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

MODLITBOVÝ
ÚMYSEL
NA MESIAC:
modlime sa
ZA POKOJ,
KTORÝ JE

DRAHOCENNÝM
DAROM

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli aj vy ako hviezdy, ktoré svojou žiarou dávajú druhým svetlo a krásu, aby sa
radovali. Deti moje, buďte aj vy žiarou, krásou, radosťou a pokojom, a hlavne modlitbou pre všetkých, ktorí sú ďaleko od mojej
lásky a lásky môjho Syna Ježiša. Deti moje, vydávajte o svojej
viere a modlitbe svedectvo v radosti, v radosti viery, ktorá je vo
vašich srdciach. A modlite sa za pokoj, ktorý je vzácnym darom
od Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA

OD BOHA.

2. október 2014, Medžugorie
cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo

„Drahé deti! Materinskou láskou vás prosím, milujte jedny dru-
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hých. Nech je vo vašich srdciach, tak ako to chcel môj Syn od
samého začiatku – na prvom mieste láska k nebeskému Otcovi
a k svojmu blížnemu nad všetko pozemské. Moje drahé deti, či
nerozoznávate znamenia čias? Či nerozoznávate, že všetko okolo vás, všetko, čo sa deje je preto, že niet lásky? Pochopte, že
spása je v pravých hodnotách. Prijmite moc nebeského Otca,
milujte ho a uctievajte. Kráčajte po stopách môjho Syna. Vy, deti moje, apoštoli moji drahí, vy sa vždy znova zhromažďujete
okolo mňa, pretože ste smädní. Ste smädní po pokoji, láske
a šťastí. Napite sa z mojich rúk. Moje ruky vám ponúkajú môjho
Syna, ktorý je prameňom čistej vody. On oživí vašu vieru
a očistí vaše srdcia, pretože môj Syn miluje čisté srdcia a čisté
srdcia milujú môjho Syna. Len čisté srdcia sú pokorné a majú
pevnú vieru. Také srdcia od vás žiadam, deti moje. Môj Syn mi
povedal, že som Matkou celého sveta. Vás, ktorí ma takú prijímate, prosím, aby ste mi svojím životom, modlitbou a obetou pomohli, aby ma všetky moje deti prijali ako matku, aby som ich
mohla viesť k prameňu čistej vody. Ďakujem vám. Moje drahé
deti, keď vám vaši pastieri svojimi požehnanými rukami dávajú
telo môjho Syna, vždy v srdci poďakujte môjmu Synovi za obetu
a za pastierov, ktorých vám vždy znova dáva.“

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

VYDÁVAJTE SVEDECTVO O VIERE
A MODLITBE V RADOSTI
Blahoslavená Panna Mária vo
svojich posolstvách, ktoré nám hovorí, často používa obrazy z nášho
každodenného života. To sú obrazy
prírody, slnka, plodov, kvetov, vody,
prameňa. Všetky tieto obrazy, znaky
sú našimi vnútornými potrebami a
túžbami po Bohu. Vieme, ako Ježiš
vo svojich podobenstvách obrazmi
z každodenného života približoval
svojim poslucháčom duchovnú realitu Božieho kráľovstva. Duchovné
skutočnosti sú pre nás neviditeľné,
ale to neznamená, že neexistujú.
Vieru, lásku, dôveru, pravdu, spravodlivosť, poctivosť nevidíme telesnými zmyslami, ale ich prežívame
ako našu túžbu a potrebu. Bez du-

chovnej skutočnosti by sme boli duchovne mŕtvy, nemali by sme v sebe
života.
Toľko sme toho prijali od druhých ľudí. Aj život nám Boh dal skrze druhých ľudí. Bez druhých ľudí
by sme neexistovali. K Bohu prichádzame skrze iných ľudí. Aj my sami
sme prijali veľa svetla, viery, poznania, lásky od druhých ľudí. Sme pozvaní druhým osvecovať cestu, byť
svetlom. Sme pozvaní zanechať stopu, ktorá druhým označí cestu.
V tomto posolstve nás Panna Mária
osobitným spôsobom pozýva byť
svetlom pre druhých, podľa ktorého
aj oni spoznajú Božiu krásu.
„Deti moje, vydávajte o svojej
viere a modlitbe svedectvo v radosti“
– hovorí nám Panna Mária v tomto
posolstve. Vieme, že život Panny
Márie nebol ľahký ani pohodlný. Celý jej pozemský život je naplnený
bolesťami a utrpením. Zvestovaním
sa začal jej životný kríž. Môžeme sa
opýtať: Ako niekto, koho život je súženie a muka, môže
povedať: „Velebí moja duša
...Sme pozvaní Pána!“ Panna Mária to
druhým
mohla povedať, pretože celý
osvecovať cestu, jej život, všetkou jej útechou
a zmyslom bol Boh. Nepriabyť svetlom.
teľom skutočnej radosti nie
Sme pozvaní
zanechať stopu, je utrpenie, ale sebeckosť.
Svet okolo nás je smutný.
ktorá druhým
Tento smútok sa rodí zo saoznačí cestu... moľúbeho a žiadostivého
srdca, ktoré hľadá povrchné
pôžitky plodiace duchovnú
prázdnotu a úzkosť.
Pápež František vo svo-
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...Len ten, kto sa
cíti prijatý, komu je
odpustené a kto je
Ježišom milovaný
môže byť radostný.
Pán nám napriek
našej nedokonalosti
dáva svoju lásku,
blízkosť, silu a slovo,
a dáva zmysel
nášmu životu...

jej Apoštolskej exhortácii Radosť
evanjelia hovorí práve o radosti,
ktorá vychádza zo stretnutia
s Ježišom. Len ten, kto sa stretne
s Ježišom, je oslobodený od hriechu, smútku, duchovnej prázdnoty
a osamelosti. S Ježišom Kristom sa
vždy znova rodí radosť. Prameňom
radosti je Ježiš. Len ten, kto sa cíti
prijatý, komu je odpustené a kto je
Ježišom milovaný môže byť radostný. Pán nám napriek našej nedokonalosti dáva svoju lásku, blízkosť,
silu a slovo, a dáva zmysel nášmu
životu.
„Tvoje srdce vie, že život bez neho nie je ten istý; a teda to, čo si objavil, čo ti pomáha žiť a čo ti dáva
nádej – to je to, čo máš odovzdať
druhým“ (Radosť evanjelia 121).
Nikto nie je vylúčený z radosti,
ktorú daruje Pán. K tejto radosti
nás pozýva Panna Mária, ktorá svojou materinskou blízkosťou osvecuje a ukazuje cestu mnohým dušiam
a srdciam, ktoré ju nasledujú.
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Modlitba
Panna Mária, ty, ktorá si vierou
prijala Slovo života, ty, ktorá si nevesta Ducha Svätého vypros nám
otvorenosť srdca, aby sme aj my
mohli Pánovi každý deň povedať
svoje „áno“.
Panna Mária, ty, ktorá si Hviezda ranná, neprestaň nám osvecovať
cestu k Ježišovi, ktorý jediný nám
daruje pravý pokoj a radosť. Vďaka
ti za mnohé duše a srdcia, ktoré skrze tvoje zjave nia, posols tv á
a blízkosť našli cestu k Ježišovi. Vypros nám aj dnes od svojho Syna,
Panna Mária, to, čo nemáme
a potrebujeme, tak ako si to urobila
v Káne Galilejskej.
Chceme počúvať a nasledovať
všetko, čo nám hovorí tvoj Syn, aby
sme mohli zakusovať pravú radosť
života. Amen.
Fra Ljubo Kurtović
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I VY BUĎTE HVIEZDY

...Byť Máriinou hviezdou
znamená svietiť v noci,
mať srdce matky...
Cirkev nazýva Pannu Máriu
Hviezdou morskou, Hviezdou rannou. Ona ukazuje cestu putujúcim
v temnej noci. Je Hviezdou rannou,
ktorá vychádza prvá ako úsvit
nádeje. Panna Mária je bezpečný
prístav, matka Svetla. Tam, kde je
matka cítime sa v bezpečí, v srdci
rodiny. Jej materinská prítomnosť
vyžaruje dobrotu, pokoj. Ona je naša
hviezda, náš ideál a vzor, ktorý
chceme nasledovať.
Dnes nás pozýva – i vy
buďte to, čo ja – buďte hviezdy. Byť
Máriinou hviezdou znamená svietiť
v noci, mať srdce matky. Naše pozvanie do týchto dní je podobať sa
Márii. Nasledujme ju v skrytom živote modlitby a v slúžení. Zamilujme si jej pokoru, tichosť, odpoveď
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na Božiu vôľu. Máriiným srdcom
vyžarujme dobrotu, nádej.
Ako sa to má uskutočňovať,
nám Mária konkrétne hovorí vo
svojich posolstvách: „Dnes vás
pozývam materinským srdcom k
láske k blížnemu. Deti moje,
zastavte sa. V očiach svojho brata
viďte Ježiša, môjho Syna. Ak
vidíte radosť, radujte sa s ním. Ak
je bolesť v očiach vášho brata,
svojou nežnosťou a dobrotou ju
odožeňte, pretože bez lásky ste
stratení. Iba láska jediná je
účinná,
ona koná zázraky“ (2.9.2008).
„Deti moje, buďte pokorní.
Cez vašu pokoru chce Boh svojou
múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecov ať
do brými
sku tkami“ (2.12.2008).
„Nedovoľte, aby vás tma
pohltila. Z hĺbky srdca zvolajte k
môjmu Synovi. Jeho meno rozháňa i najväčšiu tmu“ (2.5.2009).
„Osloboďte sa od všetkého z
minulosti, čo vás zaťažuje a dáva
pocit viny, všetkého, čo vás voviedlo
do klamstva – tmy. Prijmite
svetlo“(2.6.2010).
„S materinskou vytrvalosťou a
láskou vám prinášam svetlo života,
aby vo vás zničilo tmu smrti. Dajte mi
svoje srdcia, aby som ich mohla
prežiariť svetlom života, mojím
Synom“ (2.11.2010).
„Deti moje, viera je to jediné, čo
vám v životných skúškach dá silu.
Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty
nádeje. Ja som s vami. Zhromažďujem vás okolo seba, pretože vám
chcem pomôcť, aby ste vy mohli
pomáhať svojim blížnym v odkrývaní
viery, jedinej životnej radosti
a šťastia“ (2.10.2008).
Podobať sa Márii, znamená dať
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sa
jej
úplne
k dispozícii a takto jej
srdcom
vyžarovať
Ježiša.
Krstom sme prijali svetlo Kristovo.
Častým
prijímaním
eucharistie, životom
v milosti posväcujúcej, dobrými skutkami,
rozhodnutím
sa pre dobro, sa
svetlo našej viery
z v ä č š u j e .
Každodenným úsilím
o hlboký duchovný
vzťah s Ježišom, ver...V očiach svojho brata viďte Ježiša,
nosťou
v
malých
môjho Syna. Ak vidíte radosť,
veciach
konaných
radujte sa s ním...
s láskou, sa svetlo
nadchýna pre konanie dobra. Nech
nášho života stáva žiarivejšie. Márinaše maličké skutky lásky budú
inou hviezdou jednoducho
svetielkami v noci našim blížnym.
nemôžeme byť bez Ježiša.
Prosíme za dar lásky zvlášť pre
tých, ktorým svetlo viery vyhasína
Modlitba:
i pre tých, ktorí ju ešte nespoznali.
Amen.
Pane, ty chceš osvecovať životy
našich blížnych prostredníctvom
Terézia Gažiová
nás. Spolu s Máriou voláme: Posilni
našu vieru. Nech nás naša dôvera
v tvoju nekonečnú lásku, neustále

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 4. 10. 2014.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA POKOJ, KTORÝ JE DRAHOCENNÝM DAROM OD BOHA.
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BUĎTE SVETLO...
...Ale, deti moje, nezabudnite, že nie ste na tomto svete iba kvôli sebe a že
vás tu nepozývam len kvôli vám. Tí, ktorí nasledujú môjho Syna, myslia na
brata v Kristovi ako na seba samého a nepoznajú sebeckosť. Preto chcem,
aby ste boli svetlom môjho Syna, aby ste všetkým tým, ktorí nespoznali Otca
- všetkým tým, ktorí blúdia v tme hriechu, zúfalstva, bolesti a samoty - osvietili cestu a svojím životom ukázali Božiu lásku. Ja som s vami! Ak otvoríte
svoje srdcia, povediem vás...
(2. november 2011)

...Modlím sa, aby ste
spoznali svetlo pravej
viery, ktorá pochádza
iba z modlitby čistých
sŕdc. Vtedy všetci tí,
ktorí sú vo vašej blízkosti, pocítia lásku
môjho Syna...
(2. august 2012 )

...Z celého srdca sa modlím, aby ste pochopili, že len
môj Syn je spásou a svetlom sveta. A vy, deti moje,
apoštoli moji drahí, stále noste môjho Syna v
srdci a v myšlienkach. Takto prinášate lásku.
Všetci tí, ktorí ho nepoznajú, spoznajú ho vo
vašej láske. Ja som vždy s vami...
(2. september 2014)
...Dnes vás pozývam, aby ste sa rozhodli, či
chcete uskutočňovať posolstvá, ktoré vám
dávam. Chcem, aby ste boli horliví v prežívaní
a odovzdávaní posolstiev. Zvlášť si, drahé deti,
želám, aby ste boli všetci Ježišovým odleskom,
ktorý bude žiariť tomuto neveriacemu svetu, ktorý
kráča v tme. Chcem, aby ste všetci boli svetlom pre
všetkých a aby ste vydávali svedectvo vo svetle. Drahé
deti, nie ste povolaní pre tmu, ale ste povolaní pre
svetlo. Preto buďte svetlo svojím životom!... (5. jún 1986)

...Osloboďte sa od všetkého z minulosti,
čo vás zaťažuje a dáva pocit viny, všetkého, čo vás voviedlo do klamstva – tmy.
Prijmite svetlo. Znovu sa zroďte skrze spravodlivosť môjho Syna...
(2. jún 2010)
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
RUŽENEC LÁSKY
Prvé tajomstvo
Pane, ty prikazuješ: Miluj Boha
nadovšetko. Ďakujem ti, že ma pozývaš, aby som ťa miloval. A ja ťa môžem milovať len vtedy, ak mi dáš dar
lásky. Preto ťa teraz prosím, vlej do
môjho srdca lásku, ktorou ťa budem
nesmierne milovať, bez podmienok,
v každej situácii môjho života. Daj mi
svoju lásku, aby som ťa mohol milovať
vo všetkých ľuďoch i vo všetkých tvojich stvoreniach.
Odpusť mi všetky tie chvíle, keď
som neodpovedal láskou na tvoju lásku a keď si nebol na prvom mieste
mojej lásky. Očisť ma, aby som ťa odteraz mohol naozaj nadovšetko milovať. Daj, aby som ťa miloval tak ako
ťa miloval tvoj Syn, Ježiš Kristus, tak
ako ťa milovala tvoja pokorná a verná
služobnica Mária.
Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu...
Druhé tajomstvo
Pane, ty prikazuješ, aby som miloval seba samého. Daj mi pochopiť,
že môj život je tvojím darom, že si ma
ty chcel takého aký som a že tvoja láska ma chce zdokonaliť. Daj mi milosť
pochopiť, že láska k sebe samému je
prvou odpoveďou na tvoju lásku. Pomôž mi pochopiť, že milovať samého
seba znamená neprestajne spolupracovať s tvojou milosťou a rásť na tvoj
obraz a podobu. Daj, aby som pochopil, že milovať samého seba znamená
prijať pravdu, že každý z nás je duchovná bytosť a potrebuje duchovný
pokrm, ktorý možno získať modlitbou,
slávením svätej omše, spoveďou, čítaním tvojho Slova.
Odpusť mi sebeckosť, pýchu,
žiarlivosť, očisť ma od každej vášne
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a
každého
s t r a c h u
i nedôvery voči tebe. Zbav
ma všetkého,
čo mi prekáža
nadovšetko
milovať teba
aj samého seba ako to ty prikazuješ.
Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu...
Tretie tajomstvo
Pane, ty prikazuješ, aby som miloval všetkých ľudí ako seba samého.
Preukáž mi milosť, aby som v každom
človeku spoznal tvoje stvorenie, tvoje
dieťa, tvoj dar pre svet i pre mňa.
Nech moje srdce bude naplnené tvojou láskou a budem schopný milovať
druhých a robiť im všetko to, čo
chcem, aby oni robili mne. Odpusť mi
každý nedostatok lásky k druhým,
ktorý sa prejavuje v odmietaní
a posudzovaní druhých. Ktorý sa ukazuje v zlých rečiach o druhých, vo využívaní a zneužívaní, v zvádzaní,
zotročovaní druhých. Odpusť mi, že
som sa múdro, odvážne a včas nestaral o druhých, ktorí trpeli alebo potrebovali moju lásku. Daj aj druhým milosť milovať ma a odpustiť mi, aby
som takto i ja ľahšie odpustil im. Nech
budú tvojou láskou spojené srdcia
všetkých ľudí. Nech sa láska medzi
ľuďmi stane cestou k pravému pokoju.
Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu...
Štvrté tajomstvo
Pane, ty prikazuješ, aby sme milovali nepriateľov aj tých, ktorí nám
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ublížili. Otče, aj keď ty miluješ všetkých ľudí, vo svete je veľa nenávisti
a nezmierenia. Tvoje otcovské srdce
musí trpieť, keď sa musí pozerať na
to, ako sa ľudia, tvoje deti, nenávidia
a prenasledujú, ako odmietajú lásku
a navzájom si pripravujú nesmiernu
bolesť. Teraz ťa prosím, daj mne aj
každému človeku dar lásky, aby sme
mohli všetci rovnako milovať jeden
druhého. Pomôž nám, aby sa naša

láska nezastavila na nijakej hranici,
aby prekonávala všetky prekážky.
Skrze tvoju lásku daj nám silu premáhať v sebe každú nenávisť. A daj, aby
sme ju prekonávali láskou v každom
srdci, aby viac neexistovali nepriateľstvá. A tam, kde láska zlyhala, tam,
kde je zlomená hriechom, nech ozdravie. Tam, kde nenávisť ohrozila lásku,
nech bude láska schopná odpustiť.
Tam, kde je nespravodlivosť, nech láska uzdraví medziľudské vzťahy. Tam,
kde človek vztiahol zovretú ruku na
druhého človeka, nech tvoja láska
premení všetko na vystretú ruku od-
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púšťania a spolupatričnosti. Nauč
nás, že väčším hrdinom je ten, kto miluje svojho nepriateľa ako ten, čo chce
pomstu. Daj, aby sme silou tvojej lásky mohli uskutočniť prikázanie milovať aj tých, ktorí nás nemilujú.
Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu...
Piate tajomstvo
Otče, ty prikazuješ, aby som teraz miloval všetkých. Hľa, prosiac ťa
o lásku, teraz ti obetujem v mojej rodine, (spoločenstve, susedstve) tých,
ktorých nemôžem milovať, ktorí odo
mňa očakávajú lásku. Nech sa moje
srdce stane novým, ktoré si ty prisľúbil skrze svojho proroka. Odstráň
z môjho vnútra srdce kamenné a daj
mi srdce, ktoré miluje, spolucíti, trpí
a s láskou všetko znáša...
(Teraz sa zastavím a obetujem
Pánovi tých, na ktorých musí zostúpiť
moja láska...)
Prosím ťa aj za tých, ktorí ma
nemilujú, ktorí mi neodpúšťajú, aby
aj ich srdce bolo otvorené láske voči
mne, lebo ani mne nie je dobre, ak ma
druhí nemilujú...
(V tichosti obetujem po mene ľudí, ktorí ma nemilujú a modlím sa:)
Otče náš, 10x Zdravas Mária, Sláva Otcu, Ó, Ježišu...
Záverečná modlitba
Mária, Matka lásky, dobroty, milosrdenstva a odpustenia, viem, že si so
mnou. Viem, že ma pozývaš, aby som
rástol v láske, aby som žil v láske voči
Bohu a k sebe samému, ako aj
k svojmu blížnemu. Nech na tvoj materinský príhovor Pán, Boh vyslyší moje
modlitby, aby som odteraz ako ty mohol milovať a milujúc prešiel z tohto
sveta do večnej lásky. Nech sa na tvoj
príhovor všetky tvoje deti milujú
a všetko sa zmení na dobro! Amen.
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POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…
„Láska spôsobuje, že človek sa realizuje
je „za niečo“, nedá sa kúpiť. Nemiluješ „za
cez pravý dar seba samého: milovať znameniečo“, ale miluješ preto, lebo druhý človek
ná dávať a prijímať to, čo sa nedá ani kúpiť,
sa ti odovzdal, a hoci je to ťažký dar, jednak
ani predať, ale iba slobodne a vzájomne daje v ňom ukryté ľudské, pozemské šťastie.
rovať." (List rodinám, 11).
V čase keď Svätý Otec pracoval
Celý obsah pápežovho posolstva rodis mládežou, napísal: “Od teba záleží, ako
nám je nasýtený pojmom „dar“… Manvyzerá tvoja láska.“ Človek, ku ktorému sa
želský sľub je síce formulovaný takto:
správaš ako k najvzácnejšiemu pokladu,
„beriem si teba za manželku“, ale toto
nachádza svoj pravdivý rozmer, aký doňho
„beriem si“ nikdy neznamená, že si ťa privložil Boh, a nachádza aj Božiu lásku, ale
vlastňujem, tak ako si môžem privlastniť
pod podmienkou, že ho miluješ nezištne.
nejakú vec. Berieš si, ale sľubuješ lásku a
Znamená to – milujem ťa preto, že si; preto,
vernosť až do smrti. Takéto darovanie sa v
že si, aký si a preto, že si so mnou.
manželstve je poistené veľkým sľubom, ktoSú manželské páry, ktoré prežívajú veľrý sa skladá pred Bohom
na celý život, až do smrti.
Človek dostáva druhého
človeka, ale s istými podmienkami – musí ho milovať láskou, ktorá je večná.
Až vtedy máme právo povedať: „moja, môj“.
Je to jedinečný dar,
ktorý stratí svoj rozmer, ak
si ho privlastníme. Žena,
ku ktorej sa muž správa
takto: „mám ženu, aby som
ju mal, aby som ju mal pre
seba, pre svoj pôžitok a hoci aj pre svoju radosť“, sa
cíti ponížená a ukrivdená,
pretože je vnímaná ako
úžitková vec. Pocit vlastníc...Manželská láska sa má stať trvalým
tva, postoj vlastníka, sú
priamo namierené proti
prežívaním obdivu!...
láske.
Odpoveď na to, že druhý človek sa pre
ké dobrodružstvo opravdivej lásky, ktorú
mňa stal darom, môže byť len jediná – veľká
chcú zvečniť vo svojich deťoch. Sú ľudia,
vďačnosť za obdarovanie, za dôveru, ktorú ti
ktorí si jeden druhého skutočne vážia ako
druhý človek prejavil, keď ti dal seba, celý
poklad a každé dieťa prijímajú ako dar z nesvoj život.
ba! Ide len o to, aby sa táto ozvena z ľudVďačnosť a obdiv! Sú to dva póly prežíských sŕdc dostala všade tam, kde sa človek
vania, aké má mať človek, keď sa spája s
približuje k človeku – muž k žene, chlapec k
druhým človekom vo sviatosti manželstva,
dievčaťu. Umožní to každému človeku nájsť
na nich, ako na osi, sa má nachádzať všetsvoj pravdivý rozmer. A človek, ktorý sa cíti
ko, čo sa má prerodiť do skutočnej veľkej
prijatý ako dar, sa bude rozvíjať v láske a
lásky, ktorá robí z manželstva najväčšie žijeho ľudské „ja“, ktoré odovzdal z lásky, sa
votné dobrodružstvo. Os, okolo ktorej sa má
stane súčasťou šťastného „my“.
točiť ich život. Vďačnosť voči človeku aj voči
My dvaja spolu, my – manželia, ktorí
Bohu, ktorý milovaného človeka stvoril a
sme spolu šťastní! Toto nie je rozprávka –
zveril ho mne, a obdiv voči tomuto človeku,
takí ľudia sú, žijú medzi nami. Treba ich len
ktorý je celkom iný ako ja, krásny nielen
ukázať svetu, aby všetci uverili, že človek,
telesnou krásou, ale v celom svojom ľudkaždý človek, je darom nielen pre otca a pre
skom bytí – mužskosti či ženskosti, obdiv
matku, ale aj pre celý svet!
tohto Stvoriteľovho diela. Manželská láska
Myšlienky sú vybrané z knihy: Rodisa má stať trvalým prežívaním obdivu!
nám, aby boli silné v Bohu…, Wanda Póltaw…Pápež … píše, pripomína, že láska nie
ska (SALI-FOTO, 2010).
Zdroj:http://www.bitno.net/
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SVEDECTVO

OÁZA V PÚŠTI TOHOTO SVETA
Pán sa stará a vždy zostáva verný,
tak nech nik o tom nepochybuje. Keby
nebolo pádu, nebolo by radosti zo vstávania, a keby nebolo smrti, nebolo by zmŕtvychvstania.
Vizionári často hovoria, že to, čo prežili sa nedá slovami opísať. A ja už viem,
o čom hovoria. To, čo som ja prežila
a prežívam, keď som v Medžugorí sa ťažko opisuje, pretože slová na to nestačia.
Nebo sa predsa nedá slovami opísať, možno keby srdce vedelo rozprávať...
Ježiš bol od detstva tak samozrejmou a nenahraditeľnou súčasťou môjho
života, ako keď dýchame kyslík. Nevedela
som si inak predstaviť strávený piatok
večer ako v kostole, hoci, všetci moji rovesníci ho strávili v bare. Ja a Ježiš sme
boli najlepší priatelia, no prišli skúšky
a bolo ich zrazu veľa a ja som nevytrvala.
Vtedy, keď som prežívala chvíle strachu,
úzkosti a bola najviac opustená, cítila
som akoby ma Boh sklamal a moja viera
tiež upadla. No vtedy som ešte nevedela,
že Pán má pre mňa pripravené lepšie veci
ako som si ja sama mohla naplánovať. Aj
keď som ho opustila, on ma neopustil.
Pán mi v tých najťažších chvíľach dal ten
najkrajší darček, aký mi mohol dať, a to
stráviť dlhší čas v Medžugorí. Tam som
prežila najkrajšie chvíle svojho života,
pretože tam som prežila najsilnejšiu prítomnosť Ježiša a Márie. Tiež som stretla
skvelých ľudí, v ktorých som cítila Ježiša
a cez ktorých ku mne hovoril. Dodnes to
pokladám za zázrak, lebo inak sa to ani
nedá nazvať.
Žiť s pocitom, že ťa niekto nekonečne miluje, miluje až tak, že dal za teba
svoj život. Až tak, že ti dal svoju vlastnú
Matku je jeden z najkrajších pocitov na
svete. Jeho láska, hoci bolí, lieči rany. Ja
som to prežívala v Medžugorí, kde ma Ježiš liečil tak, že sám mi ukazoval moje rany. Rany zo spáchaných hriechov, rany
neprijatia, sklamania, zlyhania, rany od
ľudí... Rany, na ktoré som myslela, že
som už zabudla, no Pán nechcel ani tie
nechať nevyliečené.
Dnes môžem s radosťou v srdci
a bez hanby ďakovať Bohu za všetko zlé,
čo ma stretlo, pretože by neprišlo to krás-
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ne a ja by som to nemohla prežiť. No vždy
som takto nerozmýšľala.
Dlhšie som premýšľala nad tým, ako
nás
Panna
Mária
často
pozýva
k obráteniu. Myslela som pri tom na príbehy ľudí, ktorí neverili v Boha, a potom
sa obrátili. No Mária nepozýva iba ich,
pozýva všetkých nás. Chce, aby sme všetci spolu nanovo prežili obrátenie. Každý
deň sa obrátili od Zlého k Bohu, od nenávisti k láske.
Medžugorie je pre mňa oáza v púšti
tohto sveta. Moja duša si tu prichádza
oddýchnuť a načerpať. Neviem, čo ma čaká zajtra, ale mám dôveru, že keď to odovzdám Bohu je to v tých najlepších rukách a ja sa nemusím báť. Ježiš nikdy
nepovedal, že cesta do neba nebude ťažká
a bolestivá, ale sľúbil nám, že bude
s nami a poslal nám aj Máriu, aby nám
svietila na tejto ceste. Nech je navždy pochválený Ježiš a Mária.

Marianna, Slovensko
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1. - 31. októbra

Zjednotení v modlitbe
na úmysly Panny Márie a pokoj vo svete
Milí priatelia,
ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa
spoločne s nami nepretržite modlili
ruženec a postili deväť dní na úmysly
Panny Márie na Ukrajine.
Písali ste nám, že sa s radosťou,
ochotne zapojili mnohé farnosti,
modlitbové skupiny, jednotlivci.
Panna Mária nás v jednom zo svojich
posledných posolstiev pozýva, aby sme
boli vytrvalí v modlitbe za uskutočnenie jej plánov pokoja.
Toto nás povzbudzuje k tomu, aby sme v modlitbe pokračovali. Mesiac október
od 1.10. – 31.10.2014 chceme konkrétne darovať Panne Márii – postiť sa a modliť sa nepretržite modlitbu ruženca za uskutočnenie jej plánov pokoja. Ak sa
chcete postiť, môžete si vybrať ľubovoľný deň, kedy sa chcete postiť.
Ak sa chcete s nami pripojiť k spoločnej modlitbe navštívte našu stránku
http://bzooco.com/ a zaregistrujte sa.
ĎAKUJEME VÁM
V modlitbe s Vami Svetlo Máriino

POZVANIE K MODLITBE ZA KŇAZOV
Pozývame vás k vytvoreniu sedem členných modlitbových skupín, v ktorých
sa spoločne budeme modliť za konkrétneho kňaza. Viac informácií na kontakte:
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Jesenského 26, 040 01 Košice,
email: marta@maria.sk

OZNAMY
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 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
www.medjugorje.sk
ČESKY:
www.medju.com
RUSKY:
www.medjugorje.ru
UKRAJINSKY:
www.medjugorje.com.ua
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:
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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