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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
25. februára 2014, Medžugorie
cez vizionárku Máriu Pavlović-Lunetti

MODLITBOVÝ
ÚMYSEL

Drahé deti!

NA MESIAC:

„

modlime sa
ZA TÝCH, KTORÍ
SÚ ĎALEKO
OD BOHA.

Vidíte, počujete, cítite,
že v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho,
pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj.
Deti moje, vy sa modlite, žite Božie prikázania.
Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého počiatku
povedali 'áno' môjmu pozvaniu. Vydávajte svedectvo
o Bohu i mojej prítomnosti a nezabudnite, deti moje,
ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých
odovzdávam môjmu Synovi Ježišovi.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

V tomto čísle
nájdete...
Úvahy pre modlitbové
skupiny
Posolstvá na tému
„Milujem vás...“
„V škole Lásky“
Fra Slávko Barbarić:
S láskou a z lásky
Pohľad na rodinu
očami Cirkvi
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Len On ma privedie
k dokonalosti...
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

VY BUĎTE MODLITBOU
Blahoslavená Panna Mária sa vo svoKeď Panna Mária hovorí: „Vy buďte
jich posolstvách prihovára tým, ktorí ju
modlitba“, chce nám tým povedať, aby
môžu a chcú počuť. To sú tí, ktorí sú
sme dovolili Bohu premieňať naše srdce
duchovne prebudení. To sú tí, ktorí sa
a ho formovať podľa svojho srdca. O sv.
modlia a zakusujú, ako je Boh prítomFrantiškovi životopisci hovoria, že on nie
ný v ich živote. To sú tí, ktorí modlitbou
že sa iba modlil, ale sa stal modlitbou.
pripravili Bohu priestor, aby mohol prísť
Celý sa premenil v modlitbu. Modlitba je
a zastať sa človeka.
ako kanál, ktorý nás spája s prameňom
Panna Mária chce, aby Božia prítomt.j. s Bohom. Byť modlitbou to znamená
nosť bola plodonosná i dosvedčujúca.
obrátiť sa. Formovať svoje srdce tak,
Boha si nemôžeme nechať iba pre seba.
aby sa stalo podobné Máriinmu srdcu.
Boh chce prostredníctvom nás priťahoVšetci veľkí učitelia duchovnosti sú
vať ľudí k sebe. My tu nie sme preto,
jednotní v tom, že modlitba je úsilie
aby sme presvedčovali ľudí o existencii
a boj. Modlitba a pohodlnosť nemajú
Boha, ale, aby sme vydávali svedectvo
nič spoločné. O modlitbu sa oplatí bojonie natoľko slovami, nakoľko svojím živať. Modlitba je rozhovor a stretnutie
votom.
s Bohom. Pre každé stretnutie je potrebV tomto posolstve,
ako aj v mnohých
iných spája Panna Mária
modlitbu
s pokojom. Tí, ktorí sú
ďaleko od modlitby nemôžu
mať
pokoj.
V posolstve z 25. marca 1985 Panna Mária
jasne hovorí: „Deti moje, niet pokoja tam, kde
sa nemodlí a niet lásky
tam, kde niet viery.“
Modlitba nás spája
s Bohom a Boh je náš
jediný pokoj. To veľmi
Zdroj: www.samopismo.net
jasne vyslovil sv. Augustín: „Nespokojné je
...Modlitba je rozhovor s Bohom,
naše srdce Bože, kým
nespočinie v tebe.“
v ktorom sa mu zverujeme s túžbami
Žalmista tiež hovorí:
svojho srdca a Boh nám daruje
„Iba v Bohu je pokoj,
duša
moja.“
Boh
bohatstvo vlastného srdca...
k nám môže prísť
a darovať svoj pokoj seba samého, ak
ný čas. Veľmi dobre vieme, že keď odbavieme počas dňa vytvoriť oázu pokoja,
víme svoje modlitby bez darovania času,
t.j. darovať Bohu niečo zo svojho času,
takéto modlitby nás nemôžu priviesť
v ktorom môžeme darovať seba so všetk pokoju. Vtedy Bohu dávame iba
kým tým čo sme a čo je v nás. V nás je
prázdne slova a srdce zostáva zatvorené
hlboká túžba po večnosti, po Bohu. Iba
a úzkostlivé. Z takej modlitby, ktorú
on môže dokonca naplniť túto túžbu.
„odrobíme“ v rýchlosti vychádzame ešte
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viac prázdnejší a unavenejší. A modlitba
je oddych duše. Modlitba je rozhovor
s Bohom, v ktorom sa mu zverujeme
s túžbami svojho srdca a Boh nám daruje bohatstvo vlastného srdca. Dovoľme Panne Márii viesť nás, aby sme mohli byť svedkami Božej lásky a Máriinej
prítomnosti medzi nami.
Modlitba:
Panna Mária, ty, ktorá si plná lásky
a materinskej starostlivosti o každé svoje
dieťa daj, aby sme zakúsili tvoju lásku,
aby sme boli uzdravení a radostní. Tebe
zverujem všetkých, ktorí hľadajú Boha
prostredníctvom teba. Vypros nám, aby

sme aj my mohli nosiť Boha vo svojom
srdci a vydávať svedectvo o ňom všetkým, ktorí sú ďaleko od neho i od pokoja.
Naplň naše srdcia svojou milosťou, blízkosťou a zvlášť všetkých tých, ktorí sú
úzkostliví, bez nádeje i v tme. Otvor im
oči pre duchovnosť, aby spoznali pravdu
života i večnosti. Vypros nám vytrvalosť,
aby sme sa nikdy neunavili hľadať Boha
a ešte viac túžiť po ňom. Ó, Mária, ty,
ktorá si plná milosti, plná Boha prihováraj sa za nás u svojho Syna. Amen.
Fra Ljubo Kurtović

NEZABUDNITE, ŽE VÁS MILUJEM
Panna Mária sa s nami zdieľa s bolesťou, keď nám hovorí – „Vidíte , počujete, cítite, že v mnohých srdciach niet
Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od
modlitby a nemajú pokoj.“ Nevedieť o
tom, že Boh nás miluje je najťažšia choroba človeka. Preto k nám Pán
posiela už takmer 33 rokov svojho posla
lásky Máriu. Jej cieľom je priblížiť nás k
Božej láske; ranených, ubolených nás
privádzať k Bohu. Panna Mária nezostáva iba pri „stanovení diagnózy – nedostatok Božej lásky“, ale nás aj učí ako
lie čiť túto chorobu. Dnes nám
hovorí: „modlite sa, žite Božie prikázania.“ V modlitbe nás Božia prítomnosť
premieňa, napĺňa nás pokoj. Modlitbou
sa približujeme k Bohu, s otvoreným
srdcom môžeme prijať jeho lásku. V
modlitbe sa rodí túžba odpovedať na jeho lásku láskou. Modliť sa znamená milovať.
V Máriinej škole sa učíme milovať
konkrétne, nie sentimentálne. Ona nám
pripomína Ježišove jasné a jednoduché
slová: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14, 15). Všetky
Božie prikázania nás aj tak napokon
privádzajú k láske.
Keď nám Mária hovorí buďte modlitbou, chce nás pozvať – buďte láskou!
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Ona je náš ideál, Mária je skutočne
modlitba. Jej pozemský život bol pokorným splynutím s Božou vôľou, darovaním sa v službe Pánovi a blížnym.
Dnešné posolstvo je pred nami
jednoduchou výzvou cvičiť sa v láske.
Keď sa budeme snažiť každú chvíľu
bdieť v láske, láska prenikne náš život
kdekoľvek sa budeme nachádzať – doma, v práci, v škole, na ulici... Takto
budeme vydávať svedectvo o Bohu, jeho
láske. Tam, kde je láska, tam je Boh –
píše evanjelista Ján – apoštol lásky v
Máriinej škole.
Aký je to dar pochopiť svoju úlohu
na tejto zemi, vedieť, že sme milovaní a
darovať lásku ďalej. Veľmi rada si spomínam na skúsenosť vizionárky Márii
Pavlovič: „keď sa mi Panna Mária zjavuje, prichádza s takou pokorou, že mám
pocit akoby som ja bola kráľovnou a ona
prichádza, aby mi slúžila.“
Milovať znamená darovať seba –
odovzdáva nám svoje spoznanie sv. Terezka z Lisieux.
I dnes nám nebeská Matka vyznáva
lásku a pripomína „nezabúdajte - ja som
s vami a milujem vás.“ Mária s nami počíta. Zamilujme si Máriinu pokoru, jej
tiché, nenápadné slúženie v modlitbe,
úsmeve, malých gestách s veľkou lás-
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reným srdcom príjmu Božie slovo a pomôžu druhým, aby cez
Božie slovo pochopili zmysel
svojho života. Deti moje, aby ste
to mohli, musíte sa naučiť cez
modlitbu a pôst počúvať srdcom
a poddávať sa. Musíte sa naučiť odmietať všetko to, čo vás
vzďaľuje od Božieho slova a túžiť iba po tom, čo vás k nemu
približuje“ (2. 9. 2013).
„Tu som začala s touto farnosťou a pozvala som celý svet.
Mnohí to prijali, ale obrovský je
počet tých, ktorí nechcú ani poAutor: Ladislav Záborský
čuť ani prijať moje pozvanie.
Preto vy, ktorí ste povedali Áno,
...V Máriinej škole
buďte silní a rozhodní“ (25. 8.
sa učíme milovať konkrétne,
2011).
nie sentimentálne...
„Volám všetkých, ktorí mi povedali 'Áno', aby obnovili svoje zakou. Darujme jej plnenie povinností
svätenie
môjmu Synovi Ježišovi a jeho
s láskou a aj vtedy bude prichádzať JeSrdcu a mne, aby sme vás mohli ešte inžiš prostredníctvom Márie na túto zem.
tenzívnejšie urobiť nástrojmi pokoja v
Pripomeňme si niekoľko jej milujútomto nepokojnom svete. Medžugorie je
cich pozvaní: „Drahé deti, s veľkou lásznamenie pre vás všetkých a pozvaním,
kou a trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť
aby ste sa modlili a uskutočňovali dané
vaše srdcia podľa svojho srdca. Usilujem
milosti, ktoré vám Boh dáva. Preto, drahé
sa vás svojím príkladom naučiť pokore,
de ti,
pr ijm i te
v ážn e
p ozv an ie
múdrosti a láske, pretože vás potrebuk
modlitbe“
(25.4.1992).
jem. Nemôžem bez vás, deti moje. Vyberám si vás podľa Božej vôle, jeho mocou
Modlitba:
vás posilňujem. Preto, deti moje, nebojte
Mária, ďakujeme ti za pozvanie do
sa otvoriť mi svoje srdcia. Dám ich svojmu Synovi a on vám za to daruje Boží
spoločnej modlitby s tebou. V tvojom srdpokoj. Budete ho nosiť všetkým, ktorých
ci sa chceme stávať modlitbou. Opakujestretnete, životom budete dosvedčovať
me ti svoje ’áno’. Od teba, tvojim spôsoBožiu lásku a skrze seba darujete môjho
bom sa chceme učiť vydávať svedectvo o
Syna“ (2. 1. 2013).
Božej láske. Bdej s nami v láske. Nech je
„Všetkých vás milujem. Vy všetci,
náš život preniknutý tvojou materinskou
všetky moje deti, vy všetci ste v mojom
srdci. Všetci máte moju materinskú lásku
láskou, ktorou chceš milovať prostredníca všetkých vás chcem viesť k poznávaniu
tvom nás. Amen.
Božej radosti. Preto vás pozývam. PotreTerézia Gažiová
bujem pokorných apoštolov, ktorí s otvo-

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 1. 3. 2014.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA TÝCH, KTORÍ SÚ ĎALEKO OD BOHA.
|4|
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MILUJEM VÁS ...
...Už som vám povedala, že som
si vás zvlášť vybrala takých, akí ste.
Ja, Matka, milujem vás všetkých.
A v každej chvíli, keď vám je ťažko,
nebojte sa!
Milujem vás, i keď ste ešte ďaleko
odo mňa i od môjho Syna...
(24. máj 1984 )

...Prosím vás, aby ste
od dnešného dňa nastúpili
na cestu svätosti. Milujem vás,
a preto chcem, aby ste boli svätí.
Nechcem, aby vás satan zviedol
z tejto cesty...
(25. júl 1987)

...Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou
láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého
z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a všetkého toho,
čo nie je dobré. Preto, moje milé deti, otvorte sa mi, aby som vám mohla odkryť a
ukázať Boha, ktorý vás miluje ...
(25. august 1992)

...Tento dlhý čas,
ktorý som s vami,
je znamením,
že vás nesmierne
milujem a že
chcem od každého
jednotlivca,
aby bol svätý...
(9. október 1986)

...Deti moje, ste mi drahé, milujem vás všetkých a pozývam vás,
aby ste sa mi priblížili a aby vaša láska k môjmu Nepoškvrnénemu Srdcu
bola vrúcnejšia. Chcem vás obnovovať a svojím srdcom priviesť k Ježišovmu Srdcu,
ktoré ešte dnes trpí za vás, a pozýva vás k obráteniu a obnove.
Cez vás chcem obnoviť svet. Pochopte, deti moje,
že vy ste dnes soľou zeme a svetlom sveta.
Deti moje, pozývam vás i ľúbim a zvlášť vás prosím: obráťte sa!...
(25.október 1996)
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
S láskou a z lásky
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s
láskou a z lásky ku mne a k vašim a mojim
bratom a sestrám konali skutky milosrdenstva. Drahé deti, všetko, čo robíte iným,
robte s veľkou radosťou a pokorou k Bohu.
Som s vami a deň čo deň predkladám Bohu
obety a modlitby za spásu sveta. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“
(25. novembra 1990)

Hlavným

meradlom Kristových
učeníkov je milosrdná láska. To je
jedna z najkonkrétnejších Kristových
požiadaviek, podľa ktorej rozpozná
svojich učeníkov a udelí im život vo
večnej, milosrdnej, božskej láske alebo
potom kvôli nedostatku života podľa
milosrdnej lásky zanechá vo večnej
nemilosrdnosti bez lásky tých, ktorí sa
nazývali jeho menom, dokonca v jeho
mene hlásali.
Mária nás učí ako máme konať
skutky milosrdenstva. Je isté, že
nestačí len niečo robiť, ale je dôležité
ako sa to robí. To, čo robíme pre
druhých, treba robiť s láskou
a z lásky. Ak skutky pomoci voči
druhým nekonáme naozaj s láskou
a z lásky, potom ponižujú toho, kto
ich prijíma a môžu živiť pýchu
a hrdosť u tých, ktorí ich konajú.
Konať skutky milosrdenstva s
pokorou znamená skutočné uvedomenie si, že všetko, čo máme sme dostali
od Boha skrze ľudí. A všetko čo nepotrebujeme treba dať k dispozícii
svojim bratom a sestrám, ktorí sú
v núdzi. Mária nás s láskou
a s vďačnosťou voči Bohu nabáda
konať skutky, aby sebectvo alebo
skúposť nepretvorili božské meradlá
a nenašli výhovorky pre to, čo sa tvári
ako božské pravidlo.
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Určite nesmieme zanedbať výraz
z posolstva „vašim a mojim bratom
a sestrám“. A preto Mária nie je
vnímaná len ako Matka a Učiteľka,
Orodovnica a Vodkyňa, ale aj ako
sestra nás všetkých. Je nám Matkou,
pretože Ježiš na kríži nás jej dal
a poprosil ju, aby nás prijala za svoje
deti. Učiteľkou nám je, pretože aj ona
volala Boha svojím Otcom ako jeho
najmilovanejšia a najlepšia dcéra a
služobnica. A nakoniec, všetko čo
konáme, treba konať nielen s láskou
a z lásky, ale aj s radosťou. A radosť
sa rodí v okamihu, keď človek vie, že
jeho skutky a slová sú v súlade
s vnútorným hlasom svedomia a teda
aj s Božou vôľou.
„Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi
nášho Pána Ježiša Krista, vždy,
keď sa za vás modlíme, lebo
sme počuli o vašej viere v Krista
Ježiša a o láske, akú máte k
všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o
nej počuli v pravdivom slove
evanjelia. Ono k vám prišlo a
ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho
dňa, keď ste počuli a spoznali
Božiu milosť v pravde.“
(Kol 1, 3-6)
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POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…
V nasledujúcich mesiacoch by sme vám chceli priblížiť Apoštolský List rodinám
pápeža Jána Pavla II. slovami jeho dlhoročnej spolupracovníčky a rodinnej priateľky
pani Wandy Póltawskej.
Pani Wanda Póltawska, psychiatrička, ktorá počas druhej svetovej vojny prežila štyri
roky v koncentračnom tábore v Ravensbrücku v Nemecku, je členkou Pápežskej akadémie pre život. V roku 1967 založila Inštitút teológie rodiny v Krakove, ktorý 33 rokov
viedla. Spolupracuje s Pápežskou radou pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov
a spolu s manželom je od roku 1983 členkou Pápežskej rady pre rodinu.
Pani Wanda Póltawska sa viac než 50 rokov venuje predovšetkým manželskému
a rodinnému poradenstvu. So svojím manželom Andrzejom má štyri dcéry a osem
vnúčat.
Svetlo Máriino
I. STRETNUTIE
„Slávenie Roka rodiny mi ponúka
vítanú príležitosť, aby som mohol zaklopať na dvere vášho domu, s
túžobným prejavom veľkej lásky vás
pozdraviť a pobudnúť s vami“ (List
rodinám, l).
Počas mimoriadnej audiencie u Jána
Pavla II. pre členov Pápežskej rady pre
rodinu biskup Stanislaw Stefanek, ktorý
sa zúčastnil na zasadnutí rady aj na
audiencii, poďakoval Svätému Otcovi za
List rodinám. Pápež mu na to odpovedal:
„Neďakujte, ale čítajte!“
Čítajú ľudia pápežské dokumenty? A
ak áno, ako ich čítajú? Čo chápu a čo
uskutočňujú v praktickom živote?
V prvom kratučkom úryvku pápež
hovorí o troch veciach, že chce zaklopať,
pozdraviť a stretnúť sa. Zaklopať – to znamená, že chce, aby sme mu otvorili, pretože chce vojsť do všetkých dverí bez
výnimky. Kto poznal Jána Pavla II. bližšie,
vie, že to nebolo len vyhlásenie, ale skutočne živá túžba jeho srdca. Svätý Otec
túžil po tom, aby každá rodina otvorila
dvere srdca Kristovi, veď on hovorí v jeho
mene. Klope – to znamená, že berie iniciatívu do svojich rúk, nečaká, kým
niekto príde, ale ide od dverí k dverám,
ku každému. Rovnaká Božia iniciatíva sa
od večnosti prejavuje vo svete – Boh
hľadá človeka, a preto sa každý človek
môže ocitnúť na ceste do Damašku.
Zdanlivo málo významná veta v
úvode Listu rodinám v sebe skrýva veľký
záväzok. Je výzvou pre všetkých kňazov a
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biskupov, aby vykročili na stretnutie s
ľuďmi. Je programom na Rok rodiny.
Slávenie Roka rodiny nemalo byť pasívnym vyčkávaním, ale práve naopak, malo
byť výnimočnou aktivitou – pokorným,
trpezlivým klopaním na dvere, na všetky
dvere. Nezávisle od toho, či otvoria alebo
nie. Treba klopať! ...
… Zaklopať, aby došlo k stretnutiu.
Stretnúť sa znamená priblížiť sa zoči-voči,
nie z diaľky, ale bezprostredne. Je to
stretnutie v rovine ja a ty, pri ktorom
vidíš, kto prichádza. Stretnutie akosi
pobáda k poznaniu, hoci aj krátkodobému, a niečo odhaľuje. Stretol som,
a teda viem, ako vyzerá, stretávam sa s
jeho pohľadom a prostredníctvom stretnutia nadväzujem vzťah. Pápež jasne hovorí, o aké stretnutie ide. V úvodných
vetách vyjadruje zámer tohto stretnutia,
jeho cieľ – pozdraviť! Pozdrav vyjadruje
prijatie. Srdečnými slovami, ktoré vyslovujem, ťa vítam, čiže prijímam ťa a vyjadrujem, že chcem byť s tebou. Pozdrav! ...
… Klopem na tvoje dvere preto, aby
si ma spoznal, pozval do svojho príbytku
a aby som ti mohol prejaviť, že... ťa mám
jednoducho rád, pretože si môj blížny!
Toto je obsah prvej výzvy. Zdá sa
jednoduchá, ale nie je ľahká! Koľko ráz si
ľudia navzájom zatvárajú dvere, koľko ráz
sa nechcú poznať, koľko ráz si vravia
slová, ktoré sa vôbec nepodobajú pozdravu?! ...
… Táto výzva sa týka všetkých ľudí –
rozhádaných rodín, ktoré sa roky
navzájom nerozprávajú; opustených ľudí,
na dvere ktorých nikto nezaklope a až po
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Aby im mohol slúžiť,
musí ich poznať, a oni
mu musia dovoliť, aby
ich spoznal. Niekedy sa
ľudí pýtam, kto je
farárom v ich farnosti.
A často sa stáva, že ani
len nevedia, ako sa
volá, aký je, poprípade
sa
dozvedám
len
kritické hodnotenia. …
… Koľko ľudí vo farnosti si uvedomuje,
aká
namáhavá
je
sl u žba
ľu ďo m
a
rodinám?
Koľko
ť a ž k ýc h
ľ u d s ký ch
problémov sa musí
Priatelia Jána Pavla II. - manželia Wanda a Andrzej Poltawski.
zmestiť do kňazovho
niekoľkých dňoch od ich smrti si niekto
srdca! Kňaz v spovednici sedí a počúva
všimne, že chýbajú; ľudí zatvrdnutých vo
a pred spovednicou stojí dlhý rad, ktorý
svojej bolesti a hneve, ktorí sa k všetkým
udivuje ľudí zo Západu. Ľudom niekedy
obracajú chrbtom. Svätý Otec predstavil
chýba predstavivosť. Ako zriedka sa aj
Rok rodiny ako úlohu, ktorú treba vykoveriaci ľudia zamyslia nad tým, že takáto
nať!
služba si vyžaduje duchovné sily človeka
a tiež dobré nervy. Napriek tomu, že kňaz
II. RODINA – CESTA CIRKVI
dostal špeciálnu milosť povolania, zostáva
človekom, ktorého tiež unavuje množstvo
„Rodina pochádza z tej istej
záležitostí, ktorým sa musí venovať prilásky, ktorou Stvoriteľ objíma
čom potrebuje veľkú sústredenosť a postvorený svet ...“ (List rodinám, 2).
zornosť. …
... Každý ľudský život, ktorý sa chce
... Osudy ľudstva sú späté s cestou
zakončiť spásou, predsa potrebuje Cirkev
Cirkvi. Kňaz je svedkom pri uzatvorení
a kňaza, ktorý udelí človeku rozhrešenie,
sviatostného manželstva; kňaz krstí dieťa;
ktorým sa hriechy skutočne odpúšťajú.
kňaz je spovedníkom pri prvej a pri
Rodina – cesta Cirkvi! Ba čo viac, rodina
všetkých ďalších spovediach; kňaz, ba
je tiež tvorcom Cirkvi, veď predsa všetci
biskup je prítomný pri birmovke; kňaz je
kňazi pochádzajú z rodín, môžeme dodať
pri smrti a pri pohrebe človeka a zase
– z dobrých rodín! …
kňaz je aj pri každodennej svätej omši,
… Cirkev sa usiluje o spásu skrze
počas ktorej sprítomňuje Boha a dáva ho
rodinu, v ktorej sa má zrealizovať jediná
ľuďom ako pokrm! Bezpochyby, Cirkev je
podmienka spásy – svätosť. Cirkev dáva
stále s ľuďmi, s ľudstvom, s každou jedna tejto ceste smerovky, ale ľudia ich,
notlivou rodinou vo farnosti. …
žiaľ, nedokážu využívať, takisto ako nedo... Pápež zdôrazňuje, že "Cirkev pokceňujú, akým darom je ich príslušnosť
ladá službu rodine za jednu zo svojich
k Cirkvi. …
podstatných úloh". Tým zdôrazňuje, že
… List prostredníctvom kapitoly
chce, aby nikto na to nezabúdal. Cirkev
Rodina – cesta Cirkvi má prebudiť vďačpre rodinu, ale aj rodina pre Cirkev!
nosť za to, že Cirkev vôbec je a že slúži
A hoci to tu Svätý Otec nespomína,
rodine.
myslím aj na spoločenstvo, akým je a má
byť farnosť. Práve prostredníctvom farMyšlienky sú vybrané z knihy:
nosti sa môže vykonávať služba a pomoc
Rodinám, aby boli silné v Bohu…,
rodinám. Ľudia majú možnosť poznať
Wanda Póltawska (SALI-FOTO, 2010).
svojho farára, svojho pastiera, a aj on ich.
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SVEDECTVO

LEN ON MA PRIVEDIE K DOKONALOSTI...
Veľakrát som sa zamýšľala nad
slovom evanjelizácia, keď o nej kňazi
hovorili na kázňach alebo na stretnutiach pre mladých. Keď som sa
prvýkrát zúčastnila Kvetného víkendu
(stretnutie mladých s diecéznym
biskupom na Kvetnú nedeľu), asi pred
siedmimi rokmi, poslali nás do ulíc,
aby sme ľudí pozvali na nejakú
kresťanskú akciu a povedali im niečo
o Bohu. Vtedy som si povedala, že to
nie je pre mňa. Čo im ja budem rozprávať o Bohu, ja si žijem svoje a oni
svoje, nemám im čo povedať... A takto
to ostalo nejaký čas.
Postupne ako sa môj vzťah
s Pánom začal prehlbovať, začala som
ho spoznávať, začal sa meniť aj môj
názor a postoj. Uvedomila som si, že
nemôžem dať ľuďom to, čo nemám,
koho nepoznám. Každý má svoj
spôsob, svoj štýl ako druhých
zoznamovať s Pánom a každému vyhovuje niečo iné. A ja ten svoj ešte
stále hľadám. :)
Ale to, čo som sa za tento krátky
čas naučila je to, že ľudí sa dotkne
konkrétny skutok, konkrétna služba
lásky a úmysel, s ktorým to robím.
Môžem o tom rozprávať, ale keď to
nežijem sú to len prázdne slová, ktoré
sa rozplynú. „Ak budete nosiť posolstvá vo svojom srdci a prežívať ich,
pocítia to všetci, takže nebudú potrebné
nijaké slová, ktoré slúžia len tým, čo
nepočúvajú. Nemusíte o tom rozprávať.
Drahé deti, vy ich musíte žiť a dosvedčovať svojím životom“ (20. september
1985).
V spoločenstve Svetlo Máriino
som už druhý rok. Život tu ma učí
mnohým veciam, ale najviac spoznávať
samu seba, darovať sa druhým,
spoznávať Pána a učiť sa žiť posolstvá
Panny Márie. A všetko to spolu súvisí.
Posolstvá Panny Márie vedú ku vzťahu
s ňou a s Pánom. A keď viem, že oni
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sú v mojom srdci, vtedy môžem lepšie
spoznávať seba a byť tu pre druhých.
Vzťah s Pánom sa nedá prehlbovať nijak inak len modlitbou. Môj
duchovný otec povedal, že modlitba je
ako motor. Keď ho vypnem, ostane
ešte chvíľu teplý, ale postupne
vychladne. A tak je to aj vo vzťahu.
Každý vzťah pomaly vyhasína, ak nie
je udržovaný kontakt.
Panna Mária nás pozýva, aby sme
postavili Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách a aby sme ho
čítali. Pána nemôžem poznať, ak
nepoznám Písmo, pretože v slove je
prítomný on sám. Čítaním Svätého
písma spoznávam Boží jazyk, spôsob,
akým Pán so mnou komunikuje. Je to
ako keď sa dieťa učí rozprávať.
Opakuje slová po rodičoch. Neprestajným čítaním Svätého písma sa
do srdca dostávajú Božie slová,
myšlienky, ktoré potom môžu vychádzať z môjho srdca ako modlitba,
chvála, vďaka, prosba, povzbudenie...
Vzťah s Pánom je ako vzťah
s osobou. Čím viac sa s niekým
stretáme, tým sme na seba vnímavejší,
citlivejší, zraniteľnejší, otvorenejší. Tak
je to aj vo vzťahu s Pánom. Natoľko
vstúpi do môjho srdca, nakoľko mu to
dovolím. „Nebeský Otec je v každom
človeku, každého človeka miluje a
každého človeka volá po mene. Preto,
deti moje, načúvajte cez modlitbu vôľu
nebeského Otca. Rozprávajte sa s ním.
Majte osobný vzťah s Otcom, ktorý ešte
viac prehĺbi vzťah vás - spoločenstva
mojich detí, mojich apoštolov. Ako
matka si prajem, aby ste sa skrze
lásku k nebeskému Otcovi povzniesli
nad márnosťou tohto sveta a pomohli
druhým, aby postupne spoznali nebeského Otca a priblížili sa k
nemu...“ (2. november 2013).
Každá láska raní. Niektorá viac,
iná menej. Aj Božia láska zraňuje. Ale
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len preto, aby ma mohla uzdraviť. Boh
dopúšťa rôzne zranenia, ale len preto,
aby sme sa mu mohli priblížiť,
dôverovať mu a aby nás mohol naplniť
svojou láskou. Niekedy je možno ľahšie odovzdať mu veľké bolesti ako
každodenné plány, každodenný život...
Napríklad: mala som svoj plán, ktorý
sa zmenil a bolo mi to veľmi ľúto. Ale
mala som dve možnosti, čo s tým
spravím. Prvou možnosťou bolo, že sa
zavriem zdutá v izbe, všetkých budem
obviňovať a budem sa ľutovať alebo
druhá možnosť, odovzdám túto zmenu
Pánovi a využijem ten čas najlepšie
ako sa dá, aj keď s tým budem bojovať. Prvá možnosť ma nikam neposunie, ale druhá možnosť mi
pomôže ísť ďalej a dovolím
Pánovi, aby tú malú bolesť uzdravil. „...Otvorte svoje srdcia a
dajte mi všetko, čo je v nich:
radosti, trápenia aj každú, ba
i najmenšiu bolesť, aby som ju
mohla odovzdať Ježišovi, aby
on svojou nesmiernou láskou
zapálil a premenil vaše
trápenia na radosť svojho
zmŕtvychvstania...“
(25.
február 1999).
Jednu nedeľu bolo evanjelium o rozmnožení chleba.
Z tohto úryvku ma oslovil verš
Mk 8, 2: „Ľúto mi je zástupu,
lebo už tri dni zotrvávajú pri
mne a nemajú čo jesť.“ Pri
tomto verši som si uvedomila,
ako je Pánovi ľúto, keď som
duchovne hladná. Zamyslela
som sa nad tým, aký je môj
hlad po Bohu. A či si tento
hlad vôbec uvedomujem. Čo
robím s týmto hladom? Čo
robím, keď mám túžbu modliť
sa, túžbu stretnúť sa s ním? A
odpoveď: častokrát nič. Moje
srdce túži po stretnutí, ale
tento hlad sa snažím zahnať
prácou, myšlienkou, že som
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úplne vyťažená, výhovorkami, že
nemám čas, lenivosťou, strachom, že
čo o sebe zistím.
A viete, čo je na tom najlepšie?
Že Pán sa nikdy nevzdá. Vždy ma
bude milovať a každý deň mi dáva
možnosť začať znova. Ježiš má slabú
pamäť na naše hriechy, pády
a slabosti. Dôležitá je dôvera. V jeho
očiach nikdy nespadnem tak hlboko
do tmy, že by som už nemohla vidieť
svetlo.
Sväté písmo mám veľmi rada, aj
keď mám ešte stále čo robiť a neviem
ho recitovať naspamäť a niekedy mu
ani nerozumiem. Ale viem, že keď ho
budem čítať, Pán mi bude dávať
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v srdci poznať ako viesť svoj život.
A Panna Mária to vo svojich
posolstvách nehovorí len tak, ona ako
matka vie, čo platí na jej syna, pozná
ho a dáva nám cestu k nemu.
V posolstve hovorí: „Deti moje, vy si
neuvedomujete, akou veľkou láskou
vás miluje Boh. Preto mi dovoľuje, aby
som vás poúčala a pomohla vám nájsť
cestu pokoja. A tú cestu nemôžete
nájsť, ak sa nemodlíte. Preto, deti moje,
zanechajte všetko a zasväťte čas Bohu,
potom vás Boh obdaruje a požehná. (...)
Preto sa modlite tak, aby vaša modlitba i vaša odovzdanosť Bohu ukazovali iným smer. Potom vaše svedectvo nebude mať cenu iba pre vás,

ale pre celú večnosť“ (25. marca 1988).
S pomocou Božej lásky vám teraz
viem o tom rozprávať. Chcela som sa
podeliť s tým, ako prežívam svoj vzťah
k Bohu aj pomocou posolstiev, ktoré
nám dáva Panna Mária a nad čím
musím pracovať. Tento vzťah ma učí
nezabúdať na svoju úbohosť a biedu,
dovoliť jeho láske prúdiť v mojom srdci
a veriť, že jedine on ma privedie
k dokonalosti. „Drahé deti, rozhodnite
sa pre lásku, aby láska prevládala vo
všetkých vás, avšak nie ľudská láska,
ale láska Božia. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie“ (20. november
1986).
Veronika (Slovensko)

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): 21.02.—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
(Kontakt: Vladimír Chromek; tel.: + 421 517 789 898; e-mail: v.chromek@gmail.com)
(Kontakt: Monika Cáková; tel.: + 421 948 521 402; e-mail:monic@centrum.sk )
19. Medzinárodný seminár pre kňazov: 7.—12. 7. 2014
16. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 13.—16. 7. 2014
25. Medzinárodné 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
|11|

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 4 / 3

KTO SME?

dlitbové spoločenSvetlo Máriino je mo
a posolstiev Panstvo. V duchu evanjelia
cestou svätosti, aby
ny Márie chceme ísť
om viery pre iných.
náš život bol svedectv
iša – Svetlo sveta Chceme prinášať Jež
na tie
konkrétnym spôsobom
ažíme sa pomáSn
.
me
žije
miesta, kde
viery v našich farhať pri obnove života
nostiach.

„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 len
ľudského svedectva.
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.
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