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Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam,
aby ste obnovili modlitbu.
Otvorte sa pre svätú spoveď, aby každý z vás
celým srdcom prijal moje pozvanie.
Ja som s vami a chránim vás od záhuby hriechu,
avšak vy sa musíte otvoriť ceste obrátenia a
svätosti, aby vaše srdce horelo z lásky k Bohu.
Dajte mu čas a on sa vám daruje.
Takto, v Božej vôli, odkryjete
lásku a radosť žitia.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvá na tému

„Pripravte sa na
Ježišov príchod“
“V ŠKOLE LÁSKY”
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Zdroj: http://www.dw.de/the-nativity-story-weihnachtsgeschichte-mit-zuckerguss/a-2271453-1

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

OTVORTE SA PRE SVÄTÚ SPOVEĎ
Pred nami je liturgický čas Adventu,
v ktorom očakávame Ježišov príchod. To,
aké bude naše stretnutie s Ježišom závisí
vo veľkej miere od našej prípravy
a otvorenosti pre toto stretnutie. Preto je
dôležité, čo očakávame od tohto stretnutia a aký ideme na stretnutie s Ježišom.
Panne Márii veľmi záleží na tom, aby nás
povzbudila a pripravila na spásonosné
stretnutie s Pánom. Chce v nás prebudiť
túžbu po Bohu, ktorý prvý prišiel, aby
nás hľadal.
Panna Mária nás svojimi posolstvami
nezastrašuje, nevyčíta nám, ani neukazuje prstom na naše hriechy. Ona ako

matka dôveruje svojim deťom. Jej posolstvá sú často takmer rovnaké, opakujúce
sa, pretože vie, že často ľahšie pochopíme
to, čo nesmieme, než to, čo môžeme a čo
je potrebné aby sme konali. Preto nám jej
posolstvá otvárajú cestu ku svetlu, slobode, láske a radosti. Posolstvá Panny Márie sa nezameriavajú na vyhľadávanie našich hriechov ani nás nechcú vyľakať.
Panna Mária neprichádza, aby nás súdila, ale aby nás viedla cestou, ktorá nás
vedie k Ježišovi, Spasiteľovi. Svojimi materinskými slovami, ktoré sú plné svetla
nás chce nájsť v temnote, a keď nám hovorí o záhube hriechu, ponúka nám

Zdroj:http://deacondance.com/top-10-reasons-to-be-catholic/confession/

...Darom sviatosti zmierenia, ktorú nám dáva Cirkev,
a ku ktorej nás pozýva Panna Mária, je odpustenie,
milosť a sila pre nový začiatok...
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záchranu, ktorou je
a svätosti.

cesta

obrátenia

Obrátenie nie je len zanechávanie zla
a hriechu, ale je to pozvanie každodenne
objavovať niečo nové v sebe, v druhých a
v Bohu. Základom a podmienkou nášho
obrátenia je Božia láska. Boh sa neustále obracia k nám, a preto je možné aj naše obrátenie sa k nemu. On sa k nám
obracia, pretože nás miluje a očakáva
našu odpoveď v láske. Ten kto miluje túži po blízkosti milovaného. Ten kto miluje nedrieme ani nespí, ale neustále hľadá
a objavuje nové. Boh aj keď sa opakuje
nie je monotónny a nudný, pretože je nesmierna dobrota a láska. Iba láska nemôže byť nikdy nudná. To, čo odoberá
radosť nášmu životu nie je utrpenie ale
hriech, sebectvo, žiadostivosť.
V súčasnosti nie je populárne hovoriť
o hriechu. Toto slovo zamieňame mnohými inými slovami, ako: slabosť, chyba
a náchylnosť. Hriech je duchovnou skutočnosťou, ktorá konfrontuje náš vzťah
s Bohom a potom aj s človekom. Hriech
je nedostatok – dobrého, krásneho
a pravdivého, ktoré dáva plnosť a zmysel
človeku. Hriech a vina sú skutočnosti,
ktoré prebývajú v človeku a nie mimo
neho. V svojom vnútri pociťujeme neschopnosť byť dobrými. Zlo je prítomné
v srdci človeka. Pred týmto zlom sa človek cíti bezmocný. Túto skutočnosť vyznáva aj sv. Pavol: „Viem totiž, že vo mne,
to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo
chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť
dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré
chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem“ (Rim 7, 18-19). Vnútorný stav
neschopnosti a túžby vyslobodiť sa z toho vytvára rozpor, ktorý nás podnecuje
hľadať pomoc vyslobodenia: „Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela
smrti?“ (Rim 7, 24).
Darom sviatosti zmierenia, ktorú nám
dáva Cirkev, a ku ktorej nás pozýva Panna Mária, je odpustenie, milosť a sila pre
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...Základom a podmienkou
nášho obrátenia je
Božia láska...
nový začiatok. Sviatosť zmierenia alebo
obrátenia nás uzdravuje mocou Božej milosti. V tejto sviatosti sa nám Ježiš dáva
a prichádza na stretnutie s nami ako nebeský lekár, ktorý na seba prijíma ťarchu
našich hriechov.
Oplatí sa pracovať na svojom srdci,
lebo len to robí človeka šťastným. Pracovať na svojom srdci, nie iba hľadať to, čo
je v ňom negatívne, ale byť pripravený
a rozhodnutý robiť nové kroky k slobode,
dobrote a láske. Nehovorme, že v tomto
posolstve Panny Márie nie je nič nové, že
sme to už mnohokrát počuli. Jej posolstvo je novým dôkazom Božej milosti a
lásky k nám, jej milovaným deťom.
Počúvajme a vezmime si k srdcu slová
našej nebeskej Matky, aby sme odkryli
lásku a radosť žitia.

Modlime sa:
Pozdravujem ťa blahoslavená Panna,
ktorá si zvíťazila nad zlom, nevesta Najvyššieho a matka pôvabného Baránka.
Ty, ktorá kraľuješ v nebi, zachráň zem.
K tebe sa obracajú ľudia, no démoni sa ťa
boja. Ty si kráľovná anjelov. Po stáročia si
prejavom dôvery v Boha, si miestom spočinutia Kráľa a trónom Božstva. Ty si
hviezda,
ktorá žiari na východe
a rozptyľuje temnoty západu. Hviezda,
ktorá oznamuje východ slnka a začiatok
dňa, ktorý nepozná noc. Ty si porodila toho, ktorý rodí nás; ty dôveruješ ako matka, ktorá si plní svoju povinnosť, zmieruje
ľudí s Bohom. (brat Peter, opát z Cluny,
zomrel 1156)
fra Ljubo Kurtović
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
.V tomto milostivom čase Adventu
nás Mária pozýva obnoviť modlitbu. V
Máriiných posolstvách často počujeme
slová o dôležitosti modlitby: „Nech
modlitba bude pre vás ako vzduch, ktorý
dýchate a nie ťarchou; nech modlitba
bude pre vás každodenným pokrmom;
nech bude radosťou i oddychom; nech
bude potrebou; nech bude životom;
stretnutím s Bohom; rozhovorom s
Bohom; modlitba je to, po čom ludské
srdce túži; modlitba robí
zázraky.“

aby ste mi verili,
milujem“ (25.11.1987).

že

vás

„Otvorte svoje srdce Božiemu
milosrdenstvu... Nebeský Otec chce
zbaviť od otroctva hriechu každého z
vás. Preto, milé deti, využite tento čas a
cez stretnutie s Bohom v spovedi
zanechajte hriech a rozhodnite sa pre
svätosť. Urobte to z lásky k Ježišovi,
ktorý vás všetkých vykúpil svojou
krvou, aby ste boli šťastní a v pokoji.

Ak sme v modlitbe
úprimní, Duch Svätý
nás vovádza do pravdy.
V
modlitbe
môžeme
spoznať to, že keď
žijeme
v
hriechu
nemôžeme
s p rá v n e
rozlišovať. V modlitbe je
nám darovaná múdrosť.
„Kresťanská skúsenosť
svedčí, že najmä v
modlitbe sa stávame
vnímavejší na podnety
milosti a tým vačšmi
rastie naša vnútorná
sloboda“ (KKC 1742).
„Otvorte sa pre svätú spoveď, aby
každý z vás prijal celým srdcom moje
pozvanie”, pokračuje v dnešnom
posolstve Kráľovná pokoja. V hriechu a
bez intenzívnej
práce nad svojim
srdcom nemôžeme prijať celým srdcom
to, k čomu nás pozýva. „Keď sa
nemodlíte, nemôžete odhaliť moju lásku
a plány, ktoré má Boh s touto farnosťou
a s každým jednotlivcom. Modlite sa,
aby vás satan nepritiahol svojou pýchou
a falošnou silou. Ja som s vami a chcem,
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Nezabúdajte, milé deti, vaša sloboda je
vašou slabosťou, preto nasledujte moje
posolstvá s vážnosťou.”(25.2.2007),
povedala nám Panna Mária v
posolstvách.
Ona stojí pri nás, chráni nás a
bojuje za naše dobré rozhodnutia ako
mama za svoje deti. Myslím si, že
najlepšie môže Pannu Máriu pochopiť
dobrá mama, milujúca svoje deti. Keď
počúvam mamy s uplakanými očami
rozprávať o svojich deťoch, ktoré žijú v
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hriechu, viem že by dali svoj život za ich
obrátenie. S bolesťou pozerajú na deti,
ako hriech ničí ich životy.
V Máriinej nežnej prítomnosti, cez jej
lás k avé s lo vá môžeme sp ozn a ť
materinskú lásku k nám. „V láske vás
volám: kajajte sa, aj keď ste ďaleko od
môjho srdca. Nezabúdajte: som vaša
Matka a pociťujem bolesť za každého,
ktorý je vzdialený od môjho srdca,
avšak nenechávam vás samotných.
Verím, že môžete zanechať cestu hriechu
a rozhodnúť sa pre svätosť” (25.9.2005).
Každý deň, v každej chvíli, sa
môžeme v slobode rozhodnúť pre dobro
alebo zlo. Koreň hriechu je v srdci
človeka v jeho slobodnej vôli, ako nás
tomu učí Pán: „Lebo zo srdca
vychádzajú zlé myšlienky, vraždy,
cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé
svedectvá, rúhanie“ (Mt 15, 19-20).
Ale samozrejme, že v srdci sídli aj
láska, prameň dobra, ktorú hriech
zraňuje.
Panna Mária nám i dnes ukazuje,
aby sme pozerali na lásku, na dobro.
Pomáha nám rozhodnúť sa preň. Jej
srdce horelo ustavične z lásky k Bohu.

...Nezabúdajte, milé deti,
vaša sloboda je
vašou slabosťou...
Ak prijmeme s vážnosťou jej pozvanie,
čaka nás nebo. V tomto období
očakávania narodenia Pána rozhodnime
sa darovať Bohu čas, aby nám daroval
seba, tak ako si to želá. Darujme Bohu
čas Máriiným srdcom. Obnovme
osobnú i spoločnú modlitbu v našich
rodinách, modlitbových spoločenstvách.
Modlime sa:
Mária, s tebou sa chceme obnoviť
v modlitbe v tomto milostivom čase. Pomôž nám silou lásky, ktorou horí tvoje
srdce k Pánovi, otvoriť sa pre cestu obrátenia a svätosti. Ty pociťuješ bolesť kvôli
každému, kto sa nachádza
v nebezpečenstve záhuby hriechu, ukry
nás pod svoj plášť. Chceme spolucítiť
s tebou, modliť sa s tebou, darovať tento
milostivý čas tvojim srdcom Pánovi.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
V sobotu, 1. 12. 2012.
V

tento mesiac sa budeme modliť

ZA MILOSŤ OBRÁTENIA TÝCH,
KTORÍ ŽIJÚ V ŤAŽKÝCH HRIECHOCH.
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PRIPRAVTE SA NA JEŽIŠOV PRÍCHOD...
...V tomto milostivom čase vás
všetkých pozývam, aby ste
obnovili modlitbu vo svojich
rodinách. Pripravte sa s radosťou
na Ježišov príchod. Milé deti,
nech sú vaše srdcia čisté a
vľúdne, aby láska a teplo
pretekali cez vás do každého
srdca, ktoré je vzdialené od jeho
lásky. Milé deti, buďte mojimi
vystretými rukami, rukami lásky
pre všetkých tých, ktorí sa
stratili, ktorí už nemajú viac
vieru a nádej...(25.novembra 2009)

Zdroj: http://www.nj.sk

...Dnes vás znova pozývam
k modlitbe, aby ste sa modlitbou,
pôstom a malými obetami
pripravili na Ježišov príchod.
Nech sa tento čas, milé deti,
stane pre vás časom milosti.
Využite každý okamih, aby ste
konali dobro, pretože iba tak
prežijete Ježišovo narodenie
vo svojich srdciach. Ak vy svojím
životom dáte príklad a stanete
sa znakom Božej lásky, radosť
zavládne v srdciach...
(25. novembra.1996)
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...Dnes vás pozývam, aby ste sa
pripravili na Ježišov príchod.
Osobitným spôsobom si pripravte
svoje srdcia. Nech sa svätá spoveď
stane prvým skutkom obrátenia,
a potom, drahé deti, rozhodnite sa
pre svätosť. Nech sa vaše obrátenie
a rozhodnutie pre svätosť začnú
dnes, a nie zajtra. Ja vás, milé
deti, všetkých volám na cestu
spásy a chcem vám ukázať cestu
do raja. Preto, milé deti, buďte
mojimi a rozhodnite sa so mnou
pre svätosť...(25. novembra 1998)
...Pozývam vás, aby ste sa teraz v
tejto dobe, ako nikdy predtým,
pripravili na Ježišov príchod.
Nech malý Ježiš zavládne
vo vašich srdciach a len potom
budete šťastní, keď Ježiš bude
vaším priateľom. Nebude vám
ťažké ani modliť sa, ani prinášať
obete, ani vydávať svedectvo
o Ježišovej veľkosti vo vašom
živote, pretože on vám dá silu a
radosť v týchto časoch. Svojím
príhovorom a modlitbami som
blízko pri vás a všetkých vás
milujem a žehnám...
(25. novembra 1993)
...Pozývam vás aj dnes na
obrátenie. Otvorte svoje srdce, milé
deti, vo svätej spovedi Bohu a
pripravte svoju dušu, aby sa mohol
vo vašom srdci znovu narodiť
malý Ježiš. Dovoľte mu, aby vás
pretvoril a zaviedol na cestu
pokoja a radosti. Milé deti,
rozhodnite sa pre modlitbu.
Najmä teraz, v tomto milostivom
čase, nech vaše srdce túži po
modlitbe...(25. novembra 2002)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Božia a nie ľudská láska
„Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam, aby ste so zvláštnou láskou
uskutočňovali a nasledovali všetky posolstvá, ktoré vám
dávam. Drahé deti, Boh si neželá, aby ste boli vlažní a
nerozhodní, ale aby ste sa mu úplne odovzdali. Viete, že
vás milujem a že pre vás horím láskou. Preto, drahé deti,
rozhodnite sa i vy pre lásku, aby ste horeli a spoznávali
každý deň Božiu lásku. Drahé deti, rozhodnite sa pre
lásku, aby láska prevládala vo všetkých vás, avšak nie
ľudská láska, ale láska Božia.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie." (20.11.1986)

I pre lásku je potrebné sa rozhodnúť a
odovzdaním sa Bohu v láske rásť. Hoci je
potrebné mať vždy na pamäti, že láska je
milosť a dar, predsa je potrebné aj slobodné rozhodnutie a vedomé, slobodné hľadanie tejto milosti. Ten kto sa rozhodne pre
lásku bude stále viac a viac spoznávať milovanú osobu a horieť za ňou. Problémom
mnohých dnešných ľudských „lások“ je
práve v tom, že láska s časom stráca odovzdanosť, zápal a pripravenosť byť tu pre
druhých. To znamená, že ľudská láska sa
unavuje. Božia láska zhára pre nás. Takisto je to aj s Máriinou láskou. Preto je vlažnosť a nerozhodnosť nehodná vrúcnej lásky, ktorá je nám darovaná. Ten, kto je vlažný a nerozhodný zostáva na pol ceste. Daruje sa čiastočne, neúplne. Táto čiastočnosť a neúplnosť sa prejavujú zvlášť vtedy,
keď nás láska k veciam a osobám zvedie
tak, že pre Boha nemáme ani miesto ani
čas. Ak naše srdce zhára viac pre osoby
a veci ako pre Boha, vtedy sa stalo to, čo by
sa nemalo stať: zámena, ktorá nie je hodná
človeka, stvorenia Božieho.
Mária nás v tomto posolstve s veľkou
materinskou láskou upozorňuje, aby sme
zostali v pravej láske. Božia láska nie je v
rozpore s ľudskou, ale je určite jej zábezpekou, dáva jej základ a zmysel. Avšak ľudská láska, ktorá sa vylučuje zo životného
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puta s Božou láskou sa ľahko stane nie iba
ťažkosťou, ale i úplnou prekážkou pre Božiu lásku. Mária nás tiež upozorňuje, že ak
všetky každodenné pokušenia, v ktorých sa
nachádza naša láska prekonáme a vyjdeme
z nich ako víťazi milujúci Boha vrúcnejšie,
rastieme aj v ľudskej láske.
Opäť sa nám kladie otázka: prečo sa
človek tak ľahko odvráti od lásky, ktorá je
základom jeho života a obráti sa k láske,
ktorá ho ničí. Aj tu, alebo práve v tomto bode, tušíme a odkrývame tajomstvo hriechu
a potrebu modlitby k Duchu Svätému, aby
sme spoznali pravdu a aby sme sa pre ňu
vrúcne rozhodli.
„Preto aj my odo dňa, keď sme to
počuli, neprestávame sa za vás modliť
a prosiť, aby ste boli naplnení
poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti
a duchovnej chápavosti, aby ste žili,
ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili
sa mu vo všetkom, tým, že budete
prinášať ovocie všetkých dobrých
skutkov a rásť v poznaní Boha, a aby
ste mocou jeho slávy upevnení všetkou
silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s
radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý
vás urobil súcimi mať účasť na podiele
svätých vo svetle.“ (Kol 1, 9 - 12)
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ROK VIERY

VERÍM V BOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO
nosť všetkých ľudí, správne používať stvoNaše vyznanie viery sa začína od Boha,
rené veci, v každej situácii dôverovať Bohu.
lebo „Boh je prvý a posledný“ (Iz 44,6), začiatok a koniec všetkého. Začína sa s BoV Izraeli je Boh nazvaný Otcom ako
hom Otcom, lebo Otec je prvá božská osoStvoriteľ sveta. Ešte väčšmi je Boh Otcom
ba Najsvätejšej Trojice. Katechizmus Katona základe Zmluvy a Zákona darovaného
líckej cirkvi používa pre 'Vyznanie viery'
ľudu, o ktorom hovorí: „Izrael je môj prvovýraz 'Symbol viery'. Náš Symbol viery sa
rodený syn“ (Ex 4,22). Je nazvaný aj Otzačína stvorením neba a zeme, lebo stvorecom kráľa Izraela. A celkom osobitne je
nie je začiatok a základ všetkých Božích
„Otcom chudobných“, sirôt a vdov, ktorí sú
diel. Verím v Boha - toto prvé tvrdenie Vypod jeho láskavou ochranou. Ježiš zjavil,
znania viery je aj najzákladnejšie. Celý
že Boh je „Otec“, v mimoriadnom zmysle:
Symbol viery hovorí o Bohu, a aj keď hovonie je Otcom iba ako Stvoriteľ, ale je večne
rí o človeku a o svete, robí to vo vzťahu k
Otcom vo vzťahu k svojmu jednorodenému
Bohu. Kresťanská viera vyznáva, že je iba
Synovi, ktorý je večne Synom iba vo vzťahu
jeden Boh, a to svojou prirodzenosťou, svok svojmu Otcovi: „Nik nepozná Syna, iba
jou podstatou a svojím bytím. Sám Ježiš
Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten,
potvrdzuje, že Boh je jediným Pánom a že
komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11,27).
ho treba milovať „z celého svojho srdca, z
Zo všetkých Božích vlastností sa vo Vycelej svojej duše, z celej svojej mysle a z
znaní viery spomína iba Božia všemohúccelej svojej sily“ (Mk 12, 29-30).
nosť: vyznávať ju, má veľký význam pre
Izrael mohol v priebehu svojich dejín
náš život. Veríme, že je univerzálna, lebo
zistiť, že Boh mal iba jediný dôvod, pre ktoBoh, ktorý všetko stvoril, všetko riadi
rý sa mu zjavil, a vyvolil si ho spomedzi
všetkých národov, aby bol jeho: svoju nezištnú lásku. A Izrael vďaka
svojim prorokom pochopil, že Boh
ho zasa len z lásky neprestáva zachraňovať a odpúšťať mu jeho nevernosť a jeho hriechy. Láska Boha
k Izraelu sa prirovnáva láske otca k
svojmu synovi. Táto láska je silnejšia ako láska matky k vlastným deťom. Boh miluje svoj ľud väčšmi ako
ženích svoju milovanú nevestu. Táto láska prekoná aj tie najväčšie nevernosti a pôjde až po ten najdrahší
dar: „Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3,
16).
Veriť v Boha, Jediného, a milovať
ho celou svojou bytosťou, má ne...Sám Boh stvoril viditeľný svet
smierne následky pre celý náš život:
v celej jeho nádhere,
znamená to spoznať Božiu veľkosť
a velebnosť, žiť vo vzdávaní vďamnohotvárnosti a poriadku...
ky, poznať jednotu a pravú dôstoj-
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a všetko môže; láskyplná, lebo Boh je náš
Otec; tajomná, lebo iba viera ju môže rozoznať, keď sa „prejavuje v slabosti“ (2 Kor
12,9). „Všetko, čo chce, robí“ (Ž 115,3). Božia všemohúcnosť nie je svojvoľná. Sv. Tomáš Akvinský píše: „V Bohu je moc a bytnosť, vôľa a rozum, múdrosť a spravodlivosť
to isté, takže v Božej moci nemôže byť nič, čo
by nemohlo byť v jeho spravodlivej vôli a v
jeho múdrom rozume“. Vieru v Boha, Otca
všemohúceho, môže skúsenosť so zlom
a utrpením podrobiť skúške. Niekedy sa
môže zdať, že Boh je neprítomný
a neschopný zabrániť zlu. Boh Otec však
zjavil svoju všemohúcnosť najtajomnejším
spôsobom
v
dobrovoľnom
ponížení
a v zmŕtvychvstaní svojho Syna, ktorými
premohol zlo. Ukrižovaný Kristus je teda
Božia moc a Božia múdrosť. „Lebo čo je
u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia,
a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia“ (1 Kor 1, 24-25). Nič nemôže tak posilniť našu vieru a nádej, ako keď sme vo svojom srdci pevne presvedčení, že Boh môže
všetko. Lebo keď ľudský rozum spozná, že
Boh je všemohúci, ľahko a bez zaváhania
bude súhlasiť so všetkým, čo treba veriť, aj
keby to bolo veľké a obdivuhodné a prevyšovalo by to poriadok a zákony prírody.
Prvý vatikánsky koncil hovorí: „Ľudský
rozum je už nepochybne schopný nájsť odpoveď na otázku o pôvode. Veď jestvovanie
Boha Stvoriteľa možno s istotou poznať z jeho diel svetlom ľudského rozumu“, hoci toto
poznanie často zatemňuje a skresľuje omyl.
Preto viera posilňuje a osvecuje rozum, aby
túto pravdu správne pochopil: „Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z
neviditeľného povstalo viditeľné“ (Hebr
11,3). Pravda o stvorení je taká dôležitá pre
celý ľudský život, že Boh vo svojej láskavosti chcel zjaviť svojmu ľudu všetko, čo je
o tom prospešné vedieť pre spásu. Okrem
prirodzeného poznania, ktoré môže mať o
Stvoriteľovi každý človek, Boh postupne
zjavil Izraelu tajomstvo stvorenia. On, ktorý
si vyvolil patriarchov, ktorý vyviedol Izrael
z Egypta, a ktorý tým, že si ho vyvolil, ho
utvoril a sformoval, zjavuje sa ako ten, kto-
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rému patria všetky národy zeme, celá zem,
ako
ten,
ktorý
sám
„stvoril nebo
a zem“ (Ž 115,15,15, 124,8, 134,3).
„Veríme, že Boh stvoril svet podľa svojej
múdrosti“, píše sv. Bonaventúra. Svet nie je
výtvorom
akejkoľvek nevyhnutnosti ani
slepého osudu alebo náhody. Veríme, že
pochádza zo svojej slobodnej vôle Boha,
ktorý chcel dať stvoreniam účasť na svojom
bytí, na svojej múdrosti a na svojej dobrote:
„Ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a
sú stvorené“ (Zjv 4,11). „Aké mnohoraké sú
tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil“ (Ž
104,24). „Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam“ (Ž
145,9). Keďže Boh môže stvoriť z ničoho,
môže tiež pôsobením Ducha Svätého dať
hriešnikom život duše tak, že v nich stvorí
čisté srdce, a zosnulým dať život tela
vzkriesením. Veď on, „oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet“ (Rim 4,17). A keďže
svojím Slovom mohol dať zažiariť svetlu v
temnotách, môže dávať aj svetlo viery tým,
čo ho nepoznajú.
Výraz „nebo i zem“ vo Svätom písme
znamená: všetko, čo jestvuje, celé stvorenie. Poukazuje aj na spojitosť, ktorá vnútri
stvorenia zároveň spája i odlišuje nebo
a zem: „zem“ je svet ľudí. Slovo „nebo“ alebo „nebesia“ môže označovať oblohu, ale aj
vlastné „miesto“ Boha, nášho „Otca, ktorý
je na nebesiach“ (Mt 5, 16), a v dôsledku
toho aj „nebo“, ktoré je eschatologickou slávou. Napokon slovo „nebo“ označuje
„miesto“ duchovných stvorení – anjelov,
ktorí obklopujú Boha. Sám Boh stvoril viditeľný svet v celej jeho nádhere, mnohotvárnosti a poriadku.
Prijmime, v tomto mesiaci, keď očakávame Ježišov príchod, do svojich sŕdc spolu s
ním aj nášho Otca, ktorému je všetko
možné.
zostavila Mária Sakmárová
Zdroje:
•

Katechizmus Katolíckej cirkvi

•

Sväté písmo
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SVEDECTVO

VIZIONÁRI HOVORIA
IVAN DRAGIĆEVIČ
Mária, Matka, k nám prichádza a
chce nám pomôcť. Prichádza, pretože
nás chce povzbudiť. Chce nás utešiť
a pomôcť nám rozpoznať to, čo nie je
správne; chce nám ukázať cestu k dobru
a k pokoju. Panna Mária k nám prichádza a prináša nám 'Boží liek'. Chce liečiť
naše choroby; s veľkou láskou, nežnosťou a materinským teplom obväzovať naše rany.
Prichádza, pretože nás chce viesť k
svojmu Synovi, k nášmu jedinému a
skutočnému pokoju, pretože súčasný
svet nám nemôže darovať pokoj. Prezidenti štátov a vlád nám nemôžu darovať
pokoj. Pokoj je iba v Bohu. Pokoj, ktorý
nám ponúka súčasný svet je pokojom, v
ktorom sa rýchlo sklameme. Preto nás
Panna Mária pozýva, aby sme sa rozhodli
pre Ježiša.
V jednom posolstve Panna Mária
povedala: „Drahé deti, dnes viac ako kedykoľvek predtým prechádza svet a ľudstvo ťažkými krízami. No najväčšia kríza,
drahé deti, je kríza viery v Boha, pretože
ste sa vzdialili od Boha, od modlitby. Drahé deti, dnešný svet a ľudstvo vykročili do
budúcnosti bez Boha. Drahé deti, dnes sa
vytratila z vašich rodín modlitba. Nemáte
čas jeden pre druhého - deti nemajú čas
pre rodičov, rodičia pre deti, matka pre
otca, otec pre matku. Z rodín sa vytratila
láska. Drahé deti, niet viac vernosti v
manželstvách. Je veľmi veľa zničených,
unavených rodín. Nastáva rozklad morálky.“
Panna Mária, Matka, k nám prichádza a všetkých nás pozýva – „Drahé deti,
navráťte modlitbu do svojich rodín. Postavte Boha na prvé miesto vo svojich rodi-
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nách. Spoločne s ním vykročte do budúcnosti. Drahé deti, iba návratom modlitby
do vašich rodín môže byť uzdravená vaša
rodina, prostredníctvom ktorej môže byť
uzdravené dnešné ľudstvo a celý svet.“
„Drahé deti, ak chcete, aby dnes bola
uzdravená Cirkev, musí byť najskôr
uzdravená rodina. “Neexistuje živá Cirkev
bez živej rodiny. Preto nás Panna Mária
pozýva, aby sa každá rodina stala živou
Cirkvou, živou kaplnkou, v ktorej sa
modlí.
Panna Mária nás chce vyviesť z tmy a
ukázať nám cestu svetla a cestu nádeje.
Preto Panna Mária hovorí: „Drahé deti,
ak budete silní vy, bude silná aj Cirkev.“
„Drahé deti, ak niet pokoja v srdci človeka, ak človek nie je naplnený pokojom,
ak niet pokoja v rodine - nemôže byť vo
svete pokoj. Preto vás, drahé deti, pozývam, aby ste nehovorili o pokoji, ale pokoj
uskutočňovali. Nehovorte o modlitbe, ale
žite modlitbu. Drahé deti, iba návratom
modlitby a pokoja do vašich rodín môže
byť duchovne uzdravená vaša rodina.“

Zdroj: http://www.medjugorjetoday.tv

Prevzaté z časopisu „Glasnik mira“
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Požehnané prežitie obdobia adventu,
radosť z očakávania narodenia nášho Pána,
srdce otvorené pre prijatie Spasiteľa a Kráľa pokoja
a plnosť milostí na príhovor Panny Márie
vám vyprosuje
Svetlo Máriino
Pozývame vás na:

Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 24.2. - 1.3. 2013
(Kontakt: Vladimir Chromek; tel +421 517 789 898; e-mail: v.chromek@gmail.com )

22. - 27.9. 2013
(Kontakt: Ondrej Valentín: e-mail: skristoftour@post.sk; tel: +421255567969,
+421903712534)
•


20. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja
a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín: 3. - 7.3. 2013
15. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 3. – 6. 7. 2013



18. Medzinárodný seminár pre kňazov: 8. – 13. 7. 2013

OZNAMY

•

MEDŽUGORIE

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
Оля Репетуха
tel. mob: + 387 63 707 636
olja_mr@ukr.net

LITVA

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:

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

www.medjugorje.ru

ANGLICKY:
www.medjugorje.net

LOTYŠSKO

UKRAJINSKY:

NEMECKY:

www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

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

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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