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Drahé deti!

„

Keď pozeráte v prírode na bohatstvo farieb, ktoré vám
Najvyšší dáva, otvorte srdce a s vďačnosťou sa modlite za
všetko dobro, ktoré máte a povedzte: tu som stvorený pre
večnosť. Túžte po nebeských veciach, pretože Boh vás
miluje nesmiernou láskou. Preto vám tiež dal mňa, aby
som vám povedala: len v Bohu je váš pokoj a nádej, drahé
deti.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA
2. októbra 2012, Medžugorie
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Pozývam vás a prichádzam medzi vás, pretože vás
potrebujem. Potrebujem apoštolov čistého srdca. Modlím sa
a proste aj vy, aby vás Duch Svätý uschopnil a viedol, aby
vás osvietil a naplnil láskou a pokorou. Modlite sa, aby vás
naplnil milosťou a milosrdenstvom. Deti moje, až potom mi
budete rozumieť. Až potom pochopíte moju bolesť kvôli tým,
ktorí nespoznali Božiu lásku. Potom mi budete môcť
pomáhať. Budete mojimi nositeľmi svetla Božej lásky.
Budete osvecovať cestu tým, ktorým sú darované oči, ale
nechcú vidieť. Chcem, aby všetky moje deti videli môjho
Syna. Chcem, aby všetky moje deti zažili jeho kráľovstvo.
Znovu vás pozývam a prosím, aby ste sa modlili za tých,
ktorých povolal môj Syn (kňazov).
Ďakujem vám.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

TÚŽTE PO NEBESKÝCH VECIACH
Z mesiaca na mesiac počúvame slová
našej nebeskej Matky, ktorá nás neúnavne volá a povzbudzuje nás k životu
v Bohu. V posolstve v mesiaci august
sme počuli ako Panna Mária s nádejou
v srdci prosí za nás a ďakuje Najvyššiemu za nás. Srdce, ktoré miluje raduje sa
z radosti a plnosti života druhých. Môžeme ďakovať Božej láske a milosti, že Matka je tak dlho s nami. Ona nestráca nádej ani vtedy, keď ju my stratíme. Neunavuje sa ani vtedy, keď sa my unavíme.
V tomto posolstve, tak ako v mnohých
predchádzajúcich, nás pozýva, aby sme

sa zahľadeli do nádhery a bohatstva prírody, ktorá nás obklopuje, aby sme sa
učili od prírody a v srdci prebudili túžbu
po Bohu. Panna Mária chce, aby sme
srdcom načúvali prírodu, ktorá nám hovorí o Bohu Stvoriteľovi.
Meditovať a srdcom kontemplovať
nádheru farieb prírody, ktorá k nám nemo volá, že existuje niekto, ruka niekoho,
ktorá všetko stvorila pre nás. Kvety, prameň rieky, more, hory sú odrazom krásy
a lásky nebeského Otca, ktorý k nám hovorí skrze nevídanú krásu, ktorá nás obklopuje. Do tejto nezvyčajnej krásy vložil

Zdroj:http://www.wga.hu

Zdroj:http://te-quiero-puta.blog.cz/1209

...Príroda je len odrazom, stopou Božej prítomnosti vo svete...
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Boh svoje pevné zákony, ktoré celý vesmír držia pohromade. Podivuhodné striedanie dní a nocí, slnka a dažďa, tepla
a chladu – všetko toto nám hovorí, že za
všetkým tým existuje niekto, kto nás nesmierne miluje. Je azda možné, že by
všetko okolo nás povstalo náhodne? Existujú nemeniteľné zákony, vďaka ktorým
človek môže skúmať a objavovať stále
niečo nové. Aj tento svet, do ktorého
vstupujeme narodením, nie je náš svet,
ale Boží. Vstupujeme do sveta, ktorý je
pre nás neznámy, a preto ho potrebujeme
skúmať a spoznávať, lebo nepatrí nám,
ale Bohu.
Príroda je len odrazom, stopou Božej
prítomnosti vo svete. Prírodu skúmame,
spoznávame a môžeme ju objasňovať do
istej miery. No existuje niečo viac, čo
ostáva pre nás tajomstvom, ktoré nás priťahuje, a bez ktorého by sme nemohli žiť,
a to je láska. Svätý apoštol Ján nás učí:
„Boh je láska“ (1 Jn 4, 16). A práve Panna
Mária nás chce viesť a prebudiť v nás
túžbu po Bohu, aby sme objavili skutočnú plnosť života, pre ktorú sme stvorení.
Nie sme stvorení preto, aby sme tu na zemi prežili určený čas, ale stvorení sme
pre večnosť, ktorú pociťujeme v sebe už
teraz.

...Pre večnosť sa rozhodujeme
nie po smrti, ale dnes,
tu na zemi...
dodennými rozhodnutiami a činmi si pripravujeme cestu do neba. Nech k nám
prehovorí Pán zázračným dielom prírody,
ktorá nás obklopuje.
Modlime sa:
Panna Mária, skrze teba k nám prehovára nebeský Otec jednoduchými slovami. Učí nás jednoduchosti srdca, aby sme
odkrývali, že náš Boh je jednoduchý
a obdivuhodný vo svojej láske. Vďaka ti,
nebeská Matka, aj za dnešné slová tvojho
posolstva,
ktoré
sú
jednoduché
a obdivuhodné, ale aj náročné. Vďaka ti,
že v nás stále znova prebúdzaš nádej
a túžbu po Bohu a po večnosti, pre ktorú
sme stvorení. Vďaka ti za tvoje materinské srdce, ktoré miluje a pozýva. Nech sa
aj naše srdcia otvoria, aby sme spoznali
Pána skrze obdivuhodnú krásu prírody
a otvorili sa mu, a tak už dnes zakúsili
ozvenu večnosti, pre ktorú sme stvorení.
Amen.

Pre večnosť sa rozhodujeme nie po
smrti, ale dnes, tu na zemi. Svojimi kaž-

fra Ljubo Kurtović

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 6. 10. 2012.
V tento mesiac sa budeme modliť za
ZATVRDILÝCH HRIEŠNIKOV A VŠETKÝCH, KTORÍ
NESPOZNALI BOŽIU LÁSKU.
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Začal sa mesiac Panny Márie. Pre nás, jej
deti, je to vždy výnimočný mesiac. Každý októbrový deň je sviatkom prežitým v jej milostivej prítomnosti. Na miestach, kde sa zjavila
Panna Mária alebo je postavený kostol, ktorý
je zasvätený jej úcte, môžeme výnimočne cítiť
jej prítomnosť. Tak je to i v mesiaci október.
Tento mesiac patrí Márii - Ježišovej a našej
matke.
V posolstve do týchto dní nás Mária pozýva
odkrývať v prírode Boha, ďakovať za všetko
dobro, ktoré máme. Mnoho ľudí dospelo
k presvedčeniu o tom, že Boh existuje práve
pozorovaním krásy prírody, pestrosťou farieb
v nej, v maličkých kvietkoch, obdivom neba a
hviezd. Krásne o tom píše autor Žalmu
19: „Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha
hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva
správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú
to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až
po končiny sveta. Tam hore vybudoval stan pre
slnko a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi“ (Ž 19, 2 - 6).

Ježiš nás v evanjeliu učí na príkladoch
z prírody - v podobenstve o rozsievačovi,
o pšenici i kúkoli, o žatve, figovníku, vinohrade, horčičnom semienku...
Spomeňme si napríklad ako nám otvára
oči keď hovorí: „Pozrite sa na nebeské vtáky:
nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy
oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A
čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na
poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a
hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej
sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.
Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo
skôr vás, vy maloverní?!“ (Mt 6, 25 - 30).
Aj v životopisoch svätých môžeme nachádzať povzbudenie ako odkryť cez prírodu posolstvo večnosti od Boha pre nich. Svätý
František ospevoval brata Slnko. Keď umieral vítal sestru Smrť. Pokojne a oslavne nazval tú, ktorá odoberá ľudskú existenciu na
tomto svete. Priateľsky sa prihováral aj ku
vtákom, zvieratám, nebu, hviezdam. Nazýval
ich moji bratia a sestry a horel veľkou láskou ku všetkým stvoreniam. Svojou pokorou a radostným vďakyvzdávaním menil svet.
Sv. Terézia z Lisieux
v každom kúsku prírody odkrývala podobenstvá, posolstvo od Pána pre ňu. Napríklad vo svojich spomienkach
píše o tom ako raz večer
„...keď zapadlo slnko akoby
sa kúpalo v nesmiernej záplave a vysielalo na zem slnečné
lúče... sadli sme si na pobreZdroj: http:/a7d.com.ua/uploads/posts//
žie s Paulínou... prišiel mi na
Zdroj: http:/a7d.com.ua/uploads/posts//
um pútavý príbeh 'O zlatej
ceste'. Dlho som pozorovala
„...Nech vám pšeničné lány hovoria o Božom tento slnečný lúč, odblesk mimilosrdenstve ku každému stvoreniu...“
losti, osvetľujúci cestu, ktorú
mal
prekonať
člnok
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s pôvabnou bielou plachtou... Sediac vedľa
Paulíny, rozhodla som sa, že nikdy neodtrhnem zrak od Ježiša, aby som sa pokojne plavila do nebeskej vlasti“.
Panna Mária nám často hovorí o našom
spojení s prírodou, o odkrývaní večnosti skrze ňu: „Tak ako príroda dáva najkrajšie farby
roka, aj ja vás pozývam, aby ste svojím životom svedčili a pomáhali druhým, aby sa priblížili môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby plameň lásky k Najvyššiemu vzplanul v ich srdciach. Som s vami a neustále prosím za vás,
aby sa váš život stal odrazom raja tu na zemi“ (25. 4. 2011).
„Dnes vás pozývam, aby ste šli do prírody,
lebo tam stretnete Boha Stvoriteľa... aby ste
ďakovali Bohu za všetko, čo vám dáva. V tom
ďakovaní objavíte Najvyššieho a všetko dobro,
čo vás obklopuje. Milé deti, Boh je veľký a veľká je jeho láska ku každému stvoreniu. Preto
sa modlite, aby ste pochopili Božiu lásku a
dobrotu. I ja som s vami ako dar dobroty a
lásky Boha Stvoriteľa“ (25. 10. 1995).
„Aj dnes vás pozývam, aby ste vo farbách
prírody oslavovali Boha Stvoriteľa. Hovorí k
vám aj cez najdrobnejší kvietok o svojej kráse
a hĺbke lásky, ktorou vás stvoril. Milé deti,
nech vám modlitba vytryskne zo srdca ako
čerstvá voda z prameňa. Nech vám pšeničné
lány hovoria o Božom milosrdenstve ku každé-

...Kráčajme s Máriou tento
mesiac prírodou, učme sa
v jej milostivej prítomnosti
pozerať, odkrývať
lásku Stvoriteľa...
mu stvoreniu. Preto obnovte modlitbu vďaky
za všetko, čo vám dáva“ (25. 8. 1999).
„Boh vás chce zachrániť a posiela vám
posolstvá prostredníctvom ľudí, prírody a
mnohých vecí, ktoré vám môžu len pomôcť,
aby ste pochopili, že potrebujete zmeniť smer
svojho života. Preto, milé deti, pochopte aj
veľkosť daru, ktorý vám Boh dáva prostredníctvom mňa, aby som vás chránila svojím
plášťom“ (25. 3. 1990).
Kráčajme s Máriou tento mesiac prírodou, učme sa v jej milostivej prítomnosti pozerať, odkrývať lásku Stvoriteľa. Môžeme
Márii darovať prechádzky s modlitbou ruženca. Obdivujme bohatsvo farieb spolu
s ňou, pozvime ju, aby nás vovádzala do tajomstiev prírody, učila nás pozorovať večnosť života v nej. V Máriinej škole sa učme
hľadať posolstvo pre nás tak ako nám ho
v podobenstvách objasňoval Ježiš.
Terézia Gažiová

MIMORIADNE POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA

vizionárovi Ivanovi, 25. septembra 2012,
pri modlitbovom stretnutí vo Viedni

Drahé deti!

„

aj dnes vás pozývam, aby ste sa z celého srdca modlili a navzájom milovali.
Tam, kde nie je pokoj, modlite sa, a dosiahnete ho. Dosiahnete pokoj. Skrze vás
a vašu modlitbu bude pokoj prúdiť do celého sveta. Preto sa, moje milé deti,
modlite, modlite, modlite, pretože modlitba môže konať zázraky v srdciach ľudí
a vo svete. Som s vami a ďakujem Bohu za každého jedného, ktorý vážne žije
modlitbu a prijíma ju.
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VEČNOSŤ...

...Deti moje, 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... (2. júl 2012)

...Milé deti, v tomto čase sa
osobitným spôsobom modlím
pred Bohom, aby vám daroval
dar viery. Len vo viere objavíte
radosť z daru života, ktorý vám
Boh daroval. Vaše srdce bude
radostné, keď bude premýšľať
o večnosti. Som s vami
a milujem vás
nežnou láskou...
(25. november 2005)

...Drahé deti, zanechajte
všetko a zasväťte čas Bohu,
potom vás Boh obdaruje a
požehná. Milé deti,
nezabudnite, že váš život je
pominuteľný ako jarný kvietok,
ktorý je dnes nádherný a zajtra
ho už niet. Preto sa modlite tak,
aby sa vaša modlitba a odovzdanosť Bohu stali ukazovateľom
cesty. Tak vaše svedectvo nebude
mať cenu iba pre vás,
ale pre celú večnosť...
(25. marec 1988)
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...Milé deti, žite
s radosťou posolstvá evanjelia,
ktoré vám opakujem od toho
času, čo som s vami.
Milé deti, som vaša matka a
chcem vám odkryť
Boha lásky a Boha pokoja.
Neželám si, aby váš život bol
smutný, ale aby sa v radosti
napĺňal pre večnosť podľa
evanjelia.
Iba tak bude mať váš život
zmysel...
(25. december 1996)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
S láskou prijať pomoc
„Drahé deti!
Aj dnes vás chcem pozvať, aby ste s vážnosťou
prijali a uskutočňovali posolstvá, ktoré vám
dávam. Drahé deti, kvôli vám som zostala tak
dlho, aby som vám pomohla uskutočniť všetky
posolstvá, ktoré vám dávam. Preto, drahé deti,
z lásky ku mne uskutočňujte všetky posolstvá,
ktoré vám dávam!
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(9. októbra 1986)

Posolstvá, na ktoré Panna Mária poukazuje sú evanjeliové posolstvá, vyslovené jednoduchým, materinským spôsobom. Všetko,
čo sa odohráva okolo týchto posolstiev
a s týmito posolstvami je zjavným dôkazom
jej materinskej lásky a múdrosti. Prvé posolstvo, pre všetkých, ktorí prijali Medžugorie,
je: Matka Mária je tu prítomná a pozýva. To
je stále prvý dôvod prečo pútnici prichádzajú,
hoci bol niekedy nedostatočne pochopený
a vypovedaný. Nikto neprichádza preto, že
v Medžugorí sa modlí ruženec, ale v prvom
rade preto, že chce vidieť, alebo už verí, že sa
tam zjavuje Panna Mária. A keď príde, hneď
počuje ďalšie posolstvá: zmierte sa, obráťte
sa, modlite sa, postite sa, verte, s láskou sa
zúčastňujte na sv. omši, mesačne sa spovedajte, čítajte Sväté písmo, staňte sa svätými,
odovzdajte sa Bohu, milujte sa navzájom
vrúcnou láskou, s láskou prinášajte druhým
svedectvo o Bohu.
Panna Mária žiada, aby sme vážne prijali všetky posolstvá a prežívali ich. Prináša
ich v Božom mene, ale chce nám pomôcť, aby
sme ich uskutočnili. Tu počujeme odpoveď
na otázku, ktorá je tak často predkladaná:
Prečo sa zjavenia predĺžili? Odpoveď je: chce
sa nám pomôcť. Máriina láska mnohými pohla a otvorila ich Božej láske, a tak sa pre
mnohých stala začiatkom nového života. Materinská láska a láska voči Matke je hybnou
silou, ktorá môže premeniť svet. Navrátiť sve-
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tu vedomie o Matke, ktorá miluje znamená
navrátiť medzi ľudí pokoj. Od prítomnosti
matky v rodine závisí rodinné šťastie a pokoj.
Takisto je to s Cirkvou a svetom. Nakoľko sa
nám podarí vniesť svojím životom Máriinu
materinskú lásku do svojich sŕdc, rodín, Cirkvi, sveta, natoľko budeme úspešní na ceste
pokoja. Radosť a pokoj, spravodlivosť a láska
sa len skrze materinskú lásku stretnú
a objímu. Materinská láska nie je len črtou
ženy, ktorá porodila dieťa, ale sa rozširuje na
všetkých tých, ktorí svojím životom, slovom,
skutkom milujú a chránia ľudkú slobodu
a dôstojnosť. Ako krásne by bolo na Zemi keby sa ľudia navzájom ctili a prijímali touto
materinskou láskou. Toto môže byť pre nás
nielen cieľ, ale aj cesta.

„Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali
navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za
svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam
sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán.
Nazval som vás priateľmi, pretože som vám
oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
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. Toto vám prikazujem: Aby ste
sa milovali navzájom.“ (Jn 15, 12 - 17).
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ROK VIERY

ÚVOD
Od 11. 10. 2012 slávime v Katolíckej
cirkvi rok viery, preto v nasledujúcich
mesiacoch budeme spoločne uvažovať
nad tajomstvom a darom viery.
Človek si veľmi rýchlo navykne na
mnohé skutočnosti a berie ich akoby automaticky, preto sú v našom živote dôležité momenty, kedy sa zastavíme
a zamyslíme, ako píše aj prorok Jeremiáš: „Postojte na cestách a zamyslite
sa“ (Jer 6, 16). To súvisí aj s pravdami
našej viery. Čo znamená “veriť“, „verím“,
„veríme“? V našom živote sú etapy, kedy
si potrebujeme nanovo pripomenúť tento
veľký dar a zároveň zodpovednosť. Často
vyznávame: „Ja verím!“ Rozmýšľali sme
už niekedy nad tým, čo to znamená?
Skutočne verím? Čomu, alebo komu verím?
Panna Mária v Medžugorí hovorí o
tých, ktorých my voláme 'neveriacimi', že
sú to tí, ktorí nespoznali Božiu lásku.
V posolstve z 2. júna 2011 nám hovorí:

„Drahé deti! Zatiaľ čo vás pozývam k
modlitbe za tých, ktorí nespoznali Božiu
lásku, keby ste sa pozreli do svojich sŕdc,
pochopili by ste, že hovorím o mnohých z
vás. Otvoreným srdcom sa úprimne opýtajte, či chcete živého Boha...“ 'Veriť', znamená, mať vzťah s Bohom, so živou osobou.
Je rozdiel 'veriť v niečo' a 'veriť
niekomu'. Môžeme veriť v existenciu niečoho, napr. veríme, že existuje Japonsko,
počuli som o ňom, čítali, videli nejaké obrázky... Hoci sme tam neboli, veríme, že
existuje. Veríme, že existujú baktérie, vírusy, hoci ich nevidíme. No vedci tvrdia,
že sú... A veríme, že je, existuje jeden
Boh. Veríme, že Ježiš je Boží Syn, zomrel
pred 2000 rokmi a vstal zmŕtvych. Je toto viera, ktorú chce Boh? Viera, ktorá
nás zachráni pred večnou smrťou? Takáto viera nestačí. V Jakubovom liste sa píše: „Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš.
Ale aj diabli veria, a trasú sa!“ (Jak 2,
19). Diabol vie, že Boh existuje, verí

Zdrojhttp://www.facebook.com/pages/KMZ-Kraljice-Svete-Krunice-Ivankovo/108496169191421

...Dôverovať znamená zveriť svoj život,
celé svoje bytie do rúk niekoho iného...
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v jeho existenciu, dokonca vie i to, že Ježiš je jeho Syn. A predsa sa trasie a nie je
spasený. Skrze posadnutých, s ktorými
sa Ježiš stretával démoni kričali: „Viem,
kto si: Boží Svätý!“ (Mk 1, 24); „Čo ťa do
mňa, Ježiš, Syn Najvyššieho Boha?“ (Lk
8, 28). Viete ako satan Ježiša nikde
vo Svätom písme neoslovuje? PÁN. Nikde
v Biblii nenájdeme miesto, kde by satan
vyznal, že Ježiš je Pán, jeho Pán. On je
duch pýchy, vzbury, nechce podriadiť
svoj život Bohu. A tu sme pri koreni
problému,
čo
to
znamená
veriť
v biblickom zmysle? Veriť znamená dôverovať, veriť niekomu. Nejde teda o to veriť
v niečo, ale veriť niekomu – Bohu. Dôverovať znamená zveriť svoj život, celé svoje
bytie do rúk niekoho iného, niekoho koho tým urobíme Pánom svojho života
a úplne sa mu odovzdáme, tak ako to
urobila Panna Mária a podľa jej príkladu
mnohí svätí.

Mesiac október je zasvätený Panne
Márii ružencovej. Spolu s Máriou prechádzajme tajomstvami Ježišovho života a vo
viere spájajme svoje radosti i bolesti
s radosťami a bolesťami Matky a Pána.
Viackrát čítame v evanjeliách: „Tvoja viera ťa zachránila“ (Lk 7, 50), „Tvoja viera
ťa uzdravila!“ (Mk 10, 52). A tak spolu
s Máriou a Cirkvou zotrvávajme na modlitbách (porov. Sk 1, 14), aby Pán posilňoval našu vieru.

Známy kardinál Jozef Suenens v jednej kázni spomenul skutočnú udalosť, o
ktorej písali niektoré noviny. Neskoro v
noci začal horieť dom na úbočí za dedinou. Otec, matka a deti vybehli von. S
hrôzou pozerajú na strašné a rýchlo sa
šíriace plamene. Zrazu si uvedomujú, že
nie je medzi nimi najmladší, päťročný
chlapec. On, preľaknutý plameňmi, nezišiel dole, ale vybehol po schodoch o poschodie vyššie. Rodičia zúfalo pociťujú, že
chlapca už nikto nezachráni. Zrazu sa na
poschodí otvára okno. Objavuje sa v ňom
chlapcova tvár. Otec mocne kričí:
„Vyskoč!” Chlapec však pred sebou vidí
len plamene a dym. Volá: „Ocko, ja ťa nevidím!” „Ale ja ťa vidím,” kričí otec, „to
stačí, len skoč!” Chlapec nabral odvahu a
vyskočil z okna. Padol do náručia svojho
otca a bol zachránený.

Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra
1571 na mori pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením Dona Juana d`Austria
odvrátilo útok divých a odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval
celý katolícky svet na modlitby ruženca.
Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom zhromaždili v bazilike Santa Maria
Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za
víťazstvo. Neskôr počas dňa pápež zrazu
vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla,
samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za
odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 7. október ako spomienku na Pannu Máriu Ružencovú.

Aj my prežívame v tomto svete rôzne
životné búrky a situácie, okamihy, kedy
sa nám zdá, že nič a nikoho nevidíme,
necítime. Sme pozvaní skočiť do náručia
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...Veriť, znamená,
mať vzťah s Bohom,
so živou osobou...
nebeského Otca, aj keď sa nám zdá, že
ho nevidíme. On nás vidí, miluje nás a
pomôže nám. Veď „víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera“ (1 Jn 5, 4).

Zostavila Marta Porubská
Zdroje:
•

Sväté písmo
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Vizionárka Mirjana Dragićević Soldo
Panna Mária od nás žiada, aby
sme sa vo svojich rodinách vrátili
k modlitbe ruženca. Hovorí, že nič
nemôže tak zjednotiť rodinu, ako
spoločná modlitba, a že rodičia majú veľkú zodpovednosť za svoje deti.
Panna Mária ďalej hovorí, že rodičia
sú tí, ktorí musia zasadiť korene
viery do sŕdc svojich detí. A to môžu
len vtedy, keď sa spolu modlia a
spolu chodia na svätú omšu, pretože deti robia len to, čo vidia doma.
Deti potrebujú vidieť, že pre otca
a matku sú Boh a Panna Mária na
prvom mieste, a až potom všetko
ostatné.
V Medžugorí som mala možnosť
rozprávať sa s mnohými mladými
manželskými pármi sveta a všetci
hovoria to isté. Všetci hovoria:
„Nemáme veľa času na modlitbu,
mnoho pracujeme, chceme, aby naše deti netrpeli tak, ako sme trpeli

my, chceme im zanechať čo najviac...“ Keď ich počúvam, myslím, že
robia chybu. Pretože svojim deťom
môžeš zanechať všetko materiálne,
čo na svete existuje, môžeš im nechať tisíc eur a oni budú chcieť dvetisíc. A nikdy nebudú spokojní. Ale
ak v srdciach svojich detí zanecháš
Ježiša na prvom mieste, budú šťastné a spokojné s tým, čo majú, pretože budú mať pokoj, pravý pokoj,
ktorý môže dať iba Ježiš Kristus.
Keď hovorím, že deti vidia omnoho viac ako si myslíme, vždy pridám
aj príklad, ktorý mám zo svojej rodiny z čias, kedy moja staršia dcérka
Mária mala iba dva roky. Nikdy som
jej nerozprávala o zjaveniach, pretože som si myslela, že ako dvojročná
to môže chápať. Jedného dňa, keď
sa v izbe hrala so svojou priateľkou
išla som ich skontrolovať a počula
som tú druhú maličkú ako hovorí:
„Moja mama jazdí na aute! “Moja
Mária chvíľu mlčala a potom povedala: „Moja mama sa každý deň rozpráva s Pannou Máriou!“ To znamená, že hoci som jej nič nepovedala,
sama pochopila, čo sa odohráva
u nás doma. Preto je dôležitý príklad
rodiča.
(prevzaté z časopisu
'Glasnik Mira', 9/2012)
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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

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: gospa3@gmail.com.

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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