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Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja
25.8.2008
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam na osobné obrátenie.
Vy buďte tí, ktorí sa kajajú a svojím životom budú
svedčiť,
milovať,
odpúšťať
a
prinášať
radosť
Zmŕtvychvstalého do tohto sveta, kde môj Syn zomrel a
kde ľudia necítia potrebu, aby ho hľadali a objavovali vo
svojom živote. Klaňajte sa Ježišovi a nech sa vaša nádej
stane nádejou tým srdciam, ktoré nemajú Ježiša.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane
2.9.2008
“Drahé deti! Dnes vás, zhromaždených okolo seba, pozývam materinským
srdcom k láske k blížnemu. Deti moje, zastavte sa. V očiach svojho brata
viďte Ježiša, môjho Syna. Ak vidíte radosť, radujte sa s ním. Ak je bolesť v
očiach vášho brata, svojou nežnosťou a dobrotou ju odožeňte, pretože bez
lásky ste stratení. Iba láska jediná je účinná, ona koná zázraky. Láska vám
dá jednotu v mojom Synovi a víťazstvo môjho srdca. Preto, deti moje, milujte.”
Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky náboženské predmety a ešte raz
nás pozvala k modlitbe za našich pastierov.

***

ÚVAHA PRE MODLITBOVÉ SKUPINY
POZÝVAM VÁS NA OSOBNÉ OBRÁTENIE
Blahoslavená Panna Mária nás i v tomto posolstve, tak ako aj
v predchádzajúcom, pozýva na osobné obrátenie. Opakuje nám toto pozvanie, aby
nám zdôraznila dôležitosť a nevyhnutnosť nášho osobného obrátenia. Bez
obrátenia a premeny nie je možné priblížiť sa k Bohu. Obrátenie je neprestajný
každodenný proces, ktorý končí našou smrťou. Náš duchovný život je trvalým
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hľadaním Pána. My by sme ho nehľadali, ak by on prvý nehľadal nás. My by sme
po ňom netúžili, ak by on netúžil po nás.
Ak vo svojom duchovnom živote stále nenapredujeme, neobraciame sa
a nemeníme sa, je to znak, že sa vraciame späť. V duchovnom živote nemôžeme
stáť na jednom mieste. Počas všetkých rokov zjavení sú posolstvá Panny Márie
povzbudením a pozvaním na obrátenie a zmenu života. Najdôležitejšie posolstvo,
ktoré nám dala, je pozvanie na obrátenie. To je pozvanie z prvých stránok
Evanjelia. Nehovorí nám niečo nové a neznáme, ale hovorí nám to, čo už vieme
alebo sme zabudli. Matka nechce, aby čo len jedno jej dieťa bolo zatratené, ale aby
malo život v plnosti.

Ak vo svojom duchovnom
živote stále nenapredujeme,
neobraciame sa a nemeníme
sa, je to znak, že sa vraciame
späť. V duchovnom živote
nemôžeme stáť na jednom

Slovami posolstva sa osobne
obracia ku každému srdcu a chce,
aby sme sa my, ktorí počujeme jej
slová, začali obracať ako prví. Sme v
pokušení očakávať, že druhí začnú
prví odpúšťať, obracať sa a meniť sa.
Druhí sa začnú meniť až vtedy, keď
začneme my ako prví a dovolíme
Bohu, aby bol na prvom mieste
v našom živote. Iba vtedy, keď sa
odvážime veriť, môžeme spoznať Pána
a zjaviť ho i druhým.

mieste...

Náš
život
formujú
rôzne
medziľudské vzťahy. Nielenže máme
rôzne medziľudské vzťahy, ale my sami sme vzťahom. Preto všetko to, čo sme a čo
nosíme v srdci, sa odzrkadľuje na druhých ľuďoch. Takisto všetko to, čo je
v druhých ľuďoch, má vplyv aj na nás. Preto nás Panna Mária povzbudzuje, aby
sme obráteným srdcom svedčili, odpúšťali, milovali a prinášali radosť
Vzkrieseného. Tento svet nemá hlad po mŕtvych veciach, ale má hlad po Bohu. Nič
prechodné, dočasné a pozemské nemôže naplniť ľudské srdce zmyslom
a radosťou. To môže iba Boh, od ktorého pochádzame a ku ktorému ideme.
Bohužiaľ, je pravda, ako hovorí Panna Mária, že ľudia nepociťujú potrebu
hľadať Boha a vo svojom živote ho odkrývať. Autor knižôčky Nasledovanie Krista
to potvrdzuje, keď hovorí: „Svet sľubuje len chvíľkové a malicherné výhody,
a predsa mu ľudia slúžia veľmi dychtivo; ja sľubujem
zvrchované a večné milosti, a predsa srdcia
smrteľníkov sú ľahostajné. Hanbi sa teda, lenivý
a reptavý sluha, že títo ľudia sú obetavejší pre svoju
záhubu ako ty pre svoj život. Pravda, oni sa vo svojej
nádeji často klamú, ale môj sľub nikoho nesklame
a neprepustí naprázdno toho, kto mi dôveruje. Ja
odmeňujem všetkých nábožných. Dvojakým spôsobom
navštevujem svojich vyvolených – pokušením
a útechou. A dvojaké naučenie im denne dávam;
jedno, že karhám ich chyby, druhé, že ich
povzbudzujem, aby vzrastali v čnosti. Kto počuje moje
slová a pohŕda nimi, nech vie, že je nad ním niekto,
kto ho bude súdiť v posledný deň.“
Náš život je natoľko hodnotný a drahocenný, že
Boží Syn dal za nás život. Preto musíme byť zodpovední voči svojmu životu, ale aj
voči životu našich blížnych. Nie sme stvorení iba pre seba, ale aby sme slúžili
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a pomáhali aj druhým, aby všetci boli spasení. Panna Mária nás pri svojom zjavení
vo Fatime pozvala: „Modlite sa, modlite sa veľa. Obetujte sa za hriešnikov, pretože
mnohé duše odchádzajú do pekla iba preto, že sa za nich nikto neobetuje
a nemodlí.“
Náš život má zmysel až vtedy, keď je darovaný pre druhých, keď slúžime
druhým a keď sa „strávime“ v službe pre druhých. Iba vtedy budeme mať život v
plnosti, ako nám sľubuje Ježiš. On nikdy nikoho nesklamal a nemôže sklamať.
Modlitba: Blahoslavená Panna Mária, ty si požehnaná medzi ženami, ty si
požehnaná, pretože si uverila Pánovi, že sa splní všetko to, čo ti on povedal. Vypros
nám dar viery, aby sme uverili v plnosti Pánovi a jeho slovu a prísľubom. A Pánov
prísľub je, že prišiel preto, aby sme mali život v plnosti. Pán nám povedal, že prišiel
nie kvôli spravodlivým, ale kvôli hriešnikom. Prišiel nie preto, aby odsúdil, ale aby
spasil. Vypros nám, naša nebeská Matka, dar poznania, že potrebujeme neustále
obrátenie srdca. Pomôž nám svojím mocným príhovorom, aby sme sa nebáli
odovzdať sa Pánovi do konca, aby sme mohli svedčiť
o radosti, pokoji, láske a odpúšťaní v tomto svete,
ktorý je bez zmyslu a plnosti života, ktorý nám
prisľúbil Kristus. Nech všetci v našich srdciach vidia
nádej, ktorá pochádza od vzkrieseného Krista, ktorý
zvíťazil nad všetkým, čo ničí naše životy. Nech
Kristus skrze našu vieru a modlitbu vstane
zmŕtvych aj v nás a prostredníctvom nás aj
v našich blížnych, ktorých stretáme každý deň.
Páter Ljubo Kurtović

***

Drahí priatelia Kráľovnej pokoja!
I dnes buďme vďační za ten veľký dar, že počujeme Máriino pozvanie. Ďakujme za to,
že poznáme cestu, ktorou nás vedie.
Vizionár Ivan často opakuje na stretnutí s pútnikmi: „Panna Mária prichádza
k nám ako Matka nádeje. Neprichádza k nám preto, aby nás strašila, aby nám hovorila
o konci sveta, o druhom príchode Ježiša. Nie. Ona prichádza ako Matka nádeje.
Prichádza do našich unavených rodín, k unaveným mladým, unavenej cirkvi s posolstvom
nádeje. Prichádza, aby nám povedala: Boh existuje, tento svet má budúcnosť. Pokoj je
možný. Ale vy, drahé deti, musíte sa zmeniť, vy musíte postaviť Boha na prvé miesto vo
svojom živote. Ona nás k ničomu nenúti, nie je kritická, násilná. Ale vždy nám s láskou
ukazuje dobro a vedie nás k nemu.“
Keď pozorujeme súčasný svet, udalosti, osudy ľudí okolo nás, skutočne sa zdá,
akoby sa všetko rúcalo. Svet prechádza svojimi ťažkými krízami. Najväčšia kríza je
kríza viery v Boha, hovorí nám Panna Mária.
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Vždy znovu žasnem a nadchýňam sa príkladom Panny Márie, ktorá sa nedá ničím
zastaviť v láske. Trpezlivo, neúnavne nám opakuje, čo máme robiť, aby bolo „všetko
v poriadku“. Musíme sa denne obracať, denne sa rozhodovať pre dobro.
25.5.2005 nás pozýva: „Pozývam vás, aby ste boli mojimi vystretými rukami v tomto
svete, ktorý Boha dáva na posledné miesto.“
V iných posolstvách nám hovorí: „Drahé deti,
potrebujem vás, každý z vás je dôležitý, pomôžte mi.“ Áno,
“Drahé deti,
Panna Mária nás potrebuje, spolieha sa na nás. Ona nemá
nikoho iného okrem nás jednoduchých, maličkých. Aj potrebujem vás;
v poslednom posolstve nám preukazuje veľkú dôveru: „Vy
každý z vás je
buďte tí, ktorí sa kajajú a svojím životom budú svedčiť,
dôležitý;
milovať, odpúšťať a prinášať radosť Zmŕtvychvstalého do
pomôžte mi.“
tohto sveta, kde môj Syn zomrel a kde ľudia necítia potrebu,
aby ho hľadali a objavovali vo svojom živote.“ Toto je veľká
a zodpovedná úloha.
Nikdy si nemyslime, že sa nedá už nič robiť, nič sa nemení. Nestrácajme nádej
ako Ona. Buďme jej podobní. Prosme ju o dar pevnej viery, nádeje a lásky. Verme, že
dobro je mocnejšie ako zlo. Panna Mária nám tak jednoducho hovorí „Milujte“.
Ak milujeme, bez slov, s nežnosťou a dobrotou kráčajúc s ružencom v ruke, máme
istotu, že Mária v skrytosti všetko vedie k víťazstvu svojho srdca. Aj keby sa nám
všetko zdalo stratené, urobme všetko, čo je v našich silách a odovzdajme sa Jej.
Neochabujme. Keď vidíme chlad a nezáujem ľudských sŕdc, bojujme ešte viac. Panna
Mária nás učí, že modlitbou a láskou je možné dosiahnuť všetko, aj to, čo sa nám
ľudsky zdá nemožné. Prinášajme s Máriou nádej tomuto unavenému svetu.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa
uskutoční
v sobotu 6.9.2008.
Tento mesiac sa budeme modliť za
obrátenie hriešnikov.
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Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby
som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo
nie je dobré. Preto, moje milé deti, otvorte sa mi, aby som vám mohla odkryť a ukázať Boha,
ktorý vás miluje.25.8.1992

Milé deti, hľadáte znamenia a posolstvá a nevidíte, že vás Boh vyzýva v každom rannom
východe slnka na obrátenie a navrátenie sa na cestu pravdy a spásy. Veľa rozprávate, milé
deti, ale málo robíte pre svoje obrátenie. Preto sa obráťte a začnite žiť moje posolstvá, nie
slovami, ale životom a tak, milé deti, budete mať silu rozhodnúť sa pre skutočné obrátenie
srdca.25.9.1998

Milé deti, ste mi drahé, milujem vás všetkých a pozývam vás, aby ste sa mi priblížili a aby
vaša láska k môjmu Nepoškvrnénemu Srdcu bola vrúcnejšia. Chcem vás obnoviť a svojím
srdcom priviesť k Ježišovmu Srdcu, ktoré ešte dnes trpí za vás, a ktoré vás pozýva k
obráteniu a obnove. Cez vás chcem obnoviť svet. Pochopte, milé deti, že vy ste dnes soľou
zeme a svetlom sveta. Milé deti, pozývam vás i ľúbim a zvlášť vás prosím: obráťte sa!
25.10.1996

Povzbudzujte sa navzájom, milé deti, k modlitbe a láske. Nech sa vaša viera stane
povzbudením pre druhých, aby viac verili a milovali. Všetkých vás žehnám a pozývam vás,
aby ste boli bližšie k môjmu srdcu a srdcu malého Ježiša. 25.12.2001

Pozývam vás, aby ste vo všetkom boli príkladom pre iných, zvlášť v modlitbe a svedectve.
Drahé deti, bez vás nemôžem pomôcť svetu.
Želám si, aby ste vo všetkom so mnou
spolupracovali, a to i v najmenších veciach.
Preto, drahé deti, pomôžte mi, aby vaša modlitba
pramenila zo srdca a aby ste sa mi všetci úplne
odovzdali .25.8.1986

Drahé deti, chcem, aby ste pochopili, že Boh si
vybral každého z vás, aby ho použil vo veľkom
pláne spásy ľudstva. Nemôžete vedieť, aká veľká
je vaša úloha v Božom pláne. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe mohli
pochopiť, aký plán má Boh s vami. Ja som s vami, aby ste ho mohli dokonale
uskutočniť.25.1.1987

Modlite sa srdcom, milé deti, a nestrácajte nádej, lebo Boh miluje svoje stvorenia. On vás
chce spasiť, jedného za druhým, skrze moje príchody sem. Pozývam vás na cestu svätosti.
Modlite sa, a v modlitbe ste otvorení Božej vôli, a tak vo všetkom, čo robíte, uskutočňujete
Boží plán vo vás a cez vás.25.3.2003
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SPOLOČNE S DEŤMI CHODÍM PO DOMOCH, MODLÍME SA S ĽUĎMI RUŽENEC
Volám sa Nadeem Feroze. Pochádzam z Pakistanu, som katolík a v súčasnosti sa
pripravujem ako kandidát na vstup za novica rádu sv. Benedikta v opátstve sv. Vincenta,
Pennsylvania, USA. Pracujem ako učiteľ náboženstva v Škole sv. ruženca v meste Gujrat,
Pakistan. Možno niektorí z vás vedia, že kresťania v Pakistane sú diskriminovaní. My kresťania
sme finančne utláčaní a prenasledovaní kvôli svojej viere. Keď som jedného dňa videl, ako trpí
môj priateľ-kresťan, veľmi sa ma to i mojich priateľov dotklo. Priviedlo nás to k rozhodnutiu
žiť naozaj Dobrú zvesť.
V našej kresťanskej komunite je mojou najväčšou snahou pracovať s tínedžermi
a mladými ľuďmi a zapájať ich do pastoračnej služby. Mladí sú rozdelení do týchto skupín:
Katolícka mládež Zlatá hviezda (Práca s mládežou) a Študijné centrum Lashker –
Maryam. Ide o detskú službu modlitby sv. ruženca. Spoločne s deťmi chodím po domoch
a modlíme sa s ľuďmi sv. ruženec, vedieme modlitebné služby. Mojou úlohou je tiež viesť deti
tak, aby mohli učiť ostatných ľudí modliť sa modlitbu sv. ruženca. Okrem toho sa venujem
chudobným deťom a učím ich, ako sa majú o seba materiálne postarať. Podnikáme rôzne
festivaly, aby sme upevnili sebavedomie týchto ustráchaných
detí. Každoročne učím deti z farnosti katechizmus, aby sa tak
pripravili na prijatie prvého svätého prijímania. Som členom
CCL - Liga pár páru – a učím sa o prirodzenom plánovanom
rodičovstve. Túžim sa o tom dozvedieť viac, pretože ľudia
v Pakistane o tejto forme plánovania rodičovstva nevedia a ja
to vnímam ako veľmi potrebné. 80% ľudí si tento Boží dar
neuvedomuje, ako ani to, akú posvätnú úctu a dôvernosť to
prináša manželským párom. Veľmi túžim ľuďom o tom hovoriť.
Vo farnosti každoročne organizujeme trojdňový festival Panny
Márie, na ktorý prichádzajú tisícky ľudí z rôznych miest a rôznymi aktivitami, ako napríklad
spevom, divadelnými hrami, modlitbou sv. ruženca v skupinách, rozdávaním jedla chudobným
preukazujú svoju lásku a úctu k Panne Márii.
Veľmi ďakujem Pánovi, že som sa mohol svojimi modlitbami pričleniť k modlitebnej
skupine Svetlo Máriino v Medžugorií. Som v kontakte s niektorými jej členmi, ktorí sú veľmi
ochotní mi pomôcť, kedykoľvek to potrebujem. Som im veľmi vďačný, že mi prekladajú časopis
„Hlas Medžugoria“ do angličtiny, ktorý potom ja prekladám do
môjho rodného jazyka a rozprávam svojim ľuďom o posolstvách
Panny Márie z Medžugoria. Jej posolstvá sa ma osobne veľmi
dotýkajú. Vďaka časopisu „Hlas Medžugoria“ spoznávam to, čo si
Panna Mária s nami želá. Je to pre nás veľká príležitosť a veľké
šťastie, že Panna Mária s nami žije a hovorí k nám. Po tom, ako som
vstúpil do kontaktu so Svetlom Máriiným zisťujem, ako veľmi nás
Panna Mária ľúbi a ako sa o nás stará. Je to niečo nádherné. Ľudia z mojej farnosti majú Pannu
Máriu veľmi radi a majú k nej veľkú úctu. Posolstvá Panny Márie z Medžugoria prinášajú
v týchto ľuďoch naozaj ovocie. Vo svojej farnosti mám na starosti pastoračnú prácu s 1500
rodinami, no kvôli obmedzeným zdrojom nie som schopný rozširovať posolstvá Panny Márie po
celej tejto oblasti, v ktorej žijem. Verím však, že sa o to Ona, ako i o všetko ostatné, postará.
Zverujem seba i moju farnosť do vašich modlitieb.
Ak sachcete dozvedieť viac o situácii v Pakistane
http://www.radiovaticana.org/SLO/Articolo.asp?c=213960
Hlas Medžugoria
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„MODLITE SA SPOLOČNE RADOSTNÝM SRDCOM“
PANNA MÁRIA HOVORÍ O DIABLOVI
Diabol a hriech proti svätosti
Mária upozorňuje, že hriech je to, čo zastavuje
veriaceho na ceste k svätosti, pretože to využíva diabol,
ktorý odvádza veriaceho z cesty svätosti, rozdeľuje
a rozbíja. Vedomé rozhodnutie pre Boha a vedomé
rozhodnutie proti diablovi znamená pokračovať na ceste
svätosti, na ktorej nás ona chce sprevádzať až do neba. Jej
želaním a zmyslom jej príchodu je priviesť nás do neba.
„Drahé deti! Pozývam každého z vás, aby ste začali
žiť v Božej láske. Drahé deti, vy ste ochotné spáchať hriech
a bez rozmýšľania sa vydať do rúk satana. Pozývam vás,
aby sa každý z vás vedome rozhodol pre Boha a proti
satanovi. Som vaša Matka, preto vás chcem viesť k plnej
svätosti. Želám si, aby každý z vás bol šťastný tu na zemi a aby každý z vás bol
so mnou v nebi. To je, drahé deti, cieľ môjho príchodu sem, a moje želanie.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. mája 1987)
Panna Mária upozorňuje, že diabol chce všetkých zastaviť na ceste
k svätosti.
„Drahé deti! Prosím vás, aby ste od dnešného dňa nastúpili na cestu svätosti.
Milujem vás, a preto chcem, aby ste boli svätí. Nechcem, aby vás satan zviedol z
tejto cesty. Drahé deti, modlite sa a prijímajte všetko, čo vám Boh ponúka na ceste,
ktorá je trpká. Kto však vykročí touto cestou, tomu Boh odhalí všetku slasť a ten
potom ochotné prijme každé Božie pozvanie. Nezaoberajte sa maličkosťami. Túžte
po nebi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (25. júla 1987)
Tam, kde sa ona zjavuje a kde chce vytvoriť oázu pokoja, diabol striehne
a snaží sa prekaziť plány a všetko zmeniť na púšť. Panna Mária je ochotná
pomôcť, ale nemôže, ak to my nechceme, pretože sme slobodní a ona nám nechce
zobrať našu slobodu.
„Drahé deti! Viete, že som vám sľúbila oázu pokoja, ale neviete, že pri oáze je
púšť, kde satan číha a chce pokúšať každého z vás. Drahé deti, iba modlitbou
môžete premôcť každý satanov vplyv na svojom mieste. Som s vami, ale nemôžem
vám vziať vašu slobodu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (7. augusta
1986)
Pravda, treba dávať pozor, aby diabol nedostal priestor v našich rodinách
a cez malé veci nezničil pokoj a neohrozil vieru.
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste prežívali pokoj vo vašich srdciach
a rodinách. Milé deti, niet pokoja tam, kde sa nemodlí, a niet lásky tam, kde nie je
viera. Preto vás, milé deti, všetkých pozývam, aby ste sa dnes znovu rozhodli pre
obrátenie. Ja som blízko pri vás a všetkých vás, milé deti, pozývam do svojho
náručia, aby som vám pomohla, ale vy to nechcete a tak vás satan pokúša a vaša
Hlas Medžugoria
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viera sa stráca v úplných maličkostiach. Preto, milé deti, modlite sa
a prostredníctvom modlitby dosiahnete požehnanie a pokoj. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie!“ (25. marca 1995)
Z tohto aj z ostatných posolstiev jasne
vidieť:
Panna Mária potvrdzuje existenciu diabla,
ktorý je silný a neúnavne sa snaží ohroziť
a zničiť Božie dielo v nás, v Cirkvi a vo svete. Ak
sa však modlíme a milujeme, nemôže urobiť nič.
Modlitbou a láskou môžeme všetko zmeniť
v dobro.
„Drahé deti! Aj dnes vám chcem povedať: som s vami v týchto nepokojných
dňoch, keď satan chce zničiť všetko to, čo ja a môj Syn Ježiš budujeme. Chce vás
odviesť čo najďalej od kresťanského života a prikázaní, ku ktorým vás vyzýva
Cirkev, aby ste podľa nich žili. Satan chce zničiť všetko, čo je sväté vo vás a okolo
vás. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli pochopiť
všetko to, čo vám Boh dáva skrze moje príchody. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“ (25. septembra 1992).

***

9. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE MANŽELSKÉ PÁRY
Deviaty medzinárodný seminár pre manželské páry sa uskutoční v Medžugorí
od 5. do 8. novembra 2008.
Téma seminára je:

<< Problémy manželstva a rodín a ich riešenia >>
Program:
Streda,5. októbra 2008
13.00
16.00
17.00
kostole
21.00

Registrácia účastníkov
Úvod do seminára
Večerný modlitbový program v
(ruženec, sv. omša)
Adorácia

Štvrtok, 6. októbra 2008
09.00
09.30
12.00
15.00
17.00
kostole

Ranná modlitba
Prednáška, rozhovor
Tichá adorácia
Prednáška, rozhovor
Večerný modlitbový program v
(ruženec, sv. omša, adorácia)
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Piatok, 7. októbra 2008
06.30 Modlitba na Križevci
10.00 Prednáška, rozhovor
12.00 Tichá adorácia
14.00 Prednáška, rozhovor
16.00 Príprava na svätú spoveď
17.00 Večerný modlitbový program v
kostole (ruženec, sv. omša, poklona
Kristovmu krížu)

Sobota, 8. novembra 2008
07.00
09.30
10.00
12.00

Modlitba na Vrchu zjavenia
Ranná modlitba
Prednáška, rozhovor
Záverečná sv. omša

Koordinátor seminára je P. Miljenko Šteko
Odporúča sa priniesť si so sebou
1.
slúchadlá a malé rádio s FM frekvenciou
2.
Bibliu

3.

Seminár bude prebiehať vo dvorane za kostolom. Poplatok na krytie nákladov
seminára je 40 EUR za jeden manželský pár. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu:
seminar.marija@medjugorje.hr, alebo faxom na číslo: 00387 36 651 999 (pre Mariju
Dugandžić). Počet účastníkov je z priestorových dôvodov obmedzený, preto vás prosíme,
aby ste sa prihlásili čo najskôr, najneskôr však do konca septembra. Takisto prosíme všetky
zúčastnené manželské páry účastníkov seminára, aby si ubytovanie v Medžugorí zabezpečili
samostatne.
Prednášateľom na seminári je prof. Vlado Jukić, psychiater, narodený 1951,
ženatý, otec troch detí. Lekársku Fakultu ukončil v Záhrebe v 1976r. Špeciálne skúšky z
psychiatrie zložil 1982, promoval v roku 1989.V roku 1993 sa stal primárom. Doktorát
obhájil v roku 1997. Od roku 1978 do roku 1986 pracoval na psychiatrii v Popovači. Od
roku 1986 do roku 1994 na Psychiatrickej klinike KBC Rebro v Záhrebe. Od roku 1994 do
dnes je riaditeľom Psychiatrie Vrapče v Záhrebe. Od roku 1990 pracuje na Lekárskej fakulte
v Záhrebe na katedre pre psychiatriu: ako asistent od roku 1990 do roku 1998, ako docent
od roku 1998 do roku 2004 a od roku 2004 je i profesorom psychiatrie na tejto fakulte. Ako
profesor pôsobí aj na Lekárskej fakulte v Mostare a na Právnickej fakulte v Záhrebe.
Vyštudoval výchovu manželskej a rodinnej psychoterapie. Zúčastňoval sa početných
výchovných programov. Je špecialista sociálnej a súdnej psychiatrie. Je aktívnym
spolupracovníkom mnohých domácich ako aj zahraničných združení.
Vydal okolo 150 vedeckých a odborných prác je redaktor 8 kníh. Je riaditeľom
viacerých odborných a vedeckých projektov. Je členom redakcie dvoch časopisov, členom
viacerých odborných spoločností. Pracoval a pracuje vo viacerých odborných poradniach, je
odborným poradcom HZMO. Je stálym súdnym znalcom. Často vystupuje v médiách s
témami spojenými s psychiatriou. Za svoju prácu získal viaceré uznania i vyznamenania ako
aj Vyznamenanie prezidenta Chorvátskej Republiky.
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Časopis „Hlas Medžugoria“ je pozvaním pre všetkých, ktorí sa chcú modliť na úmysly
Kráľovnej pokoja a za uskutočnenie Jej plánov. Svedectvom svojho života chceme byť
Máriiným svetlom pre tento svet, šíriť pokoj. Ona nám povedala 25. 6. 2004: „Drahé deti! Aj
dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán
uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite sa a radujte sa so mnou z
každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú
mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie.“
Náš malý časopis vychádza každý mesiac od decembra 2004 po tom, ako Panna
Mária dá posolstvo 25-teho v mesiaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza v ruštine,
slovenčine, v litovskom a lotyšskom jazyku. Prostredníctvom časopisu Hlas Medžugoria sa
spájame s modlitbovými skupinami v krajinách východu. Modlia sa s nami naši bratia a
sestry v Rusku, na Ukrajine, v Litve, v Lotyšsku, v Moldavsku, v Bielorusku, v Kazachstane,
v Tadžikistane, Pakistane, na Slovensku a v Česku.
Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa dohody členov, najčastejšie raz za týždeň.
Stretajú sa v rodinách, alebo v kostoloch. Stretnutia sú jednoduché a pozostávajú z modlitby
ruženca, rozjímania nad Božím Slovom a posolstvom, zdieľania, modlitby na úmysly Panny
Márie, za potreby blížnych, zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá:
§
§
§
§
§
§

modliť sa tri ružence denne
postiť sa v stredu a v piatok
spovedať sa každý mesiac
zúčastniť sa na svätej omši, často prijímať, adorovať
modliť sa za kňazov a zodpovedných v cirkvi
stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa, podľa dohody členov

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v mesiaci. Kde je to možné,
členovia v ten deň organizujú modlitbové stretnutie, modlia sa tri ružence, slávia svätú
omšu, adoráciu, prečítajú rozjímanie z časopisu. Počas celého mesiaca sa modlíme na
úmysel, ktorý sa nachádza v časopise.

KONTAKTY
Rusko

Oľga Knazjeva

tel.fax: 0073472771617(pre Oľgu)
tel.mob: 07 9174643735

olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

Ukrajina

Duda Miroslav

tel: 00380 50 5026414

posmishka@mail.uz.ua

Litva

Danute Totoraytite

tel:

i.kondratiene@vdtat.lt,
mirija3@gmail.com

Lotyšsko

Zinaida Lapsa

tel. mob: 003718318855

00370 52 343 330

zinaida@eriga.lv

003719139702

nadkrenicinii@mail.ru

Moldavsko

Vladimír Nadkrenicinii

Pakistan

Feroze Nadeem

tel: 0092-053-3607924

christendomvillage@yahoo.com

Slovensko

Marta Uchalová

tel:

marta@maria.sk

Česká Rep.

Jana Prudká

Medžugorie

Terézia Gažiová

00421 905 412040

jprudka@email.cz
tel.fax: 0038763322042

terezia.gaziova@tel.net.ba

www.gospa.sk; www.medjugorje.ru; http://katolis.eks.lv/
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