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„

Drahé deti!

Aj dnes vás pozývam k modlitbe.
Hriech vás priťahuje k pozemským veciam,
avšak ja som vás prišla viesť
k svätosti a Božím veciam.
Bojujete s tým, čo je dobré a zlé vo vás a v tomto boji
strácate svoje sily. Preto, deti moje,
modlite sa, modlite sa, modlite sa,
kým sa vám modlitba nestane radosťou
a váš život jednoduchým kráčaním k Bohu.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

K SVÄTOSTI S PANNOU MÁRIOU
„Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Hriech vás priťahuje k pozemským veciam,
avšak ja som vás prišla viesť k svätosti a Božím veciam.
No vy bojujete a svoje sily strácate v boji s dobrým a zlým, čo je vo vás.
Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane
radosťou a váš život jednoduchým kráčaním k Bohu.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. februára 2013)
Nachádzame sa v roku, ktorý pápež
Benedikt XVI. vyhlásil za Rok viery. Ako
on sám zdôraznil, vyhlásenie Roku viery
a novej evanjelizácie nie je kvôli výročiu II.
vatikánskeho koncilu, ale preto, že potreba
zdôrazňovať
dôležitosť
viery
a dosvedčovať krásu a radosť toho, že patríme Kristovi je dnes ešte väčšia ako pred
päťdesiatimi rokmi. Pápež hovorí o stále
väčšom duchovnom spustošení, ktoré sa
šíri v srdciach ľudí. Hovorí o zabudnutí na
Boha, ktoré dnes prevláda, a o stále väčšom rozpore medzi vierou a životom. Prevláda nedostatočné poznávanie svojej
vlastnej viery, lebo to, čo nepoznáme ne-

môžeme ani milovať. Aj napriek všetkým
týmto negatívnostiam sa z človeka nemôže
vytratiť základná potreba odpovedať na
konečný zmysel svojho života. V človeku
ostáva neuhasiteľný smäd po Bohu. To je
smäd, ktorý nemôže uhasiť nikto a nič,
jedine Boh.
V tejto duchovnej púšti, ktorá sa stále
viac šíri v srdciach ľudí je Medžugorie už
takmer tridsaťdva rokov duchovnou oázou, v ktorej veriaci nachádzajú svetlo pre
svoje kráčanie vo svätosti. Materinský
hlas Kráľovnej pokoja ticho a vytrvalo pozýva a volá svoje deti. Počujú ho tí, ktorí si
ho prajú a chcú počuť.

...Viera je zadarmo daný Boží dar,
treba ju pestovať, chrániť a udržiavať...
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Je nemožné rásť vo svätosti bez daru
viery. Hoci je viera zadarmo daný Boží
dar,
treba
ju
pestovať,
chrániť
a udržiavať. Boh daruje vieru tým, ktorí
sú pripravení prijať ju. Boh sa vždy daruje, nikdy nevnucuje.
Bez viery nemôže Kristus prebývať
v našich srdciach. Len skrze vieru sa
Kristus stáva „Božou mocou“ v našich životoch. Len vierou prijímame Krista a jeho
Cirkev ako našu cestu, život a spásu. Bez
viery zostaneme kresťanmi, ktorí nemajú
v sebe život, t.j. kresťanmi len na papieri.
Viera nie je súhlas nášho rozumu
s nejakými pravdami viery, ale stretnutie
s Osobou, tzn. vstupovanie do živého
vzťahu s Bohom, ktorý chápeme ako vychádzanie zo seba samých.
Na tejto ceste viery nám Boh posiela
a daruje Matku svojho Syna. V jej zjaveniach a blízkosti spoznávame Božiu starostlivosť. Vidíme ako veľmi Bohu záleží
na nás a na našej spáse. V slovách Panny
Márie srdce dieťaťa spoznáva slová svojej
nebeskej Matky: „Drahé deti! Aj dnes som
s vami v modlitbe, aby vám Boh dal ešte
väčšiu vieru. Deti moje, vaša viera je malá
a ani si neuvedomujete, nakoľko ste, napriek tomu, neochotní prosiť Boha o dar
viery.“ (25. augusta 2002) „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. september 2011) „Deti moje, dosvedčujte svojimi životmi vieru a modlite sa, aby viera zo
dňa na deň rástla vo vašich srdciach.“ (25.
január 2012).
V človeku je vpísaná základná potreba
viery a dôvery. Nemôžeme sa stať ľuďmi
bez
vzájomného
prijímania
a obdarovávania sa dôverou. Ako hovorí
Julia Kristeva, existuje „nevysloviteľná potreba veriť“ každému, každučkému človeku. Boh je základom viery a dôvery i v človeka. On je základom dôvery a nádeje
v lepšiu budúcnosť aj večnosť pre človeka
i ľudské dejiny.
Pri kráčaní k Bohu nám Panna Mária
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...Milovať znamená darovať
všetko aj seba samého...
pomáha svojou prítomnosťou a svojimi povzbudzujúcimi slovami. Preto nás pozýva
k modlitbe. Modlitba a viera nie sú dve samostatné skutočnosti, ale sú v tesnom
spojení. Viera je splynutie s Kristom
a zverovanie seba samého jemu. Modlitba
je odovzdávanie sa Kristovi, aby nás prijal
a premenil. Viera znamená priznať si svoju
vlastnú bezmocnosť a očakávať všetko od
Boha. Modlitba je existenciálny stav pred
Bohom, v ktorom on napĺňa našu
prázdnotu mocou Ducha Svätého. Modlitba je realizácia a aktualizácia našej viery
v Boha. Bez modlitby ostávame prázdni a
nemáme čo dať. Druhých môžeme nasýtiť
len tým, čo prijmeme od Boha.
Modlitba
Ó, Nepoškvrnená Panna Mária, najnežnejšia Matka, ty si plná radosti, lebo Ježiš
nám dáva svoj život a nekonečné poklady
svojho božstva. Ó, Mária, ako ťa nemilovať
a nezvelebovať pre tvoju veľkú lásku k
nám? Ty nás skutočne miluješ tak, ako nás
miluje Ježiš. Milovať znamená darovať
všetko aj seba samého. Ty si sa úplne odovzdala pre našu spásu. Spasiteľ poznával
tajomstvá tvojho materinského srdca
a tvoju nekonečnú nežnosť. Umierajúci Ježiš nás pred svojím posledným výdychom
zveruje tebe, útočisko hriešnikov. Ó, Mária,
ty stojíš vzpriamená pod krížom; ako kňaz
na oltári obetuješ za nás sladkého Emanuela, Boha s nami, tvojho milovaného Ježiša.
Ó, Kráľovná mučeníkov a naša nádej, milujeme ťa a zvelebujeme ťa na veky vekov.
Amen.
Fra Ljubo Kurtović
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MILÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Prechádzame milostivým pôstnym
obdobím, v ktorom znovu počujeme
pozvanie našej nebeskej Matky k
modlitbe. Akým veľkým darom je pre
nás Máriina materinská starostlivosť,
jej posolstvá. Matka vidí nás, svoje
deti, vyčerpané v duchovných bojoch.
Vie, že nemáme silu bojovať, vie, že
sa nerozhodneme vždy správne. S
krásnym svedectvom sa s nami podelila pútnička – mladá mamička.
V jednu noc sme šli k Modrému
krížu, lebo tam malo byť zjavenie.
Cestou tam a už aj na tom mieste ma
veľmi vyrušovalo a vnútorne poburo-

Zdroj: http://www.flickr.com/
photos/22465661@N02/2173201744/

valo ako sa ľudia tlačia. Napadlo mi,
že na mieste Panny Márie, by som
tam ani nešla, kým by sa všetci nezačali správať úctivo:) Nahnevaná som
ich posudzovala. Keď sme kráčali dole po strmých kameňoch, museli sme
si dávať pozor, aby sme nespadli. Nevideli sme si pod nohy a šli
sme v dave.
Keď sme už boli v dome a kým
som čakala, kedy sa uvoľní kúpeľňa,
na chvíľu som zaspala. Snívalo sa mi,
že opäť schádzame dole po strmých
kameňoch, no predo mnou kráča
Panna Mária. Videla som len jej nohy
a kúsok plášťa.
Ona kráčala po
nebezpečných
kameňoch, no
tam, kde sa
postavila
sa
kameň zmenil
na
hladkú
mramorovú
dlaždicu. Tak
som schádzala
za ňou po ceste, ktorú ona
dláždila. Cítila
som sa bezpečne. A v tom
som sa zobudila.
Môj sen bol
taký živý, že z
neho
dodnes
čerpám
povzbudenie.

...Mária ma povedie životom
a ťažkú cestu urobí ľahšou...
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Myslím, že mi tým Mária chcela povedať, že ma povedie životom a ťažkú
cestu urobí ľahšou. Píšem preto, že
tento odkaz nepatrí len mne a bolo by to odo mňa sebecké, keby som
sa nepodelila s ostatnými.
Aj v dnešnom posolstve sa nám
Mária dáva spoznávať ako matka,
ktorá predchádza naše kroky, aby
sme sa vyhli pádom, keď nám hovorí
– „Deti moje, modlite sa, modlite sa,
modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou a váš život jednoduchým kráčaním k Bohu.”
„Nezabúdajte, deti moje, že vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou...“
povedala nám 25.2.2007.
Modliť sa znamená veriť, vložiť
nádej do niekoho, kto je mocnejší
ako ja, väčší od môjho strachu, sklamaní, mojich vnútorných bojov. Ak
sa nemodlíme, zostávame prázdni,
smutní, krútime sa okolo seba, pa-

dáme. Modlitba je pokoj, pokrm,
svetlo, bez nej nemôžeme žiť.
Modliť sa s Máriou znamená veriť
mame, dôverovať jej ako malé dieťa.
Vstupujme do modlitby s ňou, učme
sa od nej pokore. Nehanbime sa stať
sa jej úplne maličkými, ledva chodiacimi deťmi. Krok za krokom žime svoj
život s ňou.
S ňou sa rozprávajme s druhými,
načúvajme, pracujme… učme sa s
ňou prežívať konkrétnu chvíľu, ktorá
je tu teraz. Vo všetkom, čo sa odohráva si v srdci opakujme: „ja verím,
že si so mnou Mária a vedieš ma k
svojmu Synovi“. S Máriou sa naučíme spoliehať sa na Pána. Ona nám
ukazuje jednoduchú cestu víťazstva
modlitby v zápasoch dobra a zla. To
je život s Ježišom, pretože tam, kde
je Mária je Ježiš.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 2. 3. 2013.
V

tento mesiac sa budeme modliť

za nového Svätého Otca a za dary Ducha Svätého
pri jeho voľbe.
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ČO ODKRÝVAM PRE SEBA V POSOLSTVE?...
Týmto posolstvom ma Panna Mária pozýva vychádzať zo seba. Nebyť
pohrúžená do seba a do svojej minulosti alebo snívať o budúcnosti. Nebyť
závislá od ľudí a vecí; očisťovať sa od
vzťahov a s dôverou ich odovzdávať
Pánovi. Lebo až keď sa všetkých vecí
vzdáš, Pán Boh ti ich dá, hovorí sv.
Ján z Kríža. Oslobodzovať sa od svojho egoizmu a prekračovať svoje limity, hranice. Vkladať do Ježišových
rán svoje rany, hriechy, strachy
a najmä strach dovoliť mu, aby vo
mne konal svoje dielo. Vidieť Boha
v každodenných veciach, situáciách
a konať v malých veciach veľké skutky. Veď veľkosť v Božom kráľovstve
nespočíva v hľadaní vlastnej veľkosti,
ale v sebadarovaní sa. Kráčať po ces-

te a mať pred sebou Krista. Každý
deň sa rozhodnúť pre Krista, uvedomiť si, že som Božie dieťa, že Boh ma
miluje a túto lásku mi nemôže nahradiť nič pozemské – žiaden človek,
žiadna vec ani peniaze.
On ma miluje aj napriek môjmu
hriechu a každodenným pádom a túži
si ma ešte viac pritiahnuť k svojmu
srdcu. Chcela by som v tento čas prosiť o silu a v dôvere mu odovzdávať
svoje srdce, aby ho pretváral podľa
svojho srdca, aby ho obmäkčoval
a napĺňal svojou láskou.
Veronika (Slovensko)

...Vkladať do Ježišových rán svoje rany,
hriechy, strachy a najmä strach dovoliť mu,
aby vo mne konal svoje dielo...
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Mária dnes poukazuje na to, ako
strácam čas, keď vo svojom vnútri sama bojujem so zlom. A často tento boj
trvá veľmi dlho. Keď začnem boj sama, to znamená, že sa spolieham len
na seba... myslím si, že som dostatočne silná a dokážem obstáť... Ale to je
veľká chyba!! Ďakujem, Mária, že mi
ukazuješ správnu cestu, ktorou je
modlitba, modlitba a ešte raz modlitba.
Zorjana (Ukrajina)

Keď čítam slová o boji medzi dobrom a zlom vo svojom vnútri, uvedomujem si, že je to boj, na ktorý rozhodne nemám dosť síl. Radosťou je, že
Panna Mária ma nevolá do tejto vojny,
ale pozýva ma k modlitbe... Modliť sa
s radosťou... a myslím si, že
s evanjeliovou radosťou. Pretože slovo
„evanjelium“ v pravom zmysle slova
nie je len radostnou zvesťou, ale
„evanjelium“ znamená „radostná zvesť
o víťazstve“. Možno Panna Mária chce
takýmto spôsobom odvrátiť našu pozornosť od tejto vojny a upriamiť nás
na víťazstvo svojho Syna. Nech sa náš
život stane kráčaním s Bohom
a nasledovaním Boha. Jednoducho
byť na tejto ceste. To znamená, byť
v jej Synovi, pretože on je jedinou cestou k Bohu.
Natália (Rusko)
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„...bezo mňa nemôžete
nič urobiť...“

Tak ako aj v iných posolstvách aj
teraz ma Panna Mária pozýva
k modlitbe. Preto by som chcela tento
čas prežiť viac v modlitbe a nestrácať
silu v boji s tým, čo je vo mne dobré
a zlé.
Mária (Slovensko)

Keď vo svojom vnútri bojujem so
zlom, tento boj ma často pohltí. Prestávam si všímať ľudí okolo seba
a zameriavam sa na seba. A to mi bráni robiť dobro v pravom čase, na konkrétnom mieste a konkrétnym ľuďom.
Takýmto spôsobom nekonám dobro
a žijem v „nereálnom svete“. Ale Mária
ma každý deň pozýva s láskou konať
svoje povinnosti a robiť dobro blížnemu. Robím veľkú chybu, ak sa spolieham na seba a na svoje sily, pretože
Ježiš hovorí: „...bezo mňa nemôžete
nič urobiť“ (Jn 15, 5). Tratím sily
v boji, ktorý by som mala odovzdať
Bohu, pretože len on zvíťazil nad hriechom.
Oľga (Ukrajina)
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DOBRO A ZLO...
…Všetci ste vo svojom živote
skúsili svetlo i tmu.
Boh dáva každému človeku
spoznať dobro i zlo.
Ja vás pozývam ku svetlu,
ktoré potrebujete prinášať
všetkým ľuďom,
čo sú vo tme…
(14. marca 1985)

...Vaše srdce je ako pooraná zem
a je pripravené prijať plod,
ktorý vyrastie v dobro.
Milé deti, vy ste slobodné
vybrať si dobro alebo zlo.
Preto vás pozývam:
modlite sa a postite.
Zasaďte radosť a plod
radosti vo vašich srdciach bude
rásť pre vaše dobro
a druhí ho uvidia a prijmú
prostredníctvom vášho života.
Zrieknite sa hriechu
a zvoľte si večný život…
(25. januára 2008)

...Modlite sa, drahé deti!
Iba tak budete môcť spoznať
všetko zlo, ktoré je vo vás
a odovzdať ho Pánovi, aby Pán
celkom očistil vaše srdcia.
Preto, drahé deti,
modlite sa neustále
a pripravujte svoje srdcia
pokáním a pôstom...
(4. decembra 1986)
...Dnes vás chcem všetkých
prikryť svojím plášťom
a viesť na cestu obrátenia.
Drahé deti, prosím vás,
odovzdajte Pánovi
celú svoju minulosť:
všetko zlo, ktoré sa
nahromadilo vo vašich
srdciach! Želám si, aby každý
z vás bol šťastný,
avšak s hriechom to
nikto nemôže dosiahnuť...
(25. februára 1987)
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...Prostredníctvom
duchovnej slobody vôle,
ktorú vám daroval Nebeský Otec
ste pozvaní, aby ste sami
spoznali pravdu, dobro alebo zlo.
Nech vám modlitba a pôst otvoria
srdcia a pomôžu v odkrývaní
Nebeského Otca
skrze môjho Syna…
(2. januára 2011)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Konajte skutky lásky a milosrdenstva
„Drahé deti! Dnes vám ďakujem za vašu prítomnosť
na tomto mieste, kde vám dávam zvláštne milosti.
Pozývam každého z vás, aby ste oddnes začali žiť
životom, aký od vás žiada Boh, a aby ste začali konať
dobré skutky lásky a milosrdenstva. Nechcem, drahé
deti, aby ste konali hriech, ktorý nemám rada. Preto,
drahé deti, si želám, aby každý z vás žil novým životom,
a neničil všetko to, čo vo vás Boh vytvára a čo vám
dáva. Dávam vám svoje osobitné požehnanie a zostávam
s vami na vašej ceste obrátenia. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie." (25. marca 1987)

Obrátenie je cesta k novému životu
a neustále zakoreňovanie sa do nového
života. Novosť života po obrátení spočíva
v prvom rade v oslobodzovaní sa od sebectva. Sebectvo sú okovy, pod ktorými
v mnohých srdciach spráchnivelo božské semeno lásky, viery a nádeje. Obrátenie je začiatok rozbíjania sebectva
a tiež počiatok rastu lásky. Je to veľmi
často bolestivý postup, no postup, ktorý
jediný sa vyplatí. Kto rastie v láske, dospieva v človeka, ktorý je schopný byť
s Bohom, s ľuďmi okolo seba a taktiež aj
s prírodou. Srdce, ktoré rozkvitlo láskou
je najkrajšie srdce.
Láska je plodonosná. Skutky inšpirované láskou a konané s láskou sú skutky milosrdenstva. A to, čo sa koná milým srdcom (milé srdce = pôvod,
z ktorého vzniklo slovo milosrdenstvo) je
v podstate plodonosná láska. Láska je
najistejšie oko, ktorým sa vybadá potreba druhého a ktoré podnecuje ku konaniu. Láska, ktorá koná je vynaliezavá
láska.
A to je možno to, čo chce Panna Má-
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ria s nami a od nás. Je sviatok Zvestovania Pána, a tak toto posolstvo nadobúda
ešte hlbší význam. Mária povedala Bohu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). A tým, že dovolila Bohu,
aby vyjadril svoju nesmiernu lásku poslaním svojho Syna za Spasiteľa, uskutočnila veľké dielo milosrdenstva – milým srdcom. Máriin súhlas s Božou vôľou je začiatok obrátenia ľudského pokolenia, ktoré hriechom prvej ženy, starej
Evy, odmietlo spolupracovať s Božou vôľou. Najväčším milosrdenstvom k sebe
samému je dovoliť Bohu, aby v nás prebýval ako svetlo, život, láska, milosrdenstvo, spravodlivosť. Až potom sa môžeme
obrátiť k druhým a konať dobré diela
lásky a milosrdenstva. Kto sa nezriekne
hriechu je nemilosrdný k sebe samému
a tým ničí to, čo chce v nás Boh vytvoriť.
To sa Márii, ktorá sa raduje z nášho rastu, samozrejme, nepáči.

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je
Zákon i Proroci“ (Mt 7, 12).
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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.
Veľkonočné tajomstvo Kristovho kríža
a zmŕtvychvstania je ústredným bodom
dobrej zvesti, ktorú majú apoštoli a po
nich Cirkev ohlasovať svetu. Boží plán
spásy sa uskutočnil raz navždy vykupiteľskou smrťou Božieho Syna Ježiša Krista.
Cirkev zostáva verná výkladu celého
Písma, ako ho podal sám Ježiš Kristus tak
pred svojou Veľkou nocou, ako aj po nej:
„Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak
vojsť do svojej slávy?“ (Lk 24, 26-27). Ježišovo utrpenie nadobudlo svoju konkrétnu
historickú podobu tým, že ho starší veľkňazi a zákonníci zavrhli a vydali
„pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali
a ukrižovali“ (Mt 20, 19).
Už na začiatku Ježišovho verejného
účinkovania
sa
niektorí
farizeji
a Herodesovi prívrženci spolu s kňazmi
a zákonníkmi dohovorili, že ho zahubia.
Niektorými svojimi skutkami (vyháňaním
zlých duchov, odpúšťaním hriechov,
uzdravovaním v sobotu, svojím vykladaním predpisov o čistote podľa Zákona,
priateľstvom s mýtnikmi a verejnými
hriešnikmi) Ježiš vzbudil u niektorých zlomyseľných ľudí podozrenie, že je posadnutý. Obviňujú ho, že sa rúha a že je falošný
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prorok, teda z náboženských zločinov, ktoré Zákon stíhal trestom smrti ukameňovaním. Ježiš na začiatku reči na vrchu,
v ktorej vo svetle milosti Novej zmluvy
predstavil Zákon daný Bohom na Sinaji
pri príležitosti Prvej zmluvy, slávnostne varoval: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť
Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich
zrušiť, ale splniť. Veru, hovorím vám: Kým
sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani
jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.“ (Mt 5, 17-18).
Ježiš pohoršoval farizejov, keď jedol
s mýtnikmi a hriešnikmi takisto priateľsky
ako s nimi. Proti tým spomedzi nich, „čo si
namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými
pohŕdali“ (Lk 18, 9), Ježiš povedal:
„Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov, aby sa kajali“ (Lk 5, 32). Ba
išiel ešte ďalej a pred farizejmi vyhlásil, že
hriech je univerzálny, a preto tí, čo tvrdia,
že nepotrebujú spásu, zaslepujú seba samých. Ježiš postavil náboženské vrchnosti
Izraela pred dilemu najmä tým, že odpúšťal hriechy. Veď či vo svojom zhrození nehovorili správne: „Kto môže okrem Boha
odpúšťať hriechy?“ (Mk 2, 7). Keď teda Ježiš odpúšťa hriechy, buď sa rúha, lebo ho-
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ci je človek, robí sa rovným Bohu, alebo
hovorí pravdu a potom jeho osoba sprítomňuje a zjavuje Božie meno. Ježiš vyžadoval
od jeruzalemských náboženských predstaviteľov, aby uverili v neho pre skutky jeho
Otca, ktoré koná. Ale taký úkon viery mal
prejsť cez tajomné odumretie sebe samému
pre nové narodenie zhora pod vplyvom Božej milosti. Takáto požiadavka obrátenia
zoči-voči takému prekvapujúcemu splneniu prisľúbení umožňuje pochopiť tragický
omyl veľrady, keď usúdila, že Ježiš si ako
bohorúhač zasluhuje smrť. Jej členovia konali z nevedomosti a súčasne zo zaslepenosti nevery.
Keďže si Ježiš vo svojom ľudskom srdci
osvojil Otcovu lásku k ľuďom, miloval ich
do krajnosti, lebo „nik nemá väčšiu lásku
ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). Takto sa v jeho utrpení
a smrti stala jeho ľudská prirodzenosť slobodným a dokonalým nástrojom jeho božskej lásky, ktorá chce spásu ľudí. Dobrovoľnú obetu seba samého Ježiš vyjadril
zvrchovaným
spôsobom
pri
večeri
s dvanástimi apoštolmi. V predvečer svojho
umučenia, keď nebol ešte zajatý, urobil
z Poslednej večere so svojimi apoštolmi pamiatku svojej dobrovoľnej obety Otcovi za

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 3 / 0 3

spásu ľudí: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19). Eucharistia, ktorú
v tej chvíli ustanovuje, bude pamiatkou
jeho obety. Ježiš zahŕňa apoštolov do svojej obety a žiada ich, aby ju stále prinášali. Tým ustanovuje svojich apoštolov za
kňazov Novej zmluvy: „Pre nich sa ja sám
posväcujem, aby boli aj oni posvätení
v pravde“ (Jn 17, 19).
Kristova smrť je veľkonočná obeta, ktorou sa uskutočňuje definitívne vykúpenie
ľudí Baránkom, ktorý sníma hriech sveta
a zároveň obeta Novej zmluvy, ktorá znova
uvádza človeka do spoločenstva s Bohom,
keď ho s ním zmieruje krvou vyliatou za
všetkých na odpustenie hriechov. Láska až
do krajnosti dáva Kristovej obete hodnotu
vykúpenia
a
odčinenia,
uzmierenia
a zadosťučinenia. Ježiš nás pri obete svojho života všetkých poznal a miloval. Nijaký, ani ten najsvätejší človek nebol schopný vziať na seba hriechy všetkých ľudí
a priniesť seba samého na obetu za všetkých. Tridentský koncil učí, že Kristus
svojím presvätým umučením na dreve kríža nám zaslúžil ospravedlnenie. Tým zdôrazňuje jedinečný charakter obety Krista
ako pôvodcu večnej spásy. Boh vo svojom
pláne spásy stanovil, aby jeho Syn nielen
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SVEDECTVO

zomrel za naše hriechy, ale aby aj okúsil
smrť, čiže aby poznal stav smrti, stav oddelenia svojej duše od tela, a to od chvíle,
keď vydýchol na kríži, až do chvíle, keď
vstal z mŕtvych. Tento stav mŕtveho Krista
je tajomstvom hrobu a zostúpenia
k zosnulým. Je to tajomstvo Bielej soboty,
keď Kristus uložený do hrobu naznačuje
veľký sobotný odpočinok Boha po zavŕšení
spásy ľudí, ktorá prináša pokoj celému
vesmíru. Kristovo zotrvanie v hrobe je skutočným spojivom medzi jeho stavom pred
Veľkou nocou podliehajúcim utrpeniu
a jeho terajším osláveným stavom

Zmŕtvychvstalého. Tá istá osoba Živého
môže povedať: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem
na veky vekov.“ (Zjv 1, 18).
Skúsme sa v pôstnom období roku viery viac zamyslieť nad utrpením Ježiša
Krista a tým sa hlbšie pripraviť na vzkriesenie Pána v našich srdciach.
zostavila Mária Sakmárová
Zdroje:
•

Katechizmus Katolíckej cirkvi

•

Sväté písmo

VIZIONÁRI HOVORIA - IVANKA IVANKOVIĆ
Chcem vás pozdraviť najkrajším
pozdravom: Pochválený buď Ježiš a
Mária. Kto som ja, že tu dnes pred vami
stojím? Už tridsať rokov sa každý deň
pýtam: „Bože, prečo si si vybral mňa?
Prečo si mi dal tento obrovský, obrovský
dar a taktiež obrovskú, obrovskú
zodpovednosť tu pred vami, ľuďmi, ktorí
teraz žijete na tejto zemi a takisto pred
ním, keď jedného dňa prídem k nemu.“
Prijala som toto všetko a iba prosím o
silu ísť tou cestou, ktorú odo mňa žiada.
Môžem vám len dosvedčiť, že moja
blízkosť s Bohom je taká istá ako vaša a
tiež moja modlitba je taká istá ako vaša.
Ukázal nám cestu, ktorou máme kráčať
a Panna Mária je tu, aby nás viedla k
svojmu Synovi. Som živý svedok a
môžem vám dosvedčiť, že on je tu medzi
nami. Nie on sa vzdialil od nás, ale my
sme sa vzdialili od neho a Panna Mária
nás tak veľmi miluje... Nechce nás
opustiť a hovorí nám: „Drahé deti, vráťte
sa na cestu pravdy a modlitby.“
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V roku 1981 som bola len dievča,
mala som pätnásť rokov. Nikdy som
nepočula ani nevedela, že sa Panna
Mária niekde zjavila, a že sa môže zjaviť,
nehovoriac už o tom, že by som ju
jedného dňa mohla ja vidieť. Jedna
obyčajná prechádzka mi zmenila život.
Mirijana a ja sme sa toho popoludnia
stretli prvé a čakali sme na druhé deti,
kým za nami prídu. Rozprávali sme sa
ako všetky iné deti tej doby. Zunovalo sa
nám čakať, a tak sme sa obrátili naspäť
domov. Dodnes neviem, prečo som sa v
tom okamihu otočila. Keď som sa
obrátila, uzrela som Božiu Matku. Vtedy
som postrčila do Mirijany a povedala jej:
„Pozri sa, hore je Panna Mária!“ Ona sa
ani nepozrela, len mi povedala: „Čo za
hlúposti to hovoríš.“ Ja som zmĺkla a
pohli sme sa ďalej k domom. Pri prvých
domoch sme stretli Milku, Marijinu
sestru, ktorá išla pre ovce. Neviem, čo
videla na mojej tváry, len sa ma opýtala:
„Ivanka, čo sa ti stalo? Ako to vyzeráš?“
Vrátili sme sa tam všetky tri a ja som im
rozprávala, čo som videla. Keď sme prišli
na to miesto, aj oni dve videli to isté, čo
ja. Spomínam si, že sme sa modlili,
spievali, plakali, smiali sa...
Medzitým, nečakane, prišla Vicka a
videla, že sa s nami deje čosi zvláštne.
Vtedy sme povedali: „Poď, vidíme Pannu
Máriu!“ Keď sme jej to povedali, vyzula
sa a utekala k domom. V blízkosti domov
stretla dvoch Ivanov a povedala im, čo
my tri vidíme. Všetci traja prišli k nám a
videli to isté, čo aj my. Panna Mária stála
asi 400–600 metrov od nás a rukou nás
volala k sebe. Hoci nás bolo viac
neodvážili sme sa ísť hore. Premohol nás
strach. Teraz neviem ako dlho sme tam
boli, len viem, že niektorí odišli domov a
niektorí z nás vleteli do prvého domu,
kde slávili meniny. Takýto uplakaní a
vystrašení sme vleteli do domu a
povedali sme: „Videli sme Pannu Máriu!
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Panna Mária je na kopci!“ Spomínam si,
že od stola hádzali do nás jablká a
povedali nám: S týmto sa nezahrávajte,
ste normálni? Bežte domov, nikdy viac o
tom nikomu nehovorte!“ Prišla som
domov a povedala som starej mame,
bratovi a sestre o tom, čo som videla.
Brat a sestra sa hrali a jednoducho sa
mi vysmievali. Stará mama mi povedala:
„Dieťa moje, to nie je možné, to
pravdepodobne niekto stráži ovce...”
V živote som neprežila dlhšiu noc.
Opakovane som sa spytovala, čo sa so
mnou deje: naozaj som videla to, čo som
videla, zbláznila som sa...? Komukoľvek
sme to povedali, odvetili, že to nie je
možné. Už na druhý deň sa to roznieslo
po okolitých dedinách a všetci sme
popoludní prišli, aby sme zistili, či opäť
uvidíme to, čo sme videli prvý deň.
Spomínam si, že stará mama ma držala
za ruku hovoriac mi: Nech je hore
čokoľvek, ty tam nejdeš. Ostaneš so
mnou tu! No, keď sme my šiesti trikrát
zazreli svetlo, tak rýchlo sme sa rozbehli,
že nás nikto nemohol dobehnúť.
Ako vám teraz, drahí priatelia,
môžem priblížiť Božiu lásku, Božiu
krásu? Ja hovorievam: neexistujú slová,
ktorými by som to mohla opísať. Do
dnešného dňa moje oči nevideli nič
krajšie ako je ona. Mladá osoba, medzi
19-21 rokov, má na sebe sivé šaty, biely
závoj a korunu z hviezd. Má nádherné,
láskavé, nežné, modré oči a čierne vlasy
a vznáša sa na oblaku. A ten vnútorný
pocit! Božia láska, materinské bezpečie,
šťastie, pokoj... Jednoducho — slovami
sa to nedá opísať. V tom okamihu som
vedela, že je to Božia Matka. Dva
mesiace predtým zomrela moja mama, a
tak som sa Panny Márie opýtala: „Panna
Mária, kde je moja mama?“ Ona sa
usmiala a povedala, že je s ňou. Vtedy
Panna Mária pohliadla na nás šiestich a
povedala nám, aby sme sa ničoho nebáli,
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že vždy bude s nami. Od prvého dňa až
doteraz tomu tak bolo. Pretože, keby s
nami celé tie roky nebola, nemohli by
sme to všetko vydržať.
Medzitým k nám prišli ľudia a videli,
že sa s nami deje niečo zvláštne. Keď
sme sa tam na druhý deň vybrali
povedali nám, aby sme vzali so sebou
svätenú vodu a soľ a pokropili to, čo
vidíme. Keď Panna Mária prišla, Vicka ju
pokropila a povedala jej: „Ak si od Boha
zostaň s nami, ak nie si choď od nás.“
Vtedy sa Panna Mária usmiala a
povedala jej: „Ja som Kráľovná pokoja.“
Jej prvé posolstvo bolo pokoj a neskôr
nás pozvala k obráteniu, k modlitbe, k
pôstu, k pokániu... Pozvala nás, aby sme
sa každý deň modlili sedemkrát Otče,
náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a Verím
v Boha. Potom nás pozvala, aby sme sa
každý deň modlili tri ružence a dva dni v
týždni sa postili o chlebe a vode. Panna
Mária povedala, že modlitbou a pôstom
môžeme zastaviť aj vojny a katastrofy.
Od 1981–1985 som mala zjavenia
každý deň. Počas týchto rokov mi Panna
Mária rozprávala o svojom živote, o
budúcnosti Cirkvi a sveta a ja som to
všetko zapisovala. Keď mi povie, kedy a
komu to mám dať, tak to urobím. 7.
m áj a 1 9 85 s o m m a l a po s le d né
pravidelné zjavenie. Vtedy mi Panna
Mária odovzdala desiate tajomstvo a
povedala mi, že ju viac nebudem videť
každý deň, ale jedenkrát v roku 25.
júna. Toho dňa mi dala jeden obrovský
dar; obrovský pre mňa i pre celý svet.
Keď sa pýtate, či existuje život po tomto,
hľa, ja tu stojím pred vami ako živý
svedok, aby som vám mohla dosvedčiť,
že jestvuje. Boh mi dal tú milosť vidieť
svoju mamu, tak ako teraz vidím vás.
Objala ma a povedala mi: „Dieťa, som na
teba hrdá!“ Hovorím vám: „Nebo sa
každý deň otvára a hovorí nám: „Drahé
deti, choďte cestou pokoja, obrátenia,
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pôstu a pokánia.“ Sme slobodní ľudia,
môžeme si vybrať cestu, ktorou chceme
kráčať.
Každý z nás šiestich má svoje
poslanie. Niekto sa modlí za kňazov, za
chorých, za mladých... za tých, ktorí
nespoznali Božiu lásku. Moje poslanie je
modliť sa za rodiny. Panna Mária nás
pozýva, aby sme mali v úcte sviatosť
manželstva, aby sme obnovili rodinnú
modlitbu, aby sme v nedeľu išli na svätú
omšu,
ktorá
je
stredom
nášho
kresťanského života. Nebuďme kresťanmi
len na papieri. Buďme živou Cirkvou a
svedkami Božej lásky. Buďme apoštolmi
pokoja. Panna Mária nás pozýva mesačne
sa spovedať. Každý človek, ktorý túži
zmeniť svoj život sa najprv musí zmieriť
sám so sebou, a to je možné jedine v
svätej spovedi. Potom je dôležité ísť na
svätú omšu, kde je živý Ježiš a otvoriť mu
svoje srdce — náš život sa zmení k
lepšiemu, všetky problémy a choroby
budeme ľahšie niesť. Panna Mária nás
pozýva, aby sa Sväté písmo stalo centrom
našej rodiny. Lebo ak je dnes naša rodina
silná a zdravá, bude taký aj celý naš svet,
pretože všetko začína v rodine. Každý deň
sa modlím za všetky rodiny tohto sveta,
ale prosím tiež vás, aby ste sa modlili za
naše rodiny.
Chcem sa vám poďakovať, že ste
chceli počuť posolstvo Panny Márie. Ešte
väčšia vďaka vám patrí, ak ho chcete
niesť vo svojich srdciach svojim rodinám,
priateľom, farnostiam, do svojich krajín a
svedčiť o ňom svojím životom.
Ešte jedno vám môžem povedať: tak
ako Panna Mária prvý deň povedala nám,
aby sme sa ničoho nebáli, že je vždy s
nami, tak isto to hovorím ja vám, lebo to
nie je povedané iba nám, ale celému
svetu, všetkým, čo dôverujú Bohu.
Nech vás a vaše rodiny sprevádza
Panna Mária.
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RADOSŤ SPOLOČENSTVA
Milí priatelia! Chceli by sme sa s vami
podeliť
s veľkou
radosťou.
Kňazi
a farníci
farnosti
Medžugorie
sa
zjednotili a dohodli sa vykonať konkrétny dobrý skutok. Farníci, ktorí vlastnia
hotely, sa rozhodli bezplatne prijať
pútnikov z východných krajín od 22. do
25. februára.
Vďaka nim si asi štyritisíc ľudí, ktorí
doteraz nemohli prísť do Medžugoria
z finančných a rôznych iných dôvodov,

Pozývame vás na:
•

mohlo splniť svoj sen. Naši bratia
a sestry
z Bieloruska,
Maďarska,
Rumunska, Česka, Slovenska, Poľska,
Ukrajiny,
Lotyšska,
Litvy,
Ruska,
Albánska,
Srbska,
Čiernej
Hory,
Chorvátska a Bosny a Hercegoviny sa
mohli tu na tomto požehnanom mieste
zjednotiť v Ježišovom a Máriinom Srdci.
Zvlášť sa veľmi radujeme z pútnikov
z Bieloruska, ktorí prišli do Medžugoria
prvýkrát a tiež z pútnikov z Ruska, ktorí
prekonali dlhú cestu. Do svojich
modlitieb vkladáme aj Moldavsko,
krajinu,
z ktorej
chcelo
prísť
do
Medžugoria mnoho ľudí, ale doteraz
nemali takú možnosť.
Veľká vďaka patrí fra Dankovi, ktorý
zorganizoval toto Božie dielo, a všetkým
ľuďom dobrej vôle, ktorí sa s otvoreným
srdcom a s láskou rozhodli pre toto
dielo.
Svetlo Mariino

MEDŽUGORIE

Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 22. — 27.9. 2013

•

Medzinárodný duchovný seminár pre lekárov a zdravotnícky
personál: 7.—11. 5.2013

•

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

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

Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie si môžete objednať na adrese:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, SR alebo na http://
www.marianskecentrum.sk
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Svetlo MÁRIINO
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“
KTO SME?

Časopis „SVETLO MÁRIINO“

Svetlo Máriino
je modlitbové spoločenstvo.
V duchu evanjelia a posolstiev Panny
Márie chceme ísť cestou svätosti, aby
náš život bol svedectvom viery pre iných.
Chceme prinášať Ježiša – Svetlo sveta konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde
žijeme, snažíme sa pomáhať pri obnove
života viery v našich farnostiach.

Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“
sa spájame s modlitbovými skupinami v rôznych
krajinách.
Modlia sa s nami naši bratia a sestry
na Slovensku, v Českej Republike, v Rusku,
na Ukrajine, v Litve, Lotyšsku, Moldavsku,
Bielorusku, Nemecku, Rumunsku, Indii, USA.

Časopis vychádza od decembra 2004
každý mesiac potom, ako Panna Mária dá
posolstvo 25-teho v mesiaci.
Časopis rozosielame cez internet,
vychádza v slovenčine, ruštine, ukrajinčine,
v litovskom, lotyšskom, anglickom
a nemeckom jazyku.

MODLITBOVÉ SKUPINY SM
„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom
srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte
môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je
dôležitý, preto, milé deti, modlite sa a radujte
sa so mnou z každého srdca, ktoré sa
obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete.
Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne
môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý
pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie.“ 25.6.2004

PRVÁ SOBOTA V MESIACI
Duchovne sa spájame v modlitbe
v prvú sobotu v mesiaci.
Ak je to možné, členovia v tento deň
organizujú modlitbové stretnutie.
Modlia sa tri ružence, slávia sv. omšu,
adoráciu, prečítajú rozjímanie
z časopisu. Počas celého mesiaca sa
modlíme na úmysel uvedený
v časopise.

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne stretávajú
raz za týždeň. Spoločne sa modlia ruženec na úmysly
Panny Márie, čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby
blížnych. Stretnutie zakončia zasvätením sa
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
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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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