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1531 – Guadalupe (Mexico City), Mexiko
1628 – Quito, Ekvádor
1830 – Rue du Bac v Paríži, Francúzsko
1846 – La Salette, Francúzsko
1858 – Lourdes, Francúzsko
1917 – Fatima, Portugalsko
1933 – Banneux, Belgicko
1945–1959 – Amsterdam, Holandsko
1958 – Živčáková pri Turzovke, Slovensko
1961–1965 – Garabandal, Španielsko
1973–1981 – Akita, Japonsko
1981–doteraz(!) – Medugorje, Bosna a Hercegovina
1990–1995 – Zvir u Litmanovej, Slovensko

Prečo sa Panna Mária toľko zjavuje?
Svedecto: sestra Lucia, vizionárka z Fatimy,
hovorí s paterom A. Fuentesom v roku 1957:
 Je v pláne Božej prozreteľnosti, že Boh predtým, ako je
nútený potrestať svet, snaží sa ho napraviť všetkými
možnými prostriedkami. Teraz, keď Boh vidí, že svet
nedbá na jeho posolstvo, tak nám ponúka, ako hovoríme,
,s istou bázňou‘, ako poslednú možnosť spásy intervenciu
svojej Najsvätejšej Matky.
 Robí to ,s istou bázňou‘, pretože ak nebude mať úspech
ani táto posledná pomoc, nebudeme môcť dúfať v žiadne
odpustenie Nebies, pretože budeme poškvrnení tým, čo
evanjelium nazýva hriechom proti Duchu Svätému.
 Nezabúdajme, že Ježiš Kristus je dobrý Syn, ktorý nedovolí
urážať a znevažovať svoju Najsvätejšú Matku.

(pokračovanie)

Prečo sa Panna Mária toľko zjavuje?
Svedecto: sestra Lucia, vizionárka z Fatimy,
hovorí s paterom A. Fuentesom v roku 1957 (pokrač):
 Panna Mária povedala, že diabol je pripravený začať
rozhodujúci boj proti Panne [viď tiež vízia pápeža Lva XIII.
z 13. októbra 1884, presne 33 rokov pred zázrakom vo Fatime].
 Ona (Panna Mária) nám povedala, že Boh sa rozhodol
dať svetu posledné dva prostriedky proti zlu, a to je Ruženec
a úcta k Máriinu Nepoškvrnenému Srdcu. To sú dva posledné
možné prostriedky, čo znamená, že už nebudú iné.
 Nemôže byť problém, nech akokoľvek ťažký…ktorý by
nemohol byť vyriešený modlitbou Svätého ruženca. Svätým
ružencom sa zachránime, posvätíme, utešíme Nášho Pána
a dosiahneme spásy mnohých duší. Neide o proroctvá trestov
svetu, ale o záchranu nesmrtelných duší pred ich zatratením.

San Sebastian de Garabandal

San Sebastian de Garabandal

San Sebastian de Garabandal je malá dedina (180 obyv.)
v horách (500 m/n morom) severného Španielska
v provincii Cantabria (hlavné mesto Santander).

San Sebastian de Garabandal
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San Sebastian de Garabandal

Dedina San Sebastian de Garabandal

Video San Sebastian de Garabandal

San Sebastian de Garabandal Cantabria
https://www.youtube.com/watch?v=XwogKoR2QpM

Miesto zjavenia u borovíc za dedinou
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Miesto zjavenia u borovíc za dedinou

‘Los Piños’ (Borovice) v Garabandale dnes

Prvé zjavenia anjela v Garabandale
Jacinta
(12)

Conchita
(12)

Mari-Loli
(12)
Mari-Cruz
(11)

18. júna 1961 večer o 20,30 uvideli 4 dievčatá anjela; mal tvár chlapca
devätročného, ale s telom silného muža, modré šaty a ružové krídla.
 V nasledujúcich dňoch sa im zjavil 8-krát a 1. júla prehovoril.
Povedal im, že je archanjel Michal a že 2. júla 1961 sa im zjaví
Panna Mária Karmelská. Správa o tom sa rýchlo rozšírila.

Zjavenie Panny Márie v Garabandale
 V nedeľu 2. júla 1961 sa zišlo mnoho ľudí, medzi nimi aj lekárov
a kňazov. O šiestej večer sa dievčatám zjavila Panna Mária s
dvoma archanjelmi po stranách, sv.Michalom a sv.Gabrielom.
 Deti opísali nebeskú Matku ako
krásnu, približne 18-ročnú ženu.
Mala biele šaty, na nich modrý
plášť a hnedý škapuliar
na pravej ruke. Niekedy nosila
v rukách dieťa s modrou tunikou
a zlatým diademom (Ježiša).
Na hlave mala ‘korunu’ spojenú
z dvanástich zlatých hviezd.
Vlasy mala tmavohnedé,
v strede rozdelené. Predstavila
sa ako Panna Mária Karmelská.

Prvé posolstvo Panny Márie v Garabandale
 Prvé posolstvo Panny Márie v Garabandale z 2. júla 1961,
určené celému svetu, ktoré bolo tlmočené verejnosti
18. októbra 1961 (tak ako požiadala Panna Mária):

 "Musíme konať viac pokánia a podstupovať veľa obetí.
Musíme často navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu.
Ale predovšetkým musíme byť (veľmi) dobrí. Ak toto
nebudeme robiť, budeme potrestaní. Pohár sa už napĺňa
a ak sa nezmeníme, príde na nás veľmi veľký trest.“
Conchita: Dôvera v posolstvá neznamená nič ak ich neplníme;
Panna Mária to od nás chce robiť, aby nás Boh nepotrestal.
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Extázy detí v Garabandale
Od roku 1962 sa extázy detí stali niečím celkom bežným,
každodenným, boli súčasťou života v Garabandale, plného turistov,
reportérov, kameramanov. Deti bolo možné zastihnúť vo vytržení
kdekoľvek v dedine. V rokoch 1961–1965 zde prebehlo asi 2300 zjavení.

 Keď deti dopadli v extáze na kolená, nárazy boli také tvrdé, že diváci
mali strach, či si neroztrieštili kolená. Deťom sa však nikdy nič
nestalo a nič ich nebolelo. Mnohí prítomní lekári ich v extáze pálili
a pichali injekčnými ihlami, deti však bolesť vôbec nepociťovali. Pri
oslňovacích šokoch nikdy nemrkli okom. Extázy ich ani telesne, ani
duševne neunavovali, beh ich nezadychčal, dážď nezmáčal.
Pri extázach okolo seba jednoducho nepociťovali nič, ani počasie.
 Strážmajster Alvarez, ktorý mal so svojimi hliadkami deti osobne na
starosti, bol sám svedkom viac než tisícky extáz: "Videl som
Conchitu, ako bola 'zavesená vo vzduchu', v prázdne, bez toho, aby
ju niekto držal, aby pod ňou bola nejaká opora."

Obrázky z extáz detí v Garabandale

Príklad levitačnej extázy z roku 1962

Fotografia extázy z roku 1962, keď Mari-Loli
(jedna z 4 dievčat) levitovala nad podlahou.

Príklad vyšetrovania extáz detí

Dr. Morales merí puls pri extáze Mari-Loli. Vľavo je Jacinta
v extáze. Muž v okuliaroch za nimi je Juan Antonio del Val,
neskorší santanderský biskup (1971-1991).

Video vo francúzštine s príkladmi extáz

FIN DES TEMPS APPARITION de la Vierge Marie 2 2
Garabandal Espagne 1961 1966
https://www.youtube.com/watch?v=0Kao7GPHIyQ

Hostia od anjela 18. júla 1962
 V júni 1962 anjel Conchite povedal, že Boh vykoná zázrak, aby
všetci ľudia uverili. Anjel im dá sväté prijímanie a všetci prítomní
uvidia Hostiu na jej jazyku. Aby to oznámila vopred ľuďom.
 18. júla 1962 bola dedina Garabandal zaplnená pútnikmi. O pol druhej
v noci Conchita upadla do extáze a vyšla na ulicu. Uprostred zástupu
padla na kolená. Ľudia ju osvetľovali zo všetkých strán.
Otvorila ústa a vystrčila jazyk, na ktorom nič nebolo. O niekoľko sekúnd
sa na jazyku Conchity objavila biela Hostia a zotrvala tam niekoľko minút.
 Don Benjamin Gomez,
farmár z obce Potos,
povedal: "Stál som od
dievčaťa ani nie na dĺžku
ramena. Videl som veľmi
dobre, že na jazyku nič
nemala. Nehýbala sa.

Zrazu sa jej tam objavila svätá
Hostia. Bola biela a leskla sa.
Pripomínala sneh, ožiarený
slnečnými lúčmi…Dovtedy
som bol neveriaci. O Boha som
sa nezaujímal…K spovedi som
šiel po 23 rokoch."

Druhé posolstvo Panny Márie v Garabandale
 18. júna 1965 sa v Garabandale zhromaždilo 2000 ľudí zo všetkých
končín sveta. Pricla i talianska a španielska televízia. V noci o pol
dvanástej sa vydala Conchita na cestu k píniám (boroviciam),
miestu zjavení. Tam upadla do extázy, ktorá trvala 16 minút.
Zjavil sa jej archanjel Michal a odovzdal jej toto posolstvo Panny Márie:

 "Keďže môjmu posolstvu z 18. októbra (1961) nebolo vyhovené
a nebolo príliš dané svetu na známosť, hovorím vám, toto je posledné.
Predtým sa pohár napĺňal, teraz už preteká. Veľa kardinálov, veľa
biskupov a veľa kňazov je na ceste do zatratenia a berú so sebou veľa
ďalších duší. Najsvätejšej Sviatosti oltárnej je pripisovaná čoraz menšia
dôležitosť. Mali by ste svojím úsilím odvrátiť od seba Boží hnev.
Ak budete prosiť o Jeho odpustenie s úprimným srdcom, On
vám odpustí. Ja, vaša Matka, prostredníctvom sv. Michala Archanjela
vás prosím, aby ste zmenili svoje životy. Dostávate teraz posledné
upozornenia. Veľmi vás milujem a nechcem vaše zatratenie.
Modlite sa s úprimnosťou a my splníme vaše žiadosti. Mali by ste
podstupovať viac obetí, myslite na utrpenie Ježiša."
Conchita: Panna Mária tiež povedala: Modlite sa ruženec každý deň!

Predpoveď svetovej udalosti ‘Varovanie’
 ‘Varovanie’ bude niečo, čo bude najprv vidno vo vzduchu všade
na svete, a hneď potom sa to prenesie dovnútra našich duší.
Bude to trvať veľmi krátko, iba niekoľko minút, ale pre svoj
účinok v nás sa bude zdať, že trvalo veľmi dlho.
 Každý, nezávisle od toho, kde sa v tom čase bude nachádzať,
sa ocitne sám so svojím svedomím priamo pred Bohom. Všetci
ludia to pocítia naraz. Každý uvidí všetky svoje hriechy, ako aj
ich príčiny a následky, nech už bude veriaci, alebo neveriaci.
 Každý pocíti všetko zlé, čo kdy urobil, ako ľútost a bolest nad
tým, že sme urazili Boha. Dobrí sa priblížia viac k Bohu a ostatní
budú upozornení. Každý pocíti ‘Varovanie’ ako milosť alebo
trest vo svojom vnútri. Bude to veľmi osobný, vnútorný pocit.
(pokračovanie)

Predpoveď svetovej udalosti ‘Varovanie’
(pokračovanie)

 Treba sa na túto udalosť pripraviť a robiť veľa pokánia, prinášať
obete, navštevovať Sviatosť oltárnu ak môžeme každý deň
a denne sa modliť svätý ruženec.
 Treba byť vždy pripravení – mať dušu v pokoji a neviazať sa tak
veľmi na tento svet. Sme na svete preto, abychom išli do neba.
 ‘Varovanie’ príde v čase, keď bude veľmi ťažké praktizovať
náboženstvo. Bude sa to musieť robiť skryte. Kňazom budú
kladené prekážky pri slúženie svätej omše. Bude to v dobe, keď
Rusko nečekane napadne a obsadí velkú časť svobodného sveta.
 ‘Varovanie’ bude ako očistenie pred následným ‘Zázrakom’.

Predpoveď Zázraku v Garabandale
 Zázrak bude uskutočnený v Garabandale v priestore ‘Pínií’
(borovíc, miesto zjavení Panny Márie) do jedného roka od
udalosti ‘Varovanie’. Viditeľný bude zo všetkých miest
prírodného amfiteátra. Potrvá asi štvrť hodiny a v ‘Píniách’
zanechá viditeľné znamenie na veky vekov. Znamenia sa bude
moci každý dotknúť, ale nepocíti ho – ako dym či svetelný stĺp.
 Všetci, ktorí sa v Garabandele zúčastnia Zázraku, budú
uzdravení, nezávisle od ich choroby alebo náboženstva.
Hriešnici sa napravia. Bude to najväčší zázrak, ktorý kedy Ježiš
uskutočnil svetu. Všetci uvídia, že znamenie prišlo od Boha.
 Presný deň Zázraku pozná iba Conchita; oznámi ho celému
svetu osem dní pred tým.
(pokračovanie)

Predpoveď Zázraku v Garabandale
(pokračovanie)

 Zázrak sa stane vo štvrtok o 20.30 h, medzi 7. a 17. dňom, od
marca do mája. Bude to sviatok niektorého svätého, oddaného
Eucharistii, ktorý mal vo Španielsku neobvyklé meno a zomrel
ako mučedník v mladom veku (sv. Hermenegild?).
 V ten istý deň ako Zázrak, ale nie ako následok Zázraku, ale ako
náhoda, bude výnimočná udalosť v Cirkvi, ktorá sa stáva len
zriedka. Niečo také vzácne, ako je napr. vyhlásenie cirkevnej
dogmy. Taká udalosť sa už stala, ale nikdy za života Conchity.

 Zázrak prebehne v čase, keď pápež pôjde do Ruska. Odtiaľ pápež
uvidí Zázrak. Po jeho návrate budú v Ríme veľké nepokoje.
 Pred Zázrakom bude väčší počet falošných zjavení po celom
svete. Po Zázraku príde ‘koniec časov’ a trest ako zásah Boha.

Otec Luís tiež videl Zázrak v Garabandale
 Tento kňaz prišiel do dediny koncom júla, aby videl, či sú zjavenia
skutočné, alebo nie. 8. augusta 1961, keď dievčatá došli v extáze
k ’Píniam’, on išiel s nimi. Zrazu bol na kolenách a kríčal: „Zázrak,
zázrak, zázrak, zázrak!" Vtedy Panna Mária povedala dievčatám:
"V tejto chvíli ma tento kňaz vidí a aj Zázrak, ktorý sa stane…"
 V ten istý deň sa v noci viezol v aute s inými ľuďmi
na spiatočnej ceste domov. Nad ránom im povedal
o svojich hlbokých dojmoch : "Co dievčatá hovorí,
je pravdivé…Som plný radosti. Aký dar mi Panna
dala. Aké šťastie, že máme takú Matku v nebi…
Toto je najšťastnejší deň mojho života."
Keď povedal tieto slová, zomrel (srdcový infarkt).
 Panna Mária povedala, že na druhý deň po Zázraku bude
jeho hrob exhumovaný a telo otca Luísa sa nájde neporušené.

Možné indikácie k dátumu Zázraku (1)
 Sv. Hermenegild odmietol eucharistiju od heretického kňaza
(vďaka svojej katolickej manželke konvertoval od ariánskej na
katolicku vieru). Za to ho jeho vlastný otec nechal popraviť (586).

Najbližší sviatok sv. Hermenegilda
(13. apríl) pripadá na štvrtok v roku 2017.
Súčasne ide o Zelený štvrtok, a to
v katolickej i grecko-ortodoxnej cirkvi.
Ten istý týžďeň sa slávi tiež židovská
Veľká noc (Passover).
V roku 2017 je tiež 100. výročie zázraku
a zjavení vo Fatime a ktoré boli tiež 13.

Možné indikácie k dátumu Zázraku (2)
 Keď roku 1963 zomrel pápež sv. Ján XXIII., dle Conchity Panna
Mária jej povedala, že po tomto pápežovi budú ešte štyrja
a potom nastane ‘koniec [našich] časov’.
 Po sv. Jánovi XXIII. prišli pápeži bl. Pavol VI., Ján Pavol I. (ten iba
33 dní), sv. Ján Pavol II. a Benedikt XVI.
 ‘Koniec časov’ by tak mohol nastať za pápeža Františka [viď tiež
tzv. proroctvo sv. Malachiáša o posledných rímskych pápežoch].

Možné indikácie k dátumu Zázraku (3)
 Marec 2015: rozhovor s pápežom Františkom:

"Mám pocit, že môj
pontifikát bude
krátky: 4 alebo 5
rokov. Neviem,
možno iba 2 alebo 3.
Dva už uplynuli…

…Neviem. Ale cítim,
že Pán ma dal na toto
miesto na krátky čas,
a nie viac…Je to len
pocit…"

 (Nová informácia, marec 2015): V jednom zo zjavení Panna Mária
vraj povedela Conchite, že prvá z budúcich udalostí bude synod,
významný synod [október 2015: trojtýždenný synod o rodine].
 Vzkaz Conchity francúzskym pútnikom: Dôležité je žiť dľa vzkazov
a modliť sa a neskúmať príliš dáta Zázraku.

Rozhovor s Conchitou v angličtine v roku 1980

What Is Garabandal. After The Visions
https://www.youtube.com/watch?v=JTOpIXXyL-I

Stanovisko cirkve ku Garabandalu
 Dve biskupské komisie oficiálne skúmali udalosti: (1) nenašli v nich
nič, čo by bolo proti viere, (2) nemohli potvrdiť ich nadprirozenosť.
 Conchitu roku 1966 kardinál Ottaviani pozval do Vatikánu, kde sa
stretla i s pápežom bl. Pavolom VI., ktorý o Garabandalu povedal:
"Je to najkrajší príbeh ľudstva od narodenia Ježiša Krista. Je to
akoby druhý život svätej Panny na zemi a ani nenájdeme slová,
aby sme sa Jej za to mohli poďakovať.
Conchita, požehnávam ťa a so mnou ťa požehnáva celá Cirkev."
 V r. 1971 do santanderskej diecézy nastúpil biskup Juan Antonio del
Val Gallo, člen komisie, ktorý bol zjaveniam osobne prítomný. 1982
súkromom rozhovore povedal, že zjaveniam verí, ale ako biskup to
nemôže prehlásiť verejne. V interview po odchode z úradu vyhlásil,
že garabandalské posolstvo je dôležité a teologicky korektné.

‘Varovanie’

 Treba sa na túto udalosť pripraviť a robiť veľa
pokánia, prinášať obete, navštevovať Sviatosť
oltárnu ak môžeme každý deň a denne sa modliť
svätý ruženec.

Tzv. proroctvo sv. Malachiáša
(1) V prenasledovaní
poslednom Svätej Rímskej
Cirkvi bude sedieť na stolci
Petrus Romanus, ktorý
bude pásť ovce uprostred
mnohých súžení; po ich
skončení bude mesto na
siedmych pahorkoch
zničené a obávaný Sudca
bude súdiť svoj ľud. Koniec.
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