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

MODLITBOVÝ
ÚMYSEL
NA MESIAC:

„Drahé deti!

modlime sa
ZA POKOJ
VOJNOU
ZACHVÁTENÝCH
OBLASTIACH.

25. FESTIVAL MLADÝCH

V tomto čísle
Úvahy pre modlitbové
skupiny
Posolstvá na tému
„Duch Svätý...“

Neuvedomujete si, aké milosti žijete v tomto čase, v ktorom
vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili a obrátili.
Vráťte sa k Bohu a modlitbe a nech vo vašich srdciach,
rodinách a spoločenstvách zavládne modlitba, aby vás Duch
Svätý viedol a podnecoval, aby ste boli každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu a jeho plán pre každého z vás. Som
s vami a so svätými a anjelmi sa prihováram za vás.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

31. 07. – 6. 8. 2014.
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HĽA, TVOJA MATKA
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„V škole Lásky“
Fra Slavko Barbarić:
7
Oáza pokoja, dobroty a lásky
Pohľad na rodinu
očami Cirkvi
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SVEDECTVO
„Neboj sa, ja som tu“.
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Viac informácií o priamom prenose programu z Medţugoria
v slovenskom jazyku (audio/video) nájdete na str. 10

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

VRÁŤTE SA K BOHU A MODLITBE
Počúvajúc posolstvo Panny Márie vidíme ako sa ľudské srdce ťaţko
mení a otvára Boţej milosti. Panna
Mária ako matka svojimi materinskými očami a srdcom vidí duchovný
stav človeka a sveta. Pozná diagnózu,
ale aj liek ľudskej duchovnej nemoci.
Človek urobil veľké pokroky
v civilizačnom a technickom zmysle,
ale v duchovnom akoby napredoval
málo. Aj v čase, kým Jeţiš chodil
v tele po tejto zemi, ţiadali od neho

„Vtedy mu povedali niektorí zákonníci
a farizeji: ’Učiteľ, chceme vidieť nejaké, znamenie od teba. ’On im povedal:
’Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba
ak znamenie proroka Jonáša.“(Mt 12,
38-39). Jeţiš dobre vie, čo je
v ľudskom srdci a v akom rozpoloţení
a predsudkami prichádzajú k nemu
farizeji. Kvôli tomu sa nám môţe
zdať, ţe Jeţišove slová sú veľmi hrubé. Preto ich tvrdosťou slova chce potrestať a pobúriť.
Boh nám zanechal veľa znakov
svojej prítomnosti.
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal
večný život“ (Jn 3,
16). Daroval nám
sviatosti svojej milosti a blízkosti. Zaloţil Cirkev, aby bola trvalým znakom
jeho prítomnosti na
Zdroj: https://smisaozivota.wordpress.com/page/11/
tejto zemi. Jeţišov
kríţ nám hovorí,
...Potrebujeme nielen telesné oči, ale ešte
nakoľko nás Boh
miloval.
Boh
sa
viac duchovné, ktorými budeme môcť
v Jeţišovi sklonil
vidieť a rozpoznať milosti, ktoré nám Boh
k nohám človeka,
daruje v tomto čase...
aby ho pozdvihol.
Boh neprestáva hoznaky, aby mu uverili. Boli slepí
voriť, povzbudzovať a čakať človeka,
v jeho osobe rozpoznať Boţí príchod
aby sa k nemu vrátil. V tomto našom
medzi nich. Jeţiš vyslovuje tvrdé sločase to koná cez matku svojho Syna
vá vtedy, keď nie je schopný
Jeţiša. Dĺţka zjavení Panny Márie
preniknúť do zatvrdilého človeka, plnám hovorí o Boţej trpezlivosti
ného egoizmu a pyšného srdca.
a láske.
V Matúšovom evanjeliu čítame:
A teraz je rad na človeku, aby
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prišiel k Bohu v stave viery a pokory.
Boh je pred pyšným a zatvoreným
srdcom bezmocný. Svätý Jakub nás
učí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (Jak 4, 6).
Drahé deti, neuvedomujete si,
aké milosti žijete v tomto čase.
Potrebujeme nielen telesné oči,
ale ešte viac duchovné, ktorými budeme môcť vidieť a rozpoznať milosti,
ktoré nám Boh daruje v tomto čase.
Preto nás Panna Mária povzbudzuje
k silnému a jedinému prostriedku,
vďaka ktorému naše duchovné oči
nadobúdajú zrak a to je modlitba.
Bez modlitby sa na nás vyplní Izaiášovo proroctvo, ktoré Jeţiš sám cituje: „Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo
proroctvo: "Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte.
Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami
ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby
som ich nemohol uzdraviť“ (Mt 13, 1415).
Pri Bohu, v nebeskej sláve máme
Matku, mocnú Orodovnicu a Sprostredkovateľku. Ona sa nás nevzdala.
To je jej materinská úloha, ktorú plní
do konca sveta. Ani po Nanebovzatí
neopustila túto spásonosnú úlohu,
ale pokračuje v získavaní milostí večného spasenia ako naša Sprostredkovateľka. V zjaveniach Panny Márie
pociťujeme jej starostlivosť o nás,
o naše potreby a núdzu. Je postavená
medzi svojho Boha a nás v našich pozemských utrpeniach a potrebách,
aby spolu s anjelmi a svätými orodovala za nás. Ona je medzi Bohom
a nami ako Matka, ktorá má právo
postaviť pred svojho Syna všetky naše potreby.
Počúvajme našu nebeskú Matku, vráťme sa k Bohu a modlitbe, aby
nám svojím príhovorom mohla pomôcť u Najvyššieho.
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...Ona je medzi Bohom
a nami ako Matka, ktorá má
právo postaviť pred svojho
Syna všetky naše potreby...
Modlitba
Panna Mária, Ty, ktorá si bola
s pokorou a veľkodušnosťou
„služobnicou Pána“ udeľ nám tvoju
pripravenosť pre službu Bohu
a spasenie sveta. V tvojom materinskom srdci nachádzajú miesto všetky
ľudské srdcia a všetky naše potreby.
Zhliadni, Panna Mária, na všetky nebezpečenstvá a nešťastia, čo ohrozujú
ľudské životy. Zhliadni a prihováraj sa
za všetkých tých ľudí, v srdciach ktorých sa začína vojna a nenávisť. Nech
pokoj, ktorý je v tvojom materinskom
srdci zvíťazí nad každým nepokojom,
nenávisťou a vojnou, ktorá je dielom
satana. Oroduj za všetkých , ktorých
životy sú ohrozené vojnou, nech sa
usídli Kristov pokoj a plnosť života.
Amen.

Fra Ljubo Kurtović
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NECH VÁS DUCH SVÄTÝ VEDIE A PODNECUJE

...Matkina prítomnosť odháňa
strach, paniku...
Máriino povzbudenie je pre naše vyprahnuté srdcia ako kvapka
rosy. Vizionári nám často opakujú:
„Nie je moţné predstaviť si, akú
obrovskú milosť nám dáva Boh skrze Máriinu prítomnosť.―
A my? Moţno sme si na to navykli alebo nás oslepil svet
a nevidíme.
Je smutné počuť, keď nám Mária hovorí: „Neuvedomujete si, aké
milosti žijete v tomto čase, v ktorom
vám Najvyšší dáva znamenia, aby
ste sa otvorili a obrátili...“ „Pán mi
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dovolil, aby som vám znovu povedala, že žijete v milostivom čase.
Neuvedomujete si, deti moje, že
Boh vám dáva veľkú príležitosť,
aby ste sa obrátili a žili v pokoji a
láske. Ste tak slepí a naviazaní na
pozemské veci a myslíte na pozemský život. Boh ma poslal, aby
som vás viedla k večnému životu.
Ja, deti moje, nie som unavená,
hoci vidím vaše srdcia oťažené a
unavené zo všetkého toho, čo je
milosť a dar“ (25. 10. 2006). „Deti
moje, žijete v čase, v ktorom vám
Boh dáva veľké milosti, a vy ich
neviete využiť. Staráte sa o všetko
iné, ale o dušu a duchovný život
najmenej“ (25. 3. 2001).
Matka nás však nenecháva
bez pomoci. Ona nazve pravým
menom, čo sa deje s nami, ale
hneď nám ponúka i pomoc, radí
nám ako vyriešiť situáciu, v ktorej
sa nachádzame.
I dnes je jej ponuka riešenia
veľmi jednoduchá – modlitba
a neobyčajná moc pôsobenia Ducha Svätého.
Často ani sami nevieme, čo
sa s nami deje, zmietame sa v rôznych
duchovných
zápasoch.
A napokon vidíme, ţe celý svet
prechádza búrlivými krízami. Matkina prítomnosť odháňa strach, paniku. Matka je tu. Ona nás jednoducho
volá vrátiť sa k Bohu, modliť sa
k Duchu Svätému. Keď si kladieme
otázky, nevieme ako riešiť problémy,
jednoducho volajme „Duchu Svätý
príď.―
Duch Svätý je sila, ktorú nemôţeš len tak zastaviť. Nebeská Matka
sama zakúsila jeho moc, keď sa v nej
počal jeho mocou Boţí Syn. Duch
Svätý veľmi miluje Máriu, keď sa
k nemu modlíme s ňou, dejú sa
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zázraky.
Sv. Grignon Montfortský, nám
zveruje krásne veci o spolupráci Márii s Duchom Svätým: „Mária spolu s
Duchom Svätým vytvorila to najväčšie, čo kedy bolo a čo kedy bude –

sa vţdy ponáhľa pomáhať ona. Nikdy
sa neunaviť v láske. „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“ (2. 1. 2014).
„Pozývam vás a
...len táto výnimočná a zázračná Panna
prichádzam medzi
môže vytvoriť v spojení s Duchom Svätým vás, pretože vás poneobyčajné a zázračné veci...
trebujem. Potrebujem apoštolov čistéBohočloveka; a následne vytvorí veľho srdca. Modlím sa a proste aj vy,
ké veci v posledných časoch. Jej Boh
aby vás Duch Svätý uschopnil a viezveril formáciu a výchovu veľkých
dol, aby vás osvietil a naplnil láskou
svätcov, ktorí budú ţiť pri konci svea pokorou. Modlite sa, aby vás naplnil
ta; lebo len táto výnimočná a zázračmilosťou a milosrdenstvom. Deti moje,
ná Panna môţe vytvoriť v spojení s
až potom mi budete rozumieť. Až poDuchom Svätým neobyčajné a zátom pochopíte moju bolesť kvôli tým,
zračné veci. Keď ju Duch Svätý, jej
ktorí nespoznali Božiu lásku. Potom
Ţeních, nájde v duši veriaceho, ponámi budete môcť pomáhať“ (2.10.
hľa sa tam vstúpiť a vlieva sa do nej
2012) „Drahé deti, s veľkou láskou a
v takej miere, v akej táto duša dala
trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vapriestor jeho Neveste.―
še srdcia podľa svojho srdca. UsiluAby sme sa mohli naplno otvoriť
jem sa vás svojím príkladom naučiť
pre pôsobenie Ducha Svätého, stačí
pokore, múdrosti a láske, pretože vás
ak sa úplne odovzdáme, zasvätíme
potrebujem, Nemôžem bez vás, deti
Panne Márii. Ona sa postará o všetko
moje“ (2. 1. 2013).
ostatné. Privedie nás k slúţeniu, tiModlitba:
chému, nenápadnému darovaniu sa.
Tak to môţe iba ona. Rásť v škole
Príď Duchu Svätý, príď na mocný
lásky pod Máriiným vedením znamepríhovor
Nepoškvrneného Srdca Panná stávať sa maličkým a pokorným.
ny Márie, Tvojej milovanej nevesty.
Učiť sa od nej robiť malé veci
Amen.
s veľkou láskou, ţiť prítomnú chvíľu
Terézia Gažiová
s láskou, ponáhľať sa pomáhať ako

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 2. 8. 2014.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA POKOJ VOJNOU ZACHVÁTENÝCH OBLASTIACH .
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DUCH SVÄTÝ...
...Deti moje,
otvoreným srdcom,
plným lásky
úpenlivo volajte meno nebeského Otca, aby
vás osvietil Duchom Svätým. Skrze Ducha Svätého
sa stanete prameňom Božej lásky. Z
tohto prameňa budú
piť všetci, ktorí nepoznajú môjho Syna, všetci,
ktorí žíznia po láske a pokoji môjho Syna...
(2. apríl 2014)

...Každá modlitba, ktorá prichádza z lásky, vás zjednocuje s mojím Synom a Duchom
Svätým. A Duch Svätý vás
osvecuje a robí mojimi apoštolmi, apoštolmi, ktorí všetko, čo budú robiť, budú robiť
v mene Pánovom. Budú sa
modliť skutkami a nielen slovami, pretože milujú môjho
Syna a chápu cestu pravdy,
ktorá vedie k večnému
životu... (2.jún 2014)

...Dnes vás pozývam, aby ste
sa modlitbou otvorili Bohu
tak, aby Duch Svätý začal
vo vás a skrze vás konať
zázraky... modlite sa,
modlite sa, modlite sa a
robte to, čo vám vnukne
Duch Svätý...
(25. máj 1993)

...Nech je vaše srdce
pripravené počúvať
a žiť všetko to, čo
má Duch Svätý vo
svojom pláne s
každým z vás.
Deti moje, dovoľte
Duchu
Svätému, aby
vás
viedol
cestou prav...Pozývam vás, deti moje,
dy a spásy
aby ste boli mojimi apoštolmi
k večnému
pokoja a lásky vo svojich roživotu...
dinách a vo svete. Modlite
sa, aby vás Duch Svätý
(25. máj
osvietil a viedol po ceste
1998)
svätosti... (25. jún
2005)
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Oáza pokoja, dobroty a lásky
„Drahé deti! Dnes ako nikdy vás pozývam, aby ste
prežívali moje posolstvá a premieňali ich do životnej praxe. Prišla som k vám, aby som vám pomohla, a preto vás volám, aby ste menili život, lebo ste
sa vydali na nešťastnú cestu, cestu zatratenia. Keď
som vám hovorila: obráťte sa, modlite sa, postite
sa, zmierujte sa, prijímali ste tieto posolstvá povrchne. Začali ste podľa nich žiť, ale potom ste ich
zanechali, pretože je vám to ťažké. Nie, drahé deti!
Ak je niečo dobré, potrebujete v dobrom vytrvať, a
nie si myslieť: Boh ma nevidí, nepočuje, nepomáha.
A vy ste sa takto kvôli svojim úbohým záujmom
zriekli Boha i mňa. Prostredníctvom vás som chcela vytvoriť oázu pokoja, lásky a dobroty. Boh chcel, aby ste svojou láskou a s
jeho pomocou robili zázraky a tak boli príkladom. Preto, hľa, čo vám poviem:
satan sa zahráva s vami a s vašimi dušami. A ja vám nemôžem pomôcť, lebo
ste ďaleko od môjho srdca. Preto sa modlite, prežívajte moje posolstvá, a potom uvidíte zázraky Božej lásky vo svojom každodennom živote. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. marec 1992)
Do konca jedenásteho roku zjavení Panna Mária v 62 posolstvách – štvrtkových aj
mesačných – spomenula slovo láska. O nich
sme rozjímali. Končiac tento okruh našich
rozjímaní pred jedenástym výročím zjavení
a bezprostredne pred začiatkom vojny v Bosne
a Hercegovine, toto posolstvo zaznelo
v mnohých srdciach ako napomenutie, ako
výčitka. Zdá sa, akoby Panna Mária svoju zástavu, ktorú pred nami niesla 11 rokov povzbudzujúc nás k pokoju a vychovávajúc nás
v láske, spustila na pol ţrde. V skutočnosti
hovorí o neúspechu s nami. Vyčíta nám, ţe
sme povrchní v uskutočňovaní posolstiev, ţe
nemáme dostatok vytrvalosti. A potom sa sťaţujeme, obviňujúc Boha,ktorý akoby nevidel,
akoby nepočul, akoby nepomáhal. Osobitne
zazneli slová, ţe z nás chcela vytvoriť oázu
pokoja, dobroty a lásky a my sme sa vydali
cestou záhuby. Toto je protichodná cesta cesty pokoja. To je smer, ktorý radí satan.
V takýchto prípadoch, keďţe sme slobodní, je
Boh bezmocní a ani Mária nemôţe viac pomôcť. Aj tak prvý krok je na nás. Prijať posolstvá znamená dovoliť Bohu, aby opäť konal
zázraky.
Prišla vojna – strašná, hrozná. Padlo
mnoho obetí, boli spálené mnohé domy
a kostoly. Je veľa utrpenia, smútku, súţenia,
rán na duši i na tele. Teraz sa vynára otázka:
Mohli sme sa dôkladným obrátením, pôstom
a modlitbou vyhnúť tejto vojne a všetkému, čo
sa stalo? Podaktorí sú presvedčení, ţe táto
vojna je trest, pretoţe sme nepočúvali Boţí
S V E T L O
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hlas. Je ťaţké odpovedať na túto otázku. Ale
faktom je, ţe táto vojna bola predpovedaná 10
rokov pred začiatkom pri zjavení 26.
júna1981, keď Panna Mária plakala a pozývala k modlitbe a pôstu, aby sa zastavili vojny.
Ani jedna vojna nevzbudila toľko modlitieb
ako táto. Ľudia sa modlili po celom svete. A
ani farské spoločenstvo, aspoň pekný počet,
v tomto nezaváhalo. Vojna nie je odpoveďou
na naše modlitby a pôsty, ale pokoj, ktorý nasleduje, bude veľkým darom. Určite by situácia mohla byť aj iná, keby sme všetci prijali
Boţie pozvania. Keďţe mnohí neuverili, ţe
Panna Mária prichádza, mohli aspoň pochopiť, ţe je potrebný pokoj a ţe si ho môţeme
vyprosiť.
Smútiac nad všetkými obeťami a plačúc
za nimi, predsa nám ostáva nádej, ţe z tejto
situácie vyjdeme schopní ţiť v pokoji.
A s touto nádejou odovzdávam túto knihu
a znovu vyjadrujem prianie, aby v kaţdom
človeku vzbudila hlbokú túţbu po láske a aby
sa kaţdý otvoril ako jarný kvet pôsobeniu Boţej lásky. A pokoj príde. Stretne sa so spravodlivosťou a objímu sa v kaţdej rodine, Cirkvi a svete. Toto je mariánsky čas. Skrze ňu,
Kráľovnú pokoja a Kráľovnú prorokov, môţe
Boh pokračovať v pôsobení. Kaţdý sa môţe
stať oázou pokoja, dobroty a lásky. Nech sa
stane!
„Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s
vami všetkými.“ (2Sol 3, 16)
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POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…
plán. Ak sa dieťa počne, jednoznačne
sa tým vţdy prejaví Boţí plán. Dieťa tu
uţ je - najskôr hlboko skryté v matkinom lone. Tajomstvo ţivota skryté v
jednej bunke, ktorá potom rastie takou explóziou sily ţivota, aká nenastane uţ nikdy potom. Tempo vývinu dieťatka je závratné. A človek prerušuje tento beh
ţivota a snaţí sa svoje
rozhodnutie
všemoţne
ospravedlniť. Snaţí sa
dômyselne zdôvodniť, ţe
to ešte nie je ľudský ţivot. Vymýšľa si zavádzajúce pojmy, aby sa vyhol
jedinému
slovu
—
„človek―.
Štádia vývinu opisuje tak,
Zdroj:http://www.wday.ru/stil-zhizny/
aby ukryl pravdu o človekop/rodovoe-derevo-pamyat-na-veka/
čenstve, aby zamlčal, ţe
to, čo nazýva embryom,
...Každý človek je darom pre ľudstvo a
je skutočný človek.
„Keď z manželského
má splniť nejakú úlohu - tajomstvo
spojenia
oboch sa narodí
predurčenia sa skrýva v procese vývinu...
nový človek, tento prináša
na
svet
zvláštny
obraz a podobu sa... Boh stvoril človeka na svoj
motného Boha: v biológii plodenia
obraz a podobu... najskôr Boh tvorí
je zapísaný rodokmeň osoby" (List ročloveka ako muţa alebo ţenu a aţ podinám, 9).
tom sa takýto človek narodí.
Vývoj človeka má vzbudzovať obRodičia... spolupracujú s Boţím
div. Obdiv nad zázrakom vývinu z
plánom, dieťa, teda nový človek, vznidvoch mikroskopických čiastočiek, v
ká vţdy zo Stvoriteľovho rozhodnutia.
ktorých je obsiahnuté všetko, čo ťa
Rodičia sú len nástroje, ktoré svetu
tvorí. Tento ľudský ţivot sa rozvíja a
zjavujú Boţiu stvoriteľskú moc. Nový
svojou prítomnosťou obohacuje nielen
ľudský ţivot vzniká v matke ako tarodičov, ale celý svet. Kaţdý človek je
jomstvo, ktoré je skryté pred všetkými
darom pre ľudstvo a má splniť nejakú
ľuďmi, dokonca aj pred ňou samou, a
úlohu - tajomstvo predurčenia sa
od tejto chvíle bude existovať naveky.
skrýva v procese vývinu. A rastie čloMálo rodičov si uvedomuje, ţe
vek aj jeho telo. A toto zázračne utkamajú toľko detí, koľko počali, a nielen
né telo tieţ vyjadruje ľudskú osobu a
toľko, koľko sa narodilo. Počatie predmá dôstojnosť osoby.
chádza narodenie. Obdobie medzi počatím a narodením je v súčasnosti obdobím najväčšieho ohrozenia ľudskéMyšlienky sú vybrané z knihy:
ho ţivota.
Rodinám, aby boli silné v Bohu…,
Úlohou rodičov je pochopiť Boţí
Wanda Póltawska (SALI-FOTO, 2010).
„Rodokmeň osoby je spojený predovšetkým s večnosťou Boha a len potom s ľudským otcovstvom a materstvom, ktoré sa uskutočňujú v čase. V
momente počatia je človek upriamený
na večnosť Boha“ (List rodinám, 9)
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SVEDECTVO

„DRAHÉ DETI, OTVORTE SVOJE SRDCIA,
OSTATNÉ UROBÍM JA SAMA.“
Ste najmladší z vizionárov. V roku
1981 ste mali len 10 rokov. Ako ste to
všetko prežívali?
Bol som ako každé iné dieťa. Tak
som aj žil, len s niečím viac, čo som dostal
v živote a to bol Boh v mojom srdci. To je
to, čo by sme potrebovali mať všetci. Ak
máme Boha, máme všetko. Máme vieru.
Vieme, ktorú cestu si vybrať, vieme, čo je
dobré a čo zlé. Keď som prvýkrát videl
Pannu Máriu, hneď som v srdci pocítil, že

sa pre mňa začína nový život. Na začiatku
to nebolo ľahké. Keď nás Panna Mária
pozvala, aby sme žili jej posolstvá, ja som
ani nevedel, čo niektoré znamenajú. Modliť sa tri ružence a nikdy predtým som sa
toľko nemodlil; modliť sa za pokoj a ja som
si vždy myslel, že máme pokoj,
v skutočnosti som nevedel, čo je nepokoj.
Postite sa, obráťte sa... ani som len netušil, čo znamená obrátiť sa. Ale skutočne
je dôležité, čo Panna Mária hovorí: „Drahé
deti, otvorte svoje srdcia, ostatné urobím ja
sama.“ Naozaj je to tak! Musíme sa odovzdať Panne Márii a ona nás bude viesť
našim životom. Ona nám ukáže ako žiť jej
posolstvá. Pomôže nám vo všetkom, len
musíme byť pripravení. Musíme Panne
Márii povedať svoje „áno“.
Ako sa v tých chvíľach zachovala
vaša mama, nakoľko ste jedináčik?
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Na začiatku, keď som povedal, že
som videl Pannu Máriu, musím priznať, že
jej reakcie neboli veľmi dobré, pretože to
pre ňu bolo vyslovovanie Božieho mena
nadarmo... Keď mama videla moje
premeny, lebo vedela, aký som dovtedy
bol, začala veriť. A mama ako každá
mama, je vždy ustarostená. Viete, že na
začiatku boli aj ťažkosti s políciou. Rodičia
sa vždy starali, aby sa nám nestalo nič zlé.
Bohu vďaka, vždy nás podporovali
a chránili, ako aj naši farníci. Naozaj,
každému musím povedať jedno veľké ďakujem.
Panna Mária Vám a Vicke ukázala
raj. Ako to vyzeralo? Aký je to pocit
vidieť raj?
Predovšetkým chcem všetkým povedať, že raj sa naozaj nedá opísať. Áno,
mne a Vicke Panna Mária ukázala raj. Videli sme ten nekonečný priestor. Videli
sme jedno zvláštne svetlo, ktoré som tu na
zemi nikdy nevidel ani nezažil. Videli sme
veľa ľudí, ktorí sa v raji modlili. Aký vo
mne zostal pocit a čo si ja myslím o raji, je
pokoj a radosť, ktorú tam cítiť. Vtedy som
mal jedenásť rokov a predstavte si moje
prekvapenie, keď nám Panna Mária povedala, že nás zoberie do raja. Pomyslel som
si, že je to koniec, že zomriem. Keď ako
chlapec rozmýšľaš o smrti, myslíš si, že je
to hrozná vec; keď si dieťa, nerozmýšľaš
o smrti ako dospelý človek ako som ja
teraz. Takže ja som si myslel, že zomriem
a povedal som Panne Márii: „Panna Mária
vezmi si Vicku, mama má iba mňa.“ Potom som sa dlho modlil, aby som mohol
pochopiť raj. A môžem vám povedať, že raj
nie je to, čo vidíme očami. Raj je to, čo
máme vo svojom srdci. V jednom som si
istý – ak my tu na zemi naozaj žijeme
s Bohom a ak je on na prvom mieste, potom máme raj vo svojom srdci. Ľudia sa
vždy pýtajú a možno je to prvá otázka,
ktorú mi pútnici dávajú: „Aký je raj?“
Myslím si, že by sa vždy, v každom
okamihu svojho života mali opýtať: „Sme
pripravení ísť do raja? Som teraz, ak ma
Boh pozve, pripravený ísť do raja?“Myslím
si, že toto sú najdôležitejšie otázky.
Vizionár Jakov Čolo
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25. FESTIVAL MLADÝCH
Medzinárodné modlitbové stretnutie mladých
Medžugorie 31. 07. – 6. 8. 2014.

HĽA, TVOJA MATKA
Milí priatelia,
chceme vám s radosťou oznámiť správu o spustení
PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEDŢUGORIA V SLOVENSKOM
JAZYKU cez internet. Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z
webovej stránky Informačného centra Medţugorie na Slovensku „ICM―
www.medjugorje.sk , ktorá bude spustená tieţ v tento deň.
Je veľkou milosťou tohto času, ţe celý program Medzinárodného stretnutia
mládeţe - 25. ročníka Mladifestu, môţeme uţ sledovať v slovenčine nielen po celom Slovensku, ale aj vo svete. Takto môţeme spoločne preţívať blízkosť a dotyk
Panny Márie v našich domovoch a rodinách v priamom spojení s miestom,
„kde sa Nebo dotýka Zeme‖, s Medţugorím.
Informačné centrum Medţugorie „ICM― na Slovensku (www.medjugorje.sk)
je oficiálnou webovou stránkou Medţugoria
pod záštitou farského úradu Medţugorie.
Viac informácií o vysielaní a o moţnosti ako podporiť aj túto finančne
náročnú sluţbu nájdete na stránke www.medjugorje.sk.
V prípade otázok a informácií o prenose programu a ICM nás môţete kontaktovať mailom na adrese info@medjugorje.sk

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)


25. Medzinárodné stretnutie mládeže—Festival mladých: 31.7—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
om viery pre iných.
náš ţivot bol svedectv
iša – Svetlo sveta Chceme prinášať Jeţ
na tie
konkrétnym spôsobom
aţíme sa pomáSn
.
me
ţije
miesta, kde
viery v našich farhať pri obnove ţivota
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 kaţdý 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
týţdeň. Spoločne sa modlia ruţenec na úmysly Panny
Márie, čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby blíţnych. 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 moţné, členovia v tento deň organizujú
modlitbové stretnutie. Modlia sa tri ruţence, 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
|11|
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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 moţnosť
sa vám objaví v modrom rámčeku ‗Live streaming Medjugorje - smooth
player‗. A po kliknutí na túto kolonku môţete spolu s nami sledovať večerný modlitbový program z Medţugoria.]

Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na
účet:
Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o.
Banka: Slovenská sporiteľňa (Erste Group bank)
číslo účtu: 5058517603 / 0900;
IBAN: SK5409000000005058517603
BIC/SWIFT: GIBASKBX
IČO: 45743304
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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