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modlime sa
ZA RODINY

Drahé deti!

„

Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe.
Modlitba koná zázraky vo vás aj skrze vás.
Preto, deti moje, v jednoduchosti srdca žiadajte
od Najvyššieho, aby vám dal silu byť Božími deťmi
a nie, aby satan s vami triasol ako vietor s konármi.
Deti moje, znovu sa rozhodnite pre Boha
a hľadajte iba jeho vôľu,
a potom v ňom nájdete radosť a pokoj.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

V TOMTO ČÍSLE
NÁJDETE ...

Úvahy pre
modlitbové
skupiny
Posolstvá na tému
„Jednoduchosť...“
„V ŠKOLE LÁSKY“
Fra Slavko Barbarić:
Naše túžby a Božia
láska
ROK VIERY —
Amen.
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SVEDECTVO —
Medžugorské stretnutie zmenilo môj
život.
Oznamy, SM,
Koordinátori
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http://bystrica.sme.sk/c/5619584/na-sviatok-vsetkych-svatych-sa-zaplnia-cintoriny.html

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

MODLITBA KONÁ ZÁZRAKY
nás môže povedať, že sa dostatočne otvoril modlitbe? Kto môže povedať, že sa už
obrátil a nepotrebuje obrátenie? Kto z
nás môže povedať, že dostatočne miluje,
verí a dúfa? Neexistuje stopercentný
kresťan. Existujú kresťania, ktorí kráčajú, namáhajú sa a túžia po Bohu. Bohužiaľ, existujú aj takí, ktorí duchovne zaspali alebo ešte horšie duchovne umreli.
Slová Panny Márie sú upriamené na každého z nás osobitne. Dovolil by som si
povedať, že Panna Mária sa skláňa ku
každému z nás, a prosí nás, aby sme ju
brali vážne.
Panna Mária sa nevzdáva, pretože verí, miluje a má nádej. Ona je už v cieli,
ale prešla cestu podobnú našej ceste.
Ona sama zakúsila zázračnú moc modlitby. Povedal
by som, že ona
sa nielen modlila, ale sa stala modlitbou.
Modlitba
ju
urobila schopnou počuť a
rozpoznať Božie
pozvanie
skrze archanjela Gabriela.
V
modlitbe
rástla vo viere,
vo svojom pozemskom živote splnila Božiu vôľu do
http://www.vecernji.hrregijezupljani-kaptola-hod-nas-je-medusobno-zblizio-clanak-518811
konca. Týmto
sa stala schopnou aj nás
...Viera je cesta.
viesť
cestou,
cesta trvá celý život...
ktorá vedie k
plnosti
a

Čítajúc aj toto posolstvo Panny Márie
sa nám môže zdať, ako sa Panna Mária
veľakrát opakuje. Slová jej posolstiev sú
takmer rovnaké. Ak posolstvá Panny Márie čítame povrchne, môže to vyzerať tak,
že jej slová a pozvania sa nás netýkajú.
Môžeme si pomyslieť, že sme slová tohto
posolstva už veľakrát počuli, ale stále sa
nachádzame v nebezpečenstve prepočuť
pozvania Panny Márie. Ona nepozýva
márne. Opakované posolstvá nám hovoria, že sme ešte stále na ceste a máme
rásť, kráčať do konečného cieľa a stretnutia.
Viera je cesta. Tá cesta trvá celý život.
Nerásť vo viere znamená zostať na polceste, alebo ešte horšie, ísť späť. Kto z
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zmyslu života.
Boh potreboval Máriu, aby k nám prišiel. On ju aj dnes potrebuje, aby prišiel
do našich sŕdc a životov. Ale Boh potrebuje a hľadá každého z nás skrze Máriu,
ktorá je plná milosti a ktorá najlepšie
pozná obdivuhodnú Božiu silu a všemohúcnosť. Neexistuje iný spôsob, ani cesta, ani prostriedok, ktorým môže Boh
prísť k nám okrem modlitby. Modlitba je
jednoduchá a zázračná zároveň. Aj náš
Boh sa nám zjavil a ukázal ako jednoduchý, malý a zázračný súčasne.
K Božej kráse a všemohúcnosti nás
chce viesť nebeská Matka hovoriac nám
veľakrát vo svojich posolstvách: „Len keď
otvoríte srdce a modlíte sa, budú sa diať
zázraky... Deti moje, modlitba koná zázraky v ľudských srdciach aj vo svete...
verte, že jednoduchá modlitba môže konať zázraky. Skrze vaše modlitby otvárate svoje srdce Bohu a on koná zázraky vo
vašom živote... Už samotný ruženec môže
konať zázraky vo svete i vo vašich životoch...“
Potrebu modlitby sme si nevymysleli
my, ale táto potreba je utkaná v hĺbke
nášho srdca. Mnohí cítia potrebu modlitby, ale aj deficit modlitby vo svojom živote. Bez modlitby duša zostáva prázdna.
Modlitba je najhlbšia ľudská túžba po
Bohu. Modlitba je predovšetkým Božie
dielo. Boh začína modlitbu v nás a naša
modlitba je odpoveďou na jeho pozvanie.

Nech nás slová Panny Márie povzbudia, aby sme odpovedali na jej pozvanie
a vytrvali na ceste modlitby a viery, aby
sme zažili Božie zázraky vo svojom živote.
Modlitba
Panna Mária, ty, ktorá si žila modlitbu
a prežila si svoju pozemskú cestu viery
sýtená modlitbou nauč nás modliť sa. Nauč nás veriť Ježišovi, milovať Ježiša ako
ty. Nech naša modlitba učiní naše srdcia
podobné tvojmu Nepoškvrnenému srdcu,
aby sme mohli odkrývať Božiu vôľu pre
svoj život. Mária, pros s nami i za nás.
Zvlášť ti odovzdávame všetkých kresťanov, ktorí duchovne zaspali alebo duchovne umreli. Nech silou modlitby, ktorá vedie k stretnutiu s Bohom všetci kresťania,
ktorí duchovne zaspali alebo duchovne
umreli, mohli vstať na cestu živej viery.
Zvlášť ťa prosíme, Panna Mária, za všetky rodiny, aby sa odvážili spoločne modliť sa, aby zažili zázraky Božej milosti.
Nech sa naše rodiny stanú školou spoločenstva a lásky. Nech sa naše rodiny stanú miestom prijatia a odpúšťania. Nech
sú naše rodiny miestom radostného žitia
viery. Amen.

Fra Ljubo Kurtović

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v

sobotu, 2. 11. 2013.

V tento mesiac sa budeme modliť
ZA RODINY.
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V JEDNODUCHOSTI SRDCA ŽIADAJTE
OD NAJVYŠŠIEHO...
Aj v dnešnom posolstve môžeme obdivovať Máriinu pokoru, jednoduchosť.
Ona hovorí jednoducho, konkrétne ako
Ježiš, keď nám vysvetľuje: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám…“ (Lk 11, 9). Mária nás povzbudzuje podobne: „V jednoduchosti
srdca žiadajte od Najvyššieho…“
Ježiš nás pozýva: „Hľadajte kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude
pridané…“ (Mt 6, 33). A Mária nám svojim spôsobom opakuje to isté: „Hľadajte
iba jeho vôľu a potom nájdete radosť a
pokoj.”
V jej posolstvách nachádzame vždy
ten istý cieľ – Boha a jeho vôľu.
Myšlienka z posolstva „deti moje, v
jednoduchosti srdca žiad ajte od
Najvyššieho, aby vám dal silu byť Božími deťmi a nie, aby satan s vami triasol
ako vietor s konármi,” nás môže priviesť
i k evanjeliovej udalosti, keď Ježiš posiela dvanástich apoštolov do sveta
ohlasovať evanjelium. Medzi radami,
ktorými ich poúča odznievajú i slová o
prenasledovaní. Ježiš i Mária vedia, že
sme prenasledovaní a slabí ako trasúce
sa konáre vo vetre. Nezostávajú iba pri
tomto ozname, ale nám odovzdávajú i
spôsob, ako sa brániť. „Hľa posielam
vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda
opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice” (Mt 10, 16). Jedným z prostriedkov obrany je jednoduchosť srdca. Ježiš
ju prirovnáva k jednoduchosti holubice.

...Napodobňujme Máriu
v jej jednoduchých slovách,
skutkoch, v ktorých žiari túžba
vo všetkom plniť Božiu vôľu...
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Sv. František Saleský uvádza jeden
príklad, ktorým chce objasniť silu jednoduchosti: „Všímajte si holubicu, keď
hniezdi. Stará sa jedine o to, aby sedela od rána do večera a od večera do rána a zahrievala hniezdo svojím telom.
Sedí a nepohne sa. Starosť o svoju výživu a o všetko ostatné ponecháva v
tom čase holubovi. Ó, svätá jednoduchosť: Nemať viac cieľov, nemať viac
starostí okrem jednej: Plniť dôsledne a
s láskou svoju povinnosť a všetko
ostatné ponechať na Božského Holuba.“
Sv. Terezka z Lisieux o sebe hovorí:
„Milujem jednoduchosť. Jednoduchí
ľudia nepotrebujú žiadne zložité prostriedky. Poviem Bohu celkom jednoducho to, čo mu chcem povedať, bez
pekných fráz a vždy mi rozumie. Boh
sa nikdy neunaví počúvať ma, keď mu
celkom jednoducho rozprávam o svojich starostiach a radostiach, ako keby
ich nepoznal.“ Marta a Mária hovoria
iba toto: „Ten, ktorého miluješ, je chorý“ (Jn 11, 3). Jednoducho vyjadria
svoje želania, ale neformulujú ich ako
prosbu. Tak nechávajú Ježiša slobodne
konať podľa jeho vôle.
Samozrejme, že najkrajším príkladom jednoduchosti srdca je pre nás
Panna Mária. 25. 12. 1989 nám povedala: „Roky vás volám a povzbudzujem
k hlbokému duchovnému životu a jednoduchosti, a vy ste takí chladní. Preto,
milé deti, prosím vás, prijmite s vážnosťou a prežívajte posolstvá, aby vaša duša nebola smutná, keď už nebudem
viac medzi vami a keď už vás nebudem
viac viesť ako neisté dieťa pri prvých
krokoch. Preto, milé deti, každý deň čítajte posolstvá, ktoré som vám dala a
uskutočňujte ich v živote! Milujem vás, a
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všimla, že niekto
niečo potrebuje:
„Nemajú
vína“ (Jn 2, 3).
Ostatné necháva
na Ježiša. Spôsob, akým to dá
do poriadku, necháva na neho.
Ona jednoducho
nekonečne dôveruje. Aj nás učí v
dnešnom posolstve, aby sme sa
otvorili modlitbe.
„Modlitba
koná
zázraky vo vás aj
http://hovyanblog.blogspot.com/search/label/%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%84%D6%80%D6%84%D5%AB%D6%80%20%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%
skrze vás.”
D5%A5%D6%80
V
Máriinej
škole si obľúbime
...Poviem Bohu celkom jednoducho to,
slovo Božie, radi
ho
načúvame,
čo mu chcem povedať...
stávame sa jednoduchí a pevní
preto vás všetkých pozývam na cestu
vo viere. Napodobňujme Máriu v jej jedspásy s Bohom.“
noduchých slovách, skutkoch, v ktoKeď rozmýšľame nad správaním sa
rých žiari túžba vo všetkom plniť Božiu
Panny Márie v udalostiach, ktoré uvávôľu. Jednoduchosť srdca nás privedie
dza evanjelium, môže sa nám stať, že
k zabúdaniu na seba a darovania sa
sa zamilujeme do jej pokory a jednodublížnym ako ona.
chosti. Pri Zvestovaní, keď nerozumie
anjela jednoducho sa ho spýta: „Ako sa
to stane?“ (Lk1, 34). Keď dostáva odpoveď, nevyhovára sa, nečaká. V odovzdanosti a dôvere jednoducho odpovie: „Nech sa mi stane podľa Tvojho slova“ (Lk 1, 38). A potom sa ponáhľa slúžiť, nenecháva si Ježiša iba pre seba.
Denným rozjímaním evanjelia i my počujeme Božie slovo, prijímame ho, snažíme sa slúžiť. Jednoduchosť evanjelia
formuje naše srdcia pre konkrétne darovanie sa.
V jednoduchosti sa môžeme učiť s
Máriou prosiť Pána ako na svadbe v
Káne. Otvorene povie Ježišovi, že si
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Modlime sa:
Pane, ďakujem ti za spôsob, akým
nás vedieš v tento čas skrze Máriu. Ďakujem ti za každé posolstvo, ktorým dovoľuješ Márii prehovoriť. Za nesmierny
dar jej prítomnosti medzi nami, aby nám
pripomínala všetko, čo si povedal a pomáhala nám uskutočňovať to, čo nám
hovoríš i dnes. Znovu a znovu sa úplne
odovzdávame tvojmu srdcu Mária. V
ňom sa chceme stávať maličkí, jednoduchí, odovzdaní ako ty. Amen.
Terézia Gažiová
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JEDNODUCHOSŤ...
...Milé deti, znovu vás
...Roky vás volám a
pozývam, aby ste sa rozhodli
povzbudzujem k hlbokému
pre modlitbu, pretože
duchovnému životu a
skrze modlitbu môžete
jednoduchosti, a vy ste takí
prežívať obrátenie.
chladní. Preto, milé deti,
Každý z vás sa jednoduchosťou
prosím vás, prijmite
stane podobným dieťaťu,
s vážnosťou a prežívajte
ktoré je otvorené
posolstvá, aby vaša duša nebola
Otcovej láske...
smutná, keď už nebudem viac
(25. júl 1996)
medzi vami a keď už vás
nebudem viac viesť ako neisté
dieťa pri prvých krokoch.
...Hriech vás priťahuje
ns/
Preto, milé deti, každý deň
egi
y-b
t
i
k pozemským veciam,
c
pli
čítajte posolstvá, ktoré som vám
-s i m
e
r
avšak ja som vás prihe
dala a uskutočňujte ich v živote!
m/w
. co
t
s
šla viesť
i
l
ma
Milujem vás, a preto vás
ini
m
k svätosti a
ing
všetkých pozývam
co m
.be
Božím
veciam.
w
na cestu spásy http://ww
No vy bojujete a
s Bohom…
svoje sily
(25. december
strácate v bo1989)
ji s dobrým a
zlým, čo je vo
vás. Preto,
deti moje, modlite sa,
modlite sa, modlite sa,
kým sa vám modlitba nestane
radosťou a váš život
...Dnes vás
jednoduchým kráčaním
pozývam
k Bohu...
zvláštnym spôsobom,
(25. február 2013)
aby ste vzali do
rúk kríž a
rozmýšľali o Ježišových ranách.
...Aj dnes vás pozývam
Proste Ježiša, aby uzdravil vaše
k modlitbe. Milé deti, verte,
rany, ktoré ste, milé deti, dostali
že jednoduchou modlitbou
v živote pre vaše hriechy alebo
možno konať zázraky.
hriechy vašich rodičov. Iba tak,
Prostredníctvom modlitby
milé deti, pochopíte, že svet pootvárate svoje srdce Bohu,
trebuje uzdravenie viery
a on robí zázraky vo vašom
v Boha Stvoriteľa. Skrze utrpenie
živote. Keď vidíte tieto plody,
a smrť Ježiša na kríži pochopíte,
napĺňa sa vaše srdce radosťou a
že aj vy sa môžete stať pravými
vďačnosťou voči Bohu
apoštolmi viery len modlitbou,
za všetko, čo koná vo vašom
keď v jednoduchosti a modlitbe
živote a cez vás aj druhým...
prežívate vieru, ktorá je darom...
(25. október 2002)
(14. marec 1997)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Naše túžby a Božia láska
„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske, ktorá je Bohu verná a milá. Milé deti, láska prijíma všetko, aj
to, čo je tvrdé a trpké kvôli Ježišovi, ktorý je láska.
Preto, drahé deti, proste Boha, aby vám prišiel na
pomoc nie podľa vašich želaní, ale zo svojej lásky.
Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol uzdravovať, utešovať a odpúšťať vám všetko to, čo je vo vás prekážkou na ceste lásky. Takto Boh môže stvárňovať váš
život a vy budete rásť v láske. Oslavujte Boha, milé
deti, chválospevom lásky, aby Božia láska mohla vo
vás rásť zo dňa na deň do svojej plnosti. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(25. jún 1988)

Modlitba

bude stretnutím s Bohom
vtedy, keď bude modlitbou srdcom, modlitbou s láskou. Ak modlitba zostane iba vypočítavá, ak sa odohráva na úrovni samoľúbosti, potom to viac nie je stretnutie s Bohom. Vždy, keď sa naše potreby alebo potreby našich blížnych inšpirujú modlitbou,
vtedy od Boha niečo žiadame. Nachádzame
sa v nebezpečenstve, že nestretneme Boha
lásky, a že ho nehľadáme preto, že nás miluje, ale preto, že nám môže pomôcť. To
znamená, že sme v nebezpečenstve vytvoriť
si obraz Boha podľa svojich potrieb a vzďaľujeme sa od Boha takého, akým je. Teda,
ak sme chorí, hľadáme Boha, ktorý uzdravuje. Ak sme chudobní, hľadáme Boha, ktorý obohacuje. Ak sme slabí, hľadáme Boha,
ktorý je silný. A ak sme hriešni, hľadáme
Boha, ktorý je milosrdný. Pravda je, že Boh,
v ktorého veríme je i bohatý, i liečiteľ, i všemohúci, i milosrdný... Ale nie je to hodné
jeho lásky hľadať ho iba vtedy, keď ho potrebujeme.
Mária nás v modlitbe učí správnemu
postoju . Boha treba hľadať, pretože nás
miluje. Treba sa k nemu približovať z vďačnosti za to, že nás stvoril. Oddaná a Bohu
milá láska je láska, ktorá prevyšuje naše
potreby a hľadá Boha iba preto, že on je
láska. Mária vie, že Božia láska je pre nás
najpotrebnejšia. Pretože nás miluje a pretože ho milujeme, všetko ostatné nám bude
pridané. Vtedy zakúsime aj útechu, aj poS V E T L O
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moc, i uzdravenie. Lepšie povedané to, čo je
pre nás potrebné najskôr pre večnú spásu a
až potom pre náš telesný stav. Aj tak sa
musíme zo svojej strany snažiť pochopiť, že
rast v láske je najpotrebnejší pre duchovné,
pre duševné i pre telesné zdravie. A láska
bez lásky nemôže rásť! Taká láska oslavuje
a chváli Boha chválospevom lásky. Plnosť
ľudskej lásky sa nemeria ľudskými meradlami, ale božskými. Jej semeno je božské a
podmienky, pri ktorých môže rásť sú tak
isto božské. S takou láskou sa všetko trpké
a ťažké premieňa iba na nový schodík a nový krok bližšie k uskutočňovaniu tej najhlbšej túžby v nás a tá je - byť podobný Bohu.
„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,
tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po
Bohu žízni moja duša, po Bohu živom;
kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár? Slzy sú mojím chlebom vo dne
i v noci, keď sa ma deň čo deň spytujú:
„Kdeže je tvoj Boh?“ Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval ku
vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho s radostným plesaním a s
piesňou ďakovnou uprostred zástupov
sláviacich sviatky. Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v
Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju
spásu a môjho Boha.“ (Žalm 42, 1-6)
|7|

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.

Vyznanie viery, ako aj posledná
kniha Svätého písma sa končí hebrejským slovom Amen. „Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: ‘Áno, prídem
čoskoro’. ‘Amen. Príď Pane Ježišu!’“ (Zjv 22, 20) Toto slovo sa často
nachádza aj na konci modlitieb Nového zákona. Takisto aj Cirkev končí
svoje modlitby slovom Amen.
V hebrejčine Amen pochádza z toho
istého koreňa ako slovo „veriť“. Tento
koreň vyjadruje stálosť, vierohodnosť,
vernosť. Tak chápeme, prečo môže
„Amen“ znamenať tak vernosť Boha
voči nám, ako aj našu dôveru v neho.
U proroka Izaiáša sa vyskytuje výraz
„verný Boh“, doslovne „Boh Amen“, t.
j. Boh verný svojim prisľúbeniam:
„Kto bude chcieť byť požehnaný na zemi, bude chcieť byť požehnaný Bohom
Amen“ (Iz 65, 16). „Prorok Jeremiáš
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povedal: "Amen! Nech tak urobí Pán!
Nech Pán uskutoční tvoje slová, ktoré
si prorokoval, že prinavráti nádoby Pánovho domu a všetkých zajatcov z Babylonu na toto miesto.“ (Jer 28, 6). Náš
Pán
často
používa
slovo
„Amen“ („veru“), „Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to
robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.“ (Mt 6, 2); „A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na
rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru,
hovorím vám: Už dosali svoju odmenu.“ (Mt 6, 5); niekedy aj opakovane,
aby zdôraznil vierohodnosť svojho
učenia, svoju autoritu založenú na
Božej pravde. „Ježiš odpovedal: "Veru,
veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí
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z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 5); „Ježiš im
vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Syn
nemôže nič robiť sám od seba, len to,
čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí
podobne aj Syn.“ (Jn 5, 19) Záverečné
„Amen“ Vyznania viery opakuje teda a
potvrdzuje jeho prvé slovo: „Verím.“
Veriť znamená povedať „Amen“ Božím
slovám, prisľúbeniam a prikázaniam,
znamená úplne sa spoľahnúť na toho,
ktorý je „Amen“ nekonečnej lásky a
dokonalej vernosti. Každodenný kresťanský život bude teda „Amen“ onomu
„Verím“ Vyznania viery nášho krstu:
„Nech ti je tvoje Vyznanie viery akoby
zrkadlom. Pozoruj sa v ňom, aby si videl, či veríš všetko, čo vyznávaš, že veríš, a raduj sa každý deň zo svojej viery.“

Ježiš Kristus sám je „Amen“: „A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok,
Počiatok Božieho stvorenia“ (Zjv 3, 14).
On je definitívne „Amen! Otcovej lásky
k nám; on berie na seba a završuje
naše „Amen“ Otcovi: „Všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú áno, a
preto je skrze neho aj naše amen Bohu
na slávu“ (2 Kor 1, 20).

zostavila Mária Sakmárová
Zdroje:



Sväté Písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi
menu=110&action=264

http://www.zupa-kompolje.hr/index.php?

S V E T L O
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SVEDECTVO

MEDŽUGORSKÉ STRETNUTIE ZMENILO MÔJ ŽIVOT
Na prvé Medžugorské stretnutie v
Zarvanici na Ukrajine som išla so zlomeným srdcom, veľkou bolesťou a nenávisťou ku všetkým, ktorí mi ublížili.
Rozišla som sa so svojím manželom a nevedela som, ako žiť ďalej. Nechcela som sa za neho vydať, ale tlak zo
strany manžela, rodiny a prehováranie
priateľov rozhodli za mňa, za môj osud.
Bez lásky bolo veľmi ťažké žiť v rodinnom živote – urážky, ponižovanie. Jednoducho sa mi nechcelo niekedy žiť...
Na Medžugorskom stretnutí som
počula svedectvo Gorana, ktoré mi pomohlo uveriť, že Boh zmení aj môj život.
Rozhodla som sa žiť posolstvá Panny
Márie. Nebadane ma Panna Mária priviedla k svojmu Synovi, Ježišovi. Pán
Boh ma oslobodil od nenávisti a uzdravil
všetky moje zranenia. Moje manželstvo
Cirkev uznala neplatným. Teraz som slobodná, môžem mať rodinu a deti.

lebo sezóna už končí. Tak som chodila s
jednou. Hovorím si: „Bože, škoda, že som
stratila rukavicu,“ keď zrazu na mňa z
okna kričí muž: „Pani, už vás vyzerám
tretí deň! Stratili ste rukavicu?“ A podal
mi moju rukavicu. No nie je to zázrak?
Raz som prechádzala cez trh a
chcela som si kúpiť broskyňu, ale nemala som čas. Neskôr, v ten istý deň som
bola na literárnom večeri, kde mi môj
priateľ priniesol broskyňu. Nemala som
slov! „Bože, ty si vedel, že chcem broskyňu!“ Takýchto zázrakov bolo v mojom živote veľmi veľa.
Ďakujem Panne Márii a Pánu Bohu za prijaté milosti!
Tatiana, Ukrajina

Mala som túžbu prísť do Medžugoria, ale na púť som nemala peniaze. Tento rok mi Boh daroval túto púť do Medžugoria, ktorá bola pre mňa zadarmo.
Žiť s Bohom je ako žiť v rozprávke,
všade cítiš jeho starostlivosť a lásku. Poviem vám ešte jeden zaujímavý príbeh: V
stredu a piatok sa postím na čaji a sušienkach. Raz sa stalo, že som si zlomila
nohu. S úplne zagypsovanou nohou som
nemohla ísť do obchodu a kúpiť si ovsené sušienky. Zaujímavé bolo, že ma prišla navštíviť moja priateľka a priniesla
mi ovsené sušienky, po ktorých som túžila.
Veľmi často sa stáva, že niečo
chcem a zabudnem na to a Boh mi to, čo
chcem dáva prostredníctvom ľudí. Raz
som stratila jednu rukavicu, ale pomyslela som si, že nebudem kupovať ďalšie
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Získavanie odpustkov v čase od 1. – 8. novembra
1.Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a
pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
 sv. spoveď (krátko predtým alebo potom)
 sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
 modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas'
a Sláva).
http://www.medjugorje.hr/hr/

Okrem toho je potrebné vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, a to
aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do
polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže
získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do
8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky.
Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

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

Pozývame vás na:

OZNAMY



MEDŽUGORIE

Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 16. 2.—21. 2. 2014

(Kontakt: Vladimír Chromek; tel.: + 421 517 789 898; e-mail: v.chromek@gmail.com)
21.—26. 9. 2014
(Kontakt: Ondrej Valent: e-mail: skristoftour@post.sk; tel.: +421 255 567 969, +421 903 712 534)
 21. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín: 3—7. 3. 2014


2 Medzinárodný seminár pre lekárov: 28.—31. 5. 2014

19. Medzinárodný seminár pre kňazov: 7.—12. 7. 2014
 16. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 13.—16. 7. 2014



S V E T L O

25 Mezinárodné stretnutie mladých—Festival mladých: 1.—6. 8. 2014
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
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na internete

MED
MEDŽUGORIE
ŽUGORIE

KOORDINÁTORI

SM

ŽIVÉ VYSIELANIE
večerného PROGRAMU

MEDŽUGORIE
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
gospa3@gmail.com

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

SLOVENSKO

www.medjugorje.hr

Marta Uchalová
tel. mob: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

[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/.]

ČESKÁ REPUBLIKA

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby
s farnosťou Medžugorie.

Jana Prudká
jprudka@email.cz

O MEDŽUGORÍ

RUSKO

V RÔZNYCH JAZYKOCH:

Oľga Knazjeva
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

SLOVENSKY:

LOTYŠSKY:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ČESKY:

LITOVSKY:

UKRAJINA

www.medju.com

www.medjugorje.lt

Оlga Repetukha
tel. mob: + 387 63 707 636
olja_mr@ukr.net

RUSKY:

ANGLICKY:

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

Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com

UKRAJINSKY:

NEMECKY:

www.medjugorje.ua

www.medjugorje.de

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.

Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

MOLDAVSKO
Vladimír Nadkrenicinii
nadkrenicinii@mail.ru

Časopis „Svetlo Máriino“ v rôznych jazykoch môžete nájsť
na www.gospa.sk v rubrike ČASOPIS.

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.

LOTYŠSKO

S V E T L O

www.medjugorje.ru

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
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Text neprešiel jazykovou úpravou.
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