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Fatima (Portugalsko), 13. októbra 1977

Slnečný zázrak
...” Týmto zázrakom som vám chcela ukázať, že moje víťazstvo bude 
spočívať v tom: Privádzať ľudí ochotných poslúchať vôľu nášho 
Boha. 

Slnko je zdrojom svetla. Zem vyháňa klíčky a otvára sa jeho 
teplu: Vy žijete na tejto zemi zo svetla, ktoré vám ono dáva. Vaša 
práca začína s jeho východom; s jeho západom prestávate pracovať.
Chcela som vám týmto ukázať, že moje víťazstvo bude spočívať 
predovšetkým v tom: Dať opäť zažiariť svetlu nad svetom a nad 
Cirkvou. Svetu sa dostane znovu svetla, pretože sa celkom oddá 
klaňaniu a oslave Boha.

V Cirkvi po zapudení temnoty bludu, nevery a hriechu, ktorý ju 
teraz zatemňuje, opäť zažiari svetlo pravdy, milosti a svätosti. Ježiš 
tak zažiari v živote Cirkvi, že sama Cirkev bude najväčším svetlom 
pre všetky národy Zeme.

Najväčším víťazstvom môjho materského Nepoškvrneného Srdca 
bude nechať zažiariť Ježiša v dušiach všetkých mojich detí.
Niektorí medzi prítomnými na tomto mieste si dnes myslia: Aký 
by to bol veľký zázrak, keby sa slnečný zázrak opakoval! - A ja ho 
opakujem pre každého z vás každý deň! Keď vás vediem po ceste 
svojho Syna, keď vám pomáham uzdraviť sa z hriechu, keď vás 
vediem k modlitbe, keď vás vychovávam k svätosti, to je svetlo tohto 
slnka, ktoré nechávam stále viac žiariť vo vašich dušiach a vo vašom 
živote: Slnko môjho Syna Ježiša.

Slnečný zázrak, ktorý sa tu stal, bol len znamením pre toto. Prí-
tomní pozorovali svojimi očami mimoriadny zjav, ktorý mnohých 
priviedol k tomu, že uverili v moje materské pôsobenie. Ja ako Matka 
mám úlohu rozsvecovať v srdciach všetkých ľudí svetlo Pána Ježiša, 
ktorý je pravým Slnkom sveta.”/PMK 13.10.1977/



Drahý brat, sestra,
    

 prešiel rok a Máriina družina neustálou modlitbou a za-
sväcovaním sa jej Nepoškvrnenému Srdcu  vo večeradlách 
modlitby bojuje za víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca, aby 
pripravila cestu pre kráľovstvo lásky, milosti a svätosti v 
srdciach ľudí, pre kráľovstvo Ježiša Krista.
 Vo Fatime Panna Mária žiadala zasvätiť celý svet jej 
Nepoškvrnenému Srdcu, aby mohla ľudí našej doby, ktorí 
sú veľmi ohrození mravným úpadkom, ateizmom, odpadlíc-
tvom, neverou ba priamym popieraním Boha, silou lásky 
svojho srdca priviesť na cestu pokánia, obrátenia a svätosti.

 Sami sme pozorovali koľkí ľudia, koľké spoločnosti, ba aj koľkí kresťania 
kráčali  v minulom roku opačným smerom, ako nám ukazuje Evanjelium, a tak ich 
život bol naplnený iba smútkom, nepokojom, neláskou, napätím, rozdelením.      
 Boli sme však aj očitými svedkami mnohých zázrakov, ktoré sa uskutočnili 
v životoch jednotlivcov, rodín, farností, ktoré sa silou modlitby a zasvätením 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie dostali bližšie k prameňu nášho Vykúpenia 
- k Srdcu nášho Pána Ježiša Krista a dokázali zmeniť svoj život i život vo svojom 
okolí. Aspoň niektoré svedectva uverejňujeme v tomto čísle pre Vaše povzbudenie.
 Aj keď sme niekedy znechutení, otrávení zlom okolo nás, nedajme sa 
odradiť. Víťazstvo Máriinho Srdca pokračuje v tichosti a skrytosti v ľudských 
srdciach. Ona nás pozýva:“Zdvihnite oči od tejto temnej doby, ktorú prežívate 
a nebojte sa, ak je dnes satan bez odporu vládcom sveta a pánom celého 
ľudstva. Skoro sa z jeho kráľovstva stane hromada trosiek a jeho moc bude 
zničená,  lebo ja sama ho spútam reťazou a uzavriem ho do jeho jazera 
večného ohňa a smrti, z ktorého už nebude môcť uniknúť.” /PMK 1.1.1992/ 
“Zdvihnite oči k nebu, pretože vaše oslobodenie je blízko. Z neba príde 
k vám nová éra svetla a svätosti. Zdvihnite oči k nebu, lebo dnes sú 
aktuálne udalosti, ktoré som Vám predpovedala vo Fatime.” /PMK 13.10.1982/
 A tak zdvihnime všetci naše oči od tejto zeme plnej úzkosti a strachu 
k nebu a hľaďme ako každým dňom jej Srdce víťazí vďaka pomoci a modlitbe, 
ktorá vychádza z našich sŕdc.
Ďakujme Bohu za dar jej Nepoškvrneného Srdca a za všetkých tých, ktorí našli 
v uplynulom roku odvahu a silu  zasvätiť jej seba, rodiny i farnosti.
 Neustávajme však prosiť za tých, ktorí ešte neprijali láskavé volanie 
Panny Márie zasvätiť sa jej Nepoškvrnenému Srdcu a s jej pomocou nastúpiť 
na cestu pokánia a obrátenia. Lebo Ona túži, aby  sa v srdciach všetkých ľudí  
rozžiarilo Slnko jej Syna Ježiša Krista, aby sa naplnil predobraz zázraku z 13.10.1917 
vo Fatime, kedy tanec slnka toto víťazstvo naznačoval. Každým dobre pomodleným 
ružencom je jej víťazstvo bližšie.
       Marta Uchalová
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Zasvätenie farností Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 Panna Mária vo Fatime žiadala zasvätenie Ruska i celého sveta jej 
Nepoškvrnenému Srdcu. Pápeži 20.storočia toto zasvätenie urobili. Aj naši biskupi 
zasvätili Slovensko. Je potrebné, aby to prijala celá Cirkev, aby sa aj naše farnosti a 
rodiny zverili Panne Márii. 
 Tešíme sa, že už mnohé farnosti prijali tieto Máriine slová a spolu so svojim 
duchovným otcom sa zasvätili Panne Márii. 
 V košických dekanátoch v mesiaci máji 2006 putovala socha fatimskej 
Panny Márie a väčšina kňazov využila túto príležitosť a zasvätila svoje farnosti.  
Podobne prijali výzvu Panny Márie a zverili svoje farnosti jej Nepoškvrnenému 
Srdcu aj mnohé iné farnosti na Slovensku.
Uvádzame svedectvo zo zasvätenia farnosti v Humennom.

      

  
Budúcnosť našej farnosti sme vložili do rúk Panny Márie

 Najsvätejšia Panna, Matka Božia Mária, nás vo svojich posolstvách dôrazne 
žiada: “Som cestou, ktorá vás vedie k Ježišovi. Som najistejšou, najkratšou 

4                                                                                                                 FATIMA 3 / 2007



a najpotrebnejšou cestou pre každého jedného z vás. Keď odmietnete nastúpiť 
túto cestu, dostávate sa do nebezpečenstva, že stratíte správny smer.” (PMK 
16.7.1980) A ďalej: “Žiadam od vás, aby ste odpovedali na moju opakovanú prosbu
o vaše zasvätenie. Obnovujte často, a predovšetkým životom dosvedčujte, zasvätenie 
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Presvedčte čo najväčší možný počet kňazov, 
rehoľníkov a veriacich, aby vykonali toto zasvätenie, ktoré si prajem a znova 
a znova žiadam i v týchto dňoch. Rozmnožujte svoje večeradlá modlitby. 
Modlite sa viac, modlite sa so mnou, modlite sa svätý ruženec!” (PMK 1.1.1988)

 Z histórie vieme, že cestou zasvätenia sa Panne Márii kráčalo mnoho 
svätcov; z novodobých dejín tiež milovaný v blahej pamäti pápež Ján Pavol II.. 
V Nepoškvrnenom Srdci nám Boh pripravil bezpečné útočište pred všetkými 
nástrahami zla, ktorými je presiaknutá dnešná doba. S veľkou radosťou chcem 
podať svedectvo o tom, že aj naša farnosť pochopila naliehavosť tejto požiadavky 
neba a svoju budúcnosť zverila do rúk Matky Božej.
 Sme mladá dvojročná farnosť vo východnom kúte Slovenska s mladým 
duchovným otcom vdp. Mgr. Dušanom Nemcom. Medzi veriacimi je rozšírená 
hlboká úcta k Panne Márii, ktorá sa prejavuje častou modlitbou svätého ruženca 
spoločne v kostole, ale aj v rodinách.
 V októbri sme urobili farskú púť do Medžugoria. Je potešujúce, že sa jej 
zúčastnili prevažne manželské páry. Púte sa zúčastnili  dvaja kňazi: náš duchovný 
otec a jeho oltárny spolubrat vdp. František Čonka. Púť trvala jeden týždeň, pro-
gram bol zvyčajný. Mnohí z účastníkov navštívili Medžugorie prvýkrát. Ovocie 
tejto púte možno vyjadriť dvoma slovami: otvorenie sŕdc. Otvorenie sŕdc pre posol-
stvá Panny Márie, pre prehĺbenie modlitbového života v rodinách, pre bližšie 
primknutie sa k Eucharistickému Ježišovi a tiež pre naplnenie požiadavky neba
 o zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
 V predvečer 21. novembra, t. j. dňa, kedy Cirkev oslavuje obetovanie Panny 
Márie v chráme, jej dobrovoľné zasvätenie sa Bohu, náš duchovný otec za prí-
tomnosti P. Humberta Virdzeka, OP slávnostne vykonal akt zasvätenia farnosti 
sv. Košických mučeníkov v Humennom Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
20. november 2006 sa stal pre našu farnosť novým začiatkom. Pôjdeme ďalej 
po ceste k svätosti, ale už nepôjdeme sami. Na zložitých križovatkách života nás 
bude usmerňovať láskavá a bezpečná ruka našej Mamy. 
 Pod vedením duchovného otca často opakujeme Panne Márii modlitbu zas-
vätenia, učíme sa vrúcnejšie modliť a žiť podľa Evanjelia. Veríme, že na mocný 
príhovor Panny Márie sa nám podarí obnoviť modlitbový život v rodinách, že si 
častejšie nájdeme cestu do kostola, že  častejšie otvoríme Sväté Písmo a že svojim 
životom sprostredkujeme Božiu lásku aj tým našim bratom a sestrám, ktorí ju 
doteraz nepocítili. 
 Takto, spoločne s Matkou, sa nám bude lepšie kráčať smerom k Ježišovi.

                                                                                      Ing. Zlatica Gavaľová Humenné
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Modlitbové podujatia

Duchovné cvičenia konané formou večeradla
Som “Žena odetá slnkom”. Ešte raz som vás zhromaždila v tomto mimoriadnom 
večeradle milosti, aby som pre vás od Otca prostredníctvom Ježiša vyprosila plnosť 
Ducha Svätého.
On vo vás dokončí dielo, ktoré som začala. On vyformuje vaše srdcia k dokonalosti 
lásky. Spôsobí, že všetko pochopíte. Bude vás posilňovať a prepožičia vám odvahu 
k najvyššiemu svedectvu, ku ktorému som vás ako Matka vychovávala.
Čas veľkej skúšky prišiel. Zostúpte z tejto hory a rozširujte vo všetkých sveta-
dieloch svetlo Ježišovej milosrdnej lásky, ktorá sa dnes rozlieva na celé ľudstvo  
prostredníctvom lásky a bolesti môjho Nepoškvrneného Srdca, do ktorého som vás 
všetkých uzavrela navždy./PMK 30.6.1982/

Program DC

11. - 14. 1. 2007 a 18. 1. - 21. 1. 2007 boli DC v Herľanoch pre dekanáty Košíc . Pri-
hlášky prijíma a informácie podá INSPM Košice, 055-633 49 24 alebo 0905-412 040 

29. 1. - 1. 2. 2007 budú DC pre dekanát Trenčín, Nemšova, Púchov, Skačany. Infor-
mácie podá a prihlášky prijíma Ing. Valentín Timko 0907-219 981 alebo Kormendy 
Jozef 0905-404 764 

8. 2. - 11. 2. 2007 budú DC v Herľanoch pre dekanát Prešov - Solivar. Informácie 
podá a prihlášky prijíma Andrejčáková Anna, Janovík 102, č.t. 0904-357 649 alebo 
051-793 1185 

V dňoch 22. 2. - 25. 2. 2007 budú DC pre dekanát  Sabinov. Prihlášky prijíma a infor-
mácie podá Ing. Zita Dzuriková č.t. 0915-962 364 alebo 051-4594201 

V dňoch 8. 3. - 11. 3. 2007 budú DC pre dekanáty Sereď, Trnava, Nitra. Informácie 
podá p. Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom, č.t. č.t. 031-7899362 alebo 
0903-726 255 

V dňoch 15. 3. - 18. 3. 2007 budú DC pre dekanát Vranov nad Topľou. Prihlášky 
prijíma p. Magdaléna Balberčáková, Lúčna 818/25, 093 02 Vranov nad Topľou, 
č.t. 057-4423969 

V dňoch 19. 4. - 22. 4. 2007 budú DC pre dekanát  Stará Ľubovňa a Poprad. Prihlášky 
prijíma a informácie podá p. Anna Leščinská, Vyšné Ružbachy 149, č.t. 052-4398214 
- večer, alebo 0902-682236 
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V dňoch  4. 5. -7. 5. 2007 budú DC pre dekanát Žilina, Rajec, Kys.Nové 
Mesto, Čadca, Bytča. Informácie podá a prihlášky prijíma pán Štefanec Ladislav, 
Pod Hradiskom č. 7, 010 04 Žilina, č.t. 041-7234036, 0904-274528 

V dňoch 10. 5. -13. 5. 2007 budú DC pre dekanát Bratislava, Pezinok, Malacky, 
Senec. Prihlášky prijíma p. Johanová Bratislava, č.t. 0903-575994 

V dňoch 31. 5. - 3. 6. 2007 budú DC pre dekanát Trebišov a Sobrance. Informácie 
podá a prihlášky prijíma p. Marta Javorská, Sobrance, č.t. 0915-532 396 a Prosbová 
Mária, Vojčice, č.t. 0904-942260. 

V dňoch 7. 6.-10. 6. 2007 budú DC pre dekanát Ružomberok. Informácie podľa 
prihlášky prijíma p. Valéria Tkáčiková, Do Dielca 28, 034 01 Ružomberok, 
č.t. 044/4329800

V dňoch 12. 7. - 15. 7. 2007 budú DC pre Rožňavskú diecézu a dekanát Zvolen. 
Prihlášky prijíma p. Elena Gubániová, Špitálska 19, 984 01 Lučenec č.t. 0908-426868 
alebo Oľga Žiaková, ul. Bellu IV/15, 960 01 Zvolen, č.t. 045-5330948 

V dňoch 19. 7. - 22. 7. 2007 budú DC pre dekanáty Bratislavy. Prihlášky prijíma 
p. Johanová Bratislava, č.t. 0903-575994 

V dňoch 2.8. - 5.8. 2007 budú DC  len pre mužov v Herľanoch, konané formou 
večeradla. Prihlášky prijíma a informácie podá INSPM na t.č.:055/6334924

V dňoch . 8. 8. - 12. 8. 2007 budú DC pre dekanátnych responzabile vo Svite . Pri-
hlášky prijíma INSPM, č.t. 055-6334924, 0905-412040

V dňoch 6. 9. - 9. 9. 2007 budú DC pre dekanát Humenné a Snina. Prihlášky 
prijíma p. Margita Mochorovská, Kamenica nad Cirochou a p. Mária Pavlíková, 
Nemocničná 19, 066 01 Humenné, č.t. 057-7783375 alebo 0903-350 131 

V dňoch 25.10. - 28.10.2007 budú DC pre dekanát Sereď, Trnava, Galanta, 
Topolčany. Prihlášky prijíma p. Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom 621, č.t. 
031-7899362 alebo 0903-726 255. 

V dňoch 8. 11. - 11.11. 2007 budú DC pre dekanáty Bratislavy. Prihlášky prijíma 
p. Johanová Bratislava, č.t. 0903-575994 

V dňoch 22. 11. - 25. 11. 2007 budú DC pre dekanát Poprad. Prihlášky prijíma 
p. Emília Králiková, Šrobárová 2678/33, 058 01 Poprad, č.t. 0908 634 701 alebo 
Mária Jannová, Rastislavova 3486/18, Poprad, č.t. 052-7733487, 0902-406464 
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V dňoch 29. 11.-2. 12. 2007 budú DC pre dekanát Sereď, Trnava, Galanta, Topoľčany. 
Prihlášky prijíma p. Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom 621, č.t. 031-7899362 
alebo 0903-726 255. 

V dňoch 5.12. - 8.12. 2007 budú DC pre dekanát Michalovce. Informácie podľa 
prihlášky prijíma p. Anna Ivanišová, J.Švermu 11, 07101 Michalovce, č.t. 0902-201 
849

 V dňoch 9.12.- 12.12. 2007 budú DC pre Košice a okolie. Prihlášky prijíma INSPM 
č.t. 055-6334924, 0905-412040 

V dňoch 28.12.2007 - 1.1.2008 budú silvestrovské DC v Herľanoch. Pozývame 
na nich všetkých, ktorí chcú prežiť prechod do nového roka v tichu, sústredení
 a v modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM, 055-6334924, 0905-412040 

Modlitby za kňazov          

...kňazi musia teraz začať konať; ich prostred-
níctvom sa chcem  vrátiť do stredu svojich 
veriacich, pretože z nich si chcem okolo svojich 
kňazov utvoriť nepremožiteľné vojsko.

Od veriacich, ktorí sa pridržiavajú môjho Hnutia, 
žiadam:

- aby sa zasvätili zvláštnym spôsobom môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu bez ohľadu na von-
kajšie alebo právne záväzky; 
- aby boli verní pápežovi a Cirkvi s ním spo-
jenej
- aby zachovávali Božie prikázania a robili to, 
čomu ich učil môj Syn Ježiš,  
-nech sa denne modlia ruženec, aby sa urýchlil 
môj veľký návrat                                            
-nech utvoria okolo kňazov môj verný zástup, 
moje ,Biele vojsko’. Ich prostredníctvom opäť 
zažiari moje svetlo uprostred veľkej tmy a 
moja nepoškvrnená čistota uprostred veľkej hni-
loby smrti.   /PMK 1. 11. 1973/
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Pokračujme v modlitbách za kňazov, lebo je to veľmi potrebné! Pre povzbudenie 
uvádzame štatistiku tých, ktorí sa zapojili k 1.1.2007

Štatistika modlitieb za kňazov
Podľa diecéz:

Bratislava-Trnava...................418
Nitra.........................................478
Banská Bystrica......................185
Spiš...........................................271
Košice.......................................790
Rožňava.....................................94
Spolu......................................2236

V porovnaní s minulým rokom počet 
spoločenstiev  vzrástol o 703.

Zachránený kňaz
 

Na prelome Nového roka sme mnohí veriaci zotrvali pred Najsv. Sviatosťou Oltár-
nou v našich kostoloch a ďakovali za starý rok, za všetky milosti, ale aj za utrpenia 
a kríže, ktoré nám priniesol.

Ja by som sa chcela podeliť s tým, čo prežívala naša rodina, akým utrpením sme 
prechádzali a hlavne akú silu a moc má modlitba a obeta.

V našej rodine máme príbuzného kňaza, ktorý po dlhom zvažovaní sa rozhodol, že 
odchádza z pastorácie a z kňazstva. Spomínam si aj na deň, keď nám to oznámil. 
Bol to veľký šok a rana pre celú rodinu. Spočiatku sme to nedokázali v srdci prijať 
a veľakrát sme si dávali otázku:” prečo?” a “prečo my? “Z ľudského hľadiska to 
vyzeralo veľmi zle a beznádejne. Jediné, čo sme mohli pre nášho kňaza urobiť, je 
modliť sa a prosiť o modlitby. Veľa ľudí sa zapojilo do modlitieb a vytvárali sa 
malé 7- členné skupinky, ktoré sa modlia a obetujú za kňazov. Prešli tri mesiace 
nepretržitých modlitieb a obiet a zrazu nás prekvapila nečakaná  správa, že náš 
drahý kňaz sa vracia ku kňazstvu.

Veľká vďaka patri nášmu Bohu, milujúcemu Otcovi, ktorý s veľkou láskou prijal
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a objal svojho márnotratného syna. Ďakujeme aj našej nebeskej Matke Márii, 
Kráľovnej a Matke všetkých milovaných synov-kňazov, ktorá nedopustila, aby 
zahynul jej milovaný syn a prihovorila sa u svojho Syna tak, ako na svadbe v Káne 
Galilejskej.

Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa modlili a modlia v modlitbových sku-
pinách za kňazov, lebo toto svedectvo vydávam pre povzbudenie , aby všetci videli, 
aká silná a potrebná je modlitba za tých, ktorých Pán povolal do kňazstva. Všetci 
sme v týchto časoch vystavení veľkému útoku zlého ducha, ale kňazi o to viac, 
preto vytrvajme na kolenách za nich, aby ich Pán neustále požehnával.

       Mária,  Kráľovná Pokoja oroduj za našich kňazov!          
        G.S.

Modlitbový zápas              
                    

Pokračuje aj náš modlitbový zápas, v ktorom sa vytrvalo modlime za Víťazstvo 
Nepoškvrneného Srcda Panny Márie prisľúbené vo Fatime.  (Predsavzatie je modliť 
sa pravidelne hodinu týždenne alebo mesačne)

Štatistika modlitbového zápasu
Podľa diecéz:

Bratislava-Trnava...... .............464
Nitra........................................1738
Banská Bystrica.......................349
Spiš............................................235
Košice......................................3169
Rožňava....................................175
Spolu.......................................6130

V porovnaní s minulým rokom  počet tých, 
ktorí sa zapojili do modlitieb vzrástol o 53.

Modlitba má moc zachrániť rozdelené rodiny
Je tomu už viac ako 17 rokov, čo sme prestali  komunikovať s mojím manželom. 
Dôvodom boli len drobné nedorozumenia, ktoré sme si nevedeli odpustiť, 
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ale postupne prerástli do vzájomnej neznášanlivosti. Bývali sme  v spoločnom 
byte, každý v izbe za zatvorenými dverami. Naši traja synovia rozprávali raz 
s otcom, raz s mamou, nikdy nie spolu. Život v rodine bol poznačený naším 
nedobrým vzťahom s otcom a manželom.
Ja som sa postupne vo svojej osamotenosti obrátila celým srdcom k Bohu 
a k Matke Božej. Začala som pravidelne chodiť na púte do Medžugoria a začlenila 
som sa do modlitbovej skupiny, ktorá pod vplyvom Medžugoria vznikla v roku 
2002. Na modlitbách vo večeradle  sa stretávame pravidelne každý týždeň. 
Moje srdce už dávno zmäklo, umiernilo sa a neraz prosilo manžela o odpustenie
 a zmierenie. Odpoveďou  však boli len nadávky a hnev. Aj napriek tomu som 
sa za manžela stále modlila, obetovala za neho svoje bolesti, často sme sa na mod-
litbách spájali aj v modlitbovej skupine. 
V septembri tohto roku v noci manžel odpadol - pod krížom na chodbe, kde sme 
ho spolu so synom zachraňovali. Na návštevu do nemocnice som nemohla ísť, 
pretože si to výslovne neprial.
Keď bol manžel vo vážnom stave v nemocnici, pozvala som našu modlitbovú sku-
pinu ku nám domov na modlitbu.  V manželovej izbe sme sa vrúcne modlili za 
jeho uzdravenie i obrátenie.  Manžel sa z  choroby   postupne zotavil, ale náš vzťah 
zostal nezmenený.

Až nedávno - 2 týždne  pred  Viano-
cami -, keď sa vrátil z  kontroly od 
lekára, odvážila som sa opýtať na jeho 
výsledky. A tu zazneli slová: “Mal som 
ti veriť, veriť vo všetkom....” Jeho oči 
boli plné sĺz. A moja odpoveď:” Ja 
som ti dávno odpustila, aj ty si musíš 
odpustiť a aj Boh ti odpustí.”
Od tejto chvíle sa to uzavreté, ba 
priamo zamknuté  srdce manžela mení 
každý deň k lepšiemu. Tak ako sa otvo-
rili dvere obývačky, ktoré boli doteraz 
vždy zatvorené, otvára sa aj jeho srdce. 
Otvára sa pre náš nový vzťah, pre naše 
deti a vnúčatko, ktoré svojimi malými 
rúčkami často búchalo na jeho zat-
vorené dvere. Verím, že postupne sa 
otvorí aj pre Božiu lásku, že Vianoce 
strávené po toľkých rokoch spoločne 
budú požehnané a radostné.
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A na záver? Viem, že táto zmena nastala na mimoriadny príhovor Matky Božej, 
ku ktorej som sa mnoho rokov s dôverou utiekala a stále utiekam. Aj takto jej chcem 
vyjadriť  svoje vrúcne poďakovanie a oddanosť, ktorú ku nej cítim.
Tým, ktorým sa zdá, že treba dlho čakať, veľa sa modliť ...... odkazujem: Kto prosí 
- dostane.

                                                                                                      Helena z Popradu

Rodinné večeradlá

...”Denne sa opakujú útoky na ľudský život. Každý rok je usmrtených niekoľko 
desiatok miliónov nevinných detí v lone matiek a počet vrážd, násilností, 
lúpeží a únosov stále rastie. Nemravnosť sa šíri ako potopa a podporujú ju 
masovokomunikačné prostriedky, najmä film, tlač a televízia - touto cestou sa do 
každej rodiny vkráda prefíkaná a diabolská taktika skazenosti  a zvodov. Obeťami 
sú deti a mladiství, ktorí sa môžu najmenej brániť - na nich pozerám so starostlivou 
nežnosťou Matky. 

Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, 
čo mu pripravila Božia spravodlivosť, ak by tvrdohlavo odmietal každú výzvu
k obráteniu.
Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej Matky! Potrebujem toľko odprosujúcej 
modlitby a ochotne obetovaného utrpenia! Stále sa modlite sv. ruženec! Žite spolu 
so mnou v dôvere a veľkej úzkosti, lebo sa pripravujú rozhodujúce hodiny, ktoré 
môžu celému ľudstvu stanoviť medzník”.... /PMK 31.12.1982/
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Televízor v rodine.
      Vyrastala som v rodine, kde bol televízor bežnou súčasťou každého večera. Bez 
neho sme si nevedeli večer predstaviť. Neskôr, keď som sa vydala, pravdaže sme 
si s manželom kúpili televízor. Neuvedomovali sme si ako negatívne ovplyvňuje 
náš rodinný život. Nechcem tu rozoberať všetky negatívne vplyvy televízie na naše 
rodiny a deti, to asi vnímame všetci. Brali sme to ako niečo samozrejmé a nevyh-
nutné.
      Po našom “obrátení” a zasvätení sa NSPM, sme sa začali spolu aj s deťmi modliť 
každý večer  ruženec formou večeradla. Ani sme si neuvedomili, a televízor tak 
ostal vypnutý večer čo večer. Tak sa u nás začali úplne iné večery, večery mod-
litby a vzájomných rozhovorov. Akoby potichu vstúpil do našej rodiny hmatateľný 
pokoj . Mali sme viac času na seba a hlavne čas na deti. Najväčším zázrakom pre 
nás bolo, keď sa nám televízor pokazil a už sa nedal opraviť. Deti naliehali, aby sme 
si kúpili nový televízor. Keďže bola v tom čase u nás zlá finančná situácia, vysvetlili 
sme im, že si skutočne teraz nemôžeme  televízor kúpiť. Deti to prijali a večere 
s modlitbou ruženca pokračovali. Situácia sa však vyostrila, keď naše štyri deti 
začali dorastať . Vtedy naše najstaršie deti boli už v pubertálnom veku a domáhali 
sa televízora. V škole sa totiž o filmoch stále debatuje a naše deti sa nemohli zapojiť 
do debaty medzi rovesníkmi, čo u nich vyvolávalo určitú vzburu. Po takej “rodin-
nej hádke” sme sa s manželom začali za to zvlášť modliť, čo máme robiť. Ale vďaka 
Bohu, peniaze na televízor stále neboli a tak sme to deťom vysvetlili, že zatiaľ sa to 
jednoducho nedá, možno neskôr. Deti to s trochou nevôle prijali, a tak už približne 
sedem rokov nemáme doma televízor. Veľkou radosťou a určite darom z neba 
bolo, keď sme počuli ako sa naša najstaršia 18-ročná dcéra rozpráva so 14- ročným 
synom a len tak mimochodom povedala:
 “ Vlastne televízor vôbec nepotrebujeme, keď si predsa chceme pozrieť nejaký 
hodnotný film, nie je dnes problém si ho požičať a spoločne si ho pozrieť na 
počítači v pravý čas, a hlavne taký, aký chceme vidieť”. A syn, ktorý ju počúval, len 
mĺčky prikyvoval.
 Pre mňa to bol úžasný dôkaz toho, že Mária splní svoje prisľúbenia, keď  ju 
s dôverou počúvame a aj sa snažíme s našimi slabosťami uskutočňovať to, čo 
od nás žiada a nenecháme sa zlákať hlasmi sveta. Ona jasne hovorí: “ Starám sa
 s láskou o rodiny, ktoré sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.”  (Alebo:” Ak 
pôjdete cestou, ktorú vám ukazujem, ak počúvnete a budete uvádzať v skutok to, 
čo som vám dnes povedala, vaše rodiny budú prvými jarnými výhonkami môjho 
víťazstva. “ /PMK 23.júla 1987/ )
       A tak sa snažíme vytrvať celá rodina večer čo večer v modlitbe sv. ruženca 
spolu s Pannou Máriou a veríme, že to prinesie svoje ovocie ako pre nás a naše deti,  
tak pre dielo Panny Márie.

      Mgr. Dana Kolodziejová, Košice
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Iné duchovné programy
Turičná novéna

V dňoch 17. 5. - 27.5. 2007 bude turičná novéna v Gaboltove v dekanáte Bardejov. 
Každý deň od 17.00 hod. do 21.00 hod. bude spoločný modlitbový program vrátane 
sv. omše. Tohto spoločného programu sa budú zúčastňovať modlitbové skupiny 
týchto dekanátov: 

17.5. dekanát Humenné, Snina 
18.5. dekanát Lipany 
19.5. dekanát Sabinov 
20.5. dekanát Trebišov
21.5. dekanáty Košíc 
22.5. dekanáty Košíc 
23.5. dekanát Vranov
24.5. dekanáty Prešova, 
25. 5. dekanát Solivar, 
26.5. dekanát Michalovce, Sobrance, Bardejov 
27.5. na sviatok Turíc pozývame všetkých na záverečný program.

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

Duchovná obnova v kostole Krista Kráľa v Košiciach

Pre dekanáty Košíc, Prešova, Solivaru a okolia bude každý mesiac v poslednú 
stredu v mesiaci jednodňová duchovná obnova formou večeradla v kostole Krista 
Kráľa v Košiciach na Moyzesovej ulici so začiatkom o 17.00 hod. v týchto ter-
mínoch:

  24. 1. 2007 28. 2. 2007 28. 3. 2007 
  25. 4. 2007 30. 5. 2007 27. 6. 2007
  25. 7. 2007  29. 8. 2007  26. 9. 2007
  24.10.2007  28.11.2007 

Informácie k týmto duchovným obnovám podá INSPM Košice, 055-6334924, 
0905-412040
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Šírenie večeradiel na Ukrajine                          

Misijná púť po Ukrajine

 V minulom roku v októbri, ako aj 
pár rokov predtým, sme sa s p. Martou 
Uchalovou z INSPM vydali na misijnú 
púť po Ukrajine. Pozval nás P. Svorad 
Duda, OP, aby sme šírili modlitbu sv. 
ruženca a mariánske večeradlá.
 Väčšinu dní sme mávali du-
chovné obnovy vo farnostiach na Zakar-
patí, len počas víkendov sme išli ďalej 
na východ tak, ako to pripravil P. Svorad.
 V západnej časti Ukrajiny je to 
podobné ako u nás. Postavili sa nové kos-
toly, popri cestách vidno kríže i sochy 
Panny Márie. Na večeradlá chodilo oveľa 
menej ľudí ako na Slovensku, ale predsa 
vidno, ako sa tam Cirkev pomaly dvíha. 
Horšie je to vo východnej časti Ukrajiny, kde bol komunizmus 70 rokov. 
Tam je to veľmi ťažké z hľadiska duchovného aj materiálneho. Teraz
sa tam tlačia rôzne sekty i to, že ľudia hľadajú len peniaze, len sa mať 
dobre a na Boha úplne zabúdajú. Jedno zlo - komunizmus - prešlo, druhé 

zlo - praktický materializmus - 
nastupuje. Problémom je tiež 
nejednota Cirkvi, komplikované 
vzťahy medzi katolíkmi a pra-
voslávnymi, čo tiež nepridáva 
k tomu, aby ľudia prijímali 
kresťanskú vieru.
Boli sme v mestečku Kamiň blízko 
bieloruských hraníc, má asi 30 
tisíc obyvateľov. Je tam jeden 
katolícky kostol a na nedeľnej 
sv. omši bolo 9 ľudí. Miestny 
duchovný nám povedal, že na 
sv. omši sa ich zúčastňuje 10, 
ale jeden farník je chorý, 
a preto nemohol prísť!
Snažime sa vydať Modrú knihu 

v ukrajinskom jazyku, ale stále sa to nedarí. Keď sa to trochu rozbehne, objavia sa 
nové prekážky. Zatiaľ je preložená asi tretina Modrej knihy. 

FATIMA 3 / 2007                                                                                                                    15



Máme radosť, že predsa len poznať, že sme tam už párkrát boli. V niektorých far-
nostiach vznikli večeradlové modlitbové skupiny, ktoré sa pravidelne schádzajú 
a modlia, ale je to stále málo.
Chceme pokračovať v tomto apoštoláte, aj keď to stojí veľa námahy a zatiaľ len 
rozsievame - úrody veľa nevidno. 
Všetkým ďakujeme za modlitby i materiálnu pomoc.  V uplynulom  roku som sa, 
vďaka vašim modlitbám, z Ukrajiny vrátil v poriadku. Rok predtým som bol po 
návrate mesiac chorý. 
Opäť prosíme o modlitbu za obrátenie Ruska a Ukrajiny, za pomoc pre všetkých, 
ktorí tam pôsobia. Zatiaľ je to tvrdá pôda, ktorá potrebuje ešte veľa potu, sĺz 
a možno i krvi, aby priniesla úrodu. Ale Bohu nie je nič nemožné, a ak sa budeme 
modliť, Mária zvíťazí aj v Rusku a na Ukrajine.

Všetkým vám želám požehnaný nový rok a zahŕňam vás do svojich modlitieb.

P. Humbert Virdzek, OP

Môj príbeh.
 Nepatrím k ľuďom, ktorí by často publikovali a už vôbec nie veci týkajúce 
sa najintímnejšieho vnútra človeka. Rozhodol som sa učiniť výnimku v nádeji, že 
možno niekoho tento príbeh zaujme alebo niekomu trochu pomôže.
 Pochádzam zo zemplínskej dediny. Prežil som krásne detstvo. Moji rodičia 
ako aj starí rodičia patria k veriacim ľuďom. Uprostred peknej prírody a obklopený 
láskou z každej strany som aj ja získaval puto s Bohom.
 Ako tak išiel čas, kráčal som  usilovne študujúc z jedného stupňa školy 
na druhy. Pri štúdiu na vysokej škole som zrazu konštatoval, že viera v Boha 
sa zo mňa nejako vytratila. Neviem, či to spôsobila komunistická propaganda na 
školách, alebo to bol nejaký iný spôsob môjho mládežníckého okolia. Nie že by som 
nechodieval do kostola, to nie. No cítil som, že moje presvedčenie nie je úprimné, že 
stráca silu a že keby ma rodičia nenapomínali, tak by som hádam už ani do kostola 
nechodil. 
 Zhruba v tejto situácií som nadviazal známosť s dievčaťom. Na moje 
prekvapenie bola veriaca. Rozhodol som sa, že si urobím v otázke viery jasno. 
Začal som s čítaním Biblie - Nového zákona. Konštatoval som, že sa mi myšlienky 
prečítané v  Evanjeliu páčia, no úprimne som priznal, že s nimi nemôžem bez 
výhrady súhlasiť. 
 Dnes už neviem, aký časový úsek prešiel od chvíle kedy som sa začal 
zapodievať úvahami zo Svätého  Písma, až po  nádherný okamih, ktorý ovplyvnil 
a vplýva stále na môj život. Viem presne, že som kráčal po chodníku a venoval som 
sa môjmu “neriešiteľnému” problému, keď tu zrazu sa mi to všetko ujasnilo a ja 
som uvidel celé Evanjelium v nádhernom šate.
 Myšlienka, ktorá ma napadla, by sa dala opísať takto : Ak prijmem učenie 
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Ježiša, znamená to, že si zvolím za svoje hodnoty, ktoré on hlásal, t.j. lásku, dobro, 
pravdu a spravodlivosť. Ja, človek žijúci s týmito hodnotami ak sa stretnem so 
zlom, ktoré na mňa pôsobí násilím (dá mi ranu po líci) a ak v rámci spravodlivosti 
túto ránu vrátim, neuvedomím si, že som vlastne prijal a vzal za svoje prostriedky 
zla a pôsobím tak isto násilím. 
  Svetlo, ktoré som dostal, pomaly slablo a ja som sa dostal do vôd vlažnej 
viery. Viery bez pochybnosti no aj bez iskry a zápalu.
 Až raz cez prázdniny zavítala ku nám švagriná z Brezna. Z ničoho nič 
navrhla : “Poďme sa pozrieť v rámci výletu do Litmanovej. Zjavovala sa tam Matka 
Božia a v nedeľu bude výročie zjavení.” Išli sme sa teda pozrieť. Na mieste, upros-
tred nádhernej prírody, ktoré si Matka Božia vybrala na stretnutie s litmanovskými 
vizionárkami ma prepadla silná výčitka. Neustále sa vo mne ozývalo : “Matka 
Božia tu prišla z Neba kvôli nám a 5 rokov podávala posolstva. Kde som bol ja ? Čo 
som 5 rokov robil, že som si nenašiel ani raz čas, aby som tu prišiel v čase zjavenia 
a aj ja som sa s ňou “osobne” stretol ?”
 Okamžite som sa rozhodol, že to napravím a pôjdem do Medžugoria. 
 Ešte v tú jeseň som sedel v autobuse smerujúcom do Medžugoria. Cestou 
som hútal o mojom vzťahu k Matke Božej. Bol dosť chladný. Uznával som všetky 
evanjeliové pravdy o nej, no zdalo sa mi, že sa jej venuje akosi priveľa pozornosti, 
ktorú by sme mali venovať Pánu Ježišovi.
 No keď sme prišli do Medžugoria, Matka Božia ma obklopila veľkou 
láskou a milosťami. Takmer neustále mi tiekli slzy. Videl som chyby, vlažnosť 
a chlad svojho doterajšieho života a dostal som aj svetlo objasňujúce moje terajšie 
pochybnosti.
 Ujasnilo sa mi, že iniciatíva Matky Božej sa nepodobá na pozemskú. 
Obrazne povedané, nie je to tak, ako keď niektorá politická strana agituje a ťahá 
priazeň len na svoju stranu, čím potláča ostatné - všade propagujúc, že ona je tá pravá, 
ideálna.
 Matka Božia všetko čo robí, robí predsa pre 
Ježiša. Veď sám Ježiš sa vyjadril : “Keby ľudia boli 
všímaví, využili by to. Mali by si domyslieť, že jej 
nič neodopriem.”
 A tak plynutím času každý, kto sa s láskou 
a dôverou obracia k Matke Božej potvrdí : “Čím viac 
patríme Matke Božej, tým viac patríme Ježišovi.”
 Prajem Vám, aby ste našli a rozvíjali
 v každodennej modlitbe lásku našej milej Nebeskej 
Matky a jej milého Syna. Aby ste sa s ich pomocou 
a za pomoci Ducha Svätého stali milými tvormi pre 
nášho Nebeského Otca.

Váš spolupútnik Štefan.
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Púte do Med�ugoria
 Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2007 budeme organizovať z nášho 
Inštitútu púte do Medžugoria. Budú to púte organizované hromadne pre farnosti 
na základe objednávky, podľa požiadaviek farnosti. Ak niektorá farnosť neobsadí 
plne autobus, budeme ho dopĺňať jednotlivo prihlásenými záujemcami.

Informácie
 Jarné Celoslovenské večeradlo bude v dňoch 28. - 30.4.2007 v Trebišove. 
Bližšie informácie budú uverejnené v Máriinej dobe č.1/2007.

 Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k tomu, že Inštitút mohol vyvíjať tento apoštolát. Ďakujeme predovšetkým za 
vaše modlitby a ujisťujeme Vás, že sme s Vami spojení v modlitbe a za všetkých 
dobrodincov je každý mesiac slúžená sv. omša.

 Ak chcete podporiť náš apoštolát, možete tak urobiť a platbu poukázať 
na náš účet: 2622770295/1100. Tým, ktorí by sa rozhodli poukázať pri ročnom 
zúčtovaní dane 2% z nej pre tento apoštolát, na Vaše požiadanie Vám zašleme 
tlačivá resp. uvádzame naše IČO: 31256589, ktoré je potrebné uviesť v tlačive 
Vyhlásenie pre daňový úrad. Tlačivá sú k dispozícii aj na našej internetovej stránke 
www.maria.sk.

 INSPM vydá v mesiaci marci brožúrku Rozjímania IV. Kto má záujem, 
môže si ju objednať na našej adrese:
 
 INSPM    Tel.: 055/633 49 24
 Jesenského 26   Mobil: 0905 412 040
 040 01 Košice   marta@maria.sk
 
  Pre Vašu osobnú návštevu, resp. telefonické vybavovanie záležitostí, 
týkajúcich sa nášho apoštolátu, sme Vám k dispozícii v tomto čase:

  Pondelok: 9.00  - 12.30 hod.
  Utorok:             13.30  - 17.00 hod.
  Streda:  9.00 - 12.30 hod.
  Štvrtok:             13.30 - 17.00 hod.
  Piatok:  9.00 - 12.30 hod.

         Vydal INSPM, Jesenského 26, 040 01 Košice
                                      časopis neprešiel jazykovou úpravou
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 Pavol VI.: Mariánske modlitby

 Mária, žena odetá slnkom

              Ty, presvätá Mária,
                si Matkou Spasiteľa,
                Matkou Cirkvi,
                našou pokornou a slávnou Kráľovnou.
                                    
                Ty si pravý a ideálny vzor vykúpeného ľudstva
                priezračné stvorenie,
                Eva bez akéhokoľvek hriechu,dcéra Božia,
                ktorá odráža pôvodnú, nedotknutú
                stvoriteľskú Božiu myšlienku
                vo svojej nevinnej a nádhernej dokonalosti.

 Ty si Panna,
 si Matka v tom najčistejšom 
 a najpravdivejšom zmysle,
 si Žena odetá slnkom,
 ktorej zjav oslepuje naše oči,
 tak často urážané a zaslepované.

 Mária, ty si vznešená bytosť,
 nielen ako stvorenie vykúpené Kristovými zásluhami,
 ale aj ako zástupkyňa ľudstva putujúceho vo viere.
 Si zobrazením Cirkvi.
 Preto sa k tebe modlíme a vzývame ťa,
 si hodná obdivu a našej lásky.

 Prihováraš sa u svojho božského Syna
 a vyprosuješ od neho zázraky.
 Si dobrá a mocná.
 Poznáš ľudské potreby a bolesti.
 Musíme obnoviť svoju úctu k tebe,
 ak chceme získať Ducha Svätého
 a byť úprimnými nasledovníkmi Ježiša Krista.

 
 30. mája 1973 
         



... slávne Kristovo kráľovstvo sa uskutoční s triumfom Ježiša eucha-
ristického. Vo svete, očistenom a posvätenom, dokonale obnovenom 
láskou, prejaví sa Ježiš predovšetkým v službe svojej prítomnosti v 
Eucharistii. Eucharistia uvoľní všetku Božskú moc a stane sa novým 
Slnkom, ktorého žiariace lúče sa budú zrkadliť v dušiach i v životoch 
jednotlivcov, rodín i národov a vytvoria zo všetkých jediný učenlivý a 
pokojný ovčinec, ktorého pastierom bude Ježiš.
                  (PMK 21.11.1993) 


