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Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe.
Nech sa vaša modlitba stane mocnou
ako živý kameň,
až kým sa svojimi životmi nestanete svedkami.
Vydávajte svedectvo o kráse vašej viery.
Som s vami a prihováram sa pred svojím Synom
za každého z vás.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

VYDÁVAJTE SVEDECTVO O KRÁSE VAŠEJ VIERY
Keď čítame posolstvá Panny Márie,
vidíme, aké časté a neúnavné sú materinské pozvania k modlitbe. Panna
Mária nás nepozýva k modlitbe kvôli
modlitbe. Jedinou jej starosťou
a snahou je povzbudiť nás, posmeliť
a ukázať nám cestu k stretnutiu
s Bohom, ktorého ona stretla
a spoznala. Chce, aby sme sa stali svedkami krásy viery v Boha Spasiteľa.
Modlitba sama o sebe nemá zmysel.
Je ako svetlo, ktoré osvecuje naše kroky
na ceste, ktorou kráčame. Modlitba je
prostriedok, bez ktorého nemôžeme prísť
k Bohu, stretnúť ho, spoznať jeho a jeho
dary.

...on sa stane úplne veľký a

O modlitbe je vždy ťažké hovoriť. Je
to skutočnosť, o ktorej sa nedá hovoriť.
Modlitba je niečo tak osobné a intímne.
Je to tajomstvo hlboko skryté v našom
srdci a to práve preto, lebo je
to stretnutie dvoch osôb – Boha a mňa
osobne. Možno sa aj my nachádzame
v situácii apoštolov, ktorí nevedeli ani čo
je modlitba, ani sa nevedeli modliť. No
mali odvahu zvolať: „Pane, nauč nás
modliť sa“ (Lk 11, 1).
V každom človeku je túžba po Bohu
a túžba po modlitbe. Túto túžbu do nás
vložil sám Pán. Sme stvorení na Boží
obraz, a preto je vzťah s Najsvätejšou
Trojicou – Otcom, Synom a Duchom
S v ä t ý m
–
v
podstate nášho
bytia, našej existencie. Svätý Pavol hovorí: „Lebo nevieme
ani to, za čo sa
máme modliť, ako
treba; a sám Duch
sa prihovára za nás
n e v y s l o v i te ľ n ý m i
vzdychmi.“ (Rim 8,
26).Ten istý Duch,
ktorý sa v Ježišovi
modlil, jasal a volal
„Abba, Otče“, je
prítomný aj v nás.
Aj v nás sa modlí
a obracia sa k Bohu
ako k Otcovi. Plameň modlitby v nás
zapaľuje
Pánov
Duch a my ho
ja malý;
musíme udržiavať.

vtedy je všetko dobré...
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Jeden príbeh zo
životov otcov púšte
hovorí o tom, ako
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skúsený
učiteľ zhromaždil svojich
učeníkov a pýtal sa ich: „Kde sa začína
modlitba?“
Prvý učeník odpovedá: „Modlitba sa
začína v núdzi. Keď sa ocitnem v súžení,
hneď sa obraciam k Bohu.“
Druhý hovorí: „Modlitba sa začína
v radosti. Keď jasám od radosti, moja
duša sa pozdvihne zo zovretia mojich
strachov a starostí a vzlietne k Bohu.“
Tretí povedal: „Modlitba sa začína
v tichu. Keď vo mne všetko zmĺkne, vtedy
začína hovoriť Boh.“
Štvrtý odvetil: „Modlitba sa začína
džavotom dieťaťa. Totiž, až vtedy, keď
budem ako dieťa a nebudem sa hanbiť
pred Bohom džavotať, on sa stane úplne
veľký a ja malý; vtedy je všetko dobré.“
Učiteľ hovorí: „Všetci ste správne odpovedali. Ale je ešte jeden počiatok, ktorý
je dôležitejší, než všetky tie, ktoré ste vymenovali. Počiatok modlitby spočíva
v samotnom Bohu. On začína, nie my.“
Boh je vždy prvý iniciátor, ktorý nám
prichádza v ústrety. Otázkou je: Nájde
otvorené dvere nášho srdca? Nájde v nás
ochotu prijať ho?
V súčasnom svete si môžeme všimnúť
paradox. Mnohí kresťania nepraktizujú
modlitbu, no hlad po modlitbe nebol
nikdy taký veľký. Nemôžeme oklamať
svoje srdce. Naše srdce hľadá toho, ktorý
jediný ho môže naplniť zmyslom
a plnosťou života. Tak ako naše srdce –
a teda my – potrebuje Pána, tak isto Pán
potrebuje nás. Pán si vybral cestu
slúženia svetu skrze nás.
Panna Mária nás pozýva k mocnej
modlitbe, ktorá jediná nás môže priviesť
k vydávaniu svedectva a zakúseniu krásy
našej viery – a ňou je krása stretnutia
s Bohom. Jedine modlitba srdca
a odovzdania života nás môže priviesť
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...Nikto nemôže ostať
taký istý, keď pocíti, že ho
niekto miluje...
k tejto skúsenosti. Tak ako hovorieval sv.
Bernardín Sienský: „Ak sa srdce nemodlí,
nadarmo jazyk hovorí.“ Pán vidí naše
srdce. Pred ním sa nemusíme ani
nemôžeme skryť. Potrebujeme ho tak,
ako potrebujeme k životu vzduch, ktorý
dýchame.
Nikto nemôže ostať taký istý, keď
pocíti, že ho niekto miluje. Božia láska
premieňa život a robí nás novými stvoreniami, ktoré sú schopné hovoriť druhým
o veľkých skutkoch, ktoré aj dnes chce
Boh konať v nás a skrze nás v tomto
svete.
Ježiš svojim apoštolom a učeníkom
povedal: „Budete mi svedkami až po
samý kraj zeme“ (Sk 1, 8). Svedok je ten,
ktorý videl a spoznal Pána, a ktorý ho aj
ďalej nosí a dáva druhým. Naše svedectvo nemôže druhým nič ani dokázať,
ani ich presvedčiť, no môže sa ich dotknúť. Môže v druhých zanechať ozvenu
Božej prítomnosti, ktorá je nám tak často
skrytá a tajomná.
Poslúchnime teda materinské slová
Panny Márie, aby sme najskôr my sami
zažili tú krásu, ku ktorej nás ona
neúnavne volá.
Modlime sa:
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá
Božia Rodička, neodvracaj zrak od
našich prosieb, pomôž nám v núdzi a
z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.
Fra Ljubo Kurtović
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MILÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Znovu počujeme Máriino materinské
pozvanie k modlitbe. Dnes nás naša
nebeská Matka učí jednoduchým príkladom
z prírody – „nech sa vaša modlitba stane
mocnou ako živý kameň“. A to je kameň
pevne zasadený v zemi, mocná skala, s
ktorou len tak ľahko nepohneme. Miestni
obyvatelia tu v Medžugorí vedia, čo je živý
kameň. Rastú s kameňom, sú obklopení
kameňom, vedia o ňom prirodzene viac ako
my. My vieme, že jeho prirodzenosťou je
pevnosť, staviame na ňom, je základnou
stavebnou jednotkou. Skala je symbolom
stálosti, pevnosti a neotrasiteľnosti. Vo
Svätom písme čítame ako Mojžiš zostúpil z
vrchu Sinaj s dvoma kamennými tabuľami,
na ktorých bolo od Pána vyrytých Desatoro
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Božích prikázaní. Vieme o Ježišovom
prisľúbení Petrovi: „A ja ti hovorím: Ty si
Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev
a brány pekelné ju nepremôžu“ (Mt 16, 18).
V ťažkých chvíľach môžeme spolu so
žalmistom
opakovať
slová
„buď mi
ochrannou skalou a opevneným hradom na
moju záchranu; veď ty si moja opora a moje
útočište“ (Ž 71, 3). Výraz 'modlitba mocná
ako kameň' môžeme rozumieť ako Ježišovo
podobenstvo o múdrom mužovi, ktorý si
postavil dom na skale: „Spustil sa dážď,
privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili
sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal
základy na skale“ (Mt 7, 25). Ak sa
nemodlíme môžeme sa nájsť v situácii
podobnej hlúpemu mužovi, ktorý si postavil
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dom na piesku: „Spustil sa dážď, privalili
sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten
dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké
rumovisko“ (Mt 7, 27).
Mária prirovnáva k živému kameňu
modlitbu. Takáto by mala byť dnes naša
modlitba. Mala by byť pevným základom
všetkých udalostí nášho každodenného
života. Tak ako nám to materinsky
pripomína v predchádzajúcich posolstvách:
„Dnes vám chcem povedať, aby ste sa
modlili pred každou prácou a aby ste ju
modlitbou skončili“ (5.7.1984); „...nech sa
vaše ráno začína rannou modlitbou a večer
sa končí vzdávaním vďaky. Milé deti, som s
vami, milujem vás, žehnám vás a prajem si,
aby každý z vás bol v mojom objatí.
Nemôžete byť v mojom objatí, ak nie ste
ochotní modliť sa každý deň“ (25.8.1995);
„Drahé deti, iba modlitbou môžete premôcť
každý
satanov
útok
na
každom
mieste.“ (7.8.1986); „Skrze utrpenie a smrť
Ježiša na kríži pochopíte, že aj vy sa môžete
stať pravými apoštolmi viery len modlitbou,
keď v jednoduchosti a modlitbe prežívate
vieru, ktorá je darom“ (25.3.1997); „Ešte ste
ďaleko od stretnutia s Bohom vo vašom
srdci. Preto trávte čo najviac času v modlitbe
a v poklone Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti
Oltárnej, aby vás on premieňal a vložil do
vašich sŕdc živú vieru a túžbu po večnom
živote. Všetko je pominuteľné,milé deti, iba
Boh je nepominuteľný“ (25.3.2008).
Panna Mária nás cez modlitbu vedie k
vydávaniu svedectva. Modlitba s vierou nás

...Skala je symbolom stálosti,
pevnosti a neotrasiteľnosti...

vedie k svedectvu. Túto hlbokú skúsenosť
môžeme pozorovať na životoch svätých.
Blahoslavená matka Terézia z Kalkaty nám
ju odovzdáva v spoznaní: „Ovocím ticha je
modlitba. Ovocím modlitby je viera. Ovocím
viery je láska. Ovocím lásky je služba.“
Pozvime Máriu do našich modlitieb. Ona
nás nenápadne, jednoducho povedie ďalej
cestou materinského slúženia a krásy
radostného svedectva našej viery.
Modlitba: Ježišu, ďakujeme ti za to, že
nám rozumieš. Ty si vedel, že nemôžeme
byť bez tvojej Matky. Ďakujeme ti za to, že i
dnes ťa vedie tvoja nesmierna láska k nám,
preto nám do našich dní posielaš Máriu.
Ona nám pripomína, čo je najdôležitejšie, a
to je priateľstvo s tebou v modlitbe, to si ty
sám – Máriina modlitba, jej skala.
Mária, i dnes sa ti úplne odovzdávame
ako milovaný učeník Ján. Tebe zverujeme
každú našu modlitbu. Vieme, že sa vtedy
modlíš s nami, veríš s nami. S tebou
chceme rásť, tvojim srdcom chceme vydávať
svedectvo o kráse našej viery. Premieňaj
nás svojou nežnou materinskou láskou na
tvojich apoštolov v tento čas.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 2. 2. 2013.
V

tento mesiac sa budeme modliť za

TÝCH, KTORÍ NESPOZNALI BOŽIU LÁSKU.

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 3 / 0 2

|5|

VIERA...

...Pozývam vás, aby sa tento
čas stal pre vás všetkých časom
svedectva. Vy, ktorí žijete
v Božej láske a zakúsili ste jeho
dary, dosvedčujte ich svojimi
slovami a životom, aby boli
na radosť a povzbudenie
druhým vo viere. Ja som s vami
a neustále sa prihováram pred
Bohom za vás všetkých, aby
vaša viera bola stále živá
a radostná a v Božej láske…
(25. septembra 2011)

...Povzbudzujte sa navzájom,
milé deti, k modlitbe a láske.
Nech sa vaša viera stane
povzbudením pre druhých, aby
viac verili a milovali.
Všetkých vás žehnám a
pozývam vás, aby ste boli
bližšie k môjmu srdcu a
srdcu malého Ježiša…
(25. decembra 2001)

...Znovu vás pozývam k viere.
Moje materinské srdce túži
po tom, aby vaše srdce bolo
otvorené, aby mu mohlo
povedať: "Ver!"
Deti moje, viera je to jediné,
čo vám v životných skúškach
dá silu. Ona vám obnoví dušu a
otvorí cesty nádeje. Ja som s
vami. Zhromažďujem vás okolo
seba, pretože vám chcem
pomôcť, aby ste vy mohli
pomáhať svojim blížnym
v odkrývaní viery, jedinej
životnej radosti a šťastia.
Ďakujem vám…
(2. októbra 2008)
...Aj dnes vás pozývam, aby ste
sa otvorili modlitbe. V uplynulom pôstnom období ste pochopili, akí ste malí a aká malá je
vaša viera. Milé deti, rozhodnite sa i dnes pre Boha, aby on vo
vás a skrze vás menil srdcia ľudí, ale aj vaše srdcia. Buďte radostnými nositeľmi zmŕtvychvstalého Ježiša v tomto nepokojnom svete, ktorý túži
po Bohu a po všetkom,
čo je od Boha...
(25. apríla 2003)
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...Nech sa vám tento čas stane
časom osobnej modlitby, aby
vo vašich srdciach rástlo
semeno viery a nech vyrastie
do radostného svedectva
pre druhých. Som s vami
a chcem vás všetkých
povzbudiť: vzrastajte a
radujte sa v Pánovi,
ktorý vás stvoril…
(25. januára 2010)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Z lásky k Bohu a k vám
„Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých pozvať, aby
ste v novom roku prežívali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, viete, že som kvôli vám zostala tak
dlho, aby som vás naučila, ako máte kráčať na ceste
svätosti. Preto, drahé deti, modlite sa bez prestania
a žite podľa posolstiev, ktoré vám dávam, lebo to robím s veľkou láskou k Bohu i k vám. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“ (1.január 1987)

Je začiatok nového obdobia: Nový rok
a sviatok Materstva blahoslavenej Panny
Márie. Panna Mária nás pozýva, lebo je
Matka. A pretože je aj múdra a dobrá učiteľka, ktorá prijíma svojich ako dar, využíva tento moment k novým povzbudeniam. Už je vyslovených veľa posolstiev.
Ak nebudeme podľa nich žiť, zostanú
mŕtvou literou. Ten čas, ktorý nám je daný je pre nás jediným časom, ktorý máme
k dispozícii. Iný čas na zemi pre nás nebude. Deň, v ktorom žijeme, aj keď nie je
posledným dňom, určite je o jeden menej
na Zemi alebo o jeden bližšie k smrti, respektíve k večnosti. Cesta, ktorá je pred
nami, deťmi Panny Márie, je cestou svätosti. Je to cesta, ktorou kráčala Mária.
Ona, čistá od hriechu, rástla v láske. Vedie nás tou istou cestou svätosti, ale naša
cesta je jednako najskôr cestou očisťovania. Tým, že sa očisťujeme, stávame sa
svätými. Oslobodzujúc sa od zla a tmy
stávame sa schopnými pre dobro a svetlo.
Táto cesta je obklopená utrpením, ale je
to cesta, ktorá je najdôstojnejšia človeka.
Neísť tou cestou znamená zotrvať v zle
a byť vystavený skaze.
Sme zasvätení Márii a Mária sa zasvätila nám. Najskôr sa zasvätila Bohu
a z tohto odovzdania sa vyplýva povinnosť
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vyučovať nás. Mária to všetko koná
z lásky k Bohu. Láska k Bohu nás vždy
privádza k človeku. Mária je zodpovedná
za náš rast. Naše napredovanie je jej prínos k oslave Boha Stvoriteľa. Mária je neúnavná, pretože miluje aj Boha, aj nás,
svoje deti. Neúspechy ju neoslabujú, lebo
verí v Božiu všemohúcnosť, ktorú svojou
živou vierou zakúsila. Preto ju naše slabosti a hriechy nezastavujú. Nové obdobie nie je pre ňu obdobím, v ktorom sa
snažila pôsobiť, ale je pre ňu novým podnetom pre nové úsilie. Aj pre nás osobne
by to mal byť podnet, aby sme s novým
oduševnením prijali všetky posolstvá, respektíve Evanjelium, a z lásky k sebe samým, k Márii a k Bohu prijali nové obdobie ako dar a žili ho ako dar!
„Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a
tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa tvoja
cesta stala známou na zemi a tvoja spása
medzi všetkými národmi. Bože, nech ťa
velebia národy, nech ťa velebia všetky
národy. Nech sa tešia a jasajú národy, že
spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy
na zemi. Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy. Zem vydala
svoj plod; nech nás požehná Boh, náš
Boh; nech nás Boh požehná a nech si ho
ctia všetky končiny zeme.“ (Ž 67, 2 – 8)
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ROK VIERY

VYZNANIE VIERY...
VERÍM V BOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO,
STVORITEĽA NEBA I ZEME, I V JEŽIŠA KRISTA,
JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA,

KTORÝ SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO,
NARODIL SA Z MÁRIE PANNY,
TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA, BOL UKRIŽOVANÝ,
UMREL A BOL POCHOVANÝ.
ZOSTÚPIL K ZOSNULÝM,
TRETIEHO DŇA VSTAL Z MŔTVYCH,
VYSTÚPIL NA NEBESIA,
SEDÍ PO PRAVICI BOHA OTCA VŠEMOHÚCEHO,
ODTIAĽ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I MŔTVYCH.
VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO,
V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU,
V SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH, V ODPUSTENIE HRIECHOV,
VO VZKRIESENIE TELA A V ŽIVOT VEČNÝ.
AMEN.

Slávili sme obdobie Adventu a Vianoc.
Teraz sa nám ponúka téma počatia
a narodenia nášho Spasiteľa.
Cirkev preberá výraz svätého Jána
„Slovo sa telom stalo“ (Jn 1, 14),
a nazýva vtelením skutočnosť, že Boží
Syn prijal ľudskú prirodzenosť, aby v nej
uskutočnil našu spásu. Cirkev ospevuje
tajomstvo vtelenia v hymnuse, ktorý
uvádza svätý Pavol: „Zmýšľajte tak ako
Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť nepridŕžal sa svojej rovnosti
s Bohom, ale zriekol sa seba samého,
vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol
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pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal
sa poslušným až na smrť, až na smrť na
kríži“ (Flp 2, 5-8). Viera v skutočné vtelenie Božieho Syna je rozpoznávacím znakom kresťanskej viery. „Božieho Ducha
poznáte podľa toho: Každý duch, ktorý
vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je
z Boha“ (1 Jn 4, 2). Také je radostné presvedčenie Cirkvi už od jej začiatku, keď
ospevuje veľké „tajomstvo nábožnosti: On
sa zjavil v tele“ (1 Tim 3, 16). Jedinečná
a celkom neobyčajná udalosť vtelenia
Božieho Syna neznamená, že Ježiš Kristus je sčasti Boh a sčasti človek, ani že
je výsledkom nejasného zmiešania bož-
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ského s ľudským. Stal sa skutočne človekom a pritom zostal skutočne Bohom.
Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek. Túto pravdu viery musela Cirkev
v prvých storočiach brániť a objasňovať
proti bludom, ktoré ju falšovali.
Zvestovaním Panne Márii sa začína
„plnosť času“ (Gal 4, 4), čiže splnenie
prisľúbení a príprav. Mária je povolaná
počať toho, v ktorom bude telesne prebývať „celá plnosť božstva“ (Kol 2, 9). Božia
odpoveď na jej otázku: „Ako sa to stane,
veď ja muža nepoznám?“ (Lk 1, 34) poukazuje na moc Ducha: „Duch Svätý zostúpi na teba“ (Lk 1, 35). Poslanie Ducha
Svätého je vždy spojené s poslaním Syna
a je naň zamerané. Duch Svätý, ktorý je
Pán a Oživovateľ, je poslaný posvätiť lono Panny Márie a božsky ju oplodniť,
aby tak počala Otcovho večného Syna
v ľudskej prirodzenosti, ktorú z nej prijal. Jednorodený Syn Otca, počatý ako
človek v lone Panny Márie, je Kristus,
čiže pomazaný Duchom Svätým už od
začiatku svojej ľudskej existencie, hoci
sa to stane známym len postupne: pastierom, mudrcom, Jánovi Krstiteľovi,
učeníkom. Celý život Ježiša Krista bude
teda dávať najavo, ako ho „Boh pomazal... Duchom Svätým a mocou“ (Sk 10,
38).
„Boh poslal svojho Syna“ (Gal 4, 4),
ale aby mu dal telo, chcel slobodnú spoluprácu jedného stvorenia. Preto si od
večnosti za matku svojho Syna vyvolil
jednu z dcér Izraela, židovské dievča
z Nazareta. Aby Mária mohla byť matkou
Spasiteľa, bola od Boha obdarovaná darmi hodnými takej veľkej úlohy. Anjel
Gabriel ju vo chvíli zvestovania pozdravuje ako plnú milosti. A skutočne, aby
mohla dať slobodný súhlas svojej viery
zvestovaniu svojho povolania, bolo potrebné, aby ju úplne viedla Božia milosť.
Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku „Celá svätá“ a oslavujú ju ako
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„uchránenú od akejkoľvek škvrny hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú
a utvorenú ako nové stvorenie“. Z Božej
milosti Mária počas celého svojho života
zostala čistá od akéhokoľvek osobného
hriechu. Keď Mária dala svoj súhlas Božiemu slovu, stala sa Ježišovou matkou
a nezdržiavaná nijakým hriechom prijala
celým srdcom spasiteľnú Božiu vôľu
a celkom sa zasvätila osobe a dielu svojho Syna, aby v závislosti od neho a spolu
s ním s pomocou Božej milosti slúžila tajomstvu vykúpenia. Ona, ako hovorí svätý Irenej, poslušnosťou sa stala príčinou
spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie. Preto viacerí dávni Otcovia vo svojom
ohlasovaní radi s ním tvrdia: Uzol Evinej

Zdroj: http://santroch.blog.idnes.cz/c/130326/Vzpominacek-25-brezna.html

„Slovo sa telom stalo“
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...poslušnosťou sa stala
príčinou spásy pre seba a
pre celé ľudské pokolenie...
neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť. Čo zviazala panna Eva neverou, to
Panna Mária rozviazala vierou. A pri porovnávaní s Evou nazývajú Máriu matkou žijúcich a častejšie zdôrazňujú: Skrze Evu smrť, skrze Máriu život. Evanjeliové texty pokladajú panenské počatie
za Božie dielo, ktoré prevyšuje každé
ľudské chápanie a každú ľudskú možnosť. „To, čo sa v nej počalo je z Ducha
Svätého“ (Mt 1, 20) povedal anjel Jozefovi o Márii, ktorá mu bola zasnúbená.
Cirkev v tom vidí splnenie Božieho prisľúbenia daného prostredníctvom proroka Izaiáša: „Hľa panna počne a porodí
syna“ (Iz 7, 14). Prehĺbenie viery
v panenské materstvo priviedlo Cirkev
k vyznávaniu skutočného a trvalého Máriinho panenstva aj pri pôrode Božieho
Syna, ktorý sa stal človekom. Veď Kristovo narodenie nezmenšilo, ale posvätilo
jej panenskú neporušenosť. Liturgia Cirkvi oslavuje Máriu ako vždy pannu. Ježiš
sa počal z Ducha Svätého v lone Panny
Márie, lebo je nový Adam, ktorým sa začína nové stvorenie: „Prvý človek zo zeme
je pozemský, druhý človek je z neba“ (1
Kor 15, 47).
Pokiaľ ide o Kristov život, Vyznanie
viery výslovne nehovorí nič
o tajomstvách Ježišovho skrytého
a verejného života; ale články viery týkajúce sa Ježišovho vtelenia a jeho Veľkej
noci osvetľujú celý Kristov život. Život
Krista je zjavením Otca: jeho slová
a skutky, jeho mlčanie a utrpenie, jeho
spôsob bytia a hovorenia. Ježiš môže povedať: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9)
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a Otec zasa: „Toto je môj vyvolený Syn,
počúvajte ho“ (Lk 9, 35). Keďže sa náš
Pán stal človekom, aby plnil Otcovu vôľu, aj najmenšie črty jeho tajomstiev
nám zjavujú Božiu lásku k nám. Celý
Kristov život je tajomstvom vykúpenia.
Vykúpenie dostávame predovšetkým skrze krv vyliatu na kríži, ale toto tajomstvo
pôsobí v celom Kristovom živote: už
v jeho vtelení, ktorým sa stal chudobným, aby nás obohatil svojou chudobou,
v jeho skrytom živote, ktorý jeho poslušnosťou napráva našu neposlušnosť,
v jeho slove, ktoré očisťuje jeho poslucháčov, v jeho uzdraveniach
a vyháňaniach diablov, ktorými „vzal na
seba naše slabosti a niesol naše choroby“ (Mt 8, 17), v jeho zmŕtvychvstaní,
ktorým nás ospravedlňuje. Ježiš sa
v celom svojom živote prejavuje ako náš
vzor. Je dokonalý človek, ktorý nás pozýva, aby sme sa stali jeho učeníkmi
a nasledovali ho. Svojou poníženosťou
nám dal príklad, ktorý máme nasledovať, svojo u mo dlitbou p riťahuj e
k modlitbe, svojou chudobou vyzýva, aby
sme dobrovoľne prijímali núdzu
a prenasledovanie. Kristus spôsobuje,
aby sme všetko, čo žil on, mohli žiť
v ňom a on to mohol žiť v nás.
Boží Syn sa svojím vtelením určitým
spôsobom zjednotil s každým človekom.
Sme povolaní, aby sme boli jedno s ním,
ako údom svojho tela nám dáva účasť na
tom, čo prežil vo svojom tele pre nás
a ako náš vzor.

zostavila Mária Sakmárová
Zdroje:
•

Katechizmus Katolíckej cirkvi

•

Sväté písmo
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Mal som desať rokov, keď sa
v Medžugorí začali zjavenia. Vyrastal
som obyčajným spôsobom, ako miestne
deti: o Bohu som nerozmýšľal veľa, hoci
som chodil na svätú omšu a modlil som
sa, neprežíval som vo svojom srdci nič
také, čo prežívam teraz. Keď som prvýkrát uvidel Pannu Máriu a pozrel som sa
jej do očí, pocítil som hĺbku lásky, ktorou ma miluje a uvedomil som si, že ona
je mojou Matkou. Bolo to niečo mimoriadne. Slovami sa to nedá opísať. Vo
svojom srdci som pocítil, že začína môj
nový život. Čo na to povedať? Môžem len
dať svoje „áno“ Panne Márii, byť pripravený na všetko to, k čomu ma chce viesť.
A Panna Mária ma chce viesť k jednému
cieľu, tak ako tam chce viesť nás všetkých – tým cieľom je Ježiš Kristus.
Medžugorie je škola, v ktorej nás Panna Mária učí. Už na začiatku zjavení sa
obrátila k nám s posolstvami, v ktorých
nás pozýva k modlitbe, obráteniu, pokoju, pôstu a svätej omši. Ja som bol vtedy
dieťa, mal som desať rokov. Pýtal som sa
sám seba, či tieto posolstvá budem môcť
niekedy žiť, zahrnúť ich do svojho života.
Ale uvedomoval som si jednu vec: ak niekoho naozaj miluješ – tak ako som začal
milovať Pannu Máriu, ako som začal milovať Ježiša – nič nie je ťažké. Tak isto
hovorí aj Panna Mária: „Drahé deti, stačí,
ak otvoríte svoje srdcia a ja urobím všetko ostatné!“ A skutočne, v Medžugorí by
ste všetci mali povedať Panne Márii svoje
„áno“. Povedzte jej: „Panna Mária, odteraz chcem začať žiť s tebou! Chcem, aby
tvoj Syn vstúpil do môjho života a bol
v ňom na prvom mieste.“
Panna Mária nás pozýva ku každodennej modlitbe a modlitbe svätého ruženca. A čo je v modlitbe dôležité? To, čo
Panna Mária vždy zdôrazňuje – aby modlitba bola modlitbou srdca.
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A ešte jedna dôležitá vec: žiadame odpovede na všetky životné otázky. Viem koľko pútnikov prichádza do Medžugoria
a koľko otázok mi kladú. Všetci chcú
niečo vedieť a dávajú mi otázky, na ktoré
nikdy nebudem môcť dať odpoveď. Ale
Panna Mária nás učí a hovorí: „Modlite
sa a skrze modlitbu nájdete odpovede na
všetky otázky.“
Taktiež nás Panna Mária pozýva, aby
sme sa modlili vo svojich rodinách, aby
sme Boha postavili na prvé miesto
a vyhradili si vo svojich rodinách čas pre
Boha. Pretože, ak je Boh v našich rodinách, potom naozaj môžeme mať sväté
rodiny, tak ako Panna Mária nespočetnekrát opakuje: „Chcem, aby ste boli
svätí, aby vaše rodiny boli svätými rodinami.“ Čo môže byť krajšie, než to, keď
sa mladí ľudia vrátia z Medžugoria a povedia svojim rodičom: „Chceme sa s vami
modliť! Chceme, aby od tohto dňa bol
v našej rodine prítomný Boh a aby sme si
vždy našli pre neho čas.“ To by bol naj-

Zdroj: http://www.medjugorjetoday.tv/4075/jakovs-apparition-lasted-11-minutes/
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VIZIONÁRI HOVORIA - JAKOV ĆOLO

krajší dar, ktorý by sme Panne Márii
mohli dať.
Panna Mária nás taktiež pozýva, aby
sme sa v stredu a piatok postili. Aký
pôst od nás vlastne chce? Žiada nás, aby
sme sa postili z lásky a v tichosti.
A myslím si, že nepotrebujú všetci vedieť, že sa postíme. Mnohí vravia, že postiť sa je ťažké. Už som spomenul: „Ak
niekoho milujeme, nič nie je ťažké.“ Ale
prečo sa postíme? Spomeňme si na slová
Panny Márie, keď nám povedala vo svojom posolstve: „Modlitbou a pôstom môžete dosiahnuť všetko, môžete zastaviť aj
vojny.“ A preto sa potrebujeme postiť.
V čom často robia ľudia chybu? Všetci máme v živote ťažké chvíle, a čo ľudia
hovoria? Hovoria: „Bože, kde si? Prečo
nám nepomôžeš?“ Ale musíme sa seba
samých niečo opýtať a položiť si jednu
otázku: kde sme boli vo svojom živote,
koľko času sme venovali Bohu, koľko
sme sa modlili, ako sme vychovávali svoje deti, akým príkladom sme boli, čo sme

urobili pre to, aby sa nestalo toto všetko
– toto zlo, ktoré sa odohráva dnes vo svete? Boh je stále s nami. Ale, žiaľ, my veľakrát kvôli našim hriechom nechceme,
aby tu Boh bol. Potrebujeme sa naučiť
vložiť svoje životy do Božích rúk a Bohu
odovzdať všetko, čo sa v nich odohráva.
Dnes sa mnohí mladí ľudia pripravujú
na manželstvo a čo robia? Keď sa sobášia hovoria: „Nechceme ešte deti, musíme
si sami trochu užiť.“ Potom: „Musíme
splatiť svoj dom.“ Neskôr: „Teraz potrebujeme venovať trochu času sebe.“ A potom:
„No a teraz chceme jedno dieťa!“
Neodovzdávame svoje životy do Božích rúk. Sami chceme rozhodovať
o svojich životoch, a keď sa ocitneme
v ťažkých okamihoch, čo sa potom odohráva? Nechápeme...
Ak je Boh s nami, ak sú naše životy
v jeho rukách, vždy budeme vedieť kadiaľ ísť, vždy budeme poznať odpoveď na
všetky svoje otázky.

POZVANIE K MODLITBE ZA KŇAZOV
Pozývame vás k vytvoreniu 7-členných
modlitbových skupín, v ktorých sa spoločne budeme modliť za konkrétneho
kňaza. Skupiny, ktoré sa rozhodnú zúčastniť sa tejto modlitby si samé rozdelia
jednotlivé dni v týždni, počas ktorých sa
budú modliť a obetovať za kňaza. Meno
kňaza si skupiny môžu vybrať samé alebo môžu požiadať o meno z nášho Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Každý člen skupiny tak dostane jeden
deň v týždni, v ktorom všetky modlitby,
obety a utrpenia môže obetovať za zvere-
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ného kňaza. Modlitby, ktoré sa bežne
modlíte, môžete taktiež zahrnúť do tohto
úmyslu. Ak by ste nechtiac zanedbali
modlitbu za kňaza, nie ste viazaní hriechom, pretože je to vaše predsavzatie. Ak
by ste sa rozhodli s týmto záväzkom
skončiť, bolo by dobré skontaktovať sa
s vedúcim skupiny, aby sme mohli nájsť
náhradu a pokračovať v reťazci modlitieb.
Tieto naše modlitby za kňazov nie sú
novým hnutím, ale sú ovocím modlitieb
vo večeradlách. Panna Mária nás prosí:
„Veriaci nech utvoria okolo kňazov môj
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verný zástup, moje biele vojsko...“ (PMK*,
1. 11. 1973). V modrej knihe Panna Mária hovorí: „Toto víťazstvo začne záchranou mnohých mojich úbohých synov - kňazov, ktorí zblúdili. Utvorte nepretržitý reťazec modlitby a lásky, aby ste prosili o ich
záchranu, aby sa moje Nepoškvrnené Srdce stalo pre nich najbezpečnejším útočišťom...“ (PMK*, 9. 7. 1975)
Dňa 11. 3. 2004 Mons. J. Babjak SJ,
prešovský eparcha, schválil text modlitby
za kňazov, ktorý máme vytlačený na
obrázkoch pre 7-členné skupiny. A žehná
všetkým, ktorí sa do týchto modlitieb
zapojili.
Prosíme vedúcich skupín, aby nám
napísali svoju adresu a meno kňaza, za
ktorého sa chcú modliť. Podľa záujmu
skupín môžeme vedúcim taktiež poslať
obrázky s modlitbou za kňazov.
Za vás všetkých, ktorí sa pripojíte k
tomuto apoštolátu sú slúžené každý
mesiac, poslednú stredu, sväté omše, aby
ste mali silu vytrvať v tomto apoštoláte.

KONTAKT:
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie, Jesenského 26, 040 01 Košice
email: marta@maria.sk
∗

Panna Mária Kráľovná, Don Gobbi: Kňazom, najmilším
synom Panny Márie (Modrá kniha)

Pozývame vás na:
MEDŽUGORIE
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

•

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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MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE LEKÁROV
A ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL
Téma: Duchovná obnova pre dušu a telo
Medzinárodný seminár pre lekárov a zdravotnícky personál sa bude konať
v Medžugorí od 7. do 11. mája 2013.
Program

OZNAMY

Utorok, 7. mája 2013
14.00 Registrácia účastníkov
17.00 Úvod seminára
18.00 Večerný modlitbový program (ruženec, sv. omša...)
Streda, 8. mája 2013
8.00 Modlitba na Podbrde – vrch zjavenia
11.00 Prednáška
12.00 Tichá poklona Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
16.00 Prednáška, svedectvo, rozhovor
18.00 Večerný modlitbový program
22.00 Adorácia
Štvrtok, 9. mája 2013
9.00 Ranná modlitba
10.00 Prednáška
12.00 Tichá poklona Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
16.00 Prednáška
18.00 Večerný modlitbový program
20.00 Adorácia
Piatok, 10. mája 2013
8.00 Modlitba s výstupom na vrch Križevac
15.00 Prednáška
18.00 Večerný modlitbový program
20.00 Poklona krížu
Sobota, 11. mája 2013
9.00 Modlitba
10.00 Prednáška
12.00 Skúsenosti účastníkov
13.00 Záverečná sv. omša

Prednášajúci na seminári:
Fra Ante Vučković, OFM sa narodil v roku 1958 v Sinji v početnej rodine. Je členom františkánskej provincie Najsvätejšieho Vykupiteľa so sídlom v Splite. Seminár a klasické gymnázium skončil v Sinji a teológiu v Makarskej a Záhrebe. Za
kňaza bol vysvätený v roku 1983. Po ukončení kaplánskej služby v Metkovići a
Mníchove študoval filozofiu v Mníchove a Ríme, kde získal doktorát na dimenzii
poslucháča u Martina Heideggera. Prednášal filozofiu v Ríme na Pápežskej univerzite Antonianum a na Františkánskej teologickej fakulte v Makarskej. Je dekanom
a profesorom na Katolíckej bohosloveckej univerzite v Splite, kde zároveň prednáša
na Filozofickej fakulte. Vedie duchovné cvičenia, semináre a duchovné obnovy. Je
duchovný sprievodca a poradca. Vydal niekoľko kníh. Publikuje v odborných a populistických časopisoch.

Seminár sa bude konať v hale za kostolom. Poplatok za účasť je 40 € za osobu.
Prihlásiť sa možno prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr alebo
faxom: 00387-36-651 999 (pre Mariju Dugandžić). Počet účastníkov je kvôli
priestoru obmedzený, preto vás prosíme, aby ste svoju registráciu zaslali čo
najskôr. Taktiež prosíme všetkých účastníkov, aby si samostatne zabezpečili
ubytovanie v Medžugorí.
Kvôli organizácii semináru a pre vaše ubezpečenie vás prosíme, aby ste sa považovali za zaregistrovaných , až keď dostanete kladnú odpoveď. Ak odpoveď
nedostanete, znamená to, že sme nedostali vašu prihlášku a nie ste ešte zaregistrovaní, pretože ste svoj e-mail zaslali na nesprávnu adresu, alebo máte v
počítači vírus a emaily sú automaticky blokované. Preto sa môžete považovať

OZNAMY

Fra Marinko Šakota, OFM sa narodil v Čitluku 12. júla 1968. Základnú školu
navštevoval v Čitluku, ako aj prvý ročník strednej školy. Potom sa rozhodol pre
františkánske povolanie a nastúpil do Františkánskeho seminára vo Visokom. Tu
skončil 2. ročník gymnázia a ďalšie dva ročníky na Jezuitskom gymnáziu v
Dubrovníku, kde aj maturoval. Františkánsky habit si obliekol 15. júla 1987 v
Humci, kde strávil rok v noviciáte. Od roku 1988 do roku 1989 bol na vojenskej
službe v JNA (juhoslovanskej národnej armáde). Študoval filozofiu a teológiu v Sarajeve na Františkánskej teologickej fakulte (1989-1990), pokračoval v Záhrebe na
Jezuitskej univerzite (1990-1992) a štúdiá ukončil vo Fulde (v Nemecku) v rokoch
1992-1995, kde obhájil doktorandskú prácu. Večné sľuby skladal v Širokom Brijegu v roku 1993. Za diakona bol vysvätený v Záhrebe 10. februára 1996, za kňaza
bol vysvätený vo Frohnleitene 13. júla 1996.
Prvú službu konal vo františkánskom kláštore v Innsbrucku, kde vypomáhal jeden
rok (1996-1997), potom ako duchovný asistent vo Frohnleitene (1997-1998) a ako
kaplán v Augsburgu (1998-2000). V Mostare pôsobil ako kaplán (2000-2003) a potom bol farárom v Gradnići (2003-2010). Od septembra 2010 slúžil ako kaplán v
Medžugorí. Po smrti miestneho farára sa fra Marinko stal správcom farnosti
Medžugorie.

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.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

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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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.
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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