POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
25. december 2013, Medžugorie
cez vizionárku Máriu Pavlović-Lunetti
MODLITBOVÝ
ÚMYSEL

„

NA MESIAC:

Drahé deti!

Prinášam vám Kráľa pokoja, aby vám dal svoj pokoj. Vy, deti
moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ovocie modlitby sa uvidí
na tvárach ľudí, ktorí sa rozhodli pre Boha a jeho kráľovstvo. So
svojím Synom Ježišom vás všetkých žehnám požehnaním pokoja.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

modlime sa
ZA POKOJ
V RODINÁCH
A MEDZI
NÁRODMI

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA

NAVZÁJOM.
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cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo
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Drahé deti,

aby ste mohli byť mojimi apoštolmi a aby ste mohli pomáhať
všetkým tým, ktorí sú vo tme spoznať svetlo lásky môjho Syna,
musíte mať čisté a pokorné srdcia. Nemôžete pomôcť, aby sa môj
Syn narodil a kraľoval v srdciach tých, ktorí ho nepoznajú, ak
nekraľuje – ak nie je kráľom vo vašom srdci. Ja som s vami.
Kráčam s vami ako matka. Klopem na vaše srdcia. Nemôžu sa
otvoriť, lebo nie sú pokorné. Modlím sa a modlite sa aj vy, deti
moje milované, aby ste mohli môjmu Synovi otvoriť čisté
a pokorné srdcia a prijať dary, ktoré vám prisľúbil. Vtedy budete
vedení láskou a mocou môjho Syna. Vtedy budete mojimi
apoštolmi, ktorí všade okolo seba šíria ovocie Božej lásky. Z vás
a cez vás bude pôsobiť môj Syn, pretože budete jedno. Po tom túži
moje materinské srdce, po jednote všetkých mojich detí skrze
môjho Syna. S veľkou láskou žehnám a modlím sa za vyvolených
môjho Syna, za vašich pastierov. Ďakujem vám.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

PRINÁŠAM VÁM KRÁĽA POKOJA
Pápež František vo svojom
príhovore veriacim tieto Vianoce
povedal: „Mier je každodennou
úlohou, udržuje sa na základe
Božieho daru, jeho milosti, ktorú
nám dal v Ježišovi Kristovi. Keď
sa pozeráme na Dieťatko v
jasličkách, Dieťa pokoja, myslime
na deti, ktoré sú krehkými
obeťami vojen, ale myslíme aj na
starých, na zneužívané ženy, na
chorých... Vojny pretrhávajú a
zraňujú množstvo životov!“
Vianoce sú sviatkami pokoja.
Poukazujú nám na to slová
anjela a všetky nebeské zástupy,
ktoré pri Ježišovom narodení
p l e s a l i : „ S l áv a B o h u n a
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.“ (Lk 2, 14). Tieto
evanjeliové a anjelské slová znejú
stáročiami Cirkvi a všetkými
pokoleniami. Tieto slová nás
...Existuje iba jedna jediná
pozývajú a vedú k Ježišovi, ktorý
osoba, ktorú nám daruje
je náš jediný pokoj. No vidíme,
ako sú celé ľudské dejiny a ku ktorej nás vedie Panna Mária
naplnené vojnami, zabíjaním,
a ňou je Ježiš Kristus...
zlom a nenávisťou, tak ako
inokedy, tak aj dnes.
pokoj. Tieto slová sa nemenia, ale sila
Slabá ľudská pamäť sa pýta: „Či
ich pôsobenia je tá istá. Aj slová
nám Boh, ktorý sa narodil a stal
Panny Márie sú takmer identické po
človekom nemohol zariadiť trochu
všetky tie roky jej zjavení v Medžugorí.
lepší svet, než ten, v ktorom žijeme?
Jej slová a mocná láska sú rovnaké
Avšak svet vojen, nenávisti a zla nie je
tak na začiatku zjavení ako aj dnes.
svetom Ježišových učeníkov a tých,
Ona vie, že neexistuje nikto iný okrem
ktorí mu chcú patriť. Boh svet
Ježiša Krista, ktorý jediný nám môže
odovzdal slobodnej ľudskej vôli.
darovať pravý pokoj a radosť.
Človek si vyberá taký svet, aký chce.
Môžeme
upadnúť
do
Boh rešpektuje slobodu každého
nebezpečenstva očakávania zmeny od
človeka, ale neopúšťa človeka.
druhých, počínajúc od tých, ktorí sú
Boh nás skrze Máriu aj dnes
pri moci až po našich najbližších, s
pozýva. V slovách Panny Márie
ktorými žijeme. Ak budeme čakať
spoznávame jeho lásku a trpezlivosť s
premenu druhých, nikdy sa jej
nami. Božie slová, ktoré cez anjela
nedočkáme. Jediná premena, ktorú
zazneli v tajomstve Kristovho
môžeme začať a uskutočniť je
narodenia sú schopné aj dnes dotknúť
premena nás samých.
sa sŕdc a darovať každému srdcu
Jeden mudrc povedal: „Keď som bol
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mladý, bol som revolucionár a stále
som prosil Boha: ,Bože, daj mi silu
zmeniť celý svet.’ Potom, keď som bol v
strednom veku som videl, že som
zbytočne premrhal čas. Neobrátil som
svoju dušu a nieto celý svet. V
strednom veku som prosil: ,Bože, a
teraz mi daj silu, aby som zmenil
aspoň svoju rodinu a svojich priateľov.’
Teraz, keď som zostarol, teraz prosím
len o jedno: ,Bože, daj, aby som zmenil
aspoň seba.’ Ó, keby som sa, hovorí,
modlil tak od začiatku, nepremrhal by
som zbytočne svoj život. Všetko by som
zmenil.“
Nikdy nezmeníš svet, ak nemeníš
najskôr seba. Ak chceš niekoho
zmeniť, najskôr zmeň svoj postoj k
nemu. Vtedy môže Boh skrze teba,
ktorý si premenený a čistý, druhému
priniesť svetlo a zmenu.
Pre zmenu neexistujú pravidlá a
recepty. Existuje iba jedna jediná
osoba, ktorú nám daruje a ku ktorej
nás vedie Panna Mária a ňou je Ježiš
Kristus. Pravidlá nemenia. Z pravidiel
sa nežije, ani nás nemôžu zachrániť.
Pravidlo nemôže premeniť ani
napraviť človeka. To môže len osoba, a
to osoba Ježiša Krista.
Dovoľme Panne Márii, aby nás
viedla k svojmu Synovi Ježišovi, tak,
že sa odvážime vykročiť a poslúchnuť
jej hlas, ktorý nás volá k modlitbe,

...Boh svet odovzdal
slobodnej ľudskej vôli.
Človek si vyberá taký svet,
aký chce. Boh rešpektuje
slobodu každého človeka,
ale neopúšťa človeka...
ktorá nás určite vedie k Ježišovi. Len
tak budeme môcť prinášať a darovať
pokoj, ak sme ho modlitbou prijali od
Ježiša, Kráľa pokoja.
Svoje posolstvo na svetový deň
pokoja pápež František končí
modlitbou: „Nech nám Mária, Ježišova
Matka, pomôže každý deň pochopiť a
žiť bratstvo, ktoré vyviera zo srdca jej
Syna, aby sme priniesli pokoj všetkým
ľuďom tejto našej milovanej zeme.“

Modlitba:
Panna Mária, Matka Ježiša, Kráľa pokoja, ty, ktorá si darovala Bohu aj svoje
srdce, aj telo vypros nám odvahy darovať sa Pánovi so všetkým tým, čo sme a čo
máme. Vypros nám, aby sme nemali strach prísť pred Pána s otvorenými rukami,
so svojou chudobou, aby nás obohatil sebou. Nauč nás, ty, Ježišova Matka,
poníženosti a jednoduchosti, ktorú Pán prijal a žil narodením a príchodom na tento
náš svet. Poveď nás za ruku k Ježišovi, Kráľovi pokoja, aby sme mohli prijať a
darovať pokoj druhým. Tvojím príhovorom u Ježiša, nech zlo a nenávisť opustí
každé srdce a usídli sa v ňom pokoj. Nech pokoj zavládne v každom srdci, v
každej rodine a vo všetkých našich medziľudských vzťahoch, aby sme druhých
videli ako bratov a sestry, lebo máme toho istého Otca na nebesiach. Amen.

Fra Ljubo Kurtović
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VIANOCE

Vo vianočných posolstvách
Panny Márie nachádzame to
najpodstatnejšie, prečo Kráľovná
pokoja prichádza. Prináša nám
Ježiša.
Podľa svedectva vizionárov
prichádza naša nebeská Matka na
Vianoce a na výročie zjavení vždy s
malým novonarodeným Ježišom v
náručí. V jednej ruke drží dieťa a
druhou rukou nás pozýva k sebe –
chce nám ho darovať. Tu môžeme
vidieť hlbokú symboliku a pozvanie
prežívať Vianoce každý deň. „Deti
moje, modlite sa, modlite sa, modlite
sa,” hovorí v posolstve naša
nebeská Matka. V dnešných
búrlivých časoch, vo svete reklám, v
životnom zhone potrebujeme sa viac
ako kedykoľvek zastaviť a načúvať
Božie volanie. V evanjeliových
čítaniach vianočného obdobia sa
stretáme s osobami, ktoré nás môžu
fascinovať. V betlehemskej maštali
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nachádzame Jozefa, Máriu,
jednoduchých pastierov, mudrcov.
V chráme je prorokyňa Anna, starec
Simeon. Oni sú pre nás príkladom
múdrosti srdca, ale i pohotovosti
odpovedania na Božie volanie.
Všetci títo sú hneď na správnom
mieste v správnom čase. Sú pri
Ježišovi.
V modlitbe dostávame i my
odpovede na to, kde je naše miesto,
ako sa máme správať. V rozhovore s
Ježišom dostávame i silu správne
zareagovať. „Deti moje, v tichu srdca
ostaňte s Ježišom, aby vás on svojou
láskou premenil a pretvoril“ – učí

...to najpodstatnejšie,
prečo Kráľovná pokoja
prichádza...
...Prináša nám Ježiša...
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nás Mária. V modlitbe sa stávame
podobní Ježišovi, on nám vnuká
dobré myšlienky, správne
rozhodnutia.
„Ovocie modlitby sa uvidí na
tvárach ľudí, ktorí sa rozhodli pre
Boha a jeho kráľovstvo.” Týmito

Jej hlavné posolstvá sú ako ruka,
ktorá nás pozýva k Ježišovi –
modlitba srdcom, rozjímanie
Svätého písma, svätá spoveď,
eucharistia, pôst. Keď budeme žiť
podľa jej rád, budeme mať pokoj.
Staneme sa požehnaním pre

Vianoce sú vždy, keď sa rozhodneme pre Ježiša...
keď odpustíme, keď sa snažíme žiť
konkrétne evanjelium, správať sa prirodzene,
normálne, ako kresťania.
slovami nám chce Matka povedať,
aby sme boli viditeľní nie násilne,
ale jej spôsobom v hlbokej pokore,
múdro, milosrdne, nežne,
materinsky... Na tvári máme
napísaný spôsob života. Koľko sa
toho dá vyčítať z tváre. Nebeská
Matka si praje, aby z našich tvárí
žiarila modlitba, rozhodnutie sa pre
Ježiša a jeho kráľovstvo. A to
jednoducho znamená začínať deň
modlitbou, a potom v každej chvíli
sa snažiť nasledovať Ježiša. Vracať
sa k Pánovi v modlitbe. Správať sa
ako on.
Kráľovná pokoja nás všetkých
pozýva do svojej školy, posolstvami
nás napomína, opakuje, má s nami
trpezlivosť. Je naším vzorom
v modlitbe, darovaní sa, v slúžení.

tento svet, kdekoľvek budeme.
Samozrejme, vianočné obdobie je
oslavou Ježišových narodenín. Ale
Vianoce sú vždy, keď sa
rozhodneme pre Ježiša. Vianoce sú,
keď sa rozhodneme urobiť niečo
dobré pre blížnych, keď odpustíme,
keď sa snažíme žiť konkrétne
evanjelium, správať sa prirodzene,
normálne, ako kresťania.
Modlitba:
Nebeská Matka, ďakujeme ti za
to, že nám pripomínaš podstatu
Vianoc. S tebou sa chceme deliť s
Ježišom o naše radosti i bolesti. V
tvojom srdci sa chceme darovať
úplne Ježišovi, aby mohol v nás
i prostredníctvom nás pôsobiť.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 4. 1. 2014.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA POKOJ V RODINÁCH
A MEDZI NÁRODMI NAVZÁJOM.
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PRINÁŠAM VÁM JEŽIŠA...

...Aj dnes vám prinášam
v náručí malého Ježiša,
Kráľa pokoja, aby vás požehnal
svojím pokojom. Deti moje,
osobitne dnes vás pozývam,
aby ste boli mojimi
nositeľmi pokoja
v tomto nepokojnom svete...
(25. december 2005)

...S veľkou radosťou
vám prinášam Kráľa pokoja,
nech vás on požehná
svojim požehnaním. Pokloňte sa mu
a darujte čas Stvoriteľovi,
za ktorým prahne vaše srdce.
Nezabúdajte, že ste pútnici
na tejto zemi a že veci
vám môžu dať malé radosti,
avšak prostredníctvom môjho Syna
je vám darovaný večný život...
(25. december 2007)

...Aj dnes vám prinášam
v náručí svojho Syna Ježiša,
aby vám daroval svoj pokoj.
Modlite sa, deti moje,
a vydávajte svedectvo,
aby v každom srdci zavládol
nie ľudský, ale Boží pokoj,
ktorý nemôže nikto zničiť.
To je ten pokoj v srdci,
ktorý Boh dáva tým,
ktorých miluje...
(25 december 2011)
...Aj dnes vám prinášam
novorodeného Ježiša v náručí.
On, ktorý je Kráľ neba i zeme,
on je váš pokoj. Nikto vám,
deti moje, nemôže dať pokoj, tak
ako on, ktorý je Kráľ pokoja...
(25. december 2006)

...V tomto dieťati vám prinášam
Spasiteľa vašich sŕdc a toho, ktorý vás
pozýva k svätosti života...
(25. december 2000)

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
Výročné zjavenie Jakubovi Čolo, 25. december 2013
Pri poslednom každodennom zjavení, 12. septembra 1988, Panna Mária Jakubovi Čolo povedala, že bude mať
zjavenie jedenkrát ročne, a to 25. decembra, na Vianoce. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie sa začalo 15:07 a
trvalo 8 minút. Jakub nám potom odovzdal posolstvo:

„Deti moje, Ježiš si dnes osobitným spôsobom chce urobiť príbytok v každom
vašom srdci a zdieľať s vami každú vašu radosť i bolesť. Preto, deti moje,
zvlášť dnes nahliadnite do svojich sŕdc a spýtajte sa, či sa naozaj narodením
Ježiša pokoj a radosť zmocnili vašich sŕdc. Deti moje, nežite vo tme, dychtite
po svetle a Božej spáse. Deti, rozhodnite sa pre Ježiša a darujte mu svoj život a
svoje srdcia, pretože len tak bude môcť Najvyšší pôsobiť vo vás a cez vás.“
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Slavko Barbarić, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Čas milosti
„Drahé deti!
Dnes vás všetkých pozývam, aby ste
uskutočňovali posolstvá, ktoré som vám
dávala v uplynulých ôsmich rokoch. Tento
čas je časom milosti a ja si želám, deti
moje, aby Božia milosť bola veľká pre
každého jednotlivca. Žehnám vás a milujem
vás osobitnou láskou. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie!“
(25. jún 1989)

Od začiatku zjavení prešlo osem
rokov. To je obdobie základnej
školy. Tento čas je vzácny najmä
preto, lebo je s nami Mária –
Učiteľka a Matka života. Je to čas
milosti. Jej túžbou a úlohou je byť
s nami a pomôcť nám dostať sa
na ,strednú školu‘ milosti. Byť
v
milosti
znamená
byť
v spoločenstve s Bohom a medzi sebou navzájom. Je to iný výraz pre
pokoj. Preto Panna Mária chce, aby
Božia milosť bola pre každého z nás
veľká. Milosť je pripravená a čaká.
Je potrebné sa len otvoriť a
ona potečie ako rieka, pretože Kristus nám ju v plnosti zaslúžil
a Mária o ňu oroduje.
Mária požehnáva. Obyčajne tak
robí na svoje sviatky a výnimočné
príležitosti, ako je práve táto – ôsme
výročie jej zjavení. Požehnanie má
svoj hlboký význam. Pamätajme, že
latinský výraz benedicere znamená
dobre hovoriť, dobre priať, dobre
myslieť, a tak vytvárať dobré ovzdušie. Ona požehnáva a to znamená, že sa za nás prihovára,
zastáva sa nás a nesúdi nás pred
Bohom.
V jej starostlivosti o nás sa preja-
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vuje jej láska. Ona je Žena odetá
slnkom s hviezdami okolo hlavy
a mesiacom pod nohami a bojuje
proti satanovi. Jeho úlohou je súdiť,
obviňovať, hovoriť zlo, ničiť a tešiť
sa z prekliatia. Všetko, čo nás chce
Panna Mária naučiť v každodennom
živote môžeme vyjadriť slovom –
požehnávať.
Byť
schopný
požehnávať seba a druhých, Boha
a prírodu, a teda milovať.
Požehnávať rodiny, spoločenstvá,
Cirkev a národ znamená s láskou sa
zaujímať o druhých, vytvárať zdravé
vzťahy a tiež prinášať svetlo, pokoj,
nádej a radosť. S požehnaním začať
deviaty rok zjavení určite znamená
dobrý začiatok a pokračovanie. Znamená to mať istotu a s vôľou ďalej
žiť a pracovať.
„Pán hovoril Mojžišovi: „Povedz
Áronovi a jeho synom: Takto
budete žehnať Izraelitov: „Nech
ťa žehná Pán a nech ťa chráni!
Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a
nech ti je milostivý! Nech Pán
obráti svoju tvár k tebe a daruje
ti pokoj!“ Takto vložia moje
meno na Izraelitov a ja ich
požehnám“ (Num 6, 22 - 27).

|7|

POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI

RODINA, SPOLOČENSTVO MUŽA A ŽENY
V súčasnosti sa stretáme s rôznymi
útokmi na rodinu - zväzok muža
a ženy. Už na prvých stránkach Biblie
čítame, že Boh stvoril človeka na svoj
obraz ako muža a ženu a požehnal
ich, aby sa plodili a množili, a tak
naplnili zem. Kristus tento zväzok
povýšil na sviatosť. Z tohto je pre
každého kresťana jasné, že pod
rodinou možno rozumieť jedine zväzok
muža a ženy, dvoch rozdielnych
pohlaví – aj na základe viditeľných
znakov – ktoré sa navzájom dopĺňajú,
a tak realizujú Boží príkaz a plán.
Pozrime sa spolu, čo nám Duch
Svätý, skrze učenie Cirkvi, hovorí
o tomto spoločenstve, zväzku muža
a ženy, na ktorom stojí každá rodina
podľa Božieho zámeru a plánu.
Človek bol už ‘od začiatku‘
stvorený ako muž a žena: život
ľudského spoločenstva - malých
spoločenstiev, ako aj celej spoločnosti

- nesie znak tejto pôvodnej duality. Z
nej sa odvodzuje ‘mužskosť‘ a
‘ženskosť‘ jednotlivých jedincov práve
tak, ako z nej každé spoločenstvo
čerpá svoje charakteristické bohatstvo
vo vzájomnom dopĺňaní sa osôb.
Stvoriteľ skôr než stvoril človeka,

|8|

akoby vstúpil do seba samého, aby
hľadal model a inšpiráciu v tajomstve
svojho bytia, ktoré sa už tu prejavuje
istým spôsobom ako Božské ‘MY‘. Z
tohto tajomstva cestou stvorenia
pochádza ľudská bytosť: „A stvoril Boh
človeka na svoj obraz, na Boží obraz
ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn
1, 27).
Stvorením muža a ženy Boh
ustanovil ľudskú rodinu a dal jej
základné zriadenie. Materstvo nutne
zahrňuje otcovstvo, a obrátene,
otcovstvo nutne zahrňuje materstvo:
je to plod podvojnosti, ktorú Stvoriteľ
venoval ’od začiatku’ ľudskej bytosti.
Ľudské otcovstvo a materstvo, i keď
sú biologicky podobné otcovstvu a
materstvu iných prírodných bytostí,
majú v sebe podstatným a výlučným
spôsobom ’podobnosť’ s Bohom, na
ktorej sa zakladá rodina, chápaná ako
ľudské životné spoločenstvo, ako
spoločenstvo
osôb,
spojených v láske.
Muž a žena spojení v
manželstve tvoria spolu so
svojimi
deťmi
rodinu.
Rodina
vzniká
z
manželského
spojenia,
ktoré Druhý vatikánsky
koncil
kvalifikuje
ako
’zväzok’, v ktorom muž a
žena ’vzájomne sa dávajú
a prijímajú’.
Ľudským
úkonom,
ktorým
sa
manželia
navzájom odovzdávajú a
prijímajú, vzniká z Božieho
rozhodnutia
trvalá
ustanovizeň, a to aj pred
spoločnosťou. Táto ustanovizeň
predchádza akékoľvek uznanie
verejnou mocou; tá je povinná ju
prijať. Blaho človeka a ľudskej i
kresťanskej spoločnosti úzko súvisí s
priaznivým stavom manželského a
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rodinného spoločenstva. Občianska
moc si má pokladať za svätú
povinnosť uznať, chrániť a podporovať
ich pravú povahu, bedliť nad verejnou
mravnosťou a napomáhať rodinné
blaho.
Sám Boh je pôvodcom manželstva,
ktoré sa vyznačuje rozličnými dobrami
a cieľmi. To všetko je nanajvýš
dôležité pre zachovanie ľudského
rodu, pre osobné blaho a večný osud
každého člena rodiny, ako aj pre
dôstojnosť, stálosť, pokoj a šťastie
rodiny i celej ľudskej spoločnosti.
Otcovstvo a materstvo predstavujú
samy osebe zvláštne potvrdenie lásky,
čo im dovoľuje odhaliť jej rozsah a
pôvodnú hĺbku. To sa však nedeje
automaticky. Je to skôr úloha zverená
obidvom: manželovi i manželke.
Otcovstvo a materstvo tvoria v ich

živote ’novotu’ a bohatstvo také
vznešené, že priblížiť sa k nim možno
iba ’na kolenách’. „Preto zohýnam
kolená pred Otcom, od ktorého má
meno každé otcovstvo na nebi i na
zemi.“ (Ef 3, 14 - 15). Manželstvo,
sviatostné manželstvo, je zväzok osôb
v láske. A lásku môže prehĺbiť a
strážiť iba Láska, tá Láska, ktorá je
„rozliata v našich srdciach skrze
Ducha Sv ätého, ktorého s me
dostali“ (Rim 5, 5).
Zostavila Marta Porubská
Zdroje:

Sväté Písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi
Gaudium et spes
Gratissimam sane

Do Medžugoria ma po prvýkrát
priviedla „náhoda“. Zúčastnil som sa
Festivalu mladých 2011, prakticky
tesne po mojom obrátení. Pamätám si,
že som mal celkom zmiešané pocity a
vôbec som nevedel, čo mám od púte
očakávať. Už prvý deň na mňa
zapôsobila atmosféra i veľký počet
mladých ľudí. Ten týždeň som sa snažil
zachytiť a zapamätať si čím viac
informácií o udalostiach, ktoré sa na
tom mieste diali, vtedy už tridsiaty rok.
Tiež ma zaujímali všetky historické
udalosti ohľadom zjavení. Veľmi rýchlo
mi však Duch Svätý dal pochopiť, že
nie je podstatná ani atmosféra, ba
dokonca, ani zjavenia samotné. Panna
Mária rozhodne nechcela vyvolať
zjaveniami lacnú senzáciu. Podstatné
je to, čo nám hovorí v posolstvách.
Vtedy som začal vážne uvažovať nad
tým, prečo sa Panna Mária začala
zjavovať. Ona nám s veľkou vážnosťou
hovorí, že sme ďaleko od Pána. Dáva
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nám rady ako žiť, aby sme dosiahli
pravý Kristov pokoj.
Domov som sa vracal už ako
zástanca a propagátor Medžugoria.
Uveril som pre obsah posolstiev. Totiž
všetko, čo nám Panna Mária hovorí nás
má približovať a aj približuje k Bohu.
Veď ak by to všetko bolo od Zlého, vari
by dovolil, aby sa v Medžugorí
spovedali
nespočetné
zástupy
veriacich? Ak by boli zjavenia iba
klamstvom, dovolil by diabol, aby sa
tam toľko ateistov a hriešnikov
obracalo k Bohu? Veď: „Ak je aj
satan vnútorne rozdelený, akože obstojí
jeho kráľovstvo?“ (Lk 11, 18). Alebo:
„Každý strom možno poznať po
ovocí.“ (Lk 6, 44).
Na mojej prvej púti som od Panny
Márie dostal okrem iného aj dva dary
neoceniteľnej hodnoty. Ruženec, ktorý
som sa predtým modlil s nechuťou,
začal mi byť bližší. Adorácia sa stala
súčasťou
môjho
života.
Podľa
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SVEDECTVO

PODSTATNÉ JE TO, ČO NÁM HOVORÍ V POSOLSTVÁCH

Máriiných slov, klaňaním sa jej Synovi
dostávame zvláštne milosti. Adorácie v
Medžugorí sú nádherné a veľmi na
mňa zapôsobili.
Festival mladých 2012 som túžobne
očakával celý rok. Priznám sa, že pri
pohľade na dve kostolné veže som bol
dojatý a vďačný, že si ma Panna Mária
pozvala opäť. Verím, že nik sa v
Medžugorí neocitol náhodne. Všetci
boli pozvaní Kráľovnou pokoja k tomu,
aby sa stali jej apoštolmi. Ona túži, aby
sme ohlasovali a vnášali pokoj do
sveta, ktorý ho tak nutne potrebuje.
Začať však musíme od seba, iba tak
môžeme pretvárať rodiny a napokon
svet.
Minuloročný Festival mladých bol
pre mňa veľmi dôležitý. Pocítil som
vtedy veľkú túžbu prežiť v Medžugorí
dlhší čas. Pred sebou som mal ešte rok
školy a táto túžba naberala čoraz
reálnejšiu podobu. Bola to doba, keď
som sa začal zamýšľať nad mojím
životným smerovaním. To nutne viedlo
k sebareflexii. Videl som, že sa borím s
vlastnými hriechmi a neresťami často
bezvýsledne. Veľakrát som sa utápal v
sebaľútosti i neodpustení si. Bolo toho
ešte oveľa viac a mňa všetky tie
problémy prerastali. Bolo mi jasné, že
toto nezvládnem vlastnými silami a
preto odísť na tak požehnané miesto,
akým je Medjugorje sa mi javilo ako
najlepšia voľba.
V septembri 2013 som sa Božím
riadením dostal na Seminár pôstu,
modlitby a mlčania. Bola to úžasná
akcia, ktorú všetkým môžem iba
odporučiť. Hoci som v priebehu
seminára nepocítil nejaký výrazný Boží
dotyk, ten prišiel až neskôr skrze jednu
sestru vo viere. Niekoľkými vetami
zmenila od základov moju predstavu o
Bohu. To bol asi najdôležitejší zlom vo
viere. Začal som vtedy veriť tomu, čo
rozum už dávno prijímal, ale srdce
ostávalo uzatvorené. Uveril som, že
Boh je nielen spravodlivý, ale aj
milosrdný, a že vo svojom veľkom
milosrdenstve
zabúda
na
všetky
oľutované a vo sviatosti zmierenia

vyznané hriechy. Vzťah s Pánom začal
byť odvtedy taký radostný!
Pán mi dal tú milosť prežiť jeden
mesiac v Medžugorí, v spoločenstve
mladých ľudí. Dnes môžem smelo
povedať, že to bol najkrajší mesiac
môjho
života,
na
ktorý
nikdy
nezabudnem. Veľa som sa modlil za
navrátenie pokoja a lásky do našej
rodiny a vďaka Bohu, keď som sa vrátil
domov, nestačil som sa čudovať. My
sme sa v rodine po desiatich rokoch
znova spoločne modlili ruženec! Bol to

pre mňa veľký zázrak.
Celý čas môjho pobytu v Medžugorí
sa niesol v duchu odovzdanosti. Zistil
som, že v odovzdanosti spočíva pokoj.
Neváhajme preto odovzdať svoj život
Ježišovi a Márii, pretože oni sa
zaručene postarajú.
Odovzdajme svoje hriechy, utrpenia,
minulosť i budúcnosť do Božích rúk!
Ja dnes neviem, čo so mnou bude,
ale ostávam v pokoji. Veď Pán si ma
vedie po svojej ceste. Viem však, že
Medžugorie si môžem nosiť vo svojom
srdci. Ako? Zachovávaním ‘piatich
kameňov proti Goliášovi‘.
Na záver, drahí čitatelia, chcem len
dodať: Ak raz človek zažije dotyk Božej
lásky, už nemôže ostať chladným, ale s
radosťou na ňu odpovedá a ponáhľa sa
iným ľuďom túto lásku predstaviť.
Prajem Vám teda, aby sa Boh
hlboko dotkol Vášho vnútra!
František, Slovensko
S V E T L O
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Milí priatelia,
Prajeme Vám požehnaný Nový rok 2014,
čisté a pokorné srdcia plné
Ježišovej lásky.
Ďakujeme vám za všetky modlitby a obety
na úmysli Panny Márie
a uskutočnenie jej plánov.
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

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
♦ 25. Mezinárodné stretnutie mládeže—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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KTO SME?

je modlitbové
Svetlo Máriino
chu evanjelia a
spoločenstvo. V du
rie chceme ísť
posolstiev Panny Má
y náš život bol
cestou svätosti, ab
iných. Chceme
svedectvom viery pre
Sv etl o sve ta pri ná šať Je žiš a –
na tie
konkrétnym spôsobom
. Sn aží me sa
me
mi est a, kd e žije
ota viery v našich
pomáhať pri obnove živ
farnostiach.

„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

MODLITBOVÉ
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.
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.

SKUPINY SM

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.

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.

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
|12|
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INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ

KOORDINÁTORI
SM

SLOVENSKY:
www.gospa.sk
ČESKY:
www.medju.com
RUSKY:
www.medjugorje.ru
UKRAJINSKY:
www.medjugorje.ua
LOTYŠSKY:
www.medjugorje.lv
LITOVSKY:
www.medjugorje.lt
ANGLICKY:
www.medjugorje.net
NEMECKY:
www.medjugorje.de

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie.

ŽIVÉ VYSIELANIE
VEČERNÉHO PROGRAMU

[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.]

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

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

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
S Včitatelia
E T L Očasopisu
M Á R ISvetlo
I N O Máriino!
| 2 0 1 4
/ 1
Vážení
Šírenie
tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri kopírovaní
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jednotlivých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na
adrese: gospa3@gmail.com.

