Čo bolo svetu slabé,
vyvolil si Boh
život fatimských pastierikov
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Život troch vizionárov,
Františka, Hyacinty a Lucie
V evanjeliách Ježiš často chváli pokoru ako čnosť, bez ktorej sa nemožno páčiť Bohu. Panna Mária si vybrala túto istú cestu, aby prostredníctvom
troch pokorných pastierikov odovzdala svoje veľké posolstvo, určené celému svetu našich čias. Boh si vybral jednoduché dievča z Nazareta za matku
svojho Syna, Božia Matka zasa jednoduchých pastierikov z malej neznámej
dedinky na svoj vstup do dejín spásy. Tri bežné deti, rovnaké ako toľkí ich
rovesníci. Normálne, čo v tých časoch zahŕňalo láskyplnú rodinnú atmosféru, i keď detskú hravosť od najskoršich rokov sprevádzala zodpovednosť
a prirodzená zbožnosť. Boh si vyvolil tieto tri skromné deti, aby cez Matku
svojho Syna oznámil svoju lásku, starosť i bolesť nad ľudským pokolením.
Pastierici nemali byť len Božími hovorcami. Oni sa mali stať prvými, čo budú
toto posolstvo verne žiť a stanú sa jeho oficiálnymi interpretmi.

Pútnici na dvore za rodným domom sestry Lucie, kde malí vizionári trávili svoje detské roky
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Traja pastierici a ich rodiny

Otec Františka a Hyacinty, Manuel Pedro Marto, sa oženil s Olympiou de Jesusovou Santosovou, vdovou s dvomi deťmi z prvého manželstva. Spolu mali sedem detí, František a Hyacinta boli najmladšie z nich.
Olympia bola sestrou Antónia dos Santos, Luciinho otca. Aj Lucia bola najmladšia zo siedmich detí. Fatimské posolstvo sa nám javí aj ako hymnus
chvály na život: Boh si vyberá za dôverníkov svojej Matky tri deti, narodené ako posledné v početných rodinách. Medzi dvomi rodinami, žijúcimi
skromným životom necelých dvesto metrov od seba v chudobnom Aljustreli, a ich deťmi, vládla láskyplná rodinná atmosféra.
„Tieto dve kresťanské rodiny
spájali úzke príbuzenské vzťahy. Boli
tak prepojené, že sa ich deti cítili
ako doma tak vo svojej rodine, ako
v dome strýka a tety. A s rovnakou
chuťou sme jedli v oboch domoch
ešte teplé placky, práve vytiahnuté
z trúby, plnené čerstvými sardinkami z Nazaré či plátky sušenej tresky
alebo nakrájanú klobásku zo zásob,
určených pre celoročnú spotrebu.
Niekedy sa chodilo na lov a zverina
prispievala v niektorých obdobiach
roka k slávnostnejšej rodinnej atmosfére: divé králiky sa chytali do
dômyselne zhotovených pascí, jarabice sa lovili na medziach medzi
lúkami a obilnými poľami a drozdy
zasa do ôk, nastražených pod stromami plnými zrelých olív.“
/Sestra Lucia, Spomienky I./

Hyacinta, Lucia a František
pri kríži pred farským kostolom
vo Fatime, 13. júla 1917
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V rodine Františka
a Hyacinty Martovcov
Manuel a Olympia Martovci vychovávali deväť detí s múdrosťou a svätosťou, vpísanou do srdca človeka, umocnenou sviatosťou krstu i manželstva.
Taká bola vtedy väčšina jednoduchých kresťanských rodín. Srdcia svojich
detí viedli k ľudským čnostiam: láske k pravde, obetavosti a službe druhým,
veľkodušnosti v práci, zmyslu pre povinnosť, k rozhodnosti i súcitu s núdznymi. Už malé deti niesli zodpovednosť za stáda. Rodičia im radili, aby sa pri
pasení oviec na pahorkoch modlili ruženec. Deti zapájali do prác primerane
ich veku a silám, no nepripravovali ich o normálne a šťastné detstvo.
Harmonický život matky Olympie de Jesusovej nebol bez kríža. V priebehu dvoch rokov videla zomierať štyri svoje deti. Veľa starostí mala po zjaveniach aj s Hyacintou a Františkom. Posledné roky života strávila s ružencom
v ruke, napoly ochrnutá na vozíčku, kam si po ňu prišiel Pán 3. apríla 1956.

Matka Olympia dávala
veľký pozor, aby uchránila
nevinnosť svojich detí. Vystihuje to rozhovor medzi
Hyacintou a Luciou:
„Dnes ťa mama nepustí
von?“
„Nie!“
„Tak ja idem s Františkom
na náš dvor.“
„Prečo nezostaneš tu?“
„Moja mama nechce, aby
sme tu zostali, kým sú tu títo
ľudia. Hovorila, aby sme sa
išli hrať na náš dvor. Nechce,
aby sme sa naučili tie škaredé veci, ktoré sú hriech a nepáčia sa Ježišovi.“
/Sestra Lucia, Spomienky I./
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Manuel a Olympia Martovci, 1951
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Otec Manuel Pedro Marto, ktorého najmä po zjaveniach volali vo Fatime „strýko Marto“, bol statočný, rozvážny a smelý človek. Na výsluch
k okresnému hajtmanovi do Vila Nova de Ourén rázne odmietol vziať svoje
deti. Od prvých chvíľ veril v pravosť zjavení. Keď 13. augusta uväznili deti
a zástup reagoval veľmi podráždene, Manuel Marto ľudí veľmi rezolútne
okríkol: „Hej, chlapi! Chovajte sa slušne! Vedzte, že toto všetko nespôsobil
ani pán farár, ani hajtman, ale vyššia moc!“ Keď sa deti vrátili z väzenia, bežal na faru a ako sám spomína: „Predral som sa k Hyacinte, pobozkal som
ju a moje slzy skropili jej tváričku. Stískal som ju v náručí.“ Svoju odvahu
prejavil aj 13. októbra, keď sa s manželkou chystal sprevádzať deti do Cova
da Iria. Štyridsaťtisícový zástup zvedavo čakal na sľúbený zázrak. Rodičia
boli pripravení chrániť deti v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva.
Vo výchove detí spájal otec Manuel Marto láskavosť a náročnosť.
„V tomto dome je stále pokoj. A to je nás pri stole osem. Lebo chcem, aby
všetko prebiehalo ako má.“ Zo svedectiev vyplýva, že keď nastali problémy, najskôr chcel, aby sa veci vysvetlili. Ak bolo treba, pohrozil, tresty
používal mierne a veľmi zriedka. Komentoval to so zdravým sedliackym
rozumom: „Lebo keď sa dá oslovi kopanec, nepletie toľko nohami.“ Manuel Pedro Marto opustil tento svet
3. februára 1957, necelý rok po smrti
svojej manželky.
Rodný dom Martovcov v roku 1928

Raz sa stalo, že do domu vstúpil
istý človek, aby vybavil nejakú záležitosť. A deti vyrušovali, robili rámus.
Zdržal som sa napomenutia, no len
čo dotyčný odišiel, obrátil som sa ku
nim a so zdvihnutým prstom som im
veľmi vážne povedal: „Ak sa to stane ešte raz...! Dávajte pozor na to,
čo robíte!“ To stačilo, aby sa upokojili. Odvtedy, len čo niekto vstúpil do
nášho domu, deti vybehli hrať sa na
ulicu.
/M. Martins,
Novos Documentos de Fátima/

Rodina Františka a Hyacinty, vpredu otec Manuel Pedro
Marto a matka Olympia de Jesusová. Pred 7. májom 1920.
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