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

„

NA MESIAC:
modlime sa
ZA TÝCH, KTORÍ
SÚ ĎALEKO OD
BOHA A JEHO
LÁSKY A
POKRAČUJME
V MODLITBE ZA
POKOJ NA
UKRAJINE
A V CELOM SVETE.

Drahé deti!

Otvorte svoje srdcia milosti,
ktorú vám Boh dáva skrze mňa,
tak ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka.
Buďte modlitbou a láskou pre všetkých,
ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky.
Som s vami a prihováram sa za vás všetkých
pred mojím Synom Ježišom a milujem vás
nesmiernou láskou.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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skupiny
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

BUĎTE MODLITBOU A LÁSKOU
Začiatok posolstva Panny Márie
Ježiš prichádza i napriek zatvoreným
nám pripomína Ježišove slová z knihy
dverám. Nevylomil ich, nevchádza
Zjavenia: „Hľa, stojím pri dverách a
nasilu, ale prichádza i cez zatvorené
klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí
dvere. Ježiš pozná najhlbšiu túžbu
dvere, k tomu vojdem a budem
s ním večerať a on so
mnou“ (Zjv 3, 20). Božie
klopanie a Boží hlas upriamený
na ľudské srdcia neutíchne do
konca sveta. V týchto časoch
Boh osobitným spôsobom klope
na naše dvere a hovorí nám
skrze Máriu, matku svojho
Syna. Ona nás pozýva otvárať
srdcia Božej milosti. Často sa
stáva, že nevieme otvoriť srdce
a ani nevieme, prečo sa naše
srdce
zatvorilo.
Príčiny
zatvoreného srdca môžu byť
rôzne. Najčastejšie príčiny sú
strach, sklamanie, zranenie
a hriech. Hriech chce byť
s človekom osamote. Odťahuje
ho zo spoločenstva. Čím viac sa
človek stáva osamelejším, tým
viac je hriech v ňom ničivejší
a čím hlbšie človek upadá do
hriechu, tým je jeho osamelosť
neznesiteľnejšia. Hriech túži
Zdroj:http://www.bitno.net/
zostať nepovšimnutý. Bojí sa
svetla. Boh je svetlo a v ňom
niet nijakej tmy – hovorí nám ...Otvoriť sa Božej milosti znamená
apoštol Ján. Otvoriť sa Božej
vyjsť zo svojej osamelosti
milosti znamená vyjsť zo svojej
a dovoliť Božiemu svetlu
osamelosti a dovoliť Božiemu
vstúpiť do našej tmy...
svetlu vstúpiť do našej tmy.
Dvere nášho srdca sa otvárajú
znútra. Boh nikdy nechce nasilu vojsť
ľudského srdca. Aj vtedy, keď
nemáme silu otvoriť dvere alebo sa
do hĺbky nášho bytia. Chce, aby sme
bojíme, Ježiš túži prísť a silou svojho
ho prijali v slobode.
Apoštoli po Ježišovej smrti prežili
zmŕtvychvstania darovať nám nový
život.
sklamanie. Aj keď boli spolu v jednej
„Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú
miestnosti, dvere boli zatvorené – píše
vám Boh dáva skrze mňa“ – hovorí
sa v evanjeliu. Zatvorené dvere sú
nám Panna Mária. Svätý Ľudovít
symbolom zatvoreného srdca. Zo
strachu pred Židmi zatvorili dvere
z Montfortu vo svojej knihe O pravej
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ťažkosťami. Problémy sa neriešia tým,
že ich budeme preskakovať alebo
utekať od nich. Je dôležité postaviť ich
medzi seba a Boha, aby Boh mohol
premeniť všetky naše životné trpkosti
na slad kosť a plnosť živ ota.
V modlitbe môže Boh premeniť všetky
prekážky na prostriedky nášho
spasenia a posvätenia. Je potrebné
hľadať Pána, kým ho nenájdeme. Pre
Boha neexistujú márne a nevyslyšané
modlitby. Nech
nás
P an n a
...Problémy sa neriešia tým, že ich budeme
Mária povedie
preskakovať alebo utekať od nich. Je dôležité
c e s t o u
postaviť ich medzi seba a Boha, aby Boh mohol modlitby, ktorá
premeniť všetky naše životné trpkosti na
s vierou od
Boha očakáva
sladkosť a plnosť života...
novosť života.
dosvedčuje Panna Mária aj v tomto
Modlitba
posolstve, keď nás pozýva, aby sme
otvorili svoje srdcia – jej, ktorú nám
Panna Mária, utiekam sa k tebe,
Boh daruje v týchto časoch.
ty, ktorá si sprostredkovateľka
Panna Mária nás povzbudzuje:
všetkých Božích milostí. Teba nám
„Buďte modlitbou a láskou pre
nebeský Otec daroval, aby si nás aj
všetkých, ktorí sú ďaleko od Boha“.
v týchto časoch navštívila, pozvala
Modlitbou a láskou sa môžeme stať
a povzbudila k novému životu v Bohu.
pre druhých vtedy, ak sme to najskôr
Vďaka ti, Matka Mária, že si s nami
sami zakúsili na sebe a žijeme tým.
O sv. Františkovi z Assisi sa hovorí, že
neúnavná. Vďaka ti, že sa nás
sa nielen modlil, ale že stal sa
nevzdávaš ani vtedy, keď sa my
modlitbou. Modlitba, láska a viera
vzdáme a unavíme. Vďaka ti, že nás
kráčajú spoločne. Je nemožné milovať
miluješ a neprestávaš nás nielen
Boha a blížneho bez prežívanej
pozývať, ale sa aj modliť, aby sme ti
modlitby vo svojom živote. Sv.
otvorili svoje srdcia. Ty najlepšie
Augustín hovorí: „Modlitba je ľudská
poznáš, že len Boh môže naplniť naše
sila a Božia slabosť.“ Je to sila, ktorá
najskôr mení nás samých a potom
najhlbšie túžby a potrebu lásky,
druhých. Modlitba je našou horou
prijímaním a novým životom v slobode
Premenia, Getsemanskou záhradou
od všetkého, čo rozvracia náš život.
a Cenaculum (večeradlom), kde
Panna Mária, vypros nám milosť, aby
môžeme prijať moc a silu Ducha
sme ti otvorili dvere svojho srdca
Svätého. Modlitba je život. V modlitbe
a zakúsili krásu a radosť života na
zažívame radostné slávenie a vďaku
Bohu, ale aj pokušenia a nástrahy
ceste svätosti. Amen.
vzdať sa. Autentická modlitba nie je
útek a skrývanie sa pred životom
Fra Ljubo Kurtović
a problémami, ale hľadaním síl ako sa
konfrontovať so všetkými životnými
úcte k Panne Márii nadšene píše:
„Boh Duch Svätý odovzdal Márii,
svojej vernej Neveste, neopísateľné
dary a vybral si ju za rozdávateľku
všetkého, čo vlastní: takže ona
udeľuje jeho dary a milosti komu
chce, koľko chce a kedy chce. Niet
žiadneho nebeského daru, ktorý by
ľudia neboli prijali cez jej panenské
ruky.“ To je to, čo nás učí Cirkev
a Svätí Otcovia všetkých čias. To nám
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OTVORTE SVOJE SRDCIA MILOSTI

„Deti moje, modlitba robí zazraky.
Keď ste unavení a chorí, a keď nevidíte
zmysel vašho života, vezmite si ruženec a
modlite sa, modlite sa až kým sa vám
modlitba nestane radostným stretnutím s
vašim Spasiteľom. Ja som s vami,
prihováram a modlim sa za vás, deti
moje“ (25.4.2001).
„Dnes vás pozývam, aby ste sa so
živou vierou začali modliť ruženec. Potom
vám budem môcť pomáhať. Drahé deti, vy
chcete získať milosti, ale sa nemodlíte.
Nemôžem vám pomôcť, lebo nechcete
začať. Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa
modlili ruženec a aby sa vám ruženec stal
záväzkom, ktorý budete vykonávať s
radosťou. Potom pochopíte, prečo som tak
dlho s vami. Chcem vás naučiť modliť
sa. “ (12.6.1986)
|4|

Pri jednej príležitosti Panna Mária
pozvala modlitbovú skupinu vizionárky
Jeleny k rozjímaniu. Mali si predstaviť
lúku plnú rôznych kvetov. Niektoré boli
malé, iné veľké, niektoré boli farebné, ale
neboli otvorené... Panna Mária ich
pozvala, aby pozorovali, ktoré kvety sú
najviac otvorené a pritom najkrajšie.
Odpovede boli rôzne, niekto povedal, že
sú to najväčšie kvety, iní, že sú to
slnečnice. Správna odpoveď však znela –
všetky kvety. Je to úplne jedno, či sú
maličké alebo veľké. Každý kvet svojím
spôsobom je najkrajší. A najviac otvorený
je ten, ktorý sa úplne otvoril slnku. Vtedy
vydal zo seba všetku svoju krásu.
Môžeme sa nadchýnať jedinečnou krásou
každého kvetu. Každý z nás je iný, máme
rôzne dary. A najkrajší sme vtedy, keď sa
úplne otvoríme Bohu. Nakoľko sa
otvoríme, to závisí od nás. Kvety si
nezávidia. Slnko svieti rovnako na všetky
kvety.
I dnes nás Mária pozýva, aby sme sa
otvorili milosti ako kvet slnku, potešovali
druhých modlitbou a láskou. V posolstve
z 25. 12. 1991 nás Panna Mária pozvala,
aby sme vydali zo seba všetko: „Preto vy,
ktorí ste povedali, že ste moji a hľadáte
moju pomoc, vydajte všetko zo seba.“
Čo je to za milosť, ktorú nám Boh
dáva skrze Máriu? Čo sa to deje, keď sa
srdce otvorí ako kvet pre jej nežnú
materinskú lásku? Viditeľné odpovede na
tieto otázky môžeme nájsť i vo svedectve
nového svätého Jána Pavla II. On sa
dôverne privinul k Márii ako Ježišov
milovaný učeník Ján. Úplne sa pre ňu
otvoril, svojím vyznaním lásky „Totus
tuus“ a konkrétnym životom evanjelia
nám v dnešnej dobe ukazuje spôsob, ako
je možné stať sa modlitbou a láskou.
V časoch nacistického režimu svätý
Ján Pavol II. odkrýva silu lásky:
„Zvíťazíme láskou, nie zbraňami, zlo je
samozničujúce. Ak láska nezvíťazí, zlo sa
vráti v inej podobe, pod iným menom.“
Počas komunistického prenasledovania
povzbudzoval mladých: „Prejavte lásku
k životu, ukážte svetu lásku, prejavte
úctu k životu!“
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Panna Mária nás vo svojich
posolstvách učí modliť sa a milovať.
„Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet
na lepšiu cestu a svetu zavládne
láska“ (25. 4. 2005). „Drahé deti, láskou
dosiahnete všetko, aj to, čo pokladáte
za nemožné“ (28. 2. 1985). „Modlite sa a
milujte, drahé deti! S láskou môžete urobiť
aj to, čo sa vám zdá nemožné“ (7. 11.
1985).
"Nenávisť plodí nesvár a nevidí
nikoho a nič. Pozývam vás, aby ste vždy
zachovávali svornosť a pokoj. Zvlášť,
drahé deti, pôsobte s láskou na mieste,
kde žijete! Nech vám je vždy jediným
prostriedkom láska! Láskou obrátite na
dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo
privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne
moji a ja vám môžem pomáhať" (31. 7.
1986).
Jedným z prostriedkov ako sa úplne
otvoriť pre milosti skrze Máriu je
modlitba svätého ruženca. Opakovaním
Zdravas Mária prichádza nám na pomoc,
premieňa a formuje nás na svojich
apoštolov lásky a modlitby.
„Boh ma poslal medzi vás, aby som
vám pomohla. Keď chcete, zoberte si
ruženec. Už samotný ruženec môže urobiť
zázraky vo svete i vo vašom živote“
(25. 1. 1991).
„Osobitne pozývam všetkých tých,
ktorí sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému
srdcu, aby sa stali príkladom pre
ostatných. Pozývam všetkých kňazov,
rehoľníkov a rehoľníčky, aby sa modlili
ruženec a učili ho modliť sa ostatných.
Deti moje, ruženec mám zvlášť rada.
Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje
srdce, a môžem vám pomôcť“ (25. 8.
1997).

„S ružencom v ruke a láskou v srdci
poďte so mnou. Vediem vás k Vzkrieseniu
v mojom Synovi“ (2. 3. 2012).
Mesiac máj je iný ako ostatné. Je to
Máriin mesiac. Pán nám chce udeliť
v tomto milostivom Máriinom čase veľa
milostí. S radosťou obnovme modlitbu
ruženca osobne i spoločne v našich
rodinách. Rozprávajme sa dôverne
s Pannou Máriou, zverujme jej svoje
tajomstvá.
Z asväc ova ním
sa
M áriinmu
Nepoškvrnenému
srdcu,
napodobňovaním jej skrytého života,
darujeme
svoj
život
Pánovi
tým
najjemnejším a najnežnejším spôsobom srdcom matky. Svet potrebuje pohladenie
a útechu matky. Sme zodpovední za dar
viery, vieme o tom, že jedine Ježišova
láska zvíťazí. Prinášajme ju svedectvom
svojho života k tým, ktorí o nej nevedia.
Buďme Máriinou modlitbou a láskou.
Modlitba:
Mária, ďakujem ti za veľkú dôveru,
keď nám hovoríš: “Nezabudnite, že ste
všetci dôležití v tomto veľkom pláne, ktorý
Boh vedie skrze Medžugorie; potrebujem
vás; pomôžte mi, aby som vám mohla
pomôcť; bez vás Boh nemôže uskutočniť
svoje plány.“ Úplne sa ti odovzdávame,
otvárame sa teplým lúčom tvojej
materinskej lásky. V tvojom srdci Mária
sa chceme stať modlitbou a láskou pre
všetkých, ktorí sú od nej ďaleko. Pomáhaj
nám bdieť, modliť sa a milovať, využívať
tento milostivý čas v tvojej prítomnosti.
Amen.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 3. 5. 2014.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA TÝCH, KTORÍ SÚ ĎALEKO OD BOHA
A JEHO LÁSKY A POKRAČUJME V MODLITBE ZA POKOJ
NA UKRAJINE A V CELOM SVETE.
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PROSTREDNÍCTVOM PANNY MÁRIE...

...Boh vás chce urobiť svätými; preto
vás prostredníctvom mňa pozýva k
úplnej odovzdanosti...(25. apríl 1988)

...Aj dnes vás
pozývam, aby ste
mali viac dôvery vo
mňa a v môjho Syna.
On zvíťazil svojou
smrťou a
zmŕtvychvstaním a
pozýva vás, aby ste
skrze mňa boli
časťou jeho radosti.
Vy nevidíte Boha,
deti moje, ale keď
sa modlíte, pocítite
jeho blízkosť...
(25. apríl 2006)

...Dnes vás pozývam, aby
ste sa úplne odovzdali
Bohu. Všetko, čo robíte a
čo máte, odovzdajte Bohu,
aby vládol vo vašom
živote ako Kráľ nad
všetkým, čo máte. Tak vás
Boh skrze mňa môže viesť
do hlbín duchovného
života. Deti moje, nebojte
sa, lebo ja som s vami aj
vtedy, keď si myslíte, že
niet východiska a že satan
zavládol. Ja vám prinášam
pokoj. Som vaša Matka a
Kráľovná pokoja...
(25. júl 1988)

...Som s vami a
všetkých vás
požehnávam svojím
materinským
požehnaním. Najmä
dnes, keď vám Boh
dáva plnosť milostí,
modlite sa a hľadajte
Boha skrze mňa. Boh
vám dáva veľké
milosti a preto, deti
moje, využite tento
milostivý čas a
priblížte sa k môjmu
srdcu, aby som vás
mohla viesť k môjmu
synovi Ježišovi...
(25. jún 2001)

Žite vo viere!
Môj Syn vás
skrze mňa
pripravuje na skutky, ktoré chce
uskutočniť prostredníctvom vás, cez
ktorých sa chce osláviť. Ďakujte mu.
(18. marec 2013)
|6|
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Vážnosť a láska
„Drahé deti! Dnes vás všetkých, ktorí ste počuli
moje posolstvo pokoja, pozývam, aby ste ho s
vážnosťou a láskou uskutočňovali v živote. Mnohí
sa nazdávajú, že robia veľa, keď o posolstvách
hovoria, ale nežijú ich. Ja vás, drahé deti,
pozývam k životu a k premene všetkého, čo je vo
vás zlé, aby sa všetko premenilo na dobro a na
život. Drahé deti, som s vami a chcem každému z
vás pomôcť, aby žil a svojím životom svedčil
radostnú zvesť. Som tu, drahé deti, aby som vám
pomáhala a aby som vás priviedla do neba. V nebi
je radosť, ktorú už teraz môžete žiť.
Ďakujem
vám,
že
ste
prijali
moje
pozvanie.“ (25. máj 1991)

Aby sme aspoň čiastočne pochopili
toto posolstvo, ktoré
nás pozýva
k uskutočňovaniu posolstva pokoja
s vážnosťou a láskou, treba si spomenúť
na okolnosti a udalosti v chorvátskom
národe a v iných národoch. Je to
posolstvo, ktoré nám je darované mesiac
pred začiatkom vojnových konfliktov
v bývalej Juhoslávii. Začali sa v Slovinsku
26. júna 1991, potom sa presunuli do
Chorvátska,
a
potom
do
Bosny
a Hercegoviny. Hoci Panna Mária neprišla
zaznamenávať vojnovú kroniku, všetky
tieto skutočnosti sa dajú pochopiť
a objasniť vo svetle posolstiev.
Všetci sme svedkami toho, koľko zla:
nenávisti a pomsty sa hromadilo
v ľudských srdciach. Politika zámerne
prehlbovala rany a neprestajne otvárala
nové. Tak sa mohlo ľahko vycítiť, že príde
strašná vojna, ako keď sa hromadia
oblaky a schyľuje sa k búrke.
Mária ako matka sprevádza situáciu
a ukazuje nám najlepšiu cestu a riešenie:
očisťovať sa od všetkého, čo je zlé počnúc
sebou, a potom bude každý schopný
prežívať radosť v pokoji a zabezpečovať
pokoj radosťou. Duchovná prevaha nad
tým, čo je zlé by zabránila vojne a
vyliečila by najstrašnejší plod nenávisti
ľudských sŕdc. Avšak mnohí ostali slepí
a hluchí na tieto pozvania a neprijímali
situáciu vážne, ani sa ju s láskou
nesnažili zmeniť. A kým Máriine pozvania
narážali na mnohé zatvorené srdcia,
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nenávisť vo svojej účinnosti pripravovala
vojnu a pustošenie. Zlo bolo lepšie
zorganizované ako dobro. Činorodá
nenávisť je účinnejšia ako láska a duch
pomsty nedovoľuje pokojný spánok.
Mária pozýva k premene života, aby sa
všetko, čo je zlé premenilo na dobré
a statočné. Premena, obrátenie znamená
oslobodzovanie sa od hriechu a jeho zlých
následkov a tak sa stať schopným konať
dobro. A to je znovu cesta radosti
a pokoja.
A keď vojnový stav pominie, toto
poučenie sa stane ešte cennejším. A to
nielen pre tých, ktorí prežili vojnu a sú
hlboko ranení, v pokušení nenávidieť, ale
aj pre všetkých ľudí, ktorí žijú
v konfliktoch, ktorí neodpúšťajú, ktorí sa
stali závislí, ktorí stratili nádej... Všetko
toto sú následky hriechu. Takýmto
spôsobom sme všetci pozvaní zastavovať
malé vojny, malé ničenia, a potom ani
veľké vojny nebudú možné.
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na
vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho
uvideli, klaňali sa mu, no niektorí
pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a
povedal im: "Daná mi je všetka moc
na nebi i na zemi. Choďte teda, učte
všetky národy a krstite ich v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého a
naučte ich zachovávať všetko, čo som
vám prikázal. A hľa, ja som s vami
po všetky dni až do skončenia
sveta.“ (Mt 28, 16-20)
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POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…
rovnako ako stvoril prvých ľudí v raji.
A spolu s existenciou a životom Boh daruje človeku aj pohlavie. Nikto si sám
pohlavie nevyberá, všetci ho dostávajú.
Dokonca aj keby rodičia dokázali vybrať
pre dieťa pohlavie, aj tak by ho dieťa
dostalo bez vlastnej voľby ako osud.
Osud a povolanie, ktoré má človek prijať a celý život uskutočňovať, je - žiť ako
muž alebo žena a takto dosiahnuť
spásu…
…Od veriaceho človeka si pohlavnosť
vyžaduje isté "fiat" - prijatie svojho pohlavia. Heterosexualita je Božím
zámerom pre ľudstvo. Boh
chcel, aby to bolo takto. Individuálne a odlišne stvoril muža
a ženu a videl, že to "bolo dobré". Aj on, aj ona sa rovnako
podobajú na Boha, hoci sa
líšia stavbou tela aj psychiky,
ale sú si rovní v dôstojnosti…
…Nie náhodou si mužom
alebo ženou. Je to z Božieho
zámeru! A toto treba pochopiť
a podriadiť sa tomu. Pohlavie
jedinečným
spôsobom
ovplyvňuje osud človeka Zdroj:http://www.bitno.net/
vždy je znamením povolania.
A
koľkí chcú dnes manipulovať
...Spolu s existenciou a životom
so svojím pohlavím! Koľkí muži
Boh daruje človeku aj pohlavie...
chcú konať ako ženy a prijímajú takúto rolu! Koľko žien
odmieta svoju ženskosť, pričom
kontrolovať Božiu stvoriteľskú moc.
odvrhujú svoje najhlbšie povolanie k
Hlbšia analýza tohto faktu nám však
materstvu! Súčasný človek sa preukazuje niečo iné: samotný manželský
hrešuje hriechom pýchy – chce byť "ako
úkon ešte nie je počatím nového života.
Boh" a rozhodovať o všetkom, ale na
Nikto nevie, či sa to naozaj stane.
tejto ceste nenájde ani šťastie, ani
K oplodneniu dochádza podľa
obyčajný pokoj…
"prirodzených zákonitostí" - niekedy
…Veta z Listu Svätého Otca o rovrýchlo po spojení manželov, keď je
nakej dôstojnosti osôb odlišného pohvajíčko matky pripravené, ale inokedy
lavia je príkazom mať v úcte ľudské
až po niekoľkých hodinách, ba až
telo, ľudskú pohlavnosť, pretože v nej je
dňoch.
ukrytý Boží plán s človekom.
Dva odlišné biologické fakty: prvé
dejstvo - milostné spojenie rodičov;
druhé dejstvo - dielo Ducha, ktorý spája
Myšlienky sú vybrané z knihy:
pripravené gaméty a vdychuje život.
Rodinám, aby boli silné v Bohu…,
Dva odlišné fakty. Boh zasahuje a tvorí
Wanda Póltawska (SALI-FOTO, 2010).
- tvorí každého človeka individuálne,
"‚Ako muža a ženu stvoril ich’(Gn 1,
27). Toto je zároveň prvé potvrdenie
rovnakej dôstojnosti muža a ženy; obaja
sú rovnako osobami" (List rodinám, 6).
...Málokto sa zamýšľa nad
tajomstvom vzniku človeka. Vo všeobecnosti sa prijíma, že dieťa je výsledkom
ľudského pôsobenia. Rodičia sa spájajú,
kedy chcú. Oni rozhodujú o tejto chvíli
a to vyvoláva dojem, akoby skutočne len
oni rozhodovali o tom, či budú mať
dieťa alebo nie. Ba hovorí sa o "regulácii
pôrodnosti", takže majú dojem, že môžu
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SVEDECTVO

AJ NA SIBÍRI ZNEJÚ POSOLSTVÁ PANNY MÁRIE...
... a nebeská Matka zhromažďuje
k sebe svoje deti.
Volám sa Sergej , mám 29 rokov
a narodil som sa na Sibíri, v maličkej
dedinke
v
Novosibirskej
oblasti.
O Medžugorí som sa dozvedel, keď som
bol vo veľmi ťažkej situácii. Vtedy som
ešte nebol katolíkom, nechodil
som do pravoslávneho kostola,
hoci ma v roku 1992 pokrstil
pravoslávny kňaz.
Utrápeného a duchovne
doráňaného
ma
našiel
katolícky kňaz, správca
farnosti sv. apoštolov Petra
a Pavla v meste Kujbyšev
v Novosibirsku. Svoje obrátenie
prežil v Medžugorí a už viac
ako 10 rokov slúži Bohu
a ľuďom na Sibíri. A práve cez
neho sa Mária dotkla môjho
srdca.
Bol som sirotou, mama
zomrela v roku 1996, keď som
mal 12 rokov. Otec sa o nás
veľmi nestaral (mám ešte dve
staršie sestry). Vyrastal som
u dedka a babky, ktorí v roku
2006 zomreli. Po škole som nastúpil na
pedagogickú fakultu. Nevidel som sa ako
učiteľ a nechápal som tomu, načo sa tam
učím. Študoval som dva roky a v treťom
ročníku som sa dostal do väzenia za
bitku v krčme na dedine, kde som sa
narodil.
O pol mesiaca ma presunuli do
resocializačného zariadenia, kde som bol
dva a pol roka. Tu som sa zoznámil so
spomínaným kňazom z Kujbyševa, ktorý
navštevoval toto zariadenie a zúčastňoval
som sa na spoločných stretnutiach
s ním. Tam ma našla naša nebeská
Mama. Prežívajúc obrátenie, už som sa
viac necítil sirotou, ale synom Boha,
synom Panny Márie.
V resocializačnom zariadení som žil
podľa posolstiev a ruženec som nespúšťal
z ruky deň i noc. Veľa som sa modlil
a rozmýšľal o našom Pánovi, čítal som
knihu sestry Emanuel o obrátení,
o komunite Cenacolo, o vizionároch. Vždy
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v momente zjavenia Panny Márie
v Medžugorí - nachádzajúc sa v zariadení
na Sibíri som sa zvlášť modlil: vedel som
totiž a veril som tomu, že naša Mama
teraz zostupuje z neba k svojim deťom.
Cítil som blízko seba jej prítomnosť
a lásku.

Po prepustení z väzenia v roku 2009
som navštevoval katechézy a oficiálne
som sa stal členom Katolíckej cirkvi,
a začal som prijímať sviatosti. Krátko po
obrátení prišiel silný úder z minulosti:
bodli ma nožom do brucha. Kvôli veľkej
strate krvi som prestal hýbať nohami.
Začali sa závažné skúšky, osem mesiacov
som nemohol vstať z postele.
V jednej chvíli som sa začal pýtať
Boha, čo odo mňa chce: chce, aby som
bol pripútaný k posteli a takýmto
spôsobom mu slúžil alebo chce, aby som
bol kňazom. V čase obrátenia som chcel
slúžiť Bohu a úplne sa mu z lásky
obetovať. Cítil som ľahučké ako vánok
pozvanie stať sa kňazom, ale nemohol
som tomu uveriť, že je to pravda. Vtedy
ležiac s paralyzovanými nohami som
počul hlas: „Vstaň a choď.“ „Ako?!“ –
moja duša doslovne kričala, ale odpoveď
neprichádzala. Vtedy som začal s prvými
pokusmi postaviť sa na nohy. Moje nohy
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vyschli a cítil som strašnú bolesť, ale
vedel som, že je to bolesť Boha
a
s
modlitbou
som
pokračoval
v cvičeniach.
Keď som už dokázal stáť o barlách
a trochu chodiť, kňaz ma zavolal bývať
na faru pri kostole (keď som ešte
nemohol
chodiť
pravidelne
ma
navštevoval a udeľoval mi sviatosti). Tam
som začal pomáhať s malými prácami.
Neskôr som zo sadry začal vyrábať malé
sošky Panny Márie a dieťaťa Ježiša,
hrával som sa s farskými deťmi.
Niekoľkokrát do roka som chodil na
liečenie do rehabilitačného centra.
V auguste 2013 som navštívil
Medžugorie s úmyslom zasvätiť Panne
Márii svoje povolanie a službu kňaza.
Ešte nedávno pripútaný k posteli som si
ani len nepredstavoval, že budem môcť
vystúpiť na horu Podbrdo. Doslova anjeli

ma vyniesli na Križevac pod kríž.
Vystupujúc na horu som sa modlil za
svoje povolanie. Pod krížom som si otvoril
Bibliu, kde boli slová z Evanjelia podľa
Matúša 10, 1 – 10, kde si Ježiš vyvolil
Dvanástich
a posiela
ich
slúžiť:
uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych,
vyháňať zlých duchov, ísť a hlásať, že sa
priblížilo nebeské kráľovstvo. Toto bola
pre mňa odpoveď od Boha.
Teraz som v prípravnom ročníku
seminára v Novosibirsku. Budem tu dva
roky
prechádzať
duchovnú
a intelektuálnu formáciu, nevyhnutnú k
prijatiu do kňazského seminára. Viem, že
Panna Mária prijala moje zasvätenie
a bude ma sprevádzať celým životom.
Vďaka Pánovi za jeho božskú
prozreteľnosť. Amen.
Sergej, Rusko

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.—26. 9. 2014
(Kontakt: Ondrej Valent: e-mail: kristoftour@gmail.com; tel.: +421 255 567 969, +421 903 712 534)
♦

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. Medzinárodné stretnutie mládeže—Festival mladých: 1.—6. 8. 2014
♦ Programy seminárov, prednášateľov a kontakty nájdete na :

http://www.gospa.sk./downloads/Seminare%20SK%202014.pdf
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?

dlitbové spoločenSvetlo Máriino je mo
a posolstiev Panstvo. V duchu evanjelia
cestou svätosti, aby
ny Márie chceme ísť
m viery pre iných.
náš život bol svedectvo
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
S V E T L O
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INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ

KOORDINÁTORI
SM

SLOVENSKY:
www.gospa.sk
ČESKY:
www.medju.com
RUSKY:
www.medjugorje.ru
UKRAJINSKY:
www.gospa.com.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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