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Spasiteľovi. Neuvedomujete si, že bez neho nemáte
radosť a pokoj, a ani budúcnosť ani večný život. Preto
milé deti, využite tento čas radostnej modlitby a
odovzdania. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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„Drahé deti!
Dnes vás pozývam, aby ste vo svojich srdciach spoločne
so mnou začali budovať nebeské Kráľovstvo, aby ste
zabudli na to, čo je osobné a vedení príkladom môjho
Syna mysleli na to, čo je Božie. Čo chce od vás On?
Nedovoľte satanovi, aby vám otváral cesty pozemského
šťastia; cesty, na ktorých nie je môj Syn. Deti moje, sú
falošné
a
trvajú
krátko. Môj Syn je.
Ponúkam vám večné
šťastie
a
pokoj,
jednotu
s
mojím
Synom, s Bohom.
Ponúkam vám Božie
Kráľovstvo.
Ďakujem vám.“

STRANA
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

VŠETKÝCH VÁS CHCEM VIESŤ K MÔJMU
SYNOVI A VÁŠMU SPASITEĽOVI
Blahoslavená Panna Mária, tak
ako nám o tom svedčia vizionári, sa
prvýkrát zjavila 24. 6. 1981
s dieťaťom Ježišom v náručí. Panna
...bez Neho Mária nám ako Matka daruje Ježiša
a vedie nás k Nemu. Jej materinská
nemáme
úloha sa neskončila. Vo svojich
posolstvách môžeme zakúsiť, ako
život
veľmi túži po tom, aby sa v našich
a všetko srdciach narodil Ježiš duchovným
to, za čím spôsobom. V dnešnom posolstve
nám hovorí: „Všetkých vás chcem
viesť k môjmu Synovi a vášmu
túžime.
Spasiteľovi.“ Nikto nepozná Ježiša
tak, ako ho pozná Mária. Ona ho
počala skrze Ducha Svätého. Nosila
ho vo svojom nepoškvrnenom lone.
Porodila ho a vychovávala. Ona
starostlivo sprevádzala každý jeho
krok, až po Kalváriu. Ona sa i dnes
prihovára
za
nás
u svojho Syna. I dnes
chce, aby sme ho
spoznali a aby sme sa
s
ním
zjednotili
a nasledovali ho.
Je veľa posolstiev,
v ktorých môžeme
vidieť, aká veľká je
túžba Panny Márie,
aby sme sa priblížili
k Ježišovi a aby sme
Ho
spoznali.
Ona
veľmi dobre vie, že
bez Neho nemáme
život a všetko to, za čím túžime. Vo
svojich posolstvách nám povedala:
“Milé deti, otvorte mi svoje srdcia
a dajte mi všetko to, čo je v nich:
radosť, smútok a každú i najmenšiu
bolesť, aby som ju mohla obetovať
Ježišovi a aby On svojou nesmiernou
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láskou zapálil a premenil váš smútok
na radosť svojho vzkriesenia. Milé
deti, zrieknite sa všetkého toho, čo
vám prekáža, aby ste boli bližšie
Ježišovi. Chcem vás obnovovať
a viesť svojím srdcom k srdcu Ježiša,
ktoré i dnes trpí pre vás a pozýva vás
k obráteniu a obnove. Pozývam vás,
aby ste otvorili bránu svojho srdca
Ježišovi, tak ako sa kvet otvára
slnku. Ježiš chce vaše srdcia naplniť
s v o jí m p o k o jo m a r ad o s ť o u .
Nemôžete, milé deti, uskutočniť pokoj,
ak nie ste v pokoji s Ježišom. Preto
vás pozývam k spovedi, aby Ježiš bol
vašou pravdou a životom. Chcem vás
vš e tk ých čo r az viac pr iblížiť
k Ježišovi a k jeho ranenému srdcu,
aby ste mohli pochopiť jeho
nesmiernu lásku, ktorá sa darovala
za každého z vás. Moje pozvanie,
uskutočňovať posolstvá, ktoré vám
dávam, je každodenné, zvlášť, milé
deti, pretože vás chcem priviesť
bližšie k Ježišovmu srdcu. Milé deti,
preto vás dnes pozývam k modlitbe
zasvätenia sa Ježišovi, môjmu
drahému Synovi, aby každé srdce
patrilo jemu.“ To je len niekoľko zo
slov z posolstiev, ktoré vychádzajú
z materinského srdca našej nebeskej
Matky. Z týchto slov cítime veľkú
túžbu Panny Márie priviesť nás
k Ježišovi. Panna Mária chce, aby sa
v nás prebudila túžba po Ježišovi,
našom Spasiteľovi. Ona chce, aby
sme túžili po Bohu, aby sme boli
vo svojej modlitbe vytrvalí
a neúnavní. Modlitba je jediná cesta
k Bohu. Nestačí, že nás prichádza
Boh hľadať prostredníctvom Panny
Márie. Je potrebné, aby sme sa aj
my otvorili a pomohli Bohu, aby nás
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stretol. Potrebné je túžiť po Bohu
Práve tak, ako sa to udialo v živote
veľkej mystičky Angely Folinskej,
ktorá si jedného dňa uvedomila, že
by mala niečo vo svojom duchovnom
živote zmeniť. Cítila, že jej duša
čiastočne túži po Bohu, ale súčasne
túžila i po druhých veciach s Bohom.
V jednej chvíli si všimla, akoby
nejaký pohyb nanovo zjednotil celú
jej bytosť, akoby sa telo zjednotilo s
dušou a vytvorili v nej iba jednu
jedinú túžbu. V tej chvíli počula
v duši hlas, ktorý jej hovoril:
“Angela, čo chceš?“ Ona celou svojou
silou vykríkla: “Chcem Boha!“ A Boh
odpovedal: “Ja privediem tvoju dušu
k naplneniu toho, po čom túžiš.“ Bol
to výkrik jej duše, ktorú Boh
vypočul. Boh prijíma vážne všetky
naše úprimné túžby a modlitby. On
chce počuť volanie našej duše.
Človek v sebe zakusuje
rozdelenosť a roztržitosť v tisícich
myšlienkach, úmysloch a želaniach.
V hluku myšlienok Boh počuje
volanie našej duše po Ňom. Práve
toto volanie môže utíšiť všetok hluk
a rozptýlené myšlienky a priniesť
nám pokoj.
Boh nás prostredníctvom Panny
Márie volá po mene a pýta sa nás:
„Čo chceš?“ Blahoslavení sú tí, ktorí
odpovedajú. “Chcem Boha!“
Nech nám Panna Mária, ktorá je
blahoslavená, pretože uverila,
vyprosí u Pána milosť, aby sme i my
mohli spoločne s ňou povedať: “Nech
sa mi stane podľa tvojho slova.“
Prosme Pannu Máriu, aby nám

pomohla spoznať Ježiša, aby sme
mohli obsiahnuť večný život. Ježiš
povedal: „A večný život je v tom, aby
poznali teba, jediného pravého Boha
a toho, ktorého si poslal, Ježiša
Krista.“
Dovoľme Márii viesť nás
k Ježišovi, jedinému prostredníkovi
medzi Bohom a ľuďmi.
Modlime sa: Blahoslavená
Panna Mária, ku tebe sa obraciame
s dôverou, pretože nikdy nebolo
počuť, že by si opustila niekoho, kto
sa k tebe utiekal v modlitbe. Naša
drahá Matka, ty, ktorá si vo svojom
lone nosila Ježiša, veď nás cestou
svätosti. Nech sa v našom srdci
zrodí hlboká túžba po Bohu. Ty, ó
Mária, ktorá si plná Boha a úplne
sústredená na Neho, veď nás
k Nemu, aby sme už teraz zakúsili
pokoj a radosť, ktorú nám môže dať
iba Ježiš. Nech sa naše srdcia stanú
jedným srdcom s Tvojím Srdcom
a Srdcom Tvojho Syna a nášho
spasiteľa. Zvlášť ťa prosíme, Mária,
za všetkých mladých, ktorí budú
v tieto dni prichádzať do Medžugoria
na modlitbové stretnutie mladých.
Polož na nich svoje ruky. Nech vo
s v o jo m s r d c i z ak ú s i a tv o ju
materinskú lásku. Nech ich tvoja
láska, ó Mária, privedie k Ježišovi,
ktorý je jediný pravý lekár duše
i tela. Nech sa pohľady mladých
stretnú s Ježišovým pohľadom
plným lásky, ktorý ich pozýva
k odovzdaniu sa. Amen
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A Boh
odpovedal:

“Ja
privediem
tvoju dušu
k naplneniu

toho, po
čom túžiš.“

Fra Ljubo Kurtović

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 7.8. 2010.
V tento mesiac sa budeme modliť za VŠETKÝCH MLADÝCH,
zvlášť za tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a núdzi.
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!

“Ja nie
som

Naša nebeská Matka začína
dnešné posolstvo úprimnou a
jednoduchou výzvou: “Nasledujte ma
s radosťou“.

Aj my sme vstúpili do Jej školy,
chceme sa Jej podobať. Vizionári
nám hovoria: “Keď sa nám začala
dôležitý je zjavovať Panna Mária, zamilovali sme
môj Syn sa do nej a nič nebolo ťažké pre ňu
urobiť.“ Aj my sme zakúsili jej
materinskú lásku, počuli sme jej
naliehavú výzvu „pomôžte mi, aby
...
som vám mohla pomôcť“. Ako
odpoveď na Jej lásku sme začali
vytvárať modlitbové skupiny a
v Ňom
stretávať sa na modlitbe, aby sme sa
stali jej vystretými rukami pre tento
nájdete
svet. Buďme zodpovední a vďační
skutočný za to, že poznáme správnu cestu.

dôležitá,

pokoj a
radosť
vášho
srdca.“

Vidíme, ako ťažko je človeku
obstáť v tejto dobe plnej nástrah,
pretože sme sa vzdialili od Boha.
Stretáme ľudí bez radosti, pokoja,
zmyslu života. Mnohí nevedia, kam
idú, prečo žijú, cítia sa byť
utečencami, stratenými v bludisku
materializmu, padajú do rôznych
závislostí, hľadajú pokoj na falošných
miestach.
Mária nás potrebuje,
dôveruje nám a zveruje celé ľudstvo.
Láska k
nej nás
p o h áň a
modliť
sa
a
slúžiť
a k o
Ona.
V tento
mesiac
s
a
usilujme napodobňovať Ju v pokore,
v
nenápadnom slúžení, tichom
odovzdávaní sa Bohu. Každý deň sa
nám ponúka možnosť cvičiť sa v
cnostiach Panny Márie. Modlitbou
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zasvätenia Mária nebadane vstupuje
do nášho života a preniká nás svoju
nežnou prítomnosťou. Ona je náš
príklad, nie preto, aby sme sa
zastavili a zostali pri nej. Mária je
brána k Ježišovi.
V Medžugorí nám hovorí: “Ja nie
som dôležitá, dôležitý je môj Syn“.
„Chcem vás všetkých viesť len
k Nemu; v Ńom nájdete skutočný
pokoj a radosť vášho srdca.“ Znova
nám to pripomenula aj v posolstve
minulý mesiac.
Keď čítame Písmo sväté, nájdeme
o nej iba niekoľko slov. Nech nás
oduševňuje Jej pokora, ktorú vidíme
v evanjeliu. Čítajme si v tento mesiac
úryvky z evanjelia, v ktorých
vystupuje Mária. Objavíme, že akoby
mlčky prechádzala celým evanjeliom.
Ona sa vždy stavia do úzadia, prvé
miesto necháva stále svojmu Synovi.
Keď budeme nasledovať Máriu, veľmi
rýchlo nájdeme Ježiša.
Aj dnešné posolstvo je pre nás
potvrdením skutočnosti: Mária je
cesta k Ježišovi.
S
radosťou
a
novým
oduševnením prijmime Jej dnešné
pozvanie a nasledujme ju, stojme
v
úzadí. Vyhľadávajme posledné
miesta, aby druhí mohli skrze
Máriino srdce vidieť v nás Ježiša.
Modlime sa: Mária, Matka naša
nebeská, milujeme ťa. Ďakujeme ti
za dôveru, ktorú nám prejavuješ.
Chceme ťa nasledovať s radosťou.
S tebou nemôžeme zablúdiť. Príklad
tvojej pokory je naša cesta k srdcu
Tvojho Syna. Zaodievaj nás, Matka,
svojou pokorou, aby sme boli tvojím
odrazom. Amen.
Terézia Gažiová
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...Dnes vás pozývam, aby ste vážne prijali a prežívali moje posolstvá. Tieto
dni sú dňami, keď sa treba rozhodnúť pre Boha, pre pokoj a dobro. Nech
z vášho života a myšlienok vymizne každá nenávisť, žiarlivosť a nech vo vás
prebýva len láska k Bohu a blížnemu. Tak a len tak budete môcť rozpoznať
znamenia času. Ja som s vami a vediem vás do nových čias, do čias, ktoré
vám Boh dá ako milosť, aby ste ho ešte viac spoznali... 25.1.1993

...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... 25.11.1997

...Cesta, ktorou vás
ja vediem k Bohu, je
ťažká, ale vytrvajte a
na konci sa budeme
...dnes k vám vystieram svoje ruky. Nebojte
sa ich prijať. Oni vám chcú darovať lásku,
pokoj a pomôcť vám ku spáse. Preto ich, deti
moje, prijmite. Naplňte moje srdce šťastím a
ja vás povediem ku svätosti. Cesta, ktorou
vás ja vediem, je ťažká, plná pokušení a
pádov. Budem s vami a moje ruky vás budú
držať. Buďte vytrvalí, aby sme sa na konci
cesty všetci spoločne v radosti a láske mohli
držať za ruky môjho Syna. Poďte za mnou,
nebojte sa... 18.3.2008

všetci v radovať
v Bohu. Preto, deti
moje, neprestaňte sa
modliť za dar viery. Iba
skrze vieru Božie slovo
bude svetlom v tejto
tme, ktorá vás chce
obklopiť. Nebojte sa, ja
som s vami... 2.10.2007
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Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Milujem vás
„Drahé deti! Dnes vás žehnám a
chcem vám povedať, že vás milujem
a povzbudzujem vás, aby ste žili
podľa mojich posolstiev. Dnes vás
všetkých žehnám slávnostným
požehnaním, ktoré mi dáva
Najvyšší. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie. (15. august
1985)

Matka

je vychovávateľka. Ona nerodí
iba telesne, ale musí pokračovať
v duchovnom
rodení
a
sprevádzať
duchovný rast dieťaťa. Preto vo svojich
slovách
opakuje
svoje
myšlienky.
Zdôrazňuje ich. Toto opakovanie môže
pochopiť jedine láska. Zaujímavé je
zdôrazniť, že ten, kto miluje, neúnavne
opakuje a dokazuje svoju lásku i
oddanosť
milovanej
osobe.
Taktiež
milovaná osoba chce zo svojej strany,
aby sa neustále opakovali dôkazy lásky.
Nikdy sa nikto nevzbúril proti výrazu
lásky slovami: „To som už počul, to si mi
už povedala, alebo urobila...“ Častejšie sa
stane opačne. Búrime sa najmä vtedy,
keď tých výrazov lásky niet.
Mária ako Matka vie, čo potrebujú jej
deti. Ona žije silou lásky. Ona vychováva.
Preto opakuje. Posolstvo darovala na svoj
veľký sviatok Nanebovzatia. Deň je
slávnostný pre všetky jej deti. Ale nie len
pre deti, ale aj pre Matku. Vizionári
potvrdzujú, že ona na svoje slávnosti
prichádza
slávnostne
oblečená
a
radostná. Ale nezabúda, napríklad ani
na narodeniny svojich vizionárov. Sviatok
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zhromaždil množstvo národa z celého
sveta. Ona sa teší, žehná, preukazuje
svoju materinskú lásku opäť a nanovo.
Je to príležitosť, aby povedala svojim
deťom,
nech
žijú
v súlade
s jej
posolstvami. I sám Boh sleduje túto
udalosť. A oslavuje sa v jej živote, v jej
Nanebovzatí. Obliekol ju do slnka,
pod jej nohy postavil mesiac, obklopil ju
hviezdami. Dopúšťa zvláštne milosti.
Radosť je zjavná. Radosť plodí lásku
a rodí sa v láske. A to je cesta pokoja.
„Spievajte Pánovi pieseň novú, jeho
chvála
nech
znie
v zhromaždení
svätých. Nech sa teší Izrael zo svojho
Stvoriteľa, synovia Siona nech jasajú
nad svojím kráľom. Nech oslavujú jeho
meno tancom, nech mu hrajú na bubne a
citare. Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých
venčí víťazstvom. Nech svätí jasajú
v sláve, nech sa veselia na svojich
lôžkach.“ (Ž 149, 1-5)
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DESATORO

BOŽÍCH
PRIKÁZANÍ - VI.
„Nepokradeš“

Boh stvoril človeka na svoj obraz, dal mu
vo stvorení jedinečné miesto. Človek je vzácnejší
ako všetko ostatné, čo bolo stvorené. Nikto z nás
si nedaroval život, rovnako tiež nie sme pôvodcami
svojich darov a talentov. Nikto z nás nevytvoril
oblohu a nenaprojektoval vrchy a kvety. Toto
všetko sme dostali z lásky od Nebeského Otca ako
dar. On nás stvoril a ustanovil nás, aby sme vládli
nad týmito pozemskými dobrami, aby sme ich
spravovali a slúžili si nimi, no nie ako
individualisti, ale ako spoločenstvo. Boh nás
stvoril pre spoločenstvo s Ním a s blížnymi, jedine
v spoločenstve môžeme žiť a rozvíjať svoje dary a
talenty. Žijeme z lásky a pre lásku. Toto
prikázanie nás usmerňuje a vedie, ako konkrétne
žiť vo vzťahu s druhými. Učí nás praktickým
krokom, ako sa správať k blížnym, ako
zaobchádzať
so
svojím
majetkom,
ale
i so spoločným, ktorý je naším spoločným
vlastníctvom.
Siedme prikázanie nám hovorí o spravodlivosti
a láske pri spravovaní pozemských dobier i plodov
ľudskej práce, teda zakazuje neprávom brať alebo
si ponechať majetok blížneho a akýmkoľvek
spôsobom zapríčiniť blížnemu škodu na majetku.
Každý človek má právo na súkromné vlastníctvo,
na majetok, ale iba taký, ktorý získal
spravodlivým, čestným spôsobom. Ak je majetok
spoločný a slúži viacerým, máme s ním
zaobchádzať šetrne a neničiť ho.
Proti tomuto prikázaniu sa prehrešujeme
vtedy, keď si privlastňujeme niečo, čo nám
nepatrí a to spôsobom ako je napr. krádež, lúpež,
ponechanie
si
nájdenej
veci,
úplatok,
vandalizmus, podvádzanie a pod.
Často sami seba ospravedlňujeme slovami, že
si berieme len to, čo nám patrí a stane sa, že sa
nám zdá normálne odniesť si veci, ktoré nám
nepatria. Pri prechádzke si odtrhneme strapec
hrozna a pokračujeme v ceste bez výčitky
svedomia, mysliac si, že keď má niekto vinicu
plnú hrozna, tak si predsa môžem bez dovolenia
vziať. Na tomto jednoduchom príklade s vinicou
si tiež predstavme aj to, koľko musel majiteľ
na tejto vinici pracovať – skoro ráno musel
vstávať, okopávať, striekať, orezávať. Keby si

každý okoloidúci odtrhol čo i len bobuľku, za pár
dní by majiteľovi nezostalo nič. Keby sme boli
týmto majiteľom my, ako by sme sa cítili? A tak
i drobné krádeže (napr. v zamestnaní) nie sú
dovolené, pretože aj tie spôsobujú škodu
niekomu inému. Ak sa ukradnutím nahromadí
viacero dobrých vecí, stane sa z toho vec s veľkou
hodnotou – škodou. Ku krádeži taktiež dochádza
nevyplatením spravodlivej mzdy, špekulovaním
a podvodmi s majetkom kvôli zisku na úkor
druhých ľudí, falšovaním šekov, faktúr a iných
dokumentov
za
účelom
obohatenia
sa,
dopustenia sa obchodného podvodu, vyplácaním
nespravodlivej mzdy, zvyšovaním ceny, kedy si
predajca uvedomuje a počíta s nevedomosťou a
núdzou druhých. Taktiež sa medzi krádež
zaraďujú: daňové alebo obchodné podvody,
zne užívanie
spoloče nského
vlastníctva
na súkromné účely či neplnenie sľubov
alebo zmlúv.
Ukradnutá vec sa nikdy nestane naším
vlastníctvom, aj keď od toho času uplynulo
niekoľko rokov. Stále sme povinní ukradnutú vec
vrátiť a vzniknutú škodu nahradiť. Je to
podmienka k získaniu odpustenia hriechu (napr.
nestačí sa iba vyspovedať, že som istú vec
ukradol). Potrebné je danú vec vrátiť alebo
nejako nahradiť. Stáva sa, že sa susedia celé
roky nerozprávajú kvôli kúsku zeme. Mnohokrát
už ani nevedia, kto urobil chybu a zotrvávajú aj
naďalej v nepriateľstve. Ako sme už predtým
povedali, boli sme stvorení, aby sme milovali
Boha z celého srdca a svojho blížneho ako seba
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samého. Preto je naozaj dobré žiť a správať sa
tak, ako by sme chceli, aby sa druhí správali
k nám.
Človek žije v určitom systéme a v zriadení. Tak
ako platia v rodine určité pravidlá, tak aj v týchto
oblastiach treba dodržiavať zákony a pravidlá
a vždy konať spravodlivo. Siedme prikázanie
zakazuje skutky, ktoré z akéhokoľvek dôvodu
vedú
k
zotročeniu
ľudských
bytostí,
k zneužívaniu ich osobnej dôstojnosti, k ich
kupovaniu, predávaniu a výmene, akoby išlo
o tovar. Práve v tomto prikázaní sa stretávame
so sociálnym učením Cirkvi v otázkach ako sú
práca, ochrana životného prostredia, ochrana
a vzťah ku zvieratám a prírode, ekonomické
a sociálne otázky, povinnosti štátu, ale
i povinnosti občana a pod.
Každá čestná práca je posvätná, lebo ňou sa
stávame spolupracovníkmi Boha - Stvoriteľa
sveta. Nemáme právo pohŕdať akoukoľvek
poctivou prácou. Človek si má svoju prácu
vykonávať čestne a zodpovedne, ako najlepšie
vie. Kto sa vyhýba poctivej práci a pracovať môže,
žije na úkor iných, a tým pácha hriech. Podobne
pácha hriech aj majiteľ, ktorý nevypláca mzdu
svojim zamestnancom. Štát má povinnosť
a zodpovednosť za hospodársku činnosť. Našou
úlohou - ako veriacich laikov - je mať účasť
na politickom i sociálnom živote, zastávať sa
a byť v súlade s evanjeliovým posolstvom
v každej oblasti, ako v politickej tak i sociálnej
(tu patrí napr. účasť vo voľbách a pod. ).
Mimo tohto prikázania neostáva ani príroda
a zvieratá – všetko bolo stvorené a nám dané ako
dar, o ktorý sa máme správne starať. Ľudskej

dôstojnosti však odporuje zlé nakladanie
a bezohľadné správanie voči zvieratám a ich
životu. Nie je zakázané mať so zvieratami vzťah,
je však neprípustné, ak sa stanú predmetom
takej lásky, ktorá je vlastná len ľuďom. Je
smutné, ak ľudia míňajú peniaze na hračky,
oblečenie a špeciálne jedlo pre zvieratá, a pritom
v niektorej blízkej či vzdialenej krajine zomierajú
ľudia od hladu a zimy.
Siedme Božie prikázanie je jednoduchá cesta
lásky k tým, ktorí nemajú toľko, koľko máme my,
ku chudobným. Je to cesta, ktorá nás má viesť
ku konkrétnym skutkom, ako týmto ľuďom
pomáhať a navrátiť im dôstojnosť, ktorá im
náleží. Dnešný svet potrebuje vnímať kresťanov
ako tých, ktorí svedčia. Ako ľudí, ktorí naplno
žijú svoje kresťanské povolanie. Ľudí, ktorí vedia
žiť ako deti svetla a nie ako deti tmy. Ľudí, ktorí
nekradnú, neničia majetok alebo česť druhých,
nepodplácajú, nepodvádzajú v škole počas
písomiek a skúšok a pod. Svet potrebuje ľudí,
ktorí milujú Boha a v druhom vidia svojho brata
a sestru. Svedkov, ktorí sa stávajú živým
obrazom Nebeského Otca, ktorého dobrotu
a lásku nám ukazuje aj toto prikázanie. Žime
tak, aby sa aj druhým okolo nás dobre vodilo.
Marta Pincelová

... Pozývam vás, milé deti, aby ste v tomto
čase spoznali, kto potrebuje vašu duchovnú
alebo materiálnu pomoc. Svojím príkladom,
milé deti, budete predĺženými Božími rukami,
ktoré ľudstvo hľadá. Len tak pochopíte, že ste
povolaní svedčiť a stať sa radostnými
nositeľmi Božieho slova a lásky...
25.2 1997

Námety na zamyslenie a diskusiu:
1. Spoločne si môžeme prečítať Lk 19,1-10
a porovnať život Zacheja pred a po
stretnutí s Ježišom. Uvažujme nad tým,
ako sa zmenil jeho život. Zamyslime sa
tiež nad svojím životom s Ježišom.
2. Všetko sa rodí v našich túžbach. To,
po čom túžime, chceme aj mať. Pomodlime
sa spoločne Žalm 63, aby našou
najväčšou túžbou bolo prebývať s Bohom.
3. Konkrétnym spôsobom pomôžme ľuďom
okolo nás. Ak som si pri čítaní článku
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uvedomil, že som niekoho okradol,
vynasnažím sa škodu napraviť, ako aj
urovnať staré rodinné spory a pod.
4. Pomodlime sa za tých, ktorí druhých
okrádajú a pritom si neuvedomujú, že im
svojím konaním ubližujú.
Zdroje:
•
•
•

Biblia: Ex 20, 15; Dt 5, 19; Mt 19, 18.
KKC 2402 - 2463
Výzvy Fatimského Posolstva - Sestra Lucie
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Nemôžem viac žiť bez Medžugoria...

Kňaz Leonid, z kongregácie redemptoristov,
z
ukr aj i n sk e j
pr o vi nc i e,
sa
zú č a st n il
na 15. medzinárodnom seminári pre kňazov
v Medžugorí, a dal, najprv účastníkom seminára
a potom i redaktorom rádia Mir Medjugorje,
neobyčajné svedectvo, ktoré prinášame tak, ako bolo
vypovedané. „Moja prvá púť do Medžugoria bola
spojená s mojimi povinnosťami i zaoberaním sa
v mojom kňazskom povolaní. A síce, roku 2005 ma
miestna Cirkev poverila veľkou zodpovednosťou
a nesením ťažkého kríža - a to je služba exorcistu.
Prvé mesiace i prvý rok boli naplnené Božou láskou
a milosťou, ale samozrejme i veľkými ťažkosťami.
No, skutočne veľké ťažkosti sa udiali počas jedného,
povedal by som, „veľkého exorcizmu“ nad jedným
posadnutým. Veľmi hrubým hlasom, plným hrôzy, sa
tento hlas obrátil ku mne slovami: „ja som hrozný,
som silný a ja ťa zničím. Zničím tvoje kňazstvo, tvoj
rehoľný život i celý tvoj život.“ Aj keď to bolo
hrozné, nezobral som to priveľmi vážne, pretože
verím úplne Bohu a nemám dôvod prečo Bohu
neveriť. A viem, že strach pred satanom je už
prehra. Ale Boh dopustil túto situáciu, ktorú vám
teraz vyrozprávam, aby som dosvedčil, aká je veľká
a silná jeho Matka. A aby som dosvedčil, aká svätá je
zem Medžugorie.
Keď som bol vo veľkých bolestiach, skúškach
i pokušeniach pokúšal som sa modliť, ale modliť som
sa nemohol. Každý deň som išiel na spoveď, ale satan
ma pokúšal. Pokušenia boli také silné, že som úplne
stratil pokoj v duši. A nielen to. Cítil som, že som
stratil svoje rehoľné i kňazské povolanie. Prežíval
som úplné zlyhanie, pocit zatratenia. V tejto ťažkej
skutočnosti, kým som nechápal, čo sa so mnou deje,
niekto mi ponúkol cestu do Medžugoria. Išiel som. Bol
som so skupinou kňazov. Oni sa modlili, ja som sa
nemohol. Jednoducho som sa nemohol modliť. Na tej
púti som stretol starého kňaza, otca Ambróza
zo Slovenska. On úplne obetoval svoj život i
povolanie v práci s Ukrajincami na okraji Zakarpatia.
Putoval vtedy po prekonanom infarkte a mal
i cukrovku. Bol už päťkrát v Medžugorí. Nadchol ma
svojou obetou i pokorou. Je rehoľník, františkán.
Stal sa mi priateľom na ceste. Pomáhal som mu,

viedol som ho ako starého človeka za ruku. Zdalo sa,
že ja pomáham jemu, v skutočnosti pomáhal on mne.
Stúpali sme spolu hore na Podbrdo. Bolo nám povedané,
že na Podbrde bude mať zjavenie jedna z vizionárov.
Bolo tam veľa ľudí, kňazov. A to bolo prvé prekvapenie
v Medžugorí. Sadol som si k otcovi Ambrózovi
a chrbtom som sa obrátil k miestu zjavenia. Cítil som,
že nie som hoden byť tam. Ale počas modlitby ruženca
sa vo mne zrodila túžba, aby som sa pozrel, čo sa deje
tam na mieste zjavenia. Zároveň s touto vnútornou
túžbou som i vnímal druhý hlas, ktorý mi hovoril:
„Nepozeraj tam. Zlyhal si a skončíš v pekle.“ Hrozné.
Ale tie prvé pozitívne pocity ma aj tak nasmerovali
na miesto zjavenia. Začal som pozerať a hľadať.
Možno i napriek tomu niečo uvidím. Rodila sa vo mne
pomaly nádej, ale rástli i nové argumenty, že sa moje
poníženie nezmení. V tomto rozhodujúcom okamihu som
uveril. Na okamih. Ako odpoveď na všetky otázky
pocítil som, zakúsil, Pannu Máriu ako zostupuje z neba.
Bolo to vtedy hrozné. Silný zážitok, vôňa nejakého
druhého sveta, ktorý som dovtedy nepoznal! A potom
ma upokojila zvláštna jemnosť, ľahkosť, akoby nežný
vietor prítomnosti Panny Márie. Približovala sa ku mne.
A čím bola bližšie, sila zlého odchádzala. V srdci som
zažil jedno nové zjavenie. Zažil som, aká je mocná
Panna Mária a jej pokora. Pochopil som vtedy, že Ona
nevyháňa zlých duchov, ale oni sami pred ňou utekajú!
Bežia, pretože nemôžu zniesť čistotu a krásu Jej
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prítomnosti. Ona ich neponižuje, nevyháňa. Ona
jednoducho miluje, ale oni to nemôžu zniesť. A vtedy
sa vo mne udiala premena duchov! Duch satana, ktorý
ničí so svojou depresiou, so svojimi strachmi zmizol.
Jednoducho zmizol a na to miesto zostúpil Duch
Panny Márie. Počul som hlas v srdci: „Neboj sa, ja
som tvoja Matka! Ja som pre teba zárukou, že ty
nebudeš zatratený!“ Všetko sa zmenilo!
Tento zážitok prítomnosti Prečistého Srdca Panny
Márie sa stalo pre moje povolanie, pre moje kňazské
i rehoľné povolanie, pre moju službu zázrakom lásky,
ktoré ma zachraňuje! Vnímam prítomnosť Panny
Márie pri každom exorcizme, ktorý vykonávam. Len
jeden malý príklad, pretože ich mám veľa. Naši kňazi
mali jedno posadnuté dievča, ktoré prišlo na sv.
spoveď. Spovedal ju jeden kňaz, ktorý sa práve
vrátil zo štúdia z Ríma. A kým vyslovoval formulku
rozhrešenia, tá osoba ho tak silno udrela, teda satan
cez ňu, že v tom momente spadol. Zľakol sa
a zatelefonoval mi: „Otec Leonid, rýchle príď, mám
tu jednu neobvyklú situáciu..“ Po tomto rozhovore to
dievča prišlo ku mne. Keď začal obrad exorcizmu,
stanovil som hneď diagnózu. Pochopil som, že je
posadnutá a že satan cez ňu veľmi silne pôsobí.
Poprosil som dokonca 5 zbožných farníkov, aby sa
modlili počas môjho obradu exorcizmu nad touto
osobou. A kým som ja čítal tie pravidelné, tradičné
modlitby exorcizmu, satan sa mi vysmieval. Hovoril
anglickým jazykom. Ponižoval ma, rúhal sa. Napokon
som
sa začal modliť k Panne Márii. Bol som

vyčerpaný. Znervóznel som. Vnímal som, že potrebujem
zakončiť modlitbu, a on neodchádza. Bol to duch
samovraždy. Začal som celým srdcom volať Pannu
Máriu. Tak ako keď dieťa volá matku. A vtedy začal
skutočný vreskot: „Ja viac nevládzem, pretože prišla
Panna Mária. Ja to nevydržím, pretože prišla Panna
Mária, ja musím odísť.“ A odišiel. To bol len jeden
prípad a mám ich mnoho podobných. V priebehu piatich
rokov, počas ktorých mi je zverená služba vykonávania
exorcizmov, mám veľké pokušenia. Mal som ich
i predtým, viem že ich budem mať i ďalej. Ale
Bohorodička ma chráni vo svojom srdci. Ja viac
nemôžem žiť bez Medžugoria a Jeruzalema. Každý rok
musím putovať do Medžugoria i do Jeruzalema.
Pretože to je pre mňa viera. Tu mám vieru, požehnanie
i milosť.“
Poslucháčom rádia Mir Medžugorie potom povedal,
že je vďačný Bohu, že môže i týmto spôsobom svedčiť
o milosti Panny Márie a dodal: „Prajem všetkým
poslucháčom radosť. Chcel by som, aby každý z nás
viac miloval Presvätú Bohorodičku, pretože Ona je
Matka. Ona miluje svoje deti. Je pripravená pre nás
vykonať všetko, ak to od Nej poprosíme. Ja myslím, že
keby nebolo Matky Božej, my by sme všetci zlyhali.
Preto každú sekundu nášho života žime s Ňou.
Osobne vnímam pozvanie, aby som aj ja pomohol, aby
ľudia prišli do Medžugoria. Aby som tu privádzal ľudí,
ktorí veľmi duchovne trpia!“

Otec Leonid (Ukrajina)
(prevzaté z www.medjugorje.hr)

Drahí priatelia Kráľovnej pokoja!

21. celosvetové modlitbové stretnutie
mladých – Mladifest 2010.

V týchto dňoch v Medžugorí prebiehalo

Mottom tohtoročného festivalu bol úryvok z Markovho evanjelia: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť,
aby som obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17).
Festival sa začal 1. 8. 2010 modlitbou sv. ruženca, predstavením zúčastnených krajín ich
jednotlivými zástupcami, po čom nasledovala sv. omša
a adorácia. Program festivalul pokračoval v modlitbovom
duchu a radosti prednáškami, svedectvami a divadelným
predstavením komunity Cenacolo. Na festivale boli
účastní mladí zo 70 krajín sveta, večerné sväté omše
koncelebrovalo okolo 500 kňazov. Celý program festivalu
bol simultánne tlmočený do 16 jazykov.
Festival sa ukončil tradičným spoločným výstupom
na Križevac, rannou sv. omšou.
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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.

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
Pozývame vás na:
• MEDŽUGORSKÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE NA UKRAJINE.
Stretnutie sa uskutoční v mariánskej svätyni Zarvanica prvú sobotu v
mesiaci September - 4.9. 2010.
•

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
−
CHORVÁTSKY, ANGLICKY, FRANCÚZSKY, NEMECKY, TALIANSKY, POĽSKY,
ŠPANIELSKY: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws
−
ANGLICKY: www.medjugorje.net
−
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
zinaidaz@inbox.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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