
Rosa Mystica – Vznešená pútnička 

 

V Montichiari (Taliansko) Panna Mária sa začala zjavovať v r. 1946 prostej, vtedy 36-
ročnej, slobodnej žene – Pierine Gilliovej /1911-1991/. Pierina bola v tom čase pomocnou 
ošetrovateľkou v nemocnici. Zjavenia sa po odmlke devätnástich rokov presunuli na 
predmestie Fontanella. Keď cirkevné autority Pierine zakázali prístup na miesto zjavenia, 
Mária sa svojej vyvolenej duši zjavovala v jej súkromí až do roku 1983. V literatúre sa 
uvádza 8 zjavení v Montichiari, 4 zjavenia vo Fontanelle a asi 45 súkromných zjavení. 
Pierina pri zjaveniach videla, ako duše v pekle prežívajú pekelné muky. Dňa 13. júna 1947 
svätá Panna Pierine povedala: 

“Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť… Prajem si, aby 13. deň 
každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň. Dvanásť predchádzajúcich dní treba konať 
zvláštne prípravné modlitby. Tento deň by mal byť dňom zmieru za urážky, ktoré nášmu 
Pánovi urobili duše zasvätené Bohu. Svojimi vinami prebodli moje materské Srdce a Srdce 
môjho Božského Syna Ježiša Krista, akoby tromi žeravými mečmi.” 
Na vopred oznámené zjavenie 8. decembra 1947 už prišlo niekoľko tisíc ľudí. Panna Mária 
vtedy Pierine povedala: “Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som 
bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý 
rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a 
telo… Želám si, aby za dosiahnuté milosti bola zhotovená socha Rosa Mystica s mojou 
podobou…a aby bola po zemi nosená v procesiách.” Svätá Panna potom zoširoka rozopäla 
ruky a zo svojej hrude vybrala Srdce, na ktorom boli tri ruže – biela, červená a zlatožltá. Z 
tohto Srdca vychádzalo silné a všetko prenikajúce svetlo. Význam týchto troch ruží Pierina 
vysvetlila takto: “Biela ruža – duch modlitby, červená – duch zmieru a ochoty k obetiam, zlatá 
– duch pokánia.” 
Dňa 31. augusta 1975 Panna Mária Pierine povedala: “Kde sa nachádzam ako putovná socha, 
kde som vzývaná a kde sa ľudia veľa modlia, tam všade môj Božský Syn Ježiš Kristus necháva 
prúdiť z neba zvláštne milosti.” 
Keď sa jedna z putovných sôch vrátila do Montichiari, Pierine sa zjavila Panna Mária – 
sprevádzaná dvomi fatimskými deťmi – Františkom a Hyacintou, svätým archanjelom 
Rafaelom a tisícmi anjelov i svätých – a povedala: “Keď Ma prinášajú ľuďom ako pútničku, 
ako Mystickú ružu, prichádzam s anjelmi a so svätými nebies, stojím po boku sochy a všetkých 
chránim a všetkých žehnám… Zvlášť však budem svojim deťom nablízku v hodine ich smrti s 
Božou milosťou a so svojou materskou láskou.” Sám Božský Syn Pierine povedal: “Pri 
odovzdaní sochy Nebeskej Matky, mojej Matky, nech najprv kňaz alebo jeho zástupca v 
mojom mene udelí sväté požehnanie a potom nech sa modlí: “Prijmite s radosťou vznešenú 
pútničku, ktorá k vám prichádza s túžbou vám pomáhať. Modlite sa, modlite sa!” 
Pred členmi biskupskej vyšetrovacej komisie Pierina prísahou na Písmo sväté potvrdila 
pravdivosť svojich slov o zjavení Panny Márie. 
Zakrátko potom otec biskup jej odporučil, aby sa zriekla verejnosti a odobrala sa do kláštora. 
Pierina potom žila takmer 20 rokov ako hosť v kláštore Františkánskych sestier. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitba k Panne Márii – Mystickej ruži: 

Mystická ruža, Nepoškvrnená Panna, Matka milosti, klaniame sa pred Tebou, aby sme 
uctievali Tvojho Božského Syna a získali Božie zľutovanie. Prosíme o pomoc a milosť. 
Neodvolávame sa však na svoje zásluhy, ale len na dobrotu Tvojho materského Srdca a 
sme presvedčení, že nás vyslyšíš. 
Zdravas’, Mária… 
Mystická ruža, Matka Ježišova, Kráľovná sv. ruženca a Matka Cirkvi, mystického Tela 
Kristovho, prosíme za svet, zmietaný nezhodami, o dar dorozumenia a mieru a o všetky 
milosti, schopné premeniť srdcia mnohých Tvojich detí. 
Zdravas’, Mária… 
Mystická ruža, Kráľovná apoštolov, daj, nech sa okolo eucharistických oltárov 
rozkošatia mnohé kňazské rehoľné povolania, ktoré by svätosťou svojho života a 
zapálenou horlivosťou pomohli založiť kráľovstvo Tvojho Syna po celom svete. Rozlej 
na nás svoje nebeské milosti! 
Zdravas’, Mária… 
Zdravas’, Kráľovná… 
Modli sa za nás, svätá Matka Božia! 
Aby sme sa stali hodnými prísľubov Ježiša Krista. 
Mystická ruža, Matka Cirkvi, modli sa za nás! 
Ó, Mária, Mystická ruža, bez hriechu počatá, 
Ochrana kňazov a zasvätených, prihováraj sa za nich u Ježiša! Amen. 
 



Vo Fontanelle prišlo k celému radu mimoriadnych úkazov, k mnohým telesným a duševným 
uzdraveniam. Nachádza sa tam aj prameň, požehnaný Nebeskou Matkou, ktorý má 
uzdravovaciu moc. O tomto prameni svätá Panna Pierine povedala /27. 2. 1966/: 
“Na Bielu nedeľu Ma môj Božský Syn Ježiš Kristus pošle ešte raz na túto Zem do Montichiari, 
aby som ľudstvu priniesla hojné milosti. Ten prameň, odvtedy bude zázračný.” 
Tamojší miestny farár Moms. Abato Francesco Rossi, ktorý bol farárom v Montichiari v 
rokoch 1949 až 1971, je o pravdivosti zjavení absolútne presvedčený. 

 

Pierina Gilliová 

Pápež Pius XII. prijal Pierinu na osobnej audiencii a udelil jej svoje požehnanie. Lúčil sa s 
ňou slovami: “Prosím, modli sa tiež za nás.” Pápež Ján XXIII. pred otvorením 2. 
Vatikánskeho koncilu žiadal vo svojom apoštolskom liste celý svet, aby sa modlil za zdar 
koncilu, aby vzýval Matku Božiu ako Mystickú ružu a aby sa na tento účel modlil ruženec. 
Podobne vyzval veriacich aj pápež Pavol VI. vo svojom prejave 5. mája 1969 – aby v mesiaci 
máji svätú Pannu vzývali predovšetkým ako Mystickú ružu. Dňa 21. 11. 1964 vo svojej 
koncilovej reči vyhlásil: “Prajeme si, aby v budúcnosti bola najblahoslavenejšia Panna 
Mária vzývaná a uctievaná všetkým kresťanským ľudom práve pod týmto titulom.” /Rosa 
Mystica/ 
O udalostiach, ktoré sa v rokoch 1946-1983 v súvislosti so zjavením Panny Márie a Jej 
posolstvami Pierine Gilliovej udiali v Montichiari-Fontanelle, bola napísaná a s cirkevným 
schválením v Nemecku vydaná 300-stranová kniha: Maria Rosa Mystica. Šieste vydanie tejto 
knihy poslúžilo P. G. Dobišovi ako podklad na skrátený preklad do slovenčiny. 
V roku 1988 sa počet putovných sôch Rosy Mystiky odhadoval na 50 000. Zároveň bolo 
rozšírených viac ako 1 000 000 farebných reprodukcií. 
U mnohých z týchto sôch dochádza k úkazom ronenia sĺz, niekedy aj krvavých. 
Napr. socha v belgickom Posteli začala plakať v októbri 1976. V rokoch 1980-1981 plakali 
sochy v Rozariu v Argentíne, na niekoľkých miestach v Kolumbii, Taliansku, Maďarsku. V 
Európe k najvýznamnejším patrí ďalšie belgické miesto Maasmechelen, kde svätá Panna 
začala plakať v októbri 1983. A, samozrejme, samotné Montichiari, kde k týmto úkazom už 
došlo mnohokrát, a to u rôznych sôch. V septembri 1984 došlo k celkom zvláštnemu úkazu v 
Kolumbii, kde ronila krvavé slzy obyčajná farebná reprodukcia formátu A 4. 
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