Medžugoria
žugoria
Hlas Med
———————————–———–————————————————
Časopis modlitbových skupín
MAREC 2010

POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA
25. február 2010

MODLITBOVÝ
ÚMYSEL NA
MESIAC:
modlime

„Drahé deti!

sa

za
obrátenie
hriešnikov.

V TOMTO ČÍSLE
NÁJDETE ...

Úvahy pre modlitbové
skupiny

2-3

Posolstvá na tému
«OTVORTE SVOJE SRDCIA»

4

“V ŠKOLE LÁSKY”

5

POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA

„Drahé deti!

6-7

prikázaní - 1I.
POZVÁKA NA EM fest 7-8
– Eucharistia a Mária
festival
O časopise Hlas
Medžugoria

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

2. marec 2010

Fra Slavko Barbarič
Aby dobre bolo

Desatoro Božích

V tomto milostivom čase, keď sa aj príroda pripravuje, aby
vydala najkrajšie farby v roku, pozývam vás, milé deti, otvorte svoje srdcia Bohu Stvoriteľovi, aby vás on premenil
a formoval na svoj obraz, aby sa všetko dobro, ktoré zaspalo vo vašom srdci, prebudilo do nového života a túžby
po večnosti.
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V tomto osobitnom čase vašej snahy byť čo najbližšie môjmu Synovi, Jeho utrpeniu ale i láske, s ktorou ho znášal,
vám chcem povedať, že som s vami. Svojou milosťou vám
pomôžem zvíťaziť nad vašimi chybami a pokušeniami. Naučím vás láske; láske, ktorá zotiera všetky hriechy a
činí vás dokonalými. Láska, ktorá vám dáva pokoj
môjho Syna teraz a navždy. Pokoj s vami i vo
vás, pretože ja som Kráľovná pokoja.
Ďakujem vám.“

STRANA
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

OTVORME SVOJE SRDCIA BOHU
STVORITEĽOVI
„A Boh videl
všetko, čo
urobil, a
hľa, bolo to
veľmi
dobré!“
(Gn 1,31)

Pravdivým prejavom pokory je umenie
prijať pravdu o sebe samom - kto som ja?
Čiastočne nás chápanie pokory a tichosti privádza k tomu, aby sme v hĺbke
svojho vnútra pochopili seba ako stvorenie,
osobu, ktorá nie je hodna kráčať po tejto
zemi, dýchať, či vôbec mať nejaké práva.
Som prach a popol! Som nikto! – zdá
sa, že čím viac pokory, tým viac i svätosti,
tichosti a príkladu k nasledovaniu. Veľmi
zriedkavo, keď pozeráme na seba, do svojho srdca, ktoré je zrkadlom duše, dokážeme v ňom okrem negatívneho nájsť
i pozitívne črty.
Veď pravda o mne je taká, že mám mínusy, ale takisto mám i veľmi veľa plusov –
a to je pravda!
Takto
na
nás pozerá
i Pán! A to
ešte nie je
všetko!
On
sám,
ktorý
vie
všetko
o každom

z nás, svojím milujúcim pohľadom vidí predovšetkým našu vnútornú krásu, dobrotu
a lásku, ktoré sú ukryté pod tmavou pokrývkou hlúpych zlozvykov, hriechov
a nedokonalostí. On – Boh, ospravedlňuje,
no rovnako i karhá a vie i potrestať. On je
dokonalá Pravda!
V poslednom posolstve nám samotný
Pán ústami Panny Márie odkrýva pravdu
o tom, aké je v nás nekonečné bohatstvo
krásy, lásky a dobra, ktoré akoby spalo
a je potrebné ho iba prebudiť!
Takto sa to už raz uskutočnilo
v momente nášho stvorenia - „A Boh videl
všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré!“ (Gn 1,31) Teraz, keď Božie zázraky
akoby zaspali v skrytosti, Boh nás chce
prostredníctvom Panny Márie znovu pozvať
k životu, ak mu to dovolíme.
Stojí pred nami nová úloha: v pravde sa
zamyslieť nad sebou a otvoriť Mu svoje
srdce, aby mal On slobodu odkryť
a prejaviť sa vo všetkom, čo je v nás dobré.... a dobrého je veľmi veľa!
o. Henryk Jaworski

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
S vďačnosťou a bázňou stojíme pred
ďalším posolstvom z neba. Dnes nás Panna
Mária
svojou
materinskou
láskou
v jednoduchosti poučuje obrazom prírody.
„V tomto milostivom čase, keď sa aj príroda
pripravuje, aby vydala najkrajšie farby
v roku, pozývam vás, milé deti, otvorte svoje
srdcia Bohu Stvoriteľovi, aby vás on premenil a formoval na svoj obraz...“.
Príroda sa s dôverou vo svojej prirodzenosti otvára lúčom slnka, dažďu, nežnému
pohladeniu vánkom. Slnko svojimi lúčmi
pozýva kvet, aby sa otvoril. Aby mohol zakvitnúť najkrajšími farbami jari, musí sa
otvoriť a zostať otvorený, a my žasneme
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nad jeho krásou.
Toto prirovnanie je v milostivom pôstnom období pozvaním pre našu dušu. Ako
môžem otvoriť svoje kamenné, doráňané a
ustráchané srdce Bohu? Túto otázku si často kladú pútnici prichádzajúci do Medžugoria. Ako otvoriť svoje srdce, aby sa všetko
dobro, ktoré v ňom zaspalo, prebudilo do
nového života a novej túžby po večnosti?
V dnešnej uponáhľanej dobe by sme
očakávali, aby sa otvorenie srdca odohralo
okamžite. Keby tak Panna Mária mala kľúč
k dverám nášho srdca, určite by rýchlo poodomykala všetky dvere. A nechala ich navždy otvorené. Takto by bolo všetko rýchlo
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vyriešené. „Avšak Boh dal všetkým slobodu,
ktorú si v láske vážim a pred ktorou sa v pokore skláňam.“, hovorí Panna Mária
v posolstve z 25. 11. 1987. V inom posolstve
sa nám prihovára slovami: „Nezabúdajte,
milé deti, vaša sloboda je vašou slabosťou,
preto
nasledujte
moje
posolstvá
s vážnosťou.“ (25. 2. 2007) Naše srdce sa
nemôže otvoriť v priebehu malej chvíle, potrebuje na to primeraný čas, rovnako ako
kvet. A potrebné je naše úsilie a vytrvalá
práca na svojom osobnom obrátení. Otvorenie srdca je teda „v našich rukách“, my sa
rozhodujeme, kedy a komu ho otvoríme.
Ježiš nám v knihe Zjavenia apoštola Jána
hovorí: „Hľa, stojím pri dverách a klopem.
Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu
vojdem a budem s ním večerať a on so
mnou.“ (Zjv 3, 20)
„Boh je láska, Boh je láska, Boh je láska“, opakuje nám zo slzami v očiach naša
nebeská Matka v jednom posolstve prostredníctvom vizionárky Mirjany. Ak sa otvárame Bohu, otvárame sa láske. A to je tá
najvznešenejšia cesta - cesta svätosti.
Panna Mária prichádza, aby nám pomáhala a viedla nás cestou svätosti. Pozýva
nás otvoriť svoje srdce v modlitbe. Hovorí
nám:
“Otvorte
brány
svojho
srdca
a pochopíte, že modlitba je radosť, bez ktorej
nemôžete žiť“. (25.7.1997) Veľakrát nám
opakuje dôležitosť častej svätej spovede a
pôstu: „V tomto čase odriekania, modlitby a
pokánia znovu vás pozývam: choďte, vyznajte svoje hriechy, aby milosť otvorila vaše srdcia a dovoľte, aby vás zmenila. Kajajte sa,
milé deti, otvorte sa Bohu a jeho plánu pre
každého z vás.“ (25. 2. 2009)
Naša nebeská matka nás učí milovať
Sväté písmo, denne rozjímať a žiť Evanjelium. Otvárať sa Slovu života znamená nechať sa premieňať a formovať Božou stvoriteľskou láskou na Boží obraz.
„Tvoje slovo vracia život.“ (Ž 119, 50)
„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová
večného života.“ (Jn 6, 68)

Kráľovná
pokoja
nás
učí
žiť
s Eucharistiou, zamilovať sa do Eucharistie.
Vieme, že ak máme niekoho radi, otvárame
sa mu. Prijímať Eucharistiu, klaňať sa Eucharistii je najdôležitejšou chvíľou nášho
života. Eucharistia je stretnutie lásky. Ježiš
povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka
a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6, 53)
Bez Neho nemôžeme nič urobiť.
A napokon, Panna Mária nás pozýva
stať sa svedkom. „Otvorte, milé deti, svoje
srdcia a nech sú vaše ruky vystreté a štedré,
aby celé stvorenie prostredníctvom vás ďakovalo Bohu Stvoriteľovi.“ (25. 9. 2004)
Rozhodnime sa v tomto milostivom
pôstnom období pracovať úprimne na svojom osobnom obrátení. Buďme Jej radosťou
a nádejou, tak ako nám povedala 1. 1.
2010: „Milé deti, vy ste
moja radosť, vy ste moja
nádej.“
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Ak sa
otvárame
Bohu,
otvárame
sa láske.

Modlime sa:
Nebeský
Otče, náš Stvoriteľ, náš
milovaný Otec, ďakujeme
ti, že nás nikdy neopúšťaš.
Navždy zostane platné
tvoje Slovo, prísľub, ktorý
si nám odovzdal prostredníctvom Ježiša - „Ja som
s vami po všetky dni, až
do skončenia sveta“. Milujeme ťa, ty si náš Boh. Zošli nám svojho Ducha Svätého, silu, vytrvalosť prekonávať pokušenia sveta. Daj, aby sme boli
Cirkvou, ktorá s radosťou vydáva svedectvo
krásy tvojej stvoriteľskej lásky k nám. Ďakujeme ti za Máriu, ktorú nám posielaš, aby
nám pripomenula, že ty si naše všetko. Mária, tebe sa odovzdávame, naše rodiny, spoločenstvá, Cirkev a svet. Prosíme ťa, pomáhaj nám, chráň nás, veď nás cestou obrátenia.
Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 6.3.2010.
V tento mesiac sa modlime
ZA OBRÁTENIE HRIEŠNIKOV.
Modlime sa za milosť obrátenia pre tých, ktorí žijú v ťažkých hriechoch.
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... V tomto čase odriekania, modlitby a pokánia
znovu vás pozývam: choďte, vyznajte svoje hriechy, aby milosť otvorila vaše srdcia a dovoľte, aby
vás zmenila. Kajajte sa, milé deti, otvorte sa Bohu
a jeho plánu pre každého z vás... 25. február 2009
... Aj dnes som s vami osobitným spôsobom,
rozjímam a prežívam v svojom srdci Ježišovo
utrpenie. Milé deti, otvorte svoje srdcia a dajte
mi všetko, čo je v nich: radosti, trápenia aj každú, ba i najmenšiu bolesť, aby som ju mohla
odovzdať Ježišovi, aby on svojou nesmiernou
láskou zapálil a premenil vaše trápenia na radosť svojho zmŕtvychvstania... 25. február 1999

...Milé deti, jedinou
pravou radosťou vášho života je Boh. Preto,
milé deti, nehľadajte
radosť v pozemských
veciach, ale otvorte
svoje srdcia a prijmite
Boha. Milé deti, všetko
je pominuteľné, vo vašom srdci zostáva iba
Boh...

... Pozývam vás aj dnes,
aby ste boli láskou tam,
kde je nenávisť, a pokrmom, kde je hlad. Otvorte, milé deti, svoje srdcia a nech sú vaše ruky
vystreté a štedré, aby
celé stvorenie prostredníctvom vás ďakovalo
Bohu Stvoriteľovi.
Modlite sa, milé deti, a
otvorte srdce Božej láske, ale nedokážete to,
ak sa nemodlíte. Preto
modlite sa, modlite sa,
modlite sa...
25. september 2004

25. december 2007

... Aj dnes vás znovu pozývam na
obrátenie. Otvorte svoje srdcia.
Toto je milostivý čas, kým som s
vami, využite ho. Povedzte: 'Toto
je čas pre moju dušu.' Som s vami a milujem vás nekonečnou
láskou... 25. apríl 2007
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...Otvorte svoje srdcia
a dajte Bohu svoj čas,
aby sa on stal vaším
priateľom. Keď sa
utvorí pravé priateľstvo s Bohom, žiadna
búrka ho nemôže zničiť... 25. jún 1997
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Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Aby bolo dobre
novuje a trpezlivo čaká zrodenie novej odpovede
v srdciach svojich.
Božie slovo poslané na zem sa nevracia, kým
neprinesie ovocie. Slovo má svoje zákony, svoju
cestu. Cieľom Slova je vteliť sa do človeka a
z človeka vytvoriť nové slovo. Preto sa Slovo ohlasuje. Ohlasujú ho tí, ktorí sa preň otvorili a do
ktorých sa Slovo vtelilo. Mária dala osobitným
spôsobom priestor Slovu. Preto i môže hovoriť.
Všetci, ktorí sú oživení Slovom, začnú ho aj prežívať a tak sa stanú podobnými tomu, od koho
Slovo prijali. Pretože Slovo pripodobňuje poslucháča s tým, ktorý Slovo vyslovuje. Počuť, prijať
slovo, odpovedať naň, stať sa Slovom - to je cesta, aby nám všetkým bolo dobre.

„Drahé deti! Chcem vám odovzdávať
posolstvá, a preto vás dnes pozývam, aby
ste prijali a prežívali moje posolstvá. Drahé deti, milujem vás a zvlášť som si vybrala túto farnosť, ktorá mi je milšia ako
ostatné, kde som rada pobudla, keď ma
Všemohúci poslal. Preto vás pozývam prijmite ma, drahé deti, aby aj vám bolo
dobre. Poslúchajte moje posolstvá! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (28. február 1985)

M

ária hovorí. Hovorí, pretože miluje. Ona
ako Matka miluje svojich a všetkých, ktorí Jej
patria. Dáva posolstvá, ktoré inšpiruje a rodí láska Jej Srdca. Reč má svoju úlohu, pretože slová
vyslovené s láskou vytvárajú odpoveď, aj keď na
počiatku odpoveď nenachádzajú.
Mária je Matka, ktorá duchovne rodí svoje
deti. Vkladá svoju reč, slovo, svoju lásku, aby
v srdciach svojich zrodila odpoveď. Človek často
prestáva hovoriť, ak nenachádza odpoveď, pretože ľudská reč je závislá od istých podmienok.
Boh hovorí a tým, že hovorí, zároveň tvorí. Taká
je i Máriina reč, pretože Boh sám ju poveril úlohou, aby hovorila. Ona hovorí a svojou rečou ob-

Dnes sú mnohí hluchí na Slovo a sú teda nemí, pretože nemajú čo povedať. To je dôvodom
toľkého neporozumenia a dôvodom, prečo je tak
veľa ľudí neprijatých, odmietnutých. A to nie je
dobre.
Mária je pre nás Božou rečou. V nej sa Slovo
stalo telom, skutočnosťou. Ona je to najkrajšie
Božie slovo pre tento svet. Teraz je to materinské
slovo, ktorému sa darí mnohých nadchnúť. V nej
sa Boh dáva spoznávať tomuto svetu. Preto je
ona i našou učiteľkou. Preto je Mária nové stvorenie, nová hviezda, ktorá hovorí o Božích plánoch. Ona je pozvaním do nových čias. Bude
nám dobre, ak s Vyvolenou prijmeme vyvolenie,
s Pannou vtelenie, s Veriacou vieru, s Matkou
živých a života svoj život i životy druhých. Naša
cesta je taká istá ako jej: Byť Božím slovom pre
druhých. Ona bude novým nebom a novou zemou.
„Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude
zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.
Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová.
A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo,
toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým
som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého
pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko
a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 14, 23-26)
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DESATORO

BOŽÍCH
PRIKÁZANÍ - II.
Pánovo meno je sväté

Medzi všetkými slovami Zjavenia je jedno osobitné
slovo, toto slovo je zjavením Božieho mena. Keď sa
chceme s niekým zoznámiť a nadviazať s ním vzťah,
zvykneme sa predstaviť. Keď povieme svoje meno, znamená to, že hovoríme o svojej totožnosti, kto sme a tiež
sa tým otvárame hlbšiemu a dôvernejšiemu vzťahu
s konkrétnym človekom. Aj Nebeský Otec túži mať
s nami vzťah a zjavením svojho mena nám zjavuje svoju
vernosť - že On je, bol a stále bude, keď hovorí: „Ja som,
ktorý som.“ Týmto sa nám dáva poznať, že on nie je nejaká anonymná sila, ale konkrétny živý Boh. Mojžiš pri
stretnutí s ním počuje: „Zobuj sa, lebo zem, na ktorej stojíš, je zem svätá.“ My v dnešnej dobe môžeme cítiť, ako
sa z nášho života vytráca cit pre sväté veci, čím je aj vyslovovanie vznešeného a svätého mena živého Boha.
Človek ho má vkladať do svojich úst len na to, aby
Boha velebil, chválil a oslavoval. Aj my si potrpíme na
svojom mene; každého zabolí, keď sa dozvie, že niekto
poškodil jeho meno alebo meno jeho rodiny. Zamysleli
sme sa niekedy nad tým, ako často je hanobené sväté Božie meno?
Stačí chvíľka strachu, bolesti, zlá nálada, prekvapenie
a mená ako Ježiš, Boh, Mária, Kristus a sväté veci
(Sviatosť Oltárna – Sacramentum) sa stávajú akýmsi zvolaniami a citoslovcami...
Božie meno vyslovené nadarmo. Slovko nadarmo –
znamená bez ohľadu, úcty, alebo horšie, s opovrhnutím,
hnevom alebo rúhaním. Práve II. Božie prikázanie nám
určuje akýsi poriadok a normu používania svätých slov
a mien tým, že zakazuje:
1. zneužívanie Božieho mena - t.j akékoľvek nevhodné používanie Božieho mena, mena Ježiša Krista,
Panny Márie a všetkých svätých;
2. rúhanie – je ťažký hriech proti II. Božiemu prikázaniu a spočíva v tom, že sa navonok alebo vnútorne vyslovujú proti Bohu slová nenávisti, výčitky, provokácie,
neúctivé slová a zneužívania Božieho mena. Rúhaním je
aj odvolávanie sa na Božie meno, aby sa zakryli zločiny,
zotročovanie národov, mučenie a zabíjanie ľudí. Takisto
sa to vzťahuje aj na neúctivé slová ohľadom Kristovej
Nevesty - Cirkvi a o posvätných vecí;
3. preklínania- do ktorých sa vkladá Božie meno bez
úmyslu rúhať sa (napr. nech ťa Boh skára) sú neúctivos-
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ťou voči Božiemu menu a toto prikázanie zakazuje používanie Božieho mena pri mágii;
4. krivú prísahu- prisahať znamená brať Boha za
svedka toho, čo tvrdíme; je to volanie na Boha, aby dosvedčil lož. Krivoprísažníkom je ten, kto pod prísahou
urobil sľub s úmyslom nedodržať ho. Je to ťažké previnenie proti úcte k Pánovi. Pred prisahaním nás varuje aj Ježiš (Mt 5, 33-37) a dáva nám riešenie, ako to robiť správne: vaše áno nech je áno, vaše nie, nech je nie! Prísaha je
dovolená z vážnych a primeraných dôvodov, napr. súdom,
súčasne sa tam musí vyskytovať pravda, potreba a úcta.
Ak prísaha vyžaduje ciele, ktoré sa protivia dôstojnosti
človeka alebo spoločenstva Cirkvi, musí sa odmietnuť.
Pre kresťana je veľa príležitostí, v ktorých sa od neho
žiada, aby urobil prisľúbenia Bohu. Tieto sľuby zahŕňajú
krst, birmovka, manželstvo, vysviacka a treba ich dodržiavať. Vernosť týmto sľubom je prejavom úcty voči Bohu ako aj prejavom lásky k vernému Bohu (2101).
Kresťanské meno, znak kríža, krst
Náš život je neustále spojený s Bohom a jeho svätým
menom. Od samého začiatku vstupujeme do tohto tajomstva tým, že sme pokrstení v mene Otca, Syna i Ducha
Svätého. Ako sme už hovorili, toto meno je sväté a preto
aj nás posväcuje. Aj naše meno má význam, lebo Boh každého z nás volá po mene a každé meno si vyžaduje úctu na
znak dôstojnosti voči tomu, kto ho nosí. Meno dieťaťa by
malo byť kresťanské, môže ísť o meno svätca alebo meno,
ktoré vyjadruje kresťanskú čnosť alebo tajomstvo. Patrón
svätca poskytuje vzor lásky a zabezpečuje jeho orodovanie. Kresťan začína deň znakom kríža v mene Otca i Syna

STRANA

i Ducha Svätého a tým zasväcuje svoj deň Božej sláve
a vyprosuje od Spasiteľa milosť konať v Duchu Svätom,
ako dieťa nebeského Otca. A takto sme neustále spojení
s Pánom a jeho svätým menom. Spoznávajúc veľkosť a
dar jeho mena, chváľme a ďakujeme Bohu za tento dar
Zjavenia Jeho mena a jeho Lásky k nám. Tak ako nás
k tomu pozýva Panna Mária v posolstve z 25. mája 1997:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste velebili Boha
a aby Božie meno bolo sväté vo vašich srdciach
a živote...“
Marta Pincelová

Námety na zamyslenie a diskusiu:
1. Spoločne si prečítajte 3. kapitolu knihy Exodus.
2. Na základe textov zo Svätého písma napr. 1 Sam
17,45; 2 Krn 20,15-22 uvažujte o moci Božieho
mena.
3. Pomodlite sa jeden zo Žalmov na oslavu Pána
napr. Ž 29, Ž 66, Ž 96.
4. Rozjímajte nad textom Svätého písma Iz 43,1-7,
ako nás Pán každého pozná po mene.

Zdroje:
• KKC: články 2142-2167
• Ex 3
• Ž 66, 96

SVEDECTVO
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POZVÁKA NA EM fest
– Eucharistia a Mária festival

Carlo Caretto v knihe „Listy z púšte“ píše
o tom, že Katolícka cirkev prežíva v súčasnosti
krízu viery, ktorej príčinou je kríza modlitby.
Zo srdca Cirkvi sa vytratila kontemplatívna
modlitba. Úprimné, vnútorné, intímne zjednotenie sa so svojím Bohom. Často sa to potom kompenzuje zvýšenou aktivitou. Pribúda čoraz viac
kresťanských aktivít, podujatí, ale akosi vo
vnútri cítime, že niečo s nami katolíkmi nie je
v poriadku.

najväčší dar z neba pre tento svet, pre tieto časy, ktorým je Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.
Ono je tou archou, do ktorej sa môžeme ukryť,
aby sme sa neutopili v záplave hriechu, ktorá zasahuje celý svet.
Nádherným potvrdením toho, že toto je tá
správna, najpriamejšia a najistejšia cesta do neba, je prorocký sen Dona Bosca o dvoch stĺpoch
a námornej bitke. Obraz, ktorý je už notoricky

Preto sme sa po viacerých impulzoch, veríme, že pochádzajúcich z neba, rozhodli aj na
Slovensku ukázať mladým ľuďom cestu, ktorú
pred nami prešli nespočetné zástupy svätých.
Je to cesta lásky, pokory, čistoty, cesta lásky
k Eucharistickému Pánovi a k našej nebeskej
Maminke Márii. Chceli by sme vydať svedectvo,
byť hlasom ľudí, ktorí objavili úžasný poklad
milostí
vo sviatostiach,
v tradícii
Cirkvi,
v životoch svätých a v neposlednom rade azda

HLAS

MEDŽUGORIA
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známy. Je to proroctvo zvlášť pre naše časy,
v ktorom Boh Donu Boscovi ukázal, že víťazstvo
a triumf Cirkvi príde obnovenou úctou k Panne
Márii a v pokornom klaňaní sa Sviatostnému
Spasiteľovi. Víťazstvo do života Cirkvi a do života mladých ľudí prinesie iba modliaca sa, adorujúca Cirkev, ktorá sa pokorne skláňa pred
svojím Pánom.
Mnohí z nás sme dostali dar modliť sa
a adorovať počas viacerých rokov v škole Panny
Márie, Kráľovnej pokoja, v Medžugorí. Tu nás
Panna Mária učí klaňať sa svojmu Synovi,
uprostred veľkej temnoty našej doby nás vedie
za ruku. Stuhou, ktorá spája našu ruku s rukou
Panny Márie, je svätý ruženec. Medžugorie je
silným svedectvom obnovy modlitby srdca,
o ktorej písal aj spomínaný Carlo Caretto. Modlitba srdca, ktorá jediná môže zastaviť pohromu, oslobodiť, uzdraviť, urobiť zázrak.
„Tak my, deti Panny Márie zo Slovenska,
sme sa rozhodli, že sa s pomocou Božou
a s pomocou Panny Márie pokúsime priniesť kúsok Medžugoria na Slovensko, malý kúsok Podbrda, Križevca pre tých, ktorí tam nemôžu
ísť...“ (Janko Moniš)
A tak už po piatykrát organizujeme stretnutie mladých na známom mariánskom pútnickom
mieste Staré Hory pod názvom „EM fest“ – Eucharistia a Mária festival. Program pozostáva
z prednášok, svedectiev, modlitby svätého ruženca, sv. omše a adorácie.
Každý ročník má určitú nosnú tému. Prvý
rok sme sa snažili pochopiť význam Eucharistie
a Panny Márie v našich životoch. Druhý rok,
prečo je pre nás nutné sýtiť sa SLOVOm ŽIVOTA. Tretí rok sme sa učili ŽIVOTu
V PRAVDE. Štvrtý rok počúvať BOŽÍ HLAS.
Pre mňa osobne bolo veľkým povzbudením to, že
práve v tom roku Duch Svätý zjednocoval tému
festivalov – v Medžugorí to bolo: „Urobte všetko, čo vám povie.“

HLAS

MEDŽUGORIA

Aj tento rok sa chce Pán ukázať v našich životoch ako Pán Záchranca. Každý rok nám prináša niečo nové už počas príprav samotného festivalu. Stále sa novým spôsobom učíme dôvere
v Božiu prozreteľnosť. Našimi hlavnými patrónmi sú nebeská Maminka, páter Slavko Barbarič,
boží služobník Ján Pavol II. a svätí, ktorí majú
v časte organizovania nášho festivalu svoj sviatok. Jednou z nich je napríklad aj Johanka
z Arku – nie je to úžasné, pri našej tohtoročnej
hlavnej téme „Pán Záchranca“?
Bližšie informácie o našom festivale si budete môcť čoskoro nájsť na našej stránke
www.emfest.sk, ktorú budeme postupne aktualizovať.

Lenka Monišová

STRANA
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Časopis „Hlas Medžugoria“ je pozvaním pre všetkých, ktorí sa chcú modliť na
úmysly Kráľovnej pokoja a za uskutočnenie Jej plánov. Svedectvom svojho života chceme byť Máriiným svetlom pre tento svet, šíriť pokoj.
„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že
robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite sa
a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo
svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý
pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 25.6.2004

Časopis

vychádza každý
mesiac od decembra 2004 po
tom, ako Panna Mária dá posolstvo 25-teho v mesiaci. Časopis
rozosielame cez internet, vychádza v ruštine, slovenčine, angličtine, nemčine, v litovskom a lotyšskom jazyku.

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa dohody členov, najčastejšie raz za týždeň. Stretajú sa
v rodinách alebo v kostoloch. Stretnutia sú jednoduché a pozostávajú z modlitby ruženca, rozjímania nad
Božím Slovom a posolstvom, zdieľania, modlitby na
úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, zasvätenia
sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Prostredníctvom časopisu Hlas Medžugoria

sa spájame s modlit-

bovými skupinami v rôznych krajinách. Modlia sa s nami naši bratia a
sestry v Rusku, na Ukrajine,
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku
,Tadžikistane, Pakistane, Indii, USA, Nemecku, na Slovensku a v Českej Republike.
Duchovne sa spájame
v modlitbe v prvú
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 svätej omši, často prijí-

mať, adorovať
• modliť sa za kňazov a zodpovedných
v cirkvi
• stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa, podľa dohody členov
• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym

sobotu v mesiaci.
Kde je to možné, členovia v ten deň organizujú
modlitbové stretnutie,
modlia sa tri ružence,
slávia svätú omšu, adoráciu, prečítajú rozjímanie
z časopisu. Počas celého
mesiaca sa modlíme na
úmysel, ktorý sa nachádza v časopise.

Ak sa chcete pridať k nám v modlitbe, či dostávať časopis, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com

Svetlo Máriino

HLAS
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„VERNOSŤ KRISTA, VERNOSŤ KŇAZA“
ROK KŇAZOV 19.6.2009 – 19.6.2010
V tomto roku kňazov
Modlime sa za kňazov, aby boli darom Ježišovho srdca. Zapojte sa i vy k nepretržitým
modlitbám za kňazov vytváraním 7-členných modlitbových skupín, kde si každá skupina
berie do modlitieb konkrétneho kňaza. Každý člen si vyberie jeden deň v týždni a tak modlitby /aj obety/ pokračujú stále. Nahlásiť sa môžete na adrese: marta@maria.sk

ODPUSTKY V ROKU KŇAZOV: • na každý prvý štvrtok v mesiaci
Úplné odpustky môžu získať všetci veriaci, ktorí skutočne ľutujú svoje hriechy, pokiaľ sa vyznali zo
svojich hriechov vo sviatosti zmierenia a pomodlili sa na úmysel Svätého Otca, a ktorí sa v kostole či v
kaplnke zbožne zúčastnia na svätej omši a obetujú za kňazov modlitby – tiež akýkoľvek dobrý skutok
urobený v ten deň – aby ich posvätil a pretvoril podľa svojho Srdca.

MED
MEDŽUGORIE
ŽUGORIE
−

RUSKY: www.medjugorje.ru

−

SLOVENSKY: www.gospa.sk

na internete:

INÉ stránky:
−

ANGLICKY: www.medjugorje.net

−

CHORVÁTSKY, ANGLICKY, FRANCÚZSKY, NEMECKY, TALIANSKY, POĽSKY, ŠPANIELSKY: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws

−

LOTYŠSKY: http://katolis.eks.lv/

KONTAKTY
Rusko

Oľga Knazjeva

tel.fax: 0073472771617
(pre Oľgu)

olga_knyazeva@list.ru knyazev@anrb.ru

tel.mob: 07 9174643735
Ukrajina

Duda Miroslav

tel:

00380 50 5026414

Litva

Danute Totoraytite

tel:

00370 52 343 330

Lotyšsko

Zinaida Lapsa

tel. mob: 003718318855

posmishka@mail.uz.ua
mirija3@gmail.com
zinaida@eriga.lv

003719139702
Moldavsko

Vladimír Nadkrenicinii

Pakistan

Feroze Nadeem

tel:

0092-053-3607924

Slovensko

Marta Uchalová

tel:

00421 905 412040

Česká Rep.

Jana Prudká

Medžugorie

Svetlo Máriino

nadkrenicinii@mail.ru
christendomvillage@yahoo.com
marta@maria.sk
jprudka@email.cz
tel.fax: 0038736650004

gospa3@gmail.com

0038763682620
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