December/2014

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

MODLITBOVÝ

„Drahé deti!

ÚMYSEL
NA MESIAC:
modlime sa
ZA DAR
ODKRYTIA BOŽEJ
VÔLE.

Zvlášť dnes vás pozývam k modlitbe. Modlite sa, deti
moje, aby ste pochopili, kto ste a kam máte ísť. Buďte
nositeľmi radostnej zvesti a ľuďmi nádeje. Buďte láskou
pre všetkých tých, ktorí sú bez lásky. Deti moje, len ak sa
modlíte a budete otvorení Božej vôli, Bohu, ktorý vás chce
viesť k večnému životu, budete všetkým a všetko uskutočníte. Ja som s vami a prihováram sa za vás deň čo deň
u môjho Syna Ježiša.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

V tomto čísle
nájdete...
Úvahy pre modlitbové
skupiny
Posolstvá na tému
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Ďakujeme Panne Márii za pozvanie modliť sa
a rásť spoločne na ceste svätosti.
Týmto číslom oslavujeme

1O. výročie časopisu 2004 - 2014.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa modlia na úmysly
Panny Márie a kráčajú s nami.
Maličké ďakujem nájdeš na:

http://sm.medjugorje.lv/

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

POZÝVAM VÁS K MODLITBE
V posolstve z minulého mesiaca
Panna Mária pred nás postavila svätcov ako príklad a povzbudenie na
ceste nášho obrátenia. V posolstve
z tohto mesiaca nám Panna Mária
dáva svoje posolstvo, ktoré sme počuli už veľakrát. Je to pozvanie
k modlitbe. Matka ho opakuje od začiatku svojich zjavení. V slovách
Panny Márie počujeme ozvenu Ježišových slov a pozvaní. Aj Ježiš učil
svojich učeníkov modliť sa. Hľadiac
na svojho Učiteľa ako sa modlí,
v apoštoloch sa prebudila túžba po
modlitbe. Evanjeliá hovoria o tom,
ako často sa Ježiš utiahol na opustené miesta, aby sa modlil. Evanjelista
Marek píše: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na
pusté miesto a tam sa modlil“ (Mk
1,35). Každý Ježišov deň bol vyčerpávajúci a náročný. Dokonca i večer k
nemu
prinášali
chorých
a posadnutých. Po náročnom
a vyčerpávajúcom dni sa Ježiš zriekal spánku, aby mohol byť s Otcom
v modlitbe. Mohli by sme si pomyslieť:
„Vari sa Ježiš musel modliť, on, ktorý
je tak úzko spojený s Otcom?“ Aj napriek tomu to robil. To je pre nás poučenie. Ľudia idú k tomu, kto sa stretáva s Bohom.
Nech je pre nás aj tento príklad
z evanjelia ako aj posolstvo Panny Márie povzbudením k spytovaniu svedomia. Na ktorom mieste je modlitba
v tvojom živote? Koľko času venuješ
modlitbe? Odpovede na tieto otázky
ukazujú, čo je pre nás dôležitejšie ako
Boh.
Ľudia sa obyčajne ospravedlňujú,
že majú nedostatok času na modlitbu
kvôli práci, aktivitám, ktoré im nedovoľujú venovať čas modlitbe. Obyčajne
si nájdeme čas na to, čo je dôležité, na
to, bez čoho si myslíme, že nemôžeme
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...Ak sme úprimní,
priznáme si, že problém
nie je čas...
byť. Ak sme úprimní, priznáme si, že
problém nie je čas. Problém je v srdci.
Problém je v hodnotách alebo
„nehodnotách“, ktoré sme postavili na
prvé miesto vo svojom živote. Na to, čo
máme radi si zvyčajne nájdeme čas.
Ak nás tlačia povinnosti, práca,
vtedy musíme venovať modlitbe viac
času. V opačnom prípade sa vyprázdnime. Nemôžeme dávať to, čo nemáme. Preto by sme mali prosiť Boha,
ktorý je bohatý na svoje dary lásky
a milosti. Modliť sa musíme neprestajne učiť. Modlitba je úloha, ktorá stojí
pred nami. Nikdy nemôžeme byť dostatočne spokojný s tým, ako sa modlíme teraz. Existujú rôzne druhy modlitby. Panna Mária nás neučí metódy

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 4 / 1 2

modlitby, iba nám hovorí, aby sme sa
modlili srdcom. To znamená modliť sa
v pravde, v pokore, v jednoduchosti
srdca pred Bohom. Nie je ľahké odkryť
pravdu o nás pred Bohom. Preto sa

nás.

Podmienky pre plodnú modlitbu
sú tie, ktoré nás učí Ježiš. On od nás
žiada obrátenie srdca. Potrebné je
zmierenie s bratom pred obetovaním
daru na oltár (porov.
Mt 5, 23-24), láska
...On od nás žiada obrátenie srdca.
k
nepriateľom
Potrebné je zmierenie s bratom pred
a modlitba za nich,
obetovaním daru na oltár, láska
odpúšťanie z hĺbky
srdca v modlitbe (Mt
k nepriateľom a modlitba za nich,
6,14-15) a hľadanie
odpúšťanie z hĺbky srdca v modlitbe
Božieho
kráľovstva.
a hľadanie Božieho kráľovstva...
Cesta, ktorá nás vedie
na cestu obrátenia
srdca Bohu je náročná.
nám oplatí neustále kráčať. Nezastaviť
Je to cesta, ktorou nás svojimi
sa ani vtedy, keď sa objaví v modlitbe
posolstvami vedie Panna Mária počas
suchota. Nepodľahnúť pokušeniu
všetkých tých rokov v Medžugorí. Dovzdať sa, keď si myslíme, že sa Boh
voľme jej, aby nás viedla, aby sme ešskryl alebo vzdialil. Práve v tých chvíte viac boli bližšie k Bohu, k sebe
ľach „Božej vzdialenosti“ sa naša moda blížnym.
litba stáva nesebeckou, očistenou
a upriamenou len na Boha a nie na
Modlitba
Blahoslavená Panna Mária, ty,
ktorá si blahoslavená preto, lebo si
verila. Ostala si, Panna Mária, verná svojmu Synovi do konca života.
Bola si a ostala si matkou nádeje
aj v najťažších chvíľach svojho života. Uč nás, Matka nádeje, modliť
sa. Uč nás existovať a byť nositeľmi Radostnej zvesti a nádeje všetkým, ktorí sú zúfalí. Oroduj za nás,
Matka Mária, aby sme mohli prijímať a rozpoznávať Božiu vôľu ako
svoju. Ty, Nepoškvrnená Panna,
prebuď všetky spiace a zatvorené
srdcia, aby sa otvorili tvojmu Synovi, v ktorom jedninom môžeme spoznať tajomstvo vlastného života
a svoj konečný osud. Daj, aby sme
žili osvietení vykúpením a svetlom
života, ktorý neskončí. Amen.

Fra Ljubo Kurtović
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BUĎTE NOSITEĽMI RADOSTNEJ ZVESTI
Adventné obdobie je výnimočné i
tým, že ho môžeme prežívať v ešte väčšej
dôvernej blízkosti Panny Márie na ceste
k Betlehemu. Nechajme sa ňou viesť za
ruku ako maličké deti, milujúce svoju

rujeme, že mnohí ľudia žijú v strachu,
neistote. Pre mnohých Vianoce nebudú
sviatkom radosti Narodenia Spasiteľa.
Nebeský Otec vie, že potrebujeme ruku a
srdce matky. Preto jej tak často dovoľuje
prichádzať k nám. Modliť sa s
nebeskou Matkou znamená hľadať vôľu Otca. „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“ (25.7.1988). „V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a
východisko z každej situácie, ktorá
je
bezvýchodisková“ (28.3.1985). „Pozývam vás,
aby vaša modlitba bola radostným
stretnutím
s
Pánom“ (14.8.1986) - učí nás
Mária.
Nehanbime sa byť maličkí.
Dôverne si pozvime nebeskú Matku do každej našej modlitby. A to
bude pre nás znamenať, že sme
na bezpečnej ceste k Ježišovi.
Modliť sa s Máriou znamená nachádzať nádej, vedieť kto som a
kam kráčam. Ako ona, náš príklad, dostaneme odpoveď, čo máme v živote robiť – prinášať Ježiša
blížnym. Buďte láskou, ľuďmi nádeje, prinášajte radostnú zvesť,
volá nás dnes Mária.
Pozvanie pre nás do týchto
dní
je
jednoduché a jasné. V mod...Ako ona, náš príklad dostaneme
litbe načerpať silu, prijať radosť a
odpoveď, čo máme v živote
prinášať ju blížnym, byť Máriinmi
anjelmi, jednoduchými pastiermi i
robiť – prinášať Ježiša blížnym...
múdrymi kráľmi, ktorí nasledujú
svoju hviezdu – Máriu.
matku, tak ako to pozorujeme v živote
Odovzdanosťou v modlitbe, vynalieveľkých svätých. Pri jednej príležitosti sa
zaví v maličkých skutoch lásky, ponáhľajspýtali Matky Terezy, v čom spočíva jej
úci sa slúžiť ako to robila ona, budeme jej
úspech. Ona odpovedala: „Keď som mala
podobní. Vyjadrime v tento čas svoju blízasi sedem rokov, išla som s mamou na
kosť smutným, chorým, nešťastným.
prechádzku. Moja mama mi vtedy poveBuďme vnímaví na potreby blížnych.
dala, keď sa budeš držať za ruku Panny
Mária nám hovorí: „Želám si, aby
Márie tak pevne ako sa teraz držíš mojej
prostredníctvom vás spoznal celý svet Bobudeš v živote šťastná.“
ha radosti. Vydávajte svedectvo o Božej
Počúvame o nepokojnej dobe, pozoradosti svojím životom! Nebuďte úzkostliví
|4|
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ani ustarostení! Boh vám pomôže a ukáže
cestu. Želám si, aby ste mojou láskou milovali všetkých, dobrých i zlých. Iba tak zavládne svetom láska. Milé deti, vy ste moje! Milujem vás a chcem, aby ste sa mi
odovzdali, aby som vás mohla viesť k Bohu“ (25.5.1988)
„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).
„Preto vy, ktorí ste povedali, že ste
moji a hľadáte moju pomoc, vydajte všetko
zo seba. Najprv dajte svoju lásku a príklad
vo svojich rodinách. Hovoríte, že Vianoce
sú sviatkom rodiny. Preto, drahé deti, dajte Boha vo svojich rodinách na prvé miesto, aby vám on dal pokoj a aby vás chránil. Nielen pred vojnou, ale aby vás aj v
mieri ochránil pred každým pokušením
satana. Keď je Boh s vami, máte všetko. A
keď ho nechcete, ste úbohí a stratení, lebo
neviete, na koho strane ste. Preto, drahé
...byť Máriinmi anjelmi, jednoduchými pasdeti, rozhodnite sa pre
tiermi i múdrymi kráľmi, ktorí nasledujú
Boha, a potom dosiahn e t e
v š e t svoju hviezdu – Máriu...
ko“ (25.12.1991).
Nasledovať
Máriu v adventnom období znamená premodliť sa a veriť. Ďakujeme ti za tento mižívať radostné očakávanie jeho víťazstva i
lostivý čas, keď môžeme s nádejou očakáv tých záležitostiach, ktoré sú pre nás nevať tvoje narodenie na tento svet. Odoriešiteľné.
vzdávame ti všetky beznádejné záležitosti,
bezvýchodiskové situácie s dôverou, že ty
Modlitba
o všetkom vieš. Veríme v tvoje víťazstvo
Ďakujeme ti Pane za to, že nám polásky. Amen.
sielaš Máriu, aby nám pripomenula, že
Terézia Gažiová
máme urobiť všetko, čo si nám povedal –

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 6. 12. 2014.
V tento mesiac sa budeme modliť
ZA DAR ODKRYTIA BOŽEJ VÔLE.
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BUĎTE LÁSKOU...
...V tomto čase, deti moje,
modlite sa, aby sa Ježiš narodil vo všetkých srdciach, najmä v tých, ktoré ho nepoznajú. Buďte láskou, radosťou a pokojom v tomto nepokojnom svete...
(25. november 2003)

...Neexistuje láska bez modlitby – niet
modlitby bez odpustenia, pretože láska je modlitba – odpustenie je láska.
Deti moje, Boh vás stvoril, aby ste milovali a milujte, aby ste odpustili...
(2. jún 2014)

...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. júl 1986)

...Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých,
ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky...
(25. apríl 2014)

...Dnes vás pozývam k láske. Deti moje, milujte sa Božou láskou. V každom okamihu, v radosti i v smútku,
nech prevažuje láska a tak láska zavládne vo vašich
srdciach. Vzkriesený Ježiš bude s vami a vy
budete jeho svedkami...
(25. marec 2005)

...Deti moje, láska prijíma všetko, aj to, čo je tvrdé a horké, kvôli
Ježišovi, ktorý je láska. Preto, drahé deti, proste Boha, aby vám prišiel
na pomoc nie podľa vašich želaní, ale zo svojej lásky. Odovzdajte sa
Bohu, aby vás mohol uzdraviť, potešiť a odpustiť vám všetko to, čo je
vám prekážkou na ceste lásky. Boh môže pretvárať váš život, a vy
budete rásť v láske. Oslavujte Boha, deti moje, chválospevom lásky, aby
Božia láska mohla vo vás rásť zo dňa na deň až do svojej plnosti...
(25. jún 1988)
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM

POSTITE SA SRDCOM

I. POZVANIE KRÁĽOVNEJ POKOJA
Podľa svedectva vizionárov Matka Božia
nás vyzvala na pokoj, pôst a modlitbu, obrátenie a silnú vieru.
Od počiatku zjavení do 14. augusta 1984
postilo sa jeden deň v týždni. Na vigíliu sviatku Nanebovzatia Panny Márie v roku 1984
vizionár Ivan prišiel na farský úrad a povedal,
že sa mu zjavila Matka Božia, keď sa chystal
do kostola, a že vyzvala všetkých, aby sa
v tom čase modlili všetky tri časti ruženca
a postili sa dva dni v týždni, a to v stredu
a piatok. Až podnes sa táto výzva nezmenila.
Mnohí z nás boli prekvapení výzvou na
pôst vôbec, a navyše na dva dni pôstu v týždni. Zdá sa im to priveľa, neskutočné
a nemožné. Aj letmý pohľad do dejín pôstu
dokazuje, že už Židia sa postili dva dni:
v pondelok a vo štvrtok. Farizej, ktorý vo svojej modlitbe v chráme ďakuje Bohu, že sa
modlí a postí, dáva desiatky chudobným, odchádza domov neospravedlnený, lebo odsúdil
hriešnika, ktorý sa modlil v kúte chrámu
(porov. Lk 18, 9-12). Ježiš neodvrhol hodnotu
pôstu ani nezakázal postiť sa dvakrát, ale zakázal odsudzovať iných.
Mária je Kráľovná prorokov. Všetci proroci
vyzývali na obrátenie, pôst a modlitbu ako
podmienky pokoja. Mária nemá ani lepšie ani
inakšie prostriedky okrem tých, ktorými proroci vyzývali na pokoj, a to sú opäť len obrátenie, modlitba, pôst a silná viera.
Ak nás Mária vyzýva na dvojdňový pôst,
vychádza z tradície svojho izraelského národa
a pripomína nám stáročnú tradíciu Východnej
i Západnej cirkvi .
A kým nás Druhý vatikánsky koncil nevyzval, aby sme sa vrátili k prameňom, musíme
sa priznať, že sme pôst neobjavili, ale naopak,
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celkom sme naň zabudli.
V posledných desaťročiach pôstna prax
poklesla na najmenšiu možnú mieru, na dva
dni v roku: Popolcovú stredu a Veľký piatok.
Zjavenia v Medžugorí nepriniesli nič nové,
ani neobjavili niečo neznáme, ale chcú pomôcť, aby sme pochopili to, čo Boh žiadal cez
prorokov, to, čo konala Mária, čo robil aj sám
Ježiš.
Mária hovorila o pôste v niekoľkých posolstvách.
14. augusta 1984 Toto zjavenie bolo neočakávané. Ivan sa modlil vo svojom dome. Potom sa začal chystať do kostola na večernú
omšu. Zrazu sa mu zjavila Matka Božia
a povedala, aby tento odkaz oznámil svetu:
„Chcela by som, aby sa ľudia v týchto
dňoch modlili so mnou, a to v čo najväčšom
počte. Nech sa v stredu a v piatok prísne postia, nech sa každý deň modlia aspoň ruženec:
radostný, bolestný a slávnostný."
Matka Božia chcela, aby sme tento odkaz
prijali silnou vôľou. O to zvlášť prosila farníkov a veriacich v okolí.
20. septembra 1984 „Milé deti! Dnes vás
pozývam, aby ste sa začali postiť zo srdca.
Veľa ľudí sa postí, ale len preto, že sa všetci
postia. Stalo sa to zvykom, ktorý by nikto nechcel prerušiť. Prosím farnosť, aby sa postila z
vďačnosti, že Boh mi dovolil, aby som zostala
dlhšie v tejto farnosti. Drahé deti, postite a
modlite sa srdcom! Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie."
Mária nás pozýva, aby sme sa modlili srdcom aj postili sa srdcom. To znamená, aby
sme sa modlili aj postili s láskou. Láska voči
Bohu a ľuďom je jedinou správnou motiváciou modliť sa a postiť. V biblickom zmysle
nijaká iná motivácia nie je dostatočná.
26. septembra 1985„Drahé deti! Ďakujem
vám za všetky modlitby. Ďakujem vám za všetky obety. Chcem vám povedať, drahé deti, aby
ste nanovo prežívali posolstvá, ktoré vám dávam. Zvlášť sa postite, lebo pôstom dosiahnete, že sa uskutoční celý plán, ktorý má Boh s
Medžugorím. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie."
Modlitba a pôst sú cestou k radosti, ale aj
podmienkou, aby sa uskutočnilo to, čo Boh
plánoval tu v Medžugorí. Bez modlitby a pôstu
sa nemôžu uskutočniť Božie plány. Je veľmi
dôležité, aby sme pritom spolupracovali. Matka Božia toľko ráz opakovala, že nás potrebuje pri uskutočňovaní plánov, ktoré jej zveril
Boh.
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POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…
„Dokonca aj vtedy, keď sa mení a
dáva sa na cestu vlastným smerom, zostáva mladý človek vnútorne spojený so svojimi bytostnými koreňmi“ (List rodinám,
16).
Vo všeobecnosti výchovný proces
spočíva v tom, že ukazujeme príklad, demonštrujeme. Nemôžeme počítať s tým,
že nejaká pravda prenikne do duše dieťaťa sama od seba, bez toho, aby sme ju
ukázali. Výchova je však naisto procesom,
ktorý sa skladá z mnohých činiteľov.
...Vplyv na mladého človeka má ten,
kto si získa jeho dôveru. Dôvera je výchovnou silou, pretože zaväzuje k tomu,
aby sme prejavenú dôveru nesklamali!
Vychovávateľ potrebuje, aby mu chovanci
dôverovali, a v tomto je kameň úrazu,
pretože vychovávateľ musí byť taký, aby

má silu premeniť dušu aj srdce. Môžeme
mladým ponúknuť životopisy svätcov a je
veľmi dobre, ak sa to podarí.
Ale, podľa mňa, je najdôležitejšie priviesť mladého človeka k rozhodnutiu, že
prijme sebavýchovu, a presvedčiť ho, že je
jeden príklad a jeden prameň sily Boh a
Ježiš Kristus. A ak mladý človek začne
kontrolovať sám seba, ak si bude pravidelne robiť spytovanie svedomia a rozhodne sa polepšiť sa, čiže ak bude pravidelne
čerpať z prameňa sily, ktorým je sviatosť
zmierenia - spoveď, a ak ešte k tomu
nájde kňaza, ktorý sa dokáže prihovoriť
jeho duši, a zvolí si ho za duchovného
vodcu, vtedy naňho bude pôsobiť najlepší
výchovný systém - milosť, ktorá premieňa
srdce!
Mladí však často hovoria: „Ja necí-

...Pre svoj rozvoj potrebujem rozhrešenie, a preto sa rozhodujem,
že sa chcem zmeniť...

mu chovanci mohli a chceli dôverovať.
V podstate je to tak, že chovanci vychovávajú vychovávateľa a deti svojich rodičov.
Pretože tí, ktorí vychovávajú, si musia dôveru a obdiv nejako zaslúžiť, až vtedy majú výchovný vplyv, o ktorý sa tu jedná.
...Mladí sa medzi protirečivými skúsenosťami a protichodnými teóriami nemajú o čo oprieť a musia hľadať pravdivého vychovávateľa, ktorý ich nesklame,
ktorý im dá neporušený príklad a ktorý
|8|

tim, že sa potrebujem spovedať.“ Iste, môžu to necítiť, pretože telo má svoje potreby a rozhodnutie, že sa chcem vyspovedať, nemôže vyplývať len z "cítenia", ale z
rozumného rozlišovania. Pre svoj rozvoj
potrebujem rozhrešenie, a preto sa rozhodujem, že sa chcem zmeniť.
Tu sa u mladého človeka začína proces dozrievania k zodpovednosti za seba a
za svoje skutky. Už nechodí do kostola,
pretože mu to kázala mama, ale preto, že
je to jeho slobodné rozhodnutie, ktoré považuje za správne. Vedomé rozhodnutie
byť katolíkom je rozhodnutím, pri ktorom
si človek vyberá svoju životnú cestu, vyberá si výchovný program, ktorým je Desatoro. Vtedy nehrozí blúdenie, pretože je
to smerovka a skúšobný kameň. Všetky
svoje rozhodnutia môžeme skontrolovať
tak, že ich prirovnáme k tomu, čo učí Boh
a odovzdáva Cirkev. Spoveď napomáha aj
výchove, pretože napráva mylné postoje a
dáva jasné smerovky ako ďalej.
...Mladý človek, ktorý našiel učiteľa
a ide za ním, je šťastný. Kňazi, ktorí sa
venujú pastorácii mládeže a vychovávajú
mládežnícke skupiny, vychovávajú ich
nielen svojím osobným príkladom, ale aj
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SVEDECTVO
mocou sviatostného kňazstva, ktorá im
umožňuje odovzdávať Božiu milosť mladým dušiam. Vychovávatelia aj chovanci,
ktorí sú ponorení do Božej moci, majú
šancu, že ich človečenstvo sa plne rozvinie podľa zámeru, ktorý určil sám Stvoriteľ. Nejde len o spoločné spievanie piesní
pri ohnisku, ale o jednotu v Duchu Svätom na svätej omši, ktorá sa slúži možno

aj pod holým nebom, a o spoločné prijatie
Eucharistie. Mládež, ktorá má šťastie
patriť do takejto skupiny, na to nezabudne a nájde si svoju vlastnú cestu k svätosti, veď výchova má slúžiť práve na to.
Myšlienky sú vybrané z knihy: Rodinám, aby boli silné v Bohu…, Wanda Póltawska (SALI-FOTO, 2010).

MILOSTI PANNY MÁRIE. BOŽIE MILOSTI.
MILOSTI MEDŽUGORIA...
Dlho
budem
s mojou mamou spomínať na to, ako sme
sa dozvedeli o 3. Medzinárodnom stretnutí
pre ľudí s telesným
p o s t i h n u t í m
v Medžugorí. Nebeská
Matka nás na túto púť
pozvala v ten deň, kedy
si celý katolícky svet
pripomína jej narodenie – 8. septembra.
Sme vďačné
jednej
priateľke, ktorá nás
v ten deň prihlásila,
pretože
ona
sama
nemohla
ísť.
V krátkosti nám povedala o Medžugorí
a po jej rozprávaní mi niečo našepkávalo:
„Musíš tam byť.“ Do odchodu sa vyskytlo
mnoho prekážok: tu som ochorela, tu sa
vkradol nejaký strach, ako to všetko bude, veď sme nemali žiadnu skúsenosť
s ďalekými cestami. Ale organizátori poskytovali všetku nevyhnutnú pomoc,
a preto sme sa rozhodli, že pocestujeme.
Veľmi dobre si pamätám ako mi
hneď v prvé ráno Ježiš a Mária odkryli
môj veľký strach a hriech nedôvery. Autobus, ktorý nás viezol mal úzke dvere
a bola potrebná pomoc chlapcov, aby
som mohla nastupovať i vystupovať. Dovtedy som bola zvyknutá len na mamine
ruky, a preto som sa bála akýchkoľvek
nezvyčajných udalostí. Ale zastávok na
ceste i v samotnom Medžugorí bolo veľa,
a preto mi nezostávalo nič iné len to prijať a strach odovzdávať Pánovi. A keď
som jednoducho prijala to, čo bolo nevy-
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hnutné, všetko sa stalo jednoduchším.
Podobné pocity strachu som pociťovala aj
v deň prezentácie zúčastnených krajín na
festivale, kedy sme mali s dievčatami
z našej skupiny povedať krátky text. Pamätám si, že som veľmi jasne uvidela
svoju neistotu. Nakoniec ma prehovorili
a vystúpenie sa nám podarilo. Nie je dôležité ako som pri tom vyzerala, veď som
sa bála názorov druhých, bála som sa
zlyhania, dôležité bolo to, že sme to urobili spolu na slávu Ježiša, Márie a celého
Medžugoria. Začala som jasnejšie vidieť,
v čom je môj najväčší problém v nedostatočnej dôvere Bohu.
Veľmi silnou udalosťou pre mňa bolo byť na hore Podbrdo - na Máriinej hore, na ktorú ma vyniesli chlapci
z komunity Cenacolo. Na ten deň nikdy
nezabudnem. V ten deň bolo veľmi veterno. Počas modlitby ruženca začal padať
dážď, na ktorý sme neboli pripravení.
Moja mama a jedno dievča z našej skupi-
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ny sa ma pokúšali zohriať, ale aj tak mi
bolo chladno. Začala sa modlitba, počas
ktorej ma jedno dievča z našej skupiny
držalo za ruku. Modlili sme sa ruženec. V
jednom okamihu som pocítila, že mám
teplú ruku. Dovtedy bola studená. Mamka Mária ma zohriala. Zohriala ma silou
ruženca, silou modlitby a silou materinskej lásky. V ten deň po modlitbe zostalo
suché slnečné počasie. Ešte si spomínam
na moje a mamine slzy hore na Podbrde.
Boli to slzy z odkrytia a radosti: „Drahé
deti, keby ste vedeli ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“
Ťažko opísať všetky tie milosti, ktoré
mi v tie dni dalo Medžugorie. Poviem len,
že som spoznala svoj egoizmus, svoju pýchu a nepokoj, ktorý sa skrýval v srdci.
Pocity boli veľmi rôzne – od úprimnej Božej radosti až k bolesti a nepochopeniu,
čo sa to vlastne deje v mojej duši. Ale
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presne viem, že tieto dni boli darom z nebies, ktorý mi pomohol
zohriať moje srdce, upevniť vieru.
Počas týchto dní ma obdarili
ohromnou
starostlivosťou
a láskou, či už naša skupinka,
ale aj všetci ľudia v Medžugorí.
Niekedy ku mne podišli, objali
ma a žiarivo sa usmievali. Jedna
žena z Chorvátska mi podarovala
svoj ruženec.
Tieto dni mi tiež pomohli
pochopiť, že v živote všetko ide
podľa Pánovho a Máriinho plánu,
a našla som svoje povolanie. Študujem cudzie jazyky na filologickej fakulte v mojom rodnom meste. Medžugorie mi umožnilo porozprávať sa s ľuďmi z rôznych
kútov sveta, porozprávať sa trochu po taliansky, anglicky, naučiť sa niekoľko slov po chorvátsky. Niekedy počas rozhovorov
slová prosto vyleteli ani neviem
ako, ale je to veľký dar – Božia
jednota. Veľký dar Medžugoria.
Je veľkým darom spoznať
lásku Svätej Trojice, lásku človeka k svojmu blížnemu a tiež je
darom spoznať, že ani nebo, ani
ľudia ťa neodstrkujú kvôli hendikepu, ale len tvoje vlastné nedostatky a rany tvojho srdca. Uvedomila som si, že ak si s Bohom, s Máriou,
potom je všetko v poriadku bez ohľadu
na ťažkosti...
S mamou chceme srdečne poďakovať všetkým tým, ktorí umožnili túto cestu: našej nádhernej skupine, ktorá nás
podporovala, nášmu otcovi Arnisovi
a Oxane, ktorí nás učili, chránili, všetkým
dobrovoľníkom,
chlapcom
z komunity Cenacolo za možnosť byť
s mamou Máriou v pravom zmysle slova,
a za ich Božiu láskavosť. Všetkým tým,
ktorí nás prijímali a starali sa o nás. Našej Tereze a Inete a samozrejme Pánovi
a Panne Márii za túto možnosť. Sláva!
Teraz sa modlím za možnosť navštíviť
Medžugorie v lete.
Jana, Lotyšsko
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6.STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN
NA UKRAJINE
V jeden krásny, chladný, jesenný
deň, 15. novembra 2014 sa v Ľvove
v chráme Narodenia Panny Márie uskutočnilo VI. Medžugorské
stretnutie
v duchu posolstiev Panny Márie
v Medžugorí.

Naše stretnutie sa začalo modlitbou
sv. ruženca. Stretnutie hudobne sprevádzali talentovaní muzikanti z Lotyšska. Po
modlitbe ruženca nasledovala liturgia. Po
liturgii páter Ljubo Kurtovič rozprával
o prvých posolstvách Panny Márie, o 5
kameňoch, ktoré nám Panna Mária dala
ako zbraň proti Goliášovi (modlitba ruženca, Sväté písmo, spoveď, Eucharistia
a pôst). Páter Ljubo osobitnú pozornosť
venoval téme pôstu, pretože Ukrajina je
v ťažkej situácii a len pôst a modlitba ruženca – povedal páter Ljubo – je silnou
zbraňou a aj v jednom posolstve Panna

Mária hovorí, že len modlitbou a pôstom
môžeme zastaviť vojnu. Po týchto slovách
nastala hodina Božieho milosrdenstva
a my sme sa modlili, prosili a ďakovali za
všetko, čo nám Boh dáva z hĺbky svojho
milosrdného srdca.
Večer sme sa
stretli, aby sme sa klaňali
Ježišovi
v Najsvätejšej sviatosti
oltárnej. A počas tohto
krátkeho času, času
lásky, viery, nádeje
a pokoja každý z nás
otvoril Panne Márii
s v o j e
s r d c e
a v modlitbe Zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie
jej zasvätil svoje srdce.
Medžugorské stretnutie je stretnutie sŕdc –
sŕdc Matky a detí.
I v tomto čase sme jej
znovu otvárali svoje
srdcia, aby dokonalá,
nežná a teplá láska Panny Márie prenikla
do našich sŕdc a uzdravila ich. Aby sme si
každú sekundu uvedomovali všetko, čo sa
v živote odohráva a že jej materinská láska je večná, trpezlivá a verná. Tak otvorme svoje srdcia Panne Márii a všetky
svoje starosti a všetko, čo prežívame odovzdajme jej, našej mame a Ježišovej matke, aby nám, svojim deťom, vyprosila
u neho milosti.
Fotografie zo stretnutia nájdete na:
http://picasaweb.google.com/
kralovna.pokoja

ZJEDNOTENÍ V MODLITBE
NA ÚMYSLY PANNY MÁRIE A POKOJ VO SVETE
Ak sa chcete s nami pripojiť k spoločnej modlitbe navštívte našu stránku
http://bzooco.com/ a zaregistrujte sa.
ĎAKUJEME VÁM
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Zdroj: http://simone-balmer.ch/kurse-und-vortraege/articles/advent-zeit-der-liebe.html

BDEJME A PREŽÍVAJME ADVENTNÉ OBDOBIE
V HLBOKOM, DÔVERNOM SPOJENÍ S PANNOU MÁRIOU.
KAŽDÝ DEŇ JEJ DARUJME A ZASVÄCUJME SVOJE SRDCE,
ABY HO FORMOVALA, PRIPRAVILA K NARODENIU
KRÁĽA POKOJA.

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): 22.02.—27.02 2015

(Kontakt: Vladimír Chromek; tel.: + 421 517 789 898; +421 903 387 800; v.chromek@gmail.com)
21. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín: 02.03—06.03. 2015
(Marian Keckes; tel.: +421 905 254 742; mkeckes@nextra.sk alebo keckes.marian@gmail.com)
 2. Medzinárodný seminár pre lekárov: 13.—16. 05. 2015
(Kontakt: Vladimír Chromek; tel.: + 421 517 789 898; e-mail: v.chromek@gmail.com)
(Kontakt: Monika Cáková; tel.: + 421 948 521 402; e-mail:monic@centrum.sk )
19. Medzinárodný seminár pre kňazov: 06.07—11.07. 2015
 16. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 12.07—15. 07. 2015



25. Medzinárodné stretnutie mládeže—Festival mladých: 01.—06. 08. 2015



Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 27.09.—2.10 2015

(Kontakt: Ondrej Valent; tel.: +421 903 712 534; e-mail: kristoftour@gmail.com)
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

|12|

S V E T L O

M Á R I I N O |

2 0 1 4 / 1 2

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





modliť sa za kňazov a zodpovedných v Cirkvi

postiť sa v stredu a v piatok
spovedať sa každý mesiac
zúčastňovať sa na sv. omši, často prijímať Eucharistiu, adorovať
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
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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