
 

 

 

 

Február 

02/2006 

 

 

 

Obsah 
Na linke M-Rosy / Do Vašej pozornosti .................................................................................................................................. 2 

Misia Vládkyne sveta: Mimoiadne posolstvo! ........................................................................................................................ 5 

Mimoriadne posolstvo! Čakajte Deň Pána ............................................................................................................................. 5 

Misia Nepoškvrnenej Čistoty. Hora Zvir – januárová prvá nedeľa 2006; Scenár Panny Márie .............................................. 9 

Misia Kráľovnej pokoja: Milosti pre všetkých ....................................................................................................................... 11 

Misia Kráľovnej pomoci. Posolstvá Panny Márie – Kráľovnej pomoci; Modlite sa srdcom .................................................. 15 

Na pulze dňa ......................................................................................................................................................................... 19 

Ostro sledovaná stopa: ČipMobil je na pochode! Si pripravený? ; Značkovanie 666 je tu! ................................................. 24 

Zjavenia v Belgicku: Panna Mária v Banneux: Panna chudobných ....................................................................................... 26 

Slovo mladých / Reagujeme ................................................................................................................................................. 32 

Ukraina slovom a obrazom ................................................................................................................................................... 34 

Misia Matky všetkých kresťanov: H istória udalostí Zjavenia Presvätej Rodiny (2.) / Nebo nad Džublikom ....................... 36 

Zo života svätých: Gemma Galgani: Ježiš, nešetri ma! (II.) ................................................................................................... 39 

Napísali ste nám .................................................................................................................................................................... 45 

Krátke správy / Rôzne: Posolstvo trestu a záchrany ............................................................................................................. 50 

 

  



2 
 

Na linke M-Rosy / Do Vašej pozornosti 

Posolstvo Panny Márie  

Čítajte Sväté Písmo  

Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli nositeľmi evanjelia vo vašich rodinách. Nezabudnite, drahé 

deti, čítať Sväté Písmo. Položte ho na viditeľné miesto, a svojím život svedčte, že veríte a žijete Božie 

Slovo. Svojou láskou som blízko pri vás a prihováram sa u svojho Syna za každého jedného z vás. 

Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie!  

 Medžugorie, 25. januára 2006 

 

  

„Základné ľudské práva“ pekla  

Boj o svedomie otvorený!  

  

V stredu 18. januára 2006 schválili v Európskom 

parlamente rezolúciu, v ktorej sa vyzýva 

zrovnoprávniť homosexuálne páry s manželskými vo 

všetkých štátoch, ktoré sa vyslovujú proti uznaniu 
„manželstva“ párov rovnakého pohlavia.  

„Takéto správanie sa nebude trpieť,“ vyhlásili európski 
poslanci, „pretože tu ide o diskrimináciu a homofóbiu.“  

Pápeža Benedikta XVI., tak ako talianskeho ministra 

kultúry Rocca Buttiglioneho, európski poslanci ostro 

kritizovali pre ich údajné  „diskriminujúce  

protihomosexuálne postoje“.Sociálnodemokratická 

poslankyňa Lissy Grönerová konštatovala: „Homosexuálne 

manželstvo a možná adopcia detí homosexuálmi sú základné 

ľudské práva.“   

 ZENIT/-zg-TK KBS  

* * * * * *  

Pápež Benedikt XVI. 12. januára 2006  zopakoval nesúhlas katolíckej Cirkvi s manželstvami medzi 

osobami rovnakého pohlavia, ako aj navrhovanými zákonmi, ktoré by oficiálne uznali práva 
homosexuálnych párov.  

* * * * * *  

Podľa správy TASR je  poslanec francúzskeho parlamentu obvinený  za výrok „homosexuálne 

tendencie môžu ohroziť ľudstvo“. Dopustil sa tým údajne porušenia zákona o „nenávistných výrokoch“ 

prijatého v roku 2004.  

* * * * * *  
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Prvé lesbické združenie Museion na Slovenku spustilo 7. januára 2006  kampaň na podporu 

„registrovaného partnerstva“ lesbičiek a homosexuálov.  

V podobnej iniciatíce sa liberálna strana Ano snaží získavať podporu petičnou aktivitou proti Zmluve o 

výhrade svedomia s Vatikánom .  

Podľa denníka SME „Zmluva s Vatikánom môže ohroziť slobodu“ (!)   (28.12.2005) 
 

 

  

POSOLSTVO KRÁĽOVNEJ POKOJA    

Poznajte môjho Syna  

 

Drahé deti!   

Môj Syn je zrodený. Váš Spasiteľ je tu s vami... Čo bráni 

vašim srdciam, aby Ho prijali?  Čo je v nich všetko 

falošné…! Očistite ich pôstom a modlitbou.  Poznajte a 

prijmite môjho Syna.  

Pravý pokoj a pravú lásku  vám dává iba môj Syn. Cesta k 
životu večnému, to je On - môj Syn…  

Prostredníctvom Mirjany Soldovej  

Medžugorie 2. januára 2006 

  

 

POSOLSTVO KRÁĽOVNEJ POMOCI  

Prijmite kríž!  

Moje deti! Príchodom môjho Syna na svet dal Boh celému ľudstvu ten 

najväčší dar. Lásku. Dal seba vo svojom Synovi. I dnes vám dáva veľký 

dar. Svojho Syna a jeho kríž. Deti, prijímajte Ježiša s otvoreným 

srdcom a prijmite jeho kríž. Prijať kríž neznamená sa s ním zmieriť, ale 

ho objať. Moje deti, prijmite kríž, na ktorom vás Ježiš vykúpil a objímte 
ho s láskou.  

Tak sa budú vaše srdcia otvárať pre veľké Božie dary, ktoré v tento čas 

veľmi potrebujete. Svetlo, ktoré vám Ježiš dal, vám dá silu zobrať kríž. 
Nebojte sa. Nebojte sa. Milujeme vás. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie...  

Prostredníctvom Simony Kumpanovej,  

Dechtice, 15. januára 2006 



4 
 

  

Slovensko v ofenzíve  

Ako sme už oznámili, o. z. Magnificat sa spolu s Fórom života a 

farnosťami podieľali na zbieraní podpisových hárkov petície za 

urýchlenú ratifikáciu zmluvy SR s Vatikánom o Výhrade 

svedomia. Do stredy 18. januára 2006 sa vyzbieralo vyše 

100 000 platných odpisov. Z toho O.Z. Magnificat Slovakia 

dodal vyše 20 000 podpisov.  

Vo svojom vyhlásení jeden z z iniciátorov petície Ing. Pavol 

Martinický na tlačovej konferencii dňa 18. januára 2006 
povedal:  

Cieľom petície je podporiť vládu SR pri jej úsilí dosiahnuť  

podpísanie dodatkovej zmluvy so Svätou stolicou o 

výhrade svedomia.  

Zabezpečovanie práv občana je základnou požiadavkou 

demokracie. Odmietanie zabezpečenia v Zmluve 

uvedených práv obsahuje v sebe pokus o nastolenie 
diktátu z ideologických dôvodov.  

O. Z. Magnificat ďakuje všetkým farnostiam a jednotlivcom, ktorí nám poslali svoje podpisy. POZOR! 

Petičná aktivita pokračuje! Boj sa zostruje. Prosíme vás všetkých o modlitby, aby Slovensko vydržalo 

tento nápor zvrátenosti a aby tu zvíťazilo svedomie, ľudský rozum a najmä vernosť Kristovi pod ochranou 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Sedembolestnej, Patrónky Slovenska!  

Anton Selecký 
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Misia Vládkyne sveta 

Mimoriadne posolstvo! 

Čakajte Deň Pána 

  

„A Boh neurobí nič bez toho, že by nezjavil svoj zámer svojim sluhom 

- prorokom“. Toto slovo prvého čítania sa nieslo celým stretnutím pri 
Brale v Sečovciach dňa 17. januára 2006.  

 Sv. Omša, ktorá sa slúžila o 15. hodine, bola obetovaná za kňazov a 

biskupov, najmä za vladyku Mons. Milana Chautura. Mnohí prítomní sa 
vyspovedali, v čom im poslúžili o. Milan Šeliga a o. Anton Novobilský.  

   

Čas očisty  

Po prečítaní posolstva Panny Márie  zo 17. januára 2004 s ústrednou výzvou „Zachráňte si duše“, sv. 
ružencoch a zasvätení sa Panne Márii sestra Agáta povedala:  

Dňa 5. januára som mala mimoriadne posolstvo, z ktorého niektoré slová si Panna Mária žiadala zverejniť:  

Je vážny čas očisty. Buď stále pripravená na príchod Božieho Syna osláveného. Povzbudzuj 

ľudí k láske a k úpenlivej, vrúcnej, čistej modlitbe, aby nezaspali spánkom vlažnosti a 

samoľúbosti. Môj čas sa chýli ku koncu.  

Ostávam s vami stále zjednotená v modlitbe za duše a za vás všetkých.  

Milujte! Je to boľavé, bolestivé - navracať tvrdohlavé deti láskou.  

Na otázku, ako sa pripraviť na príchod Božieho syna odpovedala:  

Modlitbou, pokáním, sviatosťou zmierenia, láskou, čistotou. Čakajte deň Pána -  príchodu 
Kristovho. Tento deň je blízko.  

Povedala, aby sme mali posvätenú vodu, sviečky, zápalky, olej.  

Neobávajte sa ničoho! Sme s vami zjednotení. Aj v tých 

najkrutejších chvíľach budeme s vami. Povzbudzujte sa 

navzájom v láske, odovzdanosti a vo viere. Nebuďte 

ustarostení. Žite v láske. Očakávajte Ho ako Ženícha.  

Pýtala som sa, čo mám povedať vám, ľuďom:   

Že ich milujem a nech ostanú verní Pánovi, ukrytému v 

Eucharistickom chlebe a víne. 

Láska ktorá bolí  

Prichádzame sem na pozvanie  Panny Márie - povedal na 

začiatku sv. omše o. Milan Šeliga, v Jej mene vás všetkých 
pozdravujem. V homílii zdôraznil:  
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Slová Panny Márie sprostredkované cez sestru Agátu  nás v v tejto mimoriadnej poslednej dobe pred 

príchodom  Pána stále pozývajú posilňovať sa vo viere, žiť v láske:  Buďte moji. Zasväťte sa môjmu 

Nepoškvrnenému Srdcu.  Aby som mohla aj skrze vás zachraňovať nesmrteľné duše. Máte tak 
málo času!   

Je to boľavé, bolestivé - navracať tvrdohlavé deti láskou... Na inom mieste Mária hovorí: Vy to veľmi 
dobre viete - otcovia, matky, keď sa vám strácajú vaše deti...  

 

Deň Pána je blízko  

„Sme s vami zjednotení, aj v tých najkrutejších chvíľach budeme s vami...“  

Čakajte na  deň Pána, deň príchodu Kristovho. Tento deň je blízko!!!  

Nebuďte ustarostení! Máme žiť v odovzdanosti, dôvere, nikdy nepochybovať v Božie prisľúbenia.  

Očakávajte Ho ako Ženícha! Byť očistený, vyspovedaný - v stave milosti, stále pripravený na Jeho 

príchod - ako múdre panny z Evanjelia.  Vypočuli ste si, ako sa máme pripraviť.  Modlitbou... Má byť 

úpenlivá, vrúcna, čistá, vytrvalá. Nezaspať spánkom vlažnosti, samoľúbosti. Panna Mária nám hovorí 

aby sme si dali  posvätiť sviece, vodu, olej, zápalky, môžeme i soľ, i predmety, ktoré nosíme, krížiky, 
medailónky, škapuliare.   

  

Mária, Cirkev a Kalvária  

K príprave na blízky Pánov príchod v sláve nás poučuje Modrá 

kniha skrze Dona Gobbiho. Panna Mária nás volá s láskou - 

„poďte so Mnou na Kalváriu...“ je tu Jeho Matka a po jej boku 
Ján, miláčik Pánov:  

Spolu bozkajme jeho rany, zbierajme kvapky jeho Krvi, ošetrujme 

Jeho hlboké rany, učešme jeho vlasy, nasiaknuté krvou, osušme 

jeho Tvár od pľuvancov a faciek, obmyme Jeho strýznené telo 

pokryté potupami, napojme sa krvou a vodou, ktorá vyteká z Jeho 

prebodnutého boku. Prežívajme stále v duši Jeho bolestné 
utrpenie.  

 My všetci sme volaní vstúpiť  do Getseman, kde Cirkev poznáva, 

čo je to bozk zrady, zapretia a odpad časti tých, ktorí patrili k nej. 

I ona je potupená, bičovaná a korunovaná tŕním, križovaná a 
obetovaná, aby sa naplnil plán nebeského Otca.  

   

Volanie Matky  

„...toľký čas som vás volala, aby som vás pripravila k vašej obeti.“ Fatima, Medžugorie, 

Guadalupe, africké Kibeho a  iné miesta va svete, či už uznané Cirkvou alebo v procese skúmania. U nás 

Turzovka, Dechtice, Litmanová, i toto omilostené miesto Bralo pri Sečovciach.  

„Toľký čas som vás volala, - aby ste mohli bez strachu postupovať smerom ku Kalvárii, po boku so mnou, 

bolestnou Matkou, ktorá vás zrodila pod krížom, na ktorom bol zabitý môj Syn Ježiš. Nedajte sa ovládnuť 
obavou a strachom - milujte!”  
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„Žiarivý kríž, ktorý sa zjaví na nebesiach na konci očisty a veľkého súženia, bude bránou, ktorá otvorí dlhý 

a tmavý hrob, v ktorom leží ľudstvo, aby ho voviedla do nového kráľovstva života, ktoré Ježiš prinesie pri 
svojom slávnom návrate.“ 

  

Garabandalské udalosti  

Ale ešte predtým sa odohrajú udalosti, predpovedané i vizionárkami z Garabandalu v Španielsku.Toto 

zjavenie je stále v procese skúmania, ale pápež Pavol VI., ako vieme, v roku  1967 dekrétom dovolil šíriť 
informácie o zjaveniach - pre dobro duší.   

   

Spomeniem tri základné veci:  

Výstraha – varovanie: príde priamo od Boha. Zažijú ho všetci ľudia.  

Veľký Zázrak:  „nemocní sa uzdravia a hriešnici sa obrátia“ podľa Božej vôle a milosrdenstva.  

Boží spravodlivý trest: očistenie zeme od hriechu a zla. Môže byť zmiernený modlitbami a obetami. 

  

Verní Pánovi  

„Zostaňte verní Pánovi, ukrytému v Eucharistickom chlebe a víne...“  

Odhaľte predo Mnou každú potrebu, ukážte Mi svoju biedu a prídem k vám z 

celým svojím bohatstvom - hovorí Ježiš - zverte všetko na Moju ohľaduplnú 

lásku. Nezanedbajte ani jednu príležitosť, aby ste prenikli do môjho Srdca a 

s vašou pomocou, aby som vnikal do ľudských sŕdc. Skrze Nepoškvrnené 

Máriino Srdce.  

Nebuďte ustarostení, povzbudzujte sa navzájom v láske.  Vznešené 

Božské Srdce, zmiluj sa nad nami. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, 
buď našou spásou.  

* * * * * * *  

Po sv. omši posvätil o. Milan Šeliga predmety pútnikov:  

Večný Bože, prosíme Ťa, požehnaj túto vodu, soľ, olej, sviece, zápalky, medailónky, ružence, 

sväté obrázky a iné posvätné predmety. Daj prosíme, aby všetci, ktorí budú s vierou používať  

tieto požehnané veci,  ako bojovníci Víťaznej armády -  slúžiaci Tebe, blažená Trojica - na 

orodovanie Panny Márie, anjelov a svätých  porazili v zápase o duše viditeľných i neviditeľných 

nepriateľov a po víťazstve sa zaslúžili tešiť sa  spolu v nebesiach v Tebe, ktorý žiješ a kraľuješ  
na veky vekov Amen.  

Po adorácii a požehnaní Sviatosťou Oltárnou pozval o. Milan pútnikov na  17. februára 2006, kedy bude 

opäť posväcovať uvedené predmety.  

Sestra Agáta pozdravila prítomných slovami: Ďakujem našej milovanej Nebeskej Matke za lásku voči 

nám,  vám za vašu prítomonosť  na tomto mieste, za vaše modlitby obety, lásku akokoľvek 

preukazovanú. Chcela by som vás poprosiť aj naďalej o modlitbu  na úmysly Panny Márie za záchranu 
duší,  aj na úmysly Víťaznej armády Vládkyne sveta. Vďaka za všetko!  
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* * * * * * *  

  

Magnificat – Bralo ponúka na zarámovanie obrazy Vládkyne sveta v dvoch veľkostiach - väčší (výška 
43 cm) za 50,- a menší (výška 30 cm) za 25,- Sk + poštovné a balné. Adresa:  

Emília A. Burejová, Magnificat Bralo, 078 01 Sečovce,  

alebo na tel. čísle 0907/416 918  

 Finančne podporiť aktivity Víťaznej armády  môžete  na: - OTP banka, názov účtu: Magnificat Bralo - 
číslo účtu: 8171752/5200. 
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Misia Nepoškvrnenej Čistoty 

Hora Zvir - januárová prvá nedeľa 2006 

Scenár Panny Márie 

Na rodinnú oslavu šesťdesiatin nášho príbuzného začiatkom januára som sa veľmi tešila. Žiaľ, 
termín sa prekrýval s prvou tohtoročnou púťou na Zvir - na deň 8. januára 2006.  

   

Preštudovala som všetky možnosti dopravy, ako by som sa 

do odľahlej dedinky dostala v nedeľu popoludní po návrate 

z Litmanovej. Bezúspešne. A tak som si pomyslela: - Ak 

Panna Mária bude chcieť, aby som tam bola, postará 

sa. Pravdupovediac, po duchovnom programe mi  zábava, 
hoci aj v rodinnom kruhu, nepasovala.   

A tak som svoju túžbu  obetovala a osádku nášho 

autobusu som poprosila, aby sme sa cestou do Litmanovej 

za účastníkov spomínaného podujatia pomodlili. Na tej 

modlitbe mi veľmi záležalo, pretože polovica pozvaných sú 
od duchovných vecí dosť vzdialení. 

Deň bol akoby vystrihnutý  

zo zimnej rozprávky. Vnímajúc okolitú krásu len s 

námahou sa sústreďujem na slová kňaza. Hovorí o 

mnohorakých Božích daroch, ktoré dostávame. Pripomína,  

že i tento nádherný deň je Jeho darom. Ale 

najvznešenejším darom ktorým nás Boh denne obdarúva, 

je láska.  Iba vtedy, ak sami sa staneme láskou, tam, kde 

práve sme, medzi spolupracovníkmi, v škole, medzi blízkymi, ale i cudzími ľuďmi, iba vtedy dokážeme 

odhaliť dary, ktoré dostávame.  

   

„Na tomto mieste modlitby prosme  Presvätú Bohorodičku Pannu Máriu,  aby 

nám svojimi modlitbami pomohla rozoznať dary, ktoré nám Boh dáva, a 

vyprosuje najväčší dar - dar lásky,“ povedal v závere svojho príhovoru na sv. 
liturgii o 10 hod.  generálny vikár Marcel Mojzeš (na snímke).  

  

Po skončení svätej liturgie  

som stála pod krížom a prosila o požehnanie a dary Božej milosti pre tých, ktorí sú dnes v kruhu 

oslávenca. Odrazu ktosi v mojej blízkosti v rozhovore spomenul práve tú obec, kde sa konalo naše 

rodinné stretnutie. Bola to pútnička z nášho autobusu Mária Lešundáková, ktorú som v ten deň stretla 

prvýkrát vo svojom živote. „Vy ste odtiaľ?“ Opýtala som sa. „Nie. A prečo sa pýtate?“ „Dnes som 

tam mala byť na rodinnej oslave.“ „Tak tam budete“. „Bohužiaľ, vravím, v nedeľu tam chodí iba 

jeden ranný autobus.“ „Ja vás tam odveziem“ - pokojne povedala moja spolubesedníčka. Stála som  

ohúrená a dojatá. Panna Mária sa postarala, preletelo mi mysľou. Teda Ona chce, aby som tam bola. 

Ponuku som s vďakou prijala.  
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Zo Zviru  sme  išli spolu. Po návrate do Košíc sme na parkovisku presadli do 

Máriinho auta a pokračovali v ceste do Herlian. Jubilanta sme pozdravili aj 

darčekmi od pútničiek. Mária venovala fľašu litmanovskej vody a Irenka, moja 

spolusediaca v autobuse darovala  obraz stolujúcej rodiny s hosťom 

najvzácnejším, Pánom Ježišom. Do Litmanovej ho niesla len tak, ako darček 

pre niekoho. Ušiel sa môjmu švagrovi.  

Dnes bola reč na hore Zvir o daroch. Dve ženy, „trafené“ Božou láskou, z nej 

hneď rozdali plnú náruč. Autor rukopisu tohto scenára je známy. Ďakujeme Ti, 
naša Nebeská Matička!  

 Magdaléna Kohútová  

  

 

  

Vizionárka Katka Vislocká prečítala posolstvo Nepoškvrnenej Čistoty z 8. 
januára 1995:  

„Moje drahé deti!  

Znovu vám chcem povedať: Ďakujem vám, že ste sem prišli, nech 

ste sem prišli s akýmkoľvek úmyslom. Prosím, darujte mi vaše 

problémy a starosti, lebo iba Boh vás vie od nich oslobodiť. 

Modlite sa túto modlitbu: „Bože, odovzdávam ti celú svoju 

minulosť a vkladám do teba celú svoju budúcnosť. Ďakujem ti za 

dnešok, ktorý mi dávaš. A ďakujem to preto, lebo si so mnou a 

môžem sa radovať, lebo viem, že Ty si ma nikdy neopustil. 

„Prosím, proste Boha o to, aby vám dal pochopiť túto modlitbu. A 
tak vaše srdce zaplaví jednoduchá detská radosť každý deň.“ 
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Misia Kráľovnej pokoja 

Milosti pre všetkých 

   

- V noci z  1. na 2. januára sme dostali možnosť odobrať sa na vrch Zjavenia s 

vizionárkou Marijou na pozvanie Panny. Hneď po skončení zjavenia sa Marija podelila 

s nami o tento odkaz: „Nezabudnite, že som vaša Matka a že vás milujem nežnou 

láskou!“  Marija nám zapriala dobrý a svätý rok a rozprávala nám o inom odkaze, danom 

na začiatku zjavení, ktorý je dobré si pripomenúť: „Drahé deti, chcem, aby ste boli 
šťastní tu na zemi a so mnou v Nebi.“  

  

- Dňa 2. januára mala vizionárka Mirjana Soldo svoje pravidelné  zjavenie vo 
Večeradle. S radosťou sme mohli položiť k nohám Panny vaše listy a e-maily!   

  Po skončení zjavenia sa Mirjana podelila s prítomnými o tento vážny odkaz:  

„Drahé deti! Môj syn sa narodil. Váš Spasiteľ je tu s vami. Čo bráni vášmu srdcu, 

aby ste ho prijali? Čo je v nich tak falošné?  Očistite si svoje srdcia pôstom a 

modlitbou. Poznajte a prijmite môjho Syna. Pravý pokoj a skutočnú lásku vám dá 

len On. On, môj Syn, je cesta k večnému Životu.  Ďakujem vám!“  

Dar Medžugoria, ktorý Boh dal svetu, je obrovský. Jeden z darov je dar Gospy požehnania materinským 

pokojom, ktoré dáva každý deň tým, ktorí otvoria svoje srdcia zvláštnym spôsobom počas jej príchodu.  

  

Vicka to vysvetľuje takto: „Ak otvoríš svoje srdce vo chvíli zjavenia, aby si  privítal 

Pannu, aj keď ju nevidíš, prijmeš rovnaké milosti ako my vizionári!  

My nie sme výnimoční, Gospa chce dať všetkým svojim deťom to, čo dáva nám. 
Ale pre to si treba otvoriť srdce!“ 

  

  

 

Pokánie príslušníka ŠtB  

Drahé deti z Medžugoria,  

Nech je pochválený Ježiš a Mária!  

- Vkročili sme do roku 2006, roku 25. výročia! Vám všetkým, ktorí čítate tieto Posolstvá, prajem rok 

veľmi požehnaný, rok, v ktorom dovolíte Bohu zrealizovať vo vašich životoch v plnosti jeho prekrásny plán 
lásky! Spolieham sa na vaše modlitby aj za mňa a ďakujem vám!  

Naša pekná tradícia prijať svätého ochrancu pre začínajúci rok nás opäť prekvapila, keď sme 1. januára 
žiadali Boha, aby nám zjavil, ktorý svätý si vyvolil pomáhať „deťom z Medžugoria“.  
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Gianna, patrónka matiek  

V posolstve z 15. decembra sme uverejnili svedectvo 

Karolíny, ktorá si ponechala svoje dieťa napriek tlaku, 

ktorý bol na ňu vyvíjaný kvôli potratu. Naviac, mnohí si 

vzali k srdcu modlitbu deviatnika k Dieťaťu Ježiš v prospech 

mnohorakými spôsobmi odvrhnutých a zabitých detí. Nebo 

nám  posiela svätú Giannu Beratta Mollu, Talianku, 

práve patrónku matiek v ťažkostiach! Vedela, že pri 

narodení svojho dieťaťa zomrie. Ako lekárka vedela veľmi 

dobre, o čo ide. Radšej stratila svoj vlastný život, než by 
zabila dieťa, ktoré nosila.  

Bola kanonizovaná 16.mája 2004. Jej pripomienku 
slávime 28. apríla.  

Pre nás je to znak Prozreteľnosti, výzva chrániť život 

všetkými možnými spôsobmi, prihovárať sa za matky a 

pomáhať im modlitbou a skutkom  

  

Páter Pio, pomoc!  

- Svätí, keď sa im rozhodneme dôverovať, sú nám až prekvapivo na pomoci. Jedna z našich 

sestier prijala tento rok za ochrancu Pátra Pia.  

Istá mladá žena ju chcela potešiť a vyrozprávala jej nasledovný príbeh: jej mama Anna, ktorú dobre 

poznám, bola postihnutá tak bolestivou svalovou chorobou, že neprestajne trpela. Jej telo sa postupne 

deformovalo, až nakoniec nemohla už nič robiť. Skutočnosť, že bola na ťarchu svojej rodine, podrývala jej 

morálnu silu. Zdalo sa jej, akoby bola ukrižovaná za živa a nič ju nevedelo utíšiť. Jedného dňa sa ocitla 

sama doma a opäť na ňu zaútočili čierne myšlienky. Nevládala už viac trpieť, povolili jej nervy a ona sa 
rozhodla ukončiť svoje dni.  

V tom čase sa veľa rozprávalo o Pátrovi Piovi a Anna dostala jeho obrázok. Začala teda kričať: „Páter 

Pio, pomoc!!!“ V tej chvíli uvidela, ako sa pohla závora na dverách a vonkajšie dvere sa veľmi 

jemne otvorili. Sprvu mala strach, pretože za dverami nikto nestál. Otvorili sa neviditeľnou 

rukou! Veľmi rýchlo však pocítila, ako do izby preniká príval pokoja. Anna poznala vo svojom 

srdci, že tam niekto bol. Tento pokoj bol taký intenzívny, že sa ním cítila úplne zaplavená, 

preniknutá! Za krátku chvíľu jej morálna sila prudko stúpla a Anna hovorí, že odvtedy môže prežívať 

svoje utrpenie úplne iným spôsobom, bez trpkosti a beznádeje, v pokoji, ako obetný dar.  

Už nikdy ju nenapadlo skončiť so svojím životom. Myslím, že by sa dalo vyhnúť mnohým samovraždám, 
ak by sme mali dobrú vôľu volať svätých na pomoc! 

  

Vraždil v mene komunizmu  

- Teraz na Nový rok sme zažili veľkú milosť prostredníctvom Malej Terezky (z 

Lisieux). Z Maďarska prišla skupina pútnikov autobusom, ktorý viedli dvaja šoféri. Do ich 

penziónu bol pozvaný taliansky kňaz Don Graziano, aby ich pozdravil a umožnil im 

„vytiahnuť si svojich svätých“ pre rok 2006, pretože u neho bol košík s menami svätých.  

Jeden zo šoférov, ktorý zostával vždy bokom od náboženských aktivít skupiny, sa 

zrazu ocitol pred kňazom a padol na kolená. Hoci bol impozantnej veľkosti, dal sa 
do plaču ako malé dieťa.  
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Kňaz nosil pod kabátom veľmi zvláštnu relikviu Malej Terezky, ktorá pochádzala z Ruska a spôsobila už 

mnoho zázrakov. Zdá sa, že tento muž bol pritiahnutý práve touto relikviou, ktorá však zostávala skrytá. 

Začal teda rozprávať kňazovi o svojom živote, niečo čo ešte nikdy predtým neurobil (to sa odohrávalo v 
prítomnosti prekladateľa).  

Vyznal mu, že neprestajne žije v úzkosti a chce sa uzdraviť. 

Prenasledovala ho vidina jeho zločinov z minulosti. Jeho 

svedomie bolo utrápené, pretože dňom i nocou videl pred 

očami kráčať všetkých ľudí, ktorých zabil počas komunizmu, 

keď musel vykonávať príkazy, prislúchajúce jeho postaveniu. 

Úplne stratil spánok a už dlho žil v neprestajnom zúfalstve. Myslel si, 

že je Bohom odvrhnutý a chcel sa zavraždiť.  

Tento dobrý kňaz ho vypočul, upokojil a požehnal. Želal si tiež, aby 

ho mohol vyspovedať, ale tento muž bol pôvodom protestant. 

Dôverný rozhovor, zakončený požehnaním, zmenil srdce muža, 

ktorý bol oslobodený od svojich úzkostí a mohol sa vrátiť k Bohu. 

Don Graziano nás ubezpečil, že to bola Malá Terezka, ktorá primäla 

tohto muža k obráteniu, ona je totiž špecialista na veľkých 
hriešnikov!  

Od tej chvíle sa obrátený šofér stal najšťastnejším človekom v skupine! Teraz sa chce stať katolíkom. (Dal 

nám povolenie k uverejneniu tohto rozprávania.)  

Milosť je nákazlivá a prešla na celú skupinu! Čo sa týka maďarského kňaza, ktorý sprevádzal 

skupinu, ten užasol pred milosťou v akcii a skromne priznal, že pripravuje doktorskú prácu na 
tému „Tereza z Lisieux a Milosrdenstvo“, dostal jej nad všetko svoje očakávanie.  

 Sestra Emmanuela, Medžugorie,  

15. januára 2006 

 

 

Chvíľa pre Gospu 

- Niektorí majú také hodinky, ktoré zvonia v hodinu 

zjavenia (17:40 v zime, 18:40 v lete) a uzoberú sa v 

tichu na niekoľko minút, aby dovolili svojej Matke z Nebies 

prísť a požehnať ich, povzbudiť, utešiť, posilniť, poučiť, 

jedným slovom urobiť svoju prácu Matky podľa 

najnaliehavejšej potreby, ktorú v nás objavuje. Niektorí sa 
uspokoja s tým, že ju ticho a láskyplne objímu.  

Prečo by sme, ako dar k Novému roku, neuchopili alebo si 

znova nezaviedli v našich životoch zvyk uzobrať sa v tichu na 

krátky okamih presne v túto hodinu dňa? Ak ide o naliehavý 

telefonát, urobíme tak zo samozrejmosťou!  

Aká radosť pre Pannu, keď nás môže navštíviť a získať našu 

pozornosť! Jej jednoduchý materinský pozdrav môže zmeniť 

náš život tak, ako zmenil život Jána Krstiteľa. Jednoduchou 

prítomnosťou jej Nepoškvrneného Srdca odstráni to, čo 

zatvrdzuje naše srdcia, strach, nenávisť, nečistotu a všetko, 
čo nám bráni prijať jej Syna.   
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Drahá Gospa, želáme ti rok plný radosti s nami, tvojimi deťmi!  

Chceme prežiť celý tento rok v načúvaní tvojho Materinského srdca.  

Príď ty sama privítať svojho Syna v našich životoch a zabráň nám, aby sme Ho urazili!  

Sestra Emanuela, Medžugorie,  

15. januára 2006 
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Misia Kráľovnej pomoci 

Posolstvá Panny Márie - Kráľovnej  pomoci 

Modlite sa srdcom 

Moje milované dietky, ďakujem vám, že ste tu!  

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Lebo tento svet je veľmi zlý a ničím iným sa 

nenapraví, iba modlitbou. Viem, že ste unavení, ale aj tak sa modlite. Ja vám 
pomôžem, aby ste to dokázali. Milujem vás.  

   

Modlite sa srdcom  

Moje drahé deti, som šťastná, že ste tu. Deti, dnes by som vám chcela povedať, 

aby ste sa cez modlitbu stíšili. Keď sa modlíte, kričte srdcom. Otvorte svoje srdce Bohu dokorán a 

prijímajte ho. Stíšte sa a porozmýšľajte nad tým, čo hovoríte. Preto vás dnes pozývam, deti, na modlitbu 
srdca.  

   

Otvorte srdcia Duchu Svätému  

Moje drahé deti!  Chcem, aby ste Vianoce slávili každý deň a môj Syn nech sa rodí v každom z vás. 

Prijmite lásku do svojich sŕdc. Boh vám posiela Ducha Svätého na pomoc. Otvorte mu srdcia, nech vás 

naplní svojimi darmi. Ako som sa ja stala nevestou Ducha Svätého, tak sa vy staňte príbytkom Ducha 
Svätého. Moja ruka vás bude žehnať po všetky dni a sprevádzať na každom kroku.  

 

 

Na Boričkách (kľačiaci zľava): Mária, Martin, Adriana, Jozef a Simona 
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Jednota plodí pokoj  

Moje milované deti, v tento čas sa modlite za jednotu kresťanov. Jednota  je  predovšetkým zjednotenie 

sa v láske. Proste Ježiša, aby posilnil vašu lásku, ktorá zjednocuje človeka s človekom, v pochopení a v 

rešpektovaní druhého. A tak Ježišova láska, ktorá bude vo vás, bude ľudí zjednocovať a plodiť pokoj a 
trvalý mier.  

  

Ježiš túži po vás  

Moje drahé deti, veľmi vám milujem.  Deti, zbytočne sa trápite kvôli veciam tohoto sveta, ktoré vás 

nemôžu urobiť šťastnými. Ale, deti, môj Syn Ježiš, on túži po vašej láske a pozornosti. On túži po tom, 

aby vás mohol urobiť skutočne šťastnými. Preto, deti, zastavte sa, kľaknite pod kríž a v tichosti úplne 

odovzdajte svoje srdce Ježišovi, aby vás on mohol preniknúť svojou láskou. Tak veľmi vás milujeme, 
deti..! Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.  

(ms) 

 

  

P. Vojtech Zeman, SDB v Dechticiach o Panne Márii:  

Prichádza povzbudzovať  

„Kresťan musí byť dnes nenormálny,“ hovorí páter Vojtech Zeman, SDB, ktorého v zahraničí 

volali Adalbert. Z pazúrov bývalého režimu ušiel do zahraničia, kde pôsobil najmä medzi 

slovenskými krajanmi ako  misionár. Zastihli sme ho v Dechticiach na  púti  8. januára 2006, 

kde ochotne odpovedal na otázky pre M ROSU:  

  

* M ROSA: Otče, môžete nám povedať, v ktorých 
krajinách a ako dlho ste pôsobili?  

- P. V. Zeman, SDB: V roku 1951-  po nástupe komunizmu 

- som ušiel cez rieku Moravu na Západ. Tam som sa 

prihlásil do misií. Bol som 16 rokov Južnej Amerike.Potom 

medzi našimi krajanmi v Štokholme 9 a pol roka, 12 rokov v 

Mníchove, 8 rokov v Paríži a od roku 2000 som tu v 
Bratislave.  

* M ROSA: Čo vás dnes priviedlo do Dechtíc?  

- P. V. Zeman, SDB: Keď som pôsobil v Paríži, jedna 

aupair-ka a jeden mladý človek zo Slovenska  sa so mnou 

skamarátili. Chceli, aby som ich zosobášil. No a bývajú tu v 

Dechticiach. Takto nejako ma sem „dotiahla“ Panna Mária. 

Nemôžem sem bežne chodiť, lebo 1. a 3. nedeľu celebrujem v Bratislave sv.  omšu pre Francúzov u 
sestier uršulínok. Teraz  je až 2. nedeľa, nakoľko je tu púť  po prvom piatku, tak mi  to vyšlo.  

* M ROSA: Otče, sledujete misiu Panny Márie tu v Dechticiach?   

- P. V. Zeman, SDB: Poznám týchto mladých vizionárov -  bol som u nich aj na návšteve a porozprával 

sa s nimi. Jedna  pani nechápala, že   Martin  mal zjavenie za krížom. Martin mi vysvetlil, že chcel ísť k 
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Panne Márii bližšie a potom zbadal, že medzi ním a Pannou Máriou je vždy tá istá vzdialenosť. Toto je 

typické pri všetkých zjaveniach. Don Boscovi sa zjavil Dominik Savio. Chcel sa ho aj dotknúť. A Dominik 

mu hovorí: „Čo robíš?“ - „Chcem sa ťa dotknúť.“ - „Nemôžeš.“ - odpovedal Dominik. Tak to je  aj s 
Pannou Máriou.  

 

 

* M ROSA: Postoj Cirkvi voči  zjaveniam  je vyčkávací. Je to 
tak všade?  

- P. V. Zeman, SDB:  To tak musí byť. Ale  napríklad -  v Ríme keď 

robili problémy  pri zjavení Panny Márie v Tre Fontane, 

(www.magnificat.sk - Naše  témy Tre Fontane) a istý kardinál prišiel 

za Piom XII., kritizovať, že ľudia chodia na toto miesto zjavenia 

Panny Márie.  Pápež sa ho spýtal:  „Čo tam robia?“ - „No, modlia sa.“ 
- „Tak ich nechajte modliť sa!“- odpovedal pápež.  

Takže aj tu. Myslím, že nikto sa nestane horší, keď sem chodí, ale 

možno lepší. Cirkev ale nemôže postupovať ináč.  Zjavenia sú iba 

taká pomôcka.  Nikto nepotrebuje nič iné pre svoju spásu, len 
evanjeliá a Cirkev.  

* Pútnička: Panna Mária hovorí, že jej posolstvá sú pre tieto časy. Evanjelium bolo napísané 
pred 2000 rokmi...  

- P. V. Zeman, SDB: Áno, ja viem, lenže aj tie evanjeliá platia pre tieto časy.  

(. Je pomýlené ak si nahradzujeme evanjelium posolstvami.  Panna Mária  don Gobbimu 5. VIII.1995 

hovorí: „A tak mojou materskou úlohou je privádzať vás k viere v toto evanjelium a viesť vás iba jeho 

múdrosťou, aby ste podľa neho žili.“ - pozn. )  

* M ROSA: Aká je podľa vás úloha Panny Márie v súčasnosti?  

- P. V. Zeman, SDB: Povzbudzovať ako Matka. Preto je toľko pútnických miest. Ja som z Novej Bane. Pri  

Novej Bani je tiež pútnické miesto. Volá sa Kohútovo. Nebolo vody, mesiace nepršalo. Vtedy jedna ovečka 

hrabala nohou v zemi. Vystrekol prameň. Videli Pannu Máriu, začali sa uzdravovania  a ešte aj istý Žid sa 
uzdravil. Vtedy z biskupského úradu dali povolenie, že sa tam môže postaviť kaplnka.  

  

* M ROSA: Máte nejaké obľúbené zjavenie Panny Márie, 
alebo nejaké posolstvo, ktoré vás zvlášť oslovilo?  

- P. V. Zeman, SDB: Panna Mária viedla don Bosca . Zjavila sa 

mu  ako  Pomocnica kresťanov. Ona vedela, že prídu časy, keď 

byť dobrým kresťanom bude veľmi ťažké.  Sú ťažké časy, ale my 

kresťania sa nemáme báť. Kto ale chce byť  dnes dobrý kresťan, 

musí byť „nenormálny“. Nemôžeme sa ohliadať na to, čo robia tí 

druhí.   Človek má slobodu ísť do pekla -  alebo do neba.  

Don Bosco videl budúcnosť: Loď, ktorú vedie pápež a iné lode 

bojujú proti nej. A vidíte - Ján Pavol II. v tejto dobe.Videl tam aj 

dva stĺpy: Na jednom Sviatosť Oltárnu.  Druhý stĺp -  Panna 
Mária a  nápis  Pomocnica kresťanov.  

* M ROSA: Čo podľa vás dominuje v živote našej dnešnej 

spoločnosti?  
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- P. V. Zeman, SDB: V roku 1858 Panna Mária Bernardete Soubirusovej povedala: „Ja som 

Nepoškvrnené Počatie“. Pretože žijeme v presexualizovanej dobe. Aj sex je dar Boží, ale nie na  

zahrávanie sa.  Vládne materializmus. Aj u politikov... A koľkí aj majú to kresťanstvo  tam napísané, ale 
neviem. Nechcem súdiť, ale o viacerých mám  pochybnosti…  

   

Rubriku pripravila: Monika Školnová  

Foto: Mária Víziková 

  

 

  

Zdravie - Boží dar  

  

Steny z borovíc, klenba z blankytnej oblohy prežiarenej zimným slniečkom, koberec z bieleho 

snehu a uprostred kríž – taký chrám postavil Stvoriteľ Panne Márii Kráľovnej pomoci, ktorá sa 
opäť 8. januára 2006 zjavila v dechtickom lesíku.  

Rozhodla sa prísť, keď sme s vizionármi v modlitbe sv. ruženca rozjímali nad tajomstvom Eucharistie. 

Matka nám prináša uzdravujúcu lásku. „Keď som odovzdával Panne Márii všetkých chorých a 

všetkých nás tu prítomných, tak som prosil o vieru pre nás všetkých. Keď prosíme o 

uzdravenie, aby sme si uvedomili, že je to dar Boží. Potrebujeme, aby sme sa otvorili pre 

uzdravenie, či duchovné, alebo telesné. Najskôr musíme mať čisté srdce a vieru v srdciach. 

Potom nám môže Pán Boh udeliť túto milosť. Prosil som Pannu Máriu, aby nás uzdravila Božia 
láska, ktorú nám prináša,“ povedal o modlitbách s Pannou Máriou vizionár Martin.  

Na určené úmysly sa s Pannou Máriou modlili aj Mária, Adriana, Jozef a Simona, ktorá prečítala 

posolstvo z 15. decembra 2005. Púť v deň sviatku Krstu Pána bola zameraná na vzývanie Ducha Svätého, 

aby sme Ním naplnení mohli začať nový rok.  

Záverečné požehnanie udelil pútnikom otec Vojtech Zeman, SDB.  

Povedal: „Pri tejto prvej púti tohoto roka dajme celý kalendárny rok pod ochranu Panny Márie, 

aby bol pokoj vo svete. Aby naše Slovensko prosperovalo predovšetkým duchovne, ale aj 

materiálne. Aby bola väčšia spravodlivosť na Slovensku, a aby sme sa aj mali radi. Aby tento 

koniec vianočnej doby bol začiatkom ,ako pre mudrcov, ktorí našli Ježiška a potom šli inou 

cestou. Aby sme aj my išli inou, lepšou  cestou“.  

 (monsko) 
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Na pulze dňa 

Zázrak v Garabandale  

 V rokoch 1961 - 1965 sa v San Sebastiane de Garabandal v severnom Španielsku zjavovala 

Panna Mária ako karmelská štyrom miestnym dievčatám - Conchite, Mari-Loli, Mary Cruz a 

Jacinte. Viacero avíz naznačuje, že podmienky dňa, v ktorom má nastať predpovedaný 

garabandalský Zázrak, sa zhodujú s dňom 13. apríl 2006...  

   

Kedy sa stane zázrak?  

Mnohí, ktorí veria v udalosti v Garabandale, sa snažia vedieť, kedy 

sa stane prorokovaný zázrak, ale neuvažujú o veciach, ktoré 

predpovedala Panna Mária a ktoré ho majú predchádzať. 

Nasledujúce interview s otcom Francoisom Turnerom, slávnym 

garabandalským historikom, nám ich trocha osvetlí.   

- Niektorí ľudia, o ktorých sa zdá, že sú o Garabandale 

celkom dobre informovaní, si mysleli, že Zázrak sa stane v 

roku 1984. Ako mohli  očakávať zázrak, keď sa ešte iné 

udalosti, predpovedané Pannou Máriou, nestali?  

   

- Fr. Turner: Ctitelia Garabandalu by si mali pripomenúť najskôr nasledujúce fakty:  

1. Zázrak sa stane vo štvrtok o 20.30  hodine večer.  

2. Bude to v marci, apríli alebo máji.  

3. Stane sa medzi siedmym a sedemnástym v mesiaci (tieto dva dni nepočítajúc).  

4. Bude to na sviatok mučeníka Eucharistie. Nebude to Španiel. Jeho meno je nezvyčajné (aspoň v 

Španielsku).  

5. Zázrak sa stane náhodou v ten istý deň ako zriedkavá, dôležitá a šťastná 

udalosť v Cirkvi a v kresťanskom svete.  

- Mari Loli povedala, že pred Zázrakom bude vo svete dominovať 

komunizmus. Môžeme povedať, že teraz vo svete dominuje komunizmus?  

- Fr. Turner: Rozširuje sa. Nie je možné si domyslieť, do akého rozsahu sa to 

môže stať, než sa stane Zázrak. (komunizmus sa tu zrejme myslí ako globalizácia, 

nie tá forma, ktorú sme prežívali – pozn. red)  

- Mari Loli tiež povedala, že krátko pred Varovaním bude pre kňazov 

veľmin ťažké slúžiť sv. omšu. Môžme konštatovať, že táto situácia už 

nastala?  

- Fr. Turner: Tento stav sme ešte nedosiahli.  
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- Conchita povedala, že Blahoslavená Panna umožní nejaký čas pred Zázrakom , aby sa 

posolstvo s povolením Cirkvi mohlo rozšíriť. Môžeme povedať, že toto povolenie už máme?  

- Fr. Turner: Toto povolenie už máme. Celá časť Kanonického práva, ktorá hovorí o cenzorstve kníh 

(Kánony 1384 až 1405) bola v roku 1966 pápežom Pavlom VI. zrušená. Keď Svätú Stolicu žiadali o 

zrušenie Kánona 1399, ktorý sa týka súkromných zjavení, Svätá Stolica povedala „áno“ v roku 1967. 

Pretože toto zrušenie má povahu všeobecného práva, o žiadne povolenie na tomto poli už netreba žiadať, 

ani žiadny dekrét toto povolenie už nemôže právoplatne zakázať. Svätá Stolica však samozrejme 

pripomína, že viera ani morálka nesmú byť nijako ohrozené. To zahŕňa plné prijatie celého učenia Cirkvi 

(najmä II. vatikánskeho koncilu) ako aj Jána Pavla II. Keďže nikto nemôže tvrdiť, že posolstvá z 

Garabandalu sa rozchádzajú s učením Církvi, potom tu  nie je žiadny problém. Človek nemusí byť žiadnym 

špecialistom v Kanonickom práve, aby tomuto rozumel.  

- Pred zázrakom musí byť splnená ďaľšia podmienka, a to všeobecný odpad od viery.  Aká je 

podľa vás situácia?  

- Fr. Turner: Je nepochybné, že táto eventuálna nevera spomenutá vizionárkami bola predpovedaná, a 

že Conchita o nej vedela už pred dvomi rokmi a tromi týždňami predtým, ako sa dozvedela o varovaní. 

Conchita tiež v decembri 1962 povedala, že pred Zázrakom bude väčšie množstvo falošných zjavení na 

celom svete. Prečo ich Boh dopúšťa? Aby diabol mohol zastrieť pravé zjavenia v mysliach mnohých (viď Mt 

24,24). Použil som prítomný čas „prečo ich dopúšťa“, lebo už začali.  

Garabandal magazine, USA 

  

Výstraha a zázrak -  čin Božej lásky a spravodlivosti  

Conchita:  

Čakajme už dnes  

Prvé posolstvo Panny Márie v Garabandale zo dňa 4. júla 

1961, tak ako ho dievčatá-vizionárky na Jej žiadosť 

tlmočili 18. októbra 1961 znelo:  

„Musíme konať viac pokánia a podstupovať veľa obetí. 

Musíme často navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. 

Ale predovšetkým musíme byť veľmi dobrí, pretože ak nie 

sme, budeme potrestaní. Pohár sa už napĺňa a ak 

nezmeníme svoje životy, príde veľký trest.“  

Panna Mária deťom oznámila príchod Výstrahy. Conchita obsah 

spísala a odovzdala otcovi Laffineurovi, francúzskemu kňazovi.  

- Conchita: „Je to akoby trest, aby sa dobrí priblížili viac k Bohu 

a ostatní aby boli upozornení. Z čoho varovanie pozostáva, nemôžem prezradiť. Bude to niečo..., čo ide 

priamo od Boha a odohrá sa na nebi. Bude to viditeľné na celom svete, na ktoromkoľvek mieste. Pocítia to 

všetci ľudia a budú mať strach. Bude to trvať len krátko. Varovanie bude pre každého akoby vnútorné 

zjavenie jeho hriechov, nech už je veriaci, alebo neveriaci.  

Všetky národy to budú cítiť naraz. Nikto nebude môcť pred ním ujsť. Aj keď sa zamkneš do svojej izby a 

zavrieš okná, nebudeš môcť pred ním ujsť. Najlepšie by bolo v tom okamihu byť v kostole, Ježiš by nám 
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dal silu lepšie to znášať. Varovanie bude ako očistenie pred zázrakom. Bude to nadprirodzený úkaz a veda 

ho nebude vedieť vysvetliť. Tí, ktorí nepoznajú Krista, uveria, že prichádza od Boha. Verím, že nie je 

možné, aby svet bol taký zatvrdnutý, žeby sa nemohol zmeniť.  

Všetci, nezávisle od toho, kde sa v tom čase budú nachádzať, budú sami so svojím svedomím priamo pred 

Bohom. Vtedy uvidia všetky svoje hriechy, ako aj ich príčiny. Každý uvidí znamenie, milosť alebo trest vo 

svojom vnútri. Všetci to pocítime rôzne, lebo to bude závisieť od nášho svedomia.  

Varovanie bude veľmi osobné, preto budeme reagovať odlišne. Najdôležitejšie bude, aby sme rozpoznali 

svoje vlastné hriechy a ich zlé následky. Musíme byť vždy pripravení mať dušu v pokoji a neviazať sa tak 

veľmi na tento svet.“  

- Loli: „Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i 

v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja.  

Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a 

bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Treba sa na túto udalosť pripraviť a 

robiť veľa pokánia, prinášať obete, navštevovať Sviatosť oltárnu, ak 

môžeme každý deň, a denne sa modliť svätý ruženec“.  

(Loli jediná vie rok, v ktorom sa varovanie má stať. Nikdy ho 

nikomu nepovedala, ani kňazovi.)  

„Varovanie príde v čase, keď bude veľmi ťažké praktizovať náboženstvo. 

Bude sa to musieť robiť skryte. Môžem povedať len to, že varovanie je veľmi blízko a je veľmi dôležité.„  

 

 

- Jacinta: „Varovanie bude niečo, čo bude najprv vidno vo vzduchu všade na svete, a 

hneď potom sa to prenesie dovnútra našich duší. Bude to trvať veľmi krátko, ale pre 

svoj účinok v nás sa bude zdať, že to trvalo veľmi dlho. Potom pocítime veľkú lásku k 

nášmu Nebeskému Otcovi a Matke a budeme žiadať o odpustenie za všetky naše 

urážky.  

Mali by sme sa na tento deň pripraviť a nečakať ho so strachom, lebo Boh neposiela 

niečo preto, aby nám navodil strach, ale skôr zo spravodlivosti a lásky, a robí to pre 

dobro všetkých svojich detí, aby sa mohli tešiť vo večnej radosti a neboli zatratené.  

Panna Mária povedala, že varovanie príde, keď udalosti budú najhoršie, a komunizmus v 

nich bude hrať veľkú úlohu. Naliehala, aby sme sa modlili, aby to bolo odvrátené.“  

Skoro po výstrahe má prísť veľký ZÁZRAK.  

   

- Conchita: „Panna Mária mi oznámila presný dátum zázraku a presne, z čoho bude pozostávať. Jeho 

uskutočnenie mám týždeň predtým osobne ľuďom oznámiť. Chorí, ktorí sa ho zúčastnia, budú uzdravení, 

nezávisle od ich choroby alebo náboženstva. Hriešnici sa napravia.  

Kto uvidí veľký zázrak, ktorý Boh vykoná prostredníctvom Panny, pochybnosti už mať nebude. Preto už 

dnes očakávajme tento veľký deň zázraku, aby sme uvideli, či sa svet zmení a trest bude odvrátený“.  
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Zázrak sa odohrá v Garabandale v priestore „Pínií“ (miesto zjavení Panny Márie). Viditeľný bude zo 

všetkých miest prírodného amfiteátra. Potrvá asi štvrť hodiny a hromadné oznamovacie prostriedky ho 

rozšíria do celého sveta. V „Píniách“ zanechá viditeľné znamenie. Zázrak poslúži na obrátenie celého 

sveta. Obráti sa aj Rusko a všetci budú milovať Srdcia Ježiša a Panny Márie.  

Zázrak príde skoro po Varovaní, a uskutoční sa vo štvrtok. Bude to sviatok niektorého svätého, oddaného 

Eucharistii, o 20.30 h. Tento dátum sa bude zhodovať s veľkou udalosťou v Cirkvi. Bude to úplne nová 

udalosť, niečo také zázračné, také vzácne, ako je napr. vyhlásenie cirkevnej dogmy. Príde to čoskoro, ale 

môžem to odhaliť až 8 dní predtým.  

Od toho momentu bude pri píniách trvalý znak, aby ho každý mohol vidieť a dotknúť sa ho, ale nepocítiť 

fyzicky. Neviem to vysvetliť. Bude to ako dym.  

Osem dní pred zázrakom, hneď po polnoci, zavolám rádio, televíziu a každého na svete, o kom si budem 

myslieť, že bude môcť správu rýchle rozšíriť. Čakám. Nebeská Matka nikdy neklame.  

Zázrak môžete očkakávať v marci až v máji. Pred zázrakom bude väčšie množstvo falošných zjavení po 

celom svete.“  

- Loli: „Varovanie a zázrak sa odohrajú v rozmedzí jedného roka.“  

- Conchita: „Trest, ak príde, príde po veľkom zázraku, neviem za ako dlho. Nech sa všetci katolíci pred 

trestom vyspovedajú.  

Nech ostatní oľutujú a napravia svoje chyby. Ježiš nehrozí trestom preto, aby nás zbavil odvahy, ale 

preto, aby nás pokarhal.“  

 (anse)  

FOTO: (a)  

  

Páter Pio o Garabandale:  

Svet uverí neskoro  

Páter Pio: „Svet by sa skôr obišiel bez slnka ako bez svätej 

omše. Ani tisíc rokov slávy sa nevyrovná jedinej hodinke v 

sladkom rozhovore so Spasiteľom vo Sviatosti oltárnej.“  

Raz sa páter Pio pred svätou omšou celý triasol. Spolubrat sa 

ho spýtal: „Otče, prečo sa trasiete?“ Páter Pio odpovedal: „Nie 

pre to, že mám trpieť, ale pre to, čo mám obetovať.“  

Na obetovanie svätej omše sa páter Pio chystal dve hodiny. 

Keď pozdvihoval Hostiu, jeho tvár sa celá rozžiarila. Hoci mu 

po prstoch stekali potôčky krvi z jeho stigiem, Ježiš mu na 

ústach vykúzlil úsmev a svätcove oči sa dívali na Hostiu s 

nekonečnou nežnosťou. Bola to viera, ktorá bezpečne videla v 

Hostii svojho Boha. 
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Dňa 8. marca 1962 dostala Conchita v Garabandale nepodpísaný list z Talianska, v 

ktorom pisateľ oslovil vizionárky zo San Sebastian de Garabandal. Ubezpečuje v ňom 

dievčatá, že zjavenia Svätej Panny sú skutočne pravé a konči list týmito slovami:  

„Dávam vám dobrú radu: Modlite sa a hovorte aj druhým, aby to robili, pretože 

ľudstvo stojí nad strmou priepasťou. Neverí sa vám, ani vašim rozhovorom s 

Máriou. Svet uverí až keď bude neskoro“.  

Conchita sa pri najbližšom zjavení pýtala Panny Márie, kto je odosielateľom listu a dostala 

odpoveď: „Ten list písal páter Pio.“ Panna Mária udala aj presnú adresu, aby Conchita 

mohla kapucínovi odpovedať. A to aj urobila.  

Světlo 3/1998 
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Ostro sledovaná stopa 

ČipMobil je na pochode! Si pripravený? 

Značkovanie 666 je tu! 

Americká administrácia pre potraviny a lieky „The U.S. Food and Drug Administration“ 

odsúhlasila 13. októbra 2004 používanie mikročipu „VeriChip“ pre ľudí (na obr.). Pozri 
www.4verichip.com, alebo si zadaj heslo „verichip“.  

Nasledujúca informácia je z vlastnej stránky „Verichipu”. „Dávajte pozor na čipmobil, ktorý príde do 

vášho mesta! ČipMobil je na pochode!“  

   

- Otázka znie: Bude prijatie mikročipu dobrovoľné, alebo nie?  

Verichip (666) je založený na princípe troch šesťbitových znakov. Bude sa 

používať na predávanie a kupovanie. Je zhoda dátumu uzákonenia 

mikročipu s dátumom posledného fatimského zjavenia a slnečným 
zázrakom iba náhodou (13. október)?  

Nasledujúca internetová reklama hovorí:  

„Prvých 100 000 zaregistrovaných dostane zľavu 50 dolárov pri začipovacej procedúre.” Spoločnosť, ktorá 

sponzoruje mikročip to nazýva  „Pred-Registračným Programom”. O akom nadchádzajúcom „čipovacom 
registračnom programe”, ktorý nad nami visí, to hovoria?  

V decembri 2005 už 68 nemocníc v USA zaviedlo VeriChip svojim pacientom. Firma dala 1,2 

milióna dolárov na výskum, kde na ľudskom tele tento mikročip najlepšie funguje. VÝsledok: Pravá ruka 
alebo čelo.  

Mýlia sa tí, ktorí si myslia, že ak si to rozmyslia, budú si môcť tento mikročip vybrať z tela. 

Najprv, ľahko sa to môže rozbiť v tele a po druhé, počítač môže indikovať takúto snahu a 

paralyzovať človeka. Mikročip nemá iba identifikačné číslo, ale má schopnosť aj ovplyvňovať človeka. 

Istá banková stránka mala informáciu o tom, že ak sa napríklad väzni vzbúria, s týmto mikročipom ich 

môžu „položiť na zem”. Pomocou mikročipu človek bude v každej sekunde sledovaný pomocou satelitov 
kde je, čo robí a taktiež budú sledované všetky jeho finančné transakcie. 

  

Čo sa stane, keď sa mikročip v 

tele človeka náhodou rozbije? 

Lekár odpovedá: „Vyhodí sa vám na 

tele veľmi vážny vred. Mikročip 

obsahuje litiovú batériu a litium je 

veľmi prudký jed. Človek obyčajne 

zomrie.“  

Znak „šelmy” je spojený s 

príchodom antikrista (šelmy). 

Antikrist bude napodobňovať Ježiša 
Krista v jeho božských prívlastkoch.  
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Je tu človek, ktorý o sebe hovorí:  

Univerzálna láska - Vševedúci - Učiteľ celého sveta - Ten človek je tu. Nazýva sa MAITREYA.  

Uvedom si, že toto je diabolský boj - s antikristom - preto, nespoliehaj sa na svoju vlastnú silu.  

Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom 

diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto 

temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla 

odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 

a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť 

všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!  (Eph 

6:10-17)  

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave 

veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné 

znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; jeho 

chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala 

rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať 
nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.  (Zjv 12:1n)  

Prečítaj si Sväté Písmo Knihu zjavenia sv. Jána apoštola 13. kapitolu.    

 Pripravil: anse  

 

MV SR plánuje nový identifikátor fyzických osôb  

Budú čipovať aj novorodencov?  

  

Ministerstvo vnútra SR plánuje zavedenie a prideľovanie 

nového identifikátora fyzických osôb. Pôjde o alfanumerickú 

množinu znakov pre každú osobu evidovanú v registri 
obyvateľov.  

Nový identifikátor bude slúžiť na komunikáciu medzi 

informačnými systémami verejnej správy a na identifikáciu 

osoby pre vydanie certifikátu pre zaručený elektronický 
podpis.  

Jeho štruktúra bude zvolená tak, aby mohla byť využívaná v 

identifikačných prostriedkoch, ako sú čipové karty. K realizácii 
koncepcie by malo podľa plánov dôjsť do 31. júla tohto roka.  

Zmena si vyžiada konsolidáciu registrov obyvateľov a rodných čísel, 

aby sa odstránili duplicity údajov. V súčasnosti existuje približne 

30 tisíc duplicitných rodných čísel. Ministerstvo vnútra zabezpečí 

tiež on-line pripojenie jednotlivých matrík v obciach s pôrodnicami, aby sa zamedzilo vytváraniu ďalších 
chýb v registroch.  

Zavedenie Jednoznačného identifikátora fyzických osôb (JIFO) si vyžiada tiež zmenu zákonov o 

rodnom čísle a registri obyvateľov.  

 (TASR - krátené) 
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Zjavenia v Belgicku 

Panna Mária v Banneux: 

Panna chudobných 

15. januára 1933 sa zjavila Panna Mária v Banneux, v dedinke nachádzajúcej sa v južnej časti 

Belgicka. Vtedy mal 325 obyvateľov. Teraz je z neho menšie mestečko a stal sa aj významným  

pútnickým miestom.  

Mariette Becová - na snímke vľavo (narodila sa 25. marca 

1921), bola najstaršia zo 7 detí. Neboli pobožní, ale Panna 

Mária v ich živote zmenila veľa vecí.  

  

Krásna pani  

15. január 1933 – nedeľa  

V túto posvätnú nedeľu vo večerných hodinách bola tma a tuhá 

zima. Becova rodina bola spolu. Čakali na 10-ročného syna 

Júliusa, ktorý odišiel ráno. Mariette pozerala cez okno. 

Spozornela na neočakávaný svetelný lúč. Najprv si myslela, že je to tieň z lampy, ktorý sa 
odrážal v okne. Preto lampu odniesla do druhej izby. Vrátila sa k oknu, ale lúč nezmizol.  

Mariette začala byť nepokojná. Zavolala na mamu:  

„Mamička! Vidím v lúči Jednu krásnu dámu!“  

Mama ale nezobrala vážne Mariettine slová! Aj tak sa však pozrela von oknom. Uvidela lúč. Také niečo! 
Vykríkla: „Určite je to bosorka!“  

Mariette sa začala modliť. Potom znova vyzrela von oknom. Úplne jasne videla zázračný lúč a v ňom jednu 

„Krásnu, prenádhernú ženu“. Ako sa na ňu pozerala, všimla si, že jej kýva a milo ju volá. Hneď chcela 

vyjsť do záhrady, ale mama ju nepustila. Zamkla vchodové dvere. Mariette sa s plačom vrátila dnu, 
utekala k oknu, ale zázračný lúč a v ňom „krásnu ženu“ už nevidela. Odišla a svetlo zmizlo.  

   

Prameň Panny  

18. januára 1933 - streda  

Mariette kľačala v studenej a snehom zaviatej záhrade, ruky mala zopäté a modlila sa. Čakala na „Krásnu 

pani“. Otec chodil nervózne po záhrade, aby vystriehol „bosorku“, ale nikde ju nenašiel. Mariette opustila 

záhradu a vyšla na ulicu, kde ju predtým „Pani“ volala. Pokľakla na zamrznutý chodník, modlila sa a 

čakala. Vedľa cesty bol jarok. Tam našla mláku, pri ktorej vyvieral prameň. Mariette znova kľakla na 

kolená, a hľa, zrazu tam zbadala „Krásnu pani“. Mariettu milo pozdravila a povedala jej: „Ponor ruku 
do vody!“  

Mariette  to  rada  urobila.  Ruku  ponorila do vody. Krásna pani sa k nej takto prihovorila:  

„Tento prameň je udržiavaný pre mňa. Je môj! Dobrú noc a dovidenia!“  

Vzdialila sa. Mariette sa modlila ďalej, a blahoslaviac sa šťastne vrátila naspäť, do chudobného domova. 
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Úľava pre chorých  

19. januára 1933 - štvrtok, 19. 00 h  

Bol nepríjemný studený zimný večer. Mariette si prikryla hlavu starým 

kabátom, aby sa ochránila pred zimou. Ponáhľala sa do záhrady. Kľakla si 

pri malom kríku a začala sa modliť. V ten večer ju šiesti prišli odprevadiť 

na miesto stretnutia. Modliac sa čakali na „Krásnu pani“. Ona prišla a 

usmievala sa. Mariette ju hneď oslovila. Opýtala sa: „Kto si, Moja 
prekrásna, Pani?“  

Nebeské zjavenie tak odpovedalo:  

„Som Pannou chudobných!“  

„Ó, Panna chudobných“, opakovala Mariette slová „Krásnej pani“. Na 

kývnutie „Krásnej pani“ sa Mariette pohla a išli k prameňu. Pri prameni sa 
Mariette pýtala ďalej:  

„Krásna pani! Včera si povedala, že prameň je pre Teba 
udržiavaný, že je Tvoj!“  

Krásna pani sa usmievala. Mariette si s detskou naivitou myslela, že ten prameň je len pre ňu udržiavaný, 

že je len jej. Nebeská Panna vtedy tak povedala:  

„Tento prameň je všetkých národov. Na úľavu pre chorých!“  

Ó, pre všetky národy, na úľavu pre chorých - opakovala si slová Panej. - Ďakujem. Ďakujem! Pani 
jej povedala aj toto:  

„Budem sa za teba modliť“. Do videnia!“  

A odišla. Mariette sa pozerala za „Krásnou paňou“ a plakala. Opakovala si neustále Jej slová, ale nevedela 

ich pochopiť! Že všetky národy... a ani to, že na „úľavu pre chorých“. Po zjavení sa aj so sprievodom 

pohla domov. Stretla sa s otcom, a poprosila ho, aby jej vysvetlil, čo to znamená, „Všetky národy a 

úľavu pre chorých!“  Otec jej to všetko vysvetlil a Mariette bola plná radosti. Rozprávala o stretnutiach 
ostatným.  

   

Želám si kaplnku  

20. januára 1933 - piatok, 19.00 h  

Mariette bola celý deň v posteli. Celú noc spala veľmi nepokojne. Ráno pred šiestou vstala a obliekla sa. 

Večer vo zvyčajnom čase odišla, aby sa stretla s tými, ktorí jej sľúbili, že ju odprevadia. Modlila sa 

dovtedy, kým neprišli na miesto zjavenia. Po krátkom čakaní sa „Krásna pani“ zjavila. Mariette sa tešila, 

keď uvidela Paniu. Vzdychla si a hlasom plným lásky, ktorý vychádzal z jej detského srdca, sa opýtala:  

„Krásna pani, čo si želáš?“  

Takto znela odpoveď:  

„Želám si  malú kaplnku.“  

S vystretou pravicou požehnala Mariettu. Odišla. Mariette zrazu prišlo zle, a omdlela. Sprievodcovia ju 

podopreli a odniesli domov. Mariette  zakrátko prišla k sebe, ale o stretnutí povedala málo. 
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Skúška  

Zjavenia Panny Márie mali od 21. januára do 11. februára prestávku.  

Toto znamenalo pre Mariette ťažkú skúšku. A obyvateľov dediny to pobúrilo, podozrievali ju... Mariette 

však ostala verná. Každý deň vo zvyčajnom čase sa modlievala v záhrade. Nevadilo, že bol veľký sneh, 

tvrdá zima. Odišla aj k malému prameňu a modlila sa. Veľakrát sa pomodlila 5 aj 6 ružencov. Sama, ale 
vždy s neúnavnou dôverou.  

   

Zmiernim trápenie  

11. februára 1933, večer 19.00 h  

Mariettina nádej a vrúcne čakanie sa naplnilo. „Krásna pani“ sa 

11. februára 1933  v sobotňajší večer znova zjavila. Mariette 

bola už pri prameni. Kľačiac na kolenách sa modlila. Ruku si 

umyla vo vode z prameňa a prežehnala sa. Zjavenie z Neba jej 
vtedy povedalo nasledujúce:  

„Prídem zmierňovať trápenie. Do videnia!“  

Mariette prudko vstala a s plačom sa ponáhľala domov. 

Pretože výrazu „zmierňovať“ nerozumela, pýtala si 
vysvetlenie od otca.  

   

Verte vo mňa!  

15. februára 1933 - streda 19.00 h  

Tri dni prešli od zjavenia. Zvedavcov ubudlo. Len tri osoby sprevádzali Mariettu ku prameňu. „Krásna 

pani“ ju aj teraz milo a láskavo pozdravila. Ona sa radostne rozprávala s Paňou. Pri rozhovore jej 
povedala, že kaplán Louis-Marie Jamin ju poveril, aby pýtala znamenie.  

Panna tak odpovedala:  

„Verte vo mňa, aj ja Vám budem veriť! Veľa sa modlite! Do videnia!“  

Zverila Mariette jedno tajomstvo a odišla. 

  

Veľa sa modli!  

20. februára 1933 - pondelok večer, 19.00 h  

Bol studený zimný večer, ale to Mariette nevadilo. Napriek sneženiu a zime si kľakla a začala sa modliť. 

Prišli ku nej do záhrady, aby ju odprevadili na miesto zjavenia. Po ceste si dvakrát kľakla - znova pri 

prameni a modlila sa ruženec. Aj teraz s ňou strávila  Krásna Pani krátky čas a povedala jej nasledovné:  

„Milé dieťa, veľa sa modli!“  

Mariette plnila prosbu Panny. Dlho, vytrvalo sa modlila ruženec. Otec ju tejto noci našiel ešte o 22.30 hod. 

sa modliť pri posteli.  
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Som Matkou Pána  

2. marca 1933 – štvrtok večer 19.00 h  

Mariette už desiaty deň čakala, aby sa je zjavila „Krásna pani“. Dňa 2. marca bolo sychravé, upršané 

počasie. Preto ostala v izbe. Modlila sa. Večer zobrala dáždnik a odišla, aby sa stretla s „Krásnou paňou“. 
A stretla sa. Pani sa zjavila a aj teraz s úsmevom a láskou ju pozdravila a povedala:  

„Milé dieťa! Ja som Matka Spasiteľa, som Matkou Pána. Veľa sa modlite. Pán s tebou! Pán s 
Tebou!“  

Zodvihla ruku, požehnala Mariettu a v jase odišla. Mariette plakala, vzlykala, slzy sa jej liali. Tušila, azda i 

vedela, že tu na zemi už neuvidí Pannu, Matku Spasiteľa a Matku nášho Pána. Keď sa vrátila do 

rodičovského domu, všetko rozpovedala, ale veľký plač neutíchol, pretože v duši jej stále zneli rozlúčkové 
slová:  

„Pán s Tebou! Pán s Tebou!“  

Na mieste zjavenia otec Jamin postavil malú kaplnku, ktorú 

15. augusta 1933 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 

vysvätil biskup Kerkhof. Na sviatočnej svätej omši sa 

zúčastnilo asi 60 000 pútnikov.  

22. augusta 1944 biskup oficiálne (úradne) vyhlásil 

zjavenia Panny Márie za pravé, a tak sa Banneaux aj 
cirkevne stal uznaný a vyhlásený za pútnické miesto.  

21. mája 1985 navštívil Banneux pápež Ján Pavol II.  

Otec Jamin vytvoril modlitbovú skupinu, ktorá mala v roku 
1955 už 2 milióny členov. Pri prameni nájdeme tento nápis:  

„Jediný prameň je Ježiš Kristus, ktorý nám dala Panna Mária!“ 

Medzinárodný sekretariát posvätného miesta (Heiligtum Jungfrau der Armen. Internationales Sekretariat):  
Rue de Fawes 62.B.4141, Banneux, (Belgien).  

Tel.: 00/32/4/360-02-02, fax: 00/32/4/360-02-09.  
LITERATÚRA: József Balassay: Zjavenia banneuxskej Panny Márie. Vydavateľstvo Balassay. Budapešť. 

  

 
  

  

Chcem obrátiť hriešnikov  

Zjavenia Panny Márie v Beauraingu  

  

Beauraing je malé mestečko v južnej francúzskej časti Belgicka a práve tu sa skupine detí 
zjavovala Preblahoslavená Panna Mária medzi novembrom 1932 a januárom 1933.  

Päť detí boli z rodín Vosinových a Degeimbreových. Ani jedni neboli zvlášť presvedčení katolíci. Večer 

29. novembra 1932, Fernande Voisinová, 15-ročné dievča, Andree Degeimbreová, 14-ročná a jej 

sestra Gilberte (9) s Albertom Vosisinom (11) išli z miestnej kláštornej školy na stretnutie s Albertovou 

sestrou Gilberte Voisinovou.  
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Gilberte zostala v škole  

pri štúdiu do pol siedmej. Vstúpili do malej Lurdskej jaskynky pred železničným násypom, ktorý viedol  

popri kláštornej záhrade. Zazvonili a zatiaľ čo čakali, Albert sa pozrel smerom k násypu nad jaskynkou a 

zvolal: „Pozrite! Preblahoslavená Panna, oblečená v bielom kráča po moste!“ Dievčatá sa pozreli a 

uvideli svetelnú postavu Panej oblečenej v bielom, kráčala vo vzduchu a nohy mala zahalené v obláčiku. 

Sestra, ktorá otvorila dvere, nič nevidela, ale akonáhle Gilberte Voisinová prišla ku dverám, tiež 
zbadala postavu v bielom.  

Po niekoľko ďalších večerov deti vídavali Pannu Máriu pri strome hlohu vedľa jaskyne, ale za 

múrmi kláštorného pozemku. Kľačali na ulici a hľadeli cez železničné koľaje pred kláštornou bránou. 

Deti súčasne padali na kolená na dláždenej ulici a narážali na kamene silou, pri ktorej diváci 

zhíkli, no deti nikdy neutrpeli nijaké poranenie. Ľudia boli užasnutí krásnym zvukom detských 
hlasov, keď sa modlili.  

Neskôr deti rozprávali, ako videli krásnu Paniu v bielom rúchu s rukami zopätými ako v 
modlitbe, s lúčmi svetla obklopujúcimi jej hlavu.  

Dňa 2. decembra sa jej Albert opýtal, či je Nepoškvrnenou Pannou, na čo sa usmiala a prikývla 
hlavou. Ako odpoveď jednoducho povedala: „Buďte vždy dobrí.“  

Vo štvrtok 8. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia sa zhromaždilo na tomto mieste už 

15 000 ľudí a očakávali veľký zázrak, ale videli iba deti v extáze, necitlivé na plameň zápaliek 
pod ich rukami, pichanie špendlíkmi alebo svetlo namierené do ich očí.   

  

Miestny kňaz  

páter Lambert a cirkevné orgány zaujali veľmi odmietavý a 

podozrievavý postoj voči udalostiam v Beauraingu a 

odmietali sa tým zaoberať. Miestny biskup nariadil svojim 
kňazom, aby na to miesto nechodili.  

Zjavenia sa nevyskytovali každý večer, hoci sa deti zhromažďovali 

a modlili sa ruženec. Keď sa Mária zjavila, súčasne padli na kolená.  

Dňa 28. decembra deti oznámili, že Mária povedala: „Moje 
posledné zjavenie sa uskutoční čoskoro.“  

Na druhý deň Fernande videla Preblahoslavenú Pannu so zlatým 

Srdcom, obklopenom lúčmi a videli to aj dve deti dňa 30. 

decembra, keď Mária opakovala vetu: „Modlite sa, modlite sa 

mnoho,“ čo počula iba Fernande. V posledný deň roku 1932 všetky 

deti videli Máriino zlaté Srdce. 1. januára 1933 Mária prehovorila ku 

Gilberte Voisinovej a požiadala ju: „Modli sa stále“ s dôrazom 

na „stále“. Na ďalší deň povedala deťom, že 3. januára, keď 

malo byť posledné zjavenie, prehovorí ku každému z nich 
osobitne.  

   

Veľmi veľký zástup ľudí  

(do 35 000) sa zhromaždil v ten večer, keď  sa deti modlili ruženec. Po dvoch desiatkoch štyri z nich 

vykríkli a padli na kolená, a nechali Fernande, tú najstaršiu, v slzách, pretože ona nevidela nič. Mária 

prehovorila ku Gilberte a zverila jej to, čo sa považuje za hlavný prísľub Beauraingu: „Chcem obrátiť 
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hriešnikov,“ a potom povedala: „Dovidenia.“ Andrei povedala: „Som Božia Matka, Kráľovná nebies. 

Modli sa neustále,“ a potom zmizla.  

Fernande zostala kľačať, zatiaľ čo ostatné deti išli dnu na výsluch, keď tu zrazu ona a mnohí prítomní 

počuli hlasný zvuk ako hromobitie a videli ohnivú guľu na strome hlohu. Mária sa zjavila a opýtala sa 

Fernandy, či miluje jej Syna a ju. Keď Fernande odvetila, že áno, Máriina odpoveď znela: „Tak sa 
obetuj pre mňa.“  

Potom Panna Mária zažiarila mimoriadnym jasom a roztvorila ramená, aby dievčatá mohli vidieť jej zlaté 

Srdce. Potom povedala „Dovidenia“ a zmizla.  

   

Odpor voči Beauraingu  

zmizol v čase, keď biskup menoval komisiu na vyšetrovanie zjavenia r. 1935 a jej práca pokračovala aj za 
jeho nástupcu.  

Vo februári 1943 biskup Charue schválil verejnú úctu k Panne Márii v Beauraingu, ale až v júli 

1949 po druhej svetovej vojne, bola svätyňa oficiálne uznaná a vydali dva dôležité dokumenty. Prvý 
vyhlásil mnohé vyliečenia na tomto mieste za zázraky.  

Druhý dokument bol list kléru, v ktorom biskup napísal:  

„Vo všetkej vážnosti potvrdzujeme, že Kráľovná nebies sa zjavila deťom V Beauraingu v zime 

1932-33, aby nám najmä ukázala vo svojom materinskom Srdci naliehavú výzvu k modlitbám a 
prísľub jej mocného príhovoru za obrátenie hriešnikov.“  

 (ar) 
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Slovo mladých / Reagujeme 

Večeradlo detí Danky Baňasovej  

Tajomstvo modlitby  

Prvé detské večeradlo na košickom sídlisku Ťahanovce 

vzniklo v novembri roku 1995. Danka Baňasová, na obr. 

(písali sme o nej ako majiteľke kozmetického salónu) 

mamka dvoch detí, raz pozvala do svojho bytu malých 
školákov.  

Keď sa pomodlili, spolu sa zahrali a potom ich Danka 

porozvážala domov. Tak to bolo týždeň čo týždeň. Tie deti sú 

už dnes dospelé a sami vedú mládežnícke večeradlá. Danka sa 

naďalej venuje každú stredu najmenším. Aj my sme ich prišli 

navštíviť do provizórnej kaplnky, keďže budúci  kostol sv. 
Dominika Savia ma ešte iba základy.  

Kým Danka prišla, deti zabehli k tete kostolníčke po kľúče, 

otvorili kaplnku, pripravili lavice, zapálili sviece, i vianočný 

stromček. Najprv sa Panne Márii poďakovali za stretnutie. 

Potom si k modlitbe pozvali svojich obľúbených svätých. Z 

prečítaného posolstva v modrej knihe sa snažili zapamätať si 

aspoň jednu vetu. Danka sa snaží o jednotu katolíkov.  

I teraz pri modlitbe svätého ruženca deti recitujú striedavo Zdravas Mária a Raduj sa Bohorodička. 

Zasväcujú sa Panne Márii, a  pri poklone pred Bohostánkom ďakujú a prosia. Nakoniec sa modlia 
modlitbu, ktorú anjel naučil tri deti vo Fatime.   

  

Vedľa Bohostánku je i socha Panny Márie. „Aj 

Ona sem patrí,“  hovorí Danka „Pán Ježiš 

musí mať dvojnásobnú radosť, ak je dieťa 

privedené k Jeho Matke. Spočiatku sa deti 

stretávali skôr preto, že sa mohli spolu 

zahrať. Dnes prichádzajú kvôli modlitbe. 

Chcú čítať posolstvo a už  sa naučili  pekne 

formulovať prosby. Vediem ich k tomu, aby 

mali pocit, že to večeradlo je ich. Znamená 

to pre nich určitý rast i zodpovednosť.“ 

Deťom sa ešte nechce ísť domov. Keď kolienka 

bolia,  posadajú si a srdcom sa zhovárajú s 

Pannou Máriou. Odrazu jedno z detí sa rozplače 

a hodí sa Danke do náručia. „Prečo plačeš?“  

Pýta sa Danka. „To je tajomstvo,“  hovorí 

dievčatko. „Dobre, povieš mi ho neskôr, 
keď budeš chcieť,“ -  tíši ju Danka.  

Obľúbené sú večeradlá na výletoch, kam si 

pozývajú i svojich rodičov. Boli už v Litmanovej, 

Hačave, v Lučenci, Haliči, a raz do roka putujú i 

do Krakowa. Tešia sa na spoločnosť kňaza otca 

Angela, ktorý ich často na výletoch sprevádza. 

Danka si pochvaľuje dobrú spoluprácu s 

rehoľnými sestričkami.  
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 O všetkých podujatiach má Danka podrobnú dokumentáciu. Fotografie, kresbičky a listy, ktoré jej deti 

napíšu počas spoločných stretnutí. Sú pre ňu povzbudením, keď sa neraz stretne s nepochopením okolia.  

 Magdaléna Kohútová 

  

 

  

Reality show - aréna smrti?  

Kiara sa dnes musí rozhodnúť: Potrat, alebo dieťa!  

BRATISLAVA - Tehotná finalistka VyVolených Michaela Kiara 

Stroschneiderová (18) už dnes musí povedať záväzné „áno“ 
alebo „nie“.  

   

Požehnaný dobrý deň,  

dnes som si na internete prečítala tento článok a pýtam sa, kam sme to 

dotiahli. Ako ďaleko ešte zájdeme,  keď v živom prenose sa ľudia 

zabávajú nad tým, či si matka svoje dieťa nechá alebo nie. Toto je tá 

naša sloboda rozhodovania.  Sme horší ako za čias cézarov, keď ľudia 
rozhodovali o živote či smrti zdvihnutím palca.  

„Nevinná“ šou, ktorú pozerajú tisícky mladých ľudí, a všetci sa na nej 

zabávajú. Médiá to prezentujú ako niečo normálne a prirodzené. Usmievavá, upravená, „trendová“ mladá 
žena, ktorá má na to „právo“ – a hovorí si matka.  

Prosím, zapojte sa do modlitby sv. ruženca za túto mamu a jej malé dieťatko. Má právo žiť! S pozdravom  

Helena Grigová, tiež mama 
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Ukraina slovom a obrazom 

Milí priatelia, prinášame Vám krátke informácie - 

vlastne čriepky - z Ukrajiny. Svedčia o rýchlom vývoji 

a  pružnosti našich východných susedov na 

Zakarpatsku - kedysi území Slovenska. Že by sme si z 

nich vzali príklad? To zrejme nehrozí. Ale malá 
inšpirácia nezaškodí...  

- Matka o. Atanáza žije tak ako on v Nižnom Bolotnom. 

Žije skromne a v modlitbe. A predsa na našli ľudia, ktorí jej 

nedávno skalami vybili obloky.   

   

- Keď o. Atanáz povedal Aľonke, že vystúpi z kláštora až 

keď samotná Panna Mária k nemu príde a povie mu to, 

Aľonka mu odvetila: Ona príde. A o. Atanáz - po návrate do 

kláštora v Borotnieve  - sa ráno zobudil a videl nad sebou 

Pannu Máriu, ktorá sa modlila.  

„Chcel som natiahnuť ruku a dotknúť sa Jej - hovorí - 

ale nemohol som sa ani pohnúť, bol som ako 

paralyzovaný. Keď som sa potom spýtal Aľonky, prečo som to nemohol urobiť - povedala mi: Aj 
Panna Mária to chcela - ale nemohla - pre vašu malú vieru.“ (Aká lekcia pre nás všetkých!)  

  

- Počas oranžovej revolúcie na Ukrajine pútnici doniesli do Kijeva 

na hlavné námestie kríž  - kópiu kríža z Džubliku, kde ho o. Atanáz 

posvätil. Taký kríž postavili Ukrajinci aj v Paríži pri chráme Notre 
Dame, v Mníchove a v Moskve na Červenom námestí.  

- o. Atanáz si prešiel v Džubliku svojou Kalváriou, ktorá zďaleka 

nekončí. Polícia na neho narafičila autohaváriu, o ktorej však 

dopredu vedel - Panna Mária mu to cez Aľonku povedala. Chceli ho 

znemožniť odsúdením do väzenia. O. Atanáz však - upozornený - 

nezrazil chodca-opilca, ktorého mu strčili do cesty - ale len jeho 
bicykel. Aj tak však dostal podmienku...  

- „Nedávno, - hovorí - keď som po ďaľších ťažkostiach kľačal 

v našej kaplnke a hovoril Márii že to už v Džubliku vzdám - 

začal obraz – zázračná ikona Panny Márie - roniť slzy. Tak 
som ostal...“ 

  

- V Džubliku sa ujal pekný zvyk:  mladomanželia priamo po sobášnych obradoch (spravidla v Užhorode a 
Mukačeve) prichádzajú ku prameňu Panny Márie v Džubliku, z ktorého sa napijú a pomodlia sa tu.  
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- „Mučenícka pôda Ukrajiny bola tou pravou a pripravenou 

pôdou na Božie pôsobenie.. Neďaleko Džublika 27. 

augusta 1952 zastrelila  KGB kňaza Petra Orosza, pri 

soche Panny Márie, kde  sa  modlieval  ruženec.  A  práve 

27. augusta 2002,  presne po 50-tich koch, sa v Džubliku 

zjavila Matka všetkých kresťanov.  V súčasnosti sa 

Zakarpatskí Ukrajinci modlia za blahorečenie svojho 
mučeníka.“  

   

- „Krátky vývoj zjavení Panny Márie poznačili udalosti, 

odrážajúce typický krutý a tvrdý boľševický režim. Vladyka 

Margityč, spočiatku naklonený zjaveniam v Džubliku bol políciou 

napokon vydieraný a postavil sa proti  Atanázovi.  Polícia mu 

poskytla k tomu aj „dôvod“ - taký typický - vyzbierané peniaze 
na výstavbu Džublika.“  

  

- Panna Mária sa na Zakarpatsku teší čoraz väčšej obľube a 

úcte. Svedčia o tom aj novopostavené vysvietené sochy pozdĺž 

ciest.  

   

- Sv. Cyril a Metod majú v ukrajinskom národe svoje dominantné postavenie - ako svedčí toto ich súsošie 
na námestí v Mukačeve. 
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Misia Matky všetkých kresťanov 

História udalostí Zjavenia Presvätej Rodiny (2.) 

Nebo nad Džublikom 

Milí priatelia, pokračujeme v prerušenom uverejňovaní vývoja zjavení Presvätej Rodiny v 

Džubliku na Zakarpatskej Ukrajine od 27. augusta 2002. Udalosť z obdobia veľkého pôstu 14. 

mája 2003 na tomto mieste  je ďalším dôkazom toho, že Nebo si naliehavo žiada naše 
obrátenie a pokánie. 

Plač Matky pre kňaza  

Po večernej bohoslužbe jedna žena z Ľvova prišla ku  Aľonke a 

Marianke a opýtala sa ich, či to, čo vidí, je skutočná pravda. Deti jej 

povedali, že vidí, ako socha Matky Božej roní slzy. Tento jav videlo 

ďalších desať detí. Ďalšou zvláštnosťou bolo, že pozlátený kríž na oltári 

videli v ten deň niekoľkí očití svedkovia ako čierny. Keď sa otec Atanáz 

opýtal Aľonky, ako to vysvetľuje Presvätá Bohorodička, Aľonka povedala: 

„Matička plače preto, že vo svete je veľa zlých ľudí, ale i zlých 

kňazov. A kríž je čierny pre tú istú príčinu.“ Potom začala plakať aj 

ona. Na otázku, či ju niečo bolí, dievča odpovedalo, že ju bolia nohy, ruky, 

srdce i hlava.  

Nasledujúceho dňa po bohoslužbe znova veľa ľudí videlo, ako socha Matky 

Božej plakala. Na otázku prečo, dievča odpovedalo: „Pre jedného kňaza, 

ktorý často prichádza do Džublika, a teraz sa jeho život zmenil k horšiemu.“ Na otázku čo treba 

urobiť pre to, aby sa kňaz napravil, znela odpoveď: „Pracovať ako predtým a Matka Božia sa bude 

snažiť obrátiť ho.“  

  

Svätosť Prijímania  

Dňa 16. mája 2003 otec Atanáz videl a počul v televízii informáciu, že v Toronte arcibiskup 

rímskokatolíckej Cirkvi doporučil ľudom, ktorí navštevujú jeho chrám, aby sa zdržali svätého prijímania v 

súvislosti so šíriacim sa  vírusom, spôsobujúcim pľúcne ochorenie. Večer sa rozhodol opýtať sa dievčat-
vizionárok, čo na to hovorí Presvätá Bohorodička. Odpoveď znela:  

„Cez sväté prijímanie sa nemožno nakaziť nijakou chorobou. Zlí duchovia prekážajú 

kresťanskej viere a preto tento arcibiskup poradil nepristupovať ku Svätému prijímaniu. Zlý 

duch je veľmi vtieravý a aj veriacich ľudí napáda.. Ale keď ľudia pristupujú ku spovedi a 

svätému prijímaniu, vychádza z nich. Zlý duch nemôže prebývať v tej osobe, ktorá pristupuje 
ku svätému prijímaniu.“  

   

Aľonkine bolesti  

V pondelok Veľkého týždňa sa Aľonka cítila mimoriadne dobre. Behala, hrala sa, žartovala. Po 

svätom prijímaní však začala plakať a nemohla hovoriť. Jej stav šokoval tých, ktorí to videli. Dieťa na 

rukách odniesli do auta a odviezli domov. Nemohla chodiť, ani hovoriť. Bolesti ustúpili až neskoro v noci, 

ale hovoriť stále nemohla. Na papier napísala: „Matička Božia prosí, aby na Veľkú Noc bola 

bohoslužba ráno o pol  ôsmej. To preto, aby ľudia  mohli dať posvätiť jedlá už ráno a potom sa 
venovať svojim hosťom.“  
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Čím viac sa blížil Veľký piatok, tým boli Aľonkine bolesti silnejšie. Najhoršie to bolo na Veľký piatok. Jej 

utrpenie sťažovali niektorí kňazi, ktorí tvrdili, že dieťa má v sebe zlého ducha. Ale  Aľonka bola trpezlivá. 
Na druhý deň už mohla chodiť sama.  

  

Konfliktná komisia  

Ráno na Veľkú sobotu priviezli do Džublika tri ikony, ktoré 

mali byť zavesené v kaplnke na Veľkonočné sviatky. Otec 

Atanáz poprosil robotníkov, aby ikony zavesili na stenu. Večer 

bola kaplnka pripravená na sv. liturgiu. Tesne pred jej 

začiatkom prišli do Džublika traja kňazi. Dvaja z nich boli 

členmi teologickej komisie, ktorá  pracuje na mieste 

Zjavenia Presvätej Rodiny. Otca Atanáza, ktorý bol už oblečený 

v liturgickom rúchu odvolali od oltára a pod ikonou, ktorú len 
nedávno zavesili na stenu sa s ním pustili do ostrej hádky.  

Po skončení liturgie, otec Atanáz  odrazu počul, že za stenou niečo 

spadlo. Keď prišiel do kaplnky, na zemi bola spadnutá ikona 

Presvätej Bohorodičky. Spadla z výšky 3,5 metra. Zostala po nej 

diera v dlážke, ale ikona sa nepoškodila. Neskôr sa spýtal Aľonky, 

čo bolo príčinou , že ikona spadla. „Príčinou boli dvaja zlí 

ľudia, ktorí pred bohoslužbou kričali na vás pod ňou“. Kňaz 

sa zadivil, pretože dieťa nepočulo rozhovor, ktorý sa medzi nimi 

odohral.  

   

Prítomnosť Spasiteľa  

Sviatok Kristovho Vzkriesenia 2003 pripadol na 27. deň mesiaca, kedy si veriaci pod Džublikom 

pripomenuli osem mesiacov od prvého zjavenia Prečistej Panny Márie. Koľko radosti tu bolo v to 

sviatočné ráno. Prispelo k tomu aj prekrásne počasie. Slávnostnú bohoslužbu sprevádzala vôňa kadidla. 

Prítomnosť Svätej rodiny ľudia pociťovali mimoriadne silno.  

Keď kňaz išiel svätiť košíky s jedlom, podľa slov Aľonky pred ním išiel sám Spasiteľ, ktorý 

okiadzal národ i prinesené potraviny. To bolo niečo mimoriadne. Všetci mali dobrú náladu. Na území 

Džublika nebolo nikoho, kto by nepocítil zvláštnu vôňu kadidla. Prichádzala do príbytkov ľudí sprevádzaná  
hlaholom zvonov a to nielen v Džubliku, ale i v okolitých dedinách. 

 

Deti Kurucových (Aľonka vľavo) s matkou Galinou a o. Atanazom (v srede Jano Dubníček) 
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Štrnásť krížov  

Nasledujúceho dňa na Veľkonočný pondelok 28. apríla 2003 do Džublika prišli tisíce pútnikov z 

celej Ukrajiny.  V ten deň podľa slov vizionárok Bohorodička prosila posvätiť kaplnku presvätej Rodiny. 

Vladyka Ivan Margityč, ktorý prišiel na bohoslužbu, ju nechcel posvätiť. Po liturgii ho poprosili, aby 
posvätil kríže pod kaplnkou. Tých štrnásť krížov priviezli pútnici z Ľvova. Vladyka kríže potom posvätil.  

Vtedy sa uskutočnil radostný slávnostný sprievod s krížmi po hore, na úpätí ktorej bola vybudovaná 

kaplnka. Kríže postavili na vopred vybrané miesta v lese. A tak pod Džublikom bola na  Veľkonočný 

pondelok postavená Krížová cesta. Splnilo sa tak i želanie Matky Božej. Tých štrnásť krížov 

posväcovalo nielen kaplnku, ale celú horu, ako jeden veľký chrám vybudovaný samým Stvoriteľom. Čím 

viac cirkevní úradníci bránili prichádzať kňazom i ľuďom na toto miesto, tým viac vzrastala Božia milosť na 

ňom. Čím viac zneisťovali okolitý národ, tým viac obrátení tu bolo.  

   

Deň tmy  

Prešiel necelý mesiac, keď sa nad Džublikom začali sťahovať mraky. Najbolestivejšie bolo to, že 

prví prívrženci Zjavenia Presvätej rodiny sa stali najzarytejšími odporcami. Ani nie zjavení, ale posolstiev, 
ktoré prostredníctvom vizionárok  odovzdávala Presvätá Bohorodička.  

Tvrdili, že nie je možné, aby Bohorodička odovzdávala niečo, o čom sme nikdy predtým nepočuli. Tieto 

stanoviská najváženejších ľudí, ktorí boli od začiatku zjavení pod Džublikom, spôsobili  nedorozumenia, 

škandály a nabúravali ľuďom pokoj. Dokonca ľudí, ktorí sa snažia plniť želania Presvätej 
Bohorodičky, nazývajú satanistami, sektármi, bezbožníkmi, či psychicky narušenými.  

Najviac konfliktov od začiatku zjavenia Presvätej rodiny bolo v deň  27. mája 2003. V ten deň sa pod 

Džublikom vylialo more zloby a nenávisti, čo možno len ťažko vysvetliť.  Ale vďaka Bohu strašný deň , 

ktorý v srdciach stoviek pútnikov zanechal horkosť, sa pominul.  

   

Ježiš je verný  

Jednako, my tu na zemi nemáme právo nikoho súdiť. Môžeme sa iba za všetkých iba modliť. Na 

Džublik sa napriek všetkému vyliala ešte väčšia Božia milosť ako prv. Uplynulé udalosti najťažšie prežívali 
obyvatelia obce Nižné Bolotné.  

Utŕžené rany spoločne liečili modlitbou deviatnika k Božiemu milosrdenstvu a večer po liturgii sa sami bez 

kňaza modlili Krížovú cestu. Ich modlitby Pán vyslyšal a dával neskôr znamenia, že On ich neopustil a 

Presvätá rodina tu i naďalej prebýva.  

Počas popoludňajšej modlitby Krížovej cesty v nedeľu 1. júna 2003 uvideli kráčajúc lesom 

Ukrižovaného na troch krížoch, hoci ten nie je ani na jednom kríži. Prítomné deti videli počas modlitieb na 
rôznych miestach anjelov, ktorí sprevádzali modliacich sa.  

Aľonka videla anjelika nad kaplnkou presvätej rodiny. Ako povedala, sedel na obláčku a nad 
kaplnkou rozsypával hviezdy.    

(Pokračovanie nabudúce)  
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Zo života svätých 

Gemma Galgani:   Ježiš, nešetri ma!    (II.) 

Gemma bola obyčajným dievčaťom, ktoré žilo pomerne nedávno. Bola veľmi milá, pôvabná, 

jednoduchá, odvážna, trpezlivá, múdra a šikovná. Bola dobrá v matematike, francúzštine, 

vedela krásne kresliť, písať verše, spievať a vyšívať...  

Milí priatelia, v minulom čísle sme uverejnili informácie o sv. Gemme Galgani. Prinášame vám 

druhú časť čítania o jej strhujúcom živote a jeho ovocí. 

Stigmy  

8. júna 1899 jej Pán po sv. prijímaní oznámil, že večer jej dá 

mimoriadnu milosť... Gemma sa ponáhľala domov, zatvorila sa v 

izbičke a modlila sa.  

Zrazu sa jej zjavila Panna Mária a povedala, že Ježiš ju veľmi 

miluje a dá jej veľký dar. Vtedy sa zjavil Pán Ježiš a z Jeho 

rán vychádzali akoby ohnivé plamene. Dotkli sa Gemminych 

rúk, nôh a srdca a Gemma hovorí, že keby ju nebola Panna 

Mária držala prikrytú svojím plášťom, že by spadla na zem a 

že by zomrela. Keď sa vrátila z extázy, cítila v týchto miestach 

ukrutnú bolesť a až vtedy si uvedomila, že jej odtiaľ tečie krv.  

Predstavte si toto 21 ročné dievča; zostala zmätená a 

nevedela, čo robiť. Rany si zakryla najlepšie ako vedela a na 

rukách nosila rukavice. Hovorí, že od bolesti takmer nemohla stáť 

na nohách. Tieto stigmy sa jej odvtedy zjavovali každý štvrtok, 

približne o ôsmej večer, a mávala ich do piatku, asi do tretej 

popoludní. Potom sa rany scelili, zahojili a nezostala po nich ani 

stopa, alebo len biele škvrny.  

Okrem týchto rán mala Gemma aj ďalšie, ktoré mal náš Pán pri umučení. Bola mysticky bičovaná, 

takže bola pokrytá hlbokými ranami. Krv jej stekala až na zem. Ďalej znášala korunovanie tŕním a na 

hlave bolo vidieť dierky, z ktorých jej krv tiekla po lícach a krku až na šaty. Okrem toho sa potila krvou a 

trpela aj Ježišovu trojhodinovú agóniu, keď znášal ťarchu hriechov celého ľudstva.  

Ďalšiu veľkú ranu mala na pleci a ide pravdepodobne o ranu, ktorú Ježišovi spôsobila váha kríža. Táto 

rana jej spôsobovala také bolesti, že pri chôdzi sa musela podopierať na jednu stranu.  

To všetko sa nám môže zdať príliš kruté, najmä, pokiaľ ide o 21 ročné dievča. Ale ona sa na to vždy tešila. 

Tí, ktorí s ňou bývali, hovorili, že sa na tieto chvíle pripravovala ako na vlastnú svadbu a celý týždeň 

počítala dni a hodiny, kedy bude môcť opäť znášať Ježišove muky. Gemma sama hovorí: „Ježiš, urob ma 

podobnou Tebe. Dovoľ mi trpieť s Tebou. Nešetri ma!“  

Všetky tieto rany mala až do chvíle, keď jej to jej duchovný vodca zakázal. Povedal jej, aby 

prosila Ježiša, aby ju zbavil viditeľných rán. Ona ho, ako vždy, poslúchla, povedala o tom Ježišovi a 

skutočne, viac rany nemala. Ale ukrutné bolesti jej zostali, a dokonca ich Ježiš ešte zosilnil.  
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Rodina Giannini  

Gemma sa zoznámila s istou pani Ceciliou Giannini. Tá ju potom pozývala, aby k ním občas 

zašla. A Gemme sa u nich naozaj páčilo, pretože tam bolo oveľa pokojnejšie ovzdušie ako 

doma.  

Doma sa totiž často rozprávalo o Bohu neúctivo, čo jej spôsobovalo veľké bolesti, často ju špehovali cez 

kľúčové dierky, a dokonca volali ľudí, aby sa chodili pozerať na jej stigmy, atď.  

Neskôr sa Gemma úplne presťahovala ku Gianniniovcom. Hoci mali 11 vlastných detí, prijali ju 

ako vlastnú dcéru. Brali ju ako dar od dobrého Boha. On ich potom skutočne ochraňoval v každom 

nebezpečenstve. Raz pani Cecilia ochorela a zdalo sa, že už zomrie. Vtedy Gemma prosila Ježiša, aby 

mohla trpieť miesto nej. A naozaj, pani Cecilia sa uzdravila, a Gemma znášala veľké bolesti niekoľko 

mesiacov. 

  

Duchovný vodca, otec Germano  

Cez Božiu Prozreteľnosť získala Gemma svätého pasionistického duchovného 

vodcu, otca Germana, C.P. Raz sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej ho a 

povedal, že on bude jediný, kto v nej rozpozná diela Jeho 

Milosrdenstva. Otec Germano mal o nej sprvu isté pochybnosti, pretože 

veľmi neveril takým nadprirodzeným úkazom. Ale keď ju lepšie spoznal, 

všetky pochybnosti sa  úplne rozplynuli a zistil, ako rýchlo kráča toto 

anjelské dieťa po ceste k svätosti. Priznáva sa, že ju viedol veľmi tvrdo a 

stále ju pokoroval, ale ona ho aj napriek tomu stále oslovovala „babbo“ 

(„otecko“). Úplne mu dôverovala a bola voči nemu dokonale poslušná.  

Útoky diabla  

Diabol tiež videl, že Gemma žije svätým životom a veľmi kvôli tomu 

zúril. Najprv ju pokúšal a chcel ju zviesť na hriech. Ale po čase zistil, že sa 

mu to nepodarí. Preto jej začal predstavovať rôzne obrazy proti čistote. Ale 

Gemma vždy zvíťazila. A tak sa uchýlil až k fyzickým útokom. Hádzal ju o 

zem, vláčil ju za vlasy, trhal ju zubami, často sa jej zjavoval ako príšerné 

monštrá alebo v podobe divých zvierat. Z jej izby bolo počuť ohlušujúce rany. Gemma hovorí, že to bolo 

strašné, ale keď vzývala o pomoc sv. Gabriela alebo Pannu Máriu, alebo vyslovila Ježišovo Sväté Meno, 

diabol sa musel stiahnuť. Gemma s úsmevom hovorí: „Keby ste videli, ako utekal, keď sa zjavil 

niekto z nich.“ Nakoniec si na tieto útoky zvykla a vôbec sa neznepokojovala. Hovorí, že Ježiš jej 

povedal, aby sa diabla nebála.  

   

Anjel Strážny  

Gemma videla svojho Anjela a mohla sa ho dotýkať. Mala ho rada ako vlastného brata. Často sa 

spoločne modlili alebo recitovali žalmy a Anjel jej pomáhal pri meditácii tými najvznešenejšími 

myšlienkami na nebo.  

Keď chcela Gemma poslať list, dala ho do špeciálnej schránky, odkiaľ ho Anjel vybral a doručoval priamo 

do neba, alebo vybraným ľuďom. Okrem toho ju ochraňoval v každom nebezpečenstve, pri útokoch 
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diabla, atď. Raz sa zabudla v kostole a vonku sa medzitým zotmelo. Vtedy sa jej zjavil a odprevadil ju 

domov, aby nešla po ulici sama. 

  

Apoštolát  

V Gemminom srdci bola obrovská túžba, aby každý poznal a 

miloval Ježiša. Prinášala mnohé obety za obrátenie hriešnikov. A 

Pán tieto obety prijímal. Dokonca, s povolením duchovného 

otca, obetovala roky svojho života za obrátenie toho či 

onoho človeka. A práve preto zomiera už vo veku 25 rokov.  

Raz sa modlila za obrátenie jedného muža, ale Ježiš sa správal 

ako Prísny Sudca a zdalo sa, že ho nechce obrátiť. Keď Gemma 

vyčerpala všetky dôvody, povedala Mu: „Áno, priznávam to, 

som nehodná, aby si ma počúval. Ale pozri, predstavujem Ti ďalšiu advokátku pre svojho 

hriešnika; je to Tvoja vlastná Matka, ktorá Ťa žiada, aby si mu odpustil. Ach, skús povedať nie 

Tvojej Matke! Isto jej nemôžeš povedať nie. A teraz mi odpovedz, Ježiš, povedz, že zachrániš 

môjho hriešnika.“ Vtedy Panna Mária pohliadla na Ježiša ako to len ona vie. Dobrosrdečný Spasiteľ sa 

usmial a udelil milosť. Takto Gemma získala víťazstvo a s neopísateľnou radosťou a jasotom zvolala: „Je 

zachránený, je zachránený! Zvíťazil si, Ježiš; vždy takto zvíťaz.“ O pár minút prišiel dotyčný 

hriešnik za jej duchovným vodcom, hodil sa mu k nohám a so vzlykotom ho prosil, aby ho vyspovedal.  

Okrem obetovania sa za hriešnikov sa Gemma obetovala aj za vyslobodenie duší z očistca. Pán sa jej 

chcel za túto horlivosť odvďačiť, a tak jej dal mnohé milosti a dary. Napríklad dokázala ľuďom 

čítať v duši a videla budúce veci. Tieto dary však nikdy nezneužila a používala ich len vtedy, keď to 

slúžilo na záchranu nejakej duše alebo na Božiu slávu.  

   

Posledná choroba a smrť  

Gemma sa Ježišovi odovzdala ako obeta na zmiernenie urážok, ktoré sa Mu dostávajú od 

hriešnikov. Onedlho veľmi vážne ochorela. Ani lekári presne nevedeli určiť, o akú chorobu ide. Bola však 

pripútaná k posteli, nemohla sa hýbať, mala vysoké horúčky a nemohla nič jesť. Zanedlho z nej zostala 

len kosť a koža.  

Všetky tieto utrpenia a bolesti znášala veľmi trpezlivo a hrdinsky. Ale nešlo len o fyzické bolesti. Tou 

najväčšou bolesťou bolo to, že sám Ježiš sa jej zrazu skryl a prestala pociťovať každú útechu z neba. 

Ležala takto úplne sama a opustená: rodičia jej zomreli, otec Germano bol v Ríme, jej spovedník mal 

povinnosti... Bolo okolo nej len zopár ženičiek, ktoré prišli skôr len zo zvedavosti, ako z ochoty pomôcť.  

V tejto agónii ju ešte poslednýkrát chcel zlomiť diabol. Opäť ju ohavne pokúšal proti čistote, ale 

naša Gemma sa nedala a s Božou pomocou ho definitívne porazila.  

Napriek tomu všetkému, keď ju niekto prišiel navštíviť, mala pre neho vždy milý úsmev a odpovedala s 

humorom a láskou. Malé deti láskavo pohladila a dávala im cukríky, ktoré jej niekto doniesol a ona si ich 

pre túto príležitosť starostlivo odkladala.  

Gemma zomrela 11. 4.1903. Jej posledné slová boli: „Odporúčam svoju úbohú dušu Tebe... 

Ježiš!“ Potom naklonila hlavu a s nebeským úsmevom tíško odišla za svojím Kráľom. 



42 
 

Úcta k svätej Gemme a zázraky  

Mnohí ľudia, ktorí ju už počas života považovali za sväticu, sa k 

nej s dôverou začali utiekať a prosiť ju o pomoc. A naozaj, na jej 

orodovanie bolo udelených mnoho milostí a zázrakov. Obrátilo sa 

mnoho zaťatých hriešnikov. Mnohí ľudia boli uzdravení z chorôb. 

Navyše, na jej príhovor sa utíšila búrka, takže sa zachránila loď s 

posádkou, napravilo sa veľké nešťastie v rodine, a dokonca jedna 

predstavená kláštora bola vyslobodená z dlžôb; jednoducho jej ktosi 

poslal obálku s peniazmi, presne toľko, koľko potrebovala.  

Otcovi Germanovi chodilo nespočetne veľa listov od laikov, kňazov, 

biskupov, kardinálov, dokonca od pápeža, v ktorých každý hovorí o 

nesmiernych milostiach a o veľkej vďake, že Boh ozdobil Svoju Cirkev 

týmto vzácnym briliantom.  

   

Kanonizácia  

Cirkevní hodnostári začali študovať Gemmin život v roku 1907, teda 4 roky po jej smrti, a prišli k 

záveru, že pôvodcom mimoriadnych mystických darov a obdivuhodnej sily môže byť jedine dobrý Boh.  

Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Pius XI. 14. mája 1933. Dňa 2. mája roku 1940 ju pápež Pius 

XII. vyhlásil za svätú. Bolo to len 37 rokov po jej smrti.  

   

Svätá Gemma je patrónkou sirôt, lekárnikov a v pokušení. Okrem toho je považovaná za 

zvláštnu spoločníčku samých a opustených a niekedy sa nazýva aj ako „svätá proti samote“.  

   

Pre ďalšie informácie navštívte, prosím, stránku http://gemma.galgani.szm.sk/.  

 

Blahoslavená Alexandrina – 13 rokov absolútneho pôstu  - len s Eucharistiou  

Pokrm Lásky  

 Už viac nebudeš jesť  

Raz v marci 1942, keď na stromoch kvitli prvé kvety, Alexandrina obrátila hlavu smerom k 

farskému kostolu a adresovala Ježišovi vo svätostánku túto rozpálenú modlitbu:  

„Ty moja Eucharistická Láska, nemôžem bez teba žiť! Ježišu, premeň ma na svoju Eucharistiu. Mamička, 

moja drahá mamička, chcem byť Ježišova, chcem byť tvoja.“  

Pán prijal túto žiadosť a odpovedal jej:  

http://gemma.galgani.szm.sk/
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„Už na zemi nebudeš viac jesť. Tvojím pokrmom bude moje Telo; tvojou krvou bude moja Božská Krv; 

tvojím životom bude môj život; dostaneš ho odo mňa, keď zjednotím tvoje srdce s mojím Srdcom. 

Nechcem, aby si užívala lieky, s výnimkou tých, ktorým nemožno pripísať hodnotu potravy.“  

   

Som v tvojom vnútri  

Začal sa teda ten mimoriadny pôst, ktorý trval presne trinásť rokov a sedem mesiacov, až do 

smrti. Alexandrina bola dušou, ktorá sa rozplývala z eucharistickej lásky. Mala vo zvyku takto sa modliť k 

Panne Márii: „Mamička, chcela by som ísť od svätostánku ku svätostánku, aby som žiadala milosti, ako 

včela lieta z kvetu na kvet a saje nektár. Mamička, chcela by som postaviť pevnosť lásky na každom 

mieste, kde býva sviatostný Ježiš, aby nič nemohlo preniknúť a raniť jeho presväté Srdce. Mamička, hovor 

ty v mojom srdci a na mojich perách; urob moje modlitby energickejšími a moje žiadosti účinnejšími.“  

Lekári vedecky skúmali tento prípad.  

„Na želanie arcibiskupa,“ rozpráva Alexandrina, „som sa 27. mája 1943 podrobila spoločnej lekárskej 

vizite.“  

„V určený deň prišli do nášho domu môj ošetrujúci lekár Dr. Enrico Gomes de Araújo a Dr. Carlo Lima. 

Bola som vyrovnaná a pokojná. Pán ma vypočul.“  

„Jeden z lekárov sa ma pýtal, či veľa trpím, za koho obetujem svoje utrpenie a či trpím rada. Pýtal sa ma, 

či by som bola spokojná, ak by ma Pán z minúty na minútu oslobodil od mojich bolestí.“  

„Odpovedala som, že naozaj trpím veľa, že všetko obetujem z 

lásky k Ježišovi a za obrátenie hriešnikov.“  

„Pýtali sa ma, aká je moja najväčšia túžba“. Odvetila som: 

„Nebo." „Pýtali sa ma, či sa chcem stať svätou ako sv. 

Terézia, ako sv. Klára, atď., a dostať sa na oltár, pričom by 

som - ako ony - vo svete zanechala slávne meno. Odpovedala 

som: „Sláva? Tá ma zaujíma najmenej.“  

,,Ak by pre záchranu hriešnikov bolo potrebné stratiť Vašu 

dušu, čo by ste spravili?„  

„Dôverujem, že aj moja duša bude zachránená. Ak by som ju 

mala stratiť, povedala by som nie; ale Pán by ma nikdy 

nežiadal o podobnú vec.“  

„A prečo nejete?„  

„Nejem, pretože nemôžem; cítim sa sýta, nepotrebujem to. 

Ale mám túžbu po jedle.“  

„Po tejto debate lekári začali prehliadku, ktorú som znášala 

vyrovnane. Boli veľmi prísni, ale zároveň boli k môjmu telu 

jemní a ohľaduplní.“  
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Lekárske potvrdenie  

Táto lekárska kontrola o Alexandrininom pôste trvala štrnásť dní a štrnásť nocí. Na konci Dr. E. Gomes 

de Araújo z Reálnej lekárskej akadémie v Madride, odborník na nervové a kĺbové choroby, podpísal 

správu, ktorá mala názov: „Výnimočný prípad abstinencie a anúrie.“  

Napísal: „Sme si absolútne istí, že chorá počas štrnástich dní pobytu na lôžku nejedla ani nepila.“  

Dodal, že „v tomto nezvyčajnom prípade boli detaily, ktoré nás pre svoju základnú dôležitosť v 

biologickom poriadku (ako trvanie abstinencie od tekutín a anúria) nechávajú bezradne stáť v očakávaní, 

že nejaké vysvetlenie prinesie potrebné svetlo“.  

„Dosvedčujeme tiež, že Alexandrinina váha, teplota, dýchanie, tlak, pulz, krv zostali bez zmeny; zistili 

sme, že jej mentálne schopnosti zostali očividne normálne, trvalé a jasné...“  

„Chorá počas toho obdobia odpovedala každý deň na mnohé vypočúvania a podstúpila veľmi mnohé 

rozhovory, pričom preukázala maximálnu disponovanosť a úplnú jasnosť ducha. O javoch pozorovaných v 

piatok, viac-menej o 15.00 h si myslíme, že patria do oblasti mystiky, ktorá sa bude musieť v tejto veci 

vyjadriť.“  

Potiaľto lekárska veda. Viac povedať nevedela.  

   

Modlitba  

Bože, milosrdný a dobrý Otče, ty si nám daroval blahoslavenú Alexandru, aby sa jej život stal iskrou, 

ktorá v celom svete zapáli oheň lásky k Evanjeliu a k Ježišovi v Eucharistii.  

Daj nám účasť na tom Duchu, ktorý ju zjednotil s Tvojím Synom Ježišom, aby sme boli ako ona, horlivými 

svedkami tvojej milosrdnej lásky, ktorá sa ustavične rozdáva a prináša spásu.  

Pre Tvoje milosrdenstvo a na jej príhovor nás sprevádzaj v radostiach i bolestiach nášho života.  

Amen.  

   

 Umberto M. Pasquale:  

Alexandrina Maria da Costa. Lampa lásky. VIA, 2005 (Vydavateľ ďakuje vydavateľstvu ELLEDICI za 

láskavé zapožičanie autorských práv).  

Preklad: Stanislav Veselský  

www.alexandrinabalasar.home.sapo.pt  

www.alexandrina.balasar.free.fr   

www.voiemystique.free.fr   

www.causa.sanctorum.free.fr 

http://www.alexandrinabalasar.home.sapo.pt/
http://www.alexandrina.balasar.free.fr/
http://www.voiemystique.free.fr/
http://www.causa.sanctorum.free.fr/
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Napísali ste nám 

Šťastný väzeň  

Vojtech mal jeden a pol roka , keď zostal s mamou sám, pretože ich otec opustil. Mama sa 

snažila dať synovi kresťanskú výchovu, ale najmä v čase jeho dospievania otcova ruka v rodine 

veľmi chýbala.  

Ako mnohí mladí ľudia, aj on išiel za vidinou dobrého zárobku pracovať do zahraničia. Našiel si rozvedenú 

priateľku so štvorročným chlapčekom. Keď sa Vojto po štyroch rokoch rozhodol pre trvalý zväzok s 

priateľkou i jej synom, vrátila sa k manželovi.  

Pre mladého muža do bola rana. Vo svojej bolesti hľadal úľavu u kamarátov z detstva. Tí mu však ponúkli 

drogy. Pod ich vplyvom sa na minulosť ľahšie zabúdalo. Bývalá priateľka sa k nemu po čase znova vrátila, 

ale narkotiká zmenili Vojtovo správanie a ich vzťah sa nadobro rozpadol. Prestal pracovať a keď minul aj 

všetky úspory, začal kradnúť.  

Nasledovalo väzenie. „Dva mesiace po jeho zatknutí som sa dozvedela čo sa s Vojtom stalo. Veľa 

som sa zaňho modlila a písala som mu listy. Odpovedal mi na ne. Boli to najkrajšie listy, aké 

som kedy dostala,“ píše nám Mgr. Irena Javorcsikova, spoluorganizátorka duchovnej pomoci za tohto 

mladého muža. Po deviatich mesiacoch väzby ho prepustili s podmienkou, aby nastúpil na protidrogové 

liečenie. Neurobil tak. Do cesty mu prišlo drogovo závislé dievča, ktorému chcel pomôcť, ale dvojica 

mladých to nezvládla a Vojto šiel znova po starých chodníčkoch, ktoré ho priviedli opäť do basy.  

Až tu si uvedomil, že jeho pobabraný život je dôsledkom života bez Boha, od ktorého sa odvrátil. Ale Pán 

mu dal novú šancu. Vo väzení mu umožnili pripravovať sa na prvé sväté prijímanie. „Sviatosť zmiernia 

a prijatie Tela a Krvi Ježiša Krista bol najkrajším dňom môjho života. I keď som väzeň, som 

šťastný a ďakujem Pánovi za všetko čo mi dal“ -  píše Vojto vo svojich listoch. Študuje písmo a hlása 

evanjelium svojim spoluväzňom. Pomáha im modlitbami.  

Vojtovo obrátenie je výsledkom modlitieb a obiet veriacich na celom Slovensku, ale i v zahraničí. Kto by 

chcel Vojtovi napísať niekoľko povzbudivých slov, pošlite ich na adresu: Mgr. Irena Javorcsikova Báč 

128, PSČ 930 30 Rohovce, alebo na internetovú adresu: irenkafit@gmail.com. Adresátovi ich určite 

doručia.   (r) 

  

 

  

Baziliáni na Ukrajine  

  

AD:  Žiadajú odstúpenie Kardinála Sodana  

Milí priatelia, na našu publicistiku o prípade bratov baziliánov na Ukrajine dostávame rôzne 

vyjadrenia. Budeme prípad aj naďalej sledovať. Pravda je len jedna a tá sa ukáže. Každopádne 

nepovažujeme za neštandartné poukazovať na takéto a podobné javy, už len z hľadiska 

informovania tej časti verejnosti, ktorej život Cirkvi ako aj  jej úloha v súčasnom svete nie sú 

ľahostajné. Poďme ale k vašim ohlasom:  

mailto:irenkafit@gmail.com
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- Nesúhlasím  

Veľmi ma prekvapil článok o baziliánoch na Ukrajine a hlavne obvinenie  kardinála  Huzara z  New Age. 

Nesúhlasím.   

S  kardinálom Huzarom som sa  stretla  dvakrát. Prvýkrát v Ľvove, pri návšteve sv. Otca. Keď  som  v  

Ľvove  počula hovoriť  o  Huzarovi, bolo to vždy s veľkou úctou. Druhýkrát v Prešove  minulého  roku,  

keď bolo stretnutie  biskupov.  Počúvala  som  jeho  vyjadrenia  počas 3 dní  a nič, čo  by  neladilo s 

učením katolíckej cirkvi  nepovedal. Medzi  biskupmi  požíval  maximálnu  úctu a bolo ich tu do 25. Toľko 

k  nemu. Ku kardinálovi  Sodanovi sa nevyjadrujem, lebo  ho  nepoznám.  

K baziliánom a hlavne otcovi Dohnalovi, s ktorým som sa už stretla:  

Nemali by byť viac poslušní  k biskupovi,  kde pôsobia, nemali  by viac vedieť prijať  vôlu  Božiu a nie 

svoju ?  

Osobne som bola na jednej  prednáške  otca  Dohnala v Prešove, hovoril o okultizme  a tak  jednoznačne  

presadzoval  svoj  názor, že človek mal z Boha  strach. Jedna  lekárka mu povedala, že jej povedal, že  ak  

predpíše  pacientom homeopatiká, Boh ju  bude  trestať až do 7 pokolenia. Nie žeby  som obhajovala 

homeopatiká, ale dá sa  také doporučenie povedať aj inak. O Božej  láske a milosrdenstve som ho 

nepočula, možno len nemala možnosť počuť hovoriť. Je to moj názor, nič viac.   

Mária, Prešov  

  

- Arcibiskup – major KGB  

Četl jsem v M Rose o pronásledování českých a slovenských řeckokatolických baziliánů na 

Ukrajině. Některé z nich osobně znám, finančně podporovali mou rodinu v době, kdy mě 

ekonomicky likvidoval současný pravoslavný arcibiskup pražský Kryštof (Radim Pulec) - major 

KGB. Bůh jim za to žehnej a Vám v roce 2006 za to, že 

zveřejňujete jejich příběhy.  

Vnějších  a ještě více vnitřních nepřátel Kristovy pravdy je v 

současnosti ve všech církvích celá řada: mezi vzdělanými lidmi, 

těmi s kněžským svěcením, ale i laiky. Ty nepřátele spojuje to, že 

se Boha nebojí a před lidmi se nestydí. Nebojí se Boha, neboť 

nevěří, že je osobně ohrožuje věčné peklo.  

Kdo nemá bázeň Boží, kdo nemá v sobě pravdivý základ, v tom 

nemůže přebývat Boží láska, která je vrcholem moudrosti Boží.  

S Kristovou připomínkou „bděte!“   

pravoslavný duchovní Libor Serafím Halík, Brno, ČR  
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- Vec svedomia  

Případ o. Eliáše Dohnala a bratří na Ukrajině  mně opravdu vyrazil dech. Ale stále nad tím rozjímám. Vede 

mne to jednoznačně k sepjatým rukou. Ty dopisy otců basiliánů jsou drtivě pravdivé. Jistě, pokud sám 

Pán vede k takto pojatému svědectví, je nutno se sklonit.  

Já se daleko více ztotožňuji s postojem takového otce Pia, nebo faráře Arského . Ale někoho volá Pán k 

jinému způsobu vyjádření. To je věc svědomí, statečnosti a postoje, který je dotyčnému vlastní. Otce 

Eliáše si nesmírně vážím a mám jen dobré reference. Ale naprosto otevřeně se přiznám: Takové 

heroičnosti jako on bych se neodvážil. Ale vždy jsem byl a budu šťastný, že jsou ve svaté Církvi 

takoví lidé! Bohu díky!  

Otec Eliáš je v mnohém svatý, jistě pravdivý, ale mohu-li mít názor, tak můj je ten, že všichni jsme  v 

úžasně silném proudění Ducha svatého v lásce, že se mně zdá, že někdy z těch listů na mne dýchne 

veliká přísnost. Bůh je láska a my se musíme modlit i za toho, kdo je třeba i lhář a hříšník.  

P. Petr Dokládal, ČR  

  

- Spory odoberajú energiu  

Konzultoval som známy spor, týkajúci sa východnej rehole. Predbežne som dostal odporúčanie, asi takto: 

niektoré veci skutočne neboli v súlade s právom, alebo  boli z oficiálnej strany príliš tvrdé. Nadruhej 

strane, nie je pravdepodobné, že sa mýlia všetci biskupi a potom aj osobná skúsenosť prezradila, že ide o 

určité prvky jednostranného zamerania, či názorov. Žalujúca strana vystupuje podľa hesla, moja pravda a 

nič viac, a to extrémne. Ide skôr o vec, ktorej by asi nepomohla medializácia. V každom prípade je aj v 

Cirkvi viac vecí, ktoré by mali prioritu a týmto prípadom sa už viac rokov zaoberá väčší počet ľudí a 

odoberá to energiu. Je tu ešte predpoklad, že celé smerovanie môže ľahko skĺznuť do úplnej výchylky a to 

už je vec proti jednote a láske.  

Marek  

Milý Marek, držíme sa faktov, na ktoré sme narazili. Je evidentné, že ich (baziliánov na Ukrajine) 

občiansky postihujú neprávom. Nevieme,  komu a prečo vadí aj to, ze otec Eliáš napísal knihu proti 

sektám. Mne osobne charizmatická špiritualita nechýba, ale neupieram nikomu na ňu právo. Osobne 

poznám otca Eliáša dlhé roky. Ak nadovšetko miluje Ježiša a je v tom dôsledný, nuž to sa dnes môže brať 

v našej ústupčivej Cirkvi ako extrémizmus. Ale o chvíľu budeme extrémistami aj preto, že neuznáme 

homosexuálne páry, ich adopciu detí, neuznáme eutanáziu ani iných „bohov“, na ktorých budu mať  iní  

nárok zo zákona“. Aj okultizmus, proti ktorému o. Eliáš tvrdo bojuje.  

Takže extrémizmus otca Eliáša je podobný, za aký položilo svoje životy množstvo mučeníkov.     

Anton SELECKÝ  
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Pros pre slzy mojej Matky  

svedectvo  

Srdečne vás pozdravujem a prajem veľa zdravia a Božej milosti. Chcem sa s vami podeliť, ako 

Pán Ježiš udeľuje milosti pre slzy svojej Matky.  

Môj 35 ročný syn vyprevádzal 5. septembra svojho 6 ročného syna prvýkrát do školy, pričom mu prišlo 

nevoľno a skolaboval. Vnúčik  Marek teda nemá dobrú spomienku na svoj prvý deň v škole. S plačom mi 

hovoril: Babi, odviezli tatina do nemocnice...  

Synovi po vyšetreniach zistili vysokú cukrovku  a  množstvo  acetónu v krvi. Po 9 dňoch mi v nemocnici 

stiahli cukor na 9,8, ale cukrovka mu značne poškodila zrak. Prepustili ho domov s diagnózou, podľa 

ktorej si má zvyšok života 4x denne pichať inzulín. Zo zdravého chlapa sa stal nemocný. To, že všetko vidí 

rozmazane ho obralo o spánok aj o  nervy. Mamina - hovoril mi - ako zabezpečím rodinu čo budem 

robiť - ja vodič z povolania?  

Okrem slov útechy som bola bezmocná. Vrúcnejšie som sa modlila, aj som prosila matky zo spoločenstva 

Modlitby matiek.  Začala som sa denne modliť aj sa stále modlím ruženec k Slzám Panny Márie: 

„Ježišu, pre slzy Tvojej presvätej Matky osuš moje slzy. Pane, pomôž môjmu synovi, aby znova 

dobre videl, ja pre neho nemôžem nič urobiť, ale ty áno“.  

V dňoch 30. 9. - 2. 10. 2005 boli celosvetové Modlitby matiek, ktoré sa modlíme aj v Žabokrekoch nad 

Nitrou, kde som sa dozvedela, že synovi namerali pri lekárskej prehliadke cukor 4,8, ale hlavne - že jeho 

zrak je v úplnom poriadku! Okuliare až 3 dioptrie, ktoré mu predpísal lekár a ktoré 2 týždne stále nosil, už 

nepotrebuje!  

S úľavou ich doložil do šuplíka. Že je cukrovkár, že si musí pichať inzulín a iné životné obmedzenia prijal 

syn s pokorou a vyrovnane.  Naša Matička je veľkodušná. Zabudla na roky mojej neochoty modliť sa 

ruženec. Moja nebohá mamička často hovorila: „Modli sa sv. ruženec!“ Ale ja som mala výhovorky: 

„Chodím do roboty, rodina, neviem čo skôr, ešte tak desiatok, ale celý..?“ A tak sa modlila aj za 

mňa. Krátko pred smrťou, keď už som sa modlila denne celý ruženec mi povedala: „Už môžem zomrieť, 

už sa držíš Matičky za ruku.“  Dnes poznám silu a pomoc ruženca, že hoci to môže trvať aj roky, každá 

úprimná a pokorná modlitba je vypočutá.  

Denne ďakujem Pánovi za čas, ktorý mi dáva a prosím za tých, ktorých mi dal. Kedysi som bola 

ustarostená ako Marta z Evanjelia, dnes najradšej sedím Ježišovi pri nohách ako Mária.  

Chválim a velebím Ťa, Pane, za všetko, lebo Ty aj choroby, trápenia a ťažkosti vieš obrátiť na 

dobré. Zabudol si na roky mojej vlažnosti a mocne si ma pripútal k sebe.  

Margita Dobrovská, Bratislava  
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Posolstvá  

Sestra Agáta má ešte stále nové posolstvá. Nie je mi to teraz 

jasné!  Myslela som, že už skončili. Ave Mária!    M.Ž.  

Posolstvá cez sestru Agátu  pre verejnosť sa skončili - toto posolstvo 

z 5. janára 2006 je  súkromné.  Panna Mária sa v ňom obracia ku 

sestre Agáte, nie ku všetkým. Ale žiadala si časť  posolstva oznámiť  

aj ostatným. Vo Fatime tiež skončilo zjavenie Panny Márie a 

posolstvá pre verejnosť slnečným zázrakom, a predsa sestra Lucia 

ešte mala posolstvá ohľadne Fatimy aj stavu sveta. Aj Sestra Agáta 

má naďalej súkromné posolstvá, osobne pre ňu.  (r)  

   

 

 

 

Duchovná posila  

Dobrý den, chtěl bych vyjádřit svůj dík za Vaši internetovou stránku časopisu M  Rosa.  

Je to pro mě velká duchovní posila.  

Přeji Vám ať se daří dál.  

 Pavel Horák, Praha  

 

 Posvätený olej  

V posolstve z 5. januára 2006 sestre Agáte sa uvádza, ze treba mať doma posvätené veci: 

vodu, sviečky,  zápalky, olej. Vodu a sviečky mám, nikdy ma nenapadlo dať posvätiť olej,  

zápalky, či soľ. Aký olej by to mal  byť? Bežne sa to  nerobí…  Mária  

  

Milá Mária,  

posväcovanie v Cirkvi nie je mimoriadnosťou.  Sviečku máme na Hromnice - nosíme si domov trojkráľovú 

vodu, aj posvätenú kriedu, bahniatka na Veľkú Noc. Olej je bežný pri pomazávaní chorých, vysviacaní 

kňazov, birmovke aj pri krste.  

V Izraeli dostať vodu z Jordána spolu s posvätenym olejom. Olej má byť olivový, ktorý požehná kňaz. 

Veriaci ho môžu používať, keď si dávajú znamenie krížika na čelo, môžu si ním aj potrieť choré časti tela. 

Niekoľko kvapiek možno pridávať aj do pokrmov.  U grékokatolikov sa posviacajú aj jedlá, aj to je symbol 

očistenia a dať posvätený olej do jedla môže mať nielen symbolickú hodnotu. Tak isto aj soľ.  (r) 

  



50 
 

Krátke správy / Rôzne 

Posolstvo trestu a záchrany 

Prvé a posledné posolstvo pre svet od Panny Márie z Garabandalu, kde sa 
zjavovala počas štyroch rokov (1961 -1965).    

  

18. október 1961 - „Musíte prinásať veľa obiet, veľa kajúcich skutkov a často 

navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť oltárnu. Predovšetkým však musíte viesť 

dobrý život. Ak nie, dopadne na vás trest. Kalich sa už napĺňa, a ak sa 
nezmeníte, dopadne na vás veľmi veľký trest.“  

  

18. jún 1965 - Kedže môjmu posolstvu 

z 18. októbra nebolo vyhovené a 

nebolo dané svetu na známosť, 

oznamujem vám, ze toto je posledné. 

Predtým sa kalich napĺňal, teraz už 

preteká. Veľa kardinálov, veľa 

biskupov a veľa kňazov je na ceste do 

zatratenia a berú so sebou veľa duší. 

Najsvätejšej Sviatosti oltárnej sa 

pripisuje čoraz menej dôležitosti. Mali 

by ste svojím úsilím odvrátiť od seba 

Boží hnev. Ak budete prosiť o Jeho 

odpustenie s úprimnym srdcom, On 
vám odpustí.  

Ja, vaša Matka, prostredníctvom sv. 

Michala archanjela vás prosím, aby ste 

polepšili svoje životy. Teraz dostávate 

posledné varovania. Veľmi vás milujem 

a nechcem vaše zatratenie. Modlite sa 

k nám úprimne a my vám splníme vaše 

žiadosti. Mali by ste sa viac obetovať. 
Rozjímajte o Ježišovom umučení. 

 

 Ešte stále sme v komunizme! 

Dňa 19. januára 2006 sa v súdnej sieni Okresnéhu súdu 

Bratislava II. konalo súdne pojednávanie o neplatnosti 

výpovede Mgr. Antonovi Čulenovi v podniku SPP.  

Zástupca SPP jednoznačne preukázal, že Nezávislé kresťanské 

odbory Slovenska v SPP nie sú pre vedenie podniku organizáciou, 
ktorú by si mali všímať. Prípad bol odročený na 9. marca 2006.  

Ako povedal pre M ROSU prezident NKOS Peter Novoveský „v 

tomto súdnom spore jednoznačne očakávane víťazstvo, lebo pravda 

je na našej strane. To čo sa tu deje je bezprecedentné, my sme sa 

vlastne  vrátili pred revolúciu v novembri 1989. Budeme bojovať či 
už ako kresťanskí odborári alebo každý osobne, aby na Slovensku platila zákonnosť a nie diskriminácia.  
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Je tu Ústava a § 232 odst. 2 Zákonníka práce  jasne hovorí, že zamestnávateľ musí rešpektovať 

aj kresťanské odbory. Mgr. Anton Čulen je diskriminovaný preto, že poukázal na prechmaty v SPP a 
ani to, že je kresťan, nedáva nikomu dôvod, aby ho vyhadzoval zo zamestnania“.   

Pojednávania sa zúčasnili aj zástupcovia z Ústavu pamäti národa (disidentka Emília Kessegová a i.) ako 

aj MUDr. Silvester Krčméry. Keď tento staručký bojovník s nalomeným zdravím po ťažkých 

komunistických väzeniach sa ohradil pred sudkyňou, že ešte dnes musia kresťania brániť platnú Ústavu, 

sudkyňa ho s príznačnou aroganciou prerušila, že „pojednávanie vedie ona, nikto jej nemá do toho 
hovoriť, v opačnom prípade dá vyprázdniť súdnu sieň.“  

Nuž - v súdnictve - nielen v diskriminácii - sme zostali taktiež pred Novembrom 1989. Nič si 
nenahovárajme...   

 Anton Selecký 

 

  

Zradný Internet  

Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává! Nepoužívejte vyhledávač Yahoo, 
pokud nechcete, aby Bílý dům věděl, co děláte! 

Firma Google odmítá splnit soudní příkaz, iniciovaný z Bílého domu, aby americké 
vládě vydala záznamy o tom, co její uživatelé na internetu vyhledávají.  

Americký ministr spravedlnosti Alberto Gonzales podal žádost u federálního 
soudce v San José, aby si splnění žádosti vynutil soudně.  

Bílý dům argumentuje, že potřebuje od Googlu seznam všech vyhledávání během jednoho týdne - jde o 

desítky milionů vyhledávání. Také požaduje, aby jí firma Google předala jeden milion náhodně vybraných 
adres ze seznamu internetových serverů, které Google prohledává.  

Tento trestní příkaz vyvolává vážné znepokojení ohledně práva občanů na soukromí.  

Ashok Ramani, právník organizace Google, odpověděl Bílému domu, že Google tyto záznamy 
Bílému domu nevydá.  

Hlavní konkurenti firmy Google však soudního příkazu z Bílého domu uposlechli, například vyhledávač 
Yahoo!  

Britské listy, 20. 1. 2006  
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Stavba Kaplnky Presvätej Rodiny v Džubliku v roku 2005: 

(august, november, december)  
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Stavba kláštora sestier Bratstva v roku 2005: 

(jún, november, december) 

      

 

 

 


