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„

Drahé deti!

S veľkou nádejou v srdci vás aj dnes pozývam k modlitbe.
Keď sa modlíte, drahé deti, ste so mnou, hľadáte vôľu môjho
Syna a žijete ju. Buďte otvorení a žite modlitbu. Nech je v
každom okamihu pre vás chuťou a radosťou vašej duše. Ja
som s vami a prihováram sa za vás všetkých pred mojím
Synom Ježišom.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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„

Drahé deti!

Opäť vás materinsky prosím, aby ste sa na chvíľu zastavili
a porozmýšľali o sebe a o pominuteľnosti tohto svojho
pozemského života. Potom porozmýšľajte o večnosti a večnej
blaženosti. Čo si prajete vy, ktorou cestou chcete ísť?
Otcovská láska ma posiela, aby som vám bola
Prostrednicou. Aby som vám materinskou láskou ukázala
cestu, ktorá vedie k čistote duše, duše nezaťaženej
hriechom, duše, ktorá spozná večnosť. Modlím sa, aby vás
prežiarilo svetlo lásky môjho Syna. Aby ste zvíťazili nad
slabosťami a vystúpili z biedy. Vy ste moje deti. Chcem vás
mať všetkých na ceste spásy. Preto, deti moje, zhromaždite
sa okolo mňa, aby som vás mohla oboznámiť s láskou
svojho Syna, a tak otvoriť bránu večnej blaženosti. Modlite
sa, tak ako ja, za svojich pastierov. Opäť vás upozorňujem,
nesúďte ich, pretože si ich vyvolil môj Syn. Ďakujem vám.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

ŽITE MODLITBU
Na tridsiate prvé výročie svojich zjavení
nás
Panna
Mária
nanovo
pozýva
k modlitbe. Od prvého dňa zjavenia sú
všetky jej posolstvá popretkávané pozvaniami k modlitbe. Množstvo jej pozvaní
k modlitbe nám hovorí o životnej dôležitosti a nevyhnutnosti modlitby. Panna Mária
nestráca nádej s nami, ktorí sme jej deti,
napriek množstvu tých, ktorí nepočujú jej
hlas, ktorý pozýva a nenúti, povzbudzuje a
nezastrašuje. Nestráca nádej ani vtedy,
keď sa z ľudského hľadiska zdá, že je všetko zbytočné a nezmyselné. Má nádej,
pretože sa spolieha na Boha; lebo nám hovorí materinské slová z Božieho srdca,
ktoré nás chcú zachrániť a darovať nám
svoju milosť a lásku.
Aj v centre tohto posolstva Panny Márie
je pozvanie k modlitbe. Modlitba nie je len
niečo „mimochodom“ v živote veriacich, ale
bez modlitby nie je možné byť veriacim,
byť kresťanom.
Bez modlitby nemôžeme „byť s Pannou
Máriou“, ani nemôžeme rozpoznať a
hľadať Božiu vôľu vo svojom živote.
Modlitba je životnou potrebou a nielen
zbožným skutkom, ktorý konáme.
Katechizmus Katolíckej cirkvi cituje
sv. Alfonza de Liguori: „Kto sa modlí, určite sa spasí. Kto sa nemodlí, určite sa
zatratí.“ Cirkev tým tvrdí, že človek, ktorý
sa
modlí
nemôže
byť
zatratený.
Viera v Boha nie je možná, ak sa človek
nemodlí. Koľko sa modlím, toľko aj verím
a koľko verím toľko sa aj modlím. Modlitba a viera idú ruka v ruke. Keď sa človek
prestane modliť, aj viera sa vytráca až
kým nevyhasne.
André Louf, cistercián, hovorí: „Kedysi
človek vôbec nepochyboval o modlitbe ako
takej. Modlitba bola jedným z cvičení.
Dnes sa zrazu všetko zmenilo. Nevieme
viac, či sa modlíme, ba dokonca ani to, či
vôbec je modlitba ešte možná. Niekedy sa
zdala možno priveľmi ľahká, dnes vyzerá
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neuveriteľne ťažká.“
Je isté, že modlitba je Božia milosť. Boh
začína modlitbu v nás. Modlitba je aj prikázanie, ktoré treba uskutočniť, aj hlboká
potreba ducha. Rozjímanie, vedomé a
dobrovoľné obracanie sa k Bohu, to sú
dary, ktoré prichádzajú zhora. Je pravda,
že Pán ich môže dať, aj keď o ne neprosíme. On robí zo svojimi dobrami, čo chce.
Prečo by sme mali na neho zazerať preto,
že je dobrý a štedrý?
Či nie je prvá vec, ktorú by sme mali
robiť – namiesto toho, aby sme boli smutní

Zdroj:http://www.redemptoristi.nfo.sk

...Panna Mária nestráca
nádej s nami,
ktorí sme jej deti...
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preto, že sa nám zdá, že sme ju neprijali –
prosiť toho, ktorý nám môže dať viac ako
chceme a chápeme? Musíme prosiť Boha
o ducha modlitby ako o milosť; modliť sa,
znamená, začať sa modliť.
Vieme o tom, že najťažšie je ľudí povzbudiť, duchovne prebudiť a vzbudiť
v nich záujem o modlitbu. Práve v Medžugorí v priebehu uplynulých tridsaťjeden
rokov sa odohráva zázrak milosti, že sa
mnohí
ľudia duchovne
prebúdzajú
a pociťujú potrebu modliť sa a obrátiť sa.
To neznamená, že všetci, ktorí prídu do
Medžugoria pocítia a prežijú potrebu
modlitby a duchovne sa prebudia. Tak
ako každá osoba je tajomstvom, tak
aj modlitba je tajomstvom. To tajomstvo je
hlboko ukryté v hĺbke nášho srdca. Potreba modlitby, ktorú tak veľmi vo svojich
posolstvách zdôrazňuje
blahoslavená
Panna Mária je najhlbšia túžba nášho
srdca.
Niekde som čítal zaujímavú vetu:
„V pozemskom raji sa Adam modlil tak,
ako dýchal.“ Adam bol pred hriechom
v dokonalej harmónii s Bohom, s Božou
milosťou. Preto jeho dýchanie bolo modlitbou, ktorá ho spájala s Bohom. Problémy
nastali vtedy, keď sa hriechom spojenie
pretrhlo. Napriek tomu zostala v nás
trvalá túžba a potreba byť v súlade s Bohom.
Modlitba je rozhovor s Bohom. Pôvodná modlitba sa nachádza v samotnom
Bohu. Práve v tom je tajomstvo Najsvätejšej Trojice – že sa odohráva nepretržitý
rozhovor medzi Otcom, Synom a Duchom
Svätým. Naše rozhovory sú väčšinou
povrchné. Buď sú len „táraním“ alebo
rečou
bez
obsahu.
Delíme
sa
s povrchnými myšlienkami alebo dokonca
niekedy slovami zakrývame to, čo si
myslíme. V samotnom Bohu nie je iba
dokonalá úprimnosť, ale aj dokonalé
prijatie. To, o čom sa zdieľa Otec
so Synom nie sú iba myšlienky, ale oni sa
delia navzájom, sebou samými. Týmto
ustavičným dialógom lásky medzi Otcom
a Synom je Duch Svätý. Ako hovorí svätý
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...Existuje iba jedna cesta
k dokonalosti,
a to je modlitba...
Bernard z Clairvaux: „Duch Svätý je bozk
lásky.“ Boh nám tým, že sa stal človekom
zjavil, že je celou svojou podstatou dialógom, modlitbou. Boh je vo svojej najhlbšej
podstate modlitbou.
Panna Mária nechce nič iné, než
priviesť nás do tajomstva Najsvätejšej
Trojice, do tajomstva Božieho života, aby
sme mohli vstúpiť do živého vzťahu
s Bohom skrze modlitbu, a mali v sebe život, o ktorom Ježiš prisľúbil, že nám ho
dá.
Musíme začať od seba, nie očakávať, že
sa druhí začnú modliť, že sa iní začnú
obracať, odpúšťať a žiť podľa Božej vôle.
Sv. Katarína Sienská odpovedala na otázku, ako bojovať s neporiadkom vo svete:
„Neporiadok vo svete to som ja.“ Boh chce
skrze naše modlitby vstúpiť do tohto
neporiadku a viesť nás cestou dokonalosti. A neexistuje žiadna iná cesta, okrem
tej, ku ktorej nás pozýva Panna Mária.
Sv. Terézia z Avily potvrdzuje jej slová
a pozvania: „Existuje iba jedna cesta
k dokonalosti, a to je modlitba. Ak vám
niekto povie niečo iné, klame vás.“
Modlitba: Mária, v prítomnosti celého
nebeského dvora volím si ťa dnes za svoju
Matku a Kráľovnú. V úplnej poddanosti a
láske zverujem a zasväcujem ti svoje telo a
dušu, svoje vnútorné a vonkajšie dary, ako
aj hodnotu svojich minulých, terajších i
budúcich dobrých skutkov. Dávam ti úplné
a neobmedzené právo vládnuť nado mnou
a nad všetkým, čo mi patrí, bez výnimky,
podľa tvojej ľubovôle, na väčšiu Božiu
slávu teraz i vo večnosti. Amen.
(Akt zasvätenia sa Panne Márii sv. Ľudovíta Márie Grignon de Montfort)
Mária, Matka nádeje, oroduj za nás!
Fra Ljubo Kurtović
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
S vďačnosťou Pánovi sme oslávili
31.
výročie
zjavení
Panny
Márie
v Medžugorí. Minulý mesiac, 2. júna, nám
povedala, že Boh si ju vyvolil a ona spolu
s ním si vyberá nás, aby sme sa stali
apoštolmi jeho lásky a vôle. „Deti moje, na
vás je veľká zodpovednosť. Chcem, aby ste
svojim príkladom pomohli hriešnikom,
aby otvorili oči. Obohaťte ich úbohé duše
a vráťte ich do môjho náručia.“
Aj v dnešnom posolstve, z 25. júna,
nás Mária pozýva vstúpiť do Božích

plánov spolu s ňou. Ona sa teší, keď sme
s ňou. Jej srdce je pokoj a útočisko. Keď
sa modlíme s Máriou, máme nádej.
V Medžugorí, v jej škole, sa učíme prežívať to,
čo
vyjadril
sv.
Bernard
z Clairvaux: „V
nebezpečenstvách,
v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na
Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho
srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života.
Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a
nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a
nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš.
Pod jej ochranou nebudeš poznať strach.
Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď
ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ.“
Mária k nám prichádza ako matka
nádeje, vedie nás cestou nádeje k svojmu
Synovi. Aj v piatok nám skrze vizionára
Ivana povedala – chcem vás učiť,
vychovávať, viesť k môjmu Synovi.
Ako máme putovať s Máriou k Ježišovi
sa dozvedáme keď sa modlíme s ňou.
Ona nás učí v modlitbe hovoriť i načúvať.
Mária je ustavičná modlitba – je stále
spojená s Bohom. Preto sa raduje, keď sa
modlíme. S ňou máme odvahu súhlasiť
s Božou vôľou aj vtedy, keď jej nerozumieme. Tak ako to urobila ona. Rozumie
našim otázkam, pozná náš strach
odovzdať sa Bohu, vie o našich
slabostiach. Opakujme jej často naše
vyznanie tak, ako nás to učil svätý otec
Ján Pavol II.: „Totus tuus“ - celý tvoj,
Mária.

Zdroj:http://www.remacik.sk

...Mária k nám prichádza ako
matka nádeje,
vedie nás cestou nádeje
k svojmu Synovi....
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Keď jej opakovane šepkáme tieto
slová, dávame sa jej k dispozícii a ona
doplní to, čo sa nám nedarí uskutočniť
dokonale. Počas práce, pri plnení
denných povinností, opakujme jej 'Totus
tuus'. Takýmto spôsobom bude všetko,
čo robíme, prežívame, v jej prítomnosti
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odovzdané Bohu. Mária nás pri tom veľmi
rýchlo, nenápadne, nežne a bez veľkého
hluku povedie do tajomstva Božej
prítomnosti, k svojmu Synovi.
Veľkosť Medžugoria je milosť modlitby
s Máriou.

...Mária je ustavičná modlitba
- je stále spojená s Bohom.
Preto sa raduje,
keď sa modlíme...

Modlitba: Mária, ďakujeme ti za to, že
môžeme spolu s tebou vstupovať do Božích
plánov. Ďakujeme ti za dôveru, že si si
vyvolila i nás. Prosíme s tebou o dar
zodpovednosti.
Formuj
nás
Mária,
vychovávaj nás, aby sme boli tvojím
srdcom v týchto časoch. Urob naše srdcia
podobné tvojmu - súcitné a bojujúce
za spásu celého ľudstva. Chceme sa modliť
s
tebou, prežívať pozemský život
s tebou, vracať sa do Otcovho náručia.
Terézia Gažiová

Zdroj:/blogs.nd.edu

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 7. 7. 2012.
V tento mesiac sa budeme modliť za
DAR VYTRVALOSTI V MODLITBE.
VÝROČNÉ ZJAVENIE VIZIONÁRKE IVANKE IVANKOVIĆ ELEZ,
25. JÚNA 2012
Ivanka mala posledné denné zjavenie 7. mája 1985. Panna Mária jej zverila posledné
10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to
na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 7 minút, mala
Ivanka vo svojom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina.
Po zjavení vizionárka Ivanka povedala:
„Panna Mária mi rozprávala o 5. tajomstve a na záver povedala:

'Dávam vám svoje materinské požehnanie.
Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj.'“
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NÁDEJ...

...Hľadím na vás a vidím vo
vašom srdci smrť bez nádeje,
nepokoj a hlad. Nieto modlitby
ani dôvery v Boha, preto mi
Najvyšší dovoľuje, aby som vám
priniesla nádej a radosť.
Otvorte sa. Otvorte svoje srdcia
Božiemu milosrdenstvu a ON vám
dá všetko, čo potrebujete
a naplní vaše srdcia pokojom,
pretože ON je pokoj a vaša
nádej... (25. november 2010)

...Aj dnes som s vami a hľadím
na vás i žehnám vás a nestrácam
nádej, že sa tento svet premení
k dobru a že pokoj zavládne
v srdciach ľudí. Radosť zavládne
vo svete, pretože ste sa otvorili
môjmu pozvaniu i Božej láske.
Duch Svätý premieňa mnohých,
ktorí povedali áno. Preto vám
chcem povedať: ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie...
(25. január 2011)

...Drahé deti! Ďakujem vám.
Vy ste moja nádej.
Vy ste moja radosť.
Pozývam vás,
žite moje posolstvá s radosťou...
(1. január 2010)
Zdroj: http://www.vivo.sk

...Aj dnes vás pozývam na osobné
obrátenie. Vy buďte tí, ktorí
sa budú kajať a svojím životom
svedčiť, milovať, odpúšťať a
prinášať radosť Zmŕtvychvstalého
do tohto sveta, kde môj Syn
zomrel, a kde ľudia necítia
potrebu, aby ho hľadali
a objavovali vo svojom živote.
Klaňajte sa (Ježišovi) a nech sa
vaša nádej stane nádejou pre tie
srdcia, ktoré nemajú Ježiša…
(25.august 2008)
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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…
(25. november 2011 )
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Prijať utrpenie s láskou

„Drahé deti!
Počas týchto dní, kým radostne oslavujete kríž si
želám, aby aj váš kríž bol pre vás radosťou. Drahé
deti, modlite sa zvlášť za to, aby ste mohli prijať
chorobu a utrpenia s láskou, tak ako ich prijal
Ježiš. Iba tak vám budem môcť s radosťou udeliť
milosti a uzdravenia, ktoré mi Ježiš dovolí.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
( 11. septembra 1986)

Utrpenie ostáva tajomstvom aj vtedy,
keď o ňom rozmýšľame pred Pánovým
krížom. Hoci kríž radostne oslavujeme
a spievame mu piesne víťazstva, ostáva
večným otáznikom, večným tajomstvom.
S celým svojím tajomstvom je kríž pre
kresťanov znakom víťazstva, a pre
ostatných bláznovstvom a pohoršením.
Choroba a utrpenie sú krížom, ktorý
ľahko zatvorí srdce človeka pred Bohom,
a tak sa na okamih vzdiali od Boha a pýta
sa: „Prečo, ó Bože?“. Ale, je všeobecnou
skúsenosťou, že osobné i rodinné utrpenie
väčšinou prinášajú ovocie viery, lásky
a nádeje. Ani samotný Ježiš nebol
v Getsemanskej záhrade uchránený
od podobných otázok a nedostal odpoveď,
ale posilnil ho anjel, keď prijal Otcovu
vôľu. Okrem toho, že sa pýtame Boha, kde
je, môžeme položiť otázku i sebe samým,
rodine, Cirkvi, a celému ľudstvu: „Kde
sme my?“. Mnohé utrpenia totiž prichádzajú len preto, že sa neobraciame, nemilujeme, neodpúšťame, nezmierujeme sa.
Odtiaľ pochádzajú vojny, vojnové pustošenie a mnohé iné súženia. Existujú utrpenia a súženia nevinných i utrpenie v mene
druhých a za druhých. Existujú utrpenia,
ktoré prichádzajú preto, že nemilujeme,
ale aj utrpenia, ktoré prichádzajú preto, že
milujeme.
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Mária má odvahu pozvať nás, aby sme
s láskou prijali kríž. Ako príklad nám
dáva svojho Syna, o ktorom určite vie ako
nosil svoj kríž a znášal utrpenie. Dala
nám aj odpoveď ako to môžeme uskutočniť.
Nepovedala nám totiž „Noste!“, lebo
vie, že sme slabí. Namiesto toho nám
povedala: „Modlite sa, aby ste mohli prijať
chorobu a utrpenia s láskou“. My zvyčajne
prosíme Pána, aby nám odňal utrpenia
a kríže, čo je samozrejme pochopiteľné.
Ale musíme tiež prijať skutočnosť, že je
potrebné sa modliť, aby sme mohli
s láskou prijať kríž a utrpenia. Pretože
vo svetle Kristovho kríža nadobúda aj
utrpenie svoje dôležité miesto. A to už viac
nie ako kliatba a bláznovstvo, ale ako
cesta k životu.
„A myslím, že utrpenia tohoto času nie
sú hodny porovnávania s budúcou
slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď
stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia
Boží
synovia. Lebo stvorenie bolo
podrobené márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a
dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby
malo účasť na slobode a sláve Božích
detí.“ (Rim 8, 18 - 21).

|7|

ČNOSTI

ČNOSŤ NÁDEJE
M y vš e t c i t ú ž i m e p o š ť a s t í ,
hľadáme ho a dúfame, že nájdeme to, po
čom túži naše srdce. A čnosť nádeje
zodpovedá túžbe po šťastí, ktorú Boh
vložil do srdca každého človeka.
Nádej je teologálna čnosť, ktorou
túžime po nebeskom kráľovstve a po večnom živote ako po svojom šťastí,
pričom vkladáme svoju dôveru do Kristových prisľúbení a nespoliehame sa na
svoje sily, ale na pomoc milosti Ducha
Svätého. „Neochvejne sa držme nádeje,
ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý
dal prisľúbenie“ (Hebr 10, 23). Tohto
Ducha Boh „na nás hojne vylial skrze
Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme,
ospravodlivení jeho milosťou, boli podľa
nádeje dedičmi večného života“
(Tít 3, 6 - 7).
Nádej si osvojuje očakávania, ktoré
podnecujú činnosť ľudí; očisťuje tieto
očakávania, aby ich zamerala na nebeské kráľovstvo; ochraňuje pred malomyseľnosťou; je oporou vo chvíľach
opustenosti; rozširuje srdce v očakávaní
večnej blaženosti. Nadšenie vzbudené
nádejou chráni pred egoizmom a vedie
k radosti z kresťanskej lásky.
Žalmista píše: „Lebo ja, Pane, túžim
za tebou, ty, Pane, si moja nádej od mojej
mladosti. Od matkinho lona mám v tebe
oporu, od života matky si mojím
ochrancom;
tebe
vždy
patrí
môj
chválospev“ (Ž 71, 5 - 6).
Najväčším príkladom nádeje
vo Svätom písme je Abráhamova nádej,
pretože „on proti nádeji v nádeji uveril, že
sa stane otcom mnohých národov“
(Rim 4, 18) a v Izákovi bol obdarený
splnením Božích prisľúbení a očistený
skúškou obety.
Rovnako aj my prechádzame v živote
rôznymi skúškami, v ktorých potrebuje-
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me mať nádej, aby sme mohli spolu so
sv. Pavlom povedať „.aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie
prináša trpezlivosť, trpezlivosť
osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa
nádej“ (Rim 5, 3 - 4). „Lebo v nádeji sme
spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť nie
je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí?
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame“ (Rim 8, 24 - 25).
Kresťanská nádej sa rozvíja už od
začiatku Ježišovho kázania v posolstve
bla hos la ve nst ie v. Bl ah osl aven stvá
povznášajú našu nádej k nebu ako
k novej zasľúbenej zemi; vyznačujú

Zdroj:http://www.lazanky.cz/index.php?akce=slozka&slozka=392

...Nádej je bezpečná a pevná
„kotva duše“...

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 2 / 0 7

nádeji cestu cez skúšky, ktoré očakávajú
Ježišových učeníkov. Ale pre zásluhy
Ježiša Krista a jeho umučenia nás Boh
uchováva
v
„nádeji“,
ktorá
„nezahanbuje“ (Rim 5, 5). Nádej je
bezpečná a pevná „kotva duše“, ktorá
preniká až tam, „kam za nás ako
predchodca vošiel Ježiš“ (Hebr 6, 19 - 20).
Je aj zbraňou, ktorá nás chráni v boji o
spásu: „Oblečme si pancier viery a lásky
a prilbu nádeje na spásu“ (1 Sol 5, 8).
Zabezpečuje nám radosť ešte aj v skúške:
„V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví“ (Rim 12, 12).
Nádej sa prejavuje a živí modlitbou,
celkom osobitne modlitbou Otče náš,
ktorá je súhrnom všetkého, po čom nádej
vzbudzuje v nás túžbu. „Aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme
ani to, za čo sa máme modliť, ako treba;
a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma
srdcia vie, po čom Duch túži...“
(Rim 8, 26- 27)
Môžeme teda dúfať v nebeskú slávu,
ktorú Boh prisľúbil tým, čo ho milujú a
plnia jeho vôľu. Každý z nás má
vo všetkých situáciách dúfať, že s Božou

milosťou „vytrvá do konca“ (Mt 10, 22) a
dosiahne nebeskú blaženosť ako večnú
odplatu od Boha za dobré skutky
vykonané s Kristovou milosťou. V nádeji
sa Cirkev modlí, „aby boli všetci ľudia
spasení“ (1Tim 2, 4), a vrúcne túži po
spojení s Kristom, svojím Ženíchom
v nebeskej sláve.
„Boh nádeje nech vás naplní
všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby
ste v sile Ducha Svätého oplývali
nádejou“ (Rim 15, 13). Aby sme spoločne
s nádejou očakávali prisľúbenie, ako
hovorí prorok Izaiáš: „Bude koreň
Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad
národmi: v neho budú dúfať národy" (Rim 15, 12) a „sám Boh – ich Boh bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu
a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku,
ani bolesti viac nebude“ (Zjv 21, 3b - 4).
zostavila Lenka Marhefková
Zdroje:
·

Katechizmus Katolíckej cirkvi

·

Sväté písmo

„Dúfaj, duša moja, dúfaj, lebo nevieš ani dňa,
ani hodiny. Bedli starostlivo, lebo všetko
sa rýchlo pominie, hoci tvoja túžba robí
pochybným to, čo je isté, a dlhým i veľmi krátky
čas. Mysli na to, že čím viac budeš bojovať,
tým viac prejavíš lásku, ktorou miluješ Boha,
a tým viac sa budeš radovať so svojím
Milovaným v radosti a slasti,
ktoré sa nikdy nemôžu skončiť.“
(sv. Terézia od Ježiša – z Avily)

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 2 / 0 7

|9|

SVEDECTVO

PRÍBEH MALÉHO BRATA JÁNA DAMIÁNA
Tieto slová píšem z lásky k Pánovi
i malému synčekovi Jánovi Damiánovi,
z vďaky za nesmiernu milosť splniť Božiu
vôľu a za silu obstáť v skúške viery.
V treťom mesiaci tehotenstva diagnostikovali
nášmu
chlapčekovi
vážne
poškodenie mozgu a deformácie telíčka,
ktoré sa nezlučovali so životom po narodení. Napriek naliehaniu a presviedčaniu
lekárov dať si ho jednoducho vziať, sme
sa s manželom rozhodli chrániť jeho život
až do prirodzeného konca a všetko sme
zverili do Božích rúk. Bolo veľmi bolestné
myslieť na ten koniec, pretože s našimi
štyrmi deťmi sme sa na malinké veľmi
tešili. Na druhej strane som cítila, že Pán
mi posiela veľa sily a snažila som sa mu
úplne dôverovať, že sa o všetko postará.
Často som uvažovala nad tým, že
dieťatko nosím vlastne pre Pána,
ktorému bude ako anjelik na radosť, tak
ako všetky neviniatka. Veľmi som túžila
po tom, aby som ho mohla priviesť na
svet a rozlúčiť sa s ním. Hoci si lekári
mysleli, že tak postihnuté dieťatko
nevydrží dlho, žilo vo mne skoro osem
mesiacov. Vtedy si ho sám Pán rozhodol
povolať k sebe. S jeho narodením sa
spájajú silné zážitky a zároveň skúsenosť
byť dieťaťom v náručí milovaného Otca,
ktorý má všetko pod kontrolou.

rodil. Veľmi nás s manželom zranilo, že
nám ho nedovolili vidieť a byť s ním, kým
mu neprestane tĺcť srdiečko. Napriek
tomu, že som lekárke vysvetlila, že
manžel chce synčeka pokrstiť, keďže
bude synček možno žiť len pár minút,
neustúpila. Tak som ju poprosila, aby
nám ho pokrstila sama. Keď sa malý
narodil, nevedela som ani či žije, skôr
som pochopila, že nie, pretože zo slov
lekárov som vyrozumela, že sa malinký
narodil mŕtvy. Viac som nevnímala,
musela som sa podrobiť poslednému
zákroku v narkóze. Po prebratí prišiel
manžel ku mne a oznámil mi, že malinký
žil len krátko, asi 5 minút. Potom, ako
sme sa spolu vyplakali a trocha upokojili, odišiel domov za deťmi. Mňa preložili
večer na gynekologické oddelenie. Bola
som na izbe sama a cítila som sa veľmi
biedne. Z veľkej clivoty a žiaľu ma vyviedol príchod novej pacientky, staršej,
veľmi milej panej, ktorá prišla na operáciu. Po prvom predstavení som sa dozve-

Noc po nedeli Božieho milosrdenstva,
15. 4. 2012, práve na spomienku
sv. Damiána, sa náš synček začal pýtať
na svet. Službukonajúci lekár, ktorý ma
prijal, neprejavoval úctu k ľudskému
životu a spolu so sestričkou mi dali najavo, že takéto postihnuté deti sa nemajú
čo narodiť. Dosť to mnou otriaslo, aj keď
som to mohla čakať. Chvála Bohu, že
existujú aj veriaci lekári s iným prístupom. Neskôr sa služba vymenila a prišla
mladá doktorka, pri ktorej sa synček na-
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dela, že je lekárkou a má pred sebou
vážnu operáciu. Takto začali naše spoločne strávené chvíle, ktoré boli Pánom
požehnané pre nás obe. Boli sme si
navzájom liekom na naše ubolené
a ustráchané duše. Na druhé ráno prišla
za mnou sestrička z novorodeneckého
oddelenia vypísať papier o narodení
synčeka, o ktorom mi povedala, že sa
narodil mŕtvy. Bola som zmätená, veď
manžel mi povedal, že žil. Odišla a vrátila
sa o chvíľu naspäť s tým, že naozaj
chlapček žil, takže vypíšeme údaje
potrebné k vydaniu rodného listu. O deň
neskôr sa manžel z papierov dočítal, že
synček žil ešte päť hodín po narodení, čo
sa
ho
mimoriadne
dotklo,
keďže
z nemocnice odišiel vo vedomí, že je po
všetkom a pritom jeho chlapček dožil
sám niekde za múrmi nemocnice. Cítili
sme sa oklamaní a bezmocní, nahnevaní
a sklamaní zároveň. Nechápali sme ako
môže dôjsť k toľkým nezrovnalostiam
a skresleným pravdám, vypovedaným
z úst lekárov. Veď nebol na to dôvod. Ich
sa naša bolesť netýkala, tak prečo taká
nedôslednosť a hra s ľudskými citmi.
Napriek týmto nepríjemným zážitkom
som so svojou spolubývajúcou prežila
niečo, čo sa dá ťažko vysvetliť. Obe nás
sprevádzal Pán a dal nám pocítiť, že je

stále s nami. V jeden večer nás prišiel
pozrieť mladý kaplán. Chodil po oddeleniach a zisťoval, či niekto nepotrebuje
nejakú duchovnú službu. Dlho sme sa
spolu rozprávali. Moja spolubývajúca
bola totiž tiež veriaca, hoci nepraktizujúca. No po mnohých rokoch strávených
iba prácou, jej čosi chýbalo. Trápenie so
zdravím, ktoré prišlo do cesty ako nečakaná prekážka ju nútilo zamyslieť sa nad
celým doterajším životom. Úžasné bolo, že
pár dní strávených spolu na izbe v tichu a
rozhovoroch
ju
priviedlo
späť
k nebeskému Otcovi. Na ďalší deň išla na
sv. spoveď, po niekoľkých rokoch. Keď
prichádzala po chodbe, so širokým úsmevom a pokojom, ktorý vyžaroval z celej jej
osoby, bola som veľmi vďačná za všetko,
čo Pán pre nás robí a ešte lepšie som
mohla pochopiť zmysel bolesti a utrpenia.
Práve cez ne sa dostávame bližšie
k nemu, k večnej Láske. Nášho synčeka
sme pochovali do hrobu nedávno zomrelej
babky a s láskou sme sa s ním rozlúčili.
Ďakujem, Pane, za anjelika, ktorého si
nám daroval! Ďakujem aj Panne Márii,
ktorá nám po návšteve v Medžugorí,
minulého
roku,
vyprosila
silu
i požehnanie.
Monika, Slovensko

MEDŽUGORIE

Pozývame vás na:

17. Medzinárodný seminár pre kňazov: 9. – 13. 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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MEDŽUGORIE
17. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV
od 9. do 13. júla 2012 v Medžugorí

«Kňaz—muž viery»

Prednášateľom seminára je fra Ivan Dugandžić – františkánsky kňaz z františkánskej provincie v Hercegovine.
Narodil sa v r. 1943 v Krehin Gradači (obec Čitluk, Hercegovina). Po absolvovaní strednej školy V Dubrovníku v roku 1962 vstúpil do františkánskeho rádu. V roku 1969 bol vysvätený za kňaza,
čomu predchádzali teologické štúdiá v Sarajeve a v Königsteine (Nemecko). Po nich nasledovalo
postgraduálne štúdium vo Würzburgu (Nemecko), ktoré ukončil získaním doktorského titulu.
Od roku 1990 do roku 2010 žil a pracoval v Záhrebe. Viedol kurzy, v ktorých učil exegéze Nového zákona a biblickej teológie na Katolíckej teologickej fakulte a jej pracoviskách. Svoje práce
publikuje v odborných teologických časopisoch; v rôznych publikáciách náboženskej tlače spracúva biblické témy z pohľadu súčasnosti. Je autorom niekoľkých kníh. Žil a pracoval v Medžugorí v
dvoch časových obdobiach: od roku 1970 do roku 1972 a od roku 1985 do roku 1988.
Teraz sa zdržiava a aktívne žije v Čitluku.
Svoje prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: seminar.marija@medjugorje.hr
alebo faxom na tel. č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić).
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, obyvatelia farnosti Medžugorie poskytujú ubytovanie
počas seminára všetkým kňazom bezplatne. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si budú zabezpečovať
ubytovanie sami u svojich priateľov z Medžugoria, aby na prihláške uviedli meno, priezvisko a tel.
číslo rodiny, u ktorej budú bývať. Kňazov, ktorí nemajú priamy kontakt a možnosť zabezpečiť si
ubytovanie, prosíme, aby nám to označili v prihláške, my im ubytovanie zabezpečíme.
Namiesto finančného poplatku vás prosíme, aby ste odslúžili päť sv. omší na tento úmysel.
Je potrebné si priniesť: celebret od svojho predstaveného, albu a štólu, Sv. Písmo, malé rádio
alebo mobil s FM frekvenciou so slúchadlami (potrebné na simultánny preklad).
Mnohí kňazi nemajú možnosť prístupu na internet a nevedia o tomto stretnutí. Preto prosíme
všetkých organizátorov pútí, modlitbové skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu zverejnili v
oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa tohto seminára mohlo zúčastniť čo
najviac kňazov. Zároveň vás prosíme o finančnú pomoc pre kňazov, ktorí majú záujem zúčastniť sa
seminára, no nemajú dostatok finančných prostriedkov na cestu. Vopred vám za vašu spoluprácu
ďakujeme. Nech Pán žehná vašu prácu a nech vás sprevádza príhovor Kráľovnej pokoja.

OZNAMY

Téma seminára:

Svoje prihlásenie považujte za potvrdené až po prijatí spätného e-mailu, v ktorom bude uvedené naše písomné potvrdenie. V prípade, že nedostanete od nás spätne odpoveď, znamená to, že
sme neprijali prihlášku a že nie ste registrovaný (dôvodom môže byť zle uvedená adresa, vírus).
Dopravu na seminár pre kňazov zo Slovenska zabezpečuje p. Vladimír Chromek.
(Tel. č. : 0517789898, 0903387800, 0902373505; email: v.chromek@zoznam.sk)
Odchod zo Slovenska je 8. 7. 2011; východzia stanica je Prešov, odkiaľ autobus pokračuje hlavnou trasou v smere Poprad – Žilina – Trenčín - Bratislava. Záujemcov prosíme, aby čo prihlásili najskôr.
Okrem toho organizácia Mariánske centrum ponúka bezplatnú dopravu a ubytovanie pre
kňazov a seminaristov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na seminári. Podrobnosti vám poskytnú
v Mariánskom centre Medžugorie na telefónnom čísle: +421 905 254 742 alebo mailom na adrese marianskecentrum@gmail.com .
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Svetlo MÁRIINO

„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“

Časopis „SVETLO MÁRIINO“

KTO SME?

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

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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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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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. KontakV 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.
Text neprešiel jazykovou úpravou.
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