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„

Dnes vám chcem dať nádej a radosť. Všetko, čo je okolo
vás, milé deti, vás vedie k pozemským veciam. No ja
vás chcem viesť k času milosti, aby ste cez tento čas
boli čím bližšie k môjmu Synovi, aby vás On mohol
viesť k svojej láske a večnému životu, po ktorom túži
každé srdce. Vy sa, milé deti, modlite, a nech sa vám
tento čas stane milostivým pre vašu dušu.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

CHCEM VÁS VIESŤ K ČASU MILOSTI
V
predchádzajúcom
októbrovom
posolstve nám Panna Mária hovorila, že
nevidí radosť v našich srdciach a že nás
chce priviesť ku skúsenosti radosti
vzkrieseného Ježiša. V posolstve z tohto
mesiaca, na začiatku adventu, nám opäť
hovorí o svojej túžbe darovať nám nádej
a radosť. Aby sme zažili nádej a radosť,
potrebujeme kráčať, ísť k cieľu. Pri tomto
kráčaní zažijeme, že cesta nie je vždy ľahká.
Existujú pasce, pokušenia a podnety, ktoré
nás chcú odviesť od začatej cesty. Na ceste
zažijeme i pády, ktoré nás pripútavajú
k zemi. To nás chce znechutiť, aby sme
nevstali a nekráčali nanovo. Cieľom našej
cesty je Ježišova blízkosť a život s Ním.
Panna Mária nám sľubuje svoju prítomnosť

...Cieľom našej cesty
je Ježišova blízkosť
a život s Ním...
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a svoje vedenie: „...chcem vás viesť k času
milosti...“.
Vo svojich predchádzajúcich posolstvách
nám Panna Mária veľakrát hovorila o čase
milosti. V tieto naše dni a našu dobu nám
Boh skrze zjavenia Panny Márie, ktoré trvajú
viac ako tridsať rokov, daruje svoju milosť
a blízkosť. Panna Mária nechce, aby sme
zostali zarmutení, že sme premrhali tento
darovaný čas milosti. Ako matka chce, aby
sme kráčali nohami po zemi a srdcom boli
obyvateľmi neba.
„Všetko, čo je okolo vás, milé deti, vás
vedie k pozemským veciam.“
Jednoduchými a evanjeliovými slovami
Panna Mária potvrdzuje slová apoštola Jána,
ktorý nás povzbudzuje: „Nemilujte svet, ani
to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je
v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo
svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť
očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je
z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj
jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu,
ostáva naveky“ (1 Jn 2, 15 - 17). Keď
apoštol hovorí o svete, nemyslí tým na svet
ako Božie stvoriteľské dielo, ale na zlo, ktoré
prichádza od Zlého skrze človeka. Zlo v sebe
nemá život. To, čo v sebe nesie skazu, musí
zaniknúť. Až keď máme odvahu obrátiť sa k
Bohu od pozemských vecí a od zaoberania
sa sebou samým, iba vtedy je možné, aby sa
v nás odohrala Božia novosť a radosť. Aby
sme to mohli prijať, potrebná je z našej
strany snaha, bdelosť a triezvosť. Boh môže
prísť iba k tým, ktorí majú otvorenú náruč
a srdce.
Panna Mária ako Matka Cirkvi kráča
spoločne so svojimi deťmi. Ona nás v tomto
liturgickom adventnom období, spoločne
s Cirkvou skrze Božie slová, ktoré počúvame
v tieto dni, pozýva k bdelosti. Advent je
obdobím túžby, očakávania a nádeje. Každé
srdce túži po večnom živote – ako nám to
hovorí Panna Mária.
O

Svätý Cyprián vo
smrteľnosti hovorí:

S V E T L O

svojom traktáte
„Nepoddajme sa
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strachu zo smrti a myslime na nesmrteľnosť,
ktorá po nej nasleduje. Tak ukážeme, že sme
tým, v čo veríme. Treba si uvedomiť, milovaní
bratia, a opätovne myslieť na to, že sme sa
zriekli sveta a nateraz tu žijeme ako cudzinci
a pútnici. Objímme deň, ktorý každému
pridelí jeho príbytok, ktorý nás odtiaľto
vyslobodí, zbaví nás nástrah sveta a vráti
nás do raja a do kráľovstva. Kto by sa
z cudziny neponáhľal späť do vlasti? My
považujeme za svoju vlasť raj.“
Do tejto vlasti sme ešte neprišli. Sme na
ceste. Na ceste, na ktorej nie sme sami
a opustení. Panna Mária nás pozýva túžbou
materinského srdca, aby v nás prebudila
túžbu po Bohu, po večnom živote. Svoj život
prežívame ako putovanie a očakávanie. To
očakávanie by nemalo byť v strachu
a úzkosti, ale v radosti a odovzdaní. Preto
nás i svätý Augustín povzbudzuje: „Teraz
teda, bratia moji, spievajme, nie na príjemný
odpočinok, ale na chuť do práce. Tak, ako si
spievajú cestujúci: Spievaj, ale kráčaj!
Spevom si nadľahčuj prácu a neoddávaj sa
záhaľke. Spievaj a kráčaj! Čo to znamená,
kráčaj? Napreduj, napreduj v dobrom!
Napreduj v pravej viere, napreduj v dobrých
mravoch! Spievaj a kráčaj!”
Všetci, ktorí sa rozhodnú kráčať Božími
cestami, cestami evanjelia, na ktoré nás
Panna Mária neúnavne pozýva, si musia byť
vedomí, že na tejto ceste niet odpočinku. Je

...Panna Mária nás pozýva
túžbou materinského srdca,
aby v nás prebudila túžbu
po Bohu, po večnom živote...
to putovanie a cesta, ktorá vedie k životu.
Ten život môžeme zakúsiť už teraz, a nie až
po smrti. Iba konajúc dobro, rozhodujúc sa
pre dobro, pre to, čo je čestné, spravodlivé,
čisté a Božie, môžeme zakúsiť plnosť života,
po ktorom túži každé srdce.
Modlime sa: Pane Ježišu, spoločne
s prvými kresťanmi ťa aj my prosíme: Príď,
Pane Ježišu! Príď opäť k nám a skrze nás do
tohto sveta. Ďakujeme ti, že aj dnes k nám
chceš prísť skrze svoju a našu Matku, Pannu
Máriu. Príď, Ježišu, prameň svetla, do našej
tmy. Príď, večné Slovo, do nášho mlčania
a nauč nás načúvať. Príď, Ježišu, Knieža
pokoja, do našich nepokojov a vojen. Príď,
Ježišu, Osloboditeľ náš, a osloboď nás od
všetkých otroctiev. Príď, Ježišu, prameň
radosti, a poteš všetkých, ktorí prežívajú
úzkosť a zármutok. Pomôž nám, Pane, aby
sme svoje úzkosti a nepokoje neskrývali za
žiadne „opiáty“, nech sú akékoľvek. Príď,
Pane Ježišu, nech naše srdcia budú
pripravené ako jasle, v ktorých si sa narodil
a v ktorých sa chceš nanovo narodiť v nás.
Amen.
Fra Ljubo Kurtović

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Vstúpili sme do adventného radostného
očakávania narodenia Pána. Aj dnešným
posolstvom nám Panna Mária prináša našu
kresťanskú nádej. Tak, ako nám o tom
hovoria vizionári – Panna Mária nám
prináša nádej. Nebeská Matka pozná svoje
deti. Vie, aké nástrahy nám hrozia. Keď sa
obzrieme po uliciach, je veľa toho, čo nás
obklopuje a vedie k pozemským veciam vianočná výzdoba a reklamy, Santa Claus...
To všetko sú len chvíľkové radosti, ktoré
nám neprinesú nádej. Naše srdcia sú
v nebezpečenstve nákupov a zhonu,
podobné námestiu s vianočnými trhmi,

S V E T L O
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z ktorého sa vytráca to najdôležitejšie skutočná príprava na Ježišovo narodenie.
Mária nás nežne napomína, že toto nie je
advent ani Vianoce: „Všetko, čo je okolo vás,
milé deti, vás vedie k pozemským veciam. No
ja vás chcem viesť k času milosti, aby ste cez
tento čas boli čím bližšie k môjmu Synovi.“
Započúvajme sa do jej slov, akým
spôsobom nás chce viesť: „Pozývam vás, aby
ste sa na Vianoce pripravovali pokáním,
modlitbou a skutkami lásky. Nepozerajte,
drahé deti, na materiálne veci, lebo potom
nebudete môcť prežiť Vianoce.“
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„Dnes vás chcem pozvať k láske
k blížnemu. Ak milujete blížneho, viac pocítite
Ježiša, zvlášť na Vianoce. Boh vás obdaruje
veľkými darmi, ak sa mu odovzdáte.“
„Aj dnes vás pozývam, aby ste svoje srdcia
pripravili na tieto dni, keď vás Pán chce
zvlášť očistiť od všetkých hriechov minulosti.
Drahé deti, vy to nemôžete sami, preto som tu
ja, aby som vám pomohla. Modlite sa, drahé
deti! Iba tak budete môcť spoznať všetko zlo,
ktoré je vo vás a odovzdať ho Pánovi, aby
Pán celkom očistil vaše srdcia. Preto, drahé
deti, modlite sa neustále a pripravujte svoje
srdcia pokáním a pôstom!“ „Dnes vás
pozývam, aby ste s láskou a z lásky ku mne
a k svojim a mojim bratom a sestrám konali
skutky milosrdenstva. Drahé deti, všetko, čo
robíte iným, robte s veľkou radosťou
a pokorou pred Bohom.“ „Vyzývam vás aj
dnes na obrátenie. Otvorte svoje srdce, milé

...S Máriou očakávajme jeho
narodenie, aby sme ho mohli
s ňou prinášať tomuto svetu...

deti, vo svätej spovedi Bohu a pripravte si
dušu, aby sa mohol vo vašom srdci znovu
narodiť malý Ježiš. Dovoľte mu, aby vás
pretvoril a zaviedol na cestu pokoja a radosti.
Milé deti, rozhodnite sa pre modlitbu. Najmä
teraz, v tomto milostivom čase, nech vaše
srdce túži po modlitbe. Som vám nablízku
a prihováram sa pred Bohom za vás všetkých.“
Máriinou túžbou je, aby sme advent - čas
očakávania a Vianoce prežívali tak, ako ich
prežíva ona. Zo všetkých stvorení najlepšie
ona pozná Ježiša. Nosila ho vo svojom lone,
vychovávala ho, rástla s ním, bola s ním až
do konca. Mária sa nám ponúka – „chcem
vás viesť“, povzbudzuje nás, „modlite sa,
a nech sa vám tento čas stane milostivým pre
vašu dušu“.
Modlitbou ruženca načúvajme Máriinmu
srdcu, ktoré nám odkrýva tajomstvá
večného života. Darujme jej každý deň tohto
milostivého obdobia. Prosme ju, aby nás
urobila maličkými, pokornými, slúžiacimi,
pripravenými prijať Boha, ktorý sa stal dieťaťom. S Máriou očakávajme jeho narodenie,
aby sme ho mohli s ňou prinášať tomuto
svetu.
Modlime sa: Mária, pomôž nám modliť sa
a využiť tento milostivý čas. Pomôž nám
vybrať si vždy lepší podiel, ako Mária v
príbehu o Márii a Marte. V tvojom srdci
chceme načúvat Božie vnuknutia a uskutočňovať ich v konkrétnych chvíľach nášho
života. Zverujeme ti všetkých nás, deti tohoto
sveta, priprav nás k tomu, aby sme boli
schopní prijať tvojho Syna, našu jedinú nádej
a radosť. Amen.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 3. 12. 2011.
V tento mesiac sa budeme modliť za tých,
ktorí sú zotročovaní pozemskými vecami,
aby sa v ich srdciach narodil Ježiš.
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PRIPRAVTE SA NA JEŽIŠOV PRÍCHOD...
...Dnes vás pozývam, aby ste sa
pripravili na Ježišov príchod.
Osobitným spôsobom
si pripravte svoje srdcia.
Nech sa svätá spoveď stane
prvým skutkom obrátenia,
a potom, drahé deti, rozhodnite
sa pre svätosť. Nech sa vaše
obrátenie a rozhodnutie pre
svätosť začnú dnes, a nie zajtra...
(25. november 1998)

...V tomto milostivom čase vás
všetkých pozývam, aby ste
obnovili modlitbu vo svojich
rodinách. Pripravte sa
s radosťou na Ježišov príchod.
Milé deti, nech sú vaše srdcia
čisté a vľúdne, aby láska a teplo
pretekali cez vás do každého
srdca, ktoré je vzdialené od jeho
lásky. Milé deti, buďte mojimi
vystretými rukami, rukami
lásky pre všetkých tých,
ktorí sa stratili, ktorí už nemajú
viac vieru a nádej...
(25. november 2009)

...V tomto svätom čase
radostného očakávania
Boh si vybral vás maličkých,
aby uskutočnil svoje veľké
plány. Deti moje, buďte
pokorní. Cez vašu pokoru
chce Boh svojou múdrosťou
z vašich duší urobiť vyvolený
príbytok. Budete ho osvecovať
dobrými skutkami a takto
s otvoreným srdcom privítate
narodenie môjho Syna v celej
jeho veľkodušnej láske...
(2. december 2008)
....Dovoľte, aby na vás v tento
svätý a milostivý čas zostúpila
milosť a láska môjho Syna.
Iba čisté a milosrdné srdcia,
naplnené modlitbou Ho môžu
pocítiť. Modlite sa za všetkých
tých, ktorí nemajú milosť
pocítiť lásku môjho Syna...
(2. december 2005)

...Dnes vás znova pozývam
k modlitbe, aby ste sa
modlitbou, pôstom a malými
obetami pripravili na Ježišov
príchod. Nech sa tento čas,
milé deti, stane pre vás časom
milosti. Využite každý okamih
a konajte dobro, pretože iba tak
prežijete Ježišovo narodenie
vo svojich srdciach.
Ak vy svojím životom dáte
príklad a stanete sa znakom
Božej lásky, radosť zavládne
v srdciach ľudí...
(25. november 1996)

S V E T L O
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
S láskou k zodpovednosti
„Drahé deti! Vy ste zodpovední za posolstvá.
Tu je prameň milosti a vy ste, drahé deti,
nádoby, ktoré prenášajú dary. Preto vás, drahé
deti, pozývam, aby ste svoju prácu vykonávali
zodpovedne. Každý sa bude zodpovedať podľa
svojej miery. Drahé deti, pozývam vás, aby ste
dary odovzdávali s láskou iným, a nie, aby ste
si ich nechávali pre seba. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.“ (8. máj 1986)

Prítomnosť Panny Márie a jej posolstvá
sú veľkým darom. Božia láska k človeku
a tomuto svetu sa nám v týchto dňoch
zjavuje v tom, že nám posiela Máriu, Matku.
Kdekoľvek sa zjaví Panna Mária, otvárajú sa
nové miesta, v ktorých Boží národ objavuje
pramene lásky, života, svetla a pokoja. Tam
vznikajú nové spoločenstvá, obnovuje sa
Cirkev, uzdravuje sa svet. Keď sa jednotlivci
osobne otvoria, z ich života vymizne tma,
hriech a smrť. Takéto miesta Boh daroval
svojmu národu v dejinách sveta. Sú to jej,
po celom svete rozšírené, pútnické miesta,
v ktorých zhromažďuje milióny svojich detí.
Tak je to aj počas týchto rokov jej zjavení
v Medžugorí. Množstvo jednotlivcov začalo
žiť novým životom, uzdravujúc sa duchovne,
duševne i telesne. A stále viac je takých,
pretože hriech a zlo veľmi zranili srdce človeka a Boh skrze Máriu dáva uzdravenie.
Mária hovorí o prameni milosti, ale
i o nás ako o nádobách, ktoré nosia dary
milosti druhým. Preto uzdravenia duše
i tela, zvlášť duchovné uzdravenia, nie sú
len niečím darovaným jednotlivcovi pre
neho osobne, ale sa opäť cez neho, ako cez
zdravú nádobu, dávajú druhým. Každý dar
je záväzkom, nemôže sa skryť. Pretože, ak
by sa skryl, zanikol by, udusil by sa. Rozdávaním dar rastie a dozrieva. A preto, keď
Panna Mária hovorí o zodpovednosti za
posolstvá a pozýva, aby sa ďalej s láskou
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odovzdávali, nejde len o druhých, ktorí by sa
mali dozvedieť o Božích daroch v nás, ale
i o nás. Pretože tým, že dar prežívame, my
sami žijeme. A tým, že žijeme, pomáhame
druhým pochopiť Božiu lásku. Je veľkou
radosťou, že sú určite mnohí pútnici, ktorí
po tom, ako sa vrátili z Medžugoria domov,
stali sa pravými apoštolmi posolstva pokoja.
Pretože zorganizovali mnohé modlitbové
skupiny, zapojili sa do charitatívnych
podujatí, zvlášť za záchranu nenarodeného
života, odpovedali duchovnými povolaniami,
čím
vydali
j a sn é
s ve de c t vo ,
že
prostredníctvom Panny Márie prijali milosti,
o ktorých chcú celým životom svedčiť. Boli
prípady, že ľudia prichádzali do Medžugoria
úplne náhodne, ďaleko od Cirkvi a od
osvedčeného života viery vôbec a do svojich
rodných miest sa vracali ako živí svedkovia
najprv privádzajúc svoje okolie do rozpakov
osobnou premenou, a potom sa stali pravými
šíriteľmi modlitbového ducha i ducha pokoja.
To je prianie Panny Márie pre všetkých
farníkov, pre všetkých pútnikov, pre každého
kresťana.
„Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím
chváliť; to je moja povinnosť, a beda mi, keby
som evanjelium nehlásal. Ak to robím
z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu, ale
ak nie z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je
zverená“ (1 Kor 9, 16 - 17).

S V E T L O
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SVIATOSTI

SVIATOSTI CIRKVI — ZÁVER
V priebehu tohto roka sme sa
spoločne zamýšľali nad sviatosťami
a sviatostným životom. V úvode sme
spomínali, ako hlboko v srdci každého
z nás sa ukrýva túžba po raji. V tom,
aby sme mohli skutočnosť raja žiť nám
bráni hriech, ktorý narúša naše vzťahy
a bráni nám žiť život v plnosti (porov.
Jn 10, 10). Ale Boh, ktorý je Život, chce
život i pre nás. On nikdy neprestal
hľadať človeka a jeho volanie z raja „Kde
si?“ (Gn 3, 9) zaznieva cez celé dejiny až
k nám. „Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Boh chce pre nás
život, ktorý trvá naveky. Ježiš v rozhovore s Nikodémom hovorí, že „ako Mojžiš
vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť
vyzdvihnutý aj Syn človeka“ ( Jn 3, 14).
Boží Syn sa pre nás stal človekom
a zomrel na kríži, aby sme my mohli žiť.
Obeta kríža je prameňom sviatostí
Cirkvi. Potom, ako Kristus na kríži
odovzdal Otcovi svojho ducha, „jeden z
vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď
vyšla krv a voda“ (Jn 19, 34), symboly
sviatostí Cirkvi, „ako hovorí Písmo, z jeho
vnútra potečú prúdy živej vody“ (Jn 7, 37
– 38). Ďakujme Bohu za sviatosti, za
tieto prúdy živej vody a prijmime Pánovo
pozvanie: „Kto je smädný, nech príde,
a kto chce, nech si naberie zadarmo vody
života” (Zjv 22, 17). Pristupujme často
k sviatostiam. Prijímajme vodu života
s vďakou, pokorou, radosťou. Využívajme toto privilégium – sviatostným
životom mať už teraz účasť na tom
živote, ktorý trvá večne, pretože Pán sám
hovorí: „Kto sa napije z vody, ktorú mu
ja dám, nebude žízniť naveky. A voda,
ktorú mu dám, stane sa v ňom
prameňom vody prúdiacej do večného
života“ (Jn 4, 14). Chráňme Boží dar
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života, ktorý vo sviatostiach dostávame
a nedávajme sa „znova zapriahnuť do
jarma otroctva“ (Gal 5, 1) hriechu, ale,
posilňovaní sviatosťami, „žime dôstojne
podľa
povolania, ktorého sa nám
dostalo“ (Ef 4, 1), aby tí, ktorí žijú okolo
nás „videli
naše
dobré
skutky
a oslavovali nášho Otca, ktorý je na
nebesiach“ (Mt 5, 16). Buďme tak, živení
a posilňovaní sviatosťami, vystretými
rukami Panny Márie v tomto svete.
zostavila Marta Porubská

...Obeta kríža
je prameňom
sviatostí Cirkvi...
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SVEDECTVO

POVEDAL SOM PÁNOVI ´ÁNO´
Môj život do chvíle, než som vstúpil
do Katolíckej cirkvi, nebol jednoduchý.
Dlho som nepoznal Boha. Moji príbuzní
z otcovej strany boli vychovaní
v komunistickom duchu. Stará mama
a otec boli v Komunistickej strane,
závislí na práci. Môžete si predstaviť,
aké som mal možnosti k tomu, aby som
spoznal Boha...
Narodil som sa v malom mestečku
Ilinci, okres Vinica, na Ukrajine. V tej
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dobe tam boli dva pravoslávne kostoly
moskovského patriarchátu. V jednom
z nich som bol pokrstený, no nie
z kresťanských motívov, ale preto, lebo
to bolo moderné. Robili tak všetci. Keď
sa v mojej rodine spomenul Boh, vždy
nastal konflikt. Iba v prítomnosti mojej
mamy sa mohlo o Bohu trochu hovoriť,
pretože jej rodičia a stará mama boli
veriaci, no do kostola nechodili - báli sa
následkov.
Ako sedemročný som nastúpil do
školy a asi v 9. triede som bol prvýkrát
na svätej omši, kde ma pozvala jedna
katolíčka, priateľka mojej mamy. To sa
s t al o pr i prí l eži t ost i po svi ac k y
katolíckeho kostola v našom meste.
Vtedy prišli kňazi, hostia z Talianska,
a všetko bolo veľmi zaujímavé. Nemohol
som pochopiť, ako v tejto budove môže
byť kostol! Veď predtým to bol obchod!
Dom bez kúrenia so špinavými stenami
a podlahou, veľmi zlým osvetlením. Na
začiatku to bolo pre mňa všetko
„divoké“ a nepochopiteľné.
Ešte niekoľkokrát som prišiel na
svätú omšu, a potom mi ponúkli
možnosť zúčastňovať sa vyučovania
katechizmu. Zaujímavé bolo, že moji
príbuzní z otcovej strany vtedy nemali
proti tomu nič. Samozrejme, mali
nejaké poznámky a boli zvedaví, ako
dlho ma to bude baviť. Učil som sa
katechizmus, no onedlho som s tým
prestal. Nechodil som ani do kostola. Po
pol roku sa ma Pán nejakým, pre mňa
nepochopiteľným spôsobom, dotkol –
začal som pravidelne prichádzať na
svätú omšu. Všetko sa zásadne zmenilo.
Všimol som si, ako Božia milosť mení
mojich rodičov i mňa. Postupne som
priviedol do kostola aj mojich rodičov.
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Vyspovedali sa. Všetko bolo v poriadku
až do chvíle, keď som pocítil Božie
pozvanie ku kňazstvu. Keď som doma
povedal, že sa chcem stať kňazom,
znovu začali hádky a nedorozumenia.
Rodičia môjho otca povedali: „Ak sa
pôjdeš učiť za kňaza, už sa nikdy
nevracaj!“. Ale ja som nemohol
odmietnuť svojho Spasiteľa, Ježiša
Krista, nemohol som neodpovedať na
jeho pozvanie. Samozrejme, že bolo
ťažké rozhodnúť sa, no povedal som si:
„Ak Pán chce, aby som bol kňazom, On
všetko zmení a zmení aj tých, ktorí mi
v tom prekážajú.“ Vstúpil som do
seminára Ducha Svätého v meste
Chmelnickij. Už piaty rok študujem
a neprestávam oslavovať Boha, ďakovať
mu za Jeho lásku a milosrdenstvo ku
všetkým ľuďom. On naozaj zmenil
mojich blízkych. Viac mi nekladú
prekážky.
Často som v kaplnke rozmýšľal nad
tým, akým budem kňazom, akým sa
stanem pre ľudí, s čím pôjdem k nim, čo
budú odo mňa očakávať... Dlho som
nemohol nájsť odpovede na tieto otázky.
Odpoveď som dostal, keď som prišiel
k Panne Márii do Medžugoria a videl
som, s akou vierou sem prichádzajú
tisíce ľudí a ako smädne hltajú každé
slovo kňaza. Videl som zástupy ľudí

pred spovednicami, a práve toto sa stalo
pre mňa odpoveďou!
V jednej chvíli som sa dokonca
zahanbil: som seminarista, piatak, ale
v porovnaní s ľuďmi, ktorí prichádzali
do Medžugoria zo všetkých kútov sveta,
som sa cítil na omnoho nižšej duchovnej
úrovni. Prosil som Máriu, aby mi dala
silu ísť ďalej. Modlil som sa za priateľov,
za príbuzných a zvlášť za spolužiakov.
V tomto roku dvaja moji spolužiaci
opustili seminár. Veľmi ma to trápi,
pretože odmietnuť povolanie je podľa
mňa najväčšia chyba, ktorú môže urobiť
človek pozvaný k službe samotným
Bohom.
Som veľmi vďačný za to, že som bol
v Medžugorí a prisľúbil som Panne
Márii, že keď sa stanem kňazom,
privediem k nej ľudí, ktorí potrebujú
duchovné uzdravenie. A napokon vás
chcem všetkých povzbudiť: nebojte sa
povedať Bohu svoje áno, nebojte sa
otvoriť svoje srdce nebeskému Otcovi.
Veď On stále stojí pri našich dverách
a klope. Všetko záleží iba na nás – či mu
otvoríme svoje dvere alebo nie. Ak mu
neveríte, vedzte, že On verí vám. Proste
našu nebeskú Matku Máriu o duchovné
uzdravenie, veď ona je naša Matka a my
jej deti.
seminarista Viktor, Ukrajina

MILÍ PRIATELIA,
NECH JE TENTO ADVENTNÝ ČAS
ČASOM MILOSTI A PRÍPRAVY PRE KAŽDÉHO Z NÁS,
ABY SA V NAŠICH SRDCIACH MOHOL NARODIŤ
KRÁĽ POKOJA.
SVETLO MÁRIINO
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 14)
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12. 11. 2011 SA V RIGE, LOTYŠSKU, USKUTOČNILO
DRUHÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE
“MÁRIA NÁS VEDIE CESTOU SVÄTOSTI“
V DUCHU POSOLSTIEV PANNY MÁRIE Z MEDŽUGORIA
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácii tohto stretutia, ako i tým, ktorí sa
stretnutia zúčastnili.
S radosťou sme si vypočuli svedectvá o. Henryka Jaworského, Jany Prudkej,
Terézie Gažiovej. S otvoreným srdcom a vďačnosťou sme sa mohli v tento čas
navzájom podeliť s tým, čo prežívame v živote viery v Máriinej škole.
Ďakujeme tiež kňazom, ktorí
počas celého stretnutia vysluhovali
sviatosť zmierenia. Osobitne
ďakujeme modlitbovej skupine
mladých z Daugavpilsu, ktorí celé
stretnutie hudobne sprevádzali
piesňami z Medžugoria.
Stretnutie vyvrcholilo modlitbou
svätého ruženca, svätou omšou,
modlitbou za uzdravenie a adoráciou.
Franciska Strode

Pozývame vás na:

MEDŽUGORIE

OZNAMY

19. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja
a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín: 4. – 8. 3. 2012
17. Medzinárodný seminár pre kňazov: 9. – 14. 7. 2012
23. Medzinárodné stretnutie mladých—Festival mladých: 1. - 6. 8. 2012
13. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 19. – 22. 9. 2012
Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine):
19. – 24. 02. 2012
(Kontakt: : Vladimir Chromek: +421903387800, e-mail: v.chromek@zoznam.sk)

30. 09. – 5. 10. 2012
(Kontakt: Ondrej Valentin: e-mail: skristoftour@post.sk; tel: +421255567969, +421903712534)

Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie si môžete
objednať na adrese: Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2,
811 01 Bratislava, SR alebo na http://www.marianskecentrum.sk
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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

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

PRVÁ SOBOTA V 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

• 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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na internete

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

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:

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

ČESKÁ REPUBLIKA
Jana Prudká
jprudka@email.cz

MEDŽUGORIE

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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