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Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. marec 2009

D

" rahé deti! V tomto jarnom čase, keď sa všetko prebúdza zo zimného sna,
prebuďte i vy vaše duše modlitbou, aby boli pripravené prijať svetlo
Zmŕtvychvstalého Ježiša. Nech vás On, milé deti, priblíži k svojmu Srdcu,
aby ste sa stali otvorení pre večný život. Modlím sa za vás a orodujem za
vás pred Najvyšším za vaše úprimné obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie."
Hlas Medžugoria
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

PREBUĎTE SVOJE DUŠE MODLITBOU
Tak, ako si Ježiš poslúžil vo svojich podobenstvách obrazmi z prírody, tak nás
i Panna Mária chce skrze prírodu a jarné obdobie povzbudiť k duchovnému
prebudeniu. Aj v posolstve z apríla 1993 nás pozvala, aby sme išli do prírody a
pozorovali, ako sa príroda prebúdza, čo nám pomáha otvoriť svoje srdcia Bohu
Stvoriteľovi. V posolstve z 25. mája 1989 nám Panna Mária hovorí: „Pozrite, milé deti,
ako sa príroda otvára a dáva život i plod, tak vás i ja pozývam k životu s Bohom a k
úplnému odovzdaniu sa Jemu.“ Ako Matka, ktorá chce svojim deťom len to najlepšie,
pozýva nás na stretnutie s Bohom Stvoriteľom
Zmysel a cieľ zjavení
skrze to, čo nás obklopuje, a preto nám v posolstve
z 25. októbra 1995 hovorí: „Drahé deti! Dnes vás
Panny Márie je prebudiť
pozývam, aby ste išli do prírody, pretože tam
stretnete Boha Stvoriteľa.“ Skutočné stretnutie
v našom srdci smäd po
s Bohom skrze Jeho stvorenia nás privedie
k Nemu:„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste
Bohu Stvoriteľovi...
vo farbách prírody slávili Boha Stvoriteľa. On k vám
hovorí aj skrze najmenší kvet o svojej kráse a hĺbke
lásky, ktorou vás stvoril. Milé deti, nech vám modlitba vyviera zo srdca ako svieža
voda z prameňa. Nech vám pšeničné polia hovoria o milosrdenstve Božom ku každému
stvoreniu.“ (25. 8. 1999.)
Príroda, ktorá sa zo zimnej letargie prebúdza k novému životu, je dôkazom Božej
stvoriteľskej sily a Kristovho veľkonočného víťazstva nad smrťou, hriechom a zlom.
I samotná príroda nám chce povedať, ako veľmi v nás Boh chce obnoviť a stvoriť nové
a premenené srdce, ktoré bude schopné veriť, odpúšťať a milovať.
Stretnutie s Bohom sa neudeje bez nášho pričinenia a snahy. Preto nám chce
Matka Mária povedať: „.... prebuďte i vy svoje duše modlitbou, aby boli pripravené
prijať svetlo zmŕtvychvstalého Ježiša.“
Čítajúc posolstvá Panny Márie od začiatku
jej zjavení nájdeme iba málo posolstiev,
v ktorých
nás
výslovne
nepozýva
k modlitbe. Hovorí nám to o tom, aká je
vážnosť i potreba modlitby pre náš
kresťanský život. Modlitba, to nie je niečo,
čo môžeme prehliadnuť; nie je to niečo, čo
sa musí alebo čo by bolo užitočné urobiť;
nie je to niečo, čo Cirkev prikazuje, niečo,
čo môžeme vynechať, alebo bez čoho sa dá
žiť kresťansky, pretože bez modlitby
nemožno byť kresťanom. Aby sme sa ako
kresťania mohli spasiť, musíme veriť,
prijímať sviatosti, dodržiavať kresťanskú
morálku a nakoniec modliť sa. Modlitba je
životná potreba. Ako hovorí sv. Ján
Zlatoústy: „Nič sa nevyrovná modlitbe, ona
robí možným to, čo je nemožné a ľahkým to, čo je ťažké. Je nemožné, aby človek, ktorý
sa modlí, mohol hrešiť.“ Modliť sa alebo nemodliť sa je otázka nášho života a smrti.
Človek, ktorý sa modlí, nemôže byť zatratený. Kto sa nemodlí, určite je odsúdený.
Ani viera nie je možná, ak sa človek nemodlí. Sviatosti, ktoré prijímame, sú neplodné,
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ak sa nemodlíme. Ak sa neotvárame Bohu, je nemožné byť dobrým, šľachetným a
morálnym. Modlitba je ako droždie, bez ktorého chlieb nemôže byť chutný. Modlitba
je dýchaním duše. Človek zomiera vtedy, keď prestane dýchať.
Boh je neprestajne iniciatívny, a neustále pozýva každú osobu na tajomné
stretnutie v modlitbe. Boh robí prvý krok a človek druhý, ktorý je vždy odpoveďou na
Božie volanie. Katechizmus Katolíckej Cirkvi nás učí: „Nádhera modlitby sa ukazuje
práve tam, na okraji studní, kam prichádzame hľadať pre seba vodu. Tam prichádza
Kristus v ústrety každému človekovi, hľadá nás prvý a prosí, aby sme sa mu dali
napiť. Ježiš je smädný. Jeho prosba vychádza z hlbín Boha, ktorý po nás túži.
Modlitba, či to vieme, alebo nie, je stretnutie Božieho smädu s naším smädom. Boh má
smäd po tom, aby sme mali smäd po ňom.“ (KKC 2560). Boh i dnes hovorí každému
srdcu: „Som smädný“ a chce, aby sme zasýtili Jeho smäd.
Zmysel a cieľ zjavení Panny Márie je prebudiť v našom srdci smäd po Bohu
Stvoriteľovi, ktorý jediný môže naplniť naše srdcia a premeniť ich. Boh nás i dnes
prosí, aby sme sa k Nemu obrátili v modlitbe, aby sme od Neho mohli prijať božský
život a tak napredovali v dokonalosti lásky. Matkina túžba je, aby nás jej Syn Ježiš
priblížil k svojmu Srdcu, aby sme boli otvorení pre večnosť. Nech nám Panna Mária
vyprosí u svojho Syna skutočné obrátenie srdca.
Modlime sa: Blahoslavená Panna Mária, Kráľovná Pokoja, vďaka ti za tvoje
neúnavné srdce a slová, ktorými nás pozývaš, aby sme sa prebudili z duchovnej
letargie. Ty si, ó Mária, naša Matka a orodovníčka naša.
Prihováraj sa za nás i naďalej u svojho Syna, tak ako si
sa prihovárala v Káne Galilejskej za mladomanželov,
ktorí boli v nevôli kvôli nedostatku vína. Ty aj dnes vidíš
všetko to, čo nemáme a čo najviac potrebujeme.
Pohliadni aj dnes na naše srdcia, v ktorých niet pokoja.
Prihováraj sa za rodiny, v ktorých niet zhody a
porozumenia. Nech naše rodiny majú odvahu začať
spoločnú modlitbu, aby prostredníctvom modlitby mohol
zavládnuť pokoj, ktorý daruje jedine Boh. Mária, tak,
ako si prijala apoštola Jána z ruky svojho Syna, tak
prijmi aj každého z nás, každú našu úprimnú modlitbu,
s ktorou prichádzame ku Tebe. Odovzdaj nás aj dnes
svojmu Synovi, nech náš život bude neustále obetovanie
sa a odovzdanie do Božej vôle. Amen.
páter Ljubo Kurtović

***

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Ako múdro je usporiadané pôstne obdobie s jarným prebúdzaním prírody.
Mŕtva príroda ožíva. Spiace stromy začínajú svoj každoročný príbeh. Zem, polia,
tráva - celá príroda sa prebúdza k životu. Zároveň počujeme volanie Cirkvi:
“Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!" (Ef 5,14).
Ani naša nebeská matka nemôže mlčať v tomto radostnom očakávaní nového
života. Hovorí nám: “...prebuďte svoje duše modlitbou, aby boli pripravené prijať
svetlo Zmŕtvychvstalého Ježiša“. Vystupujúc na horu Križevac, vždy sa rada
zastavím pri poslednom zastavení, ktoré je na samotnom vrchole hory. Zobrazuje
Vzkriesenie. Páči sa mi ako umelec, Carmelo Puzzolo, výstižne vyjadril Máriinu
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školu. Ak ste ešte neboli v Medžugorií, pri výstupe na horu Križevac sa modlíme
Krížovú cestu. Každý výstup na túto horu je pre mňa novým stretnutím s Ježišom
v Máriinej prítomnosti. Na konci krížovej cesty po Ježišovej smrti a uložení jeho
tela do hrobu sa nachádza zastavenie vzkriesenia. Ježiš zvíťazil!
Niekedy Panna Mária žiadala členov
modlitbovej skupiny, aby sa pred krížom modlili
vstaň z mŕtvych a bude ti tajomstvá slávnostného ruženca. To je naozaj
veľmi výchovné. Panna Mária nás učí trpieť
s Ježišom.
V posolstve
z 27.3.1986
nám
svietiť Kristus!“
povedala “Ďakujem vám za všetky vaše obety
a pozývam vás k tej najväčšej obete, obete z lásky.“

„Prebuď sa, ty, čo spíš,

Pre nás všetkých je utrpenie a kríž ťažké. Modliť sa pred krížom tajomstvá
slávnostného ruženca znamená odkrývať cestu do večného života. Vidieť ďalej to,
čo nasleduje po kríži, po utrpení, po smrti. Ježišovo víťazstvo! Toto nám dáva silu
znášať naše utrpenia v každodennom živote. Pri modlitbe slávnostných tajomstiev
pred krížom vnikáme do tajomstva vykúpenia. Všetko by bolo zbytočné, keby Ježiš
nevstal z mŕtvych.
Aj naše utrpenia, kríže sú bez zmyslu ak ich neprežívame s Ním. Utrpenie je
dar, ak mu dáme zmysel, ak ho prijímame s láskou ako Ježiš. To je tajomstvo,
ktoré sa týka iba Jeho a nás.
Na otázku „ako“ alebo „čo“ sa treba modliť, aby sme sa naučili viac milovať
Ježiša, vizionárka Jelena Vasilj priateľsky odpovedá: „Rada sa modlím, rozjímam
krížovú cestu a utrpenie Pána.“
Krížová cesta je cesta do Ježišovho srdca. Od Neho sa učíme milovať, odpúšťať,
prijímať kríž, trpieť s Ním... aby boli všetci spasení. Učíme sa žiť malé - veľké
utrpenia s Ním. Žiť utrpenie s Pánom znamená kráčať s Ním ku Vzkrieseniu. Veď
odpustenie, rozhodnutie
milovať a všetko prijímať
z lásky k Bohu je vlastne
začiatok
vzkriesenia.
Stávame
sa
nositeľmi
nádeje,
svetla
a
vzkriesenia práve tam,
kde sa nachádzame.
Vieme, že to nie je vždy
ľahké, ale Panna Mária
nám sľubuje i v dnešnom
posolstve „Modlím sa za
vás a prihováram sa pred
Najvyšším
za
vaše
skutočné obrátenie.“
Nech v blížiacich sa
dňoch veľkonočnej milosti
naše srdcia zahoria láskou k Ježišovi trpiacemu a zmŕtvychvstalému. Mária,
Matka naša, ty, ktorá nám prinášaš Vzkrieseného Pána a svetlo večného života,
pomôž nám očakávať jeho víťazstvo v našich srdciach. Mária, chceme sa ti
úprimne podobať.
Terézia Gažiová
Hlas Medžugoria
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***

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu 4.4. 2009.
V tento mesiac sa budeme modliť za obrátenie hriešnikov,
za tých, ktorí žijú v ťažkých hriechoch
***

PPoossoollssttvvoo PPaannnnyy M
Máárriiee,, K
Krrááľľoovvnneejj ppookkoojjaa zz 22.. aapprrííllaa 22000099”
D
Drahé deti!
V mojich slovách je Božia láska.
Deti moje, to je láska, ktorá vás chce obrátiť k spravodlivosti a pravde.
To je láska, ktorá vás chce vyslobodiť z klamu.
A čo vy, deti moje? Vaše srdcia zostávajú zatvorené, sú tvrdé a
neodpovedajú na moje pozvania, sú neúprimné.
Materinskou láskou sa za vás modlím, pretože chcem, aby ste všetci vstali
z mŕtvych v mojom Synovi. Ďakujem vám.

Výročné posolstvo Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane z 18. 3. 2009
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimne a

dlho pozreli do svojich sŕdc. Čo v nich vidíte? Kde je
môj Syn a túžba, aby ste ma k Nemu nasledovali?
Deti moje, nech tento čas odriekania je časom, keď sa
sami seba opýtate: ´Čo si osobne odo mňa môj Boh
praje? Čo mám robiť? ´Modlite sa, postite sa a majte
srdce plné milosrdenstva. Nezabúdajte na svojich
pastierov. Modlite sa, aby sa nestratili, aby zostávali
v mojom Synovi, aby takto boli dobrými pastiermi pre
svoje stádo."
Panna Mária pozrela na všetkých prítomných a dodala: "Opäť vám chcem
povedať: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.
Ďakujem."
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...Osobitným spôsobom, milé deti, vás pozývam, aby ste sa modlili za
obrátenie hriešnikov, za tých, ktorí mečom nenávisti a každodenným
preklínaním prebodávajú moje srdce i srdce môjho Syna Ježiša. Modlime
sa, milé deti, za všetkých tých, ktorí nechcú spoznať Božiu lásku, hoci
patria do Cirkvi. Modlime sa, aby sa obrátili, aby Cirkev sa vzkriesila v
láske. Len láskou a modlitbou, milé deti, môžete žiť tento čas, ktorý je vám
daný na obrátenie. Dajte Boha na prvé miesto, potom sa vzkriesený Ježiš
stane vaším priateľom...25.3.1999

....Zvoľte si život, a nie smrť duše. Milé deti, v tomto čase, keď rozjímate
o Ježišovom utrpení a smrti, pozývam vás, aby ste sa rozhodli pre život,
ktorý sa zrodí skrze vzkriesenie, a nech sa váš život dnes obnoví
obrátením, ktoré vás privedie do večného života...25.3.1996
...Aj dnes som s vami osobitným spôsobom, rozjímam a prežívam v
svojom srdci Ježišovo utrpenie. Milé deti, otvorte svoje srdcia a dajte mi
všetko, čo je v nich: radosti, trápenia aj každú, ba i najmenšiu bolesť, aby
som ju mohla odovzdať Ježišovi, aby on svojou nesmiernou láskou zapálil
a premenil vaše trápenia na radosť svojho zmŕtvychvstania. Preto vám
pozývam, milé deti, osobitným spôsobom teraz, aby sa otvorili vaše srdcia
modlitbe, aby ste sa modlitbou stali
Ježišovými priateľmi...25.2.1999

...Dnes vás pozývam k láske. Milé deti,
milujte sa Božou láskou. V každom
okamihu, v radosti i v smútku, nech
prevažuje láska a tak láska zavládne vo
vašich srdciach. Vzkriesený Ježiš bude s
vami a vy budete jeho svedkami. Budem sa
s vami radovať a chrániť vás svojím
materinským plášťom. Zvlášť, milé deti,
budem s láskou hľadieť na vaše
každodenné obrátenie...25.3.2005

...Dnes večer vás prosím, aby ste si
zvlášť uctievali Srdce môjho Syna Ježiša.
Dajte zadosťučinenie za ranu spôsobenú
Srdcu môjho Syna! Jeho Srdce je zranené
všelijakými hriechmi..15.4.1984
...Milé deti, preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvätenia Ježišovi,
môjmu drahému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu....25.10.1988
Hlas Medžugoria
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Nezabudnime na sviatok Milosrdenstva
/V TOMTO ROKU 19.4.2009/
Keď som umieral na kríži, nemyslel som na seba, ale na úbohých hriešnikov a modlil som sa za nich k Otcovi...
Je len jedna cena, ktorou sa kupujú duše – utrpenie spojené s mojím utrpením na kríži...(DN 324)
Najviac milostí udeľujem dušiam, ktoré zbožne rozjímajú o mojom umučení. (DN 737)
V každej duši konám dielo milosrdenstva. Čím väčší hriešnik, tým väčšie má právo na moje milosrdenstvo.
(DN 723)
Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše,
zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho
milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia
k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi
a svätému prijímaniu dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. (DN 699) Ale
musí byť aj skutok. Žiadam uctievanie môjho milosrdenstva slávnostným
slávením tohto sviatku a vzdávaním úcty tomu obrazu, ktorý je namaľovaný.
Cez tento obraz udelím dušiam veľa milostí, on má pripomínať požiadavky
môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna. (DN
742)
V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti....
Sviatok Milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil
na prvú nedeľu po Veľkej noci. (DN 699)
Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepreniknuteľnom
milosrdenstve. (DN 570)

Ježišu dôverujem v Teba

Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa
spoľahla na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí.
(DN 453)

Vidíš tie duše, ktoré sú mi podobné v utrpeniach a opovrhnutí, tieto sa mi budú podobať aj v sláve...
(DN 446)
Skutočná veľkosť duše je v milovaní Boha a v pokore. (DN 427)
Pripomínam ti, dcéra moja, že vždy, keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho
milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho; vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých
hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj
pre druhých. (DN 1572)
Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri
zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. (DN 811)
Ó, aké veľké milosti udelím dušiam, ktoré sa budú modliť túto korunku. Vzrušia sa hlbiny môjho
milosrdenstva voči tým, ktorí odriekajú túto korunku. Hovor svetu o mojom milosrdenstve, nech celé ľudstvo
pozná moje nepreniknuteľné milosrdenstvo. Je to znamenie posledných čias, po ňom príde deň
spravodlivosti. (DN 848)

Sviatok božieho Milosrdenstva ustanovil Ján Pavol II., ktorý zomrel práve na jeho
vigíliu 2.4. 2005. Viac o božom milosrdenstve, príp. radu ako sa modliť korunku
nájdete na stránke www.boziemilosrdenstvo.sk
Hlas Medžugoria
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V mojom srdci je túžba odovzdávať Jej školu na
vlnách rádia „Úsvit“.
Moja cesta do Medžugoria, do školy Panny Márie, sa začala v roku 2006. Bolo to obdobie,
kedy som vo svojom živote prežíval veľkú krízu. Môžem povedať že to bol najťažší čas môjho
života. Cítil som však, že Panna Mária a Ježiš sú blízko mňa. Začal som sa viac modliť a
v modlitbe nachádzal útechu.
Náhodou som sa pri práci na internete dostal na stránku Medžugorie s posolstvami Panny
Márie. Spomínam si, ako mi vtedy bolo veľmi ťažko. Čítal som posolstvá Panny Márie a vo
svojom vnútri som cítil, že je to skutočne Jej hlas, ktorý ma volá a chce mi pomôcť.
Pomaly som začal žiť to, čo nám v posolstvách hovorí. Modlil som sa ruženec, často chodil
na svätú omšu, prijímal som Ježiša v Eucharistii. Spomínam si na svoju prvú úprimnú svätú
spoveď, keď som sa po dlhých rokoch života bez sviatostí rozhodol začať nový život. Prvé
pokusy postiť sa v stredu a piatok o chlebe a vode, tak ako nás pozýva Panna Mária, bolo pre
mňa veľmi ťažké. No Pán mi pomaličky dával silu pokračovať. Rozhodol som sa tiež, že budem
každý deň čítať Sväté Písmo. Zaľúbil som sa do svätej omše, často som prijímal Pána
v Eucharistii.
Pocítil som potrebu modliť sa spoločne s druhými, a tak som začal chodiť do modlitbovej
skupiny mladých, ktorí sa stretávajú každý piatok v našom chráme. Po čase som dostal ponuku
pracovať v kresťanskom rádiu „Úsvit“. Toto rádio pracuje už viac ako 7 rokov. Má okolo
100 000 poslucháčov a snaží sa prinášať radostnú zvesť.
Každý deň sa vysiela svätá omšu, ľudia prijímajú duchovný
pokrm, o čom svedčia vo svojich odozvách. A tak sa
spoločne modlíme a prežívame vieru. Sú ľudia, pre ktorých
je rádio „ Úsvit“ lúčom nádeje, cez ktorý prichádza Ježiš
do ich životov a rodín.
Dlhší čas som hľadal svoju službu v rôznych rubrikách
tohto rádia, svedčil som o Božej láske a pripravoval som si
duchovné materiály na rôzne témy. Keď som začal čítať
Hlas Medžugoria, spoznal som, že je to práve to, čo by som
chcel našim poslucháčom odovzdávať. Viem, že práve toto
je ten duchovný pokrm, ktorý naši poslucháči potrebujú. Už
vtedy som sa modlieval ruženec a prosil som o milosť
navštíviť Medžugorie. Stalo sa tak v roku 2007 počas Vianoc. Zakúsil som veľkú radosť
a istotu pokračovať v začatej misii. Keď som sa vrátil späť na Ukrajinu, s novým oduševnením
a entuziazmom som začal viesť rubriku „Hlas Medžugoria“. Druhý raz som navštívil
Medžugorie v máji 2008, potom opäť na Vianoce, a teraz v marci....
Každá púť do Medžugoria je pre mňa vždy novým odkrytím Božej lásky; objavenie nového
spôsobu, ako nájsť cestu k Ježišovi. Mária pozná najlepší spôsob, ako nás priviesť k Ježišovi.
V mojom srdci je túžba odovzdávať jej školu na vlnách rádia „Úsvit“. Uvedomujem si vážnosť
Jej posolstiev pre celý svet. Ďakujem Jej za to, že i mňa pozvala do svojho veľkého plánu.

Andrej, Ukrajina
Hlas Medžugoria
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LÁSKA, KTORÁ DÁVA, JE LÁSKA,
KTORÁ ŽIJE...
Položili ste si niekedy otázku – aký je zmysel môjho tela?
Každý človek je jednotou duše i tela. Tieto dva základné prvky nášho života sú
neoddeliteľné. Zo skúseností vieme, že všetko, čo sa odohráva v našom tele vplýva
i na našu dušu, a naopak, ak niečo trápi našu dušu, vplýva to i na naše telo.
Telo je viditeľným znakom neviditeľného tajomstva Božej lásky. Boh, ktorý stvoril
človeka z lásky ho tiež pozýva k láske. Toto základné povolanie každej ľudskej bytosti
je vpísané hlboko v našom vnútri. Sme povolaní milovať – a to srdcom i svojím
vlastným telom. Niektorí ľudia sú povolaní k láske prostredníctvom úplného
darovania samého seba druhému človeku v manželstve; iní sú zas povolaní k láske
prostredníctvom úplného odovzdania samého seba v panenstve Bohu. „Človek
nemôže nájsť v plnej miere sám seba, iba ak v nezištnej samožertve.“ (Gaudium et
Spes, 24)
Boh sám vyjadril svoju lásku k nám skrze telo. „...A slovo sa telom stalo...“ (Jn
1,14) Ježiš vydal svoje telo za toho, koho miluje... za Cirkev... za každého jedného
z nás. Boh sám nám ukázal, že pravá láska si vyžaduje úplné odovzdanie samého
seba. Prijal bolesť tela i duše. Trpel a zomrel, pretože miloval. Vzal na seba svoj kríž
a vystúpil na Golgotu. Kríž, ktorý niesol, bol tak ťažký, že pod jeho ťarchou padol Boží
Syn tri krát na zem. No šiel až na samotný koniec, aby sme my získali nový život.
Znaky nového života, ktoré nám Boh dáva, sa ukrývajú vo sviatosti krstu
a Eucharistie.
Pokúsme sa v týchto posledných pôstnych dňoch rozmýšľať o seba darujúcej
láske. O láske, ktorá zomiera sama sebe pre svojho milovaného, aby priniesla nový
život.
Jana Prudká
Hlas Medžugoria
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Slavko Barbarić OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Najkrajšie a najťažšie posolstvo
chvíľu sa zamyslela a spomenula si
na svoju otázku a odpoveď Panny
Márie.
Chcel som ďalej vedieť, prečo je
práve toto posolstvo to najkrajšie
i najťažšie. Ona odpovedala: „Zažiť
krásu lásky Panny Márie a vedieť, že
táto láska je darom, je v živote to
najkrajšie. No keď sa pokúšam
milovať druhých a dať im túto
lásku, je to tak ťažké, že sa často
hanbím za svoju nedostatočnú
lásku v porovnaní s vše objímajúcou
materinskou láskou Panny Márie“.

Počas

jedného zjavenia sa
vizionárka Mária Pavlovič opýtala
Panny Márie: „Panna Mária, máš pre
mňa niečo konkrétne?“ Odpoveď
znela: „Dávam ti svoju lásku, aby si
ju mohla dávať druhým!“
Pri jednej príležitosti som sa
opýtal tej istej vizionárky, či môže
vybrať zo všetkých posolstiev to
najkrajšie a najťažšie. Na krátku

Hlas Medžugoria

„Čo teda robiť?“, opýtal som sa
ešte raz. Vizionárka mi odpovedala:
„Modlím sa každý deň, aby som
mohla byť stále viac otvorená láske
Panny Márie a aby som ju mohla
odovzdávať
každému
človeku.
Modlím sa za druhých, aby boli
schopní pocítiť túto lásku a šíriť ju
ďalej. My sme veľmi vzdialení od
lásky jedeného k druhému, čo je
znakom, že sme ďaleko aj od Božej
lásky. A čím sme bližšie Božej láske,
ľahší bude náš život i vydávanie
svedectva druhým.“
Verím, že ani pre nás ostatných
nie je lepšia cesta, ako sa denne
modliť za dar lásky, aby sme mohli
zakúsiť
to,
čo
je
najkrajšie,
a uskutočňovať to, čo je najťažšie.
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ŠTRNÁSTY MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE
KŇAZOV
Štrnásty medzinárodný seminár pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí
od 29. 6. do 4. júla 2009.
Téma seminára:
«Vy ste moji priatelia... (Jn 15,14)»
PROGRAM SEMINÁRA
29. júna 2009, pondelok
13.00 - 18.00
Prihlásenie účastníkov (Nová hala)
18.00
ZAČIATOK SEMINÁRA
Modlitba ruženca, sv. omša,
Modlitba za uzdravenie a slávnostné
tajomstvá ruženca
30. júna 2009, utorok
8.30
Ranné chvály v latinskom jazyku,
adorácia
9.00
Prednáška, modlitba
12.00
Prestávka (Tichá adorácia)
15.30
Prednáška, modlitba
18.00
Večerný program (ruženec, sv. omša,
modlitba za uzdravenie, slávnostný
ruženec)
1. júla 2009, streda
8.30
Ranné chvály v latinskom jazyku, adorácia
9.00
Prednáška, modlitba
12.00
Prestávka (Tichá adorácia)
15.30
Prednáška, modlitba
18.00
Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, slávnostný
ruženec)
22.00
Adorácia
2. júla 2009, štvrtok
6.00
Ruženec na Vrchu zjavenia
9.30
Prednáška, modlitba
12.00
Prestávka (Tichá adorácia)
15.30
Prednáška, modlitba
18.00
Večerný program (ruženec, sv. omša, adorácia)
3. júla 2009, piatok
6.00
Krížová cesta na Križevci , sv. spoveď
15.30
Prednáška, modlitba
18.00
Večerný program (ruženec, sv. omša, poklona Pánovmu krížu)
4. júla 2009, sobota
8.30
Odchod k hrobu P. Slavka Barbarića, modlitba
9.00
Skúsenosti, svedectvá
Hlas Medžugoria
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UKONČENIE STRETNUTIA SV. OMŠOU O 12. HODINE
Koordinátorom stretnutia je p. Miljenko Šteko.
Prednášateľom na seminári je P. Ante Vučković, OFM. Narodil sa v r. 1958 v Sinj
ako prvé dieťa v početnej rodine. Je členom františkánskej provincie Najsvätejšieho
Spasiteľa so sídlom v Splite. Seminár a klasické gymnázium ukončil v Sinji, teológiu
v Makarskej a Záhrebe. Za kňaza bol vysvätený v r. 1983. Po kaplánskej službe
v Metkoviči a Mníchove študoval filozofiu v Mníchove a v Ríme, kde získal doktorát na
tému Dimenzie načúvania od Martina Heideggera. Filozofiu prednášal na Pápežskej
Univerzite Antonianum v Ríme a Františkánskom teologickom inštitúte v Makarskej.
V súčasnosti prednáša na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Splite, v rámci
ktorej prednáša aj na Filozofickej fakulte. Vedie duchovné cvičenia, semináre
a duchovné obnovy. Je duchovným sprievodcom a poradcom. Vydal niekoľko kníh.
Publikuje vo vedeckých a populárnych časopisoch.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na: seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom na tel. č.:
00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić).
Rovnako ako v predchádzajúcich rokov, aj počas tohto seminára poskytujú rodiny z
farnosti Medžugorie všetkým kňazom ubytovanie bezplatne. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si
budú sami zabezpečovať ubytovanie u svojich priateľov v Medžugoria, aby nám v prihláške
uviedli meno, priezvisko a telefónne číslo rodiny, v ktorej budú bývať. Kňazov, ktorí
nemajú priamy kontakt a možnosť zabezpečiť si ubytovanie sami prosíme, aby nám to označili
v prihláške, my im ubytovanie zabezpečíme.
Náklady seminára sa hradia piatimi sv. omšami odslúženými počas seminára v
Medžugorí.
Je potrebné si priniesť: celebret od svojho predstaveného, albu a štólu, Sv. Písmo,
malé rádio s FM frekvenciou so slúchadlami (potrebné na simultánny preklad).
Mnohí kňazi nemajú možnosť prístupu na internet a nevedia o tomto stretnutí. Preto
prosíme všetkých organizátorov pútí, modlitbové skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu
zverejnili v oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa tohto seminára mohlo
zúčastniť čo najviac kňazov. Nakoľko je to pre vás možné, prosíme, aby ste pomohli kňazom,
ktorí majú záujem prísť na seminár, no nemajú na cestu dostatok finančných prostriedkov. Za
vašu spoluprácu vopred ďakujeme. Nech Pán žehná vašu prácu a sprevádza vás príhovor
Kráľovnej pokoja.
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečilo pre kňazov bezplatnú dopravu. Autobus
z Bratislavy do Medžugoria odchádza v nedeľu večer 28. júna 2009. Príchod zo seminára do
Bratislavy je naplánovaný na nedeľu 5. júla 2009 v skorých ranných hodinách. Prihlásiť sa
možno v Mariánskom centre Medžugorie telefonicky na čísle: 0905 254 742, alebo mailom
na adrese: m-keckes@nextra.sk alebo písomne na adrese Mariánske centrum Medžugorie,
Františkánska 2, 811 01 Bratislava 1.
Dopravu pre kňazov zo Slovenska organizuje p. Vladimír Chromek. Zo Slovenska sa
odchádza 29.6., pričom trasa vedie celým Slovenskom prispôsobená miestam prihlásenia. V
prípade záujmu sa prosím prihláste čo najskôr.

Kontakt:
•

Vladimír Chromek
Tel. č. : 0517789898, 0903387800, 0902373505
email: v.chromek@zoznam.sk

•

Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01; Bratislava 1.
e-mail: m-keckes@nextra.sk

Hlas Medžugoria

tel.: 0905 254 742
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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, angličtine, nemčine, 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, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Kazachstane, Tadžikistane, Pakistane, USA,
Nemecku, 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)

olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

tel.mob: 07 9174643735
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
Moldavsko

Vladimír
Nadkrenicinii

nadkrenicinii@mail.ru

Pakistan

Feroze Nadeem

tel:

0092-053-3607924

Slovensko

Marta Uchalová

tel:

00421 905 412040

Česká Rep.

Jana Prudká

Medžugorie

Terézia Gažiová

christendomvillage@yahoo.com
marta@maria.sk
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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