
 

Doba, v níž žijeme, je mimo řádná  

 

 

 

 

Doba, v níž žijeme, je mimořádná, i když to někdo nechce připustit. Mariánské kněžské hnutí 
očekává druhé Letnice, hnutí Obnova v Duchu Svatém silné vylití Ducha Svatého, mariánská 
hnutí, která vznikla na základě zjevení nebo projevů Panny Marie, očekávají vítězství 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie.  
 
Nedají se vyjmenovat všechny aktivity a evangelizační komunity, které jasně evidují 
výjimečnost této doby. Důvody těchto aktivit mají společného jmenovatele. Je jím - 
očekávání mimo řádného Božího zásahu v t ěchto časech .  
 
Na tento čas je lidstvo připravováno různými způsoby. Dějí se opravdu zajímavé věci. Pokud 
bychom to měli říct lidským jazykem, pak Panna Maria a Duch Svatý pracují na plné obrátky.  
 
Na charismatickém setkání v Prešově ThLic. St. Iźyk-Dekovska v jedné ze svých přednášek 
vzpomněla, že i v židovském národě začíná působit Duch Svatý:  
 
"V národě, který křičel - ukřižuj! Dnes k nim přichází Duch pravdy a poznávají, že Mesiáš 
přišel před 2000 lety. V mnoha zemích, kde žijí Židé, přichází do nich duch Boží. V zemích 
bývalého Sovětského svazu bylo nedávno velmi mnoho setkání, kam přicházeli Židé a začali 
věřit a uznávat Ježíše Krista jako svého Spasitele. V Jeruzalémě je 40 rabínů, kterým přímo 
Duch Boží zjevil, že Kristus je Mesiáš. Nyní se setkávají každou noc a studují Boží slovo, a 
duch Pravdy jim dává neobvyklé poznání - že Pán přichází, a přichází den, kdy se On ukáže 
s velkou mocí ... " 
 

Žijeme v době, kdy očekáváme přislíbené vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 
Tento čas, dění a události, které předcházejí a během kterých se uskuteční předpovězené 
události, Maria dává poznávat vizionářům. Ví o nich Lucie z Fatimy, znají je vizionáři v 
Medžugorji a vědí o nich i vizionáři v Dechticích. Tyto informace jsou ukryty do tajemství, 
která, když přijde čas, budou zveřejněna.  
 
Tři z dechtických vizionářů dostali devět tajemství a čekají na desáté. Ostatní mají dostat pět 
tajemství. I když vizionáři nemohou prozradit tajemství, některé průvodní jevy mohou 
zveřejnit.  
 
Čeho se týkají tajemství - na to jsem se zeptala Martina Gavendu (na obr.), který odpověděl: 
"Tajemství vám nemůžu prozradit, ale to, co vám mohu říci, jsou některé doprovodné 
události. Uskute čnění prvního tajemství p ředcházejí povodn ě (určitě si vzpomínáte na 
povodně, které byly minulý rok - poznámka redakce). Události, které jsou obsaženy v 
prvním tajemství, se odehrají t ři dny p řed druhým tajemstvím.  
 
 
 
Nevyzradím druhé tajemství, když řeknu, že zahrnuje velké varování. T řetí tajemství se 
týká velkého zázraku, který Panna Maria p řislíbila. Obsahem dalších tajemství je sedm 
trest ů, které p řijdou v tom p řípadě, pokud se lidstvo na základ ě velkého varování 
nezmění.  
 
O velkém varování mohu říci jen tolik, že lidé jakoby ho nejd říve vid ěli a pak ho prožijí 
každý ve svém nitru. Člověk nabude poznání o svém nitru, o tom, co ud ělal špatn ě, co 



dob ře, co neud ělal, a m ěl udělat ... Bude to velké Boží milosrdenství - člověk pozná 
své nitro a pozná pravdu.  
 
Předtím p řijde pronásledování k řesťanů ... Nebude to konec sv ěta, ale bude to konec 
časů.  
 
A práv ě proto Panna Maria p řichází, aby nás na tyto události p řipravila. Proto tak 
naléhav ě žádá, abychom žili její poselství. U čí nás žít v p řítomnosti Boží, ve stálé 
posv ěcující milosti prost řednictvím Svátosti oltá řní. Učí nás milovat všechny, i ty, kte ří 
nám nep řejí a nep řátele.  
 
Ti, kte ří budou žít podle jejich pokyn ů, nemají se čeho obávat.  Těžší to bude pro ty, kteří 
nezachovávají Boží příkazy. Od nás závisí hodně ...  
 
Desáté tajemství jsem ještě nedostal. " 
 
Co k tomu dodat? Pokud se nau číme žít podle evangelia ke kterému nás Maria vede a  
žít podle jejích poselství, která jsou v kone čném důsledku jinými slovy vysv ětlené 
Evangelium, pak nám nezbývá, jen velká radost z toh o, že žijeme v dob ě, kdy budeme 
svědky triumfu Neposkvrn ěného Srdce Panny Marie, že s pomocí našich modliteb , 
půstů a odříkání pom ůžeme naší nebeské Královn ě rozšlapat hlavu hadovi. Velká 
radost a ť naplní naše srdce, nebo ť zažijeme velké Boží milosrdenství a budeme 
svědky nové doby.   
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V súvislosti s varovaním ktoré je avizované aj v Garabandale, sa dnes šíria posolstvá 
 neznámej Írky, ktoré ich údajne dostáva od Krista.  Pretože sa tieto texty týkajú čias, 
presnejšie udalostí týchto rokov a mesiacov,  necháme na posúdení čitateľov, aký postoj ku 
nim zaujmú. Tieto texty obsahujú známe udalosti a vývoj, vyzývajú naviac na prípravu 
ohľadne Varovania. Toto Varovanie je známe z viacerých zjavení Panny Márie. 

http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/ 

Stanovisko o.z. Magnificat Slovakia k uvedenej linke: 

Panna Mária prišla v tejto dobe so svojím svetovým poslaním pokoja. Jej základné posolstvo 
v Medžugorí je: 

„Pokoj, pokoj, pokoj – jedine pokoj! Pokoj musí zav ládnu ť medzi Bohom a človekom a 
medzi ľuďmi navzájom!“  
(Kráľovná pokoja, Medžugorie, 26. júna 1981)  

Ak niekto pocíti, že táto misia pokoja je niečím narušená, aj keby šlo akože o hlasy s Neba, a 
je to proti pokoju v duši, v rodine, spoločnosti, alebo na celom svete, pokoju, ktorý prináša 
Panna Mária, nevenujte sa tomu, pretože Boh neprináša nepokoj. 
Pozor, informácie máme brať do úvahy, a to aj o varovaní, ktoré sme už dostali na vedomie v 
Garabandale: 

http://www.magnificat.sk/old/mrosa/0406/garabandal.htm 

 
Dávame na vedomie čitate ľom našej stránky, že nám chýbajú relevantné informá cie, 



aby sme sa mohli k uvedenému prípadu linky http://j ezis-kristus-
varovanie.webnode.sk/  akoko ľvek vyjadri ť.  

“Keby vám vtedy niekto povedal: »H ľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. Lebo 
vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú r obi ť veľké znamenia a zázraky, aby 
zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. H ľa, hovorím vám to vopred. Keby vám teda 
povedali: »H ľa, je na púšti,« nevychádzajte; »H ľa, skrýva sa v dome,« neverte. Lebo 
ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna 
človeka.”  
(Mt 24, 23-27) 

http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=Mt24 

A. Selecký 

 


