JANUÁR 2012

Svetlo

MÁRIINO

„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“
Č AS O P I S

M O D L I T B O V ÝC H S K UP Í N

SM

POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA
25. december 2011, Medžugorie

MODLITBOVÝ
ÚMYSEL
NA MESIAC:
modlime sa za

RODI NY

V TOMTO ČÍSLE
NÁJDETE ...
Úvahy pre
modlitbové
skupiny

„

Drahé deti!

Aj dnes vám prinášam v náručí svojho Syna Ježiša, aby
vám daroval svoj pokoj. Modlite sa, milé deti, a vydávajte
svedectvo, aby v každom srdci zavládol nie ľudský, ale Boží
pokoj, ktorý nemôže nikto zničiť. To je ten pokoj v srdci,
ktorý Boh dáva tým, ktorých miluje. Vy všetci ste skrze krst
osobitným spôsobom pozvaní a milovaní, preto vydávajte
svedectvo a modlite sa, aby ste boli mojimi vystretými
rukami tomuto svetu, ktorý je smädný po Bohu a po pokoji.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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Drahé deti!

Kým s materinskou ustarostenosťou pozerám do vašich
sŕdc, vidím v nich bolesť a utrpenie; vidím ranenú minulosť
a neustále hľadanie; vidím svoje deti, ktoré chcú byť
šťastné, ale nevedia ako. Otvorte sa Otcovi. To je cesta ku
šťastiu – cesta, ktorou vás chcem viesť. Boh Otec svoje deti
nikdy nenecháva samé, najmä nie v bolesti a zúfalstve.
Keď to pochopíte a prijmete, budete šťastní a vaše hľadanie
sa skončí. Budete milovať a nebudete sa báť. Váš život bude
nádejou a pravdou, ktorou je môj Syn. Ďakujem vám. Prosím
vás, modlite sa za tých, ktorých si môj Syn vyvolil. Nesúďte,
pretože všetci budete súdení.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

BOŽÍ POKOJ NEMÔŽE NIKTO ZNIČIŤ
Panna Mária nie je abstraktná
a vzdialená nebeská bytosť, ale je
reálnou a blízkou matkou. Osobitným
spôsobom to mnohí zakúsi li v
Medžugorí v priebehu uplynulých
tridsiatich rokov jej zjavení. Panna
Mária prešla životnou cestou tak
podobnou tej našej. Ona povedala Bohu
´áno´ a dobre vie, že aj my môžeme
a potrebujeme povedať Bohu svoje
´áno´, aby sme zakúsili Boží život
v plnosti. Mária bola od začiatku úplne
otvorená Bohu. Od prvého okamihu
svojej existencie stála priamo pred
Bohom, a preto nepremárnila ani jeden
okamih
svojho
života.
Premárnené
neboli
ani
Božie dary v jej živote. Keď
sa nebeský Otec rozhodol
spasiť ľudstvo, povedal
svoje ´áno´ celému ľudstvu,
a
Máriino
´áno´
je
odpoveďou celého ľudstva
Bohu. V Márii vidíme, ako
by mal vyzerať dokonalý
človek stvorený na Boží
obraz. Všetko, čo Mária
dostala od Boha, dostala
kvôli druhým, kvôli nám.
Stala sa Božou Matkou
kvôli nám. Zjavuje sa
a prináša nám Ježiša kvôli
nám. Ona stojí medzi
Ježišom a nami nie preto,
aby nás rozdeľovala, ale
aby nás spájala. Jej úlohou
je uľahčiť stretnutie Boha
a človeka.
Aj dnes vám prinášam
v náručí svojho Syna
Ježiša.
Vizionári v Medžugorí
svedčia o tom, ako sa
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Panna Mária prvýkrát zjavila na Podbrde
s dieťaťom Ježišom v náručí. Aj v tieto
Vianoce k nám prichádza s Ježišom.
V prvom dni zjavenia Panny Márie
s Ježišom v náručí je obsiahnutý zmysel
všetkých jej posolstiev a pozvaní. Panna
Mária nám nemôže dať nič dôležitejšie
a vzácnejšie, ako Ježiša Spasiteľa. Ona
nám prináša Ježiša, vedie nás k Ježišovi
a chce, aby sa v nás uskutočnilo
Ježišovo narodenie, aby sme skutočne
zakúsili, čo znamená znova sa narodiť,
znovuzrodiť sa.
Čo znamená byť znovu narodeným
kresťanom? Odpoveď na túto otázku

...Mária stojí medzi Ježišom a nami
nie preto, aby nás rozdeľovala,
ale aby nás spájala...
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nachádzame v evanjeliu podľa Jána.
Ježiš sa rozpráva s Nikodémom,
popredným farizejom, členom veľrady.
Nikodém prišiel k Ježišovi v noci. Prišiel
s otázkami, ktoré chcel Ježišovi položiť.
Počas rozhovoru s Nikodémom Ježiš
povedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa
niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť
Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel:
„Ako sa môže človek narodiť, keď je už
starý? Azda môže druhý raz vojsť do
lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš
odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa
niekto nenarodí z vody a z Ducha,
nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo
sa narodilo z tela, je telo, a čo sa
narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa,
že som ti povedal: Musíte sa znova
narodiť…” (Jn 3, 3 - 7). Všetci máme
potrebu po novom zrodení, po premene
srdca. Nové zrodenie je Božie dielo.
Znovu sa narodiť znamená zakúsiť
odpustenie hriechov a vstúpiť do nového
vzťahu s Bohom. O tom nám svedčí aj
Druhý list Korinťanom: „Kto je teda v
Kristovi, je novým stvorením...“ (2 Kor 5,
17a).
Vy všetci ste skrze krst osobitným
spôsobom pozvaní a milovaní, preto
vydávajte svedectvo a modlite sa, aby
ste boli mojimi vystretými rukami
tomuto svetu, ktorý je smädný po
Bohu a po pokoji.
Iba ako nové stvorenia s premeneným srdcom sme schopní vydávať
svedectvo a duchovným spôsobom rodiť
Ježiša v srdciach druhých ľudí. K tomu
sme pozvaní skrze krst. Prirodzenosťou
nášho kresťanského povolania je
darovať to, čo sme prijali bez našich
zásluh. Ježiš to vyjadril: „Zadarmo ste
dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8).
Mnoho nám Boh daroval skrze
druhých ľudí. Aj samotnú vieru dedíme
vďaka viere tých, ktorí žili pred nami
a ktorí nám svojim životom svedčili
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...V Máriinom srdci je ukrytá
túžba celého sveta
po Spasiteľovi...
o viere. List Hebrejom nám to potvrdzuje
a povzbudzuje nás: „Preto aj my,
obklopení takým oblakom svedkov,
zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás
opantáva, a vytrvalo bežme v závode,
ktorý máme pred sebou“ (Hebr 12, 1).
Apoštol Ján nám svedčí: „Čo bolo od
počiatku, čo sme počuli, čo sme na
vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a
čoho sa naše ruky dotýkali, to
zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa
život a my sme videli, dosvedčujeme a
zvestujeme vám večný život, ktorý bol u
Otca a zjavil sa nám“ (1 Jn1, 1-2).
My žijeme zo svedectva viery, nie len
z toho, čo môžeme pochopiť svojím
rozumom. Potrebujeme prežité
skúsenosti viery našich otcov a matiek,
ktoré nás vnášajú do životného prúdu.
Odovzdávame ďalej, z úst do úst, z ruky
do ruky, zo srdca do srdca to, z čoho
skutočne žijeme. K tomu nás pozýva
Panna Mária. Tak bude môcť Boh skrze
nás vždy znova rodiť svojho Syna Ježiša
v srdciach ľudí. Tak sa budeme môcť
stať Ježišovými matkami v tomto svete,
ktorý je smädný po Bohu a ktorý ho
potrebuje.
V Liste veriacim svätý František
Assiský hovorí: „Sme mu matkami, keď
ho nosíme v srdci a vo svojom tele
(porov. 1 Kor 6, 20) s božskou láskou a s
čistým a úprimným svedomím; plodíme
ho svätými skutkami, ktoré majú slúžiť
iným za príklad“ (porov. Mt 5, 16).
Skrze krst je do našich duší vpísaný
program Božieho života. Hlboko v nás je
vpísaná túžba po Bohu. To, čo
očakávame, je už istým spôsobom v nás.
My už máme to, po čom túžime. Boh je
s nami – Emanuel. Skrze krst je jeho
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život vštepený do nášho života. Sme
radostní a vďační za to, čo sme od Boha
prijali, ale v tej istej chvíli túžime, aby
to, čo sme dostali, bolo v nás účinné
a živé. V Máriinom srdci je ukrytá túžba
celého sveta po Spasiteľovi. Ona tú
túžbu najhlbšie pociťuje a prežíva,
pretože je Nepoškvrnená, pretože v jej
srdci niet žiadnej prekážky pre Božiu
lásku. Nech nás vedie bezpečnou
materinskou rukou a vovedie nás do
živého vzťahu a priateľstva s Ježišom,
novonarodeným Spasiteľom sveta.
Modlime sa: Panna Mária, ďakujeme
ti za to, že vždy znova prichádzaš. Ty
nikdy neprichádzaš sama, ale prinášaš
nám svojho Syna Ježiša. Prosíme ťa, tak
ako si navštívila svoju príbuznú Alžbetu,

navštív i naše rodiny, naše životy. Ty si
vo
svojom
srdci
a
vo
svojom
nepoškvrnenom lone nosila Spasiteľa
sveta. V Alžbetinom lone sa Ján zachvel
od radosti, nech aj naše srdcia zaplesajú
od radosti z tvojho materinského
navštívenia. Nech je aj na nás poznať, že
sme ťa stretli a že sme ti otvorili dvere
svojich rodín a sŕdc. Ty si Blahoslavená,
pretože si uverila, že sa splní všetko to, čo
ti povedal Pán. Nech i naša viera bude
natoľko silná, aby sme uverili spáse,
ktorú nám Boh skrze teba daruje. Nech
pokoj, ktorý nám prinášaš, zaplaví naše
srdcia, aby sme boli nositeľmi pokoja
všetkým, ktorých budeme stretať. Amen.
Fra Ljubo Kurtović

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!

...Priblížme sa ešte viac k Márii a veľmi rýchlo
stretneme Ježiša...
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´Panna
Mária
prišla
radostná
s
malým
Ježišom
v náručí´, povedala
nám po zjavení 25.
12. 2011 vizionárka
Mária Pavlović
av
posolstve
nám
odovzdala jej slová:
„Aj
dnes
vám
prinášam v náručí
svojho Syna Ježiša,
aby vám daroval svoj
pokoj. Modlite sa, milé
deti,
a vydávajte
svedectvo,
aby
v
každom srdci zavládol
nie ľudský, ale Boží
pokoj, ktorý nemôže
nikto zničiť....“
Vianočné sviatky sú
pre nás pozvaním
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rozjímať o tom, ako sa narodil Ježiš a
ako sa duchovným spôsobom rodí dnes
v našich srdciach.
V betlehemskej
maštali nachádzame mnohé detaily,
ktoré nás spájajú s Jeho narodením hviezda na nebi, anjeli, pastieri, maštaľ,
jasle...
Ježišovo
narodenie
nebolo
idylické. Skúsme si predstaviť tehotnú
matku po namáhavej ceste, ako klope na
zatvorené dvere. A napokon vidí úbohé,
nečisté miesto, kde sa má narodiť Ježiš.
Toto sa môže v duchovnom zmysle
odohrávať v našich srdciach. Pri tom
všetkom je tu vždy Mária, naša
Nepoškvrnená Matka. Ona prijala Ježiša,
nosila Ho, priviedla na svet v náročných
podmienkach. Aká veľká bola radosť,
ktorá ju prenikla, keď prvýkrát uvidela
svojho Syna. Mária túži po tom, aby sme
Ho i my prijali s takou radosťou, akú
prežívala ona.
S tou istou radosťou daruje Ježiša
prvým
pastierom,
trom
kráľom,
a v priebehu tisícročí celému ľudstvu,
v ktorom sa nachádzame dnes i my.
Mária vie najlepšie, ako môžeme Ježiša
prijať a potom ho darovať druhým.
Priblížme sa ešte viac k Márii a veľmi
rýchlo stretneme Ježiša. Prosme ju, aby
nám darovala Ježiša do našich rán,
slabostí, narušených vzťahov, závislostí,
aby nám navrátila stratený úsmev i
radosť.
V tieto dni si navzájom želáme šťastie,
zdravie,
úspech,
pokoj,
lásku.

Očakávame nádej na lepšiu budúcnosť,
dávame si novoročné predsavzatia. Mária
nežne vstupuje do našich plánov a
hovorí nám o tom, že pokoj nie je niečo.
Pokoj nie je zdravie, úspech... Pokoj nie
je všetko si dovoliť a mať. Ona sama
nám prináša pokoj, keď nás učí – pokoj
je Niekto,
Pokoj je môj Syn.
Ako to môžeme dosiahnuť? Jej
odpoveďou sú posolstvá, ktoré nám dáva
v priebehu tridsiatich rokov zjavení –
pozvanie k Eucharistii, k modlitbe,
zmiereniu, pôstu, čítaniu Svätého
písma...
Ak budeme žiť jej posolstvá, ako ona
pocítime túžbu objať a priviesť k Ježišovi
celé zranené ľudstvo.
Pred nami sa otvára čistá kniha, nový
kalendárny rok. Zaplňme ju modlitbou
a skutkami lásky s Máriou. Prosme ju
o horlivosť a vernosť v poslaní, ktoré
nám zveruje – byť jej vystretými rukami
tam, kde sa nachádzame.
Modlime sa: Mária, Matka naša,
pozývaš náš: otvorte sa Otcovi. Ty poznáš
naše zatvorené,
doráňané srdcia.
Darujeme ti ich v tejto vianočnej milosti.
Tebe, Matka, zverujeme každú minútu
nového roka. Chceme ho prežívať v tvojom
Nepoškvrnenom Srdci, maličkí, pokorní,
úplne sa spoliehajúci na tvoju pomoc.
Vieme, že nás vedieš bezpečnou cestou
k Otcovi. Amen.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 7. 1. 2012.
V tento mesiac sa budeme modliť za
RODINY.
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BOŽÍ POKOJ...
...Dnes vás pozývam, aby ste
darovali pokoj druhým. Iba v
Bohu je pravý pokoj. Otvorte
svoje srdcia a staňte sa darcami
pokoja a druhí vo vás a skrze
vás objavia pokoj, a tak budete
dosvedčovať Boží pokoj a lásku,
ktorú vám On dáva...
(25. január 2000 )

...Aj dnes vás pozývam, aby ste
sa modlili za pokoj. Modlite sa
srdcom, milé deti, a nestrácajte
nádej, lebo Boh miluje svoje
stvorenia. On vás chce spasiť,
jedného za druhým, skrze moje
príchody sem. Pozývam vás na
cestu svätosti...
(25. marec 2008)

...Žite moje posolstvá a
obracajte sa. Uvedomujte si
tento dar, že mi Boh dovolil byť
s vami, zvlášť dnes, keď mám vo
svojich rukách malého Ježiša –
Kráľa pokoja. Chcem vám
darovať pokoj, aby ste ho niesli
vo svojich srdciach a darujte ho
druhým, kým Boží pokoj
nezavládne vo svete...
(25. december 2002)

...Proste Boha, aby vám daroval
pravý pokoj. Žite pokoj vo
svojich srdciach a pochopíte,
drahé deti, že pokoj je Boží dar.
Drahé deti, bez lásky nemôžete
žiť pokoj. Ovocím pokoja je
láska a ovocím lásky je
odpúšťanie. Som s vami a
všetkých vás pozývam, milé
deti, aby ste najprv odpúšťali v
rodine, a potom budete môcť
odpúšťať aj iným...
(25. január 1996 )

...Milé deti, bez
Boha a modlitby
nemôžete mať
pokoj. Preto, milé
deti, otvorte svoje
srdce, aby sa Kráľ
pokoja narodil vo
vašom srdci. Len
tak môžete vydávať
svedectvo a nosiť
Boží pokoj tomu
nepokojnému
svetu...
(25. december 2002)

|6|

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 2 / 0 1

Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Dávam vám svoju lásku
„Drahé deti! Dnes vám chcem dať svoju lásku.
Vy neviete, drahé deti, aká veľká je moja láska
a neviete ju prijať! Chcem vám ju prejaviť
rozličnými spôsobmi, ale vy ju, drahé deti,
nespoznávate. Nevnímate moje slová srdcom,
preto
nemôžete rozumieť ani mojej láske.
Drahé deti, prijmite ma vo svojom živote a
potom budete môcť prijať všetko, čo vám
hovorím a k čomu vás pozývam. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“ (22. máj 1986)

To

najkrajšie, čo možno človeku
darovať, je láska. A láska je najväčším
darom. Všetko, čo dáme druhým alebo
čo druhí dajú nám, stráca v našich
očiach svoju hodnotu, ak sa to koná bez
lásky. Keď je nám darovaná ľudská
láska, naše srdce žije a prekvitá. Aká
veľká radosť musí preniknúť ľudské
srdce, keď počuje radostnú zvesť, že
Boh mu darúva svoju lásku, ako to
Mária, Matka, výslovne hovorí. Ona
nám chce darovať svoju lásku. Láska je
vynaliezavá a hľadá i nachádza
spôsoby, ako otvoriť oči tomu, koho
miluje, aby videl a prijal lásku. Pretože
prvá odpoveď na lásku spočíva práve
v tom, že láska je prijatá, že sa
neodmietne. Až potom prichádza účinná
odpoveď, ktorá objaví lásku.
Avšak v posolstve Panna Mária ako
Matka, ktorá miluje, smúti. My ľudia,
jej deti, nepoznávame jej lásku. Máme
zatvorené srdce, zaslepené oči a hluché
uši. Čo sa to deje s človekom dnešných
čias? Už viac nepoznáva lásku. Nie je
schopný lásku prijať. A to hovorí
o strašnej diagnóze: duchovná smrť!
Aký veľký musí byť žiaľ Panny Márie,

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 2 / 0 1

keď stretáva takéto svoje deti!
Zármutok je taký veľký, aká veľká je
láska! Ako ťažko môže byť matke, keď
ju jej vlastné deti nepoznajú, keď ich
srdce nie je pre ňu otvorené.
Tak sa súčasný človek nachádza vo
zvláštnom stave: čím viac je vzdialený
od lásky, tým viac po nej túži.
Nenaplnená túžba prináša sklamanie,
zatvára srdce a človek sa stáva čoraz
viac nešťastným. Je to smrteľný kruh,
do ktorého sa mnohí ľudia zaplietli.
Boh vo svojej láske nezabúda na svet a
p o n ú k a s a sk rz e M á ri u. So m
presvedčený, že nám neostáva nič, len
sa modliť, aby sme poznali a prijali
srdcom lásku Panny Márie a Božiu
lásku, a mohli prijať aj všetky jej
posolstvá i všetko, čo nám chce s
láskou darovať! Je strašné, keď vidíš
zaslepenosť svoji ch najbl ižších.
Zaslepenosť najviac zraňuje, tak ako
otvorenosť najviac obšťastňuje!
„Bol na svete a svet povstal skrze
neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do
svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa
Božími deťmi“ (Jn 1, 10 - 12).
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ČNOSTI

ČNOSTI - ÚVOD
Drahí priatelia, minulý rok sme
spoločne vstupovali do tajomstva veľkej
lásky Boha, ktorý sa nám úplne dáva vo
sviatostiach Cirkvi. Vo sviatostiach - či
už keď ich prijímame, alebo keď sa
zúčastňujeme ich vysluhovania a udeľovania - sa stretávame so živým Bohom,
ktorý plní svoj sľub: „A hľa, ja som s
vami po všetky dni až do skončenia
sveta“ (Mt 28, 20). Pán Ježiš chce skrze
nás, ktorí ho prijímame, prísť aj
k ľuďom dnešných čias a hovorí nám:
„Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša
veľa ovocia“ (Jn 15, 5). Keď sa skutočne
stretneme so živým Bohom a prijmeme
Ho, nemôžeme si tento dar nechať len

ovocie dobrých skutkov a aby naše ovocie
zostalo (porov. Jn 15, 16). Preto sa
budeme v najbližšom období spoločne
zamýšľať nad témou „čnosti“.
Čnosť je trvalá a stála dispozícia konať
dobro. Umožňuje človekovi nielen konať
dobré skutky, ale aj dávať zo seba
samého to najlepšie. Čnostný človek je
ten, ktorý slobodne koná dobro. Čím
väčšmi človek koná dobro, tým sa stáva
slobodnejším a stáva sa tak viditeľnou
tvárou Boha na zemi. Svätý Gregor
Nyssenský hovorí: „Cieľom čnostného
života je stať sa podobným Bohu“.
Čnosti

rozdeľujeme na „ľudské
(morálne)“
a
„božské
(teologálne)“.

Ľudské čnosti sú pevné
postoje, stále dispozície,
trvalé dokonalosti rozumu
a vôle, ktoré usmerňujú
naše činy, usporadú–vajú
naše vášne a riadia naše
správanie podľa rozumu
a viery. Získavajú sa
ľudským úsilím. Možno
ich zoskupiť okolo štyroch
základných
čností,
ktorými sú: rozvážnosť,
spravodlivosť,
mravná
sila
a
miernosť.
Spomínajú sa už v Starom
zákone:
„A keď
„Cieľom čnostného života
n i e k t o
m i l u j e
spravodlivosť,
ona
je stať sa podobným Bohu“.
spôsobuje čnosti, lebo učí
(sv. Gregor Nyssenský)
miernosti a opatrnosti,
pre seba, preto aj svätý Jakub vo svojom
spravodlivosti a mravnej sile“ (Múd 8, 7).
liste píše, že „viera: ak nemá skutky, je
Morálne čnosti vzrastajú výchovou,
sama v sebe mŕtva“ (Jak 2, 17).
vedomými a dobrovoľnými činmi a
Nás, ktorí sme spoznali Božiu lásku,
vytrvalosťou v úsilí. Božia milosť ich
Boh ustanovil, aby sme išli a prinášali
očisťuje a povznáša.
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Teologálne čnosti sú tri: viera, nádej a
láska. Stvárňujú a oživujú všetky
morálne
čnosti.
Robia
kresťanov
schopnými žiť vo vzťahu s Najsvätejšou
Trojicou. Boh ich vlieva veriacim do duše,
aby sa stali schopnými konať ako jeho
deti a zaslúžili si večný život. Ich
pôvodcom, dôvodom a predmetom je Boh,
ktorého človek poznáva vierou, v ktorého
dúfa a ktorého miluje pre neho samého.
Teologálne čnosti sú zárukou prítomnosti
a
pôsobenia
Ducha
Svätého
v
schopnostiach človeka.

prosiť o túto milosť svetla a sily,
pristupovať k sviatostiam, spolupracovať
s Duchom Svätým a nasledovať jeho
vnuknutia, aby miloval dobro a vystríhal
sa zla.

Pre človeka zraneného hriechom nie je
ľahké zachovať si morálnu rovnováhu.
Kristov dar spásy nám udeľuje milosť
potrebnú na to, aby sme vytrvali v úsilí
o nadobudnutie čností. Každý má stále

Zdroje:

Prijmime slová svätého Pavla, ktorý
nás vyzýva: „Myslite na všetko, čo je
pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé,
čo je mravne čisté, čo je milé a čo má
dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
A Boh pokoja bude s vami“ (Flp 4, 8 - 9).
zostavila Marta Porubská

•
•

Katechizmus Katolíckej cirkvi
Sväté písmo

Pochádzam z dobrej katolíckej
rodiny. Som najstaršia zo šiestich detí,
a preto som mala odmalička vzťah k
deťom a v mojom srdci rástla túžba mať
vlastnú rodinu, milujúceho manžela
a deti. Mala som vždy skôr tichšiu
povahu a chlapcov som veľmi
nepriťahovala. Na strednej škole sa mi
veľmi páčil jeden spolužiak, dobrý
veriaci chlapec, ktorý však o mňa
nemal záujem. Bola som z toho smutná
a povedala som si, že za to môže moja
utiahnutosť. Modlila som sa za svojho
budúceho manžela a bola som stále
netrpezlivejšia.
V 2. ročníku na vysokej škole som sa
dosť zmenila. Na internáte v neveriacom
kolektíve mladých som sa snažila
prispôsobiť ostatným. Zmenila som svoj
zovňajšok, prefarbila si vlasy a
výstrednejšie som sa obliekala, ale čo
bolo horšie, zanedbávala som modlitbu
a sväté omše. Ľahkovážne som začala
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nadväzovať kamarátstva s chlapcami,
lebo som si myslela, že musím byť
aktívnejšia ja, aby som konečne mala
vážny vzťah. Pán ma veľmi chránil aj v
tomto čase, keď som na Neho zabúdala.
Výsledkom môjho snaženia bola
známosť, ktorá trvala 3 roky. Veľmi som
sa modlila, aby si ma ten chlapec vzal,
ale naše chodenie akosi k ničomu
nesmerovalo. On sa zatiaľ ženiť nechcel
a medzi nami bolo stále viac hádok a
nedorozumení. Vtedy som sa znova
začala vrúcne utiekať k Panne Márii a
niektorým svätým, zvlášť k svätej Terézii
z Lisieux, svätému Leopoldovi Mandićovi
a svätému Jozefovi. K svätému Jozefovi
som sa dokonca modlila za svojho
budúceho manžela týmito slovami:
„Svätý Jozef, ďakujem ti, že som sa ešte
nevydala. Svätý Jozef, ty v Bohu vieš,
kto má byť mojím manželom, pomôž mi
stretnúť sa s tým človekom. Daj, nech si
ma ctí tak, ako si si ty ctil Ježiša a

|9|

SVEDECTVO

MÔJ MANŽEL JE DAROM Z MEDŽUGORIA

Máriu...“ Moja rodná sestra, ktorá je
zasvätenou sestrou v Spoločenstve
Rodiny Panny Márie, ma v modlitbách
neustále zverovala pod ochranu Matky
Božej. Určite to bola Panna Mária, ktorá
mi vyprosila silu rozísť sa s tým
chlapcom. Stal sa zázrak, lebo ja som
bola na neho silno naviazaná, aj
napriek našim neustálym hádkam.
Po tomto ťažkom rozhodnutí, keď
som nevidela žiadnu nádej do
budúcnosti, mi moja sestra navrhla, či
by som nechcela ísť s mladými na
Silvestra v roku 2009 do Medžugoria.
Súhlasila som a celé 3 mesiace, ktoré
chýbali do Silvestra, som sa úpenlivo
modlila k Panne Márii, aby som
dokázala spoznať a prijať Božiu vôľu.
Púť do Medžugoria bola obrovskou
milosťou. S otvoreným srdcom som
počúvala slová Terky Gažiovej, ktorá
nám hovorila o novom živote, ku
ktorému nás pozýva Panna Mária. Volá
nás žiť jej posolstvá, nezanedbávať pôst
a modlitbu ruženca. Netušila som, že
zatiaľ si ma tam obzerá môj budúci
manžel. Ja som ho zaregistrovala až v
nasledujúci deň, keď sme si k nemu
„náhodou“ prisadli v preplnenom
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kostole. Podotýkam, že
môj
muž
sa
tváril
nenápadne, ale neskôr mi
povedal, že v duchu prosil
Pannu Máriu, aby mu
dala znamenie, či sa mi
má
prihovoriť
a
to
znamenie malo byť také,
že si k nemu prisadnem:).
Ja
som
bola
dosť
prekvapená, keď sa mi
zrazu sused
v lavici, o
ktorom som si myslela, že
je
nejaký
cudzinec,
prihovoril po slovensky.
Začali
sme
sa
teda
rozprávať a môj budúci
muž hovorí: „Ja sa volám Jozef a som
stolár.“ Zamrazilo ma, lebo som si
uvedomila, že toto má byť asi pre mňa
znamenie, veď som sa za manžela
modlila k svätému Jozefovi. Nasledujúci
deň Panna Mária znova podivuhodne
zariadila, že sme sa vedľa seba ocitli na
výročnom zjavení 1. januára 2010 na
Podbrde, kedy dala toto posolstvo: „Vy
ste moja radosť, vy ste moja nádej. Žite
moje posolstvá s radosťou.“ Boli sme
týmito slovami obaja zasiahnutí. Toto
posolstvo sme vnímali veľmi osobne,
akoby patrilo špeciálne nám dvom.
Zvolili sme si ho za motto na naše
svadobné oznámenie ako aj motto
nášho manželského života.
S Jožkom sme sa vzali 14. augusta
2010, obaja s pevným presvedčením, že
nás jeden pre druhého vybrala Panna
Mária. A ešte sa v závere chceme podeliť
o našu obrovskú radosť - dar dieťatka.
Anna Mária sa nám narodila 5. 6. 2011,
presne v deň Jožkových 31. narodenín.
Vďaka Ti, Matka naša, Kráľovná Pokoja.
Veronika Gažiová, Slovensko
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MILÍ PRIATELIA,
VYPROSUJEME VÁM POŽEHNANÝ A MILOSTIPLNÝ
NOVÝ ROK 2012,
NECH VÁS V ŇOM KRÁĽOVNEJ POKOJA
VEDIE A SPREVÁDZA.
SVETLO MÁRIINO
VÝROČNÉ POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,
vizionárovi Jakubovi Čolo, 25. december 2011, Medžugorie
„

Drahé deti!

Dnes vás chcem osobitným spôsobom odviesť a odovzdať
svojmu Synovi. Milé deti, otvorte svoje srdcia a dovoľte Ježišovi,
aby sa vo vás narodil, lebo iba tak, milé deti, budete môcť aj vy sami zažiť
svoje nové narodenie a vydať sa s Ježišom vo svojich srdciach
na cestu spásy.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Pri poslednom každodennom zjavení, 12. septembra 1988, Panna Mária Jakubovi
Čolo povedala, že bude mať zjavenie jedenkrát ročne, a to 25. decembra, na
Vianoce. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie sa začalo o 15:30 a trvalo 11 minút.

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. 2. 2012
(Kontakt: : Vladimír Chromek: +421903387800, e-mail: v.chromek@zoznam.sk)

30. 9. – 5. 10. 2012
(Kontakt: Ondrej Valentín: 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

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

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

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 Eucharistiu, 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:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

UKRAJINSKY:

NEMECKY:

www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

ANGLICKY HOVORIACI
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

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:
gospa3@gmail.com.

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

ČESKÁ REPUBLIKA
Jana Prudká
jprudka@email.cz

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