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Modlite sa za rodinuModlite sa za rodinu
Posolstvo Panny Márie Posolstvo Panny Márie 

„Drahé deti, dnes by som Vám chcela poìakovaÈ. ëakujem
Vám, drahé deti, pretoÏe ste si vybrali, Ïe ste sa rozhodli ÏiÈ
moje posolstvá. Dnes Vás opäÈ poz˘vam v tejto dobe, v dobe
milosti, aby ste sa modlili viac za rodinu a za evanjelizáciu
rodiny. Modlite sa najmä za mlad˘ch. KieÏ Boh preb˘va
v rodinách a je na prvom mieste! Som s Vami a modlím sa
s Vami. ëakujem Vám drahé deti za to, Ïe ste prijali moje
dne‰né pozvanie.” Prostredníctvom Ivana Dragiãeviãa

MedÏugorie, 29. decembra 2014

Magnificat
Mária hovorila: „Velebí

moja du‰a Pána a môj duch
jasá v Bohu, mojom Spasite-
ºovi, lebo zhliadol na poníÏe-
nosÈ svojej sluÏobnice. Hºa, od
tejto chvíle blahoslaviÈ ma
budú v‰etky pokolenia, lebo
veºké veci mi urobil ten, ktor˘
je mocn˘ a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokole-
nia na pokolenie s t˘mi, ão sa
ho boja. Ukázal silu svojho ra-
mena, rozpt˘lil t˘ch, ão v srdci
py‰ne zm˘‰ºajú. Mocnárov
zosadil z trónov a pov˘‰il
poníÏen˘ch. Hladn˘ch nak⁄mil
dobrotami a bohat˘ch pre-
pustil naprázdno. Ujal sa
Izraela, svojho sluÏobníka, lebo
pamätá na svoje milosrden-
stvo, ako sºúbil na‰im otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu
naveky.“

Luká‰ l (46-55)

((GGnn  22 ,,   2244))
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POSOLSTVO KRÁªOVNEJ POKOJA

Jediná Pravda
„Drahé deti! Som tu medzi vami ako Matka,
ktorá vám chce pomôcÈ, aby ste spoznali
pravdu. K˘m som Ïila vá‰ Ïivot na zemi, mala

som poznanie pravdy, a t˘m samotn˘m poznaním kúsok
raja na zemi. Preto vám, svojím deÈom, Ïelám to isté.
Nebesk˘ Otec chce ãisté srdcia naplnené poznaním pravdy.
Chce, aby ste milovali v‰etk˘ch, ktor˘ch stretáte, pretoÏe aj
ja milujem svojho Syna vo v‰etk˘ch vás. To je zaãiatok
poznania pravdy. Ponúkajú sa vám mnohé falo‰né pravdy.
PremôÏete ich srdcom oãisten˘m pôstom, modlitbou,
pokáním a evanjeliom. 

To je jediná pravda a to je pravda, ktorú vám zanechal
môj Syn. Nemusíte ju veºa skúmaÈ. Od vás sa Ïiada, tak ako
som robila aj ja, aby ste milovali a dávali. Deti moje, ak
milujete, va‰e srdce bude domovom pre môjho Syna i pre
mÀa, a slová môjho Syna budú sprievodcami vá‰ho Ïivota.
Deti moje, poslúÏim si vami, apo‰tolmi lásky, aby som
v‰etk˘m svojím deÈom pomohla spoznaÈ pravdu. Deti moje,
vÏdy som sa modlila za Cirkev svojho Syna, a o to isté
prosím aj vás. Modlite sa, aby va‰i pastieri zaÏiarili láskou
môjho Syna. ëakujem vám. "

Prostredníctvom Mirjany Dragiãeviãovej – Soldovej, 
MedÏugorie, 2. januára 2015 

POSOLSTVO KRÁªOVNEJ POMOCI

Pozvite 
Ducha Svätého

„Moje milované deti! 
Z hæbky svojho materinského srdca si Ïelám, aby

ste sa viac modlili k Duchu Svätému. Otvorte mu
svoje srdcia, aby vás zapálil svojím ohÀom, ktor˘
roznieti vo va‰ich rodinách a farnostiach spoloãnú
modlitbu. Pozvite ho a On vás preÏiari svojou
prítomnosÈou, ktorá vás posilní v kráãaní po ceste
svätého Ïivota. Ako va‰a milujúca matka, ktorá je
matkou modlitby, sa budem modliÈ s vami. Duch
Svät˘ vás uzdraví a oãistí od v‰etkého, ão nie je
ãisté a sväté. Posilní vás konaÈ dobro z hæbky srdca. 

V Àom budete maÈ silu ÏehnaÈ a modliÈ sa za
t˘ch, ão vám spôsobujú príkoria. V Jeho láske
dokáÏete nielen odpustiÈ, ale sa aj zmieriÈ so
svojim nepriateºom a ÏiÈ s ním v priateºstve. Deti,
vykroãte na novú cestu, cestu radosti v Duchu
Svätom. Ponáram vás do lásky JeÏi‰ovho a môjho
srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu,
Dechtice, 15. januára 2015

Milí priatelia, sme v roku 2015.  Prajem vám
v‰etk˘m, va‰im  rodinám, va‰im blízkym,  t˘m, za
ktor˘ch sa modlíte -  BoÏie poÏehnanie, zdravie
a v‰etko, ão potrebujete, aby sme vládali niesÈ 
svoje kríÏe, a boli odváÏni a pevní vo viere. 

Hneì na zaãiatku roka, uÏ 7. februára stojíme pred
veºkou v˘zvou. Referendum o rodine 2015 je míºnikom,
ktor˘ ukáÏe, ako sa vieme postaviÈ - my národ, Panny
Márie, - za BoÏiu vôºu a BoÏie zákony. 

Svät˘ pápeÏ Ján Pavol II. nám v‰etk˘m odkázal: 
„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy

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

DÀa 25. marca 1988 slovenskí veriaci, aj ìal‰í odváÏni a pevní
obãania Slovenska preukázali svoju odvahu a vernosÈ Bohu
a Cirkvi.  Referendum o rodine 2015 nám ponúka druhú
moÏnosÈ ukázaÈ svetu, kde a za k˘m stojíme, ponúka nám
príleÏitosÈ zasvietiÈ Európe BoÏím svetlom.    

ANTON SELECK¯
za Magnificat Slovakia

Svetlo pre Európu
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Politická korektnosÈ.
Pluralita. VyváÏenosÈ.
Ak povie‰ áno – niek-
de musí zaznieÈ aj nie.
Vtedy si vraj „objek-
tívny.“ Poãúva‰, poze-
rá‰, sleduje‰. Diskusiu,

polemiku, zápas. Z kaÏdej strany
nieão iné. A tak si zavisol v priestore
áno – nie. V sfére polopravdy, klam-
stva a lÏi. Stratil si „sever“.

„âo je pravda?“ – p˘tal sa Pilát
JeÏi‰a. A Pravda stála pred ním. Ale
Pilát uhol. Bol zbabel .̆ Vyhovoril sa.
Si v zajatí „právd“, v ktor˘ch sa ti
stratila tá pravá. PretoÏe do teba
hustia, Ïe kaÏd˘ má svoju „pravdu“.
Omyl. LoÏ.  Pravda je len jedna. Keì
Mária povedala Bohu svoje Áno,
nepovedala „áno, ale...“ Bolo to
ÁNO. Do toho ÁNO vloÏila celú svo-
ju du‰u, cel˘ svoj Ïivot, celé svoje
Nepo‰kvrnené Srdce. Bolo to ÁNO
viery, nie kalkulácie. Áno  obeti,
a kríÏu. Áno láske. O láske nám dnes
Mária hovorí: „To je zaãiatok
poznania Pravdy. Ponúkajú sa vám
mnohé falo‰né pravdy. PremôÏete
ich srdcom oãísten˘m pôstom, mod-
litbou, pokáním a Evanjeliom. To je
jediná Pravda...“ TakÏe nie „polemi-
ka“. Nie „vyváÏenosÈ“, nie „korekt-
nosÈ.“  Pred 26 rokmi na Hviezdosla-
vom námestí v Bratislave povedalo
svoje ÁNO Bohu spoloãenstvo ºudí,
ktorí ani nevedeli, ãi sa vrátia do-
mov. Otázka znie, ãi sme dnes toto
ÁNO schopní opakovaÈ a potvrdiÈ. 

„Deti moje, poslúÏim si vami,
apo‰tolmi lásky, aby som v‰etk˘m
svojim deÈom pomohla spoznaÈ
Pravdu.“ Dnes môÏeme povedaÈ tú-
to Pravdu v‰etk˘m. Dostali sme tú
‰ancu. PovedaÈ pravdu sebe sam˘m.
Na‰im blíÏnym. Európe i svetu. I Bo-
hu,  ktor˘ povedal: „Va‰e áno nech
je áno, a nie – nie.âo je navy‰e,
pochádza od zlého.“  (Mt 5, 37). Tak
bude‰ stáÈ na strane Pravdy. Jedinej
Pravdy.Panna Mária naz˘va
apo‰tolom lásky aj teba. Je to
dôvera, ktorú sme si nezaslúÏili.
A predsa ju do nás vkladá.  Máriino
ÁNO dnes rezonuje ºudstvom,
a p˘ta si odpoveì. Akú odpoveì 
Jej dá‰ ty?

Anton SeleckÝ

Jediná Pravda

„KaÏdého, kto mÀa vyzná pred
ºuìmi, aj ja vyznám pred svojím
Otcom, ktor˘ je na nebesiach.  Ale
toho, kto mÀa zaprie pred ºuìmi, aj
ja zapriem pred svojím Otcom, ktor˘
je na nebesiach.“    (Mt 10, 32-33)

„Potom Boh povedal: Urobme ãlove-
ka na ná‰ obraz a podºa na‰ej podo-
by! Nech vládne nad rybami mora
i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom
a divou zverou a nad v‰etk˘mi plaz-
mi, ão sa plazia po zemi! A stvoril Boh
ãloveka na svoj obraz, na BoÏí obraz ho
stvoril, muÏa a Ïenu stvoril. Boh ich
poÏehnal a povedal im: Ploìte a mnoÏ-
te sa a naplÀte zem!“ (Gen 26-27)

„Vtedy povedal Adam: Toto uÏ teraz
je kosÈ z mojich kostí a telo z môjho
tela; táto sa bude volaÈ muÏenou,
lebo táto je vzatá z muÏa. Preto opustí
muÏ svojho otca a svoju maÈ a bude ºnúÈ
ku svojej Ïene, a budú jedno telo.“  

Gen 2, 23-24
„Ale pre toho, kto by pohor‰il

jedného z t˘chto maliãk˘ch, ão veria vo
mÀa, bolo by lep‰ie, keby mu zavesili
mlynsk˘ kameÀ na krk a ponorili ho do
morskej hlbiny. Beda svetu pre
pohor‰enie! Pohor‰enia síce musia prísÈ,
ale beda ãlovekovi, skrze  ktorého
pohor‰enie prichádza!“  

(Mt 18, 6-7)

Referendum o rodine 
7. februára 2015

„Súhlasíte s t˘m, aby sa manÏelstvom nemohlo naz˘vaÈ Ïiadne iné
spoluÏitie osôb okrem zväzku medzi jedn˘m muÏom a jednou Ïenou?“

❖ ❖ ❖

„Súhlasíte s t˘m, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umoÏnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná v˘chova?“

❖ ❖ ❖

„Súhlasíte s t˘m, aby ‰koly nemohli vyÏadovaÈ úãasÈ detí na vyuãovaní
v oblasti sexuálneho správania ãi eutanázie, ak ich rodiãia alebo deti samy
nesúhlasia s obsahom vyuãovania?“ 

Na súhlas je treba na hlasovacom lístku 
za‰krtnúÈ 3 kolonky ÁNO.

Boh povedal...
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„V‰emohúci BoÏe, ty si stvoril
v‰etko z niãoho a celému stvorenstvu
si dal svoj poriadok.

Ty si stvoril ãloveka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muÏa a Ïenu, aby
obidvaja v celoÏivotnej jednote

tela a srdca plnili svoje poslanie
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.

Ty si v manÏelskom zväzku muÏa
a Ïeny naznaãil nesmiernu lásku a mi-
losÈ Kristovu. S otcovskou láskou
chráÀ dielo, ktoré má v tebe poãiatok.

Nech dobro triumfuje nad ºudskou
bezmocnosÈou a nad nebezpeãen-
stvami súãasnej civilizácie,

ktorá neraz odmieta chrániÈ
a podporovaÈ dôstojnosÈ manÏelstva
a rodiny. Skrze Krista, ná‰ho Pána.
Amen.“

Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan
Imprimatur: Mons. Stanislav

Stolárik, pomocn˘ biskup

POSOLSTVÁ 
KRÁªOVNEJ POKOJA

Prinášam Ježiša
„Drahé deti! Aj dnes
vám v náruãí priná‰am
svojho Syna JeÏi‰a
a Ïiadam od neho pokoj
pre vás a pokoj medzi
vami. Modlite sa
a klaÀajte sa môjmu

Synovi, aby do va‰ich s⁄dc vstúpil
jeho pokoj a radosÈ. Modlím sa za
vás, aby ste boli ãoraz viac
otvorení modlitbe. ëakujem vám,
Ïe ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom  Marije Lunettiovej
MedÏugorie, 25. decembra 2014

Odovzdajte sa
Matke

„Drahé deti! Dnes,
v tento milostiv˘ deÀ si
prajem, aby sa kaÏdé
va‰e srdce stalo betle-
hemskou ma‰taºkou,
v ktorej sa narodil Spa-
siteº sveta. Som va‰ou

matkou, ktorá vás nesmierne milu-
je a stará sa o kaÏdého z vás. Pre-
to, deti moje, odovzdajte sa
matke, aby mohla kaÏdé va‰e
srdce i vá‰ Ïivot poloÏiÈ pred
malého JeÏi‰a, pretoÏe len tak,
deti moje, budú va‰e srdcia
svedkami kaÏdodenného BoÏieho
narodenia vo vás. 

Dovoºte Bohu, aby preÏiaril
va‰e Ïivoty svetlom a va‰e srdcia
radosÈou, aby mohli kaÏdodenne
osvecovaÈ cestu a byÈ príkladom
pravej radosti pre druh˘ch, ktorí
Ïijú v tme a nie sú otvorení Bohu
a jeho milostiam. ëakujem vám, Ïe
ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Jakova âola
MedÏugorie, 25. decembra2014

Modlitba za zachovanie BoÏieho plánu

Bože, chráň svoje dielo!

Pripravujeme:

Milí priatelia, v tomto ãísle M ROSY si nájdete prospekt  
pod názvom  KresÈania bránia manÏelstvo a deti.  Prospekt schválil
Mons. Milan Chautur, predseda komisie KBS pre rodinu a mládeÏ. 

Prosím vás, po preãítaní postúpte tento prospekt niekomu,  
koho bude in‰pirovaÈ ísÈ k Referendu o rodine!

ëakujeme vám v‰etk˘m za podporu, ktorú ste nám poslali, 
a ktorú nám poskytujete ãi uÏ modlitbou, ‰írením M ROSY 
a v dôleÏitom rade aj finanãne.  Nech vám to Panna Mária 

odplatí vyprosen˘mi milosÈami! 
va‰a M ROSA

PreÏila som
zázrak...
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Nepo‰kvrnená âistota na Hore
Zvir Slovensku odkázala: 

„NemôÏem sa pozeraÈ na hriechy
Slovenska. Moje deti majú príli‰ veºa
v‰etkého, a preto si nectia môjho
Syna, ani mÀa. Môj Syn zo‰le na
Slovensko pohromu. Ale ak sa ºudia
obrátia a zaãnú sa vrúcne modliÈ,
bude sa pohroma odìaºovaÈ“. 

Panna Mária bola smutná a dodala:
„Toto posolstvo roz‰irujte po

celom Slovensku a prosím, aby sa celé
Slovensko chodilo modliÈ na horu,
ktorú som Ja posvätila.“

11. Novembra 1990

DÀa 18. Novembra 1990 zdôraznila:
„Tento národ nie je ochotn˘ obe-

tovaÈ sa tak, ako sa JeÏi‰ obetoval aj
za tento národ.“

Panna Mária zopakovala predchádzajúce
posolstvo a dodala:

„ªudia majú v‰etkého mnoho
a kvôli hmote sú ochotní aj zabíjaÈ.
Veì JeÏi‰ uãil, Ïe sa máme navzájom
maÈ radi a Ïe si máme v‰etci v‰etko
odpustiÈ. Toto posolstvo roz‰irujte po
celom Slovensku.“

Zamyslime sa nad t˘m, Ïe Panna Mária
sa na Hore Zvir zjavila ako Nepo‰kvrnená
âistota.  Netreba ani veºmi hádaÈ, preão!
Ide o na‰u ãistotu, ãistotu viery, s⁄dc ako
aj Ïivota. DokáÏme, Ïe sme pochopili!
Preto vytrvajme a modlime sa a postime,
aby aj februárové referendum o rodine

ukázalo, Ïe si viac ctíme Evanjelium
a JeÏi‰a Krista, ako na‰u pohodlnosÈ
a dokáÏme, Ïe máme záujem na tom, Ïe
na‰e rodiny a na‰e deti majú ÏiÈ podºa
BoÏích prikázaní. 

ANTON SELECK¯

Nedeºa 4.1.2015 bola
nedeºou po prvom piatku,

a teda na Àu pripadla aj Malá
púÈ – prvá v novom obãian-
skom roku 2015. Svätej liturgii,
predsedal otec Marcel Pisio,
duchovn˘ správca Hory Zvir. 
V homílii predstavil asi 400 pútnikom,

osobu Jána Krstiteºa ako vzor aj pre
súãasnú dobu. „âo bolo také vzácne na
tomto „ãudákovi“ obleãenom v Èavej
srsti a prepásanom koÏen˘m opas-
kom, ktor˘ Ïil na pú‰ti a jedol
kobylky a lesn˘ med? Preão ho pri-
chádzali poãúvaÈ v‰etci jeruzalemãa-
nia a celá judejská krajina? Lebo Ján
svojím konaním, svojím Ïivotom uka-
zoval na JeÏi‰a Krista. Toto musíme
ako kresÈania neustále robiÈ.“ Po
svätej liturgii bola e‰te modlitba na
úmysel Svätého Otca, poÏehnanie nábo-
Ïensk˘ch predmetov a korunka BoÏieho
milosrdenstva. (www.horazvir.sk)

Popolcová streda
Boh nás ústami proroka Joela

vyz˘va:
„ObráÈte sa ku mne cel˘m

svojim srdcom, pôstom, plaãom
a nárekom, srdcia si roztrhnite a nie
‰aty, a obráÈte sa k Pánovi, svojmu
Bohu. Veì On je dobrotiv˘ a milo-
srdn˘, zhovievav˘ a veºmi
milostiv˘ a zºutúva sa v ne‰Èastí.“ 

(Joel 2,12-19)
Predov‰etk˘m sa
v pôste jedná o na‰e
obrátenie. Ide pre-
dov‰etk˘m o obráte-
nie ná‰ho srdca.

Srdce je v na‰om tele a pre na‰e
telo t˘m, ãím je Boh – Láska, pre
stvoren˘ svet. Práve pre tieto svoje
vlastnosti sa srdce stalo symbolom
samotného Boha a je miestom jeho
preb˘vania v ãloveku. 

Toto je tajomstvo lásky. Jednota
vôle ãloveka s vôºou BoÏou - chcieÈ
to isté. 

RoztrhnúÈ svoje srdce, to zna-
mená, otvoriÈ ho pre Boha i ºudí.
DovoliÈ Bohu, aby nás mohol riadiÈ
a pretváraÈ podºa svojho Srdca. Do-
voliÈ, aby BoÏí Duch b˘val v na‰om
srdci. 

Boh sa zjavuje ako ná‰ otec.
Jemu nikto nie je ºahostajn .̆ My ho
vôbec nechápeme, dokiaº nemilu-
jeme ako On. ObráÈme sa teda
cel˘m srdcom k Bohu, roztrhnime si
srdce. Oºutujme kaÏdú nelásku,
ktorá sa zmocnila na‰ich bytostí
a prosme Boha, aby sa vrátil do
ná‰ho srdca.

Prijmime JeÏi‰a. On je Vtelená
láska. Tá istá láska sa chce vteliÈ do
nás.

Popolcová streda, teda zaãiatok
tohtoroãného veºkéhoé pôstu 
pripadá na deÀ 18. februára. (r)

Vytrvajme!
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Na pozvanie Aliancie za rodinu
pri‰la  na Slovensko v dÀoch
16. – 21. januára 2015 so sériou
predná‰ok a vystúpení k téme
ochrany rodiny a referenda
chorvátska aktivistka dr. Îeljka
Markiç, MD.

Pani Îeljka Markiç (na obr.)je lekárka,
tlmoãníãka a Ïurnalistka. Pracovala vo
verejnej aj komerãnej televízii ako editor-
ka a vojnová kore‰pondentka. ZároveÀ
bola producentkou vojnového spravodaj-
stva pre televízie BBC, NBC a RAI.
V rokoch 1992 - 94 zbierala dôkazy vo-
jnov˘ch zloãinov v Chorvátsku a Bosne
a Hercegovine pre Human Rights
Watch Helsinki. Pre médiá pripravovala
ìal‰ie Ïurnalistické materiály mimoriadne-
ho v˘znamu, prevaÏne interview s ºuìmi
zo srbsk˘ch koncentraãn˘ch táborov, a to
najmä Ïien - obetí znásilnenia.

Pani Îeljka Markiç je iniciátorkou
a ãlenkou organizaãného v˘boru
obãianskej iniciatívy „V mene rodi-
ny”, ktorá zorganizovala 1. decembra
2013 prvé úspe‰né obãianske referen-
dum za 23 rokov nezávislého Chorvátska.
ZaujímavosÈou tohto referenda je fakt, Ïe
na jeho zorganizovanie referenda museli
byÈ vyzbierané podpisy 10 percent
voliãov za rekordne krátku dobu
dvoch t˘ÏdÀov a na miestach, ktoré
vopred urãila polícia a miestne úrady.

Iniciatíva získala podporu v‰etk˘ch
náboÏensk˘ch komunít - pravoslávnej, ka-
tolíckej, moslimskej a protestanskej a rôz-
nych profesijn˘ch, náboÏensk˘ch a ob-
ãianskych zoskupení na základe podpory
spoloãn˘ch hodnôt manÏelstva, rodiny
a detí. V referende podporilo ústavnú
ochranu manÏelstva 68 percent voliãov.

Pani Îeljka Markiç je ãlenkou
predsedníctva org. Mary’s Meals, chari-
tatívnej organizácie zo ·kótska, ktorá
zabezpeãuje jedlo pre 1milión detí denne
(organizácia pôsobí aj v MedÏugorí.)

Ako expert sa zúãastnila veºkého
mnoÏstva verejn˘ch diskusií aj televíznych
i rozhlasov˘ch relácií na tému ústavnej
ochrany manÏelstva ako zväzku medzi
muÏom a Ïenou.

DÀa 16 januára mala tlaãovú besedu
v Bratislave, kde vysvetlila priebeh
referenda v Chorvátsku a informovala
o jeho ÈaÏkostiach, ktoré zaÏívame my
dnes, kvôli tej istej snahe. 

Na na‰u otázku, ão si myslí o tom, Ïe
TV Markíza a RTVS neodvysielali reklamu
Aliancie za rodinu na Referendum,  pani
dr. Îeljka Markiã odpovedala: 

„Myslím si Ïe to je diskriminácia,
pretoÏe médiá sú tu na to, aby ºudia
boli informovaní o tom,  ão sa deje
a na základe t˘ch informácií sa ºudia
potom môÏu rozhodnúÈ.  Rodina je
pre spoloãnosÈ veºmi dôleÏitá a preto
vám odkazujem -  hlasujte 3x áno.“ (r)

DeÀ Matky v Nitre
V‰etci ºudia dobrej
vôle sú v sobotu 14.
februára 2015 pozva-
ní na Modlitbov˘
deÀ k úcte Panny
Márie, Matky
v‰etk˘ch národov do
Nitry. DeÀ organizuje

Spoloãenstvo Rodina Panny Márie.
Modlitbov˘ deÀ sa uskutoãní pod
zá‰titou nitrianskeho biskupa
Mons. Viliama Judáka, v Mestskej
hale na Klokoãine. Zaãiatok je
o 8.30 h. P. Paul M. Sigl bude pred-
ná‰aÈ na tému: „Daj, nech Duch
Svät˘ preb˘va v srdciach v‰etk˘ch
národov“.   

âlenovia komisie
âlenmi Ústrednej
komisie pre referen-
dum, ktoré sa usku-
toãní 7. februára, sa
stali ª. Luãaniã
(petiãn˘ v˘bor 
Aliancia za rodinu),
P. Mach (KDH)

R. Madej (Smer-SD), P. Odehnal
(OªaNO), M. Poliaãik (SaS) a L. TisoÀ
(SDKÚ-DS). Do funkcie ich menoval
minister vnútra Robert KaliÀák. Za
predsedu komisie bol v Ïrebe
urãen˘ Peter Mach, prv˘m pod-
predsedom sa stal Martin Poliaãik.
Podpredsedami komisie sú aj
minister vnútra R. KaliÀák
a predsedníãka ·tatistického úradu
SR ª. Benkoviãová.

Rok teroru? 
Prvé t˘Ïdne nového
roka sú poznaãené
terorizmom. K˘m
v nedeºu vo
Francúzsku proti
teroristick˘m
útokom protestovali
4-milióny ºudí,

v Nigérii moslimskí extrémisti Boko
Haram pokraãovali vo vyãíÀaní. Na
rôznych miestach boli ako
„kamikadze“ pouÏité tri dievãatá
vo veku od 10 do 15 rokov. Explózia
v˘bu‰nín pod ich ‰atami spôsobila
celkovo smrÈ 27 ºudí. V nigérijskej
oblasti Baga bolo zas v minulom
t˘Ïdni zmasakrovan˘ch najmenej
2000 osôb. (r)

Líderka chorvátskeho referenda Slovákom:

Hlasujte 3x áno...

Dr. Îeljka Markiç na tlaãovej besede v Bratislave 16. januára 2015.
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Je 4. januára 2015, a pútnici sa
schádzajú do Dechtíc.  Prvé
zastavenie je pri dolnom kríÏi. 

Vizionár Jozef tu vÏdy privíta pútnikov,
povie úmysel púte a zaspieva sa pieseÀ ku
Kráºovnej pomoci. Dnes poz˘val Ducha
Svätého, aby nás viedol celou púÈou.
Oznámil  úmysel púte, venovan˘ v‰etk˘m
zasväten˘m osobám.   Na vrchu Boriãky
sa vizionári spolu s pútnikmi modlili. 

Vizionárka Simona ãítala viaceré
star‰ie posolstvá (citujeme):

✔ Moje deti, poz˘vam vás, aby ste
sa so mnou modlili: Milovan˘ JeÏi‰u,
skrze ãist˘ a svät˘ Ïivot Tvojej i na‰ej
Matky vstúp do Ïivota  kaÏdého z nás,
aby v na‰ich du‰iach zaÏiarilo pravé Betle-
hemské svetlo, ktoré prinesie pokoj. 

✔ Moje deti, ìakujem vám, Ïe ste
sem pri‰li na zaãiatku tohto nového
roku vás v‰etk˘ch Ïehnám svojím Ma-
terinsk˘m poÏehnaním. Dnes vás volám,
aby ste sa nechali obnoviÈ JeÏi‰om, aby
ste boli tvorcami pokoja a jeho ‰íriteºmi. 

✔ Moje deti, modlitbu majte denne
na perách a hriech vás nebude môcÈ
odvrátiÈ od jeho lásky. Neprestajne vzdá-
vajte vìaky ná‰mu stvoriteºovi za dar Ïi-
vota, ktor˘ vás stvoril pre lásku.  Ponáram
vás do lásky JeÏi‰ovho a môjho Srdca.

✔ Deti, dnes vás chcem opäÈ vy-
zvaÈ, aby ste utvorili pevne puto jed-
noty vo va‰ich rodinách. Je veºmi dôle-
Ïité, aby ste v túto dobu viac pristupovali

k sviatostiam . Deti nebojte sa odovzdaÈ
svoje srdcia a svoju vôºu Nebeskému
Otcovi. Iba jeho láska a sila vám pomôÏu
prekonaÈ v‰etky nástrahy, ktoré ãíhajú na
va‰e rodiny, na moje rodiny. 

✔ Moje deti, Ak sa z va‰ich s⁄dc
vytráca nádej a vkráda sa do nich
strach, keì sa cítite unavené, sklamané,
zdvihnite svoje srdcia k Bohu a nebuìte
smutné, vystrite svoje ruky k Duchu
Svätému, proste ho, nech preÏiari va‰e
srdcia a du‰e. On vylieãi va‰e rany a vleje
vám novú nádej. 

Panna Mária sa zjavila uprostred
tretieho desiatku radostného ruÏen-
ca okolo 14.00 h a zotrvala s vizionár-
mi na modlitbách asi 12 min. Po
zjavení P. Márie, pri ktorom sa vizio-

nári modlili na urãené úmysly, nám
povedali:

Martin: „Panna Mária pri‰la medzi
nás  a v‰etk˘ch nás s veºkou láskou poz-
dravila. Panna Mária mi povedala, Ïe
kaÏd˘ zaÏívame na jej príhovor BoÏí
dotyk, zakú‰ame BoÏiu lásku, ale to áno
k obráteniu musíme spraviÈ uÏ my. Tak-
tieÏ je dôleÏité zo srdca sa rozhodnúÈ pre
obrátenie a zanechaÈ hriech, a prosiÈ sa
o BoÏiu milosÈ,  toto rozhodnutie musíme
spraviÈ my sami. Potom som sa s Pannou
Máriou modlil modlitbu k Duchu Sväté-
mu, aby sme boli neprestajne tak vedení
BoÏím Duchom. Nakoniec nás Panna
Mária poÏehnala.“ 

Adriana: „Nebojme sa prijaÈ Máriu do
svojho Ïivota, znova sa rozhodnúÈ pre Àu
a daÈ jej úplne cel˘ svoj Ïivot, v‰etko

Boží dotyk

● Martin Lukáã (Modra)
„Vìaka na‰im rodiãom,
ktorí mne aj mojej sestre
sprostredkovali toto milosti-
plné miesto. Pri prvej náv‰te-
ve som precítil prítomnosÈ

Panny Márie. Sem sme pri‰li dnes so ses-
trou poìakovaÈ sa za v‰etko a odovzdaÈ
Panne Márii ná‰ho ÈaÏko chorého
z rodiny, a vyprosiÈ poÏehnanie pre celú
rodinu“.

● Bezeãná Helena
(Kobu‰ice pri Ilave)
„Je to veºké povzbudenie pre
mÀa, tieto púte mi veºa dá-
vajú a som rada, Ïe môÏem
na tomto mieste vyprosiÈ

veºa milosti. Dnes som pri‰la vyprosiÈ
milosti a pomoc BoÏiu pre chorého v ro-
dine a tieÏ chcem prosiÈ za udrÏanie
kresÈansk˘ch rodín“.

● Viliam Taser, (Trnava)
„Dechtice sú na‰ou srdcovou
záleÏitosÈou. Spolu s man-
Ïelkou chodíme sem uÏ 5
rokov. Deti sú v puberte
a musíme sa veºa modliÈ za

to, aby sa  v Ïivote rozhodli podºa BoÏej
vôle, aby zistili, Ïe len v BoÏom
poÏehnaní a vytvorení kresÈanskej
rodiny je cesta aj pre v˘chovu deti“. 

● Mária Lukáãová, (Obyce)
„VÏdy, keì odtiaºto prídem
domov, som naplnená
nesmiernou radosÈou, poko-
jom, silou. Vidím to aj na
ostatn˘ch pútnikoch, zoce-

ºuje ma to vo viere, vo vytrvalosti v mod-
litbách a preto poz˘vam sem v‰etk˘ch,
ktorí túÏia takto poznaÈ Pána JeÏi‰a
a Pannu Máriu“.     

MÁRIA VÍZIKOVÁ



d o  v a š e j  p o z o r n o s t i

M ROSA / EXTRA 9

ÈaÏké, ão preÏívame, aby sme poz˘vali
Pannu Máriu a ona bude pre nás takou
hviezdou, ktorá nás neustále bude viesÈ
k Bohu.“

Simona a vizionár Jozef sa modlili
tieÏ na urãené úmysly. Na
záver nám Páter Mag. Xaver
Ponganpara Vc, Vincentin
pôvodom z Kerally, súãastne
pôsobiaci v Exerciãnom centre
BoÏieho milosrdenstva v kos-

tole Panny Márie VíÈaznej vo Viedni, udelil
poÏehnanie a poprial nám veºa BoÏích
milostí. 

Jozef Danko oznámil adorácie
ohºadne referenda dÀa 7. februára 2015
a dodal: „ZároveÀ by som vás chcel
v‰etk˘ch povzbudiÈ, aby ste pri‰li
k referendu a dali trikrát áno pre toto
referendum, aby naozaj na‰e rodiny
boli sväté.“ MÁRIA VÍZIKOVÁ

V deÀ 4. decembra 2014 uply-
nulo 20 rokov od prvého
zjavenia Panny Márie  vtedy
14-roãnému Martinovi,  a my
sme pri‰li na toto v˘roãné
stretnutie do Dechtíc.

Viacerí pútnici pri‰li z okolia, ale aj
z Ko‰íc, Pre‰ova, Gaboltova, Giraltoviec
a i. Ku kríÏu na Svätodu‰nicu pútnici
doniesli mnoÏstvo Ïiv˘ch kvetov a ozdo-
bili a pripravili aj vianoãn˘ stromãek.  Na
stretnutie s Pannou Máriou - Kráºovnou
Pomoci na Svätodu‰nicu pri‰iel Martin,
ktorému sa 4. decembra 1994 Panna
Mária prv˘krát zjavila. Pri‰la aj vizionárka
Simonka a Adrianka. Panna Mária pri‰la
poãas druhého tajomstva radostného
sv. ruÏenca. 

Po ukonãen˘ch modlitbách nám
vizionári odovzdali tento odkaz:

✔ Martin Gavenda: „Panna Mária
pri‰la v zlatostrieborn˘ch ‰a-
tách, ale viacej som videl to
zlato-biele nádherné svetlo,
ktoré z nej vyÏarovalo. Na
zaãiatku som sa s Pannou
Máriou modlil Otãe ná‰

a Sláva Otcu za dar Ïivej viery pre v‰et-
k˘ch. Panna Mária nás s veºkou láskou
pozdravila a ja som Jej ìakoval, Ïe je tu
medzi nami. Panna Mária bola veºmi ra-
dostná, ona sama nám ìakovala za to,
Ïe prichádzame sem s veºkou láskou.

Povedala, Ïe prichádza ako Kráºovná
Pomoci a chce nás opäÈ utvrdiÈ v tom, Ïe
pri‰la nám pomôcÈ, aby sme stále horeli
Ïivou vierou vo svojich srdciach, vo svo-
jich du‰iach a tak isto nás chce uchrániÈ
pred t˘mi, ktorí chcú v nás zahasiÈ Ïivú
vieru.  Panna Mária nás prosí a poz˘va
k tomu, aby sme jej darovali svoje srdcia,
ktorí by boli ochotní ÏiÈ jej posolstvá
a uskutoãÀovaÈ vo svojom Ïivote, aby
sme kráãali bez strachu, aby sme mohli
slobodn˘m srdcom povedaÈ Bohu svoje
áno. Potom som Panne Márii zveroval
v‰etk˘ch, ão sa s nami duchovne spá-
jajú, va‰ich chor˘ch doma, celu rodinu
Kráºovnej pomoci a Panna Mária nás
v‰etk˘ch ponárala do uzdravujúcej
JeÏi‰ovej lásky a nakoniec nás
poÏehnala.“

✔ Adriana Kúdelová: „Na zaãiatku
som sa s Pannou Máriou  modlila Otãe
ná‰ a Sláva Otcu za pevnú a Ïivú vieru
pre v‰etky národy na celom svete. Po-

tom som s takou láskou
odovzdala vás tu prítomn˘ch
a v‰etk˘ch ºudí a tak som
vnímala, Ïe kaÏd˘ z nás ãas-
tokrát  preÏíva urãité utrpe-
nie, aby sme v tom utrpení

nezostávali, aby sme  neboli uzamknutí
a sebeckí. Ale aby sme vnímali veºkú
BoÏiu lásku a veºkú moc BoÏieho
poÏehnania.  Potom som sa s Pannou
Máriou modlila za ºudí, ktorí e‰te
nespoznali BoÏiu lásku ako veºk˘ BoÏí
dar  - za neveriacich.“

✔ Simona Árendásová: „Na za-
ãiatku som sa s Pannou Mári-
ou modlila za dar pevnej
a Ïivej viery. Panne Márii som
zverovala v‰etk˘ch nás tu prí-
tomn˘ch, na‰e rodiny. Po-
tom som Panne Márii a Naj-

svätej‰ej Trojici ìakovala za ten po-
Ïehnan˘ ãas, odprosovala, nanovo
odovzdávala a zverovala Panne Márii
a osobitne ju tak prosiac o Ducha
Svätého pre kaÏdého jedného z nás, aby
tak Duch Svät˘ v nás zapálil oheÀ Ïivej
viery, aby premieÀal ná‰ ãastokrát plan˘
Ïivot, na Ïivot poÏehnania. Potom sme
sa s Pannou Máriou modlili modlitbu za
rodiny.“

Na záver pútnikom dali svoje
poÏehnanie dvaja prítomní kÀazi
a vzájomne v láske sme sa spoloãne
rozlúãili.   MB (Pre‰ov)

Výročie zjavení



m i s i a  K r á ľ o v n e j  p o k o j a

10 M ROSA / EXTRA

Drahé „deti MedÏugoria“,
chvála JeÏi‰ovi a Márii!

Krásne chorvátske tradície. Pred
Vianocami má chorvátsky ºud vo zvyku
zasadiÈ do kvetináãov hrsÈ obilia, takÏe
poãas Vianoc tráva, ktorá predchádza kla-
su, uÏ vytvára malé zelené políãka. Táto
tradícia sa viaÏe na legendu, ktorá opisu-
je útek sv. Rodiny do Egypta. Hovorí, Ïe
keì Panna Mária utekala pred Hero-
dosov˘mi vojakmi, poÏiadala jedného
roºníka, ktor˘ práve sadil obilie, aby
povedal jej prenasledovateºom, Ïe rodina
i‰la okolo, keì sadil. Keì prenasle-
dovatelia pri‰li, obilie zázraãne vyrástlo,
ão ich prinútilo zastaviÈ sa.

Chorváti sejú obilie na sv. Luciu, ktorá
sa oslavuje poãas adventu. Meno Lucia
znamená „svetlo“. Tá obilná tráva sym-

bolizuje svetlo, ktoré Ïiari v temnotách
zimy a zvestováva príchod Vianoc. To je
jedna z mála tradícií, ktorá zostala Ïivá
v tomto kraji.

Pred Vianocami pretrváva aj iná krásna
tradícia. Poãas adventu sú deti vyzvané,
aby nakreslili tuniku pre JeÏi‰ka. Je to
jednoduchá biela ko‰ieºka, na ktorú sa
potom lepia symboly ich dobr˘ch
skutkov. Na konci kaÏdého dÀa dajú
rodiãia deÈom symboly, ktoré nalepia na
tuniku a kaÏd˘ symbol predstavuje jeden
z ich dobr˘ch postojov. Deti sú motivo-
vané t˘mto cviãením a snaÏia sa, aby dali
JeÏi‰kovi, k˘m sa narodí, bielu tuniku
zdobenú v‰etk˘mi ich dobr˘mi skutkami.
KieÏ by zostala táto tradícia zachovaná!
Doporuãujeme rodinám, aby si túto tradí-
ciu adoptovali pre svoje deti.

Zbytoãná operácia
Lekári niekoºko mesia-
cov predt˘m, ako Aide
Monsell nav‰tívila
MedÏugorie, jej diag-
nostikovali rakovinu
prsníka. Po návrate
domov do Írskeho

Dublinu podstúpila operáciu.  Po
nej videla uÏasnuté tváre lekárov,
ktorí  pri operácii uÏ rakovinu ne-
na‰li. Rakovina bola diagnostiko-
vaná v marci, a v júni sa uÏ nena‰la
po nej ani stopa. Medzit˘m bola
Aide Monsell na púti v MedÏugorí.
Aj keì od uzdravenia pre‰lo uÏ  
20 rokov, rozhodla sa Aide Monsell
svoje uzdravenie publikovaÈ 
aÏ teraz.  

Koncert Charity
V prv˘ deÀ roku 2015
usporiadal medÏu-
gorsk˘ vizionár Jakov
âolo charitatívny kon-
cert pod názvom
„Modlime sa,
spievajme a konaj-

me dobro“, na ktorom sa zúãastni-
lo asi 2000 poslucháãov. Na kon-
certe sa rozdalo 3000 balíkov po-
travinovej a lekárskej pomoci pre
t˘ch najchudobnej‰ích v Bosne. Ak-
ciu podporili v‰etci medÏugorskí
farníci. Koncert sa uskutoãnil v tzv.
„zlatej sále“  pri kostole sv. Jakuba. 

Zovko o rodine
„T˘m, Ïe sa isté sily v ºudskej

spoloãnosti „hrajú“ s legalizáciou
v‰etk˘ch moÏn˘ch spôsobov
spoluÏitia ako „rodiny“ – hovorí
o. Jozo Zovko z MedÏugoria -
„vysmievajú sa z BoÏieho plánu
a s nezastupiteºn˘m spôsobom
v˘voja ºudskej spoloãnosti.  Podºa
Joza Zovka takáto spoloãnosÈ igno-
ruje modernú psychológiu a peda-
gogiku.  Zrelativizovanie podstaty
rodiny do nieãoho, ão má maÈ viac
tvarov ako „farieb dúhy“ je
‰kodlivé pre rodinu i ºudstvo“. (r)

Vianoce v Medžugorí

Vianoce
s Gospou

V MedÏugorí Gospa ãasto
vysvetºovala vizionárom, ako
preÏívaÈ advent. 
Aby sme dobre pripravili „deÀ ra-

dosti“, pozvala nás, aby sme stavali
jasliãky od zaãiatku adventu: tak sme
vstúpili spolu s ≈ou a so sv. Jozefom do
oãakávania JeÏi‰ovho príchodu. ëalej
nás vyzvala, aby sme spoloãne ãítali texty
tak bohatej liturgie kaÏd˘ deÀ a zdieºali
svoje úvahy. Táto aktivita priÈahuje
Ducha Svätého do na‰ich rodín a robí
na‰e srdcia vrúcnymi. Je to tieÏ vhodná
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Ruky
dieťaťa

Jedna mladá mamiãka, ktorá
Ïije intenzívne modlitbou,
prichádza kaÏd˘ rok do
MedÏugoria. Niekedy dostáva
od JeÏi‰a vnútorné svetlo. S jej
súhlasom vyrozprávam
nedávny príbeh: 
„Jedného rána, bolo asi 6 hodín, som

pocítila na svojej tvári malé ruãiãky
DieÈaÈa JeÏi‰a, ktor˘ ma neÏne prebúdzal.
Krátko potom som sa cítila byÈ medzi
pastiermi a niekoºk˘mi ìal‰ími osobami
z kraja okolo Betlehema. Plní údivu, v‰et-
ci hºadeli na neopísateºnú dobrotu, ktorá
vyÏarovala z DieÈaÈa JeÏi‰a. V‰etci sa

vrúcne klaÀali, priÈahovaní boÏskou mi-
losÈou, privilegovanej du‰e, prítomnej
v tejto svätej noci, na ktorej som sa
mohla zúãastniÈ. V mojom vnútri mi Pán
ukázal jednu osobu, ktorá práve stratila
svoje deti poãas stra‰ného masakru
Neviniatok a ktorá v tento temn˘ deÀ
povedala: „Kvôli tomuto DieÈaÈu som
stratila svojich synov.“

Tu mi DieÈa JeÏi‰ povedal: „Prosím Èa,
povedz im, Ïe to nie je mojou vinou!
Zabil ich Herodes, nech pomenujú zlo
jeho menom. Povedz im, Ïe sa vrátim
do toho paláca, stretnem sa s He-
rodesom, dám sa zabiÈ, ale ich deti
vezmem späÈ a vrátim im ich Ïivé.
Nech nehovoria, Ïe som zl˘, nech
pomenujú zlo jeho menom. Ja som
Láska.“

·okovaná touto nesmiernou dobrotou
som plakala v spomienke na to,
koºkokrát, bez toho aby som to chcela,
som si myslela, Ïe Boh je zl˘. ObviÀovala
som  Ho  pre v‰etko zlo, ktoré nás
obklopuje.

Táto du‰a, na ktorú ma Pán upozornil,
bola v adorácii, oãarená milosÈou. Pred-
stavovala kaÏdého z nás, ktorí sme na
ceste, ktorí sa chceme obrátiÈ, ktorí
rozoznávame JeÏi‰a Ïivého a prítomného
v na‰om Ïivote. A predsa, v hodine
utrpenia kriãia k Bohu. Koºkokrát aj my,
v hodine skú‰ky, sme sa obrátili proti
Bohu. Málokedy povieme: Démon ma
zranil svojou nenávisÈou, Pán zasiahne
svojou láskou.

Tento hriech môÏe byÈ veºmi subtiln˘!
Odmietajme toto poku‰enie! Boh je
nekoneãná Láska a nemôÏe pripustiÈ
akékoºvek zlo pre svoje deti. Naopak, vo
svojej dobrote a v‰emohúcnosti je
schopn˘ pretvoriÈ kaÏdé zlo v dobro.“

Zaznamenali smeZaznamenali sme
■ PápeÏ Franti‰ek menoval

rakúskeho kardinála Christopha
Schönborna za ‰peciálneho vyslan-
ca, ktor˘ sa zúãastnil na slávnosti
25. v˘roãia oslobodenia 
grécko-katolíckej Cirkvi na Ukra-
jine. SlávnosÈ sa konala v Kyjeve 
10. decembra 2014. Zvolen˘ bol 
len tri dni potom, ako sa pod
zá‰titou viedenského arcibiskupa
v Katedrále sv. ·tefana vo Viedni
konal medÏugorsk˘ deÀ modlitieb. 
Prítomn˘ bol aj vizionár
Ivan Dragiãeviã.

■ MedÏugorie je najväã‰ia
spovednica v Európe, a na prvé
miesto,  ktoré mení ºudí  a‰piruje
najsilnej‰ia  „firma“  MedÏugorie,
hovorí kardinál Vinko Puljiç zo
Sarajeva, ãlen vatikánskej
vy‰etrovacej komisie o MedÏugorí.
„Spoveì a obrátenia - nie zjavenia
a posolstvá -  sú najsilnej‰ie zname-
nia v prospech MedÏugoria,“ 

- povedal kardinál pre
agentúru Anadolija.
„Vidím, Ïe veriaci
prichádzajú do
MedÏugoria a idú  na
spoveì, takÏe pokánie
je tu rozhodujúce, a to,

Ïe pri návrate domov sú zmenení.“
Sedemroãná Andreja Vajdic

mala rakovinu s metastázami,
a lekári sa  uÏ - ão sa jej vylieãenia
t˘ka - vzdali. Jej babiãka i‰la do
MedÏugoria a priniesla chorej  pô-
du z Podbrda  a poÏehnanú vodu
z kostola sv. Jakuba. Keì Andrea
túto zmes pouÏívala jeden t˘ÏdeÀ
ako obklad na brucho, a pridala
horlivé modlitby a svätenú vodu
z MedÏugoria, lekári zistili, Ïe je
zdravá. 

■ Björn Amadeus Kahl na castin-
gu  „Hlas Nemecka“ svojím talen-
tom  presvedãil porotu aj publikum.
22-roãn˘ ‰tudent hudby sa vyznal aj
zo svojej kresÈanskej viery. V inter-
view pre  KNA Björn Kahl povedal: 

„Pred vystúpeniami som sa
modlil. Keì ãlen poroty Smudo po
mojom vystúpení povedal, Ïe tu
pôsobí Duch Svät˘, bol to naozaj
siln˘ záÏitok. Bol to skutoãne
poÏehnan˘ ãas.“  

(zg), Medjugorje today

chvíºa praktizovaÈ veºkú lásku, nav‰tevo-
vaÈ chor˘ch, osamel˘ch, zlomené srdcia,
priná‰aÈ im povzbudenie ná‰ho pria-
teºstva, ako aj potraviny, ktoré by mohli
potrebovaÈ. Ona nás tieÏ vyzvala viac sa
modliÈ. 

„Drahé deti, hovorí nám Svätá Pan-
na, dovoºte na Vianoce DieÈaÈu
JeÏi‰ovi, narodiÈ sa vo va‰om srdci!“

Drahá Gospa, Matka BoÏia, Ty,
ktorá si dala svetu Toho, ktor˘ je
Svetlom sveta, s Tebou chceme
sláviÈ tie najkraj‰ie Vianoce
ná‰ho Ïivota! Prosíme Ëa, vloÏ na
na‰e srdcia a do na‰ich s⁄dc to
DieÈa, ktoré je rozko‰ou v‰et-
k˘ch svät˘ch!   

sestra EMMANUELA
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„KDH vyz˘va svojich ãlenov,
sympatizantov a ºudí dobrej vôle,
ktor˘m na ochrane a podpore
manÏelstva a rodiny záleÏí, aby sa
na referende zúãastnili a aby vo
svojom prostredí povzbudzovali
obãanov k úãasti. Pre dobro
spoloãnosti, v súlade s osved-
ãen˘mi hodnotami a na‰ím 
programom, odporúãame 
hlasovaÈ kladne pri v‰etk˘ch
troch otázkach.“

Rada KDH, 13. decembra 2014

Potláčané práva rodiny
„Referendum o rodine, ktoré plne

podporujem, je dôleÏité, lebo cez
homozákony sa potláãajú základné slo-
body a náboÏenské práva. KoreÀom toho
je v‰ak antidiskriminaãn˘ zákon, ktor˘
nanucuje súkromnému sektoru napo-
máhaÈ homopárom a homoagende, ãi

náboÏensk˘m skupinám
zamestnávaÈ praktizujú-
cich homosexuálov.“  

Ing. Jana Ray – Tutková  
(autorka je riaditeºkou Centra

pre bioetickú reformu a bo-
jovníãka proti potratom)

Vraj sme „voličsky apatickí“
Vraj slovenské referendum bude

neúspe‰né (!). Podºa krajiny, ktorá dala
svetu  slobodomurárske lóÏe,  Slovensko
je „voliãsky apatické“. âasopis The
Ekonomist predpokladá, Ïe referendum
skonãí neúspechom, pretoÏe „sa ho
nezúãastní ani polovica registro-
van˘ch voliãov.“ 

Údajne „Nakoniec, referendum po-
razené nízkou volebnou úãasÈou
môÏe byÈ signálom, Ïe krajina je zrelá
na demokraciu 21. storoãia(!)“

Modlitby za Slovensko
Na úmysel úspe‰ného Referenda

o rodine sa konajú do 7. Februára 2015
verejné Adorácie pred Najsvätej‰ou Eu-
charistiou v Bratislave na Heydukovej ulici
v Charitnom domove, v kaplnke sv.
AlÏbety. Je to moÏnosÈ najmä pre bra-
tislavãanov – adorácie sa konajú v ãase od
16.00 do 22.00 h denne. 

Hrozia rezolúciou z Bruselu
„Stanovisko pracovnej skupiny sociál-

nych demokratov z LIBE (v˘boru pre
obãianske práva) v˘boru EP je nasle-

dovné: referendum proti ústavou
uznanej men‰ine je v demokratick˘ch
spoloãnostiach neakceptovateºné,“
napísala Monika Fla‰íková BeÀová.
EuroposlankyÀa minul˘ t˘ÏdeÀ upozorni-
la, Ïe socialisti môÏu pre referendum
navrhnúÈ proti Slovensku rezolúciu.

Fla‰íková BeÀová patrí k odporcom
referenda.

Evanjelici za referendum
Evanjelickí  biskupi  vyz˘vajú  veria-

cich, aby sa zúãastnili na pripra-
vovanom februárovom referende
o rodine a jasne vyjadrili svoj kresÈansk˘
postoj. „KresÈanov jednoducho musí
byÈ poãuÈ a musia byÈ zreteºne
identifikovateºní – v pozitívnom slo-
va zmysle,“ napísali v pastierskom liste
k Vianociam. KresÈania podºa tejto v˘zvy
majú zodpovednosÈ, ktorá sa musí pre-
javiÈ vo v‰etk˘ch oblastiach Ïivota na‰ej
spoloãnosti a na‰ej krajiny. (r)

Nedovoºme to!
„Drahí bratia a sestry! Bude

konaÈ referendum za rodinu.
StaÀme sa apo‰tolmi tejto
dobrej veci, BoÏej veci. ViaÏe
nás to aj vo svedomí, 
lebo úãasÈou na referende
môÏeme obmedziÈ zlo, môÏeme
prispieÈ k záchrane rodiny. 

Drahí rodiãia, nie ‰tát vám dal
deti, ale vy ste im darovali Ïivot, pri-
jali ste ich od Boha ako dar, nedo-
voºte, aby vám ich morálne zniãili.
ÚãasÈou na referende sa nestavia-
me proti nikomu. Nechceme v‰ak
dovoliÈ, aby sa nejak˘m spôsobom
nahlodávala podstata rodiny, ktorá
podºa BoÏieho plánu spoãíva
v otcovi, matke a deÈoch. ÚãasÈou
na referende zamedzíme absurdite,
Ïe rodiãia budú posielaní do
väzenia za to, Ïe odmietnu, aby sa
ich deti zúãastÀovali sexuálnej
v˘chovy. TieÏ nesmieme dovoliÈ,
aby sa rodinám odoberali deti justí-
ciou a dávali sa potom na v˘chovu
aj homosexuálnym párom. Je to
veºmi dôleÏité.  

7. február 2015 bude naozaj
dôleÏit˘ v histórii Slovenska. Ja i ty,
my v‰etci rozhodneme, o ochrane
detí a rodinného Ïivota. Nedajme
sa pom˘liÈ, ale podporme ochranu
rodiny, manÏelstva a detí!”  

Arcibiskup vladyka 
MONS. JÁN BABJAK, metropolita  

z pastierskeho listu 6. januára 2015

Pozdvihnime svoj hlas
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Milí priatelia,  aktuálne vám
priná‰ame rozhovor s predse-
dom KDH  Jánom Figeºom.
Hovorí v Àom o súãasn˘ch
prioritách kresÈana, 
o referende, o potrebe jednoty,
ako aj o v˘zve pod názvom
KDH plus, v ktorej KDH poz˘va
na spoluprácu v‰etk˘ch
kresÈanov na Slovensku.

M ROSA: KDH presadzuje priro-
dzenú rodinu a kresÈanské hodnoty,
ktoré sú dnes ohrozené. Ako bude
KDH reagovaÈ na tento trend? 

✔ JÁN FIGEª: „Poz˘vame k spolupráci
v‰etk˘ch, ktorí chcú tieto principiálne ºud-
ské hodnoty chrániÈ, podporovaÈ a rozví-
jaÈ. V téme  rodiny sa zhodneme s t˘mi,
ktorí konajú a zm˘‰ºajú podobne. Sme za
ochranu Ïivota a dôstojnosti kaÏdej osoby
– muÏa ãi Ïeny a sme aj za ochranu
rodiny - základnej bunky spoloãnosti. Pre-
to poz˘vame k spolupráci v‰etk˘ch. ktorí
rovnako vnímajú ãloveka a spoloãnosÈ.“

M ROSA: Ak˘ postoj má KDH
k rodovej ideológii? 

✔ JÁN FIGEª: „Odmietame akúkoºvek
formu ideologizovania Európy a sme
rozhodne aj proti aktuálnej rodovej ideo-
lógii. Tá zatiaº nastupuje skôr v jed-
notliv˘ch krajinách, ale cez ne, plus cez
európske alebo medzinárodné in‰titúcie -
ak˘mi sú európske komisie alebo OSN - je
pretláãaná ìalej. Opakovane dávame
veºmi jasné signály a postoje, ktor˘mi
odmietame túto ideológiu. Sme za ochra-
nu ºudského Ïivota a dôstojnosti ãloveka,
za ochranu rodiny a manÏelstva, pretoÏe
to povaÏujeme za podstatné.“

M ROSA: âo urobilo KDH preto,
aby februárové referendum o rodine
dopadlo ão najlep‰ie?  

✔ JÁN FIGEª: „KDH doplnilo na‰u
ústavu o to, ão tam ch˘balo, lebo Ïiadne
referendum nedoplní ústavu. My v‰ak
referendum vnímame ako obãiansku
iniciatívu, a preto ho v‰estranne podpo-
rujeme. Odporúãame v‰etk˘m rodiãom,
sympatizantom a ºuìom dobrej vôle, aby
hlasovali trikrát za!“

M ROSA: A keì referendum
nedopadne podºa predstáv KDH?

✔ JÁN FIGEª: „Budeme aj naìalej
pokraãovaÈ v tom, ão je základn˘m
princípom v na‰ej agende, a to je politika
v prospech rodiny. Bez ohºadu na orga-
nizátorov referenda a na jeho v˘sledok,
zostane rodina, jej podpora a ochrana pre
KDH aj naìalej primárna.“  

M ROSA: Pán predseda, hovorili
ste, Ïe sa do roka a do dÀa zmení na
Slovensku politická situácia. Trváte
na tomto vyjadrení?

✔ JÁN FIGEª: „Áno, verím, Ïe do roka
sa politická mapa Slovenska naozaj
zmení. KDH urobí v‰etko, aby sa zmenilo
ºavicové smerovanie Slovenska. Na‰ou
snahou je, aby sa princípy, ktoré pova-
Ïujeme za zodpovedné a ozdravujúce,
dostali do budúceho vládneho programu.
A zároveÀ „plus“ vyjadruje pozvanie pre
t˘ch, ktorí konajú a zm˘‰ºajú podobne –
pre obãanov, osoby vo verejnom Ïivote,
osobnosti, ale aj politick˘ch partnerov.“ 

M ROSA: Budete sa opieraÈ
o známe a osvedãené tváre?  

✔ JÁN FIGEª: „Na‰e hnutie má za se-
bou 25 rokov plodnej práce a máme vo
svojich radoch naozaj vzácnych ºudí, ktorí
sú kresÈansk˘m ideám verní nielen v poli-
tike, ale aj v spoloãenskom a rodinnom
Ïivote. Sú v‰ak aj takí, ão r˘chlo prídu, ale
aj r˘chlo odídu. Na na‰ej politickej scéne
sú v‰ak aj takí, ktorí nehlasujú za rodinu
a ºudia im tlieskajú aj v katolíckych
dedinkách...“

M ROSA: Pri rie‰ení mnoh˘ch prob-
lémov nám na Slovensku ch˘ba jed-
nota a spolupráca... Aké sú v tomto
smere ambície KDH? 

✔ JÁN FIGEª: „Jednota je potrebná,
ale jednota v rozmanitosti. Úsilie o jedno-

tu má byÈ prejavom kaÏdého kresÈana.
Veì aj Kristus chcel, aby sme boli jednot-
ní vo viere a v láske.  V˘zva Stratégie KDH
plus je pre t˘ch, ktorí vnímajú KDH ako
nositeºa ich základn˘ch my‰lienok, posto-
jov a cieºov a zároveÀ sa cítia byÈ oslovení
obsahom ná‰ho programu. KresÈania sú
prenasledovaní, vytláãaní, vyháÀaní zo
svojich historick˘ch území a zároveÀ
vyvraÏìovaní. Je to ÈaÏká doba, a práve
preto je také dôleÏité, aby kresÈania
spolupracovali a pretvárali svet k lep-
‰iemu, tak, ako sa im to darilo po stároãia
predt˘m.“

M ROSA: Veríte, Ïe sa raz kresÈania
a kresÈanské strany spoja?

✔ JÁN FIGEª: „Ak chceme úprimne
zmeniÈ teraj‰ie pomery, tak to urãite
dokáÏeme skôr spolu ako izolovane.
A v˘zva po 25 rokoch prichádza od jedi-
ného hnutia, ktoré preÏilo, zotrvalo na
svojich pozíciách a kráãa ìalej. A pri jeho
zrode bol aj Anton Seleck˘ ako signatár
v˘zvy z novembra 1989.  V KDH nastupu-
je aj nová generácia. Mladá generácia
pokraãuje v tom, ão zaãali ich otcovia ãi
matky – v zápase o skutoãnú slobodu
a usporiadané európske Slovensko.
A k tomu poz˘vam v‰etk˘ch, ktorí cítia
zodpovednosÈ a sú pripravení na politiku
sluÏby ºuìom.“

Zhováral sa: PAVOL KOVÁâ

❥ „Je  dôleÏité, aby
kresÈania spolupracovali

a pretvárali svet k lep‰iemu,
tak, ako sa im to darilo 
po stároãia predt˘m.“

JÁN FIGEª

Predseda KDH Ján Figeº:

Potreba jednoty
RODINA JE PODSTATNÁ ❃ DÔLEŽITÁ JEDNOTA ❃ STRATÉGIA 

„KDH PLUS“ ❃ ZÁPAS O SLOVENSKO
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V indickom ‰táte  Uttar Pradé‰
(Ghaziabada) priÈahujú po-
zornosÈ tisícok kresÈanov 
a inovercov krvavé slzy sochy
Panny Márie (na obr.).

Tento nezvyãajn˘ úkaz zaãal  v komu-
nitnej kaplnke CMI Bhavana (karme-
litánov Panny Márie Nepo‰kvrnenej - CMI
v Mariam Nagar) 14. júla 2012. 

Slzy si prv˘krát v‰imla upratovaãka
Sunita, keì pri‰la upratovaÈ kaplnku
okolo 11. 30 hodine.

„Dnes, keì som utierala sochu
Matky Márie, som zbadala krvavé
slzy, ktoré Jej tiekli z oãí. Nahlas som
sa rozplakala. Nemohla som uveriÈ
svojim oãiam, a utrela som slzy, ale
tie tiekli naìalej“ – povedala Sunita.
Páter, ktor˘ má na starosti ústav, Fr. Joy
Kizhakkayil CMI (na obr.), povedal:

„Keì som pri‰iel,
v kaplnke som
videl Sunitu ako
drÏí sochu a trasie
sa, modlí sa
a nahlas plaãe.“
Pani Mária, sestra

v Dillí v Indickom in‰titúte vedeckej
medicíny (AIIMS) prítomná v klá‰tore, keì
sa udalosÈ stala, povedala, Ïe videla
krvavé slzy Panny Márie a dotkla sa ich
s úctou i strachom.  „Správa sa r˘chlo
roz‰írila a do kaplnky zaãali prúdiÈ
davy“ - povedal brat George CMI -
„Veãer nav‰tívili sochu uÏ asi tri
tisícky ºudí. Vzhºadom k zhonu bola
oslovená polícia k udrÏaniu poriad-
ku.“ ëaº‰ie krvavé slzy videl páter Fr.

Kizhakkayil, keì v nedeºu pri‰iel do
kaplnky odslúÏiÈ sv. om‰u.

„Krvavé slzy boli intenzívne
a padali na oltár, na ktorom socha
stojí“ - povedal a dodal:  „Vzorky krvi
boli testované v blízkej nemocnici st.
Jozefa V˘sledok ukázal, Ïe krvná
skupina je B + ve“.

Náv‰tevníci a veriaci sa dot˘kajú ruÏen-
cami krvav˘ch sæz sochy  Panny Márie
a v kaplnke sa neprestajne modlia. Socha
bola kúpená v Centre sv. Pavla v New
Delhi niekoºko mesiacov predt˘m. 

Ramesh Matta (New Delhi - CBCINews)

Proces 
blahoreãenia

Katolícky kÀaz Ján âarnogursk˘,
ktor˘ bol str˘kom známeho politi-
ka, zomrel v povesti svätosti. Súd-
ny vikár Spi‰skej diecézy Ján Duda
pripustil zaãiatok procesu jeho
blahoreãenia.

Ján âarnogursk˘ sa narodil pred
111 rokmi 10. januára 1904 v Malej
Frankovej v okrese KeÏmarok.
V Ríme dosiahol doktorát filozofie
a teológie na PápeÏskej Urbanovej
univerzite a po návrate bol od roku
1929 do roku 1936 kaplánom
v KeÏmarku. V roku 1936 ho spi‰sk˘
biskup povolal na Spi‰skú Kapitulu,
kde pôsobil ako ‰pirituál a profesor
pastorálnej a morálnej teológie.

(webnoviny) 

Keì ako kaplán pôsobil
v KeÏmarku, prisnil sa mu

sen: v múre nad mal˘m chórom pri
hlavnom oltári ukázala sa mu krás-

na socha Panny
Márie
s JeÏi‰kom na
rukách. Tu ho
Panna Mária
oslovila s pros-
bou, aby ju vy-
slobodil. Keì to
povedal kanoni-
kovi, ten mu
odpovedal:
„Stále myslí‰ na
Pannu Máriu,
preto sa ti o nej
sníva.“ Ale
o t˘ÏdeÀ sa ten

ist˘ sen opakoval. OpäÈ sa pán
kaplán obrátil na kanonika. On mu
na to povedal, aby ‰iel za pánom
biskupom na Kapitulu o povolenie
búraÈ stenu. Po troch dÀoch sa sen
zopakoval. A vtedy mu pán kanonik
dovolil búraÈ. Ján vzal dláto a kladi-
vo, ‰iel na mal˘ chór a klopal po
stene. Dlátom sa zaryl do steny,
kladivom poklepal a stena sa mu
otvorila ako dvere. Zbadal prekrás-
nu sochu Panny Márie s JeÏi‰kom na
ruke a v druhej ruke mala berlu (na
obr.). Ján sochu zniesol  a ‰iel na
faru kanoikovi s t˘m, Ïe v kostole
ho ãaká vzácny hosÈ. Keì pán
kanonik zbadal krásnu sochu,
povedal: „Janíãko, vidím, Ïe Èa má
Panna Mária veºmi rada!“ (r)

Krvavé slzy Panny Márie

Marija Pavlovičová: Ľudstvo sa mení
„âlovek nemôÏe zostaÈ ºahostajn˘ k prítomnosti Panny Márie, a zmena

ºudstva dláÏdi cestu pre Máriine víÈazstvo,“ hovorí vizionárka Marija
Pavloviãová Lunettiová - „ªudstvo sa obracia v dôsledku posolstiev Panny
Márie a ºudia prijímajú  ako centrum svojho Ïivota Boha. V tejto zmene klíãi
triumf Panny Márie.“

Od 4. decembra 2014 v uruguajskom Montevideu plakala kópia známej
sochy medÏugorskej Panny Márie. Správca farnosti Kráºovnej pokoja tento jav
potvrdil, a zahájil jeho vy‰etrovanie. Socha plakala  poãas cel˘ch Vianoc.  

Podºa medÏugorského spravodajského portálu Infosprávy sa novoroãnej sv.
om‰e v MedÏugorí zúãastnilo tisíce pútnikov. KázeÀ predniesol fr. Marinko ·akota.
V MedÏugorí bolo zaãiatkom januára 2015 mimoriadne zima (mínus 11 stupÀov).
Poãas zimného obdobia je v MedÏugorí minimálny poãet pútnikov. 

Medjugorje nemá nemocnicu. Taliansky  spisovateº a televízna osobnosÈ Paolo
Brosio chce, aby zdravotná starostlivosÈ bola prístupná aj pre miestnych chudobn˘ch.
S v˘stavbou  modernej nemocnice chce zaãaÈ uÏ tento rok. (medjugorjetoday)
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V súãasnej dobe, keì máme ão-
raz viac poznatkov v oblasti
psychoterapie, sa objavuje viac
a viac prípadov osôb, ktor˘m sa
podarilo vylieãiÈ z homo-
sexuality. 

Priná‰ame vám príbeh
dvadsaÈdvaroãného
Alberta Peréza. Ten
pre portál Religión en
Libertad (Viera a slobo-
da) v rozhovore poroz-
prával o procese, kto-
r˘m dospel k „pozna-
niu seba samého“

a ako sa mu podarilo ujsÈ z homosexuál-
neho ‰t˘lu Ïivota. Pomohla mu k tomu
takzvaná reparatívna terapia.  

Mladý ex-homosexuál 
povedal: „terapia bola cestou, ktorá

má priviedla k sebauvedomeniu si toho,
k˘m som skutoãne bol. Zvlá‰tnou vecou
bol fakt, Ïe tento moment sa net˘kal
‰pecificky mojej sexuality. Uvedomil som
si, Ïe moje homosexuálne sklony mali
pôvod v problematick˘ch emoãn˘ch
záleÏitostiach. Kniha od b˘valého homo-
sexuála, ktor˘ sa neskôr stal psychote-
rapeutom, Richarda Cohena ma úplne
poloÏila. Akoby bola o mne.“ 

ëalej k reparatívnej terapii Albert
hovorí: „terapia sa dotkla v‰etk˘ch
predt˘m skryt˘ch oblastí môjho Ïivota;
a vyzdvihla v‰etky tie faktory, ktoré
u mÀa aktivizovali homosexualitu. Homo-
sexualita nie je niã iné, neÏ ak˘si v˘krik
du‰e ãloveka, ktor˘ túÏi naplniÈ v‰etko to
afektívne prázdno z minulosti." 

Samotn˘ ãas, ktor˘ ãlovek venuje
tejto terapii, nie je to najdôleÏitej‰ie.
NajdôleÏitej‰ie je dobre popracovaÈ
na pravdivom sebapoznaní, pokraãu-
je Albert: „dokázal som ujsÈ z kolobehu
homosexuality, pretoÏe som sa skutoãne
dotkol samotného dna a uvidel som, Ïe
vôbec nie som naplnen˘, ani spokojn˘.
Bol som totálne prázdny. 

Cítil som sa rozorvaný 
silou a nekontrolovateºnou závislosÈou

na pornografii. Poãas terapie som
pochopil, Ïe homosexuálne sklony sa
u mÀa vyvinuli v súvislosti s niektor˘mi
situáciami, ktoré som poãas celého Ïivota
zaÏil a s prostredím, v ktorom som
vyrastal.“ Podºa Pereza „je mimoriadne

zriedkav˘ tak˘ prípad, kedy by si ãlovek
skutoãne prial byÈ gayom. A tieÏ, v‰etko
je dnes orientované na telo, peniaze
a mladosÈ - veci, ktoré vôbec nie sú
trvalé.“ O tom, ako bude Alberto
pokraãovaÈ v Ïivote ìalej, povedal:
„mám v pláne uskutoãniÈ viaceré projek-
ty, jedn˘m z nich je aj rozhlasové
vysielanie k tejto téme. A v prvom rade
tieÏ chcem popracovaÈ na sÈaÏnosti voãi
v‰etk˘m t˘m klamstvám homosexuálnych
lobbistov a venovaÈ sa ºuìom, ktorí sa
stali ich obeÈami.“

Na koniec dodáva: 
„nejestvujú homosexuálni ºudia. Ho-

mosexuálny druh ãloveka jednoducho
neexistuje. Jestvujú len heterosexuálni
ºudia s homosexuálnou príÈaÏlivosÈou.
Nie, nie je to slovná hra. Nikdy som nebol
gayom, nie som Ïiaden ex-gay. Bol som
len mlad˘m ãlovekom, ktor˘ mal problém
so sexuálnou identitou. A ten konflikt vo
mne sa vyrie‰il. Dnes som veºmi ‰Èastn˘.“

(MK)

❥ „Homosexualita nie je
niã iné, neÏ ak˘si v˘krik

du‰e ãloveka, ktor˘ túÏi
naplniÈ v‰etko to afektívne
prázdno z minulosti.“

ALBERTO PERÉZ

India a LBGT
Podºa informácií
v RT QUESTION
MORE v Indickom
meste Goa plánuje
vláda zriadiÈ stre-
diská podobné

zariadeniam pre anonymn˘ch alko-
holikov. Podºa vyjadrení ministra
‰tátu Goa je vytvorenie tak˘chto
stredísk prospe‰né pre ºudí LGBT
(lesby, gejov, bisexuálov a transe-
xuálov), aby sa vylieãili a stali „nor-
málnymi“.  „Zriadime centrum pre
mlad˘ch zo skupiny LGBT rovnako
ako centrá pre anonymn˘ch alko-
holikov. Budeme sa im aktívne
venovaÈ a lieãiÈ ich,“ uviedol
minister  mládeÏe a ‰portu  Rames
Tawadkar.

Ochrana  cudnosti?
Konzervatívne
Ïidovské noviny
editovali fo-
tografie, ktoré
zachytávali sve-
tov˘ch lídrov

poãas protiiteroristického pochodu
solidarity v ParíÏi. Z fotografií boli
odstránené viaceré Ïeny-politiãky,
vrátane kancelárky Angely
Merkelovej. Informáciu zverejnila
Russia Today. Îeny boli odstránené,
pretoÏe v konzervatívnych Ïidov-
sk˘ch publikáciách je zvykom, Ïe
Ïeny obvykle ch˘bajú na zverej-
nen˘ch fotografiách. Dôvodom je
vraj „ochrana cudnosti” Ïien.

V˘zva patriarchu
Mûsíc po útoku
dÏihádistÛ z Islám-
ského státu (ISIS),
ktefií zpÛsobili ex-
odus stovek tisíc
IráãanÛ – vãetnû

120 000 kfiesÈanÛ z mûst a vesnic na
Ninivské planinû, babylonsk˘
patriarcha chaldejské katolické
církve Louis Raphael I. Sako vyzval
vûfiící své církve a dal‰í pokfitûné
osoby, „aby ãelili nastalé situaci“
a zachránili místní kfiesÈanské ko-
munity pfied nebezpeãím napros-
tého vyhubení a umoÏnili jim b˘t
i nadále „kvasem“ ve spoleãnosti
rozervané sektáfisk˘m konfliktem.    

(Tkkbs,  res claritatis, hlavnespravy)

Mal som problém
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Podºa jednej gréckej legendy
vyplavili morské vlny 
v 9. aÏ 12. storoãí, v blízkosti
klá‰tora Athos na
Chalkidikách, pozoruhodnú
ikonu. Obraz predstavuje
Matku BoÏiu, ktorá na svojej
jednej ruke drÏí kráºovské
DieÈa a druhou ukazuje na 
svojho Syna - ako na „cestu,
pravdu a Ïivot“. 

Mnísi, ktorí na‰li obraz, ho zaniesli do
chrámu „Katholikon“, vo svojom klá‰to-
re. Nasledujúci deÀ ikona z chrámu zmi-
zla. Mnísi ju v‰ak vzápätí objavili na prahu
veºkej brány. Keì sa táto udalosÈ znova
a znova opakovala,  rozhodli sa, Ïe práve
na tom mieste postavia malú svätyÀu
Matky BoÏej. Dali jej meno Portaitissa –
„StráÏkyÀa brány“. Uplynuli dlhé
storoãia. AÏ napokon v roku 1980 otvorili
mnísi v spomínanom areáli klá‰torn˘ch
budov - v pustovni Narodenia Krista –
ateliér, v ktorom zaãali maºovaÈ ikony.
Ako prvú namaºoval jeden z tamoj‰ích
mníchov  vernú kópiu  Portaitissy.

Prelomové volanie
V tom ãase José Munos, pôvodom

z Chile, Ïijúci v Montreale ako profesor
histórie umenia, prijal pravoslávie. UÏ za-
krátko ho ãosi Èahalo do Grécka - na horu
Athos, kde túÏil spoznaÈ tamoj‰ích ikono-
grafov.  Keì vo‰iel do pustovne Narode-
nia Krista, zostal ako fascinovan˘ stáÈ
pred obrazom Portaitissy. Pri pohºade na
túto ikonu mal pocit, akoby stretol nieko-
ho, s ktor˘m ho spája vzájomná láska.
Jasne si uvedomoval, Ïe do jeho Ïivota
vstúpila akási vy‰‰ia moc. Márne prosil,
aby mu mnísi predali ikonu, ktorá ho tak
oãarila. Pre gréckych mníchov mala
nevyãísliteºnú cenu a trvalé miesto na
Athose.    

V priebehu noãnej bohosluÏby sa
v tomto areáli vÏdy spieva hymnus „Axion
estin“: „Veru, je dôstojné, Matka
BoÏia, aby sme Èa velebili.“ Poãas to-
hto spevu José Munos kºaãal pri nohách
svätej Panny a do srdca sa mu opäÈ vrátil
pokoj. Za ranného úsvitu odi‰iel
k morskému brehu, kde ho uÏ ãakala jeho
loì. Zrazu zaãul, ako ho niekto volá po
mene. Bol to predstaven˘ klá‰tora
a priná‰al mu zabalenú ikonu s obrazom
Portaitissy. Netajil sa t˘m, Ïe mu to
prikázal vnútorn˘ hlas. „Táto ikona je
znamenie pre Západ,“ oznámil José
Munosovi a nechcel za Àu Ïiadne
peniaze. Josému povedal, Ïe je  to dar
a milosÈ.

Milujúce Ježišove ruky
José Munos vyhovel jeho prosbe a e‰te

pred odchodom z Athosu sa vrátil do
klá‰tora Iviron, aby sa darovanou ikonou
dotkol tisícroãného originálu. Potom ju
na znak úcty pobozkal a odviezol si ju do-
mov. Dva roky mal vzácnu ikonu vo svojej
izbe v Montreali a denne sa pri nej mod-
lieval. Koncom novembra v roku 1982 ho
zrazu uprostred noci prebudila prenikavá
vôÀa ruÏí, ãi skôr svätého oleja na po-
mazanie, ktor˘ sa pouÏíva na sviatoãné
svätenie. José Munos s prekvapením
zistil, Ïe táto vôÀa sa ‰íri priamo
z ikony a vyteká z ruãiãiek malého
JeÏi‰ka. Onedlho sa rozhodol, Ïe
zázraãnú ikonu prenesie do neìalekej
malej katedrály, aby bola prístupná aj
ìal‰ím veriacim. Odvtedy z nej nikdy
neprestal vytekaÈ tajomn˘, prenikavo

voÀajúci, olej. Staãila malá kvapôãka
a cel˘ priestor sa naplnil ºúbeznou vôÀou,
ktorá mala povzná‰ajúci vplyv  aj na ºud-
skú du‰u. Aby si vôÀu z ikony mohli do
svojich domovov odniesÈ v‰etci, v kate-
drále rozdávali veriacim bavlnené ‰atôãky
s kvapkou zázraãného oleja.

Zázrak na pokračovanie
Katolíci v Quebecku sa do zázraãnej

ikony skutoãne zamilovali. Jej ìal‰ie
a ìal‰ie reprodukcie sa postupne tak
veºmi roz‰írili, Ïe obrazom Portaitissy sú

❥ „Je to znamenie 
pre chudobn˘ch.“

PANNA MÁRIA

Vôňa ikony
STRÁŽKYŇA BRÁNY❃ VOLANIE NA HORU ATHOS❃ IKONA PRE ZÁPAD

❃ ZÁZRAČNÝ OLEJ❃ ZNAMENIE JEDNOTY

Detail obrazu.

Originál ikony Portaitiissa.

Chrám na Athose, v ktorom sa ikona                   
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pomaºované nielen stovky dvier na kos-
toloch, ale majú svoje miesto aj na
mnoh˘ch domácich oltároch. A ão je
naozaj neuveriteºné, aj z t˘chto reproduk-
cií vyteká rovnak˘ zázraãn˘ voÀav˘ olej!
Staãí jediná kvapka z tejto tekutiny na
kúsku vaty, aby jej dotyk uzdravil telá ãi
du‰e chor˘ch. „Je to znamenie pre chu-
dobn˘ch,“ povedala Panna Mária
vizionárom v MedÏugorí. ëal‰ie dva
v˘znamy tohto zázraku. Prv˘ je potvrden˘
tesnou súvislosÈou medzi Matkou BoÏou
a Duchom Svät˘m. Liturgická gréãtina to
vyjadruje veºmi presne. V nej znamená:
Panaghia „Najsvätej‰ia“ a Panaghion
„Najsvätej‰í Duch“. Druh˘ - jasná súvis-
losÈ medzi Západnou a V˘chodnou
Cirkvou.

Matka BoÏia si teda praje budúce
spojenie katolíkov s pravoslávnymi
a ur˘chlené obnovenie kresÈanskej
jednoty.  

OLIVIER CLÉMENT
(France catolique)

Vyrastala som v úplnej a har-
monickej rodine. V detstve
som zaÏila veselé a pestré
situácie.  Aj v ‰kole som 
patrila medzi usilovn˘ch
Ïiakov. Veºa som ‰portovala,
zapájala som sa do rôznych
aktivít. AÏ do pätnástich
rokov som nemala Ïiadne
zdravotné problémy, ani
problémy so správaním. 

Zákerné jedlo
V období dospievania som sa

nevedela vyrovnaÈ so svojimi fyzick˘mi
zmenami. Zrazu som zaãala priberaÈ.
Moje my‰lienky sa toãili len okolo mojej
váhy a postavy. Neustále som cítia hlad.
SnaÏila som sa vyvíjaÈ v‰elijaké aktivity,
len aby som nemusela  jesÈ. Dlho som
v‰ak hladná nevydrÏala. 

Tento zápas ovplyvÀoval moju
psychiku. V ‰estnástich som zaãala
mnoÏstvo stravy redukovaÈ zvracaním.
Bolo to silnej‰ie ako moja vôºa. Potrebo-
vala som pomoc. 

Volanie do Neba
Bola som ne‰Èastná. Nikomu som sa

neodváÏila zdôveriÈ. Volala som do Ne-
ba v nádeji, Ïe sa to zmení. Cel˘ môj
metabolizmus sa celkom naru‰il.
Rapídne som schudla a hoci som  vyze-
rala dobre, nikto netu‰il, ão sa odohrá-
va v mojom vnútri. Postupne som sa
uzatvárala do seba.  V roku 2004 som
dostala od sestry na Vianoce knihu
s názvom Si viac, neÏ koºko váÏi‰. 

ËaÏko som vtedy chápala, Ïe moja
identita si nemusí  zakladaÈ na postave.
Îenské  magazíny  ma  presviedãali
o inom. Moja sestra uÏ vtedy milovala
JeÏi‰a a s mamou sa za mÀa modlievali.
Raz mi sestra povedala, Ïe keì sa bu-
dem k JeÏi‰ovi s láskou modliÈ, urãite mi
pomôÏe. Zaãala som o Bohu prem˘‰ºaÈ.
Po modlitbách za vyslobodenie z pút
bulímie som naozaj pocítila, ako mi Boh
zlomil tieto reÈaze. 

Vyslobodenie 
Sestra mi radila, aby som pozvala

JeÏi‰a Krista do môjho sveta. Obozna-
movala som sa s t˘m, ão pre mÀa JeÏi‰

urobil na kríÏi. Pochopila som, Ïe hlad,
ktor˘ som mala, bol predov‰etk˘m  hlad
du‰e. Od sestry som dostala Bibliu. âím
viac ãasu som trávila v BoÏom slove, t˘m
väã‰ie uspokojenie som cítila. 

Na‰la som Chlieb, ktor˘ ma skutoãne
nas˘til. Dnes z BoÏieho  slova ãerpám
silu a povzbudenie. Pán mi dáva
múdrosÈ pre rôzne rozhodnutia.
ZaÏívam aj uzdravujúcu BoÏiu moc,
dostávam odpovede na modlitby, mám
jasné vedomie, Ïe BoÏia ruka a jeho
priazeÀ sú vÏdy so mnou. 

Uzdravila ma Jeho láska 
JeÏi‰ si celkom získal moje srdce.

Vediem domácu skupinu dievãat, aby
ão najskôr na‰li skutoãn˘ chlieb Ïivota.
Milosrdn˘ Boh mi v‰etko odpustil a dal
mi novú ‰ancu. Pracujem na recepcii
v jednom z najvyhºadávanej‰ích
päÈhviezdiãkov˘ch hotelov na svete,
kde prichádzam denne do kontaktu
s ºuìmi z mnoh˘ch krajín. Chcem, aby
spôsob môjho Ïitia priÈahoval aj
druh˘ch ºudí k JeÏi‰ovi, aby sa dozvedeli
o nekoneãnej láske milujúceho Boha. 

ANDREA MIHALOVIâOVÁ 
(VíÈazn˘ Ïivot ã. 1/2012)

Boh láme reťaze
CHOROBA PUBERTIAČOK ❃ SPÁSONOSNÁ SESTRA 

❃ UZDRAVUJÚCE SV. PÍSMO ❃ NOVÁ ŠANCA

❥ „Koneãne som na‰la
Chlieb, ktor˘ ma 

skutoãne nas˘til.“
ANDREA MIHALOVIâOVÁ

Mapa ostrova.

           nachádza.
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BlíÏil sa koniec 2. svetovej 
vojny, keì sa v malom  
talianskom meste San Valenti-
no, v okrese Castellarano,
odohrala tragická udalosÈ. 

Neºútostní komunistickí partizáni tam
v apríli 1945, „z nenávisti proti viere“,
chladnokrvne zavraÏdili 14-roãného se-
minaristu Rolanda Riviho. Neobyãajn˘
cynizmus tohto  brutálneho násilia
najlep‰ie dokresºujú v˘kriky sfanatizova-
n˘ch tzv. revolucionárov: „Zajtra bude-
me maÈ o jedného kÀaza menej!“

A kto bol mlad˘ seminarista Rolando
Rivi? Narodil sa 7. januára 1931 práve
v San Valentine ako prostredn˘ z troch
synov v roºníckej rodine Roberta a Alber-
tiny Riviov˘ch. Hoci bol veºmi Ïiv˘m
chlapcom, poãas modlitby sa zmenil na
nepoznanie a dokázal sa jej oddaÈ cel˘m
srdcom. Veºk˘m vzorom a uãiteºom mu
bol miestny farár Don Alberto Camellini.

Zaãiatkom jesene 1942 vstúpil Rolan-
do do seminára v Marole, ale  nemecká
okupácia v roku 1944  ho prinútila vrátiÈ
sa do svojho rodiska. Pod vedením svoj-
ho milovaného farára v‰ak aj naìalej
usilovne pokraãoval v ‰túdiu. Tak
nesmierne sa te‰il na svoje budúce
kÀazstvo, Ïe nikdy neprestal nosiÈ
sutanu. A to sa mu stalo osudn˘m...

Pošliapaná ľudskosť
ËaÏko moÏno in˘mi slovami nazvaÈ

konanie tamoj‰ích partizánov, ktorí 10.
apríla 1945 zajali tohto nevinného mladí-
ka s ãist˘m srdcom. Uväznili ho v zrube
v neìalekom lese a rodiãom odkázali:
„Nehºadajte svojho syna. My,
partizáni, sme ho len na krátky ãas
zobrali so sebou...“ 

No uÏ o ‰tyri dni na‰iel doráÀané
m⁄tve telo svojho milovaného syna
Rolandov otec s farárom Donom Alber-
tom. Jeho tvár bola posiata modrinami
a krvn˘mi podliatinami od mnoh˘ch
úderov. Aj na hornej ãasti Rolandovho
tela boli stopy brutálneho muãenia.  Dve
strely v ºavom spánku a ìal‰ie v jeho
hrudi v oblasti srdca ukonãili Ïivot
mladého seminaristu...   

AÏ o niekoºko rokov sa prihlásil muÏ,
ktor˘ bol oãit˘m svedkom Rolandovej
muãeníckej smrti. „Keì mladík vytu‰il,

Ïe jeho únoscovia nepoznajú zºuto-
vanie, poprosil ich, aby sa mohol
aspoÀ naposledy pomodliÈ za nich
a za svojho otca a svoju matku.“ A po
chvíºke odmlky svedok pokraãoval slova-
mi: „Zmocnil sa ma obdiv nad úÏas-
nou silou, ktorá vyÏarovala z tohto
e‰te stále chlapca. Pokojn˘m hlasom
svojim muãiteºom hovoril, Ïe JeÏi‰ je
svojou láskou a milosrdenstvom nie-
len jeho priateºom. Îe je priateºom
v‰etk˘ch ºudí, Ïe v‰etk˘ch bezhra-
niãne miluje...“  

Porazená slepá nenávisť
Roland Rivi bol pln˘ ãistej a povzná-

‰ajúcej lásky.  MoÏno práve ona vzbudila
toºkú nenávisÈ v zaslepen˘ch fanatikoch.
Napriek utrpeniu sa mladík aÏ do

posledn˘ch chvíº modlil k milovanému
JeÏi‰ovi aj za svojich muãiteºov. 

To, Ïe  cel˘ patril Bohu,  prejavoval
navonok aj nosením sutany. „NemôÏem
a nesmiem odloÏiÈ svoje obleãenie.
Nemám strach, svoju sutanu nosím
s hrdosÈou. NemôÏem sa pred nik˘m
skr˘vaÈ, pretoÏe patrím Pánovi.“ E‰te

poãas muãenia strhli partizáni z jeho
nevinného chlapãenského tela za-
krvavenú sutanu, nastokli ju na drvenú
Ïrì a vyvesili pred svojím sídlom ako
odstra‰ujúcu vojnovú trofej... 

Svetlo lásky
Je priam príznaãné, Ïe proces Rolan-

dovho blahoreãenia sa zaãal krátko po
páde berlínskeho múru v roku 1989.
V roku 2001 sa ako blesk roz‰írila správa
o zázraku na príhovor Rolanda Riviho.
Anglické dieÈa sa uzdravilo z ÈaÏkej
formy leukémie vìaka tomu, Ïe jeho
rodiãia mu dali pod vankú‰ Riviho re-
likviu. Bol to zakrvaven˘ pramienok Ro-
landov˘ch vlasov, ktor˘ zúfal˘m rodiãom
zo San Valentina priniesol ich priateº. Pre
zomierajúce dieÈa si ho vyprosil od miest-
neho kÀaza  Giovanniho B. Colussa. 

O päÈ rokov tento zázrak uznali aj
predstavitelia Katolíckej cirkvi.  Rolanda
Riviho blahoreãili 5. októbra 2013.
A o niekoºko dní uloÏili jeho telesné po-
zostatky do krypty kostola Pieve di San
Valentino, (pod hlavn˘m oltárom).

V túÏbe za dotykom nevinnej a ãistej
lásky prichádza do tohto neveºkého
BoÏieho chrámu ãoraz viac pútnikov. 

Mag. Theol. TOMÁ· KIML

❥ „NemôÏem a nesmiem
odloÏiÈ svoje obleãenie.

Nemám strach, svoju sutanu
nosím s hrdosÈou. NemôÏem sa
pred nik˘m skr˘vaÈ, pretoÏe
patrím Pánovi.“ ROLANDO RIVI

Patrím Bohu
MLADÝ SEMINARISTA ❃ ZAJATEC VRAHOV ❃ VERNÝ BOHU ❃ SMRŤ

S MODLITBOU ZA NEPRIATEĽOV ❃ PRÍKLAD LÁSKY 

Mlad˘ seminarista Rolando Rivi.
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„Potom vás vydajú na muãenie,
budú vás zabíjaÈ a v‰etky národy
vás budú nenávidieÈ pre moje
meno.“ (Mt 24, 9).

Muãeníctvo nie je záleÏitosÈou
minulosti. V súãasnosti zomrie
roãne vo svete za vieru asi 
170 tisíc kresÈanov a milióny
sú prenasledované. Veriaci
v JeÏi‰a Krista sú najprenasle-
dovanej‰í  zo v‰etk˘ch in˘ch
náboÏenstiev! 

Vidíme, ako sa napæÀajú slová BoÏieho
Syna:

„Potom vás vydajú na muãenie,
budú vás zabíjaÈ a v‰etky národy
vás budú nenávidieÈ pre moje
meno.“ (Mt 24, 9). 
Prenasledovatelia kresÈanov nenávidia

Krista a zabíjajú nevinn˘ch ºudí, ktorí „sa
previnili“ len t˘m, Ïe v neho veria. 

JeÏi‰ hovorí: 
„Kto uverí a dá sa pokrstiÈ, bude

spasen˘, ale kto neuverí, bude 
odsúden˘“. (Mt 16, 16).

Vraždiaci fanatizmus 
KresÈanov vydajú na smrÈ aj ich naj-

bliÏ‰í, ba neraz ich sami zabijú. Tak to bo-
lo aj v prípade Fatimy Al-Mutairiovej,
dievãaÈa zo Saudskej Arábie, ktoré uverilo
v Krista. Zabil ju vlastn˘ otec. Príbuzní
uväznen˘ch alebo zabit˘ch kresÈanov
zostávajú bez základn˘ch prostriedkov na
Ïivobytie. Prenasledovanie sa ãasto
zakr˘va za vymyslené obvinenia z uráÏky
proroka Mohameda. Tak˘to zákon
umoÏÀuje väzniÈ a psychicky t˘raÈ

„obvineného“, alebo ho beztrestne zabiÈ,
(Asia Bibi v Pakistane, ãi pastor Jousef
Nadarkhanni z Iránu a mnohí ìal‰í).
Svedectvom neºudskosti je aj prípad
dvoch pakistansk˘ch bratov, ktorí sa pred
niekoºk˘mi rokmi obrátili na súd so Ïia-
dosÈou o ochranu svojich kresÈansk˘ch
práv. No keì po prehratom procese
opú‰Èali súdnu budovu, zavraÏdili ich dva-
ja moslimovia, ktorí dodnes neboli
potrestaní. 

Krvavá nenávisť    
V Iraku a v S˘rii naìalej pokraãuje

vyhladzovanie kresÈanov. Po vlne v˘bu-
chov v irack˘ch kostoloch s tisíckami
m⁄tvych, a po stovkách  únosov a vráÏd,
opustili desaÈtisíce kresÈanov svoju vlasÈ.
Vojna v S˘rii trvá a uÏ úplne vyhubila
kresÈanské spoloãenstvo v Homse. Za-
ãiatkom apríla 2014 tam „neznámi
páchatelia“ zavraÏdili pátra Fransa van
der Lughta. Medzinárodné islamské
organizácie v S˘rii zabíjajú a uná‰ajú
kÀazov, rehoºné sestry a biskupov. 

Modlitba a pomoc  
Na‰ou povinnosÈou je v‰emoÏne

pomáhaÈ na‰im kresÈansk˘m bratom
a sestrám v ich ne‰Èastí a zároveÀ sa snaÏiÈ
evanjelizovaÈ prenasledovateºov. Prosme
JeÏi‰a o pokoj, bezpeãnosÈ a slobodu pre
prenasledovan˘ch kresÈanov. UÏ sme
vydali prvé ãíslo arabskej verzie Milujte
sa!.  Sv. Ján Pavol II. pí‰e:  „V na‰om
storoãí sa vrátili muãeníci, ãasto
nepoznaní, takmer neznámi vojaci
veºkej BoÏej veci. Nakoºko je to
moÏné, nesmú sa v Cirkvi stratiÈ ich
svedectvá.“ Prosme Boha o to, aby sa
nezabudlo na ich svedectvá, ale aj o to,
aby Boh skrátil ãas najhor‰ieho prenasle-
dovania kresÈanov v dejinách: 

„A keby sa tie dni neskrátili, neza-
chránil by sa nik. Ale kvôli vyvo-
len˘m sa tie dni skrátia“ (Mt 24, 22) 

BARTOLOMIEJ GRYSA 
(Milujte sa!)

VraÏdia deti
Bojovníci teroristickej orga-
nizácie „Islamsk˘ ‰tát“ (IS)
sa nezastavia ani predt˘m,
aby deÈom kresÈansk˘ch
rodín, ak odmietnu zriecÈ sa
svojej viery, zoÈali hlavy.

Informoval o tom ako „farár
Bagdadu“ známy Angliãan Andrew
White. Dozvedel sa, Ïe bojovníci IS
okrem iného sÈali hlavy 4 kresÈan-
sk˘m deÈom mlad‰ích ako 15 rokov.
Deti odmietli odrecitovaÈ z koránu
a povedali: „My milujeme JeÏi‰a.
My sme ho vÏdy nasledovali. JeÏi‰
je stále pri nás!“ Vzápätí im bojov-
níci zoÈali hlavy. 

Hrozby „farárovi Bagdadu“
Anglikánsky farár viedol od

r. 2005 anglikánsku FarnosÈ sv. Jura-
ja v Bagdade, ktorá mala kedysi
4000 ãlenov. Medzit˘m väã‰ina u‰la. 
Aj White sám na radu duchovnej
hlavy anglikánov, arcibiskupa 
Justina Welbyho z Lond˘na, sa
z bezpeãnostn˘ch dôvodov
predbeÏne do Iraku nevráti. 
IS uverejnila na internete hrozby, 
Ïe ho zavraÏdí. UÏ preÏil poãetné
útoky a aj ho muãili. 

Z kostolov väznice
Od vpádu do irackého Mosulu

v lete tam teroristi IS mnohé kostoly
premenili na väznice. Väznia v nich
muÏov aj Ïeny. Iné slúÏia ako sklady
zbraní. T˘m rastie nebezpeãenstvo,
Ïe budú zniãené pri leteck˘ch
náletoch. V Mosule Ïilo v r. 2003 aÏ
60 000 kresÈanov, teraz sú takmer
v‰etci  preã. Vcelku u‰lo pre teroris-
tami viac ako 250 000 kresÈanov
najmä do kurdsk˘ch oblastí. (zg)

Smrť za Krista
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Narodil som sa v roku 1942
v anglickej kresÈanskej rodine.
Po ukonãení  strednej ‰koly
u jezuitov som sa prihlásil na
univerzitu v Durhame. KeìÏe
som nikdy nezaÏil BoÏiu lásku,
ani  prítomnosÈ Ducha Sväté-
ho, postupne som vo viere tak
ochladol, Ïe na sv. om‰u som
chodieval len málokedy. 

V Durhame som sa zoznámil so Sue,
mladou Ïenou, do ktorej som sa zaºúbil.
Po ukonãení ‰túdií sme si obaja na‰li
prácu a zakrátko sme sa zosobá‰ili. Hoci
bola Sue ateistka, súhlasila so svadbou
v katolíckom kostole. Potom sme sa
presÈahovali do blízkosti Lond˘na, kde
sme si kúpili dom.

Svedectvo živej viery
V roku 1975  sme zaãali nav‰tevovaÈ

malú diskusnú skupinu pre manÏelské
páry. Ich cieºom bolo preskúmaÈ vieru
v rôznych cirkvách, ako aj úlohu Ducha
Svätého v Ïivote kresÈanov. Zasiahlo nás
tam svedectvo manÏelského páru
z miestnych baptistov. JeÏi‰ bol s nimi
v kaÏdom momente a vo v‰etkom, ão ro-
bili. Hovorili k Nemu a On ich viedol
a pomáhal im. Baptistka postrehla, Ïe
príbeh moju Sue zasiahol. UÏ nasledujúci
deÀ jej darovala modern˘ preklad Biblie
s odporúãaním, aby si preãítala niektoré
z listov Petra alebo Pavla. 

Ja som na druh˘ deÀ musel odcesto-
vaÈ na sluÏobnú cestu.  Moju manÏelku
v ten veãer zaujal Nov˘ Zákon,  aj
kresÈansk˘ televízny program, v ktorom
známa katolíãka tieÏ zanietene rozprá-
vala o svojej viere. NeÏ sa Sue uloÏila
k spánku, sa po prv˘ raz modlila za vieru.
Nedávna ateistka si zrazu uvedomila, Ïe
je BoÏím dieÈaÈom, Ïe JeÏi‰ aj za Àu zom-
rel a Ïe Duch Svät˘ je Ïiv˘ aj v nej. Keì
som sa vrátil, doma ma privítala nová
kresÈanka! A jej viera bola oveºa viac Ïivá,
ako tá moja... 

Dotyk Ducha Svätého
V jednu nedeºu mi moja Ïena navrhla,

aby sme nav‰tívili miestnu anglikánsku
cirkev. Pri‰li sme na rannú BohosluÏbu .
KázeÀ sa mi veºmi páãila. Pri odchode

z kostola  som si podal ruku s kÀazom
a ìakoval som mu. On mlãal, nepú‰Èajúc
moju ruku. AÏ po mojom treÈom pokuse
o konverzáciu nakoniec povedal: „Viete,
ako veºmi Vás Boh miluje?“ Zmohol
som sa iba  na slovo: „nie“. 

„Boh chce zmeniÈ Vá‰ Ïivot“,
pokraãoval, „chcel by som sa s Vami
modliÈ“. Zaviedol ma späÈ do kostola.
Kºakli sme si pred Krista. PoloÏil svoju
ruku na moje rameno a modlil sa za to,
aby som spoznal BoÏiu lásku a aby sa môj
Ïivot zmenil. Potom sa zaãal modliÈ
v ãudnom jazyku a ja som si pomyslel, Ïe
je urãite cudzinec. 

Šok v katolíckom kostole
Nasledujúci pondelok som ‰iel opäÈ

do Lond˘na, kde som pracoval. Nevdojak
som zaparkoval pred mal˘m katolíckym
kostolom, neìaleko mojej kancelárie.
Ako zhypnotizovan˘ som vo‰iel do
kostola, ktor˘ bol celkom prázdny.
Kºakol som si pred ukriÏovan˘m Kristom
pred oltárom. „âo sa deje?“ Sp˘tal som
sa Ho. „Som veºmi zmäten˘“. V tom
okamihu ma zaliala BoÏia láska. Roz-
plakal som sa a potom som oºutoval
v‰etky svoje hriechy, prosiac  Pána o od-
pustenie. Zaãal som sa modliÈ ãudn˘m
jazykom, ale zastavil som to, lebo som
nemal poÀatia, ão to znamená. Postavil
som sa a spieval som z celého hrdla ne-
jaké staré hymny. Po chvíli som sa pozrel
na hodinky a zistil som, Ïe som tam
strávil tri hodiny! Ponáhºal som sa do
práce. Videl som, Ïe v‰etci, ktorí kráãali
oproti mne, odchádzali z chodníka.
Preão? Stále som z plného hrdla spieval
hymny... 

Potrebujeme Božie svetlo
Keì som sa veãer

vrátil domov, v‰et-
ko som povedal
svojej Ïene. Potom
som zatelefonoval
anglikánskemu
kÀazovi. „âakal
som, Ïe mi za-
voláte“, povedal.
„Nastúpte do au-
ta a príìte za
mnou“. PoÏiadal

som ho, ãi mi vie vysvetliÈ tie zvlá‰tne
veci, ktoré som zaÏil. „Uãím sa poãúvaÈ
hlas Ducha Svätého. Povedal mi,  Ïe
Vás mám drÏaÈ za ruku – tak som to
urobil. A potom som od Neho  pocítil,
Ïe spoznáte BoÏiu lásku a vá‰ Ïivot
uÏ nebude nikdy tak˘ ako predt˘m“. 

Sv. om‰a bola odvtedy pre nás
miestom stretávania sa so Ïiv˘m Bohom.
Dva roky som neprestajne ãítal Sväté pís-
mo od zaãiatku do konca. Uãil som sa
pochopiÈ pravdu BoÏieho slova. Po
niekoºk˘ch rokoch ma prijali za ãlena
Medzinárodnej katolíckej charizmatickej
obnovy v sluÏbe (ICCRS) a takmer
súãasne ma zvolili aj za jej  prezidenta.
Túto funkciu som vykonával vo Vatikáne
celé desaÈroãie. Do mojej mysle sa
hlboko vryli stretnutia som svät˘m Jánom
Pavlom II, veºk˘m podporovateºom Ka-
tolíckej charizmatickej obnovy. 

K Duchu Svätému ma v roku 1976
priviedol úÏasn˘ kÀaz. Odvtedy nosí celá
moja rodina vo svojich srdciach JeÏi‰a
Krista. Vykroãil som na vzru‰ujúcu cestu
viery, ktorú by som nevymenil za niã na
svete. ëakujem Ti Pane!

CHARLES WHITEHEAD

❥ „Vykroãil som na
vzru‰ujúcu cestu viery,

ktorú by som nevymenil 
za niã na svete. 
ëakujem Ti Pane!“    

CHARLES WHITEHEAD

Kto hľadá, nájde...
HĽADANIE PRAVDY ❃ SVETLO SVEDECTIEV ❃ ČUDNÁ MODLITBA ❃

STRETNUTIE S JÁNOM PAVLOM II. ❃ DUCH SVÄTÝ  A APOŠTOLÁT SVETA

Charles Whitehead.
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Vatikánista Andrea Tornielli
publikoval na webstánke Vati-
can Insider seriózne svedectvo
o bilokácii Pátra Pia maìarské-
mu väzÀovi kardinálovi Josze-
fovi Mindszentymu, ktor˘ bol
perzekuovan˘ v päÈdesiatych
rokoch.

Svedectvo sa nachádza v nedávno vy-
danej knihe prezentovanej k 10. v˘roãiu
posvätenia nového sanktuária v San
Giovanni Rotondo, kde je telo sve-
toznámeho kapucína pochované.

Bilokácia je mimoriadny mystick˘ jav,
ktor˘ spôsobuje, Ïe osoba sa nachádza na
dvoch miestach súãasne. Páter Pio mal
tento vzácny dar. Mnohí oãití svedkovia
z rôznych ãastí sveta dosvedãujú Piovu
prítomnosÈ, detailne ho opísali alebo sa
s ním dokonca súãasne rozprávali.

József kardinál Mindszety, arcibiskup
Ostrihomu, prímas a regent Maìarska,
bol uväznen˘ komunistami v decembri
1948 a v nasledujúcom roku odsúden˘ na
doÏivotn˘ trest odÀatia slobody. Bol fa-
lo‰ne obvinen˘ zo sprisahania proti vláde
a strávil osem rokov vo väzení, neÏ bol
prepusten˘ poãas Maìarského povstania
v roku 1956. Uch˘lil sa do Kancelárie
obchodnej delegácie Spojen˘ch ‰tátov
americk˘ch v Budape‰ti, kde zotrval aÏ do
roku 1973.

Tu je text, ako Battisti opisuje zázraãné
scény: „Kapucín so stigmami, zatiaº ão
zotrvával v San Giovanni Rotondo,
i‰iel sa pozrieÈ na kardinála
priná‰ajúc mu chlieb a víno urãené,
aby sa stalo telom a krvou Krista.“

„Ako je dobre známe,” spomína
Battisti, „kardinál Mindszety bol

zatknut˘, uvrhnut˘ do väzenia, sle-
dovan˘ systematicky po cel˘ deÀ.
Postupom ãasu jeho túÏba sláviÈ
svätú om‰u v˘razne narástla.

Raz ráno sa páter Pio dostavil pred
kardinála so v‰etk˘m, ão potreboval
na slávenie svätej om‰ej a páter Pio
mu posluhoval a potom sa rozprávali
aÏ napokon páter Pio zmizol so
v‰etk˘m, ão si priniesol so sebou.

Jeden kÀaz z Budape‰ti mi povedal
dôverne o tejto epizóde s otázkou, ãi
by som mohol dostaÈ potvrdenie
pravdivosti od pátra Pia. Odpovedal
som, Ïe keby som sa zo zvedavosti na
nieão takéto op˘tal, páter Pio by ma
urãite s krikom vyhnal z miestnosti.”

Ale jedného veãera v marci v roku
1965, sa na konci rozhovoru Battisti pred-
sa len sp˘tal stigmatizovaného mnícha:
„Otãe, ãi by kardinál Mindszenty
rozpoznal Pátra Pia?”

Po prvej reakcii plnej podráÏdenia
Párter Pio odpovedal:

„No, stretli sme sa uÏ a rozprávali
sa, a tak si myslí‰, Ïe by si ma uÏ
nepripomenul?”

T˘m potvrdil bilokáciu kardinála v cele.
„Potom, dodal Battisti, Páter Pio ostal
smutn˘ a povedal: Diabol je odporn˘,
ale to, ako sa zachovali ku kardinálovi
je odpornej‰ie neÏ diabol, odkazujúc
na tyranské zaobchádzanie, ak˘m
kardinál trpel“.

Páter Pio zakonãil: „SpomeÀ si
v modlitbe na tohto veºkého vyzná-
vaãa viery, ktor˘ si tak veºmi pre
Cirkev vytrpel.”

Zdroj: Amerika potrebuje Fatimu

■ Poºsk˘ parlament rozhodol, Ïe
rok  2015 vyhlási za pamätn˘ rok
Jána Pavla II. Parlament by tak chcel
oceniÈ „enormné nasadenie“ Jána
Pavla II, za opätovné nastolenie
nezávislého poºského ‰tátu v r.
1989, keì sa v Poºsku skonãila vláda
komunistického reÏimu. 

■ Najväã‰ie Ïivé jasliãkové hry
uviedli v americkom meste Provo,
‰tát Utah. Na znázornení biblické-
ho príbehu narodenia JeÏi‰a Krista
sa zúãastnilo aÏ 1039 ºudí plus Èavy,
oslík a oveãky. Prelomil  sa tak
rekord so 898 úãinkujúcimi na
takomto podujatí z minulého roku
vo Veºkej Británii. 

■ Známy hollywoodsk˘ herec
Joe Mantegna oznámil nové fil-
mové spracovanie Ïivota pátra Pia.
Biografia tohto populárneho svätca
sa má nakrúcaÈ na originálnych
miestach v Taliansku.  Mantegna
bude nezvyãajného kapucína hraÈ
sám. Jedno percento z v˘nosu filmu
má plynúÈ do americkej nadácie
pátra Pia.

■ Pod vplyvom vojenského kon-
fliktu na Ukrajine poãetné pravo-
slávne farnosti na západe krajiny
vystúpili z Moskovského patriarchá-
tu. Na Ukrajine sú dve pravoslávne
cirkvi Moskovského aj Kyjevského
patriarchátu. Zákon tam dáva
farnostiam právo zmeniÈ svoju prís-
lu‰nosÈ aj proti vôli farára. Potreb-
né je iba hlasovanie veriacich.

■ Západné spoloãenstvo ‰tátov
musí reagovaÈ na bezprostredné
ohrozovanie mnoh˘ch ºudí pre ich
náboÏenské presvedãenie. Uviedol
to vo vyhlásení predseda klubu
rakúskej ºudovej strany ÖVP
Reinhold Lopatka. „My, Európania,
nemôÏeme zostaÈ ºahostajní voãi
rastúcemu prenasledovaniu
kresÈanov a in˘ch náboÏensk˘ch
men‰ín predov‰etk˘m v mnoh˘ch
islamsk˘ch krajinách,“ uvádza
Lopatka. (r)

Páter Pio vo väzení

Kardinál József Mindszety, arcibiskup
Ostrihomu.

Páter Pio.
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Milí priatelia, dostali sme 
e-mail s príbehom, z ktorého
aÏ mrazí. Je to v‰ak reálny
príbeh a udial sa reálnym
ºuìom.  Predpokladáme, Ïe
tak˘to prípad vôbec nie je
ojedinel˘m.  UverejÀujeme ho
s povolením autorky, nielen
ako dôkaz, Ïe diabol dnes pô-
sobí veºmi intenzívne, ale aj
ako podnet na prevenciu pred
podobn˘mi úkazmi. Tou pre-
venciou je ostraÏitosÈ na zlo
a intenzívny duchovn˘ a svia-
tostn˘ Ïivot.  Mená v uvádza-
nom prípade sme pozmenili.

ANTON SELECK¯

PoÏehnan˘ deÀ Vám prajem,  rada by
som sa s Vami podelila o skúsenosÈ,
ktorú oznaãujem ako prelom v Ïivote
mojej dcéry, nakoºko ona sama uÏ
prestávala veriÈ v Boha a v peklo, za ão
pravdepodobne môÏu hlavne jej, uÏ vìa-
ka Bohu  - „b˘valí priatelia“.

Dcérka Kristy má 19 rokov,
‰tuduje na univerzite O‰etrovateºstvo.

ËaÏko zvláda ‰kolu, je psychicky i fyzicky
vyãerpaná. V krátkosti opí‰em, ão sa
udialo a uvediem to, ão napísala moja
dcéra svojej kamarátke.  Stalo sa to 15.
novembra 2014 medzi 4.00 aÏ 6.00 h.
ráno.

Tejto udalosti predchádzalo nasle-
dovné:

Kristy sa rozi‰la s priateºom, ão veºmi
ÈaÏko zná‰ala. Nejak˘ ãas to e‰te vyze-
ralo, Ïe to bude „fungovaÈ“, av‰ak
nestalo sa. Upadala stále viac do depresií,
nemala chuÈ ÏiÈ, schudla, nedokázala sa
sústrediÈ, v ‰kole mala zlé v˘sledky. 

Chlapec je ateista, 
a po‰tval aj Kristynine kamarátky proti

nej. Kristy ho bliÏ‰ie spoznala, zistila, Ïe
mal drogovú minulosÈ, Ïe má blízko k sa-
tanizmu, a Ïe ãítal ich „bibliu“. Tak zo
vzÈahu r˘chlo „u‰la“. Chlapec bol k nej
veºmi pozorn˘ a nakupoval jej drahé
darãeky. Ale keì ho Kristy nechala, zaãali
sa diaÈ ãudné veci. A tu uÏ je spomínan˘
deÀ 15. november 2014:

Kristy priviezla kamarátka na taxíku
ráno o 3,45 h. domov z diskotéky. Nevlá-
dala ani chodiÈ. Ona nikdy nezvykla piÈ.
Sama tomu nerozumela, ão sa s Àou de-
je. Dokonca mi tvrdila, Ïe v tú noc ju ten
„zl˘“ donútil nasilu piÈ, jedna ruka chyta-
la fºa‰u vodky a nútila ju piÈ a druhá ruka
ju Èahala späÈ. Dokonca má modriny na
ruke, na predlaktí a aj na nohách mala
samé modriny, pohryzenú ºavú ruku, bo-
la samá modrina po tele.

Kristy k tomu hovorí:
„Dnes ráno bol vo mne diabol aj

dlh‰ie... Preto som sa tak trápila... najprv
keì som pri‰la domov, teda z rozpráva-
nia mamy, ja si nepamätám... iba

záblesky... do‰la som domov, spadla
som na záchode,  mám hrãu na hlave,
tam som chcela zvracaÈ, nedalo sa.
Odpadla som. Zobrali ma do izby dali mi
lavór. Najprv som kecala, preão ma
neºúbi Samo,  preão i‰iel rad‰ej za k....
ako za mnou, atì... Mamka to uÏ
nezvládala,  zaãala sa modliÈ, a vtedy to
zaãalo. Zaãala som kriãaÈ, nechápala
som to, uÏ som to nebola ja. Nevedela
som rozprávaÈ, preh˘Àala som sa do
„mostíka“ a potom som odpadla.  Poze-
rala som sa na mamu t˘m nechutn˘m
smiechom, oãi vypúlené, komplet
ãierne.... Videla som aj Pannu Máriu, cez
maminu sa usmievala, a „on“ sa vo mne
vtedy zastavil,  a zasa som odpadla. 

Potom zasa dookola.
Vystrela som sa, h˘bala s krkom hla-

vou doºava, doprava, vyplazovala som
jazyk. Dali mi  obrázok JeÏi‰a, opºula
som ho, pof⁄kali ma  svätenou vodu,
a vtedy zaãalo  vo mne stra‰ne kriãaÈ.
Bolelo ma to a chcela som odísÈ preã,
nedalo sa, hr˘zla som sa celá, lebo ma to
stra‰ne bolelo a skonãilo to tak, Ïe ma-
ma zaãala kriãaÈ nejakú modlitbu, po-
tom dala na mÀa ruÏenec, na srdce, ja
som si roztrhla triãko, a kriãala som tak,

Diabol nikdy nespí

❥ „Vystrela som sa, h˘bala
s krkom hlavou doºava,

doprava, vyplazovala som
jazyk. Dali mi obrázok JeÏi‰a,
opºula som ho. Pof⁄kali ma
svätenou vodu, a vtedy zaãal
vo mne stra‰ne kriãaÈ.“ 

KRISTY FRIEDMANNOVÁ

NESPRÁVNY „PRIATEĽ “ ❃ REÁLNE PEKLO ❃ V ZÁPASE S DIABLOM ❃
ÚČINNÁ MODLITBA ❃ ZLO OKOLO NÁS ❃ UTIEKAJME SA K BOŽEJ LÁSKE
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Ïe to poãuli aj susedia Potom som na
chvíºu odpadla a ãudovala som sa, preão
som mokrá a ão sa deje... 

Mamina ma oblievala svätenou
vodou... Babka, dedo a mama ma drÏali,
nezvládali to, i‰lo zo mÀa stra‰né teplo.
Nemohla som niã robiÈ proti tomu, me-
talo to so mnou ako chcelo, dnes sa
neviem h˘baÈ, ani krkom, lebo ten som
mala stále napnut˘. Vyplazovala som
jazyk,  bolí ma sánka, oãi ma bolia -
mala som ich vyvrátené... Vymazala som
si Sama odv‰adiaº a necítim k nemu niã,
koneãne to zlo zo mÀa odi‰lo. Bola som
ním posadnutá a teraz necítim niã,
vôbec niã..“

Kristy po všetkom, 
ako sme sa o tom rozprávali, mala

bolesti po celom tele, ona uÏ asi rok cviãí
fittness, ale povedala, Ïe nikdy nemala
takú „svalovku“, ledva sa dokázala na
posteli pohnúÈ, kaÏd˘ kúsok svalov ju
bolel, dokonca i oboãie a u‰i. (!)

Kristy stále upierala pohºad na mÀa.
Sedela som pri nej na posteli a snaÏila
som sa ju upokojiÈ.  V ruke som drÏala sv.
ruÏenec a neustále som sa modlila: naj-
skôr Otãená‰, Zdravas, potom korunku
BoÏieho milosrdenstva a keì som zaãala
opakovaÈ slová: JeÏi‰u milosrdenstvo,
vtedy sa to v nej akoby zobudilo a zaãala
sa metaÈ, vystieraÈ, kriãaÈ, smiaÈ sa, vypla-
zovaÈ jazyk, pºuvaÈ a podobne.
ZakaÏd˘m, keì ju to vystrelo, tak hneì
na to odpadla, akoby do bezvedomia..
Povedala, Ïe keì odpadla, akoby ju to
zlo opustilo - síce odpadla, ale bola pri
plnom vedomí a poãula, ão sme sa
rozprávali.  SnaÏila sa zo v‰etk˘ch síl
udrÏaÈ sa pri vedomí, aby nezaspala, lebo
nechcela, aby to pokraãovalo, bála sa, Ïe
to zlo z nej neodíde a ona zaspí.

Počas toho metania sa,
keì sa Kristy podarilo na chvíºu dostaÈ

k sebe, tak ma prosila: „Maminka, ão je
to so mnou? PomôÏ mi, prosím...“
Prosila som ju, aby vyslovila slová:
„JeÏi‰u, milosrdenstvo!“ Nedokázala
ich vysloviÈ, akokoºvek sa snaÏila, jazyk sa
jej plietol, povedala, Ïe to nesmie pove-
daÈ, lebo ju ten zl˘ zabije, hrozne ju
v celom tele pichalo a zakaÏd˘m, keì sa
k⁄ãovito vystrela, tak mala vyvrátené oãi
a vraj videla nieão ãervené, ako peklo...
Dokonca môj otec keì ju drÏal, sa pri nej
stra‰ne potil, aj môj brat bol prítomn˘,
pozoroval dianie a aj on tvrdil, Ïe z neho
aÏ „lialo“. Len ja a moja mama sme to
teplo necítili. Spomenula tieÏ, Ïe keì

som jej priloÏila na srdce sv. ruÏenec, tak
ju to na hrudi neskutoãne silno pálilo.

Kristy zažila také niečo 
aj pribliÏne pred vy‰e t˘ÏdÀom, ako sa

toto udialo, keì mali univerzitnú  oslavu
- “beániu“, kde sa veºmi opila (po prv˘-
krát v Ïivote) a dokonca podºa tvrdení
spoluÏiaãok a kamarátov kaÏdého, kto sa
k nej chcel priblíÏiÈ, pohr˘zla. Ona sama
si to v‰ak vôbec nepamätala.  Ako dôkaz
má aj fotky, kde mala veºmi zvlá‰tny
v˘raz tváre a ãierne oãi. Po t˘chto udalos-
tiach som kontaktovala exorcistov
a pátrov, prosila som ich o pomoc. V pr-
vom rade som chcela, aby pristúpila ku
sv. spovedi, lebo rok na nej nebola, teda
od minul˘ch Vianoc.

Kristy mi povedala, Ïe keì i‰la po tom
v‰etkom  na sv. spoveì, vymazali sa jej
v pamäti hriechy. Nedokázala si v spo-
vedelnici spomenúÈ takmer na Ïiaden,
Lovila silno v pamäti, akoby jej zl˘ nedo-
volil sa vyspovedaÈ, jeden, najdôleÏitej‰í
hriech aj zabudla povedaÈ. TaktieÏ mi
povedala, Ïe keì sedela v aute cestou do
kostola pozrela sa do spätného zrkadla
a ten Zl˘ sa na Àu usmial, dosÈ ma to vy-
desilo. PretoÏe moja maminka vtedy,
keì sa Kristy metala a vyplazovala jazyk,
tak jej ukázala zrkadlo, aby sa pozrela na
seba, ako vyzerá.  Kristy si spomenula po
ãase aj na to, ako sa videla v zrkadle a to
so siv˘mi vlasmi, ãiernymi oãami a ãierny-
mi  rovn˘mi ústami.

Neviem, či s týmto zlom 
nemá nieão spoloãné i moja známa,

kamarátka zo Z·, ktorú som po dlhom
ãase stretla v júni a ktorej som sa snaÏila
pomôcÈ materiálne i duchovne.
Chodievali sme spolu na  sv. om‰e
a modlili sme sa  sv. ruÏence. Podºa jej
tvrdení ju priviedla na mizinu synova sle-
pota. Keì mal 15 rokov oslepol, teraz má
21. Kamarátku som sa snaÏila vierou
k Bohu priviesÈ k zmene Ïivota, chodievaÈ
pravidelne na sv. spovede, sv. om‰e
a veºa sa modliÈ a tak nadobudnúÈ pokoj
v srdci i na du‰i, obetovaÈ svoje bolesti
Bohu za spásu du‰í.

Jej minulosÈ bola poznaãená utr-
pením, nakoºko vyrastala v detskom do-
move. Vyuãila sa za fotografku a bola
úspe‰ná. Îiaº, venovala sa ve‰teniu a bola
v tom ako tvrdila dobrá, nikto ju to ne-
musel uãiÈ, vraj tomu rozumela. Jej Ïivot
sa menil zo dÀa na deÀ.  Ako sme spolu
chodievali do kostola a veºa sa modlili,
dala som jej ãítaÈ Ïivotopisy svät˘ch,
napr. Sv. Gemmu Galgani, táto svätica ju
úplne „dostala“ a taktieÏ Sv. Páter Pio.
Na‰la si aj spovedníka, ktor˘ jej veºmi
pomáhal. Keì mu povedala o kartách,
tak jej povedal, aby tieto veci ãím skôr
spálila. Podºa jej tvrdení sa  stretla aj s p.
exorcistom pátrom Brodekom. Hovorila,
Ïe jej predkovia sa venovali ve‰teniu, a Ïe
mala v rodine „bosorky“.  

Žiaľ, tejto kamarátke 
som vo svojej naivite poÏiãala 250 Eur

a dala som jej aj zlatú retiazku so
strieborn˘m kríÏikom. Chcela som jej
pomôcÈ a pote‰iÈ ju a keì som sa jej pred
t˘ÏdÀom op˘tala, preão stále nenosí
retiazku, ktorú som jej v lete dala, tak sa
vyhovárala. Sp˘tala som sa jej na rovinu,
ãi ma neklame. Povedala, Ïe nie a odvte-
dy som ju nevidela, a viac sa s nami
modliÈ nepri‰la.

Nikdy v Ïivote som sa s tak˘mto
„zlom“ nestretla, bolo to skutoãné,
veºmi desivé a aÏ bolestivé zistenie,
aké dokáÏe byÈ zlo niãivé! KieÏby
ºudia uverili, Ïe „Zl˘“ skutoãne exis-
tuje v‰ade vôkol nás a snaÏí sa nás
t˘m najprefíkanej‰ím spôsobom
„dostaÈ“! Mnohí by sa utiekali ku
skutoãnému Dobru, teda BoÏej láske,
a to zo srdca  prajem kaÏdej du‰i.

ëakujem Vám, Ïe ste si na‰li ãas na
preãítanie môjho e-mailu a prajem Vám
veºa BoÏích poÏehnaní! 

S pozdravom  
ªUBICA FRIEDMANNOVÁ
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V decembri 2014 sme si pripo-
menuli 10 rokov od pohromy
cunami, ktorá v Indickom
oceáne zmietla do mora
státisíce ºudí. Vedci doposiaº
nena‰li vysvetlenie na udalosÈ,
ktorá sa 26. decembra 2004
odohrala v indickom Vailan-
kanni. Obrovská, 12 metrov
vysoká vlna cunami, vtedy aÏ
do vzdialenosti pol kilometra
od morského brehu zniãila
v‰etky budovy v tomto meste,
priãom zahynulo vy‰e tisíc ºudí. 

Nedotknutá zostala len Bazilika Panny
Márie dobrého zdravia, ktorá sa
nachádzala asi 100 metrov od brehu!
A to aj napriek tomu, Ïe je postavená na
rovnakej úrovni ako okolité domy.
„Odpoveì je len jedna: Boh mimo-
riadnym spôsobom ochránil baziliku
aj ºudí, ktorí sa v nej modlili,“ povedal
biskup miestnej diecézy Ambrose
Devadass. 

Podobná udalosÈ sa odohrala aj na
brehu Bengálskej zátoky. Pred útokom
cunami bola 26. decembra 2004
zázraãne zachránená aj Bazilika sv.
Tomá‰a v Chennai. Ozrutná vlna zniãila
v‰etky budovy okolo nej, ale baziliky sa
ani nedotkla! Tento nádhern˘ chrám
postavili na mieste, kde roku 72 pochovali
sv. apo‰tola Tomá‰a. A stovky oby-
vateºov tejto lokality sa pred spomí-
nanou katastrofou zachránili len
preto, Ïe sa stihli ukryÈ v bazilike.   

Splnil Máriinu prosbu 
V letné ráno roku 1560 niesol chlapec

menom Tamil z Vailankanni mlieko isté-
mu boháãovi do mesta Nagapattinam.
Chcel si len trochu odd˘chnuÈ pod
veºk˘m figovníkom, ale únava ho celkom
premohla. Zobudil sa aÏ na siln˘ závan
vetra a uzrel pred sebou nádhernú
postavu Panny Márie s mal˘m JeÏi‰om
v náruãí. VyÏarovala z nich láska, radosÈ
a pokoj. Panna Mária sa na Tamila usmia-
la a poprosila ho o mlieko, aby mohla
nak⁄miÈ svojho Syna. Chlapec jej ochotne
podal krãah s mliekom a mal˘ JeÏi‰ ho
vypil aÏ do dna. Potom sa Panna Mária
chlapcovi poìakovala a nádherné zjave-
nie zrazu zmizlo... 

Keì pri‰iel Tamil k boháãovi, rozpo-
vedal mu svoj neobyãajn˘ príbeh. Boháã
sa  veºmi rozhneval, lebo si myslel, Ïe mu
chlapec klame. Keì v‰ak odkryl vrchnák
z krãaha, ten sa za krátko cel˘ naplnil
ãerstv˘m mliekom! ZvesÈ o zjavení Panny
Márie v náruãí s mal˘m JeÏi‰om sa ako
blesk rozniesla po celom kraji. KresÈania
zaãali prichádzaÈ na toto úÏasné miesto
a úpenlivo prosili Pannu Máriu s JeÏi‰om,
aby im pomohli v ich trápeniach a problé-
moch. A ºudia sa tam skutoãne zázraãne
uzdravovali a obracali na vieru.

Uzdravenie chromého chlapca
Pre‰lo niekoºko rokov a neìaleko

miesta zázraãného zjavenia zaãal predá-
vaÈ chlapec s ochrnut˘mi nohami oko-
loidúcim cmar. Jedného dÀa uvidel pred
sebou veºké svetlo  a v jeho strede
nádhernú postavu Panny Márie s mal˘m
JeÏi‰om. Obaja boli v bielom obleãení
a vyÏarovalo z nich úÏasné teplo, láska
a pokoj. Panna Mária poprosila chlapca

PápeÏ a MedÏugorie
DÀa 15. decembra 2014
dopoludnia sa
s pápeÏom Franti‰kom
stretol chorvátsky
prezident Dr. Dragan
âoviã  (na obr.) poãas

oficiálneho pozvania pápeÏa do
Bosny a Hercegoviny. 

Rádio Vatikán  neskôr potvrdilo
pozvanie Dragana âoviãa ako 
zástupcu celého predsedníctva –
vrátane srbsk˘ch ortodoxn˘ch
a moslimsk˘ch ãlenov - na náv‰tevu
Bosny a Hercegoviny  v roku 2015.
Svätá stolica taktieÏ avizovala
biskupskej konferencii Bosny
a Hercegoviny náv‰tevu ad limina,
plánovanú na február, prípadne
marec 2015.

Mnoho pozorovateºov vníma
tieto kroky ako predzvesÈ oficiálne-
ho vyjadrenia sa Svätej stolice
k v˘sledkom ‰túdie jej komisie
ustanovenej na skúmanie
medÏugorsk˘ch zjavení.

MedÏugorsk˘ spis
na pápeÏovom stole

Uplynulo uÏ dvanásÈ
mesiacov odkedy
Federico Lombardi,
riaditeº tlaãového
úradu Svätej stolice,
18. januára 2014

oznámil, Ïe práca medzinárodnej
komisie, vytvorenej na ‰túdium
medÏugorsk˘ch zjavení, bola skom-
pletizovaná a jej v˘sledky prezento-
vané Kongregácii pre doktrínu
viery. Práca Komisie trvala takmer
‰tyri roky. Zahájenie preskúmania
medÏugorského fenoménu bolo
oznámené 17. marca 2010. 

S moÏnosÈou náv‰tevy Bosny
a Hercegoviny pápeÏom
Franti‰kom v roku 2015 lokálne
zdroje informácií hlásia ukonãenie
skúmania komisie pre doktrínu
viery.Vyjadrenie pápeÏa by sa dalo
oãakávaÈ pred Veºkou nocou.
V˘znaãn˘m dÀom by mohol byÈ 
18. marec 2015. (crownofstar)

Vražedná vlna neprešla
SKROTENÝ OCEÁN ❃ MLIEKO PRE JEŽIŠKA ❃ UZDRAVENÝ POSOL

MÁRIE ❃ KAPLNKA MATKY DOBRÉHO ZDRAVIA ❃ SILA ZASVÄTENIA

Obrovská vlna cunami niãila v‰etko.

Bazilika Panny Márie.
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o pohár cmaru pre JeÏi‰a. On jej ho s ra-
dosÈou podal a mal˘ JeÏi‰ v‰etok cmar
vypil. Panna Mária sa chlapcovi poìako-
vala a potom ho poprosila, aby za‰iel do
mesta Nagapattinam a nav‰tívil tam
jedného zboÏného katolíka. Mal mu odo-
vzdaÈ Jej prosbu, aby na mieste zjavenia
postavil kaplnku. „S radosÈou by som
splnil, ão si Ïelá‰, ale mám ochrnuté
nohy, preto musím poãkaÈ na svoju
matku, aby ma do mesta odviezla.“
Vtedy sa Panna Mária obrátila na svojho
Syna s prosbou, aby toho chlapca uzdra-
vil. ·okovan˘ mladík sa vzápätí naozaj
postavil na vlastné nohy a rozbehol sa do
mesta Vailankanni, aby splnil prosbu
prekrásnej Îeny.

Kaplnka našej záchrany
ZboÏn˘ katolík chlapca oãakával, lebo

Panna Mária mu uÏ predt˘m zvestovala,
Ïe ho nav‰tívi mladík z Jej odkazom. Bez
váhania splnil Jej prosbu a na mieste
zjavenia Matky BoÏej s mal˘m JeÏi‰om
postavil nádhernú kaplnku. V‰etci s obdi-
vom hºadeli na úÏasnú sochu Panny Márie
s mal˘m JeÏi‰kom v náruãí. Pochybujúci
a neveriaci na‰li Boha a ÈaÏko chorí sa
uzdravili. Aj preto Pannu Máriu v bazilike
vo Vailankanni naz˘vajú Matkou dobrého

zdravia. Jedinú záchranu pred najväã‰ím
zlom, ak˘m je veãné zatratenie, nájdeme
v JeÏi‰ovi, keì svoje hriechy a úbohosÈ
ponoríme do oceánu BoÏieho milosrden-
stva. Keì sa zasvätíme Nepo‰kvrnenému
Srdcu Panny Márie a Jej Synovi, zakúsime
najúãinnej‰iu pomoc a ochranu.  

Cez Matku k Synovi
Svät˘ Ján Pavol II. poãas svojho pontifi-

kátu neraz pripomenul, Ïe „zasvätiÈ svet
Nepo‰kvrnenému Srdcu Panny Márie zna-
mená vrátiÈ sa pod kríÏ jej Syna. Znamená
to zasvätiÈ sa prebodnutému Srdcu Spa-
siteºa a priviesÈ ho späÈ k Ïriedlu vykúpe-
nia. Vykúpenie je väã‰ie neÏ hriech ãlove-
ka a neÏ „hriech sveta“. Sila vykúpenia je
nekoneãne väã‰ia neÏ v‰etko zlo v ãloveku
a vo svete. ZasvätiÈ sa Panne Márii zna-
mená prijaÈ jej pomoc pri zasvätení seba
sam˘ch a celého ºudstva ná‰mu Spasi-
teºovi, JeÏi‰ovi Kristovi.“

Vieme, Ïe iba Kristova milosrdná láska
môÏe zvíÈaziÈ nad hrozbou zla, ktoré visí
nad ºudstvom. JeÏi‰ nás chce spasiÈ, lebo
nás v‰etk˘ch miluje, ale potrebuje, aby sme
mu dokorán otvorili na‰e srdcia, aby nás
mohol zachrániÈ od veãného zatratenia.

P. MIECZYSLAW PIOTROWSKI, TChr. 
(krátené)

Svetlo pre Ukrajinu
Delegácie skautov
z viac ako 20 krajín
Európy a Ameriky
prijali 14. decem-
bra 2015  pre svoje
domovy svetlo

pokoja z Betlehema vo Viedni.
Zvlá‰È dojímavé bolo toto slávenie
pre delegáciu z vojnou tr˘znenej
Ukrajiny. „Nech je toto svetlo svet-
lom pokoja pre cel˘ svet a zvlá‰È
pre Ukrajinu,“ povedala skautka
z Kyjeva pri slávení s viac ako 1000
skautmi v kostole Gustáva Adolfa.
ëal‰í ukrajinsk˘ skaut poprosil
o modlitbu za ºudí v regiónoch,
ktoré preÏívajú dobu vojnov˘ch
konfliktov a smrti a vyzval politikov,
aby strhli múry nepriateºstva. 

Väzenie za pravdu?
Rehoºníkovi  hrozí
väzenie za to, Ïe rozdá-
val letáky s katolíckym
postojom k homosexu-
alite a potratu a t˘m
poru‰il nariadenia ‰tá-

tu.  Brat Damon Kelly zo spoloãen-
stva  The blacks eremits“ v Anglicku
bol za to uÏ 9-krát zatknut .̆
V letáku k Vianociam odsúdil útoky
moslimov na kresÈanov na Blízkom
V˘chode a v Afrike, a americké voj-
ská v Iraku oznaãil za „gangstrov“.
„To, Ïe brat Damon dával letáky aj
do po‰tov˘ch schránok uºahãuje
vznesenie obÏaloby proti nemu“
- hovorí právnik Michael Phillips.

ËaÏká synoda
Americk˘ kardinál
Raymond Burke (na
obr.) vyjadril svoje veºké
starosti o budúci kurz
Katolíckej cirkvi
vzhºadom na nerozlu-

ãiteºnosÈ manÏelstva. V interview
pre Figaro Magazine sa Burke
postavil proti návrhom pripustiÈ
znovu zosobá‰en˘ch rozveden˘ch
k svätému prijímaniu. Súãasne
varoval pred zavedením „faktické-
ho katolíckeho rozvodu“ uºahãením
anulovania manÏelstva. O mimo-
riadnej synode o rodine spred dvoch
mesiacov vo Vatikáne sa kardinál
Burke  vyjadril, Ïe bola pre neho
„ÈaÏkou skúsenosÈou.“ (zg)

❥ „„BBoohh  
mmiimmoorr ii aaddnnyymm  

ssppôôssoobboomm  
oocchhrráánn ii ll   
bbaazz ii ll ii kkuu  aa jj   ººuudd íí ,,   
kk ttoorr íí   ssaa   
vv nnee jj   mmoodd ll ii ll ii .. ““

Mons. AMBROSE DEVADASS
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Cel˘m srdcom som verila
slovám tohto manÏelského
sºubu, ktor˘ sme si v kostole
dali v deÀ ná‰ho sobá‰u.

Po dvoch rokoch manÏelstva nám
Boh daroval syna, ale namiesto radosti
sme sa zaãali hádaÈ za kaÏdú maliãkosÈ.
Keì ná‰ syn dov⁄‰il ‰tyri roky, vtedy do
ná‰ho Ïivota neãakane vstúpila iná Ïena.
Môjho muÏa celkom pobláznila. âasto
opakoval, Ïe si uÏ dávno nerozumieme
a vraj nemá zmysel pokraãovaÈ v takom
nezmyselnom zväzku... Oznámil mi, Ïe
s tou mladou Ïenou „sú na rovnakej
vlnovej dæÏke“. Boli  milencami. Prestal
chodiÈ do kostola a zaãal sa rúhaÈ Bohu.
Vtedy som sa stretla so svojím bratom,
ktor˘ mi povedal o úãinnej Novéne
z Pompejí. Zºakla som sa, ãi sa vydrÏím
54 dní modliÈ v‰etky ãasti ruÏenca. Cítila
som v‰ak, Ïe bez BoÏej pomoci diabol
rozbije na‰e manÏelstvo.

Haloween  
Malá som desiv˘ sen, ktor˘ mi

pripomenul nedávnu minulosÈ, keì som
nav‰tívila kamarátku. Práve s partiou
oslavovali pohansk˘ haloween. Hoci som
sa bránila, napokon ma presvedãili, aby
som sa zúãastnila na otrasnom karne-
vale. Obliekli ma do ãerven˘ch ‰iat
s chvostom a rohami! Bola som v takom
o‰iali, Ïe som dokonca manÏelovi mo-
bilom poslala svoju ãertovskú fotografiu.
Po návrate domov ma vítal celkom cudzí
ãlovek. Vycítila som, Ïe je uÏ celkom
v pazúroch diabla. Odhováral ma od
modlitby ruÏenca, nadával mi, vraj
obmedzujem jeho slobodu. VyÏarovala
z neho hrôza a jeho slová boli plné
poh⁄dania a nenávisti. 

Pomoc Panny Márie
V tom ÈaÏkom období som útechu

nachádzala iba v modlitbe, ku ktorej ma
priviedol môj brat. Pokraãovala som
v novéne a Panna Mária ma nasmerovala
na kresÈanské internetové stránky. Pos-
tupne som sa zbavila nenávisti voãi svoj-
mu muÏovi. Po prv˘ raz som zaãala sku-
toãne dôverovaÈ Bohu a plne som sa
odovzdala do jeho vôle. Vyspovedala
som sa z môjho poklesku na haloweene.
KaÏd˘ deÀ som chodievala na sv. om‰u
a s radosÈou som prijímala Eucharistiu.
Poprosila som ná‰ho kÀaza o sv. om‰u za
oslobodenie môjho manÏela. Aj keì sa
jeho milenka odsÈahovala, on s Àou aj
naìalej udrÏiaval kontakt. Oznámila som
mu, Ïe toho uÏ mám dosÈ – nech sa
odsÈahuje. On sa v‰ak odrazu celkom
zmenil a ukonãil svoju mimomanÏelskú
známosÈ.  Jasne som cítila, Ïe mi v‰etko
prekonaÈ pomohli JeÏi‰ a Panna Mária.

Návrat strateného 
Po zakonãení novény a po sv. om‰i za

manÏelovo oslobodenie, ktorá sa slúÏila
13. februára 2014 v âenstochovej, som
pocítila návrat svojho milovaného Ïivot-
ného partnera. Bol zrazu tak˘m ist˘m
muÏom, akého som si pred rokmi  brala.
A do na‰ej rodiny sa vrátil aj milujúci
otec. Zaãal s nami chodievaÈ do kostola
a na Popolcovú stredu i‰iel aj na sv.
spoveì. Prijímanie Eucharistie sa stalo
nerozluãnou súãasÈou ná‰ho manÏel-
ského spoluÏitia. Kúpili sme si aj Bibliu,
ktorú si po veãeroch stále ãítame. KaÏd˘
deÀ sa s na‰ím synãekom modlievame
a rozprávame mu o Bohu a Panne Márii.
TaktieÏ ho uãíme, Ïe existuje aj zl˘ duch.
Cítim, Ïe môjmu manÏelovi skutoãne
záleÏí na na‰ej spáse, Ïe chce, aby sme
raz boli v‰etci spolu v nebi.  

Sila ruženca
Vìaka Panne Márii, Kráºovnej posvät-

ného ruÏenca z Pompejí, a jej príhovoru
u Syna, sa moje manÏelstvo zachránilo.
Prehæbila sa aj moja viera v Boha a nauãi-
la som sa odpú‰ÈaÈ a modliÈ sa za t˘ch,
ktorí nám ubliÏujú. Viem, Ïe bez BoÏej
Matky a JeÏi‰a by som to nikdy ne-
dokázala. Modlím sa za Ïenu, ktorá
chcela zniãiÈ moju rodinu, aby zaãala ÏiÈ
v posväcujúcej milosti. Aby ju Duch Svät˘
uzdravil a dal jej dary, aby raz aj ona
dosiahla veãn˘ Ïivot. S láskou opatrujem
a pri modlitbe pouÏívam ruÏenec, ktor˘
mi daroval manÏel, keì sme sa
zoznámili. Vzala som si ho aj pri na‰ej
prvej náv‰teve Vatikánu, kde som ho na
chvíºu poloÏila na hrob milovaného
pápeÏa Jána Pavla II., dnes uÏ svätého.
Vtedy som ho veºmi prosila, aby sme sa
raz stali manÏelmi pred Bohom. A bola
som vypoãutá. MARGITA

Ilustraãné foto (a)

❥ „Sºubujem pred 
v‰emohúcim Bohom, Ïe

ti budem vernou manÏelkou
a nikdy Èa neopustím... 
Tak mi Pán Boh pomáhaj.“ 

MARGITA

Mária - záchrana rodiny
MANŽELSKÁ KRÍZA ❃ NÁSTRAHY DIABLA ❃ ÚČINNÁ NOVÉNA

K MÁRII ❃ ÚSTUP ZLÉHO ❃ EUCHARISTIA A BOŽIE SLOVO 
❃ VÍŤAZNÝ RUŽENEC
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RuÏenec je voºn˘ preklad latin-
ského slova rosarium – veniec
z ruÏí. Pri modlitbe ruÏenca ob-
darúvame Pannu Máriu a JeÏi‰a
kyticou duchovn˘ch ruÏí. 

Svät˘ Ján Pavol II. uÏ v roku 1978
charakterizoval ruÏenec slovami: „Je to
obdivuhodná modlitba! Spolu s ryt-
mom slov anjelovho zvestovania  sa
nám pred oãami du‰e presúvajú
hlavné udalosti JeÏi‰ovho Ïivota,
ktoré sa skladajú do celku ra-
dostn˘ch, bolestn˘ch a slávnostn˘ch
tajomstiev. Je to, akoby sme sa na
JeÏi‰a pozerali srdcom jeho Matky.
Do t˘ch ist˘ch desiatkov môÏeme
vloÏiÈ v‰etky záleÏitosti ºudstva –
Cirkvi, národa, i svoje vlastné.“ 

V apo‰tolskom liste o ruÏenci Rosarium
Virginis Mariae napísal: „RuÏenec ma
sprevádzal vo chvíºach mladosti aj vo
chvíºach skú‰ok. Jemu som zveril
mnoÏstvo starostí, v Àom som vÏdy
na‰iel posilu.“ 

Krátke dejiny ruženca
Podobne ako Kniha Ïalmov aj

ruÏenec sa skladá zo 150 modlitieb. Jeho
zaãiatky siahajú aÏ do 12. storoãia, keì sa
ho zaãali modliÈ rehoºníci, ktorí nevedeli
ãítaÈ, ako náhradu za breviárovú modlitbu
Ïalmov. V 14. storoãí kartuzián Enrico di
Kalkar  rozdelil 150 Zdravasov na 15 „de-
siatkov“ a ku kaÏdému pridal Otãená‰.
Súãasná forma ruÏenca sa ustálila v 15.
storoãí . Vtedy sa ºudia zaãali modliÈ
ruÏenec rozdelen˘ na tri ãasti - radostn˘,
bolestn˘ a slávnostn˘. V roku 2002
k nim pápeÏ Ján Pavol II. pridal ‰tvrtú ãasÈ,
ktorú nazval ruÏenec Svetla. 

Panna Mária o ruženci 
Panna Mária pri svojich zjaveniach vÏdy

zdôrazÀovala v˘znam modlitby v Ïivote
kresÈana a obzvlá‰È dôleÏitosÈ ruÏenca.
Hovorí, Ïe ruÏenec je nástroj, ktor˘
napomáha premene ºudského srdca,
pretoÏe ho otvára pre BoÏiu lásku,
a práve ona uzdravuje, premieÀa ºudí
a priná‰a im pokoj. ModliÈ sa za
niekoho znamená milovaÈ ho. A keì
nás Panna Mária poz˘va modliÈ sa
ruÏenec, poz˘va nás milovaÈ Boha
a svojich blíÏnych. 

DeÈom vo Fatime vysvetlila: „Neexis-
tuje tak˘ osobn˘, ani medzinárodn˘
problém, ktor˘ by sa nedal vyrie‰iÈ

prostredníctvom ruÏenca.“ Keì sa
sestry Lucie op˘tali, kedy nastane vo svete
mier, odpovedala: „Vtedy, keì dosta-
toãne veºa ºudí splní v˘zvu Panny
Márie, ktorá nás prosí, aby sme sa
modlili ruÏenec a priná‰ali obety za
obrátenie hrie‰nikov.“ 

Spája nás s Bohom
Mária nás takto vedie k Bohu, pre-

búdza v nás lásku a uãí nás dozrievaÈ
v nej.  V Guadalupe nám Pan-
na Mária pripomenula, Ïe
pri modlitbe ruÏenca Ona
stojí pred BoÏím trónom
a prihovára sa za nás! V tej
chvíli sa nás diabol nemôÏe
ani dotknúÈ.  Diabol ruÏenec
nenávidí,  preto sa v‰emoÏne
snaÏí odradiÈ nás od tejto Máriinej modlit-
by. No ak zostaneme ruÏencu verní
a budeme sa ho vytrvalo modliÈ, stane sa
pre nás silnou pomocou na ceste do
Neba.  

ALEKSANDRA JEDRZEJCZAK

■ PápeÏ Franti‰ek vzdal na sviatok
muãeníka sv. ·tefana poctu prenasle-
dovan˘m kresÈanom vo svete a vyzval
na ochranu slobody náboÏenského
vyznania. „Dnes sa modlíme pre-
dov‰etk˘m za t˘ch, ktorí sú
diskriminovaní pre ich vieru
v Krista. KaÏdému z nich by som
chcel povedaÈ: Pokiaº budete niesÈ
tento kríÏ s láskou, vstúpili ste do
tajomstva Vianoc, ste v srdci Krista
a cirkvi," – povedal pápeÏ.

■ Turek Mehmet Ali Agca, ktor˘
v roku 1981 spáchal atentát na
pápeÏa Jána Pavla II., poÏiadal kon-
com decembra 2014  vo Vatikáne
o stretnutie s pápeÏom Franti‰kom. Po
zamietavej odpovedi poloÏil dve kytice
bielych ruÏí k hrobu Franti‰kovho
predchodcu. 

■ ëal‰ia nemecká politická
strana vyhlásila za jednu zo svo-
jich priorít odchod z eurozóny
a návrat k nemeckej marke. Nová
strana Alternative für Deutschland
práve zaãala svoju ãinnosÈ.  A hneì
zostra: zbohom, euro!

■ âlenku radikálnej skupiny
Femen Ianu Îdanovovú, ktorá na
1. sviatok vianoãn˘ vnikla do
betlehemsk˘ch jasliãiek na Námestí
svätého Petra a pokúsila sa odniesÈ
odtiaº so‰ku Jezuliatka, prepustili.
Nesmie v‰ak uÏ viac vkroãiÈ na územie
Vatikánu.

■ Pri príleÏitosti Ïidovského
sviatku Chanuka usporiadal
Barack Obama v Bielom dome
veãierok. Jeden zo zúãastnen˘ch
poznamenal: „Pán prezident, keì
som priateºom povedal, Ïe idem
do Bieleho domu na oslavu
Chanuky, povedali mi, ’nevedeli
sme, Ïe prezident je Îid’“. Obama
kráãajúc ìalej ako keby sám pre seba
povedal:  „Du‰ou som Îid“. (r)

Pomoc do Neba

❥ „RuÏenec ma sprevádzal
vo chvíºach mladosti 

aj vo chvíºach skú‰ok.“ 
SV. JÁN PAVOL II.
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Drah˘ Anton  a celá redakcia
M ROSY! Dnes je sviatok
Nepo‰kvrneného Poãatia Pan-
ny Márie a práve teraz pri‰iel
ãas, Ïe sa Vám chcem za v‰etko
poìakovaÈ, ão pre nás robíte. 

Prostredníctvom ãasopisu M ROSA,
ktor˘ je tu pre kaÏdého z nás, z ktorého
môÏeme ãerpaÈ silu viery, radosÈ zo spásy,
nádej, Ïe nikdy nie sme opustení. JeÏi‰
Kristus je tu s nami a BoÏia Matiãka nad
nami bdie, aj keì spíme a neuvedomu-
jeme si Jej ochranu. Je na‰ou kotvou
a záchranou!

Drah˘ Anton, sme Vám veºmi vìaãní,
Ïe ste ochotn˘ ísÈ cestou spásy, zvestovaÈ
ºuìom radostnú zvesÈ a prijaÈ sluÏbu Bo-
hu a blíÏnemu a tak plniÈ BoÏiu vôºu, tak
ako Panna Mária. V tichosti a pokore
povedala svoje „ÁNO“ Bohu. 

Byť žiakom v Máriinej škole 
je veºk˘ dar z neba, za ktor˘ treba

ìakovaÈ. ProsiÈ o milosÈ, aby ste dokázali
vydrÏaÈ túto nádhernú, ‰ºachetnú a veºmi
nároãnú sluÏbu, ktorú Vám Boh zveril.
T˘mto listom sa Vám chcem poìakovaÈ
za v‰etk˘ch pútnikov, ktorí prijali poz-
vanie na púÈ do MedÏugoria, práve cez
ãasopis M ROSA - mal˘, nepatrn˘ oznam
a tak˘ dôleÏit˘, pretoÏe je to pozvanie
skrze Ducha Svätého Pannou Máriou -
Kráºovnou Pokoja.

Človek sa hlboko skláňa 
pred BoÏou v‰emohúcnosÈou a Ïasne

pred jasom Panny Márie, ktorá vysiela
svetlo do s⁄dc, ktoré zapaºuje láskou, vie-
rou, radosÈou a nádejou.

Pí‰em Vám svoje svedectvo
a svedectvá pútnikov, ktorí preÏívajú deÀ
spásy kaÏd˘ deÀ a radujú sa s radujúcimi
a plaãú s plaãúcimi. Sme jedna veºká
BoÏia rodina, ktorá sa za Vás modlí
a vyprosuje Vám a celej redakcii, aby ste
e‰te dlho Ïili, boli apo‰tolmi spásy, rozdá-
vateºmi BoÏich tajomstiev a ‰íriteºmi úcty
k na‰ej nebeskej Matiãke.

Nech Duch Svät˘ mocne pôsobí vo
Va‰ich srdciach a zaÏiari svojou silou - ci-
tom Lásky, aby Láskou bolo premoÏené
kaÏdé zlo - „lebo Boh je Láska a kto
zostáva v Láske, ten zostáva v Bohu
a Boh zostáva v Àom.“

To v‰etko Vám z celého srdca praje
a vyprosuje sestra v Kristu 

VùNCESLAVA MATISOVÁ 
a pútnici z Ko‰íc a celého Slovenska!

Vianoce
Boli na svete ozajstné Vianoce!

Sám Boh pri‰iel medzi nás v tichu
a chudobe. Îiadne slavobrány,
dunenie bubnov. Len  najbliÏ‰í
a pastieri, ktorí poãuli slová anjelov,
Ho vítali. JeÏi‰ je in˘ ako svet. Ako
dieÈaÈu ãíhajú mu na Ïivot, je
vyhnancom z rodnej krajiny. Nie je
závisl˘ na svetskej moci, na penia-
zoch. Spolieha sa na Boha, naz˘va
Ho svojím Otcom. Poz˘va ºudí
vytváraÈ spoloãenstvo lásky. Nikoho
nenúti. Jeho spoloãenstvom je
skupina bratov a sestier s jedn˘m
Otcom JeÏi‰ov˘m. Ich sila je v pev-
nej viere a ochote odpú‰ÈaÈ, ‰íriÈ
pokoj, deliÈ sa aj o posledné a maÈ
ãisté srdce.  DIBALOVÁ (Hnú‰Èa)

❃ ❃ ❃
ëakujeme za ìaº‰ie

vianoãné a novoroãné blaho-
Ïelania, ako aj za podporu:
Marienka Zemková (Nitra), Mária
Barná‰ová (Pre‰ov), Yvonna Ar-
dová (·aºa) B. Schmiedtová
(SmiÏany), Ján Figeº Ústredie KDH
(Bratislava) A. Plachá (Bystriãany) D.
Piláthyová (Trenãín), H. âuchorová
a M. Adamová (Hr. Kºaãany), E.
Dórová Galanta, p. Kohútová
(Bratislava) rod. Kraváriková (Nové
Mesto N/Váhom), E. Hrádelová
(Vrbové), K. Slaninová s rodinou
(Spi‰sk˘ ·tvrtok), rod. Baãinská, H.
Darnadiová (Nitra), Jozef (Spi‰ská
Nová Ves), A. Bachrat˘ s manÏel-
kou, K. Slaninová (Spi‰sk˘ ·tvrtok),
M. Toporãíková s rodinou (Stará
ªubovÀa), A. Jurová, rod. Matisová
(Ko‰ice), E. a J. Hrádelovi (Vrbové),
p. Grísová s priateºkami, A. Miklo-
sová (Austrália), Sestriãka M. Ber-
nadetta sr. M. Timotea, sr. M. Jaro-
slava, sr. M. Alica, sr. M. Norberta,
sr. M. AlÏbeta - Rodina Nepo‰kvr-
nenej (Vrícko), Anna Jenãíková,
(Austrália), rodina Matisová
(Ko‰ice), rod. Brãekovci (RuÏom-
berok), rod. Kopásková (Îilina), 
D. Kubíková  Helena Hrabãáková
(Lipany), a mnohí ìaº‰í.  (r)

Naša kotva a záchrana

Chcem vám poďakovať
Úvodom môjho listu Vás srdeãne zdravím a zároveÀ sa Vám chcem

poìakovaÈ za to, ão ste urobili.
Pán Boh zaplaÈ Vám za v‰etko. On je dobrotiv˘, milostiv˘, milosrdn˘, dobro-

srdeãn˘, odpú‰Èajúci. Chcem sa vám e‰te raz poìakovaÈ za v‰etko, ão robíte pre
kaÏdého ãlena. Pán Boh Vám to vynahradí v zdraví a v dlhom Ïivote. Vìaka za
prekrásnu kniÏku, ktorú som preãítala. Urãite Vás stála veºa námahy. V modlitbách
na Vás budem myslieÈ, aby ste e‰te dlho Ïili a pokraãovali v tejto práci, ktorá je sku-
toãne nároãná a zodpovedná. Prajem Vám veºa úspechov v práci i v osobnom
Ïivote. Som va‰ou stálou ãitateºkou od zaãiatku a te‰ím sa  na kaÏdé nové ãíslo.
Prajem Vám ‰Èastné a veselé Vianoce, a aby ste e‰te dlho mohli pokraãovaÈ vo
Va‰ej práci a v Novom roku veºa zdravia a ‰Èastia.  

ANNA TUHÁ (Uzovská Panica)
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VáÏen˘ pán Seleck˘ (a redakcia
M ROSY, stránok magnificat.sk)

Reagujem na v˘zvu na Va‰ej stránke. 
Je mi veºmi ºúto, Ïe je to také ÈaÏké

s fungovaním Vá‰ho zdruÏenia, hlavne
s jeho podporou. Je mnoho ºudí, ktorí si
napríklad nemôÏu dovoliÈ Vás podporiÈ
tak, ako by chceli - preto moÏno prispejú
toºko, koºko im dovolia ich moÏnosti.

Sám viete, aká je v tejto dobe ÈaÏká
situácia - keì sa „tí hore“ snaÏia z ºudí ão
najviac vyÏm˘kaÈ a to kadejak˘mi „daÀa-
mi“ a poplatkami, nad niektor˘mi sa aÏ
rozum zastavuje, preto sa aj ja snaÏím
‰etriÈ, ako sa dá. 

Tak˘ch stránok, ako je Va‰a (alebo
podobn˘ch) je dá sa povedaÈ na internete
veºa, ktoré sa zaoberajú dianim tejto „do-
by“, no Vy ste v˘nimoãní v tom, ako sa
k t˘mto veciam staviate - pozeráte sa na
ne oãami kresÈana, nie „beÏného obãa-
na“ a to aj napriek mnoh˘m útokom, ãi
uÏ na Va‰u osobu (p. Seleck˘) alebo
zdruÏenia. Tu nám nepomôÏe niã viac,
neÏ najmocnej‰ia zbraÀ, nakoºko je to boj
s „knieÏatstvami a mocnosÈami“, modlit-
ba za v‰etk˘ch, ktorí musíme toto v‰etko
pretrpieÈ, aj keì to, ão sa deje, je dá sa
povedaÈ, iba slab˘ odvar toho, ão nás e‰te
ãaká.  ëakujem za pochopenie a vyprosu-
jem Vám veºa BoÏích milostí a ochranu

na‰ej nebeskej Matky - Márie, aby toto
zdruÏenie vydrÏalo aj v t˘chto neºahk˘ch
ãasoch aspoÀ s takou podporou, akú e‰te
má a aby mnoh˘ch opustil strach postaviÈ
sa za Vás.

Lúãim sa s Vami azda tak˘m dosÈ
aktuálnym a v˘stiÏn˘m citátom:

„Buìte triezvi a bdejte! Vá‰ pro-
tivník, diabol, obchádza ako revúci
lev a hºadá, koho by zoÏral. Vzoprite
sa mu, pevní vo viere a vedzte, Ïe
také isté utrpenie dolieha na va‰ich
bratov po celom svete“ (1 Pt5,8-9)

PETER

Modlíme sa za vás
Milá redakcia! M ROSU ãítam od

jej zaãiatku. VÏdy bola dobrá, veºmi
zaujímavá. Pamätám, Ïe nie kaÏd˘
mesiac bola dostupná. Teraz som uÏ
aj ja distribútorkou a te‰íme sa na
kaÏdé nové ãíslo. Pravda je aj taká,
Ïe nie kaÏd˘ si z nízkeho platu ãi
dôchodku, ktoré máme, môÏe ãa-
sopis kúpiÈ.

Mil˘ Tonko, pokraãujte, snaÏte
sa, my sa modlíme a podporujeme,
ako sa dá, cel˘ Magnificat. 

S úctou a láskou 
HELENA FRANEKOVÁ, âadca

Nevzdávajte sa!
Pochválen˘ buì Pán JeÏi‰ Kris-

tus! VáÏená redakcia M ROSY,
úvodom Vás v‰etk˘ch srdeãne poz-
dravujem a prajem Vám veºa
zdravia, ‰Èastia a hojnosÈ BoÏich
milostí. K tomu e‰te veºa úspechov
pri písaní M ROSY. Od volieb do
Európskeho parlamentu som stále
nesvoja. V‰etko odovzdávame do
BoÏich rúk. Dúfam, Ïe raz vyhrá
a zvíÈazí ºudsk˘ rozum. E‰te raz
Vám v‰etk˘m do budúcnosti prajem
v‰etko dobré a pán Seme‰ nech sa
nevzdáva.

Prajem Vám poÏehnené
vianoãné sviatky a poÏehnan˘ Nov˘
rok 2015. Va‰a ãitateºka 

ANNA JUROVÁ, Hlinné

ëakujem 
za povzbudenie

VáÏen˘ pán Seleck˘! Va‰a zásiel-
ka, ktorú ste mi poslali, ma na‰la
v nemocnici. KeìÏe mám stále
veºké zdravotné problémy,
nevládzem sa venovaÈ Ïiadnym
aktivitám. Akonáhle mi to môj
zdravotn˘ stav dovolí, ohlásim sa. 

ëakujem za povzbudivé slová
v ãasopise, ktoré mi tak ãasto dodá-
vali silu, keì mi bolo najÈaÏ‰ie.
Nech Vás i v‰etk˘ch Va‰ich známych
sprevádza a ochraÀuje Panna
Mária. Ja viem, Ïe tak bude, ak sa
Jej budete ãasto zasväcovaÈ a ÏiÈ
podºa Jej pokynov, ktoré zanechala
Don Gobbimu v Modrej knihe. 
S Bohom, nech je Pán bezprestania
s Vami. 

S pozdravom PBJK zostáva
KAPU·OVÁ

Otázky na Bralo
VáÏen˘ pán Seleck˘, ‰efredaktor ãasopisu M ROSA! P˘tam sa pán

‰efredaktor, preão ignorujete moju ÏiadosÈ zverejniÈ udalosÈ o vzniku
a existencii pútnického miesta Bralo, pri príleÏitosti 10. v˘roãia?

Sám ste vydal kniÏne posolstvá Panny Márie zanechané na Brale. Keì pí‰ete
o MedÏugorí, Amsterdame, Litmanovej, preão máte problém napísaÈ o Brale?

âo má spoloãné Bralo s MedÏugorím? Svojho ãasu gréckokatolick˘ ãasopis Slovo
napísal, Ïe v MedÏugorí, keì kÀazi poÏehnávajú veriacich vkladaním rúk a veriaci
upadávajú do extázy, znamená to spoãinutie v Duchu Svätom. To isté sa dialo aj na
Brale, keì sem prichádzali slúÏiÈ kÀazi z in˘ch biskupstiev. 

P˘tam sa Vás, Pán Seleck˘, koho sa bojíte - písaÈ o Brale?  JOZEF
❃ ❃ ❃

VáÏen˘ pán Jozef, venovali sme sa Bralu podobne ako v‰etk˘m in˘m mies-
tam zjavení a informovali sme pred 10 rokmi ako ãitateºov, tak aj hierarchiu
o dianí v Seãovciach. Po udalostiach, ktoré sa t˘kali skôr vnútorného Ïivota
Cirkvi a ko‰ickej archieparchie ako samotného Brala, som odovzdal v‰etky
dostupné informácie ohºadne v˘voja, (tak ako som mal moÏnosÈ byt jeho
svedkom) Mons. Milanovi Chauturovi. do ktorého eparchie spomínaná lokali-
ta patrí. V súãasnosti existuje samostatné zdruÏenie, ktoré má na danom
mieste svoje aktivity a udalosti sleduje urãená komisia. S úctou A. SELECK¯

Bdejme vo viere!
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Gratulujeme!
DÀa 25. decembra 2014 si v kaplnke

sv. Jozefa na bratislavskej Kalvárii vyslúÏili
sviatosÈ manÏelstva Mgr. Marko Seme‰,
M.B.A a ThDr. ThLic. ªubomíra 
Cehuºová M.P.H.  (na obr.).  

Menovan˘ch sobá‰il páter Pius, OPM.
Marko Seme‰ kandidoval za Magnificat
Slovakia v roku 2014 do EP. Novo-
manÏelom gratulujeme a prajeme im na
spoloãnej ceste Ïivotom BoÏie poÏehna-
nie a ochranu Panny Márie.  NovomanÏel-
ka Marka Seme‰a je dlhoroãnou rodinnou
priateºkou a spolusestrou nebohej Betky
Seme‰ovej v laickom III. dominikánskom
ráde, ako aj predsedníãkou ZdruÏenia
Kráºovnej rodiny. (r)

Maturita pútnika
1. Na Zjavenie Pána (Traja králi) sa
svätí
a)  Voda, soº a krieda
b)  Víno, svieãky a chlieb
c)  Voda, krieda a olej

2. Sv. Ján AlmuÏník  (23. januára)
je pochovan˘:
a)  V Sväto‰tefanskom Dóme  (ViedeÀ)
b) V Dóme sv. Martina (Bratislava)
c) V Dóme sv. AlÏbety (Ko‰ice)

3. Na sv. BlaÏeja (3. február ) sa
poÏehnáva proti chorobe:
a) kostí
b)  hrdla
c) srdca

4. Panna Mária Lurdská (11.
február) sa zjavila sv. Bedradette
a)  Sedem krát
b) DvanásÈkrát
c)  OsemnásÈkrát krát

5. Popolcovú stredu  (18. februára)
ako zaãiatok velkého pôstu
zaviedol
a)  Koncil v Benevente (1091)
b)  PápeÏ sv. Celestín  (422)
c)  Tridentsk˘ snem  (1563)

„Modlitba je rozhovor du‰e
s Bohom.”   (Sv. Augustín)

Správne odpovede:1.a,  2.b,  3.
b, 4.c, 5.a

Výroky svätých

Púť na horu Živčák
VáÏená redakcia! V skor˘ch rann˘ch

hodinách poãas poslednej veºkej púte
2014 na horu Îivãák sa pútnici z obcí
Pra‰ice, Nemeãky, Tvrdomestice, Kuzmi-
ce, mesta Topoºãany a okolia v dvoch
autobusoch vybrali na púÈ do Turzovky.
Sv. om‰a sa zaãala o 12.00 h, celebroval
ju Mons. Gális, Ïilinsk˘ biskup aj s ìal-
‰ími kÀazmi. Pote‰ením bolo, Ïe som
videl veºa mlad˘ch, mladé rodiny - ma-
miãky s deÈmi. V blízkosti varili gulá‰ na
obãerstvenie pútnikov - dávali ho zdarma.
V‰etko sa konalo za veºmi krásneho poãa-

sia, ktoré nám urãite poslala na‰a
nebeská Matka. Aj poãet úãastníkov bol
veºk˘.

Musím tu vyjadriÈ poìakovanie p.
Danke Kováãikovej, za organizátorskú
prácu,. Za toto jej patrí veºká vìaka
a Panna Mária za obrovské úsilie jej to vy-
nahradí milosÈami . V modlitbách sme si
tieÏ spomenuli na pani Máriu Michal-
kovú, ktorá v minulosti takéto púte orga-
nizovalala. No Ïiaº, dnes jej to zdravotn˘
stav nedovoºuje. 

ANTON ONDRU·, (Súlovce)

So‰ka PraÏského Jezuliatka v rukách mal˘ch pútniãiek.



Na‰i milí pomocníãkovia, rok
sa s rokom zi‰iel a posielame
opäÈ struãn˘ prehºad vyuÏitia
finanãn˘ch prostriedkov
v na‰om kaÏdodennom boji
o zdravie malej Viktorky. V pr-
vom rade sa v‰ak chceme
srdeãne  poìakovaÈ za Va‰u
pomoc v roku 2014. 

Viktorka  si  v apríli  prv˘krát  sama
sadla a tento nov˘ prvok poctivo cviãila.
ËaÏko sa opisuje nieão také prirodzené
pre zdravé detiãky a nieão také vydreté
pre nás. Ale radosÈ neskutoãná. V no-
vembri sa zaãala stavaÈ na kolená
a priniesla nám krásny Mikulá‰sky
darãek, keì sa postavila za pomoci
gauãa na noÏiãky. Po mentálnej stránke
je stále na úrovni asi 8-mesaãného
bábätka, je v‰ak rozhodne vnímavej‰ia.
Vyzbierané prostriedky máme k dis-
pozícii aj v roku 2015 a okrem iného
plánujeme e‰te zakúpiÈ ‰peciálnu auto-
sedaãku v hodnote 3 300 EUR (nie, nie
je zo zlata, to sú reálne ceny pomôcok
pre hendikepované deti..!)

Îeláme Vám, nech Vás choroby

obchádzajú, deti robia radosÈ, preÏite
krásne sviatky plné pokoja a rodinnej
pohody. Budeme vám veºmi vìaãní, ak
si na nás spomeniete aj v roku 2015.
Viktorke sme zaloÏili web stránku -
www.viktorkovo.sk, kde sa o nás
môÏete dozvedieÈ viac.

S úctou Viktorka s rodinou

Kontakt:
pomoc.viktorke@gmail.com 
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VV sskrkr atkatkee
■ Darcovia prispeli Slovenskej

katolíckej charite (SKCH) poãas roku
2014 na humanitárnu a rozvojovú
pomoc viac ako 770-tisíc eur. Tieto
prostriedky smerovali do krajín
postihnut˘ch prírodn˘mi katastro-
fami, vojensk˘mi konfliktami, ãi do
rozvojov˘ch krajín.

■ Poãas roku 2014, ktor˘
Konferencia biskupov Slovenska
vyhlásila za Rok Sedembolestnej
Panny Márie, putovalo k patrónke
Slovenska do ·a‰tína-StráÏí, 134 355
zaregistrovan˘ch pútnikov.

■ Evanjelickí biskupi vyz˘vajú
veriacich, aby sa zúãastnili na
pripravovanom referende o rodine.
„KresÈanov jednoducho musí byÈ
poãuÈ a musia byÈ zreteºne identi-
fikovateºní – v pozitívnom slova
zmysle,“ napísali v pastierskom liste
k vianoãn˘m sviatkom.

■ „Sme presvedãení, Ïe máme ão
povedaÈ k téme manÏelstva a boli
by sme radi, keby sme to mohli slo-
bodne povedaÈ na verejnosti,“ vy-
hlásil arcibiskup Armaghu Eamon
Martin, ktor˘ je prímasom celého
Írska. Írsko ãaká v máji referendum
o otázke postavenia homosexuálne-
ho zväzku na úroveÀ manÏelstva.

■ Islamské militantné hnutie
Boko Haram zaãalo podnikaÈ nové
krvavé útoky proti nigérijsk˘m
obciam. Správy z Nigérie sú podºa
Vatikánskeho rozhlasu alarmujúce
a svedãia o eskalácii násilia.

■ V Líbyi zdevastovanej voj-
nov˘m konfliktom, podºa správ
miestnych médií, len niekoºko dní
po brutálnej vraÏde koptského
lekára, jeho manÏelky a dcéry,
uniesli islamisti  neìaleko mesta
Sirte sedem egyptsk˘ch koptov.

■ Vo februári bude maÈ Cirkev
dvadsaÈ nov˘ch kardinálov,
oznámil pápeÏ Franti‰ek v závere
stretnutia na Anjel Pána. Stane sa
tak 14. februára poãas konzistória
kardinálskeho zboru.
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BEZPLATNÝ SERVIS PREDPLATITEĽOM M ROSY! 
Tento servis poskytujeme našim predplatiteľom zadarmo. Vaše oznamy budú zaradené do rubrík:

Vítame medzi nami (narodenia), Opustili naše rady (úmrtia), Spomíname (výročia), Životné jubileum (okrúhle 
narodeniny), Sľúbili si lásku (Sobáše), Pozývame (akcie a udalosti), Poďakovanie (vyjadrenie vďaky), Rôzne...

Oznamy posielajte v písomnej forme, najneskôr do 20-teho v mesiaci, ak má vyjsť v nasledujúcom čísle M ROSY.
Adresa: Magnificat Slovakia, P.O. Box 147, 819 99 Bratislava 1, e-mail: magnificat@stonline.sk

SPOMÍNAME
✦ Milá redakcia M ROSY!  Už dlhšiu dobu som vašou
čitateľkou. Prosím o uverejnenie oznamu: Deň 10. január 2014
bol najsmutnejším dňom v našom rodinnom živote, keď nás
navždy opustil – ako 64 ročný -  milovaný manžel, otec, dedko,
brat a švagor Ján Toporčík zo Stráňan. Prosíme o modlitby za
jeho večný odpočinok.   Smútiaca rodina (Stráňany)

PROSBA O MODLITBY
✦Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Z celého srdca vás
pozdravujem a ďakujem za všetko, čo robíte. Nech vás žehná
Pán. Veľmi prosím o modlitby za moju rodinu. Za pomoc v práci,
za požehnanie, za dary Ducha Svätého, za pomoc pre
nezamestnaného manžela, za oslobodenie od zábavy,  hier
a konzumného spôsobu života.  Vďaka vám!   Viera

● Predám stavebn˘ pozenok o rozlohe 5 800 m ‰tvorcov˘ch, ‰irka 25 m, 8 km
od Nitry. Je aj moÏnosÈ pozemok rozdeliÈ. Informácie na tel. ãísle  0915 485 880.

Vďaka za Viktorku
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■ VYHLÁSENIE REDAKCIE:
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Ponúkame púte
■ Rím – Assisi – Lurdy
Termín: 29.6. – 10.7.2015 Cena: 300 EUR
V cene: doprava, sprievodca, kÀaz, 6x ubytovanie,
5x raÀajky, 5x obed, 5x veãera
■ MedÏugorie - s moÏnosÈou kúpania v mori
Termíny: 14.6. – 20.6 2015, 12.7. – 18.7.2015
23.8. – 29.8.2015 Cena: 155 EUR
V cene: doprava, sprievodca, kÀaz, 4x nocºah,
3x obed, 
■ Lurdy – Montichiari – Einsiedeln 
– 1x zastávka pri mori
Termín: 10.8. – 18.8.2015  Cena: 230 EUR
V cene: doprava, sprievodca, kÀaz, 4x nocºah,
4x raÀajky, 5x obed, 4x veãera
■ Fatima – Lurdy – Santiago 
de Compostela – La Salette
Termín: 19.7. – 31.7.2015 Cena: 440 EUR
V cene: 7x ubytovanie, 7x raÀajky, 4x obed,
6x veãera, doprava, sprievodca, kÀaz  
Informácie: Tel: 0918 413 036, 0903 218 465

E-mail: mkyzekova@zoznam.sk 
janstens@azet.sk

Inzercia
● Predám dvojgeneraãn˘ dom so samostatn˘mi

vchodmi v okr. Vranov nad Topºou. Na pozemku o ro-
zlohe 1480 m2 je garáÏ (11x5m2), studÀa a úrodn˘ sad.
Vstupná brána a garáÏ je na diaºkové ovládanie. V‰etko
je vo v˘bornom stave. MoÏnosÈ vidieÈ kedykoºvek, po 
dohode na tel. ã. 0905 695 196.

„Prosím, rozm˘‰ºajte nad t˘m ão hovorím! Ja vás milujem, 
a ãakám vás v Nebi...“ (Nepo‰kvrnená âistota, Zvir, 6. augusta 1995)

Kniha obsahuje zamyslenia sa nad posolstvami Panny Márie 
Publikáciu si možno objednať:

Magnificat Slovakia,  Belinského 24, 
851 01 Bratislava ● mobil: 0904 125 589, 

e-mail: objednavky@magnificat.sk


