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„ Po t o m s a n a n e b i u k á z a l o v e ľ k é z n a m e n i e :
Žena odetá slnkom,
pod jej nohami mesiac a na jej hla v e
v eniec z dvanástich h viezd.“

(Zjv. 12,1)

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

Povedzte ÁNO Bohu

„Drahé deti! V tomto milostivom ãase vás v‰etk˘ch poz˘vam, aby ste
otvorili svoje srdcia BoÏiemu milosrdenstvu, nech prostredníctvom
modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosÈ zaãnete nov˘ Ïivot. Tento
jarn˘ ãas nech povzbudí va‰e mysle a srdcia k novému Ïivotu, k obnove.
Preto, milé deti, ja som s vami, aby som vám pomohla, aby ste
rozhodne povedali ÁNO Bohu a BoÏím prikázaniam. Nie ste sami, som
s vami milosÈou Najvy‰‰ieho, ktorú mi dáva pre vás a va‰e potomstvo.
ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie."
Prostredníctvom Marije Pavloviãovej - Lunettiovej,
MedÏugorie, 25. marca 2017
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Naša drahá Nebeská Matka!
„S radosÈou v srdciach vítame veºké
v˘roãie Tvojho zjavenia sa vo Fatime,
ktor˘m si zaãala závereãnú éru dejín
sveta, tak ako ho my poznáme.
Vo Fatime si nastúpila svoju víÈaznú
cestu za záchranu svojich detí,
ãím Èa poveril Tvoj BoÏsk˘ Syn a ná‰
Vykupiteº, JeÏi‰ Kristus.
ëakujeme Ti, Ïe svojou veºkou láskou
a starostlivosÈou pôsobí‰ po celom
dne‰nom svete, aby sme sa
podºa tvojich rád obrátili.
Priná‰ame ti svoje zasvätenia sa Tvojmu
Nepo‰kvrnenému Srdcu, ktoré zvíÈazí
nad zlobou pekla a nad satanom,
ktorému po‰liape‰ hlavu.
Prosíme Èa, vypros nám v‰etk˘m
spoznaÈ záchrann˘ koráb ºudstva - dar
Tvojho Nepo‰kvrneného Srdca. Mária,
Matka na‰a - skry nás pod svoj plá‰È!“
Tvoje milované deti
POSOLSTVO KRÁªOVNEJ POMOCI

POSOLSTVO KRÁªOVNEJ POKOJA

Šírte
lásku a pravdu
„Drahé deti, apo‰toli mojej lásky, je na vás, aby ste ‰írili lásku
môjho Syna v‰etk˘m t˘m, ktorí ju nespoznali; vy, malé svetlá
sveta, ktoré materinskou láskou uãím, aby jasne Ïiarili v plnej
kráse. Modlitba vám pomôÏe, pretoÏe vás zachraÀuje, modlitba zachraÀuje svet. Preto, deti moje, modlite sa slovami, citmi, milosrdnou láskou a obetou. Môj Syn vám ukázal cestu – On, ktor˘ sa vtelil
a urobil ma prv˘m kalichom, on vám svojou vzne‰enou obetou ukázal,
ako treba milovaÈ.
Preto, deti moje, nebojte sa hovoriÈ pravdu. Nebojte sa meniÈ seba
i svet, ‰íriac lásku, robiac v‰etko preto, aby sa spoznal a miloval môj Syn,
milujúc druh˘ch v Àom. Ako Matka som stále s vami. Prosím svojho Syna,
aby vám pomohol, aby vo va‰om Ïivote vládla láska – láska, ktorá Ïije,
láska, ktorá priÈahuje, láska, ktorá dáva Ïivot. Takej láske vás uãím – ãistej
láske. Je na vás, aby ste ju rozpoznali, Ïili a ‰írili. Modlite sa s citom za
svojich pastierov, aby s láskou mohli vydávaÈ svedectvo o mojom Synovi.
ëakujem vám.“
Prostredníctvom Mirjany Dragiãeviãovej - Soldovej,
MedÏugorie, 2. apríla 2017

Môj Syn žije
„Moje milované deti! Som
va‰ou Matkou, pretoÏe JeÏi‰ovo srdce vás darovalo
môjmu srdcu. Dávam vám
vieru z mojej viery, nádej z mojej nádeje, lásku z mojej lásky a radosÈ z mojej
radosti.
Ná‰ Spasiteº, môj Syn Ïije a je s vami
po v‰etky dni. On je pravé svetlo, ktoré
bude ÏiariÈ vo vás vÏdy, keì mu dáte
svoje „áno“ a hriechu poviete „nie“.
Otvorte mu svoje srdcia, nech ich vedie
láska ná‰ho zm⁄tvychvstalého Pána.
Ponáram vás do víÈaznej lásky JeÏi‰ovho a môjho Srdca.“
Prostredníctovm Martina Gavendu,
Dechtice, 15. apríla 2017
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V˘zva Fatimy
„Choìte teda a uãte
v‰etky národy“
– povedal JeÏi‰ svojim
apo‰tolom (Mt 28,
16-20) „Je na vás,
aby ste ‰írili lásku
môjho Syna.“ - hovorí nám dnes Matka.

Anton SeleckÝ
V Ïivote sa s t˘m stretávame .
Nechce sa ti do popredia, ale akosi
sa vyskytne‰ pred v˘zvou, adresovanou priamo tebe. Nie niekomu
vzadu, ãi tvojmu susedovi. Rovno
tebe. Reakcia b˘va - ja - nie, to patrí in˘m. Ja predsa na toto nie som
vybaven˘, pripraven˘... Ale akosi sa
nedá utiecÈ. Ak som kresÈan – nie
som niek˘m „mimo“ - mám byÈ
Máriin˘m „apo‰tolom lásky.“ Ja aj
ty, my v‰etci máme byÈ Jej „mal˘mi
svetlami.“
Pred 100 rokmi sa jej „mal˘mi svetlami“
stali pastierikovia z Fatimy.
Panna Mária
sa detí sp˘tala:
„Chcete sa
obetovaÈ Bohu a zná‰aÈ
v‰etky utrpenia, ktoré na
vás zo‰le, na
zmierenie za hriechy, ktor˘mi je
uráÏan˘, a ako prosbu za obrátenie
hrie‰nikov?“ Deti odpovedali:
„Áno, chceme.“
Dnes je táto v˘zva adresovaná
nám v‰etk˘m. Niet na koho zvaliÈ
zodpovednosÈ. Mária hovorí: „Môj
Syn vám ukázal cestu. Ukázal ako
treba milovaÈ.“ Sme denno-denne
svedkami kritick˘ch udalostí. Niet
sa kam skryÈ. Sme konfrontovaní so
svojím svedomím. S chvíºami pravdy. „Nebojte sa hovoriÈ pravdu,
nebojte sa meniÈ seba i svet, ‰íriac
lásku...“ PoloÏme si ruku na srdce:
Nebojím sa ‰íriÈ pravdu, meniÈ seba
i svet? Kde je moja láska? Napriek
v‰etk˘m na‰im pochybnostiam
a váhaniu nás Mária utvrdzuje:
„Ako Matka som stále s vami.“
Verí‰ tomu? Ak áno - pozná‰ svoju
úlohu: „Je na tebe, aby si ‰íril lásku
môjho Syna“...
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Zasvätenie sa

Nepo‰kvrnenému Srdcu Panny Márie
„Fatimská Panna Mária, Matka
BoÏia, útoãi‰te hrie‰nikov a Matka
BoÏieho Milosrdenstva:
zasväcujem sa tvojmu Nepo‰kvrnenému Srdcu so v‰etk˘m, ão som
a ão mám.
Prostredníctvom tvojho Nepo‰kvrneného Srdca sa chcem úplne obetovaÈ tvojmu najmil‰iemu Synovi,
JeÏi‰ovi Kristovi, na sluÏbu jeho Cirkvi
a za spásu hrie‰nikov.
Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju
materinskú ochranu takého, ak˘ som,
a urob ma tak˘m, akého ma Ty chce‰
maÈ. ZachráÀ ma od v‰etk˘ch nebezpeãenstiev. Pomáhaj mi premáhaÈ
v‰etky poku‰enia, ktoré na mÀa
doliehajú, aby som si zachoval(a) ãistotu du‰e i tela. Nech je tvoje Nepo‰kvrnené Srdce mojím útoãi‰Èom
a cestou, ktorá ma vedie k Bohu.
Chcem ÏiÈ s tebou a s tvojou pomocou chcem plniÈ v‰etky svoje záväzky,
ktoré som prijal(a) svojím krstn˘m
a celkov˘m zasvätením.
Vypros mi milosÈ, aby som sa
z lásky k JeÏi‰ovi ãasto modlil(a)
a obetoval(a) za obrátenie hrie‰nikov
a na uzmierenie za hriechy proti tvoj-

mu Nepo‰kvrnenému Srdcu. V spojení s tebou chcem ÏiÈ v oddanosti
Najsvätej‰ej Trojici. Verím Jej, klaniam sa Jej a milujem Ju. Amen.“
Imprimatur ã. 641/2006 V Nitre 31. mája
2006, Mons. Marián Chovanec
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Buďte verní Ježišovi
„Milované deti, plaãem kvôli Synovi,
ktor˘ aj dnes, tak ako kedysi, je aj
naìalej uráÏan˘, muãen˘ a kriÏovan˘.
Buìte mu verní a pamätajte si, Ïe zomrel z veºkej lásky k ºudstvu, ale tí, ktorí
veria v Neho, budú maÈ veãn˘ Ïivot.
Plaãem kvôli tomu, ão vás ãaká. Modlitba, Eucharistia a pôst by mali byÈ va‰im
jedlom v t˘chto dÀoch. Modlite sa,
modlite sa, modlite sa! Îehnám vás
v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.
Amen.”
Panna Mária prostredníctvom Giselle, Trevignano Romano, 11. apríl 2017

Mária pomôže Cirkvi!
„BoÏia Matka Mária v jubilejnom roku storoãnice zjavení vo Fatime pomôÏe Cirkvi
prekonaÈ súãasné ÈaÏkosti
a zmätenie!“ - hovorí kardinál
Francis Arinze, emeritn˘ prefekt
Kongregácie pre BoÏí kult a disciplínu sviatostí.
Kardinál v rozhovore s E. Pentinom,
z National Catholic Register povedal:
„Mária je Matka Krista Vykupiteºa,
Matka Cirkvi a duchovná Matka
v‰etk˘ch kresÈanov. Keì je Cirkev jej

Syna v ÈaÏkostiach, môÏeme
predpokladaÈ, Ïe aj BoÏia
Matka je ustarostená. Veriaci
sú preto vyzvaní, aby sa
zvlá‰È k nej modlili, aby sa za
nás prihovorila. V tomto roku
je veºmi vhodné posolstvo
z Fatimy nanovo objavovaÈ
a nasledovaÈ.“
Kardinál Arinze odporúãa modlitbu
ruÏenca a pokánie za pokoj vo svete a za
stlmenie ideológie, ktorá je základom
komunizmu.
(zg)

K výročiu Fatimy
Milí priatelia, priná‰ame vám k veºkému
100. v˘roãiu Fatimy publikáciu Som
Kráºovná sv. ruÏenca. ZároveÀ aj obrázok
Panny Márie so zasväcujúcou modlitbou.
ëakujeme v‰etk˘m, ktorí nám pomohli
pripraviÈ pre vás tieto prílohy. Kto môÏe
prispieÈ na tlaã a po‰tovné toho ná‰ho fatimského
májového ãísla M ROSY, prikladáme aj po‰tovú
zloÏenku. Pán Boh zaplaÈ!
ëakujeme kaÏdému jednému z vás, ktorí ste
svojou dlhoroãnou vernosÈou, modlitbami
a príspevkami prispeli k tomu, Ïe M ROSA môÏe
privítaÈ toto veºké v˘roãie a sviatok mariánskych
ctiteºov.
Nech Vás na‰a Matka a Kráºovná ochraÀuje
a sprevádza vo v‰etkom, ão nás e‰te oãakáva.
Pripravme sa na to najmä zasvätením sa Jej víÈaznému Nepo‰kvrnenému Srdcu, tak
ako si to Ona Ïelá!
Va‰a M ROSA

Zasvätenie Holandska
Konferencia biskupov Holandska rozhodla, Ïe 13. mája 2017
zasvätí v‰etky holandské
diecézy Nepo‰kvrnenému
Srdcu Panny Márie.

Spoloãná Veºká Noc
Tohtoroãná Veºká Noc katolíckej
a Pravoslávnej Cirkvi mala jednotn˘
dátum. Vizionárka Myrna Nazzour
z Dama‰ku v tomto zhodnom dátume Veºkej Noci dostávala v mi
nulosti stigmy. NajbliÏ‰ia takáto
zhoda nastane v roku 2034.

KríÏ a verejnosÈ
Za kríÏe vo verejn˘ch priestoroch
sa vyslovilo rakúske Pracovné
spoloãenstvo katolíckych zväzov. Jeho rezident Helmut Kukacka vo
vyhlásení uviedol: „KresÈanstvo je
elementárna súãasÈ európskej
kultúry a tvorí dôleÏitú ãasÈ
európskej identity.“

Lodná procesia
Pri príleÏitosti „100 rokov Fatimy
a 70 rokov RuÏencovej zmiernej
kríÏovej v˘pravy, sa v Rakúsku
konala 25. apríla 2017 po rokoch
znova „Viedenská lodná procesia“.
Viedol ju Mons. Ludwig Schwarz.
Na spiatoãnej plavbe lode MS Admiral Tegethof sa konal „ohÀostroj na
poãesÈ BoÏej Matky“.

V BUDÚCOM ČÍSLE:

Boh nepozná
beznádejné
prípady
M ROSA / EXTRA
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Dozrieť v láske
Láska Matky

Moje drahé deti! Milujem vás!
Prosím, prosím, prosím,
rozm˘‰ºajte nad mojimi slovami.
ZmeÀte svoj Ïivot, ale urobte to
kvôli láske. ZmeÀte ºudí okolo
seba, ale spravte to s láskou.
ëakujem, Ïe ste sem pri‰li.“
(Nepo‰kvrnená âistota
na Hore Zvir, 7. mája 1995)

Asi to pozná‰. V mori známych ti
zaãne niekto mimoriadne ch˘baÈ.
Nie je to rutinn˘ vzÈah. A ty ãaká‰.
KaÏdé zazvonenie mobilu ti zatají
dych. Zaãnú ti ako naschvál
vyzváÀaÈ v‰etci moÏní aj nemoÏní,
ale ty sklamane napokon mobil
vypne‰. PretoÏe to jediné zazvonenie, ktoré ãaká‰, neprichádza. Háda‰, ão sa asi deje. A tento stav ti
drása srdce, a napæÀa ho muãivou
neistotou.
Panna Mária, ktorú tak potrebuje‰, Èa prosí. Trikrát. Ona o tebe vie,
vie ti zaklopaÈ na srdce, ale ak ho ty
zatvorí‰, aj Ona je bezmocná. Pritom ti dáva Ïivotne dôleÏitú radu.
„ZmeÀ svoj Ïivot! ZmeÀ ºudí – ale
láskou!“ Ak˘ rozdiel medzi
netrpezlivosÈou pri nemom mobile,
ktor˘ Èa tak muãí, a volaním Matky,
ktorej nejde o seba. „Keby ste
vedeli, ako veºmi vás milujem,
plakali by ste od radosti“ - hovorí
v MedÏugorí. Ale my sme ticho.
Mlãíme. A tak plaãe Ona, aj
krvav˘mi slzami, pretoÏe Jej pôsobíme takú veºkú bolesÈ, aká veºká
je Jej láska k nám. Ak to nevidí‰, si
na tom zle. PretoÏe tvrdé srdce,
strata lásky, predznamenáva stratu
veãnosti. Ale Mária, Matka, Èa stále
volá, „zvoní“ na tvoje srdce, a ãaká,
kedy „zodvihne‰“. Nie, nebude ti
niã vyt˘kaÈ. A keì ti to koneãne
„zapne“, - bude‰ poãuÈ Jej
„ìakujem“ - plné lásky.
ANTON SELECK¯
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„Moje drahé deti! ëakujem vám,
Ïe ste sem pri‰li, a chcem vám povedaÈ, Ïe e‰te málo poznáte Pána, svojho Boha. Veºa rozprávate o Bohu, ale
málo Ho Ïijete. Nenechali ste e‰te
svoje skutky, svoje srdce a svoje slová
dozrieÈ v láske.
Tento svet je chor˘, lebo je naplnen˘ hnusom a neãistotou. Nechcite
myslieÈ ako tento svet. Nechcite túÏiÈ
po tom, po ãom túÏi tento svet. Milujem vás. A nesmierne mi záleÏí na
ãistote vá‰ho srdca."
(Nepo‰kvrnená âistota na Hore Zvir,
8. mája 1994)

Na kvetnú nedeºu, 9. apríla 2017,
sa na hore Zvir uskutoãnila Malá púÈ.
Sv. liturgiu slúÏil o. Marcel Pisio, duchovn˘ správca hory Zvir. Vo svojej homílii
upriamil pozornosÈ predov‰etk˘m na
JeÏi‰a Krista, ktor˘ sediac na osliatku,
slávnostne vstupuje do Jeruzalema.
„Áno, dnes prichádza skutoãn˘ kráº,
aby sa priznal k hrie‰nikom, k tebe a ku
mne a interpretoval ná‰ Ïivot. Priznávam
sa k Bohu vo svojej rodine, svojich
vzÈahoch, v práci, medzi priateºmi? Ako
sa priznávam k tomu, ktor˘ dnes prichádza, aby sa priznal ku mne a poloÏil za

mÀa svoj Ïivot? Je potrebné si uvedomiÈ,
Ïe Kristus prichádza do môjho Ïivota
práve kvôli tomu, aby ma zachránil!
Herec Jim Caviezel, ktor˘ vo
filme Umuãenie Krista stvárÀoval hlavnú postavu JeÏi‰a
Krista, vydal svedectvo, Ïe
tento film zniãil celú jeho
hereckú kariéru, ale nauãil
ho ãítaÈ BoÏie slovo, modliÈ
sa, a napokon mu to zachránilo jeho manÏelstvo
i rodinu a jeho Ïivot. MoÏno
aj ná‰ Ïivot sa naru‰í potom,
keì skutoãne prijmeme Krista do svojho Ïivota. Ale pamätajme
neustále na to, Ïe prijímame toho, ktor˘
nám skrze svoju smrÈ a zm⁄tvychvstanie
dáva veãn˘ Ïivot v nebeskom kráºovstve.
Neváhajme teda priznaÈ sa ku Kristovi
tam, kde sa to od nás vyÏaduje, a majme
vÏdy odvahu zvolaÈ: „PoÏehnan˘ si,
Pane.“ A buìme vìaãní, Ïe môÏeme byÈ
svedkami toho, Ïe Kristus prichádza ako
Spasiteº, s ktor˘m môÏeme preÏívaÈ kaÏdé utrpenie ná‰ho Ïivota.“
(horazvir.sk)
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Zbraň proti zlu
Milí priatelia, uvádzame ìa‰ie
posolstvá Panny Márie
z Trevignano di Roma, ktoré
dostáva Giselle:
Milované deti, ìakujem, Ïe ste
odpovedali na moje volanie. Robí ma
‰Èastnou, vidieÈ toto miesto a mnoho
mojich milovan˘ch detí, a hlavne veºa
vern˘ch, ktorí poãúvajú moje posolstvá a nasledujú moje rady. Milované
deti, otvorte srdcia môjmu Synovi,
milujte tak, ako On vás miluje. – Láska
je najväã‰ia zbraÀ ako premôcÈ zlo.
Nezápaste so svojím kríÏom, ale objímte ho, tak ako som ja objala kríÏ
môjho Syna, ktor˘ zomrel z lásky
a pre lásku a porazil smrÈ.
Modlime sa spolu za Cirkev a za
kÀazov, ktorí nasledujú Evanjelium
a rozjímajú, aby pochopili v‰etko to,
ão od nich JeÏi‰ chce. Mnoho z nich je
pom˘len˘ch, ale ja ich Ïiadam ísÈ s odvahou vpred. Milujem vás, deti
moje, keby ste len vedeli, aká veºká je
moja láska k vám! Nechajte si usu‰iÈ
va‰e slzy od va‰ej Nebeskej Mamy.
Modlite sa za Rusko. Teraz vám
Ïehnám v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého. Amen.
Panna Mária otvorila náruã, akoby
chcela v‰etk˘ch skryÈ pod svoju ochranu.
Prostredníctvom Giselle,
Trevignano di Roma, 1. apríla 2017

Milované deti! Nebesia a zem sa
budú triasÈ, ale vy kvôli va‰ej viere
budete zachránení. Naliehavo Ïiadam
mnoh˘ch – obráÈte sa a milujte! Toto
je ãas zmierenia a lásky. Odpustite
va‰im bratom, neÏite ako pokrytci.
JeÏi‰ vás bude súdiÈ koºko lásky ste
dali. Modlite sa za Chile, kde bude
veºa utrpenia! Îehnám vás v mene
Otca i Syna i Ducha svätého. Amen
Prostredníctvom Giselle,
Trevignano di Roma, 4. apríla 2017

Krvavá Kvetná nedeľa

K útokom poãas Kvetnej nedele 9. apríla t.r. na kostoly v mestách Tanta
a Alexandria v Egypte sa prihlásil Islamsk˘ ‰tát (IS). Dovedna si oba v˘buchy vyÏiadali
najmenej 50 m⁄tvych a vy‰e 100 zranen˘ch; medzi obeÈami sú aj minimálne traja policajti. Islamsk˘ ‰tát (IS) pohrozil ìal‰ími útokmi na kresÈanov v Egypte. Egyptsk˘ prezident Abdal Fattáh Sísí vyhlásil trojmesaãn˘ mimoriadny stav.
Krátko pred v˘buchom pri Kostole sv. Marka v Alexandrii tam slúÏil slávnostnú bohosluÏbu koptsk˘ pápeÏ
Tawadros II.; v ãase v˘buchu sa stále nachádzal
v chráme, vyviazol v‰ak bez
zranení. PápeÏ Franti‰ek
vyjadril hlbokú sústrasÈ
„môjmu bratovi, pápeÏovi Tawadrosovi II,
koptskej cirkvi a v‰etk˘m milovan˘m EgypÈanom”. Dodal, Ïe sa modlí
za v‰etk˘ch m⁄tvych a ranen˘ch.
(r)

Kongo sa zasvätilo
Vatikánsky ‰tátny sekretár
kardinál Pietro Parolin (na obr.)
nav‰tívil Brazzaville, hlavné mesto
Konga. Táto cesta sa ukonãila
aktom zasvätenia krajiny Panne
Márii 4. februára 2017.
Na sv. om‰i
v Národnej bazilike sv. Anny
v Brazzaville sa
zúãastnilo 3000
veriacich, ako aj
diplomatické a vojenské osobnosti.
Celebroval ju apo‰tolsk˘ nuncius
v Kongu, Mons. Fr. E. Molina,
s biskupmi krajiny a 150 kÀazmi.
Homíliu kardinála Parolina prítomní ocenili vrel˘m potleskom.
Hovoril o Kristovej láske, ktorú
Kongo tak potrebuje. O láske, ktorá
je „schopná odolaÈ poku‰eniu
ºahostajnosti a váÏiÈ si dobro in˘ch
ako svoje vlastné dobro.“ Kardinál
zdôraznil, Ïe „dobr˘ kresÈan je predov‰etk˘m ten, kto sa dennodenne zaväzuje kráãaÈ s Bohom,
konaÈ dobro a vyh˘baÈ sa zlu“. (zg)

Dielo satanistov?

KríÏová cesta v Partizánskom
ºahla popolom (na obr.). Skupina
vandalov strhla kríÏe, ktoré spolu
s obrazmi umiestnila na jedno
miesto a podpálila ich.
Ako nás informoval primátor
mesta Jozef BoÏik, mestská polícia
nevyluãuje, Ïe by mohlo ísÈ aj
o dielo satanistov vzhºadom k spôsobu, ak˘m bola cesta zniãená.
„Som zhrozen˘...,“ netajil svoje
rozhorãenie primátor BoÏik.
ZároveÀ prisºúbil, Ïe sa radnica
bude snaÏiÈ ão najskôr miesto obnoviÈ: „Mesto sa nevzdá tejto
my‰lienky a bude podporovaÈ
aktivity veriacich obãanov mesta.“
KríÏová cesta v Partizánskom
vznikla v roku 2013. Zastavenia
vytvorili deti a uãitelia zo základ(r)
n˘ch ‰kôl v okrese Partizánske.
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Kráčajme s Ježišom
Prosba Matky

Volám sa Jesse. Som z juÏnej
ãasti USA, z Texasu. Povolaním
som burzov˘ maklér. A moÏno
sa ãudujete, ão robím tu na
Slovensku (v Dechticiach).

K tomuto miestu ma priviedla
Panna Mária - na‰a Matka. Volanie
sa zaãalo, keì som ‰iel do MedÏugoria, kde som dostal veºa milostí.
Ale ja som dostal zvlá‰tne volanie,
aby som pri‰iel sem.
Mal som príleÏitosÈ sa stretnúÈ
s vizionármi a vidieÈ na vlastné oãi,
ão sa deje poãas zjavení. Cítim, Ïe je
to od na‰ej Matky, Ïe je to od Boha,
a Ïe je to svätá vec. A vidím ten
Ïivot vizionárov. Nevidím niã
sfal‰ované, alebo povrchné. Videl
som veºmi ãestn˘ch, utiahnut˘ch,
skromn˘ch mlad˘ch ºudí.
V‰etko toto naozaj pohlo mojím
srdcom. Privádza ma to bliÏ‰ie k Bohu. Niektoré z posolstiev, ktoré som
dostal odtiaº, znamenajú aspoÀ pre
mÀa to, Ïe na‰a Matka nás volá
k vrúcnej‰ej modlitbe, ãastej‰iemu
modleniu sa ruÏenca, ãastej prítomnosti na sv. om‰i, adorácii ná‰ho
Pána vo Sviatosti Oltárnej. Pôst je
vecou, od ktorej sa veºa ºudí
odÈahuje. Ale na‰a Matka nás k nemu volá, pretoÏe vie, ako mocn˘ je
pôst pre du‰e, pre obrátenie
hrie‰nikov a neveriacich. Pôst
o chlebe a vode. Matka nás volá
postiÈ sa tri dni v t˘Ïdni.
Cítim, Ïe je tu obrovská milosÈ,
ktorú nám na‰a Matka chce daÈ.
Volá nás zvlá‰tnou cestou na toto
miesto, aby sme jej otvorili na‰e srdcia. PretoÏe Ona nás prosí, obrátiÈ
sa k ná‰mu Pánovi, obrátiÈ sa k Nej.
A ja vás prosím, aby ste sa za mÀa
modlili a budem sa za vás tieÏ modliÈ, aby celé Slovensko, táto celá
krajina sa Jej obrátila k na‰ej
Matke, k jej Nepo‰kvrnenému
Srdcu a k JeÏi‰ovi. Amen.
www.avemaria.sk
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Posledná pôstna nedeºa pred
Veºkou Nocou a prvá pútnická
v mesiaci 9. apríla 2017 sa
konala v znamení na‰ich najväã‰ích sviatkov. OpäÈ sa zi‰li
pútnici zo v‰etk˘ch konãín
Slovenska, ale aj âeska, Poºska
a Rakúska. Jozef Danko ich na
úvod privítal slovami:
„Dnes sa ãítajú pa‰ie evanjelistu
Matú‰a a práve tam sa JeÏi‰ p˘ta
zradcu Judá‰a „priateºu, naão si
pri‰iel?“. Dajme otázku aj sebe - naão
som sem pri‰iel? Pri‰li sme si uctiÈ
JeÏi‰ove rany, bolesti, jeho Srdce, jeho Meno, jeho Krv preliatu za nás,
sláviÈ jeho lásku - ná‰ho Spasiteºa
a Vykupiteºa.
On sám hovorí, neboj sa, len ver,
ver v moju odpú‰Èajúcu lásku. ëakujem Ti BoÏe za tento poÏehnan˘ ãas.
ëakujeme za Tvoje milosrdenstvo,
ìakujeme za Tvoju Matku Máriu,
ktorú si nám dal za Prostredníãku
Tvojich milostí a za na‰u Spolupútniãku v Ïivote. Vìaka BoÏe, Ïe nás
tak miluje‰ a dáva‰ nám Svätého
Ducha, ktor˘ v nás volá „ Abba Otãe!“
Potom pútnici pokraãovali v modlitbe
kríÏovej cesty na vrch Boriãky, kde sa
modlili najskôr ruÏenec k BoÏiemu milosrdenstvu a potom Bolestn˘ ruÏenec. Mária
ãítala posolstvá Kráºovnej pomoci.
Vyberáme:
„Moje deti, chváºte Nebeského Otca za v‰etko, ão stvoril. Povzbudzujem
vás, moje milované deti, napodobÀujte
svojho Otca a prácou svojich rúk vytvárajte dobré diela. Ste stvorené pre lásku

a dobro. Môj syn svojou smrÈou a zm⁄tvychvstaním sÀal z vás okovy hriechu a oslobodil vás. PovstaÀte spolu s ním k novému Ïivotu, pretoÏe milovan˘ Otec vás
stvoril pre lásku a krásu.“
„Moje deti, pozrite sa na jarnú krajinu, ktorá svojou krásou a prebúdzajúcim sa Ïivotom svedãí o veºkej BoÏej
láske a dobrote. Modlite sa, aby BoÏia láska a odpustenie vstúpili do s⁄dc, ktoré
baÏia po vojne a sebazniãení. Îelám si,
aby ste sa v JeÏi‰ovi stali poslami Ïivota.
Radujte sa, Ïe JeÏi‰ nezostal v hrobe, ale
Ïije. Buìte Ïiv˘m svedectvom o JeÏi‰ovom
víÈazstve, ktoré je aj va‰ím víÈazstvom.“
„Moje deti, naplÀte si svoje ruky
skutkami milosrdnej lásky, naplÀte
svoje srdcia láskou, ktorá vyviera z Otcovho Srdca. Buìte pomocnou rukou t˘m,
ktorí blúdia a nevedia kadiaº ísÈ, preto deti
buìte neustále v na‰ej prítomnosti
a proste o v‰etky potrebné dary, aby ste
svedomito mohli plniÈ poslanie, ktoré vám
bolo dané. Modlím sa za vás, modlím sa
s vami.“
„Moje deti, neskr˘vajte svoju lásku
k Spasiteºovi, aby ste neprestajne Ïiarili
Veºkonoãn˘m svetlom. KaÏd˘ z vás nech
je JeÏi‰ovou lampou v mojich rukách, aby
som vás mohla poslaÈ tam, kde je treba
zahnaÈ temnotu. ZostaÀte jednoduchí
a pokorní, milé deti. ChráÀte sa hriechu
a buìte lampami, ktoré svietia BoÏím
svetlom.“
Kráºovná pomoci pri‰la niekoºko
minút pred 14. h a zotrvala s vizionármi v modlitbách asi 10 minút. Po
zjavení vizionári, ktorí sa modlia
s Pannou Máriou na urãité úmysly,
okrem toho povedali pútnikom:
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Martin: „Keì Matka BoÏia pri‰la
medzi nás, s veºkou láskou nás pozdravila. PreÏil som veºkú lásku Pána JeÏi‰a,
ktor˘ nám daroval svoju Mamu, Matku
BoÏiu, na‰u Matku práve pod kríÏom a ja
som tak nanovo povedal Márii: „Matka
BoÏia, som cel˘ Tvoj“, aÏ keì som to
v‰etko odovzdal, som pocítil veºkú lásku.
Nebojte sa úplne vydaÈ Márii, aby sme
úplne milovali JeÏi‰a. Potom som sa s Pannou Máriou modlil za chor˘ch a v tejto
modlitbe sme pokraãovali a vyprosovali
sme Ïivú vieru pre nás v‰etk˘ch, aby sme
kráãali bez strachu a aby sme boli plní
víÈazstva JeÏi‰ovho kríÏa a jeho slávneho
zm⁄tvychvstania, aby sme stále kráãali

K r á ľo v n e j

p o m o c i

s JeÏi‰om, tak ako kráãa Mária. Nakoniec
nás Matka BoÏia poÏehnala.“
Mária: „Panne Márii som odovzdávala
trpiacich, zomierajúcich, du‰e v oãistci
a najmä v‰etk˘ch nás tu prítomn˘ch.
Panne Márii som ìakovala za kaÏdého
jedného z vás a prosila som o milosti,
ktoré najviac potrebujeme.“
Adriana: „S láskou som odovzdávala
va‰e srdcia a prosila som o to, aby kaÏdé
jedno srdce, ktoré prechádza utrpením,
bolo posilnené JeÏi‰ovou a Máriinou vierou, aby ste naozaj tú vieru, ktorú nám
odovzdal JeÏi‰ a ktorú tieÏ Mária Ïila, aby
sme ju naozaj aj my Ïili v na‰ich Ïivotoch.“
Simona: „Dnes sme zasväcovali srdciam JeÏi‰a a Márie v‰etky rodiny. Potom
sme sa dnes osobitne modlili za Ïeny
matky, ktoré boli na potrate, zvlá‰È tu prítomné. Cez Máriino Srdce sme vkladali
ich bolesÈ, utrpenie do Srdca Nebeského
Otca, aby mohli nanovo preÏiÈ a nakoniec
spoznaÈ jeho veºkú lásku, milosrdnú a odpú‰Èajúcu. Potom sme prosili za v‰etk˘ch
ºudí o nádej. Vnímala som v srdci, ako
Matka BoÏia prichádza ako svetlo, ktoré
pretína kaÏdú beznádej, bolesÈ, utrpenie
a priná‰a radosÈ. Preto vás chcem povzbudiÈ vo v‰etkom, ão preÏívate, aby ste sa
nebáli vz˘vaÈ Máriu, jej meno, zvlá‰È pri
v‰etkom ÈaÏkom, ão preÏívate. A spoznáte Máriinu blízkosÈ, jej pomoc.“
Jozef: „Panne Márii som zveroval
v‰etk˘ch nás tu prítomn˘ch, v‰etko to ão
sme Panne Márii priniesli, v‰etko, ão
nosíme vo svojich srdciach. Nakoniec som
sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za
obrátenie hrie‰nikov a túto modlitbu sme
zvlá‰È obetovali za na‰e obrátenie, za
obrátenie na‰ich kÀazov.“
Na záver Jozef zaÏelal v‰etk˘m milosti
plné a poÏehnané slávenie veºkého
t˘ÏdÀa, aby sme v‰etci radostne mohli
zvolaÈ slávnostné Aleluja.
(mavi, anse)

Útoãisko S⁄dc

Jedn˘m z dôleÏit˘ch posolstiev Dechtíc je posolstvo
z 15. augusta 2000. Panna Mária
ponúka Srdce JeÏi‰a a svoje
Srdce ako mocnú ochranu:
„Deti moje, dnes môj Syn a Ja
vám ponúkame útoãi‰te v na‰ich
spojen˘ch srdciach. Odprosujete
srdce JeÏi‰ovo a moje Nepo‰kvrnené srdce prostredníctvom prv˘ch
siedmich nedieº po prvom piatku,
ktoré som si priala za v‰etky uráÏky,
ktoré sa nám dostávajú. Zasväcujte
sa BoÏskému Srdcu môjho Syna
a môjmu Nepo‰kvrnenému Srdcu –
na‰ej spojenej láske. Vìaka tomuto
zasväteniu budete chránení
v búrkach vá‰ho Ïivota. V nich
nájdete útoãi‰te a pokoj. ZostaÀte
v na‰ich milujúcich srdciach. Na‰e
srdcia vám budú loìou, ktorá nikdy
nestroskotá, aj keì bude more
rozbúrené. Milujem vás, deti moje.
ëakujem vám, Ïe ste poãuli moje
volanie.“
„OpäÈ vám chcem pripomenúÈ,
Ïe v Srdci môjho Syna a v mojom
Nepo‰kvrnenom Srdci, nájdete
útoãisko. Preto sa denne zasväcujte
na‰ím láskou spojen˘m srdciam.“
(7. 7.2002)

„Je dôleÏité, aby ste neustále
otvárali svoje srdcia na‰ej spojenej
láske, a tak prijali milosti, ktoré vám
(15. X. 2002)
na‰a láska priná‰a“.
„Ponáram vás s mojím Synom
do na‰ej lásky spojen˘ch S⁄dc, aby
ste v nich na‰li istotu, pokoj
a lásku. Nech na‰a láska je pre vás
(9.1.2000)
útoãi‰Èom.“
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Vyslanec z Ríma
V úter˘, 28. bﬁezna 2017,
v Sarajeve kardinál Vinko
Puljiç pﬁijal mimoﬁádného
papeÏského vyslance
pro MedÏugorie,
mons. Henryka Hosera.
Mons. Henryk Hoser,
oslovil shromáÏdûné
v kostele sv. Jakuba
v MedÏugorí:
„V‰ichni spoleãnû se
modlíme o pﬁímluvu
Matky BoÏí, aby
otevﬁela na‰e srdce milosti BoÏí,
aby otevﬁela i ná‰ rozum, církevní
nauce a Slovu BoÏímu. Ná‰ Ïivot je
Duch Svat˘, a On je du‰e Církve.
Hledáme BoÏí pravdu, BoÏí pravdu
o sobû sam˘ch, hledáme také BoÏí
pravdu o ãlovûku. Svat˘ Otec má
velk˘ zájem o rozvoj lidové
zboÏnosti na tomto místû. To je
také ãást mojí mise - zhodnotit pastoraci tohoto místa. Pocházím ze
zemû, která chová mimoﬁádnou
zboÏnost k Matce BoÏí. Maria je
Královna Polska. Pﬁeji vám v‰em,
abyste uãinili Marii Královnou
svého Ïivota.” - ﬁekl arcibiskup
Hoser, svolávajíc BoÏí poÏehnání na
(medjugorje.hr)
v‰echny.

Otvorené srdce

Maurizio Baldacci, prezident
asociácie vedúcich mariánskych pútí, sa zúãastnil na
24. Medzinárodnom stretnutí organizátorov pútí
v MedÏugorí.

V relácii rádia Mir
MedÏugorie Maurizio
povedal: „NajdôleÏitej‰ie je maÈ otvorené
srdce. Keì na‰e srdcia
nie sú otvorené, Panna
Mária ich nemôÏe premeniÈ.
O MedÏugorí som prv˘krát poãul
v roku 2004. OkamÏite som pocítil
túÏbu prísÈ sem s mojou manÏelkou, ale vtedy to nebolo moÏné.
Av‰ak v‰etky okolnosti sa zázraãn˘m spôsobom vyrie‰ili. Panna
Mária nás tu chcela a pripravila pre
nás cestu. ChráÀte toto miesto svojimi Ïivotmi a modlitbami, pretoÏe
je to miesto, kde nám Panna Mária
(r)
chce toho e‰te veºa povedaÈ.“
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Medžugorie a Fatima
Hoci tento a nasledujúce
v˘roky nie sú overené pápeÏskou peãiatkou a podpisom,
predsa, odovzdali nám ich
dôveryhodné osoby.
„Keby som nebol pápeÏom, bol by
som uÏ v MedÏugorí!“ – povedal 21.
apríla 1989 Mons. Pavol Hnilica, S.J.,
potom, ão ho Svät˘ Otec napomenul za
to, Ïe sa nezastavil v MedÏugorí pri svojom návrate do Ríma z Moskvy, kam ho
pápeÏ poslal. Okrem toho mu pápeÏ pri
tej príleÏitosti v roku 1984 povedal:
„MedÏugorie je pokraãovaním Fatimy.“
PápeÏ vo svojom príhovore 1. augusta
1989 k talianskym lekárom, ktorí sa venujú obrane nenarodeného Ïivota a vedeck˘m a lekárskym ‰túdiám zjavení,
povedal: „Dne‰n˘ svet stratil zmysel
pre nadprirodzeno, ale mnohí ho
hºadajú – a nachádzajú ho v MedÏugorí, skrze modlitbu, pokánie
a pôst.“
A ìalej: „Sú biskupi, ako napríklad
v Juhoslávii, ktorí sú proti tomu. Ale
dôleÏité je pozeraÈ sa na veºk˘ poãet
ºudí, ktorí odpovedajú na Jej pozvanie, na poãet obrátení. V‰etko toto
je podãiarknuté v Evanjeliu“
(L`Homme Nouveau, 3. február 1991.)

Mons. Maurillo Kreiger, z Florianopolisu (Brazilia), pí‰e: „V roku 1988 som
bol s in˘mi biskupmi a kÀazmi vo
Vatikáne. Svät˘ Otec vedel, Ïe mnohí
z nás potom pôjdu do MedÏugoria. Po sv.
om‰i povedal bez toho, aby sa ho niekto
nieão p˘tal: „Modlite sa za mÀa
v MedÏugorí.“ Pri inej príleÏitosti sa zamyslel a povedal: „MedÏugorie, MedÏugorie. To je duchovné srdce sveta.“ V júni 1986 dal odpoveì skupine
dvanástich talianskych biskupov, ktorí
Ïiadali pastoraãnú radu ohºadom ºudí,
ktorí chodia na púte do MedÏugoria:
„Nech ºudia idú do MedÏugoria, ak sa
obracajú, modlia, spovedajú, kajajú
a postia.“ Vo svojom príhovore pre
národnú konferenciu v Notre Dame
v roku 1994 biskup Pavol Hnilica citoval
slová Sv. Otca skupine Ameriãanov, ktorí
boli na ceste do MedÏugoria: „Panna
Mária MedÏugorská spasí Ameriku.“
14. mája 1989 Mons. Sylvester Treinen (USA) svedãil pred 7000 ºuìmi na
univerzite Notre Dame, Ïe poãas svojej Ad
Limina náv‰tevy toho roku sa súkromne
rozprával so Sv. Otcom. Povedal pápeÏovi: „Práve som pri‰iel z MedÏugoria. Robia sa tam úÏasné veci.“
PápeÏ odpovedal: „Áno, je dobré, keì
pútnici idú do MedÏugoria a robia
pokánie. Je to dobré!“
Kardinál Fr. Tomá‰ek zverejnil poznámku Sv. Otca, ktorú povedal v jeho prítomnosti: „Keby som nebol pápeÏom,
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Ivankoviãová – Elezová spolu s 350 ranen˘mi a zmrzaãen˘mi chorvátskymi vojakmi do Ríma, kde ich pápeÏ prijal. PápeÏ
ju hneì spoznal: „Nie si ty Vicka
z MedÏugoria?“ - sp˘tal sa jej. Vicka mu
potom ponúkla ruÏenec a povedala:
„Myslím, Ïe máte uÏ veºa ruÏencov,
ale tento bol poÏehnan˘ Pannou Máriou poãas zjavenia.“ PápeÏ jej povedal:
„Modli sa k Panne Márii za mÀa. Ja sa
modlím za teba.“
Taliansky kÀaz o. Gianni Sgreva zaloÏil komunitu, ktorá mala ako základ
posolstvá Kráºovnej pokoja. Raz sv. Otcovi
povedal o skúsenostiach z MedÏugoria.
PápeÏ ho poãúval, a povedal mu: „Nebuì ustarosten˘ o MedÏugorie,
pretoÏe ja myslím na MedÏugorie
a modlím sa za jeho úspech kaÏd˘
deÀ. Ty sa staraj o povolania a modli
sa za mÀa kaÏd˘ deÀ.“
rád by som ‰iel do MedÏugoria pracovaÈ s pútnikmi.“
PápeÏ povedal otcovi Jozovi Zovkovi
17. júna 1992: „Povedz MedÏugoriu,
Ïe som s vami. ChráÀ mi MedÏugorie!“ 20. júla 1992 mu povedal:
„Zamestnaj sa MedÏugorím, staraj sa
o MedÏugorie, neustávaj. Vytrvaj,
buì siln˘, som s tebou. Dohliadaj
a nasleduj MedÏugorie.“
PápeÏ prijal niekoºko medÏugorskych
vizionárov, medzi nimi Mirjanu Dragiceviãovú-Soldovú. V marci 1995 i‰la Vicka

Dôkaz krvav˘ch sæz

V MedÏugorí som mal mimoriadne duchovné záÏitky, ktoré je
ÈaÏké opísaÈ. Ako kÀaz som videl mnoÏstvo duchovn˘ch zázrakov
a obrátení. Osobne nemám Ïiadne pochybnosti o pravosti MedÏugorsk˘ch zjavení. Stanovisko miestneho biskupa k zjaveniam v MedÏugorí je záporné. Neuznal, Ïe sú nadprirodzeného charakteru.
Na druhej strane, so‰ka medÏugorskej Panny Márie, ktorá bola darovaná mladej
rodine v Taliansku vo farnosti sv. Augustína v Civitavecchii, zaãala roniÈ krvavé slzy
2. februára 1995. Mal som tú milosÈ, Ïe pri ceste do MedÏugoria sme sa zastavili
v Civitavecchia (asi pol hodiny od Ríma). OdslúÏili sme sv. om‰u, keìÏe kaplnka so
so‰kou bola otvorená, pri‰la k nám sestriãka a miestny kÀaz, správca farnosti. Ten
kÀaz, ktor˘ bol svedkom t˘ch udalostí a tú mladú rodinu dobre poznal, rozprával nám
dopodrobna cel˘ príbeh, i to, ako miestny biskup drÏal medÏugorskú so‰ku vo svojich
rukách a ako mu zaãala roniÈ krvavé slzy.
Hoci biskup drÏal so‰ku vodorovne, slzy z oãí so‰ky stekali proti gravitácii ako keby
so‰ka bola vo vzpriamenej polohe. So‰ka ronila krvavé slzy 14-krát preto, lebo je 14
zastavení kríÏovej cesty. Panna Mária, ako sa ten kÀaz vyjadril, keìÏe ju neuznali
v MedÏugorí, pri‰la do Ríma cez Civitavecchiu, ktorá je povaÏovaná za bránu k Rímu.
So‰ka bola potom vedecky preskúmaná s pozitívnym v˘sledkom. Slzy boli ºudskou
krvou. Miestny biskup, msgr. Girolamo Grillo, uznal tento jav ako nadprirodzen˘.
NuÏ, máme tu dve stanoviská biskupov. Jeden neuznal zjavenia v MedÏugorí.
Druh˘ uznal, Ïe krvavé slzy medÏugorskej so‰ky Kráºovnej pokoja sú zázrakom.

Boj s drakom
A je tu e‰te jedna veºmi závaÏná
skutoãnosÈ. Hoci som sám Ïil za
komunizmu, akosi ma vôbec nenapadlo, na akom pozadí sa tieto
zjavenia zaãali. Ako som mohol
neuvedomiÈ si, Ïe v‰etko, o ão tu
ide, je boj medzi Máriou a komunizmom. Îe je tu boj Îeny s ãerven˘m drakom (Zjavenie 12. hlava).
To som si uvedomil vtedy, nie
teraz, keì som písal pápeÏov v˘rok,
Ïe MedÏugorie je pokraãovaním
Fatimy. ªudia e‰te vÏdy nechápu,
ãoho je komunizmus schopn˘, a aké
„páky“ pouÏíval, aby zlikvidoval
pravú vieru a náboÏenstva. ªah‰ie
pochopíme, Ïe negatívne
stanovisko miestneho biskupa
mohlo byt z veºkej ãasti zavinené
tlakom práve aj z tejto strany.

SvätyÀa sveta
MedÏugorie je jedn˘m z absolútne prv˘ch pútnick˘ch miest vo
svete. V MedÏugorí bolo uÏ viac ako
20 miliónov pútnikov. Miesto
nav‰tívilo viac ako 50 000 kÀazov
a asi 200 biskupov zo v‰etk˘ch
kontinentov.
Pri‰iel mi email od môjho priateºa a kÀaza, ktor˘ sa práve vrátil
z MedÏugoria: „Zúãastnil som sa
duchovn˘ch cviãení v MedÏugorí.
Bolo to perfektné. Jednoducho treba tam prísÈ a preÏiÈ to. Bol som
2krát prítomn˘ pri zjaveniach. Pri
prvom som cítil poãas 3-4 minút
akoby cezo mÀa prechádzal elektricky prúd. Na druhé zjavenie Panna Mária pri‰la veºmi nate‰ená.
Posolstvo bola v˘zva k pokoju
a modlitba o pokoj. Povedala:
„Pokoj, pokoj, pokoj.“ V poslednom
ãase znova ãastokrát hovorí o pokoji. A to vraj znamená, Ïe nad svetom visí veºké nebezpeãenstvo....“

o. Miroslav âajka, CSsR.

Dvojstranu pripravil: o. Miroslav âajka CSsR
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Za nás hriešnych...
Vrátil mi Ïivot!

Informace pﬁinesla organizace Bible pro Blízk˘ v˘chod.
Muslim‰tí radikálové Lydii
sledovali, kdyÏ se vracela
domÛ ze ‰koly.

Odtáhli ji do nedalekého domu
a podrobili brutálnímu zákroku,
tzv. Ïenské obﬁízky. Pozdûji byla
pﬁevezena do nemocnice. Nûkteré
dívky na následky zákroku umírají.
Tato tradice je roz‰íﬁená hlavnû
v zemích Afriky.
„Duch! Duch!,” kﬁiãel nûkdo
kdyÏ se ãtrnáctiletá dívka, která jiÏ
byla prohlá‰ena za mrtvou a pokrytá bílou plachtou na svém nemocniãním lÛÏku, náhle pohnula. Lékaﬁi
L˘dii prohlásili za mrtvou, poté co
strávila ‰est dní v komatu. Truchlící
ãlenové rodiny a vûﬁící se shromáÏdili v nemocnici, aby se na ni
je‰tû podívali. Lékaﬁi i zdravotní sestry byli také pﬁítomni. Najednou se
látka pokr˘vající její tûlo zaãala
tﬁást. O chvíli Lydia vstala a zaãala
radostnû volat: „Mami, ná‰ Pán
JeÏí‰, ná‰ BÛh, JeÏí‰ Kristus!”
Zpoãátku v‰ichni couvali v hrÛze,
Ïe vidí ducha. Ale Lydia je uklidnila
a ﬁekla: „Mami, to jsem já, Lydia, ne
duch. Jsem naÏivu! JeÏí‰ mi dal zpût
mÛj Ïivot a uzdravil mû!” Popsala,
co se s ní stalo: „Má du‰e opustila
tûlo a byla jsem mrtvá. Andûlé mû
pﬁi‰li pﬁijmout do nebe. Ale pﬁede
mnou se objevil JeÏí‰ a ﬁekl:
NemÛÏu se odvrátit od modliteb
sv˘ch dûtí. Mé oãi jsou upﬁeny na
mé dûti a u‰i jsou otevﬁeny jejich
modlitbám. Dám ti tvÛj Ïivot zpût.
(zatl)
Jdi a buì m˘m svûdkem. ”

12

M ROSA / EXTRA

Medzi francúzskymi pútnikmi,
ão pri‰li hneì po vojne do Lúrd,
bol aj mlad˘ kÀaz z Normandie,
Otec OLIVIER. Cez
vojnu ho odvliekli do nacistického tábora v Nemecku.
Následkom hrozn˘ch útrap
a námah mu tam ÈaÏko
ochorelo srdce.
Námestím pred lurdskou bazilikou prechádzala skupina nemeck˘ch pútnikov.
V Otcovi Olivierovi vzplanul hnev. No
hneì sa ovládal. Pri‰iel do Lúrd modliÈ
sa, milovaÈ, nie nenávidieÈ.
Potlaãil vnútorné rozru‰enie a poberal
sa k jaskyni, kde chór tich˘ch modlitieb
vystupoval s vrúcnou túÏbou k Panne
Márii. Odrazu sa otec Olivier strhol.
Práve pred ním kºaãal akoby pritlaãen˘ dajakou obrovskou Èarchou
muÏ, ktorého vzhºad sa mu vryl do
pamäti v nacistickom koncentráku.

Vtom sa muž
obrátil. Pri pohºade na túto tvár, pred
nervóznymi pohybmi t˘chto perí sa kedysi
triasli stovky ºudí, aj otec Olivier. K nebu
sa medzit˘m vzná‰ala modlitba pútnikov:
„Svätá Mária, Matka BoÏia, pros za
nás hrie‰nych…”
Pred o. Olivierom stál ãlovek, ktor˘
v koncentraãnom tábore bol ‰éfom tzv.
„kÀazského bloku”. Ako sa mu podarilo
ujsÈ pred ºudskou spravodlivosÈou?
Rozhlas oznamoval pútnikom: „Teraz
sa vrátime do baziliky.” Pútnici sa
zdvihli. Otcovi Olivierovi pri‰iel na myseº
in˘ sprievod. Sprievod vyãerpan˘ch a potácajúcich sa ºudí v koncentráku.
Ten ãlovek, ktor˘ kedysi velil toºk˘m
sprievodom deportovan˘ch, akoby nebol
poãul povel. Ostal nehybne kºaãaÈ na

svojom mieste s hlavou hlboko zaborenou v rukách ako ãlovek, ktor˘ sa
du‰evne zrútil. Bolo e‰te skoré ráno.

Po odchode sprievodu
zostali pri jaskyni iba na‰i dvaja pútnici.
Po niekoºk˘ch minútach muÏ s námahou
vstal. Otec Olivier sa tieÏ in‰tinktívne zdvihol. Boli od seba iba na tri kroky. B˘val˘
‰éf bloku dvihol oãi a zadíval sa do tváre
svojho b˘valého väzÀa. Zbledol a sklonil
hlavu. Potom ticho dodal:
„Poìme na políciu! SpravodlivosÈ
si to vyÏaduje. NemôÏem sa viac
skr˘vaÈ. Odovzdajte ma polícii!“ KÀaz
ÈaÏko d˘chal a potláãal dojatie. V diaºke
doznieval chór nemeck˘ch pútnikov.
Práve sa uberali na svätú om‰u.
„Chcete sa vyslobodiÈ z du‰evn˘ch
útrap?“ - povedal kÀaz. - „Rozumiem
dostatoãne nemecky, aby som vás mohol rozhre‰iÈ od hriechov, brat môj.“
Nemec sa chvel od dojatia, k˘m kÀaz
bol celkom pokojn˘. Zdalo sa, Ïe BoÏí
pokoj osvecuje jeho tvár. „A potom?“ sp˘tal sa muÏ. „MôÏete tajne prejsÈ do
·panielska. Hranice sú blízko. Alebo,
ak chcete, môÏete sa vydaÈ do rúk
ºudskej spravodlivosti. Ja som poveren˘ iba BoÏou spravodlivosÈou.“

Pobrali sa k bazilike.
Z vnútra doliehali k nim zvuky pomalého nemeckého chorálu. Zdalo sa, Ïe Nemec nevládze kráãaÈ. KÀaz ho podoprel
ramenom, ukázal na vchod do baziliky
a prihovoril sa mu:
„Poìme, priateº môj…“ Kráºovná
pokoja, ty si odpustila aj t˘m, ão ukriÏovali
tvojho Syna. Nauã nás veºkodu‰ne odpú‰ÈaÈ v‰etky uráÏky, najmä tie, ktoré nás
ranili priamo do srdca!
(Z knihy Ty si MaÈ dobrotivá)

❥

„Svätá Mária,
Matka BoÏia,
pros za nás
hrie‰nych…”
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„Zmizni,
diabol,
si môj
nepriateº!“

Slzy matky
Sv. Brigita ·védska zaznamenala vo svojom denníku: Bolo
mi zjavené, ako nebo rozhodlo
o mojom synovi Karlovi.
Videla som Pána JeÏi‰a Krista sedieÈ
spolu so svojou Matkou v strede nebesk˘ch vojsk, ako súdia môjho syna. Karlova
du‰a bola nepatrne maliãká, nahá, slepá
a triasla sa od strachu. Z pravej strany ju
stráÏil anjel, z ºavej diabol, ale Ïiaden
z nich si na Àu netrúfal.
Diabol kriãal: „Poãúvajte ma! V‰emohúci Sudca! Musím sa sÈaÏovaÈ na
tamtú paniu, ktorá je mojou paÀou
a zároveÀ va‰ou matkou a ktorú tak
milujete, Ïe dostala od vás vládu nad
nebom i zemou a nad nami démonmi.
âo sa t˘ka du‰e, ktorá tu teraz stojí
pred vami, konala voãi nám nespravodlivo, lebo podºa práva mala táto
du‰a, len ão opustila telo, patriÈ nám.
Táto Ïena, va‰a matka, bez ãakania
r˘chlo vzala túto du‰u do svojich rúk
a aÏ sem ju sprevádzala svojou mocnou ochranou.“
Presvätá Panna okamÏite vysvetlila, Ïe
du‰a napriek svojim hriechom veºmi milovala BoÏiu Matku a nadov‰etko ju uctievala. Diabol to pripustil, ale sotva bol
odstra‰en˘: „Chcem vám preãítaÈ
hriechy, ktor˘ch sa dopustila práve
táto du‰a, odkedy dokázala rozoznaÈ
spravodlivé od nespravodlivého,
a potom uvidíte!“
Anjel odporoval: „To je pravda. Keì
v‰ak jeho pozemská matka spoznala,
Ïe vôºa jej syna sa prikláÀa k hriechu,
robila skutky milosrdenstva a denne

sa zaÀho modlila. T˘m nakoniec získal
toºko BoÏej bázne, Ïe ak zhre‰il, hneì
potom sa vyspovedal.“ Diabol mu to
vrátil: „Teraz prednesiem jeho hriechy.“ Ale odrazu sa zmiatol, hºadal v‰ade
okolo seba a lamentoval: „Ach, beda mi,
kde sú moje zápisky? V‰etko zmizlo,
ako je to moÏné? Tam nebolo iba ako,
ale aj kedy zhre‰il!“
Anjel povedal: „To spôsobili slzy jeho matky!“ Diabol vystrúhal zlostnú
tvár: „Mám e‰te plné vrece hriechov,
ktoré chcel oºutovaÈ, ale potom na to
zabudol. Za to si zaslúÏi trest.“ Anjel
ho vyzval: „Otvor to vrece!“ Pri t˘chto
slovách diabol vrieskal ako posadnut˘:
„âoÏe? Okradli ma! Vrece je preã
a s ním aj v‰etky hriechy!“
Anjel odpovedal: „Tie hriechy ti
ukradli slzy jeho matky, lebo jej plaã
a modlitby sa tak páãili Bohu, Ïe ju
vysly‰al.“ Tu pekelná bytosÈ zrevala:
„Beda mi! Moje srdce a moja pamäÈ
sú prázdne! Ó, prekliata matka, ktorej
oãi môÏu pojaÈ toºko sæz, koºko táto
du‰a potrebovala na úplné umytie!“
Medzit˘m Pán povedal: „Zmizni, diabol, si môj nepriateº!“ A rytierovi:
„Poì, môj vyvolen˘!“
Na konci zjavenia sa anjel e‰te obrátil
ku mne: „Musí‰ vedieÈ, Ïe Boh ti toto
zjavenie nedal len preto, aby Èa ute‰il,
ale aj preto, aby si mohla ìalej rozprávaÈ, ak˘ milostiv˘ je Pán voãi náboÏn˘m. A ten rytier, tvoj syn, by nikdy
nebol spasen˘, keby od detstva nebol
mal úprimnú vôºu milovaÈ Boha.“
(Barbara Güntherová-Haugová,
Brigita ·védska, SSV Trnava 2009)

n á s

List Pátra Pia
spovedníkovi

„Môj najdrah‰í otãe! V piatok
ráno som bol e‰te v posteli, keì
sa mi zjavil JeÏi‰. Bol veºmi smutn˘
a strápen˘.
Ukázal mi veºké mnoÏstvo kÀazov, aj rôznych cirkevn˘ch hodnostárov. Niektorí celebrovali, iní sa
pripravovali a ìal‰í odkladali rúcha.
JeÏi‰ov pohºad pln˘ úzkosti mi pôsobil veºkú bolesÈ a preto som sa ho
chcel op˘taÈ, preão tak veºmi trpí?
Jeho pohºad ma zaviedol
k on˘m kÀazom. Ale po chvíli, pln˘
zdesenia a akoby bol unaven˘ dívaÈ
sa na nich, odvrátil svoj pohºad,
a pozdvihol ho ku mne. S hrôzou
som pozoroval dve slzy, ktoré mu
stekali po tvári. S v˘razom veºkej
nevôle zvolal: „Mäsiari!“

Obráten˘ ku mne povedal: Syn
môj! Nemysli si, Ïe moja agónia
trvala tri hodiny. Nie. Kvôli du‰iam,
ktoré som obdaroval najviac, bude
moja agónia trvaÈ aÏ do konca sveta. Moja du‰a hºadá aj najmen‰iu
kvapôãku ºudského zºutovania…
Ale beda! Nechávajú ma zaÈaÏeného svojou ºahostajnosÈou.
NevìaãnosÈ a sen o mojich sluÏobníkoch robia moju agóniu e‰te
ÈaÏivej‰ou. Je stra‰né ako zle
odpovedajú na moju lásku! To, ão
ma skºuãuje, je ich ºahostajnosÈ, ich
poh⁄danie a ich nevera. Keby ma
nezadrÏiavali anjeli a du‰e, ktoré sú
do mÀa zamilované, uÏ toºkokrát
som ich chcel zmiesÈ… Napí‰ to
svojmu otcovi, rozprávaj mu, ão si
v dne‰né ráno odo mÀa videl
a poãul. Povedz mu, aby tento tvoj
list ukázal otcovi provinciálovi.
JeÏi‰ e‰te pokraãoval, ale to, ão
mi povedal, nebudem schopn˘ povedaÈ nikomu na tomto svete.“ (r)
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Maturita pútnika
1. Sviatok sv. Jozefa robotníka
(1. mája) zaviedol pápeÏ:
a) Benedikt XI.,
b) Pius XII.,
c) Lev XIII.

2. Sv. Ján z Avily, uãiteº Cirkvi,
(sviatok 10. mája) bol väznen˘:
a) Saracénmi,
b) Angliãanmi,
c) Svätou inkvizíciou.

3. V ãase zjavenia Panny Márie vo
Fatime (sviatok 13. mája v Portugalsku vládli:
a) Kráº,
b) Slobodomurári,
c) Parlament.

n á s

Najdôležitejší je Boh
Noviny The Washington Times
predstavili rad známych ‰portovcov, hercov, spevákov, ktorí
sa vyjadrili o svojej kresÈanskej
viere a o tom, ako je ich Ïivot
prepojen˘ s Bohom.
Rocker Alice Cooper vyrástol
v kresÈanskej rodine. Vo
svojej mladosti odmietol
vieru a pridajúc sa k rockov˘m hudobníkom viedol
bezboÏn˘ Ïivot. Sám Boh
ho vraj znovu prinavrátil
k viere v Neho: „Vy‰iel
som von a Pán ma viedol cez v‰etko,
moÏno to dovolené, ale potom ma
zaãal navíjaÈ späÈ.” V‰etk˘m, ktorí majú
problémy s drogami, alkoholom ãi pornografiou, odkazuje: „Îijeme vo svete,
ktor˘ je kaÏd˘ deÀ t˘mito vecami
bombardovan˘. Pokiaº nemáte Krista
vo svojom Ïivote, padnete im za
obeÈ.”
❖❖❖

4. Sv. Rita s Cascie, (sviatok
22. mája) je patrónkou:
a) V beznádejn˘ch situáciách,
b) ËaÏko chor˘ch,
c) ·tudentov.

5. Sv. Gianna Berettová-Mollová
(sviatok 28. mája) bola povolaním:
a) Uãiteºka,
b) Spisovateºka,
c) Lekárka.

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

Výroky svätých
„Obetujte sa za hrie‰nikov
a ãasto hovorte, zvlá‰È keì
priná‰ate nejakú obetu: JeÏi‰u,
konám to z lásky k tebe, za obrátenie hrie‰nikov a na zmierenie za
hriechy voãi Nepo‰kvrnenému
Srdcu Panny Márie.“
(Panna Mária vo Fatime)
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Hráã amerického futbalu Tim Tebow sa modlí pred aj po zápase. Hovorí:
„Bez ohºadu na to, ão sa deje, stále
ctím Pána a Spasiteºa JeÏi‰a Krista.”
❖❖❖

Príkladn˘m katolíckym Ïivotom sa snaÏia ÏiÈ aj spevák
Keith Urban a hereãka
Nicole Kidman, ktorí
sa v roku 2006 zosobá‰ili
v kostole.
❖❖❖

Herec Gary Busey e‰te v roku
1996 verejne oznámil, Ïe je kresÈan:
„Som hrd˘ na to, Ïe môÏem Hollywoodu povedaÈ, Ïe som kresÈan.
Prv˘krát to môÏem slobodne povedaÈ.”
❖❖❖

Známa tenistka Serena Williamsová o sebe povedala, Ïe pred niekoºk˘mi rokmi uÏ
nepraktizovala vieru, no dnes za svoj
úspech ìakuje Bohu. „Ale teraz som tu znova a stojí to
za to.”
❖❖❖

Spevák Nick Jonas bol ãlenom
populárnej hudobnej skupiny Jonas Brothers. Hovori: „Moja viera v Boha je
stále veºmi silná a dôleÏitá pre mÀa

ako ãloveka, a myslím, Ïe to je v‰etko,
ão by malo byÈ. Ostatné veci okolo
neho nie sú pre mÀa aÏ tak dôleÏité
ako môj vzÈah s Bohom.“
❖❖❖

Známy

pesniãkár
Johnny Cash taktieÏ je jednoznaãne
kresÈanom a snaÏí sa to
ukazovaÈ vo svojom Ïivote.
❖❖❖

Hereãka a speváãka Olivia
Newton-Johnová vydala v roku 2007 album
piesní in‰pirovan˘ch mnoh˘mi tradíciami viery. Hovorí:
„Príroda je tá najkraj‰ia
vec, ktorú máme“ - vraví „Je to lep‰ie, neÏ umenie, pretoÏe je
to od Stvoriteºa.”
Zlatá olympijská víÈazka v behu na 5000
metrov v Riu 2016

Meseret Defar
z Etiópie ukázala celému svetu, odkiaº jej
prichádza pomoc. Hneì ako dokonãila
svoj beh prvenstvom, vytiahla obrázok
Matky ustaviãnej pomoci.
(r)
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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

Rozlúčka

„V Teba, Pane, som dúfal, nebudem zahanben˘ naveky“
(Î 71,1)
Z hlbok˘m zármutkom,
ale s veºkou nádejou v srdci
sme sa dozvedeli správu,
Ïe dÀa 3. apríla 2017 od
nás odi‰la Olinka Kasanická, vo veku poÏehnan˘ch 88 rokov, verná ctiteºka Panny
Márie, jedna zo zakladateºov na‰ej
M ROSY. Odi‰la v hodine BoÏieho milosrdenstva o 15.00 h. Pán si ju povolal vo

Fatimské slnko
V júni 1997 som sa zúãastnila
pútnického zájazdu
Lurdy – Fatima.
V tomto Jubilejnom roku Fatimy oÏila
vo mne túÏba podeliÈ sa znova o skúsenosÈ, ktorú som, pred dvadsiatimi
rokmi na tomto pútnickom mieste spolu
s ostatn˘mi pútnikmi, zaÏila.
Do Fatimy sme pricestovali 8. júna.
Ráno 9. júna sme mali sv. om‰u v nemocniãnej kaplnke. Po obede od 14. h sme si
konali kríÏovú cestu. Bolo úplne bezoblaãno, obloha blankytne modrá, slnko
riadne pálilo. Zrazu sme spozorovali, Ïe sa
okolo slnka v urãitej vzdialenosti od jeho
stredu vytvoril súvisl˘ pravideln˘ viacfarebn˘ kruh. Tento jav na Nebi trval aÏ
do úplného západu Slnka.
Niet divu, Ïe celú kríÏovú cestu sme
absolvovali s hlavami otoãen˘mi smerom
k slnku, ãoho dôsledkom boli ãasté zakopnutia a poriadne spálené tváre.
Keì sme sa podveãer vracali z kríÏovej
cesty, v areáli baziliky sme videli, Ïe ku
kaplnke Zjavenia prichádzajú neustále
skupinky detí, nesúce kaÏdé z nich biely
kvet. Deti kládli kvety pred sochu Panny
Márie. Prieãelie baziliky pri slávnostnej sv.

M ROSA-EXTRA, mesačník Panny Márie
Vydáva: o.z. MAGNIFICAT SLOVAKIA
IČO: 30809631,
DIČ: 2020911827
Grafická úprava: TOMS
Adresa redakcie: MAGNIFICAT SLOVAKIA
Belinského č.24, 851 01 Bratislava
Tel.:/fax: 02/52 62 10 33

svojej hodine vykúpenia nás v‰etk˘ch.
Rozlúãka s nebohou sa konala 7.
apríla 2017 v Pie‰Èanoch, kde ju aj uloÏili
do zeme.
❃❃❃

Milá Olinka, Tvoj Ïivot bol bohat˘,
poÏehnan˘ a duchovne plodn˘, pros za
nás u na‰ej nebeskej Matky, aby sme tak
ako Ty, aj my dokonali svoje úlohy podºa
BoÏej vôle!
Prosíme vás v‰etk˘ch, milí na‰i
ãitatelia, o spomienku v modlitbe za
na‰u drahú zosnulú. Anton Seleck˘
om‰i v nedeºu doobeda 10. júna bolo
preplnené v bielom obleãen˘mi deÈmi. Informácie sme si upresnili aÏ pomocou
knihy Fatima, ktorú som si pred odchodom z tohto posvätného miesta kúpila.
V autobuse pri jej listovaní som zistila, Ïe
10. júna je sviatok Anjela Portugalska, jeden z najkraj‰ích v roku, a vtedy sa koná
i národná púÈ detí do Fatimy.
Obrázok v knihe vern˘m spôsobom
zobrazuje úkaz okolo slnka, ktor˘ nás
v‰etk˘ch, poãas kríÏovej cesty, tak hlboko
oslovil. Nebo neobvykl˘m úkazom okolo
slnka 9. júna vítalo prichádzajúce deti,
mal˘ch nevinn˘ch pútnikov z Portugalska,
ich rodiãov a príbuzn˘ch.
Boli sme obdarení veºkou milosÈou, Ïe
sme sa práve v tom ãase tam nachádzali,
Ïe sme toto v‰etko videli, preÏili, zakúsili.
I keì sme si tieto skutoãnosti uvedomili trocha oneskorene, o to intenzívnej‰ie a dlh‰ie sme ich potom preÏívali.
Preto, za seba, v tomto milostivom roku
Fatimy, znova vydávam toto svedectvo.
Vìaka ti BoÏe, i tebe Panna Mária Fatimská, Kráºovná posvätného ruÏenca, za
tento veºk˘ dar, ktor˘m ste ma (prostredníctvom darãeku mojich Detí k môjmu
Ïivotnému jubileu), vtedy obdarovali!
S úctou pútniãka Kamila

Bankový účet: Sberbank Slovensko, Bratislava
MAGNIFICAT-M ROSA
IBAN: SK81 3100 0000 0040 3001 9018
Objednávky na knihy a DVD:
0904/12 55 89, objednavky@magnificat.sk
Objednávky M ROSY:
0903/26 72 27, stefanarovae@gmail.com
Adresa pre českých platiteľov:

s v e t a

■ PápeÏ Franti‰ek bude pri
náv‰teve Fatimy
13. mája 2017
svätoreãiÈ pastierikov Franti‰ka
a Hyacintu. Dekréty
sú potvrden˘mi zázrakmi.
■ Rakú‰ania vidia spolunaÏívanie s cudzincami veºmi kriticky. AÏ
58 % ºudí hodnotilo spoluÏitie s uteãencami ako zlé, alebo veºmi zlé.
■ ·panielska ºavicová strana
„Podemos“ chce zru‰iÈ prenosy
nedeºn˘ch katolíckych svät˘ch om‰í
vo verejnoprávnej televízii.
■ „Diabol existuje. On je koreÀom v‰etkého zla a nevynechá nijak˘ pokus, aby oddelil ãloveka od
Boha.“ Napísal kazateº B. Graham.
❖ Poºská vláda chce zakázaÈ
nedeºn˘ predaj. Doteraz museli maÈ
supermarkety v Poºsku zatvorené
iba cez zákonné sviatky.
■ Clemens Pickel (55), sask˘ Nemec a diecézny biskup v juhozápadnom Saratove, sa stal nov˘m predsedom Biskupskej konferencie Ruska.
■ Na Svetové dni mládeÏe
v januári 2019 sa Vatikán usiluje
zaradiÈ svätoreãenie salvádorského
muãeníka arc. Oscara Romera
(1917-1980).
■ Profesor filozofie Stéphane
Mercier bol suspendovan˘ z belgickej Katolíckej univerzity v Leuvene,
pretoÏe v predná‰kach oznaãil
potrat ako vraÏdu.
■ Za kríÏe vo verejn˘ch priestoroch sa znova raz vyslovilo
rakúske Pracovné spoloãenstvo
katolíckych zväzov (AKV).
■ Kardinál Angelo Sodano
povedal Ïe posolstvo
Fatimy je posolstvom
nádeje. Spomína, Ïe ako
chlapec bol hlboko
zasiahnut˘ slovami
„Nakoniec moje
Nepo‰kvrnené Srdce zvíÈazí“. Ako
povedal „Poãetné a ÈaÏkú skú‰ky
môÏu byÈ Ïivotné skú‰ky a tragédie
vo svete, ale BoÏia láska je k nám
(r)
e‰te väã‰ia.“

Magnificat M ROSA, P.O.BOX 105,
690 02 Břeclav, Česká republika
BIC: LUBASKBX
web: www.magnificat.sk
e-mail: magnificatslovakia@gmail.com
Reg.číslo EV 3589/09 ● ISSN 1335-986X
Rozširuje vlastná distribúcia
Tlač: Komárňanské tlačiarne, s.r.o, Komárno
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Vìaka za pozdravy

Po uzávierk e
Tabuºa prezidentovi Dr.J. Tisovi

Pri príleÏitosti 70. v˘roãia smrti kÀaza
a prezidenta prvej Slovenskej republiky
z rokov 1939 – 1945 Jozefa Tisa umiestnili v kalvárii v obci Hlboké nad Váhom
jeho pamätnú tabuºu.
Slávnostne ju odhalil dlhoroãn˘ starosta
obce Du‰an Pinãík. Prv˘ slovensk˘ prezident sa narodil v blízkej Bytãi, kde je sprístupnen˘ jeho rodn˘ dom.
Dr. Jozef Tiso bol neprávom odsúden˘ a popraven˘ 18. apríla 1947
v Justiãnom paláci v Bratislave.

Zaútoãili na procesiu

Skupina moslimov za
pokriku „Allah akbar” zaútoãila na procesiu kresÈanov
sláviacich Veºkú Noc v ‰panielskom meste Sevilla.
Útoãiaci moslimovia zranili
desiatky ºudí a niãili kresÈanské
symboly. Moslimovia boli vyzbrojení Ïelezn˘mi tyãami a s nimi zaútoãili na procesiu kresÈanov – toto je dne‰ná multikultúrna Európa.
Incident sa odohral 14. apríla, na Veºk˘ piatok. Správu o tom
priniesli viaceré svetové médiá.

Brigáda na Îivãáku

za kÀazské a rehoºné povolania
duchovn˘ doprovod
P. Jaroslav StﬁíÏ
Kontakt: rodina Machú
00420-577 138 029,
mobil: 00420-737 186 039

Prosba o modlitbu
Mil˘ pán Anton Seleck˘, predov‰etk˘m Vám Ïelám poÏehnané
a milostiplné veºkonoãné sviatky. Chcel by som Vás poprosiÈ
o modlitbu za môjho 15-roãného syna Michala, ktor˘ 2. mája
nastupuje do nemocnice na operáciu hrudníka. Srdeãne Vám ìakujem a te‰ím sa na novú M ROSU.
S úctou Miroslav Degloviã, Bratislava
■■■

V sobotu 8.4.2017 se podaﬁilo na Hoﬁe
Îivãák brigádníkÛm pﬁed zahájením
poutní sezóny vyãistit vnitﬁek a venek
kapliãky, zamést venkovní dlaÏbu a pﬁíjezdovou cestu, kterou bylo nutno um˘t. Hasiãi
vyãistili sedm nádrÏí na vodu. Vala‰ská
nadace dûkuje hasiãÛm mûsta Turzovka
a v‰em, co pﬁiloÏili ruce k dílu.
(r)

Mariánska púť
do Montichiari

Aj k tohtoroãn˘m Veºkonoãn˘m
sviatkom sme dostali od vás milé
priania:
„Nech vás ná‰ hºadajúci Pastier JeÏi‰
zoberie na ramená a daruje vám pokoj,
nech poÏehná va‰e rodiny, Boh – svetlo
a nádej svetla. To vám zo srdca prajú
a v modlitbách vyprosujú“
Sr. M. AlÏbeta, sr. M. Timotea, sr.
M. Alica, sr. M. Norberta a sr. M.
Jaroslava - sestry satmárky z Rodiny
Nepo‰kvrnenej (Vrícko).
ëalej nám napísala B. Schmiedtová
(SmiÏany), manÏelia Hrádekoví (Vrbové), pani Dadíková (Liptovsk˘ Hrádok), V. Jankoviãová (Trnava), O. Majerníãková (Stará
ªubovÀa) M. Mi‰kechová, Pie‰Èany, Rodina Iglárová (Malá Ves),
A. Oravcová (Slov. ªupãa), M. Baãinská (Dol. TiÏiná), rod. Matisová (Ko‰ice), A. Jurová (Hlinné), rod. Andrejãáková (Kysak)
a ìal‰í.
V‰etk˘m srdeãné Pán Boh zaplaÈ! M ROSA

Prosíme vás, milí priatelia, o moditbu za Michala. Pán Boh
zaplaÈ!
■■■

Informujeme a prosíme na‰ich ãitateºov, aby po preãítaní
resp. odloÏení v˘tlaãku ãasopisu M ROSA tento (ãisto náhodou)
nezahadzovali prípadne nespálili, ale rad‰ej darovali, keìÏe od januára 2017 dávame cel˘ náklad M ROSY posvätiÈ kÀazovi.
ëakujeme.
(r)

Džublik - 2017

Magnificat Slovakia organizuje púte takto:
marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október vždy
26. s odchodom z Košíc o 6. hod.a návratom 27. asi o 17. hod.
Miesto odchodu: Košice, Staničné námestie
Informácie: Marta Prihodová, Jenisejská 69, 040 12 Košice
tel.: 055/3812060, 0903563541,
mail: prihodova.marta@gmail.com

Priska Kapitánová
STELLA MARIS Cestovná kancelária
Tel.: 0905/267868 055/6253358
www.stellamaris.sk
VELEHRAD – VRANOV PRI BRNE – TURZOVKA
Termín:24. 7. - 25. 7. 2017
Cena: 85 EUR
MARIAZELL – MARIANKA-DECHTICE
Termín:14. 8. - 15. 8. 2017
Cena: 105 EUR
LURDY – FATIMA - S. D. Compostela - Alcobana –Nazaré - Batalha :
Bus/Let - Termín: 23. 8. - 1. 9. 2017
Let/Bus - Termín: 2. 9. - 10. 9. 2017
Cena: 575 EUR

MAGNIFICAT, o. z., redakcia M ROSA. P. O. BOX 147, 814 99 Bratislava 1.
Podávanie novín a ãasopisov povolené riaditeºstvom pô‰t Bratislava,
ã.z. 2-RP-12/2003, zo dÀa 30. januára 2003.

Pre zdravú pečeň!
Pestrec mariánsky
(ľudovo Kristova koruna),
podporuje obnovu pečeňových buniek, ● Detoxikuje
a posilňuje pečeň,● Odstraňuje následky chemoterapie
● Používa sa pri otravách jedmi, hubami, alkoholom
a drogami.
Egyptský čierny kmín (ľudovo Černucha)
čistí črevný trakt, kde ničí parazity, v krvi zráža cukor a tuk,
likviduje baktérie. Zlepšuje imunitu, likviduje infekcie
a pliesne. Dokáže až na 80% ničiť potencionálne
rakovinové bunky.
Užívanie: Kopcom nabratú čajovú lyžičku, treba zapiť
aspoň 3 dcl vody. Po užití odporúčame 30 - 40 minút
nejesť, aby koncentrácia v žalúdku nebola zriedená
potravou. Kmín užívajte cca 30 min po užití pestreca.
Ďaľšie informácie sú na pribalenom letáčiku
Cena: Pestrec mariánsky 9 EUR (270 g balenie)
Kmín čierny 15.50 EUR (270 g balenie)
Zľavy podľa množstva objednaných balíčkov.
Objednávky: Zdravá pečeň, Štefánikova 6,
949 01 Nitra,e-mail: kurtis@kurtis.sk,
tel.: 0907 799 065, 0905 702 390

■ VYHLÁSENIE REDAKCIE:
Pri ãlánkoch o tzv. súkromn˘ch zjaveniach, ku ktor˘m doteraz Cirkev nezaujala definitívne stanovisko, sa
podriaìujeme jej koneãnému úsudku.
M ROSA-EXTRA

