Hlas Medžugoria
Časopis modlitbových skupín
Január 2008.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja
25.12. 2007
Drahé deti!
S veľkou radosťou vám prinášam Kráľa pokoja,
nech vás on požehná svojim požehnaním. Pokloňte
sa mu a darujte čas Stvoriteľovi, za ktorým túži
vaše srdce. Nezabúdajte, že ste pútnici na tejto zemi
a že veci vám môžu dať malé radosti, avšak
prostredníctvom môjho Syna je vám darovaný večný
život. Preto som s vami, aby som vás viedla
k tomu, za čím túži vaše srdce. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25.12.2007 vizionárovi
Jakubovi
Drahé deti!
Dnes vás zvláštnym spôsobom pozývam, aby ste sa otvorili pre Boha.
Nech sa dnes každé srdce stane miestom Ježišovho narodenia. Milé
deti, celý tento čas, v ktorom mi Boh dovoľuje, aby som bola s vami,
vás chcem viesť k radosti večného života. Milé deti, jedinou pravou
radosťou vášho života je Boh. Preto, milé deti, nehľadajte radosť
v pozemských veciach, ale otvorte svoje srdcia a prijmite Boha. Milé
deti, všetko je pominuteľné, vo vašom srdci zastáva iba Boh. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.
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Úvahy nad posolstvom pre modlitbové skupiny na mesiac:
JANUÁR

S veľkou radosťou vám prinášam Kráľa pokoja
Vždy je správne a užitočné spomenúť si na posolstvá Panny Márie, ktoré nám dávala
počas všetkých rokov svojich zjavení. Jej posolstvá sú vždy aktuálne, pretože prichádzajú z
večnosti, z Jej materinského srdca, ktoré nás miluje. V mnohých z nich, zvlášť na Vianoce, nám
hovorí: ”Drahé deti, prinášam vám malého Novonarodeného Ježiša, Kráľa pokoja, svojho Syna.”
Mária svoj celý život darovala Ježišovi, žila, obetovala sa, a celá sa mu zasvätila. Preto nám
dnes môže povedať: “S veľkou radosťou vám prinášam Kráľa pokoja.” Lebo ona je sama
naplnená Ježišom a jeho milosťou. Prichádza k nám s veľkou radosťou a túžbou darovať nám
Ježiša.
V srdci Panny Márie je radosť. A celá jej radosť je v Bohu. Ona je radostná, pretože
Boh pôsobí vo svete aj dnes v mnohých srdciach, ktoré sa mu otvorili. Božie pôsobenie, ktoré sa
dnes deje tu v Medžugorií prostredníctvom Blahoslavenej Panny Márie je zázrak, ktorý napĺňa
údivom nebo i zem. Mária zvolala:” Veľké veci mi urobil Pán.” Naša nebeská Matka Mária si
veľmi želá, aby sme aj my volali od radosti, tak ako volala i ona k svojmu Stvoriteľovi.
Ak chceme nájsť cestu radosti, uprostred všetkých ťažkostí a utrpení, potrebujeme otvoriť
oči pre to, čo Boh dnes uskutočňuje a koná. Vďaka zjaveniam Panny Márie, Boh i dnes skrze
svoju milosť píše do mnohých duší prekrásne dejiny svätosti. Ľudské dielo sa vymaže, ale Božie
nie. Nakoniec, pri žatve, dobré zrno sa zhromaždí do sýpok
a kúkoľ sa spáli.
Neexistuje pravdivá radosť ani pokoj bez Ježiša,
Kráľa pokoja. Panna Mária nám to veľakrát vo svojich
posolstvách povedala. Iba radosť, ktorá pochádza od Neho
je úplná a konečná. Ani utrpeniu sa nepodarí udusiť pravú
kresťanskú radosť. Len ten, kto zakúsi kríž a utrpenie
s Ježišom, pochopí zmysel i silu radosti Krista. Na kríži sa
robí skok z ľudského k božskému. Utrpenie nás stavia pred
dotyk s najväčším Božím „pôsobením” v dejinách, a to je
Kristov kríž. V utrpení, ako hovoril svätý František
Assiský, sa skúša „dokonalá radosť” a to je skutočne
evanjeliová radosť. Z takejto radosti evanjelia k nám
prichádza i k takej radosti nás pozýva Panna Mária.
„Pokloňte sa mu a dajte čas Stvoriteľovi, za ktorým túži vaše srdce.”- pozýva nás i
týmto posolstvom Ježišova i naša Matka. Pokloniť sa Stvoriteľovi, to znamená veriť a
odovzdať mu celý svoj život. Odovzdanie života a viera sa neodohrávajú za jeden deň, ani za
jednu krátku chvíľu. Je to každodenné rozhodnutie sa pre Neho. Nie je možné, aby sa to
uskutočnilo bez modlitby a času, ktorý musíme zasvätiť iba svojmu Stvoriteľovi. Celý náš život
by mal byť ustavičnou modlitbou, ako nás k tomu povzbudzuje apoštol Pavol hovoriac:
”Ustavične sa modlite”. Počas dňa potrebujeme čas, kedy sa zasvätíme iba Bohu. Z takých
chvíľ, v ktorých sme sami pred svojim Bohom, sa môže a malo by sa uskutočniť naše
znovuzrodenie. Sú to požehnané chvíle spočívania pred svojim Stvoriteľom, kedy sa naše oči
otvárajú a my spoznávame, že iba Boh môže naplniť naše túžby, želania srdca. Iba Boh vložil do
nášho srdca túžbu po ňom. Naše srdce neomylne spoznáva svojho Stvoriteľa. Preto “mŕtve“ veci
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tohto sveta nás nemôžu urobiť radostnými. Veci nám môžu priniesť malé radosti, no my sme
stvorení pre večnosť. Cieľ nášho života nie je žiť tu na zemi dvadsať alebo sto rokov. My sme
stvorení pre večnosť, pre život v plnosti.
Toto je želanie Panny Márie pre nás. Nech sa to stane i našim želaním. Iba takto
môžeme, podobne ako Panna Mária, prinášať pokoj a radosť svojim blížnym a tomuto svetu,
ktorý má hlad po Bohu.

Páter Ljubo Kurtović

Drahí priatelia Kráľovnej pokoja!
Na začiatku tohto nového roku sa Vám chceme všetkým poďakovať. Vďaka Vám, že sa
modlíte s nami, milujete Máriu, za všetko, čo ste urobili v uplynulom roku pre uskutočnenie Jej
plánov.
Dnes stojíme na počiatku nového roku - pred nami je nová šanca. Dajme si predsavzatie
urobiť ešte viac ako uplynulý rok, dať všetko. Vytvárajme modlitbové skupiny, skupiny
priateľov, ktorí si budú navzájom pomáhať a spoločne niesť v srdci Máriine plány. Buďme
neúnavní, modlime sa jeden za druhého, pomáhajme si navzájom, buďme Jej vystretými rukami
v tomto svete.
V terajšom vianočnom posolstve nám Mária hovorí, že nám s veľkou radosťou prináša
Kráľa pokoja. Ak budeme patriť Márii, aj my, tak ako i Ona, môžeme prinášať Ježiša tomuto
svetu. Preto musíme byť blízko Neho. Každý deň si nájdime čas, aby sme sa mu poklonili,
rozmýšľali o Ňom. Ak chceme byť darcami Ježiša, musíme ho najskôr prijať. Mária nás učí vo
svojich posolstvách - “zostaňte v tichosti srdca s Ježišom, aby vás on svojou láskou pretváral
a menil... keď máte Ježiša máte všetko... V tichej modlitbe na kolenách pochopíme, že ak
nemáme Ježiša, nemáme nič, čo by sme mohli druhým darovať. Keď sa klaniame Stvoriteľovi,
učíme sa pokore, viac ďakujeme ako prosíme.
Buďme vďační za to, že si nás Mária vyvolila, že poznáme cestu k radosti večného
života. Koľko našich blížnych o tom nevie, nepozná zmysel svojho života, blúdi, je ďaleko od
Boha, ponorení v materializme. Matka Mária počíta s nami, ona nemá nikoho iného, koho by
k nim poslala, iba nás, slabých, maličkých... Obnovujme si naše zasvätenie jej srdcu, modlime sa
často ruženec. Vieme, že vtedy ako ona nesieme nádej, sme pod jej ochranou, v bezpečí.
Tam, kde sme, za každých okolností prinášajme jej posolstvo pokoja a lásky. 2.1.2008
nám Panna Mária v posolstve Mirjane hovorí: “Tak, ako matka bojuje za svoje deti, modlím sa a
bojujem za vás. Chcem aby ste sa nebáli otvoriť, aby ste srdcom mohli milovať a dávať sa
druhým... Cez lásku môjho Syna i mňa nech vás všetci spoznajú...
Drahí priatelia, zostaňme Máriinými deti, ktoré s radosťou odpovedajú na jej pozvanie.
Dajme všetko.

Terézia Gažiová

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční v sobotu 5.1.2008.
Tento mesiac sa budeme modliť za tých, ktorí žijú v duchovnej tme, v
slepote, aby im Ježiš, ktorý je svetlo na osvietenie národov, priniesol
svoj pokoj a svetlo do ľudských sŕdc.
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Medžugorie je veľká milosť, ale i zodpovednosť...
Prvýkrát som putovala do Medžugoria v lete v roku 2000 s maličkou skupinou pútnikov z
Litvy. Prišli sme večer, a práve vtedy bolo na Podbrde stretnutie modlitbovej skupiny spolu so
zjavením Panny Márie. Všetci sme sa spustili na kolená a ja som v srdci pocítila: ”Modli sa za
svoju rodinu, za svojho muža…” Po zjavení sme sa dozvedeli, že sa Panna Mária modlila za zvlášť
za rodiny…
Toto bolo moje prvé zoznámenie sa s Medžugorím. Keď som sa po púti vrátila domov,
pochopila som, že už viac nemôžem žiť bez tohto milostivého miesta. Ďalší krát som prišla do
Medžugorie na semináru pôstu, modlitby a mlčania, ktorý viedol fra Slavko Barbarič. To, čo sa
odohralo na tomto seminári sa dá slovami veľmi ťažko opísať. Bol to pre mňa nový začiatok,
moje nové narodenie, znovuzrodenie mojej duše, objavenie pravdivého života – života s Bohom
a Máriou. Odkryla som pre mňa novú cestu kresťanstva cez aktívnu účasť na svätej omši,
modlitbe, pôste, spovedi, čítaní Svätého písma,..
Viackrát som mala možnosť byť na rôznych pútnických miestach, no na žiadnom z nich
som sa nestretla s programom, ako v Medžugorii. Ako keby tu
človek mohol skôr pocítiť, že nebeský Otec je ustarostený o
svoje deti, ktoré sa od Neho vzdialili. Kvôli našej spáse Boh už 26
rokov dovoľuje Kráľovnej pokoja, aby medzi nás prichádzala
a hovorila nám jednoduchú pravdu, že Boh existuje a že nás skrze
Ňu pozýva zmieriť sa so sebou a ostatnými ľuďmi. Keď sa modlím
a spovedám u nás doma, je to niečo celkom iné ako v Medžugorii.
Tam prebieha všetko inak. Počas večerného programu prichádza
do vnútra človeka neopísateľná radosť, deje sa uzdravenie sŕdc.
Skutočne je to tak - všetka dobrota, nežnosť, milosť a Božia
svätosť obklopuje každého a človek, ak je jeho srdce otvorené,
začína pociťovať Božiu lásku. Tak veľmi môže každý hlboko v
srdci prežiť, že jeho, hriešneho, zo všetkými nedostatkami a slabosťami, nebeský Otec a Mama
veľmi milujú. Ako keby ho Matka brala pod svoju ochranu, prikrývala materinským plášťom
a rukou, v ktorej je stále ruženec, ho viedla k svojmu Synovi, Ježišovi.
Putujúc častejšie na toto miesto som pochopila, že Medžugorie je viac ako veľká milosť;
je to nesmierna zodpovednosť. Veľa ráz sa stretávam s tým, ako mnohí po návrate z
Medžugoria svedčia, že žiť posolst vá Panny Márie nie je jednoduché. Preto sme sa začali
spoločne stretávať a vytvárať modlitbové skupiny. Na začiatku našich stretnutí sa modlíme
ruženec, ktorý sa snažíme žiť tak, ako nás učí Mária. Po istom čase sme začali dostávať
časopis Hlas Mežugoria a tak sa stretávame vždy v prvú sobotu v mesiaci v kostole
Ostrobramskej Matky Božieho Milosrdenstva. Organizujeme večerný program tak, ako je tomu
v Medžugorii - modlíme sa ruženec, spoločne slávime svätú omšu, po ktorej nasleduje adorácia
a vzájomné zdieľame. Tešíme sa z toho, že modlitbové skupiny sa rozrastajú a okrem našej
modlitbovej skupiny sú vo Vilniuse ešte ďalšie tri.
Ďakujem vám všetkým, milí bratia a sestry, že vo svojich modlitbách myslíte aj na nás.
Je to veľký dar, že sa môžeme spoločne modliť. Želám vám veľa šťastia na ceste s Pánom, na
ceste do neba. Všetkých nás spája veľká láska k Bohu, k nebeskej Matke, tak poďme spoločne
ako jej deti budovať krajší svet.

Sestra Danute z Litvy
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Bože, ty si jediná istá Radosť. (Sv. Augustín)

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. (Ž 37,4)

Nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je naša sila. (Neh 8, 10)

Nie je nič krajšie a radostnejšie, ako zamestnávať naše pohľady nazeraním na
Toho, kto nás tak veľmi miluje a v ktorom je všetko dobro. (Sv. Terézia z Avily)

Radosť sa stáva prejavom lásky, ak ju rozdávame. (Ján Pavol ll.)

Môj Boh a Pán..., v tebe nech sa raduje tvoj sluha, nie v sebe, ani v nikom inom;
lebo jedine ty si pravá radosť, ty si moja slasť i moja sláva. (Tomáš H.
Kempenský)

Duša moja, dokonalú radosť ani plné uspokojenie
nemôžeš nájsť nikde inde, iba v Bohu, ktorý
potešuje chudobných a ochraňuje pokorných.
(Tomáš H. Kempenský)

Ježišov príchod na zem priniesol radosť svetu i každému ľudskému srdcu. Ten istý
Ježiš prichádza znovu a znovu do našich sŕdc počas svätého prijímania. Chce
rozdávať ten istý pokoj a radosť. (Matka Terézia)

Modlitba je výborný prostriedok proti smútku, lebo vyzdvihuje dušu k Bohu, ktorý
jediný je živou radosťou a potechou. (Sv. František Saleský)

Veľmi jasne som zakúsila, že radosť sa nenachádza vo veciach, ktoré nás
obklopujú. Nachádza sa v hĺbke duše... (Sv. Terézia z Lisieux)
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Túžba duše za Bohom
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.
Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.
Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Sťa na bohatej hosti ne sa nasýti moja duša
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
Na svojom lôžku myslím na teba, o tebe rozjímam hneď za rána.
Lebo ty si mi pomáhal
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
Moja duša sa vinie k tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou.

Tí však, čo chcú môj život zahubiť,
zostúpia do hlbín zeme;
vydaní budú meču napospas,
stanú sa korisťou šakalov.
Kráľ sa však bude tešiť v Bohu,
chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,
lebo budú umlčané ústa klamárov
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P. Slavko Barbarić OFM
„MODLITE SA SPOLOČNE RADOSTNÝM SRDCOM“
SVEDECTVO SLAVICE VASILJOVEJ
(prvá časť)
Ďakujem Bohu, že som svedkom od prvých dní zjavení Panny Márie
a že som členom modlitbovej skupiny, ktorú Panna Mária viedla cez
Jelenu a Marijanu.
Ďakujem Bohu za všetko duchovné bohatstvo, ktoré som z jeho milosti
dostala. Vďaka vnútornému vnuknutiu som sa zapojila do školy Panny
Márie. Počas všetkých tých rokov nás Panna Mária učila modliť sa,
milovať sa a žiť v Božej blízkosti. Ukázala nám cestu, ktorá nás cez ňu
vedie k Ježišovi, k Otcovi. Je to cesta odovzdanosti, jednoduchosti,
cesta poníženosti a lásky. Povzbudzovala nás k úprimnosti. Hovorila,
aké dôležité je byť úprimný voči sebe a voči Bohu. Zo skúsenosti viem,
že úprimnosťou sa ľahšie otváram Bohu. Zistila som, že je to dôležitý
krok na ceste k Bohu. Hovorila nám o láske. Učila nás, že keď
milujeme, ľahšie prichádzame k Bohu, a že jedine láskou môžeme poraziť nenávisť.
Panna Mária nás vždy krok za krokom viedla v modlitbe. Učila nás modliť sa srdcom. Vždy na
začiatku modlitby žiadala odovzdať sa. Hovorila, že je potrebné oslobodiť srdce od každodenných
starostí, od našich slabostí, od hriechu. Ak je hriech v nás, treba ísť na sv. spoveď. Hovorila nám:
Jednoducho odovzdajte všetko Ježišovi; len keď pocítite pokoj v srdci, začnite sa modliť na úmysly,
ktoré chcete. Upozorňovala nás, aby sme si nemysleli, že keď sme pocítili pokoj, už sme sa modlili
dosť, pretože vtedy sa len treba začať modliť, vtedy je naše srdce otvorené a slobodné pre
skutočnú modlitbu. Vtedy sme pripravení prijať milosť. Často uvádzala príklad plného pohára, do
ktorého sa už nedá naliať voda. Potrebný je prázdny pohár, aby sa mohol naplniť novým obsahom.
Kým je v nej starý obsah, nedá sa nič meniť. Tak je to aj s ľudským srdcom. Keď je preplnené
svetskými vecami a keď je preťažené, je potrebné vyprázdniť ho modlitbou odovzdania, aby sa
naplnilo Božou milosťou.
Zdôrazňovala, že pre modlitbu je vždy dôležitý začiatok. Až keď sa teda srdce vyprázdni a vojde do
pokoja, môžeme sa modliť na svoje úmysly alebo na úmysly, o ktoré nás žiadala ona. Vždy žiadala,
aby sa na modlitbovom stretnutí vzdávali vďaky Bohu. Pri ďakovaní je dôležité, aby sme verili, že
Boh nám to už dáva, a aby sme ďakovali, pretože on dáva to, o čo ho prosíme. Aj na konci
stretnutia bývala modlitba za požehnanie. Panna Mária nás učila čítať Sv. písmo (Ona častejšie
hovorí: Slovo života!), potom ako sláviť sv. omšu a prijímať Ježiša vo sv. prijímaní.
Predkladala nám aj rôzne témy, o ktorých sme počas modlitby a meditácie rozmýšľali a rozprávali
sa o nich. Napr. istý čas boli témou smrteľné hriechy. Počas každého stretnutia sme preberali jeden
hriech, pýtali sa, čo to pre nás znamená a ako ho chápeme a prijímame. Neustále hovorila, že
nesmieme dovoliť, aby sa v nás hriech zakorenil. Preto keď zhrešíme, nesmieme čakať, ale treba
hneď ísť na sv. spoveď. Radila nám, aby sme osobne veľa nerozmýšľali o hriechu, pretože samotná
myšlienka na hriech môže byť pôvodom hriechu. Zvlášť trvala na tom, aby sme spoznali Boha Otca,
Syna a Ducha Svätého a aby sme sa cez modlitbu, meditáciu a rozhovory snažili urobiť to, čo si ona
želala. Napríklad nás žiadala, aby sme napísali, čo je pre nás láska, ako lásku preukazujeme v živote
a ako by sme ju mali preukazovať, a tiež o pokore a iných čnostiach.
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SEMINÁR PôSTU, MODLITBY A MLČANIA
Od 10.2. do 15.2.2008 bude v Medžugorí prebiehať Seminár pôstu a
modlitby pre skupinu pútnikov zo Slovenska.
Je to príležitosť pre všetkých, ktorí majú túžbu prehĺbiť svoj duchovný život v
duchu posolstiev Panny Márie.
Semináre začal organizovať fra Slavko Barbarić ako odpoveď na Máriino
pozvanie:

"Drahé deti, modlite sa a postite sa srdcom.“
Seminár prebieha v Domus Pacis. Je to dom, ktorý slúži k duchovným cvičeniam.
Program sa začína v nedeľu popoludní.
Každý deň začíname spoločnou rannou modlitbou o 7. oo.
8.oo raňajky (chlieb, čaj) v tichosti pri počúvaní meditatívnej hudby
9.oo prednáška
10.oo prestávka
12.oo spoločná modlitba
13.oo obed
14.oo voľný čas, oddych, osobná modlitba
15.oo prednáška, voľno
17.oo-20.oo
každý
večer
sa
skupina
zúčastňuje večerného modlitbového programu
v kostole. Program sa začína modlitbou sv.
ruženca, pokračuje sv.omšou, modlitbou za
uzdravenie tela a duše, slávnostnými tajomstvami ruženca, alebo adoráciou, v
piatok poklonou kríža.
V priebehu celého seminára je možnosť adorácie.
Sviatosť oltárna je vystavená celý deň i noc.
V priebehu seminára je organizovaný výstup na Križevac i Podbrdo,
navšteva komunít Cenacolo a Oáza Pokoja.
Seminár vedie a prednáša vždy jeden z františkánov farnosti Medžugorie.
Cena seminára je 10 euro na deň za jednu osobu, to znamená 50 euro.
Dopravu zabezpečuje pán Vladimír Chromek. Trasa vedie cez celé Slovensko.
Cena za cestu je 2300,-Sk+250,-Sk poistné (poistné je dobrovoľné).

V prípade záujmu sa prosím prihláste čo najskôr.
Kontakt:Vladimír Chromek
Tel.č.: 0517789898, 0903387800, 0902373505
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Časopis „Hlas Medžugorie“ je pozvaním pre všetkých, ktorí sa chcú modliť za úmysly Kráľovnej
pokoja a za uskutočnenie Jej plánov. Svedectvom svojho života chceme byť Máriiným svetlom pre tento
svet, šíriť pokoj. Ona nám povedala 25. 6. 2004: „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.“
Náš malý 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, v litovskom a
lotyšskom jazyku. Prostredníctvom časopisu Hlas Medžugorie sa spájame s modlitbovými skupinami
v krajinách východu. Modlia sa s nami naši bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine, v Litve, v Lotyšsku,
v Moldavii, v Bielorusku, v Kazachstane, v Tadžikistane, na Slovensku a v Česku.
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 za úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, zasvätenia sa
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá:

modliť sa tri ružence denne
postiť sa v stredu a v piatok
spovedať sa každý mesiac
zúčastniť 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
Duchovne sa spájame na modlitbe v prvú 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 za úmysel, ktorý sa nachádza v časopise.

KONTAKTY
Rusko

Oľga Knazjeva

tel.fax: 0073472771617(pre Oľgu)

olga_knyazeva@list.ru

tel.mob: 07 9174643735

knyazev@anrb.ru

Ukrajina

Duda Miroslav

tel:

00380 50 5026414

posmishka@mail.uz.ua

Litva

Danute Totoraytite

tel:

00370 52 343 330

i.kondratiene@vdtat.lt,
Mirija@one.lt

Lotyšsko

Zinaida Lapsa

tel. mob: 003718318855
003719139702

Moldava

Vladimír Nadkrenicinii

Slovensko

Marta Uchalová

Česká Rep.

Jana Prudká

Medžugorie

Terézia Gažiová

zinaida@eriga.lv
nadkrenicinii@mail.ru

tel:

00421 905 412040

marta@maria.sk
jprudka@email.cz

tel.fax: 0038736650004

terezia.gaziova@tel.net.ba

www.gospa.sk, www.medjugorje.ru
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