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„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
25. apríl 2013, Medžugorie
MODLITBOVÝ

Drahé deti!

„

ÚMYSEL
NA MESIAC:
modlime sa,
ABY SME
MALI VĎAČNÉ
SRDCE.

Modlite sa, modlite sa, iba sa modlite, kým sa vaše srdce
neotvorí vo viere ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka.
Toto je čas milosti, ktorý vám Boh dáva skrze moju prítomnosť,
no vy ste ďaleko od môjho srdca. Preto vás pozývam k osobnému
obráteniu a rodinnej modlitbe. Nech je Sväte písmo pre vás vždy
povzbudením. Všetkých vás žehnám mojim materinským
požehnaním.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
2. máj 2013, Medžugorie
V TOMTO ČÍSLE
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Drahé deti,

opäť vás pozývam, aby ste milovali a nie, aby ste súdili. Môj Syn
bol z vôle nebeského Otca medzi vami, aby vám ukázal cestu
spásy; aby vás spasil a nie, aby vás súdil. Ak chcete nasledovať
môjho Syna, nebudete súdiť, ale milovať, ako vás miluje nebeský
Otec. A keď vám je najťažšie, keď padáte pod ťarchou kríža,
nezúfajte si, nesúďte, ale si spomeňte, že ste milovaní a chváľte
nebeského Otca za jeho lásku. Deti moje, neodbočte z cesty,
ktorou vás vediem. Nežeňte sa do záhuby. Nech vás modlitba a
pôst posilnia, aby ste mohli žiť tak, ako by si to želal nebeský
Otec; aby ste boli mojimi apoštolmi viery a lásky, aby váš život
bol požehnaním pre tých, ktorých stretnete: aby ste boli jedno s
nebeským Otcom a mojím Synom. Deti moje, to je jediná pravda.
Pravda, ktorá vedie k vášmu obráteniu a potom k obráteniu
všetkých, ktorých stretnete, ktorí ešte nespoznali môjho Syna –
všetkých, ktorí nevedia, čo znamená milovať. Deti moje, môj Syn
vám daroval pastierov. Chráňte ich a modlite sa za nich.
Ďakujem vám!“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

MILOSŤ PRÍTOMNOSTI PANNY MÁRIE
Blahoslavená Panna Mária chce
v nás i týmto posolstvom, tak ako aj
v predchádzajúcich, prebudiť túžbu po
Bohu, ktorý je najhlbším základom našej existencie. Cestou k odkrývaniu tohto základu nášho života je modlitba.
Modlitba nás otvára a privádza do reality viery a dôvery. Panna Mária používa
príklad z prírody, t. j. kvet. Kvet môže
žiť pretože sa otvára lúčom a teplu slnka. Tak je to aj s našim duchovným životom. Naše otváranie srdca sa neodohráva samo od seba, mechanicky, podľa
nejakej vopred určenej zákonitosti. Ot-

váranie srdca sa odohráva v slobode
a slobodným súhlasom našej vôle pre
Božie pozvanie a podnety. Naše stretnutie s Bohom sa vždy odohráva z Božej
iniciatívy. Boh vždy robí prvý krok
k nám a očakáva našu odpoveď. Preto
Ježiš hovorí: „Hľa, stojím pri dverách
a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí
dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 20).
Kvet, o ktorom Panna Mária hovorí
vo svojom posolstve by sme mohli porovnať so svojím srdcom. Naše srdce žije natoľko, nakoľko sa otvorí pre svetlo,

...Naše srdce žije natoľko,
nakoľko sa otvorí pre svetlo,
teplo a lúče Božieho srdca a lásky...
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teplo a lúče Božieho srdca a lásky. Srdce je miesto, kde človek stretá Boha.
Srdce je vnútorná skutočnosť človeka,
ktorá je ukrytá pred pohľadmi. Srdce sa
prejavuje našim vonkajším správaním,
pôsobením, rečou. Ale taktiež naše
správanie a slová môžu prikryť to, čo je
v srdci. Človek vlastní strašnú schopnosť a to je byť dvojtvárny. Iba Boh
skúma a preniká srdce a vnútro. Boha
nemôžeme oklamať tak, ako môžeme
oklamať človeka. Človek pozerá očami
a Pán pozerá, čo je v srdci.
Potrebujeme sa hlbšie zahľadieť do
svojho vnútra t. j. do vlastného srdca.
Žiaľ, obyčajne žijeme na povrchu, na
plytčine duchovného života. Sami sebe
sme si cudzí, pretože naše srdce je zaspaté a zatvorené. Preto nás Panna Mária upozorňuje na to, ako ďaleko sme
od jej srdca. Pretože žijeme v tele, ľahšie
nás priťahuje to, čo je vonkajšie. Ľahšie
sa skloníme k tomu, čo môžeme vidieť,
počuť a povrchne prežiť.
Ježiš často upozorňuje svojich poslucháčov na to, že ich srdce je zatvorené, tvrdé a pomalé k tomu, aby verilo.
To je srdce, ktoré je formované podľa
meradiel sveta, ktorý má krátko trvajúce hodnoty – hodnoty iné ako evanjeliové. Cesta, ktorú nám ukazuje a na ktorú nás povzbudzuje Panna Mária je
modlitba, ktorá nás privádza k viere.
Modlitba a viera nie sú osobitné skutočnosti, ktoré existujú jedna vedľa druhej.
Modlitba a viera idú spoločne. Nakoľko
sa modlím, natoľko aj verím i opačne.
Súčasný človek je nakazený ustavičnou aktivitou a potrebou byť produktívny. V takomto prostredí sa od neho očakáva, že zo seba musí dávať druhým
stále viac. A čo môže dať? Môžeme dať
iba to, čo sme prijali a čo máme. Od Boha môžeme prijať iba to, o čo ho poprosíme. On nikdy nebude a nechce nasilu
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...Srdce je miesto,
kde človek stretá Boha...
vstúpiť do našich sŕdc a našich životov.
Ježiš, ktorý je Boží Syn, sa tiež modlil, dokonca aj za cenu spánku. Ak
chceme byť Ježišovi, potom nám nič iné
neostáva, len prejsť tú cestu, ktorú
nám on ukázal. A Ježiš nám nielenže
ukázal iba cestu, ale on je naša Cesta,
Pravda a Život.
Pomôžme našej nebeskej Matke Panne Márii, aby nám pomohla priviesť nás
k Ježišovi, k prameňu života a všetkej
plnosti.
Modlitba: Panna Mária, ďakujeme ti
za tvoju prítomnosť a trpezlivosť s nami,
s tvojimi deťmi. Ďakujeme ti, že sa nás
nevzdávaš ani vtedy, keď sme ďaleko
od tvojho srdca. Ďakujeme ti za tvoje
materinské srdce, ktoré neprestáva pozývať svoje deti, strácajúce sa vo vypočítavosti, úzkostiach a povrchnostiach
vlastného života. Ďakujeme ti, že neprestávaš stále znovu a znovu vyslovovať
svoje Áno Bohu. Ďakujeme ti za tvoje
otvorené srdce, prostredníctvom ktorého
nás Boh i dnes pozýva a priťahuje
k sebe.
Ďakujeme ti za každé srdce, ktoré sa
duchovne prebudilo, začalo vidieť
a uzdravilo sa skrze tvoju prítomnosť
v Medžugorí. Nech sa tvoje slová, ktoré
nám hovoríš a ktoré k nám prichádzajú
z tvojho Nepoškvrneného Srdca dotknú
našich úzkostlivých, tvrdých
a zatvorených sŕdc, aby sme mohli odkryť plnosť radosti, ktorú nám Boh chce
darovať. Amen.
Fra Ljubo Kurtović
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MILÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Cirkev, svätí otcovia nás povzbudzujú
zotrvávať na modlitbách spolu s Máriou. Zvlášť počas veľkonočného obdobia, ktoré vrcholí Nanebovstúpením Pána. Zoslaním Ducha Svätého sme pozvaní prežívať tento milostivý čas s ňou.
Mesiac máj patrí výnimočne Márii. Každé zjavenie Panny Márie na zemi je časom veľkých milostí. Jej milostivá prítomnosť nás privádza k obráteniu, navracia nás do Božieho objatia, otvára
nám oči pre večné hodnoty. V Máriinej
prítomnosti dostávame svetlo, nachádzame to, čo sme stratili a to je pokoj,
viera, nádej, odpovede na otázky. Jej
jediný cieľ je priviesť nás späť k Ježišovi.
„Toto je čas milosti, ktorý vám Boh dá-

va skrze moju prítomnosť, no vy ste ďaleko od môjho srdca. Preto vás pozývam
k osobnému obráteniu a rodinnej modlitbe“ (25. 4. 2013). Je smutné počuť z
dnešného posolstva, že sme ďaleko od
jej srdca. Ona nás však nenechá bez
riešenia. Každé jej posolstvo je materinským pozvaním, vrátiť sa na správnu
cestu. Vždy nám ukazuje ako láskavá
mama to, čo je teraz, v tejto chvíli pre
nás najdôležitejšie. Spomeňme si pritom na niektoré z posolstiev z uplynulých rokov. „Drahé deti, ja som neúnavná a volám vás i vtedy, keď ste od môjho srdca ďaleko. Som Matka, a preto aj
keď pociťujem veľkú bolesť za každým,
ktorý zblúdi, ľahko odpúšťam a teším sa
každému dieťaťu, ktoré sa mi obráti“ (14. 11. 1985).

Zdroj: http://zsgorazdova.sk/2012/05/17/jezisovo-pozvanie

...Vždy nám ukazuje ako láskavá mama to,
čo je teraz, v tejto chvíli
pre nás najdôležitejšie...
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„Aj dnes vás pozývam, aby ste sa priblížili k môjmu srdcu.
Len tak pochopíte dar
mojej prítomnosti tu
medzi vami. Chcem
vás, milé deti, viesť k
srdcu môjho Syna Ježiša. Avšak vy sa
vzpierate a nechcete
otvoriť svoje srdcia
modlitbe. Ja vás znovu, milé deti, pozývam, nebuďte hluchí,
ale pochopte moje pozvanie, ktoré je pre
vašu spásu“ (25. 9.
2003).
„A ja vám nemôžem pomôcť, lebo ste
vzdialení od môjho
srdca. Preto sa modli-
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te a prežívajte moje posolstvá, potom
uvidíte zázraky Božej lásky vo svojom
každodennom živote“ (25.3.1992).
Byť blízko jej srdca môžeme byť vtedy, keď žijeme to, čo nám hovorí. Dnes
je to pozvanie k obráteniu, k modlitbe,
k rodinnej modlitbe, čítaniu Svätého
písma. Keď sa povie, že niekto nám je
blízky, znamená to určitú podobnosť.
Podobať sa Márii znamená nasledovať
ju v modlitbe, v pokore, tichom slúžení,
nežnej materinskej starostlivosti
o blížnych v túžbe, aby boli všetci spasení...
Jej milostivú prítomnosť môžeme
vždy nachádzať v modlitbe ruženca,
v priateľskom rozhovore s ňou. Povedala nám: „Len v modlitbe budete blízko mne a môjmu Synovi
a spoznáte, aký krátky je tento život. Vo
vašom srdci sa narodí túžba po nebi“ (25. 8. 2006). „Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce a môžem
vám pomôcť“ (25. 8. 1997).
Začnime sa modliť ruženec s novým
oduševnením, pozorujme s Máriou tajomstvá Ježišovho života. Keď sa modlí-

...Byť blízko jej srdca
môžeme byť vtedy,
keď žijeme to,
čo nám hovorí...
me s ňou, ona nás nanovo duchovne
privádza na svet, aby sme žili tak, ako
jej Ježiš. Koľko zázrakov nám Mária
môže vyprosiť. V jej blízkosti sa učíme
povedať áno na Božie plány v skrytosti.
Darujme Márii tento mesiac v modlitbe
a skrytom slúžení.
Modlitba: Panna Mária s tebou ďakujeme nebeskému Otcovi za tvoje príchody
k nám. V tvojej milostivej prítomnosti sa
meníme. Keď prichádzaš, otvárajú sa
nám oči, učíme sa ďakovať. V tvojej blízkosti vidíme všetko, čo je nám darované,
zvelebujeme Pána za veľké veci. Mária, s
tebou je vždy Ježiš. Prosíme, pomôž nám
zotrvávať s tebou v modlitbe, nezabúdať
na tvoje prisľúbenie: „Ja som s vami.“
Pomáhaj nám byť blízko tvojho srdca.
Amen.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 4. 5. 2013.
Tento mesiac sa budeme modliť,
ABY SME MALI VĎAČNÉ SRDCE.
ĎAKUJME ZA VŠETKY MILOSTI, KTORÉ NÁM BOH
DÁVA PROSTREDNÍCTVOM PANNY MÁRIE.
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MÁRIINA MILOSTIVÁ PRÍTOMNOSŤ...
...Ďakujte so mnou Najvyššiemu
za moju prítomnosť medzi
vami. Moje srdce je naradované,
keď vidí lásku a radosť
pri prežívaní mojich posolstiev.
Mnohí ste odpovedali,
ale čakám a hľadám všetky
ospalé srdcia,
aby sa zobudili zo sna nevery.
Milé deti, priblížte sa ešte
väčšmi k môjmu
Nepoškvrnenému Srdcu,
aby som vás všetkých
mohla viesť k večnosti…
(25. jún 2011)
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...Volám vás,
pretože vás potrebujem.
Prijmite poslanie a nebojte sa,
posilním vás. Naplním vás
svojimi milosťami.
Svojou láskou vás ochránim
od zlého ducha. Budem s vami.
Svojou prítomnosťou vás budem
potešovať v ťažkých chvíľach.
Ďakujem za vaše otvorené
srdcia… (2. september 2012)

...Milé deti, všetkých vás
pozývam z hĺbky svojho srdca,
aby ste sa otvorili tejto veľkej
milosti, ktorú vám tu Boh dáva
cez moju prítomnosť...
(25. jún 2007)

…Buďte radostnými nositeľmi
pokoja a nezabúdajte,
že žijete v milostivom čase,
kde vám Boh cez moju
prítomnosť dáva veľké milosti.
Milé deti, neuzatvárajte sa,
ale využite tento čas a žiadajte
si dar pokoja a lásky pre váš
život, aby ste sa stali
svedkami pre druhých...
(25. september 2008)

...Radujte sa so mnou,
obráťte sa s radosťou a chváľte
Boha za dar mojej prítomnosti
medzi vami. Modlite sa, aby
vo vašich srdciach bol Boh
stredobodom vášho života a
svedčte svojím životom,
milé deti, nech každé stvorenie
pocíti Božiu lásku.
Buďte mojimi vystretými
rukami pre každé stvorenie,
aby sa priblížilo Bohu lásky...
(25. jún 2009)

Zdroj: http://tomperna.files.wordpress.com/2012/05/jp-ii-praying-therosary.jpg
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
S láskou je cesta k Bohu ľahšia
„Drahé deti! Dnes vás všetkých chcem pozvať, aby sa
každý z vás rozhodol pre raj. Cesta je ťažká pre
tých, ktorí sa nerozhodli pre Boha. Drahé deti, rozhodnite sa a verte, že Boh sa vám dáva v celej plnosti. Vy ste povolaní a musíte odpovedať na pozvanie
Otca, ktorý vás pozýva skrze mňa. Modlite sa, lebo
v modlitbe bude každý z vás môcť dosiahnuť úplnú
lásku. Žehnám vás a chcem vám pomôcť, aby každý
z vás bol pod mojím materinským plášťom. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. októbra 1987)

Boh je

láska. Preto sa vo svojej láske
slobodne dáva svojim stvoreniam, ktoré obdaril darom slobody. Božia láska zo svojej
podstaty chce byť odpoveďou ľudského srdca, odpoveďou lásky s láskou. Boh sa nemôže nedávať, netvoriť a nehovoriť, pretože
on je Láska. A láska je úplná vtedy, keď sa
vytvorí puto a jednota milovaných osôb. Celé tvorenie a každé stvorenie je preto prejav
Božej lásky, ktorá sa tak bohato zjavuje.
Človek, koruna stvorenia, je najvyšším vyjadrením Božej lásky. A preto je najmilovanejšie Božie stvorenie. Stvorenia svojou
existenciou svedčia o Božej láske, ale človek
svoju existenciu potrebuje prijať slobodnou
vôľou a láskou, aby sa stal odpoveďou na
Božiu lásku. Rozhodnutie je slobodné – to
znamená, že človek má možnosť povedať
Bohu: áno alebo nie. Avšak toto rozhodnutie má úplne konkrétne dôsledky. Ak sa totiž človek medzi svetlom a tmou rozhodne
pre tmu, potom ostane v tme, napriek tomu, že ho tma neobšťastňuje, ale robí ho
neschopným života, pretože tma nie je človeku prirodzená. Tým, že sa človek rozhoduje pre Boha alebo proti Bohu, s Bohom
alebo bez Boha, prináša podstatné rozhodnutia, robí osudné kroky, a tak buď rastie
a rozvíja sa, alebo hynie a ničí sám seba.
V tomto spočíva rozhodnutie pre raj, pre
nebo.
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Máriina prítomnosť medzi nami, svojimi
deťmi, sa stáva pre nás Božím pozvaním.
Boh hovorí skrze Máriu, v jej existencii
a v jej odpovedi. Boh pozýva k pokoju, dáva
nám znamenia, že nám odpúšťa, že je milosrdný, že nás miluje. My, jeho deti, sme sa
v tomto svete stali slepí a hluchí voči Božím
prejavom a znakom. Žiaľ, pokračuje sa
v tom ešte ďalej. Mnohí neveria, že Boh
existuje alebo sú presvedčení, že hoci existuje, zostáva mimo ich života. Jedno
z najjednoduchších posolstiev v úplnom začiatku zjavení hovorí: „Prišla som vám povedať, že Boh existuje!“ Chce nás vytiahnuť zo
všetkých osídiel, zvíťaziť nad každým klamom a ukázať nám cestu k raju a k plnosti
života. Cesta je plná radosti a pokoja, no
zároveň je aj ťažká. Pretože hriech je hrozba, ktorá spôsobuje malátnosť tým, že rozvracia vôľu človeka. Mária nám pomáha
uskutočniť rozhodnutie a pevne sa vydať na
cestu k raju. Kto miluje seba, s láskou sa
rozhodne pre túto cestu. Modlitbou sa živí
naše rozhodnutie a upevňuje sa náš krok.
„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká
brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta,
čo vedie do života, a málo je tých, čo ju
nachádzajú!“ (Mt 7,13 - 14).
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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.
Oblak vzal učeníkom spred očí Ježiša
v deň nanebovstúpenia a zjaví ho ako Syna človeka v jeho sláve v deň jeho príchodu.
Kristovo telo bolo oslávené už od chvíle
jeho zmŕtvychvstania, ale počas štyridsiatich dní, keď dôverne je a pije so svojimi
učeníkmi a poučuje ich o Kráľovstve, zostáva jeho sláva ešte zahalená výzorom
obyčajnej ľudskej prirodzenosti. To, že sláva Zmŕtvychvstalého je cez tento čas zastretá, vysvitá z jeho tajomných slov povedaných Márii Magdaléne: „Ešte som nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom
a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi
a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu
Bohu“ (Jn 20, 17). To poukazuje na rozdiel
v spôsobe, akým sa prejavuje sláva Krista
vzkrieseného a sláva Krista povýšeného do
neba, kde sedí po pravici Otca. „A ja, až
budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12, 32). Vyzdvihnutie
na kríž je znamením a predzvesťou vyzdvihnutia pri nanebovstúpení. Je jeho
začiatkom. Ježiš Kristus, jediný Kňaz novej a večnej zmluvy, „nevošiel do Svätyne
zhotovenej rukou..., ale do samého neba,
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aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou“ (Hebr 9, 24).
Teraz už Kristus sedí po pravici Otca.
Sedieť po pravici Otca znamená nastolenie
Mesiášovho kráľovstva a splnenie videnia
proroka Daniela o Synovi človeka: „Jemu
bola odovzdaná moc, sláva a kráľovstvo;
jemu slúžili všetky národy, kmene
a jazyky. Jeho vláda je vláda večná, ktorá
nezanikne, a jeho kráľovstvo nebude nikdy
zničené“ (Dan 7, 14). Od tej chvíle sa apoštoli stali svedkami Kráľovstva, ktorému
nebude konca.
Kristovo nanebovstúpenie znamená, že
jeho ľudská prirodzenosť má účasť na moci a autorite samého Boha. Ježiš Kristus je
Pán: má všetku moc na nebi i na zemi.
Kristovo kráľovstvo je už prítomné v jeho
Cirkvi, ale ešte nie je zavŕšené príchodom
Kráľa na túto zem. Toto Kráľovstvo ešte
napádajú zlé mocnosti, hoci už Kristova
Veľká noc v základe nad nimi zvíťazila. Až
kým mu nebude všetko podrobené, kým
nebudú nové nebesia a nová zem, na ktorých prebýva spravodlivosť, nesie putujúca
Cirkev
vo
svojich
sviatostiach
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a ustanovizniach, ktoré patria k tomuto
veku, tvárnosť tohto sveta, ktorá sa pomíňa, a sama žije uprostred stvorení, ktoré
vzdychajú a zvíjajú sa v pôrodných bolestiach až doteraz a očakávajú zjavenie Božích detí. Preto sa kresťania modlia, najmä
pri slávení Eucharistie, aby urýchlili Kristov druhý príchod, keď ho vzývajú „Príď,
Pane“ (Zjv 22, 20). Kristus pred svojím nanebovstúpením povedal, že ešte neprišla
chvíľa slávneho nastolenia mesiášskeho
kráľovstva očakávaného Izraelom, ktoré
malo podľa prorokov priniesť všetkým ľuďom definitívny poriadok spravodlivosti,
lásky a pokoja. Terajší čas je podľa Pánových slov časom Ducha a svedectva, ale je
to aj čas poznačený ešte ťažkosťami
a skúškou zla, ktorá nešetrí ani Cirkev
a ktorou sa začínajú boje posledných dní.
Je to čas očakávania a bdenia. Po nanebovstúpení je Kristov príchod v sláve blízky, hoci nám „neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou“ (Sk
1, 7). Tento eschatologický príchod sa môže uskutočniť v ktorúkoľvek chvíľu, hoci
ho ešte niečo zadŕža, takisto ako aj konečnú skúšku, ktorá ho bude predchádzať.
Pred Kristovým príchodom Cirkev musí
prejsť poslednou skúškou ktorá otrasie
vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na
zemi, odhalí tajomstvo neprávosti v podobe
náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Cirkev vojde do
slávy Kráľovstva len cez túto poslednú Veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho
Pána v jeho smrti a v jeho zmŕtvychvstaní.
Kráľovstvo sa teda neuskutoční dejinným
triumfom Cirkvi na spôsob vzostupného
pokroku, ale víťazstvom Boha nad posledným náporom zla, po ktorom zostúpi
z neba Kristova nevesta. Božie víťazstvo
nad vzburou zla bude mať podobu posledného súdu po poslednom kozmickom otrase tohto sveta, ktorý sa pomíňa. Po prorokoch a po Jánovi Krstiteľovi Ježiš vo svojom kázaní zvestoval súd v posledný deň.
Vtedy vyjde na svetlo správanie každého
i tajomstvo sŕdc. Vtedy bude odsúdená za-
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Zdroj:http://www.mka.hr/razmisljanja/teoloska-misao/uzasasce-gospodinovospasovo/attachment/uzasasce-2/

vinená nevera, ktorá si nevážila Bohom
ponúkanú milosť. Postoj k blížnemu odhalí, či niekto Božiu milosť a lásku prijal,
alebo odmietol. V posledný deň Ježiš povie: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Kristus je Pán večného života. Ako Vykupiteľovi sveta mu patrí plné
právo definitívne súdiť skutky a srdcia ľudí. Toto právo získal svojím krížom. Aj
Otec „všetok súd odovzdal Synovi“ (Jn 5,
22). No Syn neprišiel preto, aby súdil, ale
aby spasil a dával život, ktorý má v sebe.
Každý, kto v tomto živote odmieta milosť,
už odsudzuje sám seba, dostane odplatu
podľa svojich skutkov a môže sa aj naveky
zatratiť, ak odmietne Ducha lásky. Preto
sa vrúcne obráťme k Bohu, aby nám dal
milosť neodmietnuť Ducha lásky.
zostavila Mária Sakmárová
Zdroje:

Sväté Písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi
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SVEDECTVO

OTVORTE SRDCIA BOŽEJ LÁSKE
V krátkosti sa s vami chcem podeliť
s tým, ako Boh a jeho láska pôsobia
v mojom živote a ešte o tom, akú úlohu
v tom zohralo Medžugorie. Ten, kto
v Medžugorí ešte nebol, si len ťažko môže predstaviť, aká milosť sa ho tam môže dotknúť... Pred prvým príchodom do
Medžugoria som bola skeptická voči tomuto miestu a tomu, čo sa tam deje. Na
ceste do Medžugoria sa tí, ktorí so mnou
cestovali celý čas modlili a mne to liezlo
na nervy – najviac ma otravoval ruženec. Na ceste domov som rozmýšľala, že
mám odmodlené na rok dopredu...
Ale o niekoľko týždňov som sa ocitla
v nemocnici so zlomenou nohou. Ležiac
na nemocničnej posteli a nevediac, čím
sa mám zaoberať, vzala som do rúk ruženec a skúšala som sa modliť. A tu sa
stal zázrak – naozaj. Duch Svätý vo mne
niečo zmenil... Modlitba sa mi stala takou drahou, blízkou, že mi z ničoho nič
tiekli slzy a srdce mi zovrelo od prekvapenia. Začalo sa moje priateľstvo
s ružencom. Teraz, po čase, som pochopila, že ma Božia Matka viedla za ruku.
Spočiatku som sa denne modlila jeden
ruženec, časom mi to bolo málo a začala
som sa modliť dva a potom tri ružence
každý deň. Boh mi dal taký smäd po
modlitbe, že som túto svoju potrebu nemohla utíšiť. Toto je pre mňa prvý dar
Medžugoria.
Druhým darom sa stala svätá spoveď. Prišla som ku kňazovi a odhodlane,
z celého srdca som vyznala hriechy, ktoré som o sebe vedela, nič som nezatajila
ani neokrášlila. V tom som pocítila, že
Ježiš je pri mne, že je tu a všetko mi odpúšťa. Bola to milosť úplného odpustenia. Slzy mi ešte dlho stekali po tvári.
Ďalšia cesta do Medžugoria mi pomohla lepšie pochopiť, čo znamená svä-
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tá omša a nakoľko je dôležitá. Ak som
predtým prechádzala okolo kostola a nič
som necítila, teraz som tak už nemohla,
pretože som vedela, že Ježiš ma čaká.
Na adorácii som zakusovala hĺbku Božej
lásky, jeho blízkosť, prítomnosť a dotyk
Ducha Svätého. Spomínajúc na svoju
minulosť som videla, ako ma Ježiš mení.
Moja viera sa posilnila a to je tiež plod
adorácie. Teraz už chápem: Boh vedel,

Zdroj: http://www.nwo.it/medjugorje-pronunciamento.html

že čoskoro naberiem odvahu a pevnosť...
Po nejakom čase sa ukázalo, že mám
zhubný nádor, ktorý treba chirurgicky
odstrániť. Potom nasledovala ešte jedna
operácia obličiek. A tak celý rok prešiel
v ťažkých chorobách. Spočiatku ma to
šokovalo a strácala som pevnú pôdu pod
nohami, ale Boh dal všetkému múdrosť
– absolútne všetko, čo sa so mnou dialo
som mala odovzdať do Ježišových rúk.
On vzal moju chorobu, strach, nervozitu
a prikryl ma plášťom pokoja a mieru.
Keď mi bolo veľmi ťažko, išla som na
svätú omšu a hovorila som mu: „Ježišu,
som nešťastná a zdrvená, pomôž mi!“
On ma upokojoval, utišoval, dával mi
nádej a silu. V určitom momente som
v srdci pocítila, že byť s Ježišom znamená dotknúť sa jeho utrpenia, jeho kríža,
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byť s ním jedno; byť spolu s ním a cez
svoju bolesť okúsiť jeho utrpenie. To je
veľká milosť... Časom sa ukázali finančné ťažkosti, ale Boh všetko vie
a dokonca aj bez prosieb dá nevyhnutné. Ja môžem len pevne veriť, ďakovať,
hľadať jeho tvár a rozpoznávať jeho vôľu
so mnou. Božia láska je bezhraničná,
skutočná, večná, nikdy nezradí a nesklame. Pane, sláva ti naveky!

ktorí ešte neboli v Medžugorí: drahí
priatelia, zahoďte všetko, čo sa kazí, hrdzavie, čo je prehryzené moľami
a ponáhľajte sa tam – pretože tam sa otvára nebo. Tam vás čaká Boh a skrze
svoju Matku, našu nebeskú mamu, nám
daruje množstvo milostí. Len príďte
a vezmite ich! Otvorte srdcia Božej láske!
Lina, Litva

Chcem z celého srdca povzbudiť tých,

POZVANIE K MODLITBE ZA KŇAZOV
Pozývame vás k vytvoreniu 7členných 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.

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)

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 -

KONTAKT:
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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.
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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OZNAMY

Pozývame vás na:

MEDŽUGORIE

Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 22. - 27. 9. 2013
(Kontakt: Ondrej Valentín: e-mail: skristoftour@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

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?

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.

Časopis „SVETLO MÁRIINO“
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 |

2 0 1 3 / 0 5

|13|

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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