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13. 5. 1917 - 13. 10. 1917 13. 5. 1917 - 13. 10. 1917 

P O R T U G A L S K AP O R T U G A L S K A
Lucia Dos Santos (Lucija), Lucia Dos Santos (Lucija), 

Francisco Marto (Frančišek), Francisco Marto (Frančišek), 
Hiacinta Marto (Jacinta)Hiacinta Marto (Jacinta)
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s strelnim orožjem 
in puščicami. In tako 
so drug za drugim 
umirali škofje, du
hovniki, redovniki in 
redovnice ter razne 
svetne osebe, možje in 
žene različnih stanov 
in položajev. Pod obe
ma prečnicama križa 
sta bila dva angela, 
vsak od njiju je imel v 
roki kristalno škropil
nico. Vanju sta zbirala 
kri mučencev in z njo 
škropila duše, ki so se bližale Bogu.”

Angel nam v tretjem delu skrivnosti nazorno kaže, 
da je zemlja zrela za Božjo sodbo. Vendar ni Bog tisti, 
ki kaznuje, ampak si človek sam pripravlja kazen. 
Marija kot Mati usmiljenja nas hoče rešiti.

Ker Cerkev ni podala uradne in obvezujoče razlage 
o besedilu tretjega dela fatimske skrivnosti, ga morejo 
specialisti še naprej raziskovati in razlagati.

TRETJI DEL SKRIVNOSTI TRETJI DEL SKRIVNOSTI 
IN ODPAD OD VEREIN ODPAD OD VERE

Skrivnost, ki jo je Devica Marija pri svojem tretjem 
prikazanju v Fatimi razodela trem pastirčkom, naj ne 
bi bila objavljena pred letom 1960. Takrat se je Cerkev 
odločila, da njeno objavo zadrži do nadaljnjega. Po 

Upodobitev tretje skrivnostiUpodobitev tretje skrivnosti
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navodilih svetega sedeža se je morala sestra Luci
ja tistega leta umakniti v osamo in brez izrecnega 
dovolje nja ni smela z nikomer govoriti o Fatimi. 
Čeprav je bil leta 2000 podan poskus razlage vsebi
ne tretjega dela skrivnosti, ki je bila prikazana kot 
dokončna, se zdi, da njenega pravega pomena člove
štvo ni izvedelo in da je sporočilo svarila in upanja 
za ves svet, ki ga je dala Devica Marija, ostalo skri
to. Številna znamenja kažejo, da prav sedaj živimo v 
času, ko se tretji del skrivnosti uresničuje pred naši
mi očmi, zato je za življenje vsakega posameznika še
toliko bolj pomembno, da se dobro pouči o zadevi iz 
vero dostojnih virov. 

Oče Joaquin Alonso je bil šestnajst let uradni arhi
var Fatime in je napisal 
veličastno delo o fatimskem 
sporočilu z naslovom Fatim-
ska besedila in kritične študije, 
ki obsega 24 knjig in vse
buje 5396 dokumentov. 
Dokončano leta 1975, ni 
smelo biti objavljeno. Oče 
Alonso je imel dostop do 
vseh dokumentov in do 
sestre Lucije. Pomenljive so
njegove besede: “Zato je do
cela verjetno, da se besedilo 
konkretno dotika krize vere 
znotraj Cerkve in nebrižno sti samih duhovnikov 
ter notranjih bojev v samem srcu Cerkve in resne 

Oče Joaquin AlonsoOče Joaquin Alonso
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pastoralne malomarnosti s strani višje hierarhije.
V obdobju pred velikim zmagoslavjem Marijinega 

brezmadežnega Srca se bodo zgodile strašne stvari.
Te sestavljajo vsebino tretjega dela skrivnosti. Ka
tere so? Če velja ‘Na Portugalskem se bo dogma vere 
zmeraj ohranila ...’, lahko iz tega jasno sklepamo, da 
bodo v drugih delih Cerkve dogme postale zame glje
ne ali celo popolnoma izgubljene.

Ali neobjavljeno besedilo govori o konkretnih oko
liščinah? Čisto mogoče je, da ne govori le o krizi vere 
v Cerkvi v tem vmesnem obdobju, ampak se, tako kot 
skrivnost v La Salettu, večkrat nanaša na notranje boje 
katoličanov ali na padec duhovnikov in redovnikov. 
Morda celo na polomije višje cerkvene hierarhije. Nič 
od tega ni tuje sporočilom, ki jih je glede te tematike 
dala sestra Lucija.”

Pomembno je, da sestra Lucija nikoli ni grajala teh 
sklepov očeta Alonsa, čeprav se nikoli ni obotavljala 
popraviti izjav duhovščine in drugih avtorjev v zvezi 
s Fatimo, kadar so bile napačne.

Dne 10. septembra 1984 je fatimski škof Alberto 
Cosme do Amaral govoril o tretjem delu skrivnosti na 
Tehniški univerzi na Dunaju: “Fatimska skrivnost ne 
govori o atomskih bombah, jedrskih konicah, izstrel
kih Pershing ali SS20. Njena vsebina se tiče samo 

Na Portugalskem se bo dogma vere zmeraj ohranila itn ...Na Portugalskem se bo dogma vere zmeraj ohranila itn ...
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naše vere. Istovetiti skrivnost z oznanili o katastrofah 
ali jedrskim uničenjem, pomeni popačenje pomena 
sporočila. Izguba vere na eni celini je hujša od uniče
nja kakega naroda; in resnica je, da se vera v Evropi 
neprenehoma zmanjšuje.”

Sestra Lucija je v svojem pismu papežu Janezu 
Pavlu II. dne 12. maja 1982, eno leto po poskusu aten
tata nanj, zapisala: “Ker nismo upoštevali prošenj iz 
sporočila, vidimo, da se je izpolnilo, Rusija je napadla 
svet s svojimi zmotami. In če še nismo doživeli polne 
izpolnitve zadnjega dela prerokbe, potem gremo pro
ti njemu z velikimi koraki, če ne bomo zavrnili poti 
greha, sovraštva, maščevanja, nepravičnosti, kršenja 
pravic človeške osebnosti, nemoralnosti in nasilja ...” 
Ta odlomek govori, da skrivnost še ni udejanjena in 
da poskus atentata ni njeno dokončno uresničenje.

Papež Janez Pavel II. je navedel bistvene elemente 
tretjega dela skrivnosti v svoji pridigi v Fatimi 13. 
maja 1982, ko je postavil vprašanje: “Ali more Mati 
pri vsej moči ljubezni, ki jo goji v Svetem Duhu in v 
kateri želi rešitev vsakogar, ostati tiho, ko vidi, da se 
spodkopavajo sami temelji odrešenja njenih otrok?” 
Papež je nato sam odgovoril na vprašanje: “Ne, ne 
more ostati tiho.” S tem nam je povedal, da fatimsko 
sporočilo svari pred tem, da bi bili spodkopani temelji 
našega odrešenja. In kaj je temelj našega odrešenja? 
Temelj je vera, ki nam je bila razodeta od Boga Očeta 
po Sinu Jezusu Kristusu v moči Svetega Duha, ne
okrnjena v vsej svoji polnosti resnice. Atanazijska 


