
ŠKOLA 
NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA 

PANNY MÁRIE

Štyri jednoduché kroky





ŠKOLA 
NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA 

PANNY MÁRIE

Štyri jednoduché kroky



Vydalo: OZ Rodinné spoločenstvo FATIMA 
v spolupráci s  
International World Apostolate of Fatima, 
International Public Association of the Faithful Children of the Eucharist, 
Young Missionaries of the Immaculate Heart of Mary

Zostavila: Mgr. Dana Kolodziejová 

Preklad: Mgr. Eva Hrabovská

Jazyková úprava: Mgr. Ľubica Soľárová

Grafické spracovanie a výroba: Mgr. Stanislav Andiľ 

Ilustrácie: prevzaté so súhlasom Children of the Eucharist, Young 
Missionaries of the Immaculate Heart of Mary, Ľudmila Andiľová 

Bankové spojenie: Fio banka, IBAN: SK12 8330 0000 0028 0077 2542 

Nihil obstat: Mons. JCDr. Peter Holec  
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita  
 ABÚ – Prot.č. 1025/21 zo dňa 14.12.2021

ISBN 978-80-974138-0-4



Sv. Ján Pavol II. počas blahorečenia  
fatimských detí Františka a Hyacinty povedal:

„Drahí chlapci a dievčatá,

poproste svojich rodičov a učiteľov, aby vás zapísali 

do školy našej Pani, aby vás mohla učiť, aby ste boli 

ako maličkí pastierikovia, ktorí sa snažili robiť všetko, 

čo od nich žiadala. Hovorím vám, že väčší pokrok, 

napredovanie v krátkom čase, dosiahneme skôr 

poslušnosťou, pokorou, závislosťou od Márie, než počas 

niekoľkých rokov vlastných snáh, keď sa spoliehame 

len na seba samých... Dve sviečky zapálené Bohom, 

aby osvetľovali ľudstvo v čase tmy a nepokoja...“ 

Svetlo, ktoré odrážali tieto deti, predstavovalo posolstvo, 

ktoré im zverila Ružencová Panna Mária. Vyžarovanie 

týchto sviec, týchto detí, ktoré prijali výzvu darovať svoje ži-

voty Bohu, naďalej žiaria, aby nám pripomínali cestu k svä-

tosti. Poďme spoločne pracovať na zapálení plameňa viery 

v srdciach detí na svete, nasledujúc cestu Malých pastierov 

z Fatimy!



Milé deti,

predstavujeme vám program pre deti s názvom

Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie  
– 4 kroky k svätosti, 

inšpirovaný vzdelávacím a evanjelizačným 
programom duchovného formovania detí 
Medzinárodného svetového apoštolátu Fatimy. 

Je určený pre deti školského veku.

Základom tohto programu je úcta k Eucharistii  
a k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Tento jednoduchý program, založený na posolstve z Fatimy, 
môže pomôcť deťom, mladým ľuďom a aj dospelým obno-
viť život modlitby, obety a pokánia rastúc v cnosti, milosti 
a svätosti vo svojich rodinách.

Pozostáva zo štyroch krokov:

 6 Ranné obetovanie dňa

 6 Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

 6 Modlitba posvätného ruženca

 6 Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu  
Panny Márie



Drahé deti,
potrebujem vašu pomoc, aby ľudia našli cestu späť k Bohu, aby nastal pokoj a mier vo svete.
Staňte sa misionármi môjho Nepoškvrneného Srdca, nasledujúc malých pastierikov z Fatimy, ktorí odpovedali na výzvy k modlitbe, obráteniu a pokániu.

Ako?
Stačí, ak sa zapojíš jeden deň v mesiaci (v deň, číslo ktorého máš na kartičke)

 6 Ranné obetovanie dňa 
 6 Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti 
 6 Modlitba posvätného ruženca
 6 Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Týmto spôsobom po celý mesiac a celý rok sa denne môžu dvíhať modlitby a obety k Bohu za pokoj a mier vo svete.

„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“
(13.7.1917, Panna Mária vo Fatime)

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita; ABÚ – Prot.č. 1025/21 zo dňa 14.12.2021

Drahé deti, 

pomôžte, 

aby moje 

Nepoškvrnené 

Srdce zvíťazilo.

Deň: 

Svätý Otec Ján Pavol II. počas blahorečenia 

Františka a Hyacinty povedal deťom:

„Drahí chlapci a dievčatá, Panna Mária potrebuje všet-

kých vás, aby ste sa stali tešiteľmi Ježiša, pretože vo svete 

je veľa hriechu.

Poproste svojich rodičov a učiteľov, aby vás zapísali do 

Školy Panny Márie, aby vás Ona mohla učiť, aby ste boli 

ako malí pastierikovia z Fatimy. Oni sa snažili urobiť 

čokoľvek, čo od nich žiadala. Panna Mária potrebuje 

tvoje modlitby a obety, ktoré môžu zmeniť svet.“

31.

Súčasťou tejto brožúrky sú modlitebné kartičky pre deti, 
mládež i dospelých s výzvou na modlitbu a obetu podľa 
vyššie spomínaných 4 krokov, za pokoj a mier v rodinách, 
spoločenstvách a na celom svete, aby sa čím skôr naplnilo 
očakávané prisľúbenie z Fatimy:

„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

Jedna sada kartičiek obsahuje 31 kusov. Táto sa rozdelí medzi 
31 detí (alebo mladých, či dospelých). Každé dieťa dostane 
kartičku s daným číslom. Číslo na kartičke znamená deň 
v mesiaci, kedy bude mať pravidelne v každom mesiaci 
„službu“ v prinášaní modlitieb a obiet, ako je to popísané 
na zadnej strane kartičky. Takto sa vytvoria tri modlitebné 
(31 členné skupiny) – takže v daný deň v mesiaci sa bude 
modliť jedno dieťa, mládež a dospelý. 

Čím viac skupín, tým viac modlitieb a obiet, tým skôr sa 
uskutoční víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.





1. Ranné obetovanie dňa

Panna Mária sa opýtala pastierikov:

„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?“

Deti odpovedali: „Áno, sme ochotní.“ „Potom budete 
veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“

„Obetujete Bohu seba samých a ponesiete všetky 
utrpenia, ktoré na vás zošle?“

Pastierikovia odpovedali: „Áno, obetujeme sa Bohu.“

 6 Aj ty môžeš povedať áno na výzvu Panny Márie.

Hneď ako vstaneš, prvá vec, ktorú ráno urobíš, pomodli sa 
svoju Rannú Modlitbu Obety. Keď sa modlíš túto Rannú 
Modlitbu Obety, obetuješ všetky svoje MODLITBY, RA-
DOSTI a OBETY počas dňa skrze Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Tento prvý krok ti pomôže stať sa svätým.  
Je to tvoje každodenné ÁNO JEŽIŠOVI.



Moja ranná modlitba

Ó Ježišu, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, 
obetujem Ti moje modlitby, dobré skutky, radosti 
a utrpenia tohto dňa a pripájam ich k Najsvätejšej 
obete Svätej Omše obetovanej po celom svete. 

Obetujem to ako náhradu za hriechy spáchané proti 
Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu a Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie, za obrátenie hriešnikov, za 
rodiny na celom svete a na úmysly Svätého Otca.



2. Adorácia Najsvätejšej  
 Oltárnej Sviatosti

Moje stretnutie s Ježišom

 6 Keď TY navštíviš Ježiša

Keď vchádzaš do svojho

farského kostola alebo kaplnky,

urob znak kríža so svätenou vodou.

Správne sa pokloň Ježišovi.  

Ak je Ježiš skrytý vo Svätostánku,  

pokľakni na jedno koleno.

Ak je Ježiš vystavený  

v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti,  

ako špeciálny znak lásky,  

môžeš pokľaknúť na obe kolená  

a úctivo skloniť hlavu. 

Sadni si do lavice a pozdrav Ježiša  

celým svojím srdcom.





Modlitba anjela pokoja

„Ó, 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!  
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 odčinenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú.  
Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov,  
pre nekonečné zásluhy Jeho Najsvätejšieho Srdca  
a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ 

(Modlitba Anjela Pokoja, ktorú Anjel naučil deti)





3. Modlitba posvätného ruženca

Panna Mária Fatimská prosila každého,  
aby sa denne modlil ruženec: 

„Prajem si, aby ste sa ďalej každý deň modlili ruženec 
k Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca.“ 

Modli sa posvätný ruženec za svoju vlastnú rodinu a za 
všetky rodiny na celom svete! Vždy, keď sa modlíš Zdravas 
Mária, dávaš našej Drahej Matke prekrásnu zlatú ružu.

A tak každý, kto sa snaží modliť ruženec, vytvára pre ňu 
krásnu Korunu z Ruží.





Prečo sa modliť ruženec

 6 Sestra Lucia bola najstaršia z troch pastierikov. 
Zanechala nám posolstvo o posvätnom ruženci,  
prečo sa máme modliť za seba a za naše rodiny.

„Najsvätejšia Panna v týchto časoch, v ktorých žijeme, 
nám dáva novú silu a účinnosť modlitby posvätného 
ruženca, a to do takej miery, že neexistuje žiaden 
problém, hoci akokoľvek neriešiteľný by bol, či svetský 
alebo duchovný, v osobnom živote každého z nás 
a v našich rodinách..., ktorý by nebol vyriešený ružencom.“



4. Zasvätenie sa  
Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie

Vo Fatime, po tom čo Panna Mária  
ukázala trom pastierikom 

hrôzostrašnú víziu pekla, 
smutne povedala:

„Mnoho úbohých 
hriešnikov prichádza do 

pekla, pretože sa za nich 
nikto nemodlí a neobetuje. 
Aby boli zachránení,  
Boh si želá zaviesť  
vo svete úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu. 
Sľubujem spásu tým, 
ktorí ju príjmu. A tieto 
duše budú milované 
Bohom, budú ako kvety, 
ktoré prinesiem, aby 
som skrášlila jeho trón.“

 6 Keď ty zasvätíš svoj 
život Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie a budeš 



sa snažiť z celej sily, aby si žil prísľub zasvätenia, obetujúc 
všetky svoje myšlienky, slová, skutky, modlitby a utrpenia 
každodenného života, získaš na príhovor Panny Márie 
veľké milosti. Milosti, ktoré počas pozemského života 
pomôžu v núdzi tebe a tvojej rodine. 

Panna Mária tiež sľubuje ten najväčší dar zo všetkých. 
Povedie teba a tých, ktorých miluješ, k svojmu Božskému 
Synovi, Ježišovi Kristovi a privedie vás k šťastiu  
s Ním naveky v nebi!

Modlitba zasvätenia

Mária, Matka moja,  
zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu  

v živote i v smrti, aby ma chránilo  
od každej záhuby duše i tela. Viem,  

Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí,  
a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu  

s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. 
Amen.





Večeradlá detí

Fatimské posolstvo pokračuje, stále nie je naplnené prisľúbené
 6 Nakoniec Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

Jeden zo spôsobov napĺňania Fatimského posolstva je 
modlitba posvätného ruženca vo večeradlách.

Čo je večeradlo?
„Keď Pán Ježiš vystúpil do neba apoštoli zotrvávali vo Ve-
čeradle na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou Mat-
kou Máriou a očakávali prisľúbeného Ducha svätého.“

Panna Mária pozýva aj dnes všetky deti, aby sa zhromaždili 
tak ako prví apoštoli na modlitbách s Ňou, našou nebeskou 
Matkou a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.

Aby sa spolu modlili ruženec, navzájom sa mali radi, po-
máhali si ako dobrí bratia a sestry v rodine. Tak sa stanú Jej 
Pomocníkmi, Jej Misionármi pre konečné víťazstvo Pána 
Ježiša.

„Túto odpoveď som dostala od detí, ktoré ma milujú 
a obklopujú ma synovskou nežnosťou, zhromažďujú sa vo 
večeradle modlitieb konaných so mnou a spoločne obno-
vujú svoj akt zasvätenia môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Veľkorysá odpoveď detí pôsobí môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu nesmiernu radosť a vytvára veľkú silu príhovoru 
a zadosťučinenia u Eucharistického Srdca Ježišovho.

Žiadam, aby sa vo všetkých častiach sveta rozmnožovali 
večeradlá detí, pretože ich volám ku krížovej výprave 
modlitby a zasvätenia sa pre spásu sveta.“
(Kňazom, najmilším synom Panny Márie, 2. 2. 1990)
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Drahé deti, 

pomôžte, 

aby moje 

Nepoškvrnené 

Srdce zvíťazilo.

Deň: 

Svätý Otec Ján Pavol II. počas blahorečenia 

Františka a Hyacinty povedal deťom:

„Drahí chlapci a dievčatá, Panna Mária potrebuje všet-

kých vás, aby ste sa stali tešiteľmi Ježiša, pretože vo svete 

je veľa hriechu.

Poproste svojich rodičov a učiteľov, aby vás zapísali do 

Školy Panny Márie, aby vás Ona mohla učiť, aby ste boli 

ako malí pastierikovia z Fatimy. Oni sa snažili urobiť 

čokoľvek, čo od nich žiadala. Panna Mária potrebuje 

tvoje modlitby a obety, ktoré môžu zmeniť svet.“

31.

Drahé deti,
potrebujem vašu pomoc, aby ľudia 

našli cestu späť k Bohu, aby nastal 

pokoj a mier vo svete.

Staňte sa misionármi môjho Nepoškvrneného 

Srdca, nasledujúc malých pastierikov z Fatimy, 

ktorí odpovedali na výzvy k modlitbe, 

obráteniu a pokániu.

Ako?
Stačí, ak sa zapojíš jeden deň v mesiaci 

(v deň, číslo ktorého máš na kartičke)

 6 Ranné obetovanie dňa 

 6 Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti 

 6 Modlitba posvätného ruženca

 6 Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu 

Panny Márie

Týmto spôsobom po celý mesiac a celý rok sa denne môžu 

dvíhať modlitby a obety k Bohu za pokoj a mier vo svete.

„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

(13.7.1917, Panna Mária vo Fatime)

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita; ABÚ – Prot.č. 1025/21 zo dňa 14.12.2021

Drahá mládež, 
pomôžte, 
aby moje 
Nepoškvrnené 
Srdce zvíťazilo.

Deň: 

„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 často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešni-kov a na uzmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie...“
(13.7.1917, zjavenie Panny Márie vo Fatime)

7.

Drahé rodiny, 
pomôžte, 
aby moje 
Nepoškvrnené 
Srdce zvíťazilo.

Deň: 

„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 často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: 

Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešni-
kov a na uzmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie...“
(13.7.1917, zjavenie Panny Márie vo Fatime)

10.



Pripravilo OZ Rodinné spoločenstvo FATIMA v spolupráci s  
International World Apostolate of Fatima, 
International Public Association of the  
Faithful Children of the Eucharist, 
Young Missionaries of the Immaculate Heart of Mary.

„Deti Eucharistie a Mladí misionári Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie“ pracujú v duchovnom partnerstve so Svetovým 
apoštolátom Fatimy (WAF International – Verejným Združením 
Veriacich, členom Pápežskej Rady pre Laikov), aby šírili a propa-
govali posolstvo Panny Márie Fatimskej a Eucharistickej Adorá-
cie pre deti a mládež v nasledovaní sv. Františka a Hyacinty.

Deti Eucharistie ponúkajú duchovné a evanjelizačné programy, 
ktoré vedú deti a mládež sveta k tomu, aby odpovedali a žili po-
solstvá Anjela pokoja a Panny Márie z Fatimy.

www.childrenoftheeucharist.org

Objednávky brožúriek s kartami a nahlasovanie modlitebných 
skupín môžete posielať na e-mail: rs.fatima.oz@gmail.com

Modlitebné karty sú súčasťou brožúrky  
Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Každý záujemca – člen modlitebnej skupiny, dostane 
k brožúrke svoju modlitebnú kartu s dňom v mesiaci, 
v ktorom bude mať pravidelnú „službu“.



www.rsfatima.sk


