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Drahé deti!

„

Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Deti moje, otvorte hlboko
dvere srdca modlitbe – modlitbe srdcom. Potom bude môcť
Najvyšší pôsobiť na vašu slobodu a začne obrátenie. Viera sa
stane pevnou a budete môcť celým srdcom povedať: 'Môj Boh,
moje všetko'. Pochopíte, deti moje, že tu na zemi je všetko
pominuteľné.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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Drahé deti,

s materinskou láskou a materinskou trpezlivosťou pozerám na
vaše ustavičné blúdenie a stratenosť. Preto som s vami. Chcem
vám pomôcť, aby ste najprv našli a spoznali seba a potom mohli
pochopiť a priznať si všetko to, čo vám nedovoľuje, úprimne celým
srdcom spoznať lásku nebeského Otca. Deti moje, Otec sa
spoznáva skrze kríž. Preto neodmietajte kríž, snažte sa ho
pochopiť a prijať s mojou pomocou. Keď budete môcť prijať kríž,
porozumiete aj láske nebeského Otca; budete kráčať s mojím
Synom a so mnou; budete sa líšiť od tých, ktorí nespoznali lásku
nebeského Otca, od tých, ktorí ho počúvajú, ale nerozumejú mu,
nekráčajú s ním, nespoznali ho. Chcem, aby vy ste poznali
pravdu môjho Syna a boli mojimi apoštolmi, aby ste sa ako Božie
deti povzniesli nad ľudské zmýšľanie a vždy znovu vo všetkom
hľadali Božie zmýšľanie. Deti moje, modlite sa a postite sa, aby
ste mohli pochopiť všetko to, čo od vás žiadam. Modlite sa za
svojich pastierov a túžte, aby ste v spoločenstve s nimi spoznali
lásku nebeského Otca. Ďakujem vám.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

OTVORTE DVERE SRDCA MODLITBE
Na náboženstve sme sa učili, že
modlitba je rozhovor s Bohom. Na rozhovor sú potrební dvaja. V modlitbe sa
stretávame, rozprávame s Bohom. Hovoríme k nemu a počúvame toho, ktorého nevidíme očami, ale rozprávame sa s
ním srdcom. Stretnutie s Bohom sa
odohráva v modlitbe a v prijímaní jeho
slova. Dvere srdca, ako hovorí Panna
Mária, sa otvárajú rôznymi spôsobmi.
Niektorí zažijú Božiu blízkosť pri stretnutí s človekom, ktorý už má skúsenosť
Božej blízkosti. Iní ju zakúsia pri čítaní
Svätého písma. Druhí zase v úprimnej
svätej spovedi alebo účasťou na svätej
omši. Božia milosť sa niekoho môže
dotknúť v každodennosti života, v obyčajnom rozhovore alebo prechádzke prírodou. Sú rôzne cesty a spôsoby Božieho pôsobenia na ľudské srdcia.
Boh je s nami trpezlivý. On nielen
trpezlivo čaká, ale aj klope na dvere
nášho srdca. On aktívne bdie nad naším životom a spásou. Tak ako hovorí v
knihe Zjavenia sám Ježiš: „Hľa, stojím
pri dverách a klopem. Kto počúvne môj
hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3,
20). Aj dnes, tak ako v každej chvíli, sa
môžeme Bohu otvoriť a stretnúť ho v
modlitbe. Preto, lebo modlitba je výnimočná udalosť medzi veriacim a Bohom. Modlitba nie je rozprávanie do

prázdna, ani vyslovovanie prázdnych a
naučených modlitbových formuliek.
Modlitba je komunikácia viery a lásky
človeka, ducha človeka s Bohom. Modlitba je priestor, do ktorého vstupuje
Boh, aby nám pomohol.
K tomu, aby Boh mohol k nám prísť,
a aby sme mohli zakúsiť moc modlitby
je potrebné splniť určité podmienky
modlitby. Tieto podmienky vyslovil Ježiš
Kristus v modlitbe Otče náš. Prvou podmienkou je uvedomiť si, že Boh je tu
pred tebou. To znamená načúvať, počúvať, byť prítomný tu a teraz a byť otvorený pre Boha. Druhou podmienkou je
priznanie si hriechu a pokánie. Treťou
podmienkou je odpustiť tým, ktorí ťa
zranili. Každé neodpúšťanie je prekážkou pre Božiu lásku a milosť. Štvrtou
podmienkou je zrieknuť sa všetkého, čo
ťa vyrušuje pri rozprávaní sa s Bohom.
To znamená postaviť Boha na prvé
miesto, ako nám to často hovorí Panna
Mária. Piatou podmienkou je prijať Božiu vôľu s dôverou, že všetko sa dobre
skončí, a že Boh všetko obráti na dobro
tým, ktorí ho milujú. Ak budeme vytrvalo kráčať touto cestou, zakúsime Božiu blízkosť, v ktorej skutočne budeme
môcť povedať: Môj Boh, moje všetko.
Panna Mária nás poučila ako odhaliť
všetky prekážky, ktoré sú na ceste
modlitby a bránia nám otvoriť srdce

Modlitba je komunikácia viery a lásky človeka,
ducha človeka s Bohom. Modlitba je priestor,
do ktorého vstupuje Boh, aby nám pomohol.
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...On nielen trpezlivo čaká, ale aj klope na dvere nášho srdca. On
aktívne bdie nad naším životom a spásou...
modlitbe a Bohu. Často nám vo svojich
posolstvách hovorila: Modlite sa a postite sa. Toto sú prostriedky, ktoré nám
pomáhajú otvoriť sa Božej láske a zostať slobodní. Sú to prostriedky, ktoré
nám pomáhajú odhaliť všetky osídla
hriechu a zla, omyly a bludy a ostať vytrvalými pútnikmi na ceste k večnej
vlasti. Takto si budeme uvedomovať, že
tu na zemi je všetko pominuteľné; že
Boh je večný a on sám stačí.
Modlitba
Panna Mária, ty, ktorá si blahoslavená, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán, vypros nám takúto vieru a
dôveru v Pána, aby sme mohli zostať
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pevní vo viere. Chceme sa otvoriť tvojmu
Nepoškvrnenému materinskému srdcu,
aby sme tvojím srdcom mohli veriť a dôverovať v Pána. Vypros nám pevnú vieru, ktorou môžeme zvíťaziť nad všetkými
silami zla a hriechu, a zotrvať na Pánovej ceste. Vypros nám, ty, nebeská Matka, pevnú vieru, aby nás nikto a nič nemohlo odlúčiť od Kristovej lásky. Panna,
ty, ktorá si prešla týmto životom, natoľko
podobným nášmu a zostala pri Pánovi,
daj, aby sme aj my mohli zostať pri svojom Pánovi napriek všetkým pokušeniam a utrpeniam. Amen.
Fra Ljubo Kurtović
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BOH MÔJ A MOJE VŠETKO
vráta obrastené tŕním. Hovorí sa, že keď
bol obraz predstavený na výstave, jeden
z návštevníkov sa spýtal autora Williama
Hunta: „Na vašom obraze je chyba, dvere sú bez kľučky.“ „To nie je chyba,“ hovorí maliar. „To sú dvere ľudského srdca. Otvárajú sa iba zvnútra.“
Dvere srdca sa otvárajú iba zvnútra.
Kľúčom je naše rozhodnutie. Nebeský
otec nám v tomto daroval slobodu. My
sa sami rozhodujeme, komu otvoríme
svoje srdce. Nebeská Matka chce, aby to
bol Najvyšší. Ona pozná silu mocného
Božieho pôsobenia - skrze jeho slovo a
na jej súhlas prišiel na zem Boží Syn.
Mária sa modlí takto: „Hľa, tu som,
nech sa mi stane podľa tvojho
slova,“ (porov.
Lk 1, 38) a potom sa ponáhľa, aby slúžila. Ježiš sa
modlí: „nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“ (Lk 22,
42). Čo sa deje
potom? Nebeský Otec v slobode
Ducha
Svätého
robí
všetko
nové,
začína sa obrátenie
ľudstva. K takémuto pôsobeniu nás vedie
Mária. Otváranie srdca v jej
škole sa odo...Najväčšia adventná radosť je odkrývanie radosti hráva jednoduchým objaz Pánovho príchodu blížnym...
tím všednosti
každodenného

Na konci Roku viery a začiatku nového cirkevného roku počujeme Máriino
materinské volanie k obráteniu - milé deti, otvorte dvere srdca. Začal sa advent a
to je intenzívne obdobie prípravy na Pánov príchod. Denne nám odznieva mocné
pozvanie Cirkvi slovami liturgických čítaní akoby v mene a hlasom Jána Krstiteľa
„pripravte cestu Pánovi“ (Lk 3, 4). Podobným pozvaním začal svoj pontifikát bl.
Ján Pavol II.: „Otvorte brány Kristovi dokorán!“ Ako sa otvárajú dvere srdca?
Zvnútra. Možno sme sa stretli s jedným
obrazom, na ktorom je namaľovaný Ježiš
v tmavej záhrade. V ľavej ruke drží lampáš a pravou klope na pevné, masívne
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života. V každom okamihu je tu Boh,
ktorý prichádza. Prijatím ťažkostí s láskou, slúžením blížnym, zriekaním sa
hriechu v svätej spovedi, slovami Svätého písma, pôstom, objavovaním krásy vo
všetkom stvorenom prichádza Boh cez
dvere nášho srdca. V spojení jeho prítomnosti a nášho odovzdania sa v láske
všetko naberá cenu večnosti.
Takýto život sa stáva požehnaním pre
druhých. Najväčšia adventná radosť je
odkrývanie radosti z Pánovho príchodu
blížnym.
Božie pôsobenie sa odohráva skrze
tých, ktorí sa darujú Bohu ako Ježiš,
ako Mária. Pozorujeme to v živote veľkých svätých, keď sa stretli s Pánom,
všetko opustili, vyznali: „Ty si môj Boh
a moje všetko.“
„Pán môj a Boh môj“ (Jn 20, 28) –
vyznáva sv. apoštol Tomáš; „všetko je
márnosť, iba Boh stačí,“ hovorí sv. Terézia z Avily. „Ty si môj Boh a moje
všetko,“ vyznáva po obrátení sv. František. Opúšťa pominuteľný svet a stará
sa iba o Božie kráľovstvo. To nie sú
vzdialené dejiny, toto je konkrétny život
s Bohom.
Aj naše jednoduché svedectvo, prežívanie všedných dní s Pánom, plnenie
si povinností s láskou, darovanie času

...Prijatím ťažkostí s láskou,
slúžením blížnym, zriekaním sa
hriechu v svätej spovedi,
slovami Svätého písma,
pôstom, objavovaním krásy
vo všetkom stvorenom
prichádza Boh cez dvere
nášho srdca...
a seba druhým sa môže stať povzbudením k ich obráteniu. Nech nám Panna
Mária pomáha otvárať srdce pre skutky
lásky, pre modlitbu, aby sme stretli Ježiša, ktorý všetko robí nové, večné.
Modlime sa:
„Mária, v tvojom srdci chceme otvárať
naše srdcia dokorán pre príchod Tvojho
Syna. S tebou chceme zostupovať do hlbín jednoduchej, úprimnej modlitby srdcom. Ty, pokorná služobnica Pána, uč nás
prežívaniu prítomnej chvíle v radostnom
slúžení. S tebou chceme putovať pominuteľným svetom k večnému, chceme opakovať tvoju modlitbu: „Nech sa mi stane
podľa tvojho slova.“ Amen.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v

sobotu, 7. 12. 2013.

V tento mesiac sa budeme modliť
ZA DAR SPOLOČNEJ MODLITBY SRDCOM
V RODINÁCH.
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MODLITBA SRDCOM...

...Obnovte svoju osobnú
modlitbu, a zvlášť
proste Ducha Svätého,
aby vám pomohol modliť sa
srdcom. Prihováram sa za vás
všetkých, deti moje, a všetkých
vás pozývam k obráteniu.
Ak sa vy obrátite, aj všetci okolo
vás sa obnovia a
modlitba sa im stane radosťou…
(25. máj 2003)
...Dnes vás pozývam,
aby ste prijali moje
pozvanie k modlitbe. Želám si,
drahé deti, aby ste si v tomto
čase našli kútik pre osobnú
modlitbu. Chcem vás viesť
k modlitbe srdca.
Iba tak pochopíte, že váš život je
bez modlitby prázdny.
Zmysel svojho života objavíte,
keď v modlitbe objavíte Boha.
Otvorte preto, deti moje, dvere
svojho srdca a pochopíte,
že modlitba je radosť,
bez ktorej nemôžete žiť...
(25. júl 1997)

...Pozývam vás k modlitbe
srdcom, aby vaša modlitba bola
rozhovor s Bohom.
Želám si, aby každý z vás
venoval viac času Bohu.
Satan je silný a chce vás zničiť
a podviesť mnohými spôsobmi.
Preto, drahé moje deti,
modlite sa každý deň, aby
váš život bol dobrý pre vás
samotných a pre všetkých,
ktorých stretnete. Som s vami
a ochraňujem vás...
(25 september 1990)
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...Dnes vás pozývam, aby sa
vaša modlitba stala modlitbou
srdcom. Každý z vás nech si nájde čas na modlitbu, aby ste v
modlitbe objavili Boha. Neželám
si, aby ste o modlitbe hovorili,
ale aby ste sa modlili. Každý
deň nech je naplnený modlitbou
vďaky za život
a za všetko, čo máte...
(25. apríl 1991)

http://whowillyouserve.blogspot.com/2012/03/very-soul-of-prayer.html

...Radujte sa so mnou!
Moje srdce sa raduje kvôli
Ježišovi. Aj dnes vám ho chcem
darovať. Želám si, drahé deti,
aby každý z vás otvoril
svoje srdce Ježišovi, a ja vám ho
s láskou darujem. Drahé deti,
želám si, aby vás on menil, poučoval a chránil. Dnes zvlášť prosím za každého z vás a ponúkam vás Bohu, aby sa vo vás
zjavil. Pozývam vás
k úprimnej modlitbe srdcom,
aby každá vaša modlitba bola
stretnutie s Bohom. Vo svojej
práci a každodennom živote
postavte Boha na prvé miesto...
(25 december 1987)
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Objaviť radosť a lásku
„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa otvorili Bohu.
Deti moje, vidíte, ako sa príroda otvára a dáva život i
plody. Tak aj ja vás pozývam k životu s Bohom a na
úplné odovzdanie sa mu. Deti moje, ja som s vami a
neustále vás chcem vovádzať do radosti života. Želám
si, aby každý z vás objavil radosť a lásku, ktoré sa
nachádzajú iba v Bohu a ktoré môže dať iba Boh. Boh
od vás nežiada nič iné, iba vašu odovzdanosť. Preto
sa, deti moje, vážne rozhodnite pre Boha, lebo všetko
ostatné je pominuteľné. Iba Boh je nepominuteľný!
Modlite sa, aby ste odkryli veľkosť a radosť života,
ktoré vám Boh dáva. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.“
(25. máj 1989)

Boh je plnosť nepominuteľného života. A
preto je aj plnosťou lásky a radosti. Človek
je tak stvorený, že potrebuje radosť a lásku
ako každodenný chlieb. Preto človek, i keď je
stvorenie, túži po nepominuteľnom, nepremožiteľnom živote, ktorý ani smrť nemôže
viac ohroziť. Ale situácia, v ktorej sa človek
nachádza na tomto svete vyzerá bezvýchodiskovo. Okovy smrti sú pre človeka nepreraziteľné, preto sa ľahko do jeho srdca vlúdi
úzkosť z ohrozenia jeho hlbokých túžob,
zvlášť túžby po živote. O čokoľvek sa na
tomto svete uchytí a do čohokoľvek vkladá
svoje nádeje, sa mu napokon vytráca z rúk a
pôda pod nohami sa mu neustále kĺže. Situácia človeka ako stvorenia Božieho je nezávideniahodná, keď sa zatvorí do tohto sveta.
Mária pozná našu situáciu. Žila takýmto
životom. Našla pravú oporu v Bohu a cestu,
ktorá vedie k realizácii života v láske a radosti. Cestu, ktorú ani smrť nemôže viac
ohroziť. Základom života je Boh. O tom hovorí aj slovo, ktoré tak často používame,
zvlášť, na konci našich modlitieb: „Amen!“
Amen má svoj koreň v hebrejskom slove
„amen“, ktoré znamená pevne stáť, byť blízko pri zdroji života a nebyť ohrozený (obraz
matky s dieťaťom na prsiach!). Keď je človek
v Bohu, stojí natoľko pevne, že ho dokonca
aj smrť vedie k životu. Večný Boh je istota
našej nepominuteľnosti v tomto pominuteľnom a porušiteľnom svete. Chce od nás, aby
sme sa mu vrhli do náručia, ako sa vrhá dieS V E T L O
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ťa do náručia svojho otca a matky.
Posolstvo je dané v máji, keď sa príroda
prebúdza zo zimného spánku a mŕtvosti k
novému životu. Prebúdza sa, aby prinášala
plody pre život druhých, a preto potrebuje
slnko. To, čo sa neotvorí slnku, zomrie a neprinesie plod. Krása rozkvitnutej prírody,
použitá v posolstve ako obraz, môže človeka
povzbudiť a pomôcť mu, aby sa otvoril láske
a radosti. Lebo Boh je ten, ktorý oživuje a
život je veľký dar živého Boha, ktorému nech
je chvála, česť a každé požehnanie.
„Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha, jasajte Bohu Jakubovmu. Vezmite harfy,
udrite na bubon, na ľúbu lýru a citaru.
Zatrúbte rohom pri nove mesiaca i pri
jeho splne v deň našej slávnosti. Lebo
také je nariadenie pre Izrael a zákon Boha Jakubovho. Počul som reč mne neznámu: „Z jeho pliec som sňal bremeno
a z jeho rúk ťažký kôš. V súžení si ma
vzýval a vyslobodil som ťa, za clonou
búrky som ťa vypočul, vyskúšal som ťa
pri vodách meríbskych. Počúvaj, ľud
môj, svedčím proti tebe, kiež by si ma
poslúchol, Izrael. Nebudeš mať iného boha, ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu. Veď ja som Pán, tvoj Boh, ja som ťa
vyviedol z egyptskej krajiny; otvor si ústa a ja ti ich naplním. Kŕmil by som ho
jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly.“ (Ž 81, 1-4. 7-11. 17)
|7|

POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI

POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI
24.11.2013 bol ukončený Rok viery,
ktorý sme sprevádzali v našich modlitbových skupinách cyklom rozmýšľania
nad modlitbou Verím v Boha.
V budúcom období by sme sa chceli
spoločne venovať téme Rodina. Zamyslenia budeme čerpať z myšlienok pápežov, Katechizmu katolíckej cirkvi, svätých...
27 októbra, pri príležitostí vyvrcholenia celosvetovej Púte rodín, sv. otec
František povedal:
„Ježiš, Mária a Jozef, k vám, Svätá
nazaretská rodina, obraciame dnes svoj
pohľad s obdivom a dôverou. Vo vás
kontemplujeme krásu spoločenstva pravej lásky, vám odporúčame všetky naše
rodiny, aby sa v nich obnovili úžasné
dobrodenia milosti.
Svätá nazaretská rodina, príťažlivá
škola svätého evanjelia, nauč nás napodobňovať tvoje čnosti s
múdrou duchovnou disciplínou, udeľ
nám čistotu
pohľadu, ktorý
dokáže
spoznať dielo
Prozreteľnosti, v každodenných životných situáciách.
Svätá nazaretská rodina,
verná
opatrovateľka
tajomstva
spásy,
daj,
nech sa v nás
nanovo zrodí
úcta k mlčaniu, urob na|8|

še rodiny večeradlami modlitby a pretvor
ich na malé domáce
cirkvi,
obnovuj túžbu po svätosti, buď posilou v
šľachetných námahách práce, výchovy,
načúvania, vzájomného porozumenia a
odpúšťania.
Svätá nazaretská rodina, nanovo prebuď v našej spoločnosti vedomie posvätnosti a nedotknuteľnosti rodiny, ako neoceniteľného a ničím nenahraditeľného
dobra. Nech je každá rodina pohostinným príbytkom dobroty a pokoja pre deti
i starších ľudí, pre chorých a osamelých,
pre toho, kto je chudobný a odkázaný na
pomoc.
Ježiš, Mária a Jozef, k vám sa s dôverou modlíme, vám sa s radosťou zverujeme.“
zostavila Terézia Gažiová
Zdroj
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Pochádzam z katolíckej rodiny, od malička som bola vychovávaná v tomto duchu. Moji rodičia boli tradiční katolíci, v
nedeľu sme chodili do kostola, modlili
sme sa, ale živá viera v rodine chýbala.
Pamätám sa na obdobie základnej školy,
kedy som mala veľmi pekný vzťah s Ježišom. Tešila som sa na hodiny náboženstva, na ktorých som sa mohla o ňom
dozvedieť viac a často som sa s ním rozprávala. Keď som sa na vysokej škole
ocitla v kolektíve neveriacich študentov,
začala som chodiť do kostola už len sporadicky a tento niekdajší priateľský vzťah
postupne chladol. So študentmi som sa
dostala na ezoterický festival a odvtedy
ma začala priťahovať ezoterika. Hľadala
som odpovede na rôzne otázky v numerológii, kineziológii; nechýbala ani návšteva
veštice a anjelské karty. Venovala som sa
tiež alternatívnej medicíne. A tak sa moja
knižnica napĺňala rôznymi knihami z
týchto oblastí.
V tomto čase dostala mama mozgovocievnu príhodu, čo jej nabúralo krvný
tlak, cholesterol, získala diabetes, a tak
bola na tabletkách. Jej tlak neustále kolísal a lekári to riešili len postupným pridávaním tabliet, až bola v takom stave, že
nemohla ísť v lete ani po ulici, lebo tlak jej
okamžite vystúpil na nebezpečnú hodnotu. Veľmi som jej chcela pomôcť. Keď už
brala okolo 15 tabletiek denne a jej stav
sa len zhoršoval, dozvedela som sa o jednom liečiteľovi. Neváhala som a išla za
ním, zistiť akou formou lieči. Nebol to nijaký šaman, diagnostikoval prístrojom a
liečil bylinnými prípravkami. Zdalo sa mi
to celkom bezpečné, a preto sme ho navštívili. Upravil jej stravu podľa tradičnej
čínskej medicíny, odporučil bylinné bioinformačné preparáty a mama postupne vysadzovala tabletky. Hodnoty tlaku a glykémie sa ustálili. Chodili sme k nemu
častejšie a moja knižnica sa rozrástla aj o
knihy so zameraním na čínsku medicínu.
Keď som počula, že z kresťanského hľadiS V E T L O
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ska to nie je dobré, nerozumela som tomu prečo, keď jej to pomáha. Napokon
som tie preparáty užívala aj ja.
Po vysokej škole som pracovala istý
čas v talianskych Alpách, kde som viedla
bezstarostný život, takmer bez Boha. Napriek všetkému, čo mi život ponúkal som
cítila v duši prázdnotu a nič ma nevedelo
dostatočne naplniť. Všetky rozhodnutia v
tomto období som robila na základe vlastného rozumového zhodnotenia, nehľadala
som Božiu vôľu v ničom, spoliehala som
sa len na vlastné sily.
Po návrate domov som pocítila silnú
túžbu ísť niekam na púť. Začala som teda
hľadať ponuky na internete. Ani neviem
prečo ma upútala práve púť do Medžugoria, a tak som tam spolu s kamarátkou v
septembri 2011 vyrazila autobusovým zájazdom. O tomto mieste som veľa nevedela, iba to, že je to pútnické miesto. Vôbec
som netušila, že sa tam zjavuje Panna
Mária, a že tá nevysvetliteľná túžba ísť na
toto miesto bola vlastne jej pozvaním.
Zvláštnym spôsobom mi to Pán zatajil a
ja som sa počas celého týždňa v Medžugorí nedozvedela, že sa tam Panna Mária
zjavuje. Zistila som to až dva týždne po
návrate na Slovensko. Je to naozaj nezvyčajné, lebo pútnici sa o týchto skutočnostiach dozvedajú už cestou do Medžugoria.
Napriek tomu, že som to nevedela, cítila
som jej prítomnosť na každom kroku. Bol
to veľmi intenzívny týždeň. Každá kázeň
na omši bola akoby adresovaná priamo
mne. Hneď v prvý deň sa ma na kázni
veľmi silno dotkli slová kňaza, cez ktorého Ježiš hovoril: „Hľadáte odpovede na
vaše otázky na rôznych miestach, ale neprídete za mnou a nespýtate sa priamo
mňa. Ja mám odpoveď na všetky vaše
otázky.“ Presne som vedela, že sa to týka
priamo mňa. Moje prvé kroky viedli do
spovedelnice. Pri večernej adorácii som
po prvýkrát v živote pocítila Ježišovu prítomnosť tak mocne a živo, že úplne presiakla celú moju bytosť. Celý týždeň som
|9|

SVEDECTVO

SPADOL MI „ZÁVOJ Z OČÍ“

ronila slzy všade kam som išla. Bol to taký zvláštny plač, uzdravujúci, oslobodzujúci, naplňujúci pokojom, šťastím a radosťou.
Neviem slovami opísať ten stav eufórie, ktorý som pociťovala pri odchode z
Medžugoria a ktorý trval ešte pár dní po
návrate domov. Bola som naplnená obrovskou radosťou, vďačnosťou a toľkou
láskou, že by som v tej chvíli mohla objať
celý svet. Domov sme cestovali navečer a
ja som sa celú noc modlila a ďakovala
Bohu. Ráno som necítila žiadnu únavu a
namiesto spánku som mala potrebu podeliť sa o túto lásku a radosť s rodinou.
Cítila som akoby mi spadol obrazne povedané „závoj z očí“, akoby sa mi očistil duchovný zrak. Keď som videla akú literatúru mám v knižnici, bola som zhrozená a
všetky knihy a karty som spálila. Taktiež
som vyhodila všetky zvyšné bylinné preparáty. Zrazu som pochopila, že to všetko
nepochádza od Pána, vyhľadala som kňa-
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za a zriekla som sa spomínaných vecí.
Začala som sa postiť v stredy a piatky,
denne chodiť na sv. omšu a pristupovať k
mesačnej spovedi. Pociťovala som obrovský hlad a smäd po Bohu. V rodine celkom nechápali, čo sa so mnou stalo, pretože z Medžugoria som prišla úplne iná
ako som tam odišla. Mojej zmene nerozumeli ani priatelia a známi. Nastalo obdobie, keď som namiesto stretnutia s kamarátmi po večeroch čítala knihy s náboženskou tematikou, životopisy svätých, zúčastňovala sa rôznych náboženských
podujatí. Začala som s evanjelizáciou v
rodine. Každý člen rodiny dostal ruženec
z Medžugoria, obnovili sme spoločnú
modlitbu ruženca a denné čítanie Svätého písma. Na Silvestra som do Medžugoria naplnila deväťmiestny minibus mojimi
blízkymi. V apríli 2012 som prišla na púť
s rodičmi a v auguste opäť na festival
mládeže. V tomto období som pocítila
túžbu darovať sa Pánovi a od mája 2013
som v spoločenstve Svetlo Máriino.
Keď sa tak na to spätne pozerám, hoci
ma Pán nechal odbočiť od správnej cesty,
určitým spôsobom ma chránil po celý
čas. Vidím to v mnohých veciach, napríklad aj v tom, keď sa mi v rámci ezoteriky
ponúkali rôzne smery, vždy som cítila
akúsi averziu voči reiky a jóge. Aj keď mi
to bolo prezentované ako niečo veľmi
dobré a nemala som o tom negatívne informácie, niečo vo vnútri mi hovorilo:
„toto nie“.
V ušiach mi znejú slová Panny Márie,
ktorá hovorí, že zvlášť mladí sa nachádzajú v nebezpečenstve a vo veľmi ťažkej
situácii. Je to skutočne tak, lebo Zlý sa
vie rafinovane ukrývať pod rúškom dobra
a ak mladých nemá kto usmerniť, padnú
do jeho pasce, podobne ako to bolo aj v
mojom prípade. Som veľmi vďačná Panne
Márii za milosť obrátenia, za to, že ma
priviedla opäť na správnu cestu. Teraz je
už mojou úlohou vytrvať na nej a rozhodovať sa denne pre Ježiša, ku ktorému
nás naša Matka vedie.
Zdenka, Slovensko
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Milí priatelia,
Prajeme Vám
požehnané kráčanie
adventným obdobím
k Vianociam.
V modlitbe a radostnom očakávaní Narodenia Pána
bdieme s Vami.
Svetlo Máriino

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

MEDŽUGORIE

OZNAMY

Pozývame vás na:
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 mládeže—Festival mladých: 1.—6. 8. 2014
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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 sa, deti moje, modlite a radujte
so mnou z každého srdca, ktoré sa
obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete.
Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne
môžem, deti moje, vidieť, 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

ŽIVÉ VYSIELANIE
večerného PROGRAMU

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

na internete

MED
MEDŽUGORIE
ŽUGORIE

KOORDINÁTORI

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 ponuke vpravo nájdete „Live streaming“. Po kliknutí na túto
možnosť sa vám objaví v modrom rámčeku „Live streaming Medjugorje - smooth player“. A po kliknutí na túto kolonku môžete spolu s
nami sledovať večerný modlitbový program z Medžugoria.]

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

M Á R I I N O |

www.medjugorje.net

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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