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Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja
25.10.2008
Drahé deti! Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam,
aby ste sa modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom
vašich modlitieb zastavil satanov plán nad touto zemou,
ktorá je každým dňom stále viac vzdialená od Boha a na
miesto Boha stavia seba a ničí všetko to, čo je krásne
a dobré v dušiach každého z vás. Preto milé deti, ozbrojte
sa modlitbou a pôstom, aby ste si uvedomili, ako vás Boh
miluje a uskutočňujte Božiu vôľu. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.

***

ÚVAHA PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

MODLITE SA NA MOJE ÚMYSLY
Panna Mária nám i v tomto posolstve potvrdzuje svoju úlohu Orodovníčky,
Matky, Prostrednice u Boha za nás. Svätý Bernard hovorí: „Pretože nie si hoden toho,
aby ti Boh dal samého seba, On sa dal Márii, aby si ty prijal z Jej prečistých rúk
všetko, čo máš. Tak Boh vo svojom pláne určil, aby nedal nikomu nič skôr, ako by to
prešlo cez Máriine ruky.“
V súčasnej dobe, v tieto naše dni nám Boh vo svojej večnej láske posiela Matku
svojho Syna Ježiša. Chce nás povzbudiť, pozvať a prebudiť srdcia, ktoré spia pre
všetko to, čo je sväté a večné.
Mária je milostiplná. Ona je plná Boha a celá nasmerovaná k Bohu. V Jej
Nepoškvrnenom srdci je horiaca túžba, aby sa naše srdcia naplnili milosťou
a Bohom. Boh Jej daroval veľkú moc, aby
sa prihovárala pred Jeho trónom. Preto
Ona kráča s Cirkvou svojho
naša nebeská Matka chce, aby sme sa
modlili, aby nám mohla pomôcť. Ona
Syna, kráča s nami, ktorí
ostáva nemohúca pred Bohom, ak my
neodpovieme na Jej pozvania.
sme ešte na ceste do cieľa vo
Zo životnej skúsenosti vieme, že
večnosti.
lepšie vidíme, keď sme na vrchole
nejakého kopca ako pod kopcom. Náš pohľad je vtedy nad zemou, lepšie povedané
nad ľudskými, sebeckými záujmami, posudzovaním a odsúdením. Panna Mária sa
nachádza „na vrchole“ hory, teda v nebeskej sláve, a preto vidí lepšie.
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Preto i naša modlitba bude celkom určite vyslyšaná, ak sa budeme modliť
k Márii, pretože Ona vidí naše potreby a momentálnu situáciu, v ktorej sa
nachádzame. Preto nás i pozýva: „...modlite sa za moje úmysly.“ Ona sa modlila
s apoštolmi očakávajúc Ducha svätého, ktorého Ježiš prisľúbil svojim apoštolom,
svojej Cirkvi. Máriina úloha v Cirkvi sa nezmenila ani po jej nanebovzatí do nebeskej
slávy. Ona kráča s Cirkvou svojho Syna, kráča s nami, ktorí sme ešte na ceste do
cieľa vo večnosti.
To, čo nás učí Božie slovo v Biblii, to, čo nám cirkev hovorí v priebehu svojich
dejín, to nám potvrdzuje Panna Mária i v tomto posolstve. Nebeská Matka nás pozýva
k modlitbe, aby sme zastavili satanov plán nad touto zemou. Na zemi prežívame život
ako duchovný boj. Tento duchovný boj bude trvať do opakovaného príchodu Ježiša
v sláve.
V mnohých svojich posolstvách nás Panna Mária upozorňovala na satana. Ona
nás nechce strašiť, ale upozorniť. Práve tak ako to robil i svätý apoštol Peter: „Buďte
triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by
zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že
také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po
celom svete.“ ( 1Pt 5, 8-9)
Ak sme zakorenení v Kristovi a žijeme
spoločenstvo s Ním a v Duchu svätom s Otcom,
nemusíme sa satana a jeho anjelov báť. Napriek
všetkej zastrašujúcej aktivite satana v súčasnom
svete musíme zostať pokojní, neochabovať a byť
presvedčení, že Boh nedovolí satanovi pokúšať
nás nad naše sily.
Kristus už vybojoval víťazstvo proti diablovi.
Iba v Kristovi i my môžeme a musíme byť
účastníci konečného víťazstva nad diablom a jeho
kráľovstvom nenávisti a lži, aby sa uskutočnilo
kráľovstvo pravdy a lásky, kráľovstvo konečného šťastia a blahoslavenstva na veky
vekov. Nech nás Panna Mária privedie ku konečnému víťazstvu s Kristom v sláve.
Pomodlime sa: Presvätá Matka, ty si naša skutočná Matka, a my sme tvoje
biedne deti. Ty vidíš rozdiel medzi tvojím a naším srdcom. Prosíme ťa, Matka, zmiluj
sa nad našou biedou. Úplne ti odovzdávame naše biedne srdcia. Kvôli dobrote tvojho
materinského srdca úplne vykoreň v srdciach tvojich detí všetko, čo nie je podľa tvojej
vôle a čo by ťa mohlo zarmútiť. Panna Svätá, naplň naše srdcia božským duchom,
ktorým je zaplavené tvoje srdce, aby sme sa mohli odoprieť zvádzaniu a klamstvám
satana. Daj, aby sme i my prijímali z plnosti tvojej milosti. Obetujeme ti a zasväcujme
ti svoje telo, dušu, celú našu bytosť a všetko, čo nám patrí, naše životy i našu
večnosť. Tebe, Matka, zverujeme celý svet. Prostredníctvom našej modlitby a viery
nech Ježiš, tvoj Syn a náš Spasiteľ, oslobodí všetkých, ktorí sú zotročení zlými duchmi.
Nech sa Božia milosť dotkne každého srdca, ktoré je zotročené nenávisťou
a klamstvami. Nech pokoj, ktorý je v tvojom srdci, ó Matka, naplní každé srdce.Amen.
Páter Ljubo Kurtović

***
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
I dnes nás Panna Mária s dôverou zveruje úlohu pozývajúc nás
k spolupráci, keď nás pozýva modliť sa na Jej úmysly. „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...“ : povedala nám
Mária v posolstve 25.6.2004.
Nikto nevie lepšie ako mama, čo deti potrebujú. Nebeská Matka pozná
najlepšie, čo je teraz v tejto chvíli pre nás, Jej deti, najlepšie. Modliť sa a
obetovať za jej úmysly znamená darovať Jej veľkodušne svoje túžby a plány.
Ako nám o tom hovorí 25.9.1991. „Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a
obete venovali na moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo
je najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé deti, za to,
čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy.“
Koľko krát si myslíme: „Veď toto je teraz také dôležité, toto potrebujem.“
Skúsme to inak. Veď mi nevieme, čo je pre nás lepšie, ale Ona to vie.
Dôverujme Jej ako malé deti svojej mame. Modlime sa k Nej: „Mária, ja neviem
čo je pre mňa dobré, ale Ty to vieš. Ja sa budem modliť za Tvoje úmysly a Ty
sa postaraj o to, čo je pre mňa a pre celý svet dobré. Ty sama najlepšie vieš,
akým spôsobom to môžeme dosiahnuť.“
Pri jednej príležitosti Ježiš hovorí sv.
Kataríne Sienskej: „Ty sa staraj o moje
veci a ja sa budem starať o tvoje.“ I my
môžeme s touto myšlienkou prežívať
tento mesiac.

Pri jednej príležitosti Ježiš
hovorí sv. Kataríne
Sienskej: „Ty sa staraj o

Panna Mária nikdy nestavia na prvé
moje veci a ja sa budem
miesto seba. Vždy je to Ježiš, ku ktorému
nás vedie. Nech bude Jej pokora vždy
starať o tvoje.“
našim príkladom. Modlitbou a pôstom
staviame na prvé miesto Jeho a odkrývame Jeho lásku. Keď sme v Jeho láske
nemusíme sa ničoho báť. „Modlitbou a pôstom, môžeme zastaviť dokonca
i vojny; kto sa modlí nebojí sa budúcnosti a kto sa postí nebojí sa zla“ - učí nás
Panna Mária.
Naše spoločné stretnutie v prvú sobotu sa začína sviatkom Všetkých
svätých, oktávou k dušiam v očistci. Svätý otec Benedikt XVI. nám minulý rok
na sviatok Všetkých svätých povedal: „Uprostred zástupu svätých žiari Panna
Mária, pokorná a najvyššia z bytostí. Ak vložíme svoju ruku do jej dlane,
budeme smelšie kráčať po ceste svätosti. Jej zverme naše každodenné úsilie a
prosme ju dnes aj za našich drahých zosnulých v dôverčivej nádeji, že sa
jedného dňa všetci spoločne stretneme v slávnom spoločenstve svätých.“
Terézia Gažiová

***
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***

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční v sobotu
1.11.2008.
V tento mesiac sa budeme modliť za ZA ÚMYSLY PANNY
MÁRIE, I ZA VŠETKÝCH TÝCH, KTORÍ SÚ POD VPLYVOM
DIABLA, ZOTROČOVANÍ ZLÝMI DUCHMI.
***

ZÍSKANIE ODPUSTKOV PRE DUŠE V OČISTCI V ČASE OD
1. DO 8. NOVEMBRA:

1. návšteva cintorína spojená s
modlitbou Otče náš a Verím
v Boha
2. prijatie Eucharistie v stave
milosti
3. modlitba na úmysel Sv.
Otca (Otče náš, Zdravas,
Sláva Otcu)
4. vylúčiť pripútanosť (záľubu
i zvykovosť) k hriechu (aj
všednému)

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše
v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu
a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, získate nových orodovníkov,
ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky pozemské veci nie sú pre
vás dôležité, že jedine po nebi má človek túžiť.“ 6.11.1986

Hlas Medžugoria
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…S veľkou radosťou vo svojom srdci ďakujem vám za všetky modlitby, ktoré ste v týchto
dňoch obetovali na moje úmysly. Vedzte, milé deti, neoľutujete ani vy ani vaše deti. Boh
vás obdarí veľkými milosťami a dosiahnete večný život….25.6.2006
…prosím vás, drahé deti, aby ste nasledovali moju cestu a prežívali ju. Drahé deti, milujem
vás, a preto vás už neviem koľký raz pozývam a ďakujem vám za všetko, čo konáte na moje
úmysly. Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás mohla ponúknuť Bohu, aby som vás ochránila a
viedla po ceste spásy… 25.7.1987
... Želám si, aby ste vy, drahé deti, pomohli uskutočniť všetko, čo Boh zamýšľa v tejto
farnosti. Keď sa nemodlíte, nemôžete odhaliť moju lásku a plány, ktoré má Boh s touto
farnosťou a s každým jednotlivcom. Modlite sa, aby vás satan nepritiahol svojou pýchou a
falošnou silou. Ja som s vami a chcem, aby ste mi verili, že vás milujem... 25.11.1987
…Ďakujem vám za vaše modlitby a za lásku, ktorú mi
preukazujete. Pozývam vás, aby ste sa rozhodli modliť sa
na moje úmysly. Drahé deti, obetujte deviatniky tam, kde
a s čím sa cítite byť najväčšmi spojení. Chcem, aby váš
život bol spojený so mnou. Ja som vaša matka a prajem si,
milé deti, aby vás nezviedol satan, pretože vás chce viesť
po nesprávnej ceste, ale nezvedie vás, ak mu to
nedovolíte. Milé deti, preto obnovte modlitbu vo svojich
srdciach a potom pochopíte moje pozvanie a moju živú
túžbu pomôcť vám… 25.7.1993
…Zvlášť vás pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly,
tak aby som vás mohla predstaviť môjmu Synovi Ježišovi,
a on premení a otvorí vaše srdcia láske. Keď budete mať
lásku v srdci, zavládne vo vás pokoj… 25.7.2004
…I naďalej potrebujem vaše modlitby. Pýtate sa: Prečo toľko modlitieb? Rozhliadnite sa
okolo seba, drahé deti, a uvidíte, ako veľmi sa rozmohol hriech na tejto zemi. Preto sa
modlite, aby Ježiš zvíťazil… 13.9.1984
…Pozývam vás, drahé deti, na modlitbu srdcom. Viete, že bez modlitby nemôžete pochopiť
všetko, čo Boh plánuje s každým z vás. Preto sa modlite! Želám si, aby sa prostredníctvom
každého z vás splnil Boží plán, nech rastie všetko to, čo vám Boh vložil do srdca. Preto sa
modlite, aby vás Božie požehnanie ochraňovalo od všetkého zla, ktoré vám hrozí…
25.4.1987
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SVEDECTVO
Narodil som sa v katolíckej rodine. K viere ma viedla a vychovávala stará mama.
Moji rodičia sa nemodlia a ani nechodia do kostola. Keď som prijal sviatosť birmovania,
moje príchody do kostola sa tiež skončili. Nikdy ma to tam nebavilo, nerozumel som
takmer ničomu, čo sa tam odohráva. S príchodom na strednú školu sa začali moje nočné
výlety, zábavy, drogy, diskotéky, alkohol, dievčatá…
Zmaturoval som a začal som pracovať. Stretol som dievča o ktorej som si myslel, že je to
„iba na chvíľu“. Ale náš vzťah postupne narástol v hlbokú lásku. Pomaličky sme si začali
plánovať spoločnú budúcnosť. Mal som ju veľmi rád. Jedného dňa mi povedala, že náš
vzťah sa končí, pretože sa rozhodla, že už viac nechce vážnu známosť a „chce si užívať“.
O necelé dva týždne som ju videl s druhým chlapcom. Toto ma úplne položilo. V tej chvíli
som si myslel, že pre mňa sa život už skončil. Úplne som stratil zmysel, prečo mám žiť.
Každý nasledujúci deň som riešil pitím alkoholu a zvýšěním fajčenia cigariet. Každé ráno
som sa prebúdzal s úzkosťou a smútkom. K ničomu to neviedlo, rozmýšťal som o živote a
smrti. Tri týždne som sa utápal v beznádeji, depresii, smútku.
Vtedy som si spomenul na svojho dobrého priateľa, ktorý pred dvoma mesiacmi odišiel do
Medžugoria. Žije tam v jednom malom spoločenstve. Poprosil som ho, či by som nemohol
prísť na nejaký čas i ja. Odpoveď bola-áno.

A tu v Medžugorí sa stal zázrak. Po ôsmych rokoch som sa opäť vyspovedal.

Nevedel som, ako sa mám na to pripraviť, ale pomohli mi moji noví priatelia. Naučil som sa
modliť ruženec, ktorý som dovtedy nepoznal. Prvý krát som počul túto modlitba až na púti
do Medžugoria. Odteraz sa ruženec stal súčasťou môjho každodenného života. Odkrývam
zo dňa na deň silu Eucharistie, spoločnej modlitby v kostole. Som veľmi dotknutý
svedectvami ľudí, ktorí sa tu uzdravili, začali cestu svojho obrátenia. Pociťujem tu silu a
prítomnosť Božej lásky, ktorá vo mne vyvoláva pokoj a nádej do mojej budúcnosti. Verím,
že môj život je v Pánvých rukách a on ma povedie ďalej. Ďakujem Panne Márii za to, že mi
otvorila oči a priviedla ma k skúsenosti Božej lásky.

Peter, Slovensko

Hlas Medžugoria
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IN MEMORIAM
24.11. si s láskou pripomíname
8. výročie smrti otca
SLAVKA BARBARIČA
zosnulého po modlitbe Križovej cesty
na hore Križevac
24.11.2000

Žalm 122
Zaradoval som sa, keď mi povedali:
"Pôjdeme do domu Pánovho."
Naše nohy už stoja v tvojich bránach,
Jeruzalem.
Jeruzalem je vystavaný ako
mesto spojené v jeden celok.
Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby
podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
Lebo sú tam súdne stolice,
stolice domu Dávidovho.
Pre Jeruzalem proste o pokoj:
"Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb
istota v tvojich palácoch."
Kvôli svojim bratom a priateľom
budem hovoriť: "Pokoj s tebou!"
Kvôli domu Pána, nášho Boha,
budem prosiť o šťastie pre teba.
Hlas Medžugoria
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Slavko Barbarić OFM

„MODLITE SA SPOLOČNE RADOSTNÝM SRDCOM“
SVÄTOSŤ
Vo viac ako 30 posolstvách pozýva Panna Mária
k osobnej svätosti a svätosti rodinného života. Keď nás
pozýva k svätosti, vychádza plne z biblického odkazu
a z prvotného želania Boha, aby sme boli svätí, tak ako je
On svätý.
Ako sa človek stáva svätým a čo to znamená? Je
pravda, že existuje veľa nesprávnych pojmov svätosti,
svätého a svätých, a preto existuje aj presvedčenie, že to
obyčajní ľudia – smrteľníci a hriešnici – nemôžu
dosiahnuť, že stav svätosti je určený iba pre osobitne
vyvolených. Avšak Panna Mária pozýva k svätosti života
všetkých bez rozdielu. Ak Boh zjavuje svoju vôľu a chce, aby sme boli svätí, tak je
to možné pre nás všetkých, pretože On nemôže pozývať ľudí k niečomu, čo nie je
možné.
Nedorozumenia vznikajú, pretože pod „svätým“ sa chápe niečo mimoriadne,
čo sa dialo a deje v živote tých, ktorých Cirkev oficiálne vyhlásila za svätých.
Vo svojom pôvodnom význame slovo KADOSH (svätý) v hebrejčine znamená
„oddelený“, „odseknutý“ a vzťahuje sa na oddelenie od profánneho. V biblickom
odkaze dostáva pojem „svätý“ plný význam, ktorý nie je iba negatívny v zmysle
oddelenia od profánneho a svetského. Boh sa zjavuje ako „svätý“ a ako prameň
svätosti a každá ďalšia svätosť dostáva obsah skrze Boha, ktorý je svätý. Boh je
svätý, pretože miluje a svojou láskou víťazí nad diablom a hriechom, ktorý
oddeľuje svet od Boha.
Podľa svojho významu v iných jazykoch, napr. v latinčine, „sanctus“
pochádza zo slova „sancire“, „ohradiť“, teda z významu „oddeliť“, v nemčine
„heilig“ pochádza zo slova „Heil“, „zachránený, zdravý“, a v angličtine „holy“
pochádza z koreňa „whole, wholeness“, čo znamená „zdravý“, ale aj to, čo je
v celku, úplné. Obsahom svätosti je láska, ktorá zachraňuje od hriechu, lieči
a napĺňa zachránených a robí ich svätými.
Svätý Pavol nazýva kresťanov „svätými v Kristovi“, pretože sú posvätení
prítomnosťou Ducha Svätého, v ktorom boli pokrstení (porov. 1 Kor 1, 2; 1, 16; Ef
2, 22). Kresťan je krstom oddelený od sveta zla a hriechu a vo svojom ďalšom
kresťanskom živote je pozvaný prenikať do svätosti svojím rastom v láske.
Keď sa kresťan modlí a postí, oddeľuje sa od sveta, keď sa spovedá,
oslobodzuje sa od hriechu, ktorý ho vracia do sveta, keď slávi obetu omše,
mimoriadnym spôsobom preniká do Kristovej obety, ktorá posväcuje, pretože sám
seba posväcuje pre svojich, aby aj oni boli posvätení (porov. Jn 17, 24)
V tomto zmysle treba chápať všetky posolstvá Panny Márie.
***
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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:

00370 52 343 330

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

Lotyšsko

Zinaida Lapsa

tel. mob: 003718318855

zinaida@eriga.lv

003719139702

nadkrenicinii@mail.ru

Moldavsko

Vladimír Nadkrenicinii

Pakistan

Feroze Nadeem

tel:

0092-053-3607924

christendomvillage@yahoo.com

Slovensko

Marta Uchalová

tel:

00421 905 412040

marta@maria.sk

Česká Rep.

Jana Prudká

Medžugorie

Terézia Gažiová

jprudka@email.cz
tel.fax: 0038763322042

terezia.gaziova@tel.net.ba

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