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Informačník Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

“Najmilší synovia, žite v mojom pokoji.
Dnes si pripomínate
moje prvé zjavenie v chudobnej Cova da Iria vo Fatime. Zostúpila som
z neba ako vaša Matka a Kráľovná. Zjavila som
sa vám v jase svojho nepoškvrneného svetla.
Ukázala som sa ako Žena odetá slnkom, ktorá
má za úlohu sformovať si šík pre rozhodujúce
chvíle boja. Toto je čas môjho veľkého svetla. Toto je čas modlitby a pokánia. Volám
vás i dnes, aby ste sa modlili najmä za obrátenie úbohých hriešnikov, ateistov a duší
vzdialených od Boha. Modlite sa stále svätý ruženec. Prinášajte za záchranu duší
modlitby a obety, pretože znovu vám to opakujem, mnohí prichádzajú do pekla, lebo
niet nikoho, kto by sa za nich modlil a obetoval.
Toto je čas obrátenia a návratu k Pánovi. Beriem vás za ruku ako Matka
a vediem vás po ceste dobra, lásky a svätosti. Vyprosujem pre vás milosť pokánia,
aby ste mohli žiť vzdialení hriechu, zlu a egoizmu. Nech sa každý deň rozmnožuje
počet mojich synov, odriekajúcich sa hriechu, aby kráčali po ceste milosti Božej.
Nech je stále dôslednejšie zachovávaný a praktizovaný Zákon Pána. Tak vás bude
mnoho vašich bratov nasledovať po ceste spásy a návratu k Pánovi. Toto je čas
môjho pokoja. Dávam dar svojho pokoja synom, ktorí ma počúvajú a zasväcujú
sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Vediem vás k životu v pokoji srdca i duše. Spôsobujem, že vaša myseľ zostáva jasná i uprostred veľkých zmätkov. Najmä vo chvíľach
nebezpečenstva a skúšky zakusujete moju materskú prítomnosť.
Značím vás svojou pečaťou, aby ste mohli všade
rozlievať svetlo viery, svätosti a lásky v týchto dňoch
hlbokých temnôt. Toto je čas veľkého milosrdenstva.
Srdce Ježišovo sa chystá vyliať prúdy svojej Božskej
milosrdnej lásky. Pre svet nastala hodina veľkého milosrdenstva. Zostúpi ako rosa na každú ranu, otvorí
najtvrdšie srdcia, očistí duše ponorené do hriechu,
hriešnikov privedie k obráteniu a všetkým udelí milosť
úplnej obnovy.
/PMK 13.maja 1988/
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Zasväťte sa môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu
„Prišla som z neba požiadať vás
o zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému
Srdcu, vaším prostredníctvom sa teraz
uskutočňuje to, čo som žiadala vo Fatime.
Vy sa zasväcujete môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a vediete duše, vám zverené,
k tomuto zasväteniu, ktoré som si priala.
Zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému
Srdcu! Tomu, kto sa mi zasvätí, zas ja
sľubujem spásu: ochranu pred bludom na
tomto svete a večné spasenie. Dosiahnete
ho mojím zvláštnym materinským zásahom.
Je to ako vakcína, ktorú vám dávam ako
dobrá Matka, aby som vás uchránila pred
nákazou ateizmu, ktorý zohyzďuje toľko mojich
detí a vedie ich k duchovnej smrti. Toto je doba,
ktorú som predpovedala. Je to hodina očisty. (...)”
/PMK 13.5.1976/
V uplynulom roku sme oslavovali 90-té výročie fatimských zjavení, a tak
je namieste, že sa celá Cirkev viac zastavovala pri odkaze Fatimy. Aj my v našich
večeradlách sme si viac uvedomovali dôležitosť úkonu zasvätenia sa Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Vo svojich príhovoroch v modrej knihe Panna Mária sľubuje
ochranu pred bludmi na tomto svete a večné spasenie. Denne vidíme ako bludy
dnešnej doby zasahujú mnohé duše, ktoré strácajú orientáciu a svetlo. Koľko rodín
sa rozpadáva, koľko detí už v útlom veku majú skúsenosť hriechu, koľko mladých
ľudí padá pod jarmo drogy, alkoholu, sexu. Keď sa ľudsky dívame na svet okolo nás,
všetci pociťujeme, že tento svet je púšťou bez Boha, a že naša generácia je stratená.
O to viac cítime potrebu ochrany a pomoci Božej Matky. A preto je namieste, aby sme
nestrácali čas zbytočnými rečami, ale zobrali do rúk ruženec a vyprosovali pre nás
i pre celé ľudstvo obrátenie a pokánie. A nezabudnime, Boh nám pre tieto ťažké časy
ponúkol srdce Matky – stačí ak zasvätením vstúpime do Jeho vnútra, aby sme boli
uchránení od mnohého zla. Využime tento prostriedok našej záchrany a zasväcujme
seba, svoje deti, rodiny, pracoviska, farnosti. Sú už mnohé svedectvá, kedy vďaka
zasväteniu sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie evidentne bolo zastavené zlo,
ktoré ohrozovalo jednotlivcov, rodiny i národy. Budúcnosť ľudstva môže byť šťastná
a krásna, ak ju vložíme do Máriinho Srdca. A Ona vo Fatime prisľúbila víťazstvo Jej
Srdca. Nech Fatimská Panna Mária kráča s nami a oroduje za nás hriešnych teraz
i v hodine našej smrti.
Marta Uchalová - INSPM
FATIMA 4 / 2008

3

Zasvätenie školy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
... Chcem vám povedať, že dnes je moje Nepoškvrnené Srdce potešené vašou
odpoveďou, zasvätením a modlitbou. Priveďte čo najväčší počet mojich
detí k zasväteniu môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré si prajem a žiadam.
Vy, účastníci tohto večeradla, sa stávate apoštolmi zasvätenia môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu....
/PMK 25.2.1988/
Trinásteho mája 1917 sa v chudobnej Cova da Iria zjavila P. Mária
a prostredníctvom troch malých detí zanechala svetu posolstvo a uistenie víťazstva
jej Nepoškvrneného Srdca. Pravdivosť
zjavenia bola potvrdená trinásteho októbra
v tom istom roku slnečným zázrakom,
ktorý zhliadlo veľké množstvo zvedavcov
a pútnikov. Posolstvo z Fatimy je teda
prorockým posolstvom a fatimské zjavenie
je natoľko rozhodujúce v dejinách spásy
a ľudstva, že ho nachádzame predpovedané
vo Svätom Písme v Jánovej Apokalypse: „Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena
odetá slnkom...“ (Zj 12,1)
Od tejto doby uplynulo deväťdesiat rokov a práve v tomto okrúhlom výročí
odpovedala na výzvu P. Márie z Fatimy aj Združená stredná škola v Snine. Naša
škola sa v posledných školských rokoch zaraďuje (s počtom žiakov okolo sedemsto
a zamestnancov okolo sto) medzi najväčšie školy Prešovského samosprávneho kraja.
Škola bola zriadená VÚC Prešovského samosprávneho kraja v Prešove v septembri
2002 zlúčením SOU poľnohospodárskeho, SOU strojárskeho a Obchodnej akadémie
v Snine.
Z iniciatívy školy vzišla myšlienka zasvätenia školy Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Keďže toto obdobie
je pre všetky stredné školy časom maturít
a záverečných skúšok, bol k tejto idei
doplnený aj ďalší dôležitý úmysel
– vzývanie o pomoc a dary Ducha Svätého pre maturantov a žiakov končiacich
štúdium a zároveň poďakovanie za pomaly sa končiaci školský rok. Dňa 21. mája
2007, v trvaní turičnej novény, sa z uvedených pohnútok uskutočnilo mimoriadne
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večeradlo modlitieb Sninského dekanátu, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci, žiaci,
rodičia, priatelia združenej školy a oslovení ľudia dobrej vôle. Program sa začal
v popoludňajších hodinách v kostole Povýšenia sv. Kríža v Snine. O organizáciu
modlitbového večeradla sa postarali pracovníci školy. V zmysle naplnenia výzvy
sv. Pavla: „Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky
bez hnevu a hádok.“ (1Tim 2,8), sa svätý ruženec modlili muži – zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, priateľov a žiakov školy. V priebehu
modlitbového večeradla sa uskutočnil okrem osobného zasvätenia aj akt zasvätenia
školy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Slávnostnú mládežnícku sv. omšu celebroval J.E. otec biskup Mons. Bernard Bober.
Na sv. omši sa aktívnou účasťou lektorov, žalmistov a prednášaní prosieb zapojili nielen žiaci našej združenej školy, ale aj ostatných škôl v Snine, ba dokonca aj
zástupca Gymnázia Humenné. Obetné dary boli výsledkom prác žiakov odborného
výcviku pod vedením majstrov odbornej výchovy našej školy. Žiaci učebného odboru cukrár upiekli a ozdobili modro-bielu tortu v tvare srdca symbolizujúcu čisté
Nepoškvrnené Srdce P. Márie s nápisom – Víťazstvo Márie. Učebný odbor kuchár
a predavač sa postaral o darčekový kôš a misu ovocia. O povznesenú myseľ a srdcia
sa pričinila mládež miešanými zborovými
spevmi.
Poslednou časťou celého programu bolo agapé, ktoré sa uskutočnilo
po skončení sv. omše v priestoroch ZSŠ
v Snine. Na ňom mali účasť zástupcovia odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja Prešov, primátor mesta
Sniny, riaditelia základných a stredných
škôl Sniny, ďalší predstavitelia verejného
života mesta, blízkeho i vzdialenejšieho
okolia a predstavitelia duchovného života
na čele s J.E. otcom biskupom.
Keďže akcia podobného formátu a rozsahu sa doposiaľ v našom okolí
neudiala a bola podľa konštatovania účastníkov jedinečná, potešilo nás vyjadrenie
otca biskupa o začatí tradície.
Záverom by som chcela vysloviť úprimné poďakovanie vedeniu školy
na čele s riaditeľom Ing. Š. Ivanom, všetkým jej zamestnancom, žiakom, rodičom
a priateľom, ktorí aktívnou prácou a účasťou podporili akciu, a tak sa pričinili
o nezabudnuteľné dielo duchovného a telesného rozmeru. Vďaka patrí aj vicedekanovi farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine vdp. A. Tomašovi, ktorý podporil
myšlienku.
V epilógu ešte jeden prekvapujúci postreh: V prvom večeradle, ktoré
sa konalo po Nanebovystúpení Pána sa na modlitbách o vzývanie Ducha Svätého
s Pannou Máriou zdržiavalo dvanásť apoštolov. V našom modlitbovom večeradle
sa pri Pánovom oltári zhromaždilo vrátane s otcom biskupom dvanásť kňazov. Pred
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oltárom stála umiestnená socha fatimskej P. Márie ako živý symbol jej prítomnosti.
P. Mária v posolstve modrej knihy hovorí: „Nebojte sa. Kam vstúpim ja, tam
vstúpi so mnou istota. Nič vám nebude chýbať. Ja zdokonalím vašu činnosť, očistím
vašu vlastnú prácu. Budem mať účasť na všetkých vašich starostiach.“ (23.7.1987)
Panna Mária Fatimská, Kráľovná milosrdenstva, dôverujeme Ti!
Emília Zarembová

Duchovné slovo...
/ Lk 11,15-26/.
Hovorili: Mocou... kniežaťa
zlých duchov, vyháňa zlých duchov.
Vieme, že najťažšie je brániť sa pred
hlúpymi obvineniami. Pán Ježiš, keď
sa podujíma na takúto obranu, bráni
nie natoľko seba, ako chce skôr predísť
pohoršeniu. Ale musíme sa brániť my,
keď nás urážajú falošné mienky, ktoré sa
týkajú nás?
Predovšetkým tieto mienky
nám nespôsobujú žiadnu veľkú krivdu.
To, čo ľudia v nás kritizujú, to veľmi
často nie sme my, ale ľudské predstavy
o nás. Ľudia si predstavujú, že sme
takí alebo onakí; to oni si vytvárajú náš
obraz a dávajú nám rôzne nálepky,
upodozrievajú nás primerane svojim predstavám. A akí skutočne sme – to vieme
najlepšie my sami. Nikto nás nechváli ani
nás neodmieta; chváli alebo odmieta len
to, čim sme podľa jeho mienky.
Keď sa príliš zaoberáme tým, čo si o nás ľudia myslia – staneme sa od nich
závislí, ba čo horšie: staneme sa ich otrokmi; usilujeme sa im prispôsobiť, získať ich
pre seba, bojíme sa, aby nás nevysmiali, sme smutní, že nás nechvália, nedoceňujú
atď. Takto sme fakticky ich otrokmi, otrokmi toho, čo si pomyslia a čo povedia.
Ale či kvôli tomu, čo o nás hovoria, staneme sa inými, než v skutočnosti
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sme? Ak nás majú za múdrych – sme preto aspoň trochu múdrejší? A naopak: ak
nás majú za hlúpych – staneme sa preto hlúpejšími? Je dobré si zapamätať slová
sv. Augustína: Nech hovoria o mne, čo chcú: som kto som, ani väčším, keď ma
chvália, ani menším, keď ma hania.
S tou závislosťou od ľudskej mienky sa spája tiež snaha prispôsobiť sa iným;
porovnávame sa s inými, aby sme sa, božechráň neodklonili od módy, ktorá vládne.
Ale takéto porovnávanie
sa s druhými tiež nie
vždy je pre nás dobré:
môžeme sa vtedy
stať márnomyseľnými
alebo zatrpknutými;
pretože vždy sa nájdu
horší, alebo lepší
ako my.
Jeden spôsob
je najúčinnejší na
ľudské mienky a súdy,
či už krivdiace, či
pochvalné: odpovedať
na tieto súdy pravdou svojho života.
... Učte sa dnes predovšetkým mlčať. Mlčte vo vnútri svojho vnútra, aby
ste počúvali jedine Božie slovo. Zachovávajte mlčanie okolo seba! Neodpovedajte
na kritiky, na ohovárania tých, ktorí vás neprijímajú. Neodpovedajte na posmech
a urážky tých, ktorí vás prenasledujú. Nikoho nesúďte! Vo chvíľach, ktoré vás
čakajú, budete stále viac volaní k mlčaniu. Budete stále viac hovoriť svojím životom.
A z vášho života vyjde tiež na kríži slovo lásky pre všetkých a dokonalej oddanosti
Otcovej vôli.”
/PMK 6.4.1977/

Modlitbové podujatia
Tak ako po minulé roky aj v roku 2008 budeme pokračovať v duchovných
cvičeniach, ktoré budú konané formou večeradla. Často cítime, že ľudsky by sme
chceli konať dobro, ale nemáme dosť síl, lebo sme stále pod tlakom zla. Panna Mária
nás pozýva vstúpiť do trvalého večeradla, aby sme ako apoštoli v jeruzalemskom
večeradle zotrvávali spoločne na modlitbách, a tak vyprosovali pomoc a silu Ducha
Svätého. Tieto duchovné cvičenia budú organizované v jednotlivých dekanátoch,
ktoré organizačne pripravujú naši dekanátny responzabile. Veríme, že budú posilou
pre všetkých, ktorí odpovedajú na pozvanie Panny Márie pre tento apoštolát.
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Program duchovných cvičení a duchovných obnov formou večeradla na rok 2008:
10. - 13. 1. 2008, 17. 1. - 20. 1. 2008 a 24.1.-27.1.2008 budú DC v Herľanoch pre
dekanáty Košíc. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, 055-633 49 24
alebo 0905-412 040

7.2. -10.2.2008 budú DC pre dekanáty Prešova a Solivaru v Herľanoch pri Košiciach.
Informácie podá a prihlášky prijíma Andrejčáková Anna, Janovík 102, č.t. 0904-357
649 alebo 051-793 1185
alebo Namešpetrová Gabriela, Kapušany 383 č.t. 051-7941759 a Marta Matúšová,
Žipov č. 9, č.t. 051-7783407
14.2.-17.2.2008 budú DC pre dekanát Lipany. Prihlášky prijíma a informácie podá
p. Beáta Meková, Ďačov 153, č.t. 051-4574913 alebo Alžbeta Petríková, Pečovská
Nová Ves 194, č.t. 051-4583161
V dňoch 21.2. - 24.2.2008 budú DC pre dekanáty Sereď, Trnava, Nitra a Galanta.
Informácie podá p. Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom, č.t. č.t. 031-7899362
alebo 0903-726 255

V dňoch 29. 2.- 3.3. 2008 budú DC pre dekanát Sabinov. Prihlášky prijíma a informácie podá Ing. Zita Dzuriková č.t. 0915-962 364 alebo 051-4594201
8
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V dňoch 6.3.-9.3.2008 budú DC pre dekanát Vranov nad Topľou. Prihlášky prijíma
p. Magdaléna Balberčáková, Lúčna 818/25, 093 02 Vranov nad Topľou, č.t. 0574423969
V dňoch 27.3.-30.3.2008 budú DC pre dekanát Trebišov, Michalovce a Sobrance.
Informácie podá a prihlášky prijíma Prosbová Mária, Vojčice, č.t. 0904-942260
a p. Marta Javorská, Sobrance, č.t. 0915-532 396
V dňoch 10.4.-13.4.2008 budú DC pre dekanáty Sereď, Trnava, Nitra a Galanta.
Informácie podá p. Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom, č.t. č.t. 031-7899362
alebo 0903-726 255
V dňoch 17.4.-20.4.2008 budú DC pre dekanát Senica. Informácie podá a prihlášky
prijíma Ing. Eva Khúlová, Astrova 1225, č.t. 0904-204224 alebo 034-6516090 alebo
Otília Pisarovičová, Dolná Štvrť 10/365, Myjava č.t. 034-6215402

V dňoch 15.5.-18.5.2008 budú DC pre Rožňavskú diecézu. Prihlášky prijíma
p. Elena Gubániová, Špitálska 19, 984 01 Lučenec č.t. 0908-426868 alebo
p. Gabriela Bartoková, Rúbanisko 1/3, Lučenec č.t. 047-4327903 alebo Ľubomíra
Olahová, nám. L. Svobodu 2862, Lučenec
V dňoch 22.5.-25.5.2008 budú DC pre dekanát Stará Ľubovňa . Prihlášky prijíma
a informácie podá p. Anna Leščinská, Vyšné Ružbachy 149, č.t. 052-4398214 - večer,
alebo 0902-682236
V dňoch 29.5.-1.6.2008 budú DC pre dekanát Bratislava, Pezinok, Malacky, Senec.
Prihlášky na č.t. 0903-575994
V dňoch 12.6. -15.6.2008 budú DC pre dekanát Poprad. Prihlášky prijíma
p. Ing. Emília Králiková, Čenčice, č.t. 0908 634 701 alebo Mária Jannová, Rastislavova 3486/18, Poprad, č.t. 052-7733487, 0902-406464
FATIMA 4 / 2008
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Dňa 21.6.2008 bude duchovná obnova dekanátu Nová Baňa. Informácie podá pani
Helena Kvasničková, Cintorínska 31, Nová Baňa č.t. 045-6856268
V dňoch 10.7.-13.7.2008 budú DC pre dekanát Ružomberok. Informácie podá
a prihlášky prijíma p. Valéria Tkáčiková, Do Dielca 28, 034 01 Ružomberok, č.t.
044/4329800
V dňoch 17.7.-20.7.2008 budú DC pre dekanát Žilina, Rajec, Kys.Nové Mesto,
Čadca, Bytča. Informácie podá a prihlášky prijíma pán Štefanec Ladislav, Pod
Hradiskom č. 7, 010 04 Žilina, č.t. 041-7234036, 0904-274528
V dňoch 6.8.-10.8.2008 budú DC pre dekanátnych responzabile vo Svite . Prihlášky
prijíma INSPM, č.t. 055-6334924, 0905-412040,
V dňoch 21.8.-24.8.2008 budú DC pre dekanát Topoľčany. Prihlášky prijíma
a informácie podá p. Drahomíra Krošláková, Stredňanská 2617, Topoľčany, č.t. 0385321216 alebo 0907-891419
V dňoch 11.9.-14.9.2008 budú DC pre dekanáty Sereď, Trnava, Nitra a Galanta.
Informácie podá p. Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom, č.t. č.t. 031-7899362
alebo 0903-726 255
V dňoch 18.9.- 21. 9. 2008 budú DC pre dekanát Bratislava, Pezinok, Malacky,
Senec. Prihlášky na č.t. 0903-575994
V dňoch 14.11.- 17.11.2008 budú DC pre dekanát Humenné a Snina. Prihlášky
prijíma p. Margita Mochorovská, Kamenica nad Cirochou a p. Mária Pavlíková,
Nemocničná 19, 066 01 Humenné, č.t. 057-7783375 alebo 0903-350 131.
V dňoch 20.11.-23.11.2008 budú DC pre dekanáty Zvolen, Partizánske a Banská
Bystrica. Informácie podá a prihlášky prijíma p. Olga Žiaková, ul. Bellu IV/15,
960 01 Zvolen, č.t. 045-5330948 alebo 0907-871008, alebo Aurélia Barančeková,
Horská 1306/29 Partizánske, č.t. 0903-457893 alebo Gabriel Rybár, Partizánske č.t.
0905-354626
V dňoch 5.12.- 8.12. 2008 budú DC pre Košice a okolie. Prihlášky prijíma INSPM
č.t. 055-6334924, 0905-412040
V dňoch 28.12.2008 - 1.1.2009 budú silvestrovské DC v Herľanoch. Pozývame na
nich všetkých, ktorí chcú prežiť prechod do nového roka v tichu, sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM, 055-6334924, 0905-412040
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Iné duchovné programy
Pre dekanáty Košíc, Prešova, Solivaru a okolia každý mesiac poslednú
stredu v mesiaci bude duchovná obnova formou večeradla v kostole Krista Kráľa
v Košiciach na Moyzesovej ulici so začiatkom o 17.00 hod. v týchto termínoch:
30.1.2008,
30.4.2008,
30.7.2008,
29.10.2008,

27.2.2008,
28.5.2008,
27.8.2008,
26.11.2008.

26.3.2008,
25.6.2008,
24.9.2008,

Informácie k týmto duchovným obnovám podá INSPM Košice,
055-6334924, 0905-412040

Turičná novéna
V dňoch 1.5. - 11.5. 2008 bude turíčna novéna v Gaboltove
v dekanáte Bardejov. Každý deň od 17.00 hod. do 21.00 hod. bude spoločný modlitbový program vrátane sv. omše. Tohto spoločného programu sa budú zúčastňovať
modlitbové skupiny týchto dekanátov:
1.5. dekanát Vranov,
2.5. dekanát Solivar,
3.5. dekanát Lipany,
4.5. dekanát Prešov,
5.5. dekanáty Košíc,
6.5. dekanáty Košíc,
7.5. dekanát Sabinov,
8.5. dekanáty Trebišov,
9. 5. dekanát Humenné - Snina,
10.5. dekanát Bardejov
11.5. na sviatok Turíc pozývame všetkých na záverečný
program.
Všetkých Vás srdečne pozývame na toto trvalé večeradlo, aby sme spoločne
vyprosovali nové Turíce pre svet.

Diecézne večeradlá
V Košickej arcidiecéze budú diecézne večeradlá v Obišovciach:
3.5.2008,
2.8.2008,
FATIMA 4 / 2008

7.6.2008,
6.9.2008

5.7.2008,
4.10.2008
11

Rodinné večeradlá
Som Matkou a Kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci
ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých
ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor,
aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.
Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby
som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka
a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote.
Predovšetkým sa starám o váš duchovný život. Snažím sa priviesť duše tých,
ktorí tvoria rodinu k tomu, aby žili stále v Božej milosti.
Kam vojdem ja, odtiaľ odíde hriech; kde prebývam ja, tam je stále prítomná
milosť a jej božské svetlo. Kde ja bývam, tam prebýva so mnou čistota a svätosť.
/PMK 23.7.1987/
Máme päť detí ( od 12 rokov do
7 mesiacov ). Spoločne sa modlíme
a žijeme naše zasvätenie Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Naša nebeská Matka nás pozvala a v našom okolí vzniklo
spoločenstvo rodín, ktoré žijú tak ako my.
Pre ŇU.
Schádzame sa a modlíme sa v našich
rodinách. Modlíme sa večeradlo s Pannou Máriou. Tak ako „apoštoli, ktorí
jednomyseľne zotrvávali na modlitbách...“
Naše spoločenstvo zahŕňa asi dvadsať ľudí. Najstarší sú dôchodcovia.
Sú veľmi tolerantní k našim malým deťom. Deti sa hrajú, ale sa s nami i modlia
a spievajú. Spoločenstvo je naplnené radostným duchom. Po modlitbe si ešte hráme
a spievame pesničky „na želanie“.
Naše stretnutie je zakončené posedením. Občerstvíme sa, porozprávame
a deti sa vyšantia.
Cieľom nášho stretávania je spoločná modlitba. Človek nemôže ostať sám, ani rodina by nemala byť osamelá, ale mala by sa podeliť o svoje duchovné prežívanie
s inými rodinami, povzbudiť sa a načerpať nové sily. Prežívať spoločne modlitbu
celým životom. Viesť deti k životu modlitby. Nielen naša rodina sa modlí, ale aj iní
rodičia a iné deti počúvajú hlas Nebeskej Mamy a prichádzajú, aby sa stretli pod
krížom jej Syna.

12
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Vyprosujeme milosti pre naše rodiny,
modlíme sa za kňazov, za obrátenie
hriešnikov, za Božie milosrdenstvo pre
celý svet.
Povzbudzujem preto všetkých,
ktorí túžia po modlitbe, nestrácajte milostivý čas, ktorý je nám teraz daný,
vytvorte spoločenstvo, „lebo kde sú
dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt
18,20).
Pochválený buď Ježiš Kristus! .
Mária Kušnírová
Fintice

Nové Turíce lásky
„Predsa však nezabudnime, že prvým
a najdôležitejším príspevkom, ktorým sme povolaní prispieť k misijnej činnosti Cirkvi, je modlitba.
Vďaka úsiliu každého veriaceho nech sa v celej
Cirkvi rozšíri duchovná sieť modlitieb na podporu
evanjelizácie. Panna Mária, ktorá svojou materskou starostlivosťou sprevádzala Cirkev pri jej
začiatkoch, nech riadi naše kroky aj v tejto dobe
a nech nám vyprosí nové Turíce lásky.“
(Benedikt XVI.)

Drahí bratia a sestry!
S veľkou radosťou sme počúvali tieto slová svätého Otca, Benedikta XVI.,
ktoré sa čítali na misijnú nedeľu 21.10.2007. My sa schádzame v našich modlitbových
večeradlách a často počúvame rôzne poznámky a kritiku: „Načo sa toľko modlíte?
Čo chcete vymodliť? Čo znamená víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie?
A prečo práve svätý ruženec?“ Odpoveď prichádza od najväčšej autority Cirkvi tu
na zemi, od pápeža. Konáme to, čo svätý Otec od nás žiada! Prosíme a modlíme sa
o nové Turíce lásky! Šírime duchovnú sieť modlitieb na podporu evanjelizácie a na
obnovu Cirkvi. Modlíme sa svätý ruženec, lebo to sama Panna Mária vtedy prosí
spolu s nami! Ona bola pri začiatkoch evanjelizácie, a preto musí byť prítomná aj
pri novej evanjelizácii. Bez jej mimoriadneho príhovoru nové Turíce lásky neprídu.
FATIMA 4 / 2008
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Ten, kto prijíma slová svätého Otca je s nami spojený v modlitbe. Niekto má viac
času, niekto menej, ale každý, kto cíti zodpovednosť za rodinu, farnosť, svet musí
sa modliť, aby jeho úsilie prinieslo plody. Veríme, že nové Turíce lásky prídu a obnovená Cirkev pritiahne ku Kristovi všetky národy sveta. So svätým Otcom a spolu
s vami som spojený v modlitbe
P. Humbert Virdzek, OP

Modlitbový zápas
“Milovaní synovia, vstúpili ste do večeradla môjho Nepoškvrneného Srdca,
aby ste sa dali mnou vychovávať na veľkú úlohu, ktorú vám Pán zveril. Tento deň
prežite v nepretržitej modlitbe, upriamenej na Otca a Syna, aby vám mohli zoslať
dary Ducha Svätého. Preto pozývam dnes celú Cirkev zhromaždiť sa vo večeradle
môjho Nepoškvrneného Srdca k trvalej modlitbe v mojej prítomnosti a pod mojím
vedením. Preto vás žiadam často sa schádzať vo večeradlách, aby ste mi tak darovali veľkú silu modlitby, ktorou môžem zasahovať u svojho Syna, aby vám urýchlene
vyžiadal od Otca dar nových a druhých Turíc pre Cirkev a pre celé ľudstvo.”
(pmk 26.mája 1985)

Modlitbový zápas je
pokračovaním nepretržitej
reťaze modlitieb k r. 2000.
Modlíme sa na nasledujúce úmysly:
-víťazstvo Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie a nové Turíce
-duchovná obnova Slovenska
-osobné úmysly zúčastnených
veriacich
Pokyny:
1.Zapojiť sa môže každý, kto si dá
predsavzatie modliť jednu hodinu
týždenne alebo mesačne. Môže to byť
ruženec, adorácia alebo iná modlitba.
2. Predsavzatie neviaže pod hriechom.
3. Spoločne pošlite zoznam k nám,
s uvedením adresy kontaktnej osoby,
u ostatných stačí meno a čas modlitby.
4. Kedykoľvek možno zrušiť svoj záväzok, len to oznámte kontaktnej osobe.
14
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Prehľad o modlitbovom zápase
Uvádzame počet zapojených do modlitbového
zápasu (stav k 1.1.2008):
Podľa diecéz:
Bratislava-Trnava 471
Nitra
1731
Banská Bystrica 349
Spiš
235
Košice
3182
Rožňava
175
Spolu:
6143
V porovnaní s minulým rokom počet tých, ktorí sa zapojili do modlitieb vzrástol
o 13.

Zachránený život - svedectvo
Chcela by som vydať svedectvo o tom, ako mi Matka Božia cez modlitbu
vo večeradle pomohla:
Do večeradla som začala chodiť v r.1996 a zostala som tejto spiritualite
verná až dodnes.
Som nesmierne vďačná
Matke Božej, že
ma pozvala a Duchu Svätému, že spôsobil to, že moje srdce bolo
schopné počuť
toto volanie a prijať ho.
V tom
čase som mala 42 rokov
a štyroch odrastených
synov.
Začala
som pociťovať
určité zdravotné problémy,
a preto som
navštívila obvodného lekára
a ten ma poslal na odborné vyšetrenia, okrem iných aj na RTG vyšetrenie brucha.
Išla som sa objednať. Prišla som na RTG oddelenie a zistila som, že RTG prístroj
je pokazený. Bolo to v piatok. Sestrička mi povedala, aby
som prišla v pondelok, že prístroj už bude v poriadku. Lenže
v pondelok prístroj ešte nebol opravený. A sestrička opäť
vraví:“ Príďte v utorok, určite už bude fungovať.“ Vravím si,
dobre, veď na jednom dni už nezáleží. Ale dôležité bolo to, že
v pondelok večer sa stretáva naše večeradlové spoločenstvo.
Išla som teda tak ako každý pondelok na modlitby s P. Máriou.
A v ten večer mi Mária preukázala svoju nežnú starostlivosť.
Dala mi najavo, ako blízko je pri nás, ako jej „ležia na srdci“
naše problémy. V ten večer sme sa modlili slávnostný sv.
ruženec a pri 3.desiatku- ktorý nám Ducha Svätého zoslalFATIMA 4 / 2008
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som zrazu vnímala vnútorný hlas:“ ty nie si chorá, ty si tehotná“ ! Bol to pre mňa
takpovediac šok. Po prvé preto, že nestáva sa mi často, aby som tak jasne a zreteľne
počula Máriin hlas a po druhé preto, že podľa vyjadrenia gynekológa som po predchádzajúcich zdravotných problémoch bola už šesť rokov úplne neplodná. Zrazu
som jasne pochopila, prečo bol RTG prístroj pokazený. Matka Božia ma chránila a
aj naše dieťatko od možných problémov z ožiarenie RTG lúčmi. Ráno som išla do
zdravotného strediska s úmyslom navštíviť gynekológa, no ešte predtým som zašla
pozrieť na RTG odd. Samozrejme, že prístroj už fungoval (opačný výsledok som
ani neočakávala). Gynekológ potvrdil Máriine slová, no nemálo sa čudoval tomuto
„zázraku“.
Matka Božia hovorí v modrej knihe: “ Mám vás rada, som medzi vami,
hovorím k vám a vediem vás. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu,
je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila,
dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.“
/ pmk 23.7.1987/
Chcem týmto svedectvom potvrdiť slová Matky Božej. Ona je naozaj pri
nás celkom blízko, stará sa o nás a chce nám pomáhať, len jej to musíme dovoliť.
Stačí tak málo: zasvätiť sa jej a byť v kontakte s ňou skrze modlitbu. Modlitba
srdcom vo večeradle, kde zakaždým zvolávame Ducha Svätého na príhovor Panny
Márie má naozaj veľkú moc, ba dokáže robiť aj zázraky. Modlime sa a dôverujme
Márii, že nás chce naozaj tou najlepšou cestou viesť k svätosti.
Čitateľka Jana z Košíc

Modlitby za kňazov
“Vás som si vyvolila pre víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
Ale toto víťazstvo začne záchranou mnohých mojich úbohých synov-kňazov, ktorí
zblúdili. Utvorte nepretržitý reťazec modlitby a lásky, aby ste prosili o ich záchranu, aby sa moje Nepoškvrnené Srdce stalo predovšetkým pre nich najbezpečnejším
útočišťom.”
(pmk 9.7.1975)
Koľkokrát počúvame kritické slová na
adresu kňazov, niekedy prehnané alebo vymyslené, ale bohužiaľ niekedy aj pravdivé.
Nám neprislúcha ich súdiť. Panna Mária nás
vyzýva modliť sa za kňazov, aby boli kňazmi
podľa Ježišovho Srdca a dokázali odolávať
útokom zlého ducha.
Stačí dať si predsavzatie obetovať
jeden deň v týždni (všetky modlitby a utrpe16
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nia) za konkrétneho kňaza (nie je nutné modliť sa nejakú modlitbu naviac). Ak sa
nájde sedem ľudí, ktorí si rozdelia dni v týždni, potom modlitba za kňaza pokračuje
stále.
Ďalšie pokyny:
1.Evidujeme jednu kontaktnú adresu na sedem veriacich a meno kňaza, za ktorého
sa modlia.
2.Predsavzatie neviaže pod hriechom, kedykoľvek možno ukončiť záväzok, len
prosíme nahlásiť to kontaktnej osobe, aby sa mohla zabezpečiť náhrada.
3. Nemusí sa o tom hovoriť tomu, za koho sa modlíme
Prehľad o modlitbách:
Čiastočný výpis - len počty sedemčlenných spoločenstiev (stav k 1.1.2008):
Podľa diecéz:
Bratislava-Trnava 473
Nitra
485
Banská Bystrica 158
Spiš
283
Košice
848
Rožňava
95
Zahraničné
5
Spolu:
2347
Všetkým, ktorí sa modlia za kňazov, ďakujeme za ich obetu a vyprosujeme vytrvalosť
v modlitbe aj v ďalšom roku.

Diecézne večeradlá košickej arcidiecézy
Máme miesta na tej zemi, kde
sa každý vracia rád. Jedným z tých
vzácnych miest sú Obišovce, malá
obec v košickej arcidiecéze.
Obišovce sa stali
tým
miestom aj vďaka tomu, že otec
arcibiskup
košickej
arcidiecézy
Mons. Alojz Tkáč práve toto mariánske pútnické miesto už po štvrtý
krát zvolil za miesto stretnutí počas
piatich prvých sobôt v mesiaci.
FATIMA 4 / 2008
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A tak od mesiaca máj až do októbra tu prichádzajú pútnici z celej košickej diecézy, aby sa
spolu so svojim biskupom a duchovnými pastiermi modlili vo večeradle a vyprosovali mnohé milosti pre seba, pre svoje rodiny, farnosti i pre svet. K milostivému obrazu
Panny Márie so svojimi túžbami, prosbami i poďakovaniami prichádzajú deti, mládež
i starí ľudia. Každý sa tu cíti prijatý v krásnej atmosfére, ktorú vždy pripraví domáca
farnosť so svojim pozorným a láskavým duchovným otcom vdp. Jurajom Vallušom.
Za to im skutočne patrí veľká vďaka.
Modliť sa spolu s otcom arcibiskupom vo večeradle je veľká milosť a dar
pre veriacich. Stretnutia sú preto pripravované spoločnými modlitbami pri putovnej
soche Panny Márie fatimskej, vždy v tej farnosti, ktorá bude viesť večeradlo. Každá
z poverených farnosti prináša do večeradla niečo pekné, neopakovateľné. Sú to buď

krásne spevy, hudba, či oslovujúce meditácie k jednotlivým tajomstvám svätého
ruženca. Takto sme v tomto kalendárnom roku mohli spoznať dekanáty – Lipany,
Košice – Juh, Prešov, Bardejov, Košice – Stred, Sabinov.
Spoločná modlitba všetkých zblížila do pekného spoločenstva a pripravila srdcia na hlboké prežitie svätej omše. Prednesené homílie boli skutočným povzbudením duchovného života veriacich diecézy.
A skutočne dôležité je to, že jasne ukázali, že biskupi dôverne a pravdivo
poznajú život svojich veriacich, že im na nich záleží a sú s nimi zjednotení aj
v osobných či spoločenských ťažkostiach, problémoch.
S radosťou pripomíname, že aj v nastávajúcom kalendárnom roku
2008 máme všetci pozvanie otca arcibiskupa do Obišoviec na tieto celodiecézne
večeradlové stretnutia.
Môžeme teda s veľkou láskou v srdci povedať máme miesto na tej zemi
a sme zaň vďační. Vďační predovšetkým Bohu, Panne Márií, ale i otcovi arcibiskupovi a všetkým tým, ktorí nám krásu tohto miesta pomohli objaviť.
Mária
18
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Sila spoločnej modlitby
„Polož svoj zdravas
k nohám Kráľovnej ruženca,
skloň svoju hlavu, padni na kolená.
Zver svoje bolesti, starosti, žiadosti
Kráľovnej ruženca.
Ona ťa volá, ona ťa čaká
v prvú sobotu mesiaca.
Príď ja som tu pre teba,
v obišovskom chráme s radosťou prijímam ťa.
Predrahá Matka svätého ruženca,
vo svätom obraze iste čakáš ma.
K tebe sa utiekam, k tebe sa skláňam,
so všetkým čo mi je drahé,
so všetkým čo ma trápi,
Tebe Matka svätá navždy sa oddávam.“
Tak znie citát na obrázku Obišovskej Panny Márie, kde sa každý rok od
mája do októbra konajú diecézne večeradla košickej arcidiecézy s otcom arcibiskupom v prvú sobotu v mesiaci.
Keď som pred dvomi rokmi v máji prišla s vernou skupinou Máriiných
detí z večeradla do Obišoviec, stretla som tam priateľa. Porozprávala som mu
o mojich radostiach a starostiach a aj o starostiach v modlitebnej skupine. Povedal
mi: Začnite sa modliť a postiť 40 dní, naša modlitbová skupina vám pomôže. Veľmi
ma to dojalo. A hneď som rozdelila 40 dní ľuďom ochotným modliť sa.
A teraz k veci. Moja 38-ročná sestra zo spoločenstva s chorým kĺbom
a myomom na maternici otehotnela. S veľkou láskou prijala svoj stav. Celé jej okolie
to prijalo s veľkým nepochopením. Ortieľ znel: hneď to daj preč, môže ťa to stáť
život! Sú to veľmi tvrdé slová. Mnohé ženy v podobnej situácii tento tlak okolia
nezvládnu a rozhodnú sa pre „ jednoduchšie riešenie“. Jej odpoveď však znela: NIE,
ani za cenu môjho života! Celé spoločenstvo sme sa začali modliť a postiť 40 dní za
dieťatko i za matku, aby všetko dopadlo podľa Božej vôle. Asi na 38.deň modlitieb
ju odniesli kvôli problémom do nemocnice. Boh si vzal jej dieťatko v 3.mesiaci
tehotenstva k sebe.
Aj keď to dopadlo
takto, chcem poukázať na silu
modlitby v spoločenstve,
ktoré dokáže jednotlivých
členov podržať práve vtedy,
keď majú problémy. Vtedy,
keď pod tlakom týchto problémov a okolia sa ťažko
rozhoduje pre tú správnu
cestu, pre život podľa Božej
vôle. Naša sestra vďaka
večeradlovému spoločenstvu
dokázala odolať tlaku okolia.
Mária nás pozná, vie akí sme krehkí a ako ľahko padáme. Preto nás volá
FATIMA 4 / 2008
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k spoločnej modlitbe. Túži po tom, aby sme k nej prichádzali spoločne.
„Nemôžete ku mne prichádzať jednotlivo. Keď prídete osamote, pýtam sa : A kde sú
vaši bratia? K môjmu Srdcu musíte prichádzať všetci spoločne – spojení božským
putom vzájomnej a vždy dokonalejšej lásky.“
/pmk 5.7.1985/
Príležitosťou prísť k Nej spoločne je aj každá 1.sobota mesiaca od mája do
októbra v Obišovciach. Povzbudzujem verných i menej verných: Mária ťa volá,
Ona ťa čaká, Ona ťa objíma nepochopiteľnou láskou.
Marta F.

Nezabudnuteľné duchovné cvičenia - svedectvo
Vyrastala som na Ukrajine za tvrdého socializmu, kedy návšteva kostola znamenala prepustenie z práce alebo vylúčenie zo školy. /Teraz to znie priamo
neuveriteľne./
Len vďaka mojim rodičom, ktorí nás od malička s bratom viedli k viere v Boha, sme
sa naučili prvé modlitby. V tajnosti, v kruhu rodiny sme spievali vianočné koledy
a veľkonočné vešpery.
Vydala som sa a v roku 1993 som prišla bývať na Slovensko. Do tajomstiev
katolíckej viery západného obradu ma zasväcovala svokra, pomaly, bez nátlaku....
Radila, čo a ako. Vždy po návrate z nejakých duchovných podujatí doniesla nám
ruženec. Ja som ich odkladala
do truhličky s myšlienkou: čo s
nim? Veď modlitbu svätého
ruženca som sa nikdy nemodlila a asi ani nebudem! Veď
na Ukrajine bola modlitba
sv. ruženca skoro neznáma.
Od svokry som sa po prvý
krát dozvedela aj o duchovných cvičeniach
vo
Svite, konaných formou
večeradla, ktorých som sa v
novembri 2007 zúčastnila.
To, čo som prežila
vo Svite, sa nedá opísať
slovami. Modlitba sv.
ruženca mi vchádzala priamo do duše. Slová piesne
umocňovali
prítomnosť
Pána Ježiša vo vyloženej
Sviatosti Oltárnej a nikdy
som necítila takú blízkosť
Boha ako vtedy.
Prednáška o fatimských
zjaveniach vyvolala vo mne veľké
emócie a silné presvedčenie o sile modlitby sv. ruženca. Takú duchovnú obnovu by
som dopriala každému. Od týchto nezabudnuteľných dní sa každý večer modlím sv.
ruženec spolu so synom.
Myslím si, že nebola náhoda, že dva týždne pred duchovnými cvičeniami
mi mama z Ukrajiny poslala balík, v ktorom okrem iného bol aj svätý ruženec
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a brožúrka z Medžugoria, ako sa ho modliť. Bola som veľmi prekvapená, pretože
v štátoch bývalého Sovietskeho Zväzu modlitba sv. ruženca bola prakticky neznáma.
Podotýkam, že moja mama nevedela, že pôjdem na nejaké duchovné cvičenia. Dnes
už viem, že to naozaj nebola náhoda.
Chcem z hĺbky srdca poďakovať Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie za neopísateľné duchovné zážitky a za obnovenie mojej viery.
Srdečná vďaka patrí aj mojej svokre za obetavosť, ktorú prejavila voči
mne a mojej švagrine, keď nám umožnila spolu sa zúčastniť týchto duchovných
cvičení, pretože pôvodne tam plánovala ísť ona, ale s láskou sa starala o naše deti
/ako vždy/.
Dnes už viem, že sme na ceste k Bohu, na ktorej nás sprevádza naša
nebeská Matka, ktorú som na týchto duchovných cvičeniach znovu našla.
Oksana

Ako Fatima zmenila môj život - svedectvo
Mám 63 rokov. Volám sa Helena a milujem Božiu Matku. Pozerám sa späť
na svoj život a vnímam 15 šťastných rokov, ktoré sa náhle skončili v deň, keď mi
umrela mamička. Zostal mi pocit, že som v ľadovej vode a pocit bezradnosti. Súdila
som veľmi tvrdo otca, ktorého som definitívne zaradila medzi sebcov a podľa neho aj
každého muža a medzi nimi aj vlastného manžela. Nikdy som neprijala novú mamu.
Bola som zranená a zraňovala som. A veľmi som sa ľutovala. Našla som si síce svoje
„ miesto na slnku“- stala
sa tým moja funkcionárska práca. Milovala
som ju namiesto
Boha i namiesto manžela.
I moje deti boli na
tom mieste, na ktorom
sa im „ušiel“ môj
čas. Manžel, tiež zranený
človek, prepadával
alkoholu. Problémy sme
riešili krikom a
čoraz dlhším mlčaním.
Zlo narastalo a
naše zraňované deti tiež.
Prvé mrazenie v
chrbte prišlo, keď mi moja
16 ročná dcéra
odvrkla:“ Vieš koľkokrát
si mi povedala, že
nemáš čas? Teraz ho ja
nemám pre teba!“
Vo mne narastal pocit
prázdnoty a nezmyselnosti života. Mala
som dosť formalizmu a nezmyselných fráz. Hrozila som sa sviatkov a nedelí, lebo mi niečo veľmi,
veľmi chýbalo.
Začalo zlyhávať moje zdravie a prišlo podozrenie na zákernú chorobu.
Ocitla som sa na kolenách a úpenlivo som prosila aspoň o 5 rokov života, aby deti
neboli treťou generáciou siroty ( moja mama osirela ako 13- ročná.) Pán vypočul
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moju prosbu, ale dobre vedel, že mi musí zobrať všetkých bôžikov, aby mi nezostal
nikto, len On.
Prišla „nežná revolúcia“, rozbil sa mi kolektív priateľov funkcionárov,
prišla som o milovanú prácu. Nadčasy v novom zamestnaní mi zaberali aj soboty
a nedele, pretože som musela dobiehať odbornú prax. Doma narastala agresivita.
Prestala som spávať. V situácii keď od môjho zrútenia ma nedelilo veľa, ma zrazilo
smetiarske auto. Ťažký úraz a 3-mesačný pobyt v nemocnici mi konečne umožnil
zastaviť sa!! Bol to rozhodujúci dotyk Božieho milosrdenstva!
Nastalo 7 ťažkých rokov odpúšťania a uzdravovania vzťahov. Čo bolo pre
mňa úplne nemožné, bolo odpustiť sebe. Ale čo je človeku nemožné, je možné Bohu.
A On určil čas. Stalo sa to v októbri 2006 na duchovných cvičeniach s pátrom Jozom
Zovkom. Pán definitívne vzal moju hriešnu minulosť, už jej niet.
Bola som hlboko vďačná, ale ešte stále som nevnímala tú zlatú niť, ktorá
sa ťahala cez Fatimu do môjho života. Až v januári 2007 na duchovných cvičeniach
v Herľanoch pani Marta objasňovala súvislosti medzi Fatimou a modrou knihou
a vtedy začalo žiariť pred mojimi očami: - už 5 krát v mojom živote zázračne zasiahla v mesiaci októbri Ružencová Panna Mária. Z toho 3 krát presne 7. októbra. Za
všetky uvediem ten najväčší:
7.10.2001 sa môj manžel dostal do nemocnice a zo dňa na deň po 37 rokoch
alkoholizmu prestal piť. Neviem, kto sa za mňa modlil, možno moja drahá mama
v nebi. Ale teraz je mi jasné, že Božia Matka ma sprevádzala celý môj život, hoci
ja som o ňu nedbala. Vynorilo sa mi v pamäti, že kedysi v minulosti som prečítala
jedinú duchovnú knihu práve o Fatime. A povedala som si, to musí byť pravda! Ale
to bolo všetko. Ďalej som padala a ešte viac sa trápila.
V marci 1995, v čase môjho bolestného očisťovania, dostal sa mi do rúk
časopis Máriina doba. O večeradle som dovtedy ani nechyrovala. Keď som ho
dočítala, pritisla som si ho k srdcu a pobozkala som ho. Našla som konečne to, čo
som podvedome hľadala a čo mi v mojom živote chýbalo. Boh skrze modlitbu sv.
ruženca vo večeradle zmenil môj život i moje manželstvo. Milostivá bola aj smrť
môjho otca, s ktorým som sa zmierila. Vďaka modlitbe sa vnútorne uzdravila aj
moja dcéra, ktorá hovorí, že život vo viere je nádherné dobrodružstvo.
Vďaka ti Mária, Ty si vedela ako to dopadne už vtedy, keď som v hlbokej
totalite čítala knihu o Fatime. Aké smiešne a zbytočné je naše „staranie sa“ a naše
obavy, keď máme takú Matku!
Helena
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Informácie
Jarné Celoslovenské večeradlo bude v dňoch 26. - 28.4.2008 v Spišskej
Belej. Bližšie informácie budú uverejnené v Máriinej dobe č.1/2008.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k tomu, že Inštitút mohol vyvíjať tento apoštolát. Ďakujeme predovšetkým za
vaše modlitby a uisťujeme Vás, že sme s Vami spojení v modlitbe a za všetkých
dobrodincov je každý mesiac slúžená sv. omša.
Všetkým, ktorí sa zapojili do nášho apoštolátu modlitbou vyprosujeme aj
v novom roku 2008 Božie požehnanie, potrebné milosti a vytrvalosť v modlitbách.
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môžete tak urobiť a platbu poukázať
na náš účet: 2622770295/1100. Tým, ktorí by sa rozhodli poukázať pri ročnom
zúčtovaní dane 2% z nej pre tento apoštolát, na Vaše požiadanie Vám zašleme tlačivá
resp. uvádzame naše IČO: 31256589, ktoré je potrebné uviesť v tlačive Vyhlásenie
pre daňový úrad. Tlačivá sú k dispozícii aj na našej internetovej stránke:

www.maria.sk.
Pre Vašu osobnú návštevu, resp. telefonické vybavovanie
záležitostí, týkajúcich sa nášho apoštolátu, sme Vám k dispozícii v tomto čase:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

9.00
13.30
9.00
13.30
9.00

-

12.30 hod.
17.00 hod.
12.30 hod.
17.00 hod.
12.30 hod.

Naša adresa:
INSPM
Jesenského 26
040 01 Košice

Tel.: 055/633 49 24
Mobil: 0905 412 040
mail:marta@maria.sk

Vydal INSPM, Jesenského 26, 040 01 Košice
časopis neprešiel jazykovou úpravou
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“Slnečný zázrak, ktorý sa vo Fatime stal,
bol len znamením môjho Syna Ježiša. Prítomní
pozorovali svojimi očami mimoriadny zjav, ktorý
mnohých priviedol k tomu, že uverili v moje materinské pôsobenie. Ja ako matka mám za úlohu rozsvecovať v srdciach všetkých ľudí svetlo
Pána Ježiša, ktorý je pravým Slnkom sveta.”
/PMK 13.10.1977/
Slnečný zázrak vo Fatime 1917

