H
Hllaass M
Meed
džžu
uggo
orriiaa
Časopis modlitbových skupín
Máj 2009

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2009

D

" rahé deti!
Dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili za pokoj a aby ste ho
dosvedčovali vo svojich rodinách, aby sa pokoj stal najväčším pokladom na
tejto nepokojnej zemi. Som vaša Kráľovná pokoja a vaša Matka. Chcem vás
viesť cestou pokoja, ktorý prichádza len od Boha. Preto modlite sa, modlite
sa, modlite sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."
Hlas Medžugoria
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

M0DLITE SA ZA POKOJ, KTORÝ PRICHÁDZA LEN OD BOHA
Blahoslavená Panna Mária sa v Medžugorí predstavila vizionárom slovami: „Ja
som vaša Matka a Kráľovná Pokoja.“ Potvrdzuje nám to aj svojim posledným
posolstvom, ktoré dáva prostredníctvom vizionárky Márie každého 25. v mesiaci, a to
od 25. januára 1987. Prostredníctvom posolstiev a zjavení nám Panna Mária nehovorí
o budúcich udalostiach, ale chce, aby sme v prítomnom okamihu histórie a svojho
života vierohodne žili svoju vieru v Boha. Jej zjavenia a posolstvá nie sú
predpovedania budúcnosti, ale sú to prorocké zjavenia a posolstvá, ktorými nás chce
prebudiť a pozvať k životu a svedectvu Radostnej zvesti, ktorú nám priniesol a ohlásil
jej Syn a náš Spasiteľ Ježiš Kristus.
Jedno z najčastejšie spomínaných slov v posolstvách Panny Márie je pokoj.
Prvé posolstvo Panny Márie znelo: „Pokoj, pokoj, pokoj nech zavládne medzi Bohom
a medzi ľuďmi.“ Pokoj je túžba, ktorú sám Stvoriteľ vložil do ľudského srdca. Sme
svedkami, že je stále viac nepokoja v ľudských srdciach, rodinách, medziľudských
vzťahoch i vo svete. Práve preto nás Matka Mária pozýva na modlitbu za pokoj. Je
dôležité pripomenúť si niektoré jej posolstvá:
„....Milé deti, nebojte sa, lebo ja som s vami aj vtedy, keď si myslíte, že niet
východiska a že satan zavládol. Ja vám prinášam pokoj. Som vaša Matka a Kráľovná
pokoja.“ (25.7.1988.)
"Drahé deti! Pozývam vás k pokoju. Prežívajte pokoj vo svojich srdciach a vo svojom
okolí, aby všetci spoznali pokoj, ktorý neprichádza od vás, ale od Boha (25.12.1988).
„...Dnes vás pozývam k pokoju. Prišla som sem ako Kráľovná pokoja a chcem vás
obdariť svojím materinským pokojom. Drahé deti, milujem vás a chcem vás všetkých
priviesť k pokoju, ktorý len Boh dáva a
ktorý obohacuje každé srdce. Pozývam
vás, aby ste sa stali nositeľmi a
svedkami môjho pokoja v tomto
nepokojnom svete. Pokoj nech zavládne
v celom svete, ktorý je nepokojný, ale
túži po pokoji.“ (25.7.1990).
„...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, všetky
pozývam, aby ste sa rozhodli dnes
znovu sa obrátiť.“ (25.3.1995).
„...Proste Boha, aby vám daroval pravý pokoj. Prežívajte pokoj vo svojich srdciach a
pochopíte, drahé deti, že pokoj je Božím darom. Drahé deti, bez lásky nemôžete
prežívať pokoj. Ovocím pokoja je láska a ovocím lásky je zmierenie. Som s vami a
všetkých vás pozývam, milé deti, aby ste najprv odpúšťali v rodine, a potom budete
môcť odpustiť aj iným.“ (25.1. 1996.).
Tak ako jeden hriech zapríčiňuje ďalší, rovnako sú navzájom medzi sebou spojené
modlitba, pokoj, odpustenie, láska a radosť. Ak sa rozhodneme pre modlitbu alebo
pre odpustenie, určite vo svojom živote zakúsime pokoj.
Hlas Medžugoria
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Blahoslavená Matka Tereza rozpovedala jednu svoju skúsenosť: „V našom
dome v Melbourn jeden našich chovancov ranil druhého. Videla som, že tento prípad si
vyžaduje zásah polície, tak som ju zavolala. Policajt od zraneného človeka žiadal, aby
mu povedal meno toho, ktorý ho zranil, no on mu ho nechcel prezradiť. Na konci policajt
musel odísť s nedokončeným prípadom.. Pýtala som sa raneného chovanca, prečo
nepovedal pravdu. On sa na mňa len pozrel a povedal: „Jeho utrpenie ani trochu
nezmenší to moje“. Práve takéto odpustenie človeku, ktorý ho zranil, prinieslo pokoj
do jeho srdca. Keď nás niekto zraní, a to už akýmkoľvek spôsobom, najťažšia vec je
odpustiť. Zvyčajne hovoríme, že nemáme silu odpustiť. A to je pravda. No oveľa
dôležitejšie je to, či odpustiť chceme. Ak máme dosť silnú túžbu odpustiť, budeme
mať silu začať prosiť Boha, aby nám daroval milosť odpustenia a On nám ju dá. Len
tak môžeme získať pravý pokoj, ktorý dáva Boh.
Žiaľ, dnes je veľa príčin nepokoja v ľudských srdciach a vo svete. Nepokoj sa
stal chorobou tejto doby. Nespočetné množstvo ľudí sa sťažuje, že nemôže nájsť
pokoj. Mnohé starosti okrádajú človeka o pokoj, dokonca aj nočný. Máme starosti
a strach o rodinu, deti, budúcnosť. Strach, ktorý sa rodí v srdciach ľudí kvôli
nedostatku práce, kvôli kríze, o ktorej dnes počujeme z každej strany. Pokoj
nemôžeme získať nijakými vonkajšími technikami
a zázračnými liekmi alebo nápojmi. Pokoj sa
Pokoj sa získava na
získava na duchovnej ceste, ktorou nás
materinsky vedie Panna Mária. Iba ten, kto
duchovnej ceste, ktorou
zakúsi Boha v jednoduchej modlitbe srdcom, ako
nás učí Panna Mária, stane sa vo vnútri
nás materinsky vedie
i navonok pokojný a takto sa stane schopným
dosvedčovať
a prinášať
pokoj
druhým.
Panna Mária.
Potrebujeme odvahu k tomu, aby sme sa odvážili
sadnúť si do tieňa božieho stromu, tak ako nám hovorí táto anekdota: „Bol raz jeden
človek, ktorého pohľad na vlastný tieň natoľko rozrušoval, že bol kvôli tomu veľmi
nešťastný a rozhodol sa, že tieň zanechá za sebou. Povedal si: ´Jednoducho pred ním
utečiem´. Tak teda vstal a utekal, ale zakaždým, keď vykročil, tieň sa zjavil znovu
a nasledoval ho. Povedal si: ´Musím utekať rýchlejšie.´ Utekal teda stále rýchlejšie, až
kým sa mŕtvy nezrútil na zem. Stačilo by, keby vošiel pod tieň stromu a tam sa
usadil, nemusel by urobiť ani jeden krok na viac, a oslobodil by sa od svojho tieňa,
no on si to si vôbec neuvedomil.“
V Bohu nájsť dom a pokoj, v Bohu nájsť odpočinok, to je prísľub, za ktorým sa
oplatí kráčať. Panna Mária nikdy nikoho neoklamala. Nech nás svojou materinskou
rukou a srdcom povedie k Ježišovi, Kráľovi pokoja, aby sme si mohli sadnúť do jeho
tieňa, v ktorom sa stratia všetky naše tiene a nepokoje.
Modlime sa: Blahoslavená Panna Mária, Kráľovná pokoja, Teba pokorne s
jednoduchosťou srdca a vierou prosíme, aby si nás, naše rodiny i tento svet viedla
k Ježišovi, Kráľovi pokoja. Nech bude on Kráľom nášho srdca a Kráľom nášho pokoja.
Ty, ó Panna Mária, ktorá si prišla do Medžugoria s Ježišom v náručí, veď nás, aby
sme aj mi mali odvahu prijať Ježiša nie iba do svojho náručia, ale aj do svojho srdca
tak, ako si to urobila ty. Nech Ježiš na tvoj príhovor upokojí všetko, čo je v nás
nepokojné. Nech každé srdce a každá rodina začuje srdcom Ježišov pozdrav, ktorým
pozdravil svojich vystrašených apoštolov po zmŕtvychvstaní: „ Pokoj Vám!“ Prihováraj
sa u Ježiša za nás tak, ako si to robila na svadbe v Káne Galilejskej, keď si ako prvá
všimla, že nemajú vína. Aj dnes, ó Matka, najlepšie vidíš, čo nemáme a to, čo je pre
nás najpotrebnejšie, čo nám môže dať iba Ježiš. Amen.
páter Ljubo Kurtović
Hlas Medžugoria
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Prežívajúc toto radostné veľkonočné obdobie, máme ešte jeden dôvod k radostizačíname mesiac máj, ktorý je venovaný Panne Márii.
Nech každý májový deň patrí ešte viac našej Kráľovnej a Matke. Odovzdávajme
jej s jednoduchosťou všetko, čo nás bude stretať, radosti i bolesti, skúšky i utrpenia.
Ako nás tomu učí v jednom svojom posolstve: “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.“
Darujme Márii každý deň nanovo svoje srdce. Buďme verní v modlitbe ruženca.
Modlime sa ho spoločne v rodinách. „Iba obnovením spoločnej modlitby môže
zavládnuť pokoj vo vašich rodinách” povedala Panna Maria. Aj dnes nám to opakuje:
“modlite za pokoj a dosvedčujte ho vo svojich rodinách“
Svätý otec Ján Pavol II. v liste Rosarium Virginis
Mariae nám hovorí:
„Dnes s radosťou zverujem sile tejto modlitby problém pokoja
vo svete a otázku rodiny. Ruženec ako modlitba za pokoj je
zároveň modlitbou rodiny a za rodinu.“ (39) „Rodina, ktorá sa
spolu modlí, zostáva jednotná. Posvätný ruženec sa svojou
dávnou tradíciou ukázal zvlášť účinný ako modlitba, v ktorej
rodina nachádza sama seba. Tým, že jej jednotliví členovia
obracajú svoj pohľad na Ježiša, získavajú vždy znovu
schopnosť vidieť jeden druhého novými očami, komunikovať
spolu, byť solidárni, odpustiť si navzájom a zakaždým
začínať vo zväzku lásky obnovenom z Božieho Ducha.“ (41)
V komunite Cenacolo som počula, že existujú tri
základné pravidlá pri výchove v rodine. A to je: 1) svedectvo, 2) svedectvo, 3)
svedectvo. Čo to znamená vydávať svedectvo? To neznamená rozprávať veľa pekných
slov, ale milovať, byť trpezlivý, odpúšťať, modliť sa druhých, pomáhať si navzájom.
Povedzme úprimne Panne Márii: “Chcem sa ti podobať, pomôž mi Mária.“ Keď
sa budeme snažiť žiť Máriine posolstvá, naše vnútro sa naplní Jej duchom a vtedy
ponesiem Ježiša každému človeku, ktorého stretneme.
„Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne
rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj (Ef 2, 14). Každý, kto si
osvojuje Kristovo tajomstvo – a na to je ruženec zameraný –, zároveň spoznáva
tajomstvo pokoja a stavia na ňom svoj životný program. Navyše, svojím meditatívnym
charakterom a za sebou pokojne plynúcimi modlitbami Zdravas’, Mária pôsobí ruženec
na modliaceho sa upokojujúco a tak ho robí schopným prijať a v najvnútornejšej hĺbke
svojho bytia zažiť pravý pokoj, vzácny dar vzkrieseného Krista (Jn 14, 27; 20, 21), ako
aj šíriť ho okolo seba.“ (40) Hovorí nám svätý otec v tom istom liste.
Matka naša, Tebe darujeme tento mesiac, s vďačnosťou za všetky veľké veci, ktoré na
Tvoj príhovor koná Pán. V Tvojom srdci sa ukrývame; seba, naše rodiny,
spoločenstvá, tento svet. S Tebou Mária prosíme o pokoj.
Terézia Gažiová

Hlas Medžugoria
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***

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu 2.5. 2009.
V tento mesiac sa budeme modliť za pokoj,
zvlášť za pokoj v trpiacich rodinách.
***

...Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. 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
...Aj v tomto nepokojnom čase pozývam
vás k modlitbe. Milé deti, modlite sa za
pokoj, aby vo svete každý človek pocítil
lásku k pokoju. Len keď duša nájde pokoj
v Bohu, cíti sa spokojne a láska začne
prúdiť do sveta. A zvlášť vás, milé deti,
pozývam, aby ste prežívali a dosvedčovali
pokoj, pokoj vo svojich srdciach a
rodinách, a cez vás začne pokoj prúdiť aj
do sveta...25.9.2002
...Nech je vám modlitba životom. Rodina
nemôže hovoriť, že má pokoj, keď sa
nemodlí. Preto nech sa vaše ráno začína
rannou modlitbou a večer sa končí
vzdávaním vďaky. Milé deti, som s vami a
milujem vás a žehnám vás a prajem si,
aby každý z vás bol v mojom objatí.
Nemôžete byť v mojom objatí, ak sa
nemodlíte každý deň...25.8.1995
...Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili z celého srdca a navzájom sa
milovali. Milé deti, vy ste vyvolení, aby ste dosvedčovali pokoj a radosť. Ak
nemáte pokoj, modlite sa a dosiahnete ho. Skrze vás a vaše modlitby, milé
deti, pokoj začne prúdiť do sveta. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa,
modlite sa, lebo modlitba koná zázraky v ľudských srdciach a vo svete. Som s
vami a ďakujem Bohu za každého z vás, ktorý s vážnosťou prijal a prežíva
modlitbu...25.10.2001

...Drahé deti, každý z vás je dôležitý v mojom pláne spásy. Pozývam vás, aby
ste boli nositeľmi dobra a pokoja. Boh vám môže dať pokoj až vtedy, keď sa
obrátite a budete sa modliť. Preto, moje milé deti, modlite sa, modlite sa,
modlite sa a robte to, čo vám vnukne Duch Svätý...25.5.1993
Hlas Medžugoria
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Všetko, čo Boh potrebuje, je naše
„áno“ v plnení Jeho vôle
So svojou manželkou Michelle sme sa spoznali v Medjugorje v roku 1989, kde sme sa do
seba zaľúbili. Obaja sme mali sedemnásť rokov a za celé tie roky manželstva sa učíme
mnohým veciam prostredníctvom školy Panny Márie. Obaja sme už ako tínedžeri objavili
skutočnú silu a krásu Katolíckej viery, a to prostredníctvom pútí do Medjugorje a ľudí
a modlitbových skupín inšpirovaných posolstvami Panny Márie.
Príklad a posolstvá Panny Márie nás učili hľadať jednotu s Bohom prostredníctvom
Ježiša a povedať „áno“ v plnení Jeho vôle v našich životoch, a to dokonca i vo chvíľach, kedy
sme si rovnako ako Panna Mária v evanjeliu kládli otázku: „Ako sa to stane?“
V začiatkoch, keď sme vďaka Božiemu vedeniu začali spolu chodiť, cítili sme volanie
zapojiť sa do mnohých vecí (ako napríklad náš vzťah, služba v Cirkvi, štúdium na vysokej
škole), ktoré sa nám v tom čase zdali nemožné, no tým, že sme na každom kroku dávali Bohu
svoje „áno“, dovoľovali sme mu, aby nás vovádzal do mnohých úžasných vecí.
Manželmi sme už šťastných šestnásť rokov a práve čakáme naše šieste dieťa. Ja
pracujem a slúžim Cirkvi ako profesor teológie na Františkánskej univerzite v Steubenvill
v Rakúsku. Vo svojom živote sme s manželkou stretli veľa verných kresťanov, ktorí nám
pomohli v ťažkých časoch. Mnohokrát sme zakúsili chudobu, niekoľkoročnú nespôsobilosť
počať dieťa, ako i mnohé ďalšie ťažkosti. Stále sme sa čudovali a kládli si otázku: „Ako to
zvládneme?“ – Ako sa nám podarí uživiť rodinu? Ako vychovať dobré deti? Ako sa stať
svätými, keď sme tak zaneprázdnení?“ – no zakaždým, keď sme povedali Bohu svoje „áno“,
vždy sa o nás postaral. Aj keď Boh neodstránil všetky naše problémy, daroval nám svoj pokoj
tým, že všetko, čo od nás žiada, je povedať „áno“ jeho Svätej vôli a on sa o všetko ostatné
postará.
V rodine sa modlíme spolu s deťmi ruženec, často hovoríme o Bohu a Panne Márii,
a zúčastňujeme sa na živote Cirkvi,
čím sa snažíme žiť v škole Panny
Márie. V dnešnom svete to nie je
vždy jednoduché. Mnohokrát sme
museli priniesť kvôli tomu, aby sme
zostali verní v plnení Božej vôle,
rôzne obety - mnohým ťažkostiam
a problémom čelíme dodnes. Sme si
však vedomí, že silu a pokoj
získavame tým, keď dávame Bohu
svoje
„áno“,
čím
si
zároveň
zaisťujeme najlepšie možné riešenie
pre seba i naše deti.
Prostredníctvom
Medjugorje
nám Boh daroval úžasný život, ako
i dôveru mu veriť.

Donald P. Asci,
USA – Rakúsko
Hlas Medžugoria
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Slavko Barbarić OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Skúsenosť nemohúcnosti

Od 1. marca 1984 do 8. januára

1987 dávala Panna Mária posolstvá
prostredníctvom
vizionárky
Marije
Pavlović každý štvrtok. Od 25. januára
1987 jej dáva posolstvá len raz
za mesiac. Panna Mária zmenu oznámila,
no nevysvetlila.
Ľudia sa často pýtajú na to, ako
vizionárka prijíma posolstvá a ako ich
odovzdáva. Marija vysvetľuje, že to nie je
ako telefonický rozhovor alebo ako diktát
v škole - je to hlboký dojem, ktorý
vizionárka neskôr zhmotní do slov. Na
druhej strane, všetci vizionári majú
skúsenosť, že Panna Mária hovorí
chorvátsky. Aby sme pocítili váhu otázky
i odpovede, uvediem príklad, ktorý nám
môže pomôcť.
Dňa 21. augusta 1986 Panna Mária
dala
prostredníctvom
Marije
toto
Hlas Medžugoria

posolstvo: “Drahé deti! Ďakujem vám za
lásku, ktorú mi preukazujete. Viete, drahé
deti, že vás nesmierne milujem a že
denno-denne prosím Pána, aby vám
pomohol zakúsiť lásku, ktorú vám
preukazujem. Preto, drahé deti, modlite
sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“
Potom mi vizionárka podala papier,
na ktorý napísala práve „prijaté“
posolstvo. Plakala pri tom a povedala mi:
„Toto nie je posolstvo! Poviem Panne
Márii, aby prostredníctvom mňa už viac
posolstvá neodovzdávala!“ Cítil som sa
nepríjemne. Zobral som papier a prečítal
napísané slová, a hneď som sa pokúšal
vizionárku presvedčiť, že posolstvo je
naozaj pekné a že ho napísala bez
gramatických chýb. Medzitým sa však
Mirjana
nijako
nedala
presvedčiť
a i naďalej plakala. O všetkom sme sa
neskôr rozprávali a ja som čiastočne
pochopil, čo tým myslela.
Keď
vizionárka
„počula“
slová
„milujem vás nesmierne“, neboli to
obyčajné slová, bola to skúsenosť reality
nesmiernej lásky. Keď však napísala tieto
slová a v ruke držala mŕtvy papier s
mŕtvym slovom, v srdci medzi nimi cítila
veľký rozdiel a obviňovala sa z veľkej
zrady. Skutočnosť nesmiernej lásky
a stretnutie s ňou zrodila hlbokú radosť
a prebudila túžbu v jej srdci, aby tú istú
skúsenosť odovzdala druhým. No tie isté
fakty sa zdali v jej srdci ako dve vzdialené
a nedosiahnuteľné veci. V tej chvíli jej
nezostávalo nič iné, iba horký plač.
Láska svojim spôsobom zaväzuje k
láske a pozýva k vernosti, pravde
a milosrdenstvu. Ak nie je takáto
prirodzená odpoveď na reč lásky, v srdci
to spôsobuje rany, plač, smútok, úzkosť.
Božský bozk božskej lásky nás túži
potiahnuť smerom vpred.
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KRÁSA MANŽELSTVA
Na počiatku „Boh stvoril človeka na svoj obraz... ako muža a ženu ich
stvoril....“. Potom im povedal: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju...“
(Gn, 1, 27-18)
Manželstvo ustanovil Stvoriteľ už v samotnom počiatku; sám Boh je pôvodcom
manželstva.
Manželstvo je dôverné spoločenstvo lásky a života medzi mužom a ženou.
Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy. (KKC 2331)
Boli stvorení jeden pre druhého. „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu
pomoc, ktorá mu bude podobná.“ (Gen 2,18). Boh daroval mužovi ženu ako
rovnocenného partnera, najbližšieho spomedzi všetkých ostatných vecí. Muž a žena
jeden druhého dopĺňajú nie iba telesne, ale tiež emocionálne, duševne a psychicky.
Existujú veci, ktoré dokáže iba žena a rovnako existujú veci, ktoré dokáže iba muž.
Iba žena môže otehotnieť a nosiť vo svojom lone dieaťa; priviesť k životu nové ľudské
stvorenie. Iba ženské telo je schopné vyživovať dieťa. Iba žena môže byť matkou. Iba
muž je schopný byť iniciátorom nového života. Iba muž môže byť otcom.
„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a
budú jedným telom.“ (Gen 2,24). Prostredníctvom manželského zväzku a stávaním sa
jedným telom sú muž a žena pozvaní k nerozlučiteľnej jednote svojich životov, ktoré
prináša tomuto svetu nový život. Preto hlavné ciele manželstva sú dobro manželov a
plodenie a výchova detí.
Prvotným hriechom stratilo manželstvo svoj nadprirodzený charakter. Muž
a žena nedôverovali Bohu úplne a chceli vziať svoje životy i budúcnosť do vlastných
rúk, a tak bolo pôvodné spoločenstvo medzi nimi navzájom a medzi Bohom narušené.
Nepokoj, žiarlivosť, nevera, cudzoložstvo, žiadostivosť, duch nadvlády a konflikty,
ktoré môžu prerásť do nenávisti a odcudzenia, ohrozovali ich vzťah. Tento nepokoj,
ktorý je často veľmi bolestný, nepochádza z prirodzenosti muža a ženy, ani
z prirodzenosti ich vzťahov, ale z hriechu.
Ježiš priniesol svojim príchodom na zem svetu novú nádej. Prišiel obnoviť
pôvodný poriadok stvorenia, ktorý bol narušený hriechom a manželstvo povýšil na
Hlas Medžugoria
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hodnosť sviatosti. Prostredníctvom príkladu Ježišovho života a Jeho lásky ku svojej
neveste Cirkvi sa môžeme naučiť, aké by malo skutočné pravé manželstvo lásky byť.
Pravé manželstvo je o sebadarovaní. „Ja ... beriem si teba ... za manžela (manželku) a
sľubujem ...že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v
nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho
života.“
Ak položíme do stredu našich manželstiev Eucharistiu, budeme schopný
pochopiť význam týchto slov.
Iba s Božou pomocou a prostredníctvom modlitby sú muž a žena schopní
prekonať ťažkosti a dosiahnuť jednotu života a lásky, pre ktoré ich Boh stvoril už
v samotnom počiatku. Nasledovaním Krista budú schopní porozumieť krásu a poklad
jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva, krásu sebadarovania, tajomstvo stávania sa
jedným telom, prostredníctvom ktorého môže vzniknúť nový život.
Jana Prudká

***

MODLITBA SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAVLA II.
ZA RODINU

Bože,
od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi aj na zemi,
Otče, ktorý si Láska a život,
daj, aby sa každá ľudská rodina na zemi stala
skrze tvojho Syna Ježiša Krista zrodeného zo ženy
a skrze Ducha Svätého
prameňom Božej lásky,
skutočný chrámom života a lásky
pre generácie, ktoré sa neustále obnovujú.
Daj, aby tvoja milosť viedla myšlienky a skutky manželov
k dobru ich rodín a všetkých rodín na svete.
Daj, aby mladé generácie nachádzali v rodine
silnú podporu pre svoju ľudskosť
a rast v pravde a láske.
Daj, aby láska posilnená milosťou sviatosti manželstva
bola silnejšia než akákoľvek slabosť a akákoľvek kríza,
cez ktoré prechádzajú niekedy naše rodiny.
Napokon ťa prosíme, skrze príhovor Svätej rodiny
z Nazaretu
daj, aby Cirkev v rodine a prostredníctvom rodiny
mohla plodne naplniť svoje poslanie
uprostred všetkých národov sveta.
Skrze Krista, nášho Pána,
ktorý je Cesta, Pravda a Život na veky vekov.
Amen.
Hlas Medžugoria
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ŠTRNÁSTY MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR
PRE KŇAZOV
Štrnásty medzinárodný seminár pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí
od 29. júna 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
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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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