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Svetlo MÁRIINO
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“
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NA MESIAC:

modlime sa
ZA TÝCH,
KTORÍ SÚ
ZRANENÍ
V LÁSKE, ABY
SKRZE PANNU
MÁRIU

„

Drahé deti!

S radosťou v srdci vás všetkých milujem a pozývam vás, priblížte sa
môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla ešte viac
priblížiť k môjmu Synovi Ježišovi, aby vám on dal svoj pokoj a
lásku, ktoré sú pokrmom pre každého z vás. Otvorte sa, deti moje,
modlitbe, otvorte sa mojej láske. Ja som vaša matka a nemôžem
vás nechať samé v blúdení a hriechu. Deti moje, vy ste pozvané, aby
ste boli mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som vás
všetkých mohla odovzdať môjmu Synovi .
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

ZAKÚSILI
BOŽIU LÁSKU

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
2. júl 2013, Medžugorie
V TOMTO ČÍSLE
NÁJDETE ...
Úvahy pre
modlitbové
skupiny
Posolstvá na tému
„Láska Panny
Márie...“
„V ŠKOLE LÁSKY”
Fra Slavko Barbarić:
Dávam vám Ježiša
s láskou

„
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Drahé deti,

materinskou láskou vás prosím, darujte mi svoje srdcia, aby som
ich mohla odovzdať svojmu Synovi a oslobodiť vás. Oslobodiť vás
od všetkého zlého, čo vás stále viac zotročuje a vzďaľuje od
jediného Dobra – môjho Syna; všetkého, čo vás vedie nesprávnou
cestou a oberá vás o pokoj. Ja vás chcem viesť k slobode
prisľúbenia môjho Syna, lebo chcem, aby sa tu v plnosti
uskutočnila Božia vôľa. Aby sa skrze zmierenie s nebeským
Otcom, pôst a modlitbu rodili apoštoli Božej lásky, apoštoli, ktorí
budú slobodne a s láskou šíriť Božiu lásku všetkým mojím
deťom, apoštoli, ktorí budú šíriť dôvernú lásku k nebeskému
Otcovi a otvárať dvere raja. Drahé deti, preukazujte svojim
pastierom radosť lásky a podpory tak, ako aj môj Syn žiadal od
nich, aby preukazovali vám.
Ďakujem vám.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

OTVORTE SA MOJEJ LÁSKE
Na začiatku posolstva, pri príležitosti
tridsiateho druhého výročia zjavení, vidíme veľkú túžbu Panny Márie priblížiť
nás k jej Synovi, nášmu Pánovi. Ježiš
k nám prišiel skrze Nepoškvrnené srdce
a telo Panny Márie. Ale takisto aj my
môžeme prísť k nemu skrze materinské
srdce nebeskej Matky, ktorá sa k nám v
láske neprestajne obracia a hovorí. Aj v
týchto slovách posolstva spoznávame
hĺbku a krásu lásky, ktorá rozpráva
a priťahuje nás. Tieto slová nie sú hrozbou ani zastrašovaním, ale prosbou
a darovaním. V tomto posolstve, ako aj
vo všetkých ostatných, vidíme náročnosť Matky voči svojim deťom, pretože
chce pre nich len to najlepšie. Veľmi
dobre vie, že neexistuje iná cesta okrem
modlitby. Modlitba je tým priestorom,
v ktorom sa môže odohrať stretnutie
s Ježišom, ku ktorému nás ona chce
priviesť.

v Medžugorí Boh koná skrze Máriu.
Boh prvý miloval nás a nie my jeho. On
si vyvolil nás a nie my jeho. Boh poslal
Matku svojho Syna a nie sme to my,
ktorí sme ju pozvali. Hoci Panna Mária
vo svojom posolstve nehovorí nič neznáme, spoznávame v týchto jednoduchých
slovách hĺbku a krásu materinského
Nepoškvrneného srdca, ktoré nie je
z nás unavené. Túži, aby sme sa nechali zapáliť tou láskou, ktorou aj ona sama horí. Potom ako pri Zvestovaní
v Nazarete otvorila svoje srdce Bohu,
neprestáva nosiť a darovať túto lásku
každému stvoreniu. Ona, ktorá je služobnicou Pána, sa stáva služobnicou
každého človeka až do skončenia sveta
a všetkých čias. Kto miluje Boha, miluje
aj bratov a sestry, lebo sú Božími synmi
a dcérami. Tieto dve lásky, k Bohu
a k blížnemu, nemožno oddeliť.

Od okamihu, keď Mária s Bohom vo
svojom srdci a tele išla na návštevu
Počas všetkých týchto rokov milostí
k svojej príbuznej Alžbete, neprestáva navštevovať ľudské srdcia,
aby
nám
priniesla
a darovala Boha a aby
nás vzala k nemu. Boh,
skrze Máriu, nechce,
aby sme sa potom, ako
sme
spoznali
a pochopili túto lásku,
tešili z nej len my sami.
Chce, aby sme prijali
túto lásku tak, že dovoZdroj:http://www.ikona.sk/komentare/Ikona%20Matky%20Bozej%20Znamenie.htm
líme, aby nás stvárňoZdroj: http://www.extremeistra.com/category/rovinj/
vala. A to stvárňovala
podľa miery sv. Pavla:
...Ona, ktorá je služobnicou Pána,
„Už nežijem ja, ale vo
mne žije Kristus“ (Gal
sa stáva služobnicou každého človeka...
2, 20).
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Prenechávať priestor Božej láske vo
svojom živote znamená, stávať sa mu
podobným, mať účasť na jeho láske.
Láska nikdy nie je hotový a zavŕšený
čin. Vždy je potrebné prehlbovať ju.
Láska sa živí prehlbovaním
a poznávaním. Láska rastie aj skúsenosťou. A skúsenosť získavame modlitbou. Ale modlitba nie je niečím abstraktným a vyslovenými formulkami.
P re d Bo ha mus íme p ric hád za ť
s pravdou nášho života, so všetkým
tým, čo žijeme a čo sme. Vieme, ako aj
Mária rástla vo viere, získavala skúsenosti, spoznávala, rozmýšľala a všetko
nosila vo svojom srdci.
Je učiteľkou na našej ceste života,
lebo aj sama prešla a prežila život natoľko podobný nášmu životu. Nachádzala sa pred tajomstvom samotného
Boha, ale aj pred tajomstvom vlastného
života. Tajomstvo Boha v nás vzbudzuje
posvätnú úctu a poklonu. Mária nás
môže poučiť o Božej trpezlivosti, ako
Boh bdie nad poníženými a rozptyľuje
tých, čo pyšne zmýšľajú. Mária nás poučuje o potrebe byť trpezliví a vytrvalí,

pretože Boh má posledné slovo, ktoré je
vždy pre naše dobro, ak ostaneme verní
a stáli.
Modlime sa:
Panna Mária, obraciam sa k tebe
a prosím ťa, vypros nám dar lásky. Ty
sama si zakúsila Božiu lásku, ktorej si
otvorila svoje srdce. Túto lásku neprestávaš nosiť a darovať svojim deťom.
Buď trpezlivá a neúnavná s nami aj vtedy, keď vidíš zatvorené dvere nášho
srdca. Neunav sa klopať na naše dvere,
aby sme ti otvorili srdcia. Zvlášť ťa prosíme za lásku všetkých tých, ktorí ju neprijímajú, za tých, ktorých láska je zlomená. Spomeň si, matka Mária, na všetkých, ktorí sú osamotení a opustení ako
aj tých, ktorí žijú v manželstve a rodine.
Prosím ťa za všetkých, ktorí túžia po láske, ako aj za tých, ktorí sú rozhádaní
a rozvedení i za tých, ktorých duša je
zranená. Nech všetci pocítia uzdravujúcu moc tvojho materinského srdca, ktorá
ozdravuje, pozdvihuje a darúva nový život. Amen.
Fra Ljubo Kurtović

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 6. 7. 2013.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA TÝCH, KTORÍ SÚ ZRANENÍ V LÁSKE,
ABY SKRZE PANNU MÁRIU ZAKÚSILI BOŽIU LÁSKU.
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MATERINSKÁ LÁSKA PANNY MÁRIE
S vďačnosťou sme oslávili 32. rok zjavení Panny Márie medzi nami. Počas
týchto dní sme mohli vidieť skupiny pútnikov, ktorí prichádzali z celého sveta.
Medzi nimi mnohí putovali niekoľko dní i
pešo, naboso.
V Medžugorí nás stále čaká naša nebeská Matka. „Tu sa cítime ako doma
u mamy“ – hovoria mnohí. Dojímavé je pozorovať, ako sa tu často i so slzami v
očiach, na kolenách deti zdôverujú matke.
Ona nám vie poradiť, vychováva nás, pripravuje nás na cestu do sveta. Otvoriť sa
pre jej materinskú lásku znamená isté víťazstvo. Jej milostivá prítomnosť je oázou
v púšti dnešného sveta.
Pri otváraní roku viery Svätý Otec Benedikt XVI. hovoril o tom, ako sa rozširuje prázdnota. „V posledných desaťročiach

sa
r o z m o h lo
akési
duchovné
„spustnutie“. Vychádzajúc však z tejto
púšte, z tohto prázdna, môžeme nanovo
objaviť radosť z viery, jej životnú nevyhnutnosť pre nás, mužov a ženy. Na
púšti odkrývame hodnotu toho, čo je pre
nás životodarné.”
Máriina škola – jej hlavné posolstvá
sú to najdôležitejšie, čo si majú brať Ježišovi učeníci na cestu, keď ich Pán posiela do sveta.
Mária si nás nenecháva pre seba, vedie nás k Ježišovi. Vizionári nám hovoria: „Pri jednej príležitosti nám Panna
Mária povedala: 'Keby ste sa mali rozhodovať medzi tým, či máte ísť na zjavenie
alebo na svätú omšu, nechoďte za mnou,
ale za Ježišom. Jemu sa odovzdajte, pre
neho sa otvorte.'”
Už na začiatku
zjavení v prvé dni
povedala, prečo prichádza: „Posiela ma
Boh, aby som vám
povedala – On existuje.
Prichádzam,
aby som vám pomohla vrátiť sa k
nemu, pretože vy to
nemôžete sami.” I
dnes nám sľubuje,
že v jej Nepoškvrnenom srdci nájdeme
Ježiša: „On vám dá
svoj pokoj a lásku,
ktoré sú pokrmom
pre každého z vás”.
Toto sa skutočne
o d o h r á v a
v Medžugorí. Tu
prostredníctvom
Panny Márie nachádzame Ježiša.

...V Medžugorí nás stále čaká
naša nebeská Matka...
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„Ja som vaša matka a nemôžem vás
nechať samých v blúdení a v hriechu.” – i
dnes nám naliehavo opakuje svoju úlohu. Kto to môže spočítať, koľko zranených, zlomených sŕdc ožilo, keď sa otvorilo a prijalo jej materinskú lásku?
Modlitbou ruženca, v dôvernom rozhovore s ňou nám prichádza na pomoc.
„Milé deti, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje
srdce a môžem vám pomôcť” (25. 8.
1997). „Ja, Matka, milujem vás všetkých. A kedykoľvek sa ocitnete v ťažkostiach, nebojte sa! Milujem vás, i keď ste
ešte vzdialení odo mňa i od môjho Syna“(24. 5. 1984). „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).
V Máriinej prítomnosti, žijúc jej posolstvá začíname vidieť, čo sme predtým
nevideli. Nachádzame stratenú vieru,
pokoj, nádej, odpoveď na otázky. Predovšetkým však zakusujeme Božiu lásku.
Po návrate domov vidíme svet iným

...Kto to môže spočítať, koľko
zranených, zlomených sŕdc
ožilo, keď sa otvorilo a prijalo
jej materinskú lásku...
pohľadom.
Ak budeme žiť Máriine posolstvá stávame sa jej podobnými, môžeme pomáhať druhým nachádzať Ježiša.
Modlime sa:
Mária, ďakujeme ti za materinskú lásku, ktorou nás nežne objímaš a daruješ
Ježišovi. I dnes sa ti úplne odovzdávame,
zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému
srdcu seba i všetko, čo je nám zverené.
Chceme byť tvoje milované deti. Ďakujeme ti za dôveru k nám, za to, že si do svojej školy pozvala i nás. V tvojom srdci
chceme prežívať náš pozemský život, aby
sa uskutočnili Božie plány spásy prostredníctvom teba. Pomôž nám, Mária,
verne žiť tvoje posolstvá, byť vytrvalí až
do konca. Amen.
Terézia Gažiová

ZASVÄCUJÚCA MODLITBA
K NEPOŠKVRNENÉMU MÁRIINMU SRDCU
Ó, najčistejšie Srdce Márie plné dobroty, preukáž nám svoju lásku.
Plameň tvojho Srdca, ó, Mária, nech zostúpi na všetkých ľudí.
Nesmierne ťa milujeme. Vštep do našich sŕdc pravú lásku, aby sme túžili po tebe.
Ó, Mária, dobrotivého a pokorného Srdca, spomeň si na nás, keď zhrešíme.
Ty vieš, že všetci ľudia hrešia.
Daj, aby nás tvoje čisté a materinské Srdce uzdravilo od každej bolesti duše.
Ó, daj, aby sme mohli vidieť dobrotu tvojho materinského Srdca
a aby sme sa skrze plameň tvojho Srdca obrátili.
Amen.
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LÁSKA PANNY MÁRIE...

...Deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia.
Materinskou láskou vám ukážem, čo očakávam od každého z vás,
čo očakávam od svojich apoštolov. Poďte za mnou...
(Výročné zjavenie vizionárke Mirjane,18. marec 2011)

Zdroj: http://www.msscc.rehola.sk/gaetano-errico/rozsirovanie-uctynajsvatejsich-srdc/

...Ako matka som s vami, aby
som vám svojou láskou,
modlitbou a príkladom
pomohla, aby ste sa stali
semenom budúcnosti.
Semenom, ktoré vyrastie
v pevný strom a rozšíri konáre
po celom svete...
(2. december 2011)

...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)

|6|

...Moja láska hľadá vašu úplnú
a bezpodmienečnú lásku, ktorá
vás nenechá takými istými, ale
bude vás meniť a učiť dôvere v
môjho Syna. Deti moje, svojou
láskou vás zachraňujem a
činím skutočnými svedkami
dobroty môjho Syna…
(2. jún 2009)

...Dnes vám chcem dať svoju
lásku. Vy neviete, drahé deti,
aká veľká je moja láska a
neviete ju prijať!
Chcem vám ju prejaviť
rozličnými spôsobmi, ale vy ju,
drahé deti, nespoznávate.
Nevnímate moje slová srdcom,
preto nemôžete rozumieť ani
mojej láske. Drahé deti,
prijmite ma vo svojom živote a
potom budete môcť prijať
všetko, čo vám hovorím a
k čomu vás pozývam...
(22. máj 1986)

...Darujte mi svoj život a celkom sa mi odovzdajte, aby som
vám mohla pomôcť pochopiť
moju materinskú lásku a lásku
môjho Syna k vám…
(25. december 2012)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Dávam vám Ježiša s láskou
„Drahé deti! Radujte sa so mnou! Moje srdce je radostné
kvôli Ježišovi, ktorého vám chcem dať aj dnes. Želám si, drahé deti, aby každý z vás otvoril svoje srdce Ježišovi. Ja vám
ho s láskou dávam. Drahé deti, želám si, aby vás on menil,
poúčal a chránil. Dnes osobitným spôsobom prosím za každého z vás a prinášam vás Bohu, aby sa vo vás zjavil. Pozývam vás k úprimnej modlitbe srdcom. Nech sa každá vaša
modlitba stane stretnutím sa s Bohom. V každej činnosti a v
každodennom živote postavte Boha na prvé miesto. Dnes vás
s veľkou vážnosťou pozývam, aby ste ma počúvali a konali
tak, ako vás pozývam. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.“
(25. decembra 1987)

Sú Vianoce. Radosť preniká každé srdce.
Je to sviatok, keď sa srdcia ľahšie otvárajú Bohu aj sebe navzájom. Srdcia zohriate Vianocami sa stávajú ešte vrúcnejšími a mnohé chladné sa stávajú vľúdnymi. Boh prichádza medzi
ľudí ako dieťa jednoduchej matky. A to je príčina zmien v správaní sa ľudí, ktoré, žiaľ, niekedy trvajú veľmi krátko. Mária prosí, aby sa Boh
zjavil v nás, aby sme ho prijali s láskou tak,
ako nám ho ona ponúka. Na Vianoce to nie je
ťažké. Človek sa modlí ľahšie a s väčšou radosťou a modlitba sa stáva naozaj stretnutím sa
s Bohom. Avšak Vianoce netrvajú iba jeden
deň. Preto Mária pozýva, aby sme všetci postavili Boha na prvé miesto v každodennom živote.
To opäť znamená zrieknuť sa všetkého, čo nás
v bežnom, každodennom živote vyrušuje
a prekáža nám, aby bol Boh na prvom mieste
v našich myšlienkach, slovách a skutkoch. Boh
sa stal prístupným, lebo je dieťaťom. Stal sa
pochopiteľným, pretože je jednoduchý; prijateľným, lebo prijíma. Boh sa stáva životom
i cestou, svetlom a pravdou. Preto je potrebné
rozhodnúť sa pre neho s veľkou radosťou
a vážnosťou a počúvať ho.
Panna Mária nás pozýva k radosti
a základom jej ľudskej radosti je prítomnosť
Ježiša Krista, ktorému s láskou otvorila svoje
srdce. Ona pozná podmienky radosti. Preto nás
aj pozýva, aby sme sa jej otvorili. Mária prijala
Krista ako dar od Boha. Boh sa jej s láskou
daroval a prijatý dar sa s láskou odovzdáva
druhým, aby sa mohol prežiť v plnosti . Mária
nevyhnutne ponúka Ježiša s túžbou obohatiť

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 3 / 0 7

náš život tak, ako je jej život obohatený prijímaním Božej ponuky. Prijímame ho nie preto,
že sme dobrí, ale aby sme sa stali dobrými. On
nečaká, že my zmeníme svoj život, ale prichádza hneď, ako sa mu otvoríme, aby nám on
pomohol zmeniť náš život. Neprichádza preto,
že nám je niečo známe, ale aby nás on poučil
a viedol. A kto sa nechá viesť a poučovať, nachádza sa v najlepšej škole. Prijíma najhlbšiu
múdrosť a najkrajší dar – lásku. Krátkodobosť
vianočnej radosti je zapríčinená novou cestou,
na ktorú človek vykročí. Pretože na tejto ceste
sa zlo vzpiera putovaniu s Bohom, ktorý sa
nám stal spolupútnikom a spolutrpiteľom.
Spolupútničkou a spolutrpiteľkou, Matkou
a Učiteľkou sa stáva aj Mária. Takto z Vianoc
vychádzame bohatší o najlepšiu spoločnosť,
ktorá sa človeku ponúka: Ježiš a Mária. Vydať
sa na cestu s nimi znamená byť na ceste lásky
a pokoja.
„V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich
Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.
Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: 'Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v jasliach.' A hneď sa k
anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: 'Sláva Bohu
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle'“ (Lk 2, 8-14).
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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.
Článok viery o Cirkvi úplne závisí aj
od článku o Duchu Svätom, ktorý ho
predchádza. Lebo keď sme už ukázali, že
Duch Svätý je prameňom a darcom všetkej svätosti, teraz vyznávame, že on obdaroval Cirkev svätosťou. Cirkev je podľa vyjadrenia Otcov miestom, kde kvitne
Duch.
Večný Otec z úplne slobodného
a tajomného rozhodnutia svojej múdrosti a dobroty stvoril celý svet a rozhodol,
že ľudí pozdvihne k účasti na Božom živote, ku ktorému pozýva vo svojom Synovi všetkých ľudí. Stanovil však, že
tých, čo veria v Krista, zhromaždí vo
svätej Cirkvi. Táto Božia rodina sa utvára a postupne uskutočňuje v priebehu
ľudských dejín podľa Otcovho plánu:
a vskutku, Cirkev, naznačená
v predobrazoch už od počiatku sveta,
obdivuhodne pripravovaná v dejinách
izraelského ľudu a v Starej zmluve
a založená v posledných časoch, bola
zjavená vyliatím Ducha a na konci vekov
bude slávne zavŕšená. Táto účasť na
Božskom živote či spoločenstve sa usku-
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točňuje zhromažďovaním ľudí v Kristovi
a toto zhromažďovanie je Cirkev. Cirkev
je cieľom všetkých vecí. Aj bolestné udalosti, ako pád anjelov a hriech človeka,
dopustil Boh iba ako príležitosť
a prostriedok, aby rozvinul celú silu
svojho ramena a plnú mieru lásky, ktorú
chcel dať svetu. Zhromažďovanie Božieho ľudu sa začína vo chvíli, keď hriech
zničil spoločenstvo ľudí s Bohom
a spoločenstvo ľudí medzi sebou. Zhromažďovanie Cirkvi je akoby reakciou Boha na chaos, ktorý vyvolal hriech. Pán
Ježiš položil základy svojej Cirkvi ohlasovaním blahozvesti, čiže príchodu Božieho
kráľovstva, ktoré bolo od vekov prisľúbené v Písmach. Aby splnil Otcovu vôľu,
Kristus založil nebeské kráľovstvo na zemi. Cirkev je Kristovo kráľovstvo už teraz
tajomne prítomné. Pán Ježiš dal svojmu
spoločenstvu štruktúru, ktorá bude trvať
až do úplného zavŕšenia Kráľovstva. Je
to predovšetkým ustanovenie Dvanástich
s Petrom ako ich hlavou.
Začiatok a vzrast Cirkvi naznačujú
krv a voda, ktoré vyšli z otvoreného boku
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ukrižovaného Ježiša. Lebo z boku Krista
zosnulého na kríži sa zrodilo obdivuhodné tajomstvo, sviatosť celej Cirkvi. Ako
bola Eva utvorená z boku spiaceho Adama, tak sa Cirkev zrodila z prebodnutého
srdca Ježiša Krista zosnulého na kríži.
Keď bolo dokončené dielo, ktorým Otec
poveril Syna na zemi, bol v deň Turíc zoslaný Duch Svätý, aby ustavične posväcoval Cirkev. Vtedy bola Cirkev verejne
zjavená pred zástupmi a kázaním sa začalo šírenie evanjelia medzi národmi.
Ježiš si už od začiatku vzal učeníkov
za spoločníkov života; zjavil im tajomstvo
Kráľovstva; dal im účasť na svojom poslaní, na svojej radosti i na svojom utrpení. Ježiš hovorí o ešte dôvernejšom spoločenstve medzi sebou a tými, čo ho budú
nasledovať. „Ostaňte vo mne a ja ostanem
vo vás... Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Jn
15, 4-5). A oznamuje tajomné a skutočné
spoločenstvo medzi svojím telom a naším
telom: „Kto je moje telo a pije moju krv,
ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 56).
Charizmy, či už mimoriadne, alebo jednoduché a skromné, sú milosti Ducha
Svätého, ktoré sú priamo alebo nepriamo
užitočné Cirkvi, lebo sú zamerané na jej
budovanie, na dobro ľudí a na potreby
sveta. Charizmy má vďačne prijímať nielen ten, kto ich dostáva, ale aj všetci čle-

novia Cirkvi; pravda ak ide o dary, ktoré
skutočne pochádzajú od Ducha Svätého
a používajú sa spôsobom, ktorý plne
zodpovedá jeho autentickým podnetom,
čiže v duchu lásky, ktorá je pravým kritériom chariziem.
V Symbole viery vyznávame Cirkev
ako jednu, svätú, katolícku
a apoštolskú. Tieto štyri znaky, navzájom neoddeliteľne spojené, označujú
podstatné vlastnosti Cirkvi a jej poslania. Cirkev ich nemá sama od seba. To
Kristus skrze Ducha Svätého dáva svojej
Cirkvi, že je jedna, svätá, katolícka
a apoštolská. On ju aj povoláva uskutočňovať každú z týchto vlastností.
Cirkev je jedna vzhľadom na svoj pôvod. Najvyšším vzorom a základom tohto
tajomstva je jednota jedného Boha Otca
a Syna v Duchu Svätom v Trojici osôb.
Táto jediná Cirkev sa však už od začiatku predstavuje s veľkou rozmanitosťou,
ktorá pochádza z rôznosti Božích darov
a zároveň z množstva rozdielnosti národov a kultúr. Medzi členmi Cirkvi jestvuje rozličnosť darov, úloh, podmienok
a spôsobov života; v spoločenstve Cirkvi
oprávnene jestvujú partikulárne cirkvi,
ktoré majú vlastné tradície.

Zdroj:http://petrczernek.files.wordpress.com/2013/02/vatikc3a1n-nc3a1mc49bstc3ad-sv-petra-c599c3adm-itc3a1lie.jpg
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Je predmetom viery,
že Cirkev je nezrušiteľne
svätá. Lebo Kristus, Boží
Syn, ktorý je s Otcom
a Duchom Svätým zvelebovaný ako jediný Svätý,
miloval Cirkev ako svoju
nevestu a seba samého
vydal za ňu, aby ju posvätil a spojil so sebou
ako svoje telo a naplnil
ju darom Ducha Svätého, na Božiu slávu. Cirkev je teda svätý Boží
ľud a jej členovia sa volajú svätí. Celá činnosť
Cirkvi
smeruje
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k posväcovaniu ľudí v Kristovi a k oslave
Boha ako svojmu cieľu.
Slovo „katolícky“ znamená
„všeobecný“ v zmysle celý alebo úplný.
Cirkev je katolícka v dvojakom zmysle.
Je katolícka preto, že je v nej prítomný
Kristus. A je katolícka preto, že ju Kristus posiela k celému ľudskému pokoleniu.

SVEDECTVO

Cirkev je apoštolská, lebo je založená
na apoštoloch, a to v trojakom zmysle.
Bola a je postavená na základe apoštolov, svedkov, ktorých si sám Kristus vyvolil a poveril misijným poslaním.
S pomocou Ducha Svätého, ktorý v nej
prebýva, chráni a odovzdáva ďalej učenie, zverený poklad, zdravé slová, ktoré
počula od apoštolov. Až do Kristovho návratu ju apoštoli neprestajne učia, posväcujú a spravujú prostredníctvom
tých, čo po nich nastupujú v ich pastierskom úrade: prostredníctvom kolégia

biskupov, ktorému pomáhajú kňazi,
v jednote s Petrovým nástupcom
a najvyšším pastierom Cirkvi.
Apoštolské vyznanie viery po slovách
„verím v svätú Cirkev katolícku“ dodáva
„v spoločenstvo svätých“. Tento článok
viery určitým spôsobom vysvetľuje predchádzajúci ako hovorí sv. Nicetas: „Čo
iné je Cirkev ako zhromaždenie všetkých
svätých?“ Spoločenstvo svätých je práve
Cirkev. Výraz „spoločenstvo svätých“ má
teda dva významy: spoločenstvo čiže
spoločná účasť na svätých veciach
a spoločenstvo medzi svätými osobami.
Ďakujme Bohu za tento nezaslúžený
dar byť členom Cirkvi a prosme ho o jej
neustálu ochranu.
zostavila Mária Sakmárová
Zdroje:

Sväté Písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi

VICKA IVANKOVIĆ
Chcela by som vám s láskou, zo srdca
odovzdať posolstvo, ktoré Panna Mária
dáva cezo mňa všetkým nám. Hlavné posolstvá Panny Márie, ktoré dáva nám
všetkým, sú modlitba, obrátenie, pôst,
pokánie a pokoj. Panna Mária odporúča
modliť sa každý deň všetky časti ruženca, postiť sa v stredu a piatok o chlebe
a vode a najdôležitejšie, čo žiada je pevná viera.
Keď Panna Mária hovorí, aby sme sa
modlili, nežiada modliť sa iba slovami,
ale otvárať zo dňa na deň svoje srdce,
aby modlitba bola pre nás skutočne radosťou. Hovorí, skôr než sa začnete modliť, odstráňte všetky myšlienky, ktoré vás
vyrušujú a začnite jedným Otčenášom.
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Proste svojho veľkého Otca, ktorý je
na nebesiach, ktorý je plný nekonečnej
lásky, ktorý nás tak veľmi miluje. V tej
chvíli mu odovzdajte všetky svoje túžby, všetky svoje problémy. Nech učiní
tak, ako je najlepšie, nech sa stane jeho vôľa a nie naša. Na druhý deň sa
budeme modliť Zdravas Mária, k našej
veľkej matke, ktorú vidíme očami svojho srdca, ktorá je neprestajne blízko
nás a ktorá nás tak veľmi miluje. Na
ďalší deň sa budeme modliť Sláva Otcu, vzdávať slávu svojmu Otcovi
a ďakovať za všetko, čo nám dáva, aj za
dobré aj za zlé. Aby sme vedeli rovnako
prijímať všetko, čo nám od neho prichádza. Tak budeme, zo dňa na deň,
otvárať svoje srdce a rozmýšľať
o každom slove, ktoré vyslovujeme, aby
sme videli, čo tie slová pre nás znamenajú a žili ich.
Panna Mária to ukázala na jednom
prekrásnom príklade. Hovorí, všetci vo
svojich rodinách pestujete kvety. Ak
každý deň tomu kvetu dáme dve-tri
kvapky vody, uvidíme ako rastie, rozvíja sa a stane sa z neho nádherná ruža.
Tak je to aj s naším srdcom. Ak každý
deň naplníme svoje srdce dvomi-tromi
slovami modlitby, naše srdce rastie,
rozvíja sa a kvitne. Keď dva-tri dni
kvet nepolejeme, uvidíme, ako sa stráca, akoby ani nikdy neexistoval. Panna
Mária hovorí, že častokrát, keď príde
čas modlitby, pomyslíme si: som unavený, zajtra sa pomodlím! Príde druhý
deň i ďalší a tak každý deň odďaľujeme
svoju modlitbu a do nášho srdca vstupuje všetko to, čo prichádza zo zlej
strany. Panna Mária hovorí, že tak ako
kvet nemôže žiť bez vody, tak ani my
nemôžeme žiť bez Božej milosti.
A hovorí: Modlitbu srdca sa nikdy nemôžeme naučiť, ani si ju naštudovať.
Modlitbu srdca môžeme iba žiť, každý
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deň urobiť jeden krok dopredu.
Keď Panna Mária odporúča pôst, nežiada od osôb, ktoré sú choré, postiť sa
o chlebe a vode, ale zrieknuť sa v ten
deň niečoho, čo je pre nich najdrahšie.
Osobám, ktoré sú zdravé a hovoria, že
sa nemôžu postiť, že ich bolí hlava, že
sa im točí, Panna Mária hovorí: Keď sa
postíme z lásky k Ježišovi a k nej, vtedy
nebudú žiadne problémy. Jediné čo
chýba, je naša pevná vôľa.
Panna Mária nás pozýva k úplnému
obráteniu a hovorí: „Drahé deti, keď
máte problémy, ťažkosti, súženia, všetci
si myslíte, že Ježiš a ja sme od vás ďaleko. Ale, hovorí Panna Mária, my sme
stále blízko pri vás. Iba otvorte svoje
srdcia, aby ste nás srdcom mohli spoznať a aby ste mohli spoznať ako veľmi
vás milujeme!“
Panna Mária žiada zrieknuť sa niečoho, čo je pre nás najdrahšie. A Panne
Márii by bolo najmilšie, keby sme sa
zriekli hriechu a viac nehrešili. Hovorí:
„Dávam vám svoj pokoj a svoju lásku“,
aby sme ich mohli priniesť do svojich
rodín a dať priateľom, ktorí sú okolo
nás. Preto nám dáva svoje požehnanie
a modlí sa za nás všetkých.
Hovorí, že by ju zvlášť potešilo, keby
sme
v
našich
rodinách
a spoločenstvách obnovili modlitbu ruženca, aby sa rodičia modlili s deťmi
a deti s rodičmi, aby satan skutočne
nič nemohol. Panna Mária zdôrazňuje,
že satan je silný, že nás chce vo všetkom zmiasť. Preto žiada, aby sme
umocnili svoje modlitby, aby sme ho
svojou modlitbou mohli od seba čo najďalej vzdialiť a nemohol nám nič urobiť. Panna Mária hovorí: „To môžete
najlepšie urobiť s ružencom v ruke. To je
najmocnejšia zbraň proti satanovi.“ Preto Panna Mária odporúča, aby sme ma-
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li stále pri sebe niečo požehnané, krížik
alebo medailónik, malý znak ako sa
môcť čím ľahšie obrániť pred satanom.

aby sme boli novými osobami a prosiť
od kňaza radu, aby nám ukázal ako
urobiť krok dopredu.

Panna Mária odporúča postaviť svätú omšu na prvé miesto. Hovorí, že je to
najdôležitejší a najsvätejší okamih, že
v tej chvíli prichádza živý Ježiš a my ho
prijímame do svojho srdca. Preto Panna
Mária žiada, aby sme sa na tento čas
zvlášť pripravili. Aby sme tak Ježiša
mohli prijať čo najhodnejšie a s láskou.

Panna Mária má osobitnú starosť
o všetkých mladých vo svete. Hovorí, že
sa nachádzajú vo veľmi, veľmi ťažkej
situácii a že im môžeme pomôcť jedine
svojou láskou a modlitbou srdca.
A hovorí: „Drahí mladí, to, čo vám dnešný svet ponúka, to všetko je pominuteľné.“ Satan využíva každú voľnú chvíľku
pre seba a dnes najviac útočí na mladých, pretože chce zničiť naše rodiny.

Panna Mária odporúča mesačnú
spoveď a hovorí, aby to bolo tak, ako sa
ktorý človek cíti a potrebuje to. Hovorí:
„Nechápte spoveď tak, že odídete oslobodení od hriechov a žijete tým istým
životom“, ale že sa potrebujeme meniť,

Panna Mária hovorí: „Drahé deti, toto je čas veľkej milosti.“ Želá si, aby sme
obnovili jej posolstvá a začali ich žiť
srdcom.

POZVANIE K MODLITBE ZA KŇAZOV
Pozývame vás k vytvoreniu sedem členných 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

OZNAMY

Pozývame vás na:
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•

18. Medzinárodný seminár pre kňazov: 8. – 13. 7. 2013

•

Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 22. - 27. 9. 2013
(Kontakt: Ondrej Valent: e-mail: kristoftour@post.sk; tel: +421255567969,
+421903712534)

•

24. Festival mladých—Mladifest: 1. – 6. 8. 2013, téma: „Viera činná skrze
lásku“ (Gal 5, 6)
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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SM

MEDŽUGORIE
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

na internete

KOORDINÁTORI

MED
MEDŽUGORIE
ŽUGORIE
ŽIVÉ VYSIELANIE
večerného PROGRAMU

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:

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
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

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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SLOVENSKY:

LOTYŠSKY:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ČESKY:

LITOVSKY:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

RUSKY:

ANGLICKY:

www.medjugorje.ru

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.
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.
Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete
prispieť na účet: číslo účtu: 33 2025 6607; kód banky: 3100;
názov banky: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX
Pán Boh zaplať
Text neprešiel jazykovou úpravou.

S V E T L O

M Á R I I N O |
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