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„

Drahé deti!

Ako Kráľovná pokoja chcem vám, svojím deťom, darovať
pokoj; pravý pokoj, ktorý prichádza skrze srdce môjho
božského Syna. Ako matka sa modlím, aby vo vašich
srdciach zavládla múdrosť, pokora a dobrota; aby zavládol
pokoj, aby zavládol môj Syn. Keď bude môj Syn vládcom
vašich sŕdc, budete môcť pomáhať druhým, aby ho spoznali.
Keď vo vás vládne nebeský pokoj, spoznajú ho tí, ktorí ho
hľadajú na nesprávnych miestach, čím spôsobujú bolesť
môjmu materinskému srdcu. Deti moje, moja radosť bude
veľká, keď uvidím, že prijímate moje slová a chcete ma
nasledovať. Nebojte sa, nie ste sami. Dajte mi svoje ruky a
ja vás budem viesť. Nezabudnite na svojich pastierov.
Modlite sa, aby mysľou boli stále s mojím Synom, ktorý ich
pozval, aby o ňom svedčili. Ďakujem vám.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

VZRASTAJTE VO SVÄTOSTI
V mnohých posolstvách nás Panna
Mária pozýva na cestu obrátenia a
svätosti. Od chvíle, keď jej Ježiš cez
apoštola Jána zveril každého z nás
slovami: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19. 26)
je Mária matkou, ktorá sa nevzdala, ani
nezľakla ťažkej a zodpovednej úlohy viesť
nás cestou svätosti k Bohu, k životu. A
to nie k hocijakému životu, ale k životu v
hojnosti. Mária je matkou každého z nás
a matkou Cirkvi, ktorú neustále nanovo
rodí. Cirkev, tým že je sama zrodená z
Boha, ktorý „jediný je Svätý“, je trvalo
svätá. Cirkev je milovaná Kristova
nevesta, za ktorú on sám dal život, aby
ju posvätil. Preto sú všetci v Cirkvi
pozvaní k svätosti, k čomu nás pozýva

II. vatikánsky koncil, ako aj Panna Mária
v priebehu všetkých týchto rokov skrze
svoje zjavenia, blízkosť a jednoduché
posolstvá.
Vo svojom apoštolskom liste ”Na
začiatku nového tisícročia” bl. pápež Ján
Pavol II. zdôraznil: „A neváham v prvom
rade povedať, že perspektíva, v ktorej sa
má niesť celá pastoračná cesta, je
perspektíva svätosti.“ To znamená, že
cesta svätosti vyžaduje radikálnosť
Ježišovej reči na vrchu: „Vy teda buďte
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský
Otec“ (Mt 5, 48). Nachádzame sa vo
Veľkom týždni, kedy
oslavujeme
tajomstvo našej spásy – Kristovo
utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Cirkev
nám pripomína, že Pán od nás
očakáva oveľa viac - dôkladne
úsilie o dosiahnutie svätosti.
„Buďte dokonalí...“ - týmito
slovami sa Pán neobrátil iba k
apoštolom, ale ku všetkým,
ktorí skutočne chcú byť jeho
učeníkmi. Doslova povedané:
„Keď Ježiš skončil tieto reči,
zástupy žasli nad jeho
učením“ (Mt 7, 28). Medzi
tými, ktorí ho počúvali, boli
m a tk y ,
r o d in y ,
rybári,
remeselníci a zákonníci,
mladí,... Všetci mu rozumeli a
žasli, pretože Pán sa obracal
ku každému z nich. Pán je
náročný ku všetkým podľa
možností každého jednotlivca.
On pozýva k svätosti bez
ohľadu na dobu, profesiu,
rasu, alebo spoločenské
postavenie.

...Cirkev je milovaná
Kristova nevesta,
za ktorú on sám dal život...
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Panna Mária nám spolu s
Cirkvou
pripomína

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 2 / 0 4

neodkladnú úlohu - byť prítomní vo
svete tak, aby sme znovu priblížili k
Bohu všetko pozemské. To bude možné,
iba ak zostaneme spojení s Kristom
skrze modlitbu a sviatosti. Tak ako je
vinič spojený s ratolesťou, tak aj my
musíme byť každodenne spojení s
Pánom. Ježišov život v krátkosti opisujú
slová: „a on chodil, dobre robil“ (Sk 10,
38). To isté by sa malo hovoriť o každom
z nás, ktorí chceme Krista skutočne
nasledovať.
Vo vedomí mnohých ľudí, dokonca aj
kresťanov, je myšlienka, že svätci sú
bytosti, s ktorými sa my, obyčajní
smrteľníci, nemôžeme porovnávať. Keď
pozornejšie rozmýšľame o svätých,
pochopíme, že sú to ľudia, ktorí prešli
„pozemskou
kalváriou“ a dosiahli
svätosť tu, kde žijeme my, alebo v
podobnej situácii. Svätosť je prítomnosť
Božieho Ducha v nás, ktorá sa prejavuje
prostredníctvom našich životných
postojov: starostlivosť otca o svoju
rodinu, nežnosť matky, usilovnosť žiaka,
svedomitosť robotníka, horlivosť a
dôstojnosť kňaza a rehoľníka.
Svätosť si mo žno všimnú ť v
pravdivých ľudských vzťahoch a v
skutkoch jednotlivca. Svätosť nie je stav,
ale smer. To znamená, že svätý nie je len
ten, kto má všetky čnosti, ale aj ten, kto
po týchto čnostiach túži. Svätosť nie je
výsadou len niektorých jednotlivcov
alebo stavov v Cirkvi. Všetci sme
pozvaní k svätosti. Každý podľa svojho
postavenia v spoločnosti a podľa svojich
darov. Byť svätým znamená voliť si
evanjeliové zásady za normu života a
usilovať sa zo všetkých síl kráčať cestou
týchto zásad. Záleží od sily každého
jednotlivca a Božej milosti, ktorá ho
sprevádza. Tak ako elektrický prúd
vychádza z jednej centrály a slúži na
rôzne účely, tak aj svätosť vychádza z
jedného prameňa - Otca skrze Krista a
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...Panna Mária nám
pripomína, aby sme nezabudli
na prostriedky posvätenia,
ktoré nám Cirkev ako matka
daruje...
dáva sa nám v Duchu Svätom. Preto
svätým môže byť každý, kto tu a teraz
žije z tohto Ducha, a ktorý sa rozhoduje
pre evanjelium. Takto sa, na základe
evanjelia, dozvedáme, že svätí môžu byť
aj: zločinec ukrižovaný spolu s Ježišom,
mýtnici ako Matúš a Zachej, hriešnica
ako Magdaléna... Jedinou podmienkou
ako sa stať svätým je obrátenie.
Panna Mária nám pripomína, aby
sme nezabudli na prostriedky
posvätenia, ktoré nám Cirkev ako matka
daruje. Týmito prostriedkami sú: čítanie
Svätého písma, účasť na sv. omši, častá
sv. spoveď, modlitba, askéza, trpezlivé
znášanie ťažkostí každodenného života.
Zoberme vážne slová Panny Márie,
aby sme mohli byť čoraz viac podobní
Kristovi, jej Synovi, ku ktorému nás ona,
ako matka, chce priviesť.
Modlime sa: Panna Mária, ty, ktorá
si blahoslavená, pretože si uverila, že sa
splní všetko, čo ti povedal Pán,
prihováraj sa za nás. Ty, nebeská Matka,
plná milosti, Nevesta Ducha Svätého,
ktorá si úplne upriamená na Boha,
prihováraj sa za nás, aby sme aj my s
Božou milosťou mohli prekonávať
všetko, čo nás vzďaľuje od Boha, jedných
od druhých, i od seba samých. Vypros
nám želanie a túžbu po obrátení srdca,
aby sme zo dňa na deň mohli byť viac
podobní Kristovi, Spasiteľovi. Amen.
Páter Ljubo Kurtović

|3|

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Aj dnešnými posolstvami nás Mária
objíma svojou materinskou láskou.
Podľa svedectva vizionárov nás Panna
Mária žehná pri každom zjavení svojim
materinským požehnaním. To, čo nám v
niektorých svojich posolstvách
vysvetľuje, poznáme aj z múdrosti
starších generácií: „Bez Božieho
požehnania márne naše namáhania“.
„Chcem vás pozvať, aby ste rástli v
láske. Kvet nemôže bez vody normálne
rásť. Tak ani vy, drahé deti, nemôžete
rásť bez Božieho požehnania. Deň čo deň
musíte prosiť o požehnanie, aby ste
normálne rástli a aby ste všetky práce
vykonávali s Bohom.“ (10. 4. 1986)
„Milé deti, dnes som blízko k vám a
žehnám
každého
z
vás
svojím

materinským požehnaním, aby ste mali
silu a lásku pre všetkých ľudí, ktorých
stretnete vo vašom pozemskom živote, a
aby ste mohli odovzdávať Božiu
lásku.“ (25. 11. 2000)
Koľkokrát sme počuli zo svedectva
vizionárov - Mária prichádza, aby nám
pomohla. Ak sme si ju vyvolili za náš
vzor, povedie nás cestou svätosti, tak
ako prisľúbila. Jej posolstvá sú pre
všetkých, ktorí chcú s ňou kráčať
cestou svätosti.
Pozvanie k modlitbe v Máriinej škole
znamená pokľaknúť v tichosti srdca a
budovať svoj život podľa Božích plánov.
Ak sa nemodlíme, staviame dom na
piesku. Podobáme sa hlúpemu mužovi
z evanjelia: „A každý, kto tieto moje

...Modlitbou kráčajme s Máriou k večnosti...
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slová počúva, ale ich neuskutočňuje,
podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si
postavil dom na piesku. Spustil sa dážď,
privalili sa vody, strhla sa víchrica,
oborili sa na ten dom a dom sa zrútil;
zostalo z neho veľké rumovisko“ (Mt 7, 26
- 27).
Všetko veľké, čo Pán uskutočnil
prostredníctvom svätých v priebehu
tisícročí, sa odohrávalo v pokornej
modlitbe na kolenách. Nemôžeme rásť
vo svätosti bez modlitby. Mária nás
potrebuje, volá nás stať sa radostnými
nositeľmi a svedkami pokoja a radosti
na miestach, kde žijeme. 25. 12. 2010
nám hovorí: „Milé
deti,
buďte
požehnaním a buďte pokojom.“
Toľko našich blížnych je dnes bez
nádeje, nevedia kam kráčajú... Boh sa
chce k nim skláňať prostredníctvom
nás.
V modlitbe prijímame Božie
požehnanie. Zvolávajme ho na začiatku
každého nového dňa na všetkých ľudí,
ktorých budeme stretávať; na všetko, čo
sa rozhodujeme uskutočniť. Modlitbou
kráčajme s Máriou k večnosti.

„Milé deti,
buďte požehnaním
a buďte pokojom.“
(25. november 2010)

Modlime sa: Mária, tvoje materinské
srdce bilo v každej chvíli pre Božie
kráľovstvo. Odkedy si sa stala Ježišovou
matkou, si stále s ním a s nami. Prosíme,
pomôž nám stať sa ti podobnými.
Pomáhaj nám byť rozhodnými a vernými
v tvojej škole. Chceme sa stať
požehnaním pre tento svet, svetlom
tvojho materinského srdca. Úplne sa ti
zasväcujeme. Mária, uč nás stávať sa
maličkými, pokornými, múdrymi. Vždy
nanovo ti opakujeme s bl. Jánom Pavlom
II.: „Totus tuus“. Ukrývame sa v tvojom
srdci Mária, aby si z nás formovala
veľkých svätých a prostredníctvom nás
darovala svetu Ježiša. Amen.

Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 7. 4. 2012.
V tento mesiac sa budeme modliť za
TÝCH, KTORÍ NESPOZNALI BOŽIU LÁSKU.
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SVÄTOSŤ...
...Mám radosť z vás všetkých, ktorí ste na ceste svätosti, a prosím vás,
pomôžte svojím svedectvom tým, ktorí nevedia sväto žiť.
Preto, drahé deti, nech je vaša rodina miestom, kde sa rodí svätosť...
(24.7.1986)

...Milé deti, žijete v čase,
v ktorom vám Boh dáva veľké
milosti, a vy ich neviete využiť.
Staráte sa o všetko iné, ale o
dušu a duchovný život najmenej.
Zobuďte sa z úmorného spánku
svojej duše a povedzte Bohu z
celej sily ÁNO. Rozhodnite sa pre
obrátenie a svätosť. Som s vami,
milé deti, a vyzývam vás
k dokonalosti vašej duše a
všetkého, čo konáte...
(25.3.2001)

...Dnes vás všetkých pozývam,
aby ste sa rozhodli pre svätosť.
Nech je vám vždy, milé deti, vo
vašej mysli a v každej situácii
svätosť na prvom mieste, pri
práci aj v rozhovore...
(25.8.2001)

|6|

...Nech sa vaše obrátenie a
rozhodnutie pre svätosť začnú
dnes, a nie zajtra. Ja vás, milé
deti, všetkých pozývam na cestu
spásy a chcem vám ukázať cestu
do raja. Preto, milé deti, buďte
mojimi a rozhodnite sa so mnou
pre svätosť...
(25.11.1998)

...Aj dnes vás pozývam, aby ste
uvádzali do praxe a žili moje
posolstvá, ktoré vám dávam.
Rozhodnite sa pre svätosť, milé
deti, a myslite na raj. Len tak
budete mať vo svojom srdci
pokoj, ktorý nikto nebude môcť
zničiť. Pokoj je dar, ktorý vám
Boh dá v modlitbe...
(25.5.2006)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Láskou naplnený život
„Drahé deti!
Dnes vás pozývam, aby ste rozmýšľali, prečo som
tak dlho s vami. Som Prostrednicou medzi vami
a Bohom. Preto vás chcem drahé deti pozvať, aby
ste žili vždy z lásky, tak ako od vás chce Boh.
Drahé deti, v úplnej pokore prežívajte všetky
posolstvá, ktoré vám dávam.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
(17. júla 1986)

Život je dar. To nepochybne platí pre
každý život. Aj pre ten, o ktorom si mi
osobne, pozerajúc z rôznych hľadísk a
skúseností, myslíme
alebo dokonca
tvrdíme, že nemá zmysel alebo jeho zmysel
nevidíme. Darcom života je Boh Stvoriteľ,
ktorý vo svojej múdrosti usporadúva
priebeh vecí a vedie ich k plnosti. Pre nás
je pri prechode pozemskými cestami
samozrejme skryté bezprostredné poznanie
tejto plnosti. A preto nám môže uniknúť
zmysel každého života a máme problém s
tými, ktorí sú chorí, ktorí nemajú telesné,
duševné alebo duchovné možnosti k rastu
a rozvíjaniu sa. Prekážkou v tom nám
môžu byť naše kritéria, ktorými hodnotíme
zmysel života, pričom už tým, že
existujeme, že sme stvorení, dostáva náš i
každý život svoj hlboký zmysel a otvorená
je aj možnosť uskutočňovania plnosti.
Mária nás pozýva a pripomína nám, že
Boh má aj s každým z nás svoj plán, a
preto jestvuje aj Božia túžba, ako musíme
žiť. Boží plán je hlboko zakorenený v
našich dušiach i srdciach, cítime ho a
môžeme uskutočňovať. Tým, že človek
nasleduje Božiu vôľu, dosahuje pokoj.
Mária zažila slobodu a slobodne sa
rozhodla pre Boží plán a vie, že vo svojej
slobode môžeme ohroziť Boží plán so
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sebou. Ostáva tak dlho v tejto dobe s
nami, pretože ako Matka môže byť našou
Prostrednicou a pomôcť nám. Keď žiada,
aby sme pokorne prijali jej výzvy,
poukazuje nám na postoj, ktorý človek,
Božie stvorenie, môže a má mať, keď sa
nachádza pred Bohom. Pokora nenesie v
sebe ponižovanie ľudskej osoby, ale
pozvanie k prijatiu spolupráce s Bohom,
ktorý má s nami svoje plány. Mária práve v
Božích plánoch so sebou spoznala aké je
dôležité dať svoj súhlas Bohu a veriť, že
jemu je všetko možné. Neposlúchnuť a
neprijať pokorne to, čo nám Boh ponúka,
znamená utlmiť Boží plán so sebou
samým; znamená to zostať v starom,
hriešnom, telesnom, vlastníckom, čo je
vždy na škodu toho, čo je duchovné. Naše
prijatie prostredníctva Panny Márie a
vďačnosť zaň má pre nás neoceniteľný
význam.
„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás
prosím, aby ste svoje telá prinášali ako
živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju
duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte
sa tomuto svetu, ale premeňte sa
obnovou zmýšľania, aby ste vedeli
rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré,
milé a dokonalé“ (Rim 12, 1 - 2).
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ČNOSTI

ČNOSŤ MRAVNEJ SILY
V minulosti bolo pre túto čnosť
zaužívané pomenovanie zmužilosť alebo
odvaha. Význam latinského slova
fortitude sa prekladá aj ako statočnosť,
udatnosť.
Mravná sila je morálna čnosť, ktorá
zabezpečuje nepoddajnosť v ťažkostiach
a vytrvalosť v úsilí o dobro. Robí človeka

schopným ísť až tak ďaleko, že sa zriekne
vlastného života a obetuje ho na obranu
spravodlivej veci.
Najväčším príkladom je nám v tom
Ježiš Kristus, ktorý „sám prešiel skúškou
utrpenia“ (Hebr 2, 18). Vylial svoju krv na
odpustenie našich hriechov (porov. Mt
26, 28), obetoval svoj život, aby nás
zmieril
s
Otcom.
Kristus, vediac, že sa
blíži „jeho hodina“,
v Getsemanskej záhrade
prosil svojich najbližších
apoštolov, aby ostali a
bdeli s ním, lebo jeho
duša bola smutná až na
smrť (porov. Mt 26, 38).
„So silným výkrikom a so
slzami prednášal prosby
a modlitby“ (Hebr 5, 7).
V smrteľnej úzkosti sa
vrúcne
modlil
a
posilňoval ho anjel z
neba (porov. Lk 22, 43).
Ježiš
bol
ako
my
„podobne skúšaný vo
všetkom
okrem
hriechu“ (Hebr 4, 15).
Prežíval strach, úzkosť,
bolesť, slabosť, preto
nielenže cíti s našimi
slabosťami (porov. Hebr
4, 15), ale má na ne aj
liek, svoju milosť.

„Moja sila a chvála je Pán,
on sa mi stal záchrancom“ (Ž 118, 14)
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Keď mal Jozue po
Mojžišovej smrti voviesť
izraelský
ľud
do
zasľúbenej zeme, Boh ho
až trikrát povzbudzoval
slovami: „Buď silný a
udatný!“ (Joz 1, 6.7.9).
Vedel totiž, že ho čakajú
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mnohé skúšky, ktorým bude spolu s
nepoddajným ľudom čeliť. Jeho poslanie
bolo veľké, lebo prisľúbenie dané
Abrahámovi sa malo splniť práve cez
neho: „Lebo ty máš odovzdať tomuto ľudu
do dedičného vlastníctva krajinu, o ktorej
som prisahal ich otcom, že im ju
dám...“ (Joz 1, 6).
Práve teraz prežívame a slávime
najdôležitejšie sviatky kresťanov, keď nás
náš Spasiteľ Ježiš Kristus oslobodil z
moci odvekého nepriateľa, aby nás on
sám priviedol do „prisľúbenej krajiny“,
domov do neba, k Otcovi. Ježiš vie, že
táto cesta je náročná, „pretože tesná je
brána a úzka cesta, čo vedie do
života“ (Mt 7, 14), a preto volá: „Kto chce
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme
svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).
Pretože, len keď prijmeme kríž, ťažkosti
svojho života, spoznáme, že jeho jarmo je
príjemné a bremeno ľahké (porov. Mt 11,
30).
Čnosť

mravnej

sily

posilňuje

predsavzatie odolávať pokušeniam a
prekonávať ťažkosti v morálnom živote.
Pán vyzýva i nás: „Buď silný a veľmi
udatný!“ (Joz 1, 7), pretože si nedostal
„Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky
a rozvahy“ (2 Tim 1, 7). V Božom slove
čítame: „Sluha nie je väčší ako jeho pán.
Ak
mň a
p r e n as l e d o v al i,
budú
prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20). Čnosť
mravnej sily dáva schopnosť premáhať
strach, a to aj strach zo smrti, a čeliť
skúškam a prenasledovaniam.
Vpíšme si do mysle i do srdca slová
Krista Víťaza: „Vo svete máte súženie, ale
dúfajte,
ja
som
premohol
svet“ (Jn 16, 33).
zostavila Marta Porubská

Zdroje:
•

Katechizmus Katolíckej cirkvi

•

Sväté písmo

„Odvahu, milé deti!
Rozhodla som sa viesť vás cestou svätosti.
Zrieknite sa hriechu a poďte cestou spásy,
cestou, ktorú vybral môj Syn.
Cez každé vaše utrpenie a trápenie
Boh nájde pre vás cestu radosti.
Preto, milé deti, modlite sa.
Sme vám blízko svojou láskou.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
(25. marec 2006)
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SVEDECTVO

MOJA CESTA S MÁRIOU K JEŽIŠOVI
Chcela by som Vám porozprávať, ako
som získala priateľov a vstúpila do
mládežníckej modlitbovej skupiny, ktorá
sa snaží žiť podľa posolstiev Panny
Márie, tu u nás, v Lotyšsku.
Narodila som sa v malom lotyšskom
mestečku. Bola som veselé, radostné a
životaschopné dieťa. Moji rodičia
nepraktizovali vieru. No jasne si
pamätám príklad mojej babičky.
Nepoučovala nás, nerozprávala veľa, len
sa modlila za celú našu rodinu.
V
centre nášho mesta stál veľký biely
chrám a oproti nemu socha Panny
Márie. Raz mi babička povedala: „K nej
môžeš vždy prísť.“ Od tej chvíle som
často chodila k Márii a všetko som
prežívala s ňou. Čoskoro som začala
chodiť do školy. Po jednej z hodín
náboženstva som utekala domov a
povedala som mame, že sa chcem
pripravovať na prvé sväté prijímanie.
Čas príprav bol pre mňa časom radosti.
Po svätej omši sa naša detská skupinka
modlievala pred ikonou Panny Márie
ruženec. Tak som sa naučila túto
modlitbu.

som nemotorná, nepekná a že sa nikto
so mnou nechce kamarátiť. Prestala som
sa modliť a čoraz menej som chodila na
omšu. Úplne som sa prestala radovať zo
života. Pamätám si ako som raz
pricestovala do rodného mesta. Prišla
som ku soche Panny Márie pred
chrámom, no už som nevedela, čo jej
povedať. Len som tam ticho stála,
pozerala na ňu a plakala. Mala som
pocit, že som stratila niečo veľmi dôležité
a viac som nevedela kvôli čomu žiť.
Ale Mária poznala moje srdce a ako
dobrá mama ma priviedla naspäť k
Ježišovi. Čoskoro som sa dozvedela, že
chlapec, ktorý sa mi veľmi páčil, je vážne
chorý. Mal rakovinu pľúc. Chodila som
po uliciach, plakala a opakovala: „Bože,
prečo?“ Niekoľko nasledujúcich dní som

Pred sviatkom prvého svätého
prijímania mi moja učiteľka
porozprávala o piatich kameňoch, s
ktorými možno premôcť všetky ťažkosti a
darovala mi jednu knižočku. Tých päť
kameňov bolo päť hlavných posolstiev
Panny Márie v Medžugorí. A knižočka
bola zbierkou týchto posolstiev. No vtedy
som o tom ešte nič nevedela.
Keď som dovŕšila štrnásty rok,
presťahovali sme sa do iného mesta.
Postupne som sa začala uzatvárať do
seba a bolo pre mňa ťažké vychádzať s
rovesníkmi. Veľmi ťažko som prežívala
to, že mám nadváhu. Mala som pocit, že
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sa snažila skrývať svoj žiaľ. Raz pred
hodinou nemeckého jazyka sa mi jedna
moja učiteľka pozrela do očí a spýtala
sa: „Stalo sa niečo?“ Vybehla som z
triedy, aby som sa pred všetkými
nerozplakala. Po hodine ku mne prišla a
povedala, že ak sa budem chcieť
porozprávať o tom, čo sa stalo, môžem
za ňou kedykoľvek prísť. Keď nadišiel
vhodný čas, prišla som za ňou a spýtala
som sa jej, či je to pravda, že Boh počuje
naše modlitby, a rozplakala som sa.
Dlho sme sa rozprávali, a keď som jej
všetko vyrozprávala, zrazu sa mi
zachcelo spýtať sa jej to, čo spôsobovalo
môjmu srdcu najväčšiu bolesť: „A ako
môžem pomôcť jemu?“. Jej odpoveď bola
niečím, čo som poznala, ale zabudla:
„Modli sa ruženec.“ Ruženec! Snehobiely,
ten, ktorý som dostala v deň prvého
svätého prijímania. Po dlhom čase som
ho vzala opäť do ruky.
Čoskoro ma učiteľka pozvala do
modlitbovej skupiny. Vedela som, že to
boli mladé dievčatá a chlapci, ktorí sa
zvyčajne modlili ruženec pred nedeľnou
svätou omšou, pomáhali v chráme a
krásne spievali Bohu. Ukázalo sa, že sa
stretávajú aj každý piatok, aby sa spolu
modlili ruženec. V ten večer, keď som
p r i š l a , vi d e l a s o m k r á s n y c h a
jednoduchých mladých ľudí, ktorí sa
modlili akoby jedným srdcom. Potom
moja učiteľka všetkým navrhla, aby sme
sa spolu modlili za mňa a za splnenie
Božej vôle. Nemôžem ani vypovedať akou
radosťou a vďačnosťou sa naplnilo moje
srdce po tomto modlitbovom stretnutí.
Odvtedy mal každý môj deň zmysel.
Každý deň som si plnila svoje povinnosti,
a večer som ticho išla do kuchyne,
zapálila sviečku a modlila sa ruženec.
Modlila som sa a plakala, plakala a
modlila sa. Hovorila som Bohu všetko,
čo som mala na duši a pred každým
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tajomstvom ruženca som čítala úryvky z
Biblie. Pomaličky som si začala na sebe
všímať, že s radosťou čakám na tú
chvíľu, kedy všetky svoje každodenné
veci dokončím, aby som sa mohla modliť.
Začala som sa častejšie zúčastňovať na
omšiach, a nakoniec – po
mnohých
rokoch som išla na spoveď a začala
chodiť na sväté prijímanie.
A hoci moja modlitba bola na začiatku
egoistická, neskôr som sa začala modliť
za splnenie Božej vôle a za spásu duše
tohoto mne drahého človeka. Časom Boh
pripravil moje srdce na to, aby som
prijala jeho vôľu. Chlapec zomrel.
V roku 2010 som bola prvý krát v
Medžugorí. Keď som prišla domov,
niekde medzi svojimi vecami som našla
knižočku „Posolstvo Panny Márie z
Medžugoria“ s podpisom mojej prvej
učiteľky náboženstva: „Oxane, roku
2000“.
Celých tých desať rokov ma Panna
Mária viedla a ja som o tom nemala ani
tušenie. Tak často som mala pocit, že
tápem naslepo, v temnote, že môj život
nemá zmysel. Mária ma, nič netušiacu,
priviedla k ružencu. Cez túto modlitbu
mi podarovala skutočných priateľov, a
nám všetkým našu farnosť a možnosť
každý deň navštevovať chrám a ísť
cestou obrátenia, učiac sa slúžiť Bohu
celým svojim srdcom. S vďačnosťou v
srdci sa pozerám na to, ako Boh pretvára
naše srdcia, naše rodiny a našu farnosť.
Chcela by som potešiť každého, kto teraz
číta tieto riadky. Aj keď je srdce
rozorvané bolesťou a zdá sa, že život
nemá zmysel, Márii nič nie je nemožné.
Ona, ako nežná a milujúca mama, nosí
každého vo svojom Prečistom srdci a
privedie k Ježišovi.
Oxana, Lotyšsko

|11|

„HĽA, JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI,
AŽ DO SKONČENIA SVETA.“ (Mt 28, 20)

Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista,
pravú veľkonočnú radosť a pokoj v srdci
praje
Svetlo Máriino
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,
18. marca 2012
„Drahé deti!
Prichádzam medzi vás, pretože chcem byť vašou Matkou,
vašou Orodovnicou.
Túžim byť spojením medzi vami a Nebeským Otcom,
vašou Prostrednicou.
Chcem vás vziať za ruky
a kráčať s vami v boji proti nečistému duchu.
Deti moje, úplne sa mi zasväťte.
Vezmem vaše životy do svojich materinských rúk,
naučím ich pokoju a láske,
a potom ich odovzdám svojmu Synovi.
Od vás žiadam, aby ste sa modlili a postili,
lebo len tak budete vedieť skrze moje materinské srdce
správnym spôsobom svedčiť o mojom Synovi.
Modlite sa za svojich pastierov,
aby mohli vždy zjednotení v mojom Synovi
radostne ohlasovať Božie slovo.
Ďakujem vám.“
Vizionárka Mirjana Dragićević-Soldo
mala každodenné zjavenia od 24. júna 1981
do 25. decembra 1982.
Na poslednom každodennom zjavení jej Panna
Mária, po zverení desiateho tajomstva, povedala,
že sa jej bude zjavovať jedenkrát ročne, a to 18.
marca. Tak je tomu doteraz.
18. marca 2012 sa zhromaždilo viac ako
tisíc pútnikov na modlitbe ruženca pri
modrom kríži. Zjavenie sa začalo o 14:00
a trvalo do 14:05 hod.
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2. STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN
V DUCHU POSOLSTIEV PANNY MÁRIE Z MEDŽUGORIA

OZNAMY

bude
v sobotu 12. mája 2012 v kostole sv. Mikuláša vo Višňovom pri Žiline
PROGRAM STRETNUTIA:
08.45 – 09.00 Otvorenie, vzývanie Ducha Svätého
09.00 – 09.30 Modlitba radostného ruženca (mládež)
09.30 – 10.30 Prednáška (p. Marinko Šakota, OFM, Medžugorie)
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 11.15 Modlitba bolestného ruženca (rodiny)
11.15 – 12.30 Svedectvá
12.30 – 15.00 Obedná prestávka
(obed, možnosť tichej adorácie, svätej spovede,
spoločné rozhovory...)
15.00 – 15.30 Hodina Milosrdenstva (združenie Faustínum)
15.30 – 16.00 Svedectvo (Valentyna Pavsyuková, Ukrajina)
16.00 – 16.30 Prednáška (p. Humbert Virdzek, OP)
16.30 – 17.00 Modlitba slávnostného ruženca (kňazi)
17.00 – 18.00 Sv. omša (Dr. Jozef Bagin, súdny vikár)
18.00 – 19.00 Adorácia (p. Marinko Šakota, OFM)
19.00 Záver

Bližšie informácie nájdete na plagáte:
http://www.maria.sk/sites/default/files/pictures/Plagat_A4stretnutie_Medjugorje_2012-final_0.pdf

Pozývame vás na:
MEDŽUGORIE
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):
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?

Časopis „SVETLO MÁRIINO“

Svetlo Máriino
je modlitbové spoločenstvo.
V duchu evanjelia a posolstiev Panny
Márie chceme ísť cestou svätosti, aby náš
život bol svedectvom viery pre iných.
Chceme prinášať Ježiša – Svetlo sveta konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde
žijeme, snažíme sa pomáhať pri obnove
života viery v našich farnostiach.

Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“
sa spájame s modlitbovými skupinami v rôznych
krajinách.
Modlia sa s nami naši bratia a sestry
na Slovensku, v Českej Republike, v Rusku,
na Ukrajine, v Litve, Lotyšsku, Moldavsku,
Bielorusku, Nemecku, Rumunsku, Indii, USA.

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

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne stretávajú
raz za týždeň.
Spoločne sa modlia ruženec na úmysly Panny Márie,
čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby blížnych.
Stretnutie zakončia zasvätením 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
• 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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MED
MEDŽUGORIE
ŽUGORIE

MEDŽUGORIE

ŽIVÉ VYSIELANIE
VEČERNÉHO PROGRAMU

SM

Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
gospa3@gmail.com

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

ČESKÁ REPUBLIKA
Jana Prudká
jprudka@email.cz

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

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

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

LOTYŠSKO
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com
Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

MOLDAVSKO
Vladimír Nadkrenicinii
nadkrenicinii@mail.ru

ANGLICKY HOVORIACI
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

NEMECKY HOVORIACI
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com
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na internete

KOORDINÁTORI

Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania živého
vysielania večerného programu z Medžugoria.
Vysielanie je dostupné na stránke

www.medjugorje.hr.
[V hornom menu vpravo kliknite na “Multimedia”, potom “Live
streaming Medjugorje” (v ponuke vľavo), kde sa každý užívateľ
potrebuje pri prvom spustení zaregistrovať /je potrebné uviesť meno,
priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo/.]

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby
s farnosťou Medžugorie.

O MEDŽUGORÍ

V RÔZNYCH JAZYKOCH:

SLOVENSKY:

LOTYŠSKY:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ČESKY:

LITOVSKY:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

RUSKY:

www.medjugorje.ru

ANGLICKY:
www.medjugorje.net

UKRAJINSKY:

NEMECKY:

www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

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:
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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