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„Drahé deti!
S veľkou radosťou vás chcem aj dnes
znovu pozvať: modlite sa, modlite sa,
modlite sa. Nech sa vám tento čas
stane časom osobnej modlitby. Počas
dňa si nájdite miesto, kde sa budete
sústredene s radosťou modliť. Ľúbim
vás a všetkých vás žehnám.
Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.“
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ŽIVÉ VYSIELANIE VEČERNÉHO PROGRAMU
Z MEDŽUGORIA
Milí priatelia!
Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania
živého vysielania večerného programu z Medžugoria.
Vysielanie je dostupné na stránke www.medjugorje.hr.
[V hornom menu vpravo kliknite na “Multimedia”, potom “Live
streaming Medjugorje” (v ponuke vľavo), kde sa každý užívateľ
potrebuje pri prvom spustení zaregistrovať (je potrebné uviesť meno,
priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo).]

Prajeme vám požehnaný
s farnosťou Medžugorie.

čas

spoločnej

modlitby
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY
„S VEĽKOU RADOSŤOU VÁS CHCEM
AJ DNES ZNOVU POZVAŤ: MODLITE SA,
MODLITE SA, MODLITE SA“

Modlitba
je cesta k
približova
niu sa a
poznávan
iu Boha.

V predchádzajúcom ako i v tomto
posolstve Panna Mária spomína slovo:
radosť.
Povedala,
aby
sme
ju
nasledovali s radostným srdcom. V
tomto posolstve sama prichádza a
obracia sa k nám s veľkou radosťou.
Naša nebeská Matka chce aj nás
priviesť k tej radosti, ktorá je v jej srdci.
Aj týmto posolstvom nám ukazuje
cestu. Tou cestou je modlitba. Väčšina
jej posolstiev je pozvaním na modlitbu.
Môžeme
sa
pýtať:
prečo
toľko
posolstiev, ktoré sa opakujú a ktoré
sme už počuli? Panna Mária trvá na
tom s takou vytrvalosťou, pretože dnes
je kríza modlitby i modlitbového života,
a to ako u jednotlivcov tak i v
spoločenstvách a rodinách. Niekedy si
človek kladie otázku: čo je modlitba?
Dnes sa odrazu pýta: či sa ešte
modlíme? Upustilo sa od modlitby, no
hlad po nej, zvlášť u mladých, nikdy

nebol tak veľký. Človek má hlbokú
potrebu i túžbu po modlitbe, po
vnútornej skúsenosti. Človek hľadá
odpoveď na otázky o zmysle života.
Všetky iné skúsenosti, ktoré nám
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ponúka svet, sú krátkotrvajúce, no
hlad v človeku zostáva.
„Nech sa vám tento čas stane časom
osobnej modlitby.“, hovorí nám Panna
Mária. Jej posolstvo je pozvaním k
spoznávaniu samých seba, t.j. k
spoznávaniu Boha, ktorý v nás
prebýva. Ježiš nám hovorí: „A večný
život je v tom, aby poznali teba, jediného
pravého Boha, a toho, ktorého si poslal,
Ježiša Krista.“ Modlitba je cesta k
približovaniu sa a poznávaniu Boha.
Boh je pre nás tajomstvom. Tak isto je i
modlitba
tajomstvom
ukrytým
a
zakopaným pri prameňoch nášho
srdca.
Pre modlitbu je potrebné malé ale
vážne rozhodnutie: nájsť si čas pre
Boha. Nie je to ľahké, pretože sme
často zavalení prácou. Stane sa, že
zakaždým, keď prestaneme v činnosti,
ihneď pocítime zhon kvôli práci, ktorá
nás čaká, kvôli slúženiu druhým, kvôli
tomu, čo nás máme ešte urobiť a čo
potrebujeme vybaviť. Všetko to sú
skúšky i pokušenia, ktoré nás chcú
vzdialiť od Boha i od nás samých.
Potrebujeme vedieť, že modlitba nie je
len potešenie. Klame sa ten, kto si
myslí, že modlitba je vec spontánnosti a
dobrej nálady - dobrého rozpoloženia.
Modlitba je vždy procesom očisťovania
sa, nie len potešením. Modlitba
predpokladá askézu, odriekanie i
prerušenie
normálneho
rytmu
každodenného života. Modlitba nás
pohýna ku konfrontácii so sebou
samým, s určitým nedostatkom v nás,
s pozvaním na premenu. Dnešný človek
sa bojí samoty a ticha, radšej beží do
hluku, pozerá televízor a počúva
hudbu; každopádne sa radšej zastaví
na povrchu, než aby zostúpil na hlbinu
svojej duše. K modlitbe je potrebná
odvaha, aby sa človek konfrontoval -
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vyrovnal so samotou aj vnútri samoty,
so samým sebou.
„Počas dňa si nájdite miesto, kde sa
budete sústredene s radosťou modliť.“,
nanovo nám pripomína Panna Mária.
Keď sa rozhodneme pre modlitbu, môže
sa stať, že nevieme, čím by sme mali
začať, ako by sme sa mali modliť. Svätá
Terézia Avilská hovorila, že modliť sa
neznamená veľa špekulovať, ale veľa
milovať. Modlitba nie je psychologická
potreba, ale je to požiadavka - žiadosť
lásky. „Ak chceš“ - povie nám Kristus.
Ak chceš: to je otázka lásky.
Modlitba nie je vrodená schopnosť,
ale je potrebné cvičenie: modlitbe sa
naučíme jedine tak, že sa začneme
modliť a že sa budeme modliť vytrvalo.
V
posolstvách
Panny
Márie
nenájdeme praktické inštrukcie na
modlitbu, tak ako ich nenájdeme ani v
Evanjeliu. V Evanjeliu ako i v
posolstvách Panny Márie môžeme nájsť
duševné rozpoloženie, ktoré je potrebné
pre modlitbu. Predovšetkým je potrebné
byť v pokoji so svojimi bratmi, pretože
bez lásky nie sme v stave modlitby.
Musíme byť v pokoji s Bohom i so
svojimi bratmi. Potom je potrebná
pokora: v celom Evanjelium vidíme
Ježišovu náklonnosť k tým, ktorí
pokorne prijali svoju ľudskú biedu,
ktorí sa pred ním celkom úprimne
ukazujú v celej pravde svojej hriešnosti.
Taktiež netreba stratiť odvahu, t.j.
potrebujeme vytrvať až do konca.
Potom je potrebná dôvera. Modliť sa
musíme, akoby sme to už prijali. Nie je
ani tak dôležité, či sa modlíme to alebo
ono; oveľa dôležitejšia je samotná
skutočnosť, že sa modlíme, samotný
náš stav modliaceho sa, pretože ten
vyjadruje našu skutočnú pozíciu pred
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Bohom.
„Ja vás milujem a všetkých vás
žehnám.“ Panna Mária nás i týmto
posolstvom povzbudzuje, že je s nami
skrze svoju lásku a požehnanie.
Buďme i my s ňou skrze naše úprimné
rozhodnutie, aby sme kráčali cestou,
ktorú nám ona ukazuje.
Modlime sa: Panna Mária, skrze
teba a s tebou chceme kráčať k tvojmu
Synovi Ježišovi. Vďaka Ti, ó Matka, za
to, že si s nami trpezlivá. Vďaka Ti, že
neukazuješ prstom na všetky naše
slabosti a nedostatky.
Vďaka Ti,
pretože Ty nemáš nič proti nám. Všetky
tvoje zjavenia, posolstvá i materinské
pozvania sú kvôli tomu, aby si nás
priviedla k plnosti radosti a života v
hojnosti, ktorý sa nachádza v Tvojom
Synovi Ježišovi. Prosíme Ťa, ó Mária,
modli sa s nami i za nás. Daruj nám
svoje materinské srdce plné milosti,
aby sme sa mohli modliť Tvojím
srdcom, ďakovať i milovať Ježiša. Nech
Tvoje požehnanie a milosť rozpáli naše
srdcia, aby sme aj i my mohli vytrvať a
byť verní Bohu v láske do konca. Zvlášť
Ťa prosím, Matka Mária, za naše
rodiny, za všetkých manželov, za
všetkých,
ktorí
sa
nachádzajú
v ťažkých životných krízach. Nech sa
znovu odvážia dôverovať, odpustiť a
veriť, že je možný nový život s Bohom i
v Bohu. Tvojmu materinskému i
nepoškvrnenému
srdcu
zverujem
všetkých mladých. Prebuď v nich túžbu
po pravde, po Bohu, ktorý je krása a po
ktorom ich srdcia túžia, aby tak
spoznali skutočnú radosť života, ktorá
sa nachádza na úzkych cestách, ktoré
nám prišiel ukázať Tvoj Syn a náš
Spasiteľ, Ježiš Kristus. Amen.

Prosíme
Ťa,
ó Mária,
modli sa
s nami
i za nás.

Fra Ljubo Kurtović

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 4.9. 2010.
V tento mesiac sa budeme modliť za DAR MODLITBY SRDCA A
TÚŽBY PO OSOBNEJ MODLITBE.
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!

Keď sa
modlíme
srdcom,
máme
zážitok
stretnutia
s Pánom.

Keď sa modlíme srdcom, máme
zážitok stretnutia s Pánom. Tak ako
keď učeníci stretali živého Pána. To, čo
sa stalo vtedy prvým apoštolom stáva
sa i nám. Ondrej vyhľadal svojho brata
Šimona a povedal mu: ´Našli sme
Mesiáša.´ Filip sa stretol s Natanaelom
a povedal mu: ´Našli sme Mesiáš. Táto
skúsenosť nás „nenechá na pokoji“.
Delíme sa s radosťou. Stretáva ho žena
samaritánka pri Jakubovej studni
a hovorí “Povedal mi všetko, čo som
porobila.“ (Jn 4, 29) Tak ako všetky
osoby v evanjeliu stretali Ježiša,
môžeme ho stretnúť dnes v modlitbe i
my.
O tejto radosti nám hovorí dnes aj
naša Nebeská matka: “S veľkou
radosťou vás i dnes chcem pozvať:
modlite sa, modlite sa, modlite sa.“
Inými slovami nás opäť pozýva s veľkou
radosťou sa stretávať, priateliť sa
s Ježišom.
Pozvime svojimi jednoduchými
úprimnými slovami Pannu Máriu do
každej našej modlitby: ´Mária, pomôž
mi modliť sa srdcom.´ A ona to
s radosťou urobí, pretože vie, kde a ako
môžeme stretnúť Ježiša.

V modlitbe s ňou sa jej staneme
podobní. S ňou nesieme a zaujímame
sa o osud celého ľudstva. Ona nás učí
žiť ako jej Syn.
v
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Ježiš bol v stálom spojení s Otcom
modlitbe, odchádzal do samoty,
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vyhľadával miesta, kde by sa mohol
sústredene modliť. Všetky jeho skutky
vyrastali z osobnej modlitby.
V evanjeliu čítame, ako sa Ježiš
vzďaľoval od ľudí, aby bol s Otcom
sám. Aj on musel vyhľadávať miesto,
kde by sa mohol sústredene modliť.
Ľudia mu nedali pokoj, všade ho našli.
Zo skúsenosti vieme, že nie je vždy
ľahké nájsť si čas a dokonca i miesto
na modlitbu. Máme veľa povinností,
veľa je toho, čo by sme chceli stihnúť.
Ponáhľame sa... Pekné je tvoriť,
pracovať, stretať sa s ľuďmi.
Mária nás počas dňa pozýva vracať
sa k Pánovým nohám, učí nás
nezabúdať na večnosť. Všetky veľké
veci, ktoré pochádzajú od Boha, sa
odohrávajú v tichosti a naberajú
hodnotu večnosti. V dôvernom
odovzdaní opakujme Pánovi znovu
svoje „ÁNO; nech bude tvoja vôľa“ – ako
Ona. Takto zostaneme poslušní v jej
škole. Budeme pracovať nie preto, aby
nás videli druhí. Zamilujeme si Máriinu
pokoru, jej nežné materinské slúženie.
Keď bude naše srdce patriť Márii, jej
prítomnosť v nás bude pre druhých
útechou. Jej láska, ktorú nám i dnes
vyznáva slovami “ľúbim vás“, sa bude
dotýkať tých, ku ktorým nás posiela.
Modlime sa: Mária, Matka naša,
ďakujeme ti za dnešné posolstvo plné
radosti a nádeje. Ďakujeme za tvoje
opätovné vyznanie lásky, keď nám
hovoríš „ľúbim vás a žehnám.“ Chceme
odpovedať na tvoju lásku láskou.
S tebou chceme hľadať miesta i čas, kde
m ô ž e m e
s t r e t a ť
P á n a
v modlitbe. S tebou, Mária, sa chceme
prihovárať za tých, ktorí ešte neokúsili
radosť modlitby. Tebe zverujeme tento
čas, chceme ho prežívať v tvojom
Nepoškvrnenom srdci. Prihováraj sa za
nás, aby bol pre nás časom osobnej
modlitby, ako si to želáš. Amen.
Terézia Gažiová

STRANA

5

...Dnes vás pozývam, aby ste odpovedali na moje pozvanie k modlitbe.
Želám si, milé deti, aby ste si v tomto čase našli miestečko pre osobnú
modlitbu. Chcem vás viesť k modlitbe srdcom. Iba tak pochopíte, že váš
život je prázdny bez modlitby. Zmysel svojho života objavíte, keď objavíte v
modlitbe Boha. Preto, milé deti, otvorte brány svojho srdca a pochopíte, že
modlitba je radosť, bez ktorej nemôžete žiť... 25. júl 1997

...Aj dnes vás pozývam k
modlitbe. Obnovte svoju
osobnú modlitbu, a
zvláštnym spôsobom
proste Ducha Svätého, aby
vám pomohol modliť sa
srdcom. Prihováram sa za
vás všetkých, milé deti, a
všetkých vás pozývam k
obráteniu. Ak sa vy
obrátite, aj všetci okolo
vás sa obnovia a modlitba
sa im stane radosťou...
25. máj 2003

...Dnes vás, milé deti, pozývam, aby ste v
modlitbe boli s Ježišom, aby ste skrze
osobnú skúsenosť modlitby mohli objaviť
krásu Božích stvorení. Nemôžete hovoriť ani
svedčiť o modlitbe, ak sa nemodlíte. Preto,
milé deti, v tichu srdca ostaňte s Ježišom,
aby vás on svojou láskou premenil
a pretvoril... 25. júl 1998

...Dnes vás
pozývam, aby ste
sa rozhodli pre
Boha, pretože
vzdialenosť od
Boha plodí
nepokoj vo
vašich srdciach.
Boh je pokoj
sám, preto sa k
nemu priblížte v
osobnej
modlitbe a
potom prežívajte
pokoj vo svojich
srdciach. Potom
bude pokoj z
vašich sŕdc
prúdiť ako rieka
do celého sveta.
Nehovorte o
pokoji, ale
uskutočňujte
pokoj!...
25. február 1991

...V tomto čase milosti vás pozývam, aby ste sa ešte viac
priblížili Bohu prostredníctvom vašej osobnej modlitby.
Využite čas oddychu a dožičte svojej duši a svojim očiam
oddych u Boha... 25. júl 2001

HLAS

MEDŽUGORIA

STRANA

6

Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Pokojne a s láskou cez
skúšky
„Drahé deti! Dnes vám chcem
povedať, že Boh na vás chce poslať
s k ú š k y, kt o ré m ôž e te pr e ko n a ť
modlitbou. Boh vás skúša v každodennej
práci. Teraz sa modlite, aby ste pokojne
odolávali každému pokušeniu. Zo
všetkého, v čom vás Boh skúša vyjdite
otvorenejší Bohu a predstúpte pred Boha
s láskou! Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie.“ (22. august 1985)
„A neuveď nás do pokušenia, ale zbav
nás Zlého!“ - toto je naša každodenná
modlitba.
Túto
otázku
si
kladieme
bezprostredne a neprestajne sa opakuje:
Pokúša nás Boh? Či on zosiela skúšky na
svoj národ alebo na jednotlivcov?“ Aby sme
mohli nájsť odpoveď na túto otázku, bolo by
potrebné veľa diskutovať a pokúsiť sa
detailne vysvetliť, o čo ide. Jedno je však
isté: Ježiš nám vložil túto modlitbu do úst.
Mária nám vo svojom posolstve hovorí, že
Boh skúša, že zosiela skúšky. Táto otázka
môže zostať otvorená pre iné diskusie,
nezabudnime však, že v posolstve je
povedané ešte niečo veľmi vážne, čo nie je
pre nás ľahké prijať. Zvlášť to, že skúšky sú
príležitosti, v ktorých môžeme preukázať
svoju vernosť. Nad pokušeniami môžeme
zvíťaziť modlitbou a všetko sa môže obrátiť
na dobré. To je to, čo v tejto chvíli zaujíma
Pannu Máriu ako Matku a Učiteľku.
Nevysvetľuje, prečo je to tak, ale ukazuje
nám cestu a dobro, ktoré nám z toho môže
vzísť.
Boh vie o všetkom, čo sa s nami
odohráva. Bez jeho vôle sa nám nič nemôže
stať. Keď trpíme, pýtame sa: Je to Božia
vôľa, aby som trpel toto či ono ja, moja
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rodina alebo môj národ? Utrpenie je
škola. Boh nás chce touto školou
viesť.Práve preto je tu i Mária. Skúšky sú
pozvaním, aby sme sa k nemu buď vrátili,
alebo sa ešte viac otvorili. Aby sme sa
neuspokojili svojimi programami, nestratili
sa na svojich cestách. Skúškou sa očisťujú
ľudské úmysly. Preto namiesto slova
„sk úš k a“ ,
mô že me
pou ži ť
s lo vo
„prostriedok výchovy“. Je to volanie Otca:
Vráť sa! Preto je možné kráčať v skúške
POKOJNE A S LÁSKOU! Boh je s nami aj
vtedy, keď skúška prichádza ako priamy
následok nášho správania alebo hriechu.
Tak rastie otvorenosť voči Bohu. Dni
skúšky sú dňami mimoriadnej Božej
blízkosti. Takáto skúsenosť rodí POKOJ.
Aby sme to však pochopili, potrebujeme sa
modliť a toto všetko zakúsiť.
„-Bratia moji, pokladajte to len za
radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky,
veď viete, že skúška vašej viery prináša
vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať
v dokonalých skutkoch, aby ste boli
dokonalí
a neporušení
a v ničom
nezaostávali.“ (Jak 1, 2-4)
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BOŽÍCH

- VIII.

„Nevyslovíš krivé svedectvo
proti svojmu blížnemu“
Pri tomto prikázaní je dôležité premýšľať, či
žijeme v duchu pravdy, ku ktorej nás povoláva Pán,
a tiež, či svoj jazyk používame v zhode s prikázaním
lásky, ktoré nám Pán zanechal.
Nevyslovíš ...
Je veľmi dôležité uvedomiť si zodpovednosť za
to, ako používame dar jazyka a reči - slova. Pán
nám stvoril jazyk, aby sme ho ním oslavovali
a ohlasovali, aby sme ho dali do služby hlavného
prikázania lásky k Bohu a blížnemu. Úlohou slova –
reči je odovzdávať iným pravdu, ktorú sme my
poznali.
Svätý apoštol Jakub vo svojom liste píše o
jazyku, že je to malý úd, ale poškvrňuje celé telo.
Ním dobrorečíme Pánovi a ním aj zlorečíme ľuďom
stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst
vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak
byť (porov. Jak 3,1-12).
Je dôležité, aby sme veľmi chránili a strážili
tento dar jazyka, ktorý nám Pán v dôvere zveril. Kto
je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom
svojej duše pred úzkosťami (Prís 21,23).
Nevyslovíš krivé svedectvo...
Sväté písmo dosvedčuje, že Boh je pravdivý (Rim
3,4) a pravda je podstatou jeho slov (Ž 119,160).
Ježiš Kristus vyhlasuje: „Ja som cesta, pravda
a život.“ (Jn 14,6) a hovorí, že nám pošle Ducha
pravdy, ktorý nás uvedie do plnej pravdy (Jn 14,17;
15,26; 16,13). Ako stvorení na Boží obraz
a povolaní byť svedkami Boha, ktorý je pravda
a chce pravdu, sme povinní pravdu rešpektovať
a dosviedčať, žiť ju celým svojím životom –
v myšlienkach, túžbach, slovách, skutkoch. Pán
Ježiš v Reči na vrchu hovorí, že neprišiel zrušiť
Zákon, ale ho naplniť (Mt 5,17). Zdokonaľuje ho
tým, že zo skutkov ho rozširuje aj na myšlienky,
slová a túžby (Mt 5,22) a pri slovách nás vyzýva,
aby sme ich potvrdzovali skutkami a svojím životom
(Mt 23,3), aby sme zachovávali, čo vyžaduje duch
a obsah príkazu (Mt 5,20).
Preto je dôležité, aby slová, ktoré hovoríme boli
pravdivé, ale zároveň je potrebné, aby sme išli ďalej,
hlbšie, aby sme mali srdcia naplnené pravdou,
pretože „z plnosti srdca hovoria ústa“ (Mt 12,34),
„zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, ..., krivé
svedectvá, ...“ (Mt 15,19). Ježiš nás učí
bezpodmienečnej láske k pravde: „Vaša reč nech je
áno – áno, nie – nie“ (Mt 5,37).

Pravda, alebo tiež pravdovravnosť, úprimnosť,
priamosť je vtedy, keď sa naše myšlienky a slová
zhodujú, keď sa vystríhame dvojtvárnosti, pretvárky,
pokrytectva. O dvojtvárnosti, pretvárke hovoríme
vtedy, keď niečo iné žijeme vo vnútri a iné dávame
navonok.
Pravdovravnosť zároveň zachováva
správny stred medzi tým, čo treba povedať,
a tajomstvom, ktoré treba zachovať: zahŕňa v sebe
čestnosť
a diskrétnosť.
Svoj
život
musíme
usporadúvať podľa príkazu lásky. Podľa nej sa
máme v konkrétnych situáciách rozhodovať, či
máme vyjaviť pravdu tomu, kto sa na ňu pýta alebo
nie. Treba vždy pamätať na dobro a bezpečnosť
blížneho,
rešpektovanie
súkromného
života,
spoločné dobro, povinnosť vyhnúť sa pohoršeniu.
Rešpektovanie pravdy – tajomstvo
Sme povinný ho zachovávať. Tajomstvo delíme na:
spovedné – je to najvyššie, posvätné tajomstvo a pod
nijakou zámienkou sa nemôže prezradiť.
úradné – ním sú viazaní napríklad lekári,
psychológovia, politici, vojaci, právnici alebo kňazi vo
veciach mimo spovede.
prirodzené tajomstvo – tu patrí napríklad listové
tajomstvo, ku ktorému môžeme v súčasnosti
započítať aj maily, sms.
Ak by sa nás aj niekto priamo pýtal na
tajomstvo, a môže to byť aj naše osobné tajomstvo,
môžeme povedať, že nevieme, lebo neviem tak, aby
som o tom mohol rozprávať. Každý človek má právo
na súkromie.
Previnenia proti pravde
Lož – je to nepravdivý výrok vyslovený s úmyslom
klamať alebo konanie proti pravde s cieľom uviesť do
omylu. Židom, ktorí neverili Kristovi pre pravdu,
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ktorú hovoril, Ježiš veľmi prísne povedal: „Vaším
otcom je diabol ... v ňom pravdy niet. Keď luhá,
hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži“ (Jn 8,44).
Lichotenie, pochlebovanie – keď sa človek slovom
alebo skutkom snaží pretvarovaním zapáčiť, stať sa
príjemným, vyhnúť sa nejakému zlu, uspokojiť
nejakú potrebu, dosiahnuť výhody. Vážnym
previnením sa to stáva vtedy, keď sa človek týmto
správaním stáva spoluvinníkom nerestí alebo
ťažkých hriechov. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme sa
chránili kvasu farizejov, čiže pokrytectva (porov. Lk
12,1).
Chvastanie – vystatovanie sa
Irónia – zneváženie druhého tým, že zosmiešňuje
niektorú črtu jeho správania. Ak je to zlomyseľné
zosmiešnenie, nazývame to sarkazmus. Je to tiež
previnenie proti hlavnému prikázaniu lásky
k blížnemu.
Falošné svedectvo a krivá prísaha – tvrdenie, ktoré
je v rozpore s pravdou, vyjadrené verejne pred
súdom je falošným svedectvom. Ak sa koná pod
prísahou, ide o krivú prísahu. Takýmto správaním
človek môže prispieť buď k odsúdeniu nevinného
alebo k ospravedlneniu vinníka.
Posudzovanie – keď človek bez dostatočného
dôvodu vo svojom vnútri alebo navonok pripúšťa
a hodnotí chyby druhého.
Ohováranie – je to síce zjavenie pravdy o druhom
človeku, ale je to zjavenie jeho chýb, hriechov.
Osočovanie – je to zjavenie nepravdivého hriechu o
druhom, teda zjavenie toho, čo druhý nevykonal.
„Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata
alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a
odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si
plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a
sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že
súdiš blížneho?“ (Jak 4,11-12).
Mnohí ľudia ospravedlňujú tieto hriechy tým, že
nič neurobili, zvlášť ohováranie, tým, že je to
vlastne pravda, ale je to veľmi vážne. Ohováranie
a osočovanie ničia dobré meno a česť blížneho,
a preto je potrebné tieto skutky napraviť.
Osočovanie tým, že povieme, že to nebola pravda
a požiadame, aby to zastavili, aby sa o tom ďalej

nehovorilo. Pri ohováraní požiadame, aby to ďalej
nešírili.
Zodpovední sú aj novinári a publicisti, ktorí
často narušujú česť a dobré meno iných.
Spoločenské
komunikačné
prostriedky
majú
prvoradú úlohu v oblasti informácií, šírenia kultúry
a výchovy. Informácia cez masmédiá má slúžiť
spoločnému dobru Spoločnosť má právo na
informácie, ktoré sa zakladajú na pravde, slobode,
spravodlivosti a solidarite.
V siedmom prikázaní sme hovorili o tom, že keď
si neoprávnene osvojíme nejakú vec, sme povinný
ju vrátiť, škodu nahradiť, ale keď „ukradneme“
niekomu jeho dobré meno, dobrú povesť, hoci to
odvoláme a ospravedlníme sa, je ťažké to úplne
nahradiť.
V knihe Múdrosti čítame: „Chráňteže sa
neužitočného reptania, uchráňte si jazyk od
ohovárok, lebo ani tajná reč neuniká trestu: ústa,
ktoré klamú, zabíjajú dušu“ (Múd 1,11).
Prestúpenie tohto prikázania je naozaj vážne,
pretože uráža Boha v osobe blížneho. Je to
porušenie príkazu spravodlivosti a lásky, ktorý nám
Ježiš Kristus uložil, aby sme sa takto správali
k blížnemu: „Toto je moje prikázanie: aby ste sa
milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn
15,12) a Pán nás miloval natoľko, že dal za nás svoj
život. V inom úryvku, kde nám odporúča to isté,
hovorí: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám,
robte aj vy im. Lebo to je zákon i proroci“ (Mt 7,12).
„Budem dávať pozor na svoje správanie, aby
som nezhrešil jazykom. K svojim ústam postavím
stráž“ (Ž 39,2) – veľmi záleží od toho, ako sa mi
rozhodneme používať dar reči, aké slová dovolíme,
aby vyslovil náš jazyk. Pán nám dal nádherný dar
slobody, a len od nás závisí, ako sa v slobode
rozhodneme používať všetky dary a talenty, ktoré
nám boli zverené. Volajme spolu so žalmistom
„Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst.“ (Ž
119,43)
Marta Porubksá
Usilujme sa tento mesiac svojim jazykom viac
dobrorečiť Bohu, povzbudiť, potešiť druhých,
byť dobrým príkladom.

Námety na zamyslenie a diskusiu:
1. Spoločne Prečítajme si v spoločenstve alebo
v rodine 18. kapitolu Evanjelia podľa Jána, verše
37-38.

4. Skúmam svoju reč, ako rozprávam o sebe
a o druhých? Uvedomujem si, že moje slovo môže
zraniť? (Jak 3,2-12)

2. Hľadám vo svojom živote odpoveď na otázku,
čo je pravda alebo ma to tak ako Piláta nezaujíma,
a preto robím veľa nesprávnych rozhodnutí?

Zdroje:

3. Overujem si pravdivosť informácii, ktoré sa
dozvedám od ľudí, z médií?
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Biblia: Ex 20, 15; Dt 5, 19; Mt 19, 18.
KKC 2464 - 2513
Výzvy Fatimského Posolstva - Sestra Lucie
Morálna teológia II. – František Tondra
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Po modlitbe
mi spadol závoj z očí ...

Som detská a tež všeobecná lekárka, matka
štyroch detí. Keď boli moje deti malé, v lekárni mi
opakovane odporúčali homeopatický sirup na kašeľ.
Odmietala som ho. Neskôr som sa prihlásila na
školenie o homeopatii aby som ako lekárka
pochopila účinok týchto liekov - homeopatík. Po
ukončení som obdržala certifikát z Rakúskej školy
homeopatie, navštevovala som indickú – Revolučnú
homeopatiu a kurz BIHOST.
Po prvom školení v roku 1995 som vyskúšala
homeopatiká na deťoch, lieky zabrali. Vďaka
užívaniu
homeopatík
sa
dcéra
uzdravila
z bronchitídy, zápalu uší, opakovaného zápalu
hrdla, popálenín a bradavíc. Bola som touto liečbou
nadšená a každý vyliečený prípad ma poháňal na
ďalšie školenie. Nemala som otvorenú prax, ale
uvažovala som o tejto možnosti. Za týmto účelom
som si kúpila diagnostický prístroj založený na EAV

metóde a prístroj PSION, pomocou ktorého sa
mohol priamo z prístroja aplikovať homeopatický
liek pacientovi. Tvrdili, že homeopatia je informačná
liečba! Toto som sa dozvedela po piatich rokoch
zúčastňovania sa rôznych školení. Prednášajúci
tvrdili, že v homeopatii neúčinkujú chemické látky,
ale informácia. Keď som sa pýtala, aká informácia –
so smiechom sa ma spýtali, či neviem, čo je to
kybernetika, veď sa vyučuje na školách. Umlčali ma
ako hlupaňu. Prístroj som použila a fungoval. Po
školení som prístroj PSION ukázala bratovi –
elektrotechnickému inžinierovi so zameraním na
lekárske prístroje. On prístroj rozobral a zistil, že
ide o obyčajný vreckový diár. Povedal mi, že som
naivná, keď verím v také hlúposti.
V mojom svedomí sa stále ozývalo „nelieč“!
Nevedela som, čo to znamená, no do môjho vnútra
to vnášalo nepokoj! Nevedela som, že nepokoj, ktorý
som prežívala, súvisí s homeopatiou. Deti som
liečila homeopatikami, videla som, že účinkujú, len
som nechápala ako. Hľadala som teda odpoveď. Raz
sa mi dostala do rúk kniha od MUDr. Erdélyiovej:
Alternatívna medicína vo svetle Biblie. Autorka spája
alternatívnu medicínu, kde patrí aj homeopatia,
s mágiou a okultizmom. Premkla ma hrôza z
predstavy, že by som aj ja mohla mať niečo
spoločné s mágiou. Bola som doma, kľakla som si
pred kríž a modlila sa. Bola to skutočne modlitba
srdcom. Prosila som Ježiša, aby ma zbavil ducha
mágie a okultizmu. Ďalej som prosila o dary Ducha
Svätého. Až neskôr som sa dozvedela, že som sa
modlila modlitbu exorcizmu sama za seba
(autoexorcizmus), čo je v Cirkvi dovolené.
Po tejto modlitbe akoby spadol závoj spred
mojich očí a mysle. Spomenula som si na prístroje,
ktoré som si kúpila. Nič v nich nie je a účinkujú. To
musí byť biela mágia! Telefonovala som homeopatke
do zahraničia, od ktorej som kúpila prístroj PSION.
Povedala som jej, že to nebudem používať, lebo je to
biela mágia. Ona mi na to odpovedala, že čo iné
som si myslela, že to je? Ostala som v úžase, lebo
na školení o mágii nepadlo ani slovko!!! Ukrývali to
za slová – informácia. Rozbalila som prístroj EAV.
Zistila som, že funguje ako kyvadlo. Dáva len dve
odpovede – áno a nie, ako kyvadlo. Prístroj má
moderný dizajn.. kto by čo i len čakal, že lekár
pracuje s okultným prístrojom, s kyvadlom?
Nevedela som však hneď pochopiť, ako
súvisí homeopatia s mágiou. O mágii som vlastne
nevedela vôbec nič. Manželovi som povedala

HLAS

MEDŽUGORIA

STRANA

10

o tomto zážitku. Šla som hneď na spoveď, aj
s prístrojmi. Spovedníkovi som povedala, že sú
okultné. Manžel mi kúpil knihu, pastiersky list
biskupov Toskánska: Mágia, veštenie a duchovné
vplyvy. Po spovedi som ju otvorila a čítam: Forma
mágie – napodobňovacia ... V tom okamihu som
pochopila fungovanie homeopatie. To, čo som
nevedela pochopiť celých päť rokov môjho
vzdelávania o homeopatii!
Homeopatia
princípov:

vychádza

z dvoch

základných

1.similia similibus curantur Podobné sa lieči
podobným. Toto je princíp mágie, na tomto
princípe
funguje
homeopatická
liečba.
Tu
neúčinkujú byliny, toto je duchovná liečba,
okultná, biela mágia.
2. princíp riedenia a dynamizácie Čím sa
homeopatikum viac riedi, tým účinkuje na vyššej
úrovni v tele. Úrovňami sa myslí telesná, duševná
a duchovná. Riedenie 1023 neobsahuje ani jednu
molekulu pôvodnej materskej látky a predsa
účinkuje. Je to možné preto, že ide o duchovnú
liečbu, a k tomu nie je potrebná žiadna matéria!!!
Po tomto spoznaní, poznaní pravdy, som sa
rozhodla
rázne
skončiť
s homeopatiou.
Homeopatiká som vyhodila do výlevky. Veľa som
čítala Sväté písmo. Tu som postupne nachádzala
odpovede na moje otázky, čo mám robiť. Knihy
som spálila podľa slov: Sk 19,19 „A mnohí z tých,

čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred
očami všetkých ich spálili.“ Keď som spálila
i prístroje, v mojom vnútri zavládol pokoj. Po
opakovanom čítaní Dan 1, 1-20 som sa začala
postiť. So súhlasom spovedníka – chlieb, voda a
tanier polievky.
Problémy mojich detí sa vystupňovali. Najstaršia
dcéra pri zaspávaní dvakrát videla diabla. Mala 9
rokov. Chcel od nej, aby mu povedala svoje áno. Po
modlitbe za oslobodenie od ducha homeopatie sa
videnia neopakovali. Moja druhá dcéra nemohla
v noci dýchať, sniakala, kopala nohami, hnevala sa,
čim všetkých zobudila. Cez deň jej nebolo nič, no
v noci sa stavy stupňovali a opakovali. Raz ma
napadlo modliť sa, položila som na ňu ruku
a modlila som sa modlitbu za oslobodenie od ducha
homeopatie. Zaspala,
stavy sa jej už nikdy
neopakovali. Syn, ktorý mal vtedy len 3roky, bol
veľmi agresívny. Po modlitbe prešli.
Aby som pochopila, v akom stave sa nachádzam,
zúčastnila som sa seminára pátra Vellu o vnútornom
uzdravení
a tiež
seminára
Modlitby
a pôstu
v Medžugorií. Tu som sa naučila postiť. V deň, keď
som sa postila, pozorovala som na deťoch, že sa
nehádali, v celom dome vládol pokoj.
Modlitba, čítanie Svätého písma, spoveď, pôst,
svätá omša boli prostriedky, ktorými som sa
vymanila z osídel homeopatie.
MUDr. Vlčková

Toto svedectvo uvádzame na základe rozhovorov s mnohými kňazmi, exorcistami
i laikmi. Z ich skúseností sa častokrát dozvedáme, že homeopatiká majú negatívny vplyv na
ich duchovný život. Katolícka cirkev v dokumente „Ježiš Kristus – prameň živej vody“
zaraďuje homeopatiu medzi praktiky používané New Age. Tento časopis nie je určený
k tomu, aby sme sa uvedenou problematikou podrobnejšie zaoberali. Preto, ak máte záujem
dozvedieť sa viac o zakladateľovi homeopatie, resp. o princípoch, na ktorých homeopatia
funguje a jej negatívnom vplyve, odporúčame vám pozrieť si nasledujúce odkazy:
•

JEŽIŠ KRISTUS - PRAMEŇ ŽIVEJ VODY - kresťanská úvaha o new age,
http://www.kbs.sk/print.php?cid=1116973610

•

Homeopatie - okultní pozadí?
http://otazky.vira.cz/otazka/Homeopatie-okultni-pozadi.html
HOMEOPATIE (Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.),
http://www.katolik.cz/texty/view.asp?cis=333
Homeopatie: Dokonalý podvod
http://www.zine.cz/mirror/AZOld/occam/barrettcz.htm
The truth about homeopathy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2291211/?tool=pubmed
What is wrong with HOMEOPATHY? (Fr. James Manjackal MSFS)

•
•
•
•

http://www.jmanjackal.net/eng/enghomeo.htm
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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

HLAS

MEDŽUGORIA

