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MODLITBA MENÍ CHOD DEJÍN

Neutíchajúce vojny presahujúce hranice štátov. Nepokoj a chudoba. Terorizmus. 
Udalosti dnešných čias môžu vyzerať znepokojujúco až neriešiteľne. A predsa, 
pre nás kresťanov sa práve uprostred týchto udalostí stávajú stále aktuálnej-
šími slová svätého Jána Zlatoústeho, učiteľa Cirkvi: „Modliaci sa človek drží vo 
svojich rukách kormidlo svetových dejín.“

Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa, o čo viac úprimná modlitba dieťaťa! 
K modlitbe ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej sve-
tovej vojny. Učila ich, že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedka-
mi, ako dosiahnuť pokoj a mier. 

Fatimskej Panne Márii je zasvätená aj pápežská nadácia ACN – Aid to the 
Church in Need (Pomoc trpiacej Cirkvi), u nás známa aj ako Kirche in Not. Jej 
prezident kardinál Mauro Piacenza nás s vierou v moc modlitby rovnako ako po 
minulé roky pozýva k celosvetovej modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí 
ruženec. Všetky deti, ich rodičia, starí rodičia, učitelia a vychovávatelia, ale 
i všetci ostatní, ktorí veria v silu ruženca, sú pozvaní, aby sa 18. októbra 2018 
o 9.00 hod. (alebo v inom vyhovujúcom čase) modlili spolu s deťmi ruženec za 
jednotu a pokoj vo svete.

ODKAZ PRE DETI

Tušíte, akú veľkú moc má modlitba ruženca? Že obrovskú? Veru áno!
Keď sa modlíte ruženec, držíte sa ruky Panny Márie a ona spolu s vami 

dokáže vyprosiť u Pána Ježiša skutočné zázraky! Neveríte?
Prečítajte si nasledujúci príbeh.



PRÍBEH MALEJ NOUSSEIRY

V  ďalekej Palestíne žilo dievča menom Nousseira Habib. Písal sa rok 1886 
a Nousseira mala práve vtedy 12 rokov. Jedného dňa pomáhala pri čistení ka-
mennej dlažby v prístavbe domu rehoľných sestier. Vtedy tam ešte nemali te-
čúcu vodu, ako máme my, preto musela chodiť k studni a vodu naberať vedrom 
visiacim na lane.

Zo začiatku išlo všetko dobre, ale po chvíľke už dievčatko nemalo dosť síl 
a vedro plné vody ju stiahlo do studne hlbokej osem metrov. Sestra Katarína, 
ktorá to videla, hlasno volala o pomoc. Tá však prišla až o desať minút, keď už 
bola Nousseira v bezvedomí a nedokázala sa chytiť záchranného lana.

Keď všetko vyzeralo tak, že malej Nousseire nedokáže nikto pomôcť, ďalšia 
sestra, sestra Mária Alfonzína, zvolala do kostola deti. Pred Oltárnou Svia-
tosťou sa s nimi začala modliť ruženec. Spoločne a z celého srdca prosili Pána 
Ježiša o  záchranu svojej kamarátky. Potom sestra Mária Alfonzína utekala 
späť k studni, predrala sa cez húf ľudí a so slovami „Kráľovná ruženca, zachráň 
toto dieťa a pomôž nám v našej veľkej núdzi!“ hodila do studne svoj ruženec.

Prítomní ju vysmiali a kričali: „Dievča sa utopilo, veď takmer hodinu leží na 
dne studne.“ No sestra Mária Alfonzína sa nedala odradiť a vrátila sa k mod-
litbe.

Pri studni zostala sestra Katarína, ktorá tiež verila, že Panna Mária môže 
u Boha vyprosiť všetko. Preto spustila vedro ešte raz až na dno. Zrazu sa lano 
pohlo. Keď sestra s ľuďmi naokolo začali vedro vyťahovať, predstavte si, čo 
sa stalo! Nousseira stála vo vedre s ružencom okolo krku – živá a zdravá! Bola 
zázračne zachránená, hoci mnohí si mysleli, že sa už v studni utopila!

Nousseira sa odvtedy denne modlila ruženec so sestrou Katarínou a so sestrou 
Máriou Alfonzínou, ktorá bola neskôr pre svoju veľkú vieru v moc modlitby ru-
ženca vyhlásená za svätú. Do konca svojho života všetkým vďačne rozprávala 
o svojej zázračnej záchrane.



Medzinárodná modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla  
v roku 2005 vo Venezuele. Na začiatku bolo niekoľko ľudí, ktorí dôverovali slo-
vám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ 
Vďaka tejto iniciatíve sa v priebehu jedného dňa v októbri zjednotí v modlitbe 
nie milión, ale niekoľko miliónov detí po celom svete, aby tým trochu viac 
pritiahli nebo na našu zem. 

Pridajte sa aj vy a spojme sa spoločne v modlitbe, ktorá má moc meniť 
chod dejín. Všetky potrebné informácie nájdete na internetovej strán-
ke www.miliondeti.sk, kde si môžete stiahnuť aj materiály súvisiace s aktivitou. 

Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (Pomoc trpiacej Cirkvi), 
u nás známa ako Kirche in Not, je medzinárodnou pastoračnou a dobročinnou 
organizáciou. Jej poslaním je poskytovať materiálnu aj duchovnú pomoc všade 
tam, kde Cirkev trpí prenasledovaním, dlhodobým útlakom a  núdzou. 
ACN realizuje ročne viac ako 5 300 projektov v 150 krajinách.
Podporuje ju takmer 400 000 súkromných darcov z celého sveta.

www.acn-slovensko.org


