
CELODENNÁ POKLONA V KOVÁLOVSKOM 
KOSTOLE 

 

13.5. 1917 sa udialo prvé zo šiestich zjavení Panny Márie vo Fatime deťom 

Hyacintke, Františkovi a Lucii. Ich krv je uložená v relikvii, ku ktorej bola 

obetovaná táto poklona.  

Poklony zvyčajne prebiehajú počas 24 hodín. U nás v obci sa ľudia rozdelia do skupín a každá skupina sa 

chodí modliť v určitú hodinu do kostola k vystavenej sviatosti.  Zároveň tak dávajú pozor na kostol, 

keďže v našej dedine nebýva zvykom, aby bol kostol stále otvorený. Táto poklona zo dňa 13.10.2022  

bola však inou a moja rodina bola toho súčasťou. Trvala len od 16:00 do 19:00 hodiny, a však kostol bol 

otvorený aj cez noc, počas ktorej sa striedali kňazi a modlili sa. 

Priebeh celej poklony začal Krížovú cestu. Po Krížovej ceste 

nasledoval ruženec. Z ruženca sa modlil jeden desiatok. Neskôr po 

ruženci nasledovalo čitánie litánií a vystavenie sviatosti oltárnej 

(adorácia). Ďalej pokračovala poklona so svätou omšou. Na konci 

svätej omše kňaz vzal relikviu s krvou Hyacintky, Františka a Lucie a 

postavil sa s ňou pred oltár. Držal relikviu nad hlavou a nahlas sa 

modlil. Našou úlohou ,ako účastníkov poklony, bolo sa postaviť do 

radu a v duchu sa modliť Otče náš... Na konci sme si mali povedať v 

duchu za koho si prajeme túto poklonu obetovať. Počas celého 

procesu sme sa mali dívať do stredu relikvie, čiže na krv. 

Myslím si, že poklona pre neveriacich bude vyzerať na prvý pohľad veľmi smiešne.  Tento zážitok vo vás 

vzbudí rôzne emócie a atmosféra, ktorú vybudujú obyvatelia malej dedinky stojií za skúsenie. Občania 

Koválova berú poklonu aj ako spoločne strávený čas. Častokrát ich viete zahliadnuť sa rozprávať pri 

kostole v neskorých nočných hodinách, tak ako aj ja z okna mojej izby. Kvôli mojej chorobe som sa 

nemohla tohtoročnej poklony zúčastniť.  No i napriek tomu som bola predsa trocha jej súčasťou. Moja 

starká obetovala poklonu za moje zdravie a dobré študijné výsledky. Zároveň mi, po jej príchode 

domov,všetko dôkladne zreprodukovala.  
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