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ZA STARÝCH,
CHORÝCH
A ZOMIERAJÚCICH, ABY V
UTRPENÍ NESTRATILI NÁDEJ.

„Drahé deti!
Aj dnes som s vami, hľadím na vás a požehnávam vás
a nestrácam nádej, že sa tento svet premení na dobro a že
pokoj bude vládnuť v srdciach ľudí. Radosť zavládne na
svete, pretože ste sa otvorili môjmu pozvaniu a Božej láske.
Duch Svätý premieňa množstvo tých, ktorí povedali áno.
Preto vám chcem povedať: ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.“
POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA
MIRJANE, 2. február 2011, Medžugorie
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Zhromažďujete sa okolo mňa, hľadáte svoju cestu, hľadáte,
hľadáte pravdu, no zabúdate na to najdôležitejšie zabúdate sa správne modliť. Vaše pery vyslovujú
nespočetne veľa slov, no váš duch nič necíti. Blúdiac v tme
i samotného Boha si predstavujete podľa seba, a nie takého,
aký vo svojej láske skutočne je. Drahé deti, pravá modlitba
vychádza z hĺbky vášho srdca, z vášho utrpenia, z vašej
radosti, z vašej prosby o odpustenie hriechov. To je cesta
spoznávania pravého Boha, a tým aj samého seba, pretože
podľa
neho
ste
stvorení. Modlitba vás
privedie do naplnenia
mojej túžby, môjho
poslania tu s vami,
jednoty v Božej rodine.
Ďakujem vám.“
Panna Mária požehnala
prítomných, poďakovala
a pozvala na modlitbu za
kňazov.

STRANA

2

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

NESTRÁCAM NÁDEJ
Boh ako dobrý Otec neprestáva
hľadať človeka, jeho tvár i pohľad.
Boží pohľad má moc človeka premeniť, uzdraviť a vyviesť z tmy k životu.
Človeku je ponechaný výber, ako odpovie na Boží pohľad. V evanjeliu vidíme príklad, ako bohatý mladík neodpovedal na Ježišov pohľad. Ježiš
na neho pozrel s láskou... (Mk
10,21). Napriek Ježišovmu pohľadu
plnom lásky mladík odvrátil svoj pohľad, svoju tvá r od Ježiša.
Boh...
V evanjeliu vidíme prvé stretnutie
potrebuje učeníkov s Ježišom. Ondrej priviedol
svojho brata Petra k Ježišovi; Ježiš
náš súna neho pohliadol a povedal: „Ty si
hlas, aby Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať
mohol
Kéfas, čo v preklade znamená Peter.“ (Jn 1,42). Ježišov pohľad mení
prísť
a premieňa Petra. Pri inej príležitosti
k nám
stretáme ďalšieho človeka, ktorý proa prostred- sí Ježiša: „Učiteľ, prosím ťa, pozri sa
na môjho syna, je to moje jediné dieníctvom
ťa!“ (Lk 9,38) Sú to Božie pohľady plné milosti a lásky. Byť pod Božím ponás na
hľadom znamená mať plnosť života,
tento svet. ako to jasne hovorí žalmista: „V srdci
mi znejú tvoje slová: ´Hľadajte moju
tvár!´ Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa.“ (Ž 27,8
-9)
Silu a všemohúcnosť Božieho pohľadu zakúsila aj blahoslavená Panna Mária. Zakúsila, ako Boh pohliadol na ňu, a preto spieva: „Môj duch
jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo
zhliadol na poníženosť svojej služobnice.“ (Lk 1,47-48a) Ona je tá, ktorá
je naplnená Bohom, ktorá je plná Boha, pozerá na nás Božím pohľadom;
ktorá neodsudzuje ale povzbudzuje
a pozýva k novému životu.
S týmto svojím posolstvom nám
chce dať na vedomie, že je s nami
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a že jej materinský pohľad na nás
spočíva. Aj posolstvo z 25.novembra
2010 začína slovami: „Hľadím na vás
a vidím vo vašom srdci smrť bez nádeje, nepokoj a hlad.“ Môže sa nám
zdať, že posolstvo v tomto mesiaci je
iné ako posolstvo, ktoré nám dala
v novembri. Panna Mária, ktorá je
svätá a čistá, videla v našich srdciach smrť bez nádeje, nepokoj
a hlad, a teraz nám hovorí o tom, že
nestráca nádej. V tomto poslednom
posolstve vidím, ako nám naša nebeská Matka Mária chce tieto svoje
slová vložiť do srdca. Chce, aby sme
nikdy nestratili nádej vo víťazstvo
dobra a pokoja.
Ona vie, že sme slabí a nemohúci
a že je v nás smrť, ak sa vzdialime od
Boha. Taktiež vie, že Boh má posledné slovo na konci ľudských dejín.
Bohu stačí náš súhlas, naše ´áno´,
ktorým mu dovolíme, aby bol On Pánom nášho života. Potrebuje náš súhlas, aby mohol prísť k nám
a prostredníctvom nás na tento svet.
I samotná Panna Mária zakúsila
v živote Božiu všemohúcnosť: “Lebo
Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1,37).
Stačil iba Máriin súhlas, Máriino
´áno´ Bohu, aby skrze ňu spása, Ježiš Kristus, prišiel na túto zem, aby
nás vykúpil. Celý jej život sa vmestil
do slov: „Hľa, služobnica Pána, nech
sa mi stane podľa tvojho slova!“ (Lk
1,38) Panna Mária verí ako aj i my,
že môžeme tak ako Ona uveriť Bohu
a dať mu svoje ´áno´. Práve preto
Matka Mária nestráca nádej a verí vo
víťazstvo dobra, pokoja a radosti,
ktoré pochádzajú od Boha.
Záleží od nás, či sa budeme stále
utiekať k Panne Márii, ktorá samotná sa na ceste viery dostala až k
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„noci viery“, keď bola na Kalvárii
účastnou utrpenia a smrti svojho Syna. Potrebujeme sa utiekať
k mnohým svedkom viery, aby sme
podobne ako Abrahám mohli „proti
nádeji v nádeji“ uveriť, (Rim 4,18).
Dúfať ako Abrahám, ktorý bol
v situácii, že stratí Izáka,
jediného Syna, na ktorom spočívalo prisľúbenie budúcnosti od Boha.
Nádej je cnosť,
na ktorej spočíva
stavba nášho duchovného života.
Tak ako nás učí
Katechizmus Katolíckej
Cirkvi:
„Duch Svätý, ktorý
nás učí sláviť liturgiu v očakávaní
Kristovho návratu,
nás vychováva, aby
sme sa modlili v nádeji. A naopak, modlitba Cirkvi a osobná modlitba živia v nás nádej.“ (KKC 2657).
Aj pápež Benedikt XVI. v encyklike
„Spe salvi“ hovorí: „Prvé a základné
miesto, kde sa učíme nádeji, je modlitba. I keď ma už nikto nepočúva, Boh
ma ešte počúva.“ (32) Pán Ježiš nám
zanechal príklad, keď bol pokúšaný
proti nádeji: prebdel celú noc. Okrem
modlitby si musíme stále osvojovať
disponovanosť, ktorú Mária vyslovila
svojim ´áno´. Súhlasiť a povedať
´áno´ na všetko, čo nám Pán posiela.
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Modlime sa: Blahoslavená Panna Mária, ty, ktorá si prežila skúsenosť pokušenia proti nádeji, vypros
nám pevnú nádej v Pána, ktorý je
jediným prameňom nádeje. Vypros
nám milosť a skúsenosť Ježišovho
pohľadu spočívajúcom na Prvé a zánás, aby sme mohli zakúkladné
siť premieňajúcu silu
Božej milosti a lásky, miesto, kde
ktorá neodsudzuje sa učíme
ale
odpúšťa,
nádeji, je
u z d r a v u j e
a vykupuje. Nauč modlitba.
nás veriť v dobro
a víťazstvo dob- (Benedikt XVI. )
ra, pretože Pán
je samé dobro.
Ďakujeme ti, Mária, pretože slová
tohto tvojho posolstva chceš vložiť do našich sŕdc,
aby sme nikdy nestratili nádej.
Osobitne ti odovzdávam všetkých tých, ktorí
sú pokúšaní proti nádeji,
všetkých tých, ktorí sú zúfalí
zo seba samých , zo svojej životnej
situácie. Do tvojich rúk chcem vložiť
všetkých, ktorí sú v pokušení vziať
si život, pretože nevidia východisko.
Nech tvoj materinský pohľad prinesie svetlo a pokoj do našich sŕdc, do
našich rodín i do tohto sveta. Amen.
Fra Ljubo Kurtović

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 5. 2. 2011.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA STARÝCH, CHORÝCH A ZOMIERAJÚCICH, ABY V UTRPENÍ NESTRATILI NÁDEJ.
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!

„Boh nádeje nech vás
naplní
všetkou radosťou a
pokojom vo
viere, aby
ste v sile
Ducha Svätého oplývali nádejou.“
(Rim 15,13)

SVETLO

„Náš Boh je Bohom nádeje, Mária prichádza ako Matka nádeje“, tieto slová mi
odznievajú takmer vždy, keď počúvam
svedectvo vizionára Ivana Dragičević.
„Mária hovorí, že tento svet má budúcnosť; pokoj vo svete je možný pod jednou
podmienkou – ľudstvo sa musí navrátiť
k Bohu“- odovzdáva nám slová Panny
Márie vizionár Ivan. V inom posolstve
nám Panna Mária hovorí: „Otvorte svoje
srdcia Božiemu milosrdenstvu a On vám
dá všetko, čo potrebujete a naplní vaše
srdcia pokojom, pretože On je pokoj a vaša nádej“ (25. november 2010). Kráčajú s
s Ňou, pod jej ochranou, stávame sa nádejou, tak ako nám 1. 1. 2010 povedala:
“Vy ste moja radosť, vy ste moja nádej,
žite moje posolstvá s radosťou.“
Panna Mária nám svojím príkladom
ukazuje cestu nádeje. Je naším vzorom
v odovzdaní sa do Božej vôle, svojím
ochotným súhlasom pre Božie plány. Aj
my môžeme, tak ako ona, počuť Božiu
odpoveď, keď po svojom „áno“ počula:
„Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Aj my,
rovnako ako ona, stojíme pred Božími
výzvami. Za ňou vidíme zástupy tých,
ktorí si ju
vyvolili
za
svoju sprievodkyňu pozemským životom - sv.
apoštol Ján,
sv. Maximilián
Kolbe,
Sv. Otec Ján
Pavol II, bl.
matka Terézia... Ich príbehmi nádeje
sa
môžeme
povzbudzovať, ako nám
to odporúča
Mária: „Pozývam vás, aby ste nasledovali život svätých. Nech sa vám stanú príkladom a povzbudením do svätého života.“ (25. júl 2007) „Pozývam vás, aby ste
sa otvorili a žili podľa príkladu svätých.“ (25. október 1994)
V jednej knihe som čítala, že najviac

MÁRIINO

dobra pre tento svet urobili tí, ktorí boli
zahľadení do večnosti. Človek je najväčší
na kolenách. To znamená, že ich jediná
nádej bola v Bohu. V modlitbe, načúvaním
Božieho slova, naším každodenným „áno“,
ako Mária, sa aj náš život bude stávať svedectvom nádeje. V liste Rimanom 15,13
čítame: „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v
sile Ducha Svätého oplývali nádejou.“
Dante Alighieri v Božskej komédii uviedol na bráne pekla tento nápis:
„Zanechajte všetku nádej, vy, ktorí sem
vstupujete.“ Preto, ak strácame nádej, môžeme následne vidieť, že nám je ťažko.
Keď sa budeme stretať s kritikou, ktorá
nebuduje,
skepsou,
správami
o nešťastiach, pesimizmom, šomraním
a „čiernym pohľadom“ na veci, vtedy, keď
sa nám zdá, že je už všetko „stratené“, pripomínajme si slová nádeje našej nebeskej
Matky - „Aj dnes som s vami, hľadím na
vás, žehnám vás a nestrácam nádej, že sa
tento svet premení na dobro“. Mária nás
neklame; svojou prítomnosťou nám dokazuje, že Boh nám vždy dáva novú šancu,
on nám predsa prisľúbil nádej – večný život v nebi.
Modlime sa: Nebeský Otče, náš
milosrdný, dobrý
Otec, ďakujeme ti,
že nás nenechávaš bez nádeje.
Ďakujeme ti za
každú
vypočutú
modlitbu, za každú tvoju odpoveď
na naše volania.
Ďakujeme ti za
Máriu - Učiteľku
nádeje, ktorá nám
neustále pripomína tvoje víťazstvo
dobra nad zlom.
Spolu s ňou, v spoločenstve našich svätých priateľov v nebi ťa prosíme o milosť,
aby sme boli tvojimi vernými deťmi, ktoré
za každých okolností oplývajú nádejou
a prinášajú ju tomuto svetu. Amen.
Terézia Gažiová
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HVIEZDA MORSKÁ
Sv. Bernard, autor nasledujúcich riadkov o Matke Božej - Hviezde morskej,
žil okolo r. 1090 - 1153. Narodil sa vo Fontaines neďaleko Dijonu. Ako dvadsaťtriročný vstúpil spolu so svojimi tridsiatimi spoločníkmi, vrátane svojich niekoľkých bratov a iných šľachticov (sám pochádzal zo šľachtického rodu), do chátrajúceho a chudobného kláštora v Cîteaux. Bernardovi sa pripisuje hlavná zásluha na obrodení cisterciánskeho rádu. Po niekoľkých rokoch sa stal opátom
novej komunity v Clairvaux, ktorá sa za jeho života nevídane rozrástla. Za Bernardovej smrti kláštor obývalo 700 rehoľníkov. Nasledujúce vety sú z Bernardovho traktátu De laudibus Mariae.
Vzácna Hviezda Jakubova osvecuje svojimi lúčmi celý svet.
Jej jas žiari nad štítmi a zároveň preniká
do priepastí.
Svojím teplom, ktoré zosiela
na zem, zohrieva viac duše
ako telá, ničí vinu a rozhojňuje čnosti.
Hľa, predivná Hviezda, čo sa
vznáša nad nekonečným oceánom a žiari svojimi zásluhami a príkladom.
Bez nej sa nemožno zaobísť.
Ktokoľvek si a vidíš, ako tebou na životnej ceste zmietajú
víchrice a búrky, neodvracaj
svoj zrak pozbavený vytúženého pozemského pokoja od
tej žiarivej Hviezdy! Inak ťa
pohltia hlbiny vôd!
Ak ťa unášajú víchre pokušení, ak padáš na ostré kamene
trápení - zhliadni na Hviezdu,
vzývaj Máriu. Ak tebou trhajú
víchrice pýchy a možno i prehnanej sebalásky, a možno závisti zhliadni na Hviezdu, vzývaj Máriu.
Ak hnev alebo žiadostivosť, alebo telesné
vábidlo otrasie krehkou loďkou tvojej duše - pohliadni na Máriu.

Keď ťa tlačí množstvo hriechov, trápia
výčitky svedomia, keď ťa desí predstava
Božieho súdu, keď sa ťa zmocňuje smútok a zúfalstvo - spomeň si
na Máriu!
V nebezpečenstvách, v útrapách, v pochybnostiach - pamätaj na Máriu! Pros Máriu!
Nech nikdy neschádza z tvojich úst a ani z tvojho srdca!
Aby si však mohol počítať s
jej mocnou ochranou, nezabudni nasledovať jej život!
Keď ju nasleduješ, nezídeš
na scestie.
Vzývaj jej ochranu a neprepadneš zúfalstvu.
Ak ju budeš mať v myšlienkach, nezblúdiš.
Keď ti ona pomáha, nepadneš.
Keď za teba oroduje, nemusíš sa báť.
Podopretý o jej ramená, vytrváš.
Ak kráčaš pri nej, nezakúsiš únavu.
Ak ti preukáže milosť, dôjdeš do cieľa.
sv. Bernard z Clairvaux
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...Toto je čas milosti. Milé
deti, dnes vám osobitným
spôsobom s malým Ježiškom,
ktorého držím vo svojom náručí, dávam možnosť, aby ste
sa rozhodli za pokoj. Skrze
vaše ÁNO za pokoj a rozhodnutie pre Boha, otvára sa
vám nová možnosť pre pokoj.
Len tak, milé deti, tento čas –
storočie – stane sa pre vás časom pokoja a
blahobytu.
Preto dajte
malého novorodeného Ježiša na prvé
miesto vo svojom živote a on
vás povedie
cestou spásy...
25. december
1999

...Aj dnes
vás pozývam,
aby ste sa otvorili modlitbe.
Milé deti, žijete v čase, v ktorom vám Boh dáva veľké milosti, a vy ich neviete využiť.
Staráte sa o všetko iné, ale o
dušu a duchovný život najmenej. Zobuďte si z úmorného
spánku svoje duše a povedzte
Bohu z celej sily ÁNO. Rozhodnite sa pre obrátenie a svätosť.
Som s vami, milé deti, a vyzývam vás k dokonalosti vašej
duše a všetkého, čo konáte...
25. marec 2001
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...Preto vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha a on vás bude ochraňovať a ukáže vám, čo máte
robiť a ktorou cestou máte ísť. Volám všetkých, ktorí mi povedali 'ÁNO', aby obnovili svoje zasvätenie
môjmu Synovi Ježišovi a jeho Srdcu a mne, aby sme
vás mohli ešte intenzívnejšie urobiť nástrojmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Medžugorie je znamenie pre vás všetkých a pozvaním, aby ste sa modlili a uskutočňovali dané milosti, ktoré vám Boh dáva. Preto, drahé deti, prijmite vážne pozvanie k
modlitbe. Som s vami a vaše utrpenie je aj mojím
utrpením... 25. apríl 1992

...Nebuďte
uzavretí, ale
modlitbou a
odriekaním
povedzte Bohu ÁNO a on
vás naplní v
hojnosti. Ako
sa na jar zem
otvára semenu a prinesie
stonásobnú
úrodu, tak
vám aj váš nebeský Otec dá
v hojnosti.
Som s vami a
ľúbim vás, milé deti, nežnou
láskou...
25. február 2006
...Každý deň som k vám bližšie a bližšie, aj keď si
to neuvedomujete a nechcete si priznať, že ste modlitbou málo spojení so mnou. Keď upadnete do pokušení a máte problémy, vtedy vravíte: Bože, Mária, kde ste? A ja čakám len na vás, že mi poviete
svoje ÁNO, aby som ho odovzdala Ježišovi a aby vás
on obdaril svojou milosťou. Preto prijmite ešte raz
moje pozvanie a začnite sa znovu modliť, kým sa
vám modlitba nestane radosťou. Potom objavíte, že
Boh je všemohúci vo vašom každodennom živote.
Som s vami a čakám na vás... 25. máj 1992
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Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Láska prekonáva únavu i vzdialenosť
„Drahé deti! Ja, vaša Matka, vás milujem a chcem vás povzbudiť k modlitbe. Drahé deti, ja som neúnavná a volám vás i
vtedy, keď ste od môjho srdca ďaleko. Som Matka, a preto aj
keď pociťujem veľkú bolesť za každým, ktorý zblúdi, ľahko
odpúšťam a teším sa každému dieťaťu, ktoré sa mi obráti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (14. novembra 1985)

Kto

miluje,
je neúnavný v
hľadaní milovaného. Kto v Kristovom zmysle
a jeho silou miluje, ľudské prekážky ako sú
nenávisť, závisť, žiarlivosť, urážky, nepravdy,
odmietanie, neprijímanie neničia, ale potvrdzujú lásku. Kto miluje, ten nenaráža na
prekážky,
ale
nachádza
príležitosti,
v ktorých sa jeho láska dokazuje a posilňuje.
Ľudská láska sa však ľahko zastaví, unaví
i sklame,
dokonca
sa
vie
pretvoriť
v negatívny pocit túžby po pomste. Keď nemá odpovede, ostane prázdnota, v ktorej sa
rodia i tie najťažšie podoby nenávisti. Je to
láska, ktorá sa živí len ľudským pokrmom a
hľadá uznanie, náhradu, podmienky. Často
je preto táto láska unavená a plodí zlosť. Toto je každopádne okamih, kedy môžeme preskúmať samých seba práve v pohľade nášho
vzťahu k druhým. Ak nás druhí často sklamú a zapríčinia stav nervozity a hnevu, to
neznamená, že tí druhí sú zlí, ale že my od
nich priveľa žiadame, pretože naša láska je
ľudská.
Mária ako Matka krásnej lásky nás chce
vychovať pre Kristovu, kresťanskú, bezpodmienečnú, silnú a neúnavnú lásku. Je nám
príkladom. V tomto posolstve priznáva bolesť, avšak nie hnev. Trpí pre nás, pretože
nás miluje, ale aj napriek tomu za nás oroduje. Je neúnavná, pretože jej láska nie je

podmienená našou odpoveďou. Miluje, aj
keď my sme ďaleko. A teší sa vždy, keď sa
vrátime naspäť, keď sa obrátime. Nikto
a nič nemôže zatvoriť dvere jej lásky. Nikto
jej nemôže byť vzdialený, pretože ona chce
byť blízko všetkým. Láska otvára všetky
svoje hranice a odstraňuje prekážky. Takto
sa Mária ukazuje ako tá, v ktorej božská
láska našla úplné miesto.
Ak sme unavení my sami vo svojom
vnútri, v rodine, v spoločenstve, v skupine,
v modlitbe, v konaní dobra, potom to predovšetkým hovorí o našej láske. Únava,
ktorá sa dnes prejavuje vo svete rozličnými
spôsobmi (ako droga, alkoholizmus, vraždy, samovraždy či rozvody), je najlepším
dôkazom, že láska musí dostať zelenú
v živote každého človeka. Musí dostať zelenú, aby sa prekonalo zlo v jednotlivcoch,
v rodinách, v Cirkvi a vo svete. Je to posolstvo pokoja, ktorý môže prísť prostredníctvom lásky.
„Na srdce si ma pritlač jak prsteň,
sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky
tvrdá ako podsvetie. Jej páľa - to
ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho
je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby
človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním.“ (Pies 8, 6-7)
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SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
Sedem sviatostí Cirkvi, ustanovené
Kristom, sú nerozlučiteľnou súčasťou
nášho kresťanského života; týkajú sa
všetkých jeho oblastí a dôležitých
chvíľ. Sviatosti nás uvádzajú do duchovného života, posilňujú nás,
uzdravujú či uschopňujú k službe
v spoločenstve – k budovaniu Božieho
ľudu. Dnes sa žiaľ mnohokrát stáva,
že sviatosti pokladáme za samozrejmosť a nad ich zmyslom a podstatou
sa vôbec nezamýšľame. Častokrát dokonca sviatosti odmietame, pretože sa
nám zdajú pre náš život nepotrebné.
Krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, kňazstvo,
manželstvo... ak si nájdeme chvíľu čas
a popremýšľame o týchto siedmych
sviatostiach, určite sa nám podarí odhaliť veľké poklady, ktoré nám v nich
Kristus zanechal. Hlbšie porozumenie
podstaty sviatostí a ich sily môže viesť
k prehĺbeniu nášho osobného stretnutia s Ježišom a prijímanie sviatostí už
pre nás nebude „rutinou“, ale skutočným stretnutím s Bohom – s Láskou.
Aj Panna Mária nás skrze posolstvá
z Medžugorie nevolá k ničomu inému,
než k návratu k sviatostnému životu.
Ako svoje deti nás Nebeská Matka
zhromažďuje okolo Eucharistického
Krista, na ktorého sú všetky sviatosti
zamerané „ako na svoj cieľ“ (sv. Tomáš
Akvinský) (KKC 1211)
Sedem sviatostí môžeme, podľa
učenia Katolíckej cirkvi, rozdeliť na:
sviatosti uvádzania do kresťanského
života (krst, birmovanie a Eucharistia);
s v i a t o s t i u z d r a v e n i a ( p o k án i e
a pomazanie chorých); sviatosti služ-
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by, spoločenstvu a poslaniu veriacich
(kňazstvo a manželstvo). Toto rozdelenie
nám umožňuje vidieť, že sviatosti tvoria
organizmus, v ktorom každá z nich má
svoju životnú úlohu. „Sviatosť sviatostí“, alebo srdce celého organizmu, je
Eucharistia. (KKC 1211)
V nasledujúcich článkoch budeme
spoločne odhaľovať zmysel, silu a hĺbku
jednotlivých sviatostí.
Jana Prudká

Kríž, z ktorého vyteká sedem
prameňov, je symbolom siedmich sviatostí. Prameň znamená niečo oživujúce, tak ak ho
videl prorok Ezechiel vytekať
chrámu. (porov. Ez. 47,1-12)

STRANA

UROBTE
SVEDECTVO

Roky sa míňali. Raz som počul, že niektorí mladí chlapci
z nášho okresu odišli do františkánskej rehole. Snažil som sa
ich srdcom pochopiť, pretože
niečo v mojom vnútri mi našepkávalo, že si vybrali tú správnu
cestu.
Ale ja sám som sa bál vpustiť Boha od svojho srdca, do

VŠETKO,

ČO VÁM POVIE!

Narodil som sa vo veriacej grécko-katolíckej rodine. Môj starý otec bol kňazom, a po návrate
z koncentračného tábora slúžil tajne (podpolne).
Veľmi dobre si pamätám na to, keď som sa ešte ako
dieťa zúčastňoval sv. liturgie, ktorá sa slúžila u nás
v dome. Hlboko v srdci som veril, že Boh existuje. Po
revolúcii (perestrojke) som spoločne s rodičmi chodil
v nedeľu do kostola. Nepozerajúc na to, moja viera
bola veľmi povrchná. Pravdupovediac, nechápal som
podstatu sv. liturgie, nerozumel som modlitbám
v staroslovienskom jazyku. Preto bola pre mňa ako
pre
dospievajúceho
človeka
liturgia
nudnou
a unavujúcou. Počas štúdia polytechniky v Ľvove som
úplne prestal chodiť do kostola. Chodil som iba niekedy, keď som prichádzal domov
na prázdniny. Pri jednej takejto
príležitosti som sa rozhodol ísť
do rímsko-katolíckeho kostola
v mojom meste. Bolo to pre mňa
veľmi zaujímavé, rozumel som
slová liturgie, piesne, modlitby...
Homíliu mal jeden mladý kňaz,
rehoľník - františkán. Nikdy a
nikoho som dovtedy nepočul takto hovoriť o Bohu. Každé jeho
slovo vychádzalo zo srdca a dotýkalo sa toho môjho. Vtedy som
sa prvýkrát zamyslel nad tým,
ako je možné, že sa takýto múdry a mladý človek, “zriekol všetkého“ a stal sa rehoľníkom
a kňazom.

9

(JN 2,5)

svojho života. Chcel som urobiť kariéru, oženiť sa,
postaviť dom... V podstate mi aj všetko vychádzalo,
ale v duši som nemal pokoj.
V jubilejnom roku 2000 sa niečo v mojom živote
zmenilo. Počas nového roka som sa zúčastnil svetového stretnutia mladých Taizé. Tisíce mladých ľudí
z celého sveta sa spoločne modlili. Počas jednej
z takýchto modlitieb som pochopil, pocítil a uveril, že
Boh nie je niekde ďaleko v nebi, ktorý ako deduško
sedí na oblakoch a pozerá sa dolu na nás. Ale, že Boh
je vedľa mňa, vo mne, on žije v mojom srdci a miluje
ma.
V tom istom roku som z Božej prozreteľnosti putoval do Medžugoria. Panna Mária sa natoľko mocne
dotkla môjho srdca, že za tri
týždne som už bol organizátorom ďalšej púte do Medžugoria. Potom ešte raz a ešte raz...
Mal som túžbu priviesť do Medžugoria celý svet. Odpovedajúc na pozvanie Panny Márie,
založili sme modlitbovú skupinu
a každú nedeľu sme sa začali
stretávať na spoločnú modlitbu
ruženca, v sobotu sme animovali adorácie vo farskom spoločenstve (táto modlitbová skupina sa stretáva dodnes, je tomu už 10 rokov). V tom čase sa
v mojom srdci zrodilo želanie
darovať Bohu jeden rok svojho
života ako dobrovoľník.
Začal
som
sa modliť
a hľadať možnosť, aby som
mohol ísť do Medžugoria
a pobudnúť tam dlhší čas. Pán
mi dal túto možnosť, no inak,
ako som si to predstavoval. Plánoval som nejaký čas stráviť
v komunite „Cenacolo“ alebo
v komunite „Blahoslavenstiev“.
No „Pán ma zoznámil“ zo ses-
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trou Teréziou, ktorá v tej dobe už niekoľko rokov
žila v Medžugorí a venovala sa pútnikom prichádzajúcim z východných postkomunistických krajín: Ruska,
Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Slovenska, Českej republiky... Pocítil som v srdci dôležitosť tohto diela, tejto
misie a pripojil som sa k tejto službe. Onedlho nás
bolo niekoľko ľudí, ktorých spájal jeden cieľ: pomáhať Panne Márii privádzať druhých k Ježišovi...
„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5)

prijal do seminára.

Už počas prvého mesiaca prežitého v Medžugorí
ma neopúšťala myšlienka: “Boh volá aj mňa, aby som
sa stal kňazom.“ Bál som sa tejto myšlienky, odháňal
som ju od seba. Veď ja som mal predsa iné plány.
Zdalo sa mi, že som si to iba vymyslel, preto som sa
za to modlil. Pozoroval som, ako je súčasný svet
vzdialený od Pána, žízni po Bohu a po všetkom, čo pochádza od Neho.

vam vás, aby ste si zamilovali Najsvätejšiu sviatosť
oltárnu. Uctievajte ju, milé deti, vo svojich farnostiach, a tak budete spojení s celým svetom. Ježiš sa
stane vaším priateľom, a vy nebudete o ňom hovoriť
ako o niekom, ktorého sotva poznáte. Jednota s ním
vám bude radosťou a vy sa stanete svedkami Ježišovej lásky, ktorú má pre každé stvorenie. Milé deti,
keď sa klaniate Ježišovi, ste aj blízko pri mne. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Spomínam si, ako som raz sedel pri kostole
a pozoroval ľudí, ako ich kňazi spovedajú. Na tvárach
ľudí prichádzajúcich k spovedi bol nepokoj a ťažoba.
Po svätej spovedi sa s ľahkosťou dvíhali z kolien,
s úsmevom na tvári a pokojom v duši. Spoveď pôsobila na mňa ako prameň, studňa v púšti, a kňaz bol ako
nádoba, cez ktorú Boh podával vodu. I ja som zatúžil
stať sa takouto „nádobou“.

Som presvedčený o tom, že Panna Mária mi pomohla nájsť svoje povolanie. Ona mi odkryla živú prítomnosť Ježiša v Eucharistii, v každom človeku, v
stvorení, v kráse prírody... Ako Matka ma i teraz vedie a učí. Každý deň sa odovzdávam Jej Nepoškvrnenému srdcu a cez ňu Ježišovi.
Často si spomínam na posolstvo Panny Márie z 25.
septembra 1995, kedy povedala: „Drahé deti! Pozý-

Ďakujem Pánovi za povolanie, za dar kňazstva. V
srdci mám túžbu byť Ježišovým priateľom, byť
svedkom Jeho lásky. Je to pre mňa veľká radosť byť
“Ježišovou nádobou“, skrze ktorú Boh dáva živú vodu
všetkým, ktorí po nej žíznia.

Koncom
mája
2003
som
zatelefonoval
z Medžugoria svojmu biskupovi a poprosil ho, aby ma

o. Miron Petenko (Ukrajina)
(Rozhovor s o..Mironom si môžete prečítať na
http://www.gospa.sk/index.php?
option=com_content&task=view&id=59&Itemid=70#Miron)

OZNAMY
Pozývame vás na:
•

Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine):
27.2.–4.3.2011: Kontakt: Vladimir Chromek,
tel: +421 903 387 800, +421 907 563 317, e-mail: v.chromek@zoznam.sk.
2.–7.10.2011: Kontakt: Ondrej Valentin:
tel: +421 2 555 67 969, +421 903 712 534, e-mail: skristoftour@post.sk.

•

18. Medzinárodné stretnutie organizátorov púti, vedúcich centier pokoja
a medžugorských modlitebných a charitatívnych skupín 6.-10.3.2011

•

16. Medzinárodný seminár pre kňazov 4.- 9.7.2011

•

22. Medzinárodné modlitbové stretnutie mladých - Mladifest 1.8.-6.8.2011

•

12. Medzinárodný seminár pre manželské páry 21.- 24. 9.2011

SVETLO

MÁRIINO

STRANA

11

Svetlo MÁRIINO
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“
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MODLITBOVÉ

ČASOPIS „SVETLO MÁRIINO“

Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“ sa spájame
s modlitbovými skupinami v rôznych krajinách. Modlia sa
s nami naši bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine,
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku,
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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
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PRVÁ SOBOTA V MESIACI
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.

SNAŽÍME SA PRIJAŤ DO ŽIVOTA
MÁRIINE POSOLSTVÁ:
• modliť sa tri ružence denne
• postiť sa v stredu a v piatok
• spovedať sa každý mesiac
• zúčastňovať 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
• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym

Ak sa chcete pridať k nám v modlitbe, či dostávať časopis, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com

Svetlo Máriino
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OZNAMY
ŽIVÉ VYSIELANIE VEČERNÉHO PROGRAMU Z MEDŽUGORIE
Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania živého vysielania večerného programu z
Medžugoria. Vysielanie je dostupné na stránke www.medjugorje.hr.
[V hornom menu vpravo kliknite na “Multimedia”, potom “Live streaming Medjugorje” (v
ponuke vľavo), kde sa každý užívateľ potrebuje pri prvom spustení zaregistrovať (je potrebné uviesť meno, priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo).]

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie.
Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino!
Šírenie tohto časopisu bez úprav /v celku/ je vítané a povolené, pri kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v
inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese:
gospa3@gmail.com.

MED
MEDŽUGORIE
ŽUGORIE

na internete:

OFICIÁLNÉ STRÁNKY MEDJUGORJE:

www.medjugorje.hr (HRV, ENG, DEU, FRA, ITA, POL, ESP, MAG)
Iné stránky:






SLOVENSKY:
RUSKY:
UKRAJINSKY:
LOTYŠSKY:
LITOVSKY:

www.gospa.sk
www.medjugorje.ru
www.medjugorje.com.ua
www.medjugorje.lv
www.medjugorje.lt

KONTAKTY
Rusko

Oľga Knazjeva

tel.mob: 07 9174643735

olga_knyazeva@list.ru knyazev@anrb.ru
posmishka@bk.ru

tel.fax: 0073472771617

Ukrajina

Duda Miroslav

tel:

00380 50 5026414

Litva

Danute Totoraytite

tel:

00370 52 343 330

Lotyšsko

Marite Jakabsone

tel. mob: 00371 29496878

bernadet@one.lv

Franciska Strode

tel. mob: 00371 26300819

franciska.strode@inbox.lv

mirija3@gmail.com

Moldavsko

Vladimír Nadkrenicinii

nadkrenicinii@mail.ru

anglicky hovoriaci

Jarka Pytelová

jarka.pytelova@gmail.com

nemecky hovoriaci

Lenka Marhefková

lenka.marhefkova@gmail.com

Slovensko

Marta Uchalová

Česká Republika

Jana Prudká

Medžugorie

Svetlo Máriino
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tel:

00421 905 412040

marta@maria.sk
jprudka@email.cz

tel.fax: 0038736650004
0038763682620

gospa3@gmail.com

