ROSA EXTRA

07-08/1-32

19.6.2017

9:50

Stránka 3

M

extra

JÚL/AUGUST
ČERVENEC/SRPEN
2017
roãník XXV/7-8

Pre predplatiteľov
a členov o.z. Magnificat
Slovakia
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„Som Panna Apokalypsy.
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„A n i o k o n e v i d e l o , a n i u c h o n e p o č u l o ,
a n i d o ľu d s k é h o s r d c a n e v y s t ú p i l o , č o
B o h p r i p ra v i l t ý m , k t o r í h o m i l u j ú . “
(1 Kor 9)

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 Kráľovnej pokoja

Buďte svedkami lásky
„Drahé deti! Najvy‰‰í mi dovolil, aby som vás znovu
pozvala k obráteniu. Deti moje, otvorte svoje srdcia pre
milosÈ, ku ktorej ste v‰etci pozvaní. Buìte svedkami
pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Vá‰ Ïivot je
tu na zemi pominuteºn˘.
Modlite sa, aby ste prostredníctvom modlitby túÏili po Nebi
i nebesk˘ch veciach a va‰e srdcia budú vidieÈ v‰etko inak. Nie
ste sami, ja som s vami a prihováram sa za vás pred mojím
Synom JeÏi‰om. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie.“
Prostredníctvom Marije Pavloviãovej – Lunettiovej,
MedÏugorie, 25. mája 2017
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Výzva dňa
V‰etk˘m úprimn˘m milovníkom slovenského
cyrilo-metodského dvojkríÏa a dediãstva otcov!
„Brat, sestra! 5. júla 2017 v Nitre, na slávnosti
sv. Cyrila a Metoda, slovenskí katolícki biskupi
zasvätia Slovensko BoÏskému Srdcu JeÏi‰ovmu
a Nepo‰kvrnenému Srdcu Panny Márie. Bude
to obnovenie zasvätenia, ktoré nitriansky
arcibiskup Karol KmeÈko predniesol pred 70
rokmi, 6. júla 1947 na Star˘ch Horách. Vtedaj‰í slovenskí biskupi vyslovili nádej, Ïe
jednomyseºné zasvätenie prinesie ná‰mu národu BoÏie
poÏehnanie. Toto zasvätenie pomohlo ná‰mu národu prekonaÈ 40 rokov komunistickej totality, ale aj ìal‰ie roky uÏ
demokracie, stále viac manipulovanej a oklie‰Èovanej.
Nepriateºstvo voãi slovensk˘m katolíkom, sa v 2. âSR prejavilo veºmi bolestne uÏ v roku 1947 najmä politick˘mi procesmi
so slovensk˘mi biskupmi, a popravou kÀaza-prezidenta
prvej Slovenske republiky .
Po demokratickej revolúcii v novembri 1989 sme získali
náboÏenskú slobodu, ale boj pokraãoval v zamaskovan˘ch formách a po vstupe do EÚ sa e‰te zintenzívnil. Súãasní judá‰i
milujú viac peniaze a moc ako skutoãné blaho svojich detí a zachovanie suverenity svojho národa.
A tak kon‰tatujeme úpadok a nejednotu olúpeného národa,
rozklad jeho rodov a rodín. Îiaº, je tu aj nejednota a nedostatok
spojenia t˘ch, ktorí úprimne milujú národ a chceli a mohli by
mu pomôcÈ. Je e‰te moÏnosÈ záchrany?
Na‰e slovenské porekadlo, v súlade s Bibliou nás ubezpeãuje:
„Keì je bieda najväã‰ia, BoÏia pomoc najbliÏ‰ia.“

Potrebn˘ je teda zásah Zhora. Ale nie bez ná‰ho priãinenia! Musíme sa hlboko skloniÈ pred V‰emohúcim
a v láske a pokore spojiÈ svoje modlitby a sily. V‰etci! Za
Boha a za národ!“
S pozdravom a poÏehnaním
Václav Kocian
(O. Václav Kocian - na snímke, je predstaviteº katolíckeho zdruÏenia JAS)

POSOLSTVO KRÁªOVNEJ POKOJA

POSOLSTVO KRÁªOVNEJ POMOCI

Buďte pripravení!

Chlieb Života

„Drahé deti! Ako aj na in˘ch miestach, kde som
k vám prichádzala, tak i tu vás poz˘vam k modlitbe.
Modlite sa za t˘ch, ktorí nepoznajú môjho Syna, za
t˘ch, ktorí nespoznali BoÏiu lásku, proti hriechu, za zasväten˘ch
– za t˘ch, ktor˘ch môj Syn pozval, aby mali lásku a ducha sily pre
vás, pre Cirkev.
Modlite sa k môjmu Synovi a láska, ktorú zakúsite z jeho
blízkosti, vám dá silu byÈ pripraven˘mi na skutky lásky, ktoré
budete konaÈ v Jeho mene. Deti moje, buìte pripravení! Tento
ãas je prelom. Preto vás znovu poz˘vam k viere a nádeji.
Ukazujem vám cestu, ktorou máte kráãaÈ a to sú slová Evanjelia. Apo‰toli mojej lásky, svet tak veºmi potrebuje va‰e ruky
pozdvihnuté k Nebu, k môjmu Synovi, k nebeskému Otcovi.
Potrebné je maÈ veºa pokory a ãistoty srdca. Majte dôveru
v môjho Syna a vedzte, Ïe vÏdy môÏete byÈ lep‰í.
Moje materinské srdce si praje, aby ste vy, apo‰toli mojej
lásky, boli maliãk˘mi svetlami sveta; aby ste svietili tam, kde chce
zavládnuÈ tma; aby ste svojou modlitbou a láskou ukazovali
pravú cestu, aby ste zachraÀovali du‰e. Ja som s vami. ëakujem
vám.“
Prostredníctvom Mirjany Dragiãeviãovej - Soldovej,
MedÏugorie, 2. júna 2017

Moje milované deti! Radujme sa
spoloãne, Ïe JeÏi‰, ná‰ Pán, je medzi
vami v Eucharistii. Som Matkou
Eucharistického Spasiteºa. Preto si veºmi Ïelám,
aby ste sa vy, moje deti, zhromaÏìovali vôkol
svojho Pána preb˘vajúcom v Ïivom Chlebe. On,
ktor˘ je Chlebom Ïivota, napæÀa vás prav˘m
svetlom a niãí kaÏdú temnotu. Poìte k nemu, aby
Láska vás zapálila láskou. Iba v ≈om dokáÏete
milovaÈ ãisto a sväto jeden druhého.
S obnovenou úctou a láskou prijímajte denne
svätú Hostiu so Ïivou vierou, aby Pán mohol
konaÈ vo vás zázraky lásky. KaÏdé sväté prijímanie nech je pre vás najvzácnej‰ím a najdôleÏitej‰ím okamihom dÀa. Len ÈaÏk˘ hriech vás
môÏe odlúãiÈ od Eucharistickej lásky, a preto oãisÈujte svoje srdcia vo sviatosti zmierenia, aby ste
ich mali vÏdy otvorené pre ná‰ho Milovaného.
Ponáram vás do lásky JeÏi‰ovho a môjho Srdca.
Prostredníctvom Martina Gavendu,
Dechtice 15. júna 2017
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âas prelomu
„Deti moje, buìte
pripravení. Tento
ãas je prelom. Preto
vás znovu poz˘vam
k viere a nádeji.“
V poslednú dobu
ãasto poãúvam: UÏ
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Anton SeleckÝ
je toho na nás veºa. UÏ sa nieão
koneãne musí staÈ. To sa nedá vydrÏaÈ, tie tlaky... V˘straha?
Varovanie? A tak ãakáme, poãítame, kedy ak˘ dátum môÏe byÈ
aktuálny.
Na Hore Zvir Panna Mária
povedala: „Prichádza doba, ktorá
je uÏ tu.“ a dodala: „Buìte preto
ako deti. Úplne otvorení pre Boha.“ Dnes v MedÏugorí hovorí obdobne: „Preto vás znova
poz˘vam ku viere a nádeji.“ Nehovorí o dátumoch, o nejak˘ch
lehotách. Kedy sa ale dáme
pouãiÈ? AÏ k˘m nepochopíme
slová: „ukazujem vás cestu,
ktorou máte kráãaÈ, a to sú slová
Evanjelia.“ Napriek t˘mto jasn˘m
vetám sa stále opierame o na‰e
ºudské myslenie. A ãi si to uÏ
chceme alebo nechceme priznaÈ oãakávame rie‰enie pre tento - teda pozemsk˘ - Ïivot. âas prelomu,
o ktorom ale hovorí Panna Mária,
nie sú nejaké nové voºby, nejaká
lep‰ia ekonomika, ãi ºudskej‰í
politici.
âas prelomu je ãas zlomenia
vlády satana. Ako sa na to
pripravujeme? Staráme sa o na‰u
„pokoru a ãistotu srdca“ - ako to
Mária hovorí? Je moÏno najvy‰‰í
ãas si to uvedomiÈ. Ja, ty, my v‰etci, ak e‰te môÏeme pomôcÈ na‰ej
Matke, a v‰etk˘m jej deÈom tak
ako to Ona zdôrazÀuje: „svet tak
veºmi potrebuje va‰e ruky pozdvihnuté k Nebu, k môjmu Synovi,
k nebeskému Otcovi.“
A to najdôleÏitej‰ie na ão nás
upozorÀuje ako Kráºovná pomoci:
„Som Matkou Eucharistického
Spasiteºa. On, ktor˘ je Chlebom
Ïivota, napæÀa vás prav˘m svetlom a niãí kaÏdú temnotu.“ Chlieb
Ïivota je teda tá na‰a
najdôleÏitej‰ia príprava pre „ãas
prelomu...“
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Mons. Galis vysviaca model budúcej sochy.

sobotu 20. mája 2017 v úvode slávnostnej svätej
V
om‰e v Skalnom sanktuáriu
BoÏieho milosrdenstva na hore
Butkov - poÏehnal Ïilinsk˘
diecézny biskup Mons. Tomá‰
Galis model sochy Matky
BoÏej. Podºa tohto modelu
bude na budúci rok na hore
Butkov postavená monumentálna 6-metrová mariánska
socha Matky BoÏieho milosrdenstva, ktorej autor je
akademick˘ sochár Vladimír
Vi‰váder.

Benefiãn˘ koncert
Prvá júnová sobota roku 2017 priniesla rekord v náv‰tevnosti Skalného sanktuária BoÏieho milosrdenstva na hore Butkov pri Ladcoch.
Na benefiãn˘ koncert s názvom Aleluja
pri‰lo pribliÏne 3,5 tisíca náv‰tevníkov. Podujatia sa osobne zúãastnil aj vzácny hosÈ,
ktor˘ stál pri zrode sanktuária - exorcista
o. Elias Vella.
„Nikdy neprestaneme rozdávaÈ radosÈ ºuìom, na ktor˘ch nám záleÏí.“

Helena Vondráãková.

S t˘mto mottom túto benefiãnú akciu
pripravila nadácia AGAPA v Ladcoch
v spolupráci s vedením tamoj‰ej cementárne, ako aj farsk˘mi a obecn˘mi úradmi
v Ladcoch a v Belu‰i. Hlavn˘ hosÈ Karel
Gott úãasÈ na podujatí so zdravotn˘ch
dôvodov odriekol. Zastúpila ho speváãka
Helena Vondráãková a Jitka Zelenková. V závere koncertu vystúpila aj
speváãka Marie Rottrová.
Riaditeº PovaÏsk˘ch cementární v Ladciach Ing. Anton Barcík s pote‰ením
kon‰tatoval, Ïe v anonymnej zbierke
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Púte
- leto 2017
■ PúÈ do Levoãe na Mariánsku
horu je 1.- a 2. júla 2017. V nedeºu
2. júla 2017 o 8.30 h bude na Mariánskej Hore zasvätenie spi‰skej
diecézy Nepo‰kvrnenému Srdcu
Panny Márie
■ Na sviatok sv. Cyrila a Metoda
5. júla 2017 príde na Horu Zvir
vizionárka a mystiãka Myrna
Nazzour z Dama‰ku.
■ DÀa 5. júla 2017 (sviatok sv.
Cyrila a Metoda) bude v Nitre obnovené zasvätenie Slovenska Nepo‰kvrnenému Srdcu Panny Márie,
z roku 1947 arcibiskupom KmeÈkom - teda na jeho 70-te v˘roãie.

Benefiãn˘ koncert na hore Butkov.

poãas koncertu sa vyzbieralo 20 tisíc eur: „DôleÏité
bude, aby dne‰n˘ skutok nezostal v˘nimkou,
aby sme tam, kde pôsobíme, rozdávali naìalej ºuìom radosÈ
a nádej,“ dodal.

Na hore Butkov,
na 11. poschodí lomu zaznelo 9. júla
2012 nezvyãajné posolstvo: „Postavte
na tejto hore kríÏ!“
A tak monumentálny kríÏ spolu so
skalou, v ktorej je ukotven˘, meria 12
metrov. V srdci kríÏa sú vzácne relikvie
dreva Svätého kríÏa a kamienok z otvoru,
v ktorom stál na Golgote Kristov kríÏ.
PoÏehnanie kríÏa sa konalo 14. septembra 2013, na sviatok pov˘‰enia Svätého
kríÏa za úãasti pátra exorcistu Eliasa Vellu, ktor˘ bol aj pri prorock˘ch slovách
v júli 2012. Na hore Butkov bol 21. júna
2014 poÏehnan˘ aj pamätník sv. Jána
Pavla II., kedy Hlavn˘m celebrantom sv.
om‰e, bol Stanislaw kardinál Dziwisz.
Pamätník sv. Faustíny tvorí obraz svätice, zasaden˘ do skaly. Jeho poÏehnanie

Mons. Viliamom Judákom na hore Butkov sa konalo 12. septembra 2015. V pamätníku je vloÏen˘ Denníãek a tehla
z hrobu sv. Faustíny. Cel˘ areál na hore
Butkov postavila PovaÏská cementáreÀ,
a. s. Ladce.
Na butkovskú horu od roku 2013
prichádzajú jednotlivci, rodiny, dokonca aj
farnosti, aby tu preÏili BoÏí dotyk, na‰li
pokoj a novú silu pre pravé Ïivotné hodnoty. Sväté om‰e ponúkajú intenzívnej‰ie
precítenie spoloãenstva viery.
Informácie poskytol Ing. Anton Barcík (na obr.) riaditeº PovaÏskej cementárne v Ladcoch. (Viac o hore Butkov prinesieme v budúcom ãísle M ROSY)
Milí priatelia, za na‰u májovú
broÏúrku a obrázky ste nám
poslali mnohí príspevok, za ktor˘
vám ìakujeme. Veríme, Ïe vám
budeme môcÈ i naìalej priná‰aÈ
dôleÏité a povzbudivé informácie. Nech Vás Panna Mária ochraÀuje a sprevádza! Pán Boh
zaplaÈ!
Prajeme vám v‰etk˘m poÏehnané, slneãné a oddychové leto
2017!
Va‰a M ROSA

Model budúcej
8 metrovej sochy
Panny Márie.

■ Tzv. „Malá púÈ“ v júli na Horu
Zvir je 9. júla, v˘roãie padne na prvú
augustovú nedeºu 6. augusta 2017,
presne v deÀ, keì sa Panna Mária
na Zvire zjavila naposledy.
■ V˘roãie zjavení Kráºovnej pomoci je v Dechticiach 15. augusta
2017 na v⁄‰ku Svätodu‰nica, púÈové
prvé nedele sú 9. júla a 6. augusta
na horu Boriãky.
❃ ❃ ❃
„Mariánske svätyne sú miesta,
kde sa Kristovo svedectvo stáva
mimoriadne úãinn˘m. Istotne
mnohí synovia a dcéry Slovenska
vìaãia tejto levoãskej svätyni za to,
Ïe sa pravda o Bohu a viera v neho
zachovali Ïivé v ich srdciach...“
(Sv. Ján Pavol II.,
3. júla 1995 v Levoãi)

Pripravujeme:

Sanktuárium
Božieho Milosrdenstva
na hore Butkov
M ROSA / EXTRA
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Láska
a dôvera
„Milujem vás tak˘ch, akí ste.
KaÏd˘ môj syn a dcéra nech mi
povie: „Mama - a teraz chcem ÏiÈ
ináã. Chcem ísÈ k Otcovi a úplne Ti
dôverujem, Ïe ma k nemu privedie‰.“ Milujem vás. Milujem vás...!
Chcem, aby ste boli ‰Èastní. Ale
tento svet vás nikdy neurobí
‰Èastn˘mi...“
(Z posolstva Nepo‰kvrnenej
âistoty, 7. augusta 1994)

Si presne tak˘ (taká), ako si
predstavujem. Mám na tebe rád to
a to. Vyhovuje‰ mi. Milujem Èa, pretoÏe sa k sebe hodíme. NuÏ - poãúvame v Ïivote v‰elijaké vyznania.
Veºmi ÈaÏko budeme poãuÈ: Milujem Èa, aj keì mi nevyhovuje‰. Aj
keì ma trápi‰. Milujem Èa, aj keì mi
neustále protireãí‰... Panna Mária
hovorí: „Milujem vás tak˘ch, akí
ste.“ Láska Matky na nás nehºadá
chyby. Chce nás priviesÈ k Otcovi. To
je láska. To, o ão nás prosí, je
dôvera. Veºmi podstatná vec. A tak
sa môÏem sp˘taÈ sám seba. Dôverujem Ti, Mária? âasto dôverujem
niekomu, o kom si len si myslím, Ïe
mu môÏem veriÈ. Ale trvá to veºmi
krátko... Politik, obchodník, priateº, dokonca aj partner – títo v‰etci
zlyhávajú ako na „beÏiacom páse“.
A predsa sa im snaÏím dôverovaÈ.
Panna Mária nám nekladie podmienky: No, budem vás milovaÈ, aÏ
keì toho budete hodní, ak sa
budete snaÏiÈ, ak ma budete
poslúchaÈ. Nie. Láska Matky má na
zreteli len na‰e ‰Èastie. ·Èastie detí,
ktoré miluje také, aké sú. A tak
mám ja, ty, my v‰etky Jej deti „len“
chcieÈ a dôverovaÈ. DôverovaÈ
Máriinej láske a uisteniu, Ïe na‰e
‰Èastie nie je tento svet, ale ná‰
Otec, ku ktorému nás vedie. Je to
dostatoãne jasné? Je. Ale pripomeÀme si e‰te jedno: „Mama
- a teraz chcem ÏiÈ ináã...“ Otázka
teda znie: Chcem ÏiÈ ináã...?
ANTON SELECK¯
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Boh v nás

„Moje drahé deti! ëakujem vám, Ïe ste sem
pri‰li. Znova sa vás chcem sp˘taÈ, moje deti, ão
ste sem pri‰li vidieÈ? âo ste sem pri‰li poãuÈ?
TúÏila som, aby ste pri‰li poãuÈ slová pokoja,
preto, aby ste sa vy sami stali pokojom.
Len jedno jediné srdce bolo pre vás prebodnuté, len jeden jedin˘ Boh vás stvoril. Keì teraz
pozerám na vás, v kaÏdom jednom z vás vidím
znak Boha. Vy v‰etci ste jeden veºk˘ obraz
Boha. Chcela by som, aby ste takto zaãali
vidieÈ Boha, aby ste boli ºudia plní ‰Èastia
a lásky, ºudia plní Boha.
Zostávam pri kaÏdom jednom z vás, preto,
aby ste pochopili cenu veãného Ïivota. Milujem
vás!“
(Nepo‰kvrnená âistota na hore Zvir,
9. júla 1995)

Požehnanie v Duchu
V nedeºu, na sviatok Zoslania
Svätého Ducha, 4. júna 2017, sa
na hore Zvir uskutoãnila Malá
púÈ. Svätej liturgii predsedal
otec Michal Sopko, kaplán
farnosti Bardejov – Vinbarg.
Otec Michal vo svojej homílii sa upriamil na túÏbu ãloveka po ‰Èastí: „ªudia
dnes hºadajú vo svojom Ïivote mnohé istoty, Peniaze. Zdravie. VzÈahy. âlovek
neustále hºadá akúsi istotu svojho ‰Èastia.
No dnes zaznievajú pre kaÏdého z nás
slová JeÏi‰a Krista: „Ak je niekto smädn˘ a verí vo mÀa, nech príde ku mne
a nech pije.“ Ale ak˘ je to vlastne smäd,
o ktorom hovorí JeÏi‰? Jedine vo Svätom
Duchu môÏe byÈ uhasen˘ ná‰ smäd
a môÏeme byÈ poÏehnaní. âo v‰ak znamená pre kresÈana poÏehnanie? Pozrime
sa na Ïivot Presvätej Bohorodiãky.
Vieme dobre, koºko utrpenia preÏila na
tejto Zemi. Pred jej oãami jej muãili
a chladnokrvne a potupne zabili jej Syna.
Bol jej Ïivot poÏehnaním? A predsa ju anjel pri Zvestovaní, ako aj my denne pri
modlitbe svätého ruÏenca, oslovujeme:
„PoÏehnaná si medzi Ïenami...“. ByÈ
poÏehnan˘, to znamená byÈ k dispozícii
Bohu a vÏdy ochotne plniÈ jeho vôºu. To
ani zìaleka nepredstavuje maÈ bezproblémov˘ Ïivot. Bez Svätého Ducha ná‰
Ïivot, na‰e pozemské ÈaÏkosti, v‰ak nebudú maÈ zmysel.“
V závere homílie otec Michal povzbudil
veriacich, Ïe maÈ Boha na prvom mieste je
to najlep‰ie rie‰enie pre Ïivot. Boh od nás
denne oãakáva skutoãné svedectvo ná‰ho

Ïivota, Ïe On je ten, ktor˘ nám kaÏd˘ jeden deÀ dáva silu zvládaÈ v‰etky Ïivotné
situácie a plniÈ Jeho vôºu.
(horazvir.sk, krátené)
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13. júl - deň tajomstiev
Na deÀ 13. júla 1917 Panna Mária Ïiadala, aby
deti opäÈ pri‰li do Cova da Iria. Lucia zaãína
preÏívaÈ zápas, útoky zo strany mamy, kÀaza,
v˘smech dedinãanov, pochybnosÈ, Ïe tieto
zjavenia môÏu byÈ dielom satana.
Lucia sa preto rozhodla 13. júla do Cova da Iria neísÈ. Zl˘
duch útoãil, pretoÏe 13. júl bol veºmi dôleÏit˘. Franti‰ek
a Hyacintka jej dohovárajú, veì to sºúbili a sami ísÈ nemôÏu.
V nasledujúci deÀ, 13. júla, sa Lucia ráno zobudila a ako sama
hovorí: „Bola to zvlá‰tna sila, milosÈ, v jednom okamihu
akoby ma pobádala neznáma sila, utekala som pre
Hyacintku a Franti‰ka a vravela, Ïe musíme ísÈ do Cova
da Iria.“ Panna Mária pri‰la v neobyãajnom svetle a v Ïiare,
obleãená v bielom. Lucia prosila Pannu Máriu, aby im
povedala, kto je, a aby urobila zázrak, aby ºudia zjaveniam
uverili. Panna Mária prisºúbila, Ïe v októbri im povie, kto je a ão
Ïiada, a Ïe urobí Ïiadan˘ zázrak. Dodala: „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.“
Teda 13. júla 1917 im Panna Mária dáva tajomstvo. Dve ãasti boli zverejnené zakrátko, tretia ãasÈ
aÏ 13. mája roku 2000.

1.Peklo

Lucia to popisuje takto: „Panna Mária roztiahla ruky
a z jej prstov vytryskla Ïiara, ktorá akoby prerazila hlbiny zeme.
Zdalo sa, Ïe odraz Ïiary prenikol do zeme a videli sme sÈa more
ohÀa, diablov a du‰e, akoby boli priesvitn˘m uhlím ãiernej alebo bronzovej farby, ale s ºudsk˘m v˘zorom. Du‰e sa v tomto
poÏiari vzná‰ali, dvíhané do v˘‰ky s plameÀmi, ktoré ale potom
znovu padali na v‰etky strany, podobné iskrám vo veºk˘ch
poÏiaroch. Krik, stonanie od bolesti, zúfalstvo, spôsobovali
hrôzu a trasenie. Pod vplyvom tohto videnia som zúfalo vykríkla. Poãuli to v‰etci okolostojaci. Diabli sa rozli‰ovali t˘m, Ïe mali
ãrty stra‰n˘ch a neznámych zvierat. Ale boli priesvitní, ako to
rozÏeravené uhlie. Boli sme takí prestra‰ení, Ïe sme dvihli oãi
k Panne Márii a prosili o pomoc.“

2.Budúcnosť

Vtedy nám Panna Mária povedala: „Videli ste peklo,
kam sa dostávajú du‰e úboh˘ch hrie‰nikov. Aby ich zachránil,
chce Boh vo svete zaviesÈ úctu k môjmu Nepo‰kvrnenému Srdcu. Ak ºudia urobia, ão vám poviem, veºa du‰í sa zachráni
a bude mier. Vojna sa ch˘li ku koncu. Ak neprestanú uráÏaÈ
Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutej‰ia vojna. AÏ
uvidíte noc oÏiarenú neznámym svetlom, vedzte, Ïe to je veºké
znamenie, ktor˘m Boh dáva najavo, Ïe potrestá svet za jeho
zloãiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Svätého
Otca.
Aby sa tomu zabránilo, prídem poÏiadaÈ o zasvätenie Ruska
môjmu Nepo‰kvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania

poãas prv˘ch sobôt v mesiaci. Ak ºudia splnia moje Ïelanie,
Rusko sa obráti a bude mier. Ak nie, bude Rusko ‰íriÈ svoje
bludy po svete a Svät˘ Otec bude musieÈ veºa trpieÈ, rôzne
národy budú zniãené. Ale nakoniec zvíÈazí moje Nepo‰kvrnené
Srdce. Svät˘ Otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude
dopriaty na nejakú dobu mier. Portugalsko si zachová svoju
vieru.“

3.Tretia časť tajomstva

bola na ÏiadosÈ Panny Márie zachovaná v tajnosti. Lucia pí‰e:
„Po dvoch ãastiach, ktoré som uÏ vyloÏila, videli sme po ºavej
strane Na‰ej Panej trochu vy‰‰ie anjela s ohniv˘m meãom
v ºavej ruke. ·ºahal z neho iskriaci plameÀ, ktor˘ ako sa zdá mal
zapáliÈ cel˘ svet. Iskry v‰ak zhasínali pri dotyku s jasom Na‰ej
Panej, ktor˘ vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel
ukazujúc pravou rukou na zem siln˘m hlasom povedal:
Pokánie, pokánie, pokánie! A v nesmiernom svetle, ktor˘m
je Boh, sme videli: ,nieão podobné tomu, ako sa vidia osoby
v zrkadle, keì pred ním prechádzajú’ biskupa obleãeného do
bieleho (mali sme predtuchu, Ïe je to Sv. Otec). Iní rôzni
biskupi, kÀazi, rehoºníci a rehoºníãky vystupovali na strm˘ vrch,
na vrchole ktorého bol veºk˘ kríÏ z neotesan˘ch kmeÀov, akoby
boli z kôry korkového stromu.
Svät˘ Otec, skôr neÏ tam pri‰iel, pre‰iel cez veºké mesto
spolovice zrúcané a neist˘m krokom, strápen˘ bolesÈou a utrpením, modlil sa za du‰e m⁄tvych, s ktor˘mi sa stretal na svojej
ceste. Keì pri‰iel na vrchol vrchu, kºaãiac pod veºk˘m kríÏom,
bol zabit˘ skupinou vojakov, ktorí naÀho strieºali z rôznych
zbraní a ‰ípmi a tak˘m ist˘m spôsobom zomierali jedni po
druh˘ch biskupi, kÀazi, rehoºníci a rehoºníãky a rôzne svetské
osoby, muÏi a Ïeny. Pod ramenami kríÏa boli dvaja anjeli.
KaÏd˘ z nich mal v ruke kri‰táºovú krhlu a do nej zbierali krv
muãeníkov a Àou polievali du‰e, ktoré sa pribliÏovali k Bohu.“
Na konci zjavenia Panna Mária nauãila deti modlitbu, ktorá
sa modlí po kaÏdom desiatku sv. ruÏenca: „Ó JeÏi‰u, odpusÈ
nám na‰e hriechy, zachráÀ nás od pekelného ohÀa,
priveì do neba v‰etky du‰e, najmä tie, ktoré najviac
potrebujú tvoje milosrdenstvo.“
(r)
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Oheň viery a lásky
âo porazilo Satana
„Pﬁeji si, aby beatifikaãní kauza
nabrala rychl˘ spád“, vyslovil se
biskup komské diecéze Mons. Oscar
Cantoni.
Diecéze si pﬁipomenula sestru
Marii Lauru Mainettiovou (foto),
ﬁeholnici z Kongregace Dcer kﬁíÏe,
která byla zavraÏdûna 6. ãervna
2000 v mûstû Chiavenna.
Pachatelkami zloãinu byly tﬁi dospívající dívky, které se rozhodly ﬁeholnici „obûtovat Satanovi“. Jedna
z nich ji vylákala do odlehlého
parku pod záminkou, Ïe ji Ïádá
o pomoc pﬁi tûhotenství v dÛsledku
znásilnûní.
¤eholnice, která zasvûtila Ïivot
v˘chovû a vzdûlávání mlad˘ch lidí,
neváhala a opustila veãer klá‰ter,
aby zabránila pﬁípadnému potratu.
Dívky jí v parku dobodali, zatímco
sestra prosila Boha o odpu‰tûní jejich ãinu, co dûvãata dezorientovalo. Mluvili o tom ihned v poãátku
vy‰etﬁování. Po odpykání 8-letého,
resp. 12-tiletého trestu vûzení dívky
nalezly smysl Ïivota a dnes
v církevních komunitách odãiÀují
tuto vraÏdu sluÏbou tûm nejposlednûj‰ím.
Pro mûsteãko Chiavenna vraÏda
místní ﬁeholnice zÛstává nezapominutelnou ranou. „SnaÏíme se
o to poãínaje spiritualitou této
ﬁeholnice, jejími nenápadn˘mi
gesty lásky. Její smrt byla muãednictvím, protoÏe Ïila skuteãnû
svatû“, uvedl knûz chrámu sv.
Vavﬁince, Mons. Andrea Caelli. Na
místû vraÏdy pﬁipomíná sestru
Mainettiovou Ïulov˘ kﬁíÏ s nápisem:
„Odumﬁe-li p‰eniãné zrno, vydá
hojn˘ uÏitek“, u kterého se
kaÏdého 6. dne v mûsíci scházejí lidí
k modlitbû rÛÏence. Mnozí se také
úãastnili zádu‰ní m‰e, po které
vystoupila s. Francesca Consolini,
postulátorka beatifikaãní kauzy,
zahájené v roce 2005.
(Rádio Vatikán)
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Svätodu‰ná nedeºa 4. júna
2017 privítala v Dechticiach
mnoÏstvo pútnikov, ktorí pri‰li
naãerpaÈ duchovnú silu
ku Kráºovnej pomoci.
Jozef ich privítal slovami: „Milí pútnici, Mária, spolupracovníãka Ducha Svätého sa oddala Jeho vedeniu a kráãala
cel˘ Ïivot v Jeho sile a svetle, aj my sa
zverme jeho sile a volajme „Príì Duchu
Svät˘, príì na mocn˘ príhovor
Nepo‰kvrneného Srdca Panny Márie,
tvojej milovanej Nevesty“ a s touto
prosbou o Dary Ducha Svätého vystupujme na miesto stretnutia s Pannou Máriou
v dôvere, Ïe nám vyprosí milosti, potrebné do kaÏdodenného Ïivota a prosme ju
ako Matku Cirkvi, aby jej pomáhala ‰íriÈ
BoÏie Kráºovstvo vo svete.“
Adriana sa modlila modlitbu zrieknutia sa Zlého Ducha a odovzdaní na‰ich
s⁄dc Bohu pre naplnenie Duchom pravdy,
lásky, pokoja a prosila o pomoc v‰etko
robiÈ v JeÏi‰ovom mene.
Na hore Boriãky sa vizionári predmodlievali litánie k Duchu Svätému.

daÈ... Nikdy nenaãúvajte
nepriateºovi, ktorému
‰liapem na hlavu, lebo
on vás vovádza do smrti.
Moje milované dietky, dne‰n˘ deÀ vám
chcem pripomenúÈ lásku Nebeského Otca, do
kaÏdého jedného srdca
vloÏil Boh Otec svoju
lásku a va‰im poslaním
je, aby ste touto láskou
milovali svojich blíÏnych.
Moje milované deti,
som va‰ou starostlivou Matkou, ktorá vás
ponára do svetla Materinskej jemnosti, najmä
vtedy, keì máte poku‰enie zísÈ z cesty
lásky. ZostaÀte verné tejto ceste a t˘m
pote‰íte moje srdce.

(Celé litánie uvádzame na 30. strane).

Poãas Slávnostného Sv. ruÏenca
Adriana ãítala star‰ie posolstvá Panny
Márie:
„Moje deti, moje Materinské Srdce
sa otvorilo pre Ïivot, aby ste aj vy nosili
v sebe Ïivot BoÏej lásky, buìte tí, ktorí horia ohÀom Ïivej viery. NaplÀte sa chválou,
oslavou ná‰ho milujúceho Otca skrze
ktorého v‰etko Ïije, ktor˘ stvoril slnko
a dáva mu nad vami vychádzaÈ a zapa-

Deti zo spoloãenstva rodín v Stupave.
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Adriana: „S láskou som Matke
BoÏej odovzdávala nás tu prítomn˘ch.
Tak som prosila o to, aby Panna
Mária naozaj na mocn˘ príhovor uzdravovala na‰e srdcia od strachu,
ktor˘ máme, od strachu z budúcnosti,
aby sme naozaj Ïiarili BoÏím svetlom...“
Jozef: „Zveroval som Panne Márii
va‰e rodiny, na‰e farnosti, v‰etko to,
ão máte vo svojich srdciach. Nakoniec
som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za obrátenie hrie‰nikov.“
Na záver bolo ãesk˘m kÀazom pútnikom udelené kÀazské poÏehnanie.

Oznam o pútnickom dome:
JOZEF: „Farsk˘ úrad v Dechticiach
by chcel pre pútnikov vystavaÈ toalety
a miesto, kde by si pútnici mohli
i odpoãinúÈ, tak˘ „DOM PÚTNIKA.“
Na túto realizáciu potrebujeme va‰u pomoc, ãi uÏ fyzickú, finanãnú, alebo ak máte nejakú stavebnú firmu,
tak prácou, materiálom a tieÏ modlitbou, aby sa dielo podarilo.
Informácie nájdete v stánku AVE
a v ãasopise AVE.“
MÁRIA VÍZIKOVÁ
Moje deti, pri‰la som, aby som vás
aj dnes ponorila do srdca mojej Materinskej lásky. S dôverou mi odovzdajte
svoje srdcia, aby som ich obviazala
modlitbou, o‰etrila láskou a privinula
k svojmu Materinskému Srdcu a zjednotila s mojim Synom JeÏi‰om.
Moje deti, keì sa spred va‰ich oãí
vytráca tvár milujúceho Boha a prestávate cítiÈ jeho lásku, ponorte sa do modlitieb chváº, proste za ãistotu svojho srdca
sviatosÈou zmierenia, tak odoÏeniete
mrak hriechu..“
(krátené - kompletné posolstvá Kráºovnej pomoci nájdete na www.avemaria.sk)

Zjavenie Kráºovnej pomoci trvalo
od 13.37 do 13.48 h. Po modlitbách
s Pannou Máriou nám vizionári povedali:
Martin: „Keì Matka BoÏia pri‰la
medzi nás, s veºkou láskou nás pozdravila. Modlila sa nad nami v‰etk˘mi
a prosila Ducha Svätého, aby Duch
BoÏí, Duch Svät˘, zapálil na‰e srdcia
darom Ïivej viery a BoÏej lásky. Matka BoÏia nás poz˘va k tomu, aby sme
sa spolu s ≈ou v dennodennej modlite odovzdávali Duchu Svätému, aby
On v na‰om srdci pôsobil. Nakoniec
nás Matka BoÏia s veºkou láskou
poÏehnala.“

Po v edali nám
Helena Andrisová (Nitr. Rudno):
„UÏ ako dievãa som
prechovávala lásku
k Panne Márii.
S manÏelom sme
odovzdali vieru na‰im
deÈom, ale e‰te
musíme vyprosovaÈ,
aby ich viera bola Ïivá, horlivá. Je
stále za ão prosiÈ a za ão ìakovaÈ
a Mariánske púte sú na to
príleÏitosÈ. Ja keì chodím do
Dechtíc s dôverou sa obraciam
poãas zjavenia k Panne Márii,
prosím Ju, aby nás ochránila.
Odmenou mi je pokoj v srdci
a veºké povzbudenie vo viere.“
Peter Masarik (Nitr. Streda):
„Som obráten˘
kresÈan katolík, ìakujem za modlitby mojej
mamiãke, ktorá ma
vodievala do kostola
uÏ ako chlapca
a modlila sa za mÀa.
Ale ako som dospieval, zaãal som
ÏiÈ svetácky Ïivot. Raz po zástave
srdca som preÏil klinickú smrÈ. Toto
bola moja chvíºa vnútorného
obrátenia. V‰etko som prehodnotil
a zaãal som dávaÈ svoj Ïivot do poriadku. Zaãal som chodiÈ do kostola,
dal som pokrstiÈ moje deti. Celá rodina sa utiekame k Bohu, k Panne
Márii, modlíme sa. AÏ teraz som
pochopil, Ïe Ïivot bez Boha bol
prázdny a pln˘ hriechu.“
Petra Kolerová (Stupava): „Sme
spoloãenstvo 7 rodín
s deÈmi a rozhodli sme
sa ÏiÈ Ïivú vieru v Boha
a túto Ïivú vieru ukazovaÈ na‰ím deÈom
príkladom. Sv. om‰ami, adoráciami, púÈami. DokáÏeme si to zariadiÈ aj pri
2 -3-4 deÈoch. Pre na‰e manÏelstvá
je to veºk˘m duchovn˘m povzbudením. V Stupave máme takú
moÏnosÈ, Ïe v klá‰tore sestier Kapucíniek môÏeme aj s na‰imi deÈmi
prísÈ a adorovaÈ a kaÏd˘ z rodiny
má nejakú sluÏbu a raz za mesiac
máme diamant pre Matku BoÏiu.“
(diamant sú v‰etky sv. ruÏence
a Korunka k BoÏiemu
milosrdenstvu – pozn.)

M ROSA / EXTRA

9

ROSA EXTRA 07-08/10-11

19.6.2017

10:28

Stránka 2

m i s i a

Zjavenie Gospy
Zjavenie Gospy v MedÏugorí
pre Ivanovu modlitbovú
skupinu sa udialo 19. mája
2017. Portál Dvû srdce o tom
pí‰e:
Po zjevení vizionáﬁ
Ivan vyprávûl: „Na
poãátku nás Panna
Maria v‰echny
pozdravila sv˘m
obvykl˘m mateﬁsk˘m
pozdravem:
„Pochválen buì JeÏí‰, drahé dûti
moje.“ Potom se modlila nad v‰emi
námi se vztaÏen˘ma rukama. Potom se modlila zvlá‰tû nad nemocn˘mi. ¤ekla: „Drahé dûti, i dnes vás
chci zvlá‰tû pozvat, abyste se v této
dobû modlily za rodiny. Modlete
se, drahé dûti za rodiny, za
spoleãenství v rodinû a za mír
v rodinû. Za vás v‰echny se pﬁimlouvám u svého Syna a za vás
v‰echny se modlím. Buìte vytrvalí
v modlitbû. Dûkuji vám, drahé dûti
i dnes, Ïe jste pﬁijaly mou v˘zvu.“
Panna Maria poÏehnala v‰em sv˘m
mateﬁsk˘m poÏehnáním, i pﬁedmûty k poÏehnání. Odcházela ve znamení svûtelného kﬁíÏe s pozdravem:
„Jdûte v pokoji, drahé dûti moje.“

Seminár pre Ïivot
V MedÏugorji se konal ve
dnech 24. -27. kvûtna pát˘ Mezinárodní semináﬁ pro Ïivot.
Setkání bylo
uzavﬁeno Eucharistií,
které ve 12 hodin
pﬁedsedal fra Ante
Vuãkoviç. Tématem
leto‰ního shromáÏdûní bylo „Aby
va‰e láska stále více rostla” (Fil 1, 9)
a „Ve ‰kole Panny Marie“.
ShromáÏdilo se na nûm asi 200
úãastníkÛ z Chorvatska, Nûmecka,
Ukrajiny, Maìarska a Slovenska
a jin˘ch zemí. Tento semináﬁ se
skládá z pﬁedná‰ek, svûdectví
a úãasti na veãerním modlitebním
programu, téÏ modlitby na Podbrdu a KriÏevaci. Fra Ante O samotném semináﬁi zdÛraznil: „Organizujeme se kolem BoÏího slova,
v centru je BÛh jako zdroj Ïivota.“
(medjugorje.hr)
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Svedectvo exorcistu
VYHRÁŽKY DIABLA ❃ BEZMOCNÝ BOJ ❃ ZÁSAH PANNY MÁRIE
❃ DUCH SAMOVRAŽDY ❃ VIERA, POŽEHNANIE A MILOSŤ
KÀaz LEONID,
redemptorista
z Ukrajinskej
provincie,
sa zúãastnil na 15. Medzinárodnom kÀazskom seminári
v MedÏugorí a podal
úãastníkom seminára
a potom aj rádiostanici
Mir MedÏugorje nev‰edné
svedectvo:
„Moja prvá púÈ do MedÏugoria bola
spojená s mojimi záväzkami a s kÀazsk˘m
povolaním. V roku 2005 na‰a miestna
Cirkev mi zverila veºkú zodpovednosÈ
a nesenie ÈaÏkého kríÏa - a to je sluÏba
exorcistu.
Prvé mesiace a prv˘ rok boli naplnené
veºkou BoÏou láskou a milosÈou, ale aj
ÈaÏkosÈami. Ale skutoãne veºk˘ problém
nastal v dobe jedného exorcizmu nad
jedn˘m posadnut˘m. Veºmi hrub˘m hlasom, pln˘m hrôz, sa ten hlas obrátil ku
mne: „Ja som stra‰n˘, ja som siln˘
a zniãím Èa. Zniãím tvoje kÀazstvo,
tvoje rehoºníctvo a cel˘ tvoj Ïivot.“
Aj keì to bolo stra‰né, nebral som to
príli‰ váÏne, pretoÏe úplne verím Bohu.
Ale Boh dopustil túto situáciu, aby som

zaÏil, aká veºká a mocná je Jeho Matka,
aká svätá zem je MedÏugorje. Poãas
skú‰ok a poku‰ení som sa snaÏil modliÈ,
ale nemohol som. KaÏd˘ deÀ som sa
spovedal, ale skú‰ky boli také silné, Ïe
som úplne stratil pokoj v du‰i. A nielen
to.

V duši som cítil,
Ïe som stratil rehoºníctvo a kÀazstvo.
Cítil som, Ïe som straten˘. V tejto ÈaÏkej
situácii, zatiaº, ão som nechápal, ão sa so
mnou deje, ponúkol mi niekto cestu do
MedÏugorja. I‰iel som. Bol som so skupinou kÀazov. Oni sa modlili a ja som sa
nemohol. Tu som sa stretol aj s jedn˘m
star˘m kÀazom, franti‰kánom, otcom
Ambrózom zo Slovenska. On úplne obetoval svoj Ïivot a svoje povolanie práci
v oblasti Zakarpatskej Rusi. Vtedy bol na
púti po infarkte a mal aj cukrovku. Nadchol ma svojou obetou a pokorou. Zdalo
sa, Ïe ja jemu pomáham, ale v skutoãnosti pomáhal on mne. Vystupovali
sme spolu na Podbrdo.

Bolo nám povedané,
Ïe na kopci bude maÈ jeden z vizionárov zjavenie. Bolo tam veºa ºudí,
kÀazov. Sadol som si vedºa otca Ambróza
a obrátil som sa chrbtom k miestu zjavenia. Cítil som, Ïe nie som hodn˘ tam byÈ.
Ale v priebehu ruÏenca sa vo mne prebúdzala túÏba pozrieÈ sa, ão sa to deje na
mieste zjavenia. Súãasne s touto vnútornou túÏbou som cítil druh˘ hlas, ktor˘
mi hovoril: Nepozeraj sa tam. Ty si
úplne zlyhal a skonãí‰ v pekle. Stra‰né. Ale tie prvé pozitívne pocity ma napriek tomu obrátili k miestu zjavenia. Zaãal som sa dívaÈ a hºadaÈ. Rodila sa vo
mne nádej, ale oz˘vali sa tieÏ i nové argumenty, Ïe moje pokorenie sa nezmení.
V tom osudovom okamihu som pocítil,
zaÏil som Pannu Máriu, ako zostupuje
z Neba. Bolo to úÏasné. Tak˘ siln˘ pocit,
vôÀa nejakého iného sveta, odli‰ného od
toho, ão som do tej doby zaÏíval. A potom ma naplnila pokojom nejaká neha,
nejaká lahodnosÈ, ako neÏn˘ vánok Máriinej prítomnosti. PribliÏovala sa ku mne.
A ako sa Ona pribliÏovala, vzìaºovala sa
sila zlého. V srdci som preÏil nové odhalenie. ZaÏil som, aká je silná Panna Mária
a Jej prítomnosÈ.
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PoÏiadal som dokonca päÈ zboÏn˘ch
farníkov, aby sa modlili cez môj obrad
exorcizmu nad tou osobou. A pok˘m
som ãítal tie obvyklé modlitby exorcizmu,
satan sa vysmieval. PoniÏoval ma, posmieval sa mi. A potom som zaãal modlitbu k Panne Márii. Bol som vyãerpan˘.
Cítil som, Ïe musím modlitbu ukonãiÈ
a on stále neodchádza. Bol to duch sebevraÏdy. Zaãal som cel˘m srdcom vz˘vaÈ
Pannu Máriu. Tak, ako volá dieÈa matku.
A len vtedy zaãalo pravé vrieskanie: Ja
nemôÏem ìalej, pretoÏe pri‰la Panna
Mária. Ja to uÏ nevydrÏím, pretoÏe
pri‰la Panna Mária. Musím vyjsÈ!

Matka Tereza
o MedÏugorí
Znám˘, jiÏ v povûsti svatosti
zesnul˘ medÏugorsk˘ knûz,
fra Slavko Barbariç, mluvil
s lidmi z celého svûta. Jeden
z jeho zajímav˘ch rozhovorÛ
je ten s Matkou Terezou
z Kalkaty, která byla
svatoﬁeãená v záﬁí 2016.

Za tých päť rokov,

❥

„Cítim, Ïe keby nebolo
BoÏej Matky, boli by sme
v‰etci stratení.“
EXORCISTA O LEONID

Vtedy som pochopil,
Ïe Ona neodháÀa zl˘ch duchov, to oni
sami utekajú. Utekajú, pretoÏe nemôÏu
zniesÈ ãistotu a krásu Jej prítomnosti. Ona
jednoducho miluje, ale oni to nemôÏu
zniesÈ. A vtedy vo mne nastáva premena
duchov! Duch satana, ktor˘ niãí, zmizol
so svojou depresiou, so svojím strachom.
On jednoducho zmizol a na to miesto
zostúpil Duch Panny Márie. Poãul som
v srdci hlas: Neboj sa, ja som tvoja
Matka! Ja som pre teba záruka, Ïe ty
nebude‰ zatraten˘! V‰etko sa zmenilo!
Ten záÏitok prítomnosti Preãistej Panny Márie sa stal pre moje povolanie, pre
moje kÀazstvo a môj rehoºn˘ Ïivot, pre
moju sluÏbu, zázrakom lásky, ktorá ma
zachraÀuje! Cítim Máriinu prítomnosÈ pri
kaÏdom exorcizme, ktor˘ vykonávam.
Len jeden mal˘ príklad: K na‰im kÀazom raz pri‰lo na spoveì posadnuté
dievãa. Spovedal ju kÀaz, ktor˘ sa práve
vrátil zo ‰túdií v Ríme. A keì vyslovoval
formulu rozhre‰enia, tá osoba ho tak silno udrela, alebo skôr satan cez Àu, Ïe sa
zrútil. Potom tá osoba ak˘msi hlasom
volala druhého kÀaza.

Ten sa vyľakal
a volal mÀa: Otec Leonid, poìte
r˘chlo sem! Máme tu neobyãajnú situáciu… Po rozhovore to dievãa pri‰lo
tam, kde som bol ja. Keì som zaãal
obrad exorcizmu, hneì som stanovil
diagnózu. Pochopil som, Ïe je posadnutá, Ïe satan cez Àu veºmi mocne
pôsobí.

poãas ktor˘ch mi je zverená sluÏba
vykonávania exorcizmu, mám veºké poku‰enia. Mal som ich aj skôr a viem, Ïe
ich budem maÈ aj naìalej, ale Bohorodiãka ma chráni vo svojom srdci. UÏ nemôÏem ÏiÈ bez MedÏugorja a bez Jeruzalema. KaÏd˘ rok potrebujem byÈ v MedÏugorí a v Jeruzaleme. PretoÏe to je pre
mÀa viera. Tu mám vieru, poÏehnanie
a milosÈ.“
Pre poslucháãov rádiostanice Mir MedÏugorje potom e‰te dodal, ak˘ je vìaãn˘ Bohu, Ïe môÏe aj t˘mto spôsobom
svedãiÈ o milosti Panny Márie: „Prajem
v‰etk˘m poslucháãom radosÈ. Prial
by som si, aby sa kaÏd˘ z nás snaÏil
viac milovaÈ Presvätú Bohorodiãku,
pretoÏe Ona je na‰a Matka. Ona
miluje svoje deti. Je pre nás ochotná
urobiÈ v‰etko, keì to od Nej
Ïiadame. Cítim, Ïe keby nebolo BoÏej
Matky, boli by sme v‰etci stratení.
Preto kaÏdú sekundu ná‰ho Ïivota
preÏívajme s ≈ou. Osobne cítim povolanie, aby som aj ja pomohol k tomu, aby ºudia pri‰li do MedÏugorja.
Aby som sem privádzal ºudí, ktorí
stra‰ne duchovne trpia...“

Fra Slavko se s ní setkal ve Vídni
na 12. Kongresu rodin. Tehdy spolu
hovoﬁili o MedÏugorji. „Vzpomíná‰
si, Matko, Ïe jsi pﬁed tﬁemi roky
poslala do MedÏugorje jednu svoji
spolupracovnici, aby prostﬁednictvím vizionáﬁÛ pﬁedala Pannû
Marii tﬁi tvoje osobní pﬁání?!“
PoloÏil fra Slavko otázku Matce
Tereze. Ona mu na to odpovûdûla:
„Ano, jakpak by ne! Byla to pﬁání:
abych otevﬁela dÛm v Rusku; aby se
na‰el lék proti AIDS; a Aby Panna
Maria zvlá‰tním zpÛsobem pomohla Indii. Jsem pﬁesvûdãená, Ïe
je moje první pﬁání vysly‰ené. Jsem
za to tolik vdûãná medÏugorské
Pannû Marii... Tak ráda bych pﬁi‰la
do MedÏugorje!“

(Information Centre “Mir” Medjugorje)

(fra Slavko Barbariç, Razgovori, 1990).

Uvedenie knihy

Promoce knihy „Ne lomite napukle trske (Nalomenou tﬁtinu
nedolomí‰): Îivot s darovan˘mi
potíÏemi”, autora fra G. Azinoviça
a fra Z. Benkoviça, se bude konat
17. ãervna 2017 ve 20,30 ve dvoranû
sv. Jana Pavla II. v MedÏugorji. Ve
spolupráci s dvojicí knûÏí a více neÏ
20 rodiãÛ dûtí s Downov˘m syndromem, napsána je kniha o tûch maliãk˘ch andûlech, o pohledu rodiãÛ
na nû, o práci s nimi a o pﬁijímání ve
(medjugorje.hr)
spoleãnosti.
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Zanechali svet lži
Čo robí človeka šťastným? Kvôli čomu stojí za to žiť?
Pre peniaze? Slávu? Popularitu? Úspešnú kariéru?
Ani jedna z týchto vecí nám nepostačí
a neuspokojí nás.
Existuje iba jedna vec - osoba
- ktorá nás dokáÏe urobiÈ
‰Èastn˘mi, a to je ná‰ Pán JeÏi‰
Kristus. Iba tak sa totiÏ dá
vysvetliÈ to, pre ão sa rozhodli
isté tri Ïeny. Na v˘slní svetového úspechu sa v‰etkého
vzdali, aby nasledovali Krista.

klá‰tora písal nahnevané listy, aby „takto nezahadzovala svoj Ïivot“.
A odpoveì Hartovej? „Keby ste
poãuli, ão som poãula ja, aj vy by ste
i‰li.“

Dolores
Hart
Narodila sa ako Dolores Hicksová

‰panielskou modelkou, ktorá úãinkovala vo filmoch a reklamách v celej
krajine a na celom svete.
Potom nav‰tívila
Fatimu v Portugalsku, miesto známeho zjavenia Panny
Márie trom deÈom
v roku 1917, kde sa,
ako sama neskôr
opisuje, „pod Àou
zatriasla zem“.
V mysli ju zasiahol
obraz samej seba,
obleãenej do mní‰skeho habitu, ão, ako
sama podotkla, spoãiatku povaÏovala za
absurdné. Toho, ão videla, sa v‰ak nedokázala striasÈ.
Napokon usúdila, Ïe JeÏi‰ ju vyz˘va,
aby sa vzdala svojho atraktívneho Ïivota
a stala sa mní‰kou. „Pán sa nikdy
nem˘li“ - povedala. „Vyzval ma, aby
som ho nasledovala, a ja som nedokázala odmietnuÈ.“
Olalla je teraz mní‰kou v klá‰tore
Rádu svätého Michala.

v roku 1938. Umelecké meno Hartová
prijala Dolores ako mladá Ïena na zaãiatku svojej hereckej kariéry. A tá od‰tartovala veru poriadne r˘chlo! Ako
18-roãná uÏ hrala po boku Elvisa
Presleyho ako jeho láska vo filme
Loving you z roku 1957.
V priebehu ìal‰ích
piatich rokov hrala
aj so slávnymi hercami ako Stephen
Boyd, Montgomery
Clift, George Hamilton a Robert Wagner. Bola populárna,
zasnúbila sa a chcela
sa vydaÈ.
Potom odrazu táto
zasnúbená dvadsaÈ‰tyriroãná vychádzajúca hollywoodská hviezda oznámila, Ïe
v‰etko opú‰Èa, aby sa mohla staÈ
mní‰kou.
Neskôr vysvetlila, Ïe k obratu u nej
do‰lo v priebehu nakrúcania filmu
Franti‰ek z Assisi, v ktorom hrala sv.
Kláru z Assisi. Poãas filmovania sa v Taliansku stretla s pápeÏom sv. Jánom
XXIII., a keì sa mu predstavila „Som
Dolores Hartová a hrám Kláru“,
pápeÏ jej povedal: „Nie, ty si svätá
Klára z Assisi!“
Jej fanú‰ikovia a priatelia boli ‰okovaní. Hartová po rokoch spomína: „E‰te
aj môj najlep‰í priateº, kÀaz, páter
Doody, mi povedal’- Ty si sa zbláznila. To je absolútne ‰ialené.’“ Jeden
priateº jej e‰te celé roky po vstupe do
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Olalla
Oliveros
Olalla Oliveros bola úspe‰nou

Amada
Rosa Pérez
Predt˘m, ako pred desiatimi rokmi zmizla verejnosti z oãí, bola Amada Rosa Pérez jednou z najúspe‰nej‰ích kolumbijsk˘ch modeliek.
Pred piatimi rokmi sa odrazu objavila
a vysvetlila príãinu svojej absencie –
preÏila náboÏenské obrátenie a spolupracovala s Mariánskou rehoºnou
komunitou (hoci sa nestala mní‰kou).
Na vrchole kariéry jej diagnostikovali
chorobu, následkom ktorej ãiastoãne

stratila sluch. Zaãala sa zam˘‰ºaÈ nad svojím Ïivotom a povedala si „Cítim sa
sklamaná, som nespokojná, dezorientovaná, ponorená v pominuteºn˘ch radovánkach... VÏdy som hºadala odpovede a svet mi ich stále
nedával.“
Teraz chodí pravidelne na svätú om‰u,
na spoveì, modlí sa ruÏenec a Korunku
k BoÏiemu milosrdenstvu. „Predt˘m
som sa v jednom kuse niekam ponáhºala, bola som vystresovaná
a ºahko som sa rozãúlila“, vysvetºuje.
„Teraz preÏívam pokoj, svet ma uÏ
niãím nepriÈahuje a radujem sa
z kaÏdej chvíºky, ktorú mi dáva Pán.“
Amada prehodnocuje, ão v skutoãnosti
znamená byÈ pre niekoho „vzorom“:
„Znamená to niekoho, koho názory
a presvedãenie stoja za to, napodobÀovaÈ. A mÀa uÏ
unavovalo slúÏiÈ
ako prototyp povrchnosti. Unavoval ma svet lÏí,
vonkaj‰ieho pozlátka, pokrytectva
a podvodu; unavovala ma spoloãnosÈ, uznávajúca antihodnoty,
stavajúca na obdiv násilie, cudzoloÏstvo, drogy, alkohol, neustály boj
o nieão; spoloãnosÈ velebiaca bohatstvo, povrchnú rozko‰, sexuálnu
zvrátenosÈ a neveru. TúÏim byÈ
vzorom, ktor˘ propaguje pravú dôstojnosÈ.“
(r)
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Od tenisu k Bohu
Andrea mala len 15 rokov
a 19 dní, keì sa v roku 1980
stala najmlad‰ou nenasadenou
hráãkou v histórii tenisového
Wimbledonu.

Unesen˘ kÀaz

Písali o nej ako o zázraãnom tenisovom dieÈati. UÏ o tri roky sa dostala aÏ
do finále tohto turnaja, keì v semifinále
porazila aj ‰esÈnásobnú víÈazku Jean
Kingovú a podºahla aÏ vo finále Martine Navrátilovej. Vo svojich pamätiach
uvádza, Ïe prehrala schválne, na truc svojmu trénerovi - otcovi.
Mladá Poºka v priebehu niekoºk˘ch
rokov získala len za víÈazstvá na turnajoch
takmer 1,5 milióna americk˘ch dolárov
a ìal‰ie milióny za reklamu.

Zmenilo ju zranenie
Jej sºubnú ‰portovú kariéru neoãakávane zastavilo váÏne zranenie ramena, e‰te pred dov⁄‰ením 20-tych narodenín, na jar 1985.
Andrea sa zaãala váÏne zam˘‰ºaÈ nad
zmyslom Ïivota. Uvedomovala si, Ïe v období veºkej popularity pre Àu
Boh veºa neznamenal, lebo
ona sama bola
stredobodom
pozornosti.
Poãas dlhodobej lieãby sa v‰ak v spomienkach vrátila
do svojho detstva: „Moji rodiãia nechodili do kostola a doma sme nemali
ani Bibliu. A predsa som sa denne
modlievala, hoci ma to nenauãili. Cítila som, Ïe Boh urãite existuje, a preto
som sa k nemu svojsk˘m spôsobom
neustále prihovárala. Jednoducho
som vedela, Ïe medzi mnou a Bohom
je osobn˘ vzÈah, Ïe sme skutoãní
priatelia. Nikto z mojej rodiny o tomto mojom tajomstve nemal ani potuchy.“
Andrea sa síce po svojom vylieãení
vrátila na svetové kurty, ale uÏ ani zìaleka
nehrala s tak˘m zanietením a s túÏbou po
víÈazstvách. „Prestala som túÏiÈ po
víÈazstvách. Stále viac som si uvedomovala, Ïe mojím poslaním je
nieão celkom iné. E‰te som v‰ak
nevedela, na akú Ïivotnú púÈ sa napokon vydám.“

Nový začiatok
V roku 1987 sa Andrea definitívne
rozhodla ukonãiÈ svoju tenisovú dráhu.
Milióny dolárov, ktoré získala poãas
svojej tenisovej kariéry, pouÏila v roku 1990 na zaloÏenie svetoznámej
nadácie Little Star Foundation, zaoberajúcej sa onkologicky chor˘mi
deÈmi. TúÏila aj po e‰te väã‰om zblíÏení
s JeÏi‰om a s Pannou Máriou.
Rozhodla sa vy‰tudovaÈ teológiu.
V roku 2006 ako „sestra Andrea“ vstúpila do anglikánskeho dominikánskeho
rádu, ktor˘ je podobn˘ katolíckemu.
Povedala: „Spoznala som, Ïe Boh má
pre mÀa svoj plán.“

Život ako svedectvo
Jej príbeh je svedectvom toho, Ïe materiálny úspech, ba ani sláva nedokáÏu
natrvalo naplniÈ Ïiadne ãisté ºudské srdce.
A ako Ïije v posledn˘ch rokoch? „Vstávam ráno o ‰tvrtej, s láskou sa modlím a venujem sa duchovnému ‰túdiu.
Som oveºa ‰Èastnej‰ia ako v mladosti,
keì som na turnajoch poráÏala jednu
súperku za druhou. Súãasne som v‰ak
zaÏívala aj v˘buchy hnevu svojho otca, ktor˘ bol zároveÀ mojím trénerom. Cel˘ môj Ïivot sa snaÏil podriadiÈ mojim ‰portov˘m úspechom.
Vôbec ho nezaujímala moja du‰a. Hoci môj teraj‰í Ïivot je nároãnej‰í
a namáhavej‰í, s radosÈou pomáham
svojím blíÏnym. Viem, Ïe za v‰etko
vìaãím milovanému Bohu, lebo som
sa vrátila do jeho náruãia.“
P. Pavel Zahradníãek OMI

Na Filipínach sa ozval páter Chito Suganob (na obr.), kÀaz unesen˘
islamistickou skupinou „Maute”.
Skupina spusto‰ila katolícku katedrálu v Marawi City a odvliekla 240
veriacich, medzi nimi aj kÀaza. Na
videu kÀaz zrejme nútene „apeluje“ na prezidenta Rodriga Duterteho, aby sa jeho armáda stiahla
z mesta Marawi. Pri bojoch uÏ pri‰lo
o Ïivot najmenej 100 ºudí v meste.
Skupina je zodpovedná aj za
bombov˘ útok zo septembra 2016,
keì bolo zabit˘ch 15 ºudí v meste
Davao. Islamisti hrozili, Ïe rukojemníkov zabijú, ak sa ich poÏiadavky
nesplnia. Biskup Edwin Angot
z Marawi nebol pri prepade doma,
uniesli iba jeho sekretára.

„Dialóg“ moslimov

Irack˘ chaldejsk˘ patriarcha
Louis R. Sako (na obr.) a maìarsk˘
premiér Viktor Orbán uzavreli dohodu o napomáhaní opätovnej
v˘stavby irackej kresÈanskej obce
Tell-Aszkuf. Maìarsko poskytne
dva milióny EUR. Patriarcha Sako
v Budape‰ti poukázal na rozhodnosÈ irack˘ch kresÈanov bojovaÈ za
to, aby mohli vo vlasti zostaÈ, resp.
sa vrátiÈ.
V stredoveku mala mezopotámska cirkev 80 miliónov ãlenov, dnes
ich v‰ak Ïije na tomto území iba
h⁄stka. Mnohí zo strachu konvertovali na islam, príp. u‰li. Za jednu noc
bolo vyhnan˘ch z Mosulu - biblického Ninive – 120 000 ºudí. Na záver
Sako povedal: „Objavuje sa tu jeden problém. Zatiaº ão pre kresÈanov je ich viera sama dialógom,
povaÏujú moslimovia uÏ v˘chovou
za prijateºnú iba svoju vieru. Na
dialóg teda nie sú pripravení.“ (zg)
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Fatima a Kibeho
Keì sa mladej
Rwanìanke
Alphonsine
Mumurekeovej
(na obr.) zjavila
v novembri
1981 prv˘krát Panna Mária,
nemala africká stredo‰koláãka
e‰te ani 16 rokov. Panna Mária
jej adresovala odkaz, ktor˘ sa
v celej hrôze naplnil v roku
1994. Poãas genocídy (na obr.),
pri ktorej v priebehu troch mesiacov zahynulo zhruba milión
príslu‰níkov kmeÀa Tutsiov.

5. Spásonosné utrpenie: Táto téma
je jedna z najdôleÏitej‰ích v dejinách zjavení v Kibeho, predov‰etk˘m u Nathalie
Mukamazimpaka. Pre kresÈana je utrpenie, inak nevyhnutné v pozemskom Ïivote, potrebnou cestou na dosiahnutie
nebeskej slávy.
15. mája 1982 Panna povedala vizionárom, najmä Nathalii: „Nikto nepríde
do neba bez utrpenia.“ Alebo tieÏ:
„Máriino dieÈa sa nikdy neodvracia
od utrpenia.“
Utrpenie je v‰ak tieÏ prostriedkom na
zadosÈuãinenie za hriechy sveta a spôsob
ako maÈ úãasÈ na JeÏi‰ovom a Máriinom
utrpení pre spásu sveta. Vizionári boli vyzvaní, aby názorn˘m spôsobom Ïili toto
posolstvo, aby prijali utrpenie vo viere
a radosti, um⁄tvujúc sa, a aby sa vzdali
pôÏitkov pre obrátenie sveta. T˘mto
spôsobom sa Kibeho stáva pripomenutím
miesta kríÏa v Ïivote kresÈana a Cirkvi.

❖ Jasne nám pripomenúÈ, ão sme

zabudli,
Dnes je séria posolstiev Panny Márie
trom ‰koláãkam v Kibeho jedin˘m zjavením, ktor˘ na území Afriky oficiálne
uznala katolícka cirkev.
1. Naliehavá v˘zva na pokánie
a obrátenie s⁄dc: „Kajajte sa, kajajte
sa, kajajte sa!“, „ObráÈte sa, pokiaº je
na to e‰te ãas.“
2. Morálny stav sveta: „Svet sa
správa veºmi zle“ „Svet sa Ïenie do
záhuby, padne do priepasti“ „to znamená, Ïe je ponoren˘ v nespoãetn˘ch
a neustálych pohromách.“
Svet sa vzbúril proti Bohu, dopú‰Èa sa
priveºa hriechov, niet tam lásky ani pokoja. „Ak sa nebudete kajaÈ a neobrátite
svoje srdcia, v‰etci spadnete do
priepasti.“
3. Hlbok˘ smútok Panny: Vizionárky
15. augusta 1982 videli Matku Slova
plakaÈ. Je veºmi zarmútená pre na‰e neverectvo a zatvrdilosÈ. SÈaÏuje sa na na‰e
zlé správanie, nemravnosÈ, záºubu v zle,
ustaviãné neposlúchanie BoÏích prikázaní.
4. „Viera a neverectvo prichádzajú
nebadane“. To je jeden z tajomn˘ch
v˘rokov, ktor˘ Panna na zaãiatku zjavení
Alphosine viackrát opakovala so ÏiadosÈou, aby ich zopakovala ºuìom.
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6. Neprestajne a bez pretvárky sa
modlite: ªudia sa nemodlia, a aj medzi
modliacimi sa mnohí sa nemodlia tak, ako
je to potrebné. Panna Ïiada od vizionárov, aby sa veºa modlili za ºudí, aby
nauãili ostatn˘ch modliÈ sa a aby sa
modlili namiesto t˘ch, ktorí sa nemodlia.
Panna nás Ïiada, aby sme sa modlili
s väã‰ou horlivosÈou a bez pretvárky.
7. OddanosÈ voãi Márii, uskutoãÀovaná najmä pravidelnou a úprimnou
modlitbou posvätného ruÏenca.
8. Bolestn˘ ruÏenec Panny Márie:
Vizionárka Marie-Claire Mukangango
povedala, Ïe mala vízie o tomto ruÏenci.
Panna tento ruÏenec miluje. Kedysi bol
známy, neskôr upadol do zabudnutia.
Panna Mária z Kibeho si Ïelá, aby mu bola
znovu vrátená úcta a aby sa roz‰íril
v Cirkvi. Bolestn˘ ruÏenec v‰ak vôbec
nenahrádza posvätn˘ ruÏenec.
9. Panna si Ïelá, aby jej postavili
kaplnku v Kibeho.
10. A 15. augusta 1983 a 28. novembra 1983 Panna povedala Alphosine: „Modlite sa bez prestania za
Cirkev, pretoÏe v ãasoch, ktoré
prichádzajú, ju ãakajú veºké príkoria“.
Panna Mária nepri‰la do Kibeho preto,
aby odovzdala nové uãenie, ale s úmyslom:

❖ Aby nás zobudila,
❖ Zatriasla na‰ím svedomím,
❖ Upozornila nás,
❖ Pripomenula nám na‰e

povinnosti BoÏích detí,
❖ Vrátila nás na správnu cestu,
❖ Nabádala nás na nápravu na‰ich

Ïivotov .
Posolstvá z Kibeho majú veºa
spoloãného s Fatimsk˘mi posolstvami. Îiadna neha, milosrdenstvo, úsmevy,
Ïe Boh odpustí v‰etko. Ale realita Boha,
ktor˘ je nekoneãne od nás uráÏan˘ a vysmievan˘.
Okrem toho je Zjavenie Panny
Márie v Kibeho veºmi blízke Slovensku. Panna Mária v Kibeho odporúãala modliÈ sa k Nej sv. ruÏenec ako
k Sedembolestnej.
(r)
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Srdce Ženy
Páter Karl WALLNER, rehoºník,
rektor Vysokej ‰koly Benedikta
XVI., ako aj riaditeº PápeÏsk˘ch
misijn˘ch diel v Rakúsku,
mal 4. mája 2017 pozvanie
do Plankstettene predná‰aÈ
na tému „Bez Márie nijaké
kresÈanstvo“. V rozhovore
s predsedom farskej rady
Georgem Denicolom zaujal
stanovisko k uctievaniu Panny
Márie, ako aj k Fatime:

● Akú úlohu hrá Mária vo va‰om
Ïivote?
Páter Wallner: „Stal som sa veriacim
skrze mariánsky apo‰tolát Máriin˘ch légií.
Mária nám poskytuje najmä to Ïenské,
materinské, teplo a ochranu, ãoho by sa
nám v zboÏnosti bez Márie nedostalo.
Keì sa Boh chcel staÈ dieÈaÈom z Márie,
preão by som mal ja váhaÈ staÈ sa Máriin˘m dieÈaÈom?“
● Ako odôvodÀujete v˘slovne
mariánske zameranie svojej rehole?
Páter Wallner: „Cisterciáni zasvätili
v‰etky klá‰tory nanebovzatej BoÏej Matke
Márii, lebo mali pred oãami obraz v Bohu
zdokonaleného ãloveka. Cisterciánmi zaãína intenzívne zahºadenie sa na ãloveãenstvo Krista. Z toho vyvinuli prirodzene aj lásku k Îene, ktorá porodila
JeÏi‰a ako ãloveka.“
● Ak˘ v˘znam pripisujete Fatime?
Páter Wallner: „Fatima je veºmi
dôleÏitá, lebo tam sa opakuje zásadné

posolstvo kresÈanstva – pozvanie Boha
spolupôsobiÈ na vykúpení sveta. Boh
chce, aby sme aj my zaujali postoj, ak˘
mal jeho Syn na kríÏi - postoj lásky ochotnej aj trpieÈ. Preto BoÏia Matka tam deti
vyz˘va k modlitbe a zmiernej obeti a ukazuje im aj drámu toho, ak na túto
spoluprácu na BoÏom vykúpení zabudneme. Radostné posolstvo z Fatimy znie:
„Nakoniec moje Nepo‰kvrnené Srdce
zvíÈazí.“ Nepo‰kvrnené Srdce je srdcom
Îeny, ktorá je skutoãne u Boha a t˘m sa
v Jej Ïivote toto víÈazstvo Boha konkretizovalo. Preto vo svete, kde preÏívame
násilie, prenasledovanie kresÈanov, je to
veºmi dôleÏité posolstvo, aby sme my, veriaci, boli zburcovaní. My sme skutoãne
povolaní pôsobiÈ spolu s Máriou, aby boli
v‰etci ºudia spasení. To je spásonosná
vôºa Boha.“
● Ako vnímate skutoãnosÈ, Ïe v Katolíckej cirkvi sa uÏ sãasti neberie
váÏne Ïivá mariánska úcta?
Páter Wallner: „Chladn˘ postoj
k mariánskej úcte vidím uÏ iba v t˘ch
v oblastiach Katolíckej cirkvi, kde sa
scvrkáva, ãi odumiera. Tam, kde u nás
cirkev kvitne, kde je Ïivot, nádej v budúcnosÈ, tam vnímam aj veºa mariánskej úcty.
Mária je predsa vÏdy duchovnou jarou
a Bohu otvoren˘m zaãiatkom.
V histórii Cirkvi máme veºa príkladov
toho, Ïe práve ruÏenec dokáÏe h˘baÈ svetom. Napríklad v r. 1571 v námornej bitke
pri Lepante, alebo aj v r. 1683, keì
Rakúsko bolo uchránené pred Turkami.
Podpísanie ‰tátnej dohody v r. 1955 nás
oslobodilo od sovietskej okupaãnej moci.
A toto sme si vymodlili RuÏencovou
zmiernou kríÏovou v˘pravou.“
● Ako zmenili va‰e cesty v rámci
misií vá‰ pohºad na Cirkev?
Páter Wallner: „Pri cestách s projektami som zaÏil hlboko veriacu a Ïivú
Cirkev, ale aj zdrvujúcu biedu a silnejúci
islamizmus, ktor˘ priÈahuje mlad˘ch
v beznádeji a ‰kolí ich vo fanatizme. To je
ozaj otrasné.
Cirkev v‰ak absolútne má budúcnosÈ.
KresÈania Ïijú napríklad na Haiti vo veºkej
chudobe, ale vÏdy s apo‰tolskou horlivosÈou. ZaÏil som tam biskupov, ktorí uÏ
o 5. hodine ráno kºaãia v hurikánom
strhnut˘ch biskupsk˘ch domoch a modlia
sa ruÏenec milosrdenstva. S BoÏou pomocou a s dôverou v BoÏiu Matku urobíme
v‰etko, aby misijné dielo lep‰ie ‰írilo vieru
a pomáhalo chudobn˘m.“
(zg)

Sokratesova
skú‰ka
Jednoho dne, na vrcholu kopce,
potkal muÏ filosofa Sokrata
a povídá: „Jestlipak ví‰, co jsem se
zrovna dozvûdûl o tvém pﬁíteli?“
„Poãkej chvilku,“ odpovûdûl
Sokrates. „NeÏ mi cokoliv ﬁekne‰,
rád bych tû podrobil zkou‰ce. ¤íká
se jí zkou‰ka tﬁí sít.“
„Tﬁí sít?“ „Pﬁesnû tak,“ pokraãoval Sokrates. „NeÏ mi zaãne‰
vyprávût o mém pﬁíteli, moÏná
bude dobré na chvilku zkusit prosít
to, co mi ﬁekne‰. První síto se
jmenuje PRAVDA. Má‰ naprostou
jistotu, Ïe to, co mi chce‰ ﬁíct, je
pravda?“ „Ne,“ odpovûdûl muÏ,
„vlastnû jsem to jenom sly‰el a….“
„Dobﬁe,“ ﬁekl Sokrates. „TakÏe ty
opravdu neví‰, jestli je to pravda
nebo není. Teì vyzkou‰ejme druhé
síto. Toto síto se jmenuje DOBRO.
Chce‰ mi o mém pﬁíteli ﬁíct nûco dobrého?“ „Ne, naopak…“ „TakÏe,“
pokraãoval Sokrates, „chce‰ mi
o nûm ﬁíct nûco ‰patného a nejsi si
jist, jestli je to pravda.
Hmm, ale poﬁád je‰tû mÛÏe‰
zkou‰kou projít, protoÏe zb˘vá
je‰tû jedno síto. Jmenuje se
UÎITEâNOST. Bude mi to, co mi
chce‰ o mém pﬁíteli ﬁíci, uÏiteãné?“
„No, ani moc ne.“
„Dobrá,“ uzavﬁel Sokrates,
„takÏe to, co mi chce‰ ﬁíct, není ani
pravdivé, ani dobré, dokonce ani
pro mne uÏiteãné. Tak proã bys mi
to mûl vyprávût ? „Nemluv, pokud
tvá slova nejsou lep‰í neÏ ticho.“
(r)
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Zjavenie sv. Michala
MOR V RÍME ❃ ZJAVENIE INDIÁNOVI ❃ PRÍSNY SV. MICHAL ❃ PROBLÉM S VRCHNOSŤOU ❃ ZÁZRAČNÝ PRAMEŇ
známy ako Veºké Litánie, ako spomienka
na tento deÀ.
Pí‰e sa rok 1631 a práve pre‰lo sto
rokov od zjavenia Panny Márie svätému Juanovi Diegovi na pohorí
Tepeyac v roku 1531.
Tak, ako pred tisíc rokmi pusto‰il Rím
nemilosrdn˘ mor, teraz s ním bojovali
obyvatelia Mexika. Choroba „cocolixtli“
bola hroznou formou kiahní. Teraz sv.
Michal bol poslan˘ Bohom k pokornému, 17-roãnému Indiánovi Diegovi
Lázaro de San Francisco (naz˘van˘m
aj Diego de San Lazaro).

Sv. Michalovi archanjelovi sa –
okrem in˘ch zásluh – pripisujú
aj dva zázraky. Ten prv˘ sa stal
v roku 590, kedy v uliciach
Ríma zúril mor. V tom istom
roku bol zvolen˘ za pápeÏa
sv. Gregor Veºk˘, keì jeho
predchodcu, pápeÏa Pelagiusa,
7. februára 590 skolila
epidémia moru.
25. apríla toho roku nariadil pápeÏ
Gregor Veºk˘ verejn˘ sprievod ulicami Ríma s úmyslom prosieb o zastavenie moru. Na ãele sprievodu
niesli ikonu Panny Márie. Procesia,
spievajúc Litánie Svät˘ch, kráãala
pozdæÏ rieky Tiber. V závere litánií sa
ºuìom pri zodvihnutí pohºadu hore
ukázalo otvorené Nebo.

❥

„KeìÏe si neurobil, ako
som Ïiadal, bude‰
postihnut˘ morom, ktor˘
tak veºmi niãí tvojich ºudí.“

Zostupoval z neho
sv. Michal archanjel spolu s mnoh˘mi ìal‰ími anjelmi. Ocitli sa priamo nad
davom ºudí, a vzduch sa naplnil nebeskou
vôÀou. Anjeli zaãali spievaÈ „Regina
Coeli“ Panne Márii, ktorá sedela na tróne
nad Michaelom a anjelmi. V závere vízie
uvidel pápeÏ Gregor Veºk˘, ako sv.
Michael zasunul do po‰vy svoj meã
a stra‰nému moru nastal koniec.
25. apríl sa odvtedy stal pevn˘m
dátumom pre kaÏdoroãn˘ sprievod,

SV. ARCHANJEL MICHAL

Slávnostná procesia na sviatok Sv.
Michala v Mexiku

Aj Diego sa zúãastnil sprievodu Veºk˘ch Litánií, keì vo videní uvidel sv.
Michaela, ktor˘ k nemu prehovoril v jeho
rodnom jazyku: „Ty vie‰, Ïe som svät˘
Michael archanjel, chcem ti povedaÈ,
Ïe je to vôºa BoÏia a moja, a chcem,
aby si oznámil obyvateºom tohto
miesta, aj inde vo svete, Ïe v blízkosti
údolia, medzi dvoma horsk˘mi hrebeÀmi, objaví‰ zázraãn˘ prameÀ,
ktorého voda vylieãi ºudí. Nájde‰ ho
pod veºk˘m balvanom. Nepochybuj
o tom, ão som ti povedal a nezanedbávaj to, ão som Èa poslal urobiÈ.“

Diego - ohromený

Objavenie zázraãného prameÀa
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nebesk˘m videním - sa hneì p˘tal ostatn˘ch v sprievode, ãi aj oni videli sv.
Michaela. âudné pohºady a odpovede
mu dali najavo, Ïe bol jedin˘, kto ho videl.
Zmäten˘ sa rozhodol niã nehovoriÈ.
Sv. Michael archanjel sa po niekoºk˘ch
dÀoch zjavil Diegovi znovu a bol nespokojn˘. Zahrmel: „Preão si o tom, ão
som ti povedal, pochyboval? KeìÏe si
neurobil, ako som Ïiadal, bude‰
postihnut˘ morom, ktor˘ tak veºmi
niãí tvojich ºudí.“
Diega skutoãne postihla choroba „cocolixtli“. Jeho rodina zavolala kÀazov
a Diego prijal sviatosÈ pomazania chor˘ch. Pri‰li sa s ním rozlúãiÈ aj ostatní prí-
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svetlo a prenikaÈ ho do zeme. Sv. Michael
mi povedal: Toto svetlo, ktoré si videl
zostúpiÈ z neba, je milosÈ, ktorú Boh
vo svojej BoÏskej prozreteºnosti dáva
tento rok na jar pre zdravie a úºavu
chor˘m a núdznym. Oznám to naraz
v‰etk˘m. Aby verili tvojmu svedectvu, sºubujem, Ïe cez teba urobím
veºk˘ zázrak. Sv. Michael potom zmizol
a ja som zostal v chatrãi sám, ale uÏ úplne
vylieãen˘.”

Diegova rodina

Zjavenie sv. Michala Diegovi

buzní a vtedy sa zjavilo oslÀujúce svetlo,
ktoré v‰etk˘ch vydesilo. Diego popisuje
túto udalosÈ slovami: „Svät˘ Michael
ma chytil za ruku, a preniesol ma na
miesto, o ktorom mi predt˘m rozprával. Bolo to v noci, ale Ïiara sv.
Michaela vydávala tak˘ jas, ako keby
bolo v‰etko osvetlené. Oddeºoval od
seba skaly a konáre, ktoré míÀal, aby
nám kliesnil cestu. Keì sme do‰li na
urãené miesto, videl som, Ïe sv.
Michal drÏí v ruke zlatú palicu spolu
s kríÏikom.“

Sv. Michal povedal:
„Touto palicou sa dotknem miesta
a uvidí‰ zázraãn˘ prúdiaci prameÀ,
o ktorom som ti vravel v sprievode.
Aby kaÏdému bolo jasné, Ïe tvoja
choroba je plodom tvojej neposlu‰nosti.“
Zaãul som ohlu‰ujúci rev, plaã, stonanie. Akoby bol z tohto miesta vyhnan˘
veºk˘ zástup. Triasol som sa strachom.
„Neboj sa, to sú hlasy démonov,
tvojich nepriateºov, lebo vedia, aké
veºké dobrodenia dostane veriaci na
tomto mieste od ná‰ho Pána skrze
môj príhovor. Mnohí, uvidiac tento
zázrak sa obrátia a budú ãiniÈ
pokánie za svoje hriechy a v‰etci
ìakujte Bohu za jeho milosrdenstvo.
Tí, ktorí sa obrátia na jar tohto roku
so Ïivou vierou a smútkom nad svojim pochybením, s vodou tohtoroãnej
jari získajú v ich utrpení úºavu, aj
núdzni, a aj tí, ão sú uÏ v okamihu
smrti, nájdu v tejto vode úºavu.“
Potom som videl zostúpiÈ z neba jasné

a priatelia boli veºk˘m zábleskom,
ohúrení, ale takisto aj jeho náhlym
vylieãením. Diego sa okamÏite pobral do
klá‰tora a miestnemu predstavenému
franti‰kánov, o. Hernandovi García
Rendónovi v‰etko vyrozprával. KÀaz si
nebol ist˘, ão si má o tom myslieÈ.
Rozhodol sa poslaÈ Diega ku vzdelanému
guvernérovi Tlaxcala, k Donovi Gregorio de Nazienzen. Don Gregorio ale
usúdil, Ïe príbeh je vymyslen˘ a Diegovi
prikázal vrátiÈ sa domov s varovaním, Ïe
uÏ nikdy nechce poãuÈ o zjavení, inak ho
– pohrozil mu – potrestá.
Diego, hlboko sklaman˘ sa vrátil domov, ale napriek tomu rozhodnut˘
naplniÈ svoje poslanie. Doma sa stretol so
svojou rodinou a niekoºk˘mi priateºmi
a doviedol ich k miestu, kde mu sv.
Michael ukázal prameÀ. Zbadali, Ïe
miesto blokuje veºk˘ balvan. Spolu s ostatn˘mi sa balvan snaÏili odsunúÈ, ale
ne‰lo to. Diego si spomenul na slová
archanjela Michaela „sºubujem, Ïe cez
teba urobím veºk˘ zázrak.“
V‰etk˘ch poprosil, aby sa spoloãne pomodlili k sv. Michaelovi a prosili ho o pomoc. Potom znovu podi‰iel k balvanu a odsunul ho! Vytryskol prameÀ s kry‰tálovou vodou.

Diego i‰iel k prameÀu, naplnil dÏbán
vodou a miesto k nepriateºskému guvernérovi za‰iel k biskupovi Bernardovi
Quirozovi. Biskup pozoruhodn˘ príbeh
zjavenia pozorne poãúval. Do‰iel k záveru, Ïe mlad˘ Indián bol úprimn˘. Sºúbil
mu, Ïe prameÀ vyhºadá a nariadil, aby sa
táto svätá voda rozdelila medzi chor˘ch
v tejto oblasti.

Správy o uzdraveniach
boli okamÏite hlásené biskupovi. Na
miesto „sv. Michaela“ zaãali prichádzaÈ
ºudia z mnoh˘ch miest. 29. októbra 1632
bola slúÏená sv. om‰a v neìalekom kostole. O 11 rokov neskôr biskup Juan de
Palafox vyhlásil: „Po tom, ão som nav‰tívil
miesto podivuhodn˘ch udalostí, ktoré
Boh urobil prostredníctvom Archanjela,
ku ktor˘m sú podklady, Gabriel Pérez de
Alvaro a kÀaz Nativitas ich pre‰etria.
V Pueblo 1. decembra 1643.“ Bolo vybran˘ch 10 svedkov, medzi nimi aj Andrés Pérez, Diegov bratranec a jeho
babiãka, Isabel C. Xuchitl. V˘sluch bol
ukonãen˘ v januári 1644. Tretie vy‰etrovanie bolo vykonané pomocou Kánonu katedrály v Pueblo v r. 1675.

Mladá dievčina,
zasiahnutá kiahÀami, ãoskoro mala
v sne víziu sv. Michaela, ktor˘ jej dával
pokyn, aby pila zo zázraãnej vody. Vodu
jej priniesli, a vylieãila sa. Diego ju
poprosil, aby podala svedectvo guvernérovi, ale odmietla, lebo sa bála.
Aj v susednej obci sa stal zázrak. Aj
tentoraz sa mladá Ïena vylieãila z obávanej choroby, ale aj ona odmietla podaÈ
guvernérovi svedectvo o zázraku.
âas plynul a Diego bol vo svojom úsilí
presvedãiÈ guvernéra celkom odraden˘.
13. novembra sa mu znovu ukázal sv.
Michael: „Preão sa správa‰ tak zbabelo a nedbá‰ na to, ão som ti dvakrát
prikázal? Chce‰ byÈ znovu potrestan˘
za svoju neslu‰nosÈ? StaÀ a nezabúdaj, ão som ti prikázal.“

Od roku 1631 pri‰li na náv‰tevu miesta a kostola zázraku, nazvan˘ San Miguel del Milagro, pútnici z celého sveta.
Vizionár Diego zomrel vo veku 20 rokov,
3 roky po zjavení. Tieto roky zasvätil do
sluÏieb sv. Michaela archanjela a chor˘m,.
Bol vrátnikom prvej kaplnky na mieste
zjavenia. Jeho Ïivot bol prísny a kajúcny.
Jeho pozostatky spoãívajú za hlavn˘m
oltárom kostola. Procesie sa uskutoãÀujú
25. apríla, v deÀ, kedy sa sv. Michael
prv˘krát objavil poãas takého sprievodu
a 29. septembra, vo sviatok archanjelov
Michaela, Gabriela a Rafaela. V tejto
oblasti sa poãas storoãí uskutoãnili poãetné uzdravenia.
(mysticchurch)
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Gospa a Sibír
ŽIVOT SIROTY ❃ PARALYZOVANÝ PO ÚTOKU
❃ HLAS Z NEBA ❃ ROZHODNUTIE
„Volám sa Sergej , mám 29 rokov a narodil som
sa na Sibíri, v maliãkej dedinke v Novosibirskej
oblasti. O MedÏugorí som sa dozvedel, keì som
bol vo veºmi ÈaÏkej situácii. Vtedy som e‰te
nebol katolíkom, nechodil som do pravoslávneho kostola, hoci ma v roku 1992 pokrstil
pravoslávny kÀaz.
Utrápeného a duchovne doráÀaného ma na‰iel katolícky
kÀaz, správca farnosti sv. apo‰tolov Petra a Pavla v meste
Kujby‰ev v Novosibirsku.“ Svoje obrátenie preÏil v MedÏugorí
a uÏ viac ako 10 rokov slúÏi Bohu a ºuìom na Sibíri. A práve cez
neho sa Panna Mária dotkla môjho srdca.

Bol som sirotou,
mama zomrela v roku 1996, keì som mal 12 rokov. Otec sa
o nás veºmi nestaral (mám e‰te dve star‰ie sestry). Vyrastal som
u dedka a babky, ktorí v roku 2006 zomreli. Po ‰kole som
nastúpil na pedagogickú fakultu. Nevidel som sa ako uãiteº
a nechápal som, naão sa tam uãím. V treÈom roãníku som sa
dostal do väzenia za bitku v krãme na dedine, kde som sa narodil.
O pol mesiaca ma presunuli do resocializaãného zariadenia,
kde som bol dva a pol roka. Tu som sa zoznámil so spomínan˘m kÀazom z Kujby‰eva, ktor˘ nav‰tevoval toto zariadenie
a zúãastÀoval som sa na spoloãn˘ch stretnutiach s ním. Tam
ma na‰la na‰a nebeská Mama. PreÏívajúc obrátenie, uÏ som sa
viac necítil sirotou, ale synom Boha, synom Panny Márie.

V resocializačnom zariadení
som Ïil podºa posolstiev a ruÏenec som nespú‰Èal z ruky deÀ
i noc. Veºa som sa modlil a rozm˘‰ºal o na‰om Pánovi, ãítal som
knihu sestry Emanuely o obrátení, o komunite Cenacolo,
o vizionároch. VÏdy v momente zjavenia Panny Márie

❥

„Anjeli ma doslova ma vyniesli
na KriÏevac pod kríÏ.“
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v MedÏugorí – nachádzajúc sa v zariadení na Sibíri, som sa
zvlá‰È modlil: vedel som totiÏ a veril som tomu, Ïe na‰a Mama
teraz zostupuje z neba k svojim deÈom. Cítil som blízko seba jej
prítomnosÈ a lásku.
Po prepustení z väzenia v roku 2009 som nav‰tevoval katechézy a oficiálne som sa stal ãlenom Katolíckej cirkvi, a zaãal
som prijímaÈ sviatosti. Krátko po obrátení pri‰iel siln˘ úder:
bodli ma noÏom do brucha. Kvôli veºkej strate krvi som prestal
h˘baÈ nohami. Osem mesiacov som nemohol vstaÈ z postele.

V jednej chvíli
som sa zaãal p˘taÈ Boha, ão odo mÀa chce: chce, aby som
bol pripútan˘ k posteli a tak˘mto spôsobom mu slúÏil alebo
chce, aby som bol kÀazom. V ãase obrátenia som chcel slúÏiÈ
Bohu a úplne sa mu z lásky obetovaÈ. Cítil som ºahuãké ako
vánok pozvanie staÈ sa kÀazom, ale nemohol som tomu uveriÈ,
Ïe je to pravda. Vtedy, leÏiac s paralyzovan˘mi nohami, som
poãul hlas: VstaÀ a choì. - Ako?! – moja du‰a doslovne
kriãala, ale odpoveì neprichádzala. Vtedy som zaãal s prv˘mi
pokusmi postaviÈ sa na nohy. Moje nohy vyschli a cítil som
stra‰nú bolesÈ, ale vedel som, Ïe je to bolesÈ Boha a s modlitbou som pokraãoval v cviãeniach.
Keì som uÏ dokázal stáÈ o barlách a trochu chodiÈ, kÀaz ma
zavolal b˘vaÈ na faru pri kostole (keì som e‰te nemohol chodiÈ
pravidelne ma nav‰tevoval a udeºoval mi sviatosti). Tam som
zaãal pomáhaÈ s mal˘mi prácami. Neskôr som zo sadry zaãal
vyrábaÈ malé so‰ky Panny Márie a dieÈaÈa JeÏi‰a, hrával som sa
s farsk˘mi deÈmi. Niekoºkokrát v roku som chodil do rehabilitaãného centra.

V auguste 2013
som nav‰tívil MedÏugorie s úmyslom zasvätiÈ Panne Márii
svoje povolanie a sluÏbu kÀaza. E‰te nedávno pripútan˘
k posteli som si ani len nepredstavoval, Ïe budem môcÈ vystúpiÈ
na horu Podbrdo. Anjeli ma doslova vyniesli na KriÏevac pod
kríÏ. Vystupujúc na horu som sa modlil za svoje povolanie. Pod
kríÏom som si otvoril Bibliu, kde boli slová z Evanjelia podºa
Matú‰a 10, 1 – 10, kde si JeÏi‰ vyvolil Dvanástich a posiela ich
slúÏiÈ: uzdravovaÈ chor˘ch, kriesiÈ m⁄tvych, vyháÀaÈ zl˘ch
duchov, ísÈ a hlásaÈ, Ïe sa priblíÏilo nebeské kráºovstvo. Toto
bola pre mÀa odpoveì od Boha.
Teraz som v prípravnom roãníku seminára v Novosibirsku.
Budem tu dva roky prechádzaÈ duchovnú a intelektuálnu formáciu, nevyhnutnú k prijatiu do kÀazského seminára. Viem, Ïe
Gospa - Panna Mária prijala moje zasvätenie a bude ma sprevádzaÈ cel˘m Ïivotom. Vìaka Pánovi za jeho boÏskú
prozreteºnosÈ. Amen.“
SERGEJ, Rusko
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Bezdomovec kňazom
Claude PARADIS byl chud˘
bezdomovec, Ïil na ulicích
kanadského Montrealu.
Pot˘kal se se závislostí na alkoholu a drogách. Jeho budoucnost se jevila tak bezútû‰nû, Ïe
uvaÏoval o sebevraÏdû.

S životem však neskoncoval
a dnes je knûzem, kter˘ slouÏí fyzick˘m
a duchovním potﬁebám tûch, kdo se stali
obûÈmi chudoby, prostituce nebo se
dostali do vûzení. „Ulice mû pﬁivedla do
Církve a Církev mû nakonec dovedla
zpátky na ulici,“ ﬁekl knûz v rozhovoru
pro deník Metro.
V prosinci se na znamení blízkosti
a solidarity s bezdomovci P. Paradis
rozhodl spát cel˘ mûsíc na ulici, aby tam
mohl s láskou peãovat o bezdomovce.
Doufal, Ïe se tak bude moci vûnovat
lidem v obtíÏné situaci a zároveÀ upozorÀovat obyvatele Montrealu na krutou
realitu, Ïijících na ulici.
Páter Paradis zaloÏil instituci
nazvanou Notre-Dame-de-larue (Panna Marie z ulice).
KaÏd˘ veãer nosí jídlo a poskytuje pﬁístﬁe‰í tûm, kdo Ïijí na
ulicích. Vysluhuje téÏ svátosti,
slaví eucharistii, a dokonce
vede pohﬁební sluÏbu.

Kněze doprovází
jeden z jeho spolupracovníkÛ, Kevin
Cardin, kter˘ byl také závisl˘ na drogách,
ale nalezl pomoc, zmûnil svÛj Ïivot a nyní
má rodinu.
Notre-Dame-de-la-rue má podporu
montrealského arcibiskupa Christiana
Lépina, jenÏ tuto iniciativu popsal jako
„pﬁítomnost Církve, která povzbuzu-

je“. Podporuje ji také vedení mûsta.
„Na‰ím posláním je pﬁedev‰ím
povzbuzovat. Na rozdíl od útulkÛ vycházíme ven k lidem. Jdeme za nimi,
nûkdy se s nimi modlíme, neÏ zase
budou znovu ãelit krut˘m podmínkám panujícím na ulici.“
P. Paradis ví o Ïivotû na ulici. VyrÛstal
v regionu Gaspé, pracoval jako o‰etﬁovatel v Cowansville a pﬁed 25 lety pﬁi‰el do
Montrealu. Nemohl najít zamûstnání.
„Cítil jsem se izolovan˘ a zmocnila se
mû beznadûj,“ ﬁekl. Îil na ulici a uvaÏoval o sebevraÏdû. „Zaãal jsem brát
kokain a potom crack,“ vzpomínal.

❥

„Ulice je místo, kde chci
b˘t aÏ do smrti“.
(CLAUDE PARADIS)

V dopise zveřejněném
na webov˘ch stránkách La Victoire de
l’Amour (Vítûzství lásky) P. Paradis vypráví,
jak se setkal s Bohem. „Mûl jsem tu ãest
setkat se s Bohem právû ve chvíli, kdy
jsem o nûm pochyboval. V malé opu‰tûné postranní uliãce Montrealu, kde
vÛbec nikdo nebyl. Pro‰el jsem kolem
starého kostela, a najednou mû cosi
pﬁimûlo se tam vrátit.“
V tu chvíli zakusil hluboké a intenzivní
setkání s Bohem. Uvûdomil si, Ïe nechce
zemﬁít, ale chce se stát „muÏem Církve“.
P. Paradis dále bojoval se svou závislostí
a nyní slouÏí mnoha lidem, kteﬁí ãelí stejn˘m problémÛm, s jak˘mi pﬁed lety zápasil on. Sedmapadesátilet˘ knûz zasvûtil
zbytek svého Ïivota sluÏbû chud˘m a ﬁíká:
„Ulice je místo, kde chci b˘t aÏ do
smrti“.
(CNA)

Ohrozená sloboda

NáboÏenská sloboda znamená,
Ïe „nikto nie je núten˘ konaÈ proti
svojej viere“. „Väã‰inu ãasu svojho
Ïivota to bolo pre Ameriãanov
samozrejmosÈou. Dnes je náboÏenská sloboda v ohrození,“ povedal
Samuel Alito (67), sudca Najvy‰‰ieho súdu USA. Sudca sa obáva, Ïe
tí, ktorí verne stoja pri tradiãnom
presvedãení, ho budú môcÈ ãoskoro
vyslovovaÈ uÏ len v súkromí!
„Akonáhle tieto názory verejne vyjadria, oznaãia ich zo strany ‰tátu
ako fanatikov. Náznaky tohto
v˘voja tu uÏ pozorujeme. Najvy‰‰í
súd USA odmietol ujaÈ sa prípadu
lekárnika, ktorého prinútili predávaÈ tzv. potratovú pilulku, hoci sa
to nezluãovalo s vierou vlastníka
lekárne,“ napísal sudca Alito, ktor˘
je praktizujúcim katolíkom.

Zákaz modlitieb

Raz za mesiac sa stretávali
vo ·vajãiarsku prívrÏenci KÀazského
bratstva sv. Pia X. v kaplnke Univerzitnej nemocnice v Lausanne na
modlitbu za ochranu Ïivota. Riaditeºstvo nemocnice im to teraz zakázalo. Ako dôvod nemocnica
oãividne uviedla, Ïe vo ·vajãiarsku
existuje zákon, ktor˘ potraty
v˘slovne povoºuje, preto nemoÏno
akceptovaÈ, aby sa v múroch
nemocnice proti tomu modlilo!
Bratstvu tento zákaz uÏ aj
písomne doruãili .

Islam a násilie

Freibursk˘ islamista AbdelHakim Ourghi na Evanjelickom
cirkevnom dni v Berlíne na diskusii
o násilí v islame diagnostikoval
„radikálne zlo v islame“. Informoval o tom „Welt“. Ourghi hovoril o „veºkej túÏbe po moci a chuti
niãiÈ“ medzi moslimami a zdôraznil:
„Je kolektívnym potláãaním pravdy
tvrdiÈ, Ïe islam nemá niã spoloãné
(zg)
s násilím!“
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Európa, obráÈ sa!
„UÏ sa to nedá poãúvaÈ – tie patetické frázy
na‰ich nemeck˘ch politikov a cirkevn˘ch
funkcionárov po
kaÏdom teroristickom útoku. Po
kaÏdom novom islamskom ‰ºahnutí
stále znova ubezpeãujú, ako rozhodne chcú brániÈ západné hodnoty, ktoré si údajne nenecháme
vziaÈ! A t˘m vládnucim nenapadne
niã iné, ako ubezpeãovaÈ o väã‰om
nasadení policajn˘ch síl. Namiesto
toho, aby sa proti zlu bojovalo
a vytrhlo sa aj s koreÀom.
NielenÏe prebieha plazivá
islamizácia na‰ej spoloãnosti. Deprimujúca je pritom úloha, ktorú
zohrávajú mnohé médiá, politici
a Ïiaº aj mnohí cirkevní predstavitelia. Máme dojem, Ïe sa uÏ
v Európe musíme za na‰e kresÈanské presvedãenie pred islamom
ospravedlÀovaÈ namiesto toho,
aby to bolo naopak!
Úplne nepochopiteºné je, keì
nemecká kancelárka po útoku
v Manchestri nedokáÏe, alebo
nechce pochopiÈ, Ïe uÏ desaÈroãia
agresívna strana islamu produkuje
vrahov? Totálne nepochopiteºná je
v˘poveì ministra financií, Ïe od
islamu sa moÏno uãiÈ veºa z tolerancie! V akom svete Ïije vlastne
politika a Ïiaº aj Cirkev, ktorá je
dokonca aj v Ríme vzhºadom na
islam infikovaná naivitou?
Aj katolícka cirkev v na‰ej krajine – odhliadnuc od v˘nimiek
– v niãom nezaostáva v tomto
prepadnutí poslania cirkvi do pohodového „wellnesového“ ekumenizmu a - nielen skrze kÀazovfal‰uje evanjelium a robí z neho
stále viac zábavku. Je to nenávisÈ
kresÈansky formovanej Európy
k samej sebe, ktorá sa prejavuje
v tejto realite a ktorú pápeÏ
Benedikt XVI. uÏ pred mnoh˘mi
rokmi spoznal. Quo vadis, Európa?
Stráca‰ charakter! ObráÈ sa!“
Hubert Windisch - Nemecko
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Aktuálny
zápas o Ïivot.

Satanova výzva Bohu
„Satan vrhá Bohu
ultimatívnu a stra‰nú v˘zvu t˘m, Ïe
zriaìuje svoje antistvorenie, o ktorom
si ºudia myslia, Ïe
je lep‰ie ako BoÏie
stvorenie.“ T˘mito
dramatick˘mi slovami opísal kardinál
Carlo Caffarra (na obr.), emeritn˘
arcibiskup talianskej Bologne, súãasnú
situáciu.
„Táto konfrontácia teraz prebieha
a t˘ka sa v prvej línii rodiny a manÏelstva,“ povedal Caffarra na tohoroãnom
fóre Rome Life Forum (Rímske fórum
Ïivota), ktoré zorganizovala organizácia
pre rodinu Voice of the Family (Hlas
rodiny) v talianskom hlavnom meste.
„Na príbeh ºudstva moÏno hºadieÈ
z uhlu pohºadu boja medzi dvomi
silami, medzi príÈaÏlivou silou Boha
a mocou satana, ktor˘ chce vymazaÈ
pravdu v srdciach ºudí,“ povedal kardinál Caffarra a zdôraznil:
„Tento zápas má vnútorn˘ a vonkaj‰í rozmer. T˘ka sa srdca kaÏdého
ãloveka a pôsobí odtiaº na ºudskú
kultúru a spoloãnosÈ. PríÈaÏlivosÈ Boha môÏe pôsobiÈ iba na t˘ch, ktorí sú
v pravde. V satanovi niet nijakej
pravdy, kaÏdé jeho konanie je vzburou proti pravde.“
„Konfrontácia sa ukazuje v dvoch
oblastiach s mimoriadnou zreteºnosÈou. Prvou je transformácia potratu
na legálne a subjektívne právo. Legalizovan˘ potrat znamená naz˘vaÈ
dobro a svetlo tmou. Ak sa usmrcovanie ãloveka pozdvihuje na právo, poloÏil satan základy svojho stvorenstva, ktoré spoãíva v tom, Ïe sa BoÏia
prítomnosÈ v stvorení zastiera.“

„Druhou oblasÈou sú homosexuálne zväzky. To popiera pravdu manÏelstva. ManÏelstvo dostalo od Boha
urãitú formu, pretoÏe ãlovek v tomto
zväzku muÏa a Ïeny spolupôsobí na
BoÏom stvorení,“ povedal kardinál.
„Zv˘‰enie hodnoty potratu a homosexuality je preto také dramatické, lebo sa t˘ka dvoch pilierov
stvorenia. Satan chce Bohu ukázaÈ, Ïe
dokáÏe skon‰truovaÈ alternatívu
k BoÏiemu stvoreniu a ãloveka zviesÈ
k tomu, aby povaÏoval „anti-stvorenie“ za to lep‰ie,“ zdôraznil kardinál
Caffarra.
V predná‰ke spomenul aj list, ktor˘
dostal v r. 1980 od sestry Lucie dos Santos, vizionárky z Fatimy. Vtedy ho
varovala, Ïe „posledná bitka medzi Pánom a vládou satana sa vybojuje
o manÏelstvo a rodinu“.
Veriaci sú vyzvaní, aby otvorene hlásali
„evanjelium Ïivota a manÏelstva“. Dobrou príleÏitosÈou je úãasÈ na Pochode za
Ïivot 20. mája v Ríme. „Kto sa za to zasadzuje, bude musieÈ rátaÈ s odporom. No sa nemá báÈ, Panna Mária
hadovi uÏ hlavu roz‰liapala!“ povedal
kardinál.
(zg)

ROSA EXTRA 07-08/20_21

19.6.2017

10:54

Stránka 3

p r e č í t a l i

s m e

s i

Slúžil som Luciferovi
Francúzsky kresÈansk˘ portál „Famille
Chrétiene“
priniesol exluzívny
rozhovor so
spisovateºom Serge
Abad-Gallardom
(na obr.), ktor˘ bol
24 rokov ãlenom
slobodomurárskeho rádu
a stal sa kresÈanom. So svojimi
skúsenosÈami so slobodomurárstvom sa podelil v knihe, v ktorej odhaºuje jeho
luciferiánsky charakter.

Gallard vysvetľuje,
Ïe k slobodomurárstvu ho priviedlo
hºadanie odpovedí a slobodomurársto je
veºmi vrelé. ªudí prijímajú s otvorenou
náruãou. Po ãase si v‰ak uvedomil, Ïe na
rozdiel od Cirkvi, ktorá ponúka odpovede tak, Ïe sú pochopiteºné jednoduch˘m spôsobom, slobodomurári ponúkajú odpovede, ktoré sa dajú vyloÏiÈ
rôznymi spôsobmi.
Na otázku, ãi hovorí o manipulácii,
Gallard potvrdzuje: “Myslím, Ïe môÏeme hovoriÈ o manipulácii. BohuÏiaº, mnoho slobodomurárov si to
vôbec neuvedomuje. Slobodomurárstvo pouÏíva ezoterick˘ jazyk.
Odpovede, ktoré ponúka, sú lep‰ie
prijímané, keì sú dávané pod rú‰kom tajomstva. A keì nieãomu nerozumiete, tak povedia: To pochopí‰, keì dosiahne‰ vy‰‰í stupeÀ.“

Galllard uvádza, Ïe túto skutoãnosÈ si
uvedomil veºmi r˘chlo, uÏ na uãeníckom
stupni, t. j. nejak˘ ãas po iniciácii, pri
ceremónii oslavujúcej Lucifera. Keì sa
na to sp˘tal majstra, bolo mu povedané,
Ïe nejde o Lucifera, ale o nositeºa svetla.
Pri ceremónii pov˘‰enia na vy‰‰í stupeÀ
mu majster za‰epkal do ucha formulku
„Tubal Kain“, ktorá odkazuje na satanské vplyvy a ktorá sa pouÏíva v slobodomurárskych rituáloch.

Na konštatovanie
novinárky Caillemerovej, ktorá viedla
rozhovor, Ïe tieto rituály potom nikoho
nemôÏu nechaÈ na pochybách, Gallard
vysvetlil princíp manipulácie. Napríklad
na tridsiatom stupni starobylého ‰kótskeho rítu musí zasvätenec prebodnúÈ
pápeÏskú tiaru. Gallard hovorí: „Ak to
odmietne, tak mu vysvetlia, Ïe to
nie je niã proticirkevné ale, Ïe je to
namierené proti Gregorovi V., pápeÏovi, ktor˘ prenasledoval templárov.“

Titul Gallardovej knihy,

âlenovia Francúzskej lóÏe Grand Orient.

ktorá práve vychádza,
má názov: „SlúÏil som
nevedomky
Luciferovi“. âo Gallarda
privádza k presvedãeniu,
Ïe slobodomurárstvo je
v sluÏbách Lucifera? Gallard odpovedá:
„Sú to ãasti rituálov,
na ktor˘ch som participoval, ale to
nie je podstatné. âo je dôleÏité, je
to, ão nie je vidieÈ, to, ão sa nedá
preãítaÈ, ale ão sa nachádza medzi
riadkami. Slobodomurárske symboly implicitne odkazujú na Lucifera. Keì trochu hºadáme, tak
objavíme spojitosÈ.“

Autor prekladá ‰panielske vydanie
titulu Cirkev a slobodomurárstvo dve mestá, v ktorej ‰panielsky generál
svedãí o tom, Ïe poãas rovnakého obradu po Àom poÏadovali, aby po‰liapal
kríÏ. Keì to odmietol, bolo mu vysvetlené, Ïe ide iba o skú‰ku jeho odvahy
a hodnoty.
Gallard uvádza, Ïe povaha slobodomurárstva má prirodzene luciferiánsku povahu a to v zmysle luciferskej
p˘chy. „Na rozdiel od Cirkvi, ktorá
bráni zákon, prirodzen˘ poriadok,
slobodomurárstvo proklamuje podmieneãnú morálku, obhajuje spoloãensk˘ poriadok, v ktorom domi-

nujú indivuduálne slobody, bez
ohºadu na morálku a BoÏí zákon.“
Relativizmus je uholn˘m kameÀom jeho
doktríny.
Gallard sa vyjadril aj k slobodomurárskym lóÏam, ktoré sa oznaãujú za
kresÈanské. Vysvetºuje, Ïe ich úãelom je
pritiahnuÈ kresÈanov, ale napriek ich
názvu sú to ezoterické lóÏe. Ak sa
kresÈan stane slobodomurárom, bez toho aby to vedel, sa pri iniciaãnom
obrade zrieka svojho krstu… Cieºom
slobodomurárstva je zniãenie kresÈanstva a jeho nahradenie slobodomurárskym náboÏenstvom a jeho dogmami. âo je v‰ak podstatné, Gallard
uvádza, Ïe vplyv slobodmurárstva je veºmi veºk˘. Ono stojí za spoloãensk˘mi zákonmi v oblasti rozvodov, potratov, eutanázie, homosexuálnych manÏelstiev:
„V‰etky tieto zákony boli pripravené, napísané a prinesené do parlamentu slobodomurármi, s cieºom
nastoliÈ poriadok v protiklade s BoÏím poriadkom. To, Ïe sa ãím ìalej
t˘m menej maskuje, je dôkazom jeho vplyvu. Dnes sa na‰a spoloãnosÈ
topí v slobodomurárskej ideológii,
v relativizme.“
Na záver rozhovoru Gallard varuje:
„Je isté, Ïe sme vstúpili do apokalyptick˘ch ãasov. Dnes prebieha boj
medzi dvoma spoloãensk˘mi modelmi: model Cirkvi, ktor˘ je cestou
k Bohu a slobodomurárskym, ktor˘
lichotením nadmernej ºudskej p˘che
privedie ºudstvo do pekla.“
KATARÍNA HANZLÍKOVÁ
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Život s Pannou Máriou
Milí priatelia, priná‰ame vám v˘povede vizionárov z Dechtíc ohºadne
ich stretnutí s Kráºovnou pomoci, a ich Ïivota v sluÏbe Panne Márii.

Martin
Gavenda
Narodil sa 10. 2. 1979 v Trnave.
Absolvoval Odborné Obchodné uãili‰te. Jeho teraj‰ia práca
je na základnej umeleckej
‰kole. B˘va v Dechticiach.

krku a na rukávoch lemované zlatom.
VÏdy stojí bosá na oblaku. V pravej ruke
drÏí ruÏenec z bielych perál. Na hlave má
korunu z dvanástich hviezd.
Vek Panny Márie odhadujem na 16
aÏ 17 rokov. Je veºmi krásna. Má modré
oãi a ãierne vlasy. Má veºmi jemné
a neÏné pohyby. Jej fyzická krása je nádherná, ale duchovná krása je oveºa, oveºa
kraj‰ia. Jej ãisté srdce sa nevie hnevaÈ,
alebo nenávidieÈ. Jej láska je ãistá a rovnako milujúca. Nikdy nerobí rozdiely
a nikdy nikoho od seba neodvrhne.
Z Panny Márie silne vyÏaruje pokoj, najmä z jej oãí, a potom radosÈ. Cítim, ako
je Panna Mária preÏiarená Duchom Svät˘m a ako z nej vyÏarujú v‰etky jeho dary.

S Pannou Máriu
sa denne modlím za uzdravenie
chor˘ch. V tejto modlitbe s Pannou Máriou odovzdávame JeÏi‰ovi v‰etky choroby a zranenia ºudí, ktorí ma o to
poprosili. S Pannou Máriou sa modlím
najmä za duchovné uzdravenie, pretoÏe
je najdôleÏitej‰ie.
A keì sa uzdraví du‰a, uzdraví sa aj
telo. Preto ma Panna Mária prosí, aby
som hovoril ºudom, aká dôleÏitá je svätá
spoveì. Neviem si predstaviÈ môj Ïivot
bez Panny Márie. Hoci musím ãeliÈ
rôznym prekáÏkam, nikdy by som nechcel in˘ Ïivot. Vìaka Panne Márii je môj
Ïivot pln˘ poÏehnania. Cítim, Ïe ‰írenie
jej posolstva je mojím poslaním.“
„Keì sa mi Panna Mária po prv˘krát
zjavila, bolo to 4. decembra 1994. Trochu som sa vtedy preºakol, pretoÏe som
to vôbec neãakal, ale Ona ma láskavo
upokojila. Povedala: „Martin neboj
sa...“ A to sa mi na Panne Márii najviac
páãi. Ako mama vie, ão preÏívam. Panna
Mária ma uãila vnímaÈ svojím srdcom.
Tak ako Panna Mária prichádzala na zaãiatku, prichádza aj teraz. Láska, ktorou
nás miluje, je stále rovnaká, navÏdy.

Panna Mária žiari
siln˘m svetlom. Má obleãené bielomodré ‰aty. Na hlave má biely závoj,
ktor˘ jej siaha aÏ po päty. Tento závoj je
lemovan˘ zlatom. TaktieÏ aj ‰aty sú pri
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Mária Lauková,
rod.
Gavendová
Narodila sa 21. 12. 1980
v Trnave. Po ukonãení ‰túdia na
Pedagogicko - sociálnej
akadémii v Trnave pracovala
ako uãiteºka. V júli 2011 uzavrela sviatostné manÏelstvo
s Ivanom Laukom. Majú jedno
dieÈa. Îijú v Dechticiach:
„Modlili sme sa v modlitbovej skupine,
ktorú si priala Panna Mária. Bolo to
v utorok 19. 9. 1995, a vtedy som po

prv˘krát poãula hlas Panny Márie. Cítila
som, ako mi strnulo celé telo. Nebol to
strach, ale bázeÀ BoÏia. Pri stretnutí
s Pannou Máriou som preÏívala hlbok˘
pokoj, lásku a radosÈ, ktorá z nej priam
sálala. Panna Mária mi povedala: „Moje
drahé deti! ëakujem, Ïe ste tu! Milujem Vás! Neboj sa, Ja som vÏdy
s tebou. Neboj sa ma prijaÈ.“ No zaãala som pochybovaÈ, ãi sa mi to skutoãne prihovorila Panna Mária. Pri ìal‰om stretnutí s ≈ou ma v‰ak prenikol
hlbok˘ pokoj a cítila som, Ïe som ≈ou
veºmi milovaná. Odvtedy nepochybujem.

Pannu Máriu len počujem,
no na tom mieste, kde Panna Mária
stojí, vidím zlatoÏltú Ïiaru a modrú hviezdu. Jej hlas je mil˘, láskav˘, neÏn˘. Ona je
ozajstná mamina. Z Panny Márie cítim
jednoduchosÈ a veºkú pokoru. Keì
preÏívam ÈaÏké obdobie, tak Panna
Mária ma pri stretnutí objíme a to mi
dodá silu napredovaÈ ìalej.
Pri stretnutí vnímam, ãi je Panna Mária
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Adriana
Kúdelová
Narodila sa 8. 1. 1981 v Trnave.
Z· nav‰tevovala v Dechticiach,
strednú ‰kolu v Trnave. Pracuje
ako asistentka vo firme. Je slobodná. B˘va v Dechticiach.
Pannu Máriu poãujem od 21. 5. 1996.
Mala som pätnásÈ rokov. Bola som práve
na modlitbách v rodine Martina Gavendu. Bolo to úÏasné, cítila som nekoneãnú
lásku, veºk˘ pokoj a radosÈ, ktorá vychádzala z Panny Márie. Potom som ale
zaãala maÈ pochybnosti, preÏívala som
úzkosÈ. Keì bolo v kostole veãeradlo. a
pri‰la Panna Mária, predostrela som Jej
túto moju obavu. Vtedy som pocítila vo
svojom vnútri istotu, silu, ktorá ma
utvrdila o Jej príchodoch ku mne.

dokázala stí‰iÈ a uvedomiÈ si BoÏiu lásku
vo mne, preÏívaÈ a klaÀaÈ sa viac JeÏi‰ovi,
ktorého sa snaÏím prijímaÈ kaÏdodenne.
UvedomiÈ si, Ïe keì prijímam JeÏi‰a, moje telo sa stáva svätostánkom, a to Ïiv˘m.

Pannu Máriu nevidím,
ale nedokáÏem ani dostatoãne vysvetliÈ ako ju vnímam. Cítim poãas stretnutia
Jej pohyby. Viem, ãi je Panna Mária
smutná, alebo sa usmieva. Cítim z nej
veºkú jednoduchosÈ, a to napriek tomu,
Ïe by mohla prichádza ako Kráºovná. Cítim jej dotyk. S kaÏd˘m Jej príchodom
prichádza kus Neba. S Pannou Máriou
sa modlím modlitbu, ktorú ma nauãila,
a to za ºudí, ktorí e‰te nespoznali BoÏiu
lásku ako veºk˘ BoÏí dar, teda za neveriacich. Modlievam sa s Àou aj napr.
Magnifikat, Otãe ná‰ a Sláva Otcu.

Spočiatku som prežívala

smutná, alebo radostná. Modlím sa s
≈ou kaÏd˘ deÀ modlitbu za du‰e v oãistci, ktorú ma nauãila.
Pri stretnutí Panne Márii odovzdávam
aj trpiacich, zomierajúcich, du‰e v oãistci
a ºudí, ktorí ma o to poprosia. S Pannou
Máriou sa v‰ak modlievam aj ìal‰ie
modlitby.

skutoãnú radosÈ, a tak som Ïila aj
v tom, Ïe budem svätá. Te‰ila som sa na
to. Ale pri‰iel ãas, keì som chcela aj
svetsk˘ Ïivot i duchovn˘ Ïivot spolu
zosúladiÈ. Keì som pri‰la do veku, kedy
sa u nás chodilo na dedinské zábavy.
TúÏila som to preÏiÈ aj ja! A v jeden veãer
pri stretnutí mi Panna Mária povedala,
aby som si vybrala medzi stretnutiami
s ≈ou a svetsk˘m Ïivotom. Nechala mi na
rozmyslenie jeden deÀ. Veºmi som
rozm˘‰ºala. Stále sa mi vynárali my‰lienky
na svät˘ch. Tak som si povedala, Ïe aj ja
chcem byÈ svätá. Vtedy mi Panna Mária
povedala: „Nesºubujem ti, Ïe bude‰
na tomto svete ‰Èastná, Ïe sa bude‰
maÈ dobre, ale sºubujem ti, Ïe Èa
privediem do Neba.“ Zriekla som sa
zábav do konca môjho Ïivota. Nebolo to
jednoduché. Ale nikdy som neºutovala.

Pochopila som,

Nie vždy to,

ak˘ v˘znam má sv. spoveì, sv. om‰a
a prijímaÈ Pána JeÏi‰a do svojho srdca
kaÏd˘ deÀ. Panna Mária otvorila moje
oãi i srdce, aby som spoznala veºkú lásku
jej milovaného Syna JeÏi‰a. ByÈ na svätej
om‰i, to je tá najväã‰ia milosÈ.
Raz sa ma Panna Mária sp˘tala, ãi sa
chcem stretávaÈ s ≈ou, alebo ÏiÈ svetsk˘m Ïivotom. Povedala som Panne
Márií, Ïe chcem ÏiÈ môj Ïivot s ≈ou.
Odpovedala: „Od ºudí zakúsi‰ veºa
utrpenia, odmietnutia, nepochopenia.“ Aj keì v Ïivote musím prekonávaÈ
rôzne prekáÏky, nechcela by som in˘ Ïivot. Panna Mária ma uãí ÏiÈ Ïivot s Bohom.
Chcem zostaÈ s Pannou Máriou do
konca môjho Ïivota. Panna Mária mi
veºmi pomáha, cítim to kaÏd˘ deÀ.

ão sa deje, dokáÏem prijaÈ. Ale po
urãitom ãase vidím, ak˘ veºk˘ v˘znam to
malo. Îiadne utrpenie nevyjde nazmar.
Teraz vidím, ako ma po tie roky Panna
Mária viedla - pomaliãky. Formovala moju vieru, môj Ïivot. VÏdy mi dala pocítiÈ,
aká som pre Àu dôleÏitá. Nikdy mi
nevytkla chyby. Keì som nieão vyviedla,
sama som cítila, ako som zarmútila nielen JeÏi‰a, Pannu Máriu, ale ako som
ublíÏila i sebe. Nikdy sa nestalo, Ïe by ma
Panna Mária vtedy menej milovala.
Nauãila ma, Ïe rozhodovaÈ sa musím
práve v modlitbe a v Duchu Svätom. Ako
bola Ona naplnená Duchom Svät˘m, tak
aj ja, aby som poãúvala vo svojom vnútri
Jeho volania, Jeho pomoc.

Počas stretnutí vnímam,
akú dôleÏitosÈ kladie Panna Mária na
to, aby sme sa zamerali na Boha a JeÏi‰a.
Nielen na ≈u. Vnímam to tak, Ïe ako bola Ona sluÏobnicou Pánovou, tak to isté
chce aj odo mÀa. Panna Mária veºa nehovorí, skôr mi dáva vnútorne pocítiÈ, ão
potrebujem. âi je to trpezlivosÈ, pokora,
skromnosÈ, porozumenie...
Je krásne, Ïe Panna Mária vÏdy prichádza s veºkou láskou. âo v‰ak v poslednom ãase viac vnímam, to je Jej veºká
starosÈ o nás. O môj duchovn˘ Ïivot.
Upriamuje ma na sviatosti, konkrétne
sviatosÈ pokánia, sv. om‰e a ãastej‰ie
prichádzanie pred Najsvätej‰iu SviatosÈ
Oltárnu. Na to, aby som sa poãas dÀa

(Dokonãenie v budúcom ãísle M ROSY)

(www.avemaria.sk)
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Uzdravená z „pekla“
OSUDNÉ SAKO ❃ DIABOLSKÉ MUČENIE ❃ ŽIVOT V PEKLE
❃ BOŽIE SVETLO ❃ ÚTEK NA SLOBODU ❃ BIBLIA OD POLICAJTA
Soon Ok Lee (na obr.) vstúpila
do väzenia Kaechon ako oddaná komunistka, ale za hrozn˘ch
podmienok stratila vieru v túto
bezboÏnú ideológiu. Po jej prepustení a úteku do JuÏnej Kórei
na‰la vieru v Krista.
„Videla som nieão taká nepredstaviteºné, také hrozné, Ïe som
chcela daÈ svetu o tom vedieÈ,“ hovorí
Soon Ok Lee, jedna z mála ºudí, ktorí
preÏili v severokórejsk˘ch politick˘ch väzniciach. Lee svedãila pred Kongresom
USA a publikovala knihu o svojich skúsenostiach. (Îivá obeÈ Co.).
Bola falo‰ne obvinená a poslaná do
väzenia. Elegantné sako v ‰t˘le ako ho
nosil Kim âong-il spôsobilo rozruch, a tak
v‰etci chceli maÈ toto ‰t˘lové obleãenie.
„·éf úradu bezpeãnosti Ïiadal dve
také saká, zatiaº ão v‰etci dostali iba
jedno“ - pí‰e. „Vysvetlila som mu, Ïe
som mu nemohla daÈ viac.“ Povedal:
„Dobre, Soon Ok. Budete ºutovaÈ !“

Zatknutá a obvinená
Lee bola zatknutá za poru‰enie obchodnej politiky komunistickej strany
a prijímanie úplatkov. Hovorí.: „Bol to
v‰etko prefíkan˘ plán pomsty od
náãelníka bezpeãnostného úradu.“
„AÏ tri dni mi nedovolili zavrieÈ
oãi,“ pí‰e o jej prvom v˘sluchu. „Celé tri
dni ma bili a poÏadovali, aby som
odpovedala na ich otázky.“ Leeovej
muãitelia boli ako démoni: „Desilo ma
pozrieÈ sa do ich oãí. Ich hlasy boli Zlo
samé.“ PouÏívali diabolské muãenie. Bola
strãená do vnútra horúcej pece, kde boli
pálené tehly. Bola biãovaná, pripútaná
k stoliãke. „E‰te hor‰ie ako bolesÈ

V˘sluch v kórejskom tábore.
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muãenia bolo, Ïe som bola úplne
nahá pred v‰etk˘mi muÏmi,“ pí‰e vo
svojej knihe. „Veºmi som sa hanbila.
Bola som na‰tvaná, zúrila som.“ V knihe Lee Ïivo opisuje väzenie Kaechon so
6000 politick˘mi väzÀami. Ako pri‰la,
poruãík jej predstavil novú realitu. „Ty
nie si uÏ ºudská bytosÈ,“ povedal. „Ak
tu chce‰ preÏiÈ, rad‰ej sa vzdaj
my‰lienky, Ïe si ãlovek.“ Bolo jej pridelené ãíslo 832 ako nová identita.

Mučenie a červy
Pri‰la zima a Lee stále nepodpísala
priznanie, tak vy‰etrovateº prikázal jednému zo stráÏnikov „nechaÈ túto Ïenu
zmraziÈ.“ Stála vonku v noci v spodnej
bielizni takú dobu, Ïe bola blízko k smrti.
„Poãas prv˘ch 20 alebo 30 minút,
ruky a nohy boli hrozne studené. Potom pri‰li bolesti. Ale ãoskoro bolesÈ
zmizla a moje telo zostalo úplne otupené,“ pí‰e. Dozorcovia to volali „muãenie na zamrznutú rybu.“
Sedem mesiacov po jej zatknutí bola
prevezená do vypoãúvacieho centra.
Jej nov˘ vy‰etrovateº ju muãil veºa dní,
aby dosiahol priznanie. „Potom, ão mi
zhodili putá, nemohla som stáÈ alebo
chodiÈ rovno kvôli mojej slabosti
a stratila som vedomie o ãase,“ pí‰e.
„Raz, keì som nadobudla vedomie,
môj chrbát ma svrbel.“ Keì Lee siahla
na chrbát, zbadala, Ïe jej tam nieão lezie.
„âervy boli na celom mojom
chrbte. Muchy na moje otupelé telo
vloÏili svoje vajíãka, keì som bola
v bezvedomí celé hodiny.“ Lee preÏila
na minimálnych potravinov˘ch dávkach.
„Jedlo malo maÈ 30 percent fazule
a 70 percent obilia, av‰ak, väznitelia
vzali väã‰inu z fazule pre seba,“ pí‰e.

❥

„Videla som nieão tak
nepredstaviteºného, tak
hrozného, Ïe som chcela daÈ
svetu o tom vedieÈ.“
SOON OK LEE

Verejný súd
Koneãne pri‰iel ãas na verejné konanie. Policajt, ktor˘ bol pri nej, jej
prikázal hovoriÈ „áno“ na kaÏdú otázku,
ktorú dostane na súde.
„Máte na v˘ber,“ povedal. „Hovorte to, ão som vám povedal. Ak budete
spurná, potom vás zlikvidujeme. Keì
zomriete, zru‰ím proces a budete
uvedená ako ch˘bajúci väzeÀ.“
„V priebehu celého súdneho pojednávania môj obhajca nepovedal ani slovo,
aby ma „bránil“, poznamenáva „Pri‰iel
iba formálne. Nemala som ani svedka, ão
by sa ma zastal.” Keì proces skonãil, Lee
bola odsúdená na 13 rokov do väzenia za
spreneveru verejného majetku.

Práca väzňov
Strávila cel˘ deÀ prácou vo väzensk˘ch
továrÀach na v˘robu odevov a obuvi pre
potrebu v˘vozu do západn˘ch krajín.
„PreÏili sme kaÏdú minútu so strachom,“ poznamenáva. „Po dni ÈaÏkej
práce mali sme len ‰tyri hodiny
spánku od 1 do 5 hod.“ pí‰e. Kto nieão
v práci pokazil, bol hoden˘ do samotky.
„Samotka bola len taká vysoká,
aby osoba mohla sedieÈ na podlahe,“
spomína. „Betónové t⁄ne trãali zo
stien, takÏe sa väzeÀ nemohol oprieÈ.
Osoba mohla len sedieÈ a nepohybovala sa mnoho dní. Dôsledkom toho
mnoh˘m väzÀom nohy ochrnuli
a nikdy viac normálne nechodili.“
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Lee bola vychovávaná ako ateistka, ale
zaãala uvaÏovaÈ o BoÏej existencii. „Rozm˘‰ºala som o ºuìoch,“ pí‰e. „Niekedy boli tak ºahko premoÏení; niekedy
v‰etko preÏili tak neuveriteºne. Kvôli
tomuto zázraãnému preÏitiu ãloveka
som nemohla poprieÈ existenciu
Boha.“

Násilné potraty
„Akoby zázrakom, niektoré z detí
tehotn˘ch väzenk˘À sa narodili Ïivé.
Keì sa narodilo Ïivé dieÈa, lekársky
dôstojník prikázal väzÀom, ktorí lekárom pomáhali: Zabi ho! Títo zloãinci
nemajú právo maÈ deti. Zabi ho hneì!
Matky t˘chto novorodencov dieÈa poloÏili na zem a bezmocne vzlykali, zatiaº ão trasúcimi sa rukami lekár-väzeÀ
skrútil krk dieÈaÈa. Väzni zabalili deti
do handry a hodili ich do ko‰a.“
KresÈanskí väzni boli známi ako „veriaci v povery.“ Kvôli svojej viere v Nebo,
boli nútení drÏaÈ svoje oãi k zemi. „Raz
za mesiac boli veriaci umiestnení vo
dvore pred v‰etk˘mi väzÀami a nútení zaprieÈ svoju vieru,“ pí‰e.
„Vzhºadom na to, Ïe ju nezapreli,
dostali tie najhor‰ie pracovné úlohy,
ako je ãistenie záchodov a odstraÀovanie ºudsk˘ch v˘kalov.“ Jedného dÀa
bola svedkom toho, ako ‰esÈ kresÈansk˘ch
väzenk˘À boli zabit˘ch preto, Ïe si pomáhali. „Keì som videla ich lásku,
vyvolávalo to otázky v mojej mysli,
ktoré som nevedela zmazaÈ,“ pí‰e.
„Ako mohli zomrieÈ pre niekoho iného? Aké je to nebo, Ïe stálo za takú
obetu?“
Lee videla viac dôkazov toho, Ïe
kresÈania boli viac zneuÏívaní neÏ ostatní

väzni, ale napriek tomu bola udivená ich
postojom. „V niektor˘ch prípadoch,
zatiaº ão veriaci boli bití, pozdvihli sa
a zaãali spievaÈ chorály a povedali
Amen. StráÏe boli z toho ‰ialené
a vzali ich späÈ do elektrickej muãiarni. Nikdy som nevidela niektorého z veriacich vrátiÈ sa z tej miestnosti. Oni nielenÏe nikdy krivo neobviÀovali ostatn˘ch, ale boli ochotní
vziaÈ na seba vinu za in˘ch. Dokonca
zomreli za ostatn˘ch väzÀov.“
Lee videla zúriaceho dozorcu, pretoÏe
kresÈan nechcel poprieÈ svoju vieru. Zaãal
dupaÈ po kresÈanovi a pripomínaÈ ostatn˘m väzÀom, „To sa vám stane, ak
budete niekedy veriÈ v nebo.“ Potom
správca nariadil v‰etk˘m 6.000 väzÀom
chodiÈ po tele kresÈana. „Bolo to
nepredstaviteºné, ako zomrel.“
V reÏime útlaku.

Jedného dňa
zaznel v tábore zvuk, ktor˘ zvyãajne
signalizoval likvidáciu väzÀa. „Ja som
prem˘‰ºala, kto by mohol byÈ tentoraz popraven˘,“ spomína Lee. Keì sa
v‰etci zhromaÏdili, dôstojník zavolal
meno Soon Ok Lee.
„Padla som na kolená,“ pí‰e Lee.
„Nemohla som pochopiÈ, ão som urobila, aby som si zaslúÏila verejnú
popravu.“
Vojaci ju predviedli a oznámili: „Ok
Lee verne pracovala pre Kim Il Sunga,
preto sme sa rozhodli ju za jej prácu
odmeniÈ. Vráti sa do spoloãnosti.
Pracujte tak tvrdo ako ona, potom
budete môcÈ ísÈ domov.“
Lee si v‰imla, Ïe 140 kresÈanov v prvom rade zdvihlo hlavy, aby sa na Àu
pozreli, ãím poru‰ili väzenskú politiku.
„Ich oãi Ïiarili nebesk˘m svetlom,“
pí‰e. Cítila, ako ich oãi ju prosili, aby
svedãila o tom, ão videla v tábore.
„Nikdy nezabudnem na pohºad
t˘chto prosebn˘ch oãí.“
V deÀ prepustenia vybehla cez brány
väzenia s radosÈou do náruãia svojho
syna. Zvolal: „Teraz je v‰etko opäÈ
v poriadku!" Jej syn bol vysoko‰kolák,
ktor˘ strávil krátke obdobie v pracovnom
tábore. Leein manÏel, bol tieÏ prevezen˘
do pracovného tábora a tam zahynul. Lee
odhaduje, Ïe v Severnej Kórei existuje
200 000 väzÀov. Hovorí: „Bola som
prvá za posledn˘ch 30 rokov, komu
bolo vydané ‰peciálne privilégium
prepustenia od Kim Ir-sena.“

Odvážny útek
Komunistické väzenie.

Kniha zaznamenáva Leein odváÏny
únik zo Severnej Kórey. So synom pre‰li
v noci cez hory, cez âínu sa vydali do

Hongkongu a nakoniec do JuÏnej Kórey.
Trvalo to takmer dva roky. Po ich príchode boli vypoãúvaní juhokórejsk˘mi
úradníkmi. Raz pri‰iel in‰pektor, aby s nimi porozprával a povedal: „Ak sa chcete
r˘chlo prispôsobiÈ Ïivotu v JuÏnej
Kórei a tak zabudnúÈ na v‰etko svoje
utrpenie, mali by ste si preãítaÈ túto
knihu.“ Podal im Bibliu, ktorú Lee nikdy
predt˘m nevidela. Potom zaãal spievaÈ
pieseÀ „ÚÏasná milosÈ“.
„Ja som poznala melódiu a pripojila sa k nemu v speve,“ pí‰e, aj keì si
nepamätala, kde sa nauãila pieseÀ.
Neskôr si zaãala rozpomínaÈ, ako jej matka a jej priatelia sa zhromaÏìovali v noci,
a spievali o tom ako pôjdu do Neba.
„Moja babiãka a moja matka mi
rozprávali o BoÏom slove“ - pí‰e Lee.
Lee po vypoãúvaní nav‰tívila prv˘krát
kostol a zaãala ãítaÈ Bibliu, pretoÏe aj ona
„chcela ÏiÈ dobr˘ Ïivot.“ Keì ãítala Jána 8.32, „pravda Èa oslobodí,“ odovzdala svoj Ïivot JeÏi‰ovi Kristovi a zaãala ÏiÈ
skutoãnú slobodu. Hovorí. „âoskoro
môj syn tieÏ prijal JeÏi‰a a zaãal prichádzaÈ so mnou do kostola.“
Lee dlho trpela noãn˘mi morami
o muãení. Ale Boh zaãal lieãiÈ jej bolestné
spomienky. „Bola som uzdravená
BoÏou láskou. UÏ nemám desivé sny.
Som slobodná."“
Leeino telo stále nesie stopy muãenia.
Niektoré zuby má vybité, ºavá strana tváre
je ãiastoãne ochrnutá. Trpí bolesÈami od
kopania do hlavy, jej zrak sa zahmlieva.
Napriek tomu je vìaãná Bohu.
„Dnes v‰etko, v ão sme dúfali
a snívali, sa stalo skutoãnosÈou,“ hovorí. „Je to naozaj zázrak.“
(Godreports.com - krátené)
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Sv. Juraj a drak

V stredoveku sa roz‰írila legenda o boji sv. Juraja s drakom. Jej
pôvod siaha k zaãiatku 11. stor. do
Kapadócie. Najstar‰ie podanie sa
nachádza v knihe Zlatá legenda,
ktorú napísal v 13. stor. janovsk˘
arcibiskup Jakub z Varazzy.
Krajinu suÏoval drak. Tentodrak
urobil hniezdo pri prameni, ktor˘
bol zdrojom vody pre celé mesto.
Aby sa ºudia dostali k vode, museli
kaÏd˘ deÀ obetovaÈ jednu ovcu,
ktorou odlákali draka od prameÀa.
Po ãase sa im ovce minuli, preto boli
prinútení obetovaÈ ºudí, ktor˘ch vyberali lósom. Keì lós padol na kráºovu dcéru a mali ju obetovaÈ , objavil sa sv. Juraj a draka premohol.
Spútaného draka priviedol pred
kráºa a obyvateºov mesta. Sºúbil, Ïe
ho zabije, ak sa v‰etci stanú
kresÈanmi. Tak sa potom aj stalo.
Legenda o Jurajovi a drakovi má
svoj vlastn˘ obsahov˘ zmysel: je
alegóriou ‰írenia kresÈanstva v boji
s pohansk˘mi kultmi. Drak je symbolom diabla, ktor˘ drÏí ºudí vo svojej moci, a len viera v JeÏi‰a Krista
ich môÏe oslobodiÈ.
Sv. Juraj „premohol draka”, keì
sa postavil pred cisára, verejne vyznal svoju vieru a hájil kresÈanov.
Svoje vyznanie potom zav⁄‰il
muãeníckou smrÈou. V stredoveku
bol svät˘ Juraj zvlá‰È patrónom rytierov, v súãasnosti ho ako svojho
patróna uctievajú skauti.
Drak - diabol vyuÏíva rôzne
prostriedky, aby ºudí zotroãil, ich
drÏal v strachu a obral ich o to najcennej‰ie. A mnohí mu to najcennej‰ie i dobrovoºne dávajú. I dnes je
potreba tak˘ch Jurajov, ktorí upozornia svet na to, v ãom spoãíva skutoãná sloboda a pokoj ãloveka. (r)
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Anjelské listy
Milí priatelia, v minulom ãísle
M ROSY sme vám predstavili
zázrak sv. Antona pri doruãovaní po‰ty. Sv. Anton v‰ak nie
je v tomto smere jedin˘m
svät˘m. Známa sv. Gemma
Galgani mala tieÏ svojho
„nebeského po‰tára.“

ëal‰í prípad zázraãn˘ch po‰tov˘ch
zásielok 20. storoãia sa vyskytol v Ïivote stigmatiãky a mystiãky sv. Gemmy Galgani - na obr.(1878-1903).
V knihe Îivot sv. Gemmy Galgani,
ktorú napísal jej duchovn˘ vodca, ctihodn˘ otec German Ruoppolo, ãítame,
ako mystiãka mala blízky vzÈah so svojím
stráÏnym anjelom, takÏe mu niekedy
zverila doruãenie svojich listov. Pí‰e:
„Jedného dÀa, s úÏasnou jednoduchosÈou, sa Gemma modlila k anjelovi
stráÏnemu svojho duchovného vodcu, aby vzal list, ktor˘ mu napísala.“
Nechcela robiÈ zbytoãné v˘davky na
známky rodine Gianniniovcov, u ktor˘ch
Ïila. Takúto pomoc anjela nepouÏívala
vÏdy. Ale keì tak urobila, ani jeden z listov, ktoré mu zverila, sa nikdy nestratil.
Vo svetle t˘chto mimoriadnych anjelsk˘ch doruãení jej duchovn˘ vodca Otec
German chcel vykonaÈ „skú‰ku“, a preto
dal Gemme pokyn, aby mu dala listy,
ktoré chcela poslaÈ cez jej anjela Cecilii
Gianniniovej. Tá ich mala zamknúÈ na
mieste, o ktorom Gemma nevedela.
Gemma Ïila v Lucca (Taliansko) , zatiaº ão
jej duchovn˘ vodca Ïil ìaleko v Ríme.
A tak 11. júna 1901 Gemma napísala

list otcovi Germanovi, prosiaceho o vedenie v niektor˘ch duchovn˘ch záleÏitostiach, ako to ãasto robila. Potom dala list
Cecilii (ako to uÏ predt˘m Ïiadal jej duchovn˘ vodca), ktorá ho zase odovzdala
otcovi Lorenzovi Agrimontimu. Otec Lorenzo list okamÏite zamkol do truhlice vo
svojej vlastnej izbe a vloÏil kºúã do vrecka.
Na druh˘ deÀ Gemma mala videnie
anjela, ako ‰iel s jej listom do Ríma, aby
ho doruãil otcovi Germanovi. Gemma sa
zdôveruje s touto víziou Cecilii a ona uvedomila otca Lorenza. Zistili, Ïe tento list
z tajného miesta zmizol. Bol prijat˘, ako
zvyãajne, otcom Germanom, samozrejme neopeãiatkovan˘.
Aby skú‰ku doruãenia potvrdili e‰te
raz, uskutoãnil sa ten ist˘ experiment. List
Gemmy adresovan˘ jej duchovnému vodcovi bol opäÈ odovzdan˘ otcovi Lorenzovi.
Tajne skryl obálku. Skú‰ka sa uskutoãnila
22. mája 1901. Druh˘ deÀ Gemma
oznámila, Ïe jej anjel vzal list a jeho
doruãenie bolo opäÈ potvrdené jej
duchovn˘m. Otec German tieto listy
naz˘va „anjelsk˘mi“.
A o Gemme a jej anjelovi stráÏnom, jej
duchovn˘ vodca, otec German napísal:
„Gemma, keì videla veºkú lásku,
ktorú jej anjel preukazoval, veºmi si
ho zamilovala a jeho meno bolo vÏdy
na jej jazyku, ako aj v jej srdci.“
âasto mu hovorievala: „Drah˘ anjel,
tak Èa milujem!“ „A preão?“ sp˘tal sa
anjel. „PretoÏe ma uãí‰ byÈ dobrou
a pokornou a te‰iÈ môjho JeÏi‰a.“
(modlitba.sk)

Rukopis listu sv. Gemmy Galgani.
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Panna Apokalypsy
·tvrÈ Tre Fontane (Tri pramene)
leÏí asi 10 km od centra Ríma.
V ãase zjavenia bolo toto
miesto perifériou so zlou
povesÈou. Tu sa schádzali ºudia,
Ïijúci mimo zákona, pasáci,
prostitútky, a to i v miestnej
jaskyni. A práve tam sa v roku
1947 Panna Mária zjavila ako
Panna Apokalypsy.
Bruno Cornacchiola (na obr.), bol
34-roãn˘ otec troch
detí. Pochádzal z chudobnej rodiny. Keì
skonãil vojenskú sluÏbu, oÏenil sa a na
zárobky odi‰iel do
·panielska, kde vtedy
bola obãianska vojna.
Tam ho ist˘ protestant presvedãil, Ïe
pápeÏstvo je vlastne zdroj v‰etkého zla
na svete. Zriekol sa preto katolíckej
viery. Zahorel nenávisÈou voãi Cirkvi
a pápeÏovi a rozhodol sa, Ïe ho zabije.V ·panielsku si dokonca kúpil aj d˘ku,
na ktorú si dal vyryÈ slová: smrÈ pápeÏovi.

Prekrásna Pani
V sobotu po veºkonoãnej nedeli, 12.
apríla 1947, Bruno vzal svoje tri deti
Isolu, Carla a Gianfranca na v˘let
k Tre Fontane. Tu si pripravoval reã,
v ktorej chcel zosmie‰niÈ Nepo‰kvrnené poãatie Panny Márie. Vyru‰ila ho
pri tom dcérka, ktorej sa zakotúºala do
blízkej jaskyne lopta. Keì sa pribliÏoval,
videl, Ïe najmlad‰ie dieÈa kºaãí pri vchode
do jaskyne. Detská tvár Ïiarila radosÈou
a oãi boli upreté do jaskyne. Pritom
opakovalo: „Prekrásna pani, prekrásna pani...“
Bruno spozoroval, Ïe aj ìal‰ie dve deti
kºaãia a ich oãi sú tieÏ obrátené na nejak˘
objekt v jaskyni. Zachvátil ho strach.
Uchopil deti a zaãal ich ÈahaÈ von z jaskyne. Nemohol v‰ak s nimi pohnúÈ.
A vtedy aj on zacítil prenikavú vôÀu kvetov a videl mladú Ïenu, obleãenú
v bielom, s ruÏov˘m pásom. V ruke mala
knihu tmavo‰edej farby, ktorú drÏala
blízko k srdcu. Kniha bola Apokalypsa kniha zjavenia sv. Jána. Prihovorila sa
Brunovi: „Ja som od Najsvätej‰ej Trojice. Som dcéra Otca, matka Syna,
nevesta a Chrám ducha Svätého.

Som Panna Apokalypsy. Ty ma v‰ak
prenasleduje‰. UÏ toho bolo dosÈ.
VráÈ sa späÈ do svätého stáda, do
nebeského dvora tu na zemi“. A potom, akoby na vysvetlenie dodala: „Od
záhuby Èa zachránila novéna deviatich prv˘ch piatkov, ktorú si si
vykonal skôr, neÏ si upadol do svojich bludov. Musí‰ byÈ ako kvety,
ktoré tu nazbierala tvoja dcéra Isola.
Tie neprotestujú, nerebelujú, ale sú
tiché a pokojné.“

Panna Mária vyjavila
Brunovi aj ìal‰ie veci a napokon mu
naznaãila kÀaza, na ktorého sa má
obrátiÈ. Povedala mu: „ZakaÏd˘m, keì
stretne‰ kÀaza, v kostole alebo na
ulici, prihovor sa mu t˘mito slovami:
Otãe, ja sa musím s vami rozprávaÈ.
Ak ti odpovie: Ave Mária! Syn môj,
ão chce‰? To bude ten vyvolen˘,
ktorého som ti urãila. Povedz mu
v‰etko, ão ti srdce diktuje a poslúchaj
ho. On Èa potom usmerní, aby si sa
dostal k Svätému Otcovi, ktorému
osobne odovzdá‰ moje posolstvo.
Viacerí ºudia, ktor˘m o tomto
zjavení bude‰ hovoriÈ, ti neuveria,
ale to nech Èa nijako nezarmúti.“
Po t˘chto slovách sa táto vzne‰ená
postava otoãila a pomaly sa od neho
vzìaºovala smerom k Svätopeterskej
bazilike. Bruno bol akoby v extáze. Zjavenie trvalo asi pol druhej hodiny. Otec sa
detí hneì vypytoval, ão videli. Ich v˘povede súhlasili s jeho vlastn˘m videním.

Bruno hovoril: „Ihneì som sa s deÈmi
vrátil domov. Bol som úplne
zmäten˘ a otrasen˘.“ A tak sa
z nepriateºa Cirkvi stal jej vá‰niv˘ zástanca. A na‰iel kÀaza podºa znamenia, ktoré
dostal.

Cirkevné kruhy
sa stavali voãi tomuto zjaveniu veºmi
zdrÏanlivo. Bruno, jeho Ïena i deti boli
podrobené dôkladn˘m v˘sluchom, ktoré
trvali viac ako ‰esÈ mesiacov. Sväté ofícium potom kon‰tatovalo, Ïe nejde
o podvod a Ïe obsah posolstiev sa
v niãom neprotiví Evanjeliu. Brunovi
sa svätá Panna zjavila neskôr
i v súkromí. Tak mal Bruno asi 30 zjavení, prevaÏne tajn˘ch posolstiev pre
pápeÏov.
Obrátenie Bruna Cornacchiolu bolo prv˘m zázrakom tohto zjavenia. 9. decembra 1949 sa stretol so Svät˘m Otcom Piom XII. vo Vatikáne. Odovzdal
mu posolstvo, ktoré Brunovi zverila Matka BoÏia Panna Mária. V roku 1997
Svät˘ Otec Ján Pavol II. dal súhlas,
aby sa miesto zjavenia naz˘valo
Panna Mária tretieho tisícroãia pri
Troch Fontánach.
O posolstvách Panny Márie Bruno
hovoril: „Prejavuje sa ako starostlivá
Matka. Nabáda ma, aby som
v‰etk˘m ºuìom povedal, Ïe sa musia staÈ lep‰ími a nesmú byÈ egoistickí. Hovorí tieÏ o vojnách a katastrofách, Ïe to sú rany, ktoré nepochádzajú od Boha, ale zo
skazen˘ch a tvrd˘ch ºudsk˘ch s⁄dc.“
Neznáme kruhy v súãasnosti údajne
„v záujme ekumenického dialógu“,
vyvíjajú tlak, aby sa toto zjavenie tlmilo
a posúvalo do pozadia.
(r)
JaskyÀa zjavenia
v Tre Fontane.
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Maturita pútnika
1. Náv‰teva Panny Márie (sviatok
2. júla), sa vzÈahuje na:
a) Chválospev Magnificat,
b) Jeruzalemsk˘ chrám,
c) Svadbu v Káne.

2. Sv. Cyril a Metod (sviatok
5. júla), boli vyhlásení za spolupatrónov Európy pápeÏom:
a) Hadriánom II.,
b) Benediktom XII.,
c) Jánom Pavlom II.

3. Sv. Anatólia, panna a muãenica
(sviatok 10. júla), je patrónkou:
a) Mlad˘ch dievãat,
b) Pri modlitbách za dáÏì,
c) Trval˘ch úmyslov.

4. Sv. Svorad a sv. Benedikt (sviatok 17. júla), sú pochovaní:
a) v Ríme,
b) V klá‰tore na Skalke pri Trenãíne,
c) V nitrianskej katedrále.

5. Sv. Marta (sviatok 29. júla), Ïila
za JeÏi‰ovho úãinkovania:
a) V Kafarnaume,
b) V Betánii,
c) V Ain Karim.

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

Výroky svätých
„Ak sa srdce nemodlí, potom
sa jazyk márne namáha.“
(sv. Bernard zo Sieny)
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Mária sľuby plní
Karmelitánsky klá‰tor
s názvom „Carmen Alto“ bol
veºmi chudobn˘ a chátral kvôli
nedostatku povolaní. V‰etky
sestry boli staré. UÏ dlhé roky
na horizonte nebolo jediné povolanie! Priestora, matka Mária
Helena Del Corazón de JeÏi‰,
poãula o MedÏugorí a znovu zaãala dúfaÈ.
Jedného dÀa nav‰tívila „Carmen Alto“ talianska sestra z komunity Dorothea,
sestra Luciela, a spomenula, Ïe ide do
MedÏugoria so skupinou pútnikov. Matka Maria Helena poprosila sestru Lucielu,
aby sa modlila za povolania.
Dúfala, Ïe Sr. Luciela bude
hovoriÈ s jedn˘m z vizionárov
a odovzdá listom zámer Panne Márii, ako to vizionári
zvykli robiÈ. Problém nebol
pre sestru Lucielu nov˘, pretoÏe rádu Dorothea tieÏ
ch˘bali povolania.
Sestra Luciela sa v MedÏugorí nemohla osobne stretnúÈ s vizionármi, ale bola prítomná poãas zjavenia. Keì sa
vizionári podelili o to, ão Gospa povedala poãas zjavenia,
sestra bola ohromená! Panna
Mária naozaj odpovedala na
jej ÏiadosÈ skôr, ako ju dokonca vyjadrila! Panna Mária
povedala: „Budem sa staraÈ
o spoloãenstvá, ktoré, budú kaÏd˘
deÀ spoloãne modliÈ cel˘ sv. ruÏenec
(v‰etky tri ãasti) za zámery môjho
Nepo‰kvrneného Srdca a budem si
vyberaÈ svoje povolania.“
Keì sa Sr. Luicela vrátila do Quitu,
odovzdala posolstvo karmelitánke, ktorá
v hæbke svojho srdca cítila, Ïe táto správa
je pre Àu. Spoãiatku sa zaujímala o to, ão
Panna Mária myslela „zámermi môjho
Nepo‰kvrneného Srdca“, ale potom si
uvedomila: „Je to jasné! Zámery Blahoslavenej Matky sú BoÏie!“
Poãas nasledujúcej schôdze komunitnej kapituly Prioress navrhol sestrám, aby
sa kaÏd˘ deÀ modlili tri ãasti ruÏenca. Radi
privítali Máriinu ÏiadosÈ.
Zmenili svoj denn˘ rozvrh, aby predstavili túto novú funkciu, a tieÏ sa modlili
ruÏenec poãas svojho pôsobenia. Toto
iniciovalo obdobie veºkého mariánskeho
zápalu v Karmeli.

O pár mesiacov neskôr pri‰lo prvé
povolanie, sestra Maria de Los Angeles,
nasledovali ìal‰ie povolania. Toºko postulantov vstúpilo do klá‰tora, Ïe Priorka
musela zaloÏiÈ ìal‰í karmel, Karmel Santo
Dominga.
Zvyãajne, keì karmelitánsky klá‰tor
dosiahne viac sestier ako 21, museli zaloÏiÈ in˘ Karmel. Tentokrát v Paname. Je
samozrejmé, Ïe v t˘chto nov˘ch karmelitánskych komunitách zostala tradícia
modliÈ sa kaÏdodenne tri ãasti ruÏenca
spoloãne!
Poãas mojej nedávnej misie v Galilei mi
mladá karmelitská sestra, ktorá mi povedala tento príbeh v Haife, povedala:

„Som ovocím tohto posolstva a t˘chto ruÏencov, pretoÏe som sa pripojila
ku Karmelu Santo Dominga!“
Pred niekoºk˘mi rokmi nav‰tívila Matka Mária Helena klá‰tor Poor Clares. Po
vypoãutí tohto svedectva sa sestry rozhodli prijaÈ túto modlitbu aj podºa Máriinho posolstva, aby získali povolanie.
Netreba dodávaÈ, Ïe o nieão neskôr zaãali
prichádzaÈ nové povolania chudobn˘ch
klaresov!
To nám dáva lep‰ie pochopenie toho,
preão nám Panna Mária tak ãasto hovorí:
„Drahé deti, poz˘vam vás, aby ste Ïili
moje posolstvá!“ Dnes sú otázky Cirkvi
a sveta obrovské. Îiadna cesta k víÈazstvu
nesmie byÈ zanedbávaná! Nech tento
kºúã, ktor˘ dala Mária kráºovná ruÏenca,
in‰piruje mnohé z jej detí, ktoré sú dnes
zaÈaÏené problémami a strácajú odvahu!
Mária vÏdy splnila svoje sºuby!
Sr. EMMANUELA
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■ Premiérka Velké Británie

Väzenie za
„rúhanie“
Guvernér Basuki Tjahaja Purnama (na. obr.), známy ako
„Ahok,“ bol obvinen˘ z bohorúhania voãi Koránu a odsúden˘ na dva roky väzenia.
Rozsudok prichádza po doteraz najde‰truktívnej‰ích indonézskych voºbách.
Rozhodnutie sa hlavne opiera o nakrútené video s Ahokov˘mi vyjadreniami
o Koráne pre skupinu rybárov. Ahok
vysvetºoval poslucháãom, Ïe niektorí ºudia pouÏívali Korán, aby presvedãili
moslimsk˘ch voliãov, Ïe nemôÏu voliÈ
jeho.
Ahok je národnostne âíÀan a kresÈan.
Bol prv˘m kresÈansk˘m ãínskym guvernérom Jakarty. Dosiahol ‰irokú popularitu a bol podporovan˘ väã‰inou, aby
vyhral voºby. Moslimské organizácie so
siln˘m politick˘m krytím vyuÏili jeho

s v e t a

v˘roky o Koráne a doÏadovali sa jeho
uväznenia kvôli „pokusu o rúhanie“
Samozrejme nie v‰etci moslimovia
boli proti nemu. Jeden aktivista z veºkej
moslimskej organizácie povedal pre Asia
News: „Väã‰ina ºudí vníma Ahokov prípad ako vyfabrikovan˘. Zákon bol upraven˘ podºa sociálnych tlakov.“
(r)

Smrti sa nebojíme!
Medzi obeÈami nedávneho útoku ISIS na koptsk˘ch
kresÈanov v Egypte boli aj deti, ktoré boli zabité,
pretoÏe odmietli zaprieÈ svoju vieru. Ozbrojení
moslimovia spustili paºbu na autobus, ktor˘ viezol
kresÈanov do klá‰tora sv. Samuela v provincii Minjá.
Francúzske médiá uvádzajú, Ïe pri útoku sa militanti ISIS p˘tali kaÏdého
pasaÏiera autobusu, ãi sa zrieka svojej kresÈanskej viery. Keì odmietli, tak ich
jedného po druhom zastrelili.
Podºa agentúry Agence France Presse, preÏiv‰í útoku spomínajú: „Zamaskovaní muÏi prikázali kresÈanom, ktorí smerovali do klá‰tora, aby vystúpili
z autobusu a vzdali sa svojej viery.“
„Vyzvali ich, aby zapreli svoju kresÈanskú vieru, jeden po druhom, ale
oni v‰etci odmietli,“ hovorí fr. Rashed, kÀaz sprevádzajúci pútnikov. „Potom ich
ozbrojení muÏi zabili v˘strelom do hlavy.“
Tento islamistick˘ útok si vyÏiadal Ïivoty 29 osôb, medzi ktor˘mi boli aj deti.
Egyptsko - americk˘ kazateº Michael Youssef e‰te po predchádzajúcich útokoch na kresÈanov v Alexandrii a Tante uviedol: „Je jedna vec, ktorú kresÈania
v Amerike nedokáÏu pochopiÈ: Perzekúcia posilÀuje a vytvára veriacich
zapálen˘ch pre vieru viac
ako pohodlné kresÈanstvo.“
Dodáva, Ïe Veºkú Noc
oslavovalo v kostoloch o dva
milióny viac kresÈanov ako v minulom roku. Koptskí kresÈania by t˘mto chceli
teroristom vyslaÈ odkaz: „Nebojíme sa vás, aj keì nás zabijete.“
VIKTÓRIA DANRADOVÁ

Therese Mayová ﬁekla
ve videoposelství, Ïe
musíme „i nadále zaji‰Èovat“, aby lidé
mohli mluvit o své víﬁe.
„Mûli bychom si b˘t
jistí tím, jakou roli má kﬁesÈanství
hrát v Ïivotû lidí v na‰í zemi a mûli
bychom stﬁeÏit na‰i silnou tradici
náboÏenské tolerance a svobody
projevu.“ Mayová dodává, Ïe kﬁesÈané a dal‰í lidé na celém svûtû jsou
nûkdy nuceni „praktikovat
své náboÏenství tajnû a ãasto
i ve strachu.“
■ Rumunsk˘ parlament navzdory odporu homosexuální lobby
a hlasitému protestu levicovû
liberálních médií a skupin samozvané „obãanské spoleãnosti“ kritizujících církev odhlasoval 9. kvûtna 2017 rozhodnutí, ve kterém se
vyslovil pro klasickou rodinu a manÏelství tvoﬁené muÏem a Ïenou.
■ Katolická ‰kola mÛÏe b˘t
misijní silou, která bude vná‰et
Krista do svûta. „Znakem skuteãnû
katolické ‰koly je ovoce, které nese
v podobû Ïivota sv˘ch absolventÛ,“ uvedl biskup T. J. Olmsted
z Phoenixu. „Ovoce se musí projevit misijní ãinností absolventÛ, povolan˘ch a vyslan˘ch JeÏí‰em, aby
byli solí a svûtlem v kultuﬁe kolem
nich a uvûdomovali si, Ïe lidé a kultura bez Krista zemﬁou.“
■ Zaãaly práce na obnovû
prvního ze 100 kﬁesÈansk˘ch domÛ
na Ninivské planinû, oblasti zniãené
Islámsk˘m státem. Pﬁi této pﬁíleÏitosti se konaly oslavy v kﬁesÈansk˘ch mûstech Bartella, Karemla‰
a Karako‰, kter˘mi byla zahájena
iniciativa, jejímÏ cílem je oprava
a pﬁestavba 13 tisíc domÛ ve starobylém srdci iráckého kﬁesÈanství.
(RC Monitor)
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Maturita pútnika
1. Posvätenie Baziliky Panny
Márie SneÏnej (sviatok 5. augusta), sa spolu slávi:
a) V ·a‰tíne,
b) Na hore Zvir,
c) V ªutine.

2. Sv. Terézia Benedikta z KríÏa
(sviatok 9. augusta), zomrela:
a) Na ÈaÏkú chorobu,
b) Zabili ju Indiáni,
c) V koncentraãnom tábore.

3. Dogmu o Nanebovzatí Pannny
Márie (sviatok 15. augusta) vyhlásila Cirkev:
a) V roku 1850,
b) Na prvom Vatikánskom sneme,
c) Na druhom Vatikánskom sneme.

4. Sv. Helena (sviatok 18. augusta), bola matkou:
a) Sv. Eusébia,
b) Cisára Kon‰tantína,
c) Arcibiskupa Bartolomeja.

5. Sv. Anastáz (sviatok 26. augusta), je patrónom:
a) Hercov,
b) Lekárnikov,
c) Podnikateºov.

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

Výroky svätých
Pre ão sa nerozhodne‰ teraz,
to nikdy nedokáÏe‰.“
(Sv. Maximilián Kolbe)
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Litánie k Duchu Svätému
(Boriãky - Dechtice
4. júna 2017 – Nedeºa
zoslania Ducha Svätého):
Duch Svät˘, zostúp z trónu svojej
velebnosti a vybuduj si stánok v srdci
svojho sluÏobníka!
Duch Svät˘, ktor˘ si Otcom i Synom
uctievan˘, nauã ma ÏiÈ v stálej
prítomnosti BoÏej!
Duch Svät˘, ktor˘ si Otcom i Synom
uctievan˘, nauã ma ÏiÈ podºa vôle
Najvy‰‰ieho!
Duch Svät˘, ktor˘ sídli‰ v srdci
BoÏieho Syna, nauã ma poznávaÈ Ëa
a úprimne milovaÈ!
Duch Svät˘, ktor˘ sa stará‰ o slávu
Boha Otca, nauã ma ÏiÈ v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!
Duch Svät˘, znamenie ohniv˘ch
jazykov, zapáº v mojom srdci oheÀ
svojej lásky!
Duch Svät˘, tajomná holubica, nauã
ma chápaÈ Sväté písmo!
Duch Svät˘, ktor˘ nemá‰ tvár ani
meno, nauã ma správne sa modliÈ!
Duch Svät˘, ktor˘ hovorí‰ ústami
prorokov, nauã ma ÏiÈ v pokoji a vo
vyrovnanosti ducha i du‰e!
Duch Svät˘, horiace ohnisko lásky,
nauã ma ÏiÈ múdro a trpezlivo!
Duch Svät˘, darca v‰etk˘ch darov,
nauã ma ÏiÈ v pokore a skromnosti!
Duch Svät˘, pretekajúca pokladnica
milostí, nauã ma chápaÈ
cenu utrpenia!
Duch Svät˘, bezodná pokladnica
milostí, nauã ma správne vyuÏívaÈ
drahocenn˘ ãas!
Duch Svät˘, z pokladnice ktorého
neubúda, chráÀ ma od kaÏdej
nelásky a p˘chy!
Duch Svät˘, ktorého bohatstvo nikto
nespoãíta, nauã ma ãeliÈ zbytoãn˘m
predstavám a my‰lienkam!
Duch Svät˘, premnoh˘ch darov, nauã
ma vyh˘baÈ sa neuÏitoãnej ãinnosti
a plan˘m reãiam!
Duch Svät˘, z ktorého plnosti sme
v‰etci prijali, nauã ma mlãaÈ a vedieÈ
prehovoriÈ v prav˘ ãas!
Duch Svät˘, láska veãná, nauã ma
dávaÈ dobr˘ príklad in˘m!
Duch Svät˘, dobrota nekoneãná,
daj mi vytrvalosÈ v dobrom!
Duch Svät˘, sladk˘ uãiteº, nauã ma
správne zaobchádzaÈ s ºuìmi!

Duch Svät˘, mil˘ priateº du‰í, nauã
ma nikoho neposudzovaÈ a na
krivdy nikdy nespomínaÈ!
Duch Svät˘, ob‰ÈastÀujúce Svetlo
du‰e, nauã ma vidieÈ potreby in˘ch
a nezanedbávaÈ dobré skutky!
Duch Svät˘, Otãe úboh˘ch, daj mi
poznaÈ svoje chyby!
Duch Svät˘, ktor˘ koná‰ v du‰iach
zázraky, veì ma bdelosÈou
k dokonalosti!
Duch Svät˘, pred ktor˘m niã nie je
utajené, nauã ma unikaÈ
osídlam diabolsk˘m!
Duch Svät˘, ktor˘ pozná‰ budúcnosÈ
vesmíru, pomôÏ mi vymaniÈ sa
z podruãia tela a diabla!
Duch Svät˘, ktor˘ pozná‰ i moju
budúcnosÈ, zverujem do Tvojej
ochrany i moju rodinu, priateºov,
dobrodincov a v‰etk˘ch ºudí!
Duch Svät˘, s Tvojou BoÏskou
pomocou nauã ma ÏiÈ na ãesÈ a slávu
BoÏiu, k spáse du‰í a k radosti Matke
BoÏej, aby som mohol umrieÈ ako
uÏitoãn˘ sluha. Amen.
Odpovedáme:
„Buì zveleben˘!“
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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

2. mája 2017 nás po ÈaÏkej chorobe
navÏdy opustil manÏel, otec, brat, krstn˘
otec, ‰vagor a priateº Ján Kuchár. Touto
cestou ìakujeme oddeleniu klinickej
onkológie v Poprade, predov‰etk˘m
MUDr. Kakalejãíkovi za ºudsk˘ prístup
a starostlivosÈ.
Smútiaca rodina

Kristus spája
Nech Ïije Kristus Kráº! Pod
t˘mto mottom - zvolaním
prvého bl. Róma Zefirína
J. Mallu vo chvíli jeho muãeníckej smrti - sa uskutoãnil
11. roãník festivalu FestRom
27. mája 2017 v KruÏlove
pri Bardejove.

Spomíname
22. 6. 2017 si spomíname na 1. v˘roãie odchodu do veãnosti ná‰ho otca,
manÏela, a starého otca ·tefana Drdáka
z Popradu, ktor˘ nás opustil vo veku 82
rokov. Bol vern˘m pútnikom Litmanovskej hory Zvir aÏ do poslednej chvíle
jeho Ïivota.
Svojím umením a zruãnosÈou zhotovoval ruÏence, ktor˘mi obdaroval mnoh˘ch
v Litmanovej pôsobiacich kÀazov
a mnoh˘ch dobrodincov, ako aj Pannu
Máriu RuÏu duchovnú v jaskynke na
Zvire. Milí ãitatelia, prosím vás o modlitbu
za jeho veãné odpoãinutie.
ManÏelka Mária Drdáková s rodinou

Zoznámenie

Rád by som sa zoznámil s dievãaÈom,
ktorá má rozbehnuté alebo ukonãené V·
vzdelanie prírodovedeckého smeru (biologiãka, zoologiãka, botaniãka, enviromentalistka, lesníãka), ktorá miluje pobyt
a prácu v prírode a jej poznávanie.
Mala by to byÈ dievãina, ktorá preÏila
svoje osobné obrátenie, odovzdala Ïivot
Kristovi a tieÏ má jasno vo veciach, ako sú
slobodomurárstvo, okultizmus a pod.
TieÏ by to mala byÈ Ïena pravidelnej
modlitby, ãítania Sv. Písma a sviatostného
Ïivota. Mám 32 rokov, som pokojnej no
veselej povahy, tro‰ku pri sebe a Ïiaº
Bohu fajãím.
Mail: jozef.arimatejsky@centrum.sk
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Jeho viera v Krista a muãenícka smrÈ
ho spojila s ìal‰ími obeÈami ‰panielskej
obãianskej vojny. Presne o toto sa usiluje
aj FestRom. Je putovn˘ a nie je urãen˘ len
pre Rómov, ale cez spoloãnú vieru
a oslavu Boha buduje vzájomné mosty.
Tento prvok vyzdvihol v príhovore poãas
sv. liturgie aj pre‰ovsk˘ arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak SJ.
NajbliÏ‰ie nás ãaká v ªutine v sobotu
8. júla 2017 púÈ rómskych rodín, kde
vnímam, Ïe Boh chce urobiÈ prorocké veci
cez zasvätenie sa Rómov JeÏi‰ovmu
a Máriinmu srdcu. Nech Ïije Kristus Kráº!
Peter Gomolák
(mojakomunita + ilustraãné foto: (a)

Spomienka
DÀa 13. júla 2017 uplynú
3 roky, odkedy Pán Boh
povolal moju milovanú
mamu Jolanu StaÀovú
ku sebe. ëakujem jej za dar Ïivota,
lásku a obetavú v˘chovu. ªúbim Ëa
a navÏdy zostane‰ v mojom srdci!
S láskou spomína syn ·tefan

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

Inf or mu jeme
■ V súãasnosti sa obeÈou mexick˘ch drogov˘ch kartelov stali
desiatky zavraÏden˘ch kÀazov.
ëal‰ích napadli alebo uniesli.
Mexikom otriasol prípad kÀaza,
ktorého dobodali priamo poãas bohosluÏby v Katedrále Nanebovzatia
Panny Márie v hlavnom meste.
■ Africk˘ kardinál Mons. Arinze
vo vyhlásení kon‰tatuje, Ïe: „Fatima
potvrdzuje, Ïe peklo je skutoãné
a nie v˘mysel Cirkvi. Panna Mária
ukázala trom pastierskym deÈom,
Ïe peklo existuje a nie je prázdne“.
■ V nedávnom posolstve,
adresovanom konferencii vo
War‰ave, konanej pod zá‰titou
poºského prezidenta, varuje
Benedikt XVI. pred „nebezpeãnou
situáciou radikálneho islamu
a radikálneho ateizmu“.
■ Mexiãanka Dulce Rangelová,
ktorej lekári odporúãali potrat, keì
jej bola diagnostikovaná rakovina,
porodila zdravé dievãatko. „Keì
som zistila, Ïe som tehotná, preÏila
som jeden z najkraj‰ích pocitov, aké
môÏe ãlovek cítiÈ,“ povedala.
■ „Ako iránsky katolícky kÀaz
som zarmúten˘ neºudsk˘mi ãinmi,
ktor˘ch sa dopustili ºudia, ktorí
o sebe hovoria, Ïe veria v Boha
a v islam,” hovorí iránsky kÀaz Hormoz A. Babroudi. Je to reakcia na
teroristické útoky, ktoré 7. júna
2017 v Teheráne rozsievali smrÈ.
■ Mníchov v Bavorsku, arcidiecéza, kde Ïijú dva milióny katolíkov, nemal v roku 2015 ani jedného seminaristu. Poãet katolíkov
v tejto ba‰te nemeckého katolicizmu je uÏ len 48%. Cirkev v najbliÏ‰om ãase poãíta so zatvorením
(r)
polovice aktívnych kostolov.

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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Magnificat Slovakia
organizuje

PÚŤ DO
MEDŽUGORIA
na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie
v dÀoch 13. 8. - 26. 8. 2017
Pobyt v MedÏugorí:
6dní/ 5 nocí
Pobyt pri mori:
7dní/ 6 nocí (Makarská riviéra)
Cena: 250 EUR
Kontakt pre záujemcov:
Vûnceslava Matisová
Lomonosovova 38,
040 01 Ko‰ice
Tel.: 055/6786852
Mobil: 0905 174183
mail: slavka.kosice@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
Cena: 575 EUR
Let/Bus - Termín: 2. 9. - 10. 9. 2017
Cena: 575 EUR

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

Informácie práve pre teba!
www.magnificat.sk

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

CK VIVER TOUR Humenné

0918 687 416, 0905 470 210, www.viver.sk, vivertour@gmail.com
■ MedÏugorie

30. 7. - 7. 8. 2017 festival mlad˘ch (doprava, poistenie, tlmoãenie, sprievodca,
6 x ubytovanie s polpenziou), cena 270 EUR
8. - 15. 7. 2017, 9. -16. 8. 2017, 18. - 25. 8. 2017 (doprava, poistenie, tlmoãenie,
sprievodca, 5 x ubytovanie s polpenziou), cena 235 EUR
7. - 13. 9. 2017, 17. - 19. 9. 2017, 4. -10.10. 2017 (doprava, poistenie, tlmoãenie,
sprievodca, 4 x ubytovanie s polpenziou ), cena 215 EUR
■ Taliansko - Rím - Assisi - 16. - 21. 10. 2017, cena 295 EUR
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■ 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

