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Boh vám dal milosť, aby ste žili a chránili všetko dobro,
čo je vo vás a okolo vás, a aby ste podnecovali druhých,
aby boli lepší a svätejší. Ale ani satan nespí a cez
modernizmus vás odkláňa a vedie na svoju cestu. Preto,
milé deti, v láske k môjmu Nepoškvrnenému srdcu
milujte Boha nado všetko a žite jeho prikázania. Tak
bude mať váš život zmysel a pokoj zavládne na zemi.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

«MILOVAŤ BOHA»

“V ŠKOLE LÁSKY”
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"Drahé deti!
Dnes vás pozývam, aby ste pôstom a modlitbou prerazili
cestu, ktorou chce môj Syn vojsť do vašich sŕdc. Prijmite
ma ako matku a posla Božej lásky a jeho túžby po vašej
spáse. Osloboďte
sa
od všetkého z minulosti, čo
vás zaťažuje a dáva pocit
viny, všetkého, čo vás
voviedlo do klamstva –
tmy.
Prijmite
sve tlo.
Nanovo sa naroďte skrze
spravodlivosť môjho Syna.
Ďakujem vám!“

STRANA
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

V LÁSKE K MÔJMU
NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU
Blahoslavená Panna Mária,
Kráľovná pokoja, už skoro
dvadsaťdeväť rokov neprestáva
upozorňovať, pozývať a viesť svoje deti
k svojmu Synovi a nášmu Spasiteľovi,
Ježišovi Kristovi. Týmto spôsobom
uskutočňuje svoju materinskú úlohu,
ktorú Jej zveril Jej Syn Ježiš.

Začiatok
lásky je
na Božej
strane.

Panna Mária nám pripomína
pravdu o nás, a tá pravda je, že sme
obdarovaní
m i l o s ť o u
samotného
Boha.
Skrze
túto milosť sa
s t á v a m e
schopnými žiť
a chrániť všetko
to dobro, ktoré
je v nás a okolo
nás.
Napriek
hriechu, ktorý
zranil
našu
ľ u d s k ú
prirodzenosť,
Boh nenecháva
človeka na zemi bez pomoci Jeho
milosti. Boh nemôže zabudnúť na
človeka, pretože ho stvoril na svoj
obraz, ako nás tomu učí Sväté písmo:
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu
ich stvoril.“ (Gn 1, 27)
Boh činí človeka podobného na
svoj obraz.
V Biblii obraz Boží
predstavuje, prítomnosť Boha,
blízkosť Boha.
Človek stvorený na Boží obraz je
stvorením, ktorému je Boh blízko; je
Bohom, ktorý je prítomný. Stvoriť
niekoho preto, aby mu bol blízky a bol
pre neho prítomný, to znamená učiniť
z neho svojho priateľa. A to je milosť.
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Panna Mária nás v tomto
posolstve, tak ako i v mnohých
predchádzajúcich, materinsky
napomína na pôsobenie satana, ktorý
nespí a skrze modernizmus odvádza
naše srdcia z tej správnej cesty. Biblia
nás učí, ako: „... žena videla, že strom
je na jedenie chutný, na pohľad
krásny a na poznanie vábivý, nuž
vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj
svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež
jedol.“ (Gn 3,6) Rovnako aj hriech sa
zdá byť navonok niečím lákavým
a príťažlivým. No neskôr človek
následkom hriechu a prerušenia
priateľstva s Bohom zakúša všetko
jeho pustošenie a prázdnotu.
Práve zloduch, satan, sa snaží
o to, aby zničil naše priateľstvo
s Bohom. Satan najskôr útočí na
existenciu človeka. Ježiš hovorí: “On
bol vrah od počiatku.“ (Jn 8,44)
Vrah je ten, kto ničí život a všetko
dobro v nás a okolo nás. Ježiš
povedal, že satan je „luhár a otec
lži“ (Jn 8,44).
Lož je v prvom rade záležitosťou
slova. Už od pozemského raja sa
satan snaží človeku predstaviť Boha
ako ne pr i ate ľ a sa m os t atn o st i,
napredovania a samotného dobra
človeka. Takto pôsobí v priebehu dejín
až dodnes. Had im sľubuje, že budú
ako Boh. A oni už boli ako Boh,
pretože boli obrazom Božím, pretože
boli podobní Bohu. Had im ponúka to,
čo už majú.
V dejinách ľudstva sa odohrala
veľmi dramatická udalosť, ktorá však
nezrušila náklonnosť Boha k človeku.
Boh sa opäť začína približovať
k
človeku
a
obnovovať
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predchádzajúcu blízkosť a priateľstvo.
V dejinách spásy najskôr vidíme
konanie Noeho. No
Noemovi
potomkovia boli netrpezliví a začali
stavať babylonskú vežu, aby sa
priblížili k Bohu, k jeho blízkosti. Inak
povedané, začali ju stavať, aby si
vynútili blízkosť a priateľstvo,
a priateľstvo sa nedá vynútiť. Boh im
pomiatol reč a nastal zmätok. Chceli
dosiahnuť blízkosť Boha vlastnými
silami.
Počas vojny sa ľudia často pýtajú,
kto začal prvý; ale i v láske sa človek
pýta, kto začal prvý. Apoštol Ján
hovorí: „Láska je v tom, že nie my sme
milovali Boha, ale že on miloval nás a
poslal svojho Syna ako zmiernu obetu
za naše hriechy.“ (1 Jn 4,10). Začiatok
lásky je na Božej strane. To On
miloval prvý.
Boh vždy ako prvý preberá
iniciatívu. Od neho prichádza milosť.
On vždy ako prvý ponúka zmluvu
s človekom. On je prvý, ktorý podáva
ruku. Boh ako prvý skrze anjela
Gabriela prichádza k Márii z Nazareta
a nachádza u nej otvorené srdce
a ochotu pre Boha. Ona nás môže učiť
ako veriť, žiť a milovať Boha. Ona
vedela vo svojom Nepoškvrnenom
Srdci chrániť všetky udalosti, Božie
slová a rozmýšľať o nich.
Aj v Medžugorí Boh preberá
iniciatívu ako prvý. My sme nehľadali
a ani sme neočakávali, že k nám príde
Panna Mária, že sa bude zjavovať tak
veľa rokov a takýmto zvláštnym
spôsobom bude s nami. No Matka
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nemôže pasívne pozorovať svoje deti.
Ona nám hovorí: “Milé deti,
v láske k môjmu Nepoškvrnenému
srdcu milujte Boha nadovšetko a žite
jeho prikázania.“ Nasledujúc Máriu
a uskutočňujúc Božie prikázania,
môžeme zostať pevní a priamo
nasledovať Božiu cestu.
Aj náš svätý otec Benedikt XVI
nás povzbudzuje, hovoriac
predstaviteľom nových hnutí v Cirkvi
v Čenstochovej 26. 5. 2006: „Skúška
autentickosti vašej viery a poslania,
ktorá neobracia pozornosť na seba,
ale skutočne vyžaruje vieru a lásku,
môže byť konfrontovaná s Máriinou
vierou. Buďte obrazom v jej Srdci.
Zostaňte v jej škole! Pri Márii i vy
sami zakúsite, že Boh je láska.“

„Pri Márii

Modlime sa slovami sv. Jána
Maria Vianneyho: „Ó Panna Mária,
keď hovoríme o pozemských veciach,
unavíme sa, no keď je reč o Tebe, je to
stále niečo nové. Porovnávali ťa
s matkou, no ty si najlepšia z tých
najlepších matiek. Matka, ktorá
niekedy trestá svojho syna, myslí si,
že tak robí dobre, ale ty, Mária, nikdy
netrestáš. Tvoje srdce je samá láska
a milosrdenstvo; aby sme boli
vyslyšaní, stačí sa utiekať k Tebe.
Tvoje srdce, Mária, je k nám tak nežné,
že nežn osť všetk ých matiek
v porovnaní s tvojím Srdcom je ako kus
ľadu. Ó, aká si dobrá, Najsvätejšia
Mária!“

XVI )

i vy sami
zakúsite,
že Boh je
láska.“
(Benedikt

Fra Ljubo Kurtović

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 5.6. 2010.
V tento mesiac sa budeme modliť ZA MLADÝCH, ktorí hľadajú
svoju cestu, aby sa nedali oklamať duchom modernizmu.
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Nebeská
Matka
začína
dnešné
posolstvo slovami: „Boh vám dal milosť,
aby ste žili a chránili všetko dobro, čo je vo
vás a okolo vás, a aby ste povzbudzovali
druhých, aby boli lepší a svätejší.“
Tieto slová ma privádzajú k zamysleniu
...
sa nad mojou dôverou k Panne Márii.
Ona nás nazýva svojimi drahými deťmi.
Nepoškvrnené
Čím je dieťa menšie, tým viac je
odkázané na pomoc svojej mamy
srdce,
a bezhranične jej dôveruje. Takto si
náš
predstavujem, aká by mala byť moja
dôvera k Panne Márii. Pritom, aké je
jedinečný lákavé rásť pri Nej v pokore, veď Ona je
úkryt pred naším vzorom. Veriť i dnes jej slovám:
„Boh vám dal milosť...“, znamená, že
nepriateľom verím, že mám milosť žiť a chrániť všetko
dobro, čo je vo mne a okolo mňa. Toto
...
uvedomenie mi pomáha vyhnúť sa
nástrahám nepriateľa, ktorý ma chce
zlákať na svoju cestu.
V Máriinej škole si plne uvedomujem
Ježišove slová, „Bezo mňa nemôžete nič
urobiť“ (Jn 15,5). Aj svätý apoštol Pavol
v 1. liste Korinťanom 15, 10
to potvrdzuje keď hovorí „...z
Božej milosti som tým, čím
som, a jeho milosť vo mne
nebola márna...“
Panna Mária nás učí, že
všetko, čo máme, je Božím
darom. V posolstvách nám
hovorí: „...nezabúdajte, že
váš život nepatrí vám, ale je
darom,
ktorým
máte
potešovať iných a viesť ich k
večnému životu.“
Pomocou darov a milostí
sme pozvaní spolupracovať
na
pláne
spásy.
Z jej
posolstiev
počujeme
naliehavé pozvanie: “Pomôžte mi, aby som
vám mohla pomôcť“. „Volám všetkých,
ktorí mi povedali 'ÁNO', aby obnovili svoje
zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi a jeho
Srdcu a mne, aby sme vás mohli ešte
intenzívnejšie urobiť nástrojmi pokoja v
tomto nepokojnom svete. Medžugorie je
znamenie pre vás všetkých a pozvaním,
aby ste sa modlili a uskutočňovali dané
milosti, ktoré vám Boh dáva.“ (25. 2.
1992)
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Naša nebeská Matka vie, že sme slabí
a krehkí, a že často je pre nás lákavejšie
volanie sveta ako Božie. Ona vie, že
očarení stvorením mnohokrát zabúdame
na Stvoriteľa. Vie, že sami nie sme
schopní rozlišovať, čo je v tejto dobe
dobré, pretože satan je stále viac
prefíkanejší.
Preto
nám
ponúka
svoje
Nepoškvrnené Srdce, náš jedinečný úkryt
pred nepriateľom. Máriino Nepoškvrnené
Srdce je srdce plné pokory, pred ktorým
sa trasie a uteká celé peklo. Túžme byť
maličkými,
ktorí
dôverujú
Márii.
Ukrývajúc sa v Jej Nepoškvrnenom Srdci
sa naučíme pokore. Ona nechce nič pre
seba; vedie nás k Otcovi.
Aj dnes nás materinsky
vedie tou
cestou , ktorú nám zvestoval Jej Syn
Ježiš, keď povedal, že neprišiel zrušiť
zákon, ale ho naplniť. (Mt 5,17) Toto je
naša cesta. Ježiš nám povedal – „Ja som
cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi,
iba cezo mňa.“ (Jn 14,6) My nesmieme
rušiť Božie prikázania. Ak staviame svoju
budúcnosť bez Božích prikázaní, sme
podobní mužovi z evanjelia, ktorý postavil
svoj dom na piesku. „Spustil sa dážď,
privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili
sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo
z neho veľké rumovisko.“ (Mt 7,25-27)
Nebo nás prostredníctvom Panny
Márie pozýva, aby sme zanechali svoje
idoly, „svoje prikázania“, rozhodli sa
nadovšetko milovať svojho Stvoriteľa a žiť
podľa jeho prikázaní. Iba vtedy bude mať
náš život zmysel a na zemi zavládne
pokoj.
Modlime sa:
Ďakujeme ti, Mária,
za tvoje slová povzbudenia. Tu sme, pre
Teba, matka naša. Aj dnes chceme
zo všetkých síl odpovedať na Tvoje
pozvanie. S Tebou chceme spolupracovať
na veľkom Božom pláne, ktorý má Boh
prostredníctvom Teba. Mária, pomáhaj
nám spoznávať Božie zámery, uč nás
v pokore odpovedať na každé Božie
pozvanie ako ty: “Hľa tu sme Pane, aby
sme slúžili.“
Terézia Gažiová

STRANA

„... Dnes vás
pozývam, aby
každý z vás
začal znovu
milovať Boha,
ktorý každého
z vás spasil a
vykúpil a
potom bratov a
sestry okolo
vás. Bez lásky,
milé deti,
nemôžete rásť
vo svätosti a
nemôžete robiť
dobré skutky.“
25.11.1995
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„...Dnes vás pozývam tak ako nikdy predtým, aby ste sa
modlili. Nech sa celý váš život stane modlitbou, ale bez lásky
sa nemôžete modliť. Preto vás vyzývam, aby ste milovali
predovšetkým Boha, Stvoriteľa vášho života, a potom
spoznáte a budete milovať Boha vo všetkých ľuďoch tak, ako
vás on miluje.“ 25.11.1992

„...Boh ma poslal
medzi vás z lásky
k človeku, aby som
vám ukázala cestu
spásy, cestu lásky.
Ak nebudete najprv
milovať Boha,
nebudete môcť
milovať ani
blížneho, ani toho,
koho nenávidíte.
Preto, milé deti,
modlite sa a
prostredníctvom
modlitby objavíte
lásku.“25.4.1995

„...Pozývam vás, aby
ste sa znovu rozhodli
milovať Boha nado
všetko. V tomto čase,
keď sa pre konzumný
spôsob života zabúda,
čo znamená milovať a
vážiť si skutočné
hodnoty, opäť vás
pozývam, milé deti,
aby ste vo svojom
živote kládli Boha na
prvé miesto.
Nenechajte sa
satanom zlákať
materiálnymi vecami,
avšak, milé deti,
rozhodnite sa pre
Boha, ktorý je
sloboda a láska.
Zvoľte si život, a nie
smrť duše.“25.3.1996

„...Deti moje, Boh je nesmierne dobro, a preto
vás ako matka prosím: modlite sa, modlite sa,
modlite sa, postite sa a dúfajte, že to dobro je
možné dosiahnuť, pretože z toho dobra sa rodí
láska. Duch Svätý tú lásku vo vás upevní, a potom
budete môcť Boha nazývať svojím Otcom. Skrze
túto vznešenú lásku budete úprimne milovať
všetkých ľudí a v Bohu ich považovať za bratov
a sestry.“2.11.2007
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Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Pokorne a s láskou
„Drahé
deti!
Dnes
vám
dávam
posolstvo, ktorým vás pozývam k pokore.
V týchto dňoch ste pocítili veľkú radosť
z množstva ľudí, ktorí sem prišli. S
láskou ste im rozprávali o svojich
skúsenostiach. Teraz vás pozývam, aby
ste zostali pokorní a aby ste s otvoreným
srdcom hovorili so všetkými, ktorí prídu.
Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.“ (28. jún 1985)

Panna

Mária dala toto posolstvo pri
štvrtom výročí zjavení. Toto výročie istým
spôsobom znamenalo obrovský a mocný
prelom posolstiev pokoja do sveta a začiatok
mohutnej odpovede prichádzajúcej z celého
sveta.
Bola to radostná udalosť pre celé
farské spoločenstvo, pretože farníci spoznali,
že nie sú sami. Zakusovalo sa víťazstvo, ktoré
vyústilo do oslavy. Vtedajší komunistický
režim siahol, ako sa hovorilo, za „koláčom
Panny Márie“. Bolo to na vlasteneckej úrovni.
Napokon, dôležité bolo, že sa mohlo dýchať
slobodnejšie.
Medzi ľuďmi z Cirkvi, hierarchie, sa
odohralo niečo pozitívne. Mnohí verejne
prejavili svoj záujem o udalosti odohrávajúce
sa vo farnosti. Radosť rástla, pretože sme boli
svedkami, že prostredníctvom Márie rastie
Božie pôsobenie. Farníci prežívali tento
úspech a plní radosti hovorili o všetkom, čo
za posledné štyri roky zažili.
Mária ako Učiteľka a Matka vie, že
každý úspech môže zaslepiť oči. Slepota vedie
k pýche a človek ľahko zabudne na to, že je
len nástrojom v Božích rukách. Áno, všetko,
čo máme, je znakom Božej dôvery voči nám.
Keď na to zabúdame, staviame seba do centra
pozornosti a Boh stráca svoje miesto. A to je
pýcha! Tá vytláča Boha z našich slov,
myšlienok a skutkov. Tam, kde je Bohu tesno
a kde sa musí stiahnuť, tam je tesno i človeku
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a tak stráca svoj životný priestor. Mária,
pokorná služobnica Pána vie, čo to všetko
znamená a preto nás pozýva k pokore.
Pokora je hlboké uvedomenie si seba
samého ako daru i druhých, ako daru
a Boha ako darcu. Pokora je radostné
prijatie spolupráce s Bohom a vedomé
rozhodnutie byť nástrojom v Jeho rukách.
Nejde o odopieranie zásluh človeku jednotlivcovi, ale skôr o umiestnenie vecí na
to správne miesto. Preto sú vizionári, farské
spoločenstvo, celá farnosť a veľký počet
svedkov z celého sveta pozvaní k pokore t.j.
k úprimnému a pravdivému postoju k sebe
samému a zásluhám Boha, od ktorého
pochádza každé dobro. To je cesta radosti
a pokoja!
„Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím
každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe
viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo,
každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.
Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo,
lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou
láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,
v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho
ducha, slúžte Pánovi.“ (Rim 12, 3. 9-11)
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DESATORO

BOŽÍCH
PRIKÁZANÍ - V.
„Nezabiješ“

Počiatok, zmysel a cieľ ľudského života je
zakorenený v Bohu – v láske. Každý ľudský
život je teda posvätný! Človek bol stvorený
ako „jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel
pre neho samého!“ (Gaudium et spes 24). Nie
je to nádherné?! Bol som stvorený pre
samého Boha! I to, že existujem, je odveký
plán Stvoriteľa! On si prial, aby som
existoval a skrze lásku mi daroval život…
„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom lone,
poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona,
zasvätil som ťa“ (Jer 1, 5).
Piatym prikázaním nás Nebeský Otec
vyzýva, aby sme sa stali strážcami tohto
posvätného daru – daru života. Aby sme si
vážili a chránili život, a to nielen svoj, ale aj
všetkých tých, ktorých nám Pán zveruje.
Často si povieme: ´Veď som nikoho
nezabil, ani o sebevražde som neuvažoval,
takže dodržiavanie tohto prikázania nie je
pre mňa až tak ťažké. V „reči na vrchu“ nás
však Kristus učí: „Počuli ste, že otcom bolo
povedané: ‘Nezabiješ’! Kto by teda zabil,
pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd
pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá.
Kto svojmu bratovi povie: ‘Hlupák,‘ pôjde pred
veľradu. A kto mu povie: ‘Ty bohapustý
blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.“ (Mt 5, 2122) Proti piatemu Božiemu prikázaniu sa
teda previňujeme tiež tým, keď znižujeme
dobré meno, osobnú hodnotu a úctu
druhého
človeka
ohováraním,
odsudzovaním, hnevom či nespravodlivosťou.
Pred nebeský súd, od ktorého sa bude
odvíjať náš večný život – či večné zatratenie,
budeme taktiež postavení za to, ako sme sa
starali o svoje zdravie. Či sme si neškodili
drogami, alkoholom, fajčením, jedením; či
sme druhých neprivádzali k hriechu – svojím
správaním, slovami, obliekaním... „Ale pre
toho, kto by pohoršil jedného z týchto

maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie,
keby mu zavesili mlynský kameň na krk a
ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu, že
zvádza k hriechu! Pohoršenia síce musia
prísť, ale beda človeku, skrze ktorého
pohoršenie prichádza!“ (Mt 18, 6-7)
S porušením tohto zákona sa stretávame
už v Starom zákone, napr. keď Kain siaha
na život svojmu bratovi Ábelovi (Gen 4, 216). Vidíme však, že i napriek tomu, že sa
Kain týmto činom hlboko previnil proti
Božiemu prikázaniu, Boh nedovoľuje, aby
niekto iný Kainovi ublížil a tento hriech
znovu opakoval. „Týmto prikázaním nám
Boh zakazuje hriech pomsty, pretože pomsta
je prejav vzbury pochádzajúci z prehnanej
pýchy“ (sestra Lucia z Fatimy).
Potraty, eutanázia, domáce násilie – to
všetko sú útoky na život, s ktorými sa dnes
žiaľ bežne stretávame. Zdá sa, že tými, ktorí
najviac zabíjajú ľudský život, nie sú najatí
vrahovia či bojovníci, ale tí najbližší. Lono
matky, ktoré by malo byť svätyňou, miestom,
kde sa utvára nový život, sa dnes často stáva
„hrobom“ nevinných detí – buď skrze priame
potraty či užívaním antikoncepcie, ktorá
vedie k usmrteniu počatého dieťaťa. Za smrť
týchto maličkých však nebudú volaní na
zodpovednosť iba samé matky, ale všetci tí,
ktorí sa na potrate akýmkoľvek spôsobom
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podieľali – prevažne otec dieťaťa; lekári a
lekárski pracovníci, ktorí potrat vykonávali;
blízki priatelia či rodičia, ktorí dievča – ženu
v tomto čine podporovali; politici, ktorí
schválili potratový zákon… To isté môžeme
povedať aj o eutanázii.
Nezabúdajme na to, že „jedine Boh je
Pánom života od jeho začiatku až do jeho
konca..“
Panna Mária nás v poslednom posolstve
volá k tomu, aby sme žili podľa Božích
prikázaní, pretože jedine „tak náš život bude
mať zmysel a pokoj zavládne na zemi“.
Nebeský Otec vidí naše slabosti a hriechy,
ktorými sme sa previnili a previňujeme sa
proti piatemu prikázaniu. On nám však i
dnes dáva novú šancu a volá nás
k obráteniu!
Sestra Lucia z Fatimy hovorí: „Kto teda
spácha tieto hriechy, môže sa ešte spasiť, ak
bude ľutovať, prosiť o odpustenie a činiť
pokánie a podľa možnosti napraví zlo, ktoré
blížnemu zapríčinil.“
Jana Prudká

SVEDECTVO

1. Spoločne v rodine alebo spoločenstve si
prečítajme tieto úryvky z písma: Gn 4, 2-16;
Ex 20,13; Mt 5, 21-22; Mt 18,6.
2. Spoločne premýšľajme nad vetami „Človek
je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel
pre neho samého!“ ... „Skôr, než som ťa
utvoril v matkinom lone, poznal som ťa,
skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som
ťa“ (Jer 1, 5). Je pre mňa môj život i život
mojich blízkych opravdivý dar?
3. Pomodlime sa za dar života. Chváľme
Pána a ďakujme Mu za svoj život i za
životy našich blízkych.
4. Prosme Pána za všetkých tých, ktorí sa
podieľajú na zabíjaní ľudského života, aby
si aj oni uvedomili posvätnosť každej
ľudskej osoby od jej počiatku do
prirodzeného konca.
Zdroje:

• Dt 5; Mt 5, 21-22; Mt 18, 6; Gn 4, 2-16; Ex 20, 13
• KKC 2258 – 2330
• Výzvy Fatimského Posolstva - Sestra Lucie

STÁŤ S MÁRIOU POD KRÍŽOM

Predtým, ako sme išli prvýkrát do
Medžugoria, čo bolo v roku 2001, sme
obidvaja, ja (Marta) a môj brat Peter, hľadali
naplnenie nášho života vo veciach, ktoré
ponúka mladým ľuďom dnešný svet. Často sme
chodili von s kamarátmi trochu si vypiť a
zabaviť sa. A to aj napriek tomu, že sme
vyrastali v kresťanskej rodine. Mama nás
učila chodiť do kostola a modliť sa, no
napriek tomu sme sa v období dospievania
postupne vzďaľovali od Boha. Aj keď sme
chodili do kostola, bola to skôr akási tradícia.
Ale prišiel čas, keď sme ostali bez partie a
sami. Toto “tiché “ obdobie v nás otvorilo

HLAS

Námety na zamyslenie a diskusiu:

MEDŽUGORIA

otázky pýtania sa, čo je dôležité v živote,
prečo sme tu, či život je len o prežívaní alebo
je možné, aby človek mohol skutočne žiť.
Vedeli sme, že vzťahy, škola a budovanie
kariéry sú síce dôležité, ale nemôžu nás
naplniť skutočnou radosťou, po ktorej sme
túžili. Nevedeli sme ani to, čo nás urobí
šťastnými. V jeden deň sme sa napokon
rozhodli, že pôjdeme do Medžugoria, spolu s
našou mamou.
Keď sme počúvali svedectvá ľudí v
komunitách a videli radosť v ich očiach,
pokoj, ktorý žili vo svojich srdciach a dávali
ho ďalej, pýtali sme sa: ´Čo majú oni, čo my
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nemáme?´ A veľmi sme po tom túžili.
Prvýkrát vo svojom živote sme počuli a
prežívali pravdu, že Ježiš Kristus je Živý.
Počas adorácií, sv. omší, svedectiev…
všetko svedčilo o tejto Pravde a postupne
sa naše srdcia otvárali pre nás dovtedy
nepoznanej Božej Láske. Po pýtaní sa, čo
môže
naplniť
n áš
život,
sme
prostredníctvom Božej milosti našli
odpoveď – Ježiš, ku ktorému nás
priviedla Panna Mária.

V tento deň sme dostali veľký dar, dar
nových mladých ľudí, ktorí sa rozhodli
nasledovať Ježiša. Bolo to na sviatok
nanebovzatia Panny Márie. Od vtedy už
uplynulo takmer deväť rokov, spoločenstvo sa
rozrástlo a má viac ako 25 členov. Dvaja
chlapci sa rozhodli vstúpiť do seminára
a jeden slúži ako laik v Kazachstane. Ja,
Marta, som sa rozhodla venovať jeden rok
svojho
života
službe
Panne
Márii
v spoločenstve Svetlo Máriino.

Po návrate domov sme sa rozhodli
spoločne modliť každý večer s našou
mamou. Neskôr sme z jednej izby v dome
urobili malú kaplnku. Postupne sa k nám
pridalo niekoľko mladých ľudí. Modlili sme
sa sv. ruženec, čítali Bibliu alebo z knihy
adorácií od pátra Slavka. Modlitbové
stretnutia sme mali každý týždeň; túžili
sme po tom, aby naše spoločenstvo rástlo.
Začali sme sa modliť, aby nám Pán poslal
nových mladých a takto to trvalo dlhé
mesiace. Mladí prišli i odišli, boli sme smutní
aj sklamaní, ale Pán nám dával silu a nádej
ísť ďalej. Jedného večera sme sa
pýtali Pána, čo robiť ďalej, nech nám povie
konkrétne. Modlili sme sa a otvorili si sväté
Písmo - Lk 24, 49: „Hľa, ja na vás zošlem, čo
môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste,
kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“
V ten večer sme boli v izbe piati a prosili
sme Pána, aby nám poslal niekoľko nových
ľudí. Nevedeli sme, že o týždeň nás bude
štvornásobne viac. Celé toto obdobie nás
učilo kráčať ďalej vo viere a čakať ako
suchá zem na dážď.

Aj dnes chceme spolu s Pannou Máriou
kráčať ďalej za Kristom, stáť s ňou pod
krížom, učiť sa od nej ako rásť na ceste za
jej Synom. Hlavnými duchovnými piliermi
nášho spoločenstva sú sv. omša, čítanie
Božieho Slova, osobná modlitba, adorácia a
sv. spoveď. Aj keď sme niekedy vzdialení od
domova, vždy vieme, že tam doma sú ľudia,
ktorí nás milujú takých, akí sme a modlia sa
za nás. V Medžugorí sme prijali do srdca
radostnú zvesť, že Ježiš je naozaj Živý
a chceme i naďalej šíriť túto pravdu, lebo ona
zmenila náš život.

Marta a Peter

V nasledujúci týždeň sme sa zúčastnili
tábora s mladými. Na večernej modlitbe
s animátormi sme prežili, ako nás všetkých
Pán miluje a chce sa nám dať spoznať.
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JÚN

Mesiac Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
“Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské
Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni:
´Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.´” Ján Pavol II.
Mesiac jún je osobitným spôsobom venovaný
úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa
v Cirkvi slávi vždy v nasledujúci piatok po oktáve
sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi,
tento rok to bude 11. júna.

„...Drahé deti! Dnes večer vás
prosím, aby ste si zvlášť
uctievali Srdce môjho Syna
Ježiša. Dajte zadosťučinenie
za ranu spôsobenú Srdcu
môjho Syna! Jeho Srdce je
zranené všelijakými hriechmi.
Ďakujem vám, že ste dnes
večer prišli...“ (5.apríl 1984)
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Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa
v Cirkvi
prejavovala
od
počiatku,
avšak
výraznejšie od 17. storočia. Najväčším apoštolom
kultu Najsvätejšieho Srdca bol Ján Eudes (16011680), ktorý 20. októbra 1672 konal prvé
liturgické
slávenie
Najsvätejšieho
Srdca
Ježišovho pre svoju Kongregáciu (Kongregácie
Ježiša a Márie, ktorú sám založil).
Avšak najväčšou osobnosťou, ktorú Božia
prozreteľnosť
použila
na
rozšírenie
úcty
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, bola svätá
Margita Mária Alacoque (1647-1690). Táto sestra
z rehole Navštívenia mala v rokoch 1673-1675
osobitné zjavenia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Keď Pán Ježiš ukázal svoje Božské Srdce
svätej Margite Márii Alacoque, povedal: „Pozri,
toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí,
ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba strávilo,
len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto
vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi
mnohých dostáva nevďak. Preto od teba
žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti
môjho Božského tela bol ustanovený ako
zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo
moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby
v ten deň ľudia pristupovali k sv. prijímaniu
s tým úmyslom, aby sa vynahradili
nesčíselné zneuctenia, ktorých sa mu dostalo
po ten čas, čo bolo vystavené na oltári.“
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Zo zjavení sv. Margity Márie Alacoque, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom ustálilo

DVANÁSŤ PRISĽÚBENÍ

BOŽSKÉHO SRDCA PRE TÝCH, ČO BUDÚ UCTIEVAŤ BOŽSKÉ SRDCE:

1.

Dám im všetky milosti potrebné ich
stavu.

2.

Vnesiem pokoj do ich rodín.

3.
4.

Poteším ich v trápeniach.
Stanem sa im bezpečným útočišťom
v živote a najmä v hodine smrti.
Vylejem hojnosť požehnania
na všetky ich podujatia.
Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj
milosti a nekonečné more
milosrdenstva.

5.
6.

7.
8.

Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
Horlivé duše dosiahnu veľkú
dokonalosť.

9.

Požehnám tiež domy, kde bude
vystavený a uctievaný obraz môjho
Najsvätejšieho Srdca.
10. Kňazom dám dar, že obrátia aj
najzatvrdlivejších hriešnikov.
11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu,
budú zapísané v mojom Srdci a
nebudú z neho nikdy vytreté.
12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv.
prijímaniu na prvý piatok počas
deviatich mesiacov nepretržite
po sebe, sľubujem milosť pokánia
pri zomieraní – nezomrú v nemilosti,
ani bez sviatostí. Moje Srdce im
bude bezpečným útočišťom v
posledných chvíľach života.

"Slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Z tohto liturgického sviatku vyžaruje
osobitná duchovná intonácia pre celý mesiac jún. Je dôležité, aby si veriaci
zachovali citlivosť na posolstvo, ktoré z neho sála. V Kristovom Srdci Božia
láska ide v ústrety celému ľudstvu. Je to posolstvo v našich dňoch mimoriadne
aktuálne. Aby sme poznali Boha, treba poznať Ježiša a žiť v zosúladení s
jeho Srdcom, milovať ako on Boha i blížneho." Ján Pavol II.

Zasväcujúca modlitba Ježišovmu Srdcu
Ó, Ježišu, vieme, že si bol milostivý
a že si za nás dal svoje Srdce.
Je korunované tŕňovou korunou
a našimi hriechmi.
Vieme, že aj dnes nás prosíš,
aby sme nepadli.
Ježišu, spomeň si na náš, keď zhrešíme.
Pre svoje sväté srdce daj,
aby sme sa všetci navzájom milovali.
Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi.
Prejav nám svoju lásku!

Všetci túžime po tom, aby si nás svojím
Srdcom pastiera ochraňoval pred hriechom.
Príď do každého srdca, Ježišu!
Klop, klop na naše srdcia
- trpezlivo a neúnavne.
Sme ešte stále uzavretí,
lebo sme správne nepochopili tvoju lásku.
Klop ustavične a daj, ó, dobrý Ježišu,
aby sme ti otvorili svoje srdcia aspoň vtedy,
keď si spomenieme na tvoje utrpenie,
ktoré si za nás podstúpil.
Amen

(Toto je jedna z modliteb, ktoré zverila Matka Božia z Medžugorja vizionárke Jelene Vasiljovej 28.11.1983. Matka Božia
odporúča, aby sme sa zasväcujúcu modlitbu denne modlili. Hovorí, že táto modlitba má v sebe mimoriadnu silu.)
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PÄTNÁSTY MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV
Pätnásty medzinárodný seminár pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí

od 28. júna do 3. júla 2010.
Téma seminára:

«Dúfajte, ja som premohol svet!» (Jn 16, 33)
Prednášateľmi seminára sú medžugorskí bratia
františkáni: p. Tomislav Pervan - doktor teológie;
p. Miljenko Šteko – doktor teológie, špecializácia
v spiritualite, fra Danko Perutina – magister teológie,
špecializácia v mariológii, a p. Svetozár Kraljević –
vedúci Majčinho sela.
Prihlásiť sa môžete e-mailom:
seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom na
tel. č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić).
Tak ako po uplynulé roky, obyvatelia farnosti
Medžugorie poskytujú počas seminára všetkým
kňazom bezplatné ubytovanie. Prosíme všetkých
kňazov, ktorí si budú sami zabezpečovať ubytovanie u
svojich priateľov z Medžugoria, aby nám oznámili na
prihláške meno, priezvisko a tel. číslo rodiny, u
ktorej budú bývať. Kňazov, ktorí nemajú priamy
kontakt a možnosť zabezpečiť si ubytovanie prosíme,
aby nám to označili v prihláške, my im ubytovanie
zabezpečíme.
Namiesto finančného príspevku vás prosíme, aby

ste odslúžili päť sv. omší na úmysel tohto seminára.
Je potrebné si so sebou priniesť: celebret od
svojho predstaveného, albu a štólu, Sv. Písmo,
malé rádio s FM frekvenciou so slúchadlami
(potrebné na simultánny preklad).
Mnohí kňazi nemajú možnosť prístupu
na internet a nevedia o tomto stretnutí. Preto
prosíme všetkých organizátorov pútí, modlitbové
skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu
zverejnili v oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú
k dispozícii, aby sa seminára mohlo zúčastniť čo
najviac kňazov. Prosíme vás taktiež o finančnú
pomoc pre kňazov, ktorí majú záujem zúčastniť sa
seminára, no nemajú dostatok finančných
prostriedkov na cestu. Vopred vám ďakujeme za
vašu spoluprácu. Nech Pán žehná vašu prácu
a nech vás sprevádza príhovor Kráľovnej pokoja.
Dopravu zo Slovenska zabezpečuje Vladimír
Chromek: 0907 563 317, 0902 373 505,
www.gospatravel.szm.sk.

„VERNOSŤ KRISTA, VERNOSŤ KŇAZA“
ROK KŇAZOV 19.6.2009 – 19.6.2010
V tomto roku kňazov, ktorý sa už 19. júna končí, neprestávajme sa modliť
za
našich duchovných pastierov. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým
kňazom, že odpovedajú na volanie Pána.
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.

HLAS

MEDŽUGORIA

STRANA

13

11. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE MANŽELSKÉ PÁRY

29. 9. -2. 10.
2010

...Láska
nie je sebecká...
(1 Kor 13,5)
Prednášateľom na seminári je P. Ante Vučković, OFM. Narodil sa v r. 1958 v Sinj ako prvé
dieťa v početnej rodine. Je členom františkánskej provincie Najsvätejšieho Spasiteľa so sídlom
v Splite. Seminár a klasické gymnázium ukončil v Sinji, teologické štúdiá v Makarskej a Záhrebe.
Za kňaza bol vysvätený v r. 1983. Po ukončení kaplánskej služby v Metkoviči a Mníchove študoval
filozofiu v Mníchove a v Ríme, kde získal doktorát na tému Dimenzie načúvania od Martina
Heideggera. Filozofiu prednášal na Pápežskej Univerzite Antonianum v Ríme a Františkánskom
teologickom inštitúte v Makarskej. V súčasnosti je profesorom na Teologickej fakulte Katolíckej
univerzity v Splite, v rámci ktorej prednáša aj na Filozofickej fakulte. Vedie duchovné cvičenia,
semináre a duchovné obnovy. Je duchovným sprievodcom a poradcom. Vydal niekoľko kníh.
Publikuje vo vedeckých a populárnych časopisoch.
Seminár sa uskutoční v Medžugorí. Prednášky budú prebiehať v novej dvorane za kostolom.
Poplatok na krytie nákladov seminára je 40 € za jeden manželský pár. Prihlásiť sa môžete
prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr, alebo faxom na tel. čísle: +387-36-651999 (pre Máriu Dugandžić).
Počet účastníkov je z priestorových dôvodov obmedzený, preto vás prosíme, aby ste prihlášky
zaslali čo najskôr. Takisto prosíme všetky zúčastnené manželské páry, účastníkov seminára, aby si
ubytovanie v Medžugorií zabezpečili samostatne.

Záujemci zo Slovenska sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu: matutka@hotmail.com,
alebo na tel. čísle: 0902373505 u Danky Chromekovej (doprava).

HLAS

MEDŽUGORIA

STRANA

14

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.

Prostredníctvom
Medžugoria

sa

modlitbovými

časopisu

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.

Hlas

spájame

s
skupinami

v rôznych krajinách. Modlia sa s nami naši
bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine,
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku,
Indii, USA,
Tadžikistane,
Pakistane,
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

prijímať, 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
Modlime sa deviatnik k 29. výročiu zjavení Panny Márie
V tomto mesiaci sa približujeme k 29. výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí. Ďakujme
nebeskému Otcovi za všetky milosti, ktorými nás obdarúva skrze Jej príchody k nám.
Spolu s farnosťou Medžugorie sa pridajme aj my k modlitbe deviatnika, ktorý sa začína
modliť 15. 6. 2010. Každý deň sa môžeme pridať modlitbou Ruženca svetla, ktorý
obetujeme za uskutočnenie plánov, ktoré má Boh skrze Pannu Máriu.
Deviatnik nájdete na www.gospa.sk

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

anglicky hovoriaci

Jarka Pytelová

Slovensko

Marta Uchalová

Česká Republika

Jana Prudká

Medžugorie

Svetlo Máriino

nadkrenicinii@mail.ru
tel:

0092-053-3607924

christendomvillage@yahoo.com
jarka.pytelova@gmail.com

tel:

00421 905 412040

marta@maria.sk
jprudka@email.cz

tel.fax: 0038736650004

gospa3@gmail.com

0038763682620
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