Hlas Medžugoria
Časopis modlitbových skupín
január 2005.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25.12.2004
Drahé deti!
S veľkou radosťou vám i dnes v náručí prinášam môjho Syna
Ježiša, ktorý vás žehná a pozýva k pokoju. Milé deti, modlite sa
a buďte odvážnymi svedkami radostnej zvesti v každej situácii. Len
tak vás Boh požehná a dá vám všetko, čo od Neho s vierou žiadate.
Ja som s vami dovtedy, kým mi to Všemohúci dovolí. S veľkou
láskou sa prihováram za každého z vás. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25.12.2004 vizionárovi Jakubovi Čolovi
Pri poslednom každodennom zjavení 12.9.1998 Panna Mária povedala Jakubovi že bude mať
raz do roka zjavenie , vždy 25.12.Tak to bolo aj v tento rok. Zjavenie sa začalo o 14.30
a trvalo 7 minút. Panna Mária dala posolstvo:
Drahé deti!
Dnes v deň milosti s malým Ježiškom v náručí vás zvlášť pozývam, aby ste otvorili vaše
srdcia a začali sa modliť. Milé deti, proste Ježiša aby sa narodil v každom srdci a aby vládol
vo vašich životoch. Proste Ho o milosť, aby ste vždy a v každom človeku mohli spoznať
Jeho. Milé deti, proste si od Ježiša lásku, pretože iba s božou láskou môžete milovať Boha
a všetkých ľudí. Všetkých vás nosím vo svojom srdci a dávam vám svoje materinské
požehnanie.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane 2.12.2004
Drahé deti!
Potrebujem vás. Pozývam vás a žiadam vašu pomoc. Zmierte sa so sebou, s Bohom a so
svojimi blížnymi. Vtedy mi pomôžete. Venujte sa neveriacim. Utierajte slzy z mojej tváre.

1

Vianoce a Nový rok v Medžugorí
Medžugorská farnosť sa na Vianoce pripravovala deviatnikom na kopci Podbrdo. Každý deň
sme spoločne vystupovali na miesto prvého zjavenia, modliac sa ruženec, ďakujúc za ten
veľký dar Máriinej prítomnosti. Modlili sme za farnosť Medžugorie, za všetkých ktorí tu na
tomto mieste milosti slúžia i za všetkých, ktorí sem prichádzajú, za úmysly Panny Márie.
Štedrý deň sme prežili v radostnom očakávaní Narodenia Spasiteľa sveta. Modlitbový program
v kostole sa začal o 17.00 modlitbou ruženca o 18.00 pokračoval svätou omšou. Po svätej omši
nám členovia komunity sestry Elvíry predviedli divadelné predstavenie Narodenia Ježiša.
Modlitbové bdenie sa začalo o 22.00 hodine adoráciou a zakončilo polnočnou svätou omšou.
V tieto dni do Medžugoria prichádzajú početné skupiny pútnikov. Prichádza hlavne mládež, na
ich tvárach vidieť túžbu prežiť v modlitbe posledné dni tohto roku a začať Nový rok spoločne
s Máriou. Večerný program 31.12.2004 v kostole sa začína modlitbou ruženca a ďakovnou
svätou omšou za uplynulý rok. Po svätej omši budú mať pútnici opäť možnosť vidieť
divadelné predstavenie Narodenia Ježiša. Modlitbové bdenie sa začína o 22.00 adoráciou
a bude ukončené svätou omšou o polnoci. Máme radosť, z toho že je tu s nami aj skupina 90
prevažne mladých pútnikov zo Slovenska.

Drahí priatelia Kráľovnej pokoja!
Srdečne pozdravujem všetkých vás, ktorí ste prijali pozvanie
zúčastňovať sa na našej spoločnej modlitbe každú prvú sobotu
v mesiaci za Máriine úmysly, za uskutočnenie Jej plánov. Chcem sa
s vami podeliť s radosťou, že sa spoločne s nami modlia mnohí,
ktorí nosia v srdci Máriine posolstvá. Prichádzajú k nám vaše
ohlasy, zo všetkých strán. Modlia sa s nami v Rusku, Litve,
Ukrajine, Lotyšsku, Bielorusku, Kazachstane, Moldávii, na
Slovensku. Píšete a telefonujete nám, že ste povzbudení touto
modlitbovou skupinou. Ďakujme Pánovi za ten veľký dar, že
môžeme ako jedna veľká rodina kráčať spoločne s Máriou cestou
svätosti.
Naše druhé spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční 1.1.2005. na slávnosť Panny
Márie Bohorodičky. Odovzdajme v tento deň Matke Božej svoje srdcia, naše rodiny,
všetkých ktorých nám Pán stavia na našu životnú cestu, prosme jeden za druhého aby
sme spolu s Ňou vstúpili do Nového roku ako Jej deti, božie deti, ktoré odvážne vydávajú
svedectvo radostnej zvesti v každej situácii.
Od srdca Vám želám požehnané dni Vianoc, nech Vás naplní hlboký pokoj Ježišovho
narodenia a vo všetkom, čo prinesie Nový rok sprevádza Máriina láska k Nemu.
Terézia Gažiová
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Komentár Pátra Ljuba Kurtovića

Prinášam vám môjho Syna Ježiša
Mária je naradovaná, pretože prichádza k nám z radosti, zo
slávy, z domoviny na nebesiach, do ktorej mi ešte musíme
kráčať. Preto sa aj zjavuje, lebo chce, aby sme aj my prišli a boli
tam kde je aj ona. Jej materinská túžba, aby sme boli tam, kde je
i ona je taká veľká, aká veľká je aj radosť, ktorú nosí v srdci.
Tak ako aj v prvý deň zjavenia 24.júna 1981, tak aj dnes nám
v náručí prináša svojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša. Na
rukách a v srdci nám prináša Boha, ktorého nám daruje a ku
ktorému nás vedie. Matka Mária chce, aby sme aj my počuli
anjelove slová tak ako pastieri: „Nebojte sa. Zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám
v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán (Lk 2, 10-11).
Narodil sa Spasiteľ sveta pre teba i pre mňa, pre každého človeka. Narodil sa Boh, aby
každému, kto ho prijme, dal moc stať sa Božím dieťaťom
( porov. Jn 1,12). Ježiš je jedinečná osoba v dejinách ľudstva, ľudského rodu. Iba vďaka tomu,
že existoval, že žil, nemáme právo zúfať, aj keby nás v živote zastihol akýkoľvek kríž,
choroba a utrpenie. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).
Boh dal svojho Syna Ježiša, aby spasil teba i mňa. Boh natoľko miloval človeka, že sám
zatúžil stať sa človekom a prijať na seba jeho život, jeho bolesti i samotnú smrť, aby ju zničil.
Oslavujeme Ježišove narodeniny. To je deň radosti a požehnania pre túto zem, pre celé
ľudstvo. Od jeho príchodu nič viac už v histórii ľudstva nie je také isté.
„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari
svetlo“ (Iz 9, 1). Aj my môžeme vyjsť zo svojich temnôt, chorôb a strachu, pretože Boh prišiel
do našej tmy, do našich hriechov a chorôb, aby to všetko v nás zničil.
Ježišovo narodenie nebolo príjemné ani idylické. Narodil sa v maštali medzi zvieratami „lebo
pre nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2, 7). Maštaľ je miesto, v ktorom žijú zvieratá. Tú
oblasť by sme najradšej ukryli pred sebou i pred ľuďmi. Hanbíme sa za ňu, lebo nie je čistá
a ani príjemne nevonia.
Ježiš sa chce aj dnes narodiť v maštaľke nášho srdca, v ktorej nebude všetko voňavé
a upravené. Ale Ježiš chce prísť do našich sŕdc, do nášho vnútra, aby nás prežiaril svojím
požehnaním, sebou samým.
Tohto a takéhoto Boha nám Matka Mária dnes prináša a daruje. S Ježišom sa i my môžeme
spojiť, pretože on je v nás. Vierou v neho, máme možnosť, ktorá je v nás stať sa všemohúcimi,
lebo on je Všemohúci a Všemocný. Vtedy budeme môcť byť odvážnymi svedkami Božej
prítomnosti a všemohúcnosti na tejto zemi, v situáciách a okolnostiach, v ktorých žijeme.
Matka je s nami a s ňou sme v bezpečí. Sme pod jej ochranou a príhovorom. Urobme aj my
všetko zo svojej strany preto, aby sme boli zo dňa na deň čoraz bližšie Ježišovmu a Máriinmu
Srdcu. Dovoľme jej, aby nás vzala za ruku a viedla k pokoju, ktorý nám Boh daruje.
Páter Ljubo Kurtović
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Úmysel modlitby na mesiac január:
Modlime sa za odvahu byť kresťanom a svedkom radostnej zvesti v tomto
svete.

P. Slavko Barbarić OFM
„MODLITE SA SPOLOČNE RADOSTNÝM SRDCOM“

Modliť sa spoločne
Mnohí sa ma často pýtali: čo je to modlitbová skupina a ako ju treba
viesť? Chcel som pomôcť pútnikom rôznymi odpoveďami, ktoré
som im dával, aby dobrú vôľu a dobré rozhodnutia, ktoré
prejavili, mohli aj uskutočniť.
Najskôr je potrebné si pripomenúť to, čo povedal sám Ježiš:
„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam
som ja medzi nimi.“ (Mt 18,19-20).
Teda už z biblického hľadiska má spoločná modlitba svoju zvláštnu
moc. Keď vieme, že modlitba je rozhovor s Bohom, potom je treba
zdôrazniť, že má svoj slovník, gramatiku, obsah. A musíme sa v nej
cvičiť tak, ako v každom jazyku.
Keď sa učíme nejaký jazyk a chceme ním hovoriť, tak sa musíme
rozprávať, bez rozhovoru sa ho nemôžeme naučiť. Ale taktiež, aby sme sa mohli s druhým
rozprávať, potrebujeme sa i sami cvičiť, učiť sa slovíčka a gramatiku.
Tak je to aj s modlitbou. Aby sa človek naučil dobre modliť, musí sa modliť aj s druhými. Ale,
aby sa mohol modliť s druhými, musí sa aj sám osobne modliť. Osobná modlitba je
podmienkou pre spoločnú modlitbu a spoločná modlitba pomáha človeku modliť sa osobne.
Ten, kto by sa modlil iba vtedy keď je s druhými, nemohol by rásť v modlitbe. A tomu, kto sa
nezapája do modlitby s druhými, v jeho samote a oddelenosti hrozí nebezpečenstvo, že sa
nikdy nenaučí modliť.
Prvá modlitbová skupina je rodina. Rodičia sa musia modliť s deťmi a deti s rodičmi. Tak, ako
nie je možné predstaviť si rodinu, v ktorej sa nerozpráva, tak nie je možné predstaviť si
kresťanskú rodinu bez spoločnej modlitby. To je rovnako dôležité pre rodičov i pre deti.
Matka Terézia hovorila: „Rodina, ktorá sa modlí, zostane spolu a rodina, ktorá zostane spolu,
rastie v láske!“
Pre deti je z výchovného hľadiska dôležite vidieť, ako sa rodičia modlia a ako sa s nimi učia
modliť. Všetci vieme o tom, že existujú stupne vo vývoji dieťaťa, kedy dieťa pokladá svojho
otca za najrozumnejšieho a najsilnejšieho človeka na svete. A to je pre osobný vývoj dieťaťa
dobré. Ale keď dieťa vidí svojho otca zopínať ruky a modliť sa, potom chápe, aj keď si toho
nie je vedomé, že tak ako ono zopína ruky pred otcom a matkou a o niečo ich prosí, že existuje
niekto vyšší a mocnejší, rozumnejší a bohatší ako otec. Takto sa srdce a duša dieťaťa otvára
pre nadprirodzenú skúsenosť a stáva sa schopné stretnúť Boha Otca, ktorý je
všemohúci, prevyšuje každé ľudské stvorenie, ktoré na ňom závisí. Preto je veľmi dôležité,
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aby sa rodičia modlili so svojimi deťmi, aby otec bol aktívny v modlitbe, a aby modlitba
v rodine bola pravidelná.
Ak sa rodičia spoločne nemodlia a ak sa nemodlia so svojimi deťmi, je ťažké očakávať, že sa
budú i deti modliť. Preto, ak dnes počujeme, že mladí sa nechcú modliť, to je vždy smutný
ukazovateľ toho, že rodičia zlyhali v modlitbovom živote. Počas rastu dieťaťa sa prejavuje
kríza modlitby, čo je úplne normálne, pretože krízy rastu sú situácie, v ktorých sa dieťa musí
rozhodnúť pre osobnú modlitbu a osobné stretnutie s Bohom. Krízy môžu pretrvávať aj dlhší
čas, ale tam, kde sa rodičia modlia spoločne s deťmi, tam aj deti prekonajú každú krízu a vyjdú
z nej ako zrelší veriaci. Každá rodina v každej dobe sa musí modliť, nezávisle od veku detí.
Deti rozumejú veciam a udalostiam a cítia i prežívajú rodinnú situáciu dokonca už pred
narodením. Aj keď nechápu, čo sa deje, aj keď nemôžu byť pokojné počas modlitby, je treba
ich učiť mať v úcte čas modlitby. Ten, kto sa modlí v rodine, ten sa ľahko zapojí i do
modlitbovej skupiny. Modlitbová skupina je potrebná pre rast viery dieťaťa.
Bolo by veľmi nebezpečné, keby rodičia znemožnili deťom stretávať sa so svojimi priateľmi
a rovesníkmi mimo domu. Tým by prekazili pravý rast dieťaťa a znemožnili by ich vstup do
života. Takisto by bolo pre výchovu viery dieťaťa nebezpečné, ak by sa nezapojilo do
modlitbovej skupiny mimo svojej rodiny.
Preto je dôležité, aby sa rodiny spoločne stretávali na modlitbe s deťmi.
Ak sú deti malé, to nie je prekážkou, pretože je pre nich dôležité, vidieť spoločne sa modliť
spriatelené rodiny i deti. Rodina, ktorá by nenavštevovala druhé rodiny, ukrátila by deti
o normálny ľudský rast, ochudobnila by ich o skúsenosť, ktorá je podstatne dôležitá pre ich
rast. Aj rodina, ktorá by sa nezúčastňovala modlitby s druhou rodinou, ohrozovala by rast
viery svojich detí.
Kým sa rodičia modlia, ak sú deti malé, môžu sa hrať, ale to bude vždy veľmi vážny
náboženský zážitok pre deti.
Na všeobecnú otázku ako sa modliť a ako viesť modlitbovú skupinu, treba najskôr upozorniť
na fakt, že modlitbová skupina je skupina priateľov. Nikto z nás sa nepýta ako sa treba stretnúť
s priateľmi. Všetci to dobre vieme. S priateľmi sa rozprávame, spievame, mlčíme, plačeme,
smejeme sa a radujeme sa podľa okolností, v ktorých sa jednotlivci nachádzajú.
Takto musíme chápať aj modlitbovú skupinu. To sú priatelia, ktorí sa stretajú, pretože sú
veriaci. A veriaci, ktorí sa stretajú, sú priatelia. Modlitbové stretnutie sa bude odvíjať podľa
duchovného stavu účastníkov. Stretnutie musí byť z jednej strany vyjadrením vnútorného
stavu jednotlivca a z druhej strany musí byť vedené a inšpirované Božím slovom.
Preto je rozhodujúce pre každú modlitbovú skupinu, aby sa usporiadala tak, aby všetci
účastníci vycítili svoje duševné rozpoloženie a našli pravú odpoveď a pomoc vo svojej
životnej situácii.
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KONTAKTY
Rusko:
Olga Knazjeva mail: knyazev@anrb.ru
tel. fax 007 3472771617 (pre Olgu)
Tel.mob: 07 9 17 464 3735
Ukrajina:
Slavik Tajps mail: karmelakriss@pobox.sk
tel: 00 380 503 724 077
Litva:
Danute Totoraytite mail: i.kondratiene@vdtat.lt
tel: 00 370 52 343 330
Lotyšsko:
Zinaida Lapsa mail: zinaida@eriga.lv
tel. mob: 00371 8318855, 003719139702
Slovensko: Marta Uchalová mail: marta@maria.sk
Tel:00421905412040
Medjugorje:
Terézia Gažiová mail : terezia.gaziova@tel.net.ba
tel.fax 00387 36 650 004
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