Ikona Soufanijskej Panny Márie
Soufanieh je štvrť v starom Damasku pri starobylom ochrannom múre pri mieste
nazývanom Bab Touma – Tomášova brána. V tejto štvrti v dome postavenom v
starom arabskom štýle žila už šesť mesiacov mladá žena menom Maria Akhrassová
(ktorú všetci volali a poznali pod menom Myrna) ako manželka Nikolasa, jedného zo
synov rodiny Nazzourovcov, ktorej dom patril. 22. novembra 1982 počas spoločnej
modlitby u chorej Myrninej švagrinej začali ruky mladej a prekvapenej Myrny roniť
olej. Tento jav sa zopakoval 25. novembra počas modlitby u Myrninej matky, ktorá
mala veľké bolesti chrbta a uvažovala o operácii. Na žiadosť prítomných Myrna vždy
potrela boľavé miesta (u švagrinej aj u mamy) olejom zo svojich rúk a bolesť zmizla.
27. novembra 1982 aj malý obrázok (reprodukcia ikony Kazanskej Bohorodičky),
ktorý rodina Nazzourovcov vlastnila už pred príchodom Myrny do ich domu, začal
roniť olej. Odvtedy je tento obrázok nazývaný Ikona Panny Márie zo Soufaniehu.
Neskôr sa Panna Mária zjavila Myrne ešte päťkrát: 15. decembra 1982, 18.
decembra 1982, 8. januára 1983, 21. februára 1983 a 24. marca 1983. Okrem prvého
razu, keď sa nepripravená Myrna tohto zjavu zľakla a ušla, jej Panna Mária vždy
odovzdala posolstvá, ktoré Myrna opakovala a prítomní kňazi zaznamenávali.
Po skončení etapy zjavení sa začala etapa extáz a stigiem. Počas extázy Myrna
stráca vedomie a olej sa jej objaví nielen na rukách, ale aj na tvári. Olej jej vyteká aj z
očí. Myrna je pozývaná do mnohých krajín sveta, aby vydávala svedectvo o
odkazoch Pána Ježiša a Panny Márie. Už viackrát bola aj na Slovensku, niekoľkokrát
aj v USA a Kanade, dvakrát v Austrálii a skoro vo všetkých európskych štátoch.
Počas extázy vidí Myrna Pána Ježiša. Ďalej popisuje, že Pannu Máriu vidí
celkom jasne a počuje jej hlas presne tak, ako ju videla počas zjavení. Pána Ježiša
však vidí len ako jasné svetlo a v ňom ešte jasnejší obrys postavy. Veľmi jasne však
počuje jeho hlas, ktorý akoby prichádzal zo všetkých strán naraz. Počas extáz Pán
Ježiš aj Panna Mária zverujú Myrne odkazy, ktoré prítomní kňazi zaznamenávajú a
ktoré sú doplnením odkazov zo zjavení. Takýchto extáz mala Myrna tridsaťsedem.
Prebiehali najčastejšie v dome v Soufaniehu, ale niektoré z nich sa stali aj mimo
tohto domu v Libanone, v Belgicku, v USA, ale aj v Sýrii.
Okrem zjavení a extáz mala Myrna aj stigmy, ktoré sa jej zjavili na tele vždy
vtedy, keď bola spoločná Veľká noc pre východný a západný obrad. Bolo to v rokoch
1984, 1987, 1990, 2001, 2004. Stigmy sa objavujú aj zacelia počas jedného dňa. Boli
lekársky skúmané a doložené.
V skromnom dome v Soufaniehu sa udialo viacero zázračných duchovných aj
telesných uzdravení. Uzdravení boli ľudia viacerých vierovyznaní, nielen kresťania.
Samotná Myrna považuje za veľmi dôležitý fakt, že od roku 1982, keď sa tieto
udalosti začali, sa spoločné modlitby v jej dome neprerušili ani na jediný deň,
pokračujú dokonca aj v jej neprítomnosti. V odkazoch nás Pán Ježiš žiada, aby sme
pracovali na jednote Cirkvi, lebo keď ju založil, bola jednotná, a keď sa rozrástla,
roztrieštila sa. Ale jeho vôľa je, aby sa znova zjednotila pod jeho ochranou.
Panna Mária zase vyzdvihuje jednotu rodiny, na ktorej máme pracovať. Žiada,
aby v každej rodine bol jej obraz, ktorý si budeme uctievať a pri ktorom sa každá

rodina pozastaví a spoločne aspoň pár minút denne pomodlí. Sám Pán Ježiš Myrne v
jednom posolstve jasne povedal: „Ona je moja Matka, z nej som sa narodil a kto bude
cez ňu prosiť a žiadať, bude vyslyšaný.“ Úcta k Panne Márii je teda veľmi dôležitá,
keďže Slovensko je zasvätené Panne Márii Sedembolestnej a uctieva si ju. Bude si ju
uctievať aj cez túto ikonu, ktorá je kópiou ikony Soufanijskej Panny Márie,
zhotovenej jedným z popredných sýrskych ikonopiscov.

