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Václav Kocian: STOROČNICA FATIMY (1917 - 2017) A JEJ ODKAZ
Čo nás čaká? Peklo a katastrofy? Alebo "jar Ducha" a mier?
Slovo na úvod

V noci z 25. na 26.1.1938 sa ukázalo nad celou Európou neznáme svetlo, ktoré bolo vidieť aj v severnej
Afrike. Ľudia tušili, že je to zlé znamenie. Nasledoval Mníchovský diktát, hitlerovská okupácia Čiech a Poľska a rozpútanie najkrvavejšej 2. svetovej vojny v dejinách s vyše 50 miliónmi mŕtvych a následným rozšírením totalitných komunistických režimov s ďalšími miliónmi ľudských obetí. To všetko nemuselo byť,
keby ľudia zobrali vážne slová Panny Márie, poslanej od Boha, ktoré 13.7.1917 povedala vo Fatime trom
pastierikom: "Vojna sa končí, ale ak neprestanú urážať Boha, tak sa počas pontifikátu Pia XI. začne iná
ešte horšia. Keď budete vidieť noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že je to veľké znamenie, ktoré
vám dáva Boh, že ide potrestať svet za jeho zločiny prostredníctvom vojny, hladu a prenasledovania...
Aby sa tomu predišlo, budem žiadať zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému srdcu a odčiňujúce sväté
prijímania v prvé soboty. Ak prijmú moje požiadavky, Rusko sa obráti... ak nie, roznesie svoje bludy šíriac
vojny a prenasledovanie... Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko,
ktoré sa obráti a svetu bude dopriate určité obdobie mieru." V 3. tajomstve Panna Mária predpovedala
aj ďalšie veci. Zjavenia potvrdila 13. októbra 1917 veľkým slnečným zázrakom, ktorý videlo asi 70 tisíc
pútnikov a asi 30 tisíc obyvateľov okolia. To spôsobilo duchovné prebudenie Portugalska a najlepšia
Matka ho ochránila od občianskej i 2. svetovej vojny. Ale svet doplatil na ignorovanie slov najlepšej
Matky. V pozadí tejto bolestnej drámy je vojna satana proti ľudstvu, zvlášť jej záverečná bitka, ktorá
začala v roku 1917 boľševickou revolúciou v Rusku. Tesne predtým najlepšia Matka prišla do Fatimy na
pomoc svojim deťom. Na konci tejto bitky bude satan porazený a Ježiš, Mária a jej deti, teda aj my,
budeme víťazmi, ak nebudeme ignorovať ich slová. Sme v roku storočnice 2017. Pridajme sa k víťazom.
Kapitola 1
Pomoc v rozhodujúcich chvíľach

Príprava na záverečnú bitku sa tiahne dejinami. V ťažkých chvíľach Boh zasahuje a posiela nám na pomoc
Pannu Máriu. Pozrime sa na niektoré dôležitejšie momenty tejto pomoci. Alebo prejdime k hlavnej téme.
Víťazná Panna z Guadalupe, rok 1531

V 16. až 20. storočí Pán Boh svojmu ľudu viackrát dával svetlo, odvahu a silu pred záverečným veľkým
útokom draka v 20. a 21. storočí. Hneď na začiatku novoveku po vystúpení Martina Luthera v roku 1517
vznikajú bolestné trhliny v Kristovom tele, náboženské nepokoje a vojny a päť miliónov kresťanov odchádza z katolíckej Cirkvi a pridáva sa k Lutherovi. V Mexiku sa naopak v rokoch 1532 – 1538 dáva pokrstiť
deväť miliónov Aztékov, prijíma Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána a jeho Matku za svoju a vstupuje
do katolíckej Cirkvi. Taký úžasný bol účinok zjavení a zázrakov Panny Márie z Guadalupe od 9. do 12. decembra 1531.
9.12.1531 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie vyšiel 57 ročný Juan z domu ešte pred svitaním. Typickým indiánskym štýlom bežal cez kamenisté a riedko zarastené pahorky. Odrazu začul krásny
spev vtákov rozpŕchnutých po lesnom poraste na vrchu Tepeyac, kde boli ruiny pohanského chrámu zasväteného bohyni menom Matka bohov. Spev náhle ustal a ohromený indián uvidel prekrásnu devu akoby
obklopenú slnkom, ktorá naňho volala po mene: "Juan Diego? Juanito?" (Ján Diego? Janíčko?). Bola zázračne pekná a výzorom pripomínala šestnásťročné dievča. Spýtala sa s neuveriteľnou nežnosťou a láskou:
"Kam ideš, Juan, moje najmenšie a najdrahšie dieťa?" Juan odpovedal: "Ponáhľam sa, aby som stihol
svätú omšu a vypočul si kázeň." Vtedy povedala: "Milujem ťa, môj drahý synu. Som Mária, Nepoškvrnená Panna, Matka pravého Boha, ktorý dáva život a zachováva ho. ... Chcem, aby bola na tomto mieste
postavená svätyňa, v ktorej budem môcť preukazovať lásku a súcit tvojmu národu a všetkým ľuďom, ktorí
ma úprimne prosia o pomoc. Tu im budem utierať slzy, dávať im pokoj a potešovať ich. Choď teraz za
biskupom a povedz mu, čo si videl a počul." Po tých slovách Juan padol k Máriiným nohám a povedal:
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"Šľachetná pani, idem splniť tvoje prianie." Keď biskup žiadal, aby priniesol dôkaz, že je to pravda, Panna
Mária ho poslala aj so zázračne vyrastenými kastílskymi ružami z vrchu Tepeyac. Niesol ich vo svojom
indiánskom plášti, tilme. Keď ich vysypal, na plášti sa objavil krásny obraz indiánskej Panny Márie. Biskup
a ostatní si v dojatí kľakli a uctili si úžasný Boží dar. Obraz Nepoškvrnenej Panny je plný hlbokej symboliky zrozumiteľnej pre Aztékov a ďalšie indiánske národy Ameriky. Obraz má viaceré prirodzene nevysvetliteľné vlastnosti: trvanlivosť látky z agave je desaťnásobne prekročená, farbivá nemajú pozemský
pôvod, obraz má stálu teplotu 36,6 °C a v zreniciach očí sú miniatúry scény odovzdávania ruží biskupovi
a ďalšie. Ide o najzázračnejší obraz na svete.
Panna Mária uzdravila aj chorého strýka Juana Diega a predstavila sa mu ako "vždy Panna, svätá Mária
z Guadalupe", v jazyku Aztékov z "Coatlaxôpeuh" čo značí, "rozšliapala som hada". A teda "kamenný
operený had", ktorému Aztékovia prinášali stovky strašných ľudských obetí – za živa z hrudí vytrhnuté
ľudské srdcia, bol porazený. A srdcia Aztékov a ďalších indiánskych národov priľnuli oddanou vďačnou
láskou k Božej Matke a jej Synovi. Ak si dnes nechceme dať Hadovi, totožnému s drakom zo Zjv 12, vytrhnúť srdcia alebo premeniť ich na kameň, musíme ich aj my naplno odovzdať a zasvätiť dvom srdciam
lásky Ježiša a Márie.
Nepriateľstvo satana a Ženy od samého počiatku

Dejinami ľudstva sa tiahne boj dobra a zla a zápas dvoch oltárov, Božieho a satanovho, Ábelovho a Kainovho. Ábel úprimne miloval Stvoriteľa a obetoval mu to najlepšie na jeho radosť a slávu. Kain naopak
miloval seba, závidel bratovi a obetou si chcel presadiť svoje sebecké a pyšné ciele. To sa nepáčilo
Božiemu protivníkovi satanovi. Preto sa Kain dostal pod jeho silný vplyv a zabil svojho brata. Vlastne ten
boj začal už v raji, keď Eva poslúchla klamstvo a zvádzanie hada a utrhla zakázané ovocie a dala aj svojmu manželovi a ochrancovi Adamovi. Vtedy satan slávil svoje prvé víťazstvo nad nami. Obral nás o milostivú Božiu blízkosť a ľudský rod nakazil pyšnou svojvoľnosťou a zaslepenosťou (dedičný hriech). Našťastie
Boh nezatratil svoje neposlušné deti a vo svojom milosrdenstve vyriekol nielen slová odsúdenia, ale aj
nádeje: "Tu povedal Pán Boh hadovi: ...Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim
potomstvom a jej potomstvom, ono (ona) ti rozšliape hlavu a ty mu (jej) zraníš pätu." Vznešený potomok
ženy na kríži rozšliapal hlavu hadovi a v jednote s ním ju rozšliapala a ešte rozšliape aj Panna Mária. Ak
sa k nim pridáme, zvíťazíme aj my.
Bitka pri Lepante, rok 1571

V čase, kedy kresťanská Európa bola najviac oslabená nielen východnou, ale už aj západnou schizmou
a katolícki panovníci sa nevedeli zjednotiť na jej obranu, osmanskí Turci podnikli dobyvačné útoky najprv v Stredomorí a potom aj v južnej a strednej Európe. Dobytie Cypru, ktorý spravovala Benátska republika a veľké ukrutnosti spáchané na obrancoch a obyvateľstve prebudili Benátčanov a ďalšie katolícke
štáty. Na výzvu Pia V. vytvorili Svätú ligu, aby oslobodili Stredozemné more od mocnej tureckej flotily.
Pápež dal vojakom rozdať ružence a vyzval katolíkov k modlitbe sv. ruženca za víťazstvo nad nebezpečnou tureckou flotilou, mocnejšou najmä počtom mužov. Janovský admirál Andrea Doria mal na
palube svojej lode kópiu milostivého obrazu z Guadalupe. 7. októbra 1571 napokon prišlo k svetoznámej
bitke pri Lepante. Bojovalo 500 lodí a 170.000 mužov. Očití svedkovia hovoria, že na kresťanských lodiach boli vztýčené kríže a 24 ročný veliteľ flotily, syn rakúskeho cisára, don Juan si ako prvý kľakol pred
krížom a úpenlivo prosil o Božiu pomoc. A všetci ostatní vojaci nasledovali jeho príklad. Na kresťanskú
flotilu zostúpil duch sily a víťazného boja. Kristov kríž s ružencovou Pannou Máriou a jej deťmi zvíťazil.
Turecká flotila utrpela zdrvujúcu porážku a Európa bola na istý čas zachránená pred ďalšou rozpínavosťou islamu. Na pamiatku tohto víťazstva bol 7. október ustanovený ako sviatok ružencovej Panny Márie. Príklad kresťanskej flotily je pre nás výzvou.
Bitka pri Viedni, rok 1683

12. septembra 1683 osmanskí Turci už oslavovali víťazstvo pri hradbách Viedne, lebo značne ich oslabili
podmínovaním, zredukovali počet hrdinských obrancov mesta z 19 tisíc na 4 tisíc a mali už pripravený pos-
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ledný víťazný odstrel hradieb, ktorý by im otvoril široký prielom do mesta. Ale práve vtedy - úžasná Prozreteľnosť(?) - obrancovia Viedne prestrihli zápalné šnúry a dorazili aj vojská Svätej ligy na čele s poľským
kráľom Jánom Sobieskim. A hoci ich bolo značne menej ako tureckých, náhlym útokom prekvapili osmanské vojská a uviedli ich do zmätku. Predtým však Ján Sobieski zašiel do Čenstochovej, kde sa dlho
modlil pred milostivým obrazom Panny Márie. Potom tiahol s tridsaťtisíc vojakmi až ku Viedni. Kráľ Ján
zveril seba i vojská Panne Márii a na bojové zástavy dal stuhy s menom Mária. Vojaci si pripäli na blúzy
medaily s menom Mária a reliéfom Sedembolestnej, ktoré dal vyrobiť uhorský prímas a ostrihomský
arcibiskup Juraj Slepčanský (Selepčéni, Slovák zo Slepčan). Na pamiatku tohto víťazstva pápež Inocent XI.
ustanovil na 12. septembra sviatok mena Panny Márie.
Odmietnutie sa nevypláca, roky 1689 - 1789

Pod vplyvom rozdeleného kresťanstva a náboženských bojov, ale aj jansenizmu, osvietenstva, renesancie
a sebectva panovníkov a šľachty ochladla lásku k Bohu a blížnym. Preto sa Pán Ježiš v rokoch 1673 - 1675
zjavoval sv. Margite Márii Alakok so srdcom horiacim plameňmi lásky a túžil nimi zapáliť všetkých ľudí
a urobiť ich šťastnými a požehnanými. Očakával preto dôveru, lásku, uzmierovanie a časté sv. prijímanie.
17.6.1689 dostala sv. Margita Mária Alakok od Pána Ježiša pre francúzskeho kráľa "slnka" Ľudovíta XIV.
posolstvo so štyrmi požiadavkami na rýchle presadenie úcty Najsvätejšieho srdca Ježišovho, tak veľmi
potrebnej pre Francúzsko, kráľovskú rodinu, aj pre svet. Kráľ ich však ignoroval, a tak zapríčinil pretrvávanie ľahostajného chladného kresťanstva a rozšírenie slobodomurárskych lóži, ako aj vznik Veľkej
francúzskej revolúcie. O 100 rokov neskôr ich už chcel splniť jeho pravnuk Ľudovít XVI., keď bol uväznený v parížskej Bastile. Pre Najsvätejšie srdce Ježišovo to už bolo neskoro. Kráľ vo väzení už nemohol urobiť ani slávnostné zasvätenie Božskému srdcu, ani dať jeho obraz do štátnych zástav.
Presne do dňa za 100 rokov po posolstve 17.6.1789 ho Národné zhromaždenie vedené slobodomurármi
zbavilo najvyššej moci. A o 4 roky ho popravili ako zločinca. Na ľahostajnosť Ľudovíta XIV. a jeho nástupcov však doplatili nielen jeho pravnuk, kráľovský rod a Francúzsko, ale aj celá Európa, svet a ďalší
vývoj, ktorý vyústil do krvavých napoleonských a ďalších vojen a re volúcií a napokon do Boľševickej revolúcie a 1. a 2. svetovej vojny. Zaiste k tomu prispeli aj ľahostajní a vlažní duchovní pastieri a ich veriaci.
Odveký nepriateľ Pána Ježiša Krista, Panny Márie a nás sa zmocnil nadvlády nad svetom.
Dve srdcia lásky a záchrany, rok 1830

Srdce Panny Márie vždy koná v jednote so srdcom Pána Ježiša. Na jeho pokyn a v jeho mene nám prichádza na pomoc. Tak tomu bolo aj v roku 1830 v Paríži, keď sa Panna Mária zjavila sv. Kataríne Labouré
a dala jej medailu. Je na nej symbolika dvoch sŕdc lásky, ich vzájomnej jednoty v zachraňujúcej starostlivosti o ľudstvo (kríž, písmeno M – symbol Márie a vodorovná čiara ako symbol Zeme – ľudstva, ktorá
ich pretína) a dve horiace srdcia lásky, jedno ovinuté tŕním a druhé prebodnuté mečom a na okraji medaily dvanásť hviezd. A na druhej strane je obraz Panny Márie s hlavou obklopenou dvanástimi hviezdami a s vystretými rukami, ktoré vyžarujú lúče milostí. Stojí na zemeguli a šliape na hlavu hadovi, ktorý
je pod jej nohami ako víťazná kráľovná neba a zeme. Okolo tohto obrazu na okraji medaily je prosba:
Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. A na spodnom okraji pod
zemeguľou je rok zjavenia: 1830. Túto medailu začali raziť a nosiť už v roku 1832. Zázraky uzdravení,
pokoja, obrátení a iných milostí sa množili a potvrdzovali jej pravosť. Preto ju ľudia nazvali zázračnou
medailou. V roku 1936 kánonické vyšetrovanie vykonané v Paríži vyhlásilo zjavenia za pravé.
Výstraha Matky v La Salette, rok 1846

19.9.1846 sa 11 - ročnému Maximovi Giraudovi a 15 - ročnej Melánii Calvatovej zjavila Panna Mária, keď
vysoko vo francúzskych Alpách pásli kravy. Bola celá v oslnivo žiariacom kotúči. Keď sa rozplynul, uvideli
krásnu paniu, ktorá bola smutná a plakala. Žiariace svetlo nad jej hlavou vypadalo ako diadém. Na hrudi
mala veľký náprsný kríž. Na ľavom ramene kríža bolo kladivo – symbol hriechu, pribíjania Krista na kríž,
na pravom ramene kríža boli kliešte – symbol pokánia, uzmierovania a dobrých skutkov, odstraňovania
príčin utrpenia Krista. Pani varovala, že pokiaľ budú ľudia neustále urážať Boha, najmä nesvätením ne-
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dele, kliatím a posmechom z Cirkvi, potom sa bude kaziť úroda a nastane veľký hlad a deti budú umierať
v náručiach svojich matiek. Ale ak sa obrátia k Bohu, príde veľké požehnanie. A vyzvala ich, aby túto
správu oznámili všetkým ľuďom. Potom každé z detí dostalo osobné tajomstvo. Panne Márii dovolili jej
posolstvo v roku 1858 uverejniť. Vzťahuje sa najmä na útok protivníka proti Cirkvi, úpadok veľkej časti
hierarchie, kléru a rehoľníkov a na ďalší vývoj, vojny, katastrofy, veľké odpadnutie od viery a príchod
antikrista a konečné víťazstvo. Citujem časť: "...hrozné zemetrasenia pohltia hory, mestá... Rím stratí
vieru a stane sa sídlom antikrista... Cirkev bude prechádzať strašnou krízou. Zabudne sa na pravú vieru
v Boha, každý jedinec bude chcieť byť sám sebe vodcom a povyšovať sa nad sebe rovných. Civilná a cirkevná autorita bude znevážená, poriadok a spravodlivosť budú pošliapané. Budú sa diať len vraždy,
prejavy žiarlivosti, lži a nesvornosti bez lásky k vlasti a k rodine... Démoni s antikristom budú konať divy
a ľudia budú stále viac zvrátení. Boh sa bude starať o svojich verných a o ľudí dobrej vôle. Evanjelium sa
bude všade kázať a všetci ľudia a všetky národy budú poznať pravdu... Šelma (pozn. antikrist) bude
zadusená dychom archanjela Michala… Voda a oheň očistia zem a strávia všetky diela ľudskej pýchy
a všetko bude obnovené. Všetci budú Bohu slúžiť a Boh bude oslavovaný!"
Ja som Nepoškvrnené počatie, rok 1858

Dňa 11.2.1858 išla 14 - ročná Bernadette Soubirous spolu so svojou sestrou Antóniou a priateľkou zo susedstva Joannou nazbierať suché konáre na kúrenie. Keď prišli k jaskyni, nad ktorou sa pnela Massabielska skala, Bernadetta v nej uvidela zlatistý oblak a tesne za ním nádhernú Paniu. Spoločne sa pomodlili ruženec, no Pani len posúvala prsty po zrnkách, nahlas sa nemodlila. Nasledovali ďalšie zjavenia
a k Bernadette sa postupne pridávalo mnoho zvedavcov. Medzi nimi bol aj lekár Dozous, ktorý ju vyšetril
počas extázy a vylúčil podvod. Zjavení bolo celkom osemnásť. Na príkaz miestneho kňaza Peyramala sa
Bernadetta počas jedného zjavenia spýtala krásnej Panej na jej meno. Tá odpovedala: "Ja som Nepoškvrnené počatie." Dievča tým slovám nerozumelo, no keď ich povedalo kňazovi, ten sa veľmi rozrušil.
Bernadetta nemohla tušiť, že 8. decembra 1854 bola pápežom vo Vatikáne vyhlásená dogma o Nepoškvrnenom počatí. Vtedy kňaz pochopil a uznal, že išlo o skutočné zjavenie Panny Márie. Panna Mária
prostredníctvom Bernadetty vyzvala svet predovšetkým k pokániu a k modlitbe za hriešnikov. Panna
Mária naliehala: "Pokánie, pokánie, pokánie!" Počas deviateho zjavenia Panna Mária vyzvala ľudí, aby pili
z prameňa a umývali sa v ňom. Od toho času je voda z Lúrd symbolom nielen telesného, ale predovšetkým
duchovného očisťovania a uzdravovania. Zároveň je symbolom niekoľkých tisícov zázračných uzdravení.
Kapitola 2
Fatima a storočný boj
Zúrenie satana proti Žene a jej potomstvu

"Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd... A bolo vidieť aj iné znamenia na nebi: Veľký ohnivý drak mal sedem hláv a desať
rohov a na hlavách sedem diadémov, jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak
sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa. ... I porodila syna, chlapca, ktorý má železným
žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. … Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. l bojoval drak a jeho anjeli, ale neobstáli. A veľký drak,
ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, ... bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí
jeho anjeli... Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času. ...
Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo."
Drak vyzval Krista na rozhodujúcu bitku

13.10.1884 po svätej omši vo Vatikánskej kaplnke sa Lev XIII., obkolesený niekoľkými kardinálmi a vatikánskymi zamestnancami, zastavil pri stupňoch oltára. Stál tam asi 10 minút akoby v extáze so vzrušenou tvárou. Potom sa hneď odobral do svojej pracovne a zložil modlitbu k svätému Michalovi archanje-

Václav Kocian: STOROČNICA FATIMY (1917 - 2017) A JEJ ODKAZ

Strana 5

lovi, ktorú nariadil modliť sa všade po každej svätej omši. Keď sa ho opýtali, čo sa to udialo, odpovedal,
že vo chvíli, keď chcel opustiť oltárne stupne, zrazu počul dva hlasy – jeden príjemný, druhý tvrdý. Zdalo
sa mu, že vychádzajú z blízkosti svätostánku. Drsný hlas satana volal na Pána: "Môžem zničiť tvoju Cirkev!" Pán mu na to odpovedal: "Môžeš? Teda urob to!" Satan: "Potrebujem k tomu viac času a viac moci." Pán: "Koľko času? Koľko moci?" Satan: "75 až 100 rokov a väčšiu moc nad tými, čo mi slúžia." Pán:
"Máš čas, budeš mať moc. Rob s tým, čo chceš..."
V strašnej hodine prišla Matka na pomoc

V strašnej hodine 1. svetovej vojny a genocídy spáchanej Turkami na Arménoch hľadal Benedikt XV. útočište v Ježišovom srdci prostredníctvom Bolestnej Matky. Vyjadril to v liste, v ktorom vyzval celú Cirkev k modlitbám a do loretánskych litánií pridal prosbu: "Kráľovná pokoja, oroduj za nás!" List rozposlal 5.5.1917.
Za osem dní, 13. mája 1917, prišla odpoveď. Panna Mária sa zjavila vo Fatime trom pastierikom, 10 - ročnej
Lucii, 9 - ročnému Františkovi a 7 - ročnej Hyacinte. Kráľovná pokoja odpovedala na prosby pápeža a Cirkvi
posolstvom o mieri, aby už neboli ďalšie vojny a genocídy. Obsahovalo varovania, výzvy a prisľúbenia. Bola
z nich zjavná starostlivá láska Matky, ktorá prišla, aby zjavila Božiu vôľu pre naše generácie ako jedinú cestu
k mieru a spáse ľudí. Povedala: "Prišla som vás požiadať, aby ste sem prichádzali po šesť nasledujúcich
mesiacov vždy trinásteho v túto hodinu. Potom vám poviem, kto som a čo chcem. … Modlite sa každý
deň ruženec, aby ste obdržali mier a skončila vojna!" 13.6.1917 Mária opakovala: "Chcem, aby ste prišli
budúceho trinásteho. A modlili sa ruženec k Panne Márii ružencovej, aby ste obdržali mier a skončila sa
vojna, pretože iba ona vám môže pomôcť. Prichádzajte sem ďalej každý mesiac. V októbri vám poviem,
kto som a urobím veľký zázrak, ktorý uvidia všetci, aby sa verilo."
Rok 2017 – rok štyroch výročí, najmä Fatimy

V roku 2017 si pripomenieme štyri okrúhle výročia udalostí, ktoré podstatne ovplyvnili vývoj ľudstva v Európe a na celom svete. 500 rokov od vystúpenia Martina Luthera a západnej schizmy (rok 1517 v nemeckom Wittenbergu), 300 rokov od založenia prvej veľkej slobodomurárskej lóže v Londýne dňa 24.6.1717
a predovšetkým 100 rokov od zjavení Panny Márie v Portugalsku – od 13. mája do 13. októbra 1917 vo
Fatime – a 100 rokov od boľševickej revolúcie v Rusku 7.11.1917 v Petrohrade. Panna Mária sa zjavila vo
Fatime s potrebným vyše polročným predstihom pred boľševickou revolúciou a pred bolestným vývojom
po nej. Veď išlo najmä o ruské národy, ktoré veľmi milovali presvätú Bohorodičku. Panna Mária trom pastierikom 13.7.1917 povedala, čo treba urobiť pre nich na ich záchranu a na dosiahnutie mieru a šťastnej
budúcnosti pre celý svet.
Fatimské zjavenia sú najprorockejšie a najaktuálnejšie zjavenia pre našu dobu, pre 20. a 21. storočie.
Sú naplnením 12. hlavy apokalypsy. Fatimské proroctvá a výzvy osvetľujú a významne ovplyvňujú dejiny
od roku 1917 po súčasnosť a blízku budúcnosť. Najdôležitejšie z nich boli najmä tieto 3 výzvy:
1. K osobnému, spoločnému aj zástupnému pokániu.
2. K úcte Nepoškvrneného srdca Panny Márie, najmä na prvé soboty v mesiaci.
3. K zasväteniu Ruska tomuto srdcu. Toto posledné mal urobiť pápež spolu so všetkými biskupmi.
Fatima a drak z apokalypsy

Ignorovanie týchto troch fatimských výziev umožnilo satanovi – drakovi z apokalypsy zmocniť sa diania
vo svete aj vo vnútri Cirkvi a malo to obrovské bolestné ničivé následky: 2. svetovú vojnu, komunizmus,
revolúcie, totalitné režimy, ateizmus, bezbožnosť, mravnú skazenosť, zbedačenie, hlad... Došlo k prenasledovaniu kresťanov, nadvláde satana a utrpeniu veľkej časti ľudstva. Bolo zabitých a umučených vyše 100
miliónov ľudí – vyše 50 miliónov obetí 2. svetovej vojny a 50 miliónov obetí komunistických režimov a ďalších vojen. Teroristický i praktický ateistický materializmus nakazil zmýšľanie a postoje aj v tzv. slobodnom
demokratickom svete smerom ku konzumizmu a životu bez Boha. Za tým všetkým je satan ako červený
drak zo Zjavenia, kap. 12, ktorý prenasledoval Ženu odetú slnkom, jej dieťa a jej deti.
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Čierna šelma z apokalypsy

Drakovi prichádza na pomoc čierna apokalyptická šelma, podobná leopardovi – slobodomurárstvo (porovnaj Zjv 13, 1-10 a ďalšie). Jej vplyv za posledné tri storočia zosilnel a po páde železnej opony dostala
od draka plnú moc. Rozšírili sa jej siete a vplyvy falošnej slobody, mravnej neviazanosti, konzumizmu, homosexuality, okultizmu, účelového klamstva, podplácania a finančných podvodov a prenikli celú spoločnosť. Za pomoci oligarchov, finančných skupín, zapredaných politikov, masmédií, niektorých mimovládnych organizácií a judášskych peňazí sa presadili dezinformácie, programy a zákony namierené proti
tradičným hodnotám a zaútočili proti kresťanskej viere a kultúre, proti manželstvu, rodine, deťom a národu, ba aj proti životu. Nastala veľká invázia skazenosti a manipulatívneho zotročovania vedúca k rozkladu jednotlivcov, manželstiev, rodín i spoločnosti a spôsobujúcich veľké rúhanie proti Bohu a jeho Desatoru!
Program iluminátov

1.5.1776 (v roku vzniku USA) na pokyn novovytvoreného Domu Rothschildovcov (ako i ďalších boháčov,
zväčša židovských bankárov) Adam Weishaupt, syn židovského rabína, ktorý konvertoval na katolicizmus a bol vychovaný jezuitmi, ale v podstate vždy zostal ateistom a nepriateľom kresťanov, založil v Bavorsku slobodomurársky rád iluminátov, duchovne osvietených od nositeľa svetla – Lucifera. Weishaupt
napísal: "Veľká sila nášho rádu spočíva v jeho utajení." Zabezpečovali to krycie mená a tri nižšie stupne,
ktoré spoločensky prospešnou činnosťou zakrývali svoju podstatu. Pravý zmysel rádu poznali iba členovia vnútorného kruhu. Všetkým ostatným Weishaupt tvrdil, že chce celosvetovú vládu, aby sa zabránilo vojnám. Rád sa rýchlo šíril a desať rokov po jeho založení v roku 1786 mal už 3 tisíc členov a pod
kontrolou takmer všetky slobodomurárske lóže po celom svete. V roku 1783 vyšli najavo nekalé ciele iluminátov a ich lóže boli v Bavorsku zavreté. Dňa 9.9.1785 súd v nemeckom Ingolstadte zhrnul ciele iluminátov do týchto šiestich bodov:
1.
2.
3.
4.
5.

Zrušenie monarchie a všetkých vlád.
Zrušenie súkromného vlastníctva.
Zrušenie dedičstva.
Odstránenie vlastenectva.
Odstránenie rodiny prostredníctvom zrušenia manželstva, deštrukcie morálky a zavedenia spoločnej výchovy detí.
6. Zrušenie všetkých náboženstiev.
Tieto odhalenia takmer vôbec neznepokojili verejnosť, natoľko boli vtedy neuveriteľné.
Človek neprávostí – antikrist a NWO

Apokalyptická šelma chce nastoliť svoju svetovládu a Nový svetový poriadok (NWO). Preto chce v kritickom blízkom čase "prísť ľudstvu na pomoc" prostredníctvom obdiv vzbudzujúceho a veľmi silného
"charizmatického" človeka – sprostredkovateľa celosvetového mieru a bezpečnosti (Nového svetového
poriadku). Ale podľa sv. Písma a zjavení to v skutočnosti bude falošný Kristus, človek neprávosti označovaný ako antikrist. On sa postaví na čelo svetovlády a zjednoteného svetového náboženstva v slobodomurárskom novopohanskom duchu. Omša ako skutočná tajomná obeta reálne prítomného Božieho Baránka pod spôsobom premeny podstaty chleba a vína prestane. Sviatosti budú zmenené alebo zaniknú
(porovnaj Zjv 13, 1-10, 2 Sol 2, 3, Dan 11, 31 a 12, 11 a Modrú Knihu v častiach, kde Panna Mária vysvetľuje apokalypsu). Stane sa to zároveň s veľkým odpadnutím od pravej viery, lebo: "Pánov deň nenastane,
kým nepríde najprv odpadnutie a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje
nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať
za samotného Boha." O to odpadnutie sa šelma veľmi usiluje najmä v EÚ, USA, Kanade a ďalších štátoch
pod pláštikom a v mene tzv. tolerancie a práv umele vykonštruovaných menšín (ako sú LGBTI) a za pomoci
zákonov, ktoré sú v rozpore s Desatorom, prirodzeným poriadkom a tradičnou kultúrou. Služobníci šelmy
inkriminujú pravých kresťanov a tradične zmýšľajúcich občanov z intolerancie, xenofóbie, homofóbie,
diskriminácie, rasizmu, extrémizmu, ba i z nacizmu, šliapu po ich právach a právach ich detí a pokutujú
ich, berú im deti a stavajú ich pred súdy. Vo viacerých moslimských krajinách kresťanov veľmi kruto pre-
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nasledujú a zabíjajú. Deje sa tak najmä v krajinách, v ktorých vojny začali najvyspelejšie západné štáty
spojené v "obrannej" aliancii NATO. Pod zámienkou oslobodenia od terorizmu a presadenia demokracie
dosiahli pravý opak: chaos, krvavé nepokoje a veľké rozpútanie terorizmu, prenasledovanie a emigráciu
(Afganistan, Irak, Líbya, Sýria a ďalšie), čím vytvorili podmienky pre vznik tzv. islamského štátu.
Šelma podobná baránkovi z apokalypsy

Čiernej šelme (podobnej leopardovi - slobodomurárstvu) prichádza na pomoc šelma podobná baránkovi
s dvoma rohmi označovaná ako falošný prorok, ktorý vzíde zo slobodomurárstva vyšších cirkevných hodnostárov (mitra má tiež dva rohy) ako i ďalších falošných novátorov, liberálnych teológov a kňazov,
vnútorných nepriateľov Cirkvi (porovaj Zjv 13, 11 - 18). Táto šelma podobná baránkovi vystupuje na ďalších miestach Zjavenia ako falošný prorok (porovnaj Zjv 16, 13, Zjv 19, 20 a Zjv 20, 10). Vnútorní nepriatelia Cirkvi z jej vlastných hierarchických radov spolu s veľkým úpadkom a odpadnutím od viery boli
predpovedaní v mnohých súkromných posolstvách uznaných Cirkvou, najmä z La Salete, z Akity a z ekvádorského hlavného mesta Quite (rok 1588 ctih. Mariane de Jesus Torres). A hovorí sa o nich aj vo fatimských posolstvách, najmä v 3. tajomstve a obzvlášť v jeho utajenej časti, ktorá najmä preto nebola dodnes zverejnená.
Pomoc Matky v čase poslednej bitky

Na túto bolestnú skutočnosť nás upozorňujú aj príhovory Božej a našej Matky v Modrej knihe (MK) venovanej kňazom, najmilším synom Panny Márie, prostredníctvom charizmy (vnútorného počutia slov) Don
Štefana Gobbiho (Bratislava, MKH - Mariánske kňazské hnutie, 1996). Kniha má u nás a na celom svete imprimatur. My kňazi a laici z MKH sme presvedčení, že táto kniha v skutočnosti obsahuje nielen rozjímania
autora, ale čosi oveľa viac - posolstvá Panny Márie. Nimi sa nám najlepšia Matka v spolupráci so Svätým
Duchom skutočne prihovára, takže sa to dotýka našich sŕdc i životov a spôsobuje výrazné zmeny k dobrému, aj veľmi mnohé obrátenia. Panna Mária nám otvára svoje srdce ako bezpečné a láskavé útočište
našich sŕdc. Samozrejme chce, aby sme sa v pokore, dôvere a jednoduchosti dieťaťa odovzdali a zasvätili nielen jej, ale najmä jej Synovi: "Mária, celý tvoj pre Ježiša!" ako hovoril aj svätý Ján Pavol II.: "Totus,
Tuus!" (celý tvoj!). Veď práve v jej srdci sa s ním môžeme najľahšie stretnúť a zjednotiť a otvoriť sa pre
väčšie pôsobenie Svätého Ducha, a tak naplniť aj jej výzvy z Fatimy. S láskou dobrej Mamy nás učí žiť
evanjelium a zasvätenie a ukazuje nám všetko dôležité, čo nás čaká a čo potrebujeme vedieť v tomto čase vrcholiaceho útoku draka na našu obranu a protiútok. Opisy budúceho vývoja v Modrej knihe spred
vyše tridsiatich rokov sa presne plnia. Sú naozaj prorocké a veľmi aktuálne.
Panna Mária vysvetľuje apokalypsu

Svojimi posolstvami Panna Mária v MK vysvetľuje niektoré state zo Zjavenia sv. Jána dôležité pre orientáciu a duchovný boj. Sú to najmä: "dve krídla" zo 6.5.1989, "veľký červený drak" 14.5.1989, "šelma podobná leopardovi" 3.6.1989, "šelma podobná baránkovi" 13.6.1989, "číslo šelmy 666" 17.6.1989, "koniec
časov" 31.12.1992, "prečo ešte plačem" Akita 15.9.1987, "moje tajomstvo" 11.3.1995, "všetko vám bolo
odhalené" 31.12.1997. Aj mnohé ďalšie posolstvá sú dôležité pre lepšie pochopenie duchovného zápasu,
ako aj prežívania evanjelia a zasvätenia sa srdcu Panny Márie v tejto dobe vrcholiaceho duchovného boja ("Modrá kniha" je dostupná v MKH alebo na webovej stránke: www.mkh.sk/m-kniha.htm ).
Upozornenie

Na účinné poznanie fatimského posolstva nestačí iba získať vedomosti, ktoré sú tu predkladané, ale treba ich modlitbou a rozjímaním pretaviť do zmýšľania, slov a skutkov osobne i spoločne. K tomu môže poslúžiť aj výborná príručka "Pobožnosti fatimských sobôt", ktorú vydalo: RKC, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava.
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Kapitola 3
Cirkev a anticirkev?
"Satan prenikne až do vrcholu Cirkvi"

13. júna 1989 v Dongo (Como, Taliansko) sa Panna Mária takto prihovorila: "Milovaní synovia... oznámila som vám veľký zápas medzi mnou – Ženou odetou slnkom a veľkým červeným drakom, ktorý priviedol
ľudstvo k životu bez Boha. Predpovedala som vám podlé a temné dielo vykonávané slobodomurárstvom,
aby vás vzdialilo od zachovávania Božieho zákona a urobilo z vás obete hriechu a neresti. Predovšetkým
som vás chcela ako Matka upozorniť na veľké nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí Cirkvi aj v mnohých diabolských útokoch proti nej, aby ju zničili. K dosiahnutiu tohto cieľa čiernej šelme vystupujúcej z mora prichádza na pomoc šelma zo zeme, ktorá má dva rohy, podobne ako baránok. ... Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná baránkovi, označuje cirkevné slobodomurárstvo prenikajúce do vnútra Cirkvi, ktoré sa rozšírilo obzvlášť medzi členmi hierarchie. Túto slobodomurársku infiltráciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, keď som vám oznámila, že
satan prenikne až do vrcholu Cirkvi. Ak je úlohou slobodomurárstva strhávať duše do zatratenia tým, že
ich vedie k uctievaniu falošných božstiev, potom cieľom cirkevného slobodomurárstva je dokonca zničiť
Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu – falošného Krista a falošnej cirkvi."
Kardinál Mariano Rampolla del Tindaro

Prenikanie slobodomurárov do Cirkvi, osobitne do kúrie sv. Stolice, začalo už v 19. storočí. Je spojené najmä s najvyššou slobodomurárskou lóžou talianskych karbonárov a jej programom "Alta vendita" na podrobenie si hierarchie a zvlášť s veľmi schopným a zdanlivo veľmi zbožným prelátom, diplomatom sv. Stolice, Mariánom Rampollom. Lev XIII. ho v roku 1887 vymenoval za kardinála a štátneho sekretára a napriek svojej opatrnosti a pochybnostiam o jeho pravosti ho v tejto po pápežovi najvyššej funkcii ponechal
až do svojej smrti (roku 1903). Za tých 16 rokov vplyv slobodomurára kardinála Mariána Rampollu veľmi
vzrástol aj za pomoci ďalších zapojených slobodomurárskych kardinálov. Ich ovplyvňovanie ostatných sa
prejavilo na konkláve v roku 1903. Vtedy tento tajný najvyššie zasvätený slobodomurár dostal taký vysoký počet hlasov, že by bol býval zvolený za pápeža, keby voľbu nevetoval rakúsky cisár František Jozef I.!
Svätý Pius X. a usvedčenie kardinála Rampollu

Zvolený bol benátsky kardinál Giuseppe Sarto – sv. Pius X. (1903 - 1914). Ako posledný z pápežov otvorene odsúdil slobodomurárstvo a modernizmus, ale Vatikán už od dobre utajených vnútorných nepriateľov
Cirkvi neoslobodil. Kardinál Rampolla bol usvedčený až po svojej náhlej smrti 16.12.1913. Dokumenty, ktoré sa našli v zásuvke jeho písacieho stola, jednoznačne preukázali jeho členstvo v satanistickom slobodomurárskom ráde O.T.O. (Ordo Templi Orientis). Je to slobodomurársky rád na najvyššej úrovni a zjednocuje najmä najvyššie zasvätených vodcov ostatných slobodomurárskych rádov a obradov. Svätý Pius X.
s odporom prikázal tie dokumenty na mieste a pred svojimi očami spáliť. Neskôr o tom vypovedalo niekoľko očitých svedkov. Ale aj samotní slobodomurári rozprávali o kardinálovi Rampollovi ako o vynikajúcom členovi ich hnutia a rádu.
Rok 1978 a 33 dní pápeža Jána Pavla I.

26.8.1978 bol za pápeža zvolený 65 - ročný taliansky kardinál Albino Luciani, patriarcha Benátok, ktorý si
vybral pápežské meno Ján Pavol I.. Bol to človek jednoduchého a pokorného správania. Pápež okamžite
preukázal odhodlanie zmeniť pápežstvo a vrátiť ho do pôvodného duchovného počiatku. Už počas slávnostného obradu 3.9.1978 odmietol byť nesený na pápežských nosítkach a mať drahokamami vykladanú pápežskú korunu. Na audienciách a tlačových konferenciách odmietal nasledovať scenár pripravený
kúriou, ktorá rozhorčená jeho neočakávaným nezávislým správaním začala prostredníctvom Vatikánskych
novín cenzurovať jeho výroky. Ján Pavol I. uvažoval aj o zverejnení 3. fatimského tajomstva, čo sa malo
stať už v roku 1960. Ale vtedajší pápež Ján XXIII. (1958 - 1963) rozhodnutie o tom prenechal na svojich
nástupcov. Po rozhovore so sestrou Luciou (ešte ako kardinál v roku 1977) uvažoval aj o zasvätení Ruska
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Nepoškvrnenému srdcu. Okrem toho chcel očistiť kúriu od slobodomurárov, najmä tých, ktorí boli zapletení do korupčných afér. Boli to veľmi vážne rozhodnutia, ktoré by zmenili duchovnú atmosféru a existujúcu štruktúru moci vo Vatikáne a očistili aj meno rímskokatolíckej Cirkvi. Preto večer 28.9.1978 si pápež zavolal štátneho sekretára kardinála Jeana Villota, o ktorom si myslel, že nie je slobodomurár (vtedy
nebol na zozname v Ríme, ale v Zurichu). Prebrali spolu niektoré zmeny, ktoré sa pápež chystal nasledujúci deň zverejniť. Týkalo sa to odvolania biskupa Marcinkusa z postu riaditeľa Vatikánskej banky hneď
v nasledujúci deň a rezignácie ďalších členov kúrie, aj samotného Villota, ktorí boli zapletení do aktivít
finančníka Michala Sindonu a slobodomurárskej lóže P2 (pozn.: išlo o pranie peňazí a ďalšie bankové
machinácie, ktoré finančne poškodili Taliansko).
O chystaných zmenách hovoril pápež aj s ďalšími kardinálmi, takže informácie o nich neboli utajené. Ján
Pavol I. v noci po tomto rozhovore s kardinálom Villotom zomrel a veľmi potrebné zmeny už neuskutočnil. Kardinál Villot sa postaral o urýchlené zabalzamovanie jeho tela a nedovolil urobiť pitvu, ani vybrať
vnútornosti pri balzamovaní. Oficiálnu príčinu smrti určil iba Villotov osobný lekár – akútny infarkt myokardu. Tieto zdanlivo "konšpiračné" správy sa opierajú o početné články zverejnené na internete najmä
v taliančine, dokonca aj na wikipedii. V slovenčine je iba jeden článok: "Záhadná smrť Jána Pavla I.".
Okolnosti abdikácie Benedikta XVI.

Pápež Benedikt XVI., verný strážca pokladu Zjavenia, sa odvážil otvorene kritizovať novú totalitu relativizmu, ktorá už vládne a drzo vydáva aj rúhavé zákony namierené proti nemeniteľnému Božiemu zákonu Desatoru a proti človeku. Jeho slovo nebolo súčasne "áno aj nie". To podnietilo vonkajších i vnútorných
nepriateľov Cirkvi, aby vyvolali tlaky na jeho odstúpenie. Veľmi dobre a stručne na to poukazuje článok:
»2013 "Two Witnesses" of the Year - Benedict and Burke«. Benedikta XVI. v ňom hodnotia ako svedka pápežskej autority a integrity. Pápež Benedikt XVI. odstúpil 28.2.2013. Podľa spomenutého článku nebolo
to iba pre vek a slabé zdravie, ale aj pre vonkajší nátlak. Údajne sa mu aj vyhrážali 1.) vodcovia medzinárodnej politicko-finančnej oligarchie v súvislosti so škandálmi Vatikánskej banky, 2.) osoby vnútri Cirkvi
v súvislosti so škandálmi Vatikánskej kúrie. Ad 1.): Potom, ako pápež Benedikt nariadil Vatikánskej banke
väčšiu transparentnosť, čím podráždil niektoré mocenské sily vnútri rímskej kúrie, prenikol v júni 2012
na verejnosť finančný škandál týkajúci sa Vatikánskej banky a prania peňazí. Dňa 1.1.2013 bol Vatikán
prostredníctvom Deutsche Bank odstavený od medzinárodných finančných trhov. Vatikán tak začal strácať
30 tisíc eur denne, čo zle pôsobilo na jeho schopnosť ďalej pokračovať ako nezávislý štát vo finančných
operáciách. Pápež Benedikt XVI. dňa 11.2.2013 oznámil svoju rezignáciu a na druhý deň 12.2.2013 už
boli privilégiá Vatikánskej banky obnovené! Ad 2.): Čo sa týka takzvanej aféry "Vatileaks", tá spočiatku
zahŕňala uniknuté vatikánske dokumenty odhaľujúce údajnú korupciu (týkajúcu sa nadhodnotených vatikánskych kontraktov a mocenských bojov vnútri Vatikánu). Pápež Benedikt v roku 2012 požiadal o prešetrenie príslušných dokumentov, ktoré unikli do tlače a viedli nakoniec k pápežovmu komorníkovi. Toto
vyšetrovanie odhalilo aj prítomnosť homosexuálnej mafie (gay-lobby) tajne operujúcej vo Vatikáne, ako
aj skutočnosť, že "dva z troch" telefonátov boli odpočúvané. Bol odhalený aj škandál okolo homosexuálnych praktík a vydierania, sústredený v samotnej kúrii. Keď toto všetko vyšlo najavo, objavilo sa dokonca
varovanie pred hrozbou smrti Benedikta XVI., ak neodstúpi. Záverečná správa z vyšetrovania iniciovaného pápežom mu bola doručená 17.12.2012. Po prekvapujúcom oznámení z 11.2.2013 pápež Benedikt XVI.
dňa 28.2.2013 odstúpil. Ale do kardinálskeho zboru sa už nevrátil a ponechal si titul "emeritný pápež",
pričom používa to isté pápežské meno, erb, rúcho a naďalej býva vo Vatikáne.
Benedikt a Cirkev na kríži

Rím 13.2.2013: Na generálnu audienciu v aule Pavla VI. o 10:30 hod. prichádza Benedikt XVI. vítaný neuveriteľným jasotom a potleskom. Istá sestra obdarená prorockým darom, ktorý skúsili viacerí kňazi (aj biskupi) a mnohí laici, vidí nad sv. Otcom plávať bielu loď. Keď pápež zastane a obráti sa k prítomným, aby
ich pozdravil, aj loď nad ním zastane a potom sa rozlomí na dve polovice, spojené iba na dne úzkym pásom (neskôr videla dve polovice lode akoby zošité čiernym lanom). Sestra sklonená s hlavou v dlaniach
veľmi súcití s milovaným Benediktom, plače a počuje hlas Pána Ježiša: "Mám znova prísť a dať sa ukrižovať a vstať z mŕtvych?" Sestra pochopila, že teraz je čas bolestnej Golgoty Cirkvi a Benedikta XVI., ktorý
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bol vítaný nadšenými zvolaniami, potleskom a ováciami podobne ako Pán Ježiš na Kvetnú nedeľu pri jeho vstupe do Jeruzalema. Spomínaná sestra nebola ani trochu ovplyvnená posolstvami z Írska. Nezaoberala sa nimi a preto ani nevedela, že niečo také už v nich bolo predpovedané! Jej prorocké obrazy a slová
o vývoji v Európe, Československu a na Slovensku sa doposiaľ splnili.
Anticirkev vystúpila z utajenia

O veľmi nepriaznivej situácií v Ríme (na pápežských univerzitách a vo Vatikáne) hovorili tam žijúci slovenskí kňazi: "Čo je tu v Ríme, to je hnoj... Na univerzitách sa bez zábran vyučujú bludné náuky..." Istotne
to neplatí o väčšine. Ich pravosť a vernosť je spojená s nemalými obetami. V Ríme sa dejú veci, ktoré by
pred tridsiatimi rokmi boli nepredstaviteľné! Deň pred synodou o rodine (2015) poľský katolícky kňaz
Krzysztof Charamsa, teológ a dokonca zamestnanec a člen Kongregácie pre náuku viery(!) povedal v rozhovore pre denník Corriere della Sera, že je gay a že má partnera. Bolo to ako dobre načasovaná bomba
pre synodu o rodine, ktorá práve začínala a samozrejme aj pre masmédia. Anticirkev vystúpila z utajenia
na verejnosť.
Kardinál Karol Wojtyla ako prorok

Pápež Ján Pavol II. ešte ako kardinál Karol Wojtyla povedal počas svojej návštevy v USA v roku 1976 tieto
slová: "Stojíme teraz tvárou v tvár najväčšej historickej konfrontácii, akou kedy ľudstvo prešlo. Nemyslím
si, že si to široké kruhy americkej spoločnosti alebo široké kruhy kresťanskej komunity naplno uvedomujú.
Čelíme teraz konečnej konfrontácii medzi Cirkvou a anticirkvou, evanjeliom a antievanjeliom. Táto konfrontácia je v plánoch Božskej prozreteľnosti... Je to skúška dvetisíc ročnej kultúry a kresťanskej civilizácie
so všetkými jej dôsledkami pre ľudskú dôstojnosť, práva jednotlivca, ľudské práva a práva národov."
Tajomstvo sv. Faustíny a pápež František

17.12.1936 sv. Faustína napísala (Denníček, bod 823 a 824): "Dnešný deň som obetovala za kňazov. V tento deň som trpela viac ako inokedy. Aj vnútorne, aj navonok. Nevedela som, že za jeden deň je možné toľko trpieť. Snažila som sa vykonať si sv. hodinku, v ktorej môj duch ochutnával horkosti Getsemanskej záhrady. V tomto osamotení je sám Ježiš mojím Majstrom... Kvôli svojim nepochopiteľným zámerom a nepreskúmateľným súdom ma zvláštnym spôsobom so sebou zjednocuje a dovoľuje mi vnikať do nepochopiteľného tajomstva. Je jedno tajomstvo, ktoré ma spája s Pánom, o ktorom nemôže vedieť nikto, ani anjeli.
Hoci by som to chcela vypovedať, nedokážem to vypovedať a predsa tým žijem a budem žiť naveky." "Ale
o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli..." (Mt 24, 39). Domnievam sa, že ide o tajomstvo,
ktoré sa týka konca časov a odpadnutia od viery a veľkého súženia, ale s najväčšou pravdepodobnosťou
zvlášť pápeža Františka a situácie v Cirkvi, najmä hierarchie a kňazov za jeho vlády, najmä vo Vatikáne.
Keď bol totiž kardinál Jorge Mario Bergoglio zvolený za pápeža, dozvedeli sme sa, že sa narodil práve toho 17.12.1936, keď sv. Faustína prežívala horkosť Getsemanskej záhrady a obetovala sa za kňazov. Bez pochýb skaza a zrada kňazstva, najmä toho vyššieho a slobodomurárskeho, je veľká a pravdepodobne teraz
za pápeža Františka sa blíži k svojmu vrcholu. Pridajme sa k sv. Faustíne a modlime sa s láskou a obetujme za pápeža a kňazstvo pod jeho vedením, najmä v Ríme!
"Vyjdite z neho!"

V tejto dobe chaosu a triedenia duchov je mimoriadne potrebný dar rozlišovania a modlitby, aby sme
vedeli rozlíšiť dobrých pastierov od vlkov v ovčom rúchu. Rovnako sú potrebné modlitby a obety za jedných i druhých. Nadovšetko je potrebná láska, ktorá neodsudzuje hriešnikov, ale iba samotné zlo. Súd
patrí Bohu. Predsa však sa treba chrániť pred "vlkmi" a včas poslúchnuť výzvu Zjavenia 18, 4 - 5: "Vyjdite
z neho (Babylonu) môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo
jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti." Odpadnutie od viery a schizma
boli predpovedané. Ak by verných ostalo málo, nebojme sa! Veď veľký Pastier oviec je s nami a on nám
hovorí: "Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo!" (Lk 12, 32).
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Kapitola 4
"Nakoniec moje srdce zvíťazí"
"Budú ľutovať ako kráľ Francúzska"

Či sa nesplnilo to, čo Pán Ježiš povedal sestre Lucii, keď v roku 1931 bola na návšteve u priateľov v Rianjo
v Španielsku? Tam sa jej zjavil Pán a sťažoval sa, že sa nedbalo na pokyny jeho Matky. Povedal: "Daj vedieť mojim služobníkom, že pre oddialenie vykonania môjho príkazu budú nasledovať príklad kráľa Francúzska a ako on, aj oni ho budú nasledovať v nešťastí. Nikdy nie je neskoro utiekať sa k Ježišovi a Márii."
Lucia píše vo svojich spomienkach, že sa jej Panna Mária neskôr v dôvernom oznámení posťažovala slovami: "Nechceli počuť moju žiadosť? Budú ľutovať ako kráľ Francúzska, ale to už bude neskoro." Prišli tresty:
2. svetová vojna a ďalšie vojny a revolúcie, veľké rozšírenie komunizmu, ateizmu, liberalizmu, nemravnosti,
utrpenie pápežov, odpadnutie od viery a judášske zrady pastierov a ďalšie trpké následky v súčasnej
smutnej pakultúre konzumizmu, sebectva, zotročovania, nenávisti, beznádeje, nihilizmu a smrti. A Pán
Boh vie, čo nás ešte čaká pred sľúbeným víťazstvom Panny Márie. Ešte väčší útok islamistov proti Európe?
Prírodné katastrofy? Vojna v Európe…?
Vystupňovanie útoku Zlého a utrpenia

Útok Zlého proti Cirkvi a ľudstvu a bolestná očista sa teda vystupňovali, lebo sme včas neposlúchli výzvy
Panny Márie tak, ako bolo treba. Ani my laici a kňazi, ani pápeži a biskupi. Keby sa v Ríme aj po diecézach
uskutočnilo zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému srdcu včas a najmä po dobrej príprave a bohoslužbách
uzmierenia, bol by to veľký prejav svedectva viery a poslušnosti, na ktorý by Pán Boh mocne odpovedal.
Panna Mária, svätý archanjel Michal, anjeli a biskupi by v mene Pána Ježiša exorcizovali a oslobodili Rusko od nadvlády červeného draka a jeho démonov a odovzdali by ho pod vládu Krista Pána. Nebola by 2. svetová vojna a mnohé ďalšie zlá. Rusko by sa obrátilo, zanechalo by ateizmus a komunizmus a ruská pravoslávna Cirkev by sa vrátila k plnej jednote s katolíckou Cirkvou. A začala by sa veľká obnova kresťanských
koreňov Európy, zvlášť Slovanov a potom aj ostatného sveta. A nastalo by aj silné prebudenie katolíckej
Cirkvi a jej opravdivejšie zasvätenie Najsvätejšiemu srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému srdcu Panny
Márie. A sv. Stolica by sa očistila aj od veľkej časti korupčného kléru. Dokonca, keby sa to zasvätenie Ruska
stalo ešte aj po 2. svetovej vojne, napr. na začiatku II. vatikánskeho koncilu, keď s pápežom Jánom XXIII.
boli spolu všetci biskupi, a keby sa pritom odhalilo aj 3. fatimské tajomstvo (hrozba apostázy), potom by
duch pokánia a odprosovania zrejme naplnil väčšinu koncilových otcov ako i samotnú Cirkev, čím by sa
zabránilo veľkému odpadnutiu od viery. Ale pre vývoj Cirkvi a sveta v 20. storočí ostali neuskutočnené dva
kľúčové Božie pokyny: 1.) Zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a 2.) odhaliť v roku 1960
3. fatimské tajomstvo uschované v trezore Vatikánu. S výnimkou Portugalska za to môže aj ľahostajnosť
Božieho ľudu k fatimskému zjaveniu. Toto zanedbanie nevyvážil ani 2. vatikánsky koncil. Pán Boh zasahuje na základe našej viery a poslušnosti a nie na základe ľudských plánov, výpočtov, ohľadov a diplomacie. Aby bolo možné umlčať záujem Božieho ľudu a širokej verejnosti o uskutočnenie zasvätenia Ruska a odhalenie 3. fatimského tajomstva, pomáhajú si vnútorní nepriatelia Cirkvi od roku 1960 organizovaním klamstva. Tvrdia, že zasvätenie Ruska vykonal pápež Ján Pavol II. dňa 25. marca 1984 a že je to
už splnené. Alebo aj to, že v roku 2000 už bolo vyjavené celé 3. fatimské tajomstvo, hoci je evidentné, že
slová Panny Márie neboli vyjavené, len videnia detí. Pomáhali si pritom ústnymi alebo písomnými vyhláseniami údajnej sestry Lucie, no v skutočnosti nepravej a len fingovanej. Podľa dokumentov, videí a fotografii zverejnených na internete bola pravá sestra Lucia pri niektorých príležitostiach, ako boli stretnutia s pápežmi vo Fatime, nahradená falošnou nepravou Luciou, pomýlenou podvodníčkou resp. agentkou alebo herečkou. Bolo to drzé klamstvo voči Božiemu ľudu a dokonca aj voči Kristovmu námestníkovi!
Takto už oklamali pápežov Pavla VI. v roku 1967 a sv. Jána Pavla II. v roku 1982. Vidíme, čoho všetkého sú
títo satanovi sluhovia schopní a akú majú veľkú moc!
Odporúčam si pozrieť na internete argumenty na týchto adresách:
• https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=fatima-kulminuje-2
• http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.258
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Úsilia pápežov o zasvätenie neboli zbytočné

Úsilia pápežov o zasvätenie Cirkvi a sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a v rámci toho iba nepriamo aj Ruska predsa len neboli márne. Po zasvätení, ktoré vykonal Pius XII. 31.10.1942, došlo k porážke nacistickej armády pri Stalingrade a k obratu vojny. O necelý rok po zasvätení, ktoré 25. marca
1984 vykonal sv. Ján Pavol II., nastala v marci 1985 v Sovietskom zväze výrazná zmena. Na čelo sa dostal
Michail Gorbačov, ktorý presadil glasnosť, perestrojku a reformy. A tie viedli ku skončeniu komunistickej
totality, k slobode a obnove kresťanstva. Vďaka tomu Rusko odmietlo genderideológiu a útoky proti manželstvu, rodine a národu. Na úsilí o zasvätenie Ruska mal mimoriadnu účasť aj náš slovenský biskup
Pavol Mária Hnilica. Podnecoval modlitbové hnutie za zasvätenie Ruska a povzbudzoval aj sv. Jána Pavla II.
k jeho uskutočneniu. Ba aj odvážne riskoval a na slávnosť Zvestovania 24.3.1984 v Moskve v Kremli zasvätil Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie (v katedrále patriarchu, v chráme sv. Michala a na ďalších miestach). Tieto úsilia o zasvätenie ale nesplnili Božie pokyny zjavené fatimskou Pannou. Preto nezabránili drakovi, čiernej šelme a šelme podobnej baránkovi úspešne pokračovať v úsilí o skazu a ovládnutie ľudstva a Cirkvi, najmä na západe. Ľudstvo naďalej vraždí neviniatka (umelé potraty), dopúšťa sa sodomie a zvráteností, dobyvačných vojen, terorizmu, bezcitnosti k hladujúcim, zdierania chudobných, veľkých klamstiev a podvodov a iných do neba volajúcich hriechov a rúhaní.
"Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí"

Útok draka teda pokračuje. Jeho súčasťou je aj terajšia masová imigrácia moslimov do Európy. Ťažkosti
s ňou spojené prispievajú ku konfrontácii, násiliu, terorizmu a chaosu. Podľa iluminátov je to dobré, lebo
môžu robiť zásahy, ktoré obmedzujú doterajšiu demokraciu a ľudské práva, najmä kresťanov a národov
a smerujú k čipovaniu a k presadeniu totality Nového svetového poriadku (NWO). Pre nás kresťanov je
to bolestná očista a skúška. Práve tento veľký tlak ničiaceho zla nás burcuje a mobilizuje do duchovného
boja. Tento boj a konečné víťazstvo boli predpovedané na začiatku dejín: "Tu povedal Pán Boh hadovi:
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ona ti
rozšliape hlavu a ty jej zraníš pätu" (Gn 3,15). Boli predpovedané aj v evanjeliách a apokalypse, v knihe
proroka Daniela a v súkromných zjaveniach. Vo Fatime 13.7.1917 Panna Mária dala slovo, platné aj v prípade horšieho a bolestnejšieho vývoja: "Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu bude dopriate obdobie mieru. V Portugalsku sa vždy zachová dogma
viery atď..." A toto slovo a celé fatimské zjavenia aj potvrdila. Ako?
Veľký slnečný zázrak potvrdil zjavenia

13.10.1917 sa do Fatimy chystalo veľmi veľké množstvo ľudí, pretože na tento deň bol prisľúbený zázrak,
ktorý mal potvrdiť pravosť zjavení. Podľa štatistiky 13.10.1917 prišlo do doliny Cova da Iria asi 70 tisíc ľudí. Počasie tiež nebolo dobré, vonku pršalo, bola zima, fúkal strašný vietor. Ľudia, ktorí od skorého rána
prichádzali, sa borili v blate a boli celí premočení. Keďže fúkal vietor, nepomohli im ani dáždniky. Od rána
sa tam modlili a čakali na to, čo Boh vykoná skrze Pannu Máriu. Prichádzali aj mnohí slobodomurári, ktorí
chceli toto všetko zosmiešniť a uviesť v masmédiách, akí luhári sú kresťania. Okolo poludnia prichádzajú
do Cova da Iria aj deti. Tesne predtým, ako malo začať zjavenie, ustáva dážď, mraky sa začali akoby od
seba vzďaľovať, v malej štrbine sa začína ukazovať slnko a blato aj šaty zázračne rýchlo uschýnajú. Okolo
poludnia prichádza v žiare a v blesku Panna Mária, zjavuje sa trom deťom nad nízkym dubom, ktorý je už
celý obtrhaný. Lucia sa jej opäť pýta, čo si od nich žiada. Ona si žiadala, aby na tomto mieste postavili kaplnku na jej počesť, pretože ona je ružencová Panna Mária. Chce, aby sa každý deň modlili sv. ruženec.
Lenže potom sa stala jedna zvláštna vec. Panna Mária roztvorila ruky, z jej rúk opäť vyšla žiara a Lucia zrazu vykríkla: "Pozrite na Slnko!" A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj tanec slnka. Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť a menilo farby. Farebné lúče padali na ľudí, takže sa ľudia navzájom videli farebne. Začalo veľmi silne rotovať a akoby sa odtrhlo, padalo na zem. Ľudia kričali od hrôzy a strachu. Padali do blata, modlili
sa a prosili o odpustenie hriechov. Zázrak slnka trval asi 10 minút. Keď Panna Mária zmizla v diaľave, deti
videli vedľa slnka sv. rodinu a ako sv. Jozef s Ježiškom žehnajú svet znakom kríža. Potom uvideli nášho Pána
a vedľa neho bolestnú Pannu Máriu a Kristus Pán tiež požehnal svet podobne ako sv. Jozef. Napokon uvideli Pannu Máriu ako Karmelskú. Naša Matka nás takto všetkých pozvala na cestu svätosti s Pánom Ježišom
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a s ňou i rodiny, zvlášť so sv. rodinou, zasvätených a kňazov, osobitne s Pannou Máriou Karmelskou a trpiacich, najmä s Pannou Máriou bolestnou. Dňom 13.10.1917 sa zjavenia vo Fatime skončili a na 26. deň od
slnečného zázraku dňa 7.11.1917 sa v Rusku začala boľševická revolúcia známa ako VOSR ("októbrová"
podľa juliánskeho kalendára). Roky po októbrovej revolúcii boli rokmi mučeníctva v Rusku, mučeníctva
národa, ktorý veľmi miloval Božiu Matku. Preto Panna Mária povedala, že príde a požiada sv. Otca o zasvätenie Ruska. Už predtým 13.7.1917 povedala Lucii aj to, že príde a požiada o odprosujúce zmierne pobožnosti a prijímania v prvé soboty mesiaca.
Čo nám hovorí slnečný zázrak z 13. októbra 1917?

Slnečným zázrakom Panna Mária nielen potvrdila svoju prítomnosť a pravosť zjavení, ale vlastne poukázala aj na to, že ona je tá víťazná "Žena odetá slnkom", o ktorej napísal sv. Ján: "Na nebi sa ukázalo veľké
znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd" (Zjv 12,
1). A drak zaútočil na jej dieťa, na ňu, aj na jej ostatné deti, teda aj na nás. Pripomeňme si, že 13.10.1884
satan vyzval Pána Ježiša na duchovnú bitku, v ktorej chcel zničiť jeho Cirkev a pýtal si preto viac času, až
100 rokov a viac moci nad svojimi služobníkmi a Pán Ježiš mu povedal: "Máš čas a budeš mať moc". Je veľmi zaujímavé, že veľký slnečný zázrak sa stal presne na deň po 33 rokoch od tohto rozhovoru Pána Ježiša
so satanom! 33 rokov je dĺžka života Pána Ježiša na zemi. Inými slovami: Pán Ježiš sa týmto svojím číslom
33 a slnečným zázrakom podpísal, že to on, nový Adam, vyslal svoju Matku, novú Evu – Ženu odetú slnkom, aby bola na čele toho storočného zápasu a v jeho mene spolu s nami, svojimi deťmi, zvíťazila nad
drakom. Pokorná "služobnica Pána" prijala toto poslanie. A my sa už môžeme tešiť, že sa skoro uskutočnia slová Panny Márie: "Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí." A Mária, najpokornejšie Božie stvorenie zvíťazí nad najpyšnejším tvorom, Luciferom. Ale nebude to zadarmo. Aj nás to bude niečo stáť. Svätý Ján Pavol II. nám rád pripomínal, že Žena odetá slnkom je znamením najmä pre našu dobu. Keby bol
medzi nami, pravdepodobne by nám povedal: "Nebojte sa, Žena odetá slnkom zvíťazí! Aj nad islamizmom. Veď mesiac, symbol islamu, je pod jej nohami!" Slnečný zázrak a fatimské zjavenia sú prejavy nesmierneho Božieho milosrdenstva a veľkej lásky Matky odetej slnkom. Či môže Mama mlčať, keď sú vraždené jej deti duchovne aj fyzicky a keď sú podkopávané základy ich spásy?
Čo nám hovorí zjavenie sv. rodiny po zázraku?

Sestra Lucia dos Santos napísala pred smrťou (+ 13.2.2005) kardinálovi Karolovi Caffarrovi, keď zakladal
pápežský inštitút pre manželstvo a rodinu a prosil ju o modlitby. V liste bolo: "Posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom satana bude o manželstvo a rodinu." Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodiny, bude mať protivníkov a oponentov, pretože toto je rozhodujúca otázka. Potom dodala:
"Panna Mária však už rozmliaždila hlavu satana." Kardinál Caffarra povedal, že po tom, čo znova hovoril s Jánom Pavlom II., je presvedčený, že rodina je jadro sporu, keďže je nosným pilierom stvorenia. Je skutočným vzťahom medzi mužom a ženou a generáciami. Ak sa zničí základný stĺp, zrúti sa celá budova.
V znamení trinástky ako novodobá Ester

Panna Mária si zvolila za čas svojich návštev vo Fatime práve 13. deň v mesiaci od mája do októbra 1917.
Aj výzvu satana Pánu Ježišovi na rozhodujúcu bitku počul Lev XIII. takisto 13. októbra 1884. Tu sú až dve
trinástky. Iba v auguste to nevyšlo, lebo miestna vrchnosť dala 13.8.1917 omilostené deti do väzenia a tam
ich zastrašovali umučením. Ale deti pripravené aj na mučeníctvo sa nedali a ostali vernými svedkami pravdivosti návštev krásnej Panej, ktorá sa im 13.10. predstavila ako ružencová Panna Mária. A tak sa im zjavila v auguste 19. Prečo si "Žena odetá slnkom" zvolila práve 13. deň mesiaca? Trinástka je biblické číslo
víťazného vpádu Božieho ľudu do zasľúbenej zeme a spolupráce Boha a človeka. Jozue s Božím ľudom
dobili Jericho, keď ho podľa Božieho pokynu obišli 13-krát, z toho prvých 6 dní po 1-krát a posledný 7. deň
7-krát. Keď sa človek (jeho symbolom je číslo 6, lebo bol stvorený na 6. deň) úprimne a v pokore odovzdá Bohu (jeho symbolom je číslo 7, lebo Boh 7. deň zasvätil), potom podľa Božích pokynov a s Božou
mocou zvíťazí: 6 + 7 = 13. To, že sa Panna Mária zjavovala na 13. deň v mesiaci, malo byť znamením pre
kresťanov, ale aj pre židov, že tu ide o vážnu vec, že tu ide o život. Mária je novodobá Ester, ktorá prišla
zachrániť národy pred vojnou a genocídami, no žiaľ ľudia to vcelku nepochopili ani neprijali. Vieme, že za
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perzského kráľa Asuera mali byť Židia na 13. deň mesiaca adar vyvraždení. Vďaka kráľovnej Ester sa to zmenilo na oslavu víťazstva a zachráneného života v celom národe (židovský sviatok Purim sa slávi 14. adara,
čo pripadá na koniec februára alebo na marec). Túto oslavu záchrany od vojny a genocídy ponúkala Panna Mária aj nám.
Dejiny Cirkvi v znamení 13-ky

Víťazstvo Konštantína Veľkého nad pohanským tyranským proticisárom Maxenciom sa uskutočnilo roku
312 pri Ríme na rieke Tiber (312 = 13 x 24). Trinástka je číslo víťazného zápasu Božieho ľudu a dvanástka
je číslo vyvoleného Božieho ľudu. Prvý jubilejný svätý rok bol v roku 1300 (13 x 100). Zjavenie Panny Márie
v La Salette bolo v roku 1846 (13 x 142). Dogma o nanebovzatí Panny Márie bola vyhlásená v roku 1950
(13 x 150). Komunistické režimy v Európe padli v roku 1989 (13 x 153), to znamená 39 (3 x 13) rokov po
vyhlásení dogmy o nanebovzatí Panny Márie. "Žena odetá slnkom" začala víťaziť. Sestra Lucia zomrela dňa
13.2.2005. Mimoriadny svätý rok Božieho milosrdenstva bol vyhlásený a sa začal v roku 2015 (13 x 155).
Dúfame, že rok 2017 bude rokom fatimskej Matky milosrdenstva a začiatku víťazstva jej Nepoškvrneného
srdca.
"Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí" - kedy?

Satan žiadal od Pána Ježiša 75 až 100 rokov a väčšiu moc. Pán mu odpovedal: "Máš čas, budeš mať moc.
Rob s tým, čo chceš!" Od kedy začala pôsobiť tá väčšia satanská moc? Panna Mária vo fatimskom posolstve a ľudský úsudok jednoznačne ukazujú na ruskú boľševickú revolúciu (VOSR), ktorá sa začala ozbrojeným pučom 7.11.1917 v Petrohrade na 26. deň od slnečného zázraku. To bol začiatok, z ktorého sa postupne rozpútala najväčšia duchovná bitka dejín, spojená s krvavými vojnami, revolúciami a prenasledovaniami najmä veriacich, aké dovtedy neboli. Ale podľa zjavenia, ktoré mal Lev XIII. dňa 13.10.1884, by
sa malo tých 100 rokov väčšej moci satana skončiť v roku 2017 na storočnicu revolúcie alebo v jej blízkom
čase. Bude teda rok 2017 aspoň počiatkom víťazstva Nepoškvrneného srdca Panny Márie? Je veľmi pravdepodobné, že áno. Naznačil to aj pápež Benedikt XVI. vo svojej homílii dňa 13.5.2010 vo Fatime, keď ju
ukončil výzvou: "Nech týchto sedem rokov, ktoré nás delia od stého výročia zjavení, urýchli ohlásené víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie na slávu Najsvätejšej Trojice!" Veľmi obľúbená sv. Matrona
Moskovská (1881-1952) vyslovila proroctvo, že rok 2017 je rozhodujúci, že bude rokom očisty, pri ktorej
aj bez vojny mnohí zahynú, ale svet sa potom veľmi zmení a ľudia sa budú milovať a žiť ako v raji.
"Vaše vyslobodenie je blízko"

V Modrej knihe 1.1.1992, 25 rokov pred storočnicou 2017, nám Panna Mária prostredníctvom dona Štefana Gobbiho (v talianskom Rubbiu, provincii Vicenza) dala nasledovné posolstvo: "Vstupujete do rozhodujúcich časov, ktoré vás privedú k triumfu môjho Nepoškvrneného srdca vo svete. ... Činnosť môjho protivníka zosilnie, aby rozšíril svoju vládu na celé ľudstvo. Tak sa všade rozmnoží zlo a hriech, násilie a nenávisť, zvrátenosť a nevera. Rozšíria sa vojny… a toľko mojich úbohých detí bude musieť niesť strašnú ťarchu tohto krvavého kríža. ... Dnes vám oznamujem, že vaše vyslobodenie je blízko. Aj na Cirkev doľahne ešte hustejšia temnota a podarí sa jej zahaliť všetko. ... a premnohí sa vzdialia od pravej viery. Ako epidémia
sa rozšíri apostáza a budú ňou zasiahnutí pastieri i stáda im zverené. Vo všetkých častiach zeme bude musieť mnoho trpieť i Cirkev, táto moja úbohá dcéra, v agónii a ukrižovaná. Zosilnie aj odpor proti pápežovi
(pozn.: už zosilnel najmä za Jána Pavla I. a II. a Benedikta XVI.). Vyjdite zo svojho úkrytu, moji milovaní synovia a choďte do všetkých strán osvetľovať zem jediným svetlom Kristovým. Nastal váš čas. ... Ja som stále s vami. Ukážte sa všetkým ako moji synovia mne zasvätení, apoštoli týchto posledných časov ... 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 Ježiš Kristus, Kráľ večnej slávy, bude vládnuť nad celým obnoveným svetom
a dá tak počiatok novým časom, ktoré už prichádzajú. Majte dôveru! Žite každý deň vo viere a veľkej nádeji. Pozdvihnite oči ku mne, Matke Božej a vašej pravej Matke. Dnes vám oznamujem, že vaše vyslobodenie je blízko."
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Ako Abrahám, aj my sa dočkáme

Panna Mária teda pred štvrťstoročím 1.1.1992 predpovedala poslednú etapu veľkej bitky s útočiacim
drakom a jeho vojskom. Vidíme, že to, čo opísala, sa plní. Preto sa spoliehame aj na jej slová: "Vaše vyslobodenie je blízko." Odvtedy 1.1.2017 už uplynulo 25 rokov, čo je trvanie jednej generácie. 25 je biblické
číslo, súčet dvoch biblických čísel 13 a 12. Služba levitov v chráme trvala 25 rokov a nastupovali do nej
ako 25-roční. Aj Abrahám dostal syna Izáka po 25 rokoch čakania, skúšok, modlitieb a spolupráce s Bohom. Teda už je tu ten čas. Preto ako on, aj my vytrvajme a bojujme ako fatimské deti až do konca! "Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí!" 13.6.1929 prišla Panna Mária oznámiť Lucii prosbu o zasvätenie jej Nepoškvrnenému srdcu: "Prišla chvíľa, v ktorej Boh žiada sv. Otca, aby urobil a nariadil, aby v spojení s ním a v tom istom čase všetci biskupi sveta zasvätili Rusko môjmu Nepoškvrnenému srdcu a sľubuje, že ho obráti kvôli tomu dňu modlitby a celosvetovému zadosťučineniu." 12.5.1982 bol vo vatikánskych
novinách L' Osservatore Romano uverejnený článok dona Umberta Pasquale, v ktorom píše, že sestra Lucia mu jasne a dôrazne povedala, že: "Panna Mária nikdy nežiadala zasvätenie sveta, ale iba Ruska". No aj
tak Pannu Máriu veľmi potešilo zasvätenie Portugalska 13.5.1931 a dala sľub, o ktorom 6.2.1939 Lucia
napísala svojmu biskupovi: "V tejto strašnej vojne (2. svetovej) bude Portugalsko ušetrené kvôli národnému zasväteniu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktoré urobili biskupi." Zaiste robíme radosť Panne
Márii a plníme vôľu Pána Ježiša: "Hľa, tvoja Matka!", keď sa aj my zverujeme, odovzdávame a zasväcujeme
srdcu tejto najlepšej Mamy. Čo to znamená a prečo je to potrebné, o tom nám ona sama rozpráva v Modrej knihe 25.3.1985. Oplatí sa prečítať si to.
Kapitola 5
Fatimské tajomstvá a naša odpoveď
Prorocké oznámenia a výzvy milujúcej Matky

13.6.1917 Panna Mária na prosbu detí, aby si ich vzala do neba, odpovedala: "Áno, Hyacintu a Františka
si tam skoro vezmem, ale ty, Lucia, zostaneš ešte nejaký čas na zemi. Ježiš chce, aby ho ľudia poznali a milovali a ty mu máš pri tom pomáhať. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Tým,
ktorí ju prijmú, sľubuje spásu. Budú kvetmi, ktorými ozdobím Boží trón a Boh ich bude milovať." Hyacinta (+1920) a František (+1919) boli 13.5.2000 vo Fatime vyhlásení za blahoslavených. 13.7.1917 Panna
Mária na začiatku opäť vyzvala k dennej modlitbe sv. ruženca, aby nastal skorý koniec vojny a prisľúbila
im, že v októbri vykoná zázrak, ktorý budú všetci vidieť. A potom im ukázala alebo povedala veľmi dôležité prorocké videnia, oznámenia a výzvy zhrnuté do troch tajomstiev. Nimi naznačila budúce udalosti a vývoj a najmä, čo treba robiť, aby bolo čo najviac jej detí zachránených, spasených a svet sa stal Božím kráľovstvom lásky a pokoja. Ale nechajme najstaršiu z troch vidiacich, Luciu, aby nám po opísaní 1. tajomstva
(videnia pekla) vyrozprávala aj 2. a 3. fatimské tajomstvo bohaté na proroctvá a výzvy.
1. fatimské tajomstvo – videnie pekla

Lucia rozpráva: "Prvé bolo teda videnie pekla. Panna Mária nám ukázala veľké ohnivé more, ktoré sa zdalo, že je pod zemou. Démoni aj duše, ponorené v tom ohni, boli akoby priehľadní a čierni alebo bronzoví
a duše v podobe ľudí sa pohybovali v ohni a boli nesené plameňmi, ktoré vychádzali z nich samých a spolu s oblakmi dymu padali na všetky strany podobne, ako padajú iskry pri veľkých požiaroch bez váhy a rovnováhy, pričom volali a vzdychali bolesťou a beznádejou, ktorá vzbudzovala hrôzu a chvenie sa od strachu.
Démoni mali strašné a odporné tvary neznámych hrôzostrašných zvierat, ale priehľadných a čiernych.
Toto videnie trvalo len okamih. A ďakujem našej dobrej nebeskej Matke, ktorá nás vopred uistila, že nás
zoberie do neba (v prvom zjavení), lebo myslím, že inak by sme zomreli od strachu a hrôzy."
2. fatimské tajomstvo - slová Panny Márie

"Potom sme pozdvihli oči k Panne Márii, ktorá nám s dobrotou a smútkom povedala:" »Videli ste peklo,
kam padajú duše biednych hriešnikov. Aby ich Boh zachránil, chce vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Ak budú robiť to, čo vám poviem, mnohé duše sa zachránia a budú mať pokoj. Vojna
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sa končí, ale ak neprestanú urážať Boha, počas pontifikátu Pia XI. sa začne iná, ešte horšia. Keď budete
vidieť noc ožiarenú neznámym svetlom, vedzte, že je to veľké znamenie, ktoré vám dáva Boh, že ide
potrestať svet za jeho zločiny prostredníctvom vojny, hladu a prenasledovania Cirkvi a svätého Otca.«
(Pozn. autora - tá neznáma silná žiara osvietila aj najjužnejšie časti Európy v noci z 25. na 26.1.1938 a aj
moji rodičia ju videli). Panna Mária pokračovala: »Aby sa tomu predišlo, budem žiadať zasvätenie Ruska
môjmu Nepoškvrnenému srdcu a odčiňujúce sväté prijímania v prvé soboty. Ak prijmú moje požiadavky,
Rusko sa obráti a budú mať pokoj, ale ak nie, potom roznesie svoje bludy do celého sveta šíriac vojny
a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú mučení, svätý Otec bude veľa trpieť a mnohé národy budú zničené.
Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu bude
dopriate obdobie mieru. V Portugalsku sa vždy zachová dogma viery. ...« Nasledujú ďalšie slová Panny
Márie: »Toto nehovorte nikomu. Františkovi to však môžete povedať.« Lebo František iba videl Pannu
Máriu, ale jej slová nepočul. A Panna Mária ďalej pokračovala: »Keď sa budete modliť ruženec, opakujte
pri každom desiatku: O môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do
neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.«
"Poviem všetko s výnimkou tajomstva"

Predposledný odstavec začínajúci slovom: "V Portugalsku", nebol uvedený v opise 2. tajomstva v 3. spomienke z 31.8.1941, ale bol pripojený k 2. tajomstvu až vo 4. spomienke z 8.12.1941. Prečo a na aký podnet? Lucia o tom píše v sprievodnom liste: "Začínam teda svoju novú úlohu a splním nariadenia vašej
excelencie a prianie Dr. Galambu. Poviem všetko s výnimkou časti "tajomstva", ktorú mi nateraz nie je
povolené vyjaviť. Dobrovoľne nevynechám nič. Pripúšťam však, že môžem zabudnúť niektoré jednotlivosti, ktoré nie sú dôležité."
3. fatimské tajomstvo – slová Panny Márie

"Poviem všetko s výnimkou časti tajomstva, ktorú mi nateraz nie je povolené vyjaviť. V Portugalsku sa
vždy zachová dogma viery atď." Nasledujú ďalšie slová Panny Márie: "Toto nehovorte nikomu. Františkovi to však môžete povedať." Tento krátky odstavec, pripojený k 2. tajomstvu, je vlastne už začiatkom
3. tajomstva slov Panny Márie, ktoré rozprávala ako 2. tajomstvo. Poznáme iba jeho prvú vetu o Portugalsku a pokyn o ostatnom: "Toto nehovorte nikomu." Ďalšie slová Panny Márie sú skryté za veľavravnou skratkou "atď." a ležia stále nevyjavené v obálke vo Vatikáne napriek pokynu Panny Márie, že mali
byť už v roku 1960 vyjavené. Slová Panny Márie obsahujúce 3. tajomstvo napísala Lucia obojstranne na
1 list papiera v 25 riadkoch. Zistil to pomocný biskup diecézy Leiria, ktorá patrí ku Fatime, Joao Pereira
Venancia, keď dvojitú obálku presvietil lampou. Ten list mal podľa pokynu Panny Márie v roku 1960 otvoriť leirský biskup (prípadne lisabonský patriarcha) a zverejniť ho. Svätá Stolica však dala príkaz odovzdať
ho do Vatikánu. Preto bol 16.4.1957 prenesený vo vonkajšej obálke leirského biskupa Da Silva do pápežského apartmánu. 17.8.1959 pápež Ján XXIII. čítal toto 25 riadkové tajomstvo a jeho osobný sekretár
Msgr. Loris Capovilla napísal na obálku: "Nechávam to na iných komentovať alebo rozhodnúť". Zatiaľ čo
svet úzkostlivo očakával vyjavenie 3. tajomstva, nemenovaná osoba, blízka pápežovi, dňa 8.2.1960 autorizovala tlač citovať ju anonymne, vyhlásila, že: "Tajomstvo nebude v roku 1960 vyjavené a pravdepodobne
zostane navždy pod absolútnou pečaťou." Čo asi také hrozné mohlo byť obsiahnuté v slovách dobrej
Matky na tom jednom liste papiera, že sa to bál vyjaviť dobrácky pápež Ján XXIII. v tom najvhodnejšom
termíne určenom Božou prozreteľnosťou ešte pred II. vatikánskym koncilom?
O čom hovorí Matka v utajenom 3. tajomstve?

Naznačuje nám to už jeho prvá veta: "V Portugalsku sa vždy zachová dogma viery atď..." To znamená, že
nie všade a vždy sa zachová učenie viery. Ide tu teda predovšetkým o výstrahu pred odpadnutím od viery,
ktoré sa malo rozšíriť vo veľkej časti katolíckej Cirkvi. Toto odpadnutie na konci čias pred druhým príchodom Pána Ježiša bolo predpovedané na viacerých miestach Nového zákona a vo viacerých súkromných
zjaveniach, ako sme už o tom hovorili. Potvrdili to aj slová vysokých cirkevných činiteľov a ďalších svedkov. Kardinál Mario Luigi Ciappa, osobný teológ sv. Jána Pavla II., povedal: "V 3. tajomstve je predpovedané okrem iného aj veľké odpadnutie od viery v Cirkvi, ktoré začne zhora!" Apostáza v Cirkvi zhora je
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hrozná vec, ale aj za slovami "okrem iného" sa skrývajú asi bolestné veci. Prírodné katastrofy, schizma,
prenasledovanie, hlad, vojna alebo iné krvavé udalosti? Kardinál Oddie potvrdil varovanie pred apostázou: "Tretie tajomstvo nemá nič spoločného s Gorbačovom. Panna Mária nás varuje pred hrozbou
apostázy v Cirkvi." Keby bolo toto varovanie s vierou a poslušnosťou v roku 1960 oznámené a prijaté, asi
by to priviedlo Cirkev a na jej čele Vatikán s jej hierarchiou k potrebnému pokániu a očiste a z nich by
vzišla pravá obnova možno aj bez II. Vatikánskeho koncilu.
Obavy kardinála Eugena Pacelliho

Štátny tajomník Pia XI. kardinál Eugenio Pacelli (neskorší pápež Pius XII.) povedal: "Mám obavy kvôli posolstvu, ktoré dala Panna Mária Lucii vo Fatime. Táto jej naliehavá výstraha pred nebezpečenstvami, ktoré hrozia Cirkvi, je Božím varovaním pred samovraždou Cirkvi zmenou viery v jej liturgii, zmenou jej teológie, jej duše. Počujem okolo seba novátorov, ktorí chcú ... zničiť univerzálny plameň Cirkvi. ... Príde deň,
keď civilizovaný svet zaprie svojho Boha, kedy Cirkev bude pochybovať, ako pochyboval Peter. ... V našich
kostoloch budú kresťania márne hľadať červené svetielko, kde na nich čaká Boh."
Sestra Lucia o poslednej bitke proti Panne

"Diabol je odhodlaný uskutočniť poslednú a rozhodujúcu bitku proti Panne. A rozhodujúca bitka je konečne tá, v ktorej jedna strana definitívne zvíťazí a druhá bude porazená. Musíme sa rozhodnúť, na ktorej strane sme, či chceme zostať s Bohom alebo s diablom. Iné možnosti neexistujú." A Panna Mária to
potvrdzuje aj v Modrej knihe: "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 Ježiš Kristus, Kráľ večnej slávy, bude
vládnuť nad celým obnoveným svetom a dá tak počiatok novým časom, ktoré už prichádzajú."
Do Božieho chrámu vstúpil satanov dym

Na 60. výročie Fatimy dňa 13.10.1977 pápež Ján Pavol VI. vyhlásil: "Verili sme, že po koncile (II. Vatikánskom) nastane v dejinách Cirkvi slnečný deň. Namiesto toho však nastal deň plný oblakov a búrok, temnoty, hľadania a neistoty. Ako k tomu došlo? Existuje sila, sila protivníka. Nazvime ho jeho menom: diabol.
Akoby cez nejakú puklinu vstúpil do Božieho chrámu satanov dym. Diablov chvost účinkuje pri rozbíjaní
katolíckeho sveta. Temnota satana vstúpila a rozšírila sa po celej Cirkvi, dokonca aj na jej summit. Apostáza, strata viery sa šíri po svete a do najvyšších pozícií vnútri Cirkvi.
Oficiálne znenie 3. tajomstva – videnie detí

Vo veľkom jubileu roka 2000 bola zverejnená iná väčšia časť 3. tajomstva – 62 riadkov na 4 stranách, obsahujúca videnie fatimských detí, ale nie slová Panny Márie, ktoré ostali naďalej utajené. Sestra Lucia toto
videnie opisuje takto: "Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej
trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý, ako sa zdá, mal
zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom zvolal: "Pokánie, pokánie, pokánie!"
A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli niečo, čo sa podobalo tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú, biskupa oblečeného v bielom a mali sme predtuchu, že je to svätý Otec.
Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na ktorého vrchole bol veľký kríž
z neotesaných kmeňov, ktoré boli akoby z kôry korkového stromu. Svätý Otec skôr, než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, sa modlil za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu kľačiac pod veľkým krížom
bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jeden po druhom biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych
tried a postavenia. Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej
zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu."
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"Pokánie, pokánie, pokánie"!

Pokánie seba a za seba! A potom pokánie za iných pre našu účasť na ich živote, zodpovednosť za nich a z lásky k nim – zástupné pokánie: Pokánie za svojich príbuzných, predkov, priateľov a blízkych známych, za svoju farnosť, obec! Za súčasných aj minulých. Pokánie za svoj národ, Slovensko, za Cirkev, Európu a celý svet!
Pokánie za dejinné neprávosti našich ľudí, zvlášť jeho vodcov. Ako? Odsúdením zla (nie ľudí), odprosovaním, uzmierovaním, modlitbou i obetami a skutkami milosrdenstva a lásky. Lebo "Blažení sú milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo" (MT 5, 7). A "láska prikrýva množstvo hriechov" (1Pt 4, 8).
Proroctvo Fatimy vyzýva aj nás!

Ako sa zachovať k fatimskému proroctvu? Je ešte stále aktuálne? Alebo je záležitosťou minulosti, ako to
naznačil štátny sekretár kardinál Angelo Sodano roku 2000? Odpoveď nám opäť dáva pápež Benedikt XVI.,
ktorý 13.5.2010 vo Fatime povedal tieto slová: "Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené. V ňom ožíva zámer Boha, ktorý sa pýta od počiatku človeka: »Kde je tvoj
brat Ábel?... Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne.« (Porovnaj Gn 4, 9). Človek dokázal spustiť
kolobeh smrti a hrôzy, ale zastaviť ho nedokáže... Vo Svätom Písme sa často uvádza, že Boh hľadá spravodlivých, aby zachránil celé mesto. A to sa deje aj tu vo Fatime, keď sa Panna Mária pýta: "Chcete sa
ponúknuť Bohu a znášať každé utrpenie, ktoré dopustí ako obetu za odčinenie hriechov, ktorými ho ľudia
urazili a ako prosbu za obrátenie hriešnikov?"
Ako prvá vstúpila do bolestnej trhliny medzi Bohom a človekom našich čias fatimská Matka Milosrdenstva.
Jej Nepoškvrnené srdce odprosuje a uzmieruje Pána Boha, zvelebuje ho, prihovára sa za nás a pozýva nás
zasvätiť sa mu a spolupracovať s ním na záchrane jej ohrozených detí. Podľa návodu Panny Márie aj tri fatimské deti prijali úlohu uzmierovať Pána Boha v zástupnom pokání a prinášať modlitby a obety za obrátenie hriešnikov. A robili to hrdinsky.
Zjavenia a výzvy anjela mieru a Portugalska

Na tieto úlohy ich už rok pred zjaveniami Panny Márie pripravoval anjel mieru a Portugalska. Lucia o tom
píše: "Pri prvom zjavení nám anjel povedal: »Nebojte sa, ja som anjel mieru. Modlite sa so mnou!« Kľakol si a sklonil čelo až k zemi. Uchvátení týmto nadprirodzeným javom sme ho nasledovali a opakovali
sme slová, ktoré sme z jeho úst počuli: »Môj Bože, v Teba verím, Teba vzývam, v Teba dúfam, Teba milujem. Prosím Ťa o odpustenie pre všetkých, ktorí neveria, ktorí sa nemodlia, v Teba nedúfajú a Teba nemilujú.« Potom tieto slová trikrát zopakoval, vstal a povedal: »Takto sa modlite! Srdce Ježišovo a Máriino
pozorne načúva hlasu vašich prosieb.« A potom zmizol." Pri druhom zjavení anjela sa deti práve hrali.
Sestra Lucia rozpráva, že pri tejto príležitosti anjel jej a súrodencom povedal: »Čo tu robíte? Modlite sa!
Veľa sa modlite! Najsvätejšie srdce Ježišovo a Márie vám chcú preukázať milosrdenstvo. Prinášajte Najvyššiemu ustavičné modlitby a obety. ... Čo najviac, ako len môžete, prinášajte zmiernu obetu za hriechy,
ktorými je Boh urážaný a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Tak budete privolávať mier na svoju vlasť.
Ja som anjel strážny, anjel Portugalska. Predovšetkým prijmite s odovzdanosťou utrpenie, ktoré Pán dopúšťa a znášajte ho trpezlivo.« Pred tretím zjavením anjela sa deti na úpätí hory Cabeco v jaskyni modlili
modlitbu, ktorú ich naučil anjel. Zrazu nad sebou uvideli svetlo, vstali a zbadali anjela. Lucia píše: "V ľavej
ruke držal kalich, nad ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Anjel
nechal vznášať kalich vo vzduchu, kľakol si k nám a trikrát s nami opakoval: »Najsvätejšia Trojica, Otec,
Syn a Duch Svätý, hlboko sa Ti klaniam a obetujem Ti Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša
Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na zmierenie za potupy, rúhania a ľahostajnosť,
ktorými je urážaný. Pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho srdca a Nepoškvrneného srdca Márie
prosím Ťa za obrátenie úbohých hriešnikov.« Potom sa zodvihol, vzal kalich a hostiu, podal mi svätú hostiu
a rozdelil krv z kalicha Hyacinte a Františkovi, pričom povedal: »Prijmite Telo a Krv Ježiša Krista, ktorého
nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a utešujte vášho Boha!« Tieto tri zjavenia
anjela boli veľmi jednoduchým a účinným vyučovaním detí hlbokej kresťanskej modlitbe a prinieslo to
veľmi dobré ovocie. Sú to skvelé modlitby a možno aj zahanbujúci príklad pre nás dospelých!
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Deti priniesli na výzvy neba mier Portugalsku

Deti, ktoré roku 1916 mali iba 6 až 9 rokov, privolali v spolupráci s anjelom Portugalska a s Pannou Máriou
mier na svoju vlasť. Portugalsko bolo uchránené od komunistickej revolúcie a občianskej vojny, aká zúrila
v susednom Španielsku v roku 1936, aj od 2. svetovej vojny. V úsilí uzmierovať Pána Boha a vyprosovať
obrátenie hriešnikov hrdinské deti neostali samé. Pod vplyvom zjavení, predovšetkým slnečného zázraku
zo dňa 13.10.1917, sa Portugalsko prebudilo a portugalskí biskupi dňa 13.5.1931 zasvätili svoju vlasť a národ Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Najmä toto zasvätenie uchránilo Portugalsko od revolúcie a občianskej a 2. svetovej vojny (v susednom Španielsku bola v roku 1936 komunistická revolúcia a po nej občianska vojna). Portugalčania ako prví prijali fatimskú Pannu a jej výzvy: Pokánie, spoveď, prvé soboty so
svätým prijímaním na uzmierenie urážok Nepoškvrneného srdca, svätý ruženec aspoň s 15 - minútovým
rozjímaním, zástupné pokánie, zmierne modlitby a obety, trpezlivé znášanie a obetovanie utrpenia a úsilie o život v jednote s Ježišom, Máriou a spoločenstvom Cirkvi. A veľmi sa im to oplatilo!
Vstúpme aj my do trhlín!

Ako? V trojnásobnej sile: 1.) V sile Ducha Svätého, 2.) v sile Božieho slova a 3.) v sile Krvi víťazného
Baránka! A v spojení so srdcom víťaznej Panny, s anjelom Slovenska a ďalšími strážnymi anjelmi, so svätými Cyrilom a Metodom, Gorazdom a jeho spoločníkmi, s blahoslavenou sestrou Zdenkou Schellingovou a s ďalšími našimi oslávenými v nebi. Uzmierme zlo a vytlačme Zlého z rodiny, rodu, národa, vlasti aj
Európy! Veď sme pre to dostali aj víťazné bojové labarum, Kristov dvojkríž. Jeho horné rameno značí
zmŕtvychvstanie a zvrchovanú moc Krista Pána a víťazstvo dobra nad zlom. A dostali sme aj mimoriadnu
ochranu a pomoc našej Sedembolestnej patrónky, ktorá nás nikdy v ťažkých chvíľach neopustila. Verme
bez pochybností! Naša viera je tým víťazstvom, ktoré premohlo svet (Zlého) (Jn 5, 4).
Výstraha Lucie v roku 1957

V decembri 1957 v atmosfére vzrastajúcej uzavretosti voči Fatime (okrem iného nedošlo k zasväteniu Ruska a obálka s 3. tajomstvom so slovami Panny Márie bola vzatá pod kontrolu Vatikánu) hovorila sestra Lucia s pátrom A. Fuentesom, postulátorom kauzy blahorečenia Hyacinty a Františka. Páter Fuentes hovorí: "Sestra Lucia bola smutná, bledá a skleslá. Povedala mi:" »Otče, Najsvätejšia Panna je veľmi smutná,
pretože nikto nevenuje pozornosť jej posolstvu, ani dobrí, ani zlí... Ale nebeský trest sa blíži. Nemôžem
uvádzať ďalšie detaily, pretože sú pod tajomstvom. Podľa vôle Najsvätejšej Panny prináleží iba pápežovi
a biskupovi Fatimy, aby ich poznali, ale oni tým nechcú byť ovplyvnení. ... Je to 3. časť posolstva našej
Panej, ktorá zostane utajená až do roku 1960 (pozn.: žiaľ aj naďalej zostala utajená). Otče, povedzte im,
že Panna Mária mnohokrát Františkovi, Hyacinte a mne povedala, že mnohé národy zmiznú z povrchu
zeme. Povedala, že Rusko bude tým zvoleným Božím nástrojom na potrestanie celého sveta, pokiaľ včas
nedosiahneme obrátenie tohto nešťastného národa.« Našťastie sú tu aj veľké svetlá nádeje spojené so
zjavením Božieho Milosrdenstva prostredníctvom sv. Faustíny a s pádom komunizmu v Rusku, o ktorých
sestra Lucia v roku 1957 ešte nevedela. Ale je Rusko už obrátené a je naozaj očistené od komunizmu?
Ale sú aj ďalšie mariánske zjavenia akoby pokračovania Fatimy. Viac neskôr.
Zasvätí Rusko Benediktov nástupca František?

13.7.1917 Panna Mária povedala: "Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu bude dopriate určité obdobie mieru." A 25.3.1984 v posolstve v Modrej knihe
hovorí: "Určité okolnosti im ešte nedovolili osobitne mi zasvätiť Rusko, ako som to už veľa razy žiadala.
Tak, ako som vám povedala, sa zasvätenie uskutoční tesne pred krvavými udalosťami." Ďalšie upresnenie nám povedal rímsky stigmatizovaný mystik Antonio Fuffini, ktorého si vysoko vážil aj pápež Pius XII.
V roku 1990 boli u neho na rozhovore kňazi z hnutia a časopisu fatimských križiakov. Páter Pavol Kramer
sa bez okolkov opýtal Antonia: "A čo zasvätenie Ruska? Je to pápež Ján Pavol II., ktorý zasvätí Rusko?" On
odpovedal: "Nie, nie je to Ján Pavol II. Ani to nie je jeho najbližší nástupca, ale až ten ďalší. Ten zasvätí
Rusko." To by znamenalo, že Benediktov nástupca František, prípadne niekto ďalší po Benediktovi XVI.,
ktorý zatiaľ ešte žije, uskutoční zasvätenie. Pravdepodobne po zasvätení Ruska v čase krvavých udalostí
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a zosilnených modlitieb Svätý Duch mocne zasiahne a Nepoškvrnené srdce zvíťazí. O aké "krvavé udalosti" ide? Terorizmus, vojna, prenasledovanie, invázia alebo ich kombinácia? Veľmi veľa bude závisieť od
nášho osobného i spoločného obrátenia, pokánia a zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu našej Sedembolestnej Panne Márii a od vytrvalej jednomyseľnej modlitby, podobne ako v prípade Portugalska.
Svetlá plné nádeje

Prorocké ohlasovanie a očakávanie druhých Turíc sa opiera nielen o tzv. príhovory či súkromné posolstvá
v spoločenstvách miestneho významu u nás, ale aj o mnohé posolstvá Panny Márie z Modrej knihy. V nich
Panna Mária spája víťazstvo svojho Nepoškvrneného srdca s druhými Turícami a s veľkým prejavom Božieho milosrdenstva. Milosrdný Pán Ježiš sv. Faustíne Kowalskej v roku 1934 povedal: "Napíš toto: Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prídem ako kráľ milosrdenstva. Skôr, ako nadíde deň spravodlivosti,
bude ľuďom dané znamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy Spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným dňom."
Varovanie a 10 tajomstiev

Po zjavení Panny Márie v Garabandal, Medžugorii, v Dechticiach a na iných miestach (oficiálne ešte neuznaných) má po viditeľnom znaku kríža na nebi nasledovať v stave podobnom klinickej smrti vnútorné
osvietenie Svätým Duchom všetkých ľudí. Každý spozná lásku Boha Otca a Syna, svoju vzdialenosť od
nich, miesto, kam by sa dostal, keby v tom momente zomrel a bude pobádaný k ľútosti a prijatiu Ježiša
Krista za Spasiteľa a Pána alebo k väčšej vernosti. Pre niektorých to môže byť také šokujúce, že by to nemuseli prežiť. Preto je dobré byť v stave milosti, byť pripravený a pokiaľ možno vyspovedaný, zachovať si
pokoj a vzývať s vierou a ľútosťou meno Pána Ježiša a tešiť sa z premeny a naplnenia Svätým Duchom.
Na spomenutých milostivých miestach Panna Mária dala vizionárom 10 tajomstiev, ktorými nás v určenom čase chce pripraviť na najbližšie udalosti. Jeden z nich, vizionár Martin Gavenda (Dechtice), povedal: "Uskutočneniu prvého tajomstva predchádzajú povodne. Udalosti, ktoré sú obsiahnuté v prvom
tajomstve, sa udejú tri dni pred druhým tajomstvom... druhé tajomstvo zahŕňa veľké Varovanie. Tretie
tajomstvo sa týka veľkého zázraku, ktorý Panna Mária prisľúbila. Obsahom ďalších tajomstiev je sedem
trestov, ktoré prídu v prípade, ak sa ľudstvo na základe veľkého Varovania a zázraku nezmení." Teda
Panna Mária, Matka milosrdenstva, je s nami. Dňa 15.2.2017 v Dechticiach na Svätodušnici povedala:
"Moje milované deti! Prichádzam, aby som vás ponorila do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.
V nej nanovo zahoríte nádejou, že Ježišovo a moje srdce zvíťazí a jar Ducha Svätého zakvitne v plnosti.
Nechajte sa prežiariť týmto svetlom nádeje, aby Duch Svätý mohol konať vo vás Božie dielo. Ako vaša
milujúca Matka som s vami..."
Svätý Duch sa už teší ...

Víťazstvo Nepoškvrneného srdca bude jeho aj našim víťazstvom. Už prichádza jar Ducha – jarný dážď
hojnejší ako jesenný – nové či druhé Turíce, oveľa väčšie ako tie prvé: "Potom vylejem svojho Ducha na
každé telo" (Joel 3, 1). Aby pripravil Nevestu pre jej Ženícha "prv, ako príde Pánov deň veľký a hrozný"
(Joel 3, 4). A "Duch a Nevesta (už) volajú: Príď, Pane Ježišu!" (Zj 22, 17, 20). Cirkev, v ktorej časti je podľa sv. Jána Pavla II. už prítomná "jar Ducha Svätého", tak zmýšľa, tak túžobne volá, tak sa modlí. Zatiaľ
však ešte treba statočne bojovať ako fatimské deti... Na prvý piatok 5.6.2015 v kaplnke Nepoškvrnenej
Svätého Ducha sa nám Pán takto prihovoril: "Blíži sa k vám nová jar Ducha Svätého. Chcem, aby ste bojovali ako vojaci. Chcem vyslať vojsko. Vy ste mojím vojskom. Bojujte viac pod vplyvom môjho mocného
Ducha Svätého! Vaše modlitby premôžu svet. ... Amen!
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Kapitola 6
Slovensko medzi Fatimou a Ruskom
Slovensko – strategické "srdce" Európy

Slovensko je prirodzenou geografickou a duchovnou križovatkou Európy, najmä medzi západnou a východnou Európou a ich tradíciami a kultúrami. A je aj dobrým premostením. Starobylý chrám sv. Jána
Krstiteľa (z 12. stor.) na Kremnických Baniach je pokladaný za geograficko-symbolický stred celej Európy
siahajúcej od Atlantiku až po Ural. Slovensko sa nachádza aj v duchovnom a kultúrnom strede Európy.
Tu pretrvávajú veľké kresťanské kultúry západu a východu a blahodárne sa ovplyvňujú a to aj napriek rušivému vplyvu komerčnej konzumnej pakultúry namierenej proti pravej slobode človeka, ako aj proti
rodinám, kresťanstvu a národu. Orgány EÚ, agentúry a nadácie bohatých svetových globalistov zo západu ju účinne finančne dotujú. Chcú nás ovládať nielen ekonomicky a politicky, ale aj ideologicky, duchovne a kultúrne a obrať nás úplne o vlastenectvo, národné povedomie a "dedičstvo otcov" a potom
Slovensku vziať aj jeho zem, nerastné bohatstvo a vodu.
Zvýšený záujem o stred Európy

Pritom veľký záujem prejavujú o geograficko - symbolický stred Európy a pripisujú mu magický charakter.
Preto v Kremnici 17.5.2003 založili anglicko - nemecko - francúzsku slobodomurársku lóžu "Kozmopolis"
vzdialenú len asi 3 km od spomenutého stredu celej Európy (porov. časopis M-Rosa, IX/2003, str. 28).
Prečo museli až sem cestovať domnelí vládcovia celej Európy? To niečo naznačuje a symbolizuje. Tento
zvýšený medzinárodný záujem o stred Európy začal už 20.5.2000 – vo veľkom jubileu a na osemdesiatiny
sv. Jána Pavla II. Vtedy sa v geograficko - symbolickom strede Európy na Kremnických baniach, 70 m od
kostola sv. Jána Krstiteľa, konalo za účasti zahraničných mágov zo západu okultné a novopohanské zasvätenie základného kameňa chrámu pre všetky náboženstvá a kulty tzv. "templa Európy" a centra pre európsku integráciu (porov. knihu: Uzdravenie Slovenska – srdca Európy 1, Jas 2003). Tak sa dvakrát veľmi
výrazne prejavil koordinovaný duchovný boj proti kresťanským koreňom Európy a snaha zasvätiť ju Kristovmu protivníkovi a postaviť mu v strede Európy oltár. Duchovná integrácia pomocou templa Európy
pre nezáujem osobností, predstaviteľov náboženstiev, ako aj verejnosti a pre rázny odpor jej časti na čele
s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom nevyšla. Ale šelma ju predsa uskutočňuje (EÚ, USA, centrálne banky, medzinárodná finančno-politická oligarchia) prostredníctvom masmédií a politických, ekonomických a legislatívnych nástrojov za pomoci domácich judášov.
Slovenský národ je kľúčový

Napriek biede a malosti Slovenska 20.9.2003 v Bratislave na trojdňovej konferencii pre kňazov, pastorov
a angažovaných laikov svetoznámy turíčny pastor a autor bestselleru "Dýka a Kríž", Dávid Wilkerson
povedal: "Táto krajina - hovorím vám to teraz ako proroctvo - je kľúčovým národom. Je to malá krajina.
V mojom meste New-Yorku je viac ľudí ako v celej vašej krajine... Ale z pohľadu toho, čo chce Boh urobiť
v Európe, je slovenský národ kľúčový." Pápež sv. Ján Pavol II. nám to povedal viackrát a podrobnejšie,
snáď najvýraznejšie 9.11.2006 na národnej púti v Ríme: "Slovensko má osobitú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok
k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznavačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti k Panne Márii."
Pánov oltár v strede Európy a Fatimy

Súčasná Európa je zaplienená okultizmom a novopohanstvom podobne ako staroveký Egypt. Prorok Izaiáš
však dostal takúto prekvapujúcu optimistickú víziu o Egypte: "V ten deň bude Pánov oltár v strede egyptskej
krajiny a pri jej hranici Pánov pomník. A bude znamením a svedectvom Pánovi zástupov v egyptskej krajine: Ak budú volať k Pánovi pre utláčateľov, pošle im záchrancu a oslobodí ich. ... Tak sa obrátia k Pánovi
i dá sa im uprosiť a uzdraví ich" (Iz 19, 19-22). Zdá sa mi však, že táto prorocká vízia Izaiáša môže byť alegó-
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riou či prorockým predobrazom toho, čo Boh skrze Pannu Máriu v roku 1917 vo Fatime prisľúbil urobiť s Európou, ak sa uskutoční zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu: "Rusko sa obráti a príde čas pokoja.
V Portugalsku sa vždy zachová učenie viery." Napadlo ma, že Panna Mária vlastne spomenula dva hraničné "Pánove pomníky" Európy: jeden na juhozápadnom okraji – Portugalsko, ktoré neodpadlo od viery, a ten druhý na severovýchodnom okraji – obrátené Rusko. Čo tu ešte chýba? "Pánov oltár" v strede
Európy! A to je naša úloha - skutočné obrátené, oslobodené a uzdravené modliace sa kresťanské Slovensko! V rastúcej jednote v Kristovi aj s okolitými národmi, najmä s tými, s ktorými nás spája živá
mariánska úcta a cyrilo-metodská tradícia. Také Slovensko zoberie vážne proroctvá fatimskej Panny Márie, sv. Jána Pavla II., Dávida Wilkersona a ďalších o našej úlohe a stane sa jej požehnaným kľúčom a ol tárom v "srdci" Európy.
Slovania - "Ľud slova predvečného"

Známa stigmatizovaná nemecká katolíčka Terézia Neumannová dňa 15.10.1948 vyslovila takýto odkaz
Krista pána Slovanom: "Svoje požehnanie dám Slovanom a Slovania, hoci mnohí z nich dnes blúdia, lepšie ho prijmú a prinesú viac ovocia. Budú mojim opravdivým ľudom, ľudom slova predvečného a pochopia moje učenie a stanú sa poslušnými." T. Neumannová žila v Nemecku blízko západných českých hraníc
v Konnersreuthe a starala sa o výzdobu v kostole. Pri požiari si porušila chrbticu, čo spôsobilo postupné
ochrnutie. Avšak od roku 1927 až do svojej smrti v 1962 žila len z premenenej svätej hostie.
Konverzný kurz a dvojkríž v "srdci" Európy

Keď sme dostali konverzný kurz: 1 Euro = 30,1260 Sk, uvedomili sme si, že je akoby vystrihnutý z Biblie.
Judáš predal Krista za 30 strieborných a obdobie totalitnej antikristovej vlády má podľa sv. Písma trvať
1260 dní – tri a pol roka. Vtedy sme si uvedomili, že vstup do eurozóny je krokom, ktorý môže k tomu smerovať. Ale aj vystúpenie dvoch Božích prorokov a svedkov má trvať 1260 dní. V celoštátnej ankete dvojkríž s trojvrším vysoko vyhral nad ostatnými návrhmi a preto sa objavil na jednoeurovej i dvojeurovej minci a s nimi sa od 1.1.2009 rozbehol do celej eurozóny. Ba cez numizmatikov sa rozbehol aj do celého sveta, aby napokon v januári 2011 zvíťazil. Naša dvojeurová minca s dvojkrížom totiž v celosvetovej súťaži
na svetovej numizmatickej výstave v Berlíne vyhrala prvé miesto ako najkrajšia a najžiadanejšia obehová
minca sveta! Naše masmédia aj katolícke noviny o tom mlčali. Pre nás je to prorocké znamenie, že náš národný a cyrilo-metodský symbol dvojkríža aj napriek snahám protinárodných a protikresťanských európskych a svetových globalistov zvíťazí! Je to výzva, že v duchu víťazného dvojkríža a cyrilo-metodského dedičstva otcov sa máme zomknúť, oslobodiť a uzdraviť a stať sa požehnaným Slovenskom! Veď jeho horné
rameno symbolizuje víťazstvo Krista Pána nad smrťou, klamstvom a zlom! Zaiste, ba navyše, my tu v strede Európy ako "srdce" Európy vyšleme veľmi dobrý signál smerom na západ aj na východ, teda celej Európe, osobitne rodine Slovanov, s ktorými nás spája cyrilo-metodské dedičstvo otcov, sv. Eucharistia a Božia Matka. Lebo Európa, ako povedal veľký priateľ nás Slovákov sv. Ján Pavol II., sa musí budovať ako rodina slobodných, bratských a spolupracujúcich národov. Bol presvedčený, že: "Európa musí dýchať obidvoma pľúcami východu aj západu" a duchovne sa zjednotiť pre novú evanjelizáciu, aby oživila svoje kresťanské korene. Pomôcť nám pri tom podľa neho majú apoštoli Slovanov Cyril a Metod, ktorí sú akoby ohnivká, akýsi duchovný most medzi východnou a západnou tradíciou... Sú nám vzory a zároveň aj patróni
v ekumenickom úsilí sesterských cirkví, západnej i východnej.
Otázky na záver

Panna Mária povedala: "Portugalsko si zachová učenie viery". Tým naznačila a v ďalších slovách podľa
viacerých svedkov aj výslovne povedala, že v značnej časti Cirkvi, zvlášť v Ríme, nastane odpadnutie od
pravej viery. A či aj za týchto ťažších okolností a možno aj za prenasledovania zachováme si aj my ako
Portugalsko pravú vieru? Podľa sv. Jána Pavla II. Pán Boh od nás očakáva viac a to, že živou vierou v Pána
Ježiša, oddanosťou Panne Márii a vernosťou dedičstvu otcov prispejeme k pravému pokroku Európy.
Prispejeme? Podľa slov Panny Márie sa Rusko obráti. Zdá sa, že je na dobrej ceste, pretože napríklad
neprijalo genderovú ideológiu a robí politiku podporujúcu manželstvá a rodiny, čo žiaľ o EÚ a Slovensku
nemožno povedať. Modlime sa za Rusko, aby sa ešte viac obrátilo! A keď sa jeho obrátenie stane zjav-
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ným, pridáme sa k nemu spolu s ďalšími národmi, ktoré milujú Pannu Máriu, Eucharistiu a apoštolov
Slovanov, svätých Cyrila a Metoda, podobne ako ono. V tomto duchovnom (aj kultúrnom a politickom)
zápase potrebujeme jednomyseľnú modlitbu a jednotu v Kristovi. A silné spojenie aj s našim slovenským
nebom na čele so Sedembolestnou, svätými Sedmopočetníkmi, kráľom Rastislavom, blahoslavenou
Zdenkou a tiež so sv. Michalom archanjelom, s anjelom Slovenska, s anjelom Bratislavy a ostatnými našimi anjelmi strážcami. Túto jednotu treba posilňovať najmä tam, kde pred 1150 rokmi začala a priniesla
požehnanie všetkým Slovanom, teda na našom staroslávnom Devíne. To je náš slovenský Sion. Tam sa
najviac spája slovenské nebo so slovenskou a slovanskou zemou. Tam je miesto požehnania a jednoty
Slovákov aj Slovanov. Putujeme tam? Václav Kocian, Devín, staroslávna metropola Slovákov, Zvolen, Jas
(str. 40 – prináša 11 argumentov, že devínske veľhradisko bolo východiskom cyrilo-metodskej misie).
Modlime sa za našich biskupov a ďalších svedkov pravdy! Teraz sa ešte môžeme správne rozhodnúť.
Mali by nám pri tom pomôcť aj naši biskupi svojim odvážnym slovom, vedením a požehnávaním. Modlime sa za nich, aby boli jednotní a aby medzi nimi nebol "Judáš". A mali by zabojovať aj naši ešte nezapredaní politici, kňazi, osobnosti masmédií, ale aj my a vy zo všetkých kresťanských a politických hnutí
a spoločenstiev obnovy, slovom všetci muži a ženy víťaznej viery a modlitby. Odpovedzme Pánu Ježišovi
a jeho Matke, ktorú nám poslal!
Preto sa modlime

Svätý Bože, najlepší Otec a najmocnejší vládca a Pán dejín, prosíme Ťa s Ježišovou a našou Matkou Máriou,
nech našim slovenským biskupom aj nám dá Svätý Duch múdrosť, odvahu a silu uskutočniť to, čo si pre nás
a pre náš slovenský národ pripravil, aby sme dobre využili tvoj dar - slobodu a aby k nám čím skôr prišlo
tvoje kráľovstvo, tvoja sláva aj prisľúbené víťazstvo Nepoškvrneného srdca! Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Modlime sa: Pane Ježišu, veď nás a posilňuj Svätým Duchom, aby sme čas, ktorý nás ešte delí od dovŕšenia
stého výročia fatimských zjavení a boľševickej revolúcie a od uskutočnenia víťazstva Nepoškvrneného
srdca Panny Márie, naplnili modlitbou, vierou, vernosťou a obetavou láskou a tak prispeli k urýchleniu
ohláseného víťazstva na slávu Najsvätejšej Trojice, lebo tvoja je moc a sláva na veky vekov! Amen.
Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach
všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, Preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou! Amen.
Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty
a služobnice! Amen.
Sedembolestná Panna Mária fatimská a slovenská, sme tvoji a všetko naše je tvoje, aj všetci naši sú
tvoji. Oroduj za nás a veď nás vo víťaznom boji! Sv. Cyril a Metod a ostatní naši svätí vyznávači a mučeníci
a naše sväté, prihovárajte sa za nás! Sv. Michal archanjel, svätý anjel Slovenska a ostatní naši anjeli strážcovia, orodujte a bojujte za nás! Trojjediný slávny Bože, buď oslávený a zvelebený skrze tvoje Slovensko
a tvoj malý slovenský národ. Nenechaj nás za korisť satanským svetovládcom! Prebuď nás a požehnaj a my
budeme tvoji na tvoju večnú slávu v mene Otca i Syna i Svätého Ducha! Amen. Staň sa!

