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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

BUĎTE NOSITEĽMI POKOJA
A DOBROTY
V posolstve mesiaca jún, na 31. výročie svojich zjavení, k nám Panna Mária
prišla s nádejou v srdci a pozvala nás
k modlitbe. Modlitba je cesta hľadania,
nachádzania a žitia Božej vôle v našom
živote. Božia vôľa je náš pokoj a život.
Božia vôľa je, aby sa mal človek dobre;
tajomstvo hriechu je práve v tom, že človeka odpútava od tohto dobra.
V tomto posolstve nás Panna Mária
pozýva k dobru. Všetko jej materinské
úsilie, pozvania a posolstvá majú iba jeden cieľ - priviesť nás k Bohu. Ona najlepšie pozná Boha, pretože je úplne otvorená Bohu, plná Boha a prináša nám
Boha. Verila Bohu a nesklamala sa. Preto nechce oklamať ani nás. Sama zakú-

...Chcem vás zo dňa na deň
odievať do Božej svätosti,
dobroty, poslušnosti
a lásky...
(24. október 1985)
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sila Božiu lásku a dobrotu, a preto jasá:
„Velebí moja duša Pána a môj duch jasá
v Bohu, mojom Spasiteľovi. ...a jeho
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s
tými, čo sa ho boja“ (Lk 1 46 - 47. 50).
V dokumente II. vatikánskeho koncilu „Gaudium et spes“ nám Cirkev hovorí
o tom, ako sú celé ľudské dejiny preniknuté ťažkým bojom proti moci temna.
Ten boj sa začal už na počiatku sveta
a potrvá až do posledného dňa. Človek,
nachádzajúc sa v tomto boji, musí ustavične bojovať o to, aby sa privinul
k dobru a aby s veľkým úsilím,
s pomocou Božej milosti, mohol dosiahnuť svoju vnútornú jednotu. Boh v tom
boji človeka neponecháva na seba samého, ale mu prichádza na pomoc vo svojom milovanom Synovi Ježišovi Kristovi.
Aj
počas
týchto
našich
dní
v zjaveniach Panny Márie vidíme Božiu
starostlivosť o nás. Boh nám aj dnes,
v tomto našom čase, posiela Matku svojho Syna. Panna Mária dobre vie, že každý človek je otvorený pre dobro
a stvorený k tomu, aby sa slobodne rozhodol pre dobro. Preto nás aj pozýva
k dobru, a to nie iba v tomto svojom posolstve.
V posolstve z 25. decembra 1997
nám hovorí: „...Aj dnes sa radujem s
vami a pozývam vás k dobru... Povedzte,
milé deti, každému: Chcem tvoje dobro a
on sa ti odplatí dobrom a dobro, milé deti,
bude prebývať v srdci každého človeka...
prinášam vám dobro svojho Syna, ktorý
dal svoj život, aby vás spasil...“ „...Aj ja
som s vami ako dar dobroty a lásky Boha
Stvoriteľa...“ (25. 10. 1995). „...Pozývam
vás, aby ste sa stali apoštolmi lásky a
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dobroty...“ (25. 10. 1993). „...Satan chce
vojnu, chce nepokoj, chce zničiť všetko,
čo je dobré...“ (25. 3. 1993). „...moje milé
deti, modlite sa každý deň, aby váš život
bol dobrý pre vás a pre všetkých,
ktorých stretnete...“ (25. 9. 1990).
„...Chcem vás zo dňa na deň odievať do
Božej svätosti, dobroty, poslušnosti
a lásky...“ (24. 10. 1985).
V materinských slovách Panny Márie vidíme pozvania k dobru, pretože bez
toho dobra nám nemôže byť dobre. Človek je stvorenie stvorené z Božej dobroty
a tým má účasť na Božej dobrote. Tým
samým, že je človek stvorený na Boží
obraz, túži po dobre, t.j. túži po Bohu.
Iba človek je pozvaný, spoznaním
a láskou, mať účasť na Božom živote,
ku ktorému nás pozýva Panna Mária.
Zo všetkých stvorení je iba človek jediným stvorením, ktoré Boh chcel kvôli
nemu samému. Iba Boh je prameňom
každého dobra a všetkej dobroty. On je
nekonečná dobrota. Už na prvých stránkach Biblie čítame: „A Boh videl všetko,
čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (Gn
1, 31). Nový zákon nám odkrýva, že Boh
všetko stvoril skrze večné Slovo, skrze
Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko
stvorené na nebi i na zemi.
Boh nám vo svojom Synovi zjavil
svoju lásku a dobrotu. Božia láska je
základom lásky k blížnemu. Boh nás
miluje nie preto, že sme dobrí, ale preto,
lebo jeho láska je základom
a podmienkou, aby sme sa stali dobrými. Iba ten, kto vie, že ho Boh miluje,
môže chcieť dobro pre seba a v tom dobre chcieť dobro pre druhého. Kto sa
zrieka tohto dobra, zrieka sa seba samého, a tým ničí seba a toto ničenie šíri
okolo seba.
Svätý Pavol nás upozorňuje: „A
nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale
premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste
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...Iba Boh je prameňom
každého dobra
a všetkej dobroty...
vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je
dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).
Pane Ježišu, ktorý si prechádzal zemou konajúc dobro, urob nás schopnými rozhodnúť sa pre dobro, konať dobro
a prinášať dobro druhým.
Nech modlitba zosnulého fra Slavka
Barbarića bude pre nás konkrétnym povzbudením pri uskutočňovaní a žití dobra v osobnom živote i v živote našich
blížnych:
„Pane, ďakujem ti, že viem, že chceš
moje dobro. Preto ťa prosím, daj mi milosť, aby som chcel dobro pre seba a aby
som
nikdy
viac
nespolupracoval
s hriechom, ktorý ma ničí. Pomôž mi, aby
som chcel pre svojich rodičov, bratov, sestry dobro.“
(Teraz zostaň v tichu a spomeň si na
tých, ktorým v tejto chvíli nepraješ dobro
a pred Ježišom vo svojom srdci vyslov
meno osoby a povedz: ..., v Ježišovom
mene chcem tvoje dobro! Potom pokračuj
v modlitbe, kým vo svojom srdci nepocítiš
lásku k tej osobe, a potom urob niečo
konkrétne: napíš list, zatelefonuj, pozvi
na kávu alebo obed!).
Ďakujem ti, Bože, že môžem pre všetkých chcieť dobro a prosím ťa, daj silu
všetkým, aby sa mi mohli odplatiť dobrom. Uzdrav ich srdce tam, kde som ho ja
zranil, aby dobro mohlo prebývať medzi
všetkými, a aby sme začali a žili dobro.
Nech nás na príhovor Kráľovnej pokoja tvoj Duch, Otče, podnecuje a vedie.
Tak nech sa stane.
Fra Ljubo Kurtović
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!

http://www.medjugorje.hr

„Keď som sa zahľadela
do jeho očí,
videla som oči
Panny Márie.“
(vizionárka Mirjana o Svätom
Otcovi Jánovi Pavlovi II.)
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Panna Mária nás pozýva k dobru a to
je pozvanie k zodpovednosti. Pred nami
sa otvára veľký plán – konať dobro.
Denne, v každej situácii, sa môžem
rozhodnúť pre dobro. Sv. apoštol Pavol
nás v liste Galaťanom povzbudzuje:
„Neúnavne konajme dobro, lebo ak
neochabneme, budeme v pravom čase
žať. Kým teda máme čas, robme dobre
všetkým...“ (Gal 6, 9-10a).
Jedno dievča mi raz povedalo: „Keď
ráno vstávam, neviem, čo mám robiť.
Všetko sa mi zdá byť také bezvýznamné.
Trávim nezmyselne čas za počítačom,
bez toho, aby mi to prinášalo nejakú
radosť.”
Keď budeme pozorovať život ľudí
okolo nás, uvidíme to, čo nám hovorí
Panna Mária - mnohí ľudia žijú bez
radosti v srdci, bez zmyslu života. Toľko
mladých je oklamaných a zvedených
zlom. Sťažujeme sa, sme nespokojní.
Svet má hlad po pokoji. Dnes, tak ako
pri zázračnom nasýtení piatich tisícov,
posiela Ježiš nás, keď nám hovorí skrze
Máriu: „Vy im dajte jesť“ (Mt 14,16).
Ona nemá nikoho iného, koho by
poslalala s pokojom a dobrotou k
mladým, ktorí blúdia v nečistote,
alkohole... Sme pozvaní prinášať nádej
zlomeným srdciam, do rozbitých rodín,
starým, opusteným. Teraz niet nikoho
iného, my sme zodpovední, máme veľkú
zodpovednosť. Pripomeňme si posolstvo
Panny Márie z 2. júna 2012: „Som
neustále medzi vami, pretože vám chcem
svojou bezhraničnou láskou ukázať
bránu raja. Chcem vám povedať ako sa
otvára: dobrotou, milosrdenstvom, láskou
a pokojom - skrze môjho Syna. Preto, deti
moje, nestrácajte čas márnosťami.
Zachrániť vás môže iba spoznávanie
lásky môjho Syna. Skrze tú spasiteľskú
lásku a Ducha Svätého si on vyvolil mňa
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a ja spolu s ním si vyberám vás, aby ste
boli apoštolmi jeho lásky a vôle. Deti
moje, máte veľkú zodpovednosť. Chcem,
aby ste svojim príkladom pomohli
hriešnikom, aby otvorili oči. Obohaťte ich
úbohé duše a vráťte ich do môjho náručia.
Preto sa modlite, modlite, postite a
pravidelne sa spovedajte. Ak prijímanie
môjho Syna je centrom vášho života,
potom sa nebojte, môžete všetko. Ja som
s vami.“
Sami to nedokážeme, ako hovorí
Panna Mária: „Modlite sa, aby vám Boh
dal silu.“ V modlitbe sejeme semienka
dobra; prijímame ho od Pána v jeho
slove; on, naše najväčšie dobro, sa nám
daruje v Eucharistii. Bez neho nemôžeme
nič urobiť. V evanjeliu čítame: „Keď sa
bohatý mládenec pýtal Ježiša ´Učiteľ
dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol
večný život?´ Ježiš mu odpovedal: ´Prečo
ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý,
jedine Boh´“ (Mk 10, 17-18).
Bez modlitby, bez životného spojenia s
Pánom, bude naše dobro bez večnej
hodnoty. Počas dňa môžeme toho veľa
stihnúť i vykonať veľa dobrého. Ale ak
pracujeme, ak chceme konať dobro bez
Ježiša, ešte sme sa nenaučili byť
dobrými.
Toto je náš plán do týchto dní - byť

...Ježiš chce prejavovať
svoju dobrotu
prostredníctvom nás;
dajme sa mu k dispozícii...
dobrí s Ježišom. Dovoliť Ježišovi konať
dobro skrze nás. Ježiš chce prejavovať
svoju dobrotu prostredníctvom nás;
dajme sa mu k dispozícii.
Máme veľkú milosť, že sa to môžeme
učiť skrze Máriu. Boh nám ju posiela,
aby spolu s nami túto zem premenila na
raj. Darujme tomuto svetu Ježiša
Máriiným srdcom. Vizionárka Mirjana
nám povedala o tom, ako na ňu
zapôsobilo stretnutie so Svätým Otcom
Jánom Pavlom II: „Keď som sa zahľadela
do jeho očí, videla som jej oči.“
Modlime sa: Mária, aj dnes sa ti
odovzdávame. Ty, ktorá vieš najlepšie
načúvať tichý a pokorný tlkot Ježišovho
srdca, pomôž nám nachádzať si čas na
neho v modlitbe. Uč nás prijímať Ježiša v
Eucharistii, v čítaní Písma. Mária, tvojím
srdcom chceme hľadať smädných po
pokoji a prinášať im Ježiša. Amen.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 4. augusta 2012.
V tento mesiac sa budeme modliť za
MLADÝCH,
ABY MALI SILU ROZHODNÚŤ SA PRE TO,
ČO JE DOBRÉ, SVÄTÉ, BOŽIE.
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BUĎTE NOSITEĽMI POKOJA...
...Aj dnes vás s veľkou radosťou
vo svojom srdci pozývam, aby
ste ma nasledovali a počúvali
moje posolstvá. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky v
tomto nepokojnom svete. Ja som
s vami a všetkých vás žehnám
so svojim Synom Ježišom,
Kráľom pokoja...
(25. jún 2008)

...Nech sa váš život nanovo
stane rozhodnutím pre pokoj.
Buďte radostnými nositeľmi
pokoja a nezabúdajte, že žijete v
milostivom čase, kde vám Boh
cez moju prítomnosť dáva veľké
milosti. Milé deti, neuzatvárajte
sa, ale využite tento čas a
hľadajte dar pokoja a lásky pre
váš život, aby ste sa stali svedkami pre druhých. Žehnám vás
svojím materinským požehnaním... (25. september 2008)

...Aj dnes vás povzbudzujem, aby
ste sa zasvätili môjmu srdcu a
Srdcu môjho Syna Ježiša. Len
tak budete každý deň viac mojimi a budete sa čoraz viac
povzbudzovať navzájom k
svätosti. Tak bude radosť
vládnuť vo vašich srdciach a
stanete sa nositeľmi pokoja a
lásky... (25. máj 2004)
http://www.thegardenhouse.org.uk

...Dnes vás nanovo pozývam,
aby ste sa stali nositeľmi môjho
pokoja. Osobitne teraz, keď sa
hovorí, že Boh je ďaleko, a v
skutočnosti vám nikdy nebol
bližšie. Pozývam vás, aby ste pri
čítaní Svätého Písma obnovili
modlitbu vo svojich rodinách a
prežívali radosť zo stretnutia s
Bohom, ktorý nekonečne miluje
svoje stvorenia…
(25.september 1999)
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...Aj dnes vás pozývam k
modlitbe. Milé deti, buďte
radostnými nositeľmi pokoja a
lásky v tomto nepokojnom svete.
Pôstom a modlitbou dosvedčujte,
že ste moji a že žijete moje posolstvá. Modlite sa a žiadajte!
Modlím sa a prihováram sa za
vás pred Bohom, aby ste sa
obrátili, aby váš život a vaše
správanie boli vždy kresťanské…
(25. apríl 1999 )
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Venovanie sa modlitbe s láskou
„Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Vy, drahé deti,
nemôžete pochopiť, akú hodnotu má modlitba, kým sami nepoviete: Teraz je čas modlitby, teraz pre mňa nie je
dôležité nič iné, teraz pre mňa nie je dôležitý nik okrem
Boha! Drahé deti, venujte sa modlitbe so zvláštnou láskou. Tak sa vám Boh bude môcť odplatiť milosťami.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(2. október 1986)

Modlitba je

vyjadrením nášho vzťahu
s Bohom. Preto problém modlitby vždy poukazuje na problém tohto vzťahu. Tomu, kto
miluje Boha, sa bude ľahko modliť a bude
sa modliť stále viac. Ten, kto miluje Boha,
s láskou sa rozhodne pre modlitbu. A čím
viac budeme v modlitbe s Pánom, tým viac
ho budeme milovať, tým viac času budeme
mať na modlitbu. A tak sa život premieňa
na modlitbu. Pretože rastom lásky k Bohu
nám všetko pomáha byť v kontakte
s Bohom, stretať sa s ním. Nebude ťažké
nájsť čas, spôsob modlitby, miesto a osoby,
s ktorými sa budeme modliť. Preto môžeme
povedať, že všetci, ktorí si myslia, že majú
problém s modlitbou, a zanechali ju, majú
v skutočnosti problém vo vzťahu s Bohom.
Tým sa nehovorí, že nám určitý spôsob
modlitby nemôže v istej chvíli vyhovovať viac
ako druhý, ale každý spôsob bude vyjadrením lásky k Bohu.
Vyvstáva otázka: Ako začať? Aký je vzťah
medzi rozhodnutím modliť sa a modliť sa
s láskou? Začiatok sa nachádza v hĺbke
ľudského srdca, pretože túžba po Bohu vyviera z každého srdca. Je nám darovaná ako
semeno,
ktoré
je
potrebné
pestovať, umožňovať mu rásť a rozvíjať sa. Táto
výchova v modlitbe musí byť tak prirodzená,
ako je prirodzené učiť sa od matky materinskú reč. V tomto svete však život nie je tak
prirodzený, aby pestoval a rozvíjal dar mod-
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litby. Preto si Boh povoláva určitých ľudí,
spoločenstvá alebo miesta, v ktorých sa
zvláštnym spôsobom prebúdza túžba po
modlitbe, a kde ju ľudia prijímajú. Týmto
miestom je pre mnohých veriacich v tomto
čase Medžugorie a Kráľovná pokoja. Ducha
modlitby roznecovali vizionári, miesta modlitby ako je Podbrdo, Križevac, miestny kostol. Prebudená túžba po Bohu si vyžaduje
poriadok a pravidelnosť. Vyžaduje si rozhodnutie, a to s láskou. Keď sa začneme modliť,
potrebujeme vedome zanechať všetko. Všetku prácu, všetkých ľudí. Treba vypnúť telefón a televíziu, a pripraviť vo svojom rodinnom dome kútik, kde sa budeme modliť.
Pretože toto všetko pomáha vnútornému
stretnutiu s Bohom. Priveľmi často dovolíme, aby nás veci, ľudia alebo udalosti odviedli od modlitby. Mária, učiteľka duchovného života, žiada rozhodnutie: konkrétne,
trvalé, a sľubuje nám úspech.
„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ´Čo
budeme jesť?´ alebo: ´Čo budeme piť?´ alebo: ´Čo si oblečieme?´! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský
Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a
jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete
navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia“ (Mt 6, 31-34).
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ČNOSTI

ČNOSŤ LÁSKY
Láska je teologálna čnosť, ktorou
milujeme Boha nadovšetko pre neho
samého a svojho blížneho z lásky k
Bohu ako seba samých. Tak ako nás
učí Ježiš: „Milovať budeš Pána, svojho
Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je
najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je
mu podobné: Milovať budeš svojho
blížneho ako seba samého! Na týchto
dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22, 37-40). Náš Učiteľ nám ukazuje cestu lásky, cestu
života, pretože správne žiť nie je nič
iné ako milovať Boha celým srdcom,
celou dušou a celou mysľou. Ježiš robí z lásky nové prikázanie. Tým, že
miluje svojich „do krajnosti“ (Jn

13,1), zjavuje Otcovu lásku, ktorú od
neho prijíma. Keď sa učeníci navzájom milujú, napodobňujú Ježišovu
lásku, ktorú od neho prijímajú. Preto
Ježiš hovorí: „Ako mňa miluje Otec,
tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej
láske“ (Jn 15, 9). A ďalej: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn
15, 12). Povedal nám tieto slová, aby
v nás bola jeho radosť a aby naša radosť bola úplná (por. Jn 15, 11).

Láska, ktorá je ovocím Ducha a plnosťou Zákona, zachováva prikázania
Boha Otca a jeho Syna Ježiša Krista:
„Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v
mojej láske“ (Jn 15, 9-10). Ježiš posúva hranice, keď hovorí:
„Nik nemá väčšiu lásku ako
ten, kto položí svoj život za
svojich priateľov“ (Jn 15,
13). On nás nazýva svojimi
priateľmi. On, „Kristus umrel
z lásky k nám vtedy, keď sme
boli ešte nepriateľmi“ (Rim
5,10).
Pretože
„Boh
tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život“ (Jn
3,16). Pán od nás žiada, aby
sme milovali ako on aj svojich nepriateľov, aby sme sa
http://www.onasnejde.sk
stali blížnymi aj tých najvzdialenejších, aby sme milo...Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto
vali deti a chudobných ako
položí svoj život
jeho samého. On povedal:
za svojich priateľov... (Jn 15, 13)
„Miluj-te svojich nepriateľov a
modlite sa za tých, čo vás

|8|

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 2 / 0 8

prenasledujú“ (Mt 5, 44). Máme
strach? „Dokonalá láska vyháňa
strach.“ (1Jn 4, 18). Boh nás 365krát v Biblii oslovuje: „Neboj sa!“ „A
my, čo sme uverili, spoznali sme lásku,
akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto
ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh
ostáva v ňom“ (1Jn 4, 16).
Apoštol Pavol podal neporovnateľný
opis lásky: „Láska je trpezlivá, láska je
dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z
pravdy. Všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží“ (1Kor 13,
4). „Keby som nemal lásky“, hovorí
ďalej Apoštol, „ničím by som nebol“. A
keby som mal všetko, čo je výsada,
služba, ba aj čnosť, „a lásky by som
nemal, nič by mi to neosožilo“ (1Kor
13,1- 4). Láska prevyšuje všetky čnosti. Je prvou teologálnou čnosťou: „A
tak teraz zostáva viera, nádej, láska,
tieto tri; no najväčšia z nich
je láska“ (1Kor 13, 13). Veď láska ako
kráľovná všetkých čností, prikázaní a
rád, skrátka všetkých zákonov a všetkých kresťanských skutkov, dáva im
všetkým miesto, poradie, čas a hodnotu. Láska oživuje a podnecuje praktizovanie všetkých čností. Je „zväzkom
dokonalosti“ (Kol 3, 14), je formou
čností; spája ich a navzájom ich zoraďuje; je prameňom a cieľom ich konkrétneho uskutočňovania v kresťanskom živote. Láska posilňuje a očisťuje našu ľudskú schopnosť milovať. Povyšuje ju do nadprirodzenej dokonalosti Božej lásky. Láskou milujeme
Boha nadovšetko a svojho blížneho z
lásky k Bohu ako seba samých. Láska je „zväzkom dokonalosti“ (Kol 3,
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...Milé deti,
proste si od Ježiša lásku,
pretože iba s Božou láskou
môžete milovať Boha a
všetkých ľudí...
(24. december 2004)
14). Láska nás vedie k tomu, aby sme
dávali Bohu, čo sme mu plným právom povinní dať ako jeho tvory. Pretože on si nás vyvolil, ako čítame: „Nie
vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste
išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o
čo ho budete prosiť v mojom mene“ (Jn
15, 16). A ovocím lásky je radosť, pokoj a milosrdenstvo. Láska vyžaduje
dobročinnosť a bratské napomínanie;
je dobrotivá, vzbudzuje vzájomnosť, je
vždy nezištná a štedrá; je priateľstvom
a spoločenstvom. Zavŕšením všetkých
našich činov je láska. Tam je cieľ:
kvôli nemu bežíme; k nemu bežíme;
keď ho dosiahneme, nájdeme odpočinok.
Prečítajme si v tento mesiac 15.
kapitolu evanjelia podľa Jána
a uvažujme o Božej láske,
o dokonalosti, ku ktorej nás Pán pozýva, aby sa čnosť lásky stala cieľom
nášho života, aby sme v každom člove ku, ktoré ho stre táme vide li
a milovali Krista.
zostavila Lenka Marhefková
Zdroje:
•
•

Katechizmus Katolíckej cirkvi
Sväté písmo

|9|

SVEDECTVO

MOJA CESTA KU KŇAZSTVU
Drahí priatelia! Volám sa Rodion. Pochádzam z Rigy, hlavného mesta Lotyšska. Toto leto som ukončil štúdia piateho ročníka v kňazskom seminári
a pripravujem sa na diakonskú, následne kňazskú vysviacku.
Chcem sa s vami podeliť s tým, ako som
si zvolil cestu ku kňazstvu a prečo za to
ďakujem Medžugoriu a Panne Márii.
Po ukončení strednej školy som začal
študovať na univerzite. V tom čase som
dostal pozvanie pripojiť sa
k medžugorskej modlitbovej skupine.
Modlili sme sa k Duchu Svätému, čítali
sme Sväté Písmo a posolstvá Panny Márie, modlili sa ruženec. Spomínam si,
ako nás raz vedúca skupiny pozvala,
aby sme urobili radikálne rozhodnutie.
Povedala, že hlavný cieľ modlitbových
skupín – modlitba, nie pre vlastné potre-

by, ale na úmysly Panny Márie tak, ako
to povedala v jednom posolstve: „Drahé
deti, nechajte vaše potreby a modlite sa
na moje úmysly...“ Pochopil som, že
v prvých rokoch zjavení Panna Mária
prosila mladých ľudí, ktorí vstúpili do
modlitbových skupín, aby na niekoľko
rokov opustili svoje vlastné plány
a zasvätili sa modlitbe a duchovnému
rastu, a iba potom si vybrali životnú cestu. Tak som sa aj ja rozhodol nerobiť
žiadne rozhodnutia a vstúpiť do školy
Panny Márie. Panna Mária nenechala na
seba dlho čakať.
Asi pol roka po tom, ako som vstúpil
do modlitbovej skupiny, ma pozvali na
púť do Medžugoria. Vycestovali sme
z Lotyšska na štyroch autobusoch, no
nemali sme kňaza. Pred odchodom do
autobusu vošiel jeden kňaz, aby nám
dal na cestu požehnanie. Niektorí ľudia
padli na kolená a nechceli ho pustiť..
prosili ho, aby cestoval s nami. Žiaľ, nebolo to možné, pretože kňaz bol potrebný vo svojej farnosti a musel ostať. Cez
to sa však Pán chystal obrátiť ku mne.
Spomínam si, že hneď po príchode do
Medžugoria vyšla celá naša skupina na
Križevac. Hore na kopci zvyknú kňazi
spovedať ľudí – my sme nemali takú
možnosť. Zronení sme schádzali z hory,
mnohí mali zamračené tváre. Niektorí
priamo povedali, že sa chcú vyspovedať,
no niet komu. V tom momente som počul vo svojom srdci slová z evanjelia –
„Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa
nad
nimi,
lebo
boli
ako
ovce bez pastiera“ (Mk 6, 34). Tieto slová
s bolesťou prenikli do môjho srdca
a naplnili ma súcitom a želaním stať sa
kňazom. Od toho momentu som začal
prosiť Pannu Máriu, aby ma zvlášť vied-
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la na ceste k povolaniu, aby som sa nestratil, ale prišiel do cieľa.
Horiac týmto želaním som sa vrátil
domov. Pokračoval som vo svojom každodennom živote – pomaličky som končil školu, žil posolstvá, modlil som sa
a postil. O to, či vstúpiť do seminára,
som sa nestaral. Dokonca som ani nevedel, kde sa nachádza. Raz po omši prišiel za mnou jeden kňaz, ktorý má
v našom chráme veľkú autoritu a opýtal
sa ma, či by som sa nechcel stať kňazom. Ja som odpovedal, že o tom rozmýšľam, ale najskôr musím skončiť školu. On vážne povedal: „V tomto roku ne-

máme nikoho, koho by sme poslali študovať do seminára. Myslím si, že vy by
ste mohli ísť študovať teraz, bez odkladu!“
Tieto slová som prijal ako priamu odpoveď od Boha i Panny Márie na moje
modlitby. V priebehu týždňa som urobil
vstupné testy - skúšky a prijali ma. Tak
ma Panna Mária priviedla na moju cestu
kňazstva. Úplne jej dôverujem a prosím
vás, drahí priatelia o modlitby, aby som
sa mohol ja stať svätým kňazom.

Pozývame vás na:


Rodion Doľa, Lotyšsko

MEDŽUGORIE

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

OZNAMY

http://www.youtube.com/watch_popup?v=3oYd7G58RiU&vq=medium

(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

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

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. Kontak-

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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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.
Text neprešiel jazykovou úpravou.
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