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VaroVanie pre sVet a CirkeV:

ZJAVENIA V AKITE



S L O V O  R E D A K C I E

V Ježišovi a Márii
 

šéfredaktor

Drahí priatelia,
nie je tomu tak dávno, čo sme slávili 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. 
13. októbra 1917 Boh potvrdil posolstvo, odovzdané Najsvätejšou Pannou Lucii, Hya-
cinte a Františkovi, keď vykonal veľký zázrak. Tanec slnka na nebi sledovalo okolo sto 
tisíc ľudí. Bohužiaľ, výzvy na pokánie a obrátenie ľudstvo ignorovalo, dôsledkom čoho 
boli hrôzy II. svetovej vojny a potom aj studená vojna.

Ani to však neprinútilo svet k obráteniu. Čo viac, "Satanov dym", ako sa vyjadril pápež 
Pavol VI., prenikol do Cirkvi s novými herézami, ktoré sa začali usadzovať v myslení 
niektorých duchovných i veriacich. V tejto situácii sa Panna Mária obrá-
tila k ľudstvu v roku 1973 v Japonsku. Prostredníctvom rehoľníčky Anežky 
Katsuki Sasagawy nás varovala pred krízou v Cirkvi, ochabnutím viery a 
rozrieďovaním učenia Ježiša Krista. Najdôležitejšie informácie o zjavení v 
Akite prinášame v tomto vydaní nášho časopisu.

Panna Mária sa nezjavila preto, aby nás strašila, ale aby nás va-
rovala. Záleží preto len na nás, či bude nadchádzajúci čas dobou 
rozkvetu kresťanskej civilizácie, ktorá je tak priaznivá človeku, 
alebo sa vydáme cestou nezriadených vášní, čo bude mať iba jeden 
dôsledok: smrť a skazu.

V článku "Katolíci a Cirkev napadnutá zvnútra" sa otec Radovan 
Rajčák dotýka témy, ktorá úzko súvisí s posolstvom Panny Márie z 
Akity a týka sa rôznych škodlivých ideológií a omylov, ktoré bohu-
žiaľ často ovplyvňujú Cirkev dnešných dní.

Kresťan ale nesmie nikdy strácať nádej, o čom nás stále presvied-
čajú mnohé príklady svätých v dejinách. Napríklad svätá Terézia 
od Dieťaťa Ježiša, o ktorej sa môžeme viac dozvedieť na nasledu-
júcich stranách a ktorú pápež Pius XI. označil za "Božie slovo 
pre moderný svet".

Ako už sme na našich stránkach mnohokrát opakovali, 
modlitba posvätného ruženca má obrovskú moc, čo nám 
pripomenula Fatimská Panna Mária. V minulom čísle 
sme začali predstavovať históriu vzniku tejto modlitby a 
aj na týchto stránkach v tom budeme pokračovať.

Za celú redakciu a všetkých spolupracovníkov prajem 
požehnané čítanie!



OBSAH

ŠÉFREDAKTOR
Vladimír Kružík

ČLENOVIA REDAKCIE
Branislav Michalka, Mário Vadás, Andrej Ralbovský

GRAFIKA
Martin Matušák

VYDAVATEĽ A DISTRIBÚTOR 

Nadácia Slovakia Christiana 
IČO: 50468332
ADRESA REDAKCIE

Palackého 4, 811 02 Bratislava
tel.: 02 / 222 000 63 (po-pia 8.30-16.00 hod.)
e-mail: redakcia@spojenectvosmariou.sk 
webová stránka: www.slovakiachristiana.sk
Náklad: 19 000 kusov 
Registrácia na Ministerstve kultúry SR pod číslom 5682/18
ISSN: 2585-9552 
Vychádza dvojmesačne. 2/2020 Nepredajné.

Spojenectvo s Máriou

Obálka:
commons.wikimedia.org/

Sicdamnome:

Vyrezávaná drevená 
socha na svätyni  
Panny Márie v Akite

Varovanie pre svet a Cirkev 
Akita - pokračovanie Fatimy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 
Slnečný zázrak vo Fatime  . . . . . . . . . . . . 10

Slovo kňaza:  
Katolíci a Cirkev napadnutá  
zvnútra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sväté vzory:  
Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša 
- Malá cesta veľkej svätice  . . . . . . . . . . . . 19

Ruženec - záchrana pre svet:  
Aký je pôvod názvu Ruženec? . . . . . . . . . .22

Fatimský apoštolát: 
Mária je tiež moja Matka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

Naše akcie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Listy od priateľov . . . . . . . . . . . . . . . . .28 

Prečo Matka Božia plače? . . . . . . . . . . . .30

Mariánske strany:  
Pútnické miesto: Bíňa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

Akita - pokračovanie Fatimy 
Ulica du Bac v Paríži, La Salette, 
Fatima, Akita to všetko sú miesta 
zjavení Božej Matky, ktoré svedčia 
o tom, že ona je tiež našou Matkou, 
ktorá sa stará o svoje adoptované 
deti. Názvy týchto štyroch miest tu 
nepadli,...» str. 4

Katolíci a Cirkev napadnutá 
zvnútra 
Aj my dnes, rovnako ako apoštoli, 
môžeme a máme Božského 
Spasiteľa vrúcne prosiť: „Daj 
nám väčšiu vieru!“ Vskutku, len 
Pán je ten, kto rozhojňuje vieru v 
srdci človeka. Od nás ľudí sa však 
vyžaduje, ...» str. 15

Aký je pôvod názvu Ruženec?
Je zrejmé, že názov ruženec pochá-
dza od slova ruža. V stredovekej la-
tinčine označovalo slovo rosarium 
ružovú záhradu. A Najsvätejšia 
Panna je.... » str. 22



Cudowne Wydarzenia
Sp

o
je

n
ec

t
vo

 s
 M

á
r

io
u

Varovanie pre svet a Cirkev

AKITA  
– POKRAČOVANIE 

FATIMY
Ulica du Bac v Paríži, La Salette, Fatima, Akita to všetko sú miesta zjavení 

Božej Matky, ktoré svedčia o tom, že ona je tiež našou Matkou, ktorá sa 
stará o svoje adoptované deti. Názvy týchto štyroch miest tu nepadli náhodou. 
Bohorodička nás tam nielen vyzývala, aby sme sa modlili a zlepšovali sa, ale 
taktiež zjavila, že hriechy ľudí sú také početné a tak rozšírené, že si zasluhujú 
trest, ktorému možno predísť iba konverziou a pokáním.

Posledné z týchto zjavení, pravdepo-
dobne najmenej známe, sa uskutočnilo 
v Japonsku v meste Akita, posvätenom 
krvou miestnych mučeníkov. Prebla-
hoslavená Panna sa tam prihovorila 
sestre Agnese Katsuko Sasagawou, no-
vicke Rehole služobníc Eucharistie. 

Sestra Agnesa bola pokrstená ako 
dospelá vo veku 33 rokov. Mala ne-
ľahký osud. Na prahu dospelosti vinou 
lekárov počas operácie ochrnula, v dô-
sledku čoho bola dlhé roky pripútaná 
na lôžko. Liečila sa v rôznych nemoc-
niciach. V jednej z nich sa pod vply-
vom zbožnej zdravotnej sestry obrá-
tila. Láska k Ježišovi ju tak ohromila, 
že sa rozhodla stať rehoľníčkou. Pred-
tým ako zložila sľuby, jej Mária zverila 
svoje posolstvo adresované ľuďom.

Úvod k zjaveniam
Skôr než došlo k stretnutiu s Nepo-

škvrnenou Pannou, si sestra Agnesa 
po dobu troch dní v domácej kaplnke 
všímala neobvyklé svetlo vychádza-
júce z bohostánku. Dátum tejto uda-
losti nie je bezvýznamný. Stalo sa to 
totiž v dňoch od 12. do 14. mája 1973, 
teda presne 56 rokov po prvom zjavení 
Panny Márie vo Fatime.

Sestra Agnesa Katsuko Sasagawa
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 Až 28. a 29. júna, počas modlitieb 
v domácej kaplnke, mala sestra Ag-
nesa ďalšie neobvyklé zjavenia anjelov 
klaňajúcich sa Najsvätejšej sviatosti. 
Ukázal sa jej aj strážny anjel. Uvedo-
mila si, že ho už predtým videla, keď 
počas ťažkej choroby mala horúčku. 
Boží strážca ju potom naučil neob-
vyklej modlitbe: Ó Ježišu, odpusť nám 
naše hriechy, zachráň nás pred pekel-
ným ohňom a priveď do neba všetky 
duše, najmä tie, ktoré najviac potre-
bujú tvoje milosrdenstvo. Až neskôr sa 
dozvedela, že Mária pred polstoročím 
odovzdala tieto slová trom pastieri-
kom vo Fatime.

Tentoraz sa s ňou anjel strážny mod-
lil ďalšiu jej známu modlitbu, ktorú 
zložil biskup John Shojiro Ito, zaklada-
teľ Rehole služobníc Eucharistie. 

Stretnutie s anjelom ako aj adorácia 
hostie nebeskými duchmi mali nepo-
chybne pripraviť sestru Agnesu na to, 
čo sa onedlho malo stať. Boh ju povolal 
do skupiny ľudí, ktorí sa skrze pokánie 
a utrpenie kajajú za ľudstvo pohrúžené 
do hriechu a vyprosujú preň milosti a 
odvrátenie trestov.

Prvú skúsenosť s Bohom mala sestra 
Katsuko Sasagawa v marci 1973, keď 
úplne stratila sluch. Potom nadišiel čas 
na ďalšie. 28. júna začala sestra Agnes 
pociťovať silnú bolesť v ľavej ruke. 
Čoskoro sa na jej dlani objavila stigma 
v tvare kríža. Z otvorenej rany tiekla 
krv. Bolesť sa zintenzívnila každý štvr-
tok a piatok, čiže v dni Pánovho Umu-
čenia. Rehoľníčka tieto utrpenia prijí-
mala s plnou oddanosťou.

Prvé Máriino zjavenie
V noci z 5. na 6. júla 1973 sa v cele 

sestry Agnes zjavil strážny anjel. 
„Neboj sa,“ povedal. „Nemodli sa len 

za svoje hriechy, ale aj za odčinenie 
hriechov všetkých ľudí celého sveta. 
Svet veľmi zraňuje Najsvätejšie Srdce 
nášho Pána svojou nevďačnosťou a 
bezprávím. Rana na ruke Najsvätejšej 
Panny je oveľa hlbšia a bolestivejšia 
ako tvoja.

Potom ju viedol do kláštornej 
kaplnky, pred drevenú sochu Panny 
Márie, ktorá žiarila neobyčajným svet-
lom. Tá sa nečakane prihovorila k re-
hoľníčke. Panna Mária prosila sestru 
Agnesu, aby sa modlila za ľudí. Potom 
spoločne povedali vyššie uvedenú 
modlitbu: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, 
skutočne prítomné v Najsvätejšej svia-
tosti, zasväcujem Ti svoje telo a svoju 
dušu, aby som bola úplne zjednotená s 
Tvojím Srdcom... Slovo „skutočne“ do-
vtedy v texte nebolo. Nepochybne jeho 
pridanie Matkou Božou bolo odpove-
ďou na stále častejšie spochybňovanie 
reálnej prítomnosti Pána Ježiša v kon-
sekrovanej hostii zo strany katolíkov, 
vrátane duchovných i teológov.

Potom Panna Mária povedala:
Modli sa za pápeža, biskupov a 

kňazov. Od svojho krstu si sa za nich 
vždycky s vierou modlila. Naďalej sa 
modli veľmi intenzívne... veľmi inten-
zívne.

V tú noc sa krvácajúci kríž objavil aj 
na dlani sochy Panny Márie. Bol po-
dobný stigme, ktorú rehoľníčka pred-
tým dostala.

Utrpenie sestry Agnesy, ako aj zá-
zračné stekanie krvi zo sochy trvalo 
niekoľko týždňov. Až v piatok 27. júla 
povedal strážny anjel sestre v kaplnke:

„Dnes tvoje utrpenie skončí. Vo svo-
jom srdci si pozorne napíš myšlienky o 
krvi Panny Márie. […] Táto nekonečne 
drahá krv bola vyliata, aby prosila o 
vaše obrátenie, o mier, o zadosťučine-
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nie za nevďačnosť a urážanie Pána. 
Zasväcujúc sa Božskému srdcu sa hor-
livo zasväť aj nekonečne cennej krvi. 
Modli sa pre zadosťučinenie za celé 
ľudstvo.“

A v tom okamihu bolesť ustúpila a 
rana z dlane sestry Agnesy zmizla. Aj 
ruka Máriinej sochy prestala krvácať 
a po niekoľkých týždňoch nadobudla 
svoj pôvodný vzhľad. 

Druhé Máriino zjavenie 
Ďalšie zjavenie sa uskutočnilo 3. au-

gusta 1973, v prvý piatok mesiaca. Bo-
horodička povedala sestre Agnese: - 
Veľa ľudí na tomto na svete spôsobuje 
Pánovi bolesť. Túžim po dušiach, ktoré 
by potešovali Nebeského Otca a uzmie-
rovali Jeho hnev. Túžim po dušiach, 
ktoré svojím utrpením a svojou chudo-
bou budú odčiňovať hriechy nevďač-
ných.

Aby svet spoznal Boží hnev, nebeský 
Otec chystá veľký trest na celé ľud-
stvo. Spolu so svojím Synom som veľa-
krát zasahovala, aby som utíšila Otcov 
hnev. Zabránila som zoslaniu trestu 
tým, že som Mu ponúkla utrpenie 
Syna na kríži, Jeho Najdrahšiu Krv a 
milované duše, ktoré Ho potešujú, keď 
vytvárajú reťaz obetujúcich sa duší. 
Modlitby, pokánie a odvážne obety 
môžu zmierniť Otcov hnev.

Tretie zjavenie 
Po tretí raz Panna Mária oslovila 

sestru Agnesu Katsuko Sasagawy v 
sobotu 13. októbra 1973 na výročie sl-
nečného zázraku, ktorý pred vyše pol 
storočím ukončil zjavenia vo Fatime. 
- Ako som ti už povedala, ak ľudia ne-
budú činiť pokánie a nepolepšia sa, 
Otec pošle na celé ľudstvo strašný trest. 
Bude to ťažší trest ako potopa, trest, 

akého nikdy predtým nebolo. Z neba 
bude padať oheň a z povrchu zeme 
bude zničená väčšina ľudstva, dobrí 
rovnako ako zlí, pričom neušetrí ani 
kňazov, ani veriacich. Tí, ktorí pre-
žijú, budú takí skľúčení, že budú závi-
dieť mŕtvym. Jediná zbraň, ktorá vám 
zostáva, je ruženec a znamenie, ktoré 
vám zanechal môj Syn. [...]

Diablovo dielo prenikne aj do Cirkvi, 
kardináli sa postavia proti kardiná-
lom, biskupi proti biskupom. Kňazi, 
ktorí ma uctievajú, budú predmetom 
pohŕdania a ich spolubratia proti nim 
vystúpia. Budú pustošené chrámy i ol-
táre. V Cirkvi budú mnohí robiť kom-
promisy. Diabol bude zvádzať mnoho 
kňazov a veľa Bohu zasvätených duší 
opustí Pána. Démon bude neúprosný 
zvlášť voči dušiam zasväteným Bohu. 
Pomyslenie na stratu toľkých duší ma 
veľmi zarmucuje. Ak množstvo a zá-
važnosť hriechov bude ešte rásť, ne-
bude pre nich odpustenia. […] Iba ja 
vás môžem zachrániť pred hroziacimi 
nešťastiami. Tí, ktorí mi dôverujú, 
budú zachránení. 

Slzy Panny Márie 
Bola to posledná správa Márie ad-

resovaná sestre Agnese a prostredníc-
tvom nej ľudstvu. Nadprirodzené uda-
losti v kláštore v Akite však neprestali. 
Nejaký čas sa na soche objavovali kro-
paje potu a potom jej z očí tiekli slzy. 
Niekoľko týždňov návštevníci kaplnky 
cítili nezvyčajne príjemnú vôňu.

Ako to potvrdilo skúmanie vedcov, 
krv, pot a slzy boli ľudského pôvodu, 
čo vyvracalo teórie predkladané neve-
riacimi, že šlo o miazgu z dreva, z kto-
rého bola socha vyrezaná. 

Počas jedného zo stretnutí s rehoľ-
níčkou jej anjel strážny vysvetlil: Ona 
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[t. j. Mária] plače, pretože túži po tom, 
aby sa čo najviac ľudí obrátilo. Chce, 
aby sa cez ňu duše zasvätili Ježišovi a 
nebeskému Otcovi.

Nadprirodzené udalosti v Akite tr-
vali do 15. septembra 1981. V tom ob-
dobí socha plakala celkom 101-krát. 
Niektorým tento zázrak nestačil na 
to, aby prijali posolstvo Matky Božej. 
Neoslovilo ich ani úplné uzdravenie 
sestry Agnesy Katsuko Sasagawa z 
hluchoty, ku ktorému došlo 13. októbra 
1974, t. j. pri prvom výročí posledného 
stretnutia s Nepoškvrnenou Pannou. 
Očakávali veľkolepejšie znamenia. 
Božie plány však boli iné. - „Ďalej už 
nič nebude,“ oznámil vizionárke anjel 
strážny.

Dodajme, že počet zaplakaní sochy 
mal symbolický význam. Ako rehoľ-
níčke vysvetlil nebeský strážca: To 
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znamená, že hriech prišiel na svet cez 
ženu a prostredníctvom ženy prišla na 
svet aj spása. Nula medzi dvomi jed-
notkami symbolizuje nesmrteľného 
Boha, ktorý je večnou večnosťou. Prvá 
jednotka znamená Evu, druhá Máriu.

Pokračovanie 
fatimských zjavení 

Keď sa zoznamujeme s históriou zja-
vení v Akite a začíname sa hlbšie za-
oberať Máriiným posolstvom, ohromí 
nás množstvo odkazov na to, čo sa 
stalo pred viac ako polstoročím vo Fa-
time. Už sme spomenuli zhodné dá-
tumy niektorých udalostí ako aj mod-
litbu: Ó, Ježišu... odovzdanú vizionárke 
anjelom strážnym. Dôležitejšia ako 
tieto symbolické znaky je však podob-
nosť oboch posolstiev Preblahoslave-
nej Panny Márie.
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Podobne ako vo Fatime, aj posol-
stvo Akity je veľkou výzvou k pokániu 
a modlitbe za hriešnikov, pretože po-
klesky ľudí vyčerpávajú mieru, ktorú 
Boh vo svojej spravodlivosti a milosr-
denstve môže ešte tolerovať. Predzvesť 
trestu, ku ktorému dôjde, ak sa svet 
neobráti – oheň padajúci z neba zabí-
jajúci časť ľudstva bez ohľadu na ich 
morálny stav a rolu v spoločnosti – 
nie je o nič menej desivá v zjaveniach 
v Japonsku než vízia predstavená trom 
pastierikom Lucii, Hyacinte a Fran-
tiškovi. Ako vidno, obidve svetové 
vojny, studená vojna a celý rad revolú-
cií podnietených tajnými službami so-
vietskeho Ruska ľudí nič nenaučili.

Pri analýze posolstva z Akity sa s 
vďačnosťou obraciame aj k Pánu Je-
žišovi, ktorého Umučenie nám nie-
len otvorilo cestu k spáse, ale stále je 
nevyčerpateľným zdrojom zásluh, na 
ktoré sa Božia Matka odvoláva pred 
Božím majestátom, aby od nás odvrá-
tila zaslúžený trest. Robí to v nádeji, 
že ľudstvo sa konečne spamätá a zbaví 
svojich hriešnych nešvárov. Preblaho-
slavená Panna okrem zásluh Bohočlo-
veka poukazuje aj na obetavosť ľudí, 
ktorí sa modlitbou, pokáním a vernos-

ťou snažia vynahradiť Stvoriteľovi zlo, 
ktorého sa vo svete ľudstvo dopúšťa.

Zaujímavou otázkou v akitskom po-
solstve je chýbajúca zmienka o blu-
doch z Ruska, čo bolo dôležitou témou 
fatimských zjavení. Skutočnosť, že 
touto témou sa Mária priamo neza-
oberala, neznamená, že v tej dobe 
už nebola aktuálna. Rok 1973 bola 
Brežnevova éra, doba, keď vojna visela 
na vlásku. Svetový konflikt za použi-
tia jadrových zbraní mohol kedykoľ-
vek vypuknúť a stať sa nástrojom Bo-
žieho trestu, pred čím Panna Mária 
varovala prostredníctvom sestry Ag-
nesy. Na druhej strane niektoré bludné 
idey boľševizmu začali ovplyvňovať a 
transformovať spoločenský život zá-
padných krajín. Nepochybne treba po-
solstvo z Akity chápať ako pokračova-
nie fatimského posolstva, ktoré dopĺňa 
jeho obsah ukazujúci ďalšie výzvy, kto-
rým čelí Cirkev a ľudstvo.

Kríza v Cirkvi 
Najzávažnejším problémom, na 

ktorý Mária poukázala v Akite, je bez-
pochyby chaos, ktorý v tom čase Sata-
nov útok šíril vnútri Cirkvi. Uplynulo 
osem rokov od skončenia Druhého 
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vatikánskeho koncilu, ktorý odvážne 
a azda i trochu ľahkomyseľne otvo-
ril Cirkev vplyvu bludných myšlienok 
moderného sveta, pred ktorými varo-
vali predchádzajúci pápeži, predovšet-
kým bl. Pius IX. a svätý Pius X. Došlo 
k tomu v tom najnevhodnejšom čase, 
pretože čoskoro nato sa západnými 
krajinami prehnala vlna rebélie mla-
dých posadnutých pýchou a zmysel-
nosťou. Neobišla ani duchovenstvo, 
ktorého rady v dôsledku masových 
odchodov poriadne preriedli. Bohu-
žiaľ, choroba moderného sveta – rebé-
lia proti autoritám – sa stala chorobou 
mnohých teológov a katolíckych kňa-
zov. Nedostatok rešpektu k intelektu-
álnym výdobytkom minulých storočí 
priniesol otrávené ovocie vo forme ší-
renia heréz.

V zjaveniach, ktoré sa konali v roku 
1973 v Akite, vidíme starosť Božej 
Matky o zachovanie pravdivej viery, 
teda dogiem. Svedčí o tom aj vyššie 
spomínaná korekcia obsahu modlitby 
sestier Služobníc Eucharistie, ktorú 
urobila Mária, ako aj sen, ktorý z vôle 
Boha mala sestra Agnesa 10. júna 1973. 
Rozprávala v ňom s neznámymi teo-
lógmi v kňazskom odeve, ktorí na ňu 
naliehali, aby upustila od viery v Naj-
svätejšiu Trojicu a v Kristovo božstvo. 
Bezpochyby šlo o varovanie pred tým, 
aby sa ostatné náboženstvá nekládli 
na roveň s katolicizmom, ako aj pred 
zamlčiavaním niektorých princípov 
našej viery v mene imaginárneho eku-
menického či medzináboženského 
zmierenia. Dodajme, že obsah tohto 
sna bol súčasťou posolstva Panny 
Márie, o čom rehoľníčku uistil jej 
strážny anjel.

Najtragickejším varovaním, ktoré 
nám Matka Božia dala, je varovanie 

pred rozkolom v radoch duchovenstva. 
Kardináli sa postavia proti kardiná-
lom, biskupi proti biskupom – vystrí-
hala Panna Mária a odporúčala modliť 
sa za kňazov. Jednou z príčin rozdele-
nia sa má stať odmietnutie zo strany 
niektorých ľudí osobitnej roly Panny 
Márie v Božom pláne spásy a odopre-
tie úcty, ktorá jej z toho titulu náleží 
(kňazi, ktorí ma uctievajú, budú pred-
metom pohŕdania a ich spolubratia 
proti nim vystúpia). 

Bohužiaľ, v posledných rokoch došlo 
v radoch katolíkov, vrátane duchoven-
stva, k veľkému zmätku. Zdá sa, že od-
mietanie pravdivej náuky v prospech 
temnej pseudoteológie, kult kompro-
misu uzatváraného so všetkými s vý-
nimkou obrancov tradičného učenia 
Cirkvi, sa zintenzívňuje. (V Cirkvi 
budú mnohí robiť kompromisy – varo-
vala Panna Mária v Akite.) 

Mária nás môže 
ochrániť... 

Zoči-voči týmto rastúcim negatív-
nym javom jedinou nádejou, ktorej 
by sme sa mali pevne držať, je prísľub 
daný vo Fatime: Nakoniec moje Ne-
poškvrnené srdce zvíťazí. Cesta k ví-
ťazstvu nad Satanom a k odvráteniu 
hrozných trestov spočíva v dôverovaní 
Márii a vo zverení sa pod jej ochranu. 
Podobne ako v Portugalsku, aj v Japon-
sku Matka Božia odporúčala sestre 
Agnese modliť sa každý deň ruženec. 
Slová Matky Božej adresované v Akite 
sestre Agnese nás môžu upokojiť: Iba 
ja vás ešte môžem zachrániť pred hro-
ziacimi nešťastiami. Tí, ktorí mi dôve-
rujú, budú zachránení.

AK
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SLNEČNÝ ZÁZRAK 
VO FATIME

Božie zjavenie, tak ako hlása katolícka náuka, skončilo smrťou posledného 
z apoštolov, t. j. Jána okolo r. 100. To ale neznamená, že Boh od tej doby 

prestal s ľudstvom komunikovať. Dokazujú to početné zázraky, ktoré síce – na 
rozdiel od zázrakov uvedených vo sv. Písme – nezaväzujú katolíkov k viere, 
spadajú do kategórie tzv. súkromných zjavení, no jednako mnohé z nich majú 
nadčasovú podobu a sú kedykoľvek overiteľné, takže je ťažké poprieť ich rea-
litu.

Sem patria napr. eucharistické zá-
zraky na niekoľkých miestach Európy 
(Lanciano, Bolsena ai.),  kde sa po vy-
slovení konsekračných slov celebrujú-
cim kňazom, objavilo na sv. hostii živé 
tkanivo srdcového svalu a pretrvalo 
dlhé storočia až do súčasnosti. Každý 
sa môže o tejto skutočnosti presvedčiť 
obyčajným navštívením týchto miest.

Ďalším dôkazom mimoriadneho 
Božieho posolstva o tom, že pravda 
existuje len v Katolíckej cirkvi, sú ne-
rozložené telá svätcov, čo veda nedo-
káže vysvetliť (napr. vizionárka z Lúrd 
sv. Bernardeta Soubirous). Unikátnym 
je tiež obraz Panny Márie Guadalup-
skej v Mexiku zo 16. storočia, ktorého 
pôvod sám o sebe je nevysvetliteľný, 
navyše k tomu učenci v 30. rokoch 20. 
storočia objavili pod mikroskopom  v 
oku Matky Božej celý výjav, ako vizio-
nár Juan Diego v r. 1531 pred biskupom 
rozbaľuje svoju tilmu (plášť) s vyobra-
zením Najsvätejšej Panny. Je jasné, že 
v 16. storočí nikto nič takéto nemohol 

skonštruovať, ide jednoznačne o zá-
zrak.

Ku znameniam tohto typu patrí i 
rotácia slnka na oblohe, ktorú videlo 
13.októbra v r. 1917 minimálne 60-70 
tisíc ľudí. Zhromaždili sa tam, pretože 
Matka Božia prostredníctvom vizio-
nárky Lucie prisľúbila zázrak. Čo sa 
v skutočnosti udialo popisuje jeden z 
očitých svedkov José Maria Garrett, 
univerzitný profesor prírodných vied 
v portugalskej Coimbre. Jeho správa 
je tým cennejšia, že sa jedná o odbor-
níka v odbore fyziky – a tí nie sú ľah-
koverní, nota bene bol človekom ná-
božensky ľahostajným, a až po zážitku 
slnečného zázraku sa obrátil. Hovorí:

„Prišiel som tam na poludnie. Od 
rána padal bez prestania hustý dážď, 
ktorý bol sprevádzaný silným vetrom, 
takže hrozili záplavy. Zostal som stáť 
na ulici, ktorá bola o trochu vyššie ako 
miesto, o ktorom sa hovorilo, že tam 
prebieha zjavenie. Od miesta zjavenia 
som bol vzdialený asi sto metrov.

10
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Dážď udieral na hlavy čakajúcich 
ešte väčšími prúdmi a premočil ich 
odevy. Boli už skoro dve hodiny po-
poludní. Zrazu slnečné lúče prerazili 
husté mraky. Všetky pohľady sa na ne 
zamerali ako keby boli priťahovaní 
magnetom. Aj ja som sa o to pokúsil. 
Objavilo sa slnko s jasnými obrysmi, 
žiariace, ale neoslepujúce... malo pre-
nikavú jasnosť, ktorá svojím leskom 
pripomínala perlu... Pripomínalo žia-
riace koleso, ktorého strieborný jas vy-
padal ako prevzatý od mušle.

To nie je poézia. Moje oči to tak vi-
deli. Toto slnko nemalo žiadnu podob-
nosť so slnkom, ktoré sa odrazu objaví 
medzi mrakmi. V hmle nebolo zaha-
lené ani mračnou stenou ako závojom. 
Rýchlo sa znieslo zo svojho pozadia 
dole. Tento žiariaci kotúč sa prudko 
pohyboval, krúžil s neobyčajnou rých-
losťou okolo samého seba. To vyvolá-
valo v zástupe krik a strach. Slnko sa 
ešte viac odpútalo od oblohy a priblí-
žilo sa k zemi v krvavo červenej farbe, 
hroziac tým, že všetko spáli. Boli to 
strašné okamihy.

Všetky tieto javy, ktoré som uviedol a 
popísal, som pozoroval celkom chlad-
nokrvne, úplne pri zmysloch a bez aké-
hokoľvek vnútorného pohnutia ...“

Výpovede očitých svedkov slneč-
ného zázraku, ako ich zaznamenali vo 
svojich publikáciách o Fatime Ameri-
čan John Haffart a Nemec Guenther 
Stolze, sa síce v detailoch o farbe 
slnka, rýchlosti pohybu apod., líšia, 
čo vyplýva zo subjektívnych pocitov 
účastníkov, ale zhodujú sa v tom zá-
sadnom: zázrak sa skutočne udial, 
všetci bez výnimky videli rotáciu slnka 
na oblohe, jeho pád takmer k zemi a 
opätovný vzostup na oblohu. Obidvaja 

zmienení publicisti vypočuli v 30. a 60. 
rokoch stovky ešte žijúcich svedkov 
slnečného zázraku – a nebolo medzi 
nimi nikoho, kto by prehlásil, že nič 
nevidel.

Odporcovia fatimského zjavenia 
vzniesli proti slnečnému zázraku svoje 
pochybnosti. Vyrovnal sa s nimi ne-
mecký právnik Guenther Stolze, ktorý 
sa tomuto fenoménu mnoho rokov ve-
noval. Vyrástol v ateistickej rodine. Na 
konci II. Svetovej vojny bol ako malý 
chlapec schovaný so svojimi rodičmi 
v bunkri pred náletmi. Všetci mali 
strach. Malý Stolz zrazu medzi prí-
tomnými uvidel staršiu ženu, ako sa 
modlí ruženec, Spýtal sa jej s typickou 
detskou nevinnosťou: „Vy, pani, ne-
máte strach?“ „Nemám chlapče, veď 
je tu Boh“, odpovedala žena. „Ale Boh 
predsa nie je,“ namietal chlapec. „Ale 

Foto:  commons.wikimedia.org
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je, chlapče, je, slnko predsa tancovalo 
vo Fatime.“

Tieto slová neznámej babičky nedali 
od tej doby Stolzemu spať. V dospe-
losti sa zaoberal čím ďalej detailnej-
ším slnečným zázrakom vo Fatime, ten 
sa stal jeho celoživotným „koníčkom“, 
zhromaždil k nemu veľké množstvo 
materiálu. Osobne navštívil v 50. a 60. 
rokoch Portugalsko a viedol rozhovory 
s množstvom očitých svedkov. Kon-
vertoval na katolícku vieru.

Najčastejším argumentom odporcov 
bolo tvrdenie, že vraj sa jednalo o ma-
sovú sugesciu a hystériu. Stolze k tomu 
uvádza výpovede psychológov a psy-
chiatrov, najmä známeho prof, Ben-
dera, že „...keby šlo o masovú hystériu 
minimálne 60 tisíc ľudí, ktorí zázrak 
videli, tak by to bol ešte väčší div ako 
samotný jav uvedených slnečných úka-
zov.“ Zázrak predsa nevideli len zbožní 
veriaci, ale i zarytí odporcovia fatim-
ského zjavenia a nepriatelia Cirkvi, 
napr. novinári predných lisabonských 
listov, ovládaných slobodomurármi. Tí 
tam prišli s úmyslom „odhaliť podvod 
kňazov“ – a napriek tomu museli, i keď 
neradi, napísať článok o „o mimoriad-
nych udalostiach, ktoré ale vraj veda 
skôr či neskôr určite vysvetlí“.

Rotujúce slnko videli nie len všetci 
prítomní na mieste zjavenia, ale aj 
všetci ľudia do vzdialenosti cca 30 km 
od Fatimy vrátané tých, ktorí vôbec 
nevedeli, že je tam niečo takéto ohlá-
sené, jednalo sa o niekoľko tisíc ľudí. 
Haffart vo svojej publikácii uvádza 
svedectvo  jedného ateistického uči-
teľa, ktorého počas vyučovania upo-
zornili deti na rotujúce slnko a pýtali 
sa ho, čo to znamená. Pristúpil k oknu 
a videl to isté, čo jeho žiaci.

Námietka sugescie a masovej hysté-
rie sa tak stala neudržateľnou. Preto 
odporcovia Fatimy vystúpili v 50. a 60. 
rokoch s tvrdením – že sa jednalo o 
piesočnú  búrku na Sahare, ktorú vie-
tor zaniesol až do portugalskej Fatimy. 
Tá vraj vyvolala ilúziu slnečného zá-
zraku. Stolze uvádza, že bol prítomný 
na prednáške nejakých nemeckých fy-
zikov, ktorí takto argumentovali. Pri-
hlásil sa do diskusie a oponoval, že 
keby sa skutočne jednalo o piesočnej 
búrke nad Fatimou, tak by musela byť 
celá dedina posiata zrnkami piesku, 
lenže nič takéto tam nebolo. Okrem 
toho je známe, že piesočná búrka za-
sahuje len malú časť územia, rozhodne 
tak nemohla súčasné vyvádzať vo Fa-
time a taktiež aj vo vzdialenosti 30 km 
odtiaľ. Ako je ale možné, že i napriek 
tomu ľudia v týchto obciach tento 
úkaz videli? Stolzemu na to žiadny z 
prednášajúcich nedokázal odpovedať, 
jeden z nich sa dokonca zodvihol a na-
hnevane opustil sálu.

Stolze ďalej upozorňuje, že už v tejto 
dobe meteorológovia sledovali pie-
sočné búrky na Sahare a 13. októbra 
1917 tam žiadna neprebehla. Okrem 
toho všetci meteorológovia jed-
noznačne potvrdzujú, že to, čo sa v ten 
deň odohralo vo Fatime, je fyzikálne a 
vôbec prirodzene absolútne nevysvet-
liteľné.

Potom sa protiargumentom odpor-
cov stalo tvrdenie, že vraj neustály 
pohľad prítomných do slnka vyvolal 
poruchu očnej sietnice, čo údajne spô-
sobilo ilúziu pohybujúceho sa slnka. 
Táto námietka je smiešna a ľahko vy-
vrátiteľná. 13.10.1917 predsa husto pr-
šalo a slnko nebolo vôbec vidieť – a 
behom tých krátkych cca 10 minút, 
čo sa ukázalo, nemohlo dôjsť k po-
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škodeniu sietnice, aspoň určite nie u 
všetkých. Ako je teda možné, že rotá-
ciu slnka videli všetci, dokonca i tí, vo 
vzdialenosti do 30km, ktorí sa do slnka 
nepozerali a boli k tomu prinútení až 
samotnou okolnosťou jeho pohybu?

Stolze ďalej pripomína, že mimo 
kresťanstva sa s niečím takýmto, ako 
je slnečný zázrak, vôbec nestretávame. 
Pred r. 1917 nebol podobný fenomén 
zaznamenaný ani v Katolíckej cirkvi. 
Až po Fatime sa tieto javy vyskytli i na 
iných miestach mariánskych zjavení, 
ale nikdy nie v takom rozsahu ako 
13.októbra 1917 vo Fatime.

Zostala zachovaná aj fotodokumen-
tácia fatimského zázraku, Stolze pozná 
13 fotografií, preto sa dá hovoriť o zá-
zraku, ktorý je trvale zaznamenaný a 
zdokumentovaný pre všetky generácie. 
Fotografií bolo pôvodne omnoho viac, 
spravené predovšetkým reportérmi li-
sabonských novín, avšak boli zničené, 

lebo nepriatelia Cirkvi mali enormný 
záujem vymazať fatimské zjavenie 
Panny Márie a jej posolstvo svetu z 
povedomia katolíkov a vôbec všetkých 
ľudí.

K Fatime sa vzťahuje i zázrak mi-
moriadneho uzdravenia malého bra-
zílskeho chlapca na príhovor vizioná-
rov Hyacinty a Františka. Stalo sa to 
pred niekoľkými rokmi, keď toto dieťa 
spadlo z výšky cca 20 m a roztrieštila 
sa mu hlava tak nešťastne, že mu vy-
tiekla časť mozgu. Lekárom sa síce 
podarilo zachrániť chlapcovi život, 
avšak upozornili rodičov, že mozgu 
chýbajú najdôležitejšie časti, preto 
bude schopný iba viesť iba vegetatívnu 
formu života.

Rodičia sa obrátili k Bohu o pomoc 
a prosili o príhovor oboch fatimských 
vizionárov, v tej dobre už blahoslave-
ných. Chlapec sa náhle zažal vyvíjať 
celkom normálne, ukázalo sa, že jeho 

Foto:  commons.wikimedia.org
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mozgové funkcie nie sú vôbec poru-
šené. Zázrak bol uznaný cirkevnou 
autoritou a pápež František 13. mája r. 
1917 Hyacintu a Františka Martových 
zaradil medzi svätých.

A pokiaľ hovoríme o zázrakoch 
Panny Márie vo Fatime, nemôžeme 
nespomenúť jej predpovede, ktoré sa 
do detailov splnili, ako som o tom ho-
voril vo svojej predošlej prednáške. 
Nemožno ani ignorovať neočaká-
vanú zmenu na portugalskej politic-
kej scéne, keď bol zvrhnutý slobodo-
murársky režim a od r.1928 nahradený 
vládou katolíckeho premiéra Antonia 
Salazara. Portugalskí biskupi zasvä-
tili krajinu v r. 1936  Nepoškvrnenému 
Srdcu Máriinmu – a Portugalsko bolo 
ušetrené od hrôz II. svetovej vojny. To 
všetko predsa neboli náhody.

A predsa nastáva otázka: Keď sú 
všetky zázraky á la Fatima tak jasné, 
prečo sa všetci ľudia neobrátia? Snáď 
najvýstižnejšiu odpoveď poskytuje 
francúzsky spisovateľ C.G. Huysmans, 

ktorý napísal vo svojej knihe „Púť lurd-
ská“ tieto silné slová: „Zázrak je umie-
račikom svetských vášní, pochopiteľné 
teda, prečo ho ľudia nechcú.“ Zázraky 
podobné tomu fatimskému odkazujú 
ľudstvu, že pravda existuje len v Ka-
tolíckej cirkvi, ktorá hlása, že Boh sa 
zjavil človeku v podobe Ježiša Krista, 
ktorý ho spasil svojou smrťou na kríži. 
Podmienkou k dosiahnutiu spásy je 
život v milosti posväcujúcej, čo si žiada 
zrieknuť sa ťažkých hriechov a zme-
niť svoj zlý život. Práve toto moderný 
človek, ktorému sa ponúka pôžitok a 
rozkoš bez ohľadu na mravné prin-
cípy ako zmysel a cieľ jeho pozemskej 
existencie, nechce urobiť. Preto, keď je 
konfrontovaný s realitou zázraku, robí 
všetko pre to, aby ho spochybnil.

Na to upozorňuje i sám Ježiš Kris-
tus, ktorý v podobenstvách o boháčovi 
a Lazarovi o niektorých ľuďoch ho-
vorí: „Neuveria, ani keby niekto z mŕt-
vych vstal...“ (Luk 16,31). A u sv. Jána 
(12,9-11) čítame, že mnohí židia, ktorí 
boli svedkami toho ako Ježiš vzkriesil 
Lazara, sa nielenže neobrátili, ale do-
konca chceli Krista a taktiež Lazara 
zabiť.

Zázraky prispievajú k obráteniu iba 
toho človeka, ktorý má dobrú vôľu a 
chce sa zmeniť. Pre nás katolíkov sú 
predovšetkým úžasnou vzpruhou a 
posilou vo viere. Fatimský zázrak je 
medzi nimi na čele. Dodávajú nám 
vnútornú istotu, že to, v čo veríme a čo 
Katolícka cirkev od prvopočiatku učí, 
nie je založené na ľudských výmysloch 
a fantázii, ale na konkrétnych a preu-
kázateľných faktoch. V tom je naša sila 
a radosť.

PhDr. Radomír Malý
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KATOLÍCI 
A CIRKEV 

NAPADNUTÁ 
ZVNÚTRA

I Aj my dnes, rovnako ako apoštoli, 
môžeme a máme Božského Spasiteľa 
vrúcne prosiť: „Daj nám väčšiu vieru!“ 
Vskutku, len Pán je ten, kto rozhojňuje 
vieru v srdci človeka. Od nás ľudí sa 
však vyžaduje, aby sme nekládli pre-
kážky, pretože inak Pán nemôže v na-
šich dušiach konať. Dnes je tých pre-
kážok, ktoré kresťania Kristovi kladú 
veľmi veľa; najhoršie je, že vyvierajú zo 
samotného vnútra Cirkvi. Aby sme ich 
odhalili, treba v prvom rade počúvať 
náuku svätcov. Oni sú živým evanje-
liom. Emeritný pápež Benedikt XVI. 
povedal: „Svätci predstavujú pravú 
interpretáciu Svätého písma. Pravda 
evanjelia bola overená ich životnými 
skúsenosťami. Oni nás vedú k tomu, 
aby sme evanjelium spoznávali a chá-
pali.“  Počúvajme teda zvlášť dnes ak-
tuálne slová španielskeho svätca Jo-
semaría Escrivu, ktorý medzi rokmi 
1972-1974 napísal tri listy, ktoré sú na-
zvané Tri vyzváňania:

„Dni, ktoré kresťan má stráviť na 
tejto Zemi, sú vždy časom skúšky. Je 
to čas, ktorý je Božím milosrdenstvom 
určený na to, aby očistil našu vieru a 
pripravil našu dušu pre večný život. 

Čas, ktorý teraz prežívame, je časom 
tvrdých skúšok, pretože sa zdá, ako by 
samotná Cirkev bola ovplyvnená zlými 
vecami tohto sveta, a to pre úpadok, 
ktorý všetko prevracia, všetkým trasie 
a dusí nadprirodzený zmysel kresťan-
ského života. (...) 

Buďte presvedčení - a vzbudzujte 
toto presvedčenie aj v ostatných -, 
že ako kresťania máme plávať proti 
prúdu. Nenechajte sa zviesť falošnými 
ilúziami. Dobre uvažujte: proti prúdu 
išiel Ježiš, proti prúdu išli Peter a os-
tatní prví kresťania aj tí, ktorí v prie-
behu vekov chceli byť vernými uče-
níkmi Majstra. Majte teda pevné 
presvedčenie, že nie Ježišovo učenie sa 
má prispôsobiť dobe, ale že je to doba, 
ktorá sa má otvoriť Spasiteľovmu 
svetlu. Dnes, zdá sa, panuje v Cirkvi 
opačné kritérium a trpké plody tohto 
úpadku sú ľahko overiteľné. Zvnútra a 
zhora sa dovoľuje, aby do vinice Pána 
vstúpil diabol cez brány, ktoré mu s ne-
uveriteľnou ľahkovážnosťou otvárajú 
tí, kto by mali byť ich starostlivými 
strážcami ... Je to teda hodina, keď je 
potrebné sa mnoho a s láskou modliť 
a prosiť Pána (...) Obraciame sa k Naj-
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svätejšej Trojici, Trojjedinému Bohu, 
aby ráčil čo najskôr skrátiť toto obdo-
bie skúšky. Prosíme o to skrze Nepo-
škvrnené Srdce Panny Márie; svätého 
Jozefa (...) a na príhovor všetkých anje-
lov a svätých, ktorých úctu, sa niektorí 
usilujú zo svätej Cirkvi vykoreniť.

Je veľmi smutné pozorovať, ako - za-
tiaľ čo pre svet je veľmi naliehavé jasné 
kázanie - početní predstavitelia Cirkvi 
ustupujú pred idolmi, ktoré reprezen-
tujú pohanstvo, opúšťajú vnútorný 
boj, pričom sa túto svoju nevernosť 
snažia ospravedlniť falošnými a pod-
vodnými dôvodmi. Zlým je, že ofici-
álne zostávajú vo vnútri Cirkvi, a tak 
podnecujú nepokoj. Preto je veľmi po-
trebné, aby rástol počet učeníkov Je-
žiša Krista, ktorí pociťujú dôležitosť 
toho, aby deň po dni obetovali svoj 
život za spásu duší a boli rozhodnutí 
neutekať pred požiadavkami povola-
nia ku svätosti. Vnútorný boj - v kaž-
dodennej všednosti - je pevný základ, 
ktorý nás pripravuje na ďalší rys kres-
ťanského zápasu, a tým je tu na Zemi 

napĺňanie božského príkazu ísť, učiť 
pravde všetky národy a krstiť (porov. 
Mt 28,19) jediným krstom, ktorým sa 
nám udeľuje skrze milosť nový život 
Božích detí. (...) Je veľmi pohodlné - a 
veľmi zbabelé - stáť bokom, mlčať a 
váhať s postojom dvojznačného sprá-
vania, ktoré sa živí trestuhodným ml-
čaním, len aby sme si nekomplikovali 
život. (...)

Všimnite si, že je len málo hlasov, 
ktoré sa ozývajú s odvahou, aby zasta-
vili tento rozklad. Hovorí sa o jednote, 
a pritom sa pripúšťa, aby vlci rozhá-
ňali stádo; hovorí sa o mieri, a pritom 
sa uvádza do Cirkvi - a to od ústred-
ných orgánov - marxistická kategó-
ria triedneho boja či materialistická 
analýza spoločenských javov; ho-
vorí sa o vymanení Cirkvi z područia 
všetkej svetskej moci, a pritom sa ne-
uhýba pred ústretovosťou voči moc-
ným, ktorí utláčajú svedomie; hovorí 
sa o zduchovnení kresťanského života 
a pritom sa zosvetšťujú bohoslužby 
a vysluhovania sviatostí (...); hovorí 
sa o rešpektovaní dôstojnosti ľudskej 
osoby, a pritom sa diskriminujú ve-
riaci na základe politických kritérií. 
Všetky tieto dvojznačnosti sú otvo-
rením cesty tomu, aby diabol ľahko 
uplatňoval svoje stratégie, a to zvlášť, 
keď môžeme vidieť, ako je vo všetkých 
kategóriách kléru bežné, že mnohí ne-
kážu Ježiša Krista, lež hovoria o poli-
tike, sociálnych veciach a pod., ktoré 
sú cudzie ich kňazskému povolaniu 
a poslaniu. Tak sa premieňajú na ná-
stroje straníckej politiky a dosahujú to, 
že nemálo ľudí opúšťa Cirkev.

Nemôžeme nevidieť hrubú urážku, 
ktorá sa dostáva veriacim - a vo veria-
cich samotnému Ježišovi Kristovi -, 
keď sa zatemňuje obetný charakter sv. 
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omše alebo keď sa peniaze zo zbierok 
míňajú na šírenie myšlienok cudzích 
učeniu Ježiša Krista. (...) My cítime ako 
povinnosť odporovať týmto novým 
modernistom - sami sa nazývajú pok-
rokovými ľuďmi, no zatiaľ sú spiatoč-
níkmi; usilujú sa totiž vzkriesiť herézy 
z dávnych čias -, obhajujú mylné ná-
zory, ohľadom základných právd viery 
bez toho, aby ich niekto s verejnou au-
toritou zastavil a odvážne ich šírenie 
odsúdil. A ak niektorý pastier hovorí 
rozhodne, s prekvapením sa zistí, že 
taký nemá náležitú podporu od tých, 
ktorí by ho podporovať mali. Toto 
podnecuje nerozhodnosť a tendenciu 
nekompromitovať sa jasnými a jed-
noznačnými vyjadreniami. (...)

Dnes by nechýbali tí, kto by obvinili 
svätého Pavla, že je extrémista, keď ho-
vorí Titovi, ako má jednať s tými, ktorí 
falošnými náukami prevracajú kres-
ťanskú pravdu: ostro ich karhaj - píše 
mu apoštol -, aby si uchovali zdravú 
vieru. (...)

Satan neúnavne pokračuje vo svo-
jej smutnej práci, uvádza zlo do sveta 
a postihuje ho ľahostajnosťou; ktorá sa 
prejavuje tak, že mnohí ľudia, ktorí by 
mali reagovať, už nereagujú, krčia ra-
mená alebo len ťažko chápu vážnosť 
situácie; postupne si na ňu zvykajú. 
(...) Neprestaňte pamätať na osobitné 
úsilie, ktoré diabol v tejto dobe vyna-
kladá na to, aby veriacich odtrhol od 
viery a od dobrých kresťanských mra-
vov, a dosiahol to, že sa dokonca stratí 
zmysel pre hriech. (...) Počujeme ob-
rovské non serviam - nebudem slúžiť, 
v osobnom živote, v rodinnom živote 
aj v prostredí práce a verejného života. 
Tri žiadostivosti (porov. 1 Jn 2,16) sú 
ako tri gigantické sily, ktoré spustili 
závratnú hrôzu: smilstvo, pyšná viera 

stvorenia vo svoje vlastné sily a nená-
sytnosť po bohatstve. (...)

Mnohí kňazi sa sotva modlia; teoló-
govia sú - nazývajú sa tak, ale protire-
čia dokonca pravdám Božieho zjavenia 
- neveriaci a arogantní; učitelia nábo-
ženstva, často vyučujú nemravnosť; 
nemí pastieri; agitátori v sakristiách a 
kláštoroch, infikujú svedomie druhých 
svojim bludom; autori pomýlených ka-
techizmov; politickí aktivisti. (...) Ob-
javujú sa ľudia s falošnou nábožnosťou, 
živenou fanatizmom, ktorí sa zvnútra 
stavajú proti Cirkvi Ježiša Krista, (...) 
menia ciele Cirkvi za ciele štátu, pô-
sobia, aby politické vynikalo nad ná-
boženským. Toto všetko prispieva k 
všeobecnému pohŕdaniu cirkevnou 
autoritou. Túto situáciu nazývajú a 
bránia niektorí ako „zdnešnenie“ (ag-
giornamento, pozn. red.), zatiaľ čo v 
skutočnosti ide o ochabnutie a stratu 
kresťanského ducha, stratu zbožnosti, 
nedostatok kňazských a rehoľných po-
volaní a všeobecné odvrátenie sa veria-
cich od duchovného života.“

Toto sú slová svätca. Napokon pri-
dajme slová ďalšieho svätca, sv. Jána 
Pavla II., ktorý napísal: „V súčasnosti 
stojíme zoči-voči najväčšej historickej 
konfrontácii, ktorou kedy ľudstvo pre-
chádzalo. (...) Čelíme totiž poslednej 
a rozhodujúcej konfrontácii medzi 
Cirkvou a anti-Cirkvou; medzi evan-
jeliom a anti-evanjeliom. Musíme 
byť pripravení podstúpiť skúšky, a to 
už v blízkej budúcnosti; skúšky, ktoré 
od nás budú žiadať, aby sme sa vzdali 
aj vlastného života a úplne sa darovali 
Kristovi a pre Krista. Pomocou vašich 
a mojich modlitieb sa dá toto utrpenie 
zmierniť, no nedá sa už odvrátiť ... Koľ-
kokrát sa už Cirkev obnovovala v krvi! 
A nebude to inak ani teraz.“
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Prosme si od Krista pevnú vieru, aby 
sme v tomto zápase obstáli. Aby sme 
verejne vyznávali Božskú vládu Nášho 
Pána Ježiša Krista, „lebo kto mňa 
vyzná pred ľuďmi, toho ja vyznám pred 
Nebeským Otcom.“ Aby sme sa dobro-
voľne podriadili jeho svätým zákonom, 
príjemnému a ľahkému jarmu, ktoré 
sa nemôžu meniť s dobou. Sv. Pavol 
nás predsa učí: „Ježiš Kristus je „ten 
istý včera i dnes a naveky.“ a pokračuje 
„Nenechajte sa zviesť všelijakými a cu-
dzími náukami“. Našou oporou sú, ako 

POŠL ITE NÁM SVEDECTVO!
Modlíte sa KorunKu K BožieMu Milosrdenstvu?

Máte vo svojej doMácnosti oBraz Milosrdného Pána ježiša?
Poznáte denníčeK sv. sestry Faustíny?

zMenila táto PoBožnosť a úcta, život váM, aleBo vašiM 
BlízKyM?

Prosím, napíšte nám svoje svedectvá, ktoré použijeme pri príprave 
novej knihy o úcte k Božiemu milosrdenstvu!

Svedectvo nám môžete zaslať poštou na adresu: 

Nadácia Slovakia Christiana, 
Palackého 4, 
811 02 Bratislava, 

alebo emailom na:

redakcia@spojenectvosmariou.sk

Zanechajte, prosím, svoj telefonický 
kontakt - autorov vybraných 
textov budeme kontaktovať 
a tiež ich odmeníme!

hovorí sv. don Bosco, dva stĺpy: Eucha-
ristia a Mária. Zamilujme si Sviatosť 
Oltárnu, po nej modlitbu posvätného 
ruženca. Aby sa svetáckosť nedostala 
do našich sŕdc, ale aby v nich horel 
plameň živej viery, nádeje a lásky.

Nech za nás oroduje Nepoškvrnená 
Panna Mária, sv. Jozef, jej prečistý že-
ních a nech sa nás zastáva sv. Michal 
archanjel, knieža nebeských zástupov.

o. Radovan Rajčák
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Sv. Terézia od 
Dieťaťa Ježiša  
- Malá cesta 

veľkej svätice 
Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša (1873 – 1897), ktorej 120. výročie narodenia 

pre Nebo slávime 30. septembra, je veľkolepým príkladom hrdinskej viery. 
Kresťanskú veľkosť mladej karmelitánky oceňovali a vyzdvihovali pápeži. 
Svätý Pius X. povedal, že je to najväčšia svätica modernej doby, a Pius XI. sa 
zasa vyjadril, že svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša je Božím Slovom pre moderný 
svet. Popri sv. Františkovi Xaverskom sa stala hlavnou patrónkou misií, aj keď 
nikdy neopustila múry karmelitánskeho kláštora v Lisieux. V roku 1997 ju sv. 
Ján Pavol II. vyhlásil za učiteľku Cirkvi.

Vo svojej autobiografii pod názvom 
Príbeh duše napísanej na odporúčanie 
Matky Agnesy od Ježiša (jej rodnej ses-
try Paulíny), nachádzame kľúč na po-
chopenie tajomstva tejto malej veľkej 
svätice. Opisuje svoju cestu od raného 
detstva až po konečné nájdenie odpo-
vede na otázku zmyslu života, ktorá 
sužuje ľudstvo. Keď vidíme, akými utr-
peniami táto svätica prechádzala, začí-
name lepšie chápať tajomstvo Spasite-
ľovho utrpenia i to, že Jeho sila a moc 
sa najplnšie prejavuje v „maličkých“.

Rodina oázou...
Budúca svätá, najmladšia zo súro-

dencov, dostala meno Marie Françoise 
Thérèse. Mala šťastie, že sa narodila v 
úprimne katolíckej rodine. Medzi ro-
dičmi Mariou Zeliou a Louisom Mar-
tinovcami (kanonizovanými v roku 

2015), ktorí vychovali osem detí, vládla 
zhoda a láska.

U Martinovcov sa všetci modlili 
spolu, čítali duchovné knihy, navšte-
vovali bohoslužby, uvažovali katolícky 
a všetky udalosti spájali s Bohom. Die-
ťaťu vychovávanému v takej atmosfére 
bolo ťažké predstaviť si, že by niekto 
mohol byť aj neveriaci, hoci viera v po-
revolučnom Francúzsku bola vylúčená 
z verejného života.

Utrpenie vedúce k 
povolaniu

Idyla však dlho netrvala. Už vo veku 
štyroch rokov dievčatko postihla veľká 
rana. Jej milovaná matka zomrela a 
malá Marie Françoise – dovtedy veselá 
a plná energie – sa stala smutnou a ne-
zvyčajne precitlivenou. Trvalo to nie-
koľko rokov. A nikto nevedel, čo s tým.
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Nakoniec otec, ktorý videl nádej iba 
v Bohu, poslal do svätyne Panny Márie 
Víťaznej v Paríži prosbu, aby sa modlili 
novénu za uzdravenie dcérky. V tom 
čase mala osem rokov. Modlitby za-
brali a stav Terezkinej duše sa čoskoro 
zmenil.

Po niekoľkých rokoch harmónie 
a intenzívneho vzťahu s Bohom do-
spela štrnásťročná dievčina k záveru, 
že chce byť v karmelitánskom ráde, do 
ktorého už predtým vstúpila jej sestra 
Paulína. Otca nebolo ťažké presvedčiť, 
ale skutočné ťažkosti sa začali neskôr. 
Podľa kňaza, ktorý slúžil v kláštore, 
bola žiadateľka príliš mladá, ale na jej 
naliehanie ju poslal za biskupom. Od 
biskupa Terezka počula to isté. Zostala 
jej už iba jedna možnosť...

Svätý Otec Lev XIII. práve oznámil, 
že v roku 1887 bude oslavovať výročie 
svojej kňazskej vysviacky. Terezke sa 
podarilo presvedčiť otca, aby sa spolu 
vybrali na púť do Ríma. Keď došli na 

miesto, postavili sa do radu na pápež-
ské požehnanie a keď prišli na rad, 
dievča sa obrátilo na pápeža s prosbou 
o jeho súhlas. Pápež jej odpovedal: Ak 
je to Božia vôľa – vstúp.

Obeta za hriechy vlasti
Ďalšie obdobie života sv. Terezky je 

plné utrpenia každého druhu. Dieťa 
vychované v hojnosti sa náhle ocitlo v 
kláštore s veľmi prísnymi pravidlami. 
V kláštore bola zima, cely, chodby ani 
kaplnka neboli vykurované a na spa-
nie na tvrdom matraci mali sestry iba 
jednu prikrývku. Často nemohla v 
noci zaspať kvôli chladu, takže zaspala 
až ráno, no to zas nestihla prísť včas na 
modlitby. Mala tiež veľkú ťažkosť sú-
strediť sa na duchovné meditácie, kto-
rým sa mníšky venovali až dve hodiny 
denne. Bola to však iba malá predzvesť 
utrpení, ktorými Pán Boh chcel zoce-
liť jej ušľachtilú dušu a priviesť ju k ne-
beskej odmene.

Krátko po vstupe do kláštora sa do-
zvedela o psychickej chorobe, na ktorú 
ochorel jej milovaný otec. Okrem toho 
sama ochorela na tuberkulózou, pre-
tože jej slabý organizmus nevydržal 
tvrdé životné podmienky. A k tomu 
pribudli aj utrpenia iného druhu...

Keď Terezka počúvala o strašnej re-
volúcii vo Francúzsku, pocítila neodo-
lateľnú túžbu zadosťučiniť za takéto 
veľké hriechy. Pán vypočul jej prosby, a 
tak sa pre túto Božiu služobnicu začala 
cesta opravdivého nasledovania Ukri-
žovaného Krista.

Hľadanie zmyslu
Od začiatku svojej rehoľnej cesty 

prežívala svätica duchovné trápenia – 
avšak teraz sa ukázalo, že sa mala na-
vždy zrieknuť aj všetkej Božej útechy 
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na tejto zemi. Bola si vedomá, že Boh 
jestvuje, ale nijako to nepociťovala.

Svoj vzťah s Bohom začala nazývať 
„malou cestou“. Všetkých povzbu-
dzovala, aby nasledovali samotného 
Krista, ktorý povedal: Buďte svätí, pre-
tože Ja som svätý.

Pohnutá láskou, ktorá, hoci zbavená 
akejkoľvek emócie, bola čoraz silnejšia, 
napísala: Je iba Ježiš, nič iné. Objavo-
vala Jeho krásu i nádej, ktorú zanechal 
ľuďom: Je to nádherná ľalia našich 
duší. Áno! Ježišova tvár je žiarivá, ale 
ak je taká krásna uprostred rán a sĺz, 
aká bude, keď ju uvidíme v Nebi?

V utrpení prekvitala bezmedzná 
láska túžiaca obetovať sa. Ale Terezka 
čoraz silnejšie pociťovala túžbu sú-
časne žiť všetky povolania, ktoré exis-
tujú v Cirkvi...

Svätica priznala, že chce „osvecovať 
duše ako proroci, učitelia“, zároveň byť 
misionárkou v rôznych častiach sveta a 
znášať všetky možné druhy mučeníc-
tva, len aby nasledovala Kristove kroky 
a zjednocovala sa s Ním.

Láska je všetko
Pri hľadaní odpovede na svoje di-

lemy siahla sv. Terezka po listoch sv. 
Pavla, v ktorých píše o Kristovom mys-
tickom tele a o rôznych druhoch povo-

lania jeho údov. Z čítania vyvodila naj-
dôležitejšie poučenie, že všetky Božie 
dary a povolania neznamenajú nič 
bez lásky. Taká jednoduchá odpoveď, 
ale pre túto Božiu bojovníčku to bolo 
ozajstné zjavenie! – Pochopila som, že 
láska v sebe obsahuje všetky povolania, 
že láska je všetko, zahŕňa všetky časy 
a všetky miesta, jedným slovom – je 
večná – napísala.

Až s týmto objavom sa jej Malá cesta 
naplnila a široká túžba lásky, ktorá do-
teraz trhala Terezkino srdce, sa úplne 
zamerala na to, v čom mohla ona pre-
ukázať svoju lásku k Pánovi – na do-
konalosť v každodennom utrpení a na 
premáhanie seba. Človek nemusí vyjsť 
na bojisko, aby bol skutočným víťa-
zom.

Stačí víťaziť v každodenných drob-
ných potýčkach, čo pre svätú Teréziu 
od Dieťaťa Ježiša znamenalo rôzne 
umŕtvovania vlastnej vôle a sebalásky.

O svätej Terézii z Lisieux, ktorú sv. 
Pius X. nazval „najväčšou sväticou 
modernej doby“ – možno povedať ešte 
čosi viac:  Je jednou z najväčších svätíc 
všetkých čias, pretože dáva skutočne 
katolícku odpoveď na otázku o zmysle 
života, ktorú si človek vždycky kladie.

FO
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Je zrejmé, že názov ruženec pochá-
dza od slova ruža. V stredovekej la-
tinčine označovalo slovo rosarium ru-
žovú záhradu. A Najsvätejšia Panna je 
v niektorých stredovekých poémach 
nazývaná Ružovou záhradou.

V ruženci sú na seba nadväzujúce 
Zdravas‘ Mária chápané ako du-
chovné ruže, ktorý veriaci predkladá 
Najsvätejšej Panne Márii, pričom 
takto symbolicky pletie ružovú ko-
runu alebo veniec z ruží (preto sa na-
príklad po taliansky ruženec zvykne 
nazývať taktiež corona, po francúzsky 
chapelet, čiže doslovne koruna, veniec 
na označenie jednej tretiny ruženca. 
Táto tretina sa po portugalsky nažíva 
Terço (čiastka) a pomocou tohto názvu 
sa v portugalsky hovoriacich krajinách 
označuje samotná aj ružencová pobož-
nosť). 

Symbolika ruže
Ruži zodpovedá bohatá a rôznorodá 

symbolika. 
Už Kniha múdrosti vkladá do úst 

zhýralcov slová: „Ovenčime sa pukmi 

ruží prv, než odkvitnú.“ (Múd 2,8) V 
starovekom svete bolo venčenie sa 
ružami znakom radosti; často radosti 
svetskej a hriešnej, teda takej, ktorá 
nemala vzťah k Bohu, ba priam mu 
protirečila. 

Práve preto, že ruža sa takto spájala 
s nezriadeným životom pohanov a do-
konca i s pohanským kultom (ružami 
korunovali podobizne svojich bohov 
na znak toho, že im odovzdávajú svoje 
srdcia), mnohí prvotní kresťania kate-
goricky odmietali jej využitie v preu-
kazovaní úcty pravému Bohu. Odmie-
tali všetko, čo by im mohlo pripomínať 
čosi zo sveta, s ktorým sa práve radi-
kálne rozlúčili.  Preto sa motívy ruže 
vôbec nepoužívali v modlitebných for-
mulách či pri dekorovaní miest kultu, 
v posvätných predmetoch a nádobách 
alebo liturgických ozdobách (rúchach, 
ktoré kňazi používali pri nábožen-
ských slávnostiach) či dokonca v bežne 
používaných predmetoch. To tiež vy-
svetľuje takmer úplnú absenciu motívu 
ruže v rímskych katakombách.  

AKÝ JE PÔVOD 
NÁZVU RUŽENEC? 

Tento článok je úryvkom nami vydanej knihy "Ruženec - záchrana pre 
svet", brazílskeho autora A. Borelliho, ktorá prvýkrát vyšla v slovenskom 

jazyku v roku 2019.
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OBJEDNAŤ  
web:  

www.ruzenec.org  
t. č.: 

02 / 222 000 63  
(po-pia 8.30-16.00 hod.)

Avšak po víťazstve kresťanstva nad 
pohanstvom, po prenasledovaniach 
prvých storočí a zotretí tohto zväzku 
so slabosťami a hriechom, kresťania vo 
všeobecnosti prijali symboliku a meta-
forický význam ruže. 

Samozrejme, táto metafora bola po-
užitá v prvom rade vo vzťahu k naj-
dokonalejšiemu z bežných stvorení 
– Najsvätejšej Panne Márii, ktorá je 
v Loretánskych litániách označovaná 
ako Ruža duchovná (Loretánske li-
tánie sú zbierkou invokácií k Panne 
Márii – latinsky lauretum, ktorá sa 
zvykla v Taliansku modliť po ruženci). 

Mária, vyvýšená nad 
všetky stvorenia 

Ako ruža svojím tvarom a neobyčaj-
nou vôňou prevyšuje všetky iné kvety, 
tak stojí Panna Mária nad všetkými 
obyčajnými stvoreniami. Nad ňou je 
iba Vtelené Slovo, ktorého ľudská pri-
rodzenosť je spojená s božskou pri-
rodzenosťou, v jednej osobe, ktorá je 
božskou: druhej osobe Najsvätejšej 
Trojice....

(pokračovanie nabudúce)
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Získate nielen duchovné 
výhody:

1. Každý mesiac využijete privilé-
gium svätej omše, ktorá bude slúžená 
na Vaše úmysly a za Vašich najbližších.

2. Dostanete každodennú modli-
tebnú podporu rehoľných sestier, ktoré 
veľkodušne súhlasili spojiť prosby a 
úmysly Apoštolov Fatimy so svojimi 
modlitbami. Pre tento účel stačí, ak 
nám napíšete svoje úmysly na nami 
zaslaný formulár.

3. Dostanete Diplom Apoštola Fa-
timy, ako prejav uznania za Vašu účasť 
v tejto kampani.

4. Dostanete nálepky s vyobrazením 
Panny Márie Fatimskej, ktoré sú už 
posvätené kňazom.

5. Po troch mesiacoch svojho člen-
stva dostanete farebnú podobizeň 
Panny Márie Fatimskej–tej,ktorá zá-

zračným spôsobom plakala v New 
Orleanse v roku 1972. Táto podobizeň 
bola vytlačená vo forme plagátu, špe-
ciálne pre členov Fatimského Apošto-
látu tak, aby mohol byť zarámovaný.

6. Šesťkrát ročne bezplatne získate 
dvojmesačník „Spojenectvo s Máriou” 
s aktuálnymi informáciami o kampa-
niach a iniciatívach Nadácie Slovakia 
Christiana a tiež s materiálmi pre mo-
rálnu a náboženskú formáciu.

7. Po šiestich mesiacoch účasti v 
tomto apoštoláte dostanete posvätenú 
sošku Panny Márie Fatimskej.

8. Po jedenástich mesiacoch účasti 
na v tomto apoštoláte dostanete od-
znak Apoštola Fatimy.

9. Po roku trvania Vášho členstva 
sa zapojíte do žrebovania o niekoľ-
kodňový pútnický zájazd do Fatimy.

 

Milujete Božiu Matku? Šírte Jej posolstvo! Pri-
dajte sa ešte dnes do našej duchovnej rodiny. 

Veľkou výsadou účasti na fatimskom Apoštoláte je 
duchovná pomoc pre desaťtisíce katolíkov na Slo-
vensku. Vďaka mesačným príspevkom Apoštolov, 

ako aj vďaka Vašej podpore, budú môcť naši krajania spoznať Fatimské po-
solstvo a odpovedať na výzvy Najsvätejšej Panny Márie.

MÁRIA JE TIEŽ      
MOJA MATKA
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MÁRIA JE TIEŽ      
MOJA MATKA
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SPOLOČNE SME SA MODLILI ZA ODMIETNUTIE 
ISTANBULSKÉHO DOHOVORU

Na sviatok Panny Márie Lurdskej 11. 
februára sa pracovníci nadácie zúčast-

nili na modlitbovom stretnutí Sloven-
ského dohovoru za rodinu zameranom 
na čo najrýchlejšie vyriešenie situácie 
ohľadne tzv. Istanbulského dohovoru. 
Pôvodne sa na ňom mal zúčastniť aj 
otec Kuffa, ale zákaz svojho biskupa 
nakoniec nemohol prísť. Miesto podu-
jatia konania sa na poslednú chvíľu 
presunulo pred Úrad vlády, kvôli pred-
pokladaným provokáciám. Celé pod-
ujatie bolo apolitické a malo výlučne 
duchovný charakter.

POĽSKÝ PROFESOR PREDNÁŠAL O NEBEZPEČENSTVÁCH 
NEVHODNEJ SEXUÁLNEJ VÝCHOVE A ISLAMIZÁCII EURÓPY

V dňoch 3.-6. februára mal na Slo-
vensku prednáškové turné významný 
rímskokatolícky kňaz a profesor Da-
riusz Oko, ktorý pôsobí na Pápežskej 
univerzite sv. Jána Pavla II. v Kra-
kove. Zahájil ho v Košiciach v kostole 
sv. Antona Paduánskeho, kde objasnil 
nebezpečenstvá sexuálnej výchovy. O 
niekoľko dní sa v Nitre stretol s pe-
dagógmi, ktorým podrobne vysvetlil 
riziká sexualizácie mládeže a  v Bra-

tislave mal prednášku o hrozbách is-
lamu pre Európsku civilizáciu.
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NAVŠTÍVILI SME CHORVÁTSKY ZÁHREB
Dvojčlenná delegácia našej nadácie sa 10. februára 2020 na pozvanie partner-

skej organizácie Vigilare zúčastnila na slávnostnej bohoslužbe pri príležitosti 60. 
výročia úmrtia blahoslaveného Alojzija Stepinaca, záhrebského arcibiskupa a kar-
dinála. Alojzije Stepinac viedol záhrebskú diecézu v neľahkých časoch 2. svetovej 
vojny a následne bol kruto prenasledovaný a väznený komunistickým režimom. 
Zomrel v roku 1960 a v októbri 1998 bol vyhlásený za mučeníka a pápežom Jánom 
Pavlom II. beatifikovaný. Spomienka pripadá na 10. februára.

NADÁCIA APELOVALA NA 
BUDÚCEHO PREMIÉRA: 
CHCEME PRORODINNÝCH 
MINISTROV!

Nadácia Slovakia Christiana sa pri-
pojila k výzve ďalších organizácií adre-
sovanej budúcemu premiérovi Igorovi 
Matovičovi, v ktorej ho žiadajú, aby na 
posty ministra zdravotníctva, školstva 
a kultúry navrhol prorodinne a hodno-
tovo orientovaných kandidátov.

Foto: cs.wikipedia.org/Ejkoo
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Ako viac sa ešte dá vyzdvihnúť 
pompéznosť toho, čo sa deje 
počas svätej omše? Pokiaľ to 
podmienky dovoľujú, treba 
najslávnostnejšie ako to len 
ide. Ďakujeme aj pani Danke 
z Michaloviec, ktorá sa venuje 
tomu viac:

„Dovoľte mi vysloviť Vám všetkým 
poďakovanie za to, čo robíte prostred-
níctvom Vašich publikácii. Som histo-
rička umenia a mojim aj profesijným 
zameraním je aj  sakrálne umenie - a 
v našej oblasti ikony. Ako veriaca mám 
aj iný záujem a potešenie z práce, ktorú 
je mi umožnené vykonávať. Posledné 
vydanie dvojmesačníka mi zvlášť pri-
nieslo radosť. Aj prostredníctvom ta-
kých článkov ľudia pochopia niektoré 
súvislosti. Prajem Vám radosť z Vašej 
práce (čo verím, pretože bez toho by sa 
to asi nedalo), a veľa vďačných čitate-
ľov.“

Danka 

Z množstva listov, ktoré sme 
dostali pred parlamentnými 
voľbami sme vybrali len pár. 
V nich nám píšete, podobne 
ako pani Mária z Martina, o 
Vašich modlitbách ku Duchu 
Svätému a Panne Márii, aby 
ste dobre postupovali pri 
voľbe kandidátov do parla-
mentu. Netreba zabúdať na 
tieto modlitby aj naďalej, teda 
po voľbách. Ľudia potrebujú 

podporu, slovom, skutkom a 
modlitbou.

„Vážená Nadácia Slovakia Chris-
tiana, chcem sa Vám poďakovať za 
časopis „Spojenectvo s Máriou“ a za 
veľa pekných povzbudivých slov, ktoré 
tak veľmi potrebujeme, v tejto dnešnej 
dobe. Kde sa ten svet ženie, zrovna do 
záhuby? Bojujete za vieru. Časopis som 
prečítala, je dobrý. Pomodlila som sa 
za Vás 1 ruženec a budem sa modliť aj 
ďalej, aby ste mali silu pracovať a bojo-
vať za vieru. Panna Mária veľmi prosí 
o silu viery a modlitbu ruženca a sľu-
buje, že jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. 
Čakajú nás voľby. Budem prosiť Panny 
Máriu, aby mi posunula takého poli-
tika, čo bude spĺňať kladné úkony.“

Mária

Zakúsili sme aké to naozaj 
je nebyť prítomní na slávení 
svätej omše. Zvlášť počas 
pôstneho obdobia pred Veľkou 
Nocou. Aj keď je toto najpo-
svätnejšie čo tu na zemi máme 
pre veľa ľudí neznámou, prísť 
na slávenie liturgie nemusí 
byť samozrejmosť aj pre nás 
veriacich. Čo sa deje v našich 
srdciach nám priblížila aj 
pani Božena z malej obce pri 
Košiciach:

„Pochválený buď Ježiš Kristus! Úvo-
dom mojich pár riadkov Vás veľmi 
pekne pozdravuje – veľká vďaka za 
nádherný časopis, už som ho prečítala 
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Redakčne krátené, celá mená autorov sú známe redakcii.

a dávam ho ďalej. Som z neho nad-
šená, ale aj zarmútená nad poslednou 
stranou (prečo Matka Božia plače) – to 
sa nedá pochopiť čo sa deje – prečo? 
Súhlasím s Vašimi slovami. Modlím 
sa, aby sa ďalej šírilo to nádherné po-
solstvo z Fatimy. S naším drahým, 
zbožňovaným Pánom Ježišom sa stre-
távame nespočetne krát za deň. Ja som 
mu veľmi vďačná a ďakujem za každý 
deň, za každú hodinu, za každý zázrak 
a zároveň odprosujem za všetko, čo 
sa deje na Slovensku – je to nepocho-
piteľné. Prežívanie sv. omše pre mňa, 
je to veľká milosť byť na svätej omši. 
Najúžasnejšia chvíľa pre mňa je obeto-
vanie a pozdvihovanie. Je to chvíľa pre 
stretnutie s našim Drahým Spasiteľom. 
V tejto vzácnej chvíli ho odprosujem, 
ďakujem ale aj prosím, vyprosujem aj 
pre Vás požehnanie, pomoc a ochranu 
pre Vašu misiu.

Božena

Viera a obeta v láske. Inak 
to snáď ani nejde. Chceme aj 
takto všetkých povzbudiť, čo 
sa trápia a namáhajú ako aj 
pani Eva z obce pri Spišskej 
Novej Vsi. Jej Svedectvo je na-
ozaj silné a podľa vzoru Pána 
Ježiša aj ona plní evanjelium: 
„Prinášajte teda ovocie hodné 
pokánia“ MT 3:8.

„Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 
Konečne Vám idem trocha napísať a 
hlavne poďakovať za krásne darčeky. 
Mám zo sošky našej najdrahšej Ma-
tičky veľkú radosť. (pani je členkou 

Fatimského Apoštolátu). Verím, že po-
môže v mojej rodine, lebo ju neustále 
prosím už veľa rokov a moji synovia sa 
vrátia k viere. To je moje najväčšie trá-
penie. Sú už dospelí a darmo im prí-
zvukujem, že bez Božieho požehnania 
márne naše namáhanie. Mladší má 
manželku bez vyznania. Lebo komu-
nistické zriadenie zanechalo následky, 
najmä ľahostajnosť vo viere. Pre nich je 
to pohodlnejšie. Som z toho nešťastná. 
Ja trpím na Parkinsonovu chorobu už 
10 rokov a už nemám silu na túto tému 
rozprávať. Hneď sa urazia. Čo iné mi 
ostáva, ako modlitba? Obetovala som 
túto moju chorobu za ich obrátenie! 
Modlím sa aj za Váš kolektív, aby sa 
Vám darilo a Vaša námaha nebola 
daromná. Verím, že raz bude odme-
nená a ako Panna Mária povedala: 
„Moje Nepoškvrnené Srdce Zvíťazí.“ 
Pozdravujem Vás. Vaša čitateľka 

Eva

ADRESA REDAKCIE:
ul. Palackého 4
811 02 Bratislava
tel.: 02 / 222 000 63

 E-MAIL

redakcia@spojenectvosmariou.sk

 FACEBOOK
https://www.facebook.com/slovakia-

christiana
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Pakistan: kresťan zabitý 
za umývanie sa pri studni. 
Dôvodom bolo "znečistenie 
vody"

22-ročný pakistanský kresťan 
Saleem Masih zomrel na ná-
sledky útoku moslimov po tom, 
čo sa umyl vodou z miestnej 
studne, v dedine Kasur v provin-
cii Pandžáb.

Po tom, ako sa 25. februára vrá-
til z poľa, sa Saleem Masih na 
chvíľu zastavil pri studni, aby 
sa umyl. Čoskoro prišla skupina 
moslimov, ktorí ho nazvali "špi-
navým kresťanom" a obvinili ho 
zo "znečistenia vody" a potom na 
neho fyzicky zaútočili. Saleemovi 
zviazali ruky a nohy, bili ho kovo-
vými tyčami a vláčili ho po zemi.

Podľa novín Pakistan Today 
sa zbitý kresťan dva dni po 
útoku ocitol v nemocnici, kde 
ale zomrel na následky zranení. 
Jeho otec, Ghafoor Masih, obvi-
nil prítomných policajtov, ktorí 
pri útoku na jeho syna "pomáhali 
ako diváci".

Pakistanský premiér Imran 
Khan vyhlásil: "Každý obyvateľ 
Pakistanu, ktorý zaútočí na na-
šich nemoslimských občanov 
alebo na ich posvätné miesto, 
bude tvrdo potrestaný. Naše 
menšiny sú rovnocennými ob-
čanmi tejto krajiny,“ dodal. Ejaz 

Alam Augustine, minister pre 
ľudské práva a menšiny v Pan-
džábu, dôrazne vyhlásil, že "proti 
vinníkom a policajtom budú pri-
jaté prísne opatrenia".

Francúzsko: Moslim 
donášal marockým tajným 
službám na "rúhača"

Idriss Sihamedi, islamista žijúci 
vo Francúzsku, varoval v osobit-
nom liste marockého veľvyslanca 
Chakiba Benmoussa, pred "rú-
hačom" francúzskej národnosti, 
ktorý sa chystá zdržiavať v Ma-
roku.

Sihamedi je známy francúz-
sky salafista, ktorý sa nedávno 
preslávil kritizovaním stretnutia 
prezidenta Emmanuela Macrona 
s pakistanskou prenasledovanú 
kresťanskou Áziou Bibi. Poslal 
do Maroka správu, o ktorej sa 
domnieva, že by mala zaujímať 
marocké bezpečnostné služby. 
Uvádza v nej meno, dátum naro-
denia a bydlisko vo Francúzsku a 
fotografiu "rúhača".

 Podľa Sihamediho obvinený 
Francúz spáchal "vážne urážky, 
ktoré spôsobili zmätok vo fran-
cúzskej  moslimskej komunite  
a môžu sa premeniť na násilné 
činy".

Sihamedi je šéfom radikálneho 
francúzskeho moslimského zdru-
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ženia Bakara City, ktoré je už nie-
koľko rokov vo hľadáčiku fran-
cúzskej polície a bezpečnostnej 
služby.

Taliansko: Pornografia 
zadarmo pri boji s 
koronavírusom

Talianska vláda ohlásila kvôli 
koronavírusu karanténu pre celú 
krajinu. Jeden z platených inter-
netových serverov, poskytujúci 
pornografický obsah, sa v reakcii 
na tento stav rozhodol, že svoje 
platené služby poskytne Talia-
nom minimálne na mesiac za-
darmo a užívatelia v karanténe 
nebudú musieť zadávať číslo svo-
jej kreditnej karty.

Taliansko je najhoršie postih-
nutou európskou krajinou, kde 
na koronavírus umierajú denne 
stovky ľudí. V krajine sú už dlho 
zatvorené všetky kostoly a miest-
nym obyvateľom je zadarmo po-
núkané porno.

Belgicko: Rastúca vlna 
eutanázie. Proces je mimo 
kontroly

Potom, čo bola 38-ročná Bel-
gičanka usmrtená "lekármi", ro-
dina sa ich rozhodla zažalovať. 
Ukázalo sa totiž, že žena nebola 
vážne chorá, ale psychicky sa 

zrútila po roz-
chode so svojím 
partnerom. Dva 
mesiace pred 
podaním smr-
tiacej injekcie 
jej bol diagnos-
tikovaný autizmus, ale zatiaľ ne-
bolo pristúpené k žiadnej liečbe.

Tri zdravotnícki pracovníci, 
ktorí sa starali o Tine Nys a pri-
viedli ju až k "asistovanej samo-
vražde" boli obvinení z poruše-
nia predpisov a otrávenia ženy. 
Prípad sa v prvej súdnej inštancii 
skončil oslobodením obvinených, 
ale pozostalí sa proti rozhodnu-
tiu súdu odvolali.

Príbuzní nešťastnej ženy a ob-
hajcovia života v Belgicku poža-
dujú zmenu zákona, ktorá zastaví 
zneužívanie a svojvoľné naklada-
nie s "jednosmernými lístkami". 
V súčasnej dobe v tejto malej kra-
jine rastie smrtiaca vlna. V roku 
2019 sa obeťou tzv. eutanázie 
stalo viac ako 2 600 ľudí, čo je o 
12 percent viac ako pred rokom.

Sprac. VK

Prosíme o modlitbu „Otče náš” a 
„Zdravas, Mária...” na úmysel odči-
nenia za každý pohoršujúci a uráž-
livý čin voči Pánovi Ježišovi a jeho 
Matke a tiež za prenasledovaných 
kresťanov.



Pútnicke miesto:

Bíňa
Pútnické miesto Bíňa dýcha staroby-

losťou. Uprostred tejto obce, ktorá sa 
nachádza severne od Štúrova dominujú 
pamiatky románskej architektúry a sprí-
tomňujú nám svet našich predkov. 

Pútnická tradícia je tiež veľmi staro-
bylá. Cieľom putovania veriacich je Svätá 
studňa, nachádzajúca sa 
na kraji dediny. Pri nej 
sa nachádza murovaná 
kaplnka Panny Márie 
Lurdskej, postavená v 
rokoch 1927 – 1928. Tá 
nahradi la pôvodnú, 
drevenú, ktorá zhorela v 
roku 1925. 

Svätú studňu objavil 
podľa legendy sám kráľ 
sv. Ladislav. Keď ute-
kal pred svojimi prena-
sledovateľmi, zabodol 
meč do zeme, klesol na 
kolená a prosil Pannu 
Máriu o pomoc. Tá 
jeho prosbu vypočula, 
kráľ nepriateľom uni-
kol a keď vytiahol meč 
zo zeme, začal vytekať 
prameň. Na tom istom 
mieste sa potom viac krát zjavila Panna 
Mária. Ľud čoskoro začal konať k zázrač-
nému prameňu púte a koná ich podnes 
na Turíčny pondelok, aj  počas sviatkov 
Panny Márie - 15. augusta a 8. septembra. 
Len bezbožný komunistický režim si do-
volil prerušiť túto stáročnú tradíciu.

Púť konaná 15. augusta, na sviatok Na-
nebovzatia Panny Márie je spojená s do-

žinkami a stáva sa popri prejave viery aj 
demonštráciou vernosti ľudovým tradí-
ciám a odkazu predkov. Procesia vyob-
liekaná do krojov nesie veniec z klasov a 
chlieb upečený z novej múky, ktorý kňaz 
požehná. 

Duch tradičnej zbožnosti však na nás 
dýchne aj pri krásnych 
románskych pamiat-
kach, na ktoré je obec 
oprávnene hrdá. Im-
pozantný dvojvežový 
kostol Nanebovzatia 
Panny Márie, postavený 
v roku 1217 spolu so za-
niknutým kláštorom, 
je nemým svedkom 
viery, ale aj utrpenia. 
Brutálne nájazdy tu-
reckých moslimov kos-
tol v roku 1683, v roku 
ktorý rozhodol o bytí 
a nebytí kresťanstva v 
strednej Európe (bitka 
pri Viedni), zničili a 
vypálili. Nezdolali ho 
ani barbari 20. storočia 
počas II. svetovej vojny. 
Nemecká armáda zni-

čila portál a sovietska armáda svätyňu. 
Avšak bol obnovený a stojí dodnes ako 
symbol nezničiteľnosti kresťanstva. 

Podobne ako neďaleko neho stojaca 
krásna románska rotunda, v ktorej sa za-
chovali nástenné maľby z 12. storočia. Je 
zasvätená 12 apoštolom. 

BM

MARIÁNSKE
STRANY

Foto: sk.wikipedia..org/LMih


