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Ďakujte so mnou Najvyššiemu za moju prítomnosť
medzi vami. Moje srdce sa raduje, vidiac lásku a radosť
v prežívaní mojich posolstiev. Mnohí ste odpovedali, ale čakám
a hľadám všetky spiace srdcia, aby sa prebudili zo sna
nevery. Milé deti, priblížte sa ešte viac k môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť
k večnosti.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

VÝROČNÉ POSOLSTVO IVANKE IVANKOVIĆ ELEZ
25. jún 2011, Medžugorie

„Ďakujte Bohu...“
“V ŠKOLE LÁSKY”
Fra Slavko Barbarič
Veriť materinskej
láske

8

SVIATOSTI CIRKVI

9-10

= Sviatosť poká-

nia a zmierenia
(1. časť)
SVEDECTVO:
Modlitbové stretnutie v Žiline

10-12

Oznamy, SM,
Koordinátori

12-15

Ivanka mala posledné denné zjavenie 7. mája 1985. Panna
Mária jej zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej
bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie
zjavení. Tak tomu bolo i tento rok.
Zjavenie, ktoré trvalo 8 minút, mala Ivanka vo svojom dome.
Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala:
“Panna Mária mi rozprávala o 1. tajomstve a na záver povedala: ´Drahé deti, prijmite moje materinské požehnanie.´”

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

ĎAKUJTE SO MNOU NAJVYŠŠIEMU
Panna Mária vo svojich posolstvách
veľakrát ďakovala Bohu za čas prežitý
s nami. Okrem toho, že ďakuje Bohu,
ďakuje aj nám za všetky modlitby, obety
a lásku, ktorú sme jej prejavili. Každé
svoje posolstvo končí slovami vďaky. Namiesto toho, aby sme my ďakovali jej,
ona ďakuje nám, pretože si praje našu
spásu a život.
Iba človek, ktorého srdce je naplnené
láskou a je prežiarené Božím svetlom,
môže ďakovať, pretože spoznáva, že za
všetko, čo máme, a za všetko, čo sme,

môžeme ďakovať iba Najvyššiemu.
Panna Mária sa nám daruje ako Matka, ktorú máme nasledovať v modlitbe,
viere a láske. Ona nám príkladom svojho
vlastného života ukazuje, ako žiť a ostať
na Božej ceste.
Keď Boh skrze anjela Gabriela vstúpil
do jej života, začalo sa pre ňu utrpenie
i kríže. Najskôr to boli nepochopenia a
pochybnosti najbližších i nebezpečenstvo,
že bude na smrť ukameňovaná. Potom
útek do Egypta, návrat z Egypta, utrpenie
spojené s výchovou a s rodinnými ťažkosťami. Neskôr utrpenie, ktoré prežíva spoločne so svojím Synom Ježišom. Pýtame
sa, ako môže niekto velebiť Boha
a ďakovať mu napriek svojmu utrpeniu
a ťažkostiam. Mária to mohla, pretože
Boh je všetkým bohatstvom jej života.
V tomto posolstve nás pozýva, aby sme
spoločne s ňou ďakovali Najvyššiemu za
dar jej prítomnosti medzi nami počas
uplynulých tridsiatich rokov. Jej prítomnosť je dar Najvyššieho, ktorý nám prostredníctvom nej, Matky svojho Syna, daroval nespočetné milosti obrátenia sŕdc
a premeny života. Skrze Máriu mnohí zakúsili vo svojom srdci Božiu novosť
a život. Iba tí, ktorým je dané zakúsiť to
na vlastnej koži, budú vedieť ďakovať Bohu.

...Skrze Máriu mnohí
zakúsili vo svojom srdci
Božiu novosť a život...
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Evanjeliá nám prinášajú udalosť,
v ktorej Ježiš uzdravuje desať malomocných, avšak iba jeden sa vracia poďakovať. Napriek tomu, že človek zažil milosť
uzdravenia, môže jeho srdce zostať zatvorené. Takto nám evanjeliá potvrdzujú, že
telesné uzdravenie neznamená mať
uzdravené a vďačné srdce, ktoré rozpoznáva dar Najvyššieho. Panna Mária si želá, aby sme mali vďačné srdcia, ktoré roz-
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poznajú jej prítomnosť ako dar Najvyššieho, dar neba pre nás v tejto našej
dobe.
Kto môže spočítať všetky milosti, obrátenia, uzdravenia, ktoré Boh skrze
Máriu učinil v Medžugorí v priebehu tridsiatich rokov jej zjavení? Napriek mnohým srdciam, ktoré odpovedali a snažia
sa žiť jej posolstvá, je Mária neúnavná,
pretože my všetci sme jej deti. Láska
k nám jej nedovoľuje, aby sa nás vzdala, pretože chce prebudiť „všetky spiace
srdcia zo sna nevery“.
Panna Mária neponúka hotové recepty a lacné riešenia našich životných krížov a ťažkostí. Ona povzbudzuje, pozýva, prosí, ďakuje a ukazuje cestu
k Ježišovi. Povzbudzuje nás, aby sme
zotrvali vo viere a nádeji i proti každej
nádeji. A Ježiš nám hovorí: „Kto vytrvá
do konca, bude spasený.”
Ako na mnohých pútnických miestach, tak i v Medžugorí nachádzame napísané znaky vďačnosti, zvlášť na kopci
Podbrdo. Pútnici radi ďakujú za to, čo
dostali, za vypočuté modlitby. Som presvedčený, že sú aj takí, ktorí sa modlili
a nedostali to, o čo skrze modlitbu žiadali. Vtedy sú mnohí v pokušení ustúpiť
od modlitby, ak hneď nevidia ovocie
svojich modlitieb. Ale Ježiš nás ubezpečuje, že Boh je náš Otec, ktorý vie, čo
potrebujeme. Hovorí nám, aby sme najskôr hľadali nebeské kráľovstvo
a ostané nám bude pridané. Otázkou je,
či my vo svojich modlitbách hľadáme
najskôr Božie kráľovstvo, Božiu slávu
alebo hľadáme svoje malé túžby
a modlitby, ktoré sa točia okolo nás samých. Boh vie, čo potrebujeme prv, ako
by sme ho poprosili. Len keď bude človek prežiarený milosťou, bude raz môcť
poďakovať Bohu i za to, že nevypočul
nejaké jeho modlitby, alebo to, o čo ho
prosil.
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Vzdávať vďaky Najvyššiemu
aj v ťažkostiach a krížoch
života znamená mať
absolútnu dôveru v jeho dobrotu, ktorá všetko riadi a obráti
na naše dobro.
Modlitba vzdávania vďaky zväčšuje našu vieru a dôveru v Boha. Vzdávať vďaky
Najvyššiemu aj v ťažkostiach a krížoch života znamená mať absolútnu dôveru
v jeho dobrotu, ktorá všetko riadi a obráti
na naše dobro.
Nebuďme slepí, ale poďakujme sa Najvyššiemu, ktorý nám posiela Matku svojho
Syna už tridsať rokov, aby nás priviedol
k obráteniu a spáse.
Modlime sa: Bože, Otče náš, ďakujem
ti za mnohé milosti, ktoré obnovili toľké srdcia a rodiny prostredníctvom zjavení Panny
Márie v Medžugorí. Ďakujem ti, že nám neprestávaš dávať milosť a lásku svojho otcovského srdca skrze Pannu Máriu, tvoju
vyvolenú služobnicu, ktorá je úplne upriamená na teba a plná tvojej milosti. Vďaka
ti, Otče, že si nám poslal Máriu v tejto našej
dobe a do týchto našich dní. Jej zjavenia
sú viditeľným znakom tvojej otcovskej starostlivosti o nás.
Panna Mária, Matka naša, vďaka ti, že
s nami ďakuješ Najvyššiemu, a že sa nás
nevzdávaš. Vďaka ti, že sa neprestávaš
prihovárať za nás u nebeského Otca. Od
teba, Matka, sa chceme učiť veriť, žiť a milovať Boha a blížneho. Vďaka ti za tvoje
otvorené srdce, zvlášť počas týchto tridsiatich rokov tvojich príchodov k nám. Nech
tvoje slová a tvoja prítomnosť medzi nami
nebudú pre nás zbytočné, ale nech prinesú
plody pre večný život, kde nás ty vedieš
svojou materinskou rukou a srdcom. Amen.
fra Ljubo Kurtovič
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Oslávili sme 30. výročie zjavení Panny
Márie v Medžugorí. Ešte stále v nás odznievajú tieto sviatočné udalosti. Boli sme
svedkami toho, ako sa tisíce vďačných
pútnikov z celého sveta ako rieky prelievali
smerom od kostola ku kopcu Podbrdo a
Križevac... Do týchto dní nám Panna Mária
hovorí: „Ďakujte spolu so mnou Najvyššiemu za dar mojej prítomnosti medzi vami.
Moje srdce sa raduje, vidiac lásku a radosť
v prežívaní mojich posolstiev.“
Vizionári nám hovoria: „Keď sa začala
Panna Mária zjavovať, zaľúbili sme sa do
nej, boli sme pre ňu schopní urobiť všetko,
žiť jej posolstvá, dať za ňu svoj život. Neskôr - postupne, začala ustupovať do úzadia a na jej miesto prišiel Ježiš... Priviedla
nás k nemu. V prvé dni zjavení, keď sme
boli ešte plní zmiešaných emócií, opýtali
sme sa jej: „Čo si od nás praješ?“ Postupne
v modlitbe, v posolstvách nám ukazovala
cestu.
Panna Mária začala dialóg a misiu
s vizionármi, potom s farníkmi z farnosti
Medžugorie a dnes sú to milióny pútnikov,
ktorí sa vracajú do svojich domovov
a hľadajú v modlitbe a posolstvách Márii-

nu odpoveď na otázku: „Čo môžem pre teba urobiť?“ Ona nás vedie od hlbín duchovného života, pod jej vedením zakusujeme Božiu lásku, snažíme sa obnoviť
modlitbový život v rodinách, farnostiach

...Panna Mária začala postupne ustupovať od úzadia
a na jej miesto prišiel
Ježiš...
a otvárame sa pre potreby blížnych, pre
celý svet.
Od začiatku svojich zjavení nám Panna
Mária dala veľa posolstiev. Sme pozvaní
žiť všetky jej posolstvá. Nemôžeme porozumieť to, čo nám Panna Mária hovorí
dnes, ak nežijeme to, čo hovorí od začiatku. Aj dnes si pripomeňme jej hlavné posolstvá - modlitba svätého ruženca, modlitba srdcom, pôst, Eucharistia, sviatosť
zmierenia, čítanie Svätého písma. Pre
mňa to znamená, že ak nebudem žiť tieto
posolstvá, akoby som chcela preskočiť prvý ročník a ísť do druhej triedy - neporozumiem učivu.
Nedávno pre modlitbovú skupinu vizionára Ivana Panna Mária povedala: „Žite
moje posolstvá, aby som vám mohla dávať
nové posolstvá a týmto vás ďalej viesť.“ Aj
v ďalšom posolstve pre Ivanovu modlitbovú skupinu nás vyzvala - „Aj dnes sa radujem spolu s vami. Aj dnes vás v radosti
pozývam: prijmite a žite moje posolstvá.
Nech sa moje posolstvá stanú životom.
Vbudovávajte ich do svojho života. Nech sú
pokrmom na vašej životnej ceste. Vedzte,
milé deti, že som s vami, keď je vám najťažšie, ja vás povzbudzujem a utešujem,
prihováram sa pred svojím Synom za každého z vás. Preto, milé deti, vytrvajte v
modlitbe a nebojte sa. Nasledujte ma bez
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strachu...“(24. 6. 2011).
Keď sa najbližšie stretneme v modlitbe
v prvú sobotu v mesiaci, 2. 7. 2011, budeme oslavovať Sviatok Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie. Mária nás volá, aby
sme sa priblížili k jej Nepoškvrnenému
Srdcu. Priviňme sa teda ešte viac k jej Nepoškvrnenému srdcu, nech nám bude útočiskom a svetlom na ceste, ktorou nás Mária vedie.

prostredníctvom Máriinej prítomnosti medzi
nami. Ďakujeme ti za dôveru, že aj nás pozývaš vstúpiť do jej školy. Prosíme, otvor
nám oči, aby sme videli tvoje plány a vedeli
na ne odpovedať. Mária, v tvojom Nepoškvrnenom srdci vládol vždy rozhovor
s Bohom, vedela si rozlišovať, načúvať, odpovedať. V tvojom srdci sa chceme učiť pokore a odovzdanosti pre Božie plány
s nami. Amen.
Terézia Gažiová

Modlime sa: Nebeský Otče, ďakujeme ti za
dar veľkého plánu, ktorý máš v tejto dobe

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 2. 7. 2011.
V tento mesiaci sa budeme modliť

SVIATOK

ZA DAR VĎAČNOSTI BOHU V NAŠICH SRD CIACH.

SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA
PANNY MÁRIE, 2. 7. 2011
Centrom každého človeka je srdce.
Práve ono je duchovným stredom človeka, jeho myslenia, konania, vôle a
citov. Sviatok Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie teda pripomína srdce tej,
ktorá celým srdcom žila a plnila Božiu
vôľu. Jej Nepoškvrnené Srdce je vždy
otvorené pre človeka akejkoľvek rasy či
národa, veriaceho či neveriaceho. O jej
vernej pomoci hovoria aj mnohé duchovné i telesné zázraky, ktoré sa diali
a stále dejú na jej príhovor.
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Zo zjavení vo Fatime vieme, že Boh
si prial, aby boli odčiňované nielen
urážky voči jeho Najsvätejšiemu Srdcu
ale aj voči Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie, a to zvláštnym uctievaním si prvých piatich sobôt v mesiaci.
Panna Mária ukázala sestre Lucii svoje
srdce, ktoré bolo ovinuté tŕním; jeden
tŕň bodal do jej srdca. Vtedy dieťa Ježiš
povedalo sestre Lucii: "Maj zľutovanie
nad srdcom svojej Najsvätejšej Matky,
ktoré je pokryté tŕňmi, ktoré jej nevďač-
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ní ľudia v každom okamihu doň vtláčajú.
A niet nikoho, kto by robil zadosťučinenie, aby vytiahol to tŕnie.“ Panna Mária
potom Lucii povedala: "Dieťa moje, aspoň ty ma poteš. Povedz všetkým,
ktorí počas piatich mesiacov v prvé
soboty pristúpia k sv. spovedi, prijmú sv. prijímanie, pomodlia sa ruženec a aspoň 15 minút mi budú robiť
spoločnosť, rozjímajúc o ružencových
tajomstvách s cieľom, aby ma potešili, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre večnú spásu ich duše."
Pán Ježiš povedal sestre Lucii, že praktizovanie pobožnosti prvých sobôt bude
možné taktiež v nedeľu po prvej sobote,
ak s tým budú kňazi súhlasiť.

“Drahé deti! Chcem sa s vami podeliť o svoju radosť. Vo svojom Nepoškvrnenom Srdci cítim, že je veľa
tých, ktorí sa mi priblížili a zvláštnym spôsobom nesú vo svojich srdciach víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca prostredníctvom modlitby a obrátenia. Chcem sa vám poďakovať a povzbudiť vás, aby ste s
láskou a silou Ducha Svätého ešte
viac pracovali pre Boha a jeho kráľovstvo. Som s vami a žehnám vás
svojím materinským požehnaním.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
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Pápež Benedikt XVI. vo svojom príhovore na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie povedal: “Oslavujeme
Sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie. To nás pozýva upriamiť zrak s dôverou k Márii. K nej sme sa aj v tento večer obrátili so starovekou a pritom stále
aktuálnou pobožnosťou svätého ruženca.
Ruženca, ktorý nie je len mechanickým
opakovaním tradičných formuliek, ale
biblickou meditáciou, ktorá nám pomáha
spätne prežívať udalosti Pánovho života
v spoločnosti Preblahoslavenej Panny
Márie, uchovajúc si ich tak ako Ona v
našich srdciach. (Benedikt XVI, Vatikán,
30. 5. 2008)
Uctievajme si a duchovne sa ukrývajme v jej Nepoškvrnenom Srdci, ktoré
je často naším jediným útočiskom;
miestom, kde sa môžeme ukryť a utíšiť
svoje srdce. Ponárajme doň i svojich
blízkych, trpiacich a tých, ktorí najviac
potrebujú jej pomoc – tých, ktorí sa nachádzajú v najväčšom nebezpečenstve
hriechu a zatratenia.
Jaroslava Pytelová
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ĎAKUJTE BOHU...
...Radujte sa so mnou, obráťte
sa s radosťou a chváľte Boha za
dar mojej prítomnosti medzi
vami. Modlite sa, aby vo vašich
srdciach bol Boh stredobodom
vášho života a svedčite svojím
životom, milé deti, nech každé
stvorenie pocíti Božiu lásku.
Buďte mojimi vystretými
rukami pre každé stvorenie,
aby sa priblížilo Bohu lásky...
(25. jún 2009)

...Milé deti, tešte sa všetkému,
čo máte. Ďakujte Bohu, lebo
všetko je pre vás Boží dar.
Potom budete môcť v živote
ďakovať za všetko a objavíte
Boha vo všetkom, i v tom
najmenšom kvietočku. Zakúsite
veľkú radosť. Zakúsite Boha...
(25. apríl 1989)

...Dnes vás všetkých pozývam,
aby ste sa tešili zo života, ktorý
vám Boh dáva. Milé deti, tešte sa
z Boha Stvoriteľa, že vás tak
obdivuhodne stvoril! Modlite sa,
aby váš život bol radostným
vďakyvzdaním, ktoré prúdi z
vášho srdca ako rieka radosti.
Milé deti, bez prestania ďakujte
za všetko, čo máte, za každý malý dar, ktorý vám Boh dal. Potom
bude ustavične radostné
požehnanie zostupovať od Boha
na vás... (25. august 1988)
...Chcem vám povedať, aby ste
ďakovali Bohu za všetky milosti,
ktoré vám Boh dal. Ďakujte
Pánovi za všetky plody a oslavujte ho! Drahé deti, naučte sa
ďakovať za malé veci, potom budete môcť ďakovať aj za veľké...
(3. október 1985)

...Aj dnes vás všetkých znovu
pozývam k modlitbe, a to k
modlitbe radosti... Modlite sa,
milé deti, aby ste mi boli bližšie a
aby ste prostredníctvom modlitby spoznali, čo od vás chcem.
Som s vami a každý deň vás žehnám svojím materinským požehnaním, aby vás Boh všetkých
obdaril plnosťou milosti pre váš
každodenný život. Ďakujte Bohu
za dar, že môžem byť s vami. Lebo hovorím vám: je to veľká
milosť!... (25. júl 1992)
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Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Veriť materinskej láske

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe.
Potrebujem vaše modlitby, aby sa Boh oslávil
skrze vás všetkých. Drahé deti, prosím vás, poslúchajte a prežívajte Matkino pozvanie, pretože vás pozývam len z lásky, aby som vám mohla
pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (16. január 1985)

Naša

ľudská skúsenosť nás učí
i napomína, že naše skutky, naše námahy
a všetky naše snahy, ba dokonca i láska
k druhým a k Bohu, sú naozaj len námahami a snahami, aby sme my osobne niečo
dosiahli. To, čo hľadáme, je uznanie, odpoveď lásky, úcta od druhých, vďaka i pochvala. Na ľudskej úrovni to môžeme všelijako pochopiť i ospravedlniť. Ale musíme
teda priznať, že dokonca i naše skutky lásky sú poškvrnené sebeckosťou, vlastným
ziskom, túžbou za vlastnou slávou. Dokonca túžbou za vládnutím a nadradenosťou.
Pravdepodobne neexistuje iná ľudská cesta. Každopádne ideálom je, aby sa naše konanie oslobodzovalo od našich osobných
pohnútok a aby bolo stále viac očistené
božskou láskou, ktorá nepozná podmienky. Takéto darovanie obšťastňuje, ba je
i hodné života. Kto hneď očakáva plácu,
ocenenie, úspech, uznanie, bude na obtiaž
sebe i druhým. Sebe, pretože musí uspieť a
byť uznaný, a druhým, pretože musia zo
strachu alebo ohľadu dávať dôvtipné pochvaly a uznania. Takýto sa pretvára
v žobráka alebo robotníka, ktorý beží za
jednodňovými úspechmi, ocenením za prácu ešte v ten istý deň... V tomto bode sa
človek buď oslobodzuje a všetko, čo koná,
sa stane na slávu Božiu, pretože koná vedome prijímajúc dary, ktoré Boh dal, alebo
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sa potom zotročuje a spútava vo svojom
konaní, pozerajúc na všetko cez svoje
vlastné okuliare a nikdy nie je šťastný a
spokojný. Boh sa oslavuje skrze tých, ktorí
vedome prijímajú spoluprácu s ním a vedome v pokore slúžia.
Mária nás pozýva k modlitbe. Prostredníctvom modlitby sa môžeme očisťovať,
pretože modlitba je stretnutím s Bohom. V
nej sa človek učí dávať prednosť Bohu
a druhým. Bez modlitby je nemožné uskutočniť ideál kresťanskej lásky. Bez modlitby ostaneme vždy v nebezpečenstve, že si
privlastňujeme to, čo nám neprináleží, čím
zatieňujeme Božiu slávu a obťažujeme druhých okolo seba. Máriinou úlohou je, aby
nás naučila, ako správne milovať Boha
i ľudí. Modlitbou dostávame silu, aby sme
robili, čo sme spoznali, že je dobré. Ak vidíme, že sa duchovne nepohýname, potom je
to znamenie, že sa nemodlíme dostatočne.
Začnime modlitbou za čistotu našich
úmyslov!
„Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte
na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani
Božej cirkvi, ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.“ (1 Kor 10, 31-33)
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SVIATOSTI

SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA (1.časť)
Sviatosť pokánia spoločne so sviatosťou pomazania chorých patrí medzi
sviatosti uzdravovania.
Kristus, lekár duše i tela, ustanovil
tieto sviatosti preto, lebo nový život,
ktorý nám dal vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, môže zoslabnúť, ba možno ho aj stratiť hriechom. Preto Kristus chcel, aby Cirkev
pokračovala v jeho diele uzdravovania a
spásy prostredníctvom týchto dvoch
sviatostí.
Zmŕtvychvstalý Pán ustanovil sviatosť pokánia a zmierenia, keď sa večer

na Veľkú noc ukázal svojim apoštolom
a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého.
Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 22 - 23).
Ježišova výzva na obrátenie a pokánie sa nevzťahuje predovšetkým na
vonkajšie skutky, na pôsty a umŕtvovania, ale na obrátenie srdca, na vnútorné pokánie. Vnútorné obrátenie pobáda
k tomu, aby sa tento postoj prejavil vo
viditeľných znakoch, v úkonoch a skut-
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koch pokánia.
Vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého života, návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu, odvrátenie sa od zla
spojené s odporom k zlým skutkom,
ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahŕňa v sebe túžbu a rozhodnutie zmeniť
život s nádejou na Božie milosrdenstvo
a s dôverou v pomoc Božej milosti. Toto
obrátenie srdca sprevádza spasiteľná
bolesť a spasiteľný zármutok.
Obrátenie je predovšetkým dielom
milosti Boha, ktorý spôsobuje, že sa naše srdcia vracajú k nemu: „Obráť nás,
Pane, k sebe a vrátime sa“ (Nár 5, 21).
Boh nám dáva silu začať znova. Ľudské
srdce sa obracia, keď hľadí na toho,
ktorého naše hriechy prebodli.
Dynamiku obrátenia a pokánia vynikajúco opísal Ježiš v podobenstve o
„márnotratnom synovi“, ktorého stredobodom je „milosrdný otec“ (Lk 15, 1l 24): očarenie klamlivou slobodou, opustenie otcovského domu; krajná bieda, v
ktorej sa syn nájde, keď premárnil svoj
majetok; hlboké poníženie, keď sa vidí
donútený pásť svine, a ešte horšie, keď
túži nasýtiť sa strukmi, čo žrali svine;
uvažovanie nad tým, čo stratil; ľútosť a
rozhodnutie priznať pred otcom svoju
vinu; návrat; veľkodušné otcovo prijatie; otcova radosť – to sú charakteristické momenty procesu obrátenia. Krásne
šaty, prsteň a slávnostná hostina sú
symbolmi tohto nového, čistého, dôstojného a radostného života človeka, ktorý
sa vracia k Bohu a do lona svojej rodiny, ktorou je Cirkev.
Podstatné prvky sviatosti zmierenia
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sú dva: úkony človeka, ktorý sa obracia
pôsobením Ducha Svätého, a rozhrešenie zo strany kňaza, ktorý v Kristovom
mene udeľuje odpustenie hriechov a určuje spôsob zadosťučinenia.
Úkony kajúcnika sú: dôkladné spytovanie svedomia; ľútosť; vyznanie; zadosťučinenie.
Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom
mieste ľútosť. Je to „bolesť duše nad
spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie
s predsavzatím viac nehrešiť“. Keď ľútosť
pochádza z lásky k Bohu milovanému
nadovšetko, volá sa „dokonalá“. Takáto
ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne
aj odpustenie smrteľných hriechov, ak
zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k
sviatostnej spovedi, len čo to bude možné. Takzvaná „nedokonalá“ ľútosť je tiež
Božím darom, podnetom Ducha Svätého.
Rodí sa z uvažovania o ošklivosti hriechu alebo zo strachu pred večným zatratením a inými trestami, ktoré hrozia
hriešnikovi. Takéto pohnutie svedomia
môže vyvolať vnútorný proces, ktorý sa
pôsobením milosti zavŕši sviatostným
rozhrešením. Nedokonalá ľútosť sama o
sebe nedosiahne síce odpustenie ťažkých hriechov, ale pripravuje na jeho dosiahnutie vo sviatosti pokánia.
Vyznanie hriechov kňazovi tvorí podstatnú časť sviatosti pokánia. Treba, aby
kajúcnici pri spovedi vyznali všetky smrteľné hriechy, ktorých sú si vedomí po
dôkladnom spytovaní svedomia, aj keby
boli veľmi skryté a spáchané iba proti
dvom posledným prikázaniam Desatora,
ktoré niekedy väčšmi rania dušu a sú
nebezpečnejšie ako tie, ktoré sa páchajú
zjavne.

a robiť pokroky v živote podľa Ducha.
Keď touto sviatosťou častejšie prijímame dar Otcovho milosrdenstva, pobáda
nás to, aby sme boli milosrdní ako on.
Mnohé hriechy spôsobujú škodu
blížnemu. Treba urobiť všetko, čo je
možné, aby sa škoda napravila (napr.
vrátiť ukradnuté veci, napraviť dobré
meno toho, koho sme osočovali, odčiniť
urážky). Vyžaduje to už sama spravodlivosť. Hriech však okrem toho zraňuje
a oslabuje samého hriešnika, ako aj jeho vzťahy s Bohom a s blížnym. Rozhrešenie odstraňuje hriech, ale neodstraňuje všetky nezriadenosti, ktoré
hriech spôsobil. Hriešnik zbavený hriechu musí ešte nadobudnúť plné duchovné zdravie. Musí teda urobiť niečo
viac, aby odčinil svoje hriechy: musí
primeraným spôsobom „zadosťučiniť“
za svoje hriechy alebo ich „odpykať“.
Toto zadosťučinenie sa volá aj
„pokánie“.
Pokánie sa prejavuje veľmi rozmanitými formami, najmä pôstom, modlitbou a almužnou. Tieto a mnohé iné formy pokánia môže kresťan praktizovať
v každodennom živote, najmä
v Pôstnom období a v piatky, dni kajúcnosti.
Najistejšia cesta pokánia je vziať
každý deň svoj kríž a nasledovať Ježiša.
Každodenné obrátenie a pokánie nachádzajú svoj prameň a svoj pokrm v
Eucharistii, lebo v nej sa sprítomňuje
Kristova obeta, ktorá nás zmierila s Bohom; ona je „protiliek, ktorý nás oslobodzuje od každodenných previnení a
chráni pred smrteľnými hriechmi“.
(pokračovanie nabudúce)

Pravidelná spoveď z našich všedných
hriechov nám pomáha formovať si svedomie, bojovať proti nezriadeným náklonnostiam, nechať sa vyliečiť Kristom
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Z Katechizmus Katolíckej Cirkvi
zostavila Jana Prudká
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SVEDECTVO

MODLITBOVÉ STRETNUTIE
V ŽILINE
V sobotu 21. mája sa v žilinskom kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince konalo 1. modlitbové stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria. Stretnutia sa zúčastnilo približne 1500 ľudí zo
všetkých kútov Slovenska, dokonca
i blízkych Čiech a spoločne sme tak vytvorili jednu veľkú rodinu.
Program začal o 9:00 vzývaním Ducha
Svätého, modlitbou tajomstiev radostného ruženca pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Sviatosť Oltárna bola potom prenesená do bočnej kaplnky, kde bola mož-

nosť súkromnej tichej adorácie.
Po úvodnej modlitbe nasledovala prvá
prednáška. V nej sa s nami fra Marinko,
vychádzajúc zo svojej osobnej skúsenosti,
podelil s tým, čo prežil v Medžugorí len
niekoľko dní po začiatku zjavení v júni
1981. Hovoril tiež o dôležitosti modlitby
a pôstu, pristupovaniu k sviatostiam a o
tom, ako správne chápať kríž a žiť posolstvá, ktoré nám Panna Mária dáva. Po
krátkej prestávke nás povzbudilo svedectvo bývalého narkomana Gorana Ćurkovića, ktorý strávil 4 roky v komunite Cenacolo. Dnes je ženatý, má štyri deti
a vedie príkladný život otca, ktorý sa
modlí a postí a hovorí o Božom milosrdenstve, ktoré mu Pán udelil. Svojim rozprávaním nás povzbudil, a zvlášť rodiny,
k spoločnej modlitbe ruženca. Svoje svedectvo ukončil slovami - „Bohu je všetko
možné“.
Počas obedňajšej prestávky bola Sviatosť Oltárna prenesená na hlavný oltár,
aby sa Ježišovi v Eucharistii mohol klaňať väčší počet veriacich. Popoludňajší
program pokračoval o tretej hodine, teda
v hodinu Božieho milosrdenstva Korunkou, po čom nasledovalo svedectvo mladej filmovej režisérky z Moskvy, Natalie
Beliaevej, ktorá prežila rok v „škole“ Panny Márie v modlitbovom spoločenstve
Svetlo Máriino v Medžugorí. Na úvod svojho svedectva Natalia pozdravila všetkých
prítomných v slovenčine, čo nás milo prekvapilo a potešilo. Podelila sa s nami
s tým, ako ako pravoslávna veriaca vnímala Medžugorie pri svojom prvom príchode, ako na základe osobných svedectiev viacerých ľudí sa zmenil jej pohľad
na toto miesto, o svojom rozhodnutí vstú-
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piť do školy Panny Márie a o tom, čo
všetko skrze Medžugorie prijala – iný
pohľad na život, priateľstvo, rodinu
a manželstvo. Po ňom nasledovalo svedectvo Terézie Gažiovej, ktorá už viac
ako 14 rokov žije v Medžugorí. Terézia
hovorila o tom, ako prijala pozvanie
Panny Márie pracovať s pútnikmi
z krajín bývalého východného bloku,
povzbudila nás k dôležitosti nášho zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie a Božskému Srdcu Ježišovmu a žitiu toho, čo od nás Panna
Mária v tomto čase skrze svoje posolstvá žiada. Po jej svedectve sme sa modlili tajomstvá slávnostného ruženca.

OZNAMY

Po krátkej prestávke nasledovala
svätá omša, ktorú celebroval vdp. Peter
Holbička. Fra Marinko sa s nami
v kázni podelil s tým, ako mu posolstvá
Panny Márie pomohli pochopiť vážnosť
odpúšťania sebe i iným. Povzbudil nás
modliť sa za tých, s ktorými nám je ťažko a tých, ktorí nám nejakým spôsobom
ublížili, až dovtedy, kým k nim nepocítime lásku. Pretože len láska môže roztopiť ľady nášho srdca. Jeho srdečné
a úprimné slová vstupovali do nášho
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Pozývame vás na:

vnútra
a dali
nám
odvahu
začať
s odpúšťaním odznova. Rovnako ako zvyčajný modlitbový program v Medžugorí, aj
pred ukončením tohto stretnutia, akoby
jedného dňa prežitého v žilinskom Medžugorí, nasledovala adorácia, ktorú hudobne sprevádzali mladí z modlitbového
spoločenstva z Černovej. Vďaka ich spevu
a hre sa každý prítomný cítil byť ako
v Medžugorí.
Zo srdca ďakujeme otcovi biskupovi
Mons. Tomáš Gálisovi za povolenie tohto
stretnutia. Veľká vďaka tiež všetkým kňazom a laikom, ktorí sa podieľali na jeho
príprave modlitbou či konkrétnymi skutkami, zvlášť miestnemu žilinskému dekanovi vdp. Richardovi Folučkovi, kňazovi
fra Marinkovi Šakotovi, OFM, z Medžugoria, o. Petrovi Holbičkovi, s. Terézii Gážiovej, p. Oľge Merkovičovej, s. Marte Uchalovej a Marte Pincelovej.
Ako v závere stretnutia povedal vdp.
Peter Hoblička, „Končí sa prvé stretnutie.
Je i posledné? Nevieme.“ My veríme, že sa
budeme môcť i budúci rok takto stretnúť
a vzájomne v láske povzbudiť.
Jarka, Slovensko

MEDŽUGORIE



16. Medzinárodný seminár pre kňazov: 4. - 9. 7. 2011



22. Medzinárodné modlitbové stretnutie - Festival mladých - Mladifest:
1. - 6. 8. 2011



Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 2. – 7. 10. 2011
(Kontakt: Ondrej Valentin: e-mail: skristoftour@post.sk;
tel: +421 2 555 67 969, +421 903 712 534)
Knižné publikácie a časopis Medjugorje si môžete objednať na adrese: Mariánske
centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika alebo
na http://www.marianskecentrum.sk
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16. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE MANŽELSKÉ
PÁRY
od 21. - 24. septembra 2011 v Medžugorí
<<...Manželstvo – vo viere a s vierou...>>

Seminár sa uskutoční v Medžugorí. Prednášky budú prebiehať v dvorane za kostolom. Poplatok
na krytie nákladov seminára je 40 € za jeden manželský pár. Svoje prihlášky môžete zaslať emailom na adresu:
seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom
na tel. č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić).
Odchod zo Slovenska zabezpečuje CK Gospa Travel. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu:
v.chromek@zoznam.sk
alebo na tel. čísla:
0902 373 505, 0903 387 800, 0907 563 317. Počet účastníkov je z priestorových dôvodov obmedzený, preto vás prosíme, aby ste svoje prihlášky
zaslali čo najskôr. Takisto prosíme všetky zúčastnené manželské páry seminára, aby si ubytovanie
v Medžugorí zabezpečili samostatne.
Odporúčame priniesť si so sebou slúchadlá a malé
rádio s FM frekvenciou, Bibliu.

OZNAMY

Prednášateľom seminára je prof. Ljilja Vokić — Prof. Ljilja Vokić sa narodila
v Ljubušách (BiH). Vyrastala v kresťanskej rodine spoločne so štyrmi sestrami a jedným bratom.
Je vydatá, má päť detí. V r. 1972 ukončila štúdium literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity v
Záhrebe. Po skončení pracovala najskôr vo svojom rodnom meste, neskôr odišla do Záhrebu. Je
riaditeľkou známeho VII. gymnázia. Počas dvoch volebných období vlády Chorvátskej republiky
(1994 - 1995, 1995 - 1998) zastávala post ministerky školstva a športu. Je aktívna v organizáciách, ktoré sú založené na kresťanskom svetonázore. Predniesla početné prednášky o výchove
detí v rodine, škole a Cirkvi. Pri vystúpeniach na verejnosti často poukazuje aj na svoj osobný
vzťah s Medžugorím.

Koordinátorom seminára je fra Miljenko Šteko.
PROGRAM:
Streda, 21. september 2011
13:00 Registrácia účastníkov
16:00 Úvod do seminára
17:00 Večerný modlitbový program v kostole
(ruženec, sv. omša)
21:00 Adorácia
Štvrtok, 22. september 2011
09:00 Ranná modlitba
09:30 Prednáška, rozhovor
12:00 Tichá adorácia
15:00 Prednáška, rozhovor
17:00 Večerný modlitbový program v kostole
(ruženec, sv. omša, adorácia)
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Piatok, 23. september 2011
06:30 Modlitba na Križevci
10:00 Prednáška, rozhovor
12:00 Tichá adorácia
14:00 Prednáška, rozhovor
16:00 Príprava na sviatosť zmierenia pred
vyloženou Oltárnou sviatosťou
17:00 Večerný modlitbový program v kostole
(ruženec, sv. omša, poklona Kristovmu krížu)
Sobota, 24. september 2011
08:00 Modlitba na Podbrde – Vrchu zjavenia
11:00 Záverečná sv. omša
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Svetlo MÁRIINO
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“
KTO SME?
Svetlo Máriino je modlitbové spoločenstvo, jeho členovia chcú kráčať cestou svätosti, ktorou nás vedie v tejto
dobe Mária. Svedectvom života chcú
prinášať Ježiša – Svetlo sveta, vo svetle
evanjelia a posolstiev Panny Márie tomuto svetu; obnovovať život viery vo
farských spoločenstvách.

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, Tadžikistane, Pakistane, Rumunsku, Indii, USA, Nemecku, na Slovensku a v Českej Republike.

Časopis vychádza každý mesiac od decembra 2004 potom, ako Panna Mária dá posolstvo 25-teho v mesiaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza v ruštine, slovenčine, angličtine, ukrajinčine, nemčine,
v litovskom a lotyšskom jazyku.

MODLITBOVÉ SKUPINY SM

„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.“
25.6.2004

PRVÁ SOBOTAV MESIACI
Duchovne sa spájame v modlitbe v
prvú sobotu v mesiaci.
Ak je to možné, členovia v tento deň
organizujú modlitbové stretnutie, modlia sa tri ružence, slávia svätú omšu,
adoráciu, prečítajú rozjímanie z časopisu. Počas celého mesiaca sa modlíme
na úmysel uvedený v časopise.

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
• 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 k nám chcete pridať v modlitbe, alebo pravidelne dostávať časopis SM, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com

Svetlo Máriino
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KOORDINÁTORI

MED
MEDŽUGORIE
ŽUGORIE

SM

ŽIVÉ VYSIELANIE
VEČERNÉHO PROGRAMU

RUSKO
Oľga Knazjeva
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania živého
vysielania večerného programu z Medžugoria.

UKRAJINA

Vysielanie je dostupné na stránke

Duda Miroslav
tel. mob: + 380 505 026 414
posmishka@bk.ru

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/.]

LITVA
Danute Totoraytite
tel: + 370 52 343 330
mirija3@gmail.com

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby
s farnosťou Medžugorie.

LOTYŠSKO
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878

O MEDŽUGORÍ

V RÔZNYCH JAZYKOCH:

bernadetster@gmail.com
Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

SLOVENSKY:

LOTYŠSKY:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

MOLDAVSKO

ČESKY:

LITOVSKY:

Vladimír Nadkrenicinii
nadkrenicinii@mail.ru

www.medju.com

www.medjugorje.lt

RUSKY:

ANGLICKY HOVORIACI

www.medjugorje.ru

ANGLICKY:

www.medjugorje.net

UKRAJINSKY:
www.medjugorje.com.ua

NEMECKY:

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

www.medjugorje.de

NEMECKY HOVORIACI
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

SLOVENSKO
Marta Uchalová
tel. mob: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

ČESKÁ REPUBLIKA
Jana Prudká
jprudka@email.cz

MEDŽUGORIE

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino!
Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ 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.
V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II.
vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať
vyjadrenia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia,
posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise
hodnotu len ľudského svedectva.

Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com
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Časopis „Svetlo Máriino“ v rôznych jazykoch môžete nájsť
na www.gospa.sk v rubrike CASOPIS.
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