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V tomto čase vás osobitným spôsobom pozývam:
modlite sa srdcom. Milé deti, veľa rozprávate a málo
sa modlíte. Čítajte Sväté písmo a rozjímajte nad ním
a slová v ňom napísané nech sa vám stanú životom.
Povzbudzujem a milujem vás, aby ste v Bohu našli
váš pokoj a radosť žitia.
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ROZJÍMAJTE NAD SVÄTÝM PÍSMOM
Posolstvo blahoslavenej Panny Márie,
Jej materinská láska, zostáva nezmenená
aj po viac ako tridsiatich rokoch Jej zjavení v Medžugorí. Rovnakou horlivosťou
a láskou nás od začiatku zjavení pozýva
k modlitbe srdcom. Dĺžka zjavení Panny
Márie nám hovorí o Jej prianí a túžbe
zmeniť a obnoviť naše srdcia. Potrebujeme nové srdce a nového ducha, ktorým
budeme vzývať Boha. Srdce je miesto, kde
človek stretáva Boha. Vonkajšie náboženské úkony nie sú dostačujúce, ak nie sú
v súlade so srdcom. Preto nám Panna
Mária v posolstve z 20. septembra 1984
hovorí: „Drahé deti! Dnes vás pozývam,
aby ste sa začali postiť zo srdca. Veľa
ľudí sa postí, ale len preto, že sa všetci
postia... Stalo sa to zvykom, ktorý nikto
nechce prerušiť... Drahé deti, postite
a modlite sa srdcom!“ Žiaľ človek má
sklon ku dvojtvárnosti. Ale Boha nemôže
oklamať, pretože On „skúma myseľ a skúša srdce“ (Jer 17, 10) a odhaľuje naše
klamstvá kvôli našej spáse.

Božie slovo nám dáva istotu, že Boha
nájdeme, ak ho budeme hľadať celým
svojím srdcom a celou dušou svojou
(porov. Dt 4, 29). Práve v tomto posolstve
nás Panna Mária vedie k tomu, aby sme
čítali a rozjímali nad Božím slovom, ktoré
je nám zjavené vo Svätom písme. Vo Svätom písme k nám prehovára samotný
Boh. Boh vyslovil svoje Slovo, inšpirujúc
ľudí, ktorí Ho zapísali. Biblia nie je predovšetkým historická kniha. Nie je to slovo
minulosti, ale prítomnosti. Boh stojí za
svojím Slovom celým svojím bytím. Je to
Slovo, ktoré sa týka nás a nášho života,
vlastne našej večnosti.
Čítať Sväté písmo znamená pristupovať k nemu s vierou, vziať si ho k srdcu.
Znamená to počúvať ho srdcom a počuť,
čo mi dnes hovorí. Čítaním Božieho slova
odkrývam stav svojho života, viery a vzťahu s Bohom. V Božom slove objavujem, že
Boh nemlčí, ale aj dnes hovorí, tak ako
kedysi hovoril a konal. Cez Božie slovo
chápem svoju minulosť, stojím
v prítomnosti a som nasmerovaný
do budúcnosti.

...Cez Božie slovo chápem svoju
minulosť, stojím v prítomnosti
a som nasmerovaný do budúcnosti...
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Panna Mária, ktorá darovala
svoje srdce a telo, aby v Nej prebývalo Božie slovo, vie, že v tomto
Slove je život. Boh prehováral k Jej
srdcu a Ona vie, že Boh chce aj
dnes prehovárať k našim srdciam.
Panna Mária vie, že Jeho Slovo je
veľmi blízko teba, „v tvojich ústach,
v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil“ (Dt 30, 14). Keď čítame biblický
text, skrze vieru spoznávame, že ho
nevyslovil a nenapísal hocikto. Je
to Boží hlas, ktorý sa práve cez tento text ozýva v priebehu všetkých
čias. Pán dnes aj nám, tebe i mne,
chce osobne niečo povedať. Preto je
dôležité pristupovať k Svätému písmu s postojom: ´Pane, čo mi chceš
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povedať?´, a vo svojom srdci a svedomí
počúvať, tak ako mladý Samuel: „Hovor,
Pane, tvoj sluha počúva“ (1 Sam 3, 10).
Pri čítaní Svätého písma sa nachádzame priamo pred Božím slovom a nemáme
sa kde ukryť. Nachádzame sa na „čistom
priestore“. Tu prežívame pravdivosť slov
z listu Hebrejom: „Lebo živé je Božie slovo,
účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný
meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý
by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa
budeme zodpovedať“ (Hebr 4, 12 - 13).
Čítajúc Sväté písmo sa môžeme ocitnúť v kríze, ktorá nám poslúži pre naše
dobro. Božie slovo chce nami zatriasť
a vyviesť na svetlo niektoré spôsoby správania, ktoré sa nám možno zdajú normálne, a do ktorých by sme sa mohli uzavrieť. Panna Mária nás pozýva k modlitbe
so Svätým písmom. Modliť sa s ním znamená nachádzať sa na najbezpečnejšej
pôde a pri najlepšom a najčistejšom prameni modlitby.
Druhý vatikánsky koncil v dogmatickej konštitúcii O Božom zjavení jasne
hovorí: „Čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor
medzi Bohom a človekom. Lebo ´keď sa
modlíme, jemu sa prihovárame, a keď čítame Božie výroky, jeho počúvame´,
hovorí
sv. Ambróz“. Sv. Hieronym bol ešte priamejší: „Nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista“. Kristova modlitba vo mne by
sa mala sýtiť a napájať Božím slovom.
Koncil považuje Sväté písmo za pokrm pre
veriacich, rovnako ako aj Eucharistiu.
Sv. Hieronym povedal: „Prijímame jeho telo a pijeme jeho krv nielen v Eucharistii,
ale tiež vo Svätom písme“.
Sväté písmo je životne dôležité v duchovných zápasoch. V apoštolskom liste
Novo Millenio Ineunte, v ktorom Ján Pavol II. ponúka Cirkvi program pre tretie
tisícročie, pápež hovorí, že kresťan, ktorý
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sa nemodlí, je v nebezpečenstve. Rovnako
môžeme povedať, že v nebezpečenstve je
aj kresťan, ktorý nečíta pravidelne Božie
slovo. Je to otázka života a smrti: „Človek
nežije len z chleba, ale že človek môže byť
živý zo všetkého, čo vychádza z Božích
úst“ (Dt 8, 3).
Charakteristickou črtou Božieho slova
je, že keď sa číta a chápe v Duchu Svätom, nakoniec je vždy slovom povzbudenia, a to aj vtedy, keď dôrazne poukazuje
na hriech. Čítanie Božieho slova nie je jednoduchá vec. Môže nami zatriasť ako skutočné zemetrasenie a prísne nás postaviť
pred otázku nášho kompromisu so zlom,
ale jeho cieľom nie je nikdy naše odsúdenie. Ak aj odhaľuje náš hriech, zároveň
nám hovorí, že odpustenie je možné. Čítať
Božie slovo znamená riskovať a vstúpiť do
rizika, že budeme radikálne postavení
pred otázky. Odkryje nám veci, ktoré by
sme najradšej ani nepočuli. Nie my pracujeme so Svätým písmom, ale Sväté písmo
pracuje v nás. Keď Ho čítame v tomto
duchu, niekedy zažívame prekvapenia.
Môže sa stať, že nás niektorá veta sprevádza celé týždne, pretože sme pocítili, že od
nás žiada obrátenie.
Modlitba: Pane, hovor k nám! Chceme
počuť Tvoje Slovo v hluku tohto sveta,
v hluku, ktorý niekedy vládne aj v nás.
Potrebujeme Tvoje Slovo. Hovor, Pane,
aj vtedy, keď Ťa nepočúvame. Hovor aj
vtedy, keď náš vnútorný hluk prehlušuje
Tvoj hlas! Hovor, aj keď nás Tvoje Slovo
páli. Pane, daj nám hlad a smäd, nie po
chlebe a vode, ale po počúvaní Tvojho
Slova. Pane, Ty, ktorý hľadáš človeka, tu
a teraz, udeľ nám milosť, aby sme dnes
počuli Tvoj hlas. Mária, Matka a Služobnica Slova, daruj nám milosť, aby sme odhalili krásu a silu Božieho slova, aby sa,
uchovávajúc v našom srdci, stala našou
radosťou a šťastím. Amen.
Páter Ljubo Kurtović
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Začalo sa pôstne obdobie, ktoré sa
spája s Ježišovým štyridsať dňovým
pôstom a modlitou na púšti. Ježiš
odchádza do samoty, aby mohol načúvať
nebeskému Otcovi a pripraviť sa na
misiu, ktorú mu zveril. Aj my sme v tejto
dobe pozvaní Otcom, prostredníctvom
Márie, viac mlčať ako hovoriť. Sme
pozvaní k modlitbe srdcom – k priateľskému zdieľaniu sa s nebeským
Otcom, Ježišom, Duchom Svätým,
Máriou, anjelmi, svätými ...
Matka nás na začiatku tohto pôstneho
obdobia napomína: „...veľa rozprávate
a málo sa modlíte.“ To je výzva
k mlčaniu, aby sme sa naučili hovoriť
múdro, nie priveľa. Každý z nás sa môže
pristihnúť, ako vyslovuje slová bez toho,
aby prešli srdcom.

Sv. Augustín píše: „Vezmi slovo – čím
ostane hlas? Kde niet myšlienky, tam je len
prázdny zvuk. Hlas bez slova dolieha do
ucha, ale srdce nezveľaďuje. Pri zveľaďovaní
nášho srdca pozorujeme istú zákonitosť.
Keď rozmýšľam, čo poviem, už je slovo
v mojom srdci. A keď ti chcem niečo
povedať, usilujem sa dosiahnuť, aby aj
v tvojom srdci bolo to, čo je v mojom.“
Keď budú v našom srdci slová Svätého
písma, budú vychádzať i z našich úst.
Nechajme sa preniknúť Božím slovom, aby
sa aj prostredníctvom nás mohli iní diviť
milým slovám, ktoré vychádzali z Ježišových úst.
Ak sa budeme každý deň úprimne
a verne snažiť žiť slová Svätého písma, za
krátky čas sa staneme inými, pretože Božie
slovo oživuje, prebúdza a všetko tvorí
nové.
Mária nás pozýva
žiť Božie slovo vo
svojich
rodinách,
položiť ho na viditeľné miesto v našich
domovoch, ako znak,
že Boh hovorí. On
nemlčí.

...Keď budú v našom srdci slová Svätého písma,
budú vychádzať i z našich úst...
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V jednom posolstve
nás
Panna
Mária pozýva, nech
sa skrze čítanie Svätého
písma
Boh
nanovo rodí v našich
srdciach (por. 25.
augusta
1996).
Najlepšie nás to môže
naučiť Ona. Mária
poznala aj to najjemnejšie
vanutie
Ducha
Svätého
v Slove, ktoré sa sa
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stalo v Jej živote „životom“.
Čítať a rozjímať nad Božím slovom
znamená vdychovať večnosť. Prijímať
a darovať život. Každé ráno si prečítajme
pár riadkov, najlepšie evanjelium, alebo
liturgické čítania na dnešný deň.
Dovoľme Slovu premeniť naše srdce,
nasýtiť dušu, aby sa nám stalo životom.
Apoštol Ján nádherne píše v úvode
svojho evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo
a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo
Boh“ (Jn 1, 1).
Nech na počiatku našich dní bude
Slovo. Keď Ho prijímame s otvoreným
srdcom, tak ako Samuel: „Hovor, tvoj
sluha počúva!“ (1 Sam 3, 10), stáva sa
v nás niečo veľké – to, o čom píše sv.
apoštol Ján: „A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14).
Ak tomu uveríme, každá evanjeliová udalosť môže premeniť náš život.
Určite sme sa stretli so svedectvami
ľudí, ktorých život sa zmenil potom, ako
dostali odpoveď na to, čo hľadali, vo
Svätom písme.
Pri čítaní Božieho slova hovorí, koná
i uzdravuje Boh. Tak ako vyznávame pri
sv. omši: „Pane, povedz iba slovo a duša
mi ozdravie.“

...Čítať a rozjímať nad Božím
slovom znamená vdychovať
večnosť...
slová večného života“ (Jn 6, 68). Každodenné prijatie Slova, ktoré je svetlom, nám
pomáha vidieť a rozlišovať Božie cesty.
„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž
119, 105).
Božie slovo v nás pôsobí, uvádza nás
do pravdy, premieňa nás, Jeho myšlienky
sa stávajú našimi, lebo: „...živé je Božie
slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše
od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje
myšlienky a úmysly srdca“ (Hebr 4, 12).
V tento čas milosti, čítajme a rozjímajme
nad Božím slovom s Máriou. Prosme, aby
nám pomohla otvoriť srdce pre Boží život.
Modlime sa: Mária, ďakujeme Ti za
Tvoje opätovné vyznanie lásky, keď nám
hovoríš: „Povzbudzujem a milujem vás,
aby ste v Bohu našli váš pokoj a radosť
žitia.“ Pomôž nám, Mária, viac mlčať ako
hovoriť, uč nás načúvať a žiť slová
večného života. Amen.
Terézia Gažiová

V Božom slove nachádzame bezpečie:
„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 3. marca 2012.
V tento mesiac sa budeme modliť za
MILOSŤ ČÍTAŤ A ODVAHU ŽIŤ BOŽIE SLOVO.
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SVÄTÉ PÍSMO...
...Dajte, milé deti, Sväté písmo
na viditeľné miesto vo svojich
rodinách, čítajte ho a prežívajte.
Poučujte svoje deti, pretože
ak vy deťom nedáte príklad,
upadnú do bezbožnosti.
Uvažujte a modlite sa, a potom sa
narodí Boh vo vašom srdci
a vaše srdce naplní radosť...
(25. augusta 1996)

...Prajem si, aby ste pochopili, že
som vašou matkou a chcem vám
pomôcť a pozvať vás
k modlitbe. Len prostredníctvom
modlitby budete môcť pochopiť
a prijať moje posolstvá a uviesť
ich do života. Čítajte Sväté
Písmo, prežívajte ho a modlite
sa, aby ste mohli pochopiť znamenia týchto časov. Toto sú
osobitné časy! Som s vami preto,
aby som vás priblížila
k môjmu Srdcu a Srdcu môjho
Syna Ježiša. Moje milé deti,
chcem, aby ste boli deťmi svetla,
a nie tmy. Preto prežívajte
to, čo vám hovorím...
(25. august 1993)
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...Toto sú dni milosti,
kým som s vami. Chcem vás
naučiť a pomáhať vám ísť
cestou svätosti. Je mnoho ľudí,
ktorí nechcú rozumieť mojim
posolstvám a brať vážne to,
čo hovorím, ale preto vás
volám a prosím, aby ste svojím
životom, aj každodenným
životom, svedčili
o mojej prítomnosti.
Ak sa budete modliť,
Boh vám pomôže odhaliť
skutočný dôvod môjho
príchodu. Preto, milé deti,
modlite sa a čítajte Sväté
písmo, aby ste skrze Sväté
písmo odhalili posolstvo pre
vás skrze môj
opakovaný príchod!...
(25. jún 1991)
...Postavte Sväté písmo na
viditeľné miesto vo svojej
rodine a čítajte ho.
Tak spoznáte modlitbu srdcom
a vaše myšlienky
budú pri Bohu...
(25. január 2007)
... Otvorte sa v modlitbe.
Obnovte modlitbu v svojich
rodinách. Dajte Sväté písmo
na viditeľné miesto v svojej
rodine, čítajte ho, uvažujte
o ňom a učte sa ako Boh miluje
svoj ľud. Jeho láska sa zjavuje
aj v dnešných časoch,
pretože ma posiela k vám,
aby som vás vyzvala
na cestu spásy...
(25. január 1999)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Láska - víťazstvo nad hriechom
a ťažkosťami
„Drahé deti! Dnes vás pozývam k svätosti. Bez
svätosti nemôžete žiť. Preto s láskou zvíťazíte
nad každým hriechom a s láskou premôžete
všetky ťažkosti, ktoré vás postihnú. Drahé deti
prosím vás, živte v sebe lásku! Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“ (10. júl 1986)

Hriech je realitou nášho života aj tohto sveta. Je temnou stránkou, protisilou,
ničivým pôsobením vo svete. Zvíťaziť nad
hriechom by znamenalo bez obzerania sa
dozadu budovať svoj život, život druhých,
rodiny, spoločenstva, spoločnosti, Cirkvi,
sveta... Zvíťaziť nad hriechom by znamenalo mať istotu, že ani jedna spravodlivá
túžba nevyhasne. Vtedy by ani jedno volanie viac nenašlo zatvorené uši, ani jedna
slza by viac nespadla do čiernej priepasti
beznádeje a žiadna nádej by nebola sklamaná.
Otázka, ktorú si kladú všetky náboženstvá a svetonázory je zredukovaná do
jednej: Ako stvoriť lepšieho, nového človeka, šťastnejšiu rodinu, spravodlivejšiu
spoločnosť? Dané sú odpovede, existujú
riešenia, hovoria a sľubujú sa pekné veci
a svet sa zo dňa na deň stále viac zmieta
v bolesti a utrpení, násilí a nespravodlivosti. A kto vie, kedy sa svet priblíži
k tomu, po čom vo svojej hĺbke túži
a k čomu smeruje?
Aj Mária, ako znak lepšieho sveta
a potvrdenie prisľúbenia, ktoré dal Boh,
sa dotýka tej istej otázky a dáva odpoveď:
Láska premáha zlo, hriech. Láskou napredujeme. Len láska lieči aj to, čo hriech
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zranil. Preto môžeme povedať, že láska je
trvalé oduševnenie za dobro, ktoré dáva
človeku nepremožiteľnú silu bojovať proti
ťažkostiam a všetko premieňať na dobro,
na spásu a na budovanie sveta.
Láska dáva tú silu, ktorá je ľudsky
nemožná a nedosiahnuteľná. Láska, ktorú Boh vlieva do sŕdc ľudí, je tá sila, po
ktorej ľudstvo hlboko túži, aby prekonalo
všetky krízy, ktorým je vystavené. Každý
deň by sme sa mali modliť, aby sa svet
otvoril a našiel Božiu lásku a aby bol
skrze ňu spasený. My kresťania sme
v nebezpečenstve spáchať tomuto svetu
veľkú nespravodlivosť, ak mu neodkryjeme Božiu lásku. Preto Mária hovorí: „Prosím vás, živte v sebe lásku.“
„Preto si prepášte bedrá mysle, buďte
triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví
Ježíš Kristus. Ako poslušné deti,
neprispôsobujte sa takým žiadostiam,
ako keď ste boli v nevedomosti, ale
ako svätý je ten, ktorý vás povolal,
buďte aj vy svätý vo všetkom svojom
počínaní. Veď je napísané: „Buďte
svätý, lebo ja som svätý“
(1 Pet 1,13- 16).
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ČNOSTI

ČNOSŤ SPRAVODLIVOSTI
Na mnohých miestach Svätého Písma
sa stretávame s čnosťou spravodlivosti
v rozličnom kontexte. Kniha Múdrosti nás
povzbudzuje k láske k spravodlivosti:
„A keď niekto spravodlivosť miluje:
Ona spôsobuje čnosti, lebo ona vyučuje
miernosti a opatrnosti, spravodlivosti
a pevnej odvahe, od ktorých nič užitočnejšieho nieto v ľudskom živote“ (Múd 8,
7).
„Spravodlivosť je morálna čnosť, ktorá
spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu
a blížnemu to, čo im patrí. Spravodlivosť
voči Bohu sa volá „čnosť nábožnosti.“ Dať
Bohu, čo Mu patrí znamená byť
spravodlivý voči Bohu, ktorý je jediný
Spravodlivý. „Spravodlivý je Pán na
všetkých svojich cestách a svätý vo
všetkých svojich skutkoch“ (Ž 145, 17).
Žalmista správne opisuje postoj, aký by
sme mali mať voči Bohu v každodennom
živote: „Budem počúvať, čo povie Pán,
Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu
a svojim svätým a tým, čo sa k nemu
obracajú úprimne. Naozaj: blízko je spása
tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude
prebývať v našej krajine. Milosrdenstvo
a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vernosť
vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne
z neba. Veď Pán dá požehnanie a svoje
plody vydá naša zem. Pred ním bude
kráčať spravodlivosť a po stopách jeho
krokov spása“ (Ž 85, 9 – 14). Je to postoj
spravodlivosti, viery a dôvery.
Písmo hovorí: „Abrahám uveril Bohu
a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Veď
Abrahám ani jeho potomstvo nedostali
prisľúbenie, že budú dedičmi sveta skrze
zákon, ale skrze spravodlivosť z viery.
Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť” (Rim 4, 3. 13. 22.). A nás Boh
pozýva s Abrahámovou vierou hľadať
najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť (Mt 6, 33), „lebo Pán miluje
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spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých“ (Ž 18, 28).
Pri pestovaní čnosti spravodlivosti
majme stále na pamäti, že Boh odmení
našu spravodlivosť: „Za moju spravodlivosť ma Pán odmení, za to, že moje ruky
sú čisté“ (Ž 18, 21).
Spravodlivosť voči ľuďom robí človeka
schopným, aby rešpektoval práva každého
a vnášal do ľudských vzťahov súlad, ktorý
podporuje primeraný postoj voči ľuďom
a voči spoločnému dobru.“
Spôsob, ako
uviesť
tieto
slová
o spravodlivosti do praktického života
nám dáva kniha Tobiáš: „Dobrá je
modlitba s pôstom a milosrdenstvo so

„...Spravodlivý sťa palma
zakvitne
a vyrastie sťa céder
z Libanonu...“ (Ž 92,13)
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spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale
spravodlivo, ako veľa, a zločinne“ (Tob 12,
8).
„Spravodlivý človek, o ktorom sa často
zmieňuje Sväté písmo, sa vyznačuje stálou
priamosťou svojho myslenia a správnosťou svojho správania voči blížnemu.
„Ani chudobnému nenadŕžaj, ani zámožnému nechytaj stranu! Svojho blížneho
súď spravodlivo!“ (Lv 19, 15).
„Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé
a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána
v nebi“ (Kol 4, 1).
Spravodlivosť voči blížnemu vyžaduje
nasledovanie Ježišovej výzvy: „Ak vaša
spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete
do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20).
Čo to pre nás znamená? „Sám Ježiš
Kristus je cestou k dokonalosti. Je cieľom
zákona, lebo jedine on učí Božej
spravodlivosti a udeľuje ju: „Veď cieľom
zákona je Kristus, aby spravodlivosť
dosiahol každý, kto verí“ (Rim 10, 4).
Pretože „Božia spravodlivosť víťazí nad
všetkými nespravodlivosťami, ktorých sa
dopustili jeho stvorenia.“ a Božia láska je
silnejšia ako smrť.“

Na tejto ceste k dokonalosti nech nás
povzbudzujú Ježišove slová: „Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 10).
A „Božie kráľovstvo nie je jedlo
a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť
v Duchu Svätom“ (Rim 14, 17).
V tento mesiac
slávime sviatok
sv. Jozefa, o ktorom nám sv. Matúš
hovorí, že „bol človek spravodlivý“ (Mt 1,
19). V biblickom jazyku je to človek, ktorý
je ozdobený všetkými čnosťami. Prosme
Otca, aby nám práve na príhovor
sv. Jozefa daroval čnosť spravodlivosti.
Nech sa nám ona stane ozdobným
rúchom, ako čítame: „Ak sleduješ spravodlivosť, dosiahneš ju a oblečieš si ju
ako ozdobné rúcho; ak budeš s ňou
prebývať, ochráni ťa naveky a stane sa ti
oporou v deň skúšky“ (Sir 27, 9).
zostavila Lenka Marhefková
Zdroje:
•
•

Katechizmus Katolíckej cirkvi
Sväté písmo

„Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,
milosrdný, milostivý a spravodlivý.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje; nikdy nezakolíše.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý, nebude sa báť zlej zvesti.
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,
kým nepokorí svojich nepriateľov.
Rozdeľuje a dáva chudobným;
jeho dobročinnosť potrvá naveky
a jeho moc a sláva budú stále rásť.“
(Ž 112, 4 - 9)
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SVEDECTVO

ČÍTAJ MI SVÄTÉ PÍSMO
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Drahé deti, zabúdate, že ste
všetci dôležití. Zvlášť dôležití sú v rodine starí. Povzbuďte ich, aby sa modlili!
Všetci mladí majú byť vzorom pre ostatných, majú svedčiť o Ježišovi! Drahé deti,
prosím vás, začnite sa meniť prostredníctvom modlitby a potom spoznáte,
čo máte robiť.“ (24.apríl 1986)

Keď si spomínam na detstvo,
dospievanie, a mala by som odpovedať
na otázku, aké sú moje najkrajšie
spomienky z tohto obdobia, bez váhania
by som povedala, že sú to chvíle, ktoré
som prežila so svojou prababkou
Alžbetou. Žila v malom domčeku.
V kuchyni mala veľkú pec, posteľ
a oproti, na stole pri okne, sochu
Lurdskej Panny Márie.
Vždy keď som k nej prišla na
návštevu, priniesla som kytičku kvetov

a položila ich k soche. Rada som
počúvala, keď mi rozprávala o živote
svätých, o tom, ako sa mám správať
k druhým, ako si mám chrániť a zachovať
čisté srdce.
Ona ma naučila všímať si ludí, ktorí
potrebujú pomoc a konkrétne im pomáhať.
Mnohí k nej prichádzali na návštevu.
Zvlášť
si
spomínam
na
jedného
chudobného. Volal sa Jožko. Bol zaostalý,
zanedbaný. Moja prababička mu dala jesť,
postarala sa mu o odev a darovala mu čas
na rozhovor. Odkladala mu každú
maškrtu. Z toho, čo dostala, najskôr
odložila pre druhých. Kto od nej
odchádzal, odnášal si aspoň cukrík, malú
čokoládku, či mandarinku... Učila nás
obdarúvať druhých.
Keď do našej maličkej osady prichádzal
kňaz, aby na prvý piatok navštívil
a vyspovedal starých a chorých, vždy sa
zastavil u mojej starkej, ktorá ho s úctou
a modlitbou na perách čakala, pozerajúc
sa do okna. V kredenci mal pán farár
hrnček, z ktorého nepil nik, iba on. Čakalo
ho teplé mlieko s pečivom a láskavé
prijatie mojej starkej. Ako dieťa som ju pri
tom pozorovala. Bola som fascinovaná
touto scénou preniknutou dôstojnosťou
a úctou ku kňazovi. Návšteva pána farára
bola pre ňu vždy sviatkom.
Keď ochorela a blížil sa koniec jej
života, veľmi rada som u nej spávala. Spali
sme spolu vo veľkej posteli, a hoci sa pri
mne nevyspala, bola rada. Časom už
nemohla chodiť a ležala v posteli. Nemohla
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ani čítať, a tak ma k nej mama
poslala, aby som jej niečo čítala
a potešila ju. Pamätám si, ako som si
raz vzala tašku plnú rozprávkových
kníh s peknými farebnými obrázkami
a začala jej čítat prvú, druhú... Vtedy
som dostala životnú lekciu - keď mi
s láskou povedala: „Prosím, nečítaj
mi rozprávky, čítaj mi Sväté písmo.“
Odišla tíško, nežne, tak, ako sa
hovorí, že odchádzajú duše milujúce
Máriu. Zomrela 11. februára, na
sviatok Lurdskej Panny Márie, pred
jej veľkou sochou, ktorá stála
v kuchyni na stole. Pozerala sa na ňu
celý čas s ružencom v rukách.
Jej ďakujem za svedectvo pevnej
viery, za túžbu po čistote srdca,
jednoduchosti a pokore. Ona ma
naučila vážiť si kňazov, milovať
ruženec a Pannu Máriu, všímať si
chudobných, darovať to najlepšie darovať čas na rozhovor. Keď som
dospela, pochopila som, prečo chcela,
aby som jej čítala Sväté Písmo.
Terézia, Slovensko

OZNAMY

Pozývame vás na:

MODLITBA PRED ČÍTANÍM
SVÄTÉHO PÍSMA

Nebeský Otče,
s vierou beriem do rúk Sväté písmo.
Verím, že obsahuje slová,
ktoré mi majú byť svetlom
na životnej ceste.
Bože Duchu Svätý,
Ty si vnukol svätopiscom,
čo majú napísať;
prosím Ťa, pomáhaj mi
pochopiť všetky tieto slová
a daj mi silu podľa nich žiť.
Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom
horelo srdce,
keď si im vysvetľoval Písmo.
Rozohrej aj moje srdce láskou k Tebe,
keď budem čítať Sväté písmo
a daj, nech Ťa stále hlbšie poznám.
(http://cistota.hudakcd.sk/modlitby.html)

MEDŽUGORIE



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

S V E T L O

(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

M Á R I I N O |
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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 sv. 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 sv. 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, kontaktujte nás na: 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:

www.medjugorje.ru

ANGLICKY:
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

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
gospa3@gmail.com

S V E T L O
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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.
Časopis „Svetlo Máriino“ v rôznych jazykoch môžete nájsť
na www.gospa.sk v rubrike ČASOPIS.
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