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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA
25. október 2014, Medžugorie
cez vizionárku Mariju Pavlovičovú - Lunettiovú

MODLITBOVÝ

„Drahé deti!
Modlite sa v tomto milostivom čase a proste o príhovor
všetkých svätých, ktorí sú už vo svetle. Nech sú deň čo
deň pre vás príkladom a povzbudením na ceste vášho
obrátenia. Deti moje, uvedomte si, že váš život je krátky a pominuteľný. Preto túžte po večnosti a pripravujte
vaše srdcia v modlitbe. Ja som s vami a za každého z
vás sa prihováram pred mojím Synom, zvlášť za tých,
ktorí sa zasvätili mne a môjmu Synovi.
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Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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ŽIVOT – KRÁTKY A POMINUTEĽNÝ
V posolstve z minulého mesiaca nás Panna
Mária
pozývala
v
radosti vydávať
svedectvo
o
svojej viere
a modlitbe.
Pozvala nás,
aby sme boli
svetlom pre
druhých.
Svetlo je našou realitou.
Pre druhých
sa staneme
svetlom, ak
prijímame
svetlo od Ježiša, ktorý
povedal: „Ja
som svetlo
sveta.“ Zmysel života je práve v tom,
že svoj život strácame pre druhých, t.
j. pre Ježiša, ktorý jediný dáva plnosť
a hojnosť života.
V posolstve z tohto mesiaca vidíme, ako Panna Mária kráča spolu s
Cirkvou svojho Syna. Ona je Matkou
Cirkvi. Cíti a hlboko prežíva všetky
bolesti svojich detí na ceste k oslávenej Cirkvi v nebesiach. My sme putujúca Cirkev. Ešte sme neprišli do cieľa, a preto potrebujeme povzbudenie
a príhovor nebeskej Matky.
Náš život je cestovanie. Na ceste
môžeme vytrvať len vtedy, keď poznáme kam máme ísť. Ak vierou priľne-
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me k Ježišovým prisľúbeniam, ak veríme Ježišovým slovám, vtedy jasnejšie rozpoznáme cieľ, na ktorý je
upriamený náš život. Na ceste nie
sme sami. Svätý Pavol nás povzbudzuje slovami: „Preto aj my, obklopení
takým oblakom svedkov, zhoďme
všetku príťaž a hriech, ktorý nás
opantáva, a vytrvalo bežme v závode,
ktorý máme pred sebou“ (Hebr 12, 1).
Práve v týchto dňoch, ako je to
kresťanským zvykom, navštevujeme
hroby svojich zosnulých. Hroby nás
upozorňujú na pominuteľnosť života
tak ako to hovorí aj Panna Mária vo
svojom posolstve: „Deti moje, uve-
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domte si, že váš život je krátky a pominuteľný.“ Stáva sa, že žijeme v zabudnutí na smrť, akoby ešte nemala
prísť, akoby sa nás netýkala. Smrť
akoby sa vytratila. Akoby jej nebolo.
Ale smrť nie je mimo nás. Nosíme ju
so sebou. Jej príchod nás nečaká v
nejakej ďalekej budúcnosti, ale každá
naša chvíľa, všetko čo robíme, myslíme, pociťujeme alebo robíme je smrteľné. Všetko ľudské je podrobené
smrti. Na všetkom, čo máme a čo
sme spočíva tôňa smrti.
Vzťah súčasného človeka k smrti a
umieraniu je plný protirečenia. Smrť
je tabu. Nesmie sa o nej hovoriť, nespomína sa v nemocniciach, vyhýba
sa jej na každom kroku. Rodina už
viacej nie je miestom, kde človek zažíva a rieši chvíle narodenia, choroby
a umierania, ale je iba miestom pobytu a prenocovania. Starostlivosť o
choroby a smrti preberajú na seba
inštitúcie. Osudové chvíle človeka sú
vytláčané na okraj života, neriešia sa
už viac osobne, v rodinnom spoločenstve, ale ich technicky riešia odborní-

Človek chcel poslednú časť svojej
cesty prejsť vedome, dôstojne, osobne
sa chcel pripraviť na smrť. Súčasný
človek by sa modlil takto: „Rýchlu a
nebadanú smrť, daj nám Pane.“ Smrť
nech príde znenazdajky, aby nebol
čas na rozmýšľanie a utrpenie.
Čo potrebujeme? Potrebná je osobná viera v život aj po smrti. Potrebujeme skúsenosť stretnutia so Zmŕtvychvstalým a Živým. Skúsenosť
stretnutia s Ježišom mŕtvym a
vzkrieseným. Potrebujeme vieru v jeho prítomnosť vo sviatostiach. Viera
v odpustenie hriechov, v chlieb, ktorý
daruje život.
Zasväťme svoje životy Panne Márii
a jej Synovi, aby sme už dnes zakúsili víťazstvo života nad smrťou.
Modlitba

Blahoslavená Panna Mária, obraciam sa k tebe, ktorá si v sláve nebeského Otca. Tebe otváram srdce, aby si
sa prihovárala za nás, ktorí sme ešte
na ceste viery, aby sme jedného dňa mohli byť v sláve s
...Zmysel života je práve v tom,
že svoj život strácame pre druhých, tebou. Raz si nám povedala:
„Drahé deti, cieľom mojich
t. j. pre Ježiša, ktorý jediný dáva
zjavení je, aby ste tu boli
plnosť a hojnosť života ...
šťastní a aby ste boli tam,
kde som ja.“ Svojim Nepoškvrneným
ci – inštitúcie. Z druhej strany, smrť
Srdcom nás pritiahni k sebe, aby sme
sa stala prostriedkom zábavy, liekom
skrze teba a s tebou mohli byť bližšie
proti životnej nude v zábavných televíznych programoch, filmoch, ktoré
k Ježišovi, tvojmu Synovi. Vypros nám
sú plné zabíjania, umierania a smrti.
hlboké vedomie pominuteľnosti tohto
Materializácia smrti ide rovnakým
sveta i nášho života na zemi, aby sme
smerom ako jej potláčanie.
mohli túžiť po nebeskom, večnom a
Postoj stredoveku voči smrti bol
nepominuteľnom. Amen.
vyjadrený prosbou: „Osloboď nás PaFra Ljubo Kurtović
ne od náhlej a nepripravenej smrti!“
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TÚŽTE PO VEČNOSTI
„Ja som s vami“, hovorí nám
sa odohráva hľadať jeho tvár. Preto
naša nebeská Matka. Spolu s ňou je
nám Mária najčastejšie opakuje pozvanie k modlitbe: „Deti moje, bez
s nami celé nebo, anjeli, ktorí stamodlitby nemôžete žiť a vravieť, že
rostlivo sprevádzajú každý náš pozemský krok. Svätá Terezka
z Lisieux nám sľúbila: „Svoj
čas v nebi budem tráviť tak,
že budem konať dobro na
zemi. Nechám padať dážď
ruží.“ Matka Tereza v roku
1962 napísala: „Ak sa niekedy stanem svätou, tak budem
určite
sväticou
„temnoty“. Nebudem v nebesiach, budem svietiť tým na
Zemi, ktorí sú v tme.“ Deň
po smrti pátra Slavka Barbariča nám Panna Mária v
posolstve hovorí: „Teším sa
s vami a chcem vám povedať, že váš brat Slavko sa
narodil pre nebo a prihovára
sa za vás.“
Zástupy svätých dosiahli svetlo večnosti. Každý
z nich objavil svoj „spôsob
ako sa zmocniť neba.“ Toto
je možné pre každého človeka. Sme stvorení pre večný
život v nebi.
V dnešnom posolstve
nás Panna Mária povzbudzuje: „Túžte po večnosti a
pripravujte svoje srdcia v
modlitbe.“ Modlitba inými
...Modliť sa znamená prežívať
slovami znamená stretnutie
život s Pánom...
s Pánom, pohľad do večnosti. V nej sa rozhodujeme ako bude
ste moji. Modlitba je radosť. Modlitba
vyzerať náš život. Modliť sa znameje to, po čom túži ľudské srdce. Preto,
ná prežívať život s Pánom. Pozerať
deti moje, priblížte sa k môjmu Neposa na denné záležitosti s ním. Klásť
škvrnenému Srdcu, a objavíte Bomu otázky, dostávať odpovede, doha“ (25. 11. 2004). „Rozhodnite sa
voliť mu konať podľa jeho vôle. Dakaždý deň zasvätiť čas Bohu a modrovať sa blížnym, adorovať Ježiša v
litbe, až kým sa vám modlitba nestaprírode, v človeku, vo všetkom, čo
|4|

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 4 / 1 1

ne radostným stretnutím s Bohom.
Ježiš svojich učeníkov, zostúpiť
Len tak bude mať váš život zmysel a
z povrchu na hlbinu, žiť srdcom.
budete s radosťou rozmýšľať o večS Máriou nemusíme hľadať nič
nom živote“ (25. 4. 2000). „Vidíte,
nové, ona nám opakuje Ježišove
počujete, cítite, že v srdciach mnoučenie. Keď sa snažíme žiť jej posolhých ľudí niet Boha. Nechcú ho, prestvá srdcom, budeme kráčať beztože sú ďaleko od modlitby a nemajú
pečne cestou svätosti k večnému žipokoj. Deti moje, vy sa modlite, žite
votu. Jej škola v jednoduchosti znaBožie prikázania. Vy buďte modlitmená usilovať sa žiť evanjelium,
bou, vy, ktorí ste od samého počiatkonkrétne, každý deň.
ku povedali 'áno' môjmu pozvaniu.
Vydávajte svedectvo
...Jej škola v jednoduchosti znamená
o Bohu i mojej prítomnosti“ (25. 2. 2014).
usilovať sa žiť evanjelium,
„Buďte modlitbou a
konkrétne, každý deň...
láskou pre všetkých
tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho
Modlitba:
lásky“ (25. 3. 2014).
Ďakujeme ti, Mária, za radosť,
Svätí sú ľudia, ktorí sa úplne
ktorú zakusujeme, keď nám hovoríš
odovzdali Bohu tak, ako sa to učíme
ja som s vami, prihováram sa za
v Máriinej škole i my. Ľudia ich vyvás. S radosťou a veľkodušne sa zahľadávali lebo v nich videli odraz
sväcujeme tvojmu Synovi i tebe. SpoBožej lásky, vôňu večnosti, ktorá
lu so svätými prosíme o vernosť v plpriťahuje. Dnes sme na rade my.
není malých denných povinností s
Čakajú nás naši blížni, aby sme
láskou, aby sa uskutočnili veľké Boim Máriiným srdcom podarovali úsžie plány s nami i prostredníctvom
mev, zastali sa niekoho, kto je nenás. Amen.
spravodlivo obvinený, obviazali rany, potešili dobrým slovom, navštíTerézia Gažiová
vili opustených. Mária nás vedie ako

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 1. 11. 2014.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA ZOSNULÝCH.
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NASLEDUJTE SVÄTÝCH...

...Deti moje, modlite sa,
kým sa vám modlitba
nestane radosťou. Proste vašich svätých
patrónov, aby vám
pomohli rásť v láske k
Bohu...
(25. júl 2002)

Zdroj:http://showerofroses.blogspot.com

...Toto je čas milosti pre rodinu a preto vás pozývam,
obnovte modlitbu. V srdci vašej rodiny nech je Ježiš.
Učte sa v modlitbe milovať všetko to, čo je sväté.
Nasledujte životy svätých, aby boli pre vás
povzbudením a učiteľmi na ceste svätosti. Nech sa
každá rodina stane svedkom lásky v tomto svete bez
modlitby a pokoja...
(25. október 2004)

...Nasledujte životy
svätých a nech vám
budú príkladom a ja
vás všetkých budem
povzbudzovať, kým mi
Všemohúci dovolí byť
s vami...
(25. september 2006)

...Ja som s vami a aj dnes sa radujem, že mi Najvyšší
dovolil byť s vami, učiť vás a viesť vás po ceste dokonalosti. Deti moje, prajem si, aby ste boli nádhernou kyticou, ktorú si prajem priniesť Bohu k sviatku Všetkých
svätých. Pozývam vás, aby ste sa otvorili a žili podľa
príkladu svätých. Matka Cirkev ich vybrala, aby vám
boli povzbudením pre váš každodenný život...
(25. október 1994)

...Moje pozvanie túži byť pre vás, deti moje, pozvaním, aby ste sa
rozhodli nasledovať cestu obrátenia, preto sa modlite a proste o
príhovor všetkých svätých. Nech sú vám príkladom a povzbudením
i radosťou k večnému životu… (25. október 2010)
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM

POSTITE SA SRDCOM

Hovoriť o pôste v dnešnom
konzumnom čase a mentalite znamená hovoriť o zabudnutej nábožensko-biblickej a kresťanskej téme. A zatiaľ čo v Cirkvi sa celkom
vytratila nielen prax, ale aj zmysel
pôstu, vo svete sa stále viac hovorí
o liečebných pôstoch a o najrôznejších diétach, ktorými sa má zabrániť všelijakým chorobám a nadmernej telesnej hmotnosti. Stále viac
kliník sa špecializuje na terapiu
pôstom, majú veľmi dobré výsledky a získavajú si stále viac ľudí,
ktorí hľadajú pomoc. Takisto je
známe, že mnohé moderné choroby
zapríčiňuje prejedanie sa, nadmerné pitie a celkový nesprávny vzťah
k strave. Človek vo svojom ohrození
hľadá riešenia, ktoré mu dávajú
nádej. Preto stále viac ľudí jednotlivcov i hnutí - chce sa vrátiť
k prírode a k jej spôsobu života.
Čím viac ľudí čo najskôr začne takto žiť, tým menej bude obetí nezdravého života.
Každé náboženstvo poznalo
pôst a žiadalo svojich stúpencov,
aby sa postili. V biblickom zjavení
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Starého zákona takisto poznali
pôst. Vždy bol spojený s modlitbou
ako prostriedok na získanie pokoja.
Aj v Novom zákone bol pôst známy.
Ježiš sa postil pred svojím verejným vystúpením a prikazoval, aby
sa postili aj jeho učeníci. Cirkevná
tradícia oddávna pozná pôst spojený s Eucharistiou, ako je Pôstne
obdobie a príprava na sviatky. Táto
tradícia sa udržiavala po mnohé
stáročia. V ostatnom čase sa v Cirkvi stratili takmer všetky stopy pôstu. Zostala iba Popolcová streda a
Veľký piatok, ale aj tieto dva dni
stratili svoju skutočnú prax a zmysel.
Táto kniha vznikla v ovzduší
medžugorských udalostí. Pozvanie
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postiť sa mnohých prekvapilo: niektorí ho považujú za preháňanie a
fanatizmus, pretože sme pozvaní,
aby sme dva dni v týždni žili len o
chlebe a vode, a to v stredu a piatok. Mnohí to považujú za nemožné, ba navyše nepotrebné. Z posolstiev o pôste vidíme, že Matka Božia to nemyslí tak. Panna Mária
myslí biblicky aj cirkevne, pozná
skutočné a preverené podmienky
každého duchovného rastu, ktorými sú pôst a modlitba. Ak rozmýšľam o svojich skúsenostiach s
pôstom, ako aj o skúsenostiach ľudí, ktorí spolupracovali na týždňoch pôstu a modlitby, stále jasnejšie vidím všetku krivdu, ktorá
bola spôsobená pôstnej praxi v našich časoch, a tým aj všetku ne-

spravodlivosť, ktorá narušila správny duchovný rast.
Vážený čitateľ, touto knihou ti
zverujem svoje úvahy o pôste a
skúsenosti s pôstom. Chcem ti pomôcť, aby si pochopil, že pôst je
potrebný a postiť sa je dobré - pre
telo i pre dušu. Ešte navyše chcem ti pomôcť, aby si sa rozhodol pre pôst a sám skúsil, aké je
dobre postiť sa.
A kým ti zverujem všetky svoje
úvahy a skúsenosti, pros Boha,
nech ti dá milosť, aby si sa začal
postiť a modliť, aby si aj sám skúsil, že Matka Božia má pravdu, keď
nás vyzýva k pôstu a modlitbe.
Medžugorie v novembri roku
Veľkého jubilea.

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…
„Medzi ,cti' a ,miluj 'je hlboké puto. Česť v svojom podstatnom jadre
je spojená s čnosťou spravodlivosti,
ale túto zasa nemožno plno vysvetliť
bez odvolania sa na lásku: k Bohu a
k blížnemu“ (List rodinám, 15).
Toto Božie prikázanie, ktoré je
zdanlivo adresovaná deťom, je vo
svojej podstate najnáročnejšie prikázanie adresované rodičom, ktorí
majú byť takí, aby si zaslúžili úctu
a obdiv svojich detí. Bezpochyby,
sú rodičia, ktorí si plne zasluhujú
úctu, ale ich deti si to neuvedomujú a nesprávajú sa podľa toho.
...Úcta je priamo spojená so svätosťou, so "sacrum", pred ktorým v
obdive mlčíme. V priebehu života
človek musí nájsť niečo sväté a niekoho, koho si môže ctiť, inak sa v
ľudskej duši zrodí nedostatok a
beznádej...
Potrebu ľudského srdca a ľudského "ja" úplne naplní úcta k Bo|8|

žej svätosti. V oslavnom hymne
„Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov“ je táto úcta vyjadrená.
Keď Boh určil povinnosť ctiť si rodičov, akoby vylial niečo zo svojej
svätosti na nich a urobil otcovstvo
a materstvo prameňom svätosti,
ktorá si vyžaduje úctu. Táto svätosť, ktorá pochádza od Boha, sa
vzťahuje na to, čo robí z ľudí rodičov. Odtiaľto vyplýva svätosť ľudského tela, svätosť manželského sexuálneho úkonu, svätosť manželstva.
Prameň úcty voči rodičom sa nachádza v samotnom Bohu a pochádza od neho, ale musíme ho objaviť
v človeku. Úctu detí voči rodičom
dopĺňa vďačnosť za život. A práve
to, že sú rodičmi, je základom toho,
aby im deti prejavovali úctu za to,
že prijali túto úlohu, že ju splnili,
že sú rodičmi.
Tento postoj a jeho hodnota sa
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POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI
dnes stráca, a to kvôli základnému
hriechu, akým je odmietnutie otcovstva a materstva. Cena ľudského života v dobe holokaustu, interrupcie a eutanázie sa natoľko

nechce poznať, alebo je ohrozený
tým, že nevie, kto sú jeho rodičia!
Celé manipulovanie oplodnením
môže priniesť svetu úplné zničenie
základnej úcty k rodičom. Ak sa
človek počne spôsobom, ktorý protirečí Božiemu zámeru, nebude poznať
svoje korene, nebude môcť spoznať
svojho otca a matku, pretože sa počal v skúmavke
ako zviera - experimentálne. Úcta k
rodičom je ohrozená aj zo strany rodičov, aj zo strany
deti. Nie je možné
zachrániť ohrozenú
ľudskú rodinu bez
toho, aby sa za...Ale niekedy sa deti spamätajú
chránila táto záaž po smrti rodičov a až vtedy pochopia,
kladná
hodnota,
kým pre nich rodičia boli...
bez návratu k tomu, že deti budú
zmenšila, že skutočnosť odovzdávaprejavovať plnú úctu otcovi aj matnia života prestala byť základom
ke. Je to úloha tak pre jedných,
úcty. A predsa zo štvrtého prikázaako aj pre druhých!
nia jasne vyplýva, že fakt rodičovAle niekedy sa deti spamätajú až
stva má byť základom úcty k rodipo smrti rodičov a až vtedy pochočom, nezávisle od ich osobných
pia, kým pre nich rodičia boli. A
charakterových vlastností. Záklamožno sa v ľudskom srdci zrodí bodom úcty je len to, že sú rodičmi. V
lesť, že nedokázalo za života prejatomto prikázaní nie sú vyjadrené
viť to, čo v ňom bolo kdesi hlboko
nijaké podmienky, ktoré by zdôvodzasypané falošnou hanbou či pseuňovali nedostatok úcty k rodičom.
domodernosťou.
Ten, ktorý je, nepovedal, že si máš
V srdci každého človeka je miesctiť len rodičov, ktorí sú svätí, ale
to, z ktorého sa rodí úcta k otcovi a
máš si ich ctiť vždy. Máš si ich ctiť,
matke, pretože v ľudskom srdci je
pretože sú rodičmi, pretože skutočvždy Božia stopa. Treba ju len
nosť, že sa podieľajú na stvoriteľnájsť, zobudiť a ukázať, hoci je to
skom diele Boha, ich vyzdvihuje a
"proti prúdu sveta"!
dáva im dôstojnosť, pre ktorú si ich
Myšlienky sú vybrané z knihy:
deti majú ctiť.
Rodinám, aby boli silné v Bohu…,
Ako často sa dnes človek hanbí
Wanda
Póltawska
(SALI-FOTO,
za svojich rodičov, alebo ich vôbec
2010).
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SVEDECTVO

„PÁTER SLAVKO, TERAZ SI V NEBI, PROSÍM ŤA,
DAJ MI ČASŤ TVOJHO DUCHA.“
Kňazom som už tri roky, ale
moja cesta k Bohu bola veľmi dlhá.
Ako každý mladý človek hľadal
som zmysel života a blúdil som.
V jeden deň som sa cítil veľmi
zle a vtedy mi Boh dal spoznať hojnosť svojej lásky. Začal som sa pýtať,

kde ten Boh žije. Prešiel som od Moonovej sekty k Jehovovým svedkom a
ani som si len nepomyslel, že Boh
môže žiť v Cirkvi. Jedného dňa som
sa prebudil a vedel som, kam patrím,
ale nemal som poňatia prečo. Podišiel
som k oknu – bývam v Innsbrucku v
centre mesta – ulice boli plné ľudí a
ja som nevedel prečo. Zišiel som dole
a pýtal som sa ich, prečo sú tu. Povedali mi, že mestom prechádza pápež
Ján Pavol II. Mal ísť celkom blízko
môjho domu, a preto som si pomyslel: „Keď už pápež prichádza, idem na
jeho omšu.“ Mohol by som povedať,
že si pápež prišiel po mňa ku mne domov. Počas tej omše, ktorú pápež slúžil, sa vo mne odohral duchovný boj.
Otázkou bolo, či je Ježiš naozaj prítomný v Hostii alebo to je len chlieb?
Rozhodol som sa, že je to naozaj Ježiš

|10|

a od tej chvíle som sa celý týždeň tešil na nedeľu.
Počul som hlas, ktorý mi povedal: „Príď, príď!“
Prešiel nejaký čas, kým som našiel cestu aj k Matke Božej. Jeden
priateľ mi dal knihu o zasvätení sa
Božej Matke a
povedal mi, že si
ju mám prečítať.
O rok alebo o
dva roky neskôr
som naozaj začal
čítať túto knihu
a rozhodol som
sa zasvätiť sa
Márii. Vtedy som
nevedel, že existuje Medžugorie,
ale na tridsiaty
deň, v deň zasvätenia, som sa
ocitol v Medžugorí. Zasvätenie
som vykonal v kostole v čase zjavenia. Bolo leto 1993, bola vojna a prebiehal Festival pre mladých. V zelenom stane, ktorý sa nachádzal neďaleko kostola, Mária Pavlovič rozprávala o Panne Márii. V tej chvíli som počul hlas, ktorý hovoril: „Príď, príď!“
Vedel som, že je to Božia Matka. Vedel som, že ma pozýva ku krížu. Vtedy som sa rozprával aj s pátrom Slavkom a povedal som mu, že chcem byť
možno kňazom. On ma len rukou potľapkal po pleci.
Krížová cesta na Križevci
O niekoľko rokov neskôr, keď
som pracoval už ako lekár, chcel som
spoznať komunitu Blahoslavenstiev,
aby som videl, či to možno nie je moja cesta. Žil som s nimi asi rok. Jeden novembrový piatok po veľmi škaredom a daždivom počasí, rozmýšľal
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som, či pôjdem na Križevac, na krížovú cestu, alebo nie. Keď je škaredé
počasie hore je veľmi klzko a nepríjemne, žiadna radosť. Zmieril som sa
s tým a povedal som si, že idem na
Križevac. Vtedy som nerozmýšľal o
kňazskom povolaní, ale o tom, že sa
chcem oženiť a mať rodinu. Na krížovej ceste, niekoľko zastavení predo
mnou, bol páter Slavko so skupinkou
desiatich alebo dvadsiatich farníkov.
Pomyslel som si: „Toľko bojuješ s
tým, či ísť alebo neisť na krížovú cestu a páter Slavko takmer každý deň,
v akomkoľvek počasí ide na jeden alebo druhý kopec.
Keď som bol pri trinástom zastavení, videl som ako nejaký ľudia bežia
dole kopcom. Pomyslel som si, že sa
zbláznili, lebo je klzko a strmo, kamenisto. A je to veľmi nebezpečné. Keď
som vyšiel za zákrutu, videl som jedného františkána ako sedí medzi skalami. Prišiel som k nemu a prezrel
som ho. Zlyhalo mu srdce a bolo mi
jasné, že páter Slavko umiera. Snažili
sme sa ho oživiť, ale nepomohlo to.
Ľuďom som povedal: „Modlite sa,
modlite sa páter Slavko umiera!“ V tej
chvíli prestal dážď. Boli sme medzi
trinástym a štrnástym zastavením
odkiaľ je vidno kostol. Slnko svietilo
na kostol a na nebi sa ukázala dúha.
Slnko odspodu svietilo na oblaky a

vyzeralo to akoby na nebi viseli girlandy. Bol som presvedčený, že páter
Slavko odišiel do neba.
V kostole som plakal viac ako
hodinu.
Potom sme pátra Slavka zniesli
dole. Bolo to veľmi namáhavé, šmýkalo sa. Takto som sa modlil: „Páter
Slavko, teraz si v nebi, prosím ťa, daj
mi časť tvojho ducha.“ Počas toho
ako sme ho niesli dole, rozhadzoval
rukami na všetky strany, keďže telo
bolo bez života. Dostal som úder do
chrbta a pre mňa to znamenalo, akoby mi páter Slavko hovoril: „Ja som
svoju krížovú cestu dokončil, tvoja
teraz začína.“ Len čo sme zišli, išiel
som do kostola, pretože som chcel byť
v pokoji a v tichu. Viac ako hodinu
som plakal a nevedel som prečo. Neskôr som pochopil, že páter Slavko mi
vyprosil milosť, aby som nepozeral
len sám na seba. Rozhodol som sa
stať kňazom. Začal som študovať teológiu v Ríme, v Rakúsku a teraz som
už tri roky kňazom. Nie je nič lepšie
ako byť kňazom. Kňaz môže dávať
Boha. Kto iný to môže? Chcem poďakovať Božej Matke, Jánovi Pavlovi II.
A pátrovi Slavkovi, a najviac nášmu
dobrému nebeskému Otcovi. Ježiš
naozaj vstal z mŕtvych.
Erich, Rakúsko

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

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 4 / 1 1

|11|

Milí priatelia,
i vďaka vám bol mesiac október mesiacom modlitby ruženca. Zjednotení
v modlitbe ste sa prihlásili k nepretržitej modlitbe ruženca na úmysly Panny
Márie a pokoj vo svete na
( www.bzooco.com a www.mir.com.hr )
Modliť sa spoločne je veľká milosť. Počas 31 dní mesiaca októbra sa prihlásilo k
viac ako 1500 hodinám modlitby ruženca približne 800 - 900 ľudí z Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, Českej republiky, Ruska, Maďarska, Poľska, Mexika, Slovenska a
ďalších krajín.
Ďakujeme našej Matke, že vzbudila
v mnohých srdciach túžbu spoločne sa
zjednotiť a urobiť niečo krásne pre Božie kráľovstvo a tento svet. Ďakujeme Vám, že ste
otvorili svoje srdcia a modlili sa za pokoj
tam, kde je najviac potrebný.
Ďakujeme za čas darovaný Panne Márii a
modlitbám, ktoré majú moc zmeniť svet, zastaviť vojny a vyprosiť
drahocenný dar pokoja.
Otázka znie: sme ochotní modliť sa ďalej?
Navrhujeme pokračovať do konca roku 2014.

|12|
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Získavanie odpustkov v čase od 1. – 8. novembra

1.Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha),
môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
 sv. spoveď (krátko predtým alebo potom)
 sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
 modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas' a Sláva).
Okrem toho je potrebné vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, a to aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky.
Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

24. novembra 2014
si pripomíname 14. výročie
od smrti pátra Slavka.
Ďakujeme za jeho svedectvo
života a príklad odovzdanosti
v Máriinej škole.
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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
|14|
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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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