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Do Žiliny zavítala vizionárka Myrna Nazzour 
  

11.08.2009 
Pod Dubeň v sobotu zavítala grécko-katolícka stigmatizovaná vizionárka Myrna 
Nazzour (pôvodným menom Maria Al-Akhrass) zo sýrskeho Damašku, ktorá je na 
celom svete známa ako apoštolka jednoty medzi súčasnými kresťanmi a ľuďmi vôbec. 
Počas jednodňovej návštevy nášho mesta absolvovala v spoločnosti svojho 
duchovného sprievodcu otca Eliasa Zahlaouiho prednášku a stretnutie s veriacimi v 
rímskokatolíckom kostole na Vlčincoch a potom sa zúčastnila obeda so svojím 
krajanom, žilinským rodákom, Georgeom Trabelssiem. 
 

Tejto 45-ročnej sympatickej matke dvoch detí sa pred 26 rokmi na rukách, nohách a tvári objavili rany, z 
ktorých vytekala krv a olivový olej. Je zaujímavé, že stigmy sa na jej tele ukazujú vždy v čase, keď pripadnú 
Veľkonočné sviatky v katolíckej i pravoslávnej cirkvi na rovnaký dátum. Údajne sa jej už päťkrát zjavila Panna 
Mária, ktorá prostredníctvom nej zvestuje ľuďom odkazy a posolstvá dostáva aj od Ježiša Krista. Trvanie 
Myrniných videní býva rôzne a rôzne sú aj miesta, kde k nim prišlo. Myrna pri týchto stretnutiach s Pannou 
Máriou a Ježišom okolie nevníma, no posolstvá opakuje, takže sú zaznamenané. „Pri zjaveniach so mnou 
Panna Mária hovorí, vidím ju. Pána Ježiša nevidím, iba jeho obrysy vo veľmi jasnom svetle. Odkazmi 
sú vyzvania k modlitbe, láske, pokániu. Aby sme si pripomínali Pána aj v čase našej radosti, výzvy k 
jednote rodiny a jednote cirkvi. Posledný odkaz bola výzva, aby sme sa modlili hlavne za mier na 
Strednom východe,“ prezradila nám v rodnej arabčine a zdôraznila, aby sme uskutočňovali jednotu najskôr v 
rodine a až potom sa snažili tvoriť jednotu medzi kresťanmi. 

Jej dom v damašskej kresťanskej štvrti Sufanieh, kde stále býva s rodinou, sa 
medzičasom premenil na pútnické miesto, ktoré ročne navštevujú tisícky veriacich - 
katolíkov aj moslimov. (Pozn. autora: V Damašku žije početná enkláva kresťanov, voči 
ktorým sú moslimovia veľmi tolerantní. Počas Vianoc nechýba vianočný stromček ani v 
moslimských domoch a, naopak, kresťania rešpektujú ramadán.) Vraj sa v ňom 
dokonca uzdravili niekoľkí vážne chorí ľudia. Zvláštne javy okolo skromnej Myrny 
skúmali teológovia i lekári z viacerých krajín, no nevedia ich vysvetliť na vedeckom 
základe.  
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pneumatiky Žilina zilina

Príbeh „Zázraku zo Sufanieh“ sa datuje od 26. novembra 1982, keď obraz Panny Márie s Ježiškom v 
Myrninom byte začal roniť čistý olivový olej (potvrdila to odborná analýza). Olej začal vytekať aj z Myrniných 
rúk a neskôr i z jej tváre a očí. Tento medicínsky nevysvetliteľný jav sa v nepravidelných intervaloch opakoval 
už 36-krát. Okrem stigiem má Myrna zjavenia, k tomu prvému došlo 15. decembra 1982. „Keď som zdvihla 
hlavu, videla som, ako predo mnou stojí Svätá Panna, celá žiariaca, akoby pokrytá diamantmi a 
perlami. Zachvátil ma strach a utiekla som k susedom,“ spomína si. 
Dňa 9. januára 1983 ikonu (práve roniacu olej) za účasti 70 tisíc osôb slávnostne preniesli do kostola. V 
Myrninom dome zavesili novú a aj tá začala roniť olej. V piatok 25. novembra 1983 bola Myrna 
stigmatizovaná. Objavili sa jej rany na rukách i nohách a vytekala z nich krv. Stigmy overili privolaní lekári, 
medzi nimi aj riaditeľ francúzskej nemocnice. Prítomní boli tiež biskupi sýrsko-katolíckej pravoslávnej cirkvi. 
Dňa 26. novembra 1987 sa v Myrninom dome zhromaždilo mnoho pútnikov a Ježiš dal Myrne toto posolstvo: 
„Bež a po celom svete bez strachu oznamuj, aby sa pracovalo na zjednotení.“  
Odvtedy cestuje po celom svete a hlása, že ľudia by mali naozaj žiť v láske. „Cirkev nie je rozdelená, len my 
ľudia ju rozdeľujeme. Jednota je to, že akceptujeme druhého takého, aký je. Pravá jednota je jednotou 
sŕdc. Ak tej nebude, vonkajšia jednota je zbytočná,“ tvrdí žena, ktorá sa necíti byť niečím výnimočná. Ako 
hovorí, ešte ani dnes nechápe, prečo je práve ona vyvolená na tlmočenie prijatých posolstiev, no v pokore sa 
skláňa pred Božou vôľou a to ju napĺňa pokojom a radosťou. 
Nám sa podarilo zistiť, že za príchodom Myrny do Žiliny stojí Žilinčanka Antónia Mačugová z cestovnej 
kancelárie Slavtour, ktorá organizuje pútnické zájazdy do rôznych miest Európy, Strednej Ameriky a Ázie, kde 
sa zjavila Panna Mária, kde žili mnohí známi svätí, ale aj na miesta, ktoré sú spojené s pôsobením a životom 
Ježiša Krista. Keďže Myrna ochotne cestuje po celom svete, pani Mačugová ju pri návšteve v jej byte v 
Damašku pozvala na Slovensko a, samozrejme, do Žiliny. Podmienkou bolo, aby pozvánku schválil biskup 
Mons. Alojz Tkáč a ten s jej návštevou súhlasil. „Ja som si Žilinu nevybrala, Žilinu ani nepoznám, ale Pán 
si toto mesto vybral a ja som sa sem dostala cez ľudí, ktorí ma pozvali,“ povedala Myrna na margo 
svojho príchodu do Žiliny. Okrem toho prednášala počas svojej prvej návštevy Slovenska v Košiciach, 




