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"Drahé deti!
Aj dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste boli silní
v modlitbe a aj vo chvíľach, keď vás napadnú pokušenia. Prežívajte v radosti a pokore svoje kresťanské povolanie a všetkým vydávajte svedectvo. Som s vami
a všetkých vás prinášam pred svojho Syna Ježiša a on
vám bude sila a podpora.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA
Výročné posolstvo vizionárke Mirjane

- 18. marec 2010

"Drahé deti!
Dnes vás pozývam, aby
ste milovali celým svojím
srdcom a celou svojou
dušou. Proste o dar lásky, pretože keď duša miluje, pozýva k sebe môjho Syna. Môj Syn neodmieta tých, ktorí na Neho
volajú a ktorí chcú podľa
Neho žiť. Modlite sa za
tých, ktorí nechápu lásku, ktorí nerozumejú, čo znamená milovať. Modlite sa, aby im Boh bol otcom a nie sudcom. Deti
moje, vy buďte mojimi apoštolmi, buďte mojou riekou lásky.
Ja vás potrebujem. Ďakujem vám.“
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

NECH BUDE JEŽIŠ NAŠOU SILOU
A PODPOROU

...modlitba
dáva silu
duši
i telu...

Aké sú podľa teba podmienky potrebné k tomu, aby si čas “stratený“
v modlitbe pokladal za čo najlepšie využitý čas? Čo je podľa teba zárukou
„úspechu“ osobného i duchovného rozvoja modlitbového života?
Na túto ako i na podobné otázky
môžeme nájsť veľa rôznych odpovedí,
medzi ktorými môže byť aj táto:
„K tomu, aby som sa mohol modliť, potrebujem dobrú náladu, príjemné prostredie, duševnú spokojnosť, duchovný
podnet a iné ďalšie podmienky... A čo
ak všetky tieto podmienky v sebe
i okolo seba nemám, čo bude potom?
Nebudem
zbytočne
strácať čas, pretože
takáto modlitba nebude ani na Božiu slávu,
nepomôže druhým a
ani ja z nej nebudem
mať žiaden osoh. Takýmto spôsobom prehrávame
s diablom,
ktorý bojuje do posledného dychu, aby nás
odlákal od skutočného
stretnutia s Bohom od modlitby. Všetky
prekážky - neporiadok,
ktorý nás obklopuje,
hluk,
rozhovory
s druhými ľuďmi nás
odťahujú a vyrušujú,
čo nás napokon privedie k rozhodnutiu

prestať sa modliť.
Predstavme si Ježiša ako sa modlí
On. Ježiš vyhľadáva miesto pre osobnú
modlitbu v samote, ďaleko od hluku,
davu ľudí, často počas noci, kedy mu
nik v modlitbe neprekáža. Ježiš sa
modlí i vo chvíľach, ktoré sa nám zdajú
pre modlitbu úplne nevyhovujúce - v
starostiach, pokušeniach, utrpení.
V evanjeliu nachádzame veľa príkladov toho ako, kedy a kde sa Ježiš
modlí. Môžeme tiež nahliadnuť aj do
svedectiev života svätých. Môžeme si
ako príklad vziať pátra Pia, ktorý sa
ustavične modlil. Aj napriek ustavičnej
zaneprázdnenosti
bol
neustále
v kontakte, v rozhovore s ľuďmi. Nehľadel na svoju zaneprázdnenosť, bol v
stálom rozhovore s ľuďmi! Keď sa Ján
Pavol II. nachádzal uprostred ľudí, začal sa modliť; úplne sa sústredil na rozhovor s Bohom.
Áno, modlitba dáva silu duši i telu.
Pomocou nej sme schopní vydávať svedectvo, milovať, slúžiť.
Modlime sa: Ó, Mária! Vypros nám
silu a odvahu nepoddávať sa pokušeniu vyhľadávať pohodlné podmienky
k modlitbe, ale jednoducho sa modliť
a tak zasvätiť čas Bohu.
o. Henryk Jaworski

Prajeme Vám, požehnané
Veľkonočné sviatky.
Nech pokoj, radosť
a láska Vzkrieseného Pána naplní naše srdcia!
Svetlo Máriino
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Krok za krokom sa približujeme
k sláveniu najväčších tajomstiev našej viery. Ako múdro je usporiadané
slávenie
Veľkej
noci
spolu
s prebúdzajúcou
sa
prírodou
a najvzácnejšími
obrazmi
z Medžugoria – spovedajúcimi sa zástupmi pútnikov zo všetkých strán
sveta. Všetci očakávame Zmŕtvychvstanie Pána, jeho víťazstvo. Radujeme sa z rodenia nového života, nového začiatku. Toľké svedectvá obrátenia, sväté spovede po dlhých rokoch
života v hriechu. Pán naozaj vstáva z
mŕtvych v srdciach márnotratných
synov a dcér, ktorí sa vracajú späť do
náručia Otca. Pán uzdravuje srdcia
zlomené.
Nebeská Matka nás v posolstve
do týchto dní pozýva: „Buďte silní
v modlitbe a aj vo chvíľach, keď vás
napadnú pokušenia.“
V knihe o živote otcov pustovníkov čítame, ako sa otca – pustovníka
Joannikija pýta jeho brat: „Povedz
mi, otec Joannikij, kto ťa naučil takej
silnej modlitbe?“ On sa neho pozrel
a hovorí: „Odpoviem ti priamo, lebo si
myslím, že ty tomu budeš rozumieť:
Ustavičnej modlitbe ma naučili pokušenia!“ A pokračoval: „Keď ma napádal strach, keď som sa cítil nemohúci, celú noc som volal: ´Pane Ježišu
Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado
mnou!´ V tomto vzývaní som sa snažil
nájsť vždy ochranu a pomoc. Bojoval
som dni a noci, noci a dni... až dovtedy, kým sa v mojom srdci neusídlil
pokoj.“
Proti pokušeniam môžeme bojovať silou slov Svätého Písma. Dávid
oslavuje Pána, keď ho vyviedol z rúk
Šaula. „Milujem ťa, Pane, moja sila.“ V
knihe žalmov nájdeme toľko dôverných modlitieb vzývania o pomoc a

ochranu: „Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.“ (Ž 46)
„Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu; veď ty
si moja opora a moje útočište.“ (Ž 71)
"Ty si moje útočište a pevnosť moja; v
tebe mám dôveru, Bože môj. “ (Ž 91)
„Pane, ty si moja sila a záštita; keď
bojujem, kryješ mi hlavu.“ (Ž 140)
Zo životopisov svätých môžeme
vidieť, že naše kresťanské povolanie
v skutočnosti znamená byť bojovníkmi za Božie kráľovstvo, bojovať
o víťazstvo nad zlom vo svojom vnútri.

„Pane, ty
si moja
sila a
záštita ...“
(Ž 140)

Vieme, že bez Pána nezmôžeme
nič. Iba v Bohu je naša sila. Panna
Mária nás vedie k tomu, aby Ježiš bol
jediným vládcom našich sŕdc a dní.
I dnes ju môžeme spoznávať v slovách
posolstva ako Pomocníčku, Matku:
„Som
s vami
a všetkých vás prinášam pred svojho
Syna Ježiša a on
vám
bude
sila
a podpora.“
Nedávno nám hovorí
prostredníctvom
vizionárky Mirjany: „Svojou milosťou vám pomôžem
zvíťaziť nad vašimi
chybami
a pokušeniami.
Naučím vás láske;
láske, ktorá zotiera
všetky hriechy a činí vás dokonalými.
Láske, ktorá vám dáva pokoj môjho
Syna teraz a navždy.“ (2. 3. 2010)
S Ježišom víťazíme! Kríž je znakom víťazstva Boha láskou, ktorá premáha každé pokušenie, utrpenie
i samotnú smrť.
Terézia Gažiová
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 3.4.2010.
modlime sa i za KOMISIU,
KTORÁ SKÚMA PRAVOSŤ ZJAVENÍ V MEŽUGORIÍ.

SVÄTÁ STOLICA USTANOVILA KOMISIU PRE
SKÚMANIE ZJAVENÍ V MEDŽUGORÍ

Kongregácie pre náuku viery vo Vatikáne ustanovila Medzinárodnú komisiu pre
skúmanie zjavení v Medžugorí.
Pod vedením kardinála Camilla Ruiniho v nej budú pôsobiť kardináli, biskupi a
odborníci, ktorí dikastériu predložia výsledky svojho skúmania a práce. Riaditeľ
tlačového strediska Svätej stolice p. Federico Lombardi SJ v tejto súvislosti pripomenul, že v minulosti existovala Diecézna komisia, ktorá sa problematikou zaoberala, následne prevzala kompetenciu Konferencia biskupov Juhoslávie, vzhľadom
na to, že fenomén Medžugoria presahoval pôsobnosť diecézy.
Juhoslovanská biskupská konferencia kvôli rozdeleniu tejto balkánskej krajiny
neuzavrela svoje skúmanie, a z tohto
dôvodu biskupi Bosny a Hercegoviny
požiadali Kongregáciu pre náuku viery, aby záležitosť prevzala do svojich
rúk.
Provinciál
Františkánov
v Hercegovine fra Ivan Sesar medzi
iným povedal: „ Nie je to pre nás prekvapenie. Máme radosť z tejto správy
a sme pripravení k spolupráci. V Medžugorí sa nič neodohráva tajne. Každý človek dobrej vôle sa môže presvedčiť osobne, čo sa tu deje.“
(prevzaté z www.kbs.sk; medjugorje.hr)
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...Vydajte svedectvo svojím životom! Obetujte svoj život za záchranu sveta! Som
s vami a ďakujem vám; v nebi dostanete od Otca odmenu, ktorú vám prisľúbil.
Preto, milé deti, nebojte sa! Keď sa modlíte, satan vám nemôže nič urobiť, lebo ste
Božie deti a Boh nad vami bdie. Modlite sa! Ruženec majte stále v rukách ako znamenie proti satanovi, že patríte mne... 25.2.1988
...Boh vám dal dar svätosti. Modlite sa, aby
ste tento dar mohli čoraz lepšie spoznávať, a
tak mohli svedčiť svojím životom o Bohu.
Drahé deti, žehnám vás a prihováram sa
za vás u Boha, aby vaša cesta a vaše svedectvo boli úplné a Bohu na radosť... 25.9.1988

...Dnes vás pozývam,
aby ste pochopili svoje
kresťanské povolanie.
Milé deti, ja som vás
viedla a vediem vás
týmto časom milosti,
aby ste si uvedomili
svoje kresťanské povolanie. Svätí mučeníci
umierali svedčiac: 'Ja
som kresťan a milujem
Boha nado všetko!' Milé
deti, aj dnes vás pozývam, aby ste sa radovali a boli radostnými
kresťanmi, zodpovední
a uvedomelí, že vás Boh
povolal, aby ste zvláštnym spôsobom boli radostne otvorenou náručou voči tým, ktorí neveria, aby podľa príkladu vášho života dosiahli vieru a lásku k Bohu.
Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa
vaše srdce otvorilo a
bolo vnímavé pre Božie
slovo... 25.11.1997

...Milé deti, buďte radostnými
nositeľmi pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Pôstom a
modlitbou dosvedčujte, že ste
moji a že prežívate moje posolstvá. Modlite sa a žiadajte!
Modlím sa a prihováram sa
za vás pred Bohom, aby ste sa
obrátili, aby váš život a vaše
správanie boli vždy kresťanské... 25.4.1999

...Pozývam vás
na úplnú odovzdanosť Bohu!
Modlite sa, milé
deti, aby s vami
satan nekýval
sem a ta ako vietor s konármi.
Buďte silní v Bohu! Želám si, aby
prostredníctvom
vás spoznal celý
svet Boha radosti.
Vydávajte svedectvo o Božej radosti svojím životom!
Nebuďte úzkostliví ani ustarostení!... Modlite sa
neustále, aby vás
satan nemohol
zneužívať. Modlite sa, aby ste spoznali, že ste moji.... 25.5.1988
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Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Prijmite a milujte
„Drahé deti! V tieto a nasledujúce
dni budú prichádzať do tejto farnosti
ľudia všetkých národností. Preto vás
pozývam k láske: milujte najprv svojich
blízkych a potom budete schopní prijať
a milovať všetkých, ktorí sem prídu.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (6. júna 1985)

Farnosť

sv. Jakuba je vyvolená. Vizionári
sú vyvolení. Národ je vyvolený. Vyvolenie je dôkazom lásky. A darovaná láska ako dar si zaslúži odpoveď, pretože láska je najkrajším Božím slovom; slovom o Bohu. Keď Božia láska
ako Jeho slovo utvorí v človeku nové slovo, potom je to láska k sebe samému, k svojim blížnym, ku všetkým ľuďom a stvoreniam. A toto
nové slovo, vyjadrené slovami, skutkami, novým správaním sa stáva svedkom. Do farnosti
budú prichádzať mnohí ľudia. Všetci, ktorí prichádzajú, sú pozvaní a vyvolení. Prichádzajú k
Matke, ktorá hovorí a svedčí prostredníctvom
tých, ktorí ako prví zakúsili to, že sú vyvolení,
ktorí počuli slovo a stali sa tak novým slovom
pre všetkých vyvolených. Tí, ktorí prídu, počuli
slovo, odpovedajú naň, chcú ho prijať
a odpovedať naň. Farníci sú preto pozvaní
k tomu, aby svedčili s láskou. Toto dosvedčovanie začína doma, svojim blízkym, skutočným
blížnymi. Pre nich často niet dosť slov lásky
a tým sa umenšuje sila svedectva. Odtiaľ moc
slova prechádza a zasahuje všetkých, ktorí
musia kráčať vpred ako zapálené lampy, šíriac
nové Božie slovo vo svete, z ktorého prichádzajú. Tak úspech Božieho a Máriinho slova závisí od odpovede farníkov i celej farnosti. Aká
radosť, že k nám Boh takto hovorí prostredníctvom Márie! A aká zodpovednosť pred Bohom
a Máriou za druhých!
Prijímať posolstvá, prijímať druhých a milovať ich tak, ako ich prijíma Mária, znamená
podieľať sa na materinskej úlohe rodením nového sveta. Inej cesty niet a ani byť nemôže.
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Skúsenosť pútnikov a farníkov je novou skúsenosťou spolupatričnosti. Všetci, ktorí prichádzajú do tohto farského spoločenstva, si ho obľúbia ako svoje vlastné; cítia sa byť členmi
veľkého spoločenstva, Cirkvi, ktorej Matkou je
Mária a každý človek milovaným dieťaťom.
Existuje však neustále nebezpečenstvo, že
sa Máriino slovo stane všedným, každodenným
slovom, ktoré sa nenadchýňa a netvorí nových
svedkov. Je tu tiež nebezpečenstvo, že sa tí,
ktorí svedčia, unavia, pretože im v ušiach
znejú toľké slová tohto sveta, toľké vábivé
melódie, že sa stanú hluchými na Božie slovo.
Modlitbou a pôstom, neustálym očisťovaním
sa, je možné toto nebezpečenstvo prekonať.
Keď objavíme v bratoch a sestrách svojich blížnych, drahé deti tej istej Matky, keď ich budeme milovať a prijímať, potom svedčíme radostným spôsobom. Všetci sa tak staneme radostne zodpovednými za Božiu lásku a narastanie
lásky vo svete.
„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte
si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru,
miernosť a trpezlivosť… Ale nad všetko toto
majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!“ (Kol 3, 12.14)
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DESATORO

BOŽÍCH
PRIKÁZANÍ - III.

Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni
V treťom prikázaní nám Pán dáva jeden špeciálny deň v týždni, ktorý sa má výrazne líšiť
od ostatných dní. Je to deň Pána, deň, ktorý máme
osobitným spôsobom venovať nášmu Stvoriteľovi.
V Starom zákone bola týmto dňom sobota, ako siedmy deň v týždni, deň, kedy Pán oddychoval
po ukončení stvoriteľského diela. Slávením soboty si
židovský ľud pripomínal stvorenie sveta, ktoré
v šiesty deň bolo dovŕšené a v siedmy deň Pán odpočíval. Taktiež človek má po šiestich dňoch prestať
pracovať a nechať aj iných, aby si oddýchli. Ako uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Je to deň protestu proti otroctvu práce a kultu peňazí.“ (KKC 2172)
Tento deň mal byť zasvätený kultu Boha t.j. oslave
a uctievaniu Pána.
Po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša začali jeho nasledovníci sláviť ako osobitný deň v týždni nedeľu.
Nedeľa nám pripomína, že Ježišovým zmŕtvychvstaním sme povstali k novému životu. Nedeľa je
v prvom rade dňom určeným na oslavu Pána, na boží
kult. Slávenie nedele je stredobodom života Cirkvi.
V tento deň sú veriaci povinní zúčastniť sa spoločného slávenia svätej omše. Aby bol tento deň prežívaný
v čo najhlbšom spojení so svojím Stvoriteľom,
v nedeľu sa máme vyhýbať vykonávaniu takých činností, ktoré narúšajú posvätnosť tohto dňa či už nám,
alebo iným. Preto nie je vhodné v nedeľu robiť veľké
rodinné nákupy, vykonávať hlučné práce na dome
a pod. Vždy treba mať na zreteli cieľ, ktorý nedeľa
má a to je priblíženie sa k Bohu. Zároveň nás tento
deň vedie k správnemu postoju k práci a k sebe samým. Nedeľu máme využiť na oddych, na načerpanie
nových síl pred novým týždňom a zároveň nám vytvára priestor na budovanie vzťahov, predovšetkým
v rodine, v spoločenstvách, v ktorých žijeme. Vedie
nás k hlbšiemu duchovnému prežívaniu života, pozýva nás pestovať zdravé kultúrne, spoločenské či náboženské vzťahy.
S vďačnosťou nášmu Stvoriteľovi za dar nedele si uvedomme, aký veľký dar nám Pán daroval
v ustanovení nedele. Ako dbá o náš zdravý život
po všetkých stránkach. On vie, čo potrebujeme. On

vie, že sa potrebujeme zastaviť aspoň raz v týždni,
spomenúť si na Neho, od Ktorého všetko pochádza.
On vie, čo potrebuje aj naše telo, že si potrebuje oddýchnuť. A taktiež vie, že aj naše medziľudské vzťahy, hlavne v rodine a v spoločenstvách, v ktorých žijeme, potrebujú čas, v ktorom sa intenzívnejšie venujeme jedni druhým. Vážme si tento veľký dar
a snažme sa prežívať nedeľu s čo najväčším úžitkom
pre nás a našich blížnych.
Jana Kútniková
Zdroje:

• KKC 2168 – 2195
• Dt 5, 12-15
• Ex 20, 8-11

• Mk 2, 23-28
• Ž 118, 24
• Sk 2, 42-47

Námety na zamyslenie a diskusiu:
1. Spoločne v rodine alebo spoločenstve si prečítajme Dt 5, 12-15.
2. Porozprávajme sa, ako prežívame nedeľu vo
svojich rodinách, spoločenstvách, v ktorých
žijeme.
3. Spoločne pouvažujme, ako by sme prežívanie
nedele v našich rodinách a spoločenstvách
mohli zlepšiť. Napríklad si môžeme spoločne
prečítať Sväté Písmo, navštíviť Ježiša
v sviatosti oltárnej, urobiť si spoločný rodinný
výlet na nejaké pútnické miesto resp. blízku
krížovú cestu v prírode a pod....
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SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
11. apríl
"Buďte apoštolmi Božieho Milosrdenstva
pod Máriiným materinským a láskavým vedením ".
Ján Pavol II, 22.Júna, 1993

Ján Pavol II zaviedol slávenie Nedele Božieho
Milosrdenstva ako sviatok pre celú Cirkev.
Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu po Veľkej noci. O tomto dni Ján Pavol II povedal:
"Toto je najšťastnejší deň môjho života".

" Pros môjho verného služobníka, aby
v tento deň povedal celému svetu o mojom
veľkom milosrdenstve. Kto v tento deň pristúpi
k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie
hriechov a trestov.
Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti
s dôverou k môjmu milosrdenstvu ." (Den.300)
"Ten sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Obdrží ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu". (Den.420)
" Dcéra moja, dívaj sa do priepasti môjho
milosrdenstva a vzdávaj môjmu milosrdenstvu
chválu a česť. Urob to takto - vezmi všetkých
hriešnikov celého sveta a ponor ich do priepasti
môjho milosrdenstva. Túžim sa dávať dušiam,
túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku - na sviatok Milosrdenstva, prejdeš celý
svet a budeš privádzať zomdlené duše
k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním". (Den.206)
"O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo
zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu
sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj zvlášť
o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to
hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet.
Dovolím ti preniknúť do môjho smrteľného
smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši,
ktorá ma prosí pre moje umučenie ..." (Den.1320)

Novéna ku sviatku Božieho milosrdenstva začína
2. apríla na Veľký Piatok (na deň výročia úmrtia Jána
Pavla II.). Viac sa možno dočítať na stránke
www.boziemilosrdenstvo.sk
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„Každú dušu,ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju
chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia
druhí, dosiahnu tie isté odpustky.“ (Den 811)
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„BUDEŠ ŽIŤ“

V jeden deň, medzi 11. až 16. júnom 2008, som
po poslednej z viacerých operácií ležal na nemocničnej posteli vo veľkých bolestiach a chcel som
ukončiť pozemský život. Poodopínal som sa od
prístrojov, ľahol som si tak, ako si líhajú ľudia,
lepšie povedané, ako ich ukladajú do truhly.
Po nejakom čase moje telo stratilo akýkoľvek
styk so zemskou príťažlivosťou. Začal som sa
vznášať. Dole ostalo moje fyzické telo. To som
videl pomerne z veľkej výšky. Bol som úplne mimo telesného v tom bežnom ponímaní. Mal som
telo, ale to nemalo takú váhu ako na zemi. Vznášalo sa. Nevedel som, či žijem, alebo už som po
smrti, alebo či je to niečo medzi tým. Po čase
som si na ten stav zvykol. Všade naokolo boli rôzne svetlá a celé to postupne vytváralo kopuly
a tunely alebo chodby, až ostala len jedna chodba
vysvietená svetlami. Potom som opäť na čas zneistel a nevedel, či som ešte v živote, alebo je už
celkom koniec. Vtedy sa na veľkých tabuliach,
ako zrkadlá alebo niečo podobné, začal premietať môj život v polkruhu predo mnou. Všetky obrázky išli pomerne rýchlo vo veľkom tempe. Boli
tam obrázky z detstva a z dospievania. Vyjavovali
sa mi známe aj neznáme bytosti, ktoré som stretal. Najviac sa mi ukazovali udalosti z môjho prvého manželstva. Zaujímavé bolo, že obrázky,
ktoré išli pomerne vo veľkej rýchlosti, sa zastavovali na obraze mojej prvej manželky. Videl som
ju v najrozličnejších situáciách, ktoré sme spolu
zažili, príhody v prírode, v budovách, vlaku
a všade. Obrázky išli, ak sa dobre pamätám, od
prítomnosti do minulosti.
Nastalo ticho a tma. Všetky obrázky s mojou
bývalou manželkou z prvého manželstva zmizli.
Vtedy som ju poprosil o odpustenie za všetko,
čím som jej ublížil. Potom som jej ja odpustil
všetko, čo som pociťoval ja ako „krivdu“ a začal

som sa modliť Otče náš... Keď som sa domodlil až
k Amen, opäť sa objavovali svetlá a potom bola
zase úplná tma a ticho. Cítil som, ako sa premiestňujem v tom stave bez zemskej príťažlivosti.
Zastal som na mieste a po chvíli sa na pravej
strane pri mne začala hromadiť sila. Také ako
magnetizmus a elektrina, obe zmiešané v sebe, neodolateľná, príťažlivá sila, ktorá ma neodolateľne
priťahovala a ja som čakal, že ma úplne pohltí.
Po čase to nadobudlo aj viditeľnú podobu, ako
zmes tmavo a svetlosivých hviezdičiek, zábleskov.
Po chvíli sa v tom stĺpe alebo mraku vyjavila
Božia tvár v obrovskom svetle, ktoré bolo pred
tou tvárou. Bolo to svetlo, ktoré vychádzalo akoby
z miliardy briliantov, bolo nepredstaviteľne krásne, ale neoslepovalo oči, a za tým svetlom, žiarou,
bola Tvár prekrásna. Súmerná tvár. Ja som poze-

ral do toho svetla, lebo postupne sa moje duchovné telo obrátilo tak, že som sa pozeral priamo do
tej žiary a cítil som, ako sa na mňa spoza toho
svetla pozerá. Celé moje telo od nôh až k hlave
postupne prešlo také neopísateľné blaho, blažený
pocit, ktorý som ešte na zemi nezažil. Slasť ako
najťažšia zamilovanosť, láska, milota, pocit, ktorý
sa vôbec nedá opísať. Potom som sa ešte viac začal približovať k Božej tvári. V jednom okamihu sa
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približovanie zastavilo. Pozeral som sa do tej neopísateľnej krásnej žiary pred tvárou Boha. Všetko
stíchlo a v tom zaznel nádherný hlas, ťažko povedať či mužský alebo ženský, ale mne sa zdal skôr
mužský, ktorý potom povedal: „Budeš žiť“.
Potom, čo zaznelo „Budeš žiť“, postupne sa hukot, ako silný vietor začal utišovať, premenil sa
na slabý vánok, až zostalo čoraz väčšie ticho, nakoniec všetko úplne stíchlo. Božia tvár a všetky
svetlá sa začali čoraz viac vzďaľovať, až nastala
úplná tma. Ja som v tom tichu a úplnej tme cítil,
ako sa premiestňujem nad miesto, kde ležalo
na posteli moje fyzické telo.
Keď som sa dostal nad neho, začal som klesať
až k nemu a postupne som sa začal vracať do fyzického tela. Postupne som do neho vošiel celkom.
Keď som v ňom už bol dlhší čas, zistil som, že bolestivý bod v chrbtici, ktorý bol bolestivý od čias
jednej veľkej hádky s prvou manželkou, a ktorý sa
stal pred 27 rokmi, má už nebolí. Tiež sa mi uvoľnilo zovretie srdca, ktoré som mal od rozvodu pr-

vého manželstva. Odvtedy sa môj stav začal zlepšovať a na myšlienku na samovraždu som už nepomyslel. Od tohto júnového dňa 2008 som zažil neuveriteľné zážitky.
Bože ďakujem... mnohoraké sú Tvoje diela, Pane, všetko si múdro urobil. Boh sa nehnevá. Boh
čaká. Milosrdenstvo Božie je bezhraničné...
Bol som vychovávaný ako ateista, no mal som
niekoľko stretnutí s vierou v živote, ale moje srdce bolo zatvorené, nevnímavé. Po zjavení mi Pán
umožnil stretnúť ľudí, ktorí mi pomohli pochopiť
aj mysľou obsah zjavenia a tajomstvá viery. Sestrička z radu Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul, Augustína, ma pripravovala na prijatie
sviatosti krstu. To bola moja najväčšia túžba.
A tak s veľkou radosťou v srdci oznamujem,
že som dňa 27.11.2009 prijal sviatosť krstu, birmovania a eucharistie. Nie je možné slovami vyjadriť vďaku Pánu Bohu za tieto dary...

Tibor Železník

„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.
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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 modlitbo-

vými 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
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OZNAMY
Pozývame vás na:
•

Medzinárodný seminár pre kňazov 28.6. – 3.7. 2010,
dopravu zo Slovenska zabezpečuje Vladimír Chromek: 0907 563 317,
www.gospatravel.szm.sk;

•

Medzinárodný seminár pre manželské páry 29.9.- 2. 10. 2010,
kontakt pre spoločnú dopravu zo Slovenska: matutka@hotmail.com;

•

Seminár pôstu, modlitby a mlčania pre Slovákov 3.10. – 8.10. 2010,

kontakt: 0903 712 534, kristoftour@gmail.com

MED
MEDŽUGORIE
ŽUGORIE

na internete:

−

SLOVENSKY: www.gospa.sk
−
RUSKY: www.medjugorje.ru
INÉ stránky:
−
UKRAJINSKY: www.medjugorje.com.ua
−
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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