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Dnes vás pozývam,
aby ste boli silní a rozhodní vo viere a modlitbe,
až kým vaše modlitby nebudú tak silné,
že otvoria Srdce môjho milovaného Syna Ježiša.
Modlite sa, deti moje, modlite sa bez prestania,
až kým sa vaše srdce neotvorí Božej láske.
Ja som s vami, prihováram sa za vás
a modlím sa za vaše obrátenie.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

SILNÍ A ROZHODNÍ VO VIERE A MODLITBE
Panna Mária nás pozýva byť silnými
a rozhodnými vo viere a v modlitbe.
V slovách posolstva Panny Márie počujeme ozvenu Ježišových slov a pozvania:
„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!
Klopte a otvoria vám!“ (Lk 9, 11). Ježiš povzbudzuje svojich apoštolov a učeníkov
z celého sveta, aby sa odvážili a osmelili
klopať na dvere Božieho srdca. To, čo Ježiš hovoril, to aj konal. Evanjelista Marek
píše: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a
vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a
tam sa modlil.“ (Mk 1, 35). Toto je Ježišove
poučenie pre nás, ktorí sme nakazení prílišnou aktivitou. Druhým môžeme dať len

to, čo sme prijali od Boha. V modlitbe sa
odohráva naše darovanie sa Bohu
a prijímanie jeho darov.
Modliť sa učíme najlepšie modlitbou.
Modlitba je úloha, ktorá stojí neustále
pred nami. Tajomstvo modlitby je hlad po
Bohu. Je to hlad, ktorý vychádza z väčšej
hĺbky než sú pocity a slová. Najlepšie sa
naučíš modliť vo chvíľach, keď sa nemôžeš modliť, keď pociťuješ nechuť
a
nedostatok
túžby
po
modlitbe.
V modlitbe sa môže prihodiť, že nemáme
Bohu čo ponúknuť. Nezostáva nám nič
iné, len toto naše „nič“, našu úplnú bezmocnosť a biedu odovzdať Bohu. Odovzdať sa Bohu takí, akí sme. To môže byť
najlepšia modlitba, ktorá nás vedie k živej
viere v Pána.
Modlitbu a vieru nemôžeme od seba
oddeliť. Nemožno byť veriacim bez modlitby. Modlitba a viera nie sú samostatné
skutočnosti, ale sú v tesnom spojení.
Otázka modlitby je rozhodujúcou otázkou
pre každého kresťana. Modlitba je prostriedok, ktorý nás vedie k premene,
k obráteniu a napokon k Bohu. Svätá Terézia z Avily hovorí: „Ak vám niekto hovorí,
že existuje nejaká iná cesta k Bohu okrem
modlitby, neverte mu, klame vás.“
Svätý Mikuláš z Flue hovorí: „Boh vie
vniesť do modlitby také rozpoloženie, ako
keď sa pripravujeme na ples, ale aj také,
ako keď ideme do boja.“

Zdroj:httpseses.facebook.

...Začiatok modlitby je
spoznanie, že sme milovaní,
chcení a prijímaní Bohom...

|2|

Všetci učitelia duchovného života sa
zhodujú v tom, že nikdy nebolo ľahké
modliť sa. Modlitba je život; nemá význam,
nie je skutočnou, ak nie je pevne zakotvená v živote. Existujú ľudia, ktorí, keď začínajú modlitbu, zaodejú sa akoby nejakým
„modlitbovým plášťom“. Po určitom čase
ho zobliekajú a vracajú sa do reality života. Toto je útek pred životom a nie modlitba. Takáto modlitba nie je skutočná. Všet-
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ky životné radosti a starosti
a mám vložiť do modlitby.

môžem

Ťažkosti, ktoré sa môžu pri modlitbe
objaviť
sú
krúžením
okolo
seba
a pozeraním sa na seba. Modlitba nie je
pohľadom na seba, ale pozeraním sa na
Boha. Obrátením svojich myšlienok, ducha a srdca ku Kristovi spoznávam stále
viac a viac seba.
Začiatok modlitby je spoznanie, že sme
milovaní, chcení a prijímaní Bohom. „On
nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej
vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša
Krista stali jeho adoptovanými synmi“ (Ef
1, 5). „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme
dostali“ (Rim 5, 5). Najodovzdanejší
a najplodonosnejší postoj, ktorý môžeme
zaujať je - dovoliť Bohu, aby nás miloval
a nie vytvárať prekážky jeho láske.
Ako odpoveď na Božiu lásku sa v nás
rodí klaňanie. Klaňať sa Bohu znamená
odovzdať sa jemu a jeho vôli. Boh môže so
mnou disponovať. Toto je postoj Panny
Márie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi
stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
V modlitbe nám veľmi pomáha Božie slovo, Sväté písmo. Sväté písmo je Božia reč,
ktorá zaznieva v každom čase a chce zaznieť aj vo mne. Svojím slovom chce dnes
aj mne Pán niečo osobne povedať.
V modlitbe je dôležité mať postoj chlapca

Samuela podľa poučenia kňaza Héliho:
„Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“ (1Sam 3,
9). Pán neprestáva ani dnes hovoriť, pozývať a usmerňovať. Sú však tí, ktorí ho budú počúvať?
Posolstvo Panny Márie z tohto mesiaca
počíta s tými, ktorí poslúchnu a vložia jej
materinské slová do života.
Modlitba
Panna Mária, ty si blahoslavená, lebo
si uverila. Evanjelista o tebe hovorí:
„Mária zachovávala všetky tieto slová vo
svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 1,
19). Ty si pamäť Cirkvi, Cirkev sa od teba,
Mária, učí, že byť Matkou znamená mať
živú pamäť, chrániť a rozjímať v srdci o
udalostiach
radostných,
bolestných
i slávnostných. Ty si, Panna Mária, chránila, pamätala a rozmýšľala v srdci
o všetkých skutkoch svojho Syna aj
o svojich skutkoch, ako o skutkoch Matky, ktorá je zapojená do všetkého, čo sa
týka jej Syna. Ty si pamäť Cirkvi.
V tvojom živote sa zrkadlí aj náš život. Nauč nás, Matka Mária, modliť sa udalosťami nášho života tak, ako si sa ty vedela
modliť a obetovať Pánovi všetko, čo sa
odohrávalo v tvojom živote. Nauč nás
modliť sa, veriť a milovať Pána tak, ako si
to robila ty. Amen.
Fra Ljubo Kurtović

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 1. 6. 2013.
V

tento mesiac sa budeme modliť za

DAR PEVNEJ VIERY
A SPOLOČNEJ MODLITBY V RODINÁCH.
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DAR VIERY
Kráľovná pokoja si vyvolila vizionárov,
šesť detí. V prvých dňoch zjavení sa jej vizionári spýtali: „Čo si od nás praješ?“ Ona
odpovedala: „Aby sa ľudia modlili, pevne
verili a pomáhali pevne veriť druhým.“
„A čo si praješ od kňazov?“ Panna Mária
odpovedala: „Nech pevne veria a chránia
vieru svojho ľudu.“ Na otázku, prečo sa
zjavuje práve tu v Medžugorí, odpovedá:
„Pretože je tu pevná viera.“ V ťažkých
chvíľach, keď bolo Medžugorie prenasledované štátnymi orgánmi Panna Mária
povzbudzuje: „Iba sa modlite, verte
a ničoho sa nebojte.“ Toto jej povzbudenie
platí dodnes. Aký obrovský je dar viery; je
to dar, ktorý sa rodí v rodine. Keď v rodine
vládne láska, láska sa prebúdza aj v srdci

...Ak rodina
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dieťaťa; keď sa v rodine modlí, dar modlitby sa prirodzene rozvíja aj v dieťati. Ak rodina verí, dieťa nenápadne rastie s darom
viery. V posolstvách Panny Márie nachádzame často pozvanie k obnove rodinnej
modlitby. Tu sa všetko začína, v spoločnej
rodinnej modlitbe na kolenách. Cez autentické svedectvo života viery rodičov sa rodí
v srdciach detí viera. Niekedy si rodičia
kladú otázku o tom, kedy začať
s modlitbou, keďže deti vyrušujú, nerozumejú, nechcú sa modliť... Vizionárka Mirjana nám o tom dáva pekné svedectvo:
Keď jej dcérka mala dva roky, hrala sa
s priateľkou v izbe a ona ich pozorovala,
o čom sa rozprávajú. Priateľka jej dcérky
hovorí: „Moja mama jazdí na aute.“ Mirjanina dcérka chvíľu
mlčala a potom povedala: „Moja mama sa
každý deň rozpráva s
Pannou Máriou.“ Na
tomto príklade nám
Mirjana vysvetlila, že
ona svojej dcérke nehovorila o tom, že má
zjavenia Panny Márie,
pretože si myslela, že
je ešte na to príliš
malá a ešte by to nepochopila. Ona sama
to však spoznala.
Deti spoznávajú a odkrývajú svet cez rodiZdroj: http://www.mojakomunita.sk/web/radost-a-vdacnost/vdacny-utorok/čov. Panna Mária
/blogs/dakujem-za-mojich-rodicov;jsessionid=CCCE3631D24C0C23AC8E4C246D4DDED8
v jednom posolstve
povedala, že rodičia
verí, dieťa nenápadne rastie
sú zodpovední za dar
viery svojich detí, oni
s darom viery...
sú tí, ktorí vsádzajú
do sŕdc svojich detí
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korene viery. Aká je viera rodičov, taká
bude aj viera detí. V dnešnej dobe sa veľa
hovorí o kríze - politickej, morálnej, duchovnej, finančnej... Panna Mária nám,
cez vizionára Ivana, hovorí o tom, že svet
prechádza ťažkými krízami, ale tou najväčšou je kríza viery v Boha, pretože sme
sa vzdialili od Boha.
Ak sme vieru neprijali ako dar
v rodine, potrebné sú „zázraky viery“
a zázraky sa dejú i v Medžugorí. Dotyk
Božej lásky, uzdravenie, odpustenie, začiatok obrátenia, návrat k Bohu - toto sú
svedectvá, s ktorými sa stretávame
v Medžugorí. Keď začneme žiť posolstvá
v škole Panny Márie, učíme sa veriť. A veriť môžeme len tomu, koho poznáme. Panna Mária nás vedie k spoznávaniu Božej
lásky. Volá nás k modlitbe srdcom, k obnove spoločnej modlitby a k čítaniu Svätého písma v rodinách. Keď čítame Bibliu,
Boh sa nanovo rodí v našich srdciach a v
rodine. „Deti moje, neviete žiť v Božej milosti, preto vás všetkých znovu pozývam,
aby ste nosili vo svojich srdciach a myšlienkach Božie slovo. Dajte, deti moje, Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho a prežívajte. Poučujte svoje deti, pretože, ak vy deťom nedáte príklad, upadnú do bezbožnosti. Uvažujte a modlite sa, a potom sa Boh narodí vo
vašom srdci a vaše srdce bude radostné“,
povedala nám 25. 8. 1996. 25. 1. 1999
nám hovorí: „Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojej rodine, čítajte ho,
uvažujte o ňom a učte sa ako Boh miluje
svoj ľud. Jeho láska sa ukazuje aj v dnešných časoch, pretože ma posiela k vám,
aby som vás vyzvala na cestu spásy.“
„Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto
vo svojej rodine a čítajte ho. Tak spoznáte
modlitbu srdcom a vaše myšlienky budú
pri Bohu. Nezabúdajte, že ste pominuteľní
ako kvet v poli, ktorý zďaleka vidno, ale v
okamihu sa pominie.“ (25. 1. 2007)
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...Aby sme vytrvali na
ceste viery, je potrebné
pravidelne sa spovedať,
často prijímať Eucharistiu...
Pre rast našej viery je potrebný i pôst.
25. 3. 2007 nám Panna Mária povedala:
„Chcem vás povzbudiť, aby ste s otvoreným
srdcom aj naďalej prežívali pôst. Pôstom a
zriekaním, deti moje, budete silnejší vo viere. V Bohu nájdete pravý pokoj prostredníctvom každodennej modlitby.“ 2. 5. 2013 –
„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.“
Aby sme vytrvali na ceste viery je potrebné pravidelne sa spovedať, často prijímať Eucharistiu. Ak je Ježiš centrom nášho života, ak ho často prijímame, nemusíme sa ničoho báť, učí nás Panna Mária.
Takto, kráčajúc s ňou, budeme v bezpečí,
budeme mať istotu, že nezblúdime a staneme sa jej apoštolmi viery.
Modlitba:
Mária i dnes kľačíme s tebou pri Ježišovom Srdci a prosíme: Pane, daj nám pevnú
vieru. Prosíme ťa o dar viery pre všetkých
tých, ktorí prežívajú stratu viery, beznádej
a nemajú zmysel života. Chceme sa s tebou
modliť rozhodne a pevne, aby sa otvorilo
Srdce tvojho milovaného Syna pre všetkých, ktorí ešte nespoznali jeho lásku.
Amen.
Terézia Gažiová
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SILA VIERY...

...Znovu vás pozývam k viere.
Moje materinské srdce túži
po tom, aby vaše srdce bolo
otvorené, aby mu mohlo
povedať: „Ver!“
Deti moje, viera je to jediné,
čo vám v životných skúškach
dá silu. Ona vám obnoví dušu
a otvorí cesty nádeje.
Ja som s vami. Zhromažďujem
vás okolo seba, pretože vám
chcem pomôcť, aby ste vy mohli
pomáhať svojim blížnym
v odkrývaní viery, jedinej životnej radosti a šťastia…
(2. október 2008)

...Modlitbou a svojím
odriekaním sa stanete
otvorenejší pre dar viery
a lásky k Cirkvi a k ľuďom,
ktorí sú okolo vás...
(25. február 1998)

...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,
napriek tomu, nie ste schopní
prosiť Boha
o dar viery. Preto som s vami,
aby som vám, deti moje,
pomohla pochopiť moje
posolstvá a aby ste ich uviedli
do života. Modlite sa, modlite
sa, modlite sa a len vierou
a prostredníctvom modlitby
nájde vaša duša pokoj a svet
radosť, že bude s Bohom...
(25. august 2002)
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...Deti moje, v tomto čase sa
osobitným spôsobom modlím
pred Bohom, aby vám daroval
dar viery. Len vo viere objavíte
radosť z daru života, ktorý vám
Boh daroval. Vaše srdce bude
radostné pri myšlienke
na večnosť…
(25. november 2005)

…Počúvajte, pretože chcem
k vám hovoriť a pozvať vás,
aby ste mali viac viery a dôvery
v Boha, ktorý vás nekonečne
miluje…
(25. august 1996)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Verte mi, milujem vás!
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby sa každý z vás
rozhodol nanovo mi úplne všetko odovzdať. Iba tak budem môcť aj ja každého z vás obetovať Bohu. Drahé deti, viete, že vás nesmierne milujem a každého z vás
chcem pre seba. Avšak Boh dal všetkým slobodu, ktorú s
láskou rešpektujem a vo svojej pokore sa skláňam pred
ňou. Želám si, drahé deti, aby ste pomohli uskutočniť
všetko, čo Boh zamýšľa v tejto farnosti. Keď sa nemodlíte, nemôžete odkryť moju lásku a plány, ktoré má Boh s
touto farnosťou a s každým jednotlivcom. Modlite sa,
aby vás satan nepritiahol svojou pýchou a falošnou silou. Ja som s vami a chcem, aby ste mi verili, že vás milujem. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(25. november 1987)

Ten,

kto miluje, rešpektuje slobodu.
Prijímanie slobody je bod, v ktorom láska
začína trpieť a byť rozpätá. Láska znamená
horieť túžbou, aby sa mnou, mojimi darmi
obohatila druhá osoba, ktorá to potrebuje.
Keď druhá osoba neodpovedá, tak túžba
neprestáva, ale čaká, ponúka sa, trpí. Obetuje sa a teší sa na chvíľu, kedy bude môcť
obnoviť most lásky, po ktorom môže prejsť
jedine láska sama ako aj dary, ktoré prináša. Boh túži po svojom stvorení – človeku,
ale zároveň čaká odpoveď. Ľudská láska je
netrpezlivá, klamná, často násilná, nerešpektuje slobodu druhého, je sebecká. Určite
je preto potrebné očisťovať sa a dozrievať.
Panna Mária nás pozýva k rozhodnutiu
odovzdať sa jej. Nesmierne nás miluje, preto
chce každého z nás pre seba. Má veľkú túžbu vidieť nás, učiť nás, poučovať nás, byť
s nami. Avšak vo svojej pokore rešpektuje
našu slobodu a čaká na našu odpoveď. Je
pripravená prijať aj zatvorené srdce
a pokorne s láskou čakať, kým sa otvorí. I
keby sa neotvorilo, ona ho s rovnakou láskou miluje ďalej. Mária k nám pristupuje
tak, ako Boh voči nej, keď k nej poslal svojho anjela opýtať sa, či prijíma Boží plán.
Neodpovedala: „Pochopila som!“, ale „Nech
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sa mi stane podľa tvojho slova!“ Odovzdanie, poslušnosť, pokora sú vlastnosti slobody a slobodnej odpovede na lásku. Mária
nás upozorňuje, že satan je silný a že nás
svojou pýchou a falošnou silou chce zviesť,
prilákať,
odlúčiť
od
Božích
plánov
s jednotlivcami a farnosťou. Modlitbou pochopíme Boží plán a získame milosť naplniť
ho, ale aj silu odkryť satanove nástrahy
a vzoprieť sa jeho pôsobeniu.
„Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on
nás poranil a on nás uzdraví, udrel
nás, ale ošetrí. Oživí nás po dvoch
dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť
budeme pred jeho tvárou. Poznajme,
usilujme sa poznať Pána: jeho východ
je pripravený sťa zora a príde nám ako
včasný dážď i ako dážď neskorý na
zem. Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si
s tebou počať, Júda? Vaša láska je ako
ranný oblak a ako rosa, ktorá pominie
za rána. Preto som ich okresával skrze
prorokov, zabíjal slovami svojich úst,
aby tvoja spravodlivosť vyšla ako svetlo. Lebo milosrdenstvo chcem, a nie
obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.“ (Oz 6, 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.
Nik nemôže veriť v Ježiša Krista, ak nemá účasť na jeho Duchu. Veď Duch Svätý
zjavuje ľuďom, kto je Ježiš. Lebo „nik nemôže povedať: Ježiš je Pán, iba ak v Duchu
Svätom“ (1 Kor 12, 3).

dzaní našej viery a pri udeľovaní nového
života, ktorý spočíva v poznaní Otca
a toho, ktorého Otec poslal, Ježiša Krista.
Je však posledný pri zjavení osôb Najsvätejšej Trojice.

V deň Turíc (po skončení siedmich veľkonočných týždňov) sa Kristova Veľká noc
završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je
zjavený, daný a udelený ako božská osoba: Kristus Pán hojne vylieva Ducha Svätého zo svojej plnosti. V ten deň je plne
zjavená Najsvätejšia Trojica. Od toho dňa
je Kráľovstvo, ktoré ohlasoval Kristus,
otvorené pre tých, čo v neho veria:
v krehkom tele a vo viere už majú účasť
na spoločenstve Najsvätejšej Trojice. Duch
Svätý svojím príchodom, ktorý neprestáva,
uvádza svet do posledných čias, do obdobia Cirkvi, do zdedeného, ale ešte nezavŕšeného Kráľovstva.

Duch Svätý, také je vlastné meno toho,
ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme s Otcom a Synom. Cirkev toto meno
prijala od Pána a vyznáva ho pri krste svojich nových detí. Výrazom „Duch“ sa prekladá hebrejské slovo Rúach, ktoré podľa
svojho pôvodného významu znamená
dych, vzduch, vietor.

Veriť v Ducha Svätého znamená vyznávať, že Duch Svätý je jedna z osôb Najsvätejšej Trojice, jednej podstaty s Otcom
a Synom a že jemu sa spolu s Otcom
a Synom vzdáva poklona a sláva. Duch
Svätý je svojou milosťou prvý pri prebú-
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Symboly Ducha Svätého sú: voda – naznačuje jeho pôsobenie pri krste, pretože
sa voda po vzývaní Ducha Svätého stáva
účinným sviatostným znakom nového narodenia. Pomazanie – pri uvádzaní do
kresťanského života je pomazanie sviatostným znakom birmovania, ktoré sa vo Východných cirkvách volá jednoducho
„krizmácia“ (t.j. pomazanie krizmou).
V Starej zmluve boli viacerí Pánovi
„pomazaní“, osobitne kráľ Dávid. Ale Ježiš
je Boží pomazaný jedinečným spôsobom:
ľudská prirodzenosť, ktorú Syn berie na
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seba, je úplne pomazaná
Duchom Svätým. Ježiša
ustanovil Duch Svätý za
Krista: „Duch Pána je nado
mnou, lebo ma pomazal, aby
som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť
zajatým, že budú prepustení,
a slepým, že budú vidieť;
utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4, 18-19). Oheň
– kým voda znamená narodenie a plodnosť života udeleného v Duchu Svätom,
oheň je symbolom pretvárajúcej sily pôsobenia Ducha
Svätého. Ruka – Ježiš vkladaním rúk
uzdravoval chorých a žehnal deti. Apoštoli
budú robiť to isté v jeho mene. Ba viac,
apoštoli vkladaním rúk udeľujú Ducha
Svätého. Holubica – keď Ježiš vystupuje po
svojom krste z vody, zostupuje na neho
Duch Svätý v podobe holubice a zostáva
nad ním. Duch zostupuje do očisteného
srdca pokrstených a spočíva v ňom.
Božie Slovo a Boží Dych sú na začiatku
jestvovania a života každého stvorenia. Duchu Svätému prináleží vládnuť, posväcovať
a oživovať stvorenie, lebo on je Boh jednej
podstaty s Otcom a Slovom.
Boh je láska a láska je prvý dar, ktorý
obsahuje všetky ostatné dary. Táto „láska
je rozliata v našich srdciach skrze Ducha
Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5).
Pretože sme mŕtvi alebo aspoň zranení
hriechom, prvým účinkom daru lásky je
odpustenie našich hriechov. A je to práve
spoločenstvo
Svätého
Ducha,
ktoré
v Cirkvi vracia pokrsteným Božiu podobu
stratenú hriechom. Boh nám teda dáva závdavok alebo prvotiny nášho dedičstva:
sám život Najsvätejšej Trojice, ktorý spočíva v tom, že milujeme, ako on miloval nás.
Táto láska je princípom nového života
v Kristovi, ktorý sa stal možným, lebo sme
dostali silu Ducha Svätého. Vďaka tejto
sile Ducha môžu Božie deti prinášať ovo-
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Zdroj:httpmolytva.at.uaindexslavni_tajinstva0-58

cie. Ten, ktorý nás naštepil na pravý vinič,
spôsobí, že budeme prinášať ovocie Ducha, ktorým je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22-23).
Duch je náš život. Čím viac sa zriekame
seba samých, tým viac Duch pôsobí, aby
sme podľa Ducha aj konali. Skrze Ducha
Svätého sa dáva navrátenie do raja, vstup
do nebeského kráľovstva a návrat do stavu
adoptovaných synov: dáva sa odvaha volať
Boha svojím Otcom, umožňuje sa mať
účasť na Kristovej milosti, volať sa synom
svetla a mať podiel na večnej sláve.
Prostredníctvom sviatostí Cirkvi Kristus udeľuje údom svojho tela svojho Svätého Ducha a Posvätiteľa. Tieto obdivuhodné Božie diela, ktoré sa dávajú veriacim vo sviatostiach Cirkvi, prinášajú svoje
ovocie v novom živote podľa Ducha
v Kristovi.
Prijímajme preto čo najčastejšie sviatosti, prostredníctvom ktorých si môžeme
vyprosovať a dostávať dary Ducha Svätého.
zostavila Mária Sakmárová
Zdroje:

Sväté Písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi
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SVEDECTVO

„TOTO JE MUŽ, ZA KTORÉHO SA MODLÍŠ!“
Chcela by som vydať svedectvo o tom,
ako mi Panna Mária v Medžugorí zachránila život a tiež, ako ma Pán priviedol
k môjmu povolaniu žiť v manželstve a
k mužovi, za ktorého som sa 6 rokov
modlila.
Začala by som tým, ako som sa štrnásťročná doma v izbe každý večer modlila a chodila na sväté omše. Neviem, či
je to možné v tomto veku, ale ja som veľmi intenzívne pociťovala ako ma Boh miluje, aká som šťastná, keď sa modlím
a ako sa ma Pán dotýka počas svätých
omší, keď sa mi rýchlo rozbúšilo srdce
na niekoľko sekúnd. Mala
som obrovskú radosť len z toho, že tam
práve stojím a že som. Nevedela som si
predstaviť, ako dokážu ísť ľudia večer
spať bez toho, aby sa pomodlili. Po birmovke som však na kostol a Boha veľmi
rýchlo zabudla. Začala som chodiť von,
na diskotéky, prvýkrát som sa zaľúbila...
Po čase mi na našom vzťahu niečo nesedelo: nechodil do kostola, neveril v Boha
a nebola som si istá, či mu ide o mňa
alebo len o fyzickú príťažlivosť, tak som
ho po roku a pol nechala (mala som 19
rokov). Neskôr, asi po 2 rokoch, sa mi
zapáčil jeden slušný chalan, pretancovali sme celú štefanskú zábavu a keď ma
odprevádzal domov priznal sa, že má
snúbenicu. Bola som z toho dosť v šoku
a dokonca som tri dni nevyliezla z izby.
Ležala som na posteli a nevedela som, čo
so sebou. Bola som sklamaná zo života,
z chalana, ktorý sa mi páčil a odmietol
ma. Zažívala som beznádej, úzkosť, tmu
a možno aj depresie. Na tretí deň v izbe
som v noci povedala Bohu: Ak je naozaj
živý a robí zázraky, nech niečo urobí lebo sa mi nechce ďalej žiť. V tú noc som
si listovala časopis, ktorý mama odoberala, a zbadala som inzerát na púť do
Medžugoria (odchod v to ráno, ako som
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ho čítala). Oslovilo ma to ako blesk a už
som do rána nezaspala. Povedala som
znovu Bohu: Ak existuje, tak ma do toho
Medžugoria dostane; vtedy mu uverím,
budem mu slúžiť a milovať ho celý život.
Ak neexistuje, vlastne si ani starosti robiť o mňa nebude, čiže v neho veriť už
nikdy nebudem. V to ráno (boli tri dni
pred Silvestrom) som sa naozaj dostala
do autobusu (aj keď sa ľudia prihlasujú
už tri mesiace vopred) a nasledujúci deň
aj do Medžugoria, o ktorom som nevedela skoro nič. Ani som netušila kam idem
a čo tam budem robiť. Keď som vystúpila z autobusu, počula som prvýkrát hlas
v srdci: „Toto je tvoj domov!“ a od radosti som mala chuť si kľaknúť a bozkať
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zem, ale predsudky mi to nedovolili.
Udialo sa ešte niekoľko znamení, ktoré
ma presvedčili o tom, že Boh naozaj existuje a posiela Pannu Máriu na túto zem,
práve do Medžugoria, že je tam prítomná
a že nás vedie k Ježišovi, ku ktorému
som bola stále viac priťahovaná bez svojho pričinenia. Odvtedy som pociťovala
potrebu neustále sa modliť, chodiť na
sväté omše a vracať sa späť. Doma ma
nebavilo ani pracovať, ani študovať, žila
som len pre Medžugorie a ak som sa niekde zamestnala tak len preto, aby som
niečo zarobila a mala na cestu späť. Niekoľkokrát som tam hlavne vďaka dobrým a srdečným ľuďom ostala aj dlhšie
(týmto ich srdečne pozdravujem a veľmi
ďakujem za prijatie, pomoc, oporu, priateľstvo a modlitby).
Pýtala som sa Pána, čo je mojím povolaním, kam patrím a čo mám v živote
robiť. Až raz na večernej adorácii som
znovu v srdci počula známy hlas:
„Budeš mať dobrého, kresťanského
muža a štyri deti!“ Hurá, konečne odpoveď! Potešila som sa a vtedy som prvýkrát zacítila túžbu po svätej rodine, akú
mala Mária s Jozefom. Keď som sa vrátila domov, začala som chodiť na modlitbové stretnutia, kde som spoznala ženy,
manželky a matky so svojimi príbehmi
a trápeniami, čo sa týkalo manželských
vzťahov. Otvorilo mi to oči, aké ťažké situácie môžu nastať, ak si človek nezvolí
správneho partnera. Preto som sa rozhodla modliť sa za dobrého
a kresťanského manžela, ako som to
predtým počula. Počas nasledujúcich
šiestich rokov som chodila s rôznymi
mužmi: veriaci, neveriaci, žid, moslim,
čierny, biely, vysoký, nižší, slobodný, ženatý, rozvedený, bývalý alkoholik, bývalý
narkoman... Každý, kto ma poznal vedel,
že sa modlím za svätého muža
a uťahovali si zo mňa, že taký neexistuje.
Modlila som sa k svätým na tento úmysel a keď som sa s niekým zoznámila,

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 3 / 0 6

...kde som po prvýkrát
neprosila za muža,
ale ďakovala za neho...
vždy som mala pocit, že mu musím dať
šancu. Pýtala som sa seba, čo ak je to
on, za ktorého sa modlím a ak mu nedám šancu, premrhám príležitosť. No
väčšinou sa skôr, či neskôr ukázalo, že
to nie je on. Dokonca som sľúbila Pánovi, že budem žiť čisto do svadby
a spoznám ho podľa toho, či bude moje
rozhodnutie rešpektovať. Možno aj vďaka tomu som rozoznala, či tomu ktorému išlo o mňa alebo len o fyzické uspokojenie, či zaľúbenosť, ktorá po čase vyprchala a stratil záujem. Iných to ešte
viac priťahovalo, možno práve kvôli nenaplnenej tzv. láske, pretože nedostali
to, čo chceli. Vďaka Pánovi som sa zo
všetkých vzťahov nejako vymotala. Neustále som sa pýtala Pána, prečo musím
tak trpieť, kde je ten môj muž, ktorého
mi sľúbil, ako ho spoznám a čo mám robiť, kde mám ísť, aby som ho našla. Bola
som zúfalá a kričala na Pána, či žiadam
tak veľa: jedného, jediného muža
z celého sveta, ktorý mi je určený od vekov, ktorý ma bude milovať a ctiť ako
Jozef Máriu a naopak. A keď som sa rozhodla dať Pánovi šancu už len posledný,
siedmy rok, aby mi ho poslal, vtedy to
prišlo. Spoznala som ho v práci, kde ma
prijali a ani netušili prečo. Na pohovore
som vošla rovno do kancelárie môjho
manžela s tým, že hľadám šéfa. Nemohla
som tušiť, že to je môj vymodlený
a vytúžený muž. Nepadol mi do oka na
prvý pohľad, ani som sa hneď nezaľúbila. Boli sme kolegovia približne mesiac,
keď som raz kráčala po chodbe, zbadala
som ho a v srdci som počula známy
hlas: „Toto je muž, za ktorého sa
modlíš!“ Zastala som uprostred chodby
a zabudla, kde som chcela ísť. Pochybovala som o tom, čo som práve počula:

|11|

Povedala som si to sama? Ak áno, tak
prečo som nepočula vetu: „Toto je muž,
za ktorého sa modlím!“ ale počula som
„modlíš!!!“ Ak je to on, tak si ho musím
viac všímať. Neprešiel ani mesiac, pozval
ma von a už to šlo samo. Cítila som sa
pri ňom šťastná, radostná, slobodná
a vďačná Bohu. Zvláštne, že sme sa dali
dokopy práve na Silvestra, keď začal
siedmy rok modlitieb za muža a práve na
Silvestra, keď som po prvýkrát prišla
pred siedmymi rokmi do Medžugoria.
Mala som 27, keď som ho spoznala (on
je o 2 roky starší a dovtedy nemal priateľku). Vzali sme sa po dva a pol roku
spoznávania a vydržali v čistote dva roky. Potom sme s príťažlivosťou
a vzájomnou túžbou trochu bojovali, ale
aj keď sme padli, znovu sme sa snažili
žiť v čistote až do svadby. Obrad aj svätú
omšu som preplakala od radosti a vďačnosti, že nás Pán priviedol k sebe a spojil

v manželstve. Na svadobnú cestu sme sa
vybrali do Medžugoria, kde som po prvýkrát neprosila za muža, ale ďakovala za
neho. Do roka sa nám narodil Filip, ktorý bude mať v júni 3 roky a verím, že
nám Pán požehná aj ďalšie detičky, keďže mi to ešte pred trinástimi rokmi
v Medžugorí sľúbil. Naše manželstvo nie
je dokonalé, no obaja sa snažíme, pretože nám na ňom záleží. Veríme, že keď
nás Pán spojil, nenechá nás samých,
ukáže nám cestu k sebe navzájom,
k blížnym... Očistí nás a posvätí a raz
vovedie do nebeského kráľovstva, kde
nám pripravil miesto a kde nás oboch
čaká, aj naše detičky a našich blížnych.
PS: Verím, že každá modlitba za budúceho manžela/manželku bude vypočutá. Nech žijú sväté rodiny!
Zuzana, Slovensko

3. STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN
NA SLOVENSKU
25. mája 2013 sa vo Višňovom pri Žiline uskutočnilo 3. stretnutie modlitbových
skupín v duchu posolstiev Panny Márie z
Medžugoria.
Stretnutie sme začali ráno modlitbou
sv. ruženca, ktorú viedol fra Marinko Šakota z Medžugoria a piesňami sprevádzali

mladí zo spoločenstva v Černovej. Dopoludnia sme si mohli vypočuť katechézu fra
Marinka o modlitbe srdcom, ako aj pár
slov Terezky Gažiovej o posolstvách Panny
Márie. Povzbudilo nás svedectvo Marianky
a Branka, ktorí sa stretli v Medžugorí a
čoskoro uzavrú sviatosť manželstva. Počas obedňajšej prestávky bola vystavená k
poklone Sviatosť oltárna do 15. hodiny,
kedy sme sa stretli na modlitbe korunky
Božieho
milosrdenstva.
Popoludňajší
program naplnili slová fra Marinka, ktorými nás povzbudzoval k otvorenosti srdca,
slobode a odpusteniu. O 17. hodine sme
spoločne slávili svätú omšu, ktorá pokračovala Eucharistickou adoráciou so slávnostným požehnaním. Na záver sme spoločne poďakovali Panne Márii piesňou
Gospa, majka moja a rozlúčili sme sa.
Svetlo Máriino
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NOVÉNA K 32. VÝROČIU
ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ
Drahí priatelia,
pozývame vás k spoločnej modlitbe novény
z vďaky Panne Márii za všetky milosti, ktoré sme
prijali
prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším.
Novénu sa začíname modliť spoločne s farnosťou
Medžugorie 15. júna 2013.
Počas novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí,
vystupovať každý deň na Podbrdo a takto sa
v modlitbe spájať spolu s vami.
Novéna pozostáva z modlitby ruženca, a to na tieto úmysly:
1. deň - modlime sa za vizionárov
2. deň - modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie
3. deň - modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie
4. deň - modlime sa za zodpovedných v Cirkvi
5. deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí
6. deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria
7. deň - modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh
prostredníctvom Medžugoria
8. deň - modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete,
ktoré sú spojené s Medžugorím
9. deň - modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja

Pozvanie k modlitbe za kňazov
Pozývame vás k vytvoreniu sedemčlenných modlitbových skupín, v ktorých sa spoločne budeme modliť za konkrétneho kňaza. Viac informácií na kontakte:
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Jesenského 26, 040 01 Košice
email: marta@maria.sk
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Pozývame vás na:
14. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE MANŽELSKÉ PÁRY
od 3. - 6. júla 2013 v Medžugorí
Téma seminára:

«Manželstvo ako miesto a prostriedok duchovného rastu
muža a ženy»
Seminár sa uskutoční v Medžugorí. Prednášky budú prebiehať v dvorane za kostolom. Poplatok na pokrytie nákladov seminára je 40 € za jeden manželský pár. Svoje prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom na tel. č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić).
Počet účastníkov je z priestorových dôvodov obmedzený, preto vás prosíme, aby ste svoje prihlášky zaslali
čo najskôr. Takisto prosíme všetky zúčastnené manželské páry seminára, aby si ubytovanie v Medžugorí
zabezpečili samostatne. Pre lepšiu organizáciu a Vašu istotu Vás prosíme, aby ste svoje prihlásenie považovali za potvrdené až po prijatí spätného e-mailu, v ktorom bude uvedené naše písomné potvrdenie. V prípade, že nedostanete od nás spätnú odpoveď, znamená to, že sme neprijali prihlášku, a že nie ste zaregistrovaní (dôvodom môže byť zle uvedená adresa, vírus).
Viac informácii môžete nájsť na:
http://www.gospa.sk/downloads/SeminarPREmanzelovSK13.pdf

18. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV
od 8. - 13. júla 2013 v Medžugorí

OZNAMY

Téma seminára:

«Máriina viera»
Svoje prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom
na tel. č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić).
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, obyvatelia farnosti Medžugorie poskytujú ubytovanie počas
seminára všetkým kňazom bezplatne. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si budú zabezpečovať ubytovanie sami u svojich priateľov z Medžugoria, aby na prihláške uviedli meno, priezvisko a tel. číslo rodiny, u ktorej
budú bývať. Kňazov, ktorí nemajú priamy kontakt a možnosť zabezpečiť si ubytovanie, prosíme, aby nám
to označili v prihláške, my im ubytovanie zabezpečíme.
Namiesto finančného poplatku vás prosíme, aby ste odslúžili päť sv. omší na úmysel.
Je potrebné si priniesť: celebret od svojho predstaveného, albu a štólu, Sv. Písmo, malé rádio alebo
mobil s FM frekvenciou so slúchadlami (potrebné na simultánny preklad).
Mnohí kňazi nemajú prístup k internetu a nevedia o tomto stretnutí. Preto prosíme všetkých organizátorov pútí, modlitbové skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu zverejnili v oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa tohto seminára mohlo zúčastniť čo najviac kňazov. Zároveň vás prosíme o finančnú pomoc pre kňazov, ktorí majú záujem zúčastniť sa seminára, no nemajú dostatok finančných prostriedkov na cestu. Vopred vám za vašu spoluprácu ďakujeme. Nech Pán žehná vašu prácu a
nech vás sprevádza príhovor Kráľovnej pokoja.
Svoje prihlásenie považujte za potvrdené až po prijatí spätného e-mailu, v ktorom bude uvedené naše
písomné potvrdenie. V prípade, že nedostanete od nás spätnú odpoveď, znamená to, že sme neprijali prihlášku a že nie ste zaregistrovaní (dôvodom môže byť zle uvedená adresa, vírus). Viac informácii môžete
nájsť na: http://gospa.sk/downloads/SeminarPREknazovSK13.pdf
Dopravu na seminár pre kňazov zo Slovenska zabezpečuje:
Mariánske centrum ponúka bezplatnú dopravu a ubytovanie pre kňazov a seminaristov, ktorí majú záujem
zúčastniť sa na seminári. Podrobnosti vám poskytnú v Mariánskom centre Medžugorie na telefónnom čísle: +421
905 254 742 alebo mailom na adrese marianskecentrum@gmail.com .
p.
Vladimír
Chromek.
(Tel.
č.:
0517789898,
0903387800,
0902373505;
email:
v.chromek@zoznam.sk) Odchod zo Slovenska je 7. 7. 2013; východzia stanica je Prešov, odkiaľ autobus pokračuje
hlavnou trasou v smere Poprad – Žilina – Trenčín - Bratislava. Záujemcov prosíme, aby čo prihlásili najskôr.

•

24. Medzinárodné stretnutie mladých - Festival mladých: 1. - 6. 8. 2013

•

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