiou. V ten deň som zhodou okolností bola v práci vo Fatimskej 
svätyni, aby som vytvorila zoznam milostí pripisovaných sestre Lucii. Len tak spontánne som 
poprosila sestru Luciu, aby pomohla mojej sestre, aby výsledky boli negatívne, a aby nová 
liečba nebola potrebná. Stálo ma to veľa vidieť ju, ako neustále prechádza všetkým tým 
utrpením. Mali sme naplánovanú aj rodinnú dovolenku, ktorú by sme nemohli uskutočniť, ak 
by musela podstúpiť ďalšiu chemoterapiu. Našťastie výsledky z nemocnice ukázali zlepšenie, 
a nasledujúcich desať dní musela brať ešte kortizón. Potom mala nové vyšetrenia a zostala 
zdravá. Sľúbila som napísať na Karmel, aby som povedala, čo sa stalo, a ak toto svedectvo 
môže nejakým spôsobom prispieť k procesu blahorečenia sestre Lucii, som šťastná.                                                         
                                                                                                                                             Ana Teresa Neto, Fatima 
 
   Naša dcéra bola už v treťom ročníku na ošetrovateľstve, ale s mnohými ťažkosťami, vlastne 
nám povedali, že iba zázrakom urobí posledné dve skúšky. Veľa sme sa modlili k sestre Lucii, 
pred aj po skúškach, modliac sa modlitbu s prosbou o jej blahorečenie. Keď prišli výsledky 
skúšok, mala také dobré hodnotenie, že mohla ísť na stáž. Sme vďační sestre Lucii a svedčíme 
o milosti, ktorú sme dostali.                                                                                  Anónimo, Acores 
 
Oznamy 
   www.lucia.pt  
Kauza blahorečenia sestry Lucie sa začala 13.októbra 2012, v deň, keď sme si pripomínali 95 
rokov zjavení vo Fatime. V ten deň bola spustená aj nová stránka na Internete, venovaná 
zvlášť tejto Božej služobnici. Táto stránka vysvetľuje udalosti a podáva informácie o procese 
blahorečenia, taktiež fotky, videá, a rozličné texty, ktoré s ňou súvisia. Takisto je tam priestor, 
aby ste mohli nechať nejakú správu s prosbou o modlitbu k Božej služobnici, a táto správa 
bude prednesená až k nohám našej Pani i do izby, v ktorej sestra Lucia žila a zomrela. Je tam 
aj priestor, aby ste sa mohli s nami skontaktovať, ak ste od nej prijali akékoľvek milosti. 
Prajeme si nechať túto stránku aktualizovanú, uverejňujúc najdôležitejšie udalosti spojené so 
sestrou Luciou a procesom jej blahorečenia. 
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„Chcete sa obetovať Bohu?“ „Áno, chceme!“ 
 
Text sestry Lucie (Prvé zjavenie našej Pani) 
„Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, na odčinenie 
hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“  
„Áno, chceme.“  
„Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“  
   Ako povedala tieto posledné slová „...Božia milosť bude vašou útechou,“ naša Pani otvorila 
svoje dlane po prvýkrát, a zalialo nás silné svetlo, odraz lúčov, ktoré vychádzali z jej rúk, 
prenikali naše srdcia a najvnútornejšie hĺbky našich duší, čo nám umožnilo vidieť sa v Bohu, 
ktorý bol týmto svetlom, vidieť sa omnoho jasnejšie ako by sme sa videli v najlepších 
zrkadlách. Potom, pohnutí akýmsi vnútorným podnetom, ktoré sme pocítili, padli sme na 
kolená, opakujúc vo svojich srdciach: ´O Najsvätejšia Trojica, klaniam sa Ti! Môj Bože, 
milujem Ťa v Najsvätejšej Sviatosti.´ 
 
Komentár sestry Lucie 
   V tejto otázke našej Pani, vidím ako Boh, od ktorého je dar slobody, nám dáva možnosť 
prijať alebo odmietnuť špeciálne poslanie, ktoré si praje zveriť nám. 
   Takto Boh pokračoval cez našu Pani poslaním svojho anjela, aby sa jej opýtal, či by bola 
Matkou Mesiáša, jasne ukazujúc obrovskú jemnosť, s ktorou Boh zaobchádza so svojimi 
pokornými stvoreniami, a ako si váži dary, ktorými sú obdarení. Nechce, aby sa Mu slúžilo 
silou, ale láskou, pretože Boh je Láska a toto je vykonané z lásky k Nemu, a takisto preto, aby 
Ho to potešilo a urobilo Mu to radosť. Iba toto prijíma a iba toto má hodnotu v Jeho 
prítomnosti. 
   Maličkí pastierikovia sa nemuseli trápiť nad utrpeniami, ktoré by im Boh poslal, a úplne sa 
odovzdali do Božej vôle bez toho, aby si to uvedomili, a pretože ešte nepoznali nič iné než 
Sväté Písmo, odpovedali: „Áno, chceme.“ Nasledujúc tak Krista, keď povedal: „Tu som 
Otče, aby som plnil Tvoju vôľu.“ To znamená, čokoľvek si praješ a žiadaš, som tu, aby som 
Ťa potešil. Maličkí pastierikovia takisto nasledovali Máriu, ktorá odpovedala anjelovi v čase 
Zvestovania Vtelenia Božieho Syna: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho 
slova.“ (Lk 1,38). 
   Pani z Fatimy uvítala túto odpoveď od pastierikov ako ovocie svojho posolstva prejavom 
materinskej ochrany obklopiac nás silným svetlom Boha, keď povedala: „Potom budete veľa 
trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“ Od prijatia tejto milosti sme boli vovedení do 
obrovského oceánu Božieho svetla, ktoré nás pobádalo klaňať sa Mu v tajomstve Najsvätejšej 
Trojice a milovať Ho prítomného v Eucharistii. Zároveň sme vnútri, v tichu našich sŕdc 
hovorili: ´O Najsvätejšia Trojica milujem Ťa...´ Toto posolstvo bolo pre mňa odhalením 
tajomstva Boha prítomného vo mne a mňa vždy prítomnú v Bohu, kde by som sa Mu mohla 
klaňať, milovať Ho a slúžiť Mu s vierou, nádejou a láskou. 
   Práve táto láska ma počas takmer 88 rokov pobádala kráčať po náročnej ceste. Ale či by to 
nemalo byť, ak práve to dokazuje moju lásku k Bohu? Svätý Pavol hovorí, že tí, čo milujú, 
kráčajú šťastne, a nič ich nemôže zastaviť. 
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   Naša Pani nám nikdy neoznamovala svetské potešenia a radosti, česť, moc, ani materiálne 
dobrá, slepotu a márnosť, kde sa toto všetko hľadá s veľkými starosťami, úzkosťami, 
pomocou lží, nespravodlivosti, a len Boh vie, aké sú ďalšie možné spôsoby! Bolo to vo svetle 
perspektívy mnohých utrpení, ktorému som darovala svoje ÁNO a Pán nás nesklamal, Jeho 
milosť sme mohli prijať, ako nám prisľúbil cez našu Pani: „Božia milosť bude vašou 
útechou.“ Práve táto Božia milosť v nás konala, pričom nás viedla tam, kam nás chcel Boh 
nasmerovať. A boli sme veľmi šťastní, ako deti odovzdané v náručí Otca, či ich vezme na 
cestu jednoduchosti alebo na cestu plnú bolesti, kráčajúc cez ťažkosti a prekážky, kladúc naše 
nohy do Kristových stôp, vyznačených na zemi pred nami, a potom s Ježišom vystúpiť na 
strmý vrch v obrovskom zármutku Vrchu Kalvárie, a piť s Ním až do poslednej kvapky z 
kalicha, ktorý predložil Otcovi, byť s Ním pri lámaní chleba a pri pití z kalicha, a skrze naše 
dôverné a hlboké zjednotenie s Ním byť milovaným Synom, v ktorom má Otec zaľúbenie, 
z ktorého sa teší, ktorý v nás rozpoznal oheň čistej lásky, ktorá bola pretvorená na večnú 
chválu Najsvätejšej Trojice, ktorú milujem, dôverujem, ktorú chcem navždy chváliť! Dúfam, 
že táto Jeho milosť bude mojou hymnou večnej lásky! 
                                         sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky a Ako vidím posolstvo) 
 
 
 

    
 
   Toto logo bolo vytvorené, aby reprezentovalo kauzu blahorečenia Božej služobnice, sestry 
Márie Lucie od Ježiša a Nepoškvrneného Srdca, uvažujúc nad mystickým zážitkom, ktorý 
žila, najprv vo Fatime, a neskôr počas celého jej života. 
   Predstavuje ju ako dieťa, ktoré malo v tom čase 10 rokov, keď sa jej zjavila Ružencová Pani, 
a takisto potvrdila celý jej život, zdôrazňujúc mladosť, ktorú si sestra Lucia uchovala vo 
svojom vnútri napriek pribúdajúcemu veku. 
   V centre sú ruky v postoji modlitby, naznačujúc, že to stále bolo jej hlavné zameranie, 
podstatou jej života. Práve v modlitbe sa rozprávala s anjelom a s Pannou Máriou, a skrze 
modlitbu sa darovala Bohu. Z týchto rúk uvoľnila najmocnejšiu „zbraň“: ruženec, o ktorý ju 
Pani prosila, aby sa ho každý deň modlila, a aby sa stala vernou apoštolkou modlitby ruženca. 
Postava Lucie je obkolesená srdcom, ktoré symbolizuje prísľub, ktorý prijala z úst Ružencovej 
Pani: „Nikdy ťa neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, 
ktorá ťa povedie k Bohu.“ Túto cestu predstavuje sedem hviezd, ktoré sa uvoľnili zo srdca 
a stúpajú, aby vytvorili cestu smerom nahor. Medzi týmito siedmimi hviezdami sú tri, ktoré 
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vynikajú svojou veľkosťou i farbou, symbolizujúc tri hviezdy v erbe Karmelu, Mariánskeho 
Rádu, do ktorého ju Boh povolal, a v ktorom prežila väčšinu svojho života. 
   Okrem týchto veľkých a silných skúseností lásky Nepoškvrneného Srdca Márie, prijala 
Lucia ďalší veľký mystický zážitok v Tuy, v Španielsku v roku 1929, keď počas modlitby 
mohla hľadieť na tajomstvo Najsvätejšej Trojice, a ešte raz mohla uzrieť Srdce Nebeskej 
Matky. Toto videnie predstavujú tri časti, do ktorých vrastá srdce svojou veľkosťou, pred 
sestrou Luciou, ako obraz troch Osôb Najsvätejšej Trojice, Ňou bola Mária celá obklopená 
a sestra Lucia žila v Najsvätejšej Trojici, úplne v Nej pohltená. 
   „Milujem Nepoškvrnené Srdce Márie a dúfam v jej ochranu.“ sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca 
 
Nežné odlúčenie – posledná etapa 
   V novembri 2004 sme si všimli, že sestra Lucia sa zjavne stávala krehkejšou a závislejšou 
na pomoci druhých. Nebolo jednoduché predstaviť si začiatok úpadku, ktorý sme rozpoznali, 
a z ktorého sme mali všetci strach. Niekedy sa sťažovala na silnú bolesť v nohe, a napriek 
fyzickému utrpeniu sa teraz stala zdrojom slabosti, hoci bola vždy zahalená pokojom. Rada by 
som vám zdôraznila, že už vôbec netúžila zostať v oblasti času a priestoru, zjavne túžila po 
tom, aby bola zdvihnutá smerom hore, aby bola osvetlená Nadprirodzeným a Nekonečným... 
Nadprirodzený sa stával každým dňom známejším cez jej poznámky, jej oči, spoznali sme Ho 
v jej tvári, ktorá mala výraz očakávania radosti, túžiac po materinskom „objatí“ svojich 
drahých príbuzných, o ktorých často rozprávala, a ktorí jej chýbali. 
   Pri týchto zmiešaných pocitoch mi poukázala na strach, prirodzene spojený so 
skúsenosťami v oblasti mojej profesie, týkajúci sa prítomnosti niečoho vážnejšieho než  
degeneratívne ochorenia osteoartikulárneho charakteru, čo bolo mnohokrát dôvodom sledu 
utrpení a bolestí. Preto som sa rozhodla naplánovať nejaké klinické vyšetrenia, aby sa 
objasnilo, či dôvodom jej narastajúcej slabosti je prítomnosť nejakej inej patológie. Hoci 
nerada podstupovala tieto vyšetrenia, vždy spolupracovala, a tvrdila, že „to bolo súčasťou 
sľubov poslušnosti, aby robila to, čo od nej lekár vyžaduje.“ Zaiste, jej vek mohol istým 
spôsobom ospravedlniť organickú vojnu v jej tele, najmä čo sa týka srdcovocievnej oblasti. 
Ale táto patológia bola kompenzovaná a nedosvedčovala progresívne zhoršenie a nedostatok 
reakcie na terapiu... V deň, keď do jej izby prišiel analytik z Laboratória klinických štúdií, 
aby jej odobral krvnú vzorku, usmiala sa naňho, a zvykla povedať: „Teraz prichádza 
Mr.Leech..., ktorý mi nenechá žiadnu krv.“ Každý sa na tejto situácii zasmial spolu 
s analytikom, aj preto, že sestra Lucia to obrátila na radosť, ktorá mohla naznačiť obavy, 
strach, či nepokoj. Nadšenie všetkých, ktorí boli prizvaní pomáhať pri akejkoľvek klinickej 
úlohe, a tak dostali príležitosť stretnúť sa so sestrou, bolo neopísateľné. Cítili sa veľmi 
šťastní, keď mohli všetko predviesť, akoby mali nejakú mimoriadnu výsadu. Starali sa 
o maličkosti všetkých svojich úloh, zatiaľ čo konali s rozvahou všetko, čo bolo nepríjemné, 
využívajúc všetky jej kompetencie a dobrú vôľu, no udiali sa aj mnohé dojímavé stretnutia, 
keď sa im do očí tlačili slzy.  
   Výsledkom týchto klinických štúdií bolo naplánovanie ďalších vyšetrení, ktoré vyžadovali, 
aby opustila Karmel. 8.decembra 2004 bolo opäť nevyhnutné vyhľadať tieto kliniky, použijúc 
moje auto. Keďže bol sviatok, a ešte k tomu večer, doprava na cestách bola veľmi mierna. 
Čas, keď sme si dohodli stretnutie, sa blížil, keď som mala prekročiť brány kláštora s mojím 
autom, keďže to bol zvyk i nevyhnutnosť previezť ju autom. Jej drobná krehká postava, 
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podopieraná palicou, ktorá bola jej stálym a verným spoločníkom počas každej udalosti 
v posledných rokoch, kráčala pokojne, sprevádzaná matkou predstavenou a ďalšou sestrou. 
S nežnosťou a nesmiernou odovzdanosťou jej bola poskytovaná táto základná starostlivosť 
v každej maličkosti, vždy so záujmom a láskou „dcér,“ ktoré sa starajú o svoju „matku,“ teraz 
slabej a závislej na pomoci druhých, ale stále bystrou a vďačnou za lásku, ktorá ich 
zahaľovala, i za všetkých, s ktorými sa mohla zdieľať, bola v dokonalom spoločenstve. 
                                                                                                                                                            Dr.Branca Paul  
                                                                                           
 

,,Modlite sa ruženec každý deň“ 
 
Druhé zjavenie našej Pani 
   Utrpenie vojny, ktorá sa začala v roku 1914, sa šírila rýchlo ako lesný požiar. Všade bolo 
počuť prosebný hlas volania ich sŕdc k Nebu, prosiac o pomoc, ktorá určite nebola ľudskou 
silou, keďže to bol výsledok pýchy mocných mužov, ktorí sa chopili zbraní a zasievali smrť, 
ničili a pustošili svet v mori nevinnej krvi. 
   5.mája 1917, Jeho Svätosť pápež Benedikt XV., vidiac vojnu, ktorá nemilosrdne vyčíňala, 
vyzval k modlitbe za pokoj a nariadil, aby to bolo zahrnuté aj v litániach našej Pani s prosbou: 
Kráľovná Pokoja, oroduj za nás. Okamžitá odpoveď našej Matky bola neočakávaná. 8 dní na 
to, teda 13.mája, Lenin po vražde učiteľa a detí, ktorí sa učili katechizmus v Leningrade, 
zostavil ´vieru ateistu,´ vraviac: neexistuje žiadne nebo, neexistuje žiaden Boh. Práve v tom 
čase sa Preblahoslavená Panna zjavila vo Fatime. Bola odetá do svetla a pokoja a trom 
maličkým deťom odovzdala posolstvo spásy pre svet. Bola to materinská odpoveď Márie na 
volanie a plač jej detí, ponorených v hlbokej bolesti. Túžila zachrániť nielen tých, ktorí boli 
obeťami ľudí, čo propagovali vojnu, ale taktiež i tých, ktorí ničili ľudí a dobýjali národy, 
,,lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23,34). A Ona je do toho úplne zapojená ako Matka Jeho 
Lásky! 
   Ako vždy, to, čo žiada nebo, nie je ťažké. Keď naša Pani vložila do sŕdc maličkých 
pastierikov jedinečnú milosť byť v Božej prítomnosti, ktorá spôsobila, že padli na kolená 
a spontánne vyslovovali úkon adorácie, takto sa formovala pečať štedrého odovzdania svojich 
životov, ktoré darovali na pozvanie našej Pani a ako odpoveď na jej prosby opakované pri 
všetkých jej návštevách: ,,Modlite sa každý deň ruženec, aby ste dosiahli pokoj pre svet 
a koniec vojny.“  
   Na plecia maličkej Lucie, krehkého dieťaťa vo veku 10 rokov, bola od toho dňa naložená 
obrovská zodpovednosť – odovzdať svetu posolstvo našej Pani, ktorá bola žiarivejšia než 
slnko. Nepoznali jej meno a počas zjavenia im povedala, že budú veľa trpieť, ale Božia 
milosť bude ich útechou. 
   Bola už veľmi slabá kvôli rastúcemu veku, ale zostala silná a živá v posolstve a s obrovskou 
ľútosťou si povzdychla: ,,ľudia nevedia, ako žiť v mieri.“ Preto môžeme pochopiť jej modlitbu 
ruženca, ktorú pravidelne a verne obetovala ,,na odčinenie hriechov, ktorými je Boh urážaný 
a ako vynáhradu za obrátenie hriešnikov.“                   sestra Mária Celina O.C.D., Karmel v Coimbre 
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Čo nám povedala sestra Lucia      
   Po nejakej chvíli naša Pani znova hovorila. „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste získali 
pokoj pre svet a koniec vojny.“ Potom začala pokojne stúpať smerom na východ, až kým 
nezmizla v nedoziernej diaľke. Zdalo sa, že svetlo, ktoré ju obklopovalo, roztvorilo pred ňou 
chodník na nebeskej oblohe a kvôli tomu sme niekedy hovorili, že sme videli otvorené nebo. 
  
   A tak, ako nebeský posol vystúpil do neba, nás naša Pani požiadala modliť sa každý deň 
ruženec, aby sme dosiahli pokoj pre svet a koniec vojny. 
   Ale sama seba som sa opýtala: prečo sa modliť ruženec a nie nejakú inú modlitbu? Je toľko 
rôznych spôsobov modlitby, ktoré pastierikovia nepoznali, ale Boží ľud sa modlil a spieval na 
celom svete modlitby, ktoré Boh veľmi dobre poznal. No vybrať si modlitbu ruženca je 
vhodné možno preto, že je prístupná všetkým, malým i veľkým, múdrym i nevzdelaným. Je to 
modlitba, ktorú každý prináša Bohu s dobrými úmyslami, táto pokorná modlitba nás hneď od 
začiatku vovádza vstúpiť do nej a žiť najdôležitejšie Božie tajomstvá Jeho vykupiteľského 
diela, uskutočnených skrze Ježiša Krista, nášho Pána. 
                                         sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky a Ako vidím posolstvo) 
 
Nedávny odchod sestry Lucie v Karmeli 
   S vyhliadkou na odchod z domu, reagovala sestra Lucia žartovne a veselo, čo bolo pre ňu 
vždy charakteristické. ,,Idem tam... akoby som šla do Fatimy, áno, bolo to dobré... a ak sa 
pozorne pozriete, všetko je viac-menej rovnaké: ulice, domy, stromy a ľudia, ktorí sa 
toľkokrát náhlia z jednej strany na druhú bez toho, aby sa zaujímali, či niekto nepotrebuje 
pomoc... keby sa starali o spásu týchto duší, potom áno, bolo by to dobré... pretože zabúdajú, 
že... Večnosť je naveky!“ A takto pokračovala rozprávaním so svojím typickým spontánnym 
a prenikavým humorom, čo dokazovalo, že bola vždy bdelá a informovaná o každodennom 
živote vonku, za múrmi Karmelu. 
   S nostalgiou si spomínam na jemný pôvab, ktorý vložila takmer do každého rozhovoru, keď 
sa pokúšala popísať drobné udalosti, ktoré sa udiali, kedykoľvek bola za múrmi klauzúry. 
A hoci predtým bol tento humor niekedy ´uštipačný,´ tak teraz, v týchto predvídateľných 
zložitých časoch a v jej stave, bolo zjavné oddelenie pozemských záležitostí od príťažlivosti 
k tým nadprirodzeným. Nám sa zdalo, akoby to zahŕňalo akési náhlenie, a niekedy zasa istú 
túžbu po stretnutí sa so skutočnosťou, ktorú zažila ako malé dievčatko v tomto svete, a ktoré 
si pamätalo, že naša Pani jej odovzdala posolstvo žiť Evanjelium v prísľube zvrchovaného 
šťastia, čo bolo hlboko vtlačené do jej duše... 
   Napokon sme vstúpili do Radiologického laboratória, kde musela podstúpiť množstvo 
rozličných vyšetrení, ktoré vykonali s veľkou starostlivosťou. Lásku, nehu i citlivosť, ktorú 
pri tom zakúsila, vyjadrila v maličkých gestách, pričom boli na ňu kladené naliehavé prosby 
o jej modlitby. Všetky tieto silné okamihy boli vyjadrené v množstve emócií. 
   Klinické testy boli hotové a mohli sme sa vrátiť domov, do jej milovaného Karmelu. Tieto 
spomienky zostali na tvárach ľudí, nadšených z neočakávaného stretnutia, úplne premožených 
sladkým a hlbokým pohľadom sestry Lucie. 
   Spomeniem, že všetky vyšetrenia potvrdili, že je to v poriadku, čím sa nám na ten čas 
uľavilo a boli sme šťastní, že nešlo o žiadnu zjavnú vážnu chorobu. Avšak niečo nám v našich 
srdciach našepkávalo, že naša drahá sestra sa pripravovala na svoj odchod, aby sa stretla 



24 
 

s Pani jasnejšou než slnko, ktorá ju počas celej pozemskej prítomnosti sprevádzala a vždy 
bola jej útočiskom... ktovie, potom ju možno k sebe zavolala svojím láskavým hlasom.                                                                  
                                                                                                                                  Dr.Branca Paul                                                                                        
 

,,Ježiš si želá použiť si ťa“ 
 
Druhé zjavenie našej Pani 
   Nad dubom, z nového jasného oblaku, sa zjavila Panna Mária, Matka. Pastierka ju nežne 
prosí, aby ju vzala so sebou aj s bratrancom a sesternicou z tohto krátkeho života. Ak je taká 
krásna... Ona je z neba! 
   A Pani, celá biela a plná svetla, povedala ÁNO, vezmem tvojich maličkých príbuzných. 
Ježiš chce, aby si tu zostala trocha dlhšie. Bude ťa viesť, aby ma skrze teba poznali a milovali. 
   Lucia príjme svoje povolanie, o ktoré sa bude vo svojom srdci starať ako o kvet: Budeš vo 
svete šíriť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu voči všetkým ľuďom, i moju lásku k nim. 
   Lucia, ešte dieťa, považovala Posla za nádherného, hoci nevedela, kto to bol... Celý život 
zostane verná tomuto hlasu, ktorý počula z dubu, ustavične sprevádzaná svetlom viery. 
   Zostaneš tu trocha dlhšie... povedala Pani, bez toho, aby prezradila viac. Roky plynú stále 
viac a viac, Lucia láskyplne vzdychá a stoná: trocha viac!... oh! ale ako je to veľa!  
   Napokon z neba, kde si teraz, prichádzaš mi šepkať do mojich uší: Srdce našej Pani má pre 
teba poslanie, aby som skrze teba bola na celom svete poznaná a milovaná. 
                                                                                        sestra Mária Celina O.C.D., Karmel v Coimbre 
 
Text sestry Lucie 
   13.júna 1917 - Hneď potom, ako sme sa s Hyacintou a Františkom domodlili ruženec 
s množstvom iných ľudí, ktorí boli prítomní, sme znova uvideli záblesk odrážajúci svetlo 
blížiace sa k nám, ktoré sme volali blýskanie. Onedlho tam bola naša Pani na dube úplne 
rovnako ako v máji. „Čo si od mňa prajete?“ opýtala som sa. „Želám si, aby si tu prišla 13. 
nasledujúci mesiac, aby si sa modlila ruženec každý deň a naučila si sa čítať. Neskôr vám 
prezradím, čo chcem.“ Prosila som o vyliečenie istej chorej osoby. „Ak sa obráti, bude 
uzdravený v priebehu tohto roka.“ „Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“ 
„Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá 
použiť si ťa ako nástroj, aby ma poznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu.“                             sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky) 
 
Formou rozlúčky 
   Čas, ktorý uplynul od poslednej rozlúčky v Karmeli a smrťou sestry Lucie – dva a pol 
mesiaca – každý z nás naplno zakúsil zmes pocitov a očakávaní, spolu s radosťou z jej 
prítomnosti, keďže sme vnímali, že jej odchod sa čoskoro blíži. Sestra Lucia bola vždy 
priezračná a vnímavá, napriek oddeleniu od sveta, so svojím príznačným zmyslom pre humor. 
Bola to jej častá narážka na blízkosť nášho pozemského odlúčenia... a keď niekedy odmietla 
jedlo, tvrdili sme, že stále viac pochudla, na čo ona hneď odpovedala s iskrou v očiach: ,,To 
nevadí, budú mať so mnou menej práce, keď ma tam budú dávať dole!“ 
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   Čas obeda bol pre ňu viac než čas obety, ktorú chcela priniesť na určitý úmysel. Jedlo, ktoré 
jej na istý čas zakázali z lekárskych dôvodov, jej bolo teraz ponúknuté ako ´vtip´ odvolávajúc 
sa na jej chuť do jedla, ale nebolo to úspešné. A rýchlo zareagovala, so svojím už slabým 
hlasom: ,,Dobre, keď som to chcela zjesť, nedovolili ste mi... teraz to nechcem, a vy ste mi to 
ponúkli.“ Napokon sme trvali na tom, aby niečo zjedla, ale nebolo to jednoduché! 
   Všetci si dobré pamätáme stratégie, ktoré sme používali, keď niektoré z našich malých detí 
nechceli jesť. Tieto ´hry´ sme skúšali, aby sme ´dosiahli úspech.´ Takisto aj sestry ako jej 
´náhradné matky,´ k nej pristupovali s rovnakou starostlivosťou a úctou. Spomínam si na 
scénu jednej sestry, ktorá bola pri jej posteli skúšajúc jej dať výživnú polievku, a jemne jej 
zašepkala: ,,Sestra Lucia... ešte jednu lyžicu...,“ na čo ona odpovedala: 
,,Nie, už viac nechcem!“ 
Sestra jej odpovedala: ,,Tak táto je za slečnu doktorku...“ 
,,Nie, nemôžem!“ 
,,Tak túto jednu, za Svätého Otca, ktorý je v Ríme tiež veľmi chorý.“ 
   Potom na nás nežne pozrela, ako sme stáli okolo nej, ako by si to chcela potvrdiť, a s láskou 
povedala: ,,Dobre! Urobím túto obetu za Svätého Otca!“ a zjedla aj ďalšiu porciu jedla. Takto 
pokračovala deň za dňom, tráviac hodiny preberaním zrniek ruženca pomedzi prsty, ktorý sa 
nespočetne veľakrát modlila počas toľkých rokov, a ktorá sa teraz modlí celým svojím 
životom ležiac na lôžku utrpenia s mimoriadnou odovzdanosťou, bez akéhokoľvek náznaku 
hnevu alebo nudy v jej očiach... kráča cestou hore na Kalváriu, kde očakáva láskavú Pani, 
ktorá jej vždy bola útočiskom.                                                                                  Dr.Branca Paul  
                                                                                           
 

 
,,O, Ježišu, je to z lásky k Tebe“ 

 
Nový pohľad plný Boha a neba 
   Svätosť je cesta, ktorú podstupujeme každý deň nášho života, ktorá sa nedá improvizovať, 
ale rodí sa z vernosti, ktorá vychádza z našej každodennej túžby. Vyviera zo srdca, ktoré sa 
teší zasievajúc večnosť do každej udalosti a každej osoby. Svetlo viery je do nás zasievané 
odo dňa nášho krstu a rastie v našom vnútri skrze dynamiku Božej Lásky, ktorá v nás prebýva 
a uschopňuje nás byť svätými ako je On Svätý. 
   Svätosť sestry Lucie sa teda zrodila z tejto dynamiky a každodenného krstného zasvätenia, 
ktoré Najsvätejšia Trojica pestuje v srdci každého človeka. Pretože bola verná, bola schopná 
objaviť malé, na prvý pohľad bezvýznamné ´okná´ plné neba, plné Života, okná, ktoré otvára 
Boh v srdciach tých, ktorí v pokore a v radosti prijímajú Jeho milosť a nechávajú sa ňou 
viesť, aby sa skrze túto milosť obrátili a boli spasení. 
   Vieme, že posolstvo, ktoré Pani jasnejšia než slnko zverila trom maličkým pastierikom vo 
Fatime, vždy sprevádzala kroky maličkej Lucie. Je to mocné pozvanie k premene života 
i srdca, hlboká duchovná obnova, ktorá spočíva v umiestnení Boha do centra, dávajúc 
prvenstvo tomu, čo je podstatné. Fatimské posolstvo i život Lucie sú práve týmto: výzvou, 
pozvaním vidieť a žiť to, čo je podstatné.  
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   Nie vždy to, čo poznávame svojím rozumom, pretvorí naše srdce. A teda, je správne pýtať 
sa seba samých: Bude v živote sestry Lucie nejaké iné ´tajomstvo,´ ktoré nám pomáha, a ktoré 
mi pomôže žiť to, čo je podstatné? 
   Odpoveď je jednoduchá: áno, ďalšie ´tajomstvo´! Len si spomeňte na zjavenie v októbri, 
keď naša Pani prosila maličkých pastierikov: Modlite sa každý deň ruženec, a potom sa 
pozrite na to, čím bol celý život sestry Lucie. Toto je to tajomstvo: učiť sa kontemplovať 
Krista očami Márie. Hľadieť na túto ´mapu,´ aby sme bezpečne kráčali každodennou cestou 
svätosti! 
   S novou víziou, plnou Boha i neba, sprevádzaní Ružencovou Pani, učte sa čítať život Lucie 
a sústreďte sa na to, čo je podstatné. ´Už tu na zemi´ sa učíme žiť nebo! A s odvahou svätých 
vezmime takisto každý deň ruženec, a tak ako Lucia, odvážme sa vzývať a kontemplovať 
Toho, ktorý sa stal jedným z nás spolu s tou, ktorá je plná milosti.  
                                                   Fr. Luis Miranda, vicerektor Pontifikálneho portugalského Kolégia v Ríme 
 
Text sestry Lucie... Tretie zjavenie našej Pani 
   13.júla 1917 - Krátko po tom, ako sme prišli na Cova da Iria k dubu, a keď sme sa modlili 
s početným zástupom ruženec, zbadali sme odraz obvyklej žiary a v zapätí na to Pannu Máriu 
nad dubom. 
   „Čo si odo mňa prajete?“ opýtala som sa. 
   „Prajem si, aby ste sem prišli opäť 13.dňa nasledujúceho mesiaca, aby ste sa ďalej každý 
deň modlili ruženec k Panne Márii, Kráľovnej presvätého ruženca, aby ste tak vyprosili 
svetu mier a koniec vojny, lebo len ona vám bude môcť pomôcť.“ 
   „Chcela by som vás poprosiť, aby ste nám povedali, kto ste, a aby ste urobili zázrak, aby 
všetci ľudia uverili, že sa nám zjavujete.“ 
   „Prichádzajte sem každý mesiac. V októbri vám poviem, kto som, čo si prajem, a urobím 
zázrak, ktorí budú môcť všetci vidieť, aby uverili.“ 
   Potom som predniesla niekoľko prosieb, už sa presne nepamätám. Spomínam si len na to, že 
Panna Mária povedala, že sa treba modliť ruženec, aby tie milosti boli udelené ešte v tomto 
roku. Potom pokračovala: „Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď prinášate 
nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za 
hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ 
 
   V priebehu celého posolstva, ktoré sa začalo zjavením anjela, nachádzame pozvanie 
k modlitbe a k obete prinesenej Bohu s láskou, a za obrátenie hriešnikov. Pre mňa je táto 
výzva základnou normou celého posolstva, ktoré sa začína vovedením nás do plánu viery, 
nádeje a lásky: Môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa! 
V tom spočíva podstata a základ celého nášho nadprirodzeného života: žiť vo viere, žiť 
v nádeji a žiť v láske. To je ideál každodenného života, ktoré nás vedie k skutočnému 
stretnutiu s Bohom, naším Spasiteľom, Ktorému slúžim, Ktorému sa klaniam, dúfam 
a milujem, s istotou Jeho lásky, Jeho milosti a Jeho láskavosti! Obeta darovaná Bohu s vierou 
a dôverou je dôkazom našej lásky. 
                                         sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky a Ako vidím posolstvo) 
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Posledné kroky cestou na Kalváriu 
   Posledný týždeň pozemského života sestry Lucie bol intenzívny a veľmi dramatický. Bola si 
stále vedomá a informovaná o tejto skutočnosti, jej fyzické utrpenie bolo zjavné, hoci sme 
nepočuli žiadnu sťažnosť. Bolo jej podávané vnútrožilové sérum, pretože už nemohla prijímať 
potravu ani lieky. Museli jej byť podávané parenterálne a kyslík prijímala skrze sondu do 
nosa, čo bola ďalšia podstatná a dovtedajšia procedúra. Takto sa lekárska starostlivosť a moja 
prítomnosť stala každodennou skutočnosťou. Poprosila som svoju zdravotnú sestru, ktorá sa 
tiež stala vzácnou pomocou, aby mi ukázala všetky vhodné úkony, ktoré by bolo potrebné 
vykonať v nevyhnutnom prípade. Spomínam si s istým citovým pohnutím na zvýšené ťažkosti 
pri pichaní do žíl, vyplývajúcich z jej zničených žíl. Vidiac, aké utrpenie jej to spôsobuje, nám 
to ranilo srdcia, ale žiaden nárek, sťažnosť, či stonanie nebolo pozorovateľné v postoji našej 
drahej sestry. Výrazom svojej tváre naznačila nepatrné rozpaky, ktoré  nám priblížili, ako sa 
v týchto chvíľach cítila... no toto gesto bolo sprevádzané nežným a láskyplným pohľadom, 
ktorým na nás hľadela, plným vďačnosti a lásky. 
   Deň a noc, kedykoľvek a akokoľvek dlho by bolo potrebné, som spolu s jej sestrami 
sledovala niť jej života, ako plameň sviečky, ktorá dohára. Hypotézu o jej pobyte v nemocnici 
odsúvali až do konca všetci nabok, vrátane samotnej sestry Lucie. Uprednostnila sa vhodná 
liečba doma, s adekvátnou lekárskou pomocou, nechávajúc si v zásobe možnosť 
hospitalizácie v nemocnici, ak by to bolo skutočne nevyhnutné. Berúc do úvahy tieto 
okolnosti, zabezpečila som inštalovanie prístroja, ktorý bol pre ňu potrebný, potom kolegov 
spolupracovníkov, technikov i zdravotníkov, aby spoločne zabezpečili úplnú starostlivosť. 
Odporučili mi pomoc a spoluprácu s dvoma kolegami, jedným lekárom slúžiacim na jednotke 
intenzívnej starostlivosti, s ďalším lekárom internistom, ktorý zistil a potvrdil vhodnú pomoc 
a praktické úkony, ktoré boli podávané. Bolo to potešujúce a uspokojujúce pracovať 
v kolektíve a zhovárať sa s opatrovateľmi, ktorí sa zapojili do tejto pomoci, s pozornosťou 
a láskavosťou sestier, ktoré ani okamih, ba ani jednu okolnosť nevynechali, aby doprevádzali 
našu drahú chorú sestru, bdením pri nej a pozorným strážením dňom i nocou. A tak by sme sa 
mali všetci v tichosti postaviť do tejto atmosféry, do ktorej sme zapojení tajomne, ale 
i v očakávaní, s istotou očakávajúc okamih Stretnutia Pastierky s jej láskavou Matkou, ktorá 
si čoskoro príde pre svoju milovanú dcéru. 
   Vedeli sme, že by to bol okamih slávy i radosti, po ktorom túžila, pretože niekoľko dní 
predtým to objasnila v tomto rozhovore, pri ktorom som bola prítomná: 
,,Sestra Lucia nechce jesť a nebude mať síl ísť do neba... Chcete ísť do neba?“ 
,,Áno, áno!“ odpovedala sestra Lucia pokojne. 
,,A s kým pôjdete do neba?“ 
,,S naším Pánom, našou Pani a s pastierikmi!“                                                        Dr.Branca Paul  
                                                                                           
   Som kňaz, Josefino de San Leonardo Murialdo, a mám veľkú úctu k našej Pani z Fatimy. 
Niekoľkokrát som mal príležitosť zhovárať sa s ľuďmi o Fatimskom posolstve aj o príklade 
života sestry Lucie. V istom období môjho života som si uvedomil silnú bolesť v prstoch a v 
rukách kvôli artritíde, ktorá mi zabránila používať ich. Keď som navštívil lekára a začal brať 
lieky, ktoré mi predpísal, nedostavili sa u mňa žiadne priaznivé výsledky. Avšak raz som sa 
neúmyselne dostal na web stránku sestry Lucie, kde som objavil modlitbu za jej blahorečenie. 
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Takto som sa začal modliť novénu k Božej služobnici a môj stav sa začal hneď zlepšovať, ba 
zdalo sa mi, že som úplne zdravý. 
Z celého srdca ďakujem drahej sestre Lucii, ktorej budem vždy pripisovať túto milosť. 
Zároveň chcem povzbudiť všetkých jej ctiteľov, aby naďalej prosili o milosti a zázraky, 
vďaka ktorým ju budeme môcť vidieť vyzdvihnutú k úcte na oltár. 
                                                                                                    P.Francisco Mena Reinoso, Taliansko 
 
Oznamy 
   Nový postulátor v procese blahorečenia  
Otec karmelitán Romano Gambalunga, je novým postulátorom, ktorý povedie proces 
blahorečenia sestry Lucie. Narodil sa v meste Trento v roku 1970. Slávnostné sľuby ako bosý 
karmelitán zložil v roku 1996 a v roku 1997 bol vysvätený za kňaza. Absolvoval teológiu na 
Inštitúte Duchovnosti a Fakulte Teológie Teresianum v Ríme, filozofiu a spritualitu na 
Pontificio Ateneu S.Anselmo v Ríme, kde zložil aj doktorantské skúšky z dejín teológie. Bol 
vymenovaný za generálneho postulátora Rádu bosých karmelitánov v 6.júna 2012, nasledujúc 
tak predošlého postulátora P.Iidefonsa Moriones. 
V júli 2013 sa presťahoval do Portugalska a postaral sa o diecéznu fázu procesu blahorečenia, 
aby si zároveň prehĺbil svoje poznanie o vývoji procesu blahorečenia sestry Lucie, a aby 
navštívil miesta, kde žila, teda Fatimu a Coimbru. Došlo sa k záveru, že práca na tomto 
procese blahorečenia je obrovská, keďže žila veľmi dlho, napísala mnohé listy a boli vydané 
mnohé články, ktoré s ňou súviseli a týkali sa aj jej. Podľa názoru otca Romana, proces 
blahorečenia sa bude rozvíjať v najväčšej možnej miere, keďže veľká časť práce už je 
vykonaná, čo je nevyhnutné k dokončeniu tejto diecéznej fázy. Vyjadril želanie, aby tento 
proces prišiel čoskoro aj do Ríma, aby sa tak mohlo pokračovať v jeho rozvoji. P.Romano sa 
takisto oboznámil s dvoma prípadmi, ktoré možno považovať za zázraky, a ktoré budú 
rozoberané a preštudované v Ríme kompetentnými odborníkmi. 
  
  Sestra Lucia má sochu v Coimbre   
D.Virgilio Antunes, biskup v Coimbre, požehnal 13.septembra sochu venovanú úcte sestry 
Lucie, blízko vchodu na Karmel svätej Terézie, kde strávila 57 rokov svojho života. 
Túto poctu požehnať sochu dostal biskup Coimbry od farára novej katedrály, a pre Coimbru 
to bol ´významný okamih,´ ktorým sestra Lucia ´získala úctu a obdiv mnohých.´  
,,Bola jednou z výnimočných postáv 20.storočia v dejinách Portugalska, keďže bola veľmi 
významnou osobou pre svet i pre milióny katolíkov na celom svete,“ povedal biskup. Starosta 
Coimbry, Joao Paulo Barbosa de Melo bol srdečne privítaný prítomnými veriacimi i ctiteľmi 
Fatimského posolstva. ,,Vážim si prítomnosť toľkých ľudí, ktorí skladajú poctu jednej 
z našich najväčších,“ povedal starosta. ,,Pre Coimbru je to obrovská česť, že sestra Lucia si 
vybrala práve toto miesto, aby tu prežila svoj život. Sestra Lucia, ktorá bola 
v kontemplatívnom kláštore, sa nemodlila len za Coimbru, ale za celý svet,“ dodal starosta pri 
obrade odhaľovania bronzovej sochy, ktorá je vysoká viac než 6 stôp a inštalovaná pred 
Karmelom. Táto socha bola teraz požehnaná biskupom Coimbry, reprezentujúc tak jednu 
z najvýznamnejších postáv súčasných dejín. 
 
    



29 
 

Nová kniha so životopisom sestry Lucie 
Táto kniha, napísaná sestrami karmelitánkami v Coimbre, nám odhaľuje, ako sa rozvíjal jej 
život od toho okamihu, v ktorom videla, v ktorom sa rozprávala, a v ktorom bola veľmi blízko 
Pani jasnejšej než slnko. Po prvýkrát nám odkrýva rozličné aspekty a udalosti jej života, ktoré 
sme doteraz nepoznali, pričom sú všetky zdokumentované jej osobnými poznámkami, majúc 
za základ to, čo nám ona sama prezradila o svojom živote. 
Úvod napísal D. Virgilio Antunes, biskup v Coimbre, ktorý poukazuje na sestru Luciu týmito 
slovami: ,,Dieťa požehnané a vyvolené, aby šírilo posolstvo pokoja a Božej spásy do celého 
sveta.“ Táto kniha obsahuje aj 250 fotografií z jej života, ktoré sprevádzajú sled kapitol 
rozprávajúcich o jej živote. 
Predstavenie tejto knihy sa odohralo 5.októbra 2013 vďaka Fr. Dr. Lucian Cristino, 
riaditeľovi Výskumnej inštitúcie a Rozšírenia Svätyne vo Fatime, ktorý je zároveň členom 
Historickej komisie procesu blahorečenia sestry Lucie. Okrem D. Virgilio Antunes, biskupa 
v Coimbre, bol pri tejto príležitosti prítomný aj provinciálny predstavený Karmelitánskeho 
Rádu, Fr. Joaquim Teixeira, a vice-postulátor kauzy blahorečenia sestry Lucie, o. Anibal 
Castelhano. Bolo prítomných i niekoľko novinárov a mnohých ľudí, ktorí vyjadrili túžbu 
zakúpiť si toto dielo, aby takto mohli lepšie spoznať život sestry Lucie. 
 
 

,,Horeli sme v tom svetle, ktorým bol Boh, ale neboli sme spálení“ 
 
Najhlbšie tajomstvo 
   Fatimské posolstvo pritiahlo už tisíce ľudí na celom svete. 
   Fatima prichádza ako niečo, čo pripravil Boh, aby nám dovolil zakúsiť čosi Božie. A zvlášť 
dnes, keď sa zdá, že sa svet oddáva relativizmu viery, v ktorom čoraz viac ľudí je 
nepraktizujúcich katolíkov alebo hľadajú, či nasledujú akési ´supermarketové náboženstvo,´ 
v ktorom si každý môže vybrať to, čo mu vyhovuje. Fatima nás naďalej učí modliť sa, mať 
vieru a lásku. Takto nám napokon naznačuje i cestu svätosti, čo značí mať spoločenstvo 
s Bohom. Ako povedal pápež Ján Pavol II.: Fatima je Božia vôľa. 
   Hyacinta, František a Lucia nám dali výnimočný príklad odvahy a vytrvalosti, ktorú 
prejavili vo všetkom, čo sa im prihodilo v roku 1917. 
   Ako odpoveď na výzvu našej Pani povedali ÁNO a chceli obetovať Bohu znášanie každého 
ich utrpenia ako úkon odčinenia všetkých hriechov, ktorými bol urážaný a ako prosbu za 
obrátenie hriešnikov. Deti museli čeliť podozrievaniu zo strany druhých ľudí, ich rodiny 
a susedov, ktorí počuli, že deti mali zjavenie. Hyacinta, František a Lucia v tom boli sami, ale 
nevzdávali sa. Okrem toho, v rozhovoroch s našou Pani tieto tri deti spoznávali, čo ich čaká 
v budúcnosti, a to, čo je v ich veku skutočne výnimočné je to, že vôbec nemali strach. 
   13. júna ako odpoveď na prosbu: „Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“ 
Lucia počula, čo povedala naša Pani: „Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu 
zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma poznali a milovali. 
Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“ Lucia sa pochopiteľne 
opýtala, či tu zostane sama. Odpoveď znie znepokojujúco, a zároveň uisťujúco. Lucia je 
v tom čase iba malým 10-ročným dievčatkom. ,,Netráp sa, ja ťa nikdy neopustím. Moje 
Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“ 
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   V niekoľkých slovách takto Lucia počula, čím má byť jej život, aké bude jej poslanie. Aké 
bude jej tajomstvo! Odvtedy, po celý svoj život až po posledný výdych, bude mať udivujúcu 
vernosť Božej vôli. Celému ľudstvu odhalila požiadavky našej Pani i dôležitosť odčiňovania 
urážok voči Nepoškvrnenému Srdcu Márie. ,,Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma 
poznali a milovali.“ Lucia prijala toto poslanie ako svoje najhlbšie tajomstvo. 
   ,,Zaviesť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie,“ vysvetľuje sestra Lucia vo svojej 
knihe Výzvy Fatimského posolstva – znamená priniesť ľuďom úplné zasvätenie k premene, 
k obráteniu, milosrdenstvu, k hlbokej úcte a láske. Takto, v duchu zasvätenia a obrátenia, si 
Boh želá zaviesť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie.“ 
   Odhaliac prekvapujúcu pokoru, sestra Lucia nikdy nešírila žiadnu samoľúbosť v osobe toho, 
kto mal zjavenie vo Fatime. Naopak, jednoduchosť bola možno najtypickejšou črtou jej 
osobnosti. Vo svojej knihe Ako vidím posolstvo, hovorí o sebe a svojich príbuzných 
Františkovi a Hyacinte ako o ´chudobných a nevzdelaných deťoch,´ ktoré presne kvôli tomu 
boli Bohom vyvolení, pretože On ,,koná inak ako ľudia, On si vyberá tých, ktorí na to ani 
nepomyslia, že by Mu mohli slúžiť, On je múdrosť, poznanie, sila i túžba, ktorá ich vedie 
k tomu, čo Jemu urobí radosť. To, čo si On praje, sú čisté srdcia, v ktorých koná, čo sa Jemu 
páči. K takýmto sa Pán prihovára, zjavuje sa im a premieňa ich podľa plánov svojho 
milosrdenstva, a takto zjavuje, že to nie oni, ale je to Božia milosť, ktorá v nich koná.“ 
                                                                                                                           Paulo Aido, novinár 
 
Čo nám povedala sestra Lucia 
   Počas Tretieho zjavenia 13.júla 1917 sa zdalo, akoby bol František najmenej ohromený 
videním pekla, hoci to v ňom zároveň zanechalo veľký dojem. Najviac bol dotknutý tým, že 
bol priťahovaný Bohom, Najsvätejšou Trojicou, a obrovským svetlom, ktoré prenikali 
najvnútornejšie časti jeho duše. Potom povedal: Horeli sme v tom svetle, ktorým bol Boh, ale 
neboli sme spálení. Kto je Boh? Nikdy nebudeme schopní vypovedať to slovami. Áno, je to 
niečo, čo skutočne nikdy nebudeme môcť vyjadriť... Aká hanba, bol taký smutný! Keby som 
Ho mohol aspoň utešiť... 
   Počas trvania Zjavenia boli zhromaždení ľudia zblízka i zďaleka, bohatí i chudobní, múdri 
i nevzdelaní, ľudia plní viery i neveriaci, ateisti, ale aj zvedaví, agresívni ľudia, výtržníci, 
mlátiac sa v blízkosti troch pokorných pastierikov, ako keby smerovali k jahniatkam, 
bezstarostní, hrajúci sa a skákajúci po pokorných a tichých ovečkách pasúcich sa na 
pašienkach, kam ich zaviedol Pastier,... bolo tam možné nájsť všetko.  
   „Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“ Práve s touto milosťou 
a s materinskou ochranou Nepoškvrneného Srdca Márie, ktorému ich Boh zveril, boli úbohí 
pastierikovia schopní zniesť zúrivé vlny rozbúreného mora, ktorý sa strhol okolo nich. 
Vedení, akoby nejakou neviditeľnou rukou, mali v sebe pokoj a vnútorné ticho, kráčajúc po 
zemi na miesto, kde si ich Boh vyvolil vziať, odkedy videli odraz jej nesmierneho Svetla, až 
do konca vekov. Aký dobrý je Boh! A On sám je schopný vykonať takéto zázraky! 
   Tento príval, ktorý zaplavil pokornú Serra de Aire, sa neminul, ba stal sa ešte väčším: ľud 
smädný po Bohu, ktorý je sklamaný a unavený z omylov a zneužívania pohanského sveta, 
materiálneho, egoistického, podráždeného, agresívneho,... Dnes, ako by som to videla 
namaľované na paneli, pozerám sa späť a hľadím na minulosť: Boh nám túži podať ruku, aby 
nás zachránil z priepasti hriechu, straty ľudskosti, zmätku a omylov, a tak nám ukázal, že to, 
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čo hľadáme na zemi, je iba v nebi. V tomto júlovom zjavení nám naša Pani dala radu, ktorá sa 
stala normou v mojom živote: ,,Ježišu, konám to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov 
a na uzmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ 
   V priebehu celého posolstva, od začiatku zjavení anjela, sme nachádzali výzvu, aby sme sa 
obetovali a prinášali obety Bohu z lásky k Nemu a za obrátenie hriešnikov. Pre mňa je táto 
výzva základným pravidlom celého posolstva, ktoré sa začína vovedením nás do plánu viery, 
nádeje a lásky: „Môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa!“ Je 
to najpodstatnejší základ zo všetkých základov celého nášho nadprirodzeného života, život vo 
viere, v nádeji a v láske. 
   To je ideál každodenného života, ktoré nás vedie k skutočnému stretnutiu s Bohom, naším 
Spasiteľom, Ktorému slúžim, Ktorému sa klaniam, dúfam a milujem, s istotou Jeho lásky, 
Jeho milosti a Jeho láskavosti! Obeta darovaná Bohu s vierou a dôverou je dôkazom našej 
lásky. Neviem, či cieľom bolo viesť nás k pochopeniu viac si uvedomiť, že potrebujeme 
prinášať Bohu modlitby a obety za obrátenie hriešnikov, že naša Pani nám chcela ukázať 
peklo vo svetle nesmierneho Boha.                                 
                                                                      sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Ako vidím posolstvo) 
,,Vezmi na seba svoj kríž a nasleduj ma!“ 
   Oživiť v sebe spomienku na 13.február 2005, znamená akoby ponoriť sa do víru emócií 
a pocitov, ktoré zostanú navždy! Po dlhom období spolupráce a blízkeho vzťahu, v ktorom 
ma volala ´lekárka mojej duše,´ a prvýkrát som začala tušiť odlúčenie, ktoré bolí a necháva 
rany, ako aj fyzickú stratu človeka, ktorá zarmucuje. Napriek tejto istote žijúc vo viere, že toto 
odlúčenie nie je len akési zanechanie klamlivého prázdneho miesta po odstránení nejakej 
hmoty, túžba po jej prítomnosti a melanchólia, zaplavili moje oči slzami a zármutkom srdca. 
V mojom srdci sa ozývali slová našej drahej sestry Lucie v predošlých okamihoch, keď sme 
sa navzájom zdieľali a úprimne zhovárali. Počas jedného rozhovoru sme medzi sebou 
spontánne vytvorili dohodu, ktorá sa zrodila z nežnosti, ktorú sestra Lucia stále vkladala do 
svojich postojov, keď rozprávala o nebi: ,,Viete, slečna doktorka, v niektoré dni sa trasiem pri 
myšlienke na nebo... Naša Pani sľúbila, že si po mňa príde trocha neskôr... a už je to toľko 
rokov... je ťažké byť starým. Ale túto obetu chcem priniesť na Božiu slávu a za spásu duší!“  
,,Modlite sa sestra Lucia, iba Boh vie, kto sa s Ním stretne ako prvý...“   
   Možnože Jeho vôľa je, že odídem skôr ako sestra Lucia a že si bude musieť nájsť iného 
lekára!... 
,,Áno, to je pravda! Ale ak by sa to stalo, nezabudnite sa tam za mňa prihovoriť, ja sa budem 
tiež za vás modliť... Ak zomriem prvá, ako si myslím, že sa to tak stane, budem sa za vás 
prihovárať a mám nádej, že sa tam budem naďalej modliť a vzdávať Mu vďaky!“ 
   To, čo sme si predsavzali v tejto dohode je, že ktorákoľvek z nás zomrie ako prvá, bude sa 
v nebi modliť za tú druhú s istotou, že tieto modlitby budú pokračovať až po príchod do 
Otcovho náručia! 
   Nikdy vo svojom živote nezabudnem na tieto láskyplné chvíle, v ktorých prežívam radosť 
zo stretnutia našich duší! 
   V nedeľu 13.februára 2005 som zamierila na Karmel, aby som sa pozrela na to, ako prežila 
noc. Do žíl sme jej dali sérum deň predtým, ktoré ešte ráno tieklo kvôli krehkosti jej ciev, 
ktoré sa často trhali a prerušovali vnútrožilový príjem séra v určitých okamihoch. Potom sme 
ich dávali do iných ciev a na iné miesta, ktoré spolupracovali s touto lekárskou procedúrou. 



32 
 

Museli sme tento proces často opakovať v čase, keď sestra Lucia trpela, hoci vždy 
s trpezlivosťou a bez sťažovania sa znášala všetko hrdinsky. 
   Ráno v ten deň som plánovala dať jej popoludní sérum na iné miesto, pretože sestra Lucia 
práve dostala fax od Jeho Svätosti Jána Pavla II., a vyzerala byť živšia a bdelá. Matka kláštora 
ma informovala, že biskup Albino Cleto s ňou trávil chvíľu čas, a potom, keď sa jej prečítal 
ten fax, naznačila, že ho chce vidieť a osobne si ho prečítať, čo sme pochopili tým, že 
vyjadrila túžbu dať si okuliare a pohľadom sledovala text, ktorý držala v rukách. Toto gesto 
bolo pre nás svedectvom, ktoré v nás zanechalo emócie a akúsi lásku i nehu. Jedna sestra 
zachytila tento okamih na fotografii. Krátko nato som navrhla, že po obede pripravím sérum 
spolu s mojou zdravotnou sestrou, s ktorou som sa skontaktovala len pre tento účel. Okolo 
11:00 som odišla z Karmelu na svätú omšu, a potom sa vrátila späť k sestre Lucii, ktorá bola 
v pokoji a zdalo sa, že si chce odpočinúť. Rozhodla som sa, že ju nechám v tichu si 
oddýchnuť plánujúc, že po obede sa k nej vrátim.                                                   Dr.Branca Paul  
                                                                                                                          
   Naša Pani navštívila hrob sestry Lucie 
Po rokoch umiestnenia sochy Nepoškvrneného Srdca Márie (vytesanej Josém Ferreira 
Thedim), na výstave ´Byť tajomstvom Srdca,´ ktorá sa konala v Conviviun svätého Augustína 
(Bazilika Najsvätejšej Trojice), od novembra 2012 do októbra 2013, sa vrátila späť na Karmel 
v Coimbre. Tento originál, podľa ktorého bolo vytvorených mnoho replík, bol vytesaný podľa 
usmernení sestry Lucie, ktorá osobne doprevádzala prácu sochára. 
Po tejto výstave bola socha podrobená procesu čistenia a reštaurácie vďaka Svätyni vo 
Fatime, čím sa vrátila soche jej pôvodná krása spred 65 rokov. 
Významným gestom Oblasti umenia a kultúrneho dedičstva v Múzeu Fatimskej svätyne bolo 
prenesenie sochy k hrobu pastierky Lucie, umiestnenej v Bazilike našej Ružencovej Pani, 
blízko miesta, kde naša Pani sľúbila, že jej Nepoškvrnené Srdce bude jej bezpečným 
útočiskom. Sestra Lucia bola zodpovedná za prijatie a šírenie posolstva i úcty voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie, vynaložiac veľké úsilie, aby sa dokončila práca na tejto soche. 
Bolo to teda dojímavé stretnutie, hoci sestra Lucia je už teraz s našou Pani, ale určite jej 
neprestáva byť vďačná. 
 
 
 
   Rukopis: Tretia časť tajomstva je predmetom diplomatického a paleografického štúdia   
Svätyňa vo Fatime požiadala o diplomatické preštudovanie a dešifrovanie Rukopisu Tretej 
časti Fatimského posolstva, pričom tým poverila univerzitnú profesorku z Fakulty umenia na 
Univerzite v Coimbre, odborníčku na diplomaciu a paleografiu: Mária José Azevedo Santos. 
Táto profesorka bola vo svetle týchto dvoch odborov pozvaná preskúmať Rukopis Tretej časti 
Fatimského posolstva, ktorého vlastníkom je Vatikán, v súčasnosti je však zverený Fatimskej 
svätyni, ktorá ho umiestnila do prebiehajúcej výstavy: ´Tajomstvo a Zjavenie,´ dostupnej 
verejnosti do konca októbra 2014. V závere Mária José Azevedo Santos rozpráva: ,,Je pravda, 
že rukopis bol napísaný na listovom papieri bez vodoznaku a, čo je prekvapujúce, nenesie 
podpis sestry Lucie.“ A potom pridala: ,,Cirkev nikdy nepochybovala o tom, že dokument bol 
pravý. Ak sa Cirkev odvoláva na vedu, aby sa podrobila čítaniu daných rukopisov, mohli by 
sme samozrejme nájsť nejaké protichodné prvky, ktoré nie sú dôkazom,“ takisto na to 
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poukazuje, aby potvrdila, že ,,máme pred sebou autentický dokument, skutočný a pravý, ktorý 
bol napísaný rukou sestry Lucie. A z tohto uhla pohľadu je Rukopis Tretej časti Fatimského 
posolstva dedičstvom ľudstva.“ 
 

 

Sestra Lucia nám zanecháva príklad veľkej vernosti Pánovi a radostného prijatia Božej 
vôle. S dojatím si spomínam na mnohé naše spoločné stretnutia a na putá duchovného 

priateľstva, ktoré časom zosilnievali. 
(Ján Pavol II. ) 

 
Text sestry Lucie... Tretie zjavenie našej Pani 
   13.júl 1917 - Krátko po tom, ako sme prišli na Cova da Iria k dubu a keď sme sa modlili 
s početným zástupom ruženec, zbadali sme odraz obvyklej žiary a v zapätí na to Pannu Máriu 
nad dubom. 
   „Čo si odo mňa prajete?“ opýtala som sa. 
   „Prajem si, aby ste sem prišli opäť 13.dňa nasledujúceho mesiaca, aby ste sa ďalej každý 
deň modlili ruženec k Panne Márii, Kráľovnej presvätého ruženca, aby ste tak vyprosili 
svetu mier a koniec vojny, lebo len ona vám bude môcť pomôcť.“ 
   „Chcela by som vás poprosiť, aby ste nám povedali, kto ste, a aby ste urobili zázrak, aby 
všetci ľudia uverili, že sa nám zjavujete.“ 
   „Prichádzajte sem každý mesiac. V októbri vám poviem, kto som, čo si prajem, a urobím 
zázrak, ktorí budú môcť všetci vidieť, aby uverili.“ 
   Potom som predniesla niekoľko prosieb, už sa presne nepamätám. Spomínam si len na to, že 
Panna Mária povedala, že sa treba modliť ruženec, aby tie milosti boli udelené ešte v tomto 
roku. Potom pokračovala: „Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď prinášate 
nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za 
hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ 
   Pri posledných slovách našej Pani, roztvorila znova ruky ako v obidvoch predchádzajúcich 
mesiacoch. Zdalo sa, že žiara preniká zem a videli sme akoby ohnivé more. V tom ohni boli 
diabli a duše, podobné priehľadným a čiernym alebo bronzovým žeravým uhlíkom v ľudskej 
podobe, vznášali sa v tom požiari, zmietané plameňmi, ktoré z nich šľahali s mrakmi dymu, 
padali na všetky strany ako iskry pri obrovských požiaroch, bez tiaže a rovnováhy, za 
bolestného a zúfalého volania a nariekania, ktoré vzbudzovalo strach a rozochvievalo hrôzou. 
   Boli sme vydesení, a akoby sme prosili o pomoc a útechu, pozreli sme na našu Pani, ktorá 
nám s takou láskou, a zároveň som smútkom povedala: 
   „Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby boli zachránení, chce 
Boh zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám 
poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa chýli ku koncu. Ale ak neprestanú 
urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožiarenú 
neznámym svetlom, vedzte, že je to veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá 
svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého Otca. 
   Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci. Ak ľudia splnia moje 
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želania, Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, Rusko bude šíriť svoje bludy po celom svete, 
spôsobujúc vojny a prenasledovania Cirkvi. Dobrí budú mučení, Svätý Otec bude musieť 
veľa trpieť, rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. 
Svätý Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier. 
Portugalsko si vždy zachová vieru,...“                                                                                      
                                                                                     sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky) 
 
To láska dáva hodnotu našim modlitbám a obetám 
   Vo videní pekla, ktoré naša Pani ukázala maličkým pastierikom, sme videli oheň, ale 
neviem, aký typ ohňa to bol. Určite to nebol oheň, ktorý sme zvyknutí vidieť tu na zemi. 
V nadprirodzenej oblasti neexistuje matéria, ani hmota, ktorá by udržiavala oheň.  
   Ježiš Kristus hovoriac o pekle vravel, že tam bude plač a škrípanie zubami. Význam, ktorý 
nám to objasňuje, je ten, že tu ide o oheň hnevu, zúfalstva, nenávisti, ducha pomsty, a iné. 
Možnože, a to je isté, že existuje cesta do pekla, a či to je dôvod, ktorý znepokojuje našu 
Pani? Takto to ona sama vysvetľuje vo svojom posolstve, opakovane prosiac o modlitby 
a obety za obrátenie hriešnikov. 
   Aby sa zachránili títo úbohí hriešnici, žiada naša Pani úctu k jej Nepoškvrnenému Srdcu. 
Odpovedala: Boh to tak chce. Áno, Boh ju urobil – ako Matku Božieho ľudu – cestou spásy, 
bránou do neba, útočiskom hriešnikov, ktorí sa k Nemu obrátia s vierou, nádejou a láskou, 
urobil ju Pomocnicou kresťanov, Matkou Spasiteľa, ktorý nám na jej príhovor u Boha prináša 
milosť odpustenia pre tých, ktorí úprimne konajú pokánie a prosia o milosť obrátenia. Matka 
Božej milosti, Matka Božej lásky, ktorej symbolom je jej Nepoškvrnené Srdce, Mária je 
nádobou Božej Lásky a duší vykúpených vykupiteľským dielom Ježiša Krista, jej Syna, ktoré 
zveril do starostlivosti svojej Matky, keď zomieral na Kalvárii, pribitý na kríži: ,,Žena, hľa, 
tvoj Syn!“ (Jn 19,26). Je to Mária, ktorá vo svojom materinskom Srdci znášala všetky urážky 
spôsobené voči Bohu, Ježišovi Kristovi, jej Synovi. Takto naša modlitba i naše obety, 
zjednotené v modlitbe s obetou Ježiša Krista, dopĺňajú to, čo chýba Jeho vykupiteľskému 
dielu, ktoré sa nás bytostne dotýka, keďže sme údmi Jeho mystického Tela, vedúc nás 
s vierou a s láskou, s ťarchou našich krížov, hovoriac tak, ako nás to učí naša Pani: ,,Ježišu, 
konám to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov...“ áno, pretože láska dáva hodnotu našim 
modlitbám i obetám v zjednotení v modlitbe s Kristovou obetou. 
   ,,...a bude mier,“ pokoj, ktorý je ovocím nášho stretnutia s Bohom, byť verný a pevný 
v dodržiavaní Jeho Zákona – Desatoro Božích prikázaní.  
   ,,Vojna sa chýli ku koncu,“ odkazuje na I. svetovú vojnu v rokoch 1914-1918. ,,Ale ak 
neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutejšia vojna.“ Rozumie 
sa tým to, že táto vojna by bola krutejšia? Bola by to ateistická vojna, vojna proti viere, proti 
Bohu, proti Božiemu ľudu, vojna na vyhubenie židov, z ktorých pochádzal Ježiš Kristus, naša 
Pani i apoštoli, ktorí nám odovzdali Božie slovo a dar viery, nádeje a lásky.  
   ,,Až uvidíte noc ožiarenú neznámym svetlom,...“ neznamená, že Boh chce vojnu, Boh je 
predsa Pán pokoja, dobroty, milosrdenstva a lásky: ,,Aby ste sa milovali navzájom ako som ja 
miloval vás.“ (Jn 15,12). Je to Pánovo prikázanie, prvé a zároveň posledné prikázanie 
Božieho zákona. No vojny nie sú zakázané, takisto ako aj množstvo hriechov páchaných na 
zemi, skrze dar slobody, ktorým Boh obdaril ľudstvo, pretože túži, aby sme Mu slúžili, 
poslúchali Ho i milovali slobodne, nie z donútenia. Ak ľudia zneužívajú tento dar na páchanie 
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zla, oni sami sú za to zodpovední pred Bohom vo svojom vlastnom svedomí i voči ľudstvu, 
ktoré trpí dôsledkami ich chýb. Boží ľud sa však skrze tieto dôsledky očisťuje od vlastných 
hriechov i od hriechov ľudstva, ktoré upadá.  
   ,,Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci.“ Áno, pretože zasvätenie 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie je putom jednoty s Matkou mystického Kristovho Tela 
i s Kristom prítomným v Eucharistii, ktorý sa pre nás stal každodenným Chlebom. 
   ,,Ale nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“ nad všetkými týmito vojnami 
prebiehajúcimi na celom svete, spôsobené omylmi rozchýrenými Ruskom. ,,Svätý Otec mi 
zasvätí Rusko, to sa obráti.“ Slovo ´obrátiť sa,´ znamená, že sa udeje zmena zo zlého na 
dobré. Toto zasvätenie sa uskutočnilo vďaka Svätému Otcovi, pápežovi Jánovi Pavlovi II. 
v Ríme, a to verejne 25.marca 1984 pred sochou našej Pani, ktorá je uctievaná v Kaplnke 
Zjavení v Cova da Iria vo Fatime. Svätý Otec písal všetkým biskupom sveta s prosbou, aby sa 
pripojili k Jeho Svätosti v tomto akte zasvätenia, ktoré by zámerne viedlo z Ríma, aby sa tak 
zdôraznilo toto zasvätenie, ktoré žiadala naša Pani vo Fatime. Dobre známe sú dejiny 
všetkých tých, ktorí boli v najkritickejších okamihoch dejín ľudstva, v ktorých veľké 
mocnosti, nepriateľské voči sebe navzájom, plánovali a pripravovali atómovú vojnu, ktorá by 
zničila svet, ak nie celý, tak aspoň väčšiu časť - a aké by boli šance na prežitie?  
   ,,a svetu bude dopriaty na nejakú dobu mier.“ Tento prísľub sa týka vojen, ktoré vypukli 
na celom svete skrze ateistický komunizmus, a sú to práve tieto vojny, o ktorých hovorí naša 
Pani, že nad nimi zvíťazí jej Nepoškvrnené Srdce, o tom ona rozprávala. 
   ,,Portugalsko si vždy zachová vieru,...“ Tento prísľub zase naznačuje, že v Portugalsku sa 
navždy uchová viera, a udržala sa aj vtedy, keď ju ateisti chceli odstrániť a zničiť. 
                                                                      sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Ako vidím  posolstvo) 
 
Svet zavinutý do Božej lásky 
   Téma Fatimskej svätyne pre pastoračný rok 2013/2014 je motivovaná odporúčaním, ktoré 
dala naša Pani deťom, radiac im, aby pri prinášaní obety a modlitieb vždy hovorili: ,,Ježišu, 
konám to z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy voči 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Je to perfektná téma, ktorá nám pomáha pochopiť 
veľké tajomstvo lásky, ktorú má Boh k nám, a našej lásky ako odpoveď na Jeho túžbu, aby 
sme neodmietli Toho, ktorý nám dáva všetko, a tak nám nič nechýba. 
   JE TO Z LÁSKY K TEBE. Uvažujeme nad láskou Ježiša Vykupiteľa, Dobrého Pastiera, 
Milosrdného Samaritána, Priateľa hriešnikov, ktorý nás nekonečne miluje, a o kríži, ktorý je 
najväčším dôkazom tejto Lásky k nám. Nevieme ako, ale túžime opätovať toľkú lásku, 
chválu, odčinenie hriechov i utrpenie, uvažujúc nad láskou, ktorú nám Ježiš dáva, aby sme 
rástli v túžbe milovať Ho viac a lepšie. Všetko spočíva v láske k Nemu: modlitba, utrpenie, 
práca, pokánie, celý náš život, každá sekunda. Sme ´živou obetou´ obetovanou s Kristom 
skrze lásku, keďže to bola práve Jeho Láska, ktorá nás zachránila, a aj my sa Ho snažíme 
milovať a milovať aj svet rovnakou láskou, akou ho miluje On sám, čím prispievame k spáse. 
   OBRÁTENIE HRIEŠNIKOV. Prvá požiadavka, ktorú predložila naša Pani, bolo obrátenie 
hriešnikov. Ježiš sa obetoval z lásky, aby získal milosť obrátenia hriešnikov. Každý, kto je 
pokrstený, nesie túto zodpovednosť: byť s Kristom Vykupiteľom, spolupracovať na obrátení 
hriešnikov, obetovať všetko, aby bol svet zachránený, a aby našiel Ježišovu Lásku, Jeho 
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Slovo a Jeho Pravdu. Hriech, ktorý je prítomný vo svete, potrebuje svoje odčinenie, čo je 
ďalšie meno lásky. Hriešnici potrebujú obrátenie, a iba láska, život obetovaný z lásky im 
môže pomôcť, aby sa obrátili. Každý je za to zodpovedný, môžeme aj my spolupracovať na 
uskutočnení a rozvoji tejto výzvy. 
   UZMIERENIE ZA HRIECHY VOČI NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU MÁRIE. Táto Pani je 
našou Matkou. Musíme konať pokánie za hriechy, ktoré jej ubližujú a zraňujú. Musíme ju 
utešiť. Vo svete je veľa rúhania, urážok a nadávok ohľadom mena Panny Márie, mnohí 
popierajú jej cnosti, jej Nepoškvrnené Počatie, jej panenstvo. Je toľko urážok voči jej Srdcu, 
jej zobrazeniam, voči jej láske a poslaniu. Uzmierovaním za hriechy sa pokúšame milovať 
túto Pani a jej Srdce aj za tých, ktorí ju nemilujú a urážajú ju. Táto Matka si zaslúži všetku 
lásku sŕdc svojich synov a dcér. Dajme si záväzok, že sa budeme modliť za takúto lásku pre 
tých, ktorí ju nemilujú, ani sa k nej nemodlia, buďme jej nablízku, buďme jej priateľmi, v jej 
spoločnosti.                                                                                              Father Dário P.Pedroso, S.J. 
 
Duša, ktorá rastie, pozdvihuje celý svet 
   Sestra Lucia nám zanecháva príklad veľkej vernosti voči Pánovi i radostného prijatia Božej 
vôle. S dojatím si spomínam na naše spoločné stretnutia s ňou a na putá duchovného 
priateľstva medzi nami, ktoré časom zosilnievali. Vždy som sa cítil podporovaný jej sľubom, 
že sa za mňa modlí každý deň, zvlášť počas náročných chvíľ skúšok a utrpenia. 
                                                                         posolstvo Jána Pavla II. pri pohrebe sestry Lucie, 14.februára 2005                              
 
   ,,Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch...“ (Mk 6,7). Takto nás Evanjelium 
vovádza do poslania, ktoré bolo zverené Dvanástim. Od začiatku odovzdania tohto poverenia 
ohlasovať spásu, sme zapojení do ´veľkonočného spoločenstva,´ ktoré vychádza zo stretnutia, 
a skrze stretnutie sa tvorí bratstvo, vzájomné zdieľanie a spoločenstvo. Samotné spoločenstvo 
je v každom období v srdci dejín, ktoré Boh nanovo píše cez množstvo mužov i žien, ktorí 
boli pred nami. To bolo aj v prípade napr. Františka a Kláry, Jána od Kríža a Terézie z Avily, 
a myslím, že to nebude trúfalé a príliš smelé tvrdiť, že je to aj u Jána Pavla II. a sestry Lucie. 
   Vychádzame tak z nedávneho svätorečenia Jána Pavla II. a jeho hlbokého spojenia s malou 
karmelitánkou z Coimbry. Napokon, čo ich tak hlboko zjednotilo? Verím, že tu môžeme 
hovoriť o ´duchovnom priateľstve,´ na základe troch skutočností, ktoré poznačili ich životy, 
a ktoré sú výzvou rovnako aj pre nás: bolestná skúsenosť vojny, ich úplné zasvätenie Bohu 
a ich verná láska k Nepoškvrnenému Srdcu Márie. 
   Lucia, ešte vo veku puberty, a Karol, s neposedným srdcom siroty, vidia, že ich životy sú 
skrížené ´špirálou zla,´ ktorá je vyvolaná vojnou, akoukoľvek vojnou, či už tou vonkajšou 
alebo prebiehajúcou v našom vnútri. Táto bolestná skúsenosť sa hlboko vryla do ich sŕdc 
a formovala ich život tak, ako pracuje majster so zlatom alebo hrnčiar s hlinou, aby sa tak stali 
´živými svätostánkami pokoja,´ budovateľmi toho pokoja, vďaka ktorému sa môžeme 
nazývať Božími deťmi (porov. Mt 5,9). Pápež Ján Pavol II. si na to spomínal veľmi dobre: 
,,Patrím do generácie, ktorá žila počas Druhej svetovej vojny, a ktorá prežila túto vojnu. 
Cítim povinnosť povedať všetkým mladým ľuďom, tým mladším než som ja, ktorí nemajú túto 
skúsenosť: ´Nikdy viac vojna,´ ako povedal pápež Pavol VI. pri svojej prvej návšteve 
Spojených Štátov. Musíme urobiť všetko, čo je možné! Vieme, že pokoj nie je vždy možný. Ale 
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všetci si uvedomujeme, akú veľkú zodpovednosť zaň máme. A teda, modlitba a pokánie!“ (pri 
modlitbe Anjel Pána, 16.marca 2003). 
   Formovaní touto túžbou po pokoji a zmierení medzi ľuďmi, sa životy Lucie a Karola stanú 
´malou obetou,´ púťou, ktorá povedie k úplnému sebadarovaniu Bohu. S láskou k svätosti 
Boha a k Jeho vôli, nás Lucia a Karol učia, aby sme sa nebáli žiť s odvahou a vernosťou 
povolanie, ktoré Boh dáva každému z nás. Lucia o svojom povolaní karmelitánky píše 
v dvoch listoch, ktoré si môžeme prečítať z jej biografie: Ľudia vo svete si uvedomujú svoje 
hlboké šťastie, ktoré oznamuje Boh dušiam, ktoré sú Mu oddané a verne Mu slúžia... Práve tu 
môžem mnohým lepšie pomôcť obetou, dôverným životom zjednotenia s Bohom a modlitbou 
(Um Caminho Sob O Olhar De Maria: Cesta pod pohľadom Márie, str.348 a 345). 
   V Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie nachádzajú tieto deti útočisko a cestu, ktorá ich 
povedie k Bohu. Srdce, ktoré ich učilo objímať svet a ľudské srdcia v ňom, v ktorých sú 
ukryté najhlbšie túžby po dobre a pravde, ktoré do nich vložil Boh. Ako veľkí ´apoštoli 
pokoja´ a svedkovia vernosti i Božej svätosti s oddanou láskou k Panne Márii, nám títo 
apoštoli Lucia a Ján Pavol II. poukazujú na istú cestu svätosti. Je to cesta ´duchovného 
priateľstva´ s Bohom a so svetom, čo znamená, každodenná cesta Evanjelia a Života. Cesta, 
na ktorej sa ľudský život slávi s ´vôňou´ nežnosti a milosrdenstva, kde viera je zdieľaná 
s jednoduchosťou a s konkrétnymi skutkami milosrdenstva a lásky voči tým najposlednejším, 
zvlášť voči ´úbohým hriešnikom,´ za ktorých nás Pani jasnejšia než slnko žiadala prihovárať 
sa a byť pre nich útechou. Prihovárať sa a utešovať hriešnikov nie prísnym súdom, ale vždy 
s vernosťou a modlitbou, gestami, ktoré vedú k obráteniu a ktoré robia z nášho každodenného 
života ´cestu, ktorá vedie do neba.´ A teda, v tomto testamente, ktorí nám títo veľkí svätci, 
naši súčasníci zanechali, nám ukázali istotu, že ´duša, ktorá rastie, pozdvihuje celý svet.´ 
                                                           Fr. Luís Miranda, vice-rektor Pontifikálneho Portugalského kolégia v Ríme 
 
 
  Let k svetlu 
   Niekoľko minút po 3.hodine som sa vrátila na Karmel. Matka prišla za mnou a čoskoro si 
moje srdce uvedomilo, že ma pripravovala na niečo, čo sa stalo neočakávane. V tejto 
pokojnej, a zároveň i dramatickej situácii mi povedala: ,,Slečna doktorka, neviem, ale zdá sa 
mi, že už viac nebude potrebovať nové sérum... po tom, čo slečna doktorka odišla, sestra 
Lucia zaspala... a zdá sa, že sa už viac nechce zobudiť!... Neodpovedá, nereaguje na naše 
volania... Slečna doktorka uvidí, a ak zistí, že to nič nie je, bolo by pekné, aby ju ušetrili 
ďalších bolestných ´pichaní.´  
   S búšiacim srdcom sme sa náhlili cez klauzúru až do jej izby, kde ležala na smrteľnej posteli 
a skutočne bola v hlbokom spánku. Vykonala som vhodnú klinickú dotykovú skúšku a všimla 
som si, že upadla do kómy, pričom už viac nereagovala na žiadne podnety, zvlášť na bolesť. 
Jej dýchanie sa stávalo nepravidelným ako je to u ľudí so srdcovými ochoreniami, čo 
naznačovalo zlyhanie kardio-respiračných funkcií... a následne blízky koniec jej pozemského 
života, napriek pomoci kyslíkovej terapie, ktorá sa jej ustavične podávala. Predtým sme sa so 
sestrou zhodli, že sa sem vrátim, aby som znova pokračovala v podávaní vnútrožilovej liečby. 
Avšak kvôli daným okolnostiam sme zostali pri nej bdieť, čakajúc na to, ako sa vyvinú 
udalosti, aby sme ju zachránili v danú chvíľu, keďže naše postupy sa zdali byť už neúčinné.  
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   Zostali sme sa všetci modliť a bolo už takmer 5 hodín, keď dorazil biskup Coimbry – 
Albino Cleto. V to ráno sľúbil Matke Božej, že sa na konci dňa vráti, aby navštívil sestru 
Luciu. Keď vstúpil do izby a povedali mu, aký je aktuálny stav sestry Lucie, hneď sa ma pýtal 
na predpokladaný priebeh choroby, a hoci to ráno vyzeralo úplne inak ako teraz, musel čeliť 
danej skutočnosti. Navzdory nášmu rozhovoru a šoku zo všetkého, čo sa dialo, Jeho 
Excelencia navrhla, aby sme sa začali modliť modlitby za zomierajúcich. Všetky sestry 
z komunity vošli do izby s uslzenými očami, kľakli si okolo postele, na ktorej sestra Lucia 
konala svoju najväčšiu obetu. Po jej pravici kľačala Matka a sestra ošetrovateľka. Naľavo od 
sestry Lucie bol biskup a ja. Všetci sme sa postavili, zjednocujúc sa v modlitbe, ktorú biskup 
Albino vysielal do neba, s úpenlivými prosbami a s vďačnosťou za dar života našej drahej 
sestry. V atmosfére veľkého pokoja, kde sa pocity nedajú presne opísať, nás zaplavila 
mimoriadna ľahkosť, nevysvetliteľne zmiešaná so smútkom i s radosťou, silno zakorenená 
v našich srdciach.  
   Po niekoľkých minútach modlitby sa ma biskup znova opýtal na zdravotný stav sestry 
Lucie, ktorá vyzerala byť nezmenená: ,,Predpokladá slečna doktorka, že tento zdravotný stav 
by mohol ešte trvať dlho?“ S neodvratnou úzkosťou ohľadom dôkladnosti, ktorú vyžaduje 
moje povolanie, ktoré sa snaží odpovedať na opodstatnené otázky a poskytnúť odpovede, 
ktoré nás trápia a sužujú stále viac, sme si vždy vedomí, že život nie je v ľudských rukách, 
som odpovedala: ,,Na túto otázku budem sotva schopná odpovedať, pretože iba Boh sám vie, 
koľko ešte času zostane naša sestra v ľudskom príbytku... Klinické príznaky naznačujú 
vážnosť jej stavu, ale nedá sa predpokladať, ako dlho takto zostane... Bohu nič nie je 
nemožné... Biskup to vie lepšie než ja!“ Na to povedal: ,,Zhrniem modlitby do slov: Nech je 
Božia vôľa!“ V tej chvíli znova začal opakovať predchádzajúce vzývania a modlitby.   
   Udalosti, ktoré nasledovali potom, boli také nepravdepodobné ako ohromujúce a úžasné 
zároveň. Náhle sa sestra Lucia preberá a otvára svoje oči. S výrazom, v ktorom sa mieša údiv, 
prekvapenie a vytrženie, nás zahŕňa svojím pohľadom a zdá sa, že nás chce všetkých objať, 
hľadiac na nás s nežnosťou a vďačnosťou. Zľava doprava prechádzala cez celý zástup 
priateľov, ktorí ju sprevádzali v tomto spoločenstve, v tejto komunite, dávajúc jej život, ktorý 
sa blížil k záveru. Potom - ako svoje posledné gesto - upriamila svoj pohľad na Matku 
predstavenú, vernú spoločníčku počas všetkých týchto okamihov tohto zvrchovaného daru. 
Potom sa nad ňu Matka jemne naklonila a dala kríž pred jej tvár, ukazujúc jej Toho, ktorý bol 
Milovaným celého jej života. V tejto chvíli hľadela sestra Lucia v úžase, upriamená na kríž, 
pričom jej tvár naznačovala, že kontemplovala Ježiša. Ovinutá do sladkého pokoja 
a vyrovnanosti, zatvorila svoje oči pre tento svet, ukolísaná melódiou piesní a modlitieb, ktoré 
sme všetci intonovali. 
   V prítomnosti srdečnosti a lásky všetkých sestier komunity, spoločníkov a svedkov jej 
úplnej odovzdanosti tomu ÁNO, ku ktorému sa zaviazala pred mnohými rokmi, ju krásna 
Pani jasnejšia než slnko vzala z tohto sveta, darujúc jej život v úplnej vernosti tomu, čo sladká 
Matka od nej žiadala, keď jej priniesla posolstvo z neba, vďaka ktorému sú mnohé duše 
zachránené. 
   So slzami v očiach som potvrdila jej smrť. So svojím stetoskopom, ktorý mi často pomáhal 
zachytiť búšenie srdca v jej hrudníku a počuť jej dýchanie, uznala som, že dych, ktorý naplnil 
celý jej krehký život, bol teraz len mlčaním, tichom. Potvrdili sme, že sestra Lucia odletela 
k Svetlu, a že teraz odpočíva v ´Božom náručí.  ́                                                    Dr. Branca Paul            
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V tichu kláštora v osobnom dôvernom vzťahu, odovzdaného do Božích rúk, bude sestra 

Lucia prorokom Matky Najvyššieho pre naše nepokojné časy a pre hlad po Svetle a Pravde 
(sestra Angela Coelho ) 

 
,,Modlite sa, veľa sa modlite!“ 
   19. august 1917 - Keď sme s Františkom a jeho bratom Jánom hnali ovce na miesto zvané 
Valinhos, mali sme pocit, že sa blíži a obostiera nás niečo nadprirodzené, tušili sme, že sa 
nám zjaví Panna Mária a mrzelo nás, že ju Hyacinta neuvidí. Prosila som preto Jána, aby pre 
ňu išiel. Pretože nechcel ísť, dala som mu dve malé mince, a potom už bežal. 
   Medzitým sme s Františkom zbadali odraz svetla, alebo ako sme tomu hovorili blesk, 
a hneď, ako prišla Hyacinta, sme zbadali nad dubom Pannu Máriu. 
   „Čo si odo mňa prajete?“ 
   „Chcem, aby ste prišli 13. na Cova da Iria a aby ste sa ďalej verne modlili ruženec. 
Posledný mesiac potom urobím zázrak, aby všetci uverili.“ 
   „Čo máme urobiť s peniazmi, ktoré ľudia nechávajú v Cova da Iria?“ 
   „Dajte urobiť 2 nosítka. Jedny ponesieš ty s Hyacintou a dvoma bielo oblečenými 
dievčatami, druhé František s troma chlapcami. Peniaze budú použité na slávnosť 
Ružencovej Panny Márie. Za ostatné peniaze nech sa postaví kaplnka.“ 
   „Prosím vás, aby ste uzdravili niektorých chorých.“ 
   „Áno, v priebehu roka niektorých uzdravím.“ Potom zosmutnela: „Modlite sa, veľa sa 
modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za 
nich nikto neobetuje a nemodlí.“ A zase sa vzniesla ako obvykle smerom na východ.    
                                                                        sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky) 
 
Modlil som sa za teba, aby tvoja viera neochabla 
   Čas od 13.júla do 13.augusta sme strávili s rastúcim množstvom ľudí, ktorí boli unavení 
a rozčarovaní materializmom a klamstvami, prichádzali vo svojom smäde hľadajúc 
nadprirodzené. Medzi nimi bolo aj mnoho takých, ktorí hľadali čokoľvek, čím by mohli 
spochybniť alebo prekrútiť to, čo sa dialo, a tak ukončiť mysticizmus, alebo ako to nazývali.  
   To, čo tu pozorujem, je sila milosti, s ktorou pracoval Boh v týchto úbohých deťoch, vďaka 
čomu boli verní plánom, ktoré mal Boh s nimi i so svojím posolstvom. Taký je Boh: v mlčaní 
a pokoji mätie tých, čo sa považujú za mocných.  
   Preto sa zjavenie neuskutočnilo 13., ale 19.augusta (myslím, že v tom čase deti ešte nevedeli 
vypočítať dni v mesiaci). Avšak to, čo som si istá, je, že to bolo buď v nedeľu alebo v nejaký 
prikázaný sviatok, pretože keď sa deti vrátili do Fatimy, farský kostol bol na svätej omši plný 
ľudí, čo sa stávalo len v nedele a na sviatočné dni, a zjavenie vo Valinhos sa udialo v rovnaký 
deň, ako som to uviedla na inom mieste. 
   19. augusta civilné autority vzali troch maličkých pastierikov späť do Fatimy, nechajúc ich 
vo verande fary oproti kostolu. Zámer bol pravdepodobne ten, aby ľudia pri vychádzaní 
z kostola po svätej omši videli, že boli prepustení, a tak chceli utíšiť tých, čo sa hnevali, že 
boli zajaté tri deti.  
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   Deti sa teda naozaj vrátili domov sprevádzaní svojimi rodičmi, ďalšími členmi rodiny 
a priateľmi, ktorí chceli od nich zistiť, čo sa im tam prihodilo. Ako sa naobedovali so svojou 
rodinou počas toho, čo strážili svoje ovečky vo Valinhos, udialo sa štvrté zjavenie, počas 
ktorého Pani opätovne prosila deti, aby naďalej prichádzali na Cova da Iria vždy 13.dňa 
v mesiaci, a aby sa každý deň modlili ruženec. Potom, ako odpoveď na to, o čo som ju prosila 
na podnet ostatných, týkajúce sa toho, čo chcela urobiť s peniazmi, ktoré ľudia nechávali na 
Cova da Iria, Pani povedala: „Dajte urobiť 2 nosítka. Jedny ponesieš ty s Hyacintou 
a dvoma bielo oblečenými dievčatami, druhé František s troma chlapcami.“ Táto odpoveď 
našej Pani bola vysvetľovaná rôznymi ľuďmi, rôznymi spôsobmi... V tom čase som nič viac 
nehovorila, všetko, čo som vedela, bolo, že práve toto povedala naša Pani.  
   Dnes, hľadiac späť na čas, ktorý prešiel, a na všetko, čo sa stalo, považujem tieto nosítka za 
akýsi druh predzvesti mnohých iných nosítiek, ktoré budú používané na nosenie jej sochy, 
nesúc ju až na kraj zeme, v zmysle toho, čo sám Ježiš Kristus predpovedal svätému Petrovi: 
Modlil som sa za teba, aby tvoja viera neochabla.“ Ona, ako nebeský posol a patrónka celého 
sveta, nám takisto môže povedať: ,,Modlila som sa za teba, aby tvoja viera neochabla, ale 
dozrievala a vždy rástla. Preto som prišla. Boh ma poslal ako sprievodcu a pastierku, Matku 
a Ochrankyňu, aby som sa starala o Pánovo stádo. Preto v podobe sochy cestujem po celom 
svete, na mori i vo vzduchu, aby som hľadala stratené ovečky.“ 
   Pre ňu neexistujú žiadne bariéry, zábrany ani hranice, všetky chodníky sú pre ňu vyrovnané, 
a tak nimi prechádza ako Pani, Kráľovná a Matka. Všetci ľudia ju nadšene vítajú na kolenách, 
prosiac ju o odpustenie, milosť, silu a svetlo, vieru a lásku, dokonca aj tí, čo neveria, 
nedúfajú, nedôverujú, nemilujú. Všetko je to potvrdené dokumentami, ktoré už boli napísané 
a zverejnené Máriou Teresou Pereira da Cunha, očitým svedkom, ktorá bola jednou 
z hlavných členov výboru, ktorý sprevádzal sochu našej Pani na jej prvej ceste okolo sveta.  
   Púť neustále pokračuje aj dnes, a kdekoľvek ide, prináša svetlo viery, nádeje, dôvery 
i lásky, ponúkajúc materinskú ruku deťom, ktoré zablúdili a zišli z cesty, aby ich mohla viesť 
do Otcovho domu. Ježiš Kristus nám povedal, že v nebi je mnoho príbytkov, kde bude miesto 
pre každého z nás. To, čo sa od nás žiada, je, aby sme nikdy netúžili vzdialiť sa z Otcovho 
Domu.                                                sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Ako vidím posolstvo) 
 
Lucia od Ježiša: Karmelitánka v Nepoškvrnenom Srdci Márie 
   Slovami básnika Daniela Faria: sú tí, ktorí sa narodili, aby si vyberali, a tí, ktorí budú rásť, 
aby boli vybraní. Lucia patrí medzi tých druhých. 13.mája 1917 bola povolaná k príbehu 
lásky, ktorý ju vzal ďaleko od Sierra D´Aire, od vrchu, ktorý videl jej narodenie a rast, vrch, 
ktorý tak veľmi milovala. Odísť preč pre ňu znamenalo vystúpiť na iný vrch, na vrch Karmel, 
podobnou cestou ako kráčal prorok Eliáš, dávajúc sa úplne a načúvajúc Bohu, ktorý hovorí 
v tichu a mlčaní. Keď ako dieťa počula hlas Márie v blýskaní a vo svetle, tak v mlčaní 
Karmelu nachádzala Boha už od svojej mladosti. V tichu kláštora sa odovzdala do Božích 
rúk, a stala sa prorokom Božej Matky pre naše nepokojné časy, pre ľudí smädných po Svetle 
a Pravde. Karmelitánske povolanie je miestom, ktoré je naplnené návštevou našej Pani, 
rovnako ako vo Fatime, v ktorom sa Lucia dáva Bohu za ľudstvo, a stáva sa tak poslom 
víťazstva Nepoškvrneného Srdca. V skutočnosti sú to učitelia Karmelu, ktorí jej ukazujú cestu 
učeníka.  
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   S Jánom od Kríža si pripomína, že láska je jej jediným poslaním. Mladá karmelitánka bola 
zaiste vedná modliť sa Duchovnú pieseň: Dal som Ti svoju dušu a všetko, čo bolo moje, som 
vložil do Tvojej služby. Už sa nestarám o dobytok, ani nemám žiadnu inú službu, odkedy sa 
iba láska stala mojím jediným poslaním. Vo svojom FIAT už ako dieťa, odkrýva horizont 
Božej lásky, jej odovzdanosť v rehoľnom živote ešte viac prehĺbi toto ponorenie sa do 
Tajomstva, do rastúcej lásky, pretože láska je jej úlohou. ,,Matka milosrdenstva sa k nám, 
Pane, znížila, aby nás voviedla do oceánu Tvojej Lásky, kde tento horúci plameň spôsobí, že 
budeme žiť večne, žiť toto tajomstvo lásky Najsvätejšej Trojice voči mne!“ (Ako vidím 
posolstvo).  
   Cesta Alžbety od Najsvätejšej Trojice bola poznačená poznaním, že je obývaná Trojjediným 
Bohom: Zdá sa mi, že som našla nebo na zemi, pretože nebo je Boh a Boh je v mojej duši. – 
toto objavuje Lucia, ktorá žila posolstvom darovaným vo Fatime: ,,Toto posolstvo bolo pre 
mňa zjavením tajomstva Boha prítomného vo mne, a mňa vždy prítomnú v Bohu, kde sa Mu 
klaniam, milujem Ho a slúžim Mu s vierou, nádejou a s láskou.“ (Ako vidím posolstvo).   
   S Teréziou od Dieťaťa Ježiš, ktorej Boh daroval svoje nekonečné Milosrdenstvo, skrze ktoré 
kontempluje a miluje druhých dokonalou láskou, Lucia rozpoznala, že aj ona bola vždy 
predmetom plánu milosrdenstva Ježišovho a Máriinho Srdca, aby sa stala nástrojom Božieho 
milosrdenstva vo svete, ktorý je zaplavený nenávisťou, konfliktom, utrpením a popieraním, či 
odmietaním Boha. Vie, že vždy ide o ,,slabý nástroj,“ ktorý chce použiť Boh, aby ,,ukázal, že 
to dielo je Jeho, a že je to On,... kto pokračuje v plánoch Jeho nekonečného milosrdenstva.“ 
(Ako vidím posolstvo).  
   V Terézii od Ježiša, tejto žene, ktorá vášnivo milovala Cirkev, nachádza Lucia jednu 
z najvýraznejších čŕt, ktoré ju približujú sa ešte viac stotožniť s Karmelom. Svätá Terézia 
z Avily napísala: Vo všetkom... sa podriaďujem učeniu Svätej Matky Cirkvi, a ak niečo 
protirečí tomuto učeniu, potom to nie je dobre pochopené.“ U karmelitánky Lucie sme sa 
stretli s rovnakou pokorou a s tou istou vernou úctou voči Cirkvi: ,,Nie som si istá, či to, čo 
hovorím, je presné, a teda ak Svätá Cirkev hovorí inak, dôverujte Jej, a nie mne, pretože ja 
som úbohá a nevzdelaná, môžem sa mýliť. To je to, čo si myslím, nie, čo viem, pretože ja 
neviem nič, ja len milujem a slúžim Bohu a mojim blížnym v Bohu.“ (Ako vidím posolstvo). 
Utrpenie Terézie od Ježiša tvárou v tvár rozdelenej Cirkvi je porovnateľné k utrpeniu Lucie, 
precítiac bolesť Biskupa oblečeného v bielom, ktorý kráča s Cirkvou stúpajúc smerom ku 
Krížu na strašný vrch. Obe dávajú svoj život modlitby a obety za Cirkev. A ak posledné slová 
svätej matky sú slovami dcéry: Zomieram ako dcéra Cirkvi, tak posledný úkon v živote Lucie 
bol ten, že si prečítala správu, ktorú jej poslal pápež Ján Pavol II., slovo Cirkvi, priateľské 
slovo niekoho, kto spoznáva, že ich životy sa navzájom prelínajú v Nepoškvrnenom Srdci 
Márie.  
   Lucia našla Pannu Máriu v Karmeli, v ich duchovnosti. V spoločenstve s našou Pani, 
v napodobňovaní jej cností sa každá bosá karmelitánka učí nasledovať Ježiša až po kríž. 
Matka je vzorom úplnej vernosti a oddanosti Synovi a zjednotenia s Jeho tajomstvom. A takto 
sestra Lucia nachádza svoje ´útočisko a cestu k Bohu,´ ktoré jej prisľúbilo Nepoškvrnené 
Srdce Márie 13.júna 1917.  
   V podvečer jej dlhého života si Lucia zaiste uchovala živú spomienku na Pani jasnejšiu než 
slnko, keď ju navštívila, zahalená do Božieho svetla. Už od detstva bola jej prítomnosť ,,tak 
dôvernou radosťou, že sa jej zdalo, že by ju nič nemohlo odlúčiť od tejto Pani.“ (Ako vidím 
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posolstvo). Vnímame jej modlitbu, ako vyjadrila malá Terézia vo svojej básni Prečo ťa 
milujem, Mária!, akoby očakávanie večného Veľkonočného Rána: ,,Čoskoro Ťa uvidím 
v nebi, Teba, ktorá sa na mňa usmievaš na úsvite môjho života. Znova sa na mňa usmej... 
Matka... príď, už je neskoro.“ Veríme, že opäť a naveky našla úsmev Panny Márie! 
                                     sestra Ângela de Fátima Coelho, asm, Vice-Postulátorka Kauzy blahorečenia sestry Lucie 

 
    
Aby poznali a milovali našu Pani 
   Myslím si, že väčšina Portugalcov by spolu s Jánom Pavlom I. (usmievajúcim pápežom) 
mohli povedať: ,,Začal som milovať Preblahoslavenú Pannu Máriu ešte predtým, než sme sa 
stretli.“ Poukázal na čas, keď sa po večeroch pri kozube pokľačiačky modlil ruženec k svojej 
nebeskej Matke.  
   Keď som dočítal prvý životopis o sestre Lucii – Cesta pod pohľadom Márie,- napísaný 
sestrami v Karmeli svätej Terézie v Coimbre, uvedomil som si, že mi naozaj chýba hlbšie 
poznanie duše sestry Lucie. Každý pozná dejiny pastierikov z Fatimy i zjavenia, ale podľa 
môjho názoru je to veľmi málo, hoci to bol začiatok všetkého. Vďaka knihe Spomienky sestry 
Lucie sa dozvedáme o rodinnom živote, o modlitbách a obetách, o radostných okamihoch, 
skúškach, o samotných zjaveniach, ale aj o 17.júni 1921, keď prišla do Asilo de Vilar (Porto), 
až po jej prirodzenú smrť 13.februára 2005. Stále je čo prehlbovať.  
   Počas zjavenia 13.júna 1917 povedala naša Pani Lucii: ,,Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. 
Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma spoznali a milovali. Netráp sa, ja ťa nikdy 
neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie 
k Bohu.“ Život sestry Lucie pripomína rieku, ktorá, hoci sa míňa, zanecháva po sebe život. 
Od prameňa (Aljustrel), prechádzajúc úzkymi dolinami, obchádzajúc takmer neprekonateľné 
prekážky, dosahuje brány Karmelu v Coimbre, kde akoby stratená v oceáne Lásky, nájde sa 
v plnosti života v Bohu. Nikdy  tam nebola stojatá, hnijúca voda, pretože jej srdce bolo vždy 
v ustavičnom pohybe, poháňané silou lásky, obetujúc svoj život, aby bola naša Pani poznaná 
a milovaná. Skutočne mám rád tieto dve slovesá: poznať a milovať. Hovorí sa, že milujeme 
to, čo nepoznáme. Život sestry Lucie nebol jednoduchý, ale vždy to bol život, ktorý dával 
zmysel skrze úplnú odovzdanosť do Božej vôle: V teba dúfam, môj Bože, dúfam v milosť 
nasledovať verne to, čo Ty chceš odo mňa, dávam Ti všetko, Ty mi dávaš všetko! Skutočne 
môžeme aj na sestru Luciu aplikovať defíniciu karmelitánky, ktorú zapísala blahoslavená 
Alžbeta od Najsvätejšej Trojice: Karmelitánka je sviatosťou Krista. Všetko v nej musí byť 
darované Svätému Bohu, ukrižovanému a naveky milujúcemu Bohu. Ale aby sme Mu to mohli 
odovzdať, musíme sa Mu pripodobniť, byť ako On. Je potrebná viera pre toho, kto sa 
ustavične modlí, vôľa, keď sa napokon necháme chytiť Bohom, aby sme sa neobzerali späť, 
a čisté srdce, ktoré odpovedá na milosť Majstra.  
   Sestra Lucia prežila 57 rokov v karmelitánskom ráde, v Ráde našej Pani z Hory Karmel. Jej 
poslaním vo svete bolo, aby našu Pani poznali a milovali. Chcela by som, aby môj život bol 
cestičkou, ktorá svieti na cestu každého človeka, ukazujúc im vieru, nádej a lásku. To je tá 
cesta, ktorou ju učila kráčať naša Pani, a ktorá ju viedla k Bohu. Aby bola naša Pani poznaná 
a milovaná, je vznešené poslanie, pretože vo svätostánku, ktorým bolo lono Márie, prebýval 
Kristus deväť mesiacov... vo svätostánku viery Cirkvi zostane až do konca sveta, poznaný 
a milovaný veriacimi dušami bude prebývať naveky. 13.mája 1946 – v deň korunovácie našej 
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Pani – bola sestra Lucia v Tuy. V kláštornej záhrade nazbierala nádhernú kyticu ruží, zviazala 
ich bielou stuhou a zaslala ich do Fatimy spolu so sestrou Roca. Na stuhe boli napísané nejaké 
citáty. Prepisujúc iba jeden z nich, mám návrh, aby sme to použili ako modlitbu a modlili sa 
ju každý deň k našej Pani: Nedávam ti korunu zo zlata, pretože som chudobná, dávam ti 
korunu z lásky, ó, nebeská Kráľovná!                      
                                          P.Agostinho Leal, O.C.D., Rektor Svätyňe Dieťaťa Ježiš v Prahe, Marco de Canaveses  
 
Oznamy 
   Nová web stránka sestry Lucie 
Stránka pre kauzu blahorečenia sestry Lucie www.lucia.pt má novú podobu, vďaka ktorej 
bude prístupnejšie niečo vyhľadať a sprevádzať našich návštevníkov. Medzi inými témami, 
stránka naďalej poskytuje správy o udalostiach ohľadom sestry Lucie, takisto bude možné 
zverejniť poďakovania za udelené milosti, nechať modlitbový úmysel, či predplatiť si Noviny 
o sestre Lucii. 
 
Životopis sestry Lucie v anglickom a poľskom jazyku 
Kniha ´Cesta pod pohľadom Márie´ je už dostupná v anglickom a poľskom jazyku. Do 
angličtiny ju preložil James A.Colson a vydalo ju vydavateľstvo Svetový apoštolát Fatimy 
v Spojených Štátoch Amerických, a je dostupná na celom svete. Vydavateľstvo Flos Carmeli, 
ktoré spravujú bosí karmelitáni v Poľsku, preložili túto knihu a s veľkou radosťou predstavili 
život sestry Lucie ľuďom, ktorí sú stále viac zanietení osobou Panny Márie, a zvlášť 
zjaveniami vo Fatime. Kniha, ktorá obsahuje celý životopis sestry Lucie, sa prekladá aj do 
španielčiny, francúzštiny, nemčiny i ruštiny, a predpokladá sa, že to bude čoskoro dostupné aj 
v týchto jazykoch, aby život, posolstvo a svedectvo mohlo obsiahnuť čo najviac ľudí. 
 
    

V čase tejto historickej osobnosti, ktorá sa narodila v Aljustreli a zomrela v Coimbre, 
zanechala Lucia živú spomienku v Rehoľnom spoločenstve, v ktorom žila, a v spoločnosti, 

v ktorej slúžila. 
(Marco Daniel Duarte ) 

 
Boh je spokojný s vašimi obetami 
   13. september 1917 - Keď sa priblížila hodina zjavenia, musela som sa s Hyacintou 
a Františkom pretlačiť veľkým zástupom ľudí, ktorí nás len ťažko nechávali prejsť... 
   Konečne sme sa dostali na Cova da Iria k dubu a začali sme sa modliť s ľuďmi ruženec. 
Krátko na to sme zbadali odraz svetla a Pannu Máriu v korune duba. 
   „Modlite sa ďalej ruženec, aby ste vyprosili koniec vojny. V októbri príde aj Kristus Pán, 
Sedembolestná Panna Mária a Panna Mária Karmelská, svätý Jozef s Ježiškom, aby požehnali 
svet. Boh je s vašimi obetami spokojný, ale nechce, aby ste spali s povrazom obviazaným 
okolo tela. Noste ho iba vo dne.“ 
   „Ľudia chceli, aby som vás poprosila o mnoho vecí: o uzdravenie niektorých chorých 
a jedného hluchonemého.“ 
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   „Áno, niekoho uzdravím, niekoho nie. V októbri urobím zázrak, aby všetci uverili.“ 
A začala sa vznášať a zmizla ako obvykle.    
                                                                      sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky) 
 
   Ale prečo nás žiada modliť sa každý deň ruženec? Pretože modlitba je základ celého 
duchovného života. Ak vynecháme modlitbu, bude nám chýbať nadprirodzený život, ktorý 
nám prináša stretnutie našej duše s Bohom, a toto stretnutie sa uskutočňuje práve v modlitbe. 
   Posolstvo nás vyzýva naďalej sa modliť ruženec, čo je spôsob modlitby, ktorá je 
dostupnejšia pre nás všetkých, veľkých i malých, bohatých i chudobných, múdrych 
i nevzdelaných, všetci ľudia dobrej vôle sa budú môcť každý deň modliť ruženec. 
                                                           sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Výzvy fatimského posolstva) 
 
 
Dve svetlá svätosti: 13.február 2015, homília z príležitosti 10.výročia smrti sestry Lucie 
  Keďže oslavujeme našu vieru v prítomnosti Ježiša, ktorý k nám prichádza v Eucharistii, aby 
sa nás dotýkal a uzdravoval, aby otváral naše oči i uši, pochopiteľne si tu spomenieme na 
Božiu služobnicu, sestru Máriu Luciu od Ježiša a od Nepoškvrneného Srdca, pri 10.výročí od 
jej smrti, ale takisto si pripomenieme jej matku a zakladateľku svätú Teréziu od Ježiša, ktorej 
500. výročie od narodenia slávime tohto roku.  
   Sú to dve ženy, s mnohými odlišnosťami, ale ktoré sú si taktiež podobné, dve svetlá svätosti 
pre celú Cirkev i pre celý svet. 
   Dve ženy, ktoré sa narodili v ten istý deň, 28. marca. Náš Pán si ich obe vzal do tohto Rádu 
našej Pani z Hory Karmel, obe teda nosili habit, ktorý je znakom zasvätenia celého svojho 
života, darovaného a obetovaného Bohu. Sestra Lucia zasiahnutá Bohom a Matkou Ježiša, už 
od svojho detstva spolu so svojimi príbuznými, ktorí sú už oslávení v Cirkvi, sú Božími 
služobníkmi, a skrze nepochopenie zo strany ľudí a ich temnú noc viery, nám zanecháva 
svedectvo vernosti. Terézia od Ježiša, povolaná naším Pánom vo svojej mladosti, aby Ho 
nasledovala radikálnym spôsobom, Mu až takmer 40-ročná odovzdala celé svoje srdce po 
stretnutí sa s Kristom, ktorý trpel za jej hriechy i za hriechy všetkých ľudí.  
   Obe sú dve veľké postavy našich čias. Terézia z Avily, žena z obdobia renesancie 
a vynálezov, ale taktiež z obdobia veľkých rozkolov v Cirkvi vrámci protestantskej 
reformácie, a sestra Lucia, žena, ktorá prežila dve veľké vojny minulého storočia i obdobie, 
v ktorom prevládal ateizmus a rôzne ideológie a propagandy.  
   Tieto dve ženy zažili veľké utrpenie a prenasledovanie: sestra Lucia zo strany politickej 
moci, ktorá bola znepokojená posolstvom Márie, Matky Ježiša, ktoré tieto jednoduché deti 
oznamovali, a Terézia od Ježiša, zo strany inkvizície, ktorá pohŕdala ženami a potláčala ich 
miesto v Cirkvi, skúmala jej rukopisy a jej skúsenosti s Bohom, ktoré v nich opisovala.  
   Avšak tieto dve prorokyne a vnímavé pozorovateľky v tmavej noci, načúvali a verili, že 
Ježiš mohol osvetliť a očistiť ich zrak a sluch od všetkého ľudského. Verili, že skrze modlitbu 
a kontempláciu, chudobným jednoduchým životom a skrytou obetou s Ježišom vo svojich 
Karmeloch, mohli pomáhať ľuďom uzdravovať sa od slepoty a rozdeleniam kvôli vojnám... 
navrhujúc Bohu obrátenie, ktoré nám prináša pokoj, zmierenie a spoločenstvo, pripomínajúc 
nám, že Genezis a Rajská záhrada nie sú ilúziou.  
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   Terézia od Ježiša založila tento Karmelitánsky Rád, čím zverila Cirkvi rodinu modliacich 
a kontemplatívnych misionárov i apoštolov, a sestra Lucia bola Bohom povolaná 
reorganizovať ľudstvo, dávajúc svoj život za Cirkev zbraňami modlitby, životom prežívaným 
s Kristom až do najmenších detailov, s istotou, že pre Boha je vzácnejšia odrobinka čistej 
lásky než mnoho obdivuhodných diel dokopy (svätý Ján od Kríža).  
   Svätá Terézia od Ježiša a jej dcéra v Karmeli, sestra Lucia, zakúsili na vysokom stupni 
krásu Boha a Jeho tajomstvo spoločenstva Najsvätejšej Trojice, ktoré obe uplatnili 
v duchovnom živote, a rozvíjali tak svoj život vo viere, v nádeji a v láske. Modlitba anjela: 
,,Môj Bože, verím v Teba,... a Najsvätejšia Trojica...,“ ktorú sa Lucia verne modlila počas 
celého svojho života, jej pomohli preniknúť do Trojičného a Eucharistického života.  
   Skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré nás pozýva k obráteniu, nás vedie k Bohu, 
k Otcovi, ktorý je vždy pripravený odpúšťať hriešnikovi. A táto skúsenosť je spoločná pre obe 
tieto veľké ženy, ku ktorým musíme pridať aj svätú Teréziu od Dieťaťa Ježiš, ktorá 
ovplyvnila duchovnú cestu sestry Lucie, ešte keď bola veľmi mladá.  
   Tí, ktorí bližšie poznajú život svätej Terézie od Ježiša a život sestry Lucie, rýchlo prídu 
k záveru, že obe v sebe živili veľkú lásku k Cirkvi, obe sú dcérami Cirkvi, a preto vždy 
hľadali a rozoznávali mystické zážitky u teológov a pastierov, vždy však uprednostňovali 
Božiu vôľu, podriadili svoje osobné skúsenosti Učeniu Cirkvi, v úplnej poslušnosti Bohu, 
sprostredkovanej cirkevným spoločenstvom.  
   Napriek tomu, že nemali vysokoškolskú formáciu, iba úplne jednoduchý základ, tieto dve 
neobyčajné dcéry Cirkvi a Karmelu boli vynikajúce spisovateľky dokazujúc, že Božia 
múdrosť nezávisí od teologickej alebo filozofickej prípravy, pretože Boh sa zjavuje maličkým 
a pokorným. Práve Lucii Mária odovzdala posolstvo o obrátení a modlitbe za celú Cirkev, 
a Terézii od Ježiša boli udelené mystické zážitky, stala sa učiteľkou modlitby a duchovného 
života, ba dokonca bola vyhlásená za Učiteľku Cirkvi.  
   Mohli by sme ďalej pokračovať a nachádzať nesmierne veľa spoločných bodov medzi 
Teréziou od Ježiša, na ktorú si spomíname po 500 rokoch od jej narodenia, a medzi sestrou 
Luciou od Ježiša a Nepoškvrneného Srdca, ktorú si pripomíname v deň 10.výročia jej 
odchodu k Otcovi a stretnutia s Máriou i s jej dvoma príbuznými, blahoslaveným Františkom 
a Hyacintou. Stretnutie zakončíme pripomenutím si lásky, ktorou boli obe živené Máriou, 
Matkou Ježiša, vzorom pre všetky zasvätené osoby, zvlášť pre karmelitánov. Svätá Terézia od 
Ježiša nás pozýva ukryť sa pod plášť našej Pani z Hory Karmel, pod jej ochranu, čoho 
symbolom je biely plášť karmelitánok. Sestra Lucia počula od Márie najkrajšiu zo všetkých 
prísľubov: ,,Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie 
k Bohu.“  
   Pán vie, že ľudia na zemi sú plní krásy a pôvabu, ale zároveň sú plní bolesti a utrpenia 
a potrebujú Matku s nežným a materinským srdcom, ktoré odhalí jemnosť Boha Otca 
všetkým Jeho deťom.  
   Pre sestru Luciu bolo Nepoškvrnené Srdce Márie jej útočiskom a pozvala nás ísť k Márii, 
aby sme získali múdrosť tohto materinského srdca, najdôvernejší príbytok na zemi, kde 
môžeme prežívať ešte hlbšie zjednotenie s Bohom. Nepoškvrnené Srdce je miestom čistoty 
a krásy, je to podoba novej ´Rajskej záhrady´ vysnívaná Stvoriteľom pre Jeho stvorenia, a je 
to symbol čistoty srdca, kde môžeme vidieť i počuť Boha, pretože v Ježišovi sme boli znova 
uzdravení skrze Jeho dotyk, aby sme boli schopní radovať sa z Jeho spásy medzi nami 
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a s modlitebným i kontemplatívnym duchom prehlásiť, že ,,všetko robí dobré: aj hluchým 
dáva sluch, aj nemým reč.“                                    o. Joaquim Teixeira, Provinciál bosých karmelitánov 
 
 
 Sestra Lucia, vzor odovzdanosti 
Sestra Lucia prežila väčšiu časť svojho života v Karmeli – 57 rokov. Dnes sa pozeráme na jej 
život uprostred nás, a nachádzame odkaz, príklad života a vášnivé uskutočnenie Božích 
prianí. Tak veľa je toho, čo nás vedie k tomu, aby sme na ňu hľadeli a videli najdokonalejší 
vzor správania sa. Okrem toho, čo napísala atramentom, nám sestra Lucia zanechala dedičstvo 
zapísané v našich srdciach a pozvanie utvrdené slovami, že bude vždy súčasťou nášho života, 
odovzdala nám posolstvo o modlitbe a obrátení, ako spôsob života na priamej ceste podľa 
Božej vôle pre každého z nás. Život karmelitánky za múrmi kláštora, značí odovzdanosť 
Bohu za ľudstvo, je to hojnosť ovocia modlitby v živote modlitby, tichého vyzývania 
radikálne nasledovať Boha. Nemôžeme žiadať vonkajší apoštolát, ale možno zotrvať iba vo 
viere, s vytretými rukami, prosiac Ho za celé ľudstvo o milosť, dávajúc život a prijímajúc 
milosť pre svet. Toto sme videli na sestre Lucii.                         sestry bosé karmelitánky v Coimbre 
 

 

Dôverníčka Nepoškvrneného Srdca Márie nám svojím dlhým životom ukazuje, že 
najzákladnejšou úlohou je milovať Boha a blížneho. Jej zasvätenie sa Nepoškvrnenému 

Srdcu Márie je pozvaním pre každého z nás k rovnakému zasväteniu. 
(o.Marco Luís) 

 
Očakávaný zázrak 
   13. október 1917 -   Z domu sme vyšli dosť skoro, pretože sme si mysleli, že by sme sa po 
ceste omeškali. Množstvo ľudí zaplnilo chodníky. Dážď sa valil prúdom. Moja matka, ktorej 
srdce trhala neistota, čo sa bude diať, a strach, že to bude posledný deň môjho života, ma 
chcela sprevádzať. 
   Keď sme prišli na Cova da Iria k dubu, vyzvala som z nejakého vnútorného vnuknutia ľudí, 
aby zavreli dáždniky a modlili sa s nami ruženec. Zakrátko na to sme zbadali odraz svetla, 
a potom Pannu Máriu nad dubom. 
   „Čo si odo mňa prajete?“ 
   „Chcem ti povedať, aby tu postavili kaplnku k mojej úcte, som Panna Mária, Kráľovná 
ruženca. Naďalej sa denne modlite ruženec. Vojna sa chýli ku koncu a vojaci sa skoro vrátia 
domov.“ 
   „Chcela by som vás poprosiť o veľa vecí: aby ste uzdravili chorých a obrátili hriešnikov,...“ 
   „Niektorých áno, iných nie. Musia sa polepšiť a prosiť o odpustenie svojich hriechov.“ A so 
smutným výrazom: „Nech už neurážajú Boha, bol už toľko urážaný.“ Potom roztvorila ruky 
a nechala ich zažiariť odrazom slnka, a zatiaľ čo sa vznášala hore, premietalo sa jej svetlo do 
slnka. Preto som zvolala, aby sa ľudia dívali do slnka. Nemala som v úmysle upozorňovať na 
slnko, pretože som si ani jeho prítomnosť neuvedomovala. Urobila som to vedená iba 
vnútorným vnuknutím. 
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   Keď Panna Mária zmizla v nedoziernej diaľave oblohy, spozorovali sme vedľa slnka sv. 
Jozefa s Ježiškom a s Pannou Máriou oblečenou do biela s blankytne modrým plášťom. Zdalo 
sa, akoby sv. Jozef s Ježiškom žehnali svet znamením kríža. Keď krátko na to zjavenie 
zmizlo, zbadala som Krista Pána a Pannu Máriu, mala som dojem, že to je Panna Mária 
Bolestná. Zdalo sa, že Kristus Pán žehná svet podobne ako sv. Jozef. Tieto zjavenia zmizli 
a zdalo sa mi, že opäť vidím Pannu Máriu, podobnú Panne Márii Karmelskej. 
                                                                      sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky) 
 
Apoštolka Nepoškvrneného Srdca 
   Myslel som si, že som sestru Luciu už poznal, keďže som poznal Fatimské posolstvo. 
A potom - zjavenia? A neskôr - zjavenie v Tuy? Nedostatok poznania jej životného poslania, 
ktoré od nej žiadali Ježiš a Mária.  
   Stalo sa to vďaka nádhernej knihe ´Cesta pod pohľadom Márie´ a pravidelnejších návštev 
Karmelu v Coimbre, aby som detailnejšie objavil život svätosti.  
   Už asi rok viem, že mám veľmi dobrú priateľku, a to z jednoduchého dôvodu, že sa 
zverujem do jej ochrany a pomoci, a nasledujem toto priateľstvo i skúsenosť v mojom 
každodennom živote. A teda, táto priateľka je naozaj oddaná.  
   Sestra Lucia nás učí nenahraditeľnej hodnote modlitby a pokánia i potrebe vnútorného 
stíšenia. Dôverníčka Nepoškvrneného Srdca Márie nám svojím dlhým životom ukazuje, že 
najzákladnejšou úlohou je milovať Boha a blížneho. Sestra Lucia nám odkrýva Božiu moc, 
zjavenú skrze Máriu, pretože pokorní a slabí sa skrze Boha stávajú silnými. Jej zasvätenie sa 
Nepoškvrnenému Srdcu Márie je pozvaním pre každého z nás k rovnakému zasväteniu, keďže 
celé ľudstvo už bolo zasvätené. Je to potvrdenie, že povolanie každého človeka je život 
v Bohu, ktorého cestou je Kristus skrze Máriu.  
   ,,Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom,“ bola odpoveď našej Pani daná sestre 
Lucii, a toto je tá cesta vytýčená každému z nás skrze veľkú apoštolku Nepoškvrneného Srdca 
Márie, ktorou bola sestra Lucia. Nepoškvrnené Srdce Márie, plné milosti, zvíťazí. Sestra 
Lucia od Ježiša a od Nepoškvrneného Srdca i svätý Ján Pavol II., jej otec (ako kňaz a pápež), 
brat (v Kristovi a ako dieťa Márie), jej dieťa (v pokání a modlitbe maličkej pastierky a potom 
aj zasvätenej karmelitánky), nám pomáhajú v tomto živote povedať: Panenské Srdce Márie, 
buď svetlom a sprevádzaj mňa, tohto úbohého človeka.                     o.Marco Luis (farár v Almade) 
 
Terézia od Ježiša a Lucia od Ježiša: tak podobné, a tak odlišné 
   Ani dve jablká, ani dve ženy, ba ani žiadni dvaja svätci nie sú rovnakí. Sme odlišní už len 
tým, kedy sme sa narodili a spôsobom, akým žijeme vo svete, aká je naša cesta viery, a takisto 
aj naša smrť. Musíme byť pripravení, pretože iba Boh, ktorý nás potešuje, je ten istý, a to nám 
stačí!  
   Môžeme brať do úvahy túžby, hodnoty a úspechy. Takto môžeme nájsť určité spoločné 
body medzi dvoma ľuďmi, s mnohými podobnosťami. Môžu mať spoločné sny, 
prinajmenšom ako časť ich spoločnej cesty. Ale to neznamená, že ľudia sú rovnakí.  
   Možno je to len intuícia, ale meno Terézia osvetľuje svet, je to žena hlboko zakorenená vo 
svete, odvážna, rozhodná a schopná viesť loď s celým národom po mori, so silou vôle, ktorá 
víťazí nad oceánom prekážok. Na druhej strane, Lucia mi prináša svetlo. Možnože je ženou 
mesačného svetla, kto vie. Pripadá mi ako krehká žena, a aj svetlo lampy i mesačné svetlo je 
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slabé. Ale niečo mi hovorí, že nikdy neprestane svietiť, pretože čerpá zo Zdroja, ktorý sa 
nikdy neminie ani neunaví. Lucia je jasná, žiarivá, prináša svetlo.  
   Obe ženy sú medzi sebou vzdialené päť storočí, ale napriek tomu sú si navzájom blízke. 
Obe písali pod poslušnosťou. Hoci, podľa môjho názoru, nechýbalo veľa, a mohli vybuchnúť. 
Terézia začala hovoriť a vyučovať písaním, a písanie znamenalo hovoriť, vždy sa do toho 
nútila, niekedy bola netrpezlivá, akoby nám hovorila: to nie je to, čo si myslím, ale je to tak 
preto, lebo mi budete rozumieť. Lucia písala dôkladne, s väčšou istotou a trpezlivosťou. Vo 
svojich spisoch bola jasnejšia a nevšímala si prílišnú jednoduchosť svojich slov.  
   Terézia je matkou a Lucia je jej dcérou. Terézia berie do rúk prápor, Lucia lampu. Terézia 
značí včera a dnes, zatiaľ čo Lucia aj dnes, aj zajtra. Obe sú ženy, obe karmelitánky, a obe sú 
sväté. Lucia je pastierka a jemná Terézia pochádza z predsiene šľachty. Obe sú učiteľky bez 
univerzity, ženy silných slov, pri oboch ľudia mlčia, pretože ich radi počúvajú. Obe sú dcéry 
Cirkvi, údy Kristovho Tela a neúnavné orodovníčky za potreby Cirkvi. 
   Je to veľká milosť niekoho poznať, aj keď je to nebeská milosť maličkej a pokornej duše. 
Poznanie osoby je viac než otázka, či je človek tučný alebo chudý, plešatý alebo s hustými 
vlasmi, či s dlhou bradou, či je osoba vysoká alebo nízka, chromá, slepá alebo má psychické 
problémy. Akokoľvek, väčšinu času trávime tým, že spoznávame niekoho podľa vonkajška, 
ako sa nám ľudia predstavia. Avšak nie je jednoduché poznať vnútro človeka. Okrem toho, 
kto môže poznať dušu? Poznať dušu znamená poznať dôsledky a príčiny, ktoré riadia ich 
základné smerovanie. Napokon, kto môže povedať to, čo vie len Boh? Kto v dráme chýb 
a počas života spozná dušu? Je to úloha, ktorá patrí jedine Bohu.  
   Stretol som sestru Teréziu od Ježiša nie fyzicky, ale skrze slová jej kníh a skrze životy jej 
duchovných dcér a synov karmelitánskej rodiny. A stretol som sestru Luciu, vlastne som ju 
iba videl s jej hrubými okuliarmi, cez ktoré hľadela svojimi malými očami a jej ruky držali 
paličku. Ženy ako Terézia a Lucia nás môžu vystrašiť, aj keď ich slová sú jemné a ich ruky 
nežné. Napriek nežnosti sú aj strohé, pretože tým, že našli Boha alebo sa Ním nechali nájsť, 
nikdy sa neunavia, neoddýchnu si, pokiaľ Ho nenájdu tvárou v tvár v najposlednejšom kúte 
svojho života. Sú pútnikmi, ktorí sa nezastavia na ceste dokonalosti, pokiaľ ju nedosiahnu. 
Ženy ako ony nemajú strach, sú odvážne, vyzývajú nás kráčať vpred, bezpečnou cestou na 
tomto svete smerovať k nebu, nech príde, čo má prísť, sú úspešné v tom, čo sa deje. Sestra 
Lucia má Teréziu za matku a Terézia má Luciu za sestru. Keďže sú obe vizionárky, po tom, 
čo sa stretli so Svetlom, neúnavne kráčajú cestami duše, tieto vnútorné chodníky sú 
univerzálne a hlbšie než hĺbka vesmíru. Je to vernosť riadenia odstupu od chodníkov duše, 
ktoré naozaj môžu vystrašiť alebo nás trápia. Zemepisne žili obe blízko seba, na území 
Španielska, hoci boli od seba vzdialené päť storočí, jedna s práporom, druhá so sviecou, na 
radosť svojich rovesníkov, ktorí zvíťazili nad zmätkom a chaosom, a pripomínali nám zmysel 
týchto ciest. Dnes prosím obe o ich požehnanie, zatiaľ čo sa pozerám na ich ruky držiace 
pútnickú palicu, a napodobňujem šepot ich pier, opakujúc ostatným litánie, ktoré som počul, 
vzývajúc sladké mená Ježiša Sveta a Máriu Neba.                                         Fr. João Costa, O.C.D. 
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Byť svätý 
   Svätosť je cieľom života každého človeka. Sú veriaci i neveriaci a všetci túžia a usilujú sa 
o dokonalosť, hoci kráčajú rôznymi cestami, či už tými správnymi alebo nesprávnymi, 
vstupujú do svojho srdca, kde je ukrytá túžba po šťastí, ktorá je jediným otvorom pre Boha, 
vďaka čomu môžu dosiahnuť cieľ v plnosti.  
   Cirkev je spoločenstvo pokrstených v Kristovi, ktorí nielen objímajú, dvíhajú povedomie 
a pestujú túto túžbu po svätosti, ale takisto sa otvárajú Božej milosti a odovzdávajú sa Jeho 
láske, aby On mohol uskutočniť tieto túžby. Fatimské posolstvo je pre Cirkev veľkým 
pozvaním k svätosti, ktoré prichádza a vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle. Sestra Lucia 
vnímala túto výzvu k svätosti v istých okolnostiach počas zjavení. Prítomnosť svätého Jozefa 
pri zjavení je silným pozvaním k posväcovaniu rodiny, čo je zároveň kľúčová téma všetkých 
písomností sestry Lucie. Zjavenie Panny Márie Bolestnej, ktorá stojí pod krížom, ako 
vyvrcholenie jej svätého života, je pozvaním k dokonalosti kresťanského života. Napokon 
zjavenie našej Pani z Hory Karmel v jej rehoľnom habite naznačuje výzvu k dokonalosti 
v zasvätenom živote, nasledujúc príklad Krista cez evanjeliové rady čistoty, chudoby 
a poslušnosti. Ale ako Lucia povedala a vysvetlila, je to taktiež naliehavá výzva k svätosti pre 
všetkých kresťanov. Je to pozvanie, ktoré vychádza od Márie, vzoru dokonalej svätosti, ktorá 
môže dozrieť v človeku.  
   Iba skutočný Svätý nás môže povolať a dať nám Jeho svätosť. Tento Svätý je jeden jediný: 
,,Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov...“ (Iz 6,3) a nikoho nemožno k Nemu prirovnať. Boh je 
Svätý vo všetkých svätých. Všetka chvála a všetka sláva patrí jedine Bohu, pretože Boh 
v Trojici Osôb je zvrchovaná, najvyššia dokonalosť, zdroj a pôvod všetkého. Avšak Svätý 
Boh nás pozýva k svätosti, aby sme mali podiel na Jeho svätosti: ,,Buďte svätí, lebo ja, Pán, 
váš Boh, som svätý!“ (Lv 19,2). Boh, podľa slov svätej Terézie od Dieťaťa Ježiš, nežiada od 
nás nedosiahnuteľné veci. Ak nám Boh hovorí, že máme byť svätí, je to preto, že k Jeho 
svätosti možno dosiahnuť. Božia prítomnosť uprostred svojho ľudu je zárukou svätosti. Tam, 
kde On prichádza, kde Svätý Boh je vítaný a prijatý so všetkými znameniami svojej 
prítomnosti, všetko sa mení, očisťuje, objasňuje znovuzískaním novej sily. Priblížiť sa 
k Svätému alebo dovoliť Mu, aby sa priblížil, znamená vstúpiť na zem, ktorá je svätá (Ex 
3,5), posvätné miesto, ktoré dáva nový život tým, ktorí sa tešia v Jeho kráse a v Jeho sláve. 
Svätý sa oddeľuje od svetského, ktoré je vzdialené od Boha, ktoré nie je poznačené nádherou 
Jeho svätosti.        o.Joaquim Teixeira, provinciál O.C.D. (Posvätení v Kristovi, sanktuárium vo Fatime 2014) 
 

 

Lucia sa stáva najväčšou historickou postavou 20.storočia! Dnes to hovorím s presvedčením. 
Nikdy nebudeme schopní naplno pochopiť dejiny Portugalska v 20.storočí, ak by sme toto 

vynechali alebo zatajili. 
(Manuel Couto) 

 
To Boh si vyberá 
   Po celú tú dobu vnímam posolstvo, akoby sa neodohrávalo v čase, pretože v Božích 
plánoch, vo Svetle Jeho nesmiernosti, je to ako keby som vždy bola v  prítomnej chvíli pre 
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Neho, vyznačená pre daný deň, hodinu a sekundu, pretože v zrkadle Jeho Božského Bytia, 
všetko je prítomnosť bez minulosti či budúcnosti.  
   Môžeme to pozorovať v tom, ako premenil dedinu na miesto pokoja, pokánia a modlitieb, 
kde prichádzajú davy ľudí smädných po viere, nádeji a láske, aby pili z prúdov živej vody, 
ktorá hasí smäd a prúdi do večného života. 
   Vyvolil si deti také chudobné, biedne a nevzdelané, že ktokoľvek ich mohol odmietnuť 
a považovať za neschopné podujať sa na takúto úlohu. Ale Boh koná inak ako ľudia, tu nejde 
o to, aby sa Jemu slúžilo, pretože On sám je múdrosť, poznanie, sila a túžba, preto sa môže 
zjednocovať a spájať s tými, v ktorých má On zaľúbenie... práve im sa prihovára, zjavuje im 
seba a premieňa ich podľa plánov svojho milosrdenstva, a takto ukazuje, že to dielo je Jeho, 
a nie tých slabých nástrojov, ktoré si vyberá. Bohu stačí, že tieto nástroje môže formovať, 
premieňať, že v nich môže konať svojou milosťou, ktorá je vtlačená do ich nevinných, čistých 
sŕdc, ktoré odrážajú Jeho prítomnosť, dotyk Jeho milosti a impulzy Jeho lásky. Všetko je Jeho 
dielo. On je umelec, ktorý kreslí a maľuje tento nádherný obraz, ktorý každý vidí, všíma si 
a pozoruje, a žasne, niekto s vierou, iný bez nej, ale nik nedokáže s čistým svedomím poprieť 
skutočnosť, ktorá je zjavná, a ktorú vidia naše oči, a to je ďalší dôkaz existencie jediného 
pravého Boha.  
   Boh si začal pripravovať tieto vyvolené nástroje, keď sa bezstarostne a s radosťou modlili 
a hrali, a On prechádzal popred nich, jemne, nežne a pomaly, akoby bol maličký biely obláčik 
snehu, jasnejší než slnko, s ľudskou postavou, prichádzajúc dole z neba, priťahoval ich 
pohľad a vzbudzoval v nich pozornosť.  
   Čo je to? Pýtali sa medzi sebou úbohé deti: Neviem.  
   A naozaj, dokonca ani dnes neviem. No udalosti, ktoré nasledovali potom, ma viedli 
k tomu, aby som verila, že to mohol byť náš anjel strážny, ktorý nás nasmeroval k plneniu 
Božích plánov.                                   sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Ako vidím posolstvo) 
 
Účasť na svätosti Boha 
   Fatimské posolstvo predstavuje obnovu celej Cirkvi, povolanie ku svätosti skrze modlitbu, 
milosrdnú lásku a pokánie.  
   Sestra Lucia skĺbila Božie dielo a ľudskú spoluprácu v jeden celok: ,,Byť svätým neznamená 
odpočívať, znamená to vedieť sa zriekať a odovzdávať sa Bohu, ustavične Mu hovoriť Áno! 
s láskou, radosťou a veľkorysosťou na všetko, čo Pán žiada. Toto je Božie svetlo, ktoré 
prebýva vo mne, živé svetlo, ktoré ma pozýva žiť toto svetlo pre svetlo! Byť nádobou Božieho 
Svetla, Svetla, ktorým je Boh, ktorý prebýva vo mne a pohlcuje ma. Som maličkou iskrou 
Nesmierneho Svetla, ktorým je Boh! Milujem Ťa, Pane, pretože Ty sám si Láska!“  
   Sestra Lucia sa do hĺbky stotožňovala s Pannou Máriou, Matkou Ježiša, ktorá navštívila 
Fatimu, a jej prítomnosť formovala život sestry Lucie ako bosej karmelitánky. Zanecháva 
nám syntézu toho, čo je svätosť kresťana ako výsledok diela Božej milosti a ľudskej 
spolupráce. Byť svätejším značí, že sa stávame ,,svetlom sveta... čím viac svieti naše svetlo 
pred ľuďmi,“ nie aby sme my ohúrili a žiarili, ale aby sme odrážali samotné Božie svetlo, 
ktoré žiari vo všetkých Jeho svätých.  
   Sestra Lucia nám hovorí, že ,,svätosť je výsledok Božieho konania v nás, a skrze Neho a pre 
Neho sme svätými... Je to láska, ktorá nás očisťuje, posväcuje, ktorá nás zjednocuje 
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i zachraňuje.“ Takto je svetlo svätosti dôsledkom praktizovania milosrdnej lásky v živote 
každého z nás. Vo svojej knihe Výzvy Fatimského posolstva nás učí, aby sme posväcovali 
všetko, čo vychádza z našich rúk: ,,Máme teda posväcovať našu prácu, náš odpočinok, naše 
jedlo i rekreácie úprimne, tak, akoby boli ustavičnou modlitbou. Vieme, že Boh je prítomný, 
myslime na Neho v jednoduchosti, vyjadrením nejakého slova - či už prejavom lásky: Milujem 
Ťa, Pane!, vďačnosti: Ďakujem Ti, Pane za každé dobrodenie! alebo vyjadrením prosby: 
Pane, pomôž mi byť Ti vernou... Takýto skutok a dôverné, blízke priateľstvo s Bohom, 
premieňa našu prácu a naše každodenné povinnosti na pravý život v ustavičnej modlitbe.“ 
Svätosť je zjednocovanie sa s Bohom, náš život v spoločenstve s našimi bratmi a sestrami, 
s prírodou a s celou Najsvätejšou Trojicou, v spoločenstve Božských Osôb. 
                                   o.Joaquim Teixeira, provinciál O.C.D. (Posvätení v Kristovi/ Svätyňa vo Fatime 2014) 
 
 
 
Lucia: pohľad na túto historickú postavu 
   Na konci roka 2014 som zverejnil výzvu na spoluprácu ako člen Historickej komisie 
v Kauze blahorečenia sestry Márie Lucie od Ježiša a Nepoškvrneného Srdca O.C.D. Musím 
priznať, že dovtedy bolo moje poznanie Fatimy ohraničené na to, čo je bežne známe: zjavenia 
a ich historické súvislosti, hlavné postavy, ktorými sú ´traja maličkí pastierikovia´ a postava, 
čosi tajomné a vzdialené od pastierky, ktorá sa neskôr stala karmelitánkou, sestrou Luciou.   
    Takmer o rok neskôr je tu požiadavka na svedectvo historika. A tak to skúšam. No v mysli 
mi prichádza myšlienka, že turista sa nikdy nevracia zo svojej púte rovnaký ako odišiel. 
A práca historika má ten istý účel. Vstupujeme na cestu skrze udalosti, fakty, postavy,... 
akoby sme odstraňovali rozličné vrstvy prachu, ktoré sa časom nahromadili... niečo sa v nás 
mení. Je to neodvratné.  
   Začal som so záverom, ktorý mi ustavične prebiehal v mojej mysli. Niekto by to zhrnul do 
jediného slova: premena. Budem nasledovať súradnice historika: čas a miesto.  
   V roku 1917 sa traja maličkí pastierikovia z hornatej zeme v Strednom Portugalsku stali 
vizionármi. Krátko na to sa pastviny rozšírili, už to bol kraj, a zástup, ktorý ich nasledoval 
a sprevádzal, sa stal nesmierne veľkým, odlišným. O tri roky neskôr je Lucia jediná, ktorá 
zostala z trojčlennej skupiny. Teraz je živým relikviárom, ktorý uchováva posolstvo. Pastierka 
– vizionárka smerovala na sever do Porto-Braga, Tuy, Pontevedra, a stala sa rehoľníčkou.  
   Zástup je ešte stále v Cova da Iria a neustále rastie. Majú nádej, ale mnohí si aj zúfajú pre 
posolstvo. Obracajú sa, aby videli ´našu Ružencovú Pani.´ Pre milióny ľudských tragédií by 
sa toto miesto malo stať útočiskom. Svet napreduje a stáva sa takým, akým nebol nikdy 
predtým. Objavili sa vojny, ktoré sa skončili, bol tam obrovský zápas medzi dobrom a zlom. 
Takto sa 20.storočie stalo známym.  
   Nová éra. Maličká svieca dosiahla dlho vytúženú ´Horu Karmel.´ Jej sen i utrpenie sa 
naplnili! V marci 1948 prijíma meno sestra Mária Lucia od Ježiša a Nepoškvrneného Srdca. 
Svetlo je teraz vpredu (časté narážky vytvorené zo symboliky jej mena, Lucia=svetlo). Ale to 
nie je tá cesta. Spoznajú ju. Významná oblasť je odhalená. Akýsi trojuholník (nie je to zjavné 
predstavenie Najsvätejšej Trojice v kresťanskej ikonografii?) oblasti, ktorej vrcholy sú pevne 
zasadené v Portugalsku, v Ríme a v Sovietskom zväze. Zasahuje teraz do národných a 
celosvetových dejín. Lucia od Ježiša sa stáva najväčšou historickou postavou 20.storočia! 
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Dnes to hovorím s presvedčením. Nikdy nebudeme schopní naplno pochopiť dejiny 
Portugalska v 20.storočí, ak by sme toto vynechali alebo zatajili. To isté sa stane v dejinách 
Cirkvi, v katolíckej teológii, v životopisoch pápežov, v dejinách umenia, v Portugalskej, 
Európskej, ba i v celosvetovej kultúre, v sociológii, v politike, a v mnohých iných oblastiach 
poznania.  
   Mám nádej, že jedného dňa mi Lucia ako ľudská bytosť so svojimi povinnosťami, 
záväzkami, túžbami, radosťami, starosťami, utrpením pozemského života na konci tohto 
procesu (ktorej som čiastočkou bezvýznamnou ako akýkoľvek malý kúsok) umožní 
porozumieť. Avšak to, čo sa zdá mnohým zvláštne a prekvapujúce je to, že poukázala na 
miesta, ktoré by ste našli len na ´druhej strane,´ pretože žila vo svojom vnútri. Ako hovorí 
vlastnými slovami (Ako vidím posolstvo): ,,Toto je Boží život skrze vieru, na ktorý 
upriamujem svoj pohľad, pretože v Bohu nachádzam ten základ bez začiatku, keďže v Bohu 
nie je žiadna minulosť ani budúcnosť, všetko je prítomnosť vo svetle Jeho nesmierneho Bytia, 
akoby to bolo práve teraz, v túto chvíľu.”  
   Bez začiatku, bez minulosti a bez žiadnej budúcnosti. Všetko je prítomnosťou. A nie je to 
dôkaz, že naše historické súradnice pre sestru Luciu neexistovali?              Manuel Couto, historik 
 
 
   Fatima, duchovné srdce Portugalska 
   Putovanie pápeža Pavla VI., Jána Pavla II.  a Benedikta XVI., ako aj množstvA členov 
episkopátu, klerikov a kňazov z celého sveta, nám ukazujú, že Fatima je v srdci Cirkvi. 
V Portugalsku sila kresťanskej viery a spôsob, akým sa tam žije, by takým nebol bez tejto 
vzácnej Božej pomoci. V skutočnosti už viac než sto rokov je kresťanstvo v našej krajine viac 
než kedykoľvek predtým mariánske, čo je hlboko poznačené duchovnosťou Fatimy. Dnes 
známy prejav zbožnosti mariánskeho charakteru, inšpirovaný výzvou z Fatimy, je súčasťou 
vyjadrenia viery Božieho ľudu v každej časti krajiny, od vidieckych oblastí až po mestá, od 
svetovo najjednoduchších príbytkov, až po tie najviac rozvinuté po sociálnej i kultúrnej 
stránke. Obe stránky slávia mariánsky kult v liturgii Cirkvi, ako aj v známych prejavoch 
zbožnosti vyjadrených púťami, festivalmi, a inými prejavmi mariánskej úcty prítomnej vo 
Fatime. ,,Fatima je duchovným srdcom Portugalska,“ ako povedal pápež Benedikt XVI. 
počas svojej púte 13.mája 2010.  

Odkaz Portugalských biskupov pri príležitosti návštevy pútnickej sochy v Portugalskej diecéze 
Nepoškvrnené Srdce Márie 24, máj-august 2016 

 

Život Lucie, Hyacinty a Františka je autentický znak dôvery v Božie milosrdenstvo, ktoré 
sa zjavuje všetkým Jeho deťom, a ktoré ich môže navždy premeniť. Na druhej strane nám 

ukazuje, ako môžeme žiť poslanie byť svedkom milosrdenstva, ktoré otvára brány 
k obráteniu.  

(biskup Virgílio Antunes) 
 

Zjavenie anjela v roku 1916 
   V jeden krásny deň sme sa vybrali s našimi ovečkami na miesto, ktoré patrilo mojim 
rodičom, a ktoré leží na úpätí východného svahu kopca. Dopoludnia začalo trocha mrholiť 
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a bol to taký jemný dážď, že sa zdalo, že je to len opar alebo hmla. Stúpali sme hore svahom 
spolu so stádami oviec, ktoré nás nasledovali, hľadajúc nejaký prečnievajúci balvan, v ktorom 
by sme mohli nájsť útočisko.  
   Po prvýkrát sme vošli do tejto požehnanej jaskyne...  
   Zostali sme tam celý deň, napriek tomu, že už prestalo pršať a slnko jasne žiarilo. Zjedli 
sme svoj obed a pomodlili sme sa ruženec. Nie som si istá, či sme sa ho pomodlili tak, ako 
sme to vždy zvykli robievať, pretože sme boli zapálení hrať sa spolu, a tak sme vyslovovali 
iba slová Zdravas Mária, to bola naša modlitba! Keď sme sa domodlili, začali sme sa hrať 
s kamienkami.  
   Po krátkej chvíli začal silný vietor otriasať stromami, čo nás nútilo snažiť sa pochopiť, čo sa 
to deje, pretože ten deň bol pokojný. Videli sme, ako sa k nám ponad olivové stromy blíži 
akási postava, akoby to bola socha zo snehu, pričom slnečné lúče spôsobovali, že sa tá socha 
stávala priehľadnou. Ako sa približovala, mohli sme rozoznať jej črty, že je to nejaký mladý 
muž vo veku asi 14-15 rokov, belší ako sneh, priehľadný a žiarivý ako kryštál preniknutý 
lúčmi slnka, a bol nesmierne krásny. Keď bol blízko nás, povedal:  
   “Nebojte sa. Som anjel pokoja. Modlite sa so mnou.“  
   Pokľakol a sklonil hlavu až na zem, a vedení nadprirodzeným podnetom, sme opakovali 
tieto slová trikrát: ,,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!“  
   Potom vstal a povedal: „Takto sa modlite. Srdcia Ježiša a Márie sú pozorné na hlas vašich 
úpenlivých prosieb.“ Jeho slová sa nám vryli tak hlboko do myslí, že sme na ne nikdy 
nemohli zabudnúť. A odvtedy sme zvykli tráviť veľa času zostávajúc v rovnakom postoji, 
v ktorom nás anjel nechal, neustále opakujúc jeho slová, až kým sme niekedy neodpadli od 
únavy.                                                    sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Spomienky sestry Lucie) 
 
Anjel Pokoja 
   V jedno popoludnie na jar 1916, po ich jednoduchej modlitbe, zbadali maličkí pastierikovia 
nad stromami ,,svetlo belšie ako sneh, v podobe mladého muža, priehľadné a žiarivejšie ako 
kryštál preniknutý lúčmi slnka.“ Nič by ich nepodnietilo predpokladať, že svetlo v ľudskej 
podobe bolo poslom Božieho Pokoja, ktoré by ich voviedlo do ich školy duchovnosti 
a modlitby. 
   Bolo to také nečakané, že maličkí pastierikovia sa cítili byť zatiahnutí do kontemplácie 
tohto nesmierneho svetla, ponorení v intenzívnej atmosfére Božej prítomnosti, ktorá bola tak 
silná, že ich pohlcovala a takmer ich úplne stravovala. Anjel ich navštívil trikrát. Na jar 
a v lete roku 1916 sa slová anjela Pokoja vpísali do myslí týchto detí ako ,,svetlo, ktoré im 
pomáhalo pochopiť, kto je Boh, ako nás miluje a ako túži byť milovaný.“ Anjel Pokoja 
rozprával z Božieho Srdca, Srdca pozorného a vnímavého na hlas pokorných, s ktorými má 
,,plány milosrdenstva.“  
   Keď učil deti modliť sa, najprv ich anjel pozval k adorácii Božieho Srdca, z ktorého vyviera 
viera, nádej a láska: ,,Môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem 
Ťa!“ Pozvanie anjela ku klaňaniu sa ukazuje v očiach detí, že chvála a oslava Boha sa rodí 
z pokorného postoja poznania, ktorá ako prvá vychádza z lásky Stvoriteľa. Z tejto adorácie 
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dozrieva viera, poznanie, ktoré dostali o nádeji a láske ako odpovedi na Božiu Lásku, ktorá 
prináša ovocie v podobe súcitu a starostlivosti o druhých.  
   Počas posledného zjavenia anjela, na jeseň, sa obnovuje pozvanie k Božej chvále a anjel ho 
odhaľuje pomocou výzvy k vďakyvzdávaniu, inšpirujúc sa Eucharistiou, aby sme sa tak 
stávali darom pre druhých. Anjel pozýva deti k hlbokej láske k Najsvätejšej Trojici, spájajúc 
sa s Kristovou obetou ako zmierenie všetkých ľudí v Bohu. Potom im anjel podáva Kristovo 
Telo a Krv, prvý Dar, vo svetle ktorého budú pozvaní obetovať sa za všetkých ,,nevďačných 
ľudí,“ za všetkých, ktorí nevedia, ako žiť, sa majú darovať ako tí, ktorí vzdávajú vďaky.  
   Odvtedy budú maličkí pastierikovia ustavične ponorení v tejto adorácii Boha, 
v presvedčení, že toto premieňa ich životy, aby boli darom obetovaným Stvoriteľovi za 
druhých. Toto je ich povolanie.  
                                       z rukopisu návštevy pútnickej sochy našej Pani z Fatimy v portugalských diecézach 
 
 
Znamenie viery v Božom milosrdenstve 
úryvok z homílie počas svätej omše v kláštore sv.Terézie v Coimbre, pri 11.výročí smrti sestry Lucie 
13.februára 2016 
   Vyberáme z evanjelia podľa Lukáša 5,27-32, ktoré sme práve počuli. Evanjelista Lukáš nám 
dáva do centra pozornosti podstatu Ježišovho posolstva a poslania: Prišiel som volať 
hriešnikov, aby sa kajali. Keď povoláva Léviho, ktorý sedí na mýtnici a spoločnosťou bol 
považovaný za úbožiaka a za hriešnika, Ježiš po prvýkrát urobil verejne známym: Neprišiel 
som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Keď uvažujeme nad zjaveniami našej Pani vo 
Fatime, zdajú sa byť jasne zrozumiteľné, prítomné v tomto tajomstve milosti vyrozprávanom 
skrze evanjelium. Ako poslaná od Boha sa stretáva s hriešnym ľudstvom, prinášajúc smutný 
pohľad a srdce obkolesené tŕním a utrpenie Boha, ktorý videl biedu svojho ľudu, ona 
odzrkadľuje vo svojej tvári milosrdný pohľad Otca, ktorý je zasiahnutý stratou svojich detí, 
a ktorý je ochotný odpúšťať dokonca až do tisíceho pokolenia. Traja maličkí pastierikovia 
boli obdarení milosťou skrze nežný a láskavý pohľad ich Matky, ktorá odráža Boží pohľad. 
Deti, ktoré sú úplne slabé, sú dotknuté milosťou vnútri, prijímajú silu Lásky, ktorá ich 
premieňa, obracia a zachraňuje, je to cesta dôvery, ktorá odkrýva slovo Božieho Srdca skrze 
srdce Matky Milosrdenstva. Opakované výzvy k obetám a modlitbám za obrátenie hriešnikov 
dali ich životom väčší zmysel. Najväčšia záhuba môže nájsť záchranu len vo väčšej láske, 
a teda pokánie je ľudské znamenie viery v Boha, ktorý volá hriešnikov, aby sa obrátili a žili. 
„Zo všetkého, čo môžete, urobte obetu a ponúknite ju Bohu na odčinenie hriechov, ktorými 
je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov.“ Požiadavka našej Pani vstupuje 
do srdca pastierikov ako Božie Slovo, a tak sa stáva hlavnou motiváciou ich životov a robí 
z nich pokorných služobníkov Evanjelia milosrdenstva. Život Lucie, Hyacinty a Františka je 
úprimným znamením dôvery v Božie milosrdenstvo, ktoré sa zjavuje všetkým Jeho deťom, 
a ktoré ich môže navždy zmeniť. Na druhej strane nám ukazuje, ako môžeme žiť poslanie byť 
svedkom milosrdenstva, ktoré otvára brány k obráteniu. Preto neprestávame prosiť za dar ich 
svätorečenia, aby Božie svetlo, ktoré prežarovalo ich životy, stále viac svietilo v tme nášho 
sveta, aby sa ľudstvo obrátilo a zachránilo.  

biskup Virgílio Antunes, biskup v Coimbre 
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Ako ryba nemôže žiť bez vody, ani my nemôžeme žiť bez Boha. Boh je obrovským oceánom, 

kde žijeme, ba ešte viac, dýchame vánok božského dychu, ktorým Boh potešuje v každom 
okamihu. Práve v tomto mori žijem, doň som bola ponorená a nikdy som Ho neopustila. 

(sestra Lucia) 
 
1916-2016 Sté výročie zjavení anjela  
   V roku 1916 poslal Pán svojho anjela s posolstvom pokoja a modlitby, vovádzajúc nás do 
atmosféry niečoho nadprirodzeného, atmosféry viery, nádeje a lásky. Slovami: „Nebojte sa. 
Som anjel pokoja. Modlite sa so mnou,“ kľakol si na zem, skloniac hlavu až tak, že sa jeho 
čelo dotýkalo zeme. Vedení nadprirodzeným podnetom, sme urobili to isté a po ňom sme 
opakovali slová, ktoré sme ho počuli hovoriť: ,,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!“  
   V tomto posolstve spoznávam Boha v jeho anjelovi, začínajúc tým, že nás vovádzal na cestu 
viery: ,,Môj Bože, verím v Teba.“  
   Viera je základom celého nášho duchovného života, koreň, z ktorého vyteká miazga, ktorá 
nám dáva život. Vierou poznávame Boha a stretávame sa s Ním. Ak sme presvedčení o tejto 
pravde, tejto skutočnosti, naša viera vtedy rastie, dozrieva a stáva sa silnejšou, umožňuje nám 
vstúpiť do nesmiernosti Zvrchovanej Bytosti, ktorou je Boh. 
   Svätý Pavol hovorí, že sme chrámom Boha. Áno, ale viac než to, keďže Boh je naším 
chrámom, v ktorom sme ponorení do nekonečnosti Boha, ktorý všetko vidí, všetko preniká, 
ktorý každému jednému dáva život. Ako ryba nemôže žiť bez vody, ani my nemôžeme žiť 
bez Boha. Boh je obrovským oceánom, kde žijeme, ba ešte viac, dýchame vánok božského 
dychu, ktorým Boh potešuje v každom okamihu.  
   Práve v tomto mori žijem, doň som bola ponorená a nikdy som Ho neopustila. Vzal ma do 
svojho Otcovského náručia a viedol ma tam, kde si On želal, aby som šla. Verím v Neho. 
Odovzdala som sa Mu prosiac Ho, aby ma niesol a viedol žiť nový deň, kde Mu budem slúžiť, 
klaňať sa Mu a milovať Ho naveky a navždy.  
   Tretie zjavenie anjela je podnetom k našej adorácii Boha v tajomstve Najsvätejšej Trojice. 
Táto modlitba bola pre mňa obrovským putom v mojom zjednotení sa s Bohom, putom, ktoré 
ma uchvacuje, ovláda, ktoré sa nezmazateľne vrylo do môjho srdca: Najsvätejšia Trojica, 
jediný pravý Boh, v Ktorého verím, v Teba dúfam, klaniam sa Ti a milujem Ťa, prijmi moju 
lásku a moju skromnú poklonu. Mám tak málo, čo by som Ti mohla darovať, a prosím, prijmi 
namiesto mojej nehodnosti, nekonečné zásluhy Ježišovho Srdca a Nepoškvrneného Srdca 
Márie, a na výmenu Ťa prosím za obrátenie úbohých hriešnikov. 
                                                          sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Ako vidím posolstvo) 
 
1.zjavenie anjela: Anjel Pokoja 
   V jeden jarný deň roku 1916, sa tri deti vo veku 6, 8 a 9 rokov zhostili zodpovednosti za 
stráženie stáda. Strávili deň medzi vrchmi hrajúc sa radostné a nevinné hry bez toho, aby sa 
zabudli pomodliť ruženec. Modlili sa svojím spôsobom, stručne, pretože čas na hru bol 
krátky, ale ich srdcia boli upriamené na Boha. Keď sa modlia, robia to, čo robia.  
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   Lucia bola na čele tohto tria a stredobodom pozornosti svojich dvoch príbuzných. S akou 
láskou povedala: Zdravas Mária, a oni odpovedali: Svätá Mária. Ruženec sa pomodlili rýchlo 
a Máriino Srdce to prijalo s veľkou nežnosťou a láskavosťou od týchto pastierikov, ktorí si už 
predtým zvolili Boha dôverujúc Mu. Jedného dňa im Boh poslal anjela ako predchodcu.   
   Pripomína nám to udalosť Turíc, silný vietor, veľké svetlo... pri tomto prvom zjavení len 
počúvali, iba anjel prehovoril. Zjavenie sa zastavilo pred deťmi, ktoré boli priťahované 
krásou, ktorú videli, nerozprávali medzi sebou, iba uvažovali. Ako v pastieroch z Betlehema, 
aj v nich anjel vzbudzuje dôveru: „Nebojte sa.“ Predstaví sa:  „Som anjel pokoja. Modlite sa 
so mnou.“ Bez vzdoru alebo otázok, napodobnili pastierikovia postoj hlbokého klaňania sa 
(adorácie), vidiac a opakujúc modlitbu, ktorú sa anjel pomaly modlí. Po treťom zopakovaní 
ich anjel požiada, aby sa takto modlili, pretože Srdcia Ježiša a Márie prijímajú ich úpenlivé 
prosby. Anjel ich nechal vo veľkej nadprirodzenej atmosfére, ktorá v skutočnosti vôbec 
nenaznačovala plynutie času. Tento účinok zotrval niekoľko dní. Všetko sa odohrávalo 
tajomne a ani jeden z nich o tom nechcel rozprávať ostatným. 
   Pastierikovia dostávajú posolstvo, ktoré majú oznámiť. Zjavenia proroka sú normálne pre 
ľudí, ale nie pre nich. Začali sa modliť. A v tejto modlitbe ponúkli svoje klaňanie Bohu 
prihovárajúc sa za ľudí, ktorí sa nemodlia. Ale požiadavka anjela sa týka každého, kto príjme 
posolstvo. Všetci sa máme cítiť byť povolaní a pozvaní k tomuto, klaňať sa Bohu a prihovárať 
sa v mene svojho brata, pretože Boh sa nás opýta: „Kde je tvoj brat?“ (Gn 4,9) 
      Fatimské posolstvo je od začiatku posolstvom spásy a pokánia. Avšak Boh nás potrebuje 
a chce každého z nás, aby zachránil tých, ktorí dovolili, aby zablúdili, stratili sa, ktorí sú 
v nebezpečenstve, že nenájdu správnu cestu, ktorou je Kristus. Môžeme vyzdvihnúť 
a nasledovať pekný príklad vernosti, ktorý nám tieto deti dali. Prijali návštevu z neba, začali 
si nahrádzať hodiny veselosti a nevinných hier opakovaním tejto modlitby tak jednoduchej, 
a tak nutnej: „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!“ Tak, ako ich učil anjel modliac sa na kolenách so sklonenou hlavou až 
k zemi. Naučili sa klaňať sa Bohu v nádhernom chráme prírody.  
   Boh je prítomný všade, pretože Boh prebýva v našich srdciach a túži, aby sme sa Mu klaňali 
v Duchu a v pravde (Jn 4,24). Na akomkoľvek mieste a za akýchkoľvek okolností máme byť 
v Božej prítomnosti a nechať preniknúť náš každodenný život touto jednoduchou modlitbou, 
ktorá je taká bohatá, s naším srdcom pozdvihnutým k adorácii Boha, ku klaňaniu sa, ako to 
robili deti z Fatimy a ako to stále robila sestra Lucia počas svojho dlhého bohatého života. 
 
2.zjavenie anjela: Čo robíte? 
   Anjel, ktorý predišiel Preblahoslavenú Pannu, sa po niekoľkých mesiacoch vrátil, aby 
navštívil pastierikov s novým poučením. Prišiel rozpútať oheň, ktorý bol vložený do ich duší. 
Bol prekvapený, keď videl, že sa hrajú, zatiaľ čo si rodina urobila prestávku na odpočinok 
v horúčave po náročnej intenzívnej práci od rána. Zjavuje sa bez akéhokoľvek hluku alebo 
nejakého nezvyčajného prejavu. Volá na nich s otázkou naplnenou láskavou výčitkou: „Čo 
robíte?,“ a potom obnovil požiadavku z predchádzajúceho stretnutia: „Modlite sa! Veľa sa 
modlite! Srdcia Ježiša a Márie majú s vami plány milosrdenstva. Neustále ponúkajte 
modlitby a obety Najvyššiemu.“ Vtedy sa z úst malej Lucie objavila prosba o vysvetlenie, 
podobne ako prosila Panna Mária anjela pri zvestovaní: „Ako sa máme obetovať?“ Anjel 
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odpovedá Božou rečou: „Zo všetkého, čo môžete, urobte obetu...,“ pretože Boh nechce nič 
menej. Vždy chce všetko. Anjel obnovuje svoje predstavenie sa, tentoraz úplnejšie, 
odhaľujúc, že je anjel, Strážca Portugalska, a prosí o blaho pre ľudí, ktorí sú v jeho 
starostlivosti, prosí o pomoc pri nastolení pokoja, ohrozovaného vojnou, ktorá pokrýva svet 
krvou. Pred odchodom im dáva radu, čo znie ako modlitba: „Napokon prijmite a znášajte 
s odovzdanosťou utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.“ Pretože viac než štedrá obeta je prijatie 
s láskou všetkého, čo nám život prináša, pravé pokánie, ktoré neodoberá pečať našej vôle. 
   Po tejto návšteve sa pastierikovia púšťajú objavovať mnohé príležitosti, pri ktorých by 
s radosťou mohli prinášať obety za pokoj, pripravujúc sa na všetky kríže, ktoré by mohli 
prísť. Je v nich prirodzená horlivosť pre prinášanie obiet, rovnako, ako to bola predtým 
dychtivosť po sladkostiach, ale vždy s najväčšou rozvážnosťou, takže nikto nemohol nič tušiť. 
   „Čo robíte?“ je otázka, ktorá by mala byť výzvou aj pre nás. V rýchlom tempe 
každodenného života sa zdá, že život v tejto dobe je rátaný hodinami, s programom 
navrhnutým tak, aby zaplnil každú sekundu bez toho, aby sme mali nejaký priestor pre Boha.   
„Čo robíte?“ je Božím hlasom, ktorý nás volá, ako Martu v Betánii, vraviac nám, že len jedno 
je potrebné (Lk 10,41-42). A predovšetkým nám dáva láskavú výčitku: „Čo robíte? Nevidíte 
dni plynúce a pretekajúce v presýpacích hodinách života, a trávite čas, ktorý je vám daný bez 
toho, aby ste sa zamerali na to, čo je večné.“ Preto prosí o nejaké nevinné životy, štedré ako 
životy pastierikov, ktoré by neustále ponúkali modlitby a obety Najvyššiemu. 
   Včera to žiadal od troch detí z Cova da Iria, dnes to žiada od vás i odo mňa. 
 
3.zjavenie anjela: Vezmite a pite Telo a Krv Ježiša Krista 
   Po veľmi dlhom čase... Lucia si nepamätala dátumy týchto návštev z neba, ale ich obsah bol 
niečím, čo sa nezmazateľne vpísalo do jej pamäte, a miesta boli označené s neopísateľnými 
spomienkami udržiavanými v úplnej tajnosti vnútri týchto nevinných sŕdc. Od prvého 
zjavenia anjela sa Loca da Cabeco stalo pre nich zvlášť pôvabné. Tam, v samote a ústraní 
uprostred stromov a v jaskyni, ktorá bola zmenená na kaplnku, sa traja vizionári mohli modliť 
ležiac tvárou k zemi tak, ako ich tomu naučil anjel bez toho, že by im hrozilo nebezpečenstvo, 
že ich niekto uvidí. Cítili túžbu modliť sa tam, pri pasení ovečiek, ako to doteraz zvykli 
robievať, zvlášť po druhom zjavení. Modlili sa modlitbu, ktorú ich na tomto mieste naučil 
anjel pri prvom zjavení, opakujúc ju niekoľkokrát ležiac tvárou k zemi. Je to postoj hlbokého 
sa klaňania, pri ktorom sa človek zníži k svojej ničote pred Tým, ktorý Je. Iba vtedy, keď 
človek ide hlbšie, až k pravde o ničote, vtedy sa približuje k Bohu. 
   Silné a neznáme svetlo rozžiarilo kaplnku. Traja vizionári v prekvapení zdvihli hlavy 
a zbadali rovnaké zjavenie, aké už poznali, ale tentoraz bolo osvetlené prítomnosťou Krista 
v Eucharistii. Anjel sám priniesol so sebou Svetlo samo, keďže on bol len Jeho posol. Anjel je 
bytosť plná svetla, ale je to len kvôli tomu, že je osvetlený Božským slnkom. Mohol by sa 
zamieňať so slnkom, ale on nie je slnko, on len prijal Božie svetlo. Preto pri svojom príchode 
nedovoľuje maličkým pastierikom kontemplovať jeho krásu. Je rovnakým stvorením ako oni. 
Ako píše evanjelista Ján (Zjv 19,10), anjel ukazuje svoj postoj, že je takým istým stvorením 
ako oni tým, že sa modlí vedľa nich ležiac tvárou k zemi pred Bohom, ktorý je zároveň 
prítomný v Eucharistii. Anjel sa spolu s pastierikmi modlil modlitbu klaňania sa (adorácie) na 
odčinenie hriechov, pričom ich učil byť v Božej prítomnosti, vždy v modlitbe a prihovárania 
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sa za druhých, za celé ľudstvo. Takto v tom pokračovali po zvyšok svojho života, pre dvoch 
maličkých to bolo krátke, ale intenzívne, pre Luciu trocha dlhšie. 
   Lucia nikdy svojho strážcu nesklamala, ani počas mnohých rokov života. Ten istý Pán, 
ktorého deti v Serra d´Aire prijali, takisto stále prijímame pri svätom prijímaní za správnych 
podmienok.  
   Buďme si vedomí Jeho skutočnej prítomnosti. Klaňajme sa Mu a robme pokánie, odčiňujme 
urážky aj za druhých, načúvajúc slovám anjela, ktorým nás učil, keď dával maličkým 
pastierikom prijímanie: „Vezmite a jedzte Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační 
ľudia tak ťažko urážajú! “ 
Je to požiadavka zo samotného Božieho Srdca. Túži po nás a potrebuje nás, aby zachránil 
ľudstvo. Prijmime toto pozvanie s veľkorysosťou.                 Karmel sv.Terézie - Coimbra 
 
   Miguel, ktorý mal iba 5 rokov, bol hospitalizovaný na detskom oddelení v Coimbre kvôli 
strate pohybu dolných končatín a tŕpnutiu krku a chrbtice, čo sa udialo veľmi náhle. Napriek 
opakovaným a ustavičným vyšetreniam, analýzam, využívajúc nespočetné množstvo 
lekárskych zručností, silno zamerané na vírusy, baktérie a autoimúnne ochorenia, zostala táto 
choroba po mesiaci vyšetrení neznáma. Počas tohto obdobia, Miguel nikdy neprejavil ani 
náznak zlepšenia, práve naopak, objavovali sa ďalšie komplikácie, ktoré vyvstali z liečby, čo 
spôsobilo, že hrozilo nebezpečenstvo vážnych pohybových obmedzení, či dokonca ohrozenie 
života. Táto situácia vzbudila vlnu modlitieb, obetovaných s vierou a láskou skrze rodinu, 
mnohých priateľov a blízkych, medzi ktorých patrili aj sestry karmelitánky z Coimbry, ktoré 
sme prosili za uzdravenie Miguela na príhovor sestry Lucie. Napokon, napriek tomu, že sme 
stále nevedeli, aký vírus spôsobil toto ochorenie, Miguel dostal milosť zlepšenia zdravotného 
stavu a rýchle uzdravenie. Dnes je „normálne“ dieťa, len s veľmi malými obmedzeniami, 
ktoré sa stále liečia fyzikálnou terapiou. Sme vďační Bohu za Jeho nekonečné milosrdenstvo 
a milosť, taktiež ďakujeme sestrám karmelitánkam a príhovoru sestry Lucie, ktorej budeme 
naveky vďační.                                                                        Cláudio Cardoso s rodinou, Portugalsko 
 
    
 
      Distribúcia relikvií 
Prípad blahorečenia Božej Služobnice sestry Lucie dostal z rozličných častí sveta mnoho 
žiadostí o relikvie. Chceme vám oznámiť, že Cirkev zakazuje distribúciu alebo úctu relikvií 
predtým, než sú uznané heroické čnosti, a preto nemôžeme rozosielať relikvie. Prosím, 
zároveň si všimnite, že práve tento Prípad blahorečenia má právo distribuovať relikvie, a teda 
nenesie zodpovednosť za pravosť relikvií, ktoré sú distribuované vo Fatime. 
 
Vždy v prvé soboty mesiaca a 13.dňa každého mesiaca slávime a obetujeme svätú omšu 
v Karmeli v Coimbre na úmysly všetkých ľudí, ktorí prosia o modlitby na príhovor sestry 
Lucie. 
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Posolstvo anjela 
   Posolstvo je zjavením Boha prítomného vo svete medzi ľuďmi, a zvlášť, v každom z nás. 
   Nie je to nič nové. Od počiatku sa Boh rozličným spôsobom zjavoval ľudstvu, a v každom 
období boli duše, ktoré nasledovali svetlo viery, nachádzali Ho, adorovali Ho, klaňali sa Mu, 
slúžili Mu a milovali Ho. S dôverou sa odovzdali do Otcovho náručia a v Ňom našli život, 
milosť, silu a spásu v Kristovi, Jeho Synovi, jedinému Spasiteľovi ľudstva. 
   Boh vždy existoval a stále je so svojou voľbou pre Nebeské Kráľovstvo. Veľký je Pán, Jeho 
nesmierne milosrdenstvo, Jeho nekonečná, večná láska! Verím v Teba, milujem Ťa, 
dôverujem Ti a milujem Ťa! Pre Teba žijem. 
                                                           sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Ako vidím posolstvo) 
 
 
Môj Bože, verím v Teba 
   Bola jar roku 1916... Prvé pozvanie, ktoré nám Boh adresuje skrze svojho Posla, je toto 
pozvanie k viere: Môj Bože, verím v Teba. Viera je základom celého duchovného života. 
Vierou veríme v existenciu Boha, v Jeho moc, Jeho múdrosť, Jeho milosrdenstvo, Jeho dielo 
vykúpenia, Jeho odpustenie a Jeho otcovskú lásku. Vierou veríme v Božiu Cirkev, založenú 
Ježišom Kristom, i v učenie Cirkvi, ktoré nám ju odovzdáva, a skrze ktorú budeme spasení. 
Vierou spoznávame Krista v druhých, milujeme ich, slúžime a pomáhame im, keď nás 
potrebujú. Práve naša viera nás ubezpečuje, že Boh je v nás prítomný, že Jeho pohľad je 
ustavične upriamený na nás. Sú to oči Svetla, všemocné a nesmierne, ktoré sa všade 
rozpínajú, všetko vidia a prenikajú všetky veci s neobyčajnou jasnosťou samotného Božieho 
Slnka, v porovnaní s Ním je slnko, ktoré vidíme, a ktoré nás zohrieva, len slabým odrazom, 
malou iskrou, ktorá vyžaruje zo Svetla nesmiernej Bytosti, ktorou je Boh.  Môj Bože, verím 
v Teba.                                          sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Výzvy Fatimského posolstva) 
 

 
 

Sté výročie zjavení našej Pani vo Fatime  
 

Hľa, služobnica Pána 
   Stalo sa to 13.mája 1917, keď nebeský Posol (naša Pani), premenený a ponorený v Božom 
svetle, zostúpil z neba na zem, aby nám priniesol posolstvo. Boh jej ho zveril.  
   Ona ho predstavila chudobným a nevinným deťom, pretože Ježiš povedal, že im patrí 
Nebeské Kráľovstvo. Začalo sa to udalosťou, keď deti zakúsili strach z údajnej búrky, ktorej 
sa zhrozili, a pred ktorou utiekali. Verili, že záblesky svetla naznačovali blýskanie. Preto ich 
prekvapilo, keď ich oslovila: „Nebojte sa. Neublížim vám.“ Tým akoby povedala: nie som tá 
búrka, ktorú ste predpokladali, ktorej ste sa báli, a pred ktorou ste chceli utiecť. Alebo ich 
možno chcela znova uistiť spôsobom podobným, ako ju pozdravil anjel, keď jej oznámil 
Vtelenie Božieho Syna: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ (Lk 1,30).  
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   Keď sa nám prihovorila neznáma osoba, bolo v našej krajine zvykom opýtať sa jej, odkiaľ 
pochádza a čo si praje. Preto som sa opýtala: „Odkiaľ prichádzate?“ Na čo Pani odpovedala: 
„Som z neba.“  
   Cítila som takú vnútornú radosť, ktorá ma naplnila dôverou a láskou, že sa zdalo, že ma nič 
nemôže odlúčiť od tejto Pani a túžila som sa jej zachytiť, aby som s ňou odišla na krídlach jej 
letu! Ale to neboli plány nášho Pána.  
   A tak som pokračovala v rozhovore s našou Pani: „Čo si odo mňa prajete?“  
   Na čo naša Pani odpovedala: „Prišla som, aby som vás požiadala, aby ste sem prichádzali 
nasledujúcich 6 mesiacov, 13. dňa mesiaca v rovnakej hodine. Neskôr vám poviem kto som 
a čo chcem potom, ako sa tu vrátim 7.krát.“ Tá otázka, ktorú som jej chcela položiť, bola 
predmetom mnohým mojich úvah. Ona, Pani, Patrónka, Kráľovná neba i zeme, tá, ktorá pred 
približne 2000 rokmi povedala: „Hľa, služobnica Pána...“ (Lk 1,38), zostupuje dole, aby 
s pokorou prosila, ako keby išlo o nejakú láskavosť. Skutočne, ona prišla z Božieho 
rozhodnutia, aby splnila ďalšie poslanie, ktoré jej On chcel zveriť, aby nám priniesla 
posolstvo viery, nádeje a lásky. Povzbudená dôverou, ktorou ma Pani naplnila, som sa 
opýtala: „Prídem tiež do neba?“ Na čo mi dala odpoveď: „Áno, pôjdeš.“  
   Je to neopísateľná, vnútorná radosť, ktorú som v sebe cítila, ale nepovažovala som sa za 
oslobodenú od záväzku, že všetci máme byť verní Bohu tým, že Ho budeme milovať, slúžiť 
Mu, svedomito dodržiavajúc Jeho prikázania a nariadenia. A Pani pokračovala vo svojom 
dialógu s deťmi: „Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás 
zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie 
hriešnikov?“   
   V tejto otázke našej Pani vnímam, ako Boh rešpektuje dar slobody, ktorý nám daroval, 
a nenúti nás prijať špeciálne, osobitné poslanie, ktoré nám túži zveriť.  
   Pastierikovia bez toho, aby sa obávali utrpenia, ktoré by Boh mohol na nich zoslať, úplne sa 
odovzdávajú do Božej vôle, a ako Mária odpovedala anjelovi, keď jej oznámil Vtelenie 
Božieho Syna: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ (Lk 1,38) aj 
pastierikovia rovnako dali svoju odpoveď hovoriac: „Áno, sme ochotní.“  
   Naša Pani prijala túto odpoveď ako prvé ovocie, plod jej posolstva, a gestom materinskej 
ochrany nás obklopilo nesmierne Božie svetlo, v ktorom odpovedala: „Potom budete veľa 
trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“ Táto milosť nás voviedla do nesmierneho 
mora Božieho svetla, a potom nás voviedla do tajomstva Najsvätejšej Trojice, aby sme Ho 
chválili, milovali Ho prítomného v Božskej Eucharistii, prihovárajúc sa Mu v tichu našich 
sŕdc: Ó, Najsvätejšia Trojica, klaniam sa Ti! Môj Bože, môj Bože, milujem Ťa prítomného 
v Najsvätejšej Sviatosti Eucharistie!  
   Toto posolstvo bolo pre mňa zjavením tajomstva Boha, ktorý vo mne prebýva, a mňa 
prítomnú v Ňom, kde Ho mám chváliť, milovať Ho a slúžiť Mu s vierou, nádejou a láskou. 
                                                          sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Ako vidím posolstvo) 
 
FATIMA: O udalosti a o jej uznaní 
   Bolo to v roku 1917, keď celý svet putoval do Portugalska, kde sa Panna Mária zjavila  
v Aljustreli trom deťom: Františkovi a Hyacinte Marto a Lucii od Ježiša. Bez ohľadu na 
oprávnené dôvody, mnohí z nich boli tí, ktorí hneď v roku 1917 išli na Cova da Iria, na miesto 
údajných mariánskych udalostí, v tom čase na poľnohospodárskej pôde v pohorí na území, 
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ktoré patrilo Antoniovi dos Santos a Márii Rosa, rodičom Lucie. Z opisov vizionárov sa 
Panna Mária zjavovala na Cova da Iria vždy 13.dňa každého mesiaca od mája do októbra, 
s výnimkou 13.augusta. V ten deň Antonio de Oliveira Santos, starosta mesta, vzal deti do 
Ourém, aby ich vypočúval. Berúc do úvahy dostupné informácie, zjavenie Panny Márie sa 
uskutočnilo 19.augusta, na mieste nazvanom Valinhos, neďaleko Aljustrela. Zásah miestnych 
občianskych autorít si môžeme sčasti vysvetliť politickým kontextom toho obdobia, značne 
poznačené antiklerikalizmom a napätými vzťahmi medzi Cirkvou a štátom, čo často vyústilo 
do nenávisti občianskych autorít voči fenoménu Fatima. Kvôli tomuto politickému ovzdušiu 
aj Cirkev hľadala spôsob, ako sa vysporiadať s varovaním, ktoré sa týkalo udalostí spojenými 
s Fatimou, zvlášť berúc do úvahy prezentovanie v médiách, a takisto aj vyprovokovanou 
mobilizáciou.   
   Už v roku 1917, jednou z tém, ktorá upútala pozornosť, bolo takzvané Fatimské tajomstvo, 
ktorého obsah vizionári odmietli odhaliť, napriek tlakom, ktoré si vytrpeli od občianskych 
autorít, z radov Cirkvi, ale aj osobne od jednotlivcov. V roku 1941, Lucia od Ježiša, už ako 
rehoľníčka Sestier sv.Doroty, odhalila prvé dve časti, ktoré boli zverejnené nasledujúci rok, 
a to videnie pekla a Nepoškvrneného Srdca Márie. V súvislosti s treťou časťou tajomstva, 
ktorej obsah spadá do obdobia mučeníkov v Cirkvi, jej odhalenie sa napĺňa 13.mája 2000, 
v Cova da Iria, počas blahorečenia vizionárov Františka a Hyacinty.  
   Ďalší z aspektov, ktorý vzbudil pozornosť v roku 1917, bol slnečný jav 13.októbra 1917, 
ktorý sa stal známym ako Slnečný zázrak, a ktorého svedkami boli mnohí z tých, ktorí v ten 
deň boli prítomní na Cova da Iria. Pre veriacich sa tento jav vysvetľuje ako Boží zásah i ako 
uskutočnenie slov Panny Márie, keď hovorila o vykonaní zázraku. Berúc do úvahy svedectvá 
troch detí, sa práve počas tohto zjavenia predstavila Panna Mária ako Ružencová Pani. Toto 
označenie znovu posilnilo dôležitosť praktizovania každodennej modlitby svätého ruženca, čo 
sa zdôrazňovalo už počas predchádzajúcich zjavení. V kontexte Prvej svetovej vojny, ktorej 
sa zúčastnili tisícky portugalských vojakov, a v súvislosti s mariánskymi udalosťami vo 
Fatime, zvlášť prísľubu ohláseného pokoja, to mnohí vnímali ako znamenie nádeje pre 
rozriešenie tohto krvavého vojnového konfliktu.  
   Čoskoro po roku 1917, dvaja z hlavných protagonistov Fatimy, František a Hyacinta, 
zomreli, a to 4.apríla 1919 a 20.februára 1920. Lucia od Ježiša, skôr známa ako sestra Lucia, 
bola rehoľníčkou u Sestier sv.Doroty, neskôr mníškou karmelitánkou v Kláštore svätej 
Terézie v Coimbre, kde zomrela 13.februára 2005. Od nej pochádzajú najhlavnejšie zdroje pre 
štúdium dejín i Fatimského posolstva, a to Spomienky i rukopisy tretej časti tajomstva. 
V roku 1922, pravdepodobne kvôli vplyvu a mobilizácie okolo fenoménu Fatima, prelát 
diecézy v Leirie menoval komisiu, ktorá by preskúmala Fatimské zjavenia, a tým sa začal 
kanonický proces, ktorý sa v diecéze ukončil v roku 1930. V skutočnosti sa to odohralo rok 
predtým, 13.októbra, kedy biskup José Alves Correia da Silva svojím pastoračným listom 
„Božia Prozreteľnosť,“ potvrdil Fatimské zjavenia ako dôveryhodné a povolil úctu k našej 
Pani vo Fatime.  
   Hoci Cirkev vyhlásila Fatimské zjavenia za dôveryhodné až v roku 1930, obdobie medzi 
rokmi 1917 a 1930 značne zmenili krajinu v Cova da Iria. Hneď v roku 1919, za účelom 
splniť prosbu, ktorú Panna Mária predstavila vizionárom, bola postavená Kaplnka zjavení, 
ako ovocie iniciatívy laikov. Nasledujúci rok, Gilbert do Santos, laik z Torres Novas, daroval 
sochu pre túto novopostavenú maličkú kaplnku. To bola prvá socha našej Pani vo Fatime, 
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ktorú vytesal José Ferreira Thedim, a ktorá je dodnes uctievaná. V roku 1928 bol posvätený 
základný kameň Baziliky našej Ružencovej Pani vo Fatime, už ako iniciatíva diecézneho 
biskupa v Leirie, José Alves Correia da Silva.  
   Môžeme to zhrnúť: v roku 1930 Cirkev rozpoznala pravosť zjavení Panny Márie, ktoré sa 
odohrávali od roku 1917 v Cova da Iria, a oficiálne dovolila úctu voči našej Pani vo Fatime,  
                                       Sónia Vazão, zástupkyňa Výskumnej sekcie Odboru pre štúdium Fatimského Sanktuária 
 
 
„Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie 
hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“  
„Áno, sme ochotní.“  
   Pochádzalo to zo svetla perspektívy mnohých utrpení, na základe čoho som darovala toto 
Áno, a Pán nás nikdy nesklamal, ani nám nikdy nechýbala Jeho milosť, ako nám to sľúbila 
naša Pani. Božia milosť bude vašou útechou. To je tá Božia milosť, ktorá v nás pôsobí, nesúc 
nás kamkoľvek nás chce Boh viesť, a my sme spokojní, ako odovzdané deti v náručí Otca, či 
nás vedie obyčajnými cestami alebo cestami mučeníctva, kladúc naše nohy do šľapají Krista, 
ktorý kráča pred nami, a ktoré On vtlačil do pôdy tejto zeme. Znamená to vystupovať strmým 
kopcom spolu s Ním, s Ježišom, až po hrozné vyčíňanie na vrchu Kalvárie, znamená to vypiť 
s Ním až do poslednej kvapky kalich, ktorý Mu podáva Otec. Znamená to byť s Ním jedno pri 
lámaní chleba i pri pití z kalicha, skrze dôverné, osobné zjednotenie s Ním, milovaným 
Synom, v ktorom má Otec veľké zaľúbenie, ktorý v nás vidí tvár svojho Syna. Duch Svätý, 
ktorý v nás zapaľuje oheň čistej lásky, nás premieňa, aby sme sa stali ustavičnou chválou 
Najsvätejšej Trojice, Ktorej sa klaniam, Ktorú milujem, a Ktorú túžim naveky chváliť! Od 
Nich očakávam túto milosť, ktorá bude mojou hymnou večnej lásky! 
                                                           sestra Mária Lucia od Nepoškvrneného Srdca (Ako vidím posolstvo) 

 
 

Modlitba za blahorečenie Božej služobnice, sestry Lucie 
 

Najsvätejšia Trojica – Otec, Syn a Duch Svätý! Hlboko sa Ti klaniam 
a ďakujem Ti za zjavenia Preblahoslavenej Panny Márie vo Fatime, 
v ktorých odkryla svetu bohatstvá svojho Nepoškvrneného Srdca. Pre 
nekonečné zásluhy Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a na príhovor 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, vrúcne Ťa prosím, ak to bude 
slúžiť na Tvoju väčšiu slávu a k blahu našich duší, osláv sestru Luciu, 
jednu z Fatimských pastierikov, a daruj nám milosť, o ktorú Ťa prosíme 
na jej príhovor. Amen. 
 Otče náš,... Zdravas Mária,... Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,... 

 
 
Prevzaté: www.lucia.pt 
 
 
Preklad: Ľubica Kováčová 


