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Panna Maria jako Matka Boží dobře ví, 
že nám Ježíš připravil všechno, co je nutné 
pro život věčný. Jedno však potřebujeme 
pořád znova – povzbuzení! Kromě samot-
ného Pána Ježíše nás svou přímluvou mohou 
povzbuzovat také svatí. Jsou našimi velkými 
fanoušky, protože jsou už v cíli. Panna Maria 
má navíc právo se lidem kvůli povzbuzení vý-
jimečně také ukázat.

Bylo to právě v roce 1917, tedy před 100 
lety, když se v Portugalsku, u  vesnice jmé-
nem Fátima, zjevila Panna Maria třem dětem. 
Předpověděla příchod zla. Tato předpověď 
se splnila, když se v  mnoha státech dostal 
k  moci komunismus a  po něm i  fašismus. 
Skrze děti vzkázala, aby křesťané nikdy a ni-
jak nepodporovali šíření zla. Také si postesk-
la, že o lásku jejího Syna stojí tak málo lidí. 

Vypravme se do Fátimy a udělejme si za-
stávky na místech, kde se buď zjevila přímo 
Panna Maria, nebo tam lidé prožili její zá-
zračnou pomoc.

FiliPOV
Určitě jste už někdy zkusili cestou kolem 

státní hranice rozkročit se přes ni a stát na-
ráz ve dvou státech. Něco podobného mů-
žete zažít u kostela Panny Marie Pomocnice 
ve Filipově. Hranice s Německem vede jen 
kousek za ním. Panna Maria se tam zjevila 

ráno 13. ledna 1866 chudé, nevyléčitelně ne-
mocné Magdaleně Kade při modlitbě a při-
slíbila jí uzdravení. Její domek se pak stal kaplí 
a setkávání na tomto místě dodnes povzbu-
zuje k důvěře mnoho poutníků z obou stran 
státní hranice. Modlí se zde různými jazyky 
ke společné Matce. 

HOrNí POliCe
Zdržíme se ještě v  Čechách. Před mno-

ha lety vyplavila prý řeka Ploučnice v Horní 
Polici na břeh dřevěnou sošku Panny Marie. 

Asi ji tam někdo schválně zahodil. Obyvatelé 
ji odnesli do kostela a začali za ní přicházet 
poutníci z daleka. Panna Maria je na sošce 
jako těhotná. Proto se jí také říká „Panna 
Maria v  naději“. Modlitba na tomto místě 
povzbuzovala hlavně maminky, které čekaly 
dítě. Děti se totiž tenkrát nerodily v nemoc-
nici, ale doma, a mnoho z nich zemřelo kvůli 
nevyléčitelným nemocem. Proto je maminky 
svěřovaly Panně Marii, aby jim zachránila ži-
vot, a nebo je po smrti shromažďovala, než 
se všichni sejdou v nebi. 

TUrZOVKA
Na další místo, kde se Panna Marie zjevila, 

zajdeme na sousední Slovensko. Nad obcí 
Turzovka se táhne hřeben, kam chodíval 
pást cizím lidem dobytek sedmiletý Matúš 
lašut. Maminka mu zemřela, když mu byly 
čtyři roky, a proto se musel sám živit a tvr-
dě pociťoval, jak je bez ní smutný život. Jed-
nou uviděl na stromě obrázek Panny Marie 
a představil si, že toto je jeho zemřelá ma-
minka. Proto tam chodíval a zdobíval jej kví-
tím, jakoby pro ni. Dokonce se mu zdálo, že 
paní z obrázku k němu mluví a učí ho. Když 
se pak stal hajným, měl tam v roce 1958 sku-
tečné zjevení Panny Marie. Viděl ji ve velké 
záři hned vedle svého oblíbeného obrázku. 
Panna Maria mu ukázala, že nikdo na světě 
není opuštěný, že je pro každého nebeskou 
maminkou. 

HOSTýN
Zvláštní zážitek s Pannou Marií prožili i lidé 

na moravské straně hranice. V  roce 1241 
vpadly na Moravu hordy Tatarů a  hrozily 
i  Čechám. Český král zrovna vedl spor se 
synem, takže proti nim vyslal jen vojenskou 
družinu vedenou Jaroslavem ze Šternberka. 
Ohrožení obyvatelé se ukryli na vrchu Hos-
týn. Nebylo tam však dost vody, a proto se 
modlili k Matce Boží. Na její přímluvu nejen-
že vytryskl pramen, ale spustila se také mo-
hutná bouře, která donutila Tatary k ústupu. 
Na jejich pronásledování pak stačila opravdu 
jen malá hrstka vojáků. Dnes je za oltářem 
v bazilice socha Panny Marie s Ježíškem v ná-
ručí. Drží v ruce blesky bouře a zapaluje sta-
ny tatarských bojovníků pod kopcem. Panna 
Maria ukazuje, že ani v největším neštěstí si 
nemáme zoufat, ale máme se jí svěřit a dů-
věřovat.

HlUBOKé MAŠůVKy
Cestou na jih Moravy se zastavíme nej-

dřív v Brně, které od 3. května do 23. srpna 
1645 ubránil s  tisícovkou mužů vojevůdce 
radouit de Souches proti třicetitisícové 
švédské armádě generála Torstensona. 
Ženy, děti a staří se během obrany nepřetr-
žitě modlili před prastarým obrazem Panny 
Marie v  kostele svatého Tomáše. radouit 
byl však dřív protestant a  bojoval za Švé-
dy. Říká se, že když obléhal jeden belgický 
klášter, matka představená mu vyšla na-
proti s malou soškou Panny Marie, kterou 
mu věnuje, když klášter ušetří. radouit pak 
nosil sošku za pancířem. Později ji daroval 
do nové kaple v Hlubokých Mašůvkách. Je 
tam dodnes. Jakoby nám Panna Maria chtě-
la připomenout, že i malé věci, malé dobré 
skutky, mohou mít velký význam.

MAriAZell
Odtud není daleko do rakouska. V horách 

tam leží malé, ale slavné městečko, největší 
rakouské poutní místo, Mariazell. Kdysi byl 

Zjevení Panny Marie nejen ve FátiMě
JiSTě JSTe UŽ SlyŠeli 
O růZNýCH MíSTeCH 
NA SVěTě, KDe Se 
UKáZAlA PANNA MAriA. 
NAPADlO VáS, 
PrOČ TO Dělá? 
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a na tomto místě zachráněn před zločinci zá-
sahem Panny Marie mnich jménem Magnus. 
Dodnes se na tomto místě schází poutníci 
z  nejrůznějších národů. Modlí se k  Panně 
Marii za to, aby lidé měli k  sobě navzájem 
úctu i přesto, že jsou jiné národnosti. Před 
Bohem jsou všichni jeho dětmi a  ona je 
všem nebeskou Maminkou. Na pouti náro-
dů v roce 2004 tam prosil vídeňský biskup, 
kardinál Schönborn, abychom se učili jeden 
od druhého, protože v každém z nás je jiný 
pohled na našeho společného Boha Otce.

SCHöNSTATT
Na cestě do Fátimy nás teď čeká Německo. 

V malé obci Schönstatt uzavřel před sto lety 
otec Josef Kentenich se svými bohoslovci 
úmluvu lásky s Pannou Marií. Z malé kapličky 
se brzy stalo poutní místo, kde se lidé zava-
zují navždycky spojit svůj život s Pannou Ma-
rií. Chtějí se k ní znát nejen tehdy, když něco 
potřebují, ale napořád. Kopie schönstattské 
svatyňky může být postavena v jiné zemi jen 
výjimečně. U nás je to v rokoli v Orlických 
horách, kde žijí a slouží schönstattské sestry. 

by, nerozuměla by tomu. Panna Maria se s ní 
několikrát modlila tiše růženec a  na místě 
zjevení vytryskl pramen. Jeho voda dodnes 
uzdravuje množství nemocných. Tělo svaté 
Bernardetty byste našli v klášteře Nevers ve 
skleněné rakvi. A je dodnes neporušené.

MONTSerrAT
Cestou se zastavíme ještě ve Španělsku. 

Najít klášter na hoře Montserrat není snad-
né. Znamená vyjet úzkou silnicí vysoko do 
skal a až nahoře mezi štíty se objeví několik 
stěsnaných domů, kostel a klášter. Jsme na 
významném poutním místě, které je staré 
přes tisíc let. Tehdy tam pastýři viděli několi-
krát sestupovat z nebe velké světlo. Ve skal-
ní rozsedlině pak našli zčernalou sošku Pan-
ny Marie. Když ji chtěl otec biskup odnést 
do katedrály, prý tak ztěžkla, že ji nemohli 
uzvednout. Tak se dodnes scházejí poutní-
ci na její vysoké hoře, aby si připomněli, že 
Panna Maria je naše světlo ve tmě. A na tom-
to starém poutním místě jsem poprvé viděl 
v akci segwaye místní policie.

Ale úplně malou dřevěnou kapličku s obráz-
kem Panny Marie a Ježíška můžeme najít také 
v mnoha zasvěcených rodinách.

lUrDy
Přes Německo přejdeme do Francie. Nej-

známějším místem, na kterém se zjevila Pan-
na Maria, jsou tam lurdy. Před stopadesáti 
lety ji v jedné jeskyni za vsí uvidělo malé děv-
če – Bernardetta. lidé to nechápali a podezí-
rali ji z podvodu. Teprve až jim sdělila jméno 
té Paní, uvěřili jí. Řekla, že je „Neposkvrněné 
Početí“. Co to znamenalo? Jen krátce před-
tím papež prohlásil, že Panna Maria byla od 
prvopočátku – tedy od svého početí v těle 
své maminky Anny – uchráněna každého 
hříchu. A  proto „Neposkvrněná“. Bernar-
detta to nemohla tušit, protože tenkrát se 
zprávy nešířily tak rychle jako dnes. A i kdy-

KOClíŘOV
Ze Španělska už je kousek do Portugalska. 

My však uděláme skok zpátky k nám. A to do 
Koclířova u Svitav. V obci se totiž nachází spo-
lečenství „Českomoravská Fátima“, které šíří 
fátimské prosby Panny Marie u nás. Poutnic-
ké centrum se nachází domě, ve kterém byl 
v roce 1855 založen první hospic v českých 
zemích. Hospic vypadá uvnitř jako nemocni-
ce, ale pacienti se tam neléčí. Přivezou je jako 
nevyléčitelně nemocné a pomalu je připra-
vují na smrt. lékaři, sestry, kněží, ale i dob-
rovolníci se jim s láskou věnují, aby neumírali 
ve strachu. Kvůli tomu a kvůli víře ve vzkří-
šení mrtvých je většina hospiců u nás křes-
ťanských. Panna Maria dokáže dát útěchu 
i lidem umírajícím, protože jim potichu uká-
že nádhernou tvář svého vzkříšeného Syna.

Klášter na hoře Montserrat ve Španělsku

Fátima v Portugalsku
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