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„

Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás pozývam,
aby ste zobrali do rúk kríž
môjho milovaného Syna Ježiša
a rozmýšľali o jeho utrpení a smrti.
Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení
a láska zvíťazí.
Pretože on, ktorý je láska
dal seba samého z lásky, aby spasil každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa,
kým láska a pokoj nezavládnu vo vašich srdciach.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

SÁM SEBA DAL Z LÁSKY ZA VÁS
Posolstvo Panny Márie k nám prichádza v posvätnom čase, keď prežívame sväté dni Veľkého týždňa. Stredobodom týchto dní je Ježišov kríž, ku
ktorému nás chce Panna Mária priblížiť, a preto hovorí: „Zoberte do rúk
kríž,“ a to znamená vezmite ho
a prijmite svojím srdcom.
Dlhé ľudské dejiny sú naplnené utrpením a krížom. V tomto mori ľudských utrpení a krížov existuje iba
jeden kríž, ktorý sa odlišuje od všetkých ostatných krížov a ním je Ježišov
kríž. Musíme si uvedomiť, že kríž nepo-

chádza z neba. Kríž nestvorila ruka nebeského Otca. Kríž a utrpenie pochádzajú z ľudských rúk. Ježišov kríž sa
odlišuje od všetkých ostatných krížov,
lebo na tomto kríži sa ukázala Božia
moc a sláva.
Božia moc a sláva spočíva v tom, že
Ježiš i na kríži myslí na nás. Myslí aj
na tých, ktorí ho ukrižovali. Kým Ježiš
v utrpení na kríži zomiera, vojaci o jeho
odev hádžu lós, a tak sa snažia vyťažiť
z utrpenia druhého. Ježiš ide až do
krajnosti v sebazničení a darovaní sa
za nás. Z kríža počujeme slová, ktoré
dovtedy z ľudí nikto nevyriekol: „Odpusť im, lebo nevedia,
čo robia“ (Lk 23, 34). Práve
v tej chvíli, kým sa Ježišovi
rúhajú a výsmechom zabíjajú, on zostáva spojený s prameňom Dobroty.

Zdroj: http://destinybuildersoutreach.org

...Utrpenie žité s Ježišom nás
zaručene vedie k vzkrieseniu...
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Ježiš prišiel na svet nahý
a chudobný a úplne nahý
a chudobný zo sveta i odchádza. Preto môže plne rozumieť tých, ktorí sú v núdzi
a chudobe. Keď pohliadneme
na Ježišov kríž, vidíme nahé
a zmučené telo, avšak očami
viery vidíme všemohúcnosť
a Božiu moc. Potrebujeme oči
viery, ktorými uvidíme Božiu
moc prítomnú aj dnes v nás
i medzi nami.
Ježiš prvý prešiel krížovou
cestou, a tak vstúpil do všetkých utrpení a krížov. Keď ho
opľúvali, nastavil svoju tvár;
dovolil, aby ho vysmievali,
osočovali a ohovárali. Svoj
chrbát nastavil a svoj život
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dal, aby nás oživil, a tak sa stal oporou
každému trpiacemu. Ježišovo utrpenie
preto dáva zmysel našim utrpeniam
a súženiam.
„Nech sú vaše utrpenia zjednotené
v jeho utrpení“ – hovorí nám Ježišova
Matka. Po Ježišovom utrpení všetky naše utrpenia nadobúdajú nový zmysel
a svetlo. Utrpenie žité s Ježišom
a zjednotené s jeho utrpením sa môže
stať príležitosťou k prehĺbeniu nášho
života. Utrpenie nás takýmto spôsobom
môže vytrhnúť z povrchnosti a fádnosti
života. Môže zmeniť naše myšlienky
a dať nám silu k novým krokom
a novým životným cestám. Utrpenie nás
najsilnejšie zjednocuje s Bohom
i s tými, ktorí trpia. Pomôže nám odpútať sa od sebeckých a nízkych cieľov
a povzniesť sa vysoko nad úzkosti
a sebeckosť nášho srdca. Oslobodzuje
nás od chvíľkových úspechov, pochvál,
ľudských názorov a ohľadov. Utrpenie
žité s Ježišom nás zaručene vedie
k vzkrieseniu. Skutočným nepriateľom
našej radosti nie je utrpenie, ale hriech.
Utrpenie nás môže očistiť pre skutočnú
radosť.
Ježiš nám nesľúbil raj na zemi, ale
jasne nám hovorí: „Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj
kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). On prvý prešiel túto cestu utrpenia, poníženia a vlastného zničenia za nás a za našu spásu. Ježiš nám jasne ukázal cestu. Je to úzka cesta, ktorá vedie
k životu. Je to cesta zrieknutia sa seba
a svojej vôle, aby sme dosiahli nový život.
Aj vtedy, keď ho učeníci nerozumejú,
Ježiš sa ešte viac ponižuje, až do darovania vlastného tela a krvi za nás. Ježiš
sám seba učinil kúskom chleba
a dúškom vína: „Moje telo je pravý po-
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...Utrpenie nás môže očistiť
pre skutočnú radosť...

krm a moja krv je pravý nápoj. Kto je
moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne
a ja v ňom“ (Jn 6, 55-56). Dar je tým
vzácnejší, čím viac sa darca do neho
vkladá. Takto rastie hodnota daru.
Kristov dar je pre nás neoceniteľný,
pretože on do neho vkladá celého seba.
V Ježišovi je dar a darca jedno a to isté.
Majme srdcia plné vďaky, aby sme
mohli prijať Ježišov dar. Je to dar jeho
obetovaného života za nás. Plnosť
a lásku Ježišovho obetovaného života
zakúsila Panna Mária. Dovoľme jej, aby
aj nás viedla k tomuto prameňu života.
Modlitba
Blahoslavená Panna Mária, ty, ktorá
si stála na Kalvárii pod krížom svojho
Syna, vypros nám vytrvalosť a nádej aj
v našich najťažších utrpeniach
a krížoch. Ty si zakúsila najhlbšiu
muku hľadiac na svojho umučeného
a zavrhnutého Syna. Vypros nám milosť
a nádej vo chvíľach nepochopenia
a výsmechu. Nedovoľ, aby sme niekedy
upadli do pokušenia zavrhovania
a pohŕdania druhými.
Chceme počuť a poslúchnuť Ježišove
slová z kríža: „Hľa, tvoja matka“ (Jn 19,
27). Chceme ťa vziať do svojho domu,
do svojho srdca, tak ako apoštol Ján.
Chceme sa učiť od teba veriť a milovať
Ježiša tak, aby sme sa mu aj my mohli
stále viac pripodobňovať. Amen.
Fra Ljubo Kurtović

|3|

MILÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
ľovstvo nie je z tohto sveta“ (Jn 18, 36), odpovedal Ježiš Pilátovi. Pozerajúc na kríž sa
učíme, že kraľovať s Ježišom znamená slúžiť, milovať, darovať sa až na smrť z lásky
k blížnym. Ak chceme viac milovať Ježiša,
rozjímajme často o krížovej ceste, modlime
sa pod krížom.
Pri jednej príležitosti Panna Mária povedala: „Drahé deti, vy si nemôžete ani len
predstaviť, aký veľký význam má vaše utrpenie v Božích očiach. Záleží iba od vás ako
utrpenie prijmete a ako ho budete prežívať.”
Keď čítame životopisy svätých, môžeme
sa povzbudiť ich prijímaním a znášaním
utrpenia. Svätí túžia po ňom, lebo pochopili
hrdinstvo blahoslavenstva: „Blahoslavení
ste, keď vás budú pre mňa potupovať a
prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť radujte sa a plesajte, lebo
máte hojnú odmenu v nebi“ (Mt 5, 11-12).
Ak spájame svoje utrpenie s utrpením
Ježiša Krista, získavame obrovské zásluhy
pre nebo. Teda nielen pre seba, ale skrze
toto utrpenie môžeme veľmi pomáhať
druhým. Traja mali pastierikovia — deti z
Fatimy,
ktorým
sa
zjavila Panna Mária,
začali
vyhľadávať
utrpenie potom, čo im
Mária
ukázala,
že
„mnohé duše idú do
pekla,
pretože
niet
človeka, ktorý by sa obetoval a modlil sa za ne.“
Sv.
Faustína
nám
priblížila na prvý pohľad
nepochopiteľnú správu
od Ježiša: „Ak by anjeli
boli
schopní
závisti,
závideli by nám dve veci:
sväté
prijímanie
a
utrpenie.” V poslednom
posolstve nám hovorí:
zjednotené
„Nech sú vaše utrpenia
zvíťazí...
zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí. Preto-

Prežívame milostivé veľkonočné obdobie. V tieto dni oslavujeme Ježišovo víťazstvo. Aj keď je náš pohľad upriamený k
vzkriesenému Pánovi, jeho víťazstvo v láske
bez kríža nie je možné.
Posolstvo z 25. marca nám Panna Mária
dáva ešte vo Veľkom týždni, keď nás pozýva zobrať do rúk kríž, rozmýšľať o utrpení
a smrti Ježiša. Zobrať do rúk, to zvyčajne
znamená pozrieť sa na „vec” zblízka.
S krížom v rukách úprimne prosme o
dar súcitného srdca k Bohu, ktorý sa dáva
ukrižovať z lásky k nám. Ježiš je dojatý,
súcitný, keď trpíme, keď sa bojíme, keď
nás niečo bolí. V tichom pohľade
a rozjímaní o jeho utrpení, smrti sa naše
srdce stáva podobným jeho. Od Ježiša sa
učíme odpúšťať, byť milosrdní, dobrí. Stávame sa súcitní k blížnym, v ktorých nachádzame trpiaceho Pána. Ježiš nás pozýva, „kto chce byť mojim učeníkom, nech
každý deň vezme svoj kríž a nasleduje
ma“ (Lk 9, 23).
V jeho pozvaní nachádzame radosť zo
spôsobu života, ktorý je natoľko odlišný od
spôsobu života dnešného sveta. „Moje kráZdroj: http://www.catholicchapterhouse.com

...nech sú vaše utrpenia
v jeho utrpení a láska
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že on, ktorý je láska dal seba samého z
lásky, aby spasil každého z vás.“
Keď rozjímame o Ježišovom utrpení,
stretneme jeho veľkú lásku k človeku.
Obeta a prežívanie utrpenia s Ježišom nás
urobia silnými v láske. A to konkrétne
znamená menej myslieť na seba a žiť pre
druhých. Rozhliadnime sa okolo seba a
pomôžme niekomu, kto trpí viac ako my
sami. Venujme mu modlitbu, darujme úsmev, nežný pohľad, milé slovo. Ten niekto
– náš blížny môže byť otec, manželka, brat
i neznámy na ulici... Konkrétnymi malými
skutkami lásky sa môžeme presvedčiť, že
skutočne „kto stratí svoj život, nájde

ho“ (Mt 16, 25).
Modlime sa:
Mária, ty ktorá si srdcom plným radosti
uzrela žiarivý úsvit veľkonočného rána, ty
vidíš ďalej ako my. Ty nás učíš vidieť to, čo
sa odohráva po smrti na kríži. A to je víťazstvo v láske. Ďakujeme ti, matka, že nás
učíš dávať zmysel každému utrpeniu. Pomôž nám vtedy, keď je nám ťažko milovať,
keď sa potácame v neistote, bez zmyslu,
bez nádeje, bez entuziazmu slúžiť. Príď
nám na pomoc, aby ani jedno naše utrpenie nebolo bez spojenia s Ježišovým, aby
vždy víťazila láska. Amen.
Terézia Gažiová

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
2. apríl 2013, Medžugorie
„Drahé deti, pozývam vás, aby ste v duchu boli jedno s mojím Synom.
Pozývam vás, aby ste sa skrze modlitbu a svätú omšu, kedy sa môj Syn
osobitným spôsobom zjednocuje s vami, usilovali byť ako on: aby ste boli ako on
vždy pripravený plniť Božiu vôľu a nežiadali, aby sa splnila vaša. Pretože, deti moje,
skrze Božiu vôľu ste – jestvujete a bez Božej vôle nie ste ničím. Ako matka vás žiadam,
aby ste svojím životom hovorili o Božej sláve, lebo takýmto spôsobom oslávite skrze jeho
vôľu aj seba. Ukážte všetkým pokoru a lásku k blížnemu. Touto pokorou a láskou vás môj
Syn spasil a otvoril vám cestu k nebeskému Otcovi. Ja prosím vás,
aby ste otvárali cestu k nebeskému Otcovi všetkým, ktorí ho ešte nespoznali a neotvorili
svoje srdce jeho láske. Svojím životom otvorte cestu všetkým, ktorí ešte stále blúdia
pri hľadaní pravdy. Deti moje, buďte mi apoštolmi, ktorí nežili nadarmo. Nezabudnite, že
prídete pred nebeského Otca a budete mu o sebe rozprávať. Buďte pripravení!
Znovu vás upozorňujem, modlite sa za tých, ktorých môj Syn povolal, požehnal ich ruky
a daroval ich vám. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za svojich pastierov.
Ďakujem vám.“

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 6. 4. 2013.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA TÝCH, KTORÍ PREŽÍVAJÚ ŤAŽKÉ UTRPENIA,
ABY IM PÁN DAL MILOSŤ ZJEDNOTIŤ ICH S JEHO UTRPENÍM.
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KRÍŽ...

...Modlite sa zvlášť
pred krížom, z ktorého
prichádzajú veľké milosti.
Teraz dajte vo svojich
domoch zvláštnu
úctu krížu...
(12. septembra 1985)

…Drahé deti, zvlášť
sa modlite, aby ste dokázali
prijať bolesť a utrpenie
s láskou, ako ich prijal Ježiš.
Iba tak vám budem môcť
s radosťou udeliť milosti
a uzdravenia, ktoré mi
Ježiš dovolí...
(11. septembra 1986)

...Drahé deti, dávam vám
zvláštne milosti a Ježiš
zvláštne dary z kríža.
Prijmite ich a prežívajte!
Rozjímajte o Ježišovom
utrpení a vo svojom živote
sa zjednoťte s Ježišom…
(20. februára 1986)

...Obzrite sa okolo seba, deti
moje, a pozrite, kam ide svet,
ktorý zmýšľa všetko konať
bez Otca a ktorý blúdi v tme
pokušenia.
Ja vám ponúkam svetlo
Pravdy a Ducha Svätého.
Podľa Božieho plánu som
s vami, aby som vám pomohla,
aby vo vašich srdciach zvíťazil
môj Syn, jeho Kríž a
Vzkriesenie.
Ako matka si želám a modlím
sa za vašu jednotu s mojím
Synom a jeho pôsobením...
(2. júna 2011)

...Pokľaknite pod kríž a
pohliadnite na môjho Syna.
On premohol hriech a
zomrel, aby ste vy,
deti moje, mohli žiť.
Dovoľte mi, aby som vám
pomohla nezomrieť,
ale naveky žiť s
mojím Synom...
(2. októbra 2009)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Uskutočňovať Božiu lásku a svätosť
„Drahé deti! Pozývam každého z vás, aby začal žiť
v Božej láske. Drahé deti, vy ste schopné páchať
hriech a bez rozmýšľania sa vydať do rúk satana. Pozývam vás, aby sa každý z vás vedome rozhodol pre
Boha a proti satanovi. Som vaša Matka, a preto vás
chcem viesť k úplnej svätosti. Želám si, aby každý z
vás bol šťastný tu na zemi a aby každý z vás bol so
mnou v nebi. To je, drahé deti, cieľ môjho príchodu a
moja túžba. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie." (25. mája 1987)

Svätosť

je iný výraz pre rast lásky.
V románskych a anglosaských jazykoch má
slovo svätosť ten istý koreň ako slová, ktoré
nám môžu pomôcť pochopiť, čo znamená
svätosť: spása, ochrana, celosť, uzdravenie
(sanctus, santo, saint, helig, holy...).
Aj napriek tomu svätosť v prvom rade označuje proces uzdravenia od hriechov a jeho
následkov, víťazenie nad pokušeniami
a skúškami ako aj rast podľa zámeru Božej
vôle. Nikto nemôže rásť vo svätosti a pritom nerásť v milosrdnej láske k sebe,
k druhým, k Bohu a k prírode. Kto sa teda
vzpiera rastu vo svätosti – a to môže človek
vzpierajúc sa Božej vôli a nanútiac si svoju
vôľu – nemiluje seba, nieto ešte druhých,
Boha, prírodu. Svätosť sa nedokazuje veľkými skutkami, ale tým, že to, čo konáme, vykonávame s veľkou láskou. Bolo by chybné
myslieť si, že zázraky alebo mimoriadne dary
sú dôkazom svätosti, hoci svätí vždy konali
veľké, priam zázračné skutky. Svätosť je
veľkou výzvou odporovať hriechu a satanovi,
ktorý ju chce zastaviť. A preto je každý kresťan už zo svojej prirodzenosti pozvaný ku
svätosti, ktorá nie je a ani nemôže byť len pre
niektorých vyvolených.
Panna Mária ako svätá Matka to všetko
vie. Chce nás vychovávať vo svätosti a to v
skutočnosti znamená výchovu v láske
k vlastnému životu, k životu druhých,
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ku všetkému stvorenému a napokon
k Stvoriteľovi. Inými slovami to zároveň znamená rozhodnutie proti smrti, hriechu
a vplyvu satana. Toto sú taktiež podmienky
nášho šťastia tu na zemi a jediná cesta do
neba. Panna Mária je s nami, ako aj sama
hovorí, práve kvôli tejto výchove vo svätosti, kvôli ktorej zostáva tak dlho. Ako Matka
ani nemôže chcieť nič iné, než náš rast
a rozvíjanie sa. Jedine tak sa môže stať Ženou, ktorá satanovi a jeho potomstvu rozmliažďuje hlavu otvárajúc voľný priechod
svojim deťom. Jedine tak môže byť Žena odetá Slnkom, pod ktorej nohami je Mesiac, keď
sa jej deti oblečú do rúcha svätosti. Je ťažké,
keď nám hovorí, že sa nerozvážne, to znamená veľmi ľahko, odovzdávame do rúk satana.
Rozhodnime sa byť svätí a začať sa každodenne modliť za túto milosť.
„Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému
učeniu. Starci nech sú triezvi, cudní,
rozvážni, zdraví vo viere, v láske a v trpezlivosti. Podobne aj staršie ženy nech sú sväté
v správaní, nech neklebetia, nech nie sú
oddané vínu, nech dobre učia, mladé ženy
nech priúčajú múdrosti, aby mali rady
svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé,
podriadené svojim mužom, aby sa
nehanobilo Božie slovo. Podobne povzbudzuj
mladíkov, aby boli triezvi.“ (Tit 2, 1-6)
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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.
Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo
Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo
Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali
od vekov.
Početné tvrdenia Nového zákona, že
Ježiš vstal z mŕtvych predpokladajú, že
pred svojím vzkriesením sa zdržiaval na
mieste pobytu zosnulých. Toto miesto,
kam po smrti zostúpil, volá Sväté písmo
predpeklie, lebo tí, čo sa tam nachádzajú, sú pozbavení videnia Boha. Taký bol
tiež pred príchodom Vykupiteľa údel
všetkých zosnulých, či už zlých, alebo
spravodlivých. To však neznamená, že
ich údel bol rovnaký, ako to ukazuje Ježiš v podobenstve o biednom Lazárovi,
ktorý bol prijatý do Abarahámovho lona.
Duše týchto spravodlivých, ktoré
v Abrahámovom lone očakávali Spasiteľa, oslobodil Kristus Pán, keď zostúpil do
pekiel. Ježiš nezostúpil k zosnulým, aby
vyslobodil zatratených, ani aby zničil
peklo zatratenia, ale aby vyslobodil spravodlivých, ktorí ho predišli. No zostúpil
tam ako Spasiteľ a ohlasoval dobrú zvesť
duchom, ktorí tam boli uväznení. „Preto
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sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym“ (1 Pt
4, 6). Kristus teda zostúpil do hlbín smrti, aby mŕtvi počuli hlas Božieho Syna
a aby tí, čo ho počujú, žili. Ježiš, pôvodca života, svojou „smrťou zničil toho, ktorý vládol nad smrťou, čiže diabla
a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou“ (Hebr 2, 1415). Vzkriesený Kristus má odvtedy kľúče od podsvetia a „na meno Ježiš“ sa zohýna „každé koleno v nebi, na zemi
i v podsvetí“ (Flp 2, 10).
Ježišovo zmŕtvychvstanie je vrcholná
pravda našej viery v Krista. „A my vám
zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali
naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom,
keď vzkriesil Ježiša“ (Sk 13, 32-33).
Zmŕtvychvstanie je potvrdením všetkého,
čo Kristus urobil a učil. Všetky pravdy,
aj tie najnedostupnejšie ľudskému rozumu, nachádzajú svoje odôvodnenie, ak
Kristus svojím zmŕtvychvstaním podal
definitívny dôkaz o svojej božskej moci,
ktorý bol prisľúbil. Kristovo zmŕtvychvstanie je splnením prisľúbení Starého
zákona i prisľúbení samého Ježiša, ktoré
dal počas svojho pozemského života.

S V E T L O
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Prvá vec, s ktorou sa stretáme
v rámci veľkonočných udalostí je
prázdny hrob. Sám o sebe nie je
priamym dôkazom. Skutočnosť, že
Kristovo telo nebolo v hrobe, by sa
dala vysvetliť aj ináč. Napriek tomu
bol prázdny hrob pre všetkých podstatným znamením. Jeho objavenie
učeníkmi bolo prvým krokom
k uznaniu samej skutočnosti zmŕtvychvstania. Tak to bolo najprv
v prípade nábožných žien a potom
Petra. Prvé sa zo Zmŕtvychvstalým
stretli Mária Magdaléna a nábožné
ženy, ktoré prišli dokončiť pomazanie
Ježišovho tela, pochovaného narýchlo na Veľký piatok večer, lebo nastávala Sobota. Tak sa ženy stali prvými
ohlasovateľkami Kristovho zmŕtvychvstania pre samotných apoštolov.
Apoštolom sa Ježiš zjavil potom: najprv Petrovi a potom Dvanástim. Teda
Peter, povolaný posilňovať vieru svojich bratov, vidí Zmŕtvychvstalého
skôr ako oni a na základe jeho svedectva spoločenstvo zvolá: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi“ (Lk 24, 34).
Vzkriesený Ježiš teda nadväzuje so
svojimi učeníkmi priame vzťahy: dáva sa
im dotýkať a jedáva s nimi. Tým ich vyzýva, aby uznali, že nie je duch, ale hlavne,
aby sa presvedčili, že vzkriesené telo,
s ktorým sa im ukazuje, je to isté, ktoré
bolo umučené a ukrižované, lebo ešte nesie stopy jeho umučenia. Ale toto pravé
a skutočné telo má zároveň aj nové vlastnosti osláveného tela: už sa nenachádza
v priestore a čase, ale sa môže stať prítomným, kde Ježiš chce a kedy chce, lebo jeho ľudská prirodzenosť už nemôže
byť zadržaná na zemi, ale patrí iba do
božskej sféry Otca. Preto je vzkriesený
Ježiš slobodný zjaviť sa tak, ako chce:
v podobe záhradníka alebo v inej podobe,
ako je tá, na ktorú boli učeníci zvyknutí,
a to práve preto, aby vzbudil ich vieru.
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Zdroj: http://www.pcopresov.sk/strastna_sedmica_-_ve%C4%
BEky_tyde%C5%88.html

„Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých... Veď ako všetci umierajú
v Adamovi, tak zasa všetci ožijú
v Kristovi“ (1 Kor 15, 20-22). V očakávaní
toho zavŕšenia vzkriesený Kristus žije
v srdciach svojich veriacich. V ňom kresťania zakusujú sily budúceho veku a ich
život je Kristom unášaný do lona Božieho života, „aby... už nežili pre seba, ale
pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal
z mŕtvych“ (2 Kor 5, 15).

zostavila Mária Sakmárová
Zdroje:
•

Katechizmus Katolíckej cirkvi

•

Sväté písmo
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SVEDECTVO

RADOSŤ SPOLOČENSTVA
Koncom februára sa z iniciatívy farnosti sv. Jakuba v Medžugorí uskutočnila dobročinná akcia s názvom Radosť
spoločenstva, kedy miestne hotely bezplatne prijali štyritisíc sociálne slabých
pútnikov z východnej Európy, ktorí nemohli doteraz prísť z finančných dôvodov. Jedna pútnička z Ruska rozpovedala ako prežila tieto dni ona a jej skupina.
Ďakujem – nie preto, že je to dar, ale
ďakujem zo srdca! V tejto dobe, keď
vládnu peniaze, je pozoruhodné
a prekvapivé počuť od neznámych ľudí:
„Pozývame vás! Príďte na návštevu na
niekoľko dní, príďte všetci – čím viac vás
bude, tým lepšie! Poskytneme vám jedlo,
nocľah a to hlavné – teplo, starostlivosť
a lásku! Pretože vás milujeme ako nám
prikázal Pán a ako to Panna Mária opakuje vo svojich posolstvách.“ Keď som
o tomto povedala jednému známemu,
neveril mi: „To nie je možné. Tu niečo
nehrá, to je nejaký trik... Vieš si predstaviť tie straty pre hotely?“ Cez tohto človeka hovoril súčasný materialistický svet
postavený na rozpočtoch a výhodách,
svet bez milosrdenstva. Tak ako kedysi
Boží Syn svojou smrťou na kríži vyhodil
do vzduchu tmu zvnútra, tak dnes farníci Medžugoria svojou bombou lásky
otriasajú základmi dnešného sveta a tým
svedčia o svätosti tohto požehnaného
miesta.
Nás, pútnikov z Ruska, bolo tridsaťpäť. Hoci nám medžugorskí farníci zabezpečili bezplatné ubytovanie, potrebné
bolo docestovať na vlastné náklady. Na
rozdiel od väčšiny pútnikov z Európy,
ktorí prichádzajú autobusmi, nám
z Ruska je to možné len letecky. Nájsť si
financie na lístky bolo pre mnohých sociálne slabších neľahké a niektorí museli
zhromaždiť všetky svoje úspory, ale aj
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napriek tomu sa rozhodli ísť. Pretože, ak
sa v súčasnom svete peňazí realizuje takáto akcia, to znamená, že na tom mieste sa určite spája nebo so zemou. Tam je
živý Boh! A tak s otvoreným srdcom,
s vierou a nadšením sme sa vybrali na
návštevu k Panne Márii.
Na tejto prekrásnej ceste k Božej Matke a k živému Bohu sme cestovali všetci
spolu. V skupine boli katolíci
i pravoslávni, laici aj kňazi a vládli láskavé vzťahy a duch jednoty. Boli sme
ako jedna veľká kresťanská rodina zjednotená v Kristovi, ako rôzne, ale rovnako
krásne kvety spojené v jednej kytici, ktoré sa navzájom tieňujú a dopĺňajú sa
harmóniou a krásou. Púť bola nezabudnuteľná. Duch jednoty a lásky sprevádzal našu skupinu od začiatku až do
konca a aj tie drobné problémy, ktoré sa
obyčajne vyskytnú vo veľkých skupinách
sa utopili v mori lásky a porozumenia.
Nás, ruských pútnikov, neprijali
v hoteli, ale vo veľkom súkromnom dome, ktorý architektúrou pripomína zámok – a tu ho aj tak volajú: „zámok“.
Nielen úprimná pozornosť a mimoriadna
starostlivosť majiteľov – Kanaďanov Nancy a Patricka – dobyla naše srdcia, ale
nakazili nás aj vzájomnou nežnosťou
a láskou. Tento nádherný pár obklopený
vnímavými a starostlivými pomocníkmi
bol pre nás dôkazom obety a lásky. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prijali, boli
sme ako v raji! S preplnenými srdcami
sme opúšťali Medžugorie a ešte dlho budeme s vrúcnou vďakou spomínať na tieto dni. Ďakujeme Bohu, blahoslavenej
Panne Márii, organizátorom tejto krásnej
akcie a všetkým zúčastneným, ktorí pomáhali a modlili sa. A naša odpoveď:
modlíme sa za vás všetkých v Moskve!
Alina, Moskva
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STRETNUTIE V LITVE
V sobotu 16. 3. 2013 sa vo Vilnuse,
vo františkánskom kostole svätého Františka a Benedikta uskutočnilo ďalšie
modlitbové stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev Panny Márie z
Medžugoria. Spoločne sme sa modlili za
jej úmysly, uskutočnenie Božích plánov
prostredníctvom nej. Navzájom sme sa
povzbudili svedectvami, mali sme možnosť klaňať sa v tichu pred vyloženou
sviatosťou Oltárnou, priateľsky sa porozprávať.
Toto mesto pre mňa osobne zostáva
mestom Božieho milosrdenstva, pretože
tu sa nachádza obraz Matky milosrdenstva a v tomto meste Pán Ježiš nadikto-

val sr. Faustíne korunku k Božiemu milosrdenstvu a zároveň tu bol namaľovaný originál obrazu Božieho milosrdenstva. Ďakujem Pánovi za dar zúčastniť
sa na tomto modlitbovom stretnutí.
Stretnutie sme začali svätým ružencom, po ktorom nasledovala katechéza
otca Marinka Šakotu a svedectvo otca
Sigitasa. Po obedňajšej prestávke nasledovali ešte dve katechézy, svedectvo a
korunka k Božiemu milosrdenstvu. Po
krátkej prestávke a ruženci modlitbový
program vyvrcholil slávením svätej omše, adoráciou a eucharistickým požehnaním. Na modlitbovom stretnutí boli spolu s nami bratia a sestry z Litvy, Lotyšska, Ruska. V modlitbe sme zvlášť boli
spojení aj s Bieloruskom, odkiaľ sa ľudia
nemohli zúčastniť stretnutia pre
nepriaznivé počasie.
Božiemu milosrdenstvu odovzdávame
Litvu i tých, ktorí sa tohto stretnutia zúčastnili priamo alebo skrze modlitbu
a ďakujeme všetkým, ktorí povedali Bohu svoje „áno“ a svojou službou a prítomnosťou pomohli k tomu, aby sa toto
stretnutie mohlo zrealizovať. Ďakujeme!
Marta Porubská

POZÝVAME VÁS NA

3. STRETNUTIE MODLIT
MODLITBOVÝCH
BOVÝCH SKUPÍN V DUCHU
POSOLSTIEV PANNY MÁRIE Z MEDŽUGORIA
Stretnutie sa uskutoční v sobotu 25.
25.mája
mája 2013
v KOSTOLE SV. MIKULÁŠA vo VIŠŇOVOM PRI ŽILINE.
Program sa začína o 8.45 a končí o 19.00
19.00.
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami.
Kontakt: Marta Pincelová, tel: 0918 557 940
email: pincelova@gmail.com

S V E T L O
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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
zvereného 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
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, vedúcim taktiež môžeme 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)
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VÝROČNÉ POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,
MIRJANE DRAGIČEVIĆ-SOLDO, 18. MARCA 2013
„Drahé deti!
Pozývam vás, aby ste v úplnej dôvere a
radosti zvelebovali meno Pánovo a deň čo deň
mu zo srdca ďakovali za veľkú lásku.
Môj Syn vám skrze túto lásku, ktorú vám
ukázal na kríži, dal možnosť, že vám bude
všetko odpustené a nemusíte sa hanbiť ani
skrývať a zo strachu neotvárať môjmu Synovi
dvere svojho srdca. Naopak, deti moje,
zmierte sa s nebeským Otcom, aby ste mohli
milovať seba samých tak,
ako vás miluje môj Syn.
Keď budete milovať seba samých, budete
milovať aj druhých ľudí, uvidíte v nich
môjho Syna a spoznáte veľkosť jeho lásky.
Žite vo viere!
Môj Syn vás skrze mňa pripravuje na skutky,
ktoré chce uskutočniť prostredníctvom vás,
cez ktorých sa chce osláviť. Ďakujte mu.
Zvlášť mu ďakujte za pastierov, za vašich
prostredníkov v zmierení s nebeským Otcom.
Ja ďakujem vám, svojim deťom.
Ďakujem vám.“

MEDŽUGORIE

Pozývame vás na:

Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 22. - 27.9. 2013
(Kontakt: Ondrej Valentín: e-mail: kristoftour@post.sk; tel: +421255567969,
+421903712534)

•

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

•

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

S V E T L O
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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

S V E T L O

M Á R I I N O |
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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
Oľga Repetuha
tel. mob: + 387 63 707 636
olja_mr@ukr.net

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

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

na internete

KOORDINÁTORI

Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania živého
vysielania večerného programu z Medžugoria.
Vysielanie je dostupné na stránke

www.medjugorje.hr
[V hornom menu vpravo kliknite na “Multimedia”, potom “Live
streaming Medjugorje” (v ponuke vľavo), kde sa každý užívateľ potrebuje pri prvom spustení zaregistrovať /je potrebné uviesť meno,
priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo/.]

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby
s farnosťou Medžugorie.

O MEDŽUGORÍ

V RÔZNYCH JAZYKOCH:

SLOVENSKY:

LOTYŠSKY:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ČESKY:

LITOVSKY:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

RUSKY:

www.medjugorje.ru

ANGLICKY:
www.medjugorje.net

UKRAJINSKY:

NEMECKY:

www.medjugorje.ua

www.medjugorje.de

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino!
Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené, pri
kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese: gospa3@gmail.com.

MOLDAVSKO
Vladimír Nadkrenicinii
nadkrenicinii@mail.ru

ANGLICKY HOVORIACI
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

NEMECKY HOVORIACI
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com
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V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjadrenia
Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu len ľudského
svedectva.
Časopis „Svetlo Máriino“ v rôznych jazykoch môžete nájsť
na www.gospa.sk v rubrike ČASOPIS.
Text neprešiel jazykovou úpravou.
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