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Milí priatelia, ãas pokroãil.  Situácia sa 
dramatizuje. Dnes uÏ nikoho netreba
presviedãaÈ, Ïe Slovensko stojí pred
svojou najváÏnej‰ou skú‰kou v dejinách. 

BlíÏi sa chvíºa, kedy budeme musieÈ preukázaÈ svo-
ju vernosÈ,  stáÈ na strane BoÏích zákonov,  ukázaÈ
príklad, ako nám to povedal sv. otec Jána Pavol II.
Máme na to moÏnosÈ, ‰ancu, aj povinnosÈ voãi na‰im predkom,
voãi na‰ím deÈom aj voãi na‰im budúcim generáciám.  

Priná‰ame vám teraz mimoriadnu M ROSU ãíslo 2. Ná‰ kan-
didát do Europarlamentu Marko Seme‰ ukazuje  základ, ktor˘
máme, jasn˘ smer, ktor˘m sa uberaÈ, aj to, ão treba napraviÈ. 

Zobuìme sa!  Nepriateº vyuÏíva na‰u  váhavosÈ a nejednotu.
On vie, Ïe my, Slováci, sa vieme vzoprieÈ. Preto ide na nás
uspávacou metódou. Beda, ak sa zobudíme aÏ v okovách!
Postavme sa do jedného ‰íku a nezahanbime t˘ch, ktorí nám
vydreli na‰u slobodu, ktorí  sa  obetovali, ktorí poloÏili svoje

Ïivoty na oltár vlasti a teraz sa na nás pozerajú z Ne-
ba! Nemáme ão byÈ bojazliví a ustra‰ení! Máme tú
najvy‰‰iu pomoc a zá‰titu. Pripomína nám to sa-
motná na‰a Nebeská Matka, Sedembolestná Panna
Mária, ktorá nás v ·a‰tíne povzbudila na svoj sviatok
dÀa 12. septembra 1991 prostredníctvom Don
Gobbiho slovami: 
„Toto je len moje dielo, ktoré ja sama roz‰iru-

jem do kaÏdej ãasti sveta. PretoÏe toto je doba môjho
triumfu, môjho víÈazstva a va‰ej spásy. 

Z tejto mojej svätyne s láskou pozerám na tie národy,
ktoré si zachovali sviatok mena va‰ej nebeskej Matky
a sºubujem im moju zvlá‰tnu a materskú ochranu.

Zvlá‰È poÏehnávam túto slovenskú zem, kde som tak
milovaná, uctievaná a stále viac oslavovaná...“   

ANTON SELECK¯, 
predseda strany  Magnificat Slovakia

Za Sedembolestnú
- za Slovensko!

Marko Semeš:

S čím idem do Bruselu
STOJÍME PROTI KULTÚRE SMRTI � OTVORENOSŤ
SLOVENSKÝCH BISKUPOV � BUĎME HRDÍ NA 

SVOJE DEJINY � VLASŤ - DAR OD BOHA � NAŠE
KRESŤANSTVO V ZRKADLE � ČOMU ČELÍ 
SLOVENSKO � MEDZA ŽIVOTA A SMRTI 

� VŠETCI ZA JEDNÉHO - JEDEN ZA VŠETKÝCH!

Pod heslom:  

Zastavme ich, bratia! 
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Milí priatelia, Slovensko je
v kampani Eurovolieb 2014. 
Do t˘chto volieb ponúkla 
kandidátov aj politická strana
Magnificat Slovakia. Mnohí sa
p˘tate, ão sme, ão chceme,
preão sme vznikli. 

Magnificat
Velebí moja du‰a Pána a môj duch jasá 
v Bohu, mojom Spasiteºovi, lebo 
zhliadol na poníÏenosÈ svojej 
sluÏobnice.
Hºa, od tejto chvíle blahoslaviÈ ma
budú v‰etky pokolenia, 
lebo veºké veci mi urobil ten, 
ktor˘ je mocn˘, a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia 
na pokolenie s t˘mi, ão sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozpt˘lil
t˘ch, ão v srdci py‰ne zm˘‰ºajú. 
Mocnárov zosadil z trónov a pov˘‰il
poníÏen˘ch. 
Hladn˘ch nak⁄mil dobrotami
a bohat˘ch prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho sluÏobníka, 
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
ako sºúbil na‰im otcom, Abrahámovi
a jeho potomstvu naveky.  (Lk 1, 46-55)

Z tohto Chválospevu - teda Magnifi-
catu, sa odvíjajú aj niektoré základné tézy
ná‰ho programu. Biskup Pavel M. Hnili-
ca, ktor˘ hovoril: „Slovensko bude
uchránené od v‰etkého zla, keì
sa denne bude trikrát modliÈ
Magnifikat.” (r)

Chválospev Matky

VVeríme veríme vám!ám!
� Veºmi ma v t˘chto dÀoch

pote‰ila va‰a aktivita, ktorú ste
prejavili UisÈujem vás, Ïe budem
robiÈ v‰etko, ão je v mojich silách.
Modlím sa denne ruÏenec 
k Sedembolestnej Panne Márii, 
aby nám v tomto úsilí pomáhala.
Podobne sa te‰ím aj z Marka Seme-
‰a,  ktorého som spoznala aj cez
Po‰tu pre teba. Vìaka za tak˘ch
dobr˘ch a obetav˘ch ºudí.  A. K. 

� M ROSY do‰li v poriadku,
nieão som rozdal, nieão e‰te pred
voºbami do EP.  Modlím sa denne
aj za Ukrajinu. Som síce chor˘  ale
na‰a Sedembolestná Mama mi
vyprosuje silu.  L.M.

� Mimoriadnu ROSU som
dostala. UÏ mám roztriedené,
komu ju dám. Nech vás JeÏi‰ Panna
Mária, a Jozef sprevádzajú, i v‰et-
k˘ch nás, nech Pravda zvíÈazí! J.F.

� Keì mi po‰tárka priniesla
balík, skoro som odpadla. Keì som
videla ten materiál. Povedala som
si:  Matiãka, pomôÏ mi! Ja som iba
nástroj v Tvojich rukách. A Panna
Mária pomohla, Pán Boh zaplaÈ!
A poÏehnaj toto dielo! S BoÏou
a Máriinou pomocou verím, Ïe to
zvládnem. H.S.

� Marko Seme‰ sa mi skutoãne
zdá vhodn˘ na post europoslanca.
ëakujem vám za va‰u angaÏo-
vanosÈ. Nech vám Pán Boh pomáha
a Panna Mária vás ochraÀuje pod
svojím materinsk˘m plá‰Èom.   E.D.

� Zo srdca vás pozdravujem
a ìakujem za materiály. V‰etky
som porozdávala. Ja som iba
nástrojom v rukách Matky,  s Jej
pomocou to zvládneme.    M.V. 

� VáÏení priatelia, vá‰ list ma
pote‰il. Áno, podporujem Marka
Seme‰a. Poznám jeho otecka
a preto povaÏujem jeho syna za
správneho kandidáta. TieÏ som
b˘val˘ politick˘ väzeÀ. Úplne
súhlasím s programom politickej
strany Magnificat Slovakia.  J.H.

Strana Magnificat Slovakia
má identick˘ názov ako na‰e
zdruÏenie, ktoré pôsobí na Sloven-
sku uÏ 20 rokov. Magnificat zna-
mená v latinãine Chválospev. Ide
o chválospev Panny Márie pri jej
náv‰teve AlÏbety, v ktorom velebi-
la Boha za jeho spasiteºsk˘ plán
pre ºudstvo, v ktorom si vybral za
Matku svojho Syna práve ju. Mag-
nificat Slovakia práve preto, aby
sme my, tu na Slovensku, velebili
Boha podºa príkladu Panny Márie.
Aby sme Ïili  Evanjelium, a ‰írili ho
pôsobením lásky k Bohu a blíÏnym.
Slovensko  patrí medzi krajiny,
svedãiace o svojej duchovnej
histórii, dediãstve viery a vernosti
Bohu, a sú zasvätené  Panne Márie. 

„Slovensko má osobitnú úlohu pri
budovaní Európy tretieho tisícroãia.
Dobre si to  uvedomte!... Katolíci
nesmú ostaÈ na pokraji sociálneho
a politického Ïivota... Nestaãí hlásiÈ sa
za katolíkov. Je treba daÈ dôkaz tej
skutkovej viery, o ktorej hovorí kniha
Skutkov apo‰tolov. Je to viera, ktorá
sa najv˘raznej‰ie prejavuje v láske...
Slovensko je povolané ponúknuÈ
Európe predov‰etk˘m dar svojej viery
v Krista a svojej oddanosti Panne
Márii. Nebojte sa!“

(Sv. pápeÏ Ján Pavol II. Pri svojej druhej
náv‰teve Slovenska v lete 1995)

Levoãa - mariánska ba‰ta Slovenska.
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Ako ãlovek, ako veriaci, aj ako
kandidát do Európskeho Parla-
mentu sa odmietam pozeraÈ
na to, ako sa na Slovensku
zaãínajú vynáraÈ osoby
a skupiny,  vyznávajúce morál-
nu zvrátenosÈ,  a ktoré chcú
pod rú‰kom „ºudsk˘ch práv“
uãiÈ slovenské deti uÏ v ‰kôlke
ako zniãiÈ svoju ãistotu.

Cieľ „ľudských práv“
Je to cieº pozdvihnúÈ zvrátenosÈ

na zákon. To uÏ nie je len usporiadanie
„dediãsk˘ch vzÈahov“. Oni chcú zo
Slovenska a z Európy spraviÈ úpln˘
prasaãinec. Oni chcú przniÈ na‰e deti.

„Morálka“ bahna
Oni si uzurpujú právo hovoriÈ, Ïe

uÏ nie sme muÏovia a Ïeny. Otcovia
a matky.  Îe  sme   len  rodiã  ã. 1. a rodiã
ã. 2. Zrazu sme sa v‰etci, kompletne
stali „partnermi“. Urobme  poriadok.
Pokiaº nie je neskoro...

Zastavme ich!
V Angliãine slovo gender správne zna-

mená - pohlavie. Nikto sa v anglick˘ch
formulároch  nep˘ta na rod! KaÏd˘ kto

presadzuje zánik muÏa a Ïeny, zánik
rodiny, si zaslúÏi  kainovo znamenie. Títo
ºudia sú nositeºmi smrti, kultúry smrti.
Odmietnime ich, zastavme ich!

Rázni biskupi
Sv. Pavol vo svojom liste Rimanom

(1,18-32) vyãíta tak˘mto ºuìom, Ïe
poblúdili a zaslúÏili si odplatu za
nehanebné náruÏivosti. On hovorí, Ïe si
zasluhujú odsúdenie! PretoÏe. ich
„kultúra” priná‰a smrÈ!

Veºmi ma te‰í, Ïe slovenskí biskupi
rázne vystúpili proti tejto skupine –
nositeºke smrti. Majú moju plnú pod-
poru v boji proti tak˘mto ºuìom.
Musí zvíÈaziÈ Ïivot, nádej, láska k Bo-
Ïím prikázaniam a láska k blíÏnemu.

V O Ľ B Y D O E U R Ó P S K E H O P A R L A M E N T U

Odmietam kultúru smrti
Buďme pri tom

� BlíÏiace sa voºby do Európske-
ho parlamentu nám
pripomínajú morálnu
a obãiansku povin-
nosÈ ísÈ voliÈ.   Lebo
iba t˘m môÏeme
prekaziÈ, aby sa nepa-
trná men‰ina voliãov

dostala tam k slovu a moci. Musíme
tam vyslaÈ na‰ich ºudí, ktorí by tam
nie rozpredávali, ale chránili
a bránili duchovné dediãstvo ná‰ho
národa a suverenitu Slovenskej
republiky.  Tak˘mto kandidátom 
je bezpochyby ná‰ dobre známy
Marko Seme‰. Preto ho budeme
voliÈ.    prof. Dr. Milan ëurica, SDB

� V Európskom parlamente nie-
len Slovensko, ale
v‰etky ãlenské ‰táty
Európskej únie potre-
bujú maÈ tak˘ch zás-
tupcov, ktorí v súãas-
nom svete majú
odvahu presadzovaÈ

úctu k prirodzen˘m, Bohom
stanoven˘m zákonom, úctu ku
kresÈansk˘m hodnotám, úctu k do-
brám, ktoré Európsku úniu pretvo-
ria na Európu civilizácie lásky.

Som presvedãen˘, Ïe Marko
Seme‰ je kvalifikovan˘m reprezen-
tantom t˘ch hodnôt, ktoré sloven-
skému národu pomáhali preÏiÈ cez
stároãia a nepochybujem o tom, Ïe
bude schopn˘ o tieto dobrá sa deliÈ
aj v Európskom parlamente, pre
spoloãné dobro a budúcnosÈ Euró-
py národov.  prof. Jozef M. Rydlo

� S Markom Seme‰om sa
poznáme 23 rokov.
Spolu sme zakladali
na‰e zdruÏenie, aj
politickú stranu.
Prekonali sme
nejeden problém.
Nav‰tívili sme veãe-

radlo Donom Gobbim v San
Marine, vojnov˘  Mostar, aj konfe-
renciu Benjamina Crema – hovorcu
Maitreya (Antikrista) v Mníchove.
Marko Seme‰  je aktívny a úspe‰n˘
v mnoh˘ch aktivitách. 
âo si v‰ak ale na Àom súkromne 
najviac cením, Ïe aj keì nemá
vlastné deti tak sa stará o stovky
in˘ch detí. 

Anton Seleck˘

Marko Seme‰ k pastierskemu listu KBS 
zo dÀa 1. decembra 2013:

Rodina je BoÏia ustanovizeÀ. Chcú nás presvedãiÈ, Ïe nikto z nás nejestvuje
od prirodzenosti ako muÏ alebo ako Ïena.  Je to bohorúhavá vzbura ãloveka voãi
Stvoriteºovi. Ako Nazaretská rodina chránila dieÈa útekom do Egypta, tak aj my
sme povinní za kaÏdú cenu chrániÈ zdrav˘ v˘voj detí pred nebezpeãnou
„gender ideológiou“. Biskupi Slovenska 1. Decembra 2014 
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Slováci boli od nepamäti 
usadení na svojom území, vo
svojej vlasti.  Ich korene sú ako
korene starej lipy, ktorú majú
v znaku. Ako je to zo Slovens-
kom a ako vidí jeho históriu, to
nám hovorí ná‰ kandidát 
do Európskeho Parlamentu
MARKO SEME·:

Niekedy okolo roku 947 napísal arab-
sk˘ historik a zemepisec Ali al-Mascúdí
o Slovanoch: „Slovania pochádzajú od
Madaia, syna Jafeta, syna Noema –
od neho odvodzujú v‰etky slovanské
kmene svoj pôvod a z neho
vychádzajú ich rodokmene. Tak˘ je
názor väã‰iny znalcov, ktorí sa t˘m
zaoberali.“ (1)

❍ Ak˘m prelomom bola   misia sv.
Cyrila a Metoda  pre na‰e územie? 
✔ Marko SEME·: „Bez Cyrila a Me-

toda by sme nepatrili medzi moderné
civilizované národy. Prostredníctvom
Cyrila a Metoda bol ná‰ jazyk pov˘‰en˘
na ‰tvrtú bohosluÏobnú reã. Îiadny
z na‰ich susedov sa nemôÏe p˘‰iÈ tak˘m
prvenstvom.“

❍ Tisícroãie sme boli  Uhorskom.
AÏ pri‰la prvá âSR. 
✔ Marko SEME·: „Pri zrode

âeskoslovenska, prvé-
ho spoloãného ‰tátu
âechov a Slovákov mali
na‰i predkovia veºké
nádeje. V tomto boji
mal nezastupiteºnú úlo-
hu otec národa Andrej
Hlinka. Spolu so ·te-
fánikom boli v‰ak
nádeje na samostat-

nosÈ pochované do hrobu. Ale Boh to
videl. Patrónka Slovenska to videla. Boh
nielen uchránil svoj náboÏn˘ národ pred
záhubou. Daroval mu po tisícroãí aj
vlastn˘ ‰tát.

❍ Ako vznikol Slovensk˘ ‰tát? 
✔ Marko SEME·: „Ústredná vláda

âSR v Prahe zosadila 9. marca 1939
slovensk˘ch ministrov, uväznila asi 250
osobností, na Slovensku vyhlásila vojen-
skú diktatúru a Bratislavu obsadila
ãesk˘mi vojensk˘mi a policajn˘mi jed-
notkami. To vystupÀovalo rozhorãenie
Slovákov aÏ do varu.“ (2)

„Trinásteho marca do‰lo k stretnutiu
s Hitlerom. Ten sa oboch Slovákov (Tiso

a Danihel) op˘tal, ãi chcú Slovensko,
ktorého slobodu by chránilo Nemecko,
alebo ãi chcú alternatívnu moÏnosÈ -
rozdelenie Slovenska medzi Poºsko
a Maìarsko. 

Postaven˘ pred Hitlerom predstavenú
alternatívu, snem (Slovenskej krajiny)
nevidel inú moÏnosÈ, ako súhlasiÈ s vyhlá-
sením samostatnosti.“ (2)

Prvá slovenská republika - Slovensk˘
‰tát -  bola uznaná 27. krajinami. Sloven-
sk˘ ‰tát existoval, ãi si niekto chce pri-
pustiÈ alebo nie. Tu na Slovensku nie je
Ïiadny bermudsk˘ trojuholník, kde by sa
strácali roky, ºudia alebo dejiny. 

❍ Dr. Jozef Tiso je do dne‰n˘ch
dní predmetom polemík... 

✔ Marko SEME·: „Dr. Jozef Tiso.
Pre mnoh˘ch posvätná, hrdinská, u ìal-
‰ích kontroverzná a zaznávaná osobnosÈ.
Dr. Jozef Tiso ako prezident bude vÏdy
historick˘m faktom, bez
ohºadu na to ãi ho  niekto
vyvy‰uje pre jeho skutky
alebo zatracuje kvôli
Ïidovskej otázke.

Spomínam si ako mi
moja mama rozprávala
o tom ako videla svoju Ïidovskú
spoluÏiaãku nastupovaÈ na nákladné au-
to a posledn˘ krát sa ona na Àu pozrela
smutn˘m pohºadom. My Slováci dlÏíme
v‰etk˘m t˘mto zavraÏden˘m Ïidom
pomník v kaÏdej obci. A to isté sa t˘ka aj
ak˘chkoºvek obetí tej doby.Mali by sme
ukázaÈ svetu, Ïe dne‰ní kresÈania pamä-
tajú na zavraÏden˘ch.“

❍ Po roku 1945 pri‰lo k obnove-
niu âeskoslovenska. Tento stav
trval vy‰e 40 rokov
✔ Marko SEME·: „Nezabúdajme,

Ïe vtedy bola celá v˘chodná Európa
okupovaná sovietskymi vojskami. TakÏe
ani jeden ‰tát nebol samostatn˘
v pravom slova zmysle. Okrem toho tu
bola nastolená ateistická ideológia – pre
národy  ìal‰í likvidaãn˘ rozmer. Je podi-
vuhodné, Ïe toto obdobie sa práve preto
stalo obdobím posilnenia Cirkvi vo viere
a odvahe túto vieru vyznávaÈ, napriek
represiám a útlaku. Dnes vidíme, Ïe to
bola duchovná mobilizácia pre hor‰ie –
dne‰né – ãasy.“

(Pokraãovanie na 6. strane)

V O Ľ B Y D O E U R Ó P S K E H O P A R L A M E N T U

Boh, vlasť a česť

Vierozvestcovia sv. Cyril a Metod na území teraj‰ieho Slovenska. 
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Slovensko visí na ruskom
plyne. Slovensko závisí na
troch automobilkách, ktoré sa
kedykoºvek môÏu zodvihnúÈ
a odísÈ.. Zdá sa, Ïe nám to
vôbec nevadí. âudujeme sa, Ïe
by sme sa mali modliÈ za
pokoj, za prosperitu. Na Ukra-
jine staãili dva mesiace a celá
krajina je hore nohami.

Panna Mária nás varovala vo Fatime.
Svet ju nechcel poãúvaÈ. Jej posolstvo je
stále aktuálne, len my sa ãudujeme, Ïe

svet ide od desiatich k piatim. Cez Dona
Gobbiho hovorí v r. 1993 o znameniach
– ‰írenie bludov, vypuknutie vojen a bra-
tovraÏedn˘ch bojov, krvavé prenasle-
dovanie vern˘ch JeÏi‰ovi, znesvätenie,
neobyãajné javy na nebeskej oblohe.

Zase sa necháme porobiÈ? Odovzdá-
me svoj hlas na to, aby nás Európska
únia pohltila ako nenásytn˘ drak?
PovstaÀme proti tomu a povedzme si
svoje! 

Budeme donekoneãna hrdlaãiÈ za
minimálnu mzdu? Budeme donekoneã-
na splácaÈ predraÏené hypotéky?
Bankov˘ svet sa úplne sprznil. Chcú na‰e
peniaze bez akejkoºvek záruky vrátenia.
âaká nás ãipovanie. UÏ máme mobilné
telefóny s ãipom. Kreditné karty s ãipom.
Obãiansky preukaz s ãipom. Budúci rok
autá s ãipom. Novorodenci s ãipom. Tu
nejde len o sledovanie. 

Tu ide o na‰u holú existenciu
v budúcnosti. âipom nás vypnú, ãipom
nás zniãia -  ak im budeme nepohodlní.
Treba to obmedziÈ, spomaliÈ, zastaviÈ!

V O Ľ B Y D O E U R Ó P S K E H O P A R L A M E N T U

Boh, vlasť a česť

Pohľad do zrkadla
âasto sa chlácholíme t˘m, Ïe

sme kresÈansk˘ národ. Vychádza-
me zo ‰tatistík, tradície, pln˘ch
kostolov, masov˘ch pútí.  Pozrime
sa na ná‰ kresÈansk˘ verejn˘ Ïivot.
Vo voºbách sa meníme na tipujú-
cich, na konzumentov na, zláka-
ného zákazníka, oklamanú obeÈ. 

NuÏ nastavme si zrkadlo: Sme
my Slováci kresÈania?  Stali sa z nás
skladníci farsk˘ch potvrdení a fotiek
z prijímania, birmovky alebo zo svad-
by? âiãíkame si du‰u drobn˘mi do
pokladniãky? Alebo ìakujeme Bohu za
to, Ïe e‰te môÏeme vyznaÈ svoju vieru? 

V‰etci si hovoríme, Ïe veríme
v Boha. Dokonca to aj vo väã‰ine
myslíme úprimne – veríme v Boha,
toho jediného a pravého. Akurát, Ïe
v Ïivote nám niekedy prekáÏajú tie dve
kamenné tabule s Desatorom... Ale
DesaÈ BoÏích prikázaní je nemenn˘ch.

Aká je na‰a Evanjeliová
prax? Máme tvrdé srdcia ako hovorí
JeÏi‰ – máme mnoho rozvodov. Pre
tvrdosÈ na‰ich s⁄dc sa rozpadajú
manÏelstvá – nemáme odpustenie pre
toho druhého. ManÏelstvo ako sviatosÈ
sa stáva takmer stra‰iakom. Nová
generácia stráca du‰u! Kto jej ju
kradne? Staãí iba stále nenásytnej‰ie
telo? Telo - popol a prach.

Vystavali sme moÏno stovky
kostolov. Budú za desaÈ rokov také
opustené ako v západn˘ch ‰tátoch?
Pok˘m existuje kaÏdodenné pre-
mieÀanie chleba a vína ako ústredná
ãasÈ svätej om‰e potiaº existuje
uzmierovanie Boha za na‰e hriechy.
Prázdne kostoly bez kaÏdodennej 
sv. om‰e Boha neuzmieria. 

Panna Mária na Hore Zvir
povedala: „Moje drahé deti!
PreÏívate veci veºmi povrchne...
A pretoÏe nejdete do hæbky,
nemôÏete preÏívaÈ pokoj a radosÈ.
Moje deti, zastavte sa, pretoÏe Boh
vás miluje!“ (4. júna 1995)

(Dokonãenie z 5. strany)
❍ Po Novembri 1989 nastala
chvíºa slobody,  vznikla samostat-
ná SR. VyuÏili sme toto obdobie?
✔ Marko SEME·: „Musím povedaÈ,

Ïe sme skvelú príleÏitosÈ uchopili zle.
Namiesto pokraãovania vnútornej jedno-
ty Cirkvi a národa sme sa rozbehli indi-
viduálne trhaÈ si z koristi – uchmatni ão
môÏe‰. Zasa sme pozabudli na povestné
„svätoplukove prúty“ jednoty. Toto je
v‰ak uÏ na‰a akási chronická národná
vlastnosÈ. Hor‰ie je, Ïe sme si nev‰imli, Ïe
nad na‰ím slovensk˘m pieskoviskom
krúÏia dravci, a Ïe sa o chvíºu na nás
vrhnú...“

❍ V roku 2004 sme vstúpili do
Európskej Únie, do NATO. V‰etci
sa tam hrnuli, ako do vysneného
raja. Dôsledky?
✔ Marko SEME·: „Tento ná‰ „raj“

sa postupne mení na peklo – to uÏ musí
vidieÈ aj ten najzarytej‰í optimista. Bo-
huÏiaº, ná‰ slovensk˘  „v˘cvik“ za komu-
nizmu sme pre‰ustrovali. Väã‰ina národa
sa chce len „maÈ lep‰ie“, a nie byÈ lep‰ími
katolíkmi a ºuìmi. Navy‰e sme sa nechali
vtiahnuÈ do pasce tradiãnou metódou:
Keì vtáãka lapajú, pekne mu spieva-

jú. Chcú nám vziaÈ samostatnosÈ, pe-
niaze a nemáme pomaly vlastnú pôdu,
a staneme sa európskymi indiánmi vo
vyãlenen˘ch rezerváciách, ktoré sme
nestihli predaÈ za „debnu whisky“. Ak sa
tomu nevzoprieme, budeme ÈaÏko pykaÈ
za svoju ºahkováÏnosÈ.  PretoÏe vlasÈ -
domov -  je darom od Boha a ten dar si
musíme mimoriadne chrániÈ. Na Sloven-
sku, ãi v Bruseli. Je to aj vecou na‰ej cti.
Tak nám Pán Boh pomáhaj...“

(1) (Marsina R. a kol., Slovensko oãami
cudzincov, 1999, Literárne informaãné 
centrum Bratislava)
(2) (Brandmuller W., 2013,·oa na Slovensku
a Katolícka cirkev, Libri Historiae, o.z.)

Čomu čelí Slovensko?
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VVeríme veríme vám!ám!
� Dobr˘ deÀ pán Seme‰, aj keì

sa osobne nepoznáme, po vãeraj‰ej
Po‰te pre teba mi nedá, aby som
vám nenapísala. VÏdy len v super-
latívoch  spomínam na Va‰u pani
mamiãku, ktorá ma uãila na SPSCH
pred viac ako 30 rokmi. Bola obdi-
vuhodn˘ ãlovek a vychovala 
obdivuhodného syna. ëakujem 
Vám za v‰etko ão robíte pre ºudí. 

Ivana Mikulenková
� Pán Seme‰, srdeãne Vás

pozdravujem i keì sa vôbec nepo-
známe. Práve som dopozerala Po‰tu
pre teba. Som milo prekvapená t˘m,
Ïe som vás tam s pani manÏelkou
videla a mohla poãúvaÈ Va‰e slová
plné lásky, radosti, i nádeje. Veºmi
dobre mi to padlo, práve teraz, keì
preÏívam najhor‰ie chvíle môjho
tridsaÈroãného Ïivota. 

Lucia Lekárová
� VáÏení sympatizanti M. Seme-

‰a! Dostalo sa mi do rúk propagaãné
ãíslo ãasopisu o pánovi Seme‰ovi, ão
ma zaujalo a chcel by som svoju for-
mou priloÏiÈ ruku k dobrému dielu.
Som presvedãen˘, Ïe v máji budem
voliÈ za Europoslanca M. Seme‰a.
Nech nám v tom Boh pomáha!

·tefan Kotian
� Áno, podporujem kandidatúru

pána Marka Seme‰a. Poznám jeho
otecka a preto povaÏujem jeho syna
za správneho kandidáta.  Aj mÀa
trápi a bolí prísloveãná nesvornosÈ,
keì ide o dôleÏité rozhodnutia.
Úplne súhlasím s programom poli-
tickej strany Magnificat Slovakia

Ing. Július Homola
� Zdá sa, Ïe pán Seme‰ je 

najvhodnej‰í kandidát do Europar-
lamentu. Modlím sa denne ruÏenec
k Sedembolestnej, aby nám Matka
BoÏia v tomto úsilí pomáhala. 
Spoznala som ho aj cez Po‰tu pre 
teba. Vìaka Bohu za tak˘ch 
dobr˘ch a obetav˘ch ºudí!

AlÏbeta Kapu‰ová

VáÏne chorá Betka Seme‰ová: 

Ďakujem!
Milí priatelia,
dovoºujem si Vás takto osloviÈ, pre-

toÏe sa cítim Vám zaviazaná veºkou
vìakou za modlitby a rady. Poãas mo-
jej strastiplnej cesty v boji s rakovinou
na mÀa nezabúdate vo svojich modlit-
bách, listoch a Ïelaniach. NielenÏe
Vám ìakujem z celého srdca, ale
vyslovujem Vám Pán Boh zaplaÈ ão
najúprimnej‰ie. Nech Vám dobrotiv˘
Boh vynahradí v‰etok Vá‰ ãas veno-
van˘ modlitbe za moje uzdravenie.

Modlím sa za Vás, za Va‰e rodiny,
manÏelov, manÏelky a deti. Chcem sa
uzdraviÈ, aby som naìalej mohla pomáhaÈ a podporovaÈ t˘ch ktorí to
potrebujú. ZostaÀte so mnou v modlitbe, v prosbách k Panne Márii, na‰ej
Pomocníãke a Orodovníãke, aby nám vyprosila u svojho syna nielen
zdravie, ale poÏehnanie a pokoj pre na‰e rodiny.  Va‰a Betka

Medze rozdeºovali role na‰ich
star˘ch rodiãov. Aj ja som
chodieval úzkym chodníãkom
po medzi. PásÈ husi. To boli
zlaté ãasy pre nás decká.
Mastn˘ chleba s cibuºou,
jabæãko zo záhrady, pstruhy
a raky v ãistom potoku.

Aj dnes chodíme po medzi. Pomedzi
normálnosÈou a nenormálnosÈou. Náde-
jou a sklamaním. Víziou a realitou. Na‰e
srdce je plné nádeje, . Îe nám z v˘platy
zostane viac. Dúfame, Ïe na‰e deti sa
budú dobre uãiÈ, Ïe sa dobre zamestnajú,

Ïe budú ÏiÈ ‰Èastne, Ïe na konci Ïivota sa
o nás niekto postará. 

Zamestnanie je ÈaÏko nájsÈ a ak, tak za
mizern˘ plat. Deti namiesto uãenia rad‰ej
sedia pri poãítaãi. Mlad˘ch do práce nikto
neberie. ÎeniÈ sa mlad˘m nechce. Mladé
Ïeny by aj koãíkovali, ale ch˘bajú zod-
povední chlapi. V‰etci v‰ak dúfajú, Ïe
budú ÏiÈ „‰Èastne“. Nie ako manÏelia, iba
ako „partneri“. Pre istotu.

Domovy dôchodcov sa zmenili na
penzióny. Dôchodcovia na klientov. Kto
nás dochová? Daromná otázka. Bude to
zrejme tá - dokonca nevyÏiadaná -
„injekcia v drahom „penzióne“. 

Obãania Slovenska! Na‰e ‰trnganie na
námestiach v roku 1989 sa zmenilo na
noãnú moru. Upisujeme sa hypotékam,
aj keì nevieme, ãi ich budeme môcÈ
splatiÈ. Kríza stále trvá. Sám nepreÏije‰.
PretoÏe ako pomôÏe‰ ty svojmu blíÏne-
mu, tak Boh pomôÏe Tebe. 

Povedzme si koneãne, ão sme boli, ão
sme a k˘m chceme byÈ. Pokiaº sa to e‰te
dá.  Zabudni preto aj ty na zavádzanie
reklám. Na falo‰n˘ tanec klamárov.
A kºakni si na kolená, brat môj, sestra
moja. PretoÏe len takto si e‰te môÏe‰ vy-
braÈ.  To je tvoja voºba. PovedaÈ svoje
ÁNO Bohu, jeho vôli, jeho láske a jeho
víÈazstvu.  Îivotu.  MôÏe‰ si vybraÈ. Îivot,
alebo smrÈ.  Si na medzi... Rozhodni sa
správne.

Naša voľba - život
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V O Ľ B Y D O E U R Ó P S K E H O P A R L A M E N T U

Máme silu obsadiÈ jedno 
kreslo v Euro parlamente!

PoloÏme si teda 
niekoºko otázok: 

� MôÏe sa strana Magnificat Slova-
kia presadiÈ v t˘chto voºbách? 

Samozrejme. Na‰a strana nepreceÀuje
svoje sily, a taktieÏ vníma odhodlanie
na‰ich voliãov ukázaÈ svetu, Ïe sú tu.  Je
najvy‰‰í ãas, aby sme sa vzopreli plánom
pekla. To je aj BoÏí plán a úsilie Panny
Márie v Jej súãasnej misii vo svete. 

� Preão voliÈ stranu Magnificat
Slovakia?

Máme  za cieº osloviÈ katolíckych voliãov
a v‰etk˘ch ºudí dobrej vôle, ktor˘m nie je
ºahostajn˘  osud  Slovenska, ani im nie je
ºahostajn˘  likvidaãn˘  prístup ku morálke
a ku rodine, ku na‰ej národnej a sociálnej
existencii. V Bruseli môÏe strana  priamo
ovplyvniÈ toto dianie v Európe, ktoré je
nanajv˘‰ hrozivé. 

� Ako prebieha voºba kandidátov?
☛ KaÏdá zaregistrovaná strana

bude maÈ svoj vlastn˘ volebn˘ lístok
s menami kandidátov.

☛ Voliã vloÏí jeden hlasovací  lístok
bez ìal‰ej úpravy do obálky, alebo na
jednom z hlasovacích lístkov vyznaãí
voliã odovzdanie prednostného hlasu
zakrúÏkovaním poradového ãísla
kandidáta. Voliã môÏe zakrúÏkovaÈ
poradové ãíslo najviac u dvoch kandi-
dátov. Upraven˘ hlasovací lístok vloÏí
voliã do obálky a následne do volebnej
schránky.

Informácie o voºbách sú umiestnené
na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?ep-infovotersk

� MôÏem voliÈ naraz kandidátov
z viacer˘ch politick˘ch strán?

☛ Nie. MôÏete vloÏiÈ do obálky iba
jeden hlasovací lístok do obálky. 

Nezabudnite:
Politická strana 

Magnificat Slovakia 
má volebné ãíslo 6

Hej, Slováci
Hej, Slováci je slávnostná
pieseÀ evanjelického kÀaza,
básnika a historika Samuela
Tomá‰ika. Napísal ju poãas
náv‰tevy Prahy v roku 1834.
PieseÀ sa  stala obºúbenou
pod názvom Hej, Slovania. Na
Slovensku bola hymnou prvej
Slovenskej republiky, hymnou
bola aj v Juhoslávii, v Srbsku
a v âiernej Hore.

Hej, Slováci, e‰te na‰a
slovenská reã Ïije,
Dokiaº na‰e verné srdce
za ná‰ národ bije.
Îije, Ïije, duch slovensk ,̆
bude ÏiÈ naveky,
Hrom a peklo, márne va‰e
proti nám sú vzteky!
Jazyka dar zveril nám Boh,
Boh ná‰ hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvaÈ
na tom svete Ïiadny;
I nechÏe je koºko ºudí,
toºko ãertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
toho Parom zmetie.
A nechÏe sa i nad nami
hrozná búrka vznesie,
Skala puká, dub sa láme
a zem nech sa trasie;
My stojíme stále pevne,
ako múry hradné.
âierna zem pohltí toho,
kto odstúpi zradne!

Všetci za jedného 
a jeden za všetkých

❃ ❃ ❃

Kontakty: Magnificat Slovakia, 
Belinského ul. â. 24, 851 01 Bratislava,   

info@magnificatslovakia.com   
www.magnificatslovakia.com

magnificat@stonline.sk 
www.magnificat.sk,  

❃ ❃ ❃

MROSA mesaãník Panny Márie
Objednávky: stefanarovae@gmail.com

Tel.: 0903 26 72 27  
Objednávky kníh a DVD-ãiek z produkcie

zdruÏenia Magnificat Slovakia:
objednavky@magnificat.sk, 

Tel.: 0904 12 55 89
Na‰e produkty:

http://www.magnificatshop.sk/
PodporiÈ  nás môÏete na:

Bankov˘ úãet: Sberbank Slovensko,
Bratislava, MAGNIFICAT- M ROSA

âíslo úãtu: 4030019018/3100

Volebná stránka 
ná‰ho kandidáta je:

www.semes.sk
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