na tánu :
Žijeme vo veľmi peknom čase: Panny.Márie a ruženca
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I:Cultus Marialis" - o svätom ruženci,
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Z dejín úcty pomocnice kresťanov :
7. októbra 1371 pri Lepante

8

Hlavné mesto ruženca
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Otec Peyton - apoštol ruženca
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Paulína Jaricotová - zakladateľka Živého ruženca
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Prečo plakala Panna Mária
P. Dr, Keginad Dacík, O.P.
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BI, Ľudovít Mária Grignion z Montfortu,
apoštol svätého ruženca
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Ľudovít Mária Grignion z Montfortu :
Osobné zasvätenia seba Ježišovi cez Pannu Már i u
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Niekoľko postrehov z brožúrky Jána Urbana
Zjevení Panny Marie v Medjugorje
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Gorazd
P I E

Z v o n i č k y
S E Ň

O

li Au T K E

C I R K V I

Prečo nie všetko speje k svojmu stredu,
keS k Rímu vedú všetvy cesty sveta?
Tu sa svet splieta z oboch pologulí
sťa včely v úli*
Tu bije srdce Matky, ktoré hreje.
Bez Matky zlo je na životnej púti,
bez Matky smúti osirelé dieťa
- bez slnka kvieťa 0
Cirkev je učitelka bez ferulí
a k hrudi^túli žiakov z každej rasy,
dušiam smäd hasí pri zázračnom moku
z Kristovho boku
Sne zapojení na Centrálu živú,
vždy spoľahlivú, Štedrú na svietivo.
Šlo by sa clivo"- vhnanýn do postroja bez tohto spoja.
A komu za to moja rodná väačí,
že pokrok^raČi nevyrval ju Rímu?...
Štít nad ňou trínu bratia zo Solúna,
čo vrástli tuná
Nás ťahá srdce Katky dobrotivej.
Kto chceš, nuž hli m j bez Matkinho lona!
Je bezúhonná, jej zjav, výtvor Lásky,
nehyzdia vrásky® ,..
Cyril a Metod, od Petrovho Člna
nech zhubná vlna zúr.': inou stranou!
Cirkev je branou, pr i u sieňou raja,
kam nás Rím vpájs..
Gorazd Zvoničky: Obolus. Verše. Vydal SÚSCM, Rím, 19G5 ako 40 .
zväze 1 série Lýr a «-
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Gorazd Zvoničky
N A Š 31

V E Ž E

Na mojom srdci, balvan leží
oveľa ťažší od Gerlschu,
bo mäknú kosti našich veží
pred hrozbou tmy, pod váhou strachu.
Kto naši: vežiam kosti vzpruží
a vráti postoj bezúhonný,
prv než sa zrútia do kaluži
ony, ich kríže a ich zvony?..,
Veä neobstoja bez- opory...
Črvoč ich vŕta neúprosne,
lež v chráme ešte svetlo horí...
Vidín ho vskutku, či len vo sne?
dtto.
o

Janez
M A R I

J e n Jc o
ÁN S K A

Í R A

Michel Quoist patrí medzi tých spisovate-ľ-cv, lctorí sa vedia
dnešnej mládeži najlepšie prlhovtrrirťž V jednom viedenskom cirkev
nom časopise napísal mladým : " Chcem by som vám dakolkými vetami
vyložiť hlavné myšlienky, ktoré vo svojich dielach predkladám
dnešnému človekovi. Žijeme vo veľmi peknom čase, ale aj v čase
veľmi nepokojnom., lebo človek sa stáva zo dňa na den mocnejším,.
Technický a vedecký pokrok nám núka možnosť zmeniť život. Aký'divo
ľudská činnosť sa plno rozvíja, vzdialenosti miznú ako sneh na
alnku, národy sa zbližujú.,,. No súčasne nás táto doba aj znepoko
juje, Úmerne, ako sa zmenšujú vzdialenosti a rastre noc človeka,
rastie aj jeho zodpovednosť a stáva sa ťažšou".
Francúzsky filozof Bergson hovorí, že naša doba potrebuje dušu.
Našim súčasníkom chýba jasný pohľad, rovnováha a láska, V kresťan
skej reči by sre povedali, že trpíme na nedostatok viery, nádeje
a lásky. Tieto čnosti by sme mali žiť a v živote zakúšať. Mnohí
kresťania sa uspokojujú, že žijú svoje kresťanstvo v kostole, ak
nie dokonaca len v sakristii. Kresťanstvo vymenili za mravný pcr c.d o k života. Ke.Č sa budoval nový svet, naša doba, veľká vačšina
'"re stanov nobola pri tom.
že sa vzdialil od
hovorí sa, ze moderny svet je odkresťancený
Krista. Presnejšie by sa malo azda povedať,; že ešte nebol p okre stančený. Dnes, v epoche prace mladí nie sú ochotní prijať kreš ťanstvo
lebo sa im vidí sfalšované', prekonané. Nechcú stáť vo
svete
a tým menej v Cirkvi so založenými rukami, nečinní. Viera
vyžaduje darovať sa vyžaduje úsilie,, Byť kresťanom značí pracovať,
málo rozprávať. Značí plánovať a budovať v
konať, apostolovať
našich bratoch Božie kráľovstvo už dnes i zajtra spolu s Máriou,
Treba posvätiť c :1ý život , Je to tajomstvo Krista, ktorý sa zja
vuje našej dobe prostredníctvom Márie v našej aktívnej spolupráci.
Na mnohých autách západnej Európy vidno značku E U /Európa Unita,
Spojená Európa/.. Táto značka má r o z■sírovat
š"
myšlienku Spojenej
Európy. Spojená Európa má aj svoju ;iústavu: veniec dvanástich
hviezd na belasom poli. Európska zástava sa m s p irovi la Zjavením
svätého Jána. Dvanásta hlava tohto Zjavenia sa začín
takto s "Na
ne bi
ukázalo veľké znamenie: Žena odetá sl lom s riešiacom pod
nohami a s korunou dvanástich hvie zd okolo h l a v y " ,
torí teológovia prvých storočí v žene zo Zj? tvenia spoznali M á r i u Preto
stredovekí maliari začali maľovať Pannu s mesiacom pod nohami
korunou dvanástici hviezd okolo hlavy. Tajomná koruna sa stala
korunou Máriinou 5. mája 1949 bola založená Mala Európa., Európska Rada chcela,
aby každý štát predstavovala jedna hviezda, ako je to na zástave
Spojených štátov amerických s tým rozdielom, že európske hviezdy
mali byť medzi sebou spojené. Čoskoro sa však medzi Francúzskom
a Nemeckom vynorili spory. Jablkom sváru bol počet hviezd. Územie
Sárska podliehalo vtedy Európskej Rade.
Nemecko, ktoré považovalo
Sársko za neodlučiteľnú časť nemeckého štátu, mu nechcelo priznať
právo na hviezdu. Francúzi teda chceli mať na zástave pätnásť
hviezd a Nemci štrnásť. Generálny sekretár Rady, vedúci infornačného strediska a referent európskeho zhromaždenia pre zástavu boli
náhodou všetci katolíci. Rozhodli, že znakom európskej zástavy
stane Máriina koruna dvanástich hviezd. Tým chceli zveriť Európu
pod ochranu Panny Márie. Na rozhodujúcej schôdzke referent pre zá
stavu navrhol namiesto sporných. 14 alebo 15 hviezd dať na zástavu

ávsjadstHťrxaz&j Vjšetnár-olen. ov i a fíad^^^okrem- --jeiinúka^ návrh- -scJrrvólili. Ten potom položil referetrťovi otázku, prečo n a byť na zásta
V*^7“fi.jp:Z[ Í Q
ešte
ve práve dvanásť hv.-izd? Odpoveč ko o veIní votr u . c n "
dôvodov!" Tak Európa ddostala svoju .„ásaavu Máriinu horunu J O.V S
nástimi hviezdami.
Pirs XII, nazval nose storočie "storočie narxans mym"
"mananskou hodinou". Epocha C i rkvi, ktorou Kristus plní svoje vykupi
teľské poslanie, je epochou aj Máriinou, Mária je Matkou Hlavy
i celého Božieho ľudu, Cirkvi. V Márii, nakoľko je prvým údom a
spolu aj Matkou a vzorom. Cirkví, sa v najvyššom stupni uskutočnilo
to, co by sa malo uskutočniť v celej Cirkvi x v jednotlivých údoch.
V -^om^o našom čase bola vyhlásená dogma o Nanebovzatí Panny M á 
rie a bol ustanovený sviatok Panny Márie kráľovnej sveta. Boli sme
svedkami zasvätenia sveta nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Na
poslednom koncile pápež za veľkého súhlasu 23.50 prítomných bisku
pov vyhlásil Pannu Máriu za Matku Cirkvi. Cirkev dneska chce nať
.Pannu Máriu vo svojom, strede.
Tak ako všeobecnú Cirkev povzbudzujú a privádzajú k Márii m a 
riánski pápeži, tak mariánsky vychovávajú svoj ľud mariánski, bisku
pi. Jedným z nich bo3 Anton Bonaventúra Jeglič, Do Panny Márie sa
zamiloval už v rodičovsko- done * Vychovávala ho k tonu na tks a sám
považoval túto výchovu za mimoriadnu milosť, Boh nám dáva milosti
cez Máriu, Ale materinské ruky, ktoré prinášajú milosti,
m ne
otvoriť. Ako? Keä ;j adent Jeglič stratil matku, úplne sf •d d a
Panne Márii. Keá sa mal správne rozhodnutý vďdý sa obracal .na hu.
Pred Ježiša predstupoval vždy v sprievode M á r i e v Bas si na duchov
ných cvičeniach napísal: "Všetko budem robí.ť s M á r i o u » pre Máriu
a prostredníctvom M á r i e 0 Môj život bude ako život Máriin, Chcem
robiť, a k o ’by robila M á r i a " , Ked sa ocitol v ťažkostiach., no voriev a l : "Dôverujem v p íoc mocnej Pann- Márie", Denne onakov 1 ’oDeo
Bohu vcak skrz Máriu!" Jeho bi skup akým. hesgřatias per Marian
lom b o l o :•"Priä kráľovstve tvoje skrz Máriu!"
Mcnsignor Anton Martin 31ccm: ok, nariborský biskup / 1846 - 1662 /
~ proceg jeho blahorečenia sa už začal - bol veľkým ctiteľom Pan
ny Márie a stále sa jej zveroval,
odchádzal z domu, vž'dy sa
pozrel ha Máriin o b r a z „ zavesený nad posteľou, A často sa zasla
vil ešte vo dverách a s pohľadom plným synovskej lásky pozdravil
Madonu, Myslel na hu až dc poslednej hodiny a jeho smrť bola na• " •- " - ■ - — - -^
✓
ozaj smrť šťastná. Stále odporu
k Panne Márií
t cokonca
aj z hrobu ešte voľ.á: "Synu, toto je tvoja Matka!
ch c
nábožne a umrieť
.žene, miluj Marci
tak oko posledné rady
umierajúceho otca sú deťom drahé, nech 5ú nám aj Slonoekove slová
svätou životnou smernicou..,
Bučíme teda vdační. Bohu za týchto mariánskych vodcov, pápežov
a biskupov. Svojím príkladom nám ukazujú, že naše správne miesto
je pri Panne Márii..
Janez Jenko: Mária v našej dobe. Biblické, koncilné a aktuálne
mariánske úvahy. Nájdeme ich v knihe "Ty si mať d o b r o t i v á " f ktorú
vydal SUSCM v Ríme roku 1986 vo svojom 2. vydaní akc 6 , zväzok
série M a g n i f i c a t .
"Ruženec je strom života, čo kriesi mŕtvych, uzdravuje chorých
a udržuje pri sile zdravých" /Mikuláš IV,/
"Ruženec je nebeský prostriedok, ktorý vzäaľuj
vodlivý Boží hnev" /Gregor XIII,/

od nás spra

Z apoštolskej e3dicnrtácdi^.Sv^tálao Qt<^JBanLLa_XtjL^ "Cultus M arialis"
vyberáme z tretej časti
o

s v ä t o n

r u ž e n c i .

■> Podľa tradície, ktorú pri j al.a- .autoritou svojho úradu predlo
žil Nás predchodca svátý Pius V , , ruženec sa skladá z viacerých
častí vzájomne s p á*tých a ústrojne súvisiacich :
a/ skladá sa z kontemplácie viacerých tajomstiev spásjý v duchov
nom spojení s Máriou; tieto tajomstvá sú múdro zadelené do troch
skupín, ktorými sa pripomína radosť z príchodu Mesiáša, spásonos
né utrpenie Kristovo a sláva Vzkrieseného, ktorá zaplavuje Cirkev.
Tato kontemplácia svojou povahou podnecuje ducha rozjímať pri sa
mej pobožnosti a čerpať z toho účinné životne ^ásady;
b/ skladá sa čalej z modlitby Pána čiže Otčenáša: t .t modlitba
je pre svoju zvrchovanú vznešenosť základom každej kresťanskej
modlitby; od nej rozličné druhy modlitieb nadobúdajú svoju d ô s t o j 
nosť;
c/ skladá sa z litániového venca Zdravasov, anjelských pozdravení.
Táto modlitba pozostáva z pozdravu Anjela Panne Márii ,/porov. Lk
~v T l 42/; po nich
28/ a z úct- 'dných
Alžbety
ort \ /rú^na cirkevná pi rsbs "bvatá Mária" . C 1 óY-.ov+.eristickou
o Di -pt ,osťou ruženca je súvislé poradie anjelských pozdr a v e n í „
V typickej a úplnej forme ruženca Zdravasov je s'topäťdesiat, To
pripomína istú podobnosť so Žaltárom. Tento poče t Zdravasov mala
táto pobožnosť odprvoti. Tento počet so všakvpodľa osvedčeného
zvyku rozdeľuje na desiatky, ktoré sa pričleňujú k jednotlivým
tajomstvám; desiatky sa zadeľujú do troch skupín, o ktorých už bol
reč. Tak vznikol dobre známy ruženec pozostávajúci z päťdesiatich
Zdravasov, ktorý sa zaužíval ako bežný spôsob konania tejto p;
božnosti, stal s* ľudovou pobožnosťou, Ktorú pápeži odobrili a tak
tiež ju obdarili mnohými odpustkoni
d/ ruženec sa skladá aj z chválospevu 'Sláva Otcu-', ktorým sa pod
ľa všeobecnej obyčaje kresťanskej nábožnosti končia modlitby: ve
lebením trojjediného Boha, z ktorého,prostredníctvom ktorého a pre
ktorého je všetko /porov. Eim 1 1 , 36 /.
p(), Z týchto zložiek sa skladá svätý ruženec. Každá z nich sa vy
značuje osobitnosťou svojej povahy a ná sa pri modlitbe uplatniť,
aby ruženec mohol prejaviť svoju prehojnú účinnosť a rozmanitosť.
Nech je preto modlitba svätého ruženca vážna pri modlitbe Pána;
povznesená a pochvalná pri pozvolnom plynutí Zdravasov; kontempla
tívna pri pozornom uvažovaní o tajomstvách; nech je modlitbou po
klony pri chválospeve. Tak to má byt vždy,'pri každom spôsobe modnň+py ruženca: ked sa ho veriaci modlí súkromne sám v ústraní
dôvernom spojení s Pánom; pri spoločnej modlitbe v rodine, alebo
kecí sa veriaci zídu vedno, aby tak privolali Boha osobitným spôso
bom medzi seba /porov. Mt 18, 20/; alebo verejne na zhromaždeniach
zvolaných pre cirkevnú pospolitosť.
51. V poslednom čase vznikli niektoré pobožnosti, ktoré sa odvod
zujú od ruženca. Spomedzi nich chceme uviesť a odporúčať tie, čo
do obvyklých pobožností slova Božieho vkladajú niektoré prvky pre
vzaté z ruženca bl. Panny M .árie, ako je uvažovania o tajomstvách
a litdniove opakovanie Zdravasov. Tieto prvky sa týmto spôsobom
stavajú do jasnejšieho svetla, pretože sa vkladajú medzi čítania
zo Svätého písma, v homílii sa vysvetľujú, obklopujú sa chvíľami
mlčania a vyzdvihujú sa spevom. S potešením sa dozvedáme, že tieto
pobožnosti prispeli k plnšiemu poznaniu duchovných bohatstiev samé
ho ruženca a rozšírili úctu k tejto modlitbe v skupinách a združe
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Magnifikat je prejavom hlbokého a intímneho pohnutia a duchov
ného bohatstva Panny Márie. Je plný nežhe-g"^aé^i^^'Poríi}iou-^^hsnlioiii
nám pripomína daktoré c h v á l o s p e v y ^ tarého zákona,. V kolorite a v
živosti výrazu cítime semitu. Podobné bohatstvo a poéziu možno
nájsť aj v najkrajšej mariánskej modlitbe- v ruženci. Panna Mgpoia
ho sama odporúčala v Lurdoch, vo Fatime a v Banneun,
Francúzsky spisovateľ Rivieře sa pýtal Paul Claudcla, slávneho
b á s n i k a , diplomata a konvertitu, čo na človek robiť, aby sa obrá
til. Claudel m u odpovedal; "Vezmi si cic ruky ruženec, prežehnaj sa
a začni sa modliť“ ,
Kea
pri zakončení tretej sesie Koncilu Pavol VI. vyhlásil
Pannu Máriu za Matku Cirkvi, povedal; "S dušou plnou dôvery a sy
novskej lásky dvíhame svoj zrak k xcj,-, ktorá nám o Ježišom dala
pramen milosti.,.” 23. apríla 1965 pri korunovácii pompejskej M a 
dony povedal: "Takto sa obnoví kult. ktorý vzdávame Márii a ktorý
nám vloží do ruky ruženec, jednoduchí s bohatú modlitbu, ktorá nás
Von"
im
u x i^_ ;c nielen mariánskej
úcty,
naučí klásť Krista nr začis iok
ale celého nášho ducv "vnéht života*
eenas
Ruženec sa skladá z Otčenáša, Zdravasc a so Sláv, é
Tr
je nao>ercijsia modlitba. Naučil nás ju Ježiš Kristus. ;■
Chrv-uostoa napísal, že je v ňom povedané v š e t k o , čo mre vy ý oviť
ne beskcmu Otcovi. Po Otčenáši ponúkame Panne Márii desať ruží a
____ k _________ r _________
*. •
* ___ :
______ ľ__ 1* y v; •
__ ž>
_ n ..
x* ... v.
'.oVŕ/ rHÍ te r s t v o . Prvd časť
pripomíname si
na^vacsiu výsadu, boss
tejto modlitby je vzatá z pozdravu anjela a svätej Alžbety. Druhá
dostala dnešnú f o r m u v 15. storočí v Taliansku- Roku 1568 ju
Pius V. schválil. Po Otčenáši..je Zdravas najstaršou a najkrajšou
modlitbou. Jej pôvodcom je Svatý Duch, ktorý pozdravil Pannu anje1 ovými ú s t a m i .
Známy ročník a lietajúci misionár otec Schulte sa ako študent
nemodlieval ruženec, Raz mu spovedník povedal: "Prečo sa nenodlievate ruženec?"
- Lebo je to modlitba monotonna a nudná.
nátku rozpréva ť 0 SV c j on
jne? i\Fr>+U VŽ
'X.C.K O
J) vo j im pr iateľ
Vc
orato v i , ktorý padol vo
a vždy jocinako rozprava vesele i. srnut.né udal os 4- nJ., t Ai vždy
rád počúvali. Aj nebeská Matka ne
Laq v ruženci rozDrav a o rradostných.
udalostiach svojho Syna, nášho brata
o?8ta . ked sa ra.odlíme rado
:ľa n
ári hovorí 0 jeho umuč e.
A v
jomstvá* V bolestných tajomstvách
nár
slávnostných o nanebovstúpení* Počúvať Matku.
Matki a roz:jínať s nou o
jej Synovi, našom bratovi, nie
,onne a nemo ée byť nudné.
sij7 p nn c každý■ deň. Ako kňaz
ho stále odporúča vo svojich pre; avo cn Rád pripíšu.je ružencu tajomstvo svojich úspechov.
Známa je príhoda, o ktorej rozprával biskup Fulton Sheen vo
svojom rozhlasovom posolstve 1 1 . februára 1 9 5 1 .
"Raz večer po vyuč o v a n í .prišla za mnou istá žena. Povedia mi:
- Ja sa nestanem katolíčkou. Vy hovoríte a stále opakujete v ru 
ženci tie isté slová, a kto stále opakuje to isté, nie je úprimný.
Nikdy
by som m u neverila. Ani Boh mu neuverí.
mi,

Spýtal som sa jej, kto je ten nuž, čo prišiel s ňou. Odpovedala
že je to jej snúbenec.

S pýtiil„srm-ýs--ýj.ý_:— íHá-Azľis-'rád-?J^
- Určite.
-- Ako to viete?
- Povedal mi to.
- Čo v čim povedal?
- Milujem ťa.
- Kedy vám. to povedal?
- Asi pred hodinou.
- Povedal vám to už aj predtým?
- Hej, včera večer.
- A čo váb povedal?
- Milujem ťa.
- A predtým to nikdy nepovedal?
- Hovorí mi to každý večer.
- Neverte mu. Opakuje sa, nie je úprimný.""
Zdá sa mi, že čujem jjiekoho namietať:
- Ruženec už vyšiel z mody. Všetko má svoj čas. My dnes dávame
prednosť čítaniu a vysvetľovaniu Svätého písma.
Som omráčený. Doteraz som bol presvedčený, že ruženec sa skladá
z Otčenáša a Zdrrvasa. A k vsa nemýlim, Otčenáš je vo Svätom písme
a zo Zdravasu je tam aspoň polovička.
- Ale opakovať stále to isté je nudné.
Pot orulé. ze svo omu dievčaťu ste povedali takto::H ov or im ti
raz navzay, ze ťa mixujem
stačí. Odteraz už o ton nerozpráVc m e ‘
Ale Maria nie je predsa dievča!
Mária je omnoho viac., Je naša Matka.
- Musíme však pripustiť,

že ruženec je dobrý pre starcov.

Ak ste boli na púti v Lurdoch, kam každoročne prichádzajú mil i 
óny pútnikov, videli ste tam modliť sa len starčekov?
- Mladí, ktorí ich sprevádzajú,

sa prispôsobujú,

A keä prichádzajú na púť iba samí mladí? Čo povedať o študen
toch, chlapcoch a dievčencoch, ktorí idú pešo do Brezje - pútnic
kého miesta Pomocnice kresťanov v Slovinsku - a cestou spievajú
a 'rozjímavo sa modlia ruženec?
- Mariánska úcta sa pomaly tratí.
Zanecháva sa prepínanie a čo nie je užitočné pre zdravú nábož
nosť, Bolo by však nešťastím, keby sa mladí obrali o pobožnosť
vyv az enú, normálnu a delikátnu, v ktorej ide predovšetkým o matku.
- My sme si postavili do stredu života Krista...
Úcta k Panne Márii tomu neprekáža. Kristus si zvolil a miloval
Máriu prv, než sme si osvojili a milovali my. Láska k nej nie je
prekážkou alebo falošnou cestou, ktorá by nás odvádzala od Krista.
Jej cieľom je učiť nás dostať sa bližšie ku Kristovi, ktorého M á 
ria milovala a r.u slúžila omnoho viac ako my.
- Chcete nás získať pre ruženec.
Nie. Ak si myslíte, že ruženec už vyšiel z módy, prosím vás len
aby ste rešpektovali túto peknú ľudovú pobožnosť. Schválila ju
Cirkev,v odporúča ju Svätý Otec, rozširujú ju biskupi a modlia sa
ju aj kňazi spolu so svojimi veriacimi... A domáha sa jej a žiada
si ju Panna M á r i a . ..

- Ke a
ne s toľko hovorx-o---el
.irtx~~&—sngľl il:nnnÍ7"~Yiezdir7s a vara

zblážení

p rcrta sia n t,

Práve teraz sa ranohí anglikáni a protestanti vracajú k pravej
úcte k Panne Márii. Prečítajte si napríklad peknú knihu. Maxa Thu«-»
riana, vicepriora v Taizé. Kniha má titul "Mária, Matka Pána,
obraz C i rkvi". Čo sa robí u našich bratov kresťanov, vás povzbudí.
Ak všetko zvážite, pochopíte, že čas vás predchádza. Mária ostáva
aktuálna o m o d e r n á . •• A s Máriou, pravda, aj jej najmilšia modlit
ba...
Roku 1971 sa oslavovalo štvorsté výročie veľkého víťazstva kres
ťanov -nad Turkani, Porazili ich ružencom. Bolo to roku 1571. Pápež
Pius V. V 3^zval celý kresťanský svet, aby sa modlil ruženec. Začala
s a vveľká námorná b i t k a . Juan Rakúsky porazil pašu Aliho. V ten istý
deň, 7 v oktohra, pápež povedal cirkevným hodnostárom: "Pocime sa
do kostola poděkovat Panne Márii, Naši zvíťazili". Benátsky senát
vyhlásil: "Nie zbrane, ale Mária pomohla k víťazstvu". Vtedy pá
pež nariadil, aby sa do loretánských litánií vložila invokácia
"Pornocniea kresťanov, oroduj za nás!"
Pred prvou svetovou vojnou spravoval Cirkev svat.ý papež Pius X,
Vo svojom testamente napísal: "Zo všetkých modlitieb ruženec je
najkrajšia a najúčinnejšia modlitba... Ak chcete, aby vo vašich
domoch panoval pokoj, modlite sa v rodine ruženec"„
dporúčal Pius XI,: "Otcovia a matky. ak chcete dať
ľ o .. 3 L- •:
svoj íľ1 deťor: a o ox\y prx kl
zlírona ž d i t e po iennej práci rodinu
pred.3
azen nebesk
nebeskej Matky a modlite sa ružen c " .
radil každej rodine vrátiť sa
Aj Pius XII
večer po denných prácach ruženec.

zvyku modliť sa

Pavol VI, poslal zlatú ružu do Fatimy, kde pred päťdesiatimi
rokmi Panna Mária vyzvala svet, aby sa modlil ruženec, Sám putoval
do Fatimy, aby sa tu pomodlil za pokoj sveta.
Mníchovský kardinál Július Dopfner si vyžiadal od Pavla VI. ru
ženec pre svojich novokňazov. Pápež mu ich dal s týmito slovami:
"Ak milujete Pannu Máriu a modlíte sa ruženec, váš kňazský život
bude vždy poctivj^".
To isté platí aj pre nás. Ak milujeme Pannu Máriu a modlíme sa
ruženec, náš život bude iste kresťanský.
Janez Jenko: Mária v našej dobe,
o Jakob I j e r , profesor na univerzite v Munsteri, hovorieval
"Poznán modlitebnú knižku veľmi praktického formátu. Nie je ani
veľ!
ani ťažká a veľmi ľahko sa zmestí do vrecka. A nestojí veľa,
Pritom
veľ i'.i dobre zachová, lebo jej listy sa len tak ľahko
neopotrebujú M ôžu ju používať aj starí, ba aj tí, čo nevidia.
Kto ju pozorne číta, cíti, že sa oslobodzuje od každej ťarchy.
Táto kniha nám pripomína smrť - sprevádza nás až do vposlednej
chvíle života, ba aj potom. Budeš šťastnýA ak sa s ňou predstavíš
pred božského Sudcu... Touto knihou je svätý ruženec".
Andrej Iíoŕer, slávny guvernér Tyrolska, mal vo zvyku modliť sa
každý večer po večeri ruženec s celou svojou rodinou. Nikdy nevy
nechal túto rodinnú modlitbu, ani keä mal hosťov. Hovorieval:
"Jedli ste so mnou, nuž môžete sa so mnou aj modliť..."
Mal v ruke ruženec aj počas vojny na bojisku.
Z knihy Matkino srdce,

zbierka mariánskych príkladov.
- o -

Z~cehfn.micty Pomr-cnice kresťanov:
7 o októbra 1571 pri Lepante

.

■ Európu znepokojovala reformácia a jej následky. Turci využili
túto skvelú príležitosť a napadli zázemie kr e s ť a n s ký ch-kr ají n .
Už vyplienili a spustošili ostrcvmTyprus^a zadali— ohrozovať mocné
Benátky, Opojení víťazstvami a hnaní váäno^— po dalších výbojoch sa
zaprisahali, že si podmania kresťanskú Európu a vztýčia nad ňou
znak polmesiaca. Mali obrovskú armádu, silné bojové loästvo a predovšetkým povedomie, že sú nepremožiteľní, kým európski panovníci
sa medzi sebou škriepili a nevedeli sa zjednotiť na obranu. Nepria
teľ zatiaľ postupoval bez väčších ťažkostí.
V Európe bol iba jeden muž, ktorý vytušil nebezpečenstvo a mal
odvahu postaviť sa na odpor. Bol to pápež Pius V. Vyzval hlavy
štátov, aby sa zjednotili a jednotne čelili spoločnému nepriateľo
vi. Pápežovu výzvu ochotne prijali iba ohrozené Benátky a španiel
sky kráľ Filip II, Ostatní na pápežovo želanie odpovedali nezáuj
mom a ľahostajnosťou.
Ale pápeža to neznechutilo. Nechcel nečinne čakať na príchod
tureckého loastva. Preto rozhodol, aby kresťanské vojsko, hoci
počtom slabšie, tiahlo v ústrety nepriateľovi a donútilo ho k zme
raniu síl. V máji 1571 pápež, Benátky a Španielsko utvorili obran
nú úniu a za hlavného veliteľa kresťanských vojsk bol vymenovaný
don Juan d^Austria /Ján Rakúsky/, Pápež ho vyzval, aby prepustil
vojakov zlej povesti a nedisciplinovaných.
Pod vedením don Juana sa sústredila kresťanská flotila pri
ostrove Korfu, Turci kotvili pri Lepante, v zálive medzi Patrasom
a Korintom, Skoro ráno 7, októbra 1571 priblížilo sa kresťanské
loästvo. Turci zostavili svoju flotilu do polmesiaca a kričali od
radosti, že čoskoro zničia pápežskú flotilu,, Kresťanské lode sa
rozostavili do podoby kríža.
Admirál don Juan d ’Austra oduševňoval 3v o jich vojakov. Na admi
rál skej lodi vztýčili vlajku, ktorú požehnal sám pápež, Bol na nej
obraz Panny Márie a nad nou - kríž. Vojaci nadšene pozdravili M a t 
ku Božiu a pokľakli si pred krížom,
Turci si boli istí víťazstvom. Zúrivo napadli kresťanov, lebo
vedeli, že po tomto víťazstve im ľahko padne do rúk cela Európa,
Všetko in prialo, aj poloha, aj vietor. Ale aj kresťanské vojská
vedeli o čo ide, a bojovali hrdinsky. Zdalo sa, že víťazstvo sa
kloní na tureckú stranu, Turci potopili osem benátskych galejí
a vážne ohrozovali pravé krídlo kresťanskej flotily.
Zatiaľ sa pápež venoval cirkevným záležitostiam v kruhu niekto
rých kardinálov a iných pomocníkov. Netušil, že boj sa zvedie tak
skoro. Zrazu vstal, otvoril okno a zahľadel sa na nebo. Potom zvo
lal: "Nechajme všetko a poäme sa poaakovať Pánu Bohu za víťazstvo,
ktoré doprial kresťanským vojskám!" Kardináli sa nevedeli spamätať
z prekvapenia, ale šli za pápežom do baziliky. Chýr sa čoskoro
rozniesol po celom Ríme a víťazstvo pripisovali Máriinej pomoci.
Svätopeterská bazilika sa naplnila veriacimi a spevom, loretánských
litánií, do ktorých pápež vložil nový titul^pre Pannu Máriu Pomocnica kresťanov. Deň víťazstva - 7, oktober --zvečnil tým, že
naň určil sviatok Panny Márie Ružencovej. A tak v Ríme oslavovali
víťazstvo, hoci o ňom ešte neprišla nijaká zvesť. Veä sa odohralo
asi tisíc kilometrov od Ríma.
Ako sa skončila bitka? Vietor, ktorý predtým pomáhal Turkom,
sa zrazu obrátil proti nim. Admirál don Juan na smrť zranil Aliho,
veliteľa tureckej flotily. Po dvanásťhodino’.'.om boji Turci stratili

'tr*idsa4itiai..c mužov, Kroa-ťania im zničili alebo za^jali-dve-sto Lodí"
a z ich o ťro<rt-va,_vy'sžLobo dilm,~v3/vanAsh^tdaJLc--4m>e^ans ký ch zajatcov/
Toto víťazstvo zmenilo osudy Európy,. Odvrátilo od nej porobu a
zachovalo jej kresťanské náboženstvo s kresťanskou kultúrou. Prav
da, stalo sa to na materský zásah Panny Márie, ktorú aj teraz vzý
vame: Pomocnice kresťanov, oroduj za nás!
Katkino srdco,

_

__

Hlavné neste ruženca.
Tak sa menujú Pompeje, malé mesto neÓaleko Neapola, Dejiny toh
to mesta sú úzko späté s dejinami veľkého konvertitu, ktorý sa stal
"rytierom ruženca" a nedávno bol vyhlásený za blahoslaveného, Jeho
viera žiari c zapaľuje aj iných ako viera svätého Dominika. Vecí
bol jeho duchovným synom. On súm opisuje svoje obrátenie :

l

"Raz, bolo to v októbri 1872, duševná búrka ma spaľovala viac ako
inokedy a vlievala mi do duse takmer zúfalý smútok. Vyšiel som z
domu a rýchlym krokom som sa poberal do údolia, ani nevediac kam.
Všetko zahaľovalo hlboký pokoj. Poobzeral som sa dookola. Ani ži- k*
vej duše. Zrazu som sa zastavil. Srdce mi išlo prasknúť od napätia.
Zdalo sa ni, že v duši sa mi ozývajú slová, ktoré mi tak často
opakoval priateľ m.o jej d u š e , nebohý Otec Radente: Ale sa chceš spa
siť, rozširuj modlitbu svätého ruženca. Lebo Panna Tigria sľúbila,
že kto rozširuje túto modlitbu, ten sa spasí,
Táto myšlienka bola pre mňa akoby blesk, ktorý přeťal búrlivú
triu mojej duše. Satan, ktorý ma mal v pazúroch ako svoju korisť,
tušil prehru a tým viac ma chcel zapliesť do svojich pekelných
krážov. Bol to posledný, zúfalý boj. Kričal som;rA k jc pravda, Qo
si sľúbila svätému Dominikovi - kto rozširuje svätý ruženec, ten
sa spasí - ja neodídem z tohto pompejského kraja, kým tu nerozší
rim modlitbu svätého ruženca.
Nik neodpovedal-, Okolo mňa sa rozpriestieralo smrteľné ticho,
No v duši mi zavládol hlboký pokoj. Z toho som vycítil, že môj
úzkostlivý výkrik bude vyslyšaný.
Zdaleka dolieha ozvena zvonov a otriasla mnou* Zvonili na Anjel
Pána, Kľakol som si a pomaly som vyslovoval slova modlitby* Keä
som vstal, zbadal som, že na lícach sa mi perlia slzy.
Oupoved z neba nemeškala. Rozhodol som sa rozširovať všetkými
silami modlitbu svätého ruženca. Ako prvý krok som založil Bratstvo
svätého ruženca.
Po pätnástich rokoch vyrástol v tomto údolí pri Pompejách veľký
chrám Panny Márie Ružencovej. Je to stredisko, ktoré vyžiaruje do
celého- sveta modlitbu svä’tého ruženca.
Ma tkino srd c e .

- o -

13* mája 1917, v predvečer prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime.
^Hyacinta skončila večeru a prihovorila sa matke: "Mamička, musíme sa
každý deň modliť ruženec. Chce to Panna Mária".
Vo všetkých zjaveniach vo Fatime Panna Mária zdôraznila požiadav
ku modliť sa každý deň ruženec.

Zásluhou modlitby svätého ruženca dostáva kresťanský ľud každý
deň nesmierne dobrodenia" /Urban V./

Otec Peyton - apoštol ruženca*
životopis veľkého m odernúh 0-~apiioiltnl.a r už enn a -Otr*?--PertrjJsa.-Peyto na je neobyčajne pútavý* Narodil sa v-Jáayo-^v írsku. Rodičia boli
chudobní, ale pracovití a Boh ich požehnával. Otec Ponton rozpráva:
"Prvč zvuky
toré m
zazneli v ušiach, boli slova modlitby ružen■o }
ca, ktorú sá modlievala naša rodina spoločne. Každý večer sa celá
rodina zhromaždila okolo kozuba a modlili sme sa ruženec* Mojim
rodičom Boh daroval deväť detí* Otec a matka nám nemohli zaistiť
hmotný blahobyt, no modlitbou ruženca nám dali oveľa viac: lásku
k Bohu a k Cirkvi. Členov našej rodiny spájala láska k B o h u >ca k
ľucíom, Odvažujem so tvrdiť, že práve každodenná modlitba svätého
ruženca vytvorila z nášho domu jeden z malých pozemských rajov,
ktoré by Boh, pôvodca rodiny, rád videl vo všetkých d o n o c h " .
Ako lS-rocný mladík Patrik opustil Írsko a šiel spolu s niekoľ
kými súrodencami hľadať prácu do Spojených štátov. Prišli do Scrantonu v Pensylvánii. Patrik pracoval ako roľník a neskôr ako kos
tolník, Potom ho Boh povolal do seminára, Všetko išlo hladko. No
dva roky pred vysviackou ho postihla hrozná, vtedy nevyliečiteľná
choroba- tuberkulóza. Boli tc chvíle rozčarovania i nádeje. Obrá
til sa na Pannu Máriu, prosil o pomoc a o uzdraveniec Panna Mária
ho nechala dlho čakať.
T
y.
r>~•;
j'-u-í
n.
hne. sa, r o zmy š ľ a1 , -'i---\ VYUŽI"
''-y
-v S - O r svoj život na t o , aby ss ‘■J-Á sJ-jL.C.i il Panne Márii za jej veľké dary.
"Najprv so a. mysiel, ze vystavím na jej počesť obrovskú svätyňu.
No ce:
očnú duchovnú obnovu, roku 1942 som si zaumienil, že bu
dem rozširovať každodennú modlitbu ruženca v rodinách".
Otec Patrik to začal uskutočňovať všetkými najmodernejšími pro
striedkami: tlačou, rádiom, reklamami pri cestách, filmovými pred
staveniami
Roci. restoval p q „celom svete a svojím posolstvom
otriasol miliónmi osôb a rodín. Výsledky boli nádherná* Preto Otec
Peyton právom-vyhlásil: "Nie div, že som sa stal nadšencom za ruže
nec".
Raz vecí
v?.í>p-rOtee Peyton, horlivý apoštol ruženca v ’od m a c h
nachádzal v i: ton americkom veľkomeste na štadióne, nabitom ľuámi.
V dohovorenej chvíli zhasli všetky svetlá. Nastalo posvätné ticho.
Vo tme zrazu zaznel hlas Ct.ca Povtona t "Všetci zapáľte zápalku
alebo zapalovač". V okamihu sa ž f" ión rozsvietil tisícami svetielok, takže bolo vidno takmer ai
dne *
"Hľa, taká je sila mnohých krátkych modlitieb spojených dovedna"
dodal Otec Peyton. Jeho slová sprevádzal obrovský potlesk.
Veľa ružencov spojených spolu môže osvietiť a premeniť svet.
Rodeí )i or i s t a KÍ eme r?t Mária Hofbauer /zomrel roku 1820/, veľký
apoštol Viedne, ružen c nazýval "moja knižnica". Z neho čerpal
vždy nové a nové témy pre svo je kázne Modlil sa ho skoro nepretr
žite, najma ke á išiel ulicami Viedne navštíviť c h o r ý c h • Zo skúse
nosti, ktorú nadobudol, hovorieval: "Kedykoľvek som modlitbou ruženva prosil o obrátenie nejakého hriešnika, Pán Ježiš a P a n n a Mária
ma vždy vyslyšali".
Vytrvalou modlitbou ruženca dosiahol veľmi mnoho obrátení. Po
každj/ raz radostne konštatoval: "Pán zachránil äolšiu dušu hrieš
nika, za ktorú som. obetoval modlitbu ruženca".
itkino srdce.
- o

Paulína Jařicotová- zakladateľka Živého ruženca.
Táto žena sa istý čas váhavo rozhodovala medzi,I£ris“U>n a—mre-tnry
Konečne si vyvolila Krista a úplne sa m u zasvätila. Založila Dielo
rozširovania viery a Živý ruženec. Je to "dielo môjho srdca", h o 
vorievala. V duchovnom živote i v apoštoláte žila dôsledne tajom
stvá ruženca. Pri šírení Živého ruženca musela prekonať veľké pre
kážky. No nepoddala sa. Pochopila, že je potrebné,
sa modlila
nielen elita, ale všetci, lebo bez modlitby národy duchovne zahynú.
Po niekoľkých rokoch sa Živý ruženec rozšíril po celom svete
a dosiahol dva a pol milióna členov. Vtedy napísala: " V neprestaj
nej spomienke na tajomstvá ruženca som dostala všetky milosti,
ktoré dali zmysel môjmu životu".
Každý deň sa modlila celý ruženec a v poslednej chorobe sa ho
modlila nepretržite. Potom hlboko rozjímala o jednotlivých tajom
stvách, Napísalo: "Rozjímanie o tajomstvách ruženca ma oslobodilo
od záľuby v ľudskej múdrosti a presvedčilo ma o tom. že spása sve
ta závisí od rozjímania o tajomstvách života a smrti Boha, ktorý
sa stal človekom a obetoval sa z lásky za nás". Inde napísala :
"Mohla by som povedať o modlitbe ruženca to, čo sväté knihy hovo
ria o múdrosti, "Venerunt mih i omnia bona pariter cum illa A spolu s ňou'mi prišli všetky dobrá" /Kniha múdrosti, 7, 11/.
Zomrela so slovami: "(5, Matka moja, celá som tvoja!" Pri týchSvital deň 9* januára 1862.
to slovách sa jej tvár celá rozžiarila
-

o

-

Prečo plakala Panna Mária,
Od 29, augusta do 1. septembra 1953 Panna Mária plakala v úbo
hom domčeku istého robotníka v Syrakúzach, na^Sicíliij, Zdalo s a ?
že jej plač neustane. Prestal až po štyroch dňoch, ked odborníci
zachytili tekutinu kvapkajúcu z malého sádrového reliéfu, aby ju
preslrúnali. Skúmanie bolo presné, vedecké. Výsledok: išlo o pravé
ľudské slzy. Mária plakala.
"Či ľudia pochopia tajomnú reč týchto sĺz?" pýtal sa Pius XII.

1 7 . oktobra 1 9 5 4 ,
Naozaj zvláštne sú prejavy lásky Panny Márie voči ľuäom našich
čias. V La Salette Panna Mária plakala, v Lurde bola raz veľmi
smutná a trikrát 7,v o l a l a : "Pokánie!" Vo Fatime bola veľmi zarmú
tená pre hriechy sveta, pre vojnu a pre večné zatratenie, ktoré
je konečným vyústením tajomstva neprávosti.
Sama Panna Mária prichádza k nám a má účasť na našich osudoch.
Plače ako pod krížom, plače, aby nás priviedla k pokániu, plače
nad prenasledovanou Cirkvou, plače nad rozdelením kresťanov, pla
če nad našou nevernosťou, plače, aby nám vyprosovala odpustenie.
"Neplač, MáriaJ" povedal jej kardinál Wiszynski, poľský primas,
keä sa prišiel poäakovať Panne Márii Syrakúzskej. Kto trpel pre
vieru a pre Krista, chápe tie slzy. Panna Mária Syrakúzska je
Matkou bolestného ruženca.
Matkino s r c e .
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"Ruženec je poklad všetkých milostí" /Pavol VI./
Ruženec je najúčinnejší prostriedok, ktorým možno premôcť hriech
a nadobudnúť milosť Božiu" /Gregor XIV/.
"Ruženec je najlepší liek proti chybám a náruživostian"/Benedikt XII/
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B laJrKial^rený^ud0v^i~~Méx“^_-Grl^inri-z- Montfort u j
apoštol svätého ruženca,
Najkrajšie <nihy o úcte Panny Márie v celej sv^e-bavej-iLit-er^-túr-©-,— ._.
totiž ”0 pravé j pobožnosti k Panne Márii" a "Máriino tajomstvo" ho
urobili známym aj u nás. Kto však vie o ňnorn viac? Kto vie o jeho
apoštolskej horlivosti sa spásu ľudí o jeho nenapodobitelní e j láske
k Cirkvi 5 ktovie o tom, že v iS* storočí vo Branců saku nikto viac
neprispel k rozšíreniu modlitby svätého ruženca ako práve on, verný
syn svätého Dominika, člen francúzskeho Tretieho rádu?A predsa, poľad na jeho život, hoci krátky, je veľmi obohacujúci, poučný a po
vzbudzujúci na ceste ku svätosti.
Sudov ít sa narodil 3 . januára 1673 v Montfort-la-Canne ako posled
ný z Ôsmych detí chudobných rodičov. Láska k Márii, ktorá ho spre
vádzala po celý život, vnukla mu myšlienku aby pri udelení sviatosti
birmovania k svojmu menu pripojil i meno Mária. K nej sa potom bude
utiekať po .~_ýživot, ktorý nebude bez veľkých belestí a útrap. Ale
s jej pomocou všetko ponesie ticho a pokorne, aby s ňou .a.skrze ňu
ŕuz došiel k jej Synovia Ako to napísal na prvej strane svojej jedi
nečnej knihy 0 pravej pobožnosti k Panne Márii; Skrze presvätú Pannu
Máriu Ježiš Kristus prišiel na svet., skrze ňu má tiež kraľovať na
s verne..
Vo svojom rodisku v Škol s bol zasvätený do základov učenia a nado
budol ve domca ti, na ktorých potom budoval u jezuitov v Hermes. Tam sa
stal tiež členom Mariánskej družiny, kde v sebe posilnil lásku k tej,
ktorej slávu r-ask-tcšie hlásal proti všetkým jej nepriateľom,. Pomocou
priateľov po prípravných štúdiách sa dostal, do Paríža na bohosloveckú
fakultu. Pretože nemal dosť hmotných prostriedkov na to, aby mohol
bývať s ostatnými v seminári sv c Sulpicia, s inými chudobnými boho
slovcami sa ubytoval u istého kňaza, ktorý ho prijal za mierny popla
tok, Množstvo práce horlivosť v modlitbe a umrtvovaní sa čoskoro
prejavili na jeho organizme vyčerpanosťou s chorobou, hlavne však z
toho, že tupel úplnou podvýživouAle bdela nad ním láskavá Matka, kto
rej sa zasvätil, aby skrz ňu lepšie a dokonalejšie prináležal jej bož
skému Synovi. Po prekonaní choroby vstáva ako znovuzrodený, plný veľ
kých túžob a plánov ako získat Ježišovi s Márii celý svet.*
Deň jeho vysviacky v roku 1700 bol slávnym, dňom*. Týmto dňom sa za
čína nové epocha jeho života„ Pretože mal rá ľudí, vedel, že sa stane
kazateľom a misionárom. Od začiarku snívaj, n založení misijnej rehole.
Podarí sa mu to?
Miesto pochopenia nachádza skôr odpor ako u väčšiny spolubratcv ľ
tak u cirkevnej vrchnosti* Za všetko, čo koná pre záchranu ľudí, zá
všetky prebdené nocí, za neúnavnú činnosť kazateľa a v spovedniciza mnohé misie a exercície pre všetkých, ktorí hľadajú Boha, dostáva
správu, že biskup z Fožtier3, na území ktorého apoštolský pôsobil,
vypovedá ho
zdiecézy.
Zlomí to jeho apoštolské!*** d ticha? Zmal úmyselní e, zatrpkne, zanevře
na celý svet a uzavrie sa do seba, ako to robia v podobných prípadoch
ľudia, ked miesto pochopenia nachádzajú zneuznáni©, pohŕdanie a od
mietnutie?
Nie! Jeho duša bola dosť silná, aby zniesla tento' náraz, jeho hor
livosť bola veľmi veľká na to, aby sa dala odradiť prvým neúspechom.
Ako keby tušil, že ho čakajú chvíle ešte horšie, keď sa mu bude zdať,
že sa podobá Spasiteľovi na Olivovej hore a pritom bude musieť ísť
dopredu, pretože ho čaká Kalvária, kríž a ukrižovanie...
Ľudovít odchádza do Bíma. Tam sa nachádza Otec všetkých kresťanov,
ktorý bude istotne i jeho Otcom. Už dávno túžil vidieť jeho tvár,

■ywvTv^-jf
.iWm,
, akým j3i»e3>om~D3Ä..,má ube
rať.
Mal by odisti do ďalekých krajín, opustiť'--viať , ktorá n í m ‘pohŕ
da a necbn-e^p-o-čuť jeho volanie k náprave života? Doma ho odmietajú,
zatiaľ co pohanské krajiny prosia o slovo Božie....
Ústami Kristovho námestníka prehovoril Kristus. Bola to nez.abudrta-\_
teľná chvíľa, keď počul od Klementa XI, slová, ktoré ho pcveďú po
celý ďalší život: "Máte dosť široké pole pôsobnosti vo Francúzsku,
aby ste dal priechod svojej horlivosti. Nikam nechoďte, ale pracujte
s dokonalou poslušnosťou voči biskupom, do ktorých diecéz ste povolaný.
B o h požehná vašu prácu” .
So zvláštnymi výsadami, ako apoštolský misionár, prichádza praco
vať do svojej vlasti. Ide s hlbokou vierou v srdci, lebo vie, že pá
pež neklamal. Boh požehná jeho prácu, Nezáleží na tom, či jeho práca
bude uznaná, či bude od ľudí oslavovaný. Má jasný životný zámer: bude
misionárom vo svojej vlasti a Boh požehná jeho prácu. Táto istota mu
dodáva odvahu, jeho vytrvanlivosf sa zosilňuje. Zmizli všetky neisto
ty, pred sebou má jasný cieľ a pozná prostriedky k nemu. Dáva sa zno
va do práce.
Bretónsko sa stáva jeho apoštolským pôsobiskom. Predmestia veľko
miest sú jeho najobľúbenejším prostredím. Tam predovšetkým treba mi
sionára. Viera u ľudí dohoríeva, následky protestantských a kalvín
skych bojov sú všade viditeľnéc Zhubný jansenismus naplňuje doposiaľ
C.1
js:
duše ľudí, hlavne
v 9 x i;U jeno neruGajsym riúprimnej nábožnosti, ľjáska k častému
gorizmom umiera každý preje
svätému prij
ílu je zadusená falošnými obavami a neúprimnosťou k
Eucharistii. Detinská úcta k -Panne Márii sa považuje skoro za blud.
Ľudovít často narieka na týchto falošných prorokov, ktorí pod
rúchom pravovernosti sa obávajú uctievať Pannu Máriu, aby tým snáď
nebola oslabená úcta k Ježišovi Kristovi. V úprimnej úcte a láske k
Márii vidí úplne oprávnene znak Božieho vyvolenia a bludárov spoznáva
v každom, kto pohŕda Máriou a je k nej ľahostajný.
Okolo jeho kazateľnice sa množia davy, ľudia jednoduchí i vzneše
ní a často kňazi z celého okolia nestačia všetkých vyspovedať. Jeho
slová sú preniknuté tajomnou príťažlivosťou a zarývajú sa hlboko do
sŕdc poslucháčov. Neraz sa stalo, že veriaci sa rozplakali a kazate
ľovi neostávalo iné, aby ich tešil: "moje drahé deti, neplačte, vaše
slzy mi zabraňujú kázať. Ak sa nezdržíte slz. i moje oči sa r-imi naplnia. A predsa viete? že nestačí, aby som sá dotkol vášho srdca,
le musím tiež osvietiť váš rozum'. „
Vďačnosť veriacich sprevádzala
kazateľa na všetkých cestách a bola mu útechov vo chvíľach, keď na
jeho plecia doliehal kríž nenávisti jansenistov, kríž pohŕdania a opus
tenosti zo strany priateľov, kríž odmietania od cirkevnej-vrchnosti,
ovplyvnenej často jansenieticky zmýšľajúcimi kňazmi. Zdá sa, že n i
tieto chvíle zo svojej ..vlastnej skúsenosti myslel svätec, keď v 'ta
jomstve Máriinom písal o tých, ktorí sa celkom odovzdali svätej Panne:
,:To neznačí, že ten, kto našiel v Márii pravú zbožnosť, je oslobodený
od krížov a utrpení. Naopak, omnoho viac sa naň útočí ako na iného,
pretože Márie, Matka živých, dáva všetkým svojim deťom Časť stromu ži
vota,
ktorým
Ježišov kríž.
mnoho
krížov,
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im aj milosť, aby ich niesli v trpezlivosti a radostne, takže kríže,
ktoré ona dáva svojim služobníkom, sú skôr rozkošami alebo sl£
sladkými
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krížami
ako "1krížami
horkými. Ak
zároveň
cítia
horkosť
kalich,.,
ktorý
musia piť, aby sa stali Božími priateľmi, útecha a radosť tejto Matky,
ktorá vystrieda smútok, ich nekonečne viac povzbudzuje k neseniu krí
žov ešte ťažších a horkéjších".
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Ešte hlbší pohľad do jeho duše a jasnejišifí~TK>chropu3n i
hu krížu nám podáva udalosť., ktorú zaznačil jeho priateľ;
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"Bolo to vo Vertou, kde práve konaJ^s--ve.ľkým úspechom misie * Kňaz
a jeho spo.l;api^a^r.míkru>ozpr-éiřa-:''^Tu v istú chvíľa zoberie ma za ruku
po večernej modlitbe a vedie ma do svojej izbičky. Bol smutný a
stiesnený, ako keby sa mu prihodilo veľké nešťastie. Týtam sa, čo
"sš stalo. -- Priateľ drahý - hovorí mi - zle sa nám tu darí. Ako to?
Voď máme také úspechy, ake by sme si mohli priať! -- Ano, majú nás tu
radi až veľmi - a to je pre nás zlé. Naše misie nebudú mať-úžit-crky
pretože nie sú založené na kríži; nie sú opreté o kríž. Sme tu moc
milovaní, a to mi spôsobuje bolesť. Nieto tu kríža, niet tu pre mňa
utrpenia. Tieto misie by som rád zajtra skončil. Čo si o tom myslíte?"
ČI oveje si tu náhodou spomenie rh svätého Dominika > o ktorom S c3
tiež-píše, že sa najradšej zdržiaval tam, kde ním pohŕdali, kde nemái pre neho uznanlivé slová a kde ho odmietali. Ľudovít bol verným
synom svätého Otca Dominika. Od chvíle, ako sa stal členom Tretieho
rádu a vstúpi: do veľkej dominikánske j rodiny - stalo sa to v roku
1710 v Kantes ~ vzrástla aj jeho láska ku svätému Dominikovi, v k t o 
rou miloval veľkého ctiteľa svätej Panny a pôvodcu ružencovej m o d 
litby.
Apoštolský ideál box istotne najbližší tomu, ktorý sám bol apoš
tolským misionárom a nakoniec zakladateľ-,'>m misionárov Máriinej spoloč
nosti. Až do konca života bol oko terciám v najužšom spojení s domi
nikánskou rehoľou a v jej duchu spolupracoval na výstavbe Kristovho
kráľovstva v dušiach ľudí. U bratov Kazateľov /t«jĎ d o m n i k a n o c h /
našiel pochopenie pre svoje apoštolské ideály, u nich našiel pomoc
vo svojom diele a útechu v ťažkých chvíľach. Už predtým veľmi milo
val modlitbu svätého ruženca a rozširoval ju všetkými silami medzi
veriacimi ľuďmi,. Od -chvále, keď vstúpil do dominikánskej rodiny, ešte
silnejšie sa cíti byť priťahovaný k tejto modlitbe. Napíše prekrásnu
knihu o ruženci, veriacich zhromažďuje v bratstve svätého ruženca
u každú pobožnosť zakončuje spoločnou modlitbou ruženca, Všade, kde
hlásal slovo Božie, kde šíril úctu k Panne Márii, zanechal pre budúce
veky úctu k modlitbe svätého ruženca. Keď hovoril o účinnosti modlit
by svätého ruženca, sám kedysi vyznal, že žiaden hriešnik mu nedokázal
odporovať, keď sa mu ho podarilo získať0Iba pre modlitbu svätého
ruženca, Hlavne m l á d e ž
u č i l
t e j t o
m o d l i t b e ,
lebo dobre vedel, že ak es dá v tejto veci získať, je zachránenáa
Láska k deťom bol& zvláštnym výrazom jeho povahy. Jezuita P, Picot
de Cloriviére o ňom napísal’ ’ÍPlný ducha svojho božského M a j s t r a ;
vždy nežne miloval deti a ako v meste tak í na vidieku mal radosť,
keď bol obklopený deťmi, ktoré poučoval o základných náboženských
otázkach. Všade, kde konal misie, bolo jednou z jeho hlavných starostí
zaobstarať obci dobrého učiteľa a učiteľky..Hovorieval, že Školy sú
štepnice Cirkvi, v ktorých vyrastajú a sú pestované nový stromy
detských duší,.."
Vyčerpaný prácami až na smrť, uprostred omši, ktorú začal v SaíntLaurent sur Sevře, musel si ľahnúť , Spoznal, že sa blíži, posledná
hodina-r. 27 apríla , v predvečer smrti, napísal svoju poslednú vôľu.
Požiadal, aby mu do truhly dali retiazky, ktoré nosil na krku a na
rukách ako znak úcty a služby voči svätej Panne, krížik, posvätený
Svätým Otcom v Ríme a sošku Matky Božej, ktorú vždy nosieval so sebou.
Zaopatrený svätými sviatosťami odbral sa k Bohu, ktorému po celý ži
vot slúžil dňa 28. apríla 1716. Mal 43 rokov, z toho 16 rokov bol
kňazom. Život krátky, ale taký plodný, aký plodný len môže byť život
človeka!P. Dr. Reginald M. Dacík, O.P.í Duše světců, 1946, vyd. Dominikánska
edice Krystal, Olomouc, strán 208.
o
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Osobné zasvätenia seba Ježišovi cez Pannu Máriu.
Vecnú stelesnená Múdrosť, ..ilovania a úcty najhixdaejňi— a nerj—
sladší Ježiš! Pravý Boh a pravý človek, jednorodený Syn večného
Otca a panenské
panenskejr! Matky! Prosím ťa v najhlbšej pokore a úcte ako
Boha, ktorý sedíš po pravici Ctca v sláve} i ako človeka, ktorý si
vzal na soba telo panenskej M irie a týrn si ju urobil svojou skutoč
nou Matkou.
nía ku jen Ti s ze si na vykúpil svojou smrťou. Prijal si úlohu
otroka, aby si na oslobodil od ukrutného otroctva diabla. Chválim
a zvelebujem ía za to j že si sa za svojho pozemského života vo
o r li V Márii,
Mr^rn i . q
w v ip i M
b Íí ÍCG Q
IPnQ n
ro.o.t.-rp ŕln n r' + i
všetkou chcel podriadiť
svojej
Matke
a nna
prostredníctvom
ť svojim verným služobníkom. Aký som b o 3. nevciaôný a nene 3 uro
verný! Krstné sľuby, ktoré som sldvnostne prijal pri krste, som
nedodržal. Svoje povinnosti sor : nesplnil.. Nezaslúžim si nazývať sa
Tvojím, dieťaťom, ba ani slohom. Je na mne veľa zlého, čo si právom
zasluhuje tvoje opovrhnutie a hnev. Neodvažujem sa sám predstúpiť
pred Tvoju svätú a vznešenú tvár. V tejto situácii nachádzam jedi
né útočiště u Tvojej svätej Matky, ktorá je našou prostredníôkou
a orodovníčkou. Dúfam, že skrze nu obdržím milosť dokonalej ľútos
ti a odpustenia mojich hriechov a zároveň milosť polepšenia života.

oškvrne n c Mária, ty živá Monštrancia,
Pozuravujen ta p r e t o ,
v kJ
Tie ukrytý ijOJfi., kto umu sa kí
rwj.anajU anjeli a budia. Pozdrai
zeme,
ktorá
vládneš nad všetkým, čo ti
ne
ba
vu jen ta,, K r l m n a
Boh zveril. Pozdra ru.jen ťa, isté útočiště hriešnikov. Ty si nikdy
ktebe utiekal. Vypočuj a
ne o dmie tlo t h o , k ■f- o o
dosiahnutí e dokonalejšieho života a prijmi tento noj úmysel a sľub,
kt or^ chcem s pokorou vykonať.
Ja, NL„ N . , biedny hriešnik, obnovujem a potvrdzujem dnes svoje
krstné sľuby a skladám ich do tvojich rúk. Zriekam sa navždy diabla
jeho pýchy a jeho skutkov. Oddávam sa celkom Ježišovi Kristovi,
stelesnenej Múdrosti. Chcem niesť svoj kríž podľa jeho vzoru po
všetly dni môjho života.
Tým sl-ubu j e m , že budem slúžiť Bohu vernejšie ako dosiaľ a teba,
lária, si v lim pred o č arai všetkých nebešťanov za svoju Matku a
zasväcujem ti vo svetle viery svoje telo i duPani
ýn.i prirodzenými
pri rod:
šu, so všetkými
i nadprirodzenými darmi, so všetkými
t or é bsom
o h ol
m i l o s ť a m i , ktoré
obsiahol v minulosti, ktoré nám a ktoré ešte
získam. Disponuj všetkým, čo mi patrí bez výnimky, podľa tvojej
vôle na väčšiu Božiu slávu teraz i na veky.
Prijmi, dobrotivá Pani,túto malú obetu ako prejav mojej oddanos
ti na väčšiu Božiu slávu. Učiň ju tak ľúbeznou, akou milou bola
t v o j a vpokora pri anjelovom zvestovaní, Prijmi tento prejav väaky
odo nna, biedneho hriešnika a prednes fro mocnému Bohu a Najsvätej
šej Trojici ako hold za to, že ťa vyznačil toľkým: znzracnyni mi1 os t a n i . 3 3.’utu j e n , ze odteraz budem tvojim oddaným a poslušným.
sl už obn ikon.
Předivná Matka, predstav na svojmu Synovi ako večného sluhu,
aby na skrze teba prijal tak, ako na skrze teta vykúpil.
Milosrdná Matka, preukáž mi tú milosť, aby som získal od Boha
pravú múdrosť. Prijmi ma medzi týc h , ktorých miluješ, učíš, vedieš
a ktorých chrániš ako svoje vlastníctvo a svoje deti.
Verná Panna, urob na vo všetkom dokonalým učeníkom a nasledov
níkom tvojho Syna, Ježiša Krista, nekonečnej Múdrosti! On sa stal
človekom pre nás, Daj, aby som sa mu tu na zemi podobal, podľa
tvojho príkladu a na tvoj príhovor, a aby som sta mohol dostať do
večnej slávy. Amen, /Pobožnosť k P.Márii od svätca z Montforttu
vyda3. Konvent Benediktínov Večnej poklony, Clyde, Missouri. Povolil
predtavený, všetky práva vyhradené. Preložené z nemčiny./
-
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Niekoľko postrehov z brožúrky Jána Urbana
Zjeveni Panny Marie.v

M e d j u g o r j e »

"Sú tieto zjavenia potrebné? Mane predsa.JPlsno sväté.5"
Šťastný ten,wkoho evanjeliu vyburcuje natoľko, že žije. ako kres
ťan. Avšak väčšine ľudí k obráteniu evanjelium nestačí. Vidine to
na dnešnej svetovej situácii. Panna M^ria nám vo svojich zjave
niach neohlasuje nové pravdy. Všetko je už obsiahnuté v Písme
svätom a v skoro dvatisícročné j tradícii Cirkvi. Zjavenia Panny
Márie sú výkričníkmi za pravdami, na ktoré zabúdame. Sú znamením
Božej lásky k ľuôonn Tej lásky, ktorá poslala na svet Syna a n e 
chala ho zomrieť na kríži, aby sme boli vykúpení od hriechov a
pochopili, že nás miluje. Lenže my sme to nepochopili. Preto Boh
posiela Pannu Máriu na túto zem, aby nám ukázal, že nás miluje.
Nie sme m u ľahostajní a robí všet k o ? aby sme my, jeho deti, dali
sa ním viesť a boli spasení. Zjavenia Panny Márie sú vlastne zna
mením Božej veľkosti. Prišla preto, aby sme sa obrátili.
Aké zmeny spôsobili zjavenia v tomto kraji?
Pred zjaveniami bola viera tradičná, l^noho mladých ľudí necho
dilo na svätú omšu, ľudia sa hnevali, ked svätá omša trvala viac
ako hodinu, ro-zšírené bolo hrešenie„..„ Odvtedy, ako sa zjavuje
Panna Mária, ľudia sa zmenili; pri pasení dobytka-pvcí sa modlia
ruženec, pravidelne sa postia, hrešenie vymizlo, väšina pristupu
je pravidelne ku sviatosti zmierenia- a to pod šírym nebom, preto
že spovednice nestačia. Ľudia omnoho lepšie chápu, čo to znamená
veriť. Boh sa stal stredom ich života. Nikde inde som nevidel ľudí
t a k vrúcne sa modliť. Ľudia chodia často do kostola. Cez leto je
kostol preplnený^ ale i v zime sú lavice úplne obsadené. Na svia
tok Povýšenia svätého kríža 14. oktobra 1985 tu bolo asi 100 000
ľudí.
Panna Mária zdôrazňuje potrebu sviatosti zmierenia, ktorou sa
človek stáva citlivým prijať milosť a zmeniť sa. Vtedy pochopia,
prečo sa majú postiť a dostanú k tomu silu.
Mnohí po návšteve
Medjugorje sa obrátili k Bohu, začali sa postiť- s našli dosť ča
su pre rozhovor s Bohom, pre modli -bu, začnú pomáhať blížnym k
životu s Bohom, ich duša sa uzdraví a niekedy i telo. začnú milovať všetkých ľudí a zmieria sa s nimi Boh, prameň vt itkého šťastia. sa stane stredom ich života.
Arcibiskup zo Spiitu v decembri 1983 povedal: "Medjugorje do
kázalo za dva roky viac ako naša pastorácia za 40 rokov*’.
J í prvému zjaveniu Panny Márie došlo 24. júna 1981, na sviatok
svätého Jána Krstiteľa. Zjaveniu boli prítomní štyria mladí ľudia,
ktorí sa všetci narodili v obci Bijakoviči:
- Ivanka Ivankovi č, na r . 21.4-1966
- Vieka Ivankovič, n a r 0 3.7.1966
- Mirjana Lragičevič, nar. 18.3.1965
- Ivan Lragičevič, nar. 25.5.1965-ia dvaja mladí ľudia, ktorí na druhý deň neprišli a neskoršie sa
im už Panna Koria nezjavila:
- 1/an Ivankovič, nar, 3.1.1960,
- Milka Pavlovi č, nar. 3.1.1968.
Na druhý deň, 25.

júna 1981 pribudli však noví dvaja mladí:

- Marija Pavlovič, nar. 1.4.1965,
- Jakov Čolo, nar, 3.6.1971.

Do 25.12.1981
oýchTudí. Panmu..Múriu-denne , iba
s piatimi výnimkami. Tohto dna mala Mirjana posledné zjavenie.
Panna Mária jej zjavila desať tajomstieva Sľúbila, že sa jej bude
zjavovať na jej narodeniny a keä jej bude zle , aby ju potešila.
Ivanka mala posledné denné zjavenie 7.. mája 1985. Zjaví sa jej
už iba každý role na výročie zjavenia.
Ako vyzerá Panna Mária?
Zjavenie má tri rozmery, nie je to teda obraz, ale skutočná osoba.
M ô ž u sa jej dotknúť a udivuje ich, že ostatní ju nevidia. Je veľmi
pekná. Má čierne, trochu zvlnené vlasy, modré oči, narůžovělá
farbu pokožky. Je stihla, pôvabná. Má ľúbezný hlas, ako keby spie
vala. Rozpráva po chorvátsky. Je zahalená do závoja. Prichádza
s pozdravom "Fochváiený buč Ježiš Kristus". Pri lúčení požehná
všetk-'ch prítomných a niekedy ich aj pobozká. Prijíma niektoré
žiadosti o milosť a radostnou spontánnosťou reaguje na našu bez
prostrednosť- hovoria vizionáři.
A Mirjana.: "Gospa mi vysvetlila, že v Nazarete bola jednoduchou
ženou a že prežila celú ľudskú biedu so všetkými problémami. Pre
to máme k nej pi n h ó d z a ť so svojimi ťažkosťami ako k vlastnej ma t 
ke e . . .
Vieka rozpráva: "Panna Mária je Matka, ktorá sa zastane svojich
detí v každej situácii, ^ehnevá sa, ele veľmi trpí, ak robia to,
čo im škodí".
Otec Tomislav Vlaši.č o zjaveniach hovorí

:

1. Existuje iný prostriedok k dosiahnutiu večnej spásy ako ten,
kt or ý uvádza z ja v en ie ?
2. Je tu veľ1.'ké množstvo obrátení,
zjavenia *

čo nepopierajú aj odporcovia

3. Vizionáři majú úplnú slobodu, takú d o k o n a l ú ? že môžu i hrešiť.
Madonna žiadnemu z nich nič nepredpísala, nič im nerozkázala.
Iba dáva rady, ktoré môžu.ale nemusia prijať.

4 . Keč Madonna napomína, rozumie tomu iba ten, koho sa to týka.
Boh chráni intimitu osoby a necháva ju slobodnú. Naopak diabol
vždy
o b m e d z u j e
s l o b o d u
o s o b y
a usiluje sa
o rozvrátenie vnútra človeka, aby ho znesvätil, rozšíril zlo a
chyby.
5. Prišlo sem asi ,50 odborníkov z rôznych vedných odborov- teoló
govia, psychológovia, lekári... Pre nich je vec jasná: "Stojíme
pred vecami ľudsky nevysvetliteľnými".
Zjavenie rešpektuje cirkevnú autoritu slovami: Robte
čo vôrn hovoria vaši cirkevní predstavení", A ked sa ľudia pýtajú na rôzne
čo vám hovorím tu" . Toto sú
iné zjavenia, odpovedá: "Robte to
dobre znaky ich pravos ti.
Negatívne stanoviská sú uvedené v knihe 1-3 na konci diela.
Pokusy s vizionármi sú uvedené v diele 4. Z nich vyberáme :
- Prof. Henry Joyeux z Pacnite de Monpellier, Francúzsko,- v júni
až decembri 1984 spolu s inými lekárni robil s vizionármi pokusy,
ako elektroencefalogranry, elektrooculogramy, skúmanie očných re 
flexií, sluchu a zmiznutia hlasu pri rozhovoroch s Pannou Máriou.
Ich bádanie vyvrátilo domnienku o kole 1 tívnej halucinácii a vedec
ky potvrdilo, že vizionáři, v priebehu videnia nesnívajú, nespia,
nemajú epileptický, hysterický alebo kataleptický záchvat.
Od stredoveku pre pravosť extázie je tradičným testom necitli
vosť na bolesť po vpichnúť í alebo pálení, Preto N. Bulat, jeden

■ňl^n^Jconisle , 2. júna_JL9SSpichol Vieku v priebe h u .zjavenia ,nad
ľavú 1 <patku^„tak-,-~-že sa na šatech-vy-tvorila— krva vá škvrna v prie
mere 1 cm. Pichnutie trvalo dlhší čas, bolo hlboké a v bdelom sta
ve muselo byť bolestivé. Vieka však nehla ani jedným svalom, na
tvári nebolo vidieť žiadnu
reakciu. Potom, povedala, že nič necí
tila. Celý dej bol natočený na film.
Dr. Med. univ. prof. Ľudovít Stopár z Mariboru, Limbuěka 13,
robil s Marijou pokusy v hypnóze. T. to v hypnóze rozpráva to isté
čo v bdelom stave. Tým sa dokázalo že neklame a nie je manipulo
vaná.
Tieto z mnohých iných skúmaní nemôžu dokázať, že mladí ľudia
vidia Pannu Máriu. Môžu však vylúčiť a vylučujú všetky dnes známe
prirodzené vysvetlenia týchto extázA prírodné vedy v zásade doká
žu vyhodnotiť len hmotné skutočnosti, pretože sa opierajú iba o
svoje hmotné meracie prístroje. Preto mohli i v tomto prípade vylú
čiť iba všetky prírodné vysvotlenia, ale nemohli potvrdiť prítom
nosť Pannjr Márie.
Iba naivní ľudia, ktorí nič nechápu, sa domnievajú, že veda
môže poprieť existenciu Boha. Teológia skôr doplňuje vedu tým, že
jej dáva mravnú hodnotu a smer, aby sa veda nezneužila.
Zázrakov sa doposiaľ udialo mnoho. P. Slávko v kázni 15. de
cembra 1985 povedal: "V Medjugorjc nežije ani jediný človek, ktorý
by na vlastné oči nevidel zázrak". Z knihy 1/ a 5/ vyberáme:
- 6 . augusta 1981 o 1 8 , 1 5 hod. bolo na bezmračnej oblohe vidieť
na západnej strane od Bijakoviči, Medjugorje a Č i tluku písané slo
vo MIER žiariacimi písmenami.
- 22, októbra 1981 krátko po 17. hod. zmizol kríž na hore Križevac
Na jeho mieste sa zjavila Panna Mária.
- I telesných uzdravení je mnoho. V knihe 5/ z roku 1982 je ich
uvedených 56. Pokiaľ ide o telesné alebo duševné u z d r a v e n i a ? Panna
Mária prostredníctvom v i 3 ionä?ov povedala, že sa treba obrátiť,
postiť o chlebe a vode, so všetkými sa zmieriť, hlavne s Bohom vo
svätej soovedi. Doporučuje, aby sa ľudia spoločne modlili a posti
li za chorú osobu.
Duševných a duchovných uzdravení je omnoho viac ako telesných,
Stačí otvoriťknihu s osobnými svedectvami alebo sa rozprávať s
ľ u d m i , ktorí pr i jali milosť a začali plniť priania Panny Márie,
Zmizla chorobná žiarlivosť 3 závisť, pozieravosť, posudzovanie, de~
ČO ubíja ľudskú dušu. Jedncducho"v srdci
presie, strach a všetko
našli mier, ktorý svet nemôže daťy
Večerné bohoslužby trvajú tri h o d i n y c V lete začínajú o 18 hod,
a v zime o 17 hod, s modlitbou ruženca, ktorý sa po osnom desiatku
preruší, lebo vizionáři majú^zjavenie.^Poton nasledujú loretánské
litánie, modlitba k Duchu Svätému a svätá omša. Táto konči v lete
okolo 2Ó h o d . , v zime okolo^l9 hod. Po omši sa svatia náboženské
predme t y . Každý deň sa aspoň 20 minút modlí za uzdravenie duševne
a telesne
chorých,
Vo štvrtok po svätej omši je vystavená Najsvätejšia Sviatosť,
v piatok je pobožnosť pred krížom alebo krížová cesta a v ostatné
dni tretia časť ruženca. Cez den aa slúžia * svaté čaše v rôznych
jazykoch.
Vo svojom posolstve Panna Mária nezjavuje nič nového. Všetko
sa nachádza vo sv. Písme a v tradícii Cirkvi, väčšina pokrstených
však na tieto základné pravdy zabudla, neriadia sa nimi. Preto je
na svete toľko neprávosti, preto je ohrozený mier v rodinách a
medzi národmi.

Panna-7- - á r i s r - * ^ r i ^ > o m l j a a - « —4JcJii^eme--pod ľa n-ioVi_žiť,
ľudsťvo sa zachráni pred seba zničen ím„ Všetko záleží na nás.
Z jej posolstva vyberáme :
30.4.1984: "Nechcem nikoho nútiť, aby robil to, čo necíti a nechce
29.11.1984: "•« Prišla som na zen, aby sen vás naučila poslúchať
z lásky, modliť sa z lásky a nie preto, že vás k tonu prinúti ťa
žoba vášho kríža..."
2. augusta 1983: "Zasväťte sa Nepoškvrnenému SrdcuA Oddajte sa mi
úplne, budem vás ochraňovať. Budem prosiť Ducha Svätého. Tiež vy
ho proste"'.
15. augusá 1983:
ca jú;:.

"Satan súri pr-hi všetkým, ktorí sa postia a obra

25. augusta 1983" Nerobte si starosti. Vaše srdce nech zjednocuje
pokoj. Neistota a nekľud pochádzajú iba od Satana"’.
20. októbra 3-983 novozaloženej modlitebnej skupine mládeže: "Panna
vás prosí, aby ste sa zaviazali na štyri roky. Teraz ešte nie je
pravý okamih pre voľbu povolania. Dôležité je, aby ste sa najskôr
úplne ponorili do modlitby. Potom sa správne rozhodnete".
.V ten istý deň celej farnosti: "Všetky rodiny sa majú denne za
sväcovať Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Mám radosť, keď sa rodina
každé ráno stretne , aby sa pol hodiny modlila".
21. októbra 1983: "Najdôležitejšie je vytrvalo prosiť o zostúpenie
Ducha Svätého. Ak Ho človek má, má všetko. Ľudia sa mýlia, ak sa
s prosbami obracajú iba na svätých".
Od marca 1984 Panna Mária poskytuje pravidelné štvrtočné posol
stvá. Z nich vyberáme :
15. marca 1984: "... Bez prestania savmodiite k Najsvätejšej Sviatosti#>0 1 tárnej. Vždy som prítomná, keď veriaci modlitbou uctievajú
Najsvätejšiu Sviatosť. Udeľujú sa pri tom mimoriadne milosti"
5. apríla 1984: "Drahé deti! Dnes večer vás dôrazne prosím, aby
ste uctievali Srdce môjho Syna, Robte to ako zadosťučinenie za
rany, spôsobené Srdcu môjho Syna: Toto Srdce bolo poranené všet
kými m žnjňni hriechami. Ďakujem vám, že ste nasledovali moje vola
nie ."
19. apríla 1984: "Drahé deti! Nech nás spájajú rovnaká city. Mo d 
lite sa, modlite sa, modlite sa!"
5. júla 1984: "Drahé deti 2 Dnes vám chcem povedať, aby ste sa pred
každou pracou pomodlili a ukončili ju modlitbou. Keď to budete ro
biť, Boh požehná vašu prácu..."
14. augusta 1984: "Chen, aby sa ľudia so mnou v čo najväčšom počte
modlili j
&\yysa y stredu a piatok prísne postili $ aby sa každý
deň modlili aspoň jeden ruženec: radostný, bolestnjí a slávnostný..

6 . septembra 1984:
Bes modlitby nieto mieru. Preto vám hovorím
modlite sa pred krížsom sa mier..."’
27. septembra 1984: "Drahé deti! Svojimi modlitbami ste mi pomohli
uskutočniť moje plány * Modlite sa, aby sa tieto plány uskutočnili
dokonalo. Prosím rodiny, aby sa v rodinnom kruhu modlili ruženec,
vďaka, že ste nasledovali moje volanie".
9« mája 1985: "Drahé deti! Neuvedomujete si, aké milosti vám Boh
dáva. V týchto dňoch, keď Duch Svätý pôsobí mimoriadnym spôsobom,
sa bohužiaľ nenecháte dať pohnúť. Vaše srdcia sa klonia k pozem
ským veciam, ktoré vás úplne zamestnávajú. Obráťte svoje srdcia k
modlitbe a proste, aby sa na vás vylial Duch Svatý..."

:-o.
25. júna 1985., výročný d e ň p o s o l s t v o - k ň a z o m : '-'Prosín vás, všetkýdipozvite k modlitbe ruženca, 3 modlitbou ruženca premôžete -všetky
ťažkosti, ktoré diabol zasieva do katolíckej Cirkvi, kňazi, m o d 
lite sa ruženec! Nájdite si čas na modlitbu ruženca#;i
4, júla 1985:
Ďakujem vám za každú obeť, ktorú ste na seba
zobrali. Teraz vás prosím: Každú obetu pest;
ískou. A vy, ktorí
potrebujete pomoc, začnite dôverovať. Vdaka
18. júla 3-985: "Drahé deti! Dnes vás vyzývam: Prineste do svojich
príbytkov viac posvätených vecí a každý nech pri sebe nosí niečo
p os vate neho. Dajte si posvätiť všetky predmety, lebo potom bude
ná vas Satan menej útočiť, pretože bude-t e mať proti nemu štít,
Väaka, že ste nasledovali moje volanie",
12, septembra 1985: "Drahé deti! Chcem vás p-'prosiť, aby ste po
tieň o dni postavili do svojho stredu kríž. Modlite sa^pred krížom,
pretože z neho vychádzajú veľké milosti. Doma sa zasväcujte zvlášť
''T 9:11 _
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r? n o o ^
krížu.
Sľúbte,
že
nebude
en n „Ježiša,
ani kríž alebo sa mu
vysmievať a haniť ho. Vdaka, že s te nasledovali moje volanie!"
3, októbra 1985:v"Drahé deti 1 Ďakujte Pánovi za všetky milosti,
ktoré vám dáva. Ďakujte Pánovi tiež za všetky plody a chváľte ho.
Milé deti, navť _.e sa äakovať j malých veciach, potom budete schop
ní to robiť i v o veľkých, Vdaka, že ste nasledovali moje volanie*
7. novembra 1985: "Drahé de
nemu,
■ J.X J ,4. X.
hlavne však k láske k tomu, kto vám blíži a škodí
Potom a lás kou
posúdite úmysly srdca, Modl:
deti. V s íle
ložné. . 0u
21, novembra 1985: *'<>., Od vás všetkých žiadam, í y ste m i pre uká~
žali lásku tým, že budete chodiť na svätú omšu a ’án vás vš e tk:ých
bohato odmení,,.;i
Okrem šiestich vizionář ov sú tu ešte dve dievc , t a —J e 1 ena, nar *
1 4 .5 .19 7 2 a Marija Vasilj, nar. 5.10,1972 - ktorí do s cal i dar vnútorného rozhovoru# Pannu Máriu nevidia, ale vnímajú ju srdcom.
Panna Mária vedie Jelenu a ostatných k intenzívnemu duchovnému
životu. Každý deň jej dáva duchovné pokyny, ktoré ma napísať a
oznámiť kňazom.. Toto dievča má tiež oharizmu prorokovania a dar
vysvětlovat sväté Písmo. Prostredníctvom nej Panna Mária vyjadri
la svoje prianie, aby sa ľudia dali Ježišovi dobrovoľne k dispozí
cii# Páter Tomislav Vlasíč pravidlá tejto skupiny, ktorá vznikla
v Medjugorje, zhrňuje do
Členom skupiny sa môže stať kazdy. Panna Mária vyzýva predovšet
kým mládež, ktorá ešte nemé rodinné a pracovné povinnosti, ale
hlavne tú, ktorá sa n e ■skoršie chce zasvätiť Bohu v rehoľnom stave.
Panna Mária od každého očakáva

:

- zrieknutie sa zlých vášni a nezriadených chúťok- častého s l e d o 
vania televízie, hlavne zlých vysielaní, prehnaného športu, faj
čenia, poživačnosti
jedle a hlavne alkoholu,.,
- úplne sa odovzdať Bohu, dať sa mu k dispozícii,
- zbaviť sa strachu. Kto sa úplne daruje Bohu, nemá v srdci miesto
pre strach, íažkosti sa vždy budú vyskytovať, ale ak ich premô
žeme, pomôžu nám k duchovnému rastu a k väčšej sláve B o ž e j 5
- mať rád svojich nepriateľov r, V srdci nepestovať nenávisť, zatrp
knutie ? odsudzovanie. Rozdávať lásku a odpustenie. Modliť sa za
hriešnikov a nepriateľov a vyp rosovať im požehnanie.

- v stredu a piato k každý''týždeň

sa pasii ť o. chlebe a- vode ,

- raz týždenne sa stretnúť v skupinke,
- denne venovať aspoň tri hodiny modlitbe, z toho každé ráno a ve
čer najmenej pol hodiny. Do toho patri tiež svata omša a modlitba
ruženca večer v kostole. Cez deň si máme nájsť chvíľky k modlitbe
a pokiaľ je to nožné, denne sa zúčastniť svätej omše. O pozemské
záležitosti sa nemusíme starať, kea sa v modlitbe zveríme Bohu.
Kto sa stará o všetko možné, nemôže sa dobre modliť, lebo mu chýba
vnútorný kľud, V pravý čas, s Božou pomocou, môžeme vlastnou sna
hou vyriešiť! svoje pozemské problémy.vTí, ktorí chodia do školy
alebo do práce, Panna Mária žiada aspoň pol hodiny modlitby ráno
a večer a pokiaľ možno účasť na svätej omši. Cez deň ich má spre
vádzať duch modlitby,
- byť opatrný, lebo Satan pokúša
zasvätiť Bohu, Bude ich pokúšať,
s pôstom. Bude im nahovárať, aby
budú utvrdení vo viere- Satan im

všetkých, ktorí sa rozhodli úplne
aby sa menej modlili a prestali
sa venovali iba radovánkam. Keň
už nemôže uškodiť,

- mnoho sa modliť za biskupa a za cirkevných predstavených. Za nich
by mali obetovať aspoň polovicu modlitieb a pôstov.
Panna Mária^zdôrazňuje, že nestačí iba sa postit o chlebe a vo
de, lced zároveň hrešíme a hádame sa a neodkladáme zlé zvyky,JĎalej
si Panna Mária praje, aby sme sa najmenej pol hodiny pred svätou
omšou na nu pripravili, "pretože svatáv omša je nekrvavá obeta zmie
renia s Bohom za naše hriechy, ktorú kňaz prináša v mene a z rozka
zu Ježiša Krista". Pri každej svätej omši sa odohráva zázrak: pod
stata chleba a vína sa mení v podstatu Kristovho Tela a Krvi..
Potom nasledujú modtli y 2;asvätenia Srdcu Pána dežiša a Panny
Márie., ktoré
v
prostredníctvom Jeleny Panna Mária zjavila, posolstvo
v kocke /pokoj, pokánie, obrátenie, modlitba, pôst/,
text správy
P, Tomislava Vlašiôa
z 2,12,1983 Svätému Otcovi^ modlitba k sv,
a modlitba k Duchu Svätému, ktoré neuvádzame
Michalovi Archanjel
huc x a ,
Fatimy, ktorá ešte žije, oznámila v roku
1958 pri započatí žiadosti o proces blahorečenia Františka a Hyacin
ty okrem iného; "Panna Mária je veľmi znepokojená, pretože sa jej
posolstvo z roku 1917 neberie vážne. Panna Mária mi povedala, že
keô Pudia pohrdli
inými prostriedkami, ponúka.
nám Boh s obavavanii poslednú kotvu spásy: svätú Pannu osobne , jej premnohé zja
venia, 3e n s. :y, posoitvá vizionářov, nachádzajúcich sa vo všetkých častiach sveta". Z mnohých znamení som vybral niektoré, pri:om lamietnuté neuvádzam

V roku 1830 v Paríži sestre Kataríne Labouré, 24 ročnej, sa zjavovala Panna M á r i a , na jej podnet vznikla Zázračná medaila. Ak ju
nosíme a modlíme sa vetu, ktorá je na medaile vytlačená, v hodine
smrti obsiahne e všetky milosti potrebné k spaseniu. Túto vetu sa
môžeme modliť aj za i n ý c h , aby obsiahli milosť obrátenia. Cirkevne
schválená.
V roku 1846 La Saletta /Dep. Isere, Francúzsko/ Maximinovi Giraudovi 11 ročnému a Melánii Calvat 15 ročnej. Panna Mária oplakáva
hriechy ľudí, "Ak sa môj národ nebude chcieť poddať, musím nechať
padnúť ruku svojho Syna.,. Neustále sa za vás prihováram..."
C irkevne s chvúlené.
V roku 1858 Lourdes, Francúzsko, Bernadette Soubirous. "Som Nepo
škvrnené Počatie,,. Proste za úbohých hriešnikov..."Bernadetta zom
rela v Hevers, jej telo je v sklenenej truhle. Pri blahorečení po
46 rokoch od smrti lekári konštatovali, že telo je úplne svieže.
Cirkevne schválené.

- 1876 v Pellevoisin /Dep. Indre, Francúzsko/ sa zýavi.la na -smrť
chorej slúžke Estelle Faguette, ktorá sa v priebehu zjavenia uzdra
vila. -'Mani, kde žiješ, môžeš urobiť mnoho dobrého a ohlasovať moju
slávu... Francúzsku! Co všetko som pre teba urobila.,, A predsa
nechceš počuť. Francúzsko bude trpieť". Cirkevne schválené.
- 1877 Sw. Lipka /severné Poľsko/. Štyri vizionářky medzi 12-45 ro
kov. "Prajem si, aby ste sa denne modlili ruženec’'.Cirkevne uznané.
1872 Campocavallo /pri A n c o n e , Taliansko/. Na sviatok Božieho Tela
plače socha Panny M á r i u . Cirkevne uznané.
1900 v San-Tai-Dse /južné Mandžúrsko/, Za povstania boxerov pri
obliehaní obce socha Panny B/i^rie plakala. Povstalci odtiaľ odišli.
- 1917 Patina, Portugalsko. Panna M^ria sa zjavila trom pastierom:
Lucii, Hyacinte a Františkovi, vyzýva ich k modlitbe ruženca, k
pokániu a zasväteniu sveta a Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu: "...
nakoniec ale moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Rusko sa obráti a
svet bude obdarovaný obdobím mieru", 1 3 .1 0 .1 9 1 7 slnečný zázrak
/podobne ako v Medžugorí/ videlo asi 70 000 ľudí, i neveriacich.
Cirkevne uznané.
- 1925 v Pontevedra, Galícia, Španielsko. Jednej z Latinských vi
zi onárok, sestre Lucii, sa zjavila Panna K^ria a zasvätila ju do
pobožnosti päť prvých nediel. Cirkevne uznané.
- 1932 v Beauraing, Belgicko. 33 zjave ní piatim deťom.
modlite". C irk e vne uz nan é .

"Stále sa

- 1933 v Banneux, Belgicko. Osem zjavení dievčatku Mariette Becco.
Cirkevne uznané.
- 1943 v Grinakalnes, Litva. Štyri zjavenia obyvateľom dedinky.
"Tieto utrpenia dávajú dobrým možnosť konať dobro a hriešnikom sa
obrátiť".
- 1953 v Syrakúzach, Sicília. Od 29.8. ráno 8,30 hod. do 1.9. pla
kal sádrový obraz Panny Márie Nepoškvrneného Srdca v byte pracujú
cich manželov na Via degli Orti 11. Rozbor ukázal, že ide o ľudské
slzy. Cirkevne uznané.
- 1958 v Turzovke, ČSR. Rad zjavení lesnému robotníkovi Matúšovi
Lašútovi,
- 1969, Florencia, Taliansko. Kopia obrazu maliara Murilla začala
8.9.1969 veľmi silno krvácať na mieste, kde je srdce. Obraz sa na
chádzal v byte pána Sergio Báicinesi. Obraz je t.č. vystavený v
zákristii kostola Oliveto vo Florencii. Skúška krvi ukázala, že ide
o ľudskú krv.
- 1971 v Ica, Peru, V kaplnke sv. Jana 5.7.1971 plakala socha naš<j
Milej Pani z hory Karmel. Cirkevne uznané.
- 1973 /pozri odkaz č . 9 na literatúru/ na ostrove Hondo /Honshu,
Japonsko/ asi 1 meter vysoká socha Panny Márie potila krv napr.
6.7.j 2 6 , 7 . ,29.9»1973 v kláštore služobníc Najsv. Sviatosti v meste
Akita, Okrem toho lol krát plakala socha pred viac ako 2000 svedka
mi medzi 4.1. 1975 s 13.9.1981. Biskup Ito z Niigata dal oficiálne
skúmať krv a slzy na univerzitných inštitútoch súdneho lekárstva
v Akita a Gifu. Výsledok potvrdil, že ide o ľudské slzy a ľudskú
krv. Jedna zo sestier tohto kláštora, Sasakawa Katsuko, dostala
od anjela a Panny
Márie ô
rzne posolstvá.
- 1980 v Niscime /diecéza Caltanisetta, Sicília/ krváca socha Pan
ny Márie* Krvavé slzy vidí na tisíce ľudí. Tiež miestny biskup
BÄsgr. Leonardo Stella potvrdil, že to videl. Aby bola vylúčená
manipulácia so sochou, postavil ju do zapečatenej sklenenej skrine.

- 1981 v H e d j u g o r j e , Jugoslávie.
- 1983 v MaasnBchelen /odkaz na č, 10 v zozname literatúry/, 15 km
na sever od holandského Maastrichtu, Belgicko. Od 8 . augusta
sústavne plače socha Panny Márie /Rosa Mystica/ v dome rodiny
Linden na Konig-Albert-Laan 115. Socha je z polyuretanu 70 cm
vysoká. Rentgenové snímky vylúčili podvod. Pre pútnikov je dom
otvorený od pondelka do štvrtka medzi 14 až 18 hod.
Medjugorje a Fatima sú dva veľké nádeje kresťanstva, ktoré pri
náša Panna Mária, aby nám ukázala cestu do prístavu pokoja, k ná
vratu ku svojej identite, aby človek znova objavil svoj vzťah k
Bohu,
Koncom novembra 1982 v Medžugorí Panna Mária povedala: "Po
skončení týchto zjavení bude na svete iba niekoľko nepravých zja
vení'5. 3. 2 5 .6 .19 8 2 na otázku, či sú tieto zjavenia na svete po
sledné, odpovedala: "Toto sú posledné zjavenia'1. Vo Fatime varo
vala pred II. svetovej vojnou, keby ľudia boli poslúchli jej výzvu,.
Teraz znovu varu je ,. Nedomnieva jne sa, že rozum zabráni ľudom, aby
vyvolali vojnu. Veci tento im nebráni vykořisťovat zemeguľu, ničiť
prírodu a robiť rôzne zverstvá, čo prospeje človeku, že pozná prí
rodné zákony, technická revolúciu atčl., keä v srdci nemá zákcn
lásky a zneužíva svoje vedomosti? Preto prosme Ducha Svätého, aby
nás osvietil. Toto je jedno a naliehavých žiadostí Panny Márie v
Medžugorí,
Sestra Lu L. L m ;o javenia 1 3 .7 ,1 9 1 7 rozpráva:
♦Aby sa tomu
zabránili, prídem požiadať o zasvätenie Ruska svojmu Nepoškvrnenému
Srdcu a o svaté prijímania v prvé soboty mesiaca. A á ľudia mm "je
priania splnia, Rusko s& obráti a bude mier. A k nie, Rusko rozšíri svoju bludy po svete a tak vyvolá prenasledovania Cirkvi a
vojny, Dobrí budú mučení a Svätý Otec bude musieť mnoho trpieť,
rôzne národy ;udú zničené. Ale nakoniec zvíťazí mo;je
oškvrnené
Srdce
Pre toto víťazstvo nestačí, aby zasvätenie previedol Svätý Ote<
pokiaľ ho sami nežijeme! Snažme sa podľa neho žiť tak, ako si to
praje Panna i Medžugorí; "Kto sa chce stať členom skupiny, ktorá
pravidelne modlí..,, nech sa úplne zasvatí Bohu a môjmu Nepo
škvrnenému Srdcu"c Zasvätiť sa, odovzdať, darovať sa.
Vonka modlitbám a pokániu dobrých ľ u d í , Panna Mária dosiahla
u Boha milosrdenstvo a odpustenie pre mnohých ľudí, ktorí by boli
zavrhnutí ak
i zmiernenie a zrušenie trestov, ktoré by si ľudstvo
zaslúžilo* T'5raz ťa prosí aj o tvoj príspevok, hoci i malý, , Chceš
jej ponúknuť svoju ruku? Je to ruka malá, slabá, ruka dieťaťa, ale
O n a , pokorná služobnica Pánova, maličkosťami zvíťazí nad satanovou
pýchou,
NAKONIEC ZVÍÍAZť MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE A NASTANE MIER

!

Fatima, 13.7.1917.
Podľa stavu z decembra 1985 do Medjugorje sa dostaneme:
- autom :
a 0 Autostrádou 1 Zahreb-Belehrad. Pri Banja Luka odbočíme na
Jajce-Bugojno-Makljen Sedlo 1123 m-Jablanica-Mostar-Medju
gor je j,84 km,
V M o starevpodľa smerovky ideme na LISTICA. Po prejdení
Mostarôm, ked cesta začne stúpať, je malá križovatka s uka
zovateľom na LJUBUŠKI/ČITĽUK dol'ava a Lišťica doprava.., Ideme
smerom na Čitluk/Ljubuški prudko do vrchu po úzkej ceste.
b. Cesta pozdĺž pobrežia je horšia, má viac zátačok a v sezóne
je viac frek-ventovanä.

c. Cesty cez pohoria sú veľmi pekné, sato nie t a k r ý c h l o-pre jdeme do cieľa,. Okrem sezóny nie sú fre-ktované,
- vlakom :
Vlak je veľmi lacný# Cestovné Zahreb mostar stojí 1220.- Din
/ 1 2 »- DM/ a Jesenice Mostar: 2 trieda 1560-,- Din /16<>- DM/
1 trieda 220.- Din /21.- DM/.
Z Juhoslávie do cudziny sa zle kupuje lístok.
- taxíkom t
Mostar-Medjugorje 30*- DM.
- Autobusom í
Autobusová stanica v Mostare 30 hned vedľa nádražia.
Láka c. 25 Mostar-čitluk Med jugor je 130*.- Din. jedna cesta..
Pondelok až sobota /v nedeľu do Med jugor je nepremáva žiaden spoj/; 1
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Možno nasadnúť i na autobus z Mostaru smerom na LJUBUŠXI a vystúpi, v s a Čitlukom, na odbočke do Med jugor je ,
Z o zna" kníh ;
1. R. Laurentin: Das Geschehen von Medjugorje i Štyria, 1985, Austi
210 -strán, 27.50 Prs.
2. R.Laurentin; Medjugorje a i heure de la desInformation Autopsie
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O.E.I.L., 1 9 8 5 ? 6 -J atrán, SO#- FF
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Miriam Verlag 1984 /D-78S3 Jestetten/, 206 strán, 17,50 DM
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6. Medjugorje Gebetsaktion; Heft Nr. 1 a ďalšie. Nr 1 /Braunhirschengasse 49/19, A-1150 Wien/ 34 strán, 10.- Oes.
7. J. Leutenegger: Das B'lutwunder von Maria Rain; Christiana Ver
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8. R. E r n s t : Lexikon der Mar i ener s ehe inungen; Edition Markus V e r 
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9. S. Tatsuva: Die Jungfrau Maria weínt in Japan / A k i t a / ; Parvis
Verlag 1985 /CH-1631 Hauteville/ 48 strán, 4,20 Frs.
10. G. Hermes: Die tranen der Rosa Mystica; Christiania Verlag
1 9 8 4 j 32 strán, 2.- Fr,
11. L. Bianchi - L, Dogo : Medžugorie /slovenský preklad 1985//
G r a f i •ca Mare11i /Como, Italia/, 93 strán.
12. P. Luis Kondor, S . V . D . : Zůstaň Matkou: K r e s t . Akademie, Rím,
1979.

13, Dio Botscliaft. x^on-Fatimgr±rL.-PoirtGvedTa;""BáM./Postrach 90,
CH-4024 Basel/, 52 strán,
14, E r s ehe inungen der Gottesnutter in Med jugor je j Marijan Ljubičj
Miriam Verlag, 1 9 8 4 ? 206 strán, 1 1 , 5 0 DM.
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Knihu Jána Urbana: Zjevení Panny Marie
v Medjugorje vydalo nakla
datelstvo MIRIAM D-7893 Jestetten v apríli 1986, 46 strán.

