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Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. máj 2009

D

" rahé deti!
V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili za príchod Ducha
Svätého na každé pokrstené stvorenie, aby vás všetkých obnovil Duch
Svätý a zaviedol na cestu dosvedčovania vašej viery, vás aj všetkých
tých, ktorí sú vzdialení od Boha a jeho lásky. Som s vami a prihováram
sa za vás pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Hlas Medžugoria
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

M0DLITE SA ZA PRÍCHOD DUCHA SVATÉHO
Ježiš pred svojim nanebovstúpením povedal svojim učeníkom, aby
neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie, pretože
prijmú silu Ducha Svätého a budú Jeho svedkami nielen v Jeruzaleme, ale až
po samý kraj zeme. A potom bol Ježiš vyzdvihnutý k Otcovi (Sk 1, 4-9).
Učeníci a apoštoli sa modlitbou pripravovali na ten príchod. Neboli sami,
bola s nimi aj Mária, Ježišova matka. Zo všetkých prítomných jedine Ona mala
plnosť Ducha Svätého, ktorý zostúpil na
ňu pri Ježišovom počatí a určite
Modlitba je prostriedok,
posmeľovala učeníkov aby sa nebáli a
pomocou ktorého sa otvárajú povzbudzovala ich k vytrvalej modlitbe.
Pred zoslaním Ducha Svätého boli
naše srdcia, aby v nich
učeníci i apoštoli bojazliví a mali strach.
Ale keď na nich zostúpil Duch Svätý,
pôsobil Boží Duch.
vydávali svedectvo o tom, čo videli
a počuli, kým boli spolu s Ježišom.
Oheň lásky a pravdy, ktorý v nich horel, ich povzbudzoval, aby okamžite začali
ohlasovať Radostnú zvesť.
V posolstve z 25. mája 2009 nás Panna Mária pozýva, aby sme sa modlili
za príchod Ducha Svätého na každé pokrstené stvorenie. Krstom sme sa stali
Božími deťmi a tým sme vstúpili do spoločenstva s Ježišom a Jeho dielom
vykúpenia. Panna Mária nás pozýva k modlitbe, pretože modlitba je
prostriedok, pomocou ktorého sa otvárajú naše srdcia, aby v nich pôsobil Boží
Duch.
Každé otvorenie sa Duchu Svätému vedie k obnove duchovného života a
povzbudzuje nás, aby sme svedčili o našej viere.
My
kresťania
sme
pozvaní k tomu, aby sme
v dnešnom
svete
boli
nositeľmi Božieho posolstva,
Božieho slova a aby sme
ohlasovali
skutky
Božej
lásky. V tom nám pomáha
Mária,
naša
Matka
a
Orodovnica,
ktorá
je
učiteľkou modlitby k Duchu
Svätému.
Spoločne s Máriou sa modlime, aby Duch Pravdy a Lásky pôsobil v nás a
okolo nás, aby nás učil a posilňoval, aby sme začali žiť nový život podľa vôle
Božej.
páter Danko Perutina
Hlas Medžugoria
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Panna Mária nám v novéne očakávania Ducha Svätého hovorí: “Modlite sa za
príchod Ducha Svätého.“ Povzbudzuje nás tak, ako povzbudzovala zmätených učeníkov
vo Večeradle. Spomeňme si, akí boli učeníci. Slabí, vystrašení, neveriaci, pretože na nich
ešte nezostúpil Duch Svätý. Pán akoby jedným dotykom, zoslaním Ducha, učinil
z učeníkov odvážnych svedkov. V jednej chvíli všetko, čo naháňalo strach je zabudnuté,
vytráca sa nemohúcnosť.
Aj my, jeho súčasní učeníci, sme slabí a hriešni.
Hľadáme u Ježiša to, čo by nám vyhovovalo, to, čo sa nám
páči. Hľadáme rovnako ako apoštoli – „prvé miesta“.

Pán trpezlivo čaká

na naše osobné

Možno ešte spíme a hrubé steny nášho srdca
obrátenie.
nedovolia preniknúť Duchu Svätému, aby nás prenikol
svojim svetlom, naplnil silou a svojimi darmi. A tak si so
sebou nesieme ťarchu vlastných vín, nemohúcností. Pán trpezlivo čaká naše osobné
obrátenie, On nás neodmieta, miluje nás. Posiela k nám Kráľovnú pokoja, aby nám
pomohla.
Možno sa sami seba pýtame: „Pane, ako môžem ja svedčiť o tebe? Ja, biedny,
slabý, nemohúci?“ A On nám posiela na pomoc Pannu Máriu. V poslednom posolstve
Mirjane z 2. júna 2009 nám hovorí: „Moja láska hľadá vašu úplnú a bezpodmienečnú
lásku, ktorá vás nenechá takými istými, ale bude vás meniť a učiť dôvere v môjho Syna.
Deti moje, svojou láskou vás zachraňujem a činím skutočnými svedkami dobroty môjho
Syna. Preto, deti moje, nebojte sa svedčiť lásku v mene môjho
Syna.“
Darujme sa úplne a ustavične Márii. Milujme Pannu
Máriu. Tak ako o tom píše svätý Ľudovít Mária Grignion
z Montfortu: „Keď ju Duch Svätý, jej Ženích, nájde v duši
veriaceho, ponáhľa sa tam vstúpiť a vlieva sa do nej v takej
miere, v akej táto duša dala priestor jeho Neveste. Keď Mária
zapustí korene v duši nejakého veriaceho, vytvorí v nej divy
milosti, aké len ona môže urobiť, lebo iba ona sama je Panna
plodná, ktorej nikto nikdy nebol a ani nebude podobným v
čistote a v plodnosti.“
Modlime sa: Mária, Matka naša, ďakujeme ti za dôveru,
trpezlivosť, za to, že sa skláňaš k nám, biednym stvoreniam.
Nevesta
Ducha
Svätého,
tebe
patríme,
v tvojom
Nepoškvrnenom srdci sa modlíme a voláme „Príď, Duchu
Svätý, obnov nás, očisti nás, posilni nás, naplň svojimi darmi. Ty nás veď, príď na pomoc
našej slabosti, aby sa v nás uskutočnili veľké Božie skutky viery. Príď, Duchu Svätý, ku
každému stvoreniu, obnov srdcia všetkých veriacich, svoju Cirkev, všetkých, ktorí sú
ďaleko od Božej lásky.“
Terézia Gažiová

***

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu 6. 6. 2009.
V tento mesiac sa budeme modliť za kňazov.
Hlas Medžugoria
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... Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu tak, aby Duch Svätý začal
vo vás a skrze vás konať zázraky. Ja som s vami a prihováram sa za každého z vás u
Boha. Pretože, 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
... Aj dnes vás pozývam k modlitbe, pretože len v modlitbe budete môcť pochopiť môj
príchod sem. Duch Svätý vás v modlitbe osvieti, aby ste pochopili, že sa musíte obrátiť.
Milé deti, chcem si z vás urobiť prekrásnu kyticu, pripravenú pre večnosť, ale vy
neprijímate cestu obrátenia, cestu spásy, ktorú vám ponúkam prostredníctvom týchto
zjavení. Milé deti, modlite sa, obráťte svoje srdce a priblížte sa ku mne. Nech dobro zvíťazí
nad zlom. Milujem vás a žehnám.... 25.7.1995
... Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou
a obetou pripravili na príchod Ducha
Svätého. Milé deti, toto je čas milosti, a preto
vás znovu nabádam, aby ste sa rozhodli pre
Boha Stvoriteľa. Dovoľte mu, aby vás
pretvoril a zmenil. Nech je vaše srdce
pripravené načúvať a prežívať všetko, čo
Duch Svätý má v svojom pláne s každým z
vás. Milé deti, dovoľte Duchu Svätému, aby
vás viedol cestou pravdy a spásy k večnému
životu... 25.5.1998
... Teším sa s vami a v tomto milostivom čase pozývam vás na duchovnú obnovu.
Modlite sa, milé deti, aby vo vás mohol Duch Svätý v plnosti prebývať, aby ste mohli
radostne svedčiť všetkým, ktorí sú vzdialení od viery. Milé deti, predovšetkým sa modlite
za dary Ducha Svätého, aby ste boli v duchu lásky každý deň a v každej situácii bližšie ku
svojim blížnym a aby ste v múdrosti a láske prekonali každú ťažkosť. Ja som s vami a
prihováram sa za vás u Ježiša... 25.5.2000

. . . Dnes sa modlím za vás a s vami, aby vám Duch Svätý pomohol a zväčšil vašu vieru,
aby ste ešte viac prijali posolstvá, ktoré vám tu dávam na tomto svätom mieste. Milé deti,
pochopte, že toto je čas milosti pre každého z vás a so mnou, milé deti, ste v bezpečí.
Chcem vás všetkých priviesť na cestu svätosti. Prežívajte moje posolstvá a uskutočňujte v
živote každé slovo, ktoré vám dávam. Nech sú vám vzácne, pretože prichádzajú z neba....
25.6.2002
... Dnes vám ďakujem za každú obetu, ktorú ste priniesli na moje úmysly. Pozývam vás,
milé deti, aby ste boli mojimi apoštolmi pokoja a lásky vo svojich rodinách a vo svete.
Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil a viedol po ceste svätosti. Som s vami a všetkým
vás žehnám svojim materinským požehnaním.... 25.6.2005

Hlas Medžugoria
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Rok kňazov
Rok kňazov, ohlásený naším milovaným pápežom Benediktom XVI., ktorým oslávime 150.
výročie smrti svätého Farára z Arsu, Jána Mariu Vianneya, sa blíži.
Otvorí ho Svätý Otec 19. júna na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý je aj Svetovým
dňom modlitieb za posväcovanie kňazov. Ohlásenie Roka kňazov malo pozitívnu odozvu na celom
svete, zvlášť zo strany samotných kňazov.
Všetci sa chceme rozhodne, úprimne a
oduševnene pričiniť o to, aby sa slávil po celom
svete – v diecézach, farnostiach, v každej miestnej
komunite – a aby sa zapojil aj náš katolícky ľud,
ktorý bezpochyby miluje svojich kňazov a chce ich
vidieť šťastných, svätých a radostných v ich
každodennej apoštolskej práci.
Má to byť pozitívny a do budúcnosti zameraný rok, v ktorom chce Cirkev prostredníctvom
masmédií povedať predovšetkým kňazom, ale aj všetkým kresťanom i svetskej spoločnosti, že je na
kňazov hrdá, že ich miluje a ctí si ich, obdivuje ich a s vďačnosťou uznáva ich pastoračnú prácu a
svedectvo života. Naozaj, kňazi sú dôležití nielen kvôli tomu, čo robia, ale aj sami osebe.
Nech sa tento rok stane príležitosťou prežívať obdobie intenzívneho prehlbovania kňazskej
identity, teológie katolíckeho kňazstva a mimoriadneho zmyslu pre povolanie a poslanie kňazov v
Cirkvi a v spoločnosti.
Keď Svätý Otec počas príhovoru 16. marca t.r. adresovaného
plenárnemu zasadaniu Kongregácie pre klérus ohlásil Rok kňazov,
povedal, že tento mimoriadny rok má za cieľ „napomôcť úsiliu kňazov
o duchovnú dokonalosť, od ktorej predovšetkým závisí účinnosť ich
služby“. Z tohto dôvodu to má byť zvláštnym spôsobom rok modlitby
kňazov, s kňazmi a za kňazov, rok obnovy spirituality kňazstva a
jednotlivých kňazov. Eucharistia je v tomto kontexte srdcom kňazskej
duchovnosti. Bude sa môcť rozvinúť aj eucharistická adorácia na
posvätenie kňazov a duchovné materstvo rehoľníčok, zasvätených
žien a laičiek voči jednotlivým presbyterom, ako to prednedávnom
navrhla naša kongregácia, čo zaiste prinesie ovocie posvätenia.
Z Listu Kongregácie pre klérus k Roku kňazov Cláudio kardinál
Hummes
Emeritný arcibiskup zo São Paulo
Prefekt Kongregácie pre klérus

Hlas Medžugoria
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Dar kňazstva
Milí priatelia! Srdečne vás pozdravujem a ďakujem Pánovi za jeho najväčší dar, ktorý mi
v mojom živote dal – dar kňazstva. Chcel by som sa s vami podeliť o svedectvo mojej cesty,
ktorá je svedectvom Božieho milosrdenstva. Narodil som sa v r. 1967 roku v maličkom
mestečku Ljubuški, neďaleko Medžugoria. Vyrastal som v dobrej katolíckej rodine. Keď sa
vraciam do minulosti a spomínam na svoje najsilnejšie zážitky viery a skúsenosť stretnutí
s osobou Ježiša Krista, všetky sú spojené s Pannou Máriou.
Moje detstvo a mladosť som prežil v Sarajeve. Keď sa v mojej vlasti začala vojna, slúžil
som v armáde, kde som bol svedkom mnohých bolestných udalostí. Po skončení vojny som sa
rozhodol úplne zasvätiť Ježišovi, odovzdať mu svoj život a vstúpil som do Spoločnosti
Ježišovej (Jezuiti).
Po ukončení noviciátu a štúdií na Filozofickej fakulte som prežil dva roky v našej misii
v Kazachstane. Tam som sa stretol s jednou sestrou, ktorá prišla do Kazachstanu na pozvanie
diecéznych kňazov z mesta Astany podeliť sa so
svojou skúsenosťou, žijúc posolstvá Panny Márie
z Medžugoria. Toto stretnutie zanechalo vo mne
hlboké spoznanie, že to, čo sa tam odohráva je Božie
dielo. Bol som prekvapený i zahanbený, pretože som
dlhé roky žil desať kilometrov od Medžugoria
a o zjaveniach a posolstvách Panny Márie som vedel
veľmi povrchne. Pravdupovediac, veľmi som týmto
zjaveniam neveril. Po tomto stretnutí som sa začal
viac zaujímať o udalosti v Medžugorií, čítať
posolstvá Kráľovnej pokoja a snažil sa podľa nich žiť.
Po skončení misie v Kazachstane som sa vrátil
do Chorvátska a pokračoval v štúdiu. Pripravoval som
sa na diakonskú a kňazskú vysviacku. V hĺbke srdca
som však cítil, že nie som ešte pripravený k tomu, aby
som sa úplne odovzdal Bohu a slúžil Cirkvi. Odišiel
som od Jezuitov a našiel dobrú prácu, no v srdci som
neprežíval pokoj, trápili ma mnohé otázky...
Nakoniec som sa utvrdil v tom, že moja cesta je kňazstvo. Začal som často putovať do
Medžugoria, niekoľkokrát som sa zúčastnil i seminárov pôstu, modlitby a mlčania. Pomaličky
sa začal vytrácať všetok môj nepokoj a ťažkosti.
Prichádzajúc častejšie do Medžugoria, učil som sa úplne sa odovzdať Panne Márii. Začal
som si uvedomovať, že postupne strácam záujem o veci, ktoré sami o sebe nie sú zlé, ale nie sú
pre môj život až tak veľmi dôležité. Stále viac a viac som sa utvrdzoval v tom, aká je pre mňa
modlitba dôležitá. V mojej duši rástla silná túžba po Bohu a súčasne i bolesť, pretože mnohí
ľudia nepoznajú Ježiša a urážajú ho.
Vstúpil som do diecézy Rijeka v Chorvátsku. V novembri 2008 som bol vysvätený na
diakona a 30. 5. 2009 som bol vysvätený za kňaza.
Hlas Medžugoria
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Ďakujem Pánovi za milosť a dar povolania. Moja duša sa napĺňa pokojom a radosťou vďaka
modlitbe svätého ruženca – zázračnej modlitby, ktorú som si zamiloval. Ďakujem Panne Márii,
františkánom a mnohým priateľom, ktorí mi pomáhali v ťažkých chvíľach. Pocítil som, aká
nesmierna je láska našej Matky, ktorá ma premieňa. Kráľovná pokoja naplnila moje srdce
pokojom a rozhodnutím stať sa kňazom. Aj dnes ma Panna Mária ako skutočná mama
vychováva a oslobodzuje od nepotrebných vecí a naviazaností. Medžugorie je pre mňa škola
modlitby, odovzdanie sa Bohu, oáza pokoja, z ktorej sa pútnici vracajú domov premenení.
Prosím, modlite sa za mňa, aby som bol svätým kňazom. Vo svojich modlitbách myslím na
vás všetkých, ktorí sa modlíte na úmysly Panny Márie. Kráčajme spoločne cestou, ktorou nás
vedie naša drahá nebeská Matka Mária.

o. Slobodan Bunoza, Bosna i Hercegovina

***

25.6.2009 s radosťou očakávame 28. výročie zjavení Panny Márie.
K výročiu zjavení Panny Márie sa môžeme pripraviť novénou. Ďakujme za všetky milosti, ktoré nám
dáva Pán je na Jej príhovor
1.deň – modlime sa za vizionárov
2.deň - modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo
svätyni Kráľovnej pokoja
3.deň - modlime sa za farníkov farnosti
Medžugorie
4.deň - modlime sa za zodpovedných v Cirkvi
5.deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí
boli v Medžugorí
6.deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria
7.deň - modlíme sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh prostredíctvom Medžugoria
8.deň - modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá na celom svete, ktoré sú spojené
s Medžugorím
9.deň - modlime sa za úmysly Kráľovnej pokoja
Hlas Medžugoria
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Slavko Barbarić OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Správna diagnóza

Pochopil
som,
že
v takýchto
podobných situáciách zabúdame, že
napokon najčastejší dôvod všetkých
týchto situácií je nedostatok lásky.
Pretože keď niekoho milujem, potom
mám čas, som pozorný, usmievavý,
spolucítiaci.
Ale
ak
niekoho
nemilujem, hneď sa objavujú znaky
netrpezlivosti,
zatvorenosti,
tak
poviem o sebe alebo o druhých:
„Nemám už viac nervy!“
Toto
je
aj
tak
nesprávna
diagnóza.
A kvôli
nesprávnej
diagnóze aplikujem i nesprávne
prostriedky liečby a človek až vtedy
začne skutočne trpieť. Keby sme
pochopili, že ide o nedostatok lásky,
ľahšie by sme našli kľúč riešenia,
a on sa nazýva láska.

Pripravujúc

túto
knihu
a rozmýšľajúc
o
posolstvách
a poučeniach, ktoré nám naša
Matka i Učiteľka dáva, pochopil som
niečo a na chvíľu som ostal
prekvapený a potom i vystrašený,
ale na konci utešený.
My všetci predovšetkým veľmi
ľahko súdime samých seba alebo
druhých, slovami: „Je nervózny,
nahnevaný,
je
neprístupný,
zatvorený,
netrpezlivý,
citlivý,
podráždený, rozrušený, nemá čas, je
unavený...“
Hlas Medžugoria

Pretože, ja sám keď milujem mám
čas, mám dostatok trpezlivosti, som
vnímavý a súcitný a keď nemilujem,
strácam nervy, nemám čas a všetko
ma unavuje a hnevá.
Preto, postoj lásky je takisto
aj cesta
pokoja,
porozumenia
a odpúšťania. A postoj nelásky, je
cesta ničenia jednotlivca i druhých.
Nezabúdajúc, že žijeme v neustálom
nápore a zhone, vnútorný pokoj si
môžeme
zachovať
a ostať
oddýchnutý, iba keď milujeme. Tým
by sa mnohí uchránili od duševným
chorôb a potom vo veľkej miere i od
mnohých telesných chorôb.
Cesta lásky je cesta života!
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Celibát z lásky
„Pre nebeské kráľovstvo“
“Človek nemôže nájsť v plnej miere sám seba, iba ak v úprimnom
sebadarovaní“. (Gaudium et spes 24,3)
Hoci väčšina ľudí nachádza svoje naplnenie v manželstve, je veľa tých, ktorých Boh
„pozval“ prežívať svoje skutočné naplnenie a šťastie v zasvätenom živote.
Dnešný svet predstavuje viacero spôsobov, ako môže človek žiť svoj život. Žiaľ, vytratil
zmysel pre pravé duchovno, a preto človek, ktorý sa túži celý zasvätiť Bohu v celibáte nie je
často pochopený a v mnohých prípadoch ho ostatní ľudia považujú za zvláštneho. Niekedy je
aj pre samotných veriacich ťažké uznať, že človek žijúci v celibáte nachádza skutočné šťastie
aj v tomto živote.
Každé povolanie je darom od Boha, darom, ktorý je jedinečný pre každého človeka (1
Kor 7,7). Obe povolania – manželstvo a zasvätený život poskytujú „plnú odpoveď“ na dôležitú
otázku človeka týkajúcu sa zmyslu „bytia telom“... bytia mužom alebo ženou. Tieto dva
životné stavy sa v určitom smere vysvetľujú a zároveň
dopĺňajú. (Ján Pavol II, Teológia tela, 14. júl 1982).
Zasvätený život je „odkrývaním milosti krstu“,
ktorý nám ukazuje na budúci život. „Je znakom, že telo,
ktorého koniec nie je v hrobe, smeruje k osláveniu“; je
„svedectvom medzi ľuďmi, ktoré predpovedá budúce
vzkriesenie“ (Ján Pavol II, TT, 24. marec 1982).
Kristus sám pozýva konkrétneho človeka, aby ho
nasledoval tým, že príjme pozvanie k celibátu pre
nebeské kráľovstvo. Tí, ktorí úprimne tento dar príjmu
sú hlboko dotknutí Kristovou láskou, Božou Nevestou,
čo spôsobí, že túžia Bohu radikálne darovať celé svoje
telo i dušu. „Keď sa človek rozhodne pre sexuálnu
zdržanlivosť pre nebeské kráľovstvo, uvedomuje si, že
týmto spôsobom sa môže realizovať ´inak´ a v určitom
zmysle ´viac´ ako v manželstve, tým, že sa stane
´úprimným darom pre iným ľudí´“. (Gaudimus et Spes
24, 3) (Ján Pavol II, TT, 7. Apríl, 1982).
Toto úplné a výlučné darovanie samého seba –
svojich talentov, sily a sexuality – Kristovi sa stáva
zdrojom radosti a plodnosti - duchovného materstva
a otcovstva. Mnoho mužov a žien našlo v priebehu
stáročí zmysel svojho života tým, že sa úplne darovali Bohu. „...zriekli sa veľkého dobra
manželstva, aby nasledovali „Baránka, kamkoľvek ide“ (1579) (Zj 14, 4), aby sa starali o veci
Pánove a usilovali sa mu páčiť a aby išli v ústrety Ženíchovi, ktorý prichádza (KKC 1618).
Človek nemôže učiniť takého rozhodnutie pre celibát z vlastnej vôle. „Nie vy ste si
vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“(Jn 15,16) Je to Ježiš, ktorý tomuto povolaniu dáva
zmysel a milosť prežívať ho v súlade s Jeho vôľou. Iba prostredníctvom dôvernej jednoty
s Bohom - prostredníctvom Eucharistie – sú muži a ženy, ktorí žijú v zasvätení schopní
prežívať svoj život naplno. „Skúsenosť učí“, hovorí Ján Pavol II, „že zasvätený život podľa
Ježišovho plánu je hlboko šťastným životom. Toto šťastie sa meria vernosťou Jeho plánu.“

Jana Prudká

Modlitba svätého otca Jana Pavla II.
za povolania
Duchu večnej lásky,
Ktorý pochádzaš od Otca a Syna,
Ďakujem ti za všetky povolania
Apoštolov a svätých, ktoré zúrodnili Cirkev.
Prosíme ťa, vykonávaj i naďalej toto svoje dielo.
Spomeň si, ako si na Turíce
zostúpil na apoštolov
zhromaždených na modlitbe
spolu s Máriou, Ježišovou matkou,
a zhliadni na svoju Cirkev,
ktorá osobitne dnes potrebuje svätých kňazov,

verných a
vierohodných
svedkov tvojej
milosti;
Cirkev potrebuje
zasvätené osoby,
aby ukazovali iným
radosť tých,
ktorí žijú výlučne
pre Otca,
ktorí sa sami
angažujú v misii a
obete Krista,
ktorí láskou
budujú nový svet.
Duchu Svätý,
Večné žriedlo
radosti a pokoja,
to ty otváraš srdcia

a úmysly
na Božie povolanie;
to ty spôsobuješ,
že sa môže vyplniť každá túžba
po dobre, pravde a láske.
Nech tvoje „vzdychy, ktoré nemožno vyjadriť slovami“,
sa vznášajú k Otcovi zo srdca Cirkvi,
ktorá trpí a bojuje za evanjelium.
Otvor srdcia a mysle
mladých chlapcov a dievčat,
aby nový rozkvet svätých povolaní
ukázal svetu vernosť tvojej lásky,
a aby všetci mohli poznať Krista
pravé svetlo, ktoré prišlo na svet,
aby prinieslo každému človeku
neklamnú nádej na večný život.
Amen.
/Posolstvo na svetový deň modlitieb za povolania 1998/

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

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

tel.: 0905 254 742

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)

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
Moldavsko

Vladimír
Nadkrenicinii

Pakistan

Feroze Nadeem

tel:

0092-053-3607924

Slovensko

Marta Uchalová

tel:

00421 905 412040

Česká Rep.

Jana Prudká

Medžugorie

Terézia Gažiová

nadkrenicinii@mail.ru
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/

