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„Drahé deti!

ÚMYSEL NA
MESIAC:

Hľadím na vás a vidím vo vašom srdci smrť bez nádeje,
nepokoj a hlad. Niet modlitby ani dôvery v Boha, preto mi
Najvyšší dovoľuje, aby som vám priniesla nádej a radosť.
Otvorte sa. Otvorte svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu a On
vám dá všetko, čo potrebujete a naplní vaše srdcia pokojom,
pretože On je pokoj a vaša nádej.

modlime sa za

TÝCH, KTORÍ
PREŽÍVAJÚ
ZÚFALSTVO,
ZA
ROZPADAJÚ-

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

CE SA RODINY.

POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA
2. december 2010
V TOMTO ČÍSLE
NÁJDETE ...

„Drahé deti!

Úvahy pre modlitbové
skupiny
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Posolstvá na tému
«PRIPRAVTE SA NA
JEŽIŠOV PRÍCHOD...»
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“V ŠKOLE LÁSKY”
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Fra Slavko Barbarič

Láska tvorí všetko
hodnotným
Desatoro Božích
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prikázaní - ZÁVER
SVEDECTVO:

Modlitbové stretnutie v
Lotyšsku

O časopise Hlas
Medžugoria
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Dnes sa tu modlím s vami, aby ste mali silu otvoriť svoje
srdcia a takto spoznať moc lásky trpiaceho Boha. Skrze jeho
lásku, dobrotu, nežnosť
som s vami i ja. Pozývam
vás, aby tento výnimočný
čas prípravy bol pre vás
časom modlitby, pokánia
a obrátenia. Deti moje,
potrebujete Boha. Nemôžete
napredovať bez môjho
Syna. Keď to pochopíte
a prijmete, uskutoční sa to,
čo je vám prisľúbené. Skrze
Ducha Svätého sa vo
vašich srdciach narodí
Kráľovstvo
nebeské.
Vediem vás k tomu.
Ďakujem vám.“
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

BOH JE POKOJ A VAŠA NÁDEJ
Radosť
a nádej,
ktorú nám
chce
Panna
Mária
priniesť,
nie je
obyčajný
ľudský
optimistic
ký postoj.

Nachádzame
sa
v adventnom
období, v čase nádeje a očakávania
narodenia nášho Spasiteľa. Práve
v tomto období počujeme posolstvo
blahoslavenej Panny Márie, ktorá na
nás pozerá svojím materinským
pohľadom a vidí naše srdcia naplnené
tmou, smrťou a bez nádeje. Môžeme
si pomyslieť, že to nie je náš súčasný
postoj srdca. Môžeme povedať, že
Panna Mária tu myslí na niekoho
iného a že nás sa to netýka. Verím, že
všetci sme viac či menej prežili alebo
prežijeme aj takéto chvíle bez nádeje.
A chvíle bez nádeje sú chvíľami
zúfalstva a tmy. Je to stav, kedy
človek pociťuje, akoby nemal zem pod
nohami, pevnú oporu, o ktorú sa môže
oprieť. Všetci poznáme skúsenosti
a pocity vonkajšej i vnútornej úzkosti.
Existuje v nás túžba a vnútorné

presvedčenie, že v živote musí ísť
všetko hladko, že musíme byť úspešní,
byť zdraví a bez veľkých problémov. Aj
tak zakusujeme, že realita je iná a že
sme v nebezpečenstve stratiť vieru
a nádej.
Radosť a nádej, ktorú nám chce
Panna Mária priniesť, nie je obyčajný
ľudský optimistický postoj. Jedinou
a skutočnou príčinou našej nádeje je
Ježiš Kristus. On je nádej Izraela
a nádej sveta. Panna Mária je tá, ktorá
svojim
„áno“
samotnému
Bohu
otvorila bránu nášho sveta. Takto
tisícročná nádej prebýva medzi nami
a stala sa skutočnosťou.
„Otvorte svoje srdcia Božiemu
milosrdenstvu... On je pokoj a vaša
nádej“ – hovorí nám vo svojom
najnovšom posolstve Kráľovná pokoja.
Jedinou a pravou nádejou môže byť
len Boh. Náš Boh nás miloval a miluje
do konca. Prišiel, aby sme mali život
a aby sme ho mali hojnejšie. (Jn
10,10) Život, ktorý nám Boh prisľúbil,
je život večný. V evanjeliu podľa Jána
nám sám Ježiš vysvetľuje, o aký život
ide: “A večný život je v tom, aby
poznali teba, jediného pravého Boha, a
toho,
ktorého
si
poslal,
Ježiša
Krista.“ (Jn 17,3).
Spoznať toho, ktorý dáva život,
ktorý je prameňom života a vstúpiť do
vzťahu s ním, znamená, zakúsiť a mať
život v plnosti - mať všetko to, čo
k životu potrebujeme.
Svätý Otec Benedikt XVI. vo svojej
encyklike
“Spe
Salvi“
hovorí
o miestach, kde sa učíme nádeji: „Prvé
a základné miesto, kde sa učíme
nádeji, je modlitba... Modliť sa
neznamená vystúpiť z diania a
utiahnuť sa do súkromného kútika
vlastného šťastia. Správny spôsob
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modlitby, to je proces vnútorného
očisťovania, ktorý nás činí otvorenými
pre Boha a tým aj otvorenými pre
druhých ľudí.“
Prameň
nádeje
je
modlitba
a modlitba si nevyhnutne vyžaduje
bdelosť. Nie je ľahké modliť sa. Tvrdia
to všetci učitelia modlitby ako
v minulosti tak i v súčasnosti. Na
modlitbové prostredie vplýva spôsob
myslenia,
životný
štýl,
životné
hodnoty. Vnímame, že svet je hlučný,
zaneprázdnený,
uponáhľaný,
preniknutý
spotrebiteľskou
mentalitou, a ako taký je nevhodný
pre modlitbovú skúsenosť. Zvlášť dnes
nie je ľahké sa modliť.
Naša nebeská matka nám hovorí,
aké sú následky nedostatku modlitby
a dôvery v Boha. Je to smrť bez
nádeje, nepokoj a hlad. Panna Mária,
ktorá zakúsila radosť zo stretnutia
s Bohom skrze anjela Gabriela, taktiež
počula prorocké slová o meči bolesti,
a utrpení, ktoré zasiahne ju a Božieho
i Jej syna Ježiša. Ani v Jej najťažších
chvíľach života na Kalvárii, pod
krížom, v materinskom srdci Márie
nezomrela nádej. V srdci Panny Márie,
oveľa hlbšie ako utrpenie, ktoré
prežívala, boli vtlačené i anjelove
slová: “Neboj sa, Mária.“
Dovoľme našej Matke, Kráľovnej
pokoja, aby nás viedla za ruku
k Ježišovi, novonarodenému Kráľovi
pokoja, aby sme i my sami mohli
zakúsiť nové narodenie, ktoré nám

3

Pán chce darovať i v tieto Vianoce.
Modlime sa: K tebe sa obraciame,
Matka naša, s nádejou a modlitbou.
Chceme upriamiť svoj pohľad srdca
a viery na teba, ty, ktorá k nám
prichádzaš. Ešte viac chceme dovoliť
tvojmu pohľadu, aby nás ožiaril
a prenikol. Chceme ti dovoliť, Matka,
aby si na nás pohliadla a aby sa naše
pohľady stretli. Skúmaj naše srdcia
a vypros nám odvahu, aby sme sa
stretli v hlbinách sami so sebou. Do
tvojich
rúk
a do
tvojho
Nepoškvrneného srdca chceme vložiť
naše srdcia. Mária, uč nás veriť
a dúfať
napriek
všetkej
nádeje
i v najťažších chvíľach nášho života,
aby sme nikdy nestratili nádej v Boha,
ktorý je našou jedinou istotou
a pevnosťou.

Spoznať
toho, ktorý
dáva život,
ktorý je
prameňom
života
a vstúpiť
do vzťahu s
ním,

Prosíme ťa, Mária, zvlášť počas znamená,
tohto adventného obdobia za všetky
zakúsiť
srdcia, ktoré sú v tme a v zúfalstve.
Odovzdávame
ti
všetky
rodiny. a mať život
Navštív ich tak, ako si navštívila svoju
príbuznú Alžbetu. Nech sa potešia aj v plnosti.
ich srdcia tak, ako sa potešila svätá
Alžbeta a od radosti zvolala: “Čím som
si zaslúžila, že matka môjho Pána
prichádza ku mne?“
Nech sa na tvoj príhovor udeje
i naše
duchovné
narodenie
a znovuzrodenie, ktoré potrebujeme a
po ktorom túžime. Amen.

Fra Ljubo Kurtović

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 4. 12. 2010.
V tento mesiac sa budeme modliť za tých,
ktorí prežívajú zúfalstvo, za rozpadajúce sa rodiny, aby Ježiš,
Kráľ pokoja, zavládol v tieto Vianoce v ich srdciach.
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!

Každý deň
sa opakuje
najradostnejšia
úloha
nebeskej
Matky prináša
nám nádej,
život,
svojho
Syna
Ježiša.

I dnešné slová posolstva sú slovami
nebeskej Matky zaľúbenej do svojich detí.
Miluje nás Božou láskou, preto môže
povedať pravdu priamo, a pritom nás tým
nezlomiť a ukázať spôsob, ako riešiť to, čo
nie je v poriadku.
Vizionár Ivan nám svedčí: “Panna
Mária nás nikdy nekritizuje, nie je násilná,
ale vždy nám ukazuje dobro a vedie nás
k nemu... neprichádza preto, aby nás
strašila a hovorila tragicky o konci sveta.
Nie, ona prichádza ako Matka nádeje.“
Ak úprimne pohliadneme do svojho
vnútra i okolo nás, môžeme vidieť to, čo
v tieto dni vidí v našich srdciach Panna
Mária. Sme hladní, bez nádeje, bez pokoja.
Panna Mária sa nezastavila pri určení
diagnózy našej choroby. Ona nám
ukazuje, ako vyliečiť naše zaťažené,
smutné srdcia. Dnes nám dvakrát
opakuje: „Otvorte sa. Otvorte svoje srdcia
Božiemu milosrdenstvu a On vám dá
všetko,
čo
potrebujete.“
Často
sa
spoliehame na svoje sily, alebo na slabú
ľudskú pomoc, otvárame sa „cudzím
bohom“ a výsledkom toho je nepokoj.
Nikto nám nemôže dať pokoj, iba Boh.
Tak nám Mária pripomína Ježišove slová,
ktorý povedal: „Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávam.“ (Jn 14, 29)

Každý deň sa opakuje najradostnejšia
úloha nebeskej Matky - prináša nám
nádej, život, svojho Syna Ježiša.
Keď Mária povedala Bohu ´áno´,
nevedela, ako sa to stane. Prijala Božiu
ponuku a všetko ostatné, veľké, urobil
v Jej živote Boh. Tak tomu bude i s nami,
ak zostaneme voči Bohu v poslušnosti, ak
zotrváme v Jej škole. Keď sa otvoríme
Bohu, On prevezme aktivitu v našom
živote. S ním sa všetko zmení na pozitívne.
Boh prichádza na svet, daruje sa
prostredníctvom nás. On je Živý. Boh nám
daruje všetko to, čo potrebujeme.
Uverme Márii a pozvaniu, ktoré nám
prináša: „Milé deti, vy ste moje! Milujem
vás a chcem, aby ste sa mi odovzdali, aby
som vás mohla viesť k Bohu.“ (25. máj
1988) „Ja som s vami a aj dnes sa
radujem, že mi Najvyšší dovolil byť s vami,
učiť
vás
a
viesť
vás
po
ceste
dokonalosti.“ (25. október 1994) „Boh vám
dáva veľké milosti a preto, milé deti,
využite tento milostivý čas a priblížte sa k
môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k
môjmu synovi Ježišovi.“ (25. jún 2001)
Priviňme
sa
ešte
viac
v tomto
adventnom
období
k Márii,
k Jej
Nepoškvrnenému Srdcu. Odovzdajme sa
Jej v pokornom očakávaní, v pripravenosti
maličkých,
bezmocných
detí,
ktoré
očakávajú všetko od Matky.
Ježiš nám hovorí: „Hľa, stojím pri
dverách a klopem.“ (Zjv 3,10) Vieme, že
dvere nášho srdca sa otvárajú zvnútra,
naším rozhodnutím. Preto povedzme
Bohu: „Áno, tu som, Pane. Chcem, aby si
vstúpil.“ Náš súhlas je kľúčom. Krok za
krokom nás Mária privádza k svätej
spovedi, osobnej modlitbe, rozjímaniu nad
Božím Slovom a predovšetkým, k svätej
omši, keď odovzdávame Ježišovi na oltár
náš smútok, hlad, beznádej s vierou a
nádejou, aby všetko premenil na dobro.

Nebeský Otec vidí naše blúdenie,
neveru, hľadanie. Miluje nás a preto
dovoľuje
Márii
každý
deň
prichádzať k nám s posolstvom nádeje.
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Modlime sa: Mária, ďakujeme ti za
úprimné slová. V tvojom srdci chceme
opakovať svoje áno Bohu ako ty. Pomáhaj
nám otvárať sa Božiemu milosrdenstvu a
pripraviť sa na Pánov príchod.

Terézia Gažiová
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...V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste obnovili modlitbu vo
svojich rodinách. Pripravte sa s radosťou na Ježišov príchod. Milé deti, nech sú vaše
srdcia čisté a vľúdne, aby láska a teplo pretekali cez vás do každého srdca, ktoré je
vzdialené od jeho lásky. Milé deti, buďte mojimi vystretými rukami, rukami lásky
pre všetkých tých, ktorí sa stratili, ktorí už nemajú viac vieru a nádej...
25. november 2009
...Pozývam vás, aby vám tento čas bol ešte
mocnejším podnetom k modlitbe. V tomto čase,
milé deti, modlite sa, aby sa Ježiš narodil vo
všetkých srdciach, najmä v tých, ktoré ho
nepoznajú. Buďte láskou, radosťou a pokojom v
tomto nepokojnom svete. Som s vami a
prihováram sa pred Bohom za každého z vás...

. . . Aj dnes vás pozývam, aby ste sa v tomto milostivom čase
modlili, aby sa malý Ježiš narodil vo vašom srdci. On, ktorý
samotný je pokoj, nech cez vás daruje pokoj celému svetu.
Preto, milé deti, modlite sa bez prestania za tento rozbúrený
svet bez nádeje, aby ste sa vy stali svedkami pokoja pre
všetkých. Nech nádej preteká vašimi srdcami ako rieka
milosti... 25. november 2008

...Dnes vás znova pozývam k modlitbe, aby ste sa
modlitbou, pôstom a malými obetami pripravili na Ježišov
príchod. Nech sa tento čas, milé deti, stane pre vás časom
milosti. Využite každý okamih, aby ste konali dobro, pretože
iba tak prežijete Ježišovo narodenie vo svojich srdciach. Ak
vy svojím životom dáte príklad a stanete sa znakom Božej
lásky, radosť zavládne v srdciach ľudí... 25. november 1996

...Vyzývam vás aj
dnes na obrátenie.
Otvorte svoje srdce,
milé deti, vo svätej
spovedi Bohu a
pripravte si dušu,
aby sa mohol vo
vašom srdci znovu
narodiť malý Ježiš.
Dovoľte mu, aby vás
pretvoril a zaviedol
na cestu pokoja a
radosti. Milé deti,
rozhodnite sa pre
modlitbu. Najmä
teraz, v tomto
milostivom čase,
nech vaše srdce túži
po modlitbe. Som
vám nablízku a
prihováram sa pred
Bohom za vás
všetkých... 25.
novemver 2002
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Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Láska tvorí všetko
hodnotným
„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať
ku spolupráci v Cirkvi. Všetkých vás
rovnako milujem a od všetkých si
želám, aby pracovali toľko, koľko
vládzu. Viem, drahé deti, že môžete,
ale nechcete, pretože sa cítite na
takéto veci malí a nehodní. Musíte byť
odvážni
a
musíte
aj
malými
kvietkami
prispievať
Cirkvi
a
Ježišovi,
aby
všetci
mohli
byť
spokojní. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie.“ (31. október 1985)

Nikto

nemá ospravedlnenie. Každý je
milovaný a to rovnakou mierou. A tá miera je
nesmierna. Láska je prameňom životnej sily a
tvorivosti. Tí, ktorí vedia, že sú milovaní, sú
slobodní, odvážni, tvoriví. Neboja sa svojich
slabostí ani chýb druhých ľudí. Pýcha ich netlačí do
klamlivej
nečinnosti.
A
láska
nehľadá
ospravedlnenia, ale koná. Ten, ktorý miluje a kto je
milovaný, si je vedomý toho, že všetko, čo koná, má
nesmiernu hodnotu, pretože láska robí každý skutok
veľkým v ľudských i Božích očiach. Takisto vie, že
je lepšie pracujúc, urobiť chybu, ako sa lenivosťou
vyhýbať chybám.
Tí, ktorí nezakúsili lásku, ktorá presahuje ich
dobrotu alebo zlosť, ale vždy boli za dobro bez
lásky odmeňovaní a za chyby trestaní, sú vždy
neistí, napätí, plní úzkostí. Musia uspieť za každú
cenu. Sú bez radosti a pokoja. Jediným kritériom,
ktorým hodnotia seba i druhých, sú ich viditeľné
úspechy a ľudské pochvaly, a ak tie chýbajú, v ich
srdciach sa rodí beznádej alebo sa vytráca odvaha
pre prácu. Tu sa rodí veľké zlo dnešného životného
štýlu a mnohí ľudia naozaj strádajú, skutočne trpia.
Mária je Matka. Ona miluje každé dieťa
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rovnako. Preto je každé dieťa pozvané, aby
vedome svojím životom prispievalo tým, čím
môže a tam, kde môže. Život Cirkvi je životom
spoločenstva. V ňom má každý svoje miesto, ktoré
je nenahraditeľné. Nikto nemôže milovať
namiesto druhého. Malí a veľkí, starí a mladí,
zdraví a chorí, bohatí a chudobní, učení i
nevzdelaní, všetci môžu a preto „musia“ podieľať
na živote spoločenstva.
Každý kvet v kytici je dôležitý. Ani jeden nie
je viac či menej dôležitý, každý kvet má
neopísateľnú hodnotu. Aká radosť pre každého
člena Cirkvi, keď pochopí a prijme túto pravdu.
Koľká horkosť vymizne zo sŕdc, koľko zlých rečí
zanikne, koľkí budú uzdravení od presvedčenia, že
sú menej hodnotní, čím sa potom budú mnohé
dary rozvíjať.
„Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý.
Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A
rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí
všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však
dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.
Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale
všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich
mnoho, tak aj Kristus.“ (1 Kor 12, 4-7.12)
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DESATORO

BOŽÍCH
PRIKÁZANÍ -

ZÁVER
Počas tohto roka sme vám prinášali na
stránkach nášho časopisu učenie katolíckej
Cirkvi na tému Desatoro Božích prikázaní.
V úvode sme písali, že Boh nám daroval
Desatoro, aby nás naučil žiť dobrý život. Aby
chránil naše šťastie. Aby nám dal „značky“
na cestu, ktoré, keď budeme rešpektovať,
privedú nás šťastne k cieľu, t.j. k večnému
spoločenstvu s Ním, ktorý je Láska.
Žiť dobrým životom neznamená len
neprestupovať Desatoro. Rodičia, ktorí
milujú svoje deti, sa nepýtajú, čo im ukladá
zákon ohľadom starostlivosti o deti, ale
vedie ich láska. Aj my kresťania, ak sme
naplnení láskou k Bohu a k blížnemu, už sa
nepýtame, čo Desatoro prikazuje a zakazuje,
ale vedie nás láska, ako aj sv. Pavol píše: „
Nebuďte nikomu nič dlžni, okrem toho, aby
ste sa navzájom milovali: veď kto miluje
blížneho,
vyplnil
zákon.
Lebo:
Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš!
Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je
zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samého! Láska
nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona
je láska. (Rim13,8-10)
A teda, to najdôležitejšie, k čomu nás
Desatoro vedie je láska. Zákon Lásky je nad
každé prikázanie. Ježiš povedal: „Nemyslite
si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo
Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale

naplniť.“ (Mt 5, 17) A naplnením Zákona je
Láska. „Nové prikázanie vám dávam, aby ste
sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy
vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji
učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn
13, 34-35)
Ježiš nám svojím životom ukázal, ako
máme žiť. On miloval dokonale. Dokonale žil
„zákon Lásky“ a tým aj najdokonalejšie
napĺňal Božie prikázania. Ak budeme mať
takýto postoj k Desatoru, ak sa budeme
snažiť žiť podľa „Ducha“ a nie podľa „litery“
zákona, vtedy náš život bude naozaj radostný
pre nás i pre ľudí okolo. Vtedy bude z našich
vzájomných vzťahov vidieť Lásku, vidieť
živého Boha, Božie kráľovstvo prítomné
medzi nami.

Svetlo Máriino

Námety na zamyslenie a diskusiu:
1.Prečítajme si spoločne úryvok z evanjelia
Jn 13, 34-35
2. Zamyslime sa, či dôverujeme Bohu a Jeho
láske, či veríme, že všetko, čo od nás žiada
je preto, lebo nás miluje a chce naše

šťastie.
3. Odprosujme Boha za to, keď sme sa búrili
proti prikázaniam, proti láske. Ďakujme
Mu, že nás miluje a prosme Ho, aby nás
naučil milovať Jeho láskou.
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SVEDECTVO

Modlitbové stretnutie
v Lotyšsku

Chcela by som sa s vami podeliť s veľkou
radosťou. 5. - 6. 11.2010 sa v kostole svätého
Alberta v Lotyšsku konalo „medžugorské“ modlitbové
stretnutie. Boli to pre nás dni radosti, modlitby,
lásky a dobra, ktoré vládnu v Medžugorií. Na
stretnutí sme mohli prežiť to, čo sa deje v škole
Panny Márie – Mária nás vedie k Ježišovi. Stretnutia
sa zúčastnilo približne 300 ľudí, ktorí prišli z
rôznych miest Lotyšska a niekoľko pútnikov z Litvy.
Väčšinou to boli členovia modlitbových skupín, ktoré
vznikli ako odpoveď na pozvanie Panny Márie:
„Modlite sa spoločne radostným srdcom.“
Stretnutie prebiehalo v modlitbovom duchu,
modlili sme sa spoločne ruženec, počúvali krásne
svedectvá o obrátení, uzdravení, o dotykoch Božej
lásky na púti v Medžugorií. Veľkou radosťou pre
všetkých nás bola modlitbová skupina mladých
z Daugopilsa, ktorí celé stretnutie hudobne
sprevádzali medžugorskými piesňami preloženými do
ruského jazyka. Vypočuli sme si svedectvo Terézie
Gažiovej, ktorá pricestovala spoločne s Martou
Porubskoj
z modlitbového spoločenstva „Svetlo
Máriino“ z Medžugoria. Terézia sa s nami podelila

o svoju skúsenosť života v Medžugorií, o tom, ako
môžeme žiť hlavné posolstvá Kráľovnej pokoja, ako
založiť modlitbovú skupinu, modliť sa spoločne,
pomáhať blížnym, slúžiť v Cirkvi.
Počas celého stretnutia bola možnosť svätej
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spovede. Vypočuli sme si svedectvá o tom, ako
niektorí po mnohých rokoch pristúpili ku sviatosti
zmierenia, iní si vykonali i celoživotnú svätú spoveď.
Po tvári mi stekali slzy radosti, keď som počúvala
svedectvá o tom, ako veľmi nás Boh miluje. Nebo bolo
otvorené a ja som vďačná Pánovi i Kráľovnej pokoja
za tieto dni duchovnej obnovy.
Aj v mojej rodine sme sa rozhodli spoločne
modliť. Žijem spolu so synom, nevestou a vnúčaťom.
Dcéra má svoju vlastnú rodinu, manžela a dve deti.
Začali sme sa spoločne stretávať a modliť ruženec
každú nedeľu. Okrem toho mám svoju modlitbovú
skupinu, s ktorou sa stretáme už niekoľko rokov
každý týždeň, podľa posolstiev Panny Márie
z Medžugoria.
Po modlitbovom stretnutí mi telefonovali moji
známi i priatelia a povedali mi, ako veľmi im
stretnutie pomohlo nanovo sa rozhodnúť pre život
s Pánom. Rozprávali mi o tom, aké zázraky konal Pán
na príhovor Panny Márie v Lotyšsku. Jeden môj
priateľ sa mi zveril, že bol už dlhší čas v ťažkej
depresii, mal veľa otázok ktoré nevedel riešiť. Po
stretnutí sa rozhodol viac modliť, Pán mu daroval do
srdca radosť. Jedna pani, mi povedal ako, sa po
modlitbovom stretnutí zmenil jej vzťah s mamou zmierili sa a vzájomne si odpustili dlhoročné
nedorozumenia. Na stretnutí bola chorá pani, ktorá
nemohla chodiť, musela brať silné lieky. Po stretnutí
zistila, že už viac lieky brať nemusí a začala chodiť.
Iný človek sa mi zveril, že sa nevedel modliť. Po
stretnutí mu niekto daroval ruženec a on sa rozhodol,
že sa ho naučí modliť, dokonca si kúpil Sväté Písmo.
Po stretnutí sa nám hlásili viacerí, ktorí sa rozhodli
založiť modlitbovú skupinu a chcú sa modliť spoločne
s nami.
Kostol svätého Alberta je veľký, chladný,
nevykúrený, troška sme premrzli, ale duchom sme
prebývali v nebi. Prosíme Pannu Máriu, aby nám každý
deň pomáhala srdcom žiť jej posolstvá.
V modlitbe s láskou zostávame spojení s vami.

Franciska Strode Jelgava, Lotyšsko
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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
Modlitbové stretnutia na Slovensku
1. až 9.decembra navštívi Slovensko otec Filip Mascarel, medzinárodný koordinátor Obnovy
s Máriou, v rámci Rodiny Panny Márie, Kráľovnej pokoja.
Banská Bystrica, 5. 12. o 16:00 - prednáška o. Filipa v kaplnke Božieho Milosrdenstva v Hospici
Košice, 7. 12. o 16:30 - prednáška o. Filipa v seminárnom kostole na hlavnej ulici spolu so sv.
omšou zo sviatku Nepoškrneného Počatia Panny Márie
obec Závod, Záhorie, 8.12. o 18:00 prednáška s následnou sviatočnou svätou omšou

Modlitbové stretnutia na Ukrajine
10. - 11. 12. 2010 — Záporožie, kostol Boha Otca, modlitbové stretnutie „V Máriinej škole“

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

Marite Jakabsone

tel. mob: 00371 29496878

Franciska Strode

tel. mob: 00371 26300819

Moldavsko

Vladimír Nadkrenicinii

Pakistan

Feroze Nadeem

anglicky hovoriaci

Jarka Pytelová

Slovensko

Marta Uchalová

Česká Republika

Jana Prudká

Medžugorie

Svetlo Máriino

posmishka@mail.uz.ua
mirija3@gmail.com
bernadet@one.lv
franciska.strode@inbox.lv
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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