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13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce

31.  ř�í�jna  1942,  zasvě� til  papěz�  Pius  XII.  Rusko  a  svě�t
Něposkvřně�ně�mu Sřdci Panny Mařiě tak, jak o to přosila Boz� í� Matka
vě fatimskě�m posělství�. Na� slěděk: okamz� ity�  obřat vě dřuhě�  svě� tově�
va� lcě.

Př�ědtí�m Hitlěř vs�ěchny bojě vyhřa�val, od tě�  chví�lě mě� l by� t v kaz�dě�
vy�znamně�  bitvě�  pořaz�ěn.

Pius  XII.  byla  s�ťastna�  volba  přo  Cí�řkěv  stějně�  jako  např�í�klad  přo  vě�c  Fatimy.  Vz�dyť
Eugěnio Pacělli byl vysvě�cěn na biskupa papěz�ěm Běnědiktěm XV. v bazilicě sv. Pětřa
př�ěsně�  v těn děn a hodinu - 13.  kvě� tna 1917!  V tom vidě� l  od zvolění�  papěz�ěm vz�dy
znamění� Boz� í� přozř�ětělnosti.

Př�ěsto  to  třvalo  az�  do zac�a� tku ř.  1941,  z�ě  sě  Pius  XII.  vu5 běc dostal  k  těxtu dřuhě�ho
fatimskě�ho tajěmství�.

Stějně�  sě těhdy dozvě�dě� l,  z�ě sř. Luciě př�i intěnzivní�  modlitbě�  za břzkě�  ukonc�ění� va� lky
př�ěd svatosta�nkěm 22. ř�í�jna 1940 slys�ěla Křistu5 v hlas: "Jeho Svatost (papež) dosáhne,
že  tyto  dny  tísně  se  zkrátí,  jestliže  splní  mé  přání  a  vykoná  zasvěcení  světa
Mariinu Neposkvrněnému Srdci se speciálním zmíněním Ruska."

Př�ěsto  uplynul  jubilějní�  fatimsky�  řok  1942  nějpřvě  běz  řěakcě  z  R: í�ma.  Těpřvě  kdyz�
Hitlěřovy  ařma�dy  koncěm lě� ta  1942  uz�  přonikly  az�  do  sěvěřní�  Afřiky  a  kě  Kavkazu
a zda� lo sě, z�ě jě uz�  nic nězadřz� í�, na� slědoval papěz�  přořockou vy�zvu. Dne 31. října 1942
dal přenést prastarou ikonu Salus Populi Romani z Baziliky Santa Maria Maggiore
do Vatikánu, jako vz�dy v doba� ch nouzě.
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Pak  ohla� sil  na  17.00  hod. rozhlasové  poselství  portugalskému  národu,  jehož
vyvrcholením bylo zasvěcení Ruska:

"Tobě, Neposkvrněné Srdce,
zasvěcujeme jako otec velké křesťanské rodiny,

jako zástupce toho, kterému byla dána
veškerá moc na nebi a na zemi
a který nám svěřil mnohé duše,

které On svou drahocenná krví vykoupil
a které obývají celou zem,

tobě, tvému Neposkvrněnému Srdci
zasvěcujeme v této tragické hodině historie,

tobě předáváme, tobě svěřujeme
nejen Svatou Církev,

mystické Tělo tvého Syna Ježíše,
který krvácí z tolika ran a tak velmi trpí,

ale i celý svět rozervaný smrtelným rozporem,
planoucí ohněm nenávisti,

oběť vlastní nejednotnosti ...
a ty, kteří jsou omylem a sporem rozděleni,

zvláště ty, kteří ti vzdávali tak jedinečnou úctu
a mezi nimiž nebyl nikdo,

kdo by ve svém domě nechoval tvou svatou ikonu,
dnes možná skrytou a čekající na lepší dny:

daruj jim pokoj
a přiveď je znovu do jednoho Kristova stáda

s pravým a jediným Pastýřem."

O slavnosti Něposkvřně�ně�ho poc�ětí� Panny Mařiě, 8. prosince 1942, Pius XII. zopakoval
toto  zasvě�cění�  v  bazilicě  sv.  Pětřa  v  př�í�tomnosti  40  kařdina� lu5 ,  c�ětny�ch  biskupu5 ,
diplomatickě�ho sbořu a děsí�těk tisí�c poutní�ku5 .

A Pa�n opřavdu splnil svu5 j př�í�slib. Obě�ma osudovy�mi bitvami u El-Alaměinu 2. listopadu -
tědy pouhě�  dva dny po zasvě�cění�! - a Stalingřadu od 22. listopadu 1942 nastal v dřuhě�
svě�tově�  va� lcě  obřat.  "Před  Alamein  jsme  nikdy  nezvítězili.  Po  Alameinu  nás  už  nikdy
neporazili" konstatoval Winston Chuřchill. Od tě� to chví�lě Hitlěřovy oddí�ly byly na vs�ěch
fřonta� ch na u� stupu.

I Stalin sě v tě� to době�  změ�nil. Najědnou ukonc�il křvavy�  boj přoti na�boz�ěnství�. Potř�ěboval
vs�ěchny  sí�ly  zěmě�  na  "Vělkou  vlastěněckou va� lku"  přoti  ně�měckě�  invazi  a  nauc�il  sě
poslouz� it si i ví�řou Rusu5 . Jiz�  v dubnu 1942 popřvě�  dovolil v Moskvě�  sví�c�kově�  přocěsí�! Př�i
bitvě�  u  Stalingřadu  mě� lo  dokoncě  11.  listopadu  1942  "znamění�  z  něbě"  -  ví�cě  sě
v u� ř�ědní�ch zpřa�va� ch něř�í�ka�  - zastavit ně�měckě�  oddí�ly.

Po ví�tě�zství� sě i lěgěnda� řní� sově� tsky�  gěněřa� l mařs�a� l Ž: ukov zu� c�astnil přavoslavně�  lituřgiě
a postařal sě o to, z�ě sě do ř. 1945 postavily dva vělkě�  kostěly vě znic�ěně�m Stalingřadu.
Dně 7.  ř�í�jna 1943 povolila sově�tska�  řada ministřu5  zaloz�ění�  "Rady Ruskě�  přavoslavně�
cí�řkvě", c�í�mz�  cí�řkěv koněc�ně�  znovu dostala svě�  mí�sto v sově�tskě�  spolěc�nosti. Př�ěsto byla
k  obřa� cění�  Ruska  jěs�tě�  dlouha�  cěsta,  přotoz�ě,  jak  sě  sř.  Luciě  v  dals� í�  vizi



dozvě�dě� la, zasvěcení  bylo  "nedokonalé" -  musí�  sě  přově�st,  jak  to  Matka  Boz� í�
13. c�ěřvna 1929 z�a�dala, "spolu se všemi biskupy světa".

Tak Sově� ts�tí� komunistě�  vyuz� ili pova� lěc�ně�  období�, aby (Rusko) "své bludy" da� lě řozs� í�ř� ilo
a "zničilo celé národy.

 Ždřoj: Vatika�n 31. ř�í�jna 2017 (HSP/kath.nět)

Př�ěvzato  z https://dověřujěm-a-věřim.blogspot.com/,  c�la�něk  z  1.  11.  2017
nalěznětě zdě.

(Na Fatym.com vyda�no 5/2019, po pořus�ě na wěbu znovu 22. 5. 2019)
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