H
Hllaass M
Meed
džžu
uggo
orriiaa
Časopis modlitbových skupín
október 2009

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. septembe
september 2009

D

" rahé deti!
S radosťou vytrvalo pracujte na svojom obrátení. Obetujte všetky svoje
radosti i trápenia môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás všetkých
mohla viesť k môjmu predrahému Synovi, aby ste v jeho srdci našli
radosť. Som s vami, aby som vás poúčala a viedla k večnosti. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Hlas Medžugoria
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

S RADOSŤOU VYTRVALO PRACUJTE
NA SVOJOM OBRÁTENÍ
„Smutný svätý neexistuje”, povedal svätý František, chudáčik z Assisi.
Aké pravdivé sú jeho slová. Pravdivé vtedy, sú ak sa týkajú vnútorného stavu
človeka, ktorý sa snaží žiť s Bohom.
Veď „všemohúci večný Boh“ to znamená „Láska, Pokoj, Vytrvalosť a…
Radosť.“ On sa delí o radosť s človekom, darujúc všetko. Aké je to zaujímavé,
že pre nás stvorenom svete, v ktorom je veľmi veľa
rôznorodosti, neočakávaných udalostí, sa vždy
...Skutočná láska, to
môžeme stretnúť s niečím, čo nás nanovo
znamená podeliť sa
prekvapí a zaskočí.
Toto všetko nás otvára pre harmóniu jeho
so všetkým, čo mám
stvorení, keď načúvame Božiu náuku vysvetlenú
samým Bohom v jeho prikázaniach Lásky. Žiaľ,
s tým, koho milujem...
mnohokrát si Boží zákon predstavuje ako nejaké
bremeno, ktoré je ťažké a neznesiteľné. Zabúdame na Ježišove slová, ”Vezmite
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa… pretože moje jarmo je príjemné a moje
bremeno ľahké.” (Mt 11, 29-30)
Skutočná láska, to znamená podeliť sa so všetkým, čo mám s tým, koho
milujem. To je prejav lásky a dôvery, že ten, koho obdarúvam, je schopný
aspoň čiastočne urobiť to isté.
I tento krát nás Panna Mária ubezpečuje, že každé jej dieťa je hodné
milosti obrátenia a že k tomu, aby sme dosiahli dokonalé obrátenie, je
potrebné sa neustále snažiť a namáhať. A
prečo je potrebné snažiť sa?
Prečo nás Pán, ak nás tak veľmi
miluje, nestvoril dokonalých, teda takých,
ktorí nepotrebujú obrátenie? Láska je
sloboda a k slobode patrí i sloboda
rozhodnutia. Preto ak som milovaný, nie
som zaviazaný odpovedať Bohu na jeho
lásku voči mne – ja môžem milovať, no i
nemusím. Ak chcem, môžem odpovedať na
lásku láskou, no ak si myslím, že to netreba,
tak odpovedať nemusím.
Moje
slobodné
rozhodnutia
mi
prinášajú pocit hlbokej radosti, zvlášť vtedy,
keď sa približujem k ich uskutočneniu. Čisto
ľudsky povedané: ony sa stávajú mojím
plodom; je to veľká radosť prinášať plody.
Keď sa mi niečo nedarí, spôsobuje to
Hlas Medžugoria

2

vo mne smútok, ale súčasne ma to podnecuje k tomu, aby som sa s novými
silami opäť snažil, až kým nedosiahnem úspech. Samotná Panna Mária nám
sľubuje víťazstvo v našej snahe o obrátenie i dosiahnutie zjednotenia s Bohom
– veď ona sama hovorí, ”Ja som s Vami, aby som vás poúčala a viedla k
večnosti.”
Akú veľkú útechu mi dáva prítomnosť Panny Márie v mojom živote a jej
ustavičné vedenie!
Modlime sa: Panna Mária, pomôž nám, aby sme viac pracovali na svojom
vlastnom obrátení. Daruj nám radosť z toho, že nám Pán dáva možnosť využívať
dary a schopnosti, ktoré nám on sám dal, aby sme si zaslúžili nebo.
o. Henrych Jaworski

***

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Panna Mária nás v tomto mesiaci pozýva: „S radosťou, vytrvalo pracujte na
svojom obrátení.“ Znova si spomeňme na jej slová, keď povedala: „Pozvanie
k obráteniu je najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám dala.“ Pozvanie
k obráteniu je pozvanie k návratu k Bohu. A to je náš každodenný „pracovný
program“ do konca života. Každý deň sa musíme obrátiť a navracať sa k Bohu.
Prakticky to znamená snažiť o vytrvalé bdenie v láske k Bohu a k blížnym. Tak
nás to učí a nielen dnes Panna Mária.
Svätý Augustín, ktorý sa obrátil na príhovor svojej matky Moniky, spoznal
a skúsil: „Bože, ty si moja jediná radosť“. Ak kráčame cestou obrátenia,
budeme prežívať radosť a prinášať ju svojim blížnym. Pretože podstatou
radosti je deliť sa. Skutočnú radosť môže mať len ten, kto sa rozdáva.
Mária nás i dnes uisťuje, že je s nami, aby nás
viedla a poúčala. Cesta svätosti, ktorou nás vedie
Panna Mária, je cesta úplnej dôvery k nej ako
prežívať len ten, kto
matke. Tak ako svätý Ján, aj my ju prijmime ako
svoj najvzácnejší poklad: "... učeník si ju vzal k
sa rozdáva...
sebe" (Jn 19, 27). Tak sa v Máriinej prítomnosti
môžeme naučiť jednoducho prežívať všetko, čo sa odohrá počas dňa. Prosme ju
každý deň: „Mama, urob ma úplne maličkým dieťaťom, ktoré ti vo všetkom
dôveruje a vo všetkom je závislé od Teba.“

...Pravú radosť môže

V posolstve z 25. 10. 1984 nám Panna Mária povedala: „Modlite sa v tomto
mesiaci! Boh mi prenecháva každý deň na to, aby som vám pomáhala
milosťami, aby ste sa ubránili pred zlom. Toto je môj mesiac. Chcem vám ho
dať. Len sa modlite a Boh vám dá milosti, ktoré hľadáte. Ja vám v tom budem
pomáhať.“
Mesiac október je oddávna zasvätený Panne Márii. Jej najkrajšou
a najmilšou modlitbou je ruženec. Modliac sa ruženec, odovzdávajme Márii
všetky svoje radosti a trápenia. Ona vie, ako ich najlepšie predložiť svojmu
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Synovi. Svätý Ľ.M.G z Montfortu nás učí: „Boh pyšným odporuje a pokorným
dáva svoju milosť. Ak sa ponižujete a pokladáte sa za nehodných predstúpiť
pred neho a priblížiť sa k nemu, on zostupuje, znižuje sa, aby prišiel k vám, aby
sa kochal vo vás a povyšoval vás i keby ste to nechceli. Celkom opačne, ak
prichádzame k Bohu smelo, bez prostredníka, Boh sa vzďaľuje, nemožno ho
dostihnúť. Ako veľmi miluje pokorné srdce! Práve k tejto pokore zaväzuje
mariánska úcta, keďže učí, aby sme
neprichádzali k nášmu Pánovi sami, nech je
akokoľvek nežný a milosrdný, ale obracali
sa vždy o príhovor k svätej Panne, keď si
želáme s ním hovoriť alebo sa k nemu
priblížiť, aby sme mu niečo obetovali, alebo
sa s ním spájali a zasväcovali sa mu.“
Prinesme tento mesiac Panne Márii
ako svoj dar. Jej srdcom vytrvalo hľadajme
Ježiša vo všetkom, čo prinesie každý deň.
Všetko prežívajme s ňou. Ona ako mama
vie, čo deti potrebujú.
Modlime sa: Panna Mária, v tvojom
Nepoškvrnenom srdci chceme prežívať tento
mesiac, ktorý patrí Tebe. S Tebou chceme
pracovať na svojom obrátení, radostne a vytrvalo. Ďakujeme ti za ponuku učiť
nás a viesť po ceste k večnosti. Mária, obnovuj nás denne vo svojom srdci a veď
nás k Srdcu svojho Syna. Pomáhaj nám stávať sa maličkými, pokornými, aby
náš život, podobne ako Tvoj, bol príčinou radosti pre druhých, pretože
prostredníctvom Teba je Ježiš žije v nás. Amen
Terézia Gažiová

***

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 3. 10. 2009.
Tento mesiac darujme Panne Márii ako dar,
modlime sa za víťazstvo Jej Nepoškvrneného srdca.
***
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„...Milé deti, modlitba robí zazraky. Keď ste unavení a chorí, a keď
nevidíte zmysel vašho života, vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa
až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vašim
Spasiteľom. Ja som s vami, prihováram a modlím sa za vás milé deti…”
25. apríl 2001
„...Osobitne pozývam všetkých tých, ktorí sa zasvätili môjmu
Nepoškvrnenému srdcu, aby sa stali príkladom pre ostatných. Pozývam
všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, aby sa modlili ruženec a učili
ho modliť sa ostatných. Milé deti, ruženec mám zvlášť rada.
Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť...“
25. august 1997
„Dnes ako nikdy predtým pozývam vás k modlitbe. Vaša modlitba nech
je modlitbou za pokoj. Satan je silný a chce zničiť nielen ľudské životy, ale
aj prírodu a planétu, na ktorej žijete. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste
sa skrze modlitbu ochránili Božím požehnaním pokoja. Boh ma poslal
medzi vás, aby som vám pomohla. Keď chcete, zoberte si ruženec. Už
samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašom živote...“
25. január 1991
Posolstvo dané
prostredníctvom Márie
Pavlovičovej na jej otázku
Matke Božej: 'Aké posolstvo si
praješ odovzdať kňazom?'
„...pozývam vás, aby ste
všetkých povzbudzovali
na modlitbu ruženca. S
ružencom zvíťazíte nad
všetkými neduhmi, ktoré
chce teraz satan vniesť do
katolíckej Cirkvi. Kňazi,
všetci sa modlite ruženec!
Zasväťte čas modlitbe
ruženca!...“ 25. jún 1985
„...Dnes vás pozývam, aby ste sa začali so živou vierou modlievať
ruženec. Potom vám budem môcť pomáhať. Drahé deti, vy chcete získať
veľa milosti, ale sa nemodlíte. Nemôžem vám pomôcť, lebo nechcete začať.
Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa modlievali ruženec a aby sa vám
ruženec stal záväzkom, ktorý budete vykonávať s radosťou. Potom
pochopíte, prečo som tak dlho s vami. Chcem vás naučiť modliť sa...“
12. jún 1986
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MODLITBOU A PÔSTOM ...
Pred štyrmi rokmi som sa zúčastnila semináru Modlitby, pôstu a mlčania. V tej
dobe jedna z mojich dcér žila už dvanásť rokov v manželstve, ktoré nebolo
sviatostné uzavreté. Po návrate zo seminára som sa postila jedenásť mesiacov
každý pondelok, streda a piatok o chlebe a vode. Po tomto čase som znova navštívila
Medžugorie a na radu kňaza som sa postila už len v stredu a piatok. Po necelých
dvoch rokoch od seminára sa obrátil môj zať, tajne sa prihlásil na prijatie sviatosti
birmovania a v piatok po sviatku Božieho Milosrdenstva uzavreli s mojou dcérou
sviatostne manželstvo v kostole, ktorý je zasvätený Panne Márii. Za všetko
ďakujem Panne Márii, našej drahej mame.

Jolana, Slovensko

CHCEM PRENIESŤ MEDŽUGORIE DO SVOJHO DOMOVA...
V Medžugorií som hlbšie spoznal Pána a seba. Pánovi som odovzdal celú svoju
minulosť, všetko to, čo som si nechával len pre seba a zbytočne som sa tým
znepokojoval. On to zobral a naplnil ma novým svetlom a hlbokým pokojom. Tak ako
hovorí Panna Mária v jednom zo svojich posolstiev, “Drahé deti, odovzdajte svoju
minulosť Ježišovi, všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach.” Vraciam sa
do svojej ”púšte” skúšok, no hlboko preniknutý skutočnosťou, že Pán je so mnou a
ešte viac sa chcem nechať viesť Pannou Máriou. Chcem preniesť Medžugorie do
svojho domova. Verím, že sa nám to spoločne s Pannou Máriou podarí.

Peter, Ukrajina
Hlas Medžugoria
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Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Vedieť alebo nevedieť milovať

„Drahé deti! Nie, vy neviete milovať a
neviete s láskou počúvať slová, ktoré
vám dávam. Uvedomte si, moji milovaní,
že som vaša Matka, a že som prišla na
zem preto, aby som vás naučila z lásky
poslúchať, z lásky sa modliť, a nie z
prinútenia, že nesiete kríž. V kríži je Boh
prostredníctvom
každého
človeka
oslávený. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie!" (29. november 1984)
Mnohí ľudia sa pýtajú: „Prečo sú
vôbec zjavenia? A prečo práve
v
Medžugorií? Prečo každý deň? “ Otázky
sú
opodstatnené.
Niekedy
ľudia
odmietajú zjavenia práve kvôli týmto
otázkam. Pýtať sa s láskou a hľadať
odpoveď s láskou je všetko, v čo môžeme
dúfať, pretože odpoveď sa nedá prijať
nasilu!
Pre matku, ktorá miluje, je dôležité
len jedno. Chce, aby nám bolo dobre, aby
medzi nami nebolo žiadne násilie, a už
vôbec nie medzi nami a ňou. Láska
a násilie nejdú spolu. Sami v sebe sú
Hlas Medžugoria

protikladné, tak ako svetlo a tma, pravda
a lož. Násilie zatvára prístup láske.
Zatvára ústa, oči, uši, srdce, celé bytie.
Láska naopak hovorí, odpovedá, počúva,
slobodne sa ponúka a čaká v slobode na
odpoveď. Oslobodiť sa od vonkajšieho
a vnútorného
násilia
znamená
byť
slobodný a môcť milovať. Oveľa väčšie sú
nebezpečenstvá týkajúce sa slobody
vnútorného násilia, ktoré vznikajú ako
dôsledok závislosti
na
materiálnych
veciach, z nesprávneho vnímania seba
samého i druhých, moci a vzťahu k moci.
Keď sa človek oslobodí od vnútorného
násilia a stane sa naozaj slobodným,
potom sa vonkajšie násilie v skutočnosti
stane len možnosťou, ako prejaviť
vnútornú slobodu a osobné rozhodnutie.
Svet je plný otroctva a preto aj plný
zotročených duší a sŕdc. Zotročených
putami sebectva, pýchy, vlastných túžob,
starosťou o peniaze, drogami, alkoholom,
rozvráteným
životom
a nemorálnym
vzťahom k sebe samému i druhým.
Mnohí sú zotročení priamym vplyvom
satanského pôsobenia, ktoré je vyjadrené
hriechom. Jedným z najrozšírenejších
otroctiev je strach z utrpenia.
Pri jednej príležitosti som sa opýtal
Jeleny Vasilj ako rozlišuje Gospin hlas od
hlasu Satana. Odpovedala mi: „Keď
hovorí Gospa, mám čas na odpoveď, som
slobodná, mám priestor vo svojej duši,
môžem sa rozhodnúť... Keď hovorí Satan,
cítim sa stiesnene; nenecháva mi čas na
rozmyslenie, chce ma zaskočiť a oklamať.
A cítim sa zatlačená do kúta...“
„Lebo vy ste povolaní pre slobodu,
bratia, len nedávajte slobodu za
príležitosť telu, ale navzájom si slúžte
v láske! Veď celý zákon sa spĺňa
v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samého!“ Ale
ak sa medzi sebou hryziete a žeriete,
dajte si pozor, aby ste sa navzájom
neponičili.“ (Gal 5, 13-15)
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“DIEŤA
ZOSOBŇUJE
BOŽIU
NÁDHERU
PRÍTOMNÚ VO
SVETE –
NAJVÄČŠÍ DAR
PRE RODINU.”
Matka Tereza

MATKA TEREZA A POTRATY
“Z celého srdca sa k vám dnes obraciam – ku každému človeku vo všetkých
národoch sveta: k mocnárom, ktorí robia veľké rozhodnutia, ale tiež k matkám,
otcom a deťom z veľkých či malých miest a dedín.
Každý z nás dnes žije, pretože si nás Boh zamiloval, stvoril nás skrze našich
rodičov, ktorí nás prijali a vychovali, odovzdali nám život. Život je ten najkrajší Boží
dar. Preto je veľmi bolestné vidieť, čo sa deje dnes na mnohých miestach sveta: život
sa úmyselne ničí vojnami, násilím, potratmi. A Boh nás stvoril pre niečo oveľa väčšie
- milovať a byť milovaní.
Často som hovorila a stále som o tom presvedčená, že potraty sú základnou
príčinou ničenia pokoja v dnešnom svete. Ak matka môže zabiť svoje vlastné dieťa, čo
potom bráni mne, aby som zabila vás a vám, aby ste zabili mňa? Iba Ten, kto stvoril
život, má právo ho vziať. Nik iný na to právo nemá; ani matka, ani otec, ani doktor,
ani žiaden úrad, inštitúcia, či vláda.
Viem, že v hĺbke svojho srdca viete, že nenarodené dieťa je živá bytosť, ktorá je
milovaná Bohom rovnako ako vy i ja; ako teda môže niekto, kto o tomto vie, vedome
zničiť tento život? Desí ma, keď premýšľam o ľuďoch, ktorí tým, že potláčajú svoje
svedomie, sú schopní schvaľovať potrat. Keď zomrieme, predstúpime tvárou v tvár
pred Boha, Autora života. Kto sa bude pred Bohom zodpovedať za tie milióny detí,
ktorým nedali šancu žiť, zakúšať lásku a darovať ju druhým?
Boh stvoril svet dostatočne veľký pre všetky živé bytosti, ktoré zatúžil povolať k
životu. To len naše srdcia nie sú dostatočne veľké na to, aby chceli a prijímali tieto
deti. Keby sa všetky peniaze, ktoré sa používajú na objavovanie prostriedkov na
ničenie ľudí použili na nasýtenie, poskytnutie prístrešia a vychovanie týchto detí, aký
Hlas Medžugoria
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prekrásny by tento svet mohol byť! Príliš často sa bojíme obeti, ktorú máme priniesť.
No kde je láska, tam je vždy aj obeta. A ak my milujeme až do krajnosti, zakúšame
radosť a pokoj.
Ak je niekde dieťa, ktoré nechcete alebo nemôžete živiť či vychovávať, dejte ho
mne. Neodmietnem žiadne dieťa; postarám sa mu o domov alebo mu nájdem
milujúcich rodičov. Proti potratom bojujeme adopciou a už sme tisíce detí odovzdali
starostlivým rodinám. Je nádherné vidieť lásku a jednotu, ktorú dieťa prináša do
rodiny.
Dieťa je tým najkrajším Božím darom pre rodinu, národ. Nikdy neodmietajme
tento Boží dar. Modlím sa za každého z vás, aby ste vždy mali vieru vidieť a milovať
Boha v každom človeku, dokonca aj v tom nenarodenom.
Necht vás žehná Pán!“
(Z posolstva Matky Terezy z Kalkaty účastníkom Medzinárodnej konferencie o problémoch ľudstva a rozvoja, Káhira, 5. septembra 1994)

“Nemôžeme zabúdať, že láska začína doma a rovnako si tiež musíme uvedomovať,
že budúcnosť ľudstva prechádza cez rodinu, z generácie na generáciu.”

***
“Cítim, že najväčším ničiteľom pokoja v dnešnom svete je potrat; je to vojna proti dieťaťu,
otvorené zabíjanie nevinného dieťaťa, vražda vykonaná samotnou matkou. Ak prijmeme
to, že matka môže zabiť svoje vlastné dieťa, ako môžeme hovoriť druhým ľuďom, aby sa
navzájom nezabíjali? Ako presvedčíme ženu, aby nešla na potrat? Ako vždy, musíme ju
presvedčiť láskou a musíme si stále pripomínať, že láska znamená ochotne sa darovať do
krajnosti. Ježiš dal svoj vlastný život z lásky k nám. A preto matke, ktorá uvažuje
o potrate, je potrebné pomôcť, aby milovala, to znamená, aby sa darovala do krajnosti,
i keď to zmení je plány, naruší voľný čas, aby rešpektovala život svojho dieťaťa. Otec
tohto dieťaťa, kýmkoľvek je, musí sa tiež dávať do krajnosti.“

***
“Podstúpením potratu sa matka
neučí milovať; zabíja vlastné dieťa,
aby vyriešila svoj problém.
Podstúpením potratu sa otcovi
dieťaťa dáva najavo, že nemusí
preberať žiadnu zodpovednosť za
dieťaťa, ktoré priniesol na svet. Že
otec je schopný spôsobiť inej žene
rovnaký problém. A tak potrat iba
vedie k ďalšiemu potratu.“

***
“Akákoľvek krajina, ktorá prijíma a schvaľuje potrat, neučí svoj ľud láske, ale naopak,
učí pomocou akéhokoľvek násilia získať to, čo chce. Práve to je dôvodom, prečo je potrat
najväčším ničiteľom lásky a pokoja.“
Hlas Medžugoria
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VO VIEDNI VANIE DUCH MEDŽUGORIA
Ako po minulé roky aj tento raz sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
stretli tisíce ľudí z celého Rakúska aj z cudziny vo viedenskom Dóme sv. Štefana,
aby sa zúčastnili na modlitbovej vigílii za pokoj vo svete. Stretnutiu predchádzala
novéna utváraná rôznymi modlitbovými skupinami a rehoľnými spoločenstvami,
ktoré sa každý večer v tomto chráme modlili za zdar vigílie a za úmysly Viedenskej
arcidiecézy. Motto stretnutia znelo „Message for you!“ (Posolstvo pre teba).
Hosťom stretnutia bola Marija Pavlovič-Lunetti, jedna zo šiestich vizionárov
z Medžugoria.
Viedenský Dóm bol zaplnený do posledného miesta. Marija Pavlovič-Lunetti
rozprávala o svojej skúsenosti s Matkou Božou: „Nikto z nás o takom niečom ani
nesníval. Kladieme si otázku: prečo sme pre túto milosť boli vyvolení práve my? Veď
my nie sme tí najlepší. Gospa nás pozývala k obráteniu. Každým dňom bola naša
modlitba hlbšia a silnejšia. Začali sme prinášať obety za úmysly Božej Matky.
Gospa začala obracať naše srdcia a prosila nás, aby sme zakladali modlitbové
skupiny. Pobádala nás, aby sme robili ešte viac a aby sme začali meniť naše
srdcia.“ Mária Pavlovič-Lunetti ďalej vysvetlila, že Medžugorje je pozvaním Božej
Matky „vrátiť sa naspäť k Bohu. Som presvedčená, že zem bez Boha nemá
budúcnosť.“
Páter Leo Maasburg, národný riaditeľ Pápežského misijného diela
v Rakúsku neskôr celebroval svätú omšu obklopený mnohými koncelebrantmi.
V homílii hovoril o „tichom výkriku, výkriku miliónov Božích detí, ktoré aj tento rok
budú hladovať“. Na záver sv. omše páter Maasburg obnovil zasvätenie prítomných
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Nasledovalo ešte jedno prekvapenie, keď sa v hodine adorácie pred
Najsvätejšou sviatosťou pripojil k modlitbám v dóme aj viedenský arcibiskup
kardinál Christoph Schönborn. Prejavil viditeľné dojatie nad návalom toľkých ľudí
a najmä mladých v chráme: „Môžeme Pánovi
ďakovať, že skrze jeho Matku sú toľkí ľudia
privádzaní k Božej láske, že sa dejú toľké
obrátenia,
že
ľudia
znova
pristupujú
k spovedi a rastie ich láska k Eucharistii.
Dochádza k zmiereniu v rodinách, ľudia sa
uzdravujú z drogových a iných závislostí.“ Je
to „veľký dar, že Božia Matka chce byť
všetkým svojim deťom tak blízko.“ Túto svoju
blízkosť ukázala už na mnohých miestach a po
mnohé roky zvláštnym spôsobom aj v Medžugorí.
Kardinál hovoril o „znamení doby, že Mária sa
cez takéto jednoduché znamenia dotýka
ľudí“. Na záver vyjadril prosbu, aby sa prítomní
modlili za vydarenie misijného projektu Skutky apoštolov 2010, ktorý sa
v budúcom roku vo Viedenskej arcidiecéze bude realizovať ako iniciatíva novej
evanjelizácie.
Zdroj: kath.net Viedeň, 16.9.2009
(Celý článok v slovenskom znení nájdete na http://www.gospa.sk/, súbor Novinky)

Hlas Medžugoria
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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. 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, angličtine, nemčine, v litovskom a lotyšskom jazyku.
Prostredníctvom časopisu Hlas Medžugoria sa spájame s modlitbovými skupinami
v krajinách východu. Modlia sa s nami naši bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine,
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Kazachstane, Tadžikistane, Pakistane, USA,
Nemecku, 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 na
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 v 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 na úmysel, ktorý sa nachádza v časopise.

KONTAKTY
Rusko

tel.fax: 0073472771617

Oľga Knazjeva

(pre Oľgu)

tel.mob: 07 9174643735

olga_knyazeva@list.ru
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,
mirija3@gmail.com

Lotyšsko

Zinaida Lapsa

tel. mob: 003718318855

zinaida@eriga.lv

003719139702
Moldavsko

Vladimír
Nadkrenicinii

Pakistan

Feroze Nadeem

tel:

0092-053-3607924

Slovensko

Marta Uchalová

tel:

00421 905 412040

Česká Rep.

Jana Prudká

Medžugorie

Terézia Gažiová

nadkrenicinii@mail.ru
christendomvillage@yahoo.
com
marta@maria.sk
jprudka@email.cz
tel.fax: 0038763322042

terezia.gaziova@tel.net.ba

www.gospa.sk; www.medjugorje.ru;
Hlas Medžugoria
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