Informačník Fatima 2006
Vydal: INSPM, Jesenského 26, Košice
Tlač: GONG

ružinu, ktorú vediem ja sama, tvoria všetci
anjeli a svätí v nebi, vedie ju svätý Michal
archanjel, vodca celého nebeského vojska. Je
to veľká bitka, ktorá sa odohráva najmä v duchovnej
oblasti. Na zemi pozostáva moja družina zo
všetkých tých, ktorí žijú zodpovedajúc milosti, prijatej
pri svätom krste, aby milovali a oslavovali Boha,
ktorí napredujú na istej ceste dokonalého
zachovávania Pánových príkazov. Sú pokorní,
tvárni, malí a dobromyseľní; vyhýbajú sa nástrahám
démonov a ľahkomyseľným zvodom pôžitkov, idú
cestou lásky, čistoty a svätosti.
Táto moja družina je utvorená z mojich malých detí,
ktoré mi dnes kladne odpovedali vo všetkých
svetadieloch a nasledujú ma na ceste, ktorú som
vám v týchto rokoch ukázala.
S touto družinou pripravujem v týchto časoch svoje
víťazstvo. So svojou družinou uskutočňujem každý
deň triumf môjho Nepoškvrneného Srdca. So svojou
družinou pripravujem cestu, ktorou príde k vám
kráľovstvo slávy Ježiša, kráľovstvo lásky a milosti,
svätosti, spravodlivosti a pokoja.

Dostávate do rúk druhé číslo nášho časopisu
Fatima. Najskôr chceme povedať aj niečo o nás
samých, ktorí vydávame tento časopis.
Sme cirkevne schváleným laickým združením, ktoré
má šíriť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,
modlitbu svätého ruženca zvlášť formou večeradla, a
takto prispieť k víťazstvu Panny Márie. Ona toto
víťazstvo prisľúbila a ono sa uskutoční. My nevieme
ani ako, ani kedy, ale veríme že ona svoj sľub dodrží.
Veď aj svätý otec Ján Pavol II. predpovedal pre svet
príchod novej kresťanskej jari, a pri tom má Panna Mária mimoriadnu úlohu.
Pre víťazstvo Panny Márie sú ale potrební ľudia žijúci na tomto svete, ktorí sa jej
úplne zveria a dajú sa jej k dispozícií, ktorí jej každý deň s láskou povedia "Totus
tuus-Celý tvoj."
Naše združenie chce šíriť takúto úctu a zasvätenie sa Panne Márii, chceme
napomáhať jednote celej Cirkvi so sv. otcom, biskupmi a kňazmi. Veď aký je to
veriaci, keď len kritizuje a nadáva, alebo neverí, že Cirkev spojená s pápežom
vedie správne veriacich, alebo hľadá rôzne výhovorky a nechce prijať celé učenie
Cirkvi? Aj keď vidíme nejaké nedostatky, nechceme len trúsiť zlé reči, ale
chceme sa modliť a organizovať skupinky veriacich modliacich sa za kňazov.
Chceme šíriť večeradlá modlitby s Pannou Máriou a povzbudzovať k modlitbe
všetkých veriacich. Cez tento malý časopis - informátor, ktorý vychádza "občas",
spájame všetkých, ktorí chcú kráčať touto cestou. Uvádzame počty, koľko
veriacich sa k nám pripojilo. Táto štatistika nie je úplná, je to iba informácia na to,
aby sme si uvedomili, že nikto z nás nie je sám. Je už veľa spoločenstiev na
Slovensku, ktoré sa modlia.
Takto sa vytvára Máriino vojsko slabých, hriešnych a malých, s ktorými ona
sľubuje poraziť pýchu mocných. Volá si naozaj tých najbiednejších, aby bolo
zrejmé, že víťazstvo bude patriť predovšetkým jej Nepoškvrnenému Srdcu.

(pmk 13.10.1985)
Marta Uchalová
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Modlitbové podujatia
Teraz uvedieme modlitbové podujatia, ktoré organizujeme na Slovensku. Tieto informácie
sú uvedené tiež na internete, na stránke www.maria.sk.
Sú to rôzne formy a každý sa môže zapojiť tak, ako to cíti v srdci. Vyzývame každého,
kto číta tento časopis, aby sa pridal k nám v boji o víťazstvo Máriinho Srdca.

Večeradlá s Pannou Máriou
O večeradlách nemusíme veľa písať, veď už sú skoro v každej farnosti. Sú aj večeradlá
rodinné, kedy sa veriaci schádzajú doma a modlia sa ruženec formou večeradla. Ak
potrebujete pomoc pri organizácii večeradiel, môžeme vám poskytnúť Modrú knihu,
rozjímania, kazety a iné potrebné materiály.
Máme informácie o viac ako 200 večeradlách, ktoré sa pravidelne konajú v kostoloch na
Slovensku.

Duchovné cvičenia formou večeradla
V dňoch 9.3.-12.3.2006 budú DC v Trebišove pre dekanát Trebišov. Prihlášky prijíma p.
Prosbová Mária, Vojčice 46, č.t. 056-6761327 resp. 0904-942260
V dňoch 23.3.-26.3.2006 budú DC pre dekanát Senica, Skalica, Šaštín a Nové Mesto nad
Váhom. Prihlášky prijíma a informácie podá Mária Šlahorová, Hurbanová 611/29,
Myjava, č.t. 034-6212778 alebo Otília Pisárovičová, Dolná Štvrť 10/365, Myjava, č.t.
034-6215402.
V dňoch 20.4.-23.4.2006 budú DC pre dekanát Stará Ľubovňa. Prihlášky prijíma a
informácie podá p. Leščinská Anna, 06502 Vyšné Ružbachy 149, č.t. 052-4398214 alebo
052-4282031
V dňoch 4.5.-7.5.2006 budú DC pre Bratislavu a okolie. Prihlášky prijíma a informácie
podá p. Justína Johanová, Plzenská 9, 831 03 Bratislava, č.t. 0903-575994
V dňoch 8.6.-11.6.2006 budú DC pre dekanát Trenčín, Nemšová, Ilava, Púchov,
Bánovce/Bebravou. Prihlášky prijíma a informácie podá p. Jozef Kormendy, Západna 16,
91108 Trenčín, č.t. 0905-404764 alebo Valentín Timko, Záhradnícka 1, Trenčín, č.t. 0326520227, 0907-219981
V dňoch 15.6.-18.6.2006 budú DC pre dekanát Ružomberok, Lipt. Mikuláš. Prihlášky
prijíma p. Valéria Tkáčiková, Do Dielca 28, 034 01 Ružomberok, č.t. 044/4329800

V dňoch 6.7.-9.7.2006 budú DC pre dekanát Lučenec, Zvolen a Rimavská Sobota.
Prihlášky prijíma a informácie podá p. Elena Gubániová, Špitálska 19, Lučenec, č.t.
0908426868
V dňoch 13.7.-16.7.2006 budú DC pre dekanát Poprad. Prihlášky prijíma a informácie
podá p. Emília Králiková, Šrobárová 2678/33, 058 01 Poprad, č.t. 0908-634701
V dňoch 27.7.-30.7.2006 budú DC pre dekanát Žilina, Rajec, Považská Bystrica, Čadca,
Bytča, Kys. Nové Mesto v Žiline. Prihlášky prijíma a informácie podá p. Ladislav
Štefanec, Pod Hradiskom 7, 010 04 Žilina, č.t. 0904-274528 resp. 041-7234036
V dňoch 9.8.-13.8.2006 budú DC pre dekanátnych responzabile v Žiline. Prihlášky
prijíma a informácie podá INSPM, č.t. 0905-412040 resp. 055-6334924
V dňoch 24.8.-27.8.2006 budú DC pre dekanát Bratislava a okolie. Prihlášky prijíma a
informácie podá p. Justína Johanová, Plzenská 9, 831 03 Bratislava, č.t. 0903-575994
V dňoch 8.9.-10.9.2006 budú DC pre dekanát Rožňava a Revúca. Informácie podá a
prihlášky prijíma p. Očkaiová Mária, 049 22 Gemerská Poloma 578, č.t. 058-7950286
V dňoch 14.9.-17.9.2006 budú DC pre dekanát Lipany prihlášky prijíma a informácie
podá p. Meková Beata, Dačov 153, č.t. 051-4574913 resp. Petríková Alžbeta, Peč. Nová
Ves 194, č.t. 051-4583161
V dňoch 26.10.-29.10.2006 budú DC pre Sereď, Trnavu, Galantu a Nitru. Prihlášky
prijíma a informácie podá p. Helena Hudáková, Vinohrady /Váhom 621, 92555 Sereď.
Č.t. 031-7899362 alebo 0903726255
V dňoch 9.11.-12.11.2006 budú DC pre Bratislavu, Pezinok, Malacky. Prihlášky prijíma a
informácie podá p. Justína Johanová, Plzenská 9, 831 03 Bratislava, č.t. 0903-575994
V dňoch 16.11.-19.11.2006 budú DC pre dekanát Humenné. Prihlášky prijíma a
informácie podá p. Mária Pavlíková, Nemocničná 19, 066 01 Humenné č.t. 057-7783375
alebo 0903 350131
V dňoch 23.11.-26.11.2006 budú DC pre dekanát Michalovce. Prihlášky prijíma a
informácie podá p. Anna Ivanišová, J. Švermu 11, 071 01Michalovce č.t. 0902-201849
V dňoch 7.12.-10.12.2006 budú DC pre Košice. Informácie podá a prihlášky prijíma
INSPM.
V dňoch 28.12.-1.1.2007 budú silvestrovské DC. Informácie podá a prihlášky prijíma
INSPM.
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Okrem duchovných cvičení pripravujeme ešte tieto modlitbové akcie:

Turičná novéna v Gaboltove
V dňoch od 25.5.-4.6.2006 pripravujeme turíčnu novénu 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:
25.5. dekanát Bardejov,
26.5. dekanát Prešov,
27.5. dekanát Košice - mesto,
28.5. dekanát Lipany,
29.5. dekanát Sabinov,
30.5. dekanát Trebišov,
31.5. dekanát Vranov,
1.6. dekanát Košice - vidiek,

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)
Výzva modliť sa za kňazov v sedemčlenných spoločenstvách sa stretla s veľkým
pochopením a zapojilo sa veľa veriacich. Na povzbudenie uvádzame štatistiku, ale
zapojených je oveľa viac (rozdali sme viac ako 3000 kompletných sád obrázkov). Znovu
zverejňujeme aj pokyny, aby sa pridali ešte ďalší.
Stačí dať si predsavzatie obetovať jeden deň v týždni všetky modlitby a utrpenia za
konkrétneho kňaza (nie je nutné modliť sa nejakú modlitbu navyše). Ak sa nájde sedem
ľudí, ktorí si rozdelia dni v týždni, potom modlitba za kňaza pokračuje stále.
Ďalšie pokyny:
1.Evidujeme jednu adresu kontaktnej osoby 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.

2.6. dekanát Humenné,
3.6. dekanát Michalovce, Sobrance a Prešov - Solivar

Prehľad o modlitbách:

4.6. na sviatok Turíc pozývame všetkých na záverečný program

Uvedené dekanáty zabezpečia službu na adoráciu v čase od 20.00 hod. do 06.00 hod.
nasledujúceho dňa, pretože Sviatosť Oltárna bude vystavená v tomto termíne k neustálej
poklone. Všetkých Vás srdečne pozývame na toto trvalé večeradlo, aby sme spoločne
vyprosovali nové Turíce pre svet.

Čiastočný výpis - len počty sedemčlenných spoločenstiev (stav k 1.1.2006):
Podľa diecéz:
Bratislava -Trnava..............292
Nitra................................... 334
Banská Bystrica..................122
Spiš.....................................180
Košice-(aj gréckokatolíci)..554
Rožňava................................48
Zahraničné diecézy.................3
---------------------------------------Spolu:.................................1533 spoločenstiev
Naše modlitby za kňazov určite nejdú do prázdna. O tom už máme u nás v Inštitúte
mnohé svedectvá.
Telefonoval nám kňaz, ktorý nás požiadal, aby sme ho dali do modlitbovej skupiny, lebo
cíti, že v tomto zápase o duše potrebuje pomoc, zázemie modlitby. Pre nás však bolo
povzbudením, keď po určitom čase zavolal a prosil kontakt na skupinu, ktorá sa modlí
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a obetuje za jeho misiu lebo cíti, že jeho odpoveďou na túto obetu bude každý mesiac
jedna sv. omša, ktorú on obetuje za modliacich sa v skupine.
Osobne prišiel do Inštitútu poďakovať ďalší kňaz, aby povzbudil tých, ktorí sa modlia za
neho, že on sám vidí, ako sa jeho život mení. Modlitby zasahujú a menia jeho život, ale
i životy tých, ktorí sa modlia.
Takýchto a podobných svedectiev máme v Inštitúte viac, nech nám slúžia k tomu, aby
sme vytrvali v modlitbách a obetách za tých, ktorí zvlášť sú vystavení veľkému tlaku
Zlého povoliť a ustúpiť z cesty zápasu o ľudské duše.

Modlitbový zápas
Modlitbový zápas je pokračovaním nepretržitej reťaze modlitieb k r. 2000 a prebieha
nepretržite ďalej. Pre zamestnaného človeka to môže byť ťažšie, vyhradiť si pravidelne
určitý čas na modlitbu, preto pozývame najmä starých a chorých ľudí, aby si dali
predsavzatie a modlili sa s nami.
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 sa 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.
Prehľad o modlitbovom zápase
Tiež uvádzame počet zapojených do modlitbového zápasu (stav k 1.1.2006):
Podľa diecéz:
Bratislava -Trnava.........482
Nitra.............................1735
Banská Bystrica.............349
Spiš................................232
Košice..........................3120
Rožňava.........................159
---------------------------------Spolu...........................6077

Rodinné večeradlá
Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. Zhromažďujem v tomto
období rodiny a uvádzam ich do vnútra svojho Nepoškvrneného Srdca, aby mohli nájsť
útočište a istotu, povzbudenie a ochranu.
Veľmi rada počujem, keď ma nazývajú moji kňazi svojou Matkou a Kráľovnou. Práve tak
rada som nazývaná Matkou a Kráľovnou rodín, ktoré sa mi zasvätili.
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.
(pmk 23.7.1987)
Na Slovensku je mnoho takých rodinných večeradiel, kde sa niekoľko rodín
schádza spoločne v domoch a modlia sa večeradlo. Niektoré už trvajú viac rokov. Počas
tohto času prešli aj krízami a nedorozumeniami a majú mnoho skúseností. Z týchto
rodinných večeradiel vyšla myšlienka, aby sa jednotlivé skupiny rodín podchytili,
vymieňali si skúsenosti a dali si o sebe navzájom vedieť.
Zostavili sme určité pravidlá, a tí, ktorí sa chcú takto schádzať si ich dajú ako pevné
predsavzatie a toto im môže pomôcť prekonávať prípadné ťažkosti. V tých pravidlách je
aj stretávanie sa s inými skupinami.
Manželia, ktorí sa už takto stretávate, alebo by ste sa chceli stretávať, ozvite sa nám a
skúsime vás zoznámiť so spoločenstvami vo vašom okolí. Nech sa takto v našich rodinách
šíri modlitba a úcta k Panne Márii, ako obrana proti zlám, ktoré v týchto časoch ohrozujú
rodinu.

Celoslovenské večeradlo
Celoslovenské večeradlo jarné bude v dňoch 22. – 23.4 2006 v Rimavskej Sobote. Bližšie
informácie budú uverejnené v Máriinej dobe č.1/2006
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Šírenie večeradiel na Ukrajine
Ako už niekoľko rokov predtým, aj minulý rok v októbri,
sme išli na Ukrajinu, aby sme tam pomáhali pri šírení večeradiel.
Pozval nás kňaz, ktorý tam pôsobí už niekoľko rokov. Je
responzabile pre MKH a pripravil pre nás bohatý, ale aj náročný
program.
Na Ukrajinu sme prišli koncom septembra 2005. Prvé dva týždne
sme mávali večeradlá na Zakarpatí- to je časť Ukrajiny, ktorá bola
pred II. svetovou vojnou časťou Československa. Životná úroveň je
tu o poznanie nižšia ako na Slovensku, ale každým rokom sa
zvyšuje. Žije tu mnoho národností - Ukrajinci, Slováci, Maďari
Nemci, Rusi, Poliaci, ... Najviac je tu pravoslávnych kresťanov,
potom gréckokatolíkov, rímskokatolíkov a rôzne protestantské
denominácie.
Ľudia sú tu nábožní. Všade vidno nové alebo opravené kostoly,
ozdobené kaplnky, kríže a sochy Panny Márie. Ale aj tu sa už tlačí
moderný materializmus - herne, novinové stánky plné nemravných časopisov, atď. Každý
deň sme mali večeradlo so svätou omšou v niektorej farnosti a dvakrát celonočný
program. Mali sme radosť, že to, čo sme zasiali minulé roky prináša úrodu, pretože vo
viacerých farnostiach už majú večeradlá pravidelne každý mesiac alebo každý týždeň.
V druhej časti našej misie sme išli ďalej na východ, do časti, ktorá bola v
Sovietskom Zväze hneď po prvej svetovej vojne. Tu sme videli, ako veľmi vieru v Boha,
ale aj samotných ľudí, zničil komunizmus. V druhej polovici októbra sme pricestovali do
mesta Luhaňsk, ktoré je viac
ako 1500 kilometrov na
východ od našich hraníc.
Cesta tam trvala vlakom
skoro celé dva dni. Mesto
má viac ako pol milióna
obyvateľov,
ale
nikde
nevidíte kostol, ani kríž, ani
kaplnku. Nie je tam nič, čo
by pripomínalo Pána Boha,
zato ešte stále na hlavnom
námestí stojí veľký Lenin,
ktorý
ukazuje
rukou
dopredu, ako vzor pre
obyvateľov mesta.
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Jediný katolícky kňaz, ktorý tu pôsobí nám prišiel naproti a zobral nás do domu, kde
veľká kaplnka slúži ako farský kostol. Na nedeľnú svätú omšu prichádza 70-80 veriacich.
V meste nie sú ani pravoslávne chrámy. Jeden dosť veľký chrám len nedávno začali
stavať. Je to najviac ateistické mesto, aké som kedy videl! V pol miliónovom meste je
100 katolíkov, možno 500 pravoslávnych a pár evanjelikov a ostatní sú bez vyznania.
Životná úroveň je oveľa nižšia ako na Zakarpatí. Všade je neporiadok, odpadky a po
sídlisku behajú bez akejkoľvek kontroly zdivené psy.
V nedeľu po obede sme sa vybrali do "filiálky". Je to asi 80 km vzdialené mesto
Stachanovsk (nazvané po známom úderníkovi), ktoré má dvesto tisíc obyvateľov. Na
jedinú nedeľnú sv. omšu v meste prišlo asi tridsať veriacich!!! Je tu veľká duchovná (ale
aj materiálna) bieda a treba sa modliť za misionárov, ktorí tu pôsobia. Našu misiu prijali
veľmi dobre a sľúbili, že sa budú modliť večeradlo, a takto budeme duchovne spojení.
Každý z tých veriacich prišiel k viere mimoriadnym, skoro zázračným spôsobom, ale je
pre nich veľmi ťažké žiť svoju vieru v mori ateizmu.
Po niekoľkých dňoch sme sa vrátili naspäť na Zakarpatie dvojdňovou cestou vlakom.
Náš pobyt na Ukrajine trval asi mesiac. Po návrate na Slovensko som ochorel a musel som
sa liečiť a najmä oddychovať. Bral som to ako obetu za Ukrajinu.
Komunizmus zasadil Cirkvi na Ukrajine strašné rany, ale Boh ju opäť obnovuje. Zatiaľ
oni potrebujú naše modlitby aj materiálnu pomoc, ale možno po čase oni budú dávať
príklad pre svet.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám na tejto ceste pomohli a modlili sa za nás. Bez
modlitby by sa táto cesta nedala zvládnuť. Videli sme, že to prináša veľa dobra a
modlitbové skupiny vznikajú aj na Ukrajine. Naše cesty a obety majú veľký význam, a
keď nám Pán dá, na príhovor našej nebeskej Matky silu, chceme v tom pokračovať.
P. Humbert Mária Ondrej Virdzek, OP

Dve svedectvá z Luhaňska
1. Vymodlený katolícky kňaz
Veľmi zaujímavé je, ako sa stalo, že v Luhaňsku je aspoň jeden katolícky kňaz.
V 90-tych rokoch minulého storočia v tomto meste nebol žiaden kňaz, žiadne sv. omše,
žiadne spoločenstvo. Jeden starší muž "náhodou" čítal akúsi brožúru o zjavení Panny
Márie vo Fatime, o zasvätení Ruska a o sv. ruženci. Nedalo mu to pokoj a povedal si, že aj
tu sa musí niečo urobiť.
Vytlačil si a rozmnožil letáčiky, popripínal ich na nástenky a stĺpy v meste. Vyzýval ľudí,
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ktorí sa chcú modliť ruženec, aby prišli do jedného parku na tú a tú hodinu na stretnutie,
aby sa dohodli, ako a kde sa budú modliť. V určený čas tam čakal, ale nikto neprichádzal.
Len jeden starší pán tam stále chodil okolo. Po dlhom čase prišiel k nemu a povedal:
"Idete na modlitbové stretnutie? Nebojte sa, ja vás čakám."
Tak sa začali dvaja ľudia v meste modliť ruženec. Postupne sa im podarilo získať
ďalších, a tak sa vytvorilo spoločenstvo 10-15 veriacich. Po čase si stále viac
uvedomovali, že potrebujú svätú omšu, sviatosti a kňaza.
Vybrali sa do Poľska na niektorý biskupský úrad prosiť o kňaza. Prišli k biskupovi, padli
na kolená a prosili :"pošlite nám kňaza, nemôžeme byť bez svätej omše!" Na takúto
prosbu biskup nemohol povedať nie, a tak jeden kňaz z jeho diecézy prišiel do Luhaňska.
Tak sa to udialo, že je v tomto pol miliónovom meste jeden katolícky kňaz a spoločenstvo
okolo sto veriacich. Pre nich je to veľký úspech a veľká radosť.

2. Svedectvo mladého muža o svojom obrátení
Medzi veriacimi je veľká časť mladých ľudí. Každý má inú cestu k Bohu, ale v tomto
prostredí sú všetky spôsobené mimoriadnym až zázračným darom Božej milosti.
Mladý muž, 17-ročný, nepokrstený zrazu začne rozmýšľať o Bohu. V nejakých starých
knihách sa dočíta ako sa modlí Otčenáš, Zdravas a nakoniec sa stretne s kňazom a začína
sa pripravovať na krst. Rodičia túto zmenu pozorujú, ale synovi nebránia. Pred krstom
neveriaca matka, členka komunistickej strany s vysokým postavením, povie synovi: "Panna
Mária ťa vedie k sebe a svojmu Synovi. Ja som ťa jej odovzdala a svoje slovo nevezmem
späť. Keď si bol dieťa, poranil si si ruku tak vážne, že lekári povedali, že je treba ruku
amputovať. Ja som nevedela, čo robiť. V zúfalstve som sa prvý raz v živote pomodlila k
Panne Márii : Bohorodička, ty vieš, ako ja trpím lebo si tiež ako matka videla trpieť svojho
Syna. Ak mi teraz pomôžeš, ja ti sľubujem, že ti svojho syna odovzdám!
Keď sa pred amputáciou robili vyšetrenia, ukázalo sa, že ruku netreba amputovať, ba
dokonca, že bude úplne zdravá. Preto ak teraz ideš k Panne Márii, ja ti brániť nebudem."
Matka a otec do kostola nechodia, ale synovi nebránia a on sa modlí za ich obrátenie.
Životné osudy týchto ľudí sú zvláštne: sú tam veľké hriechy i utrpenie, ale aj zvláštna
Božia láska a milosť.

Don Gobbi na Slovensku
Zakladateľ MKH don
Stefano Gobbi zavítal
v dňoch 4. – 11. 9. 2005
opäť
po
deviatich
rokoch na Slovensko.
Už po tretí krát navštívil
našu malú krajinu, ktorá
dala podľa jeho slov
takú veľkú odpoveď
Panne Márii. Neprišiel
z vlastnej vôle, ale preto
že sa necháva viesť Tou,
ktorá si ho vyvolila –
Pannou
Máriou.
Navštívil päť miest:
Bratislavu,
Rajeckú
Lesnú, Poprad, Prešov
a napokon Košice.

U nás v Košiciach sa stretnutie konalo v športovej hale, ktorá bola obsadená do
posledného miesta, takže mnohí museli sledovať toto požehnané modlitbové stretnutie na
veľkoplošných obrazovkách vo vestibule a vonku pred halou. Večeradlových mariánskych
ctiteľov sa teda zišlo neúrekom. Veď akoby aj nie. Ak príde zakladateľ hnutia, je to veľká
udalosť. A všetci sme sa na ňu veľmi tešili.
Program začal sprievodom so sochou Panny Márie k oltáru, potom pokračoval modlitbou
sv. ruženca, adoráciou a vyvrcholil slávením sv. omše, ktorú celebroval otec arcibiskup
Alojz Tkáč. Atmosféra počas celého stretnutia bola fantastická. Keď don Gobbi zanôtil
Ave, Ave... ruky všetkých boli vysoko nad hlavami držiac „modré knižočky“ a mávajúc
nimi s veľkým nadšením a láskou. Ale toto bol len vonkajší prejav nadšenia a milostivej
atmosféry, ktorú priniesol ten, ktorý predstavuje Ju a všade kam príde dá pečať Jej
prítomnosti. Prináša svoju charizmu, ktorú mu roky s láskou vštepovala Ona –
Nepoškvrnená. Prináša malosť, pokoru, jednoduchosť – všetky Máriine čnosti, úplnú
dôveru a odovzdanosť Tej, ktorá sa sprítomňuje v jeho osobe.
„Odteraz sa budem zjavovať prostredníctvom slova, osoby a konania tohto môjho malého
syna, ktorého som si vyvolila, aby vás viedol“
(pmk 31.12.1997)
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Prišiel, aby nás povzbudil, usmernil
a pripomenul nám, že sme Jej deti, úplne
malé deti, ktoré Ona drží vo svojom náručí
a pritíska si na Svoje Nepoškvrnené Srdce
tak ako svojho Syna Ježiša. Dojímavá scéna,
keď vzal malé bábätko a pozdvihol ho
k Panne Márii, bola toho dôkazom. Pre mňa
bola najdojímavejšou scéna, keď don Gobbi
incenzoval sochu Panny Márie. Ten pohľad,
toto vyznanie lásky sa nedá zabudnúť.
No verím, že nie len don Gobbi povzbudil
nás, ale aj on sám odchádzal od nás
povzbudený nielen atmosférou, ktorá tu
vládla, ale aj odpoveďou, ktorú dal slovenský
národ Panne Márii. Dôkazom toho sú jeho
vlastné slová: „Dnes končím tu v Košiciach
moju cestu po Slovensku. Akú krásu som
videl vo všetkých týchto večeradlách!
Akú radosť to dalo môjmu srdcu! Drahé Slovensko! Malé a veľké! Veľké svojou láskou
k Márii! A preto vás Panna Mária ochraňuje osobitným spôsobom.“
Vďaka Ti Matka Božia, vďaka don Gobbi!
Jana Šutorová z Košíc

Púte do Medjugorja
Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2006 budeme organizovať z nášho Inštitútu púte do
Medjugorja. Budú to púte organizované hromadne pre farnosti( podľa požiadaviek
farnosti) ale aj pre jednotlivcov, a to v týchto termínoch:
9. 5. 2006 – 16. 5. 2006
16. 6. 2006 – 26. 6. 2006
30. 7. 2006 – 7. 8. 2006
18. 8.2006 – 25. 8. 2006
27. 8. 2006 – 3. 9. 2006
25. 9.2006 – 2. 10. 2006

/5 nocí ubytovanie/
/5 nocí ubytovanie/
/6 nocí ubytovanie/
/5 nocí ubytovanie/
/5 nocí ubytovanie/
/5 nocí ubytovanie/

Prihlášky prijíma a bližšie informácie podá INSPM telefonický na č.t. 055-6334924 alebo
osobne v Košiciach na Jesenského 26 v otváracích hodinách.

Iné
Náš Inštitút pôsobí v Košiciach na Jesenského 26. Keďže fungujeme iba
s dobrovoľnými pracovníkmi a časté duchovné aktivity vyžadujú našu činnosť mimo
Košíc, pre Vašu osobnú návštevu resp. telefonické vybavovanie záležitosti, týkajúcich sa
nášho apoštolátu, kontaktujte sa s nami v tomto čase:

Pondelok: 9.00 hod. do 12.30 hod.
Utorok: 13.30 hod. do 17.00 hod.
Streda:
9.00 hod. do 12.30 hod.
Štvrtok: 13.30 hod. do 17.00 hod.
Piatok:
9.00 hod. do 12.30 hod.
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 tlačivo, resp. uvádzame
naše IČO 31256589, ktoré je potrebné uviesť v tlačive Vyhlásenie, pre daňový úrad.

INSPM vydal v mesiaci februári nahrávku večeradla modlitby
s ružencom radostným, bolestným a slávnostným na kazetách, CD
a DVD. Kto má záujem, môže si ho objednať na našej adrese
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