SVEDECTVÁ

COLORADO SPRINGS
Svedectvo spojené so zázrakom na príhovor sr. Zdenky, na základe ktorého sa posunul jej proces k
svätorečeniu
Moja sesternica býva v Colorado Springs. Na Vianoce mi písala o 62 –ročnom manželovi jej priateľky,
ktorý trpel asi 4 roky na rakovinu hrubého čreva. Napriek všetkému sa rakovina rozšírila do pankreasu
a pečene. Keď koncom novembra stratil skoro polovicu svojej váhy, jeho rodine povedali, že zomiera
a lekári už pre neho nemôžu nič urobiť. Chcel zomrieť doma, a tak si ho jeho manželka zobrala domov
a pozvala si pomoc z hospicu. Bol na morfiu, vo veľkých bolestiach. Moja sesternica, podobne ako jeho
manželka, sa vrúcne modlili k Bohu na príhovor bl. Zdenky. Po týždni začal jesť a začiatkom decembra
zmizli jeho bolesti. Znova získal takmer celú svoju stratenú váhu a dá sa povedať, že teraz žije normálnym
životom. Môže cestovať, nakupovať, môže sa sám postaviť na nohy. Jeho lekári hovoria, že pre tento
zvrat nie je pozemské vysvetlenie.
Obrátenie chorého na Alzheimerovu chorobu
V januári 2004 bol môj blízky známy 77-ročný pán Zdenek hospitalizovaný v liečebni dlhodobo chorých
s diagnózou Alzheimerova choroba. Bol nepraktizujúcim kresťanom. V období, keď som ho spoznala, bol
vyslovene neveriaci a viera iných mu bola na posmech. V posledných rokoch mal rôzne ochorenia, ktoré
značne negatívne pôsobili na jeho psychický stav (pocit stiesnenosti a depresie).
Snažila som sa mu pomôcť po duchovnej stránke, no nič neprijímal. V tomto čase som sa sústredene
začala modliť a prosiť o pomoc menovkyňu chorého – bl. Zdenku, ktorá bola čerstvo vyhlásená za
blahoslavenú. Žiadaná pomoc sa dostavila pomerne rýchlo. Asi po troch mesiacoch si žiadal kňaza, aby
ho prišiel zaopatriť. Táto sviatosť pána Zdenka úplne zmenila. Ako pacient sa stal evidentne pokojnejší,
trpezlivý, čo predtým bolo naopak. V máji 2005 zomrel vyrovnane, pokojne zaspal a pred smrťou celému
ošetrujúcemu personálu ďakoval za opateru. Som presvedčená, že moje modlitby prednesené
prostredníctvom sr. Zdenky boli u nebeského Otca vypočuté a pán Zdenek zomrel zmierený s Bohom.
Vyliečenie z rakoviny

Moja najmladšia sestra bola 11.2 2004 operovaná na nádor maternice. Predpokladala sa, že to bude
normálna operácia. Ale keď jej lekári otvorili brucho, zistili, že hrubé črevo, vaječník a maternica boli
zrastené do jedného zhluku. Lekári boli šokovaní a okamžite to zašili. Nedá sa nič robiť, pokiaľ sa rana
nezahojí a kým sa nevyberú stehy. Čakali teda na odstránenie stehov a na prevoz do inej nemocnice, kde
sa mali robiť ďalšie vyšetrenia. Rodinný príslušníci boli v tom čase v panike, lebo nevedeli, čo sa bude
diať. Ale rana sa zázračne zahojila, rýchlejšie než sa očakávalo – napriek tomu, že pacientka bola
diabetičkou. Hneď ju previezli do nemocnice „ LISSY HOSPITAL“ v Ernakulam. Vyšetrenia potvrdili, že má
rakovinu v pokročilom štádiu. Dávali jej nádej iba pár týždňov alebo mesiacov života. Nič nedávalo záruku
pre jej život. Mala som pocit, že ju (moju sestru) už nikdy vo svojom živote neuvidím. S pocitom hlbokej
bolesti a agónie som ju odovzdala do rúk Božích. Nežiadala som o jej život. Nežiadala som o uzdravenie.,
ale žiadala som o odvahu a silu prijať jeho vôľu s pomocou milosti a milosrdenstva pre seba i pre tých,

ktorí sú jej drahí. A aby bola schopná ísť domov ku svojmu Stvoriteľovi s odovzdanosťou.
Celý ten čas som sa modlila s rozpätými rukami jedinú modlitbu: „ Otče náš, ktorý si na nebesiach…“.
23.2. ju mali previezť do onkologickej nemocnice v Amale. Deň predtým lekári vyjadrili určité
pochybnosti a požiadali nás, aby sme počkali. Na naše prekvapenie jeden test bol negatívny. Tak ho celý
znova zopakovali.
V tej chvíli som bola inšpirovaná modliť sa k bl. sestre Zdenke. Modlila som sa, aby sa stal zázrak. Dobre
vediac, že sestra Zdenka mala tiež rakovinu pred smrťou a tiež bola zdravotníčkou. Denne som chodila do
malej kaplnky v materskom dome, kde sú jej relikvie. Naplno som verila, že ona, viac ako ktokoľvek iný,
pochopí situáciu mojej sestry, ktorá má 35 rokov a má 7 ročného syna. Boh vie lepšie, než my sami, čo je
pre nás každého najlepšie.
Na moje veľké potešenie a úľavu som dostala 26.2. správu, že sestra nemá žiadnu rakovinu. Nemohla
som uveriť svojim ušiam. Lekári sami boli ohromení. Povedali, že toto je niečo mimo lekárskej vedy.
Ďakujem Bohu, ktorý konal tak zázračne cez bl. sestru Zdenku a zachránil život mojej sestry. Nech je
pochválené jej meno!
Žiak piateho ročníka
Náš vnuk, žiak piateho ročníka cirkevnej ZŠ, bol uzdravený na príhovor sestry Zdenky. Jeho diagnóza
znela: Nevnímavosť, precitlivenosť, hrubé chovanie k učiteľom vo vyjadrovaní. Na odporučenie lekára bol
hospitalizovaný v nemocnici. Štvrtý ročník absolvoval v liečebnom školskom sanatóriu. Do piateho
ročníka nastúpil v pôvodnej ZŠ. Po niekoľkých týždňoch musel byť s podobnými ťažkosťami znovu
hospitalizovaný. Modlili sme sa k sestre Zdenke deväťdňovú modlitbu. Po troch týždňoch sa na
prekvapenie lekára stav upravil. Vnuk bol prepustený. Pracuje a chová sa ako „svätý“, hovorí jeho mama.
Túto zmenu pozorujeme všetci.
Už sa nezajakáva
Náš najmladší vnúčik zo šiestich dcériných detí sa veľmi zajakával. Srdce mi drásalo od žiaľu, keď som sa
v máji rozprávala s tri a pol ročným vnúčikom a on nie a nie vysloviť prvé hlásky vety. Bolo mi tak hrozne
ľúto tohto malého bystrého a dobrého chlapčeka. Predstavila som si, ako bude trpieť v škole a v živote
vôbec… Obrátila som sa s vrúcnou prosbou a dôverou na Božské Srdce a Jeho Matku o pomoc a na
sestričku Zdenku o príhovor. Vedia o jej veľkých zásluhách a hroznom utrpení z lásky k Ježišovi, vybrala
som sa na jej hrob v Podunajských Biskupiciach…Na jej hrobe s úžasnou dôverou skoro 2 hodiny som sa
modlila, nahlas som prednášala moju naliehavú prosbu…Moja viera v Zdenkinu pomoc bola taká silná, že
som bola presvedčená o vyslyšaní, aj keď to nebolo hneď badať. Modlila som sa neúnavne ďalej, lebo
som verila, že Pán Ježiš, z lásky ku ktorému toľko trpela, neodmietne jej prosbu, najmä keď ide o milosť
pre malé dieťa. Keď začiatkom júla prišla dcérka s rodinou k nám na prázdniny, veľká radosť a vďačnosť
voči Bohu i sr. Zdenke zaliala moje srdce, keď som sa na vlastné uši presvedčila, že vnúčik sa už
nezajakáva. Vrúcna vďaka Tebe, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ktoré si na príhovor sestričky Zdenky
vyslyšalo moje prosby.

