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Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. august 2009

D

" rahé deti!
Aj dnes vás pozývam k obráteniu. Milé deti, nie ste dostatočne svätí a
nevyžarujete svätosť druhým, preto modlite sa, modlite sa, modlite sa a
pracujte na osobnom obrátení, aby ste boli znakom Božej lásky. Ja som s
vami a vediem vás k večnosti, za ktorou by malo túžiť každé srdce.
Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie."
Hlas Medžugoria
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY

MODLITE SA A PRACUJTE NA OSOBNOM OBRÁTENÍ
V časopise „Vzkriesenie“ bola anketa pre veriacich ľudí. Otázka znela: “Koľko
hodín denne venujete čas modlitbe?“
Ako vždy, odpovede boli rôzne. Môžeme povedať, že koľko ľudí, toľko odpovedí.
Prekvapila ma však jedna neočakávaná, povedal by som, že až pôvabne krásna
odpoveď kardinála Františka Macharského: „Koľko sa modlím??? Mám viac ako 70
rokov a musím povedať, že sa modlím veľmi málo! Stále je to málo! Aj vtedy, keď sa
modlím celý deň si uvedomujem, že moja modlitba by mala byť horlivejšia. Aj keď ma
stále rozptyľujú rozličné veci, povinnosti, stretnutia
s ľuďmi, najviac si cením priateľstvo s Ježišom, vždy
musím skonštatovať: „Dnes som sa mohol modliť viac.
Modlím sa veľmi málo!“
Prekvapujúca odpoveď starého človeka, kňaza,
spovedníka, biskupa katolíckej Cirkvi: “Modlím sa
veľmi málo!“ Koľko pokory sa ukrýva za týmito
slovami. Aká je v nich hlboká túžba, túžba žiť v
jednote s Ním v spoločenstve so Svätou cirkvou. Tieto
slová hovoria o uvedomovaní si
jeho vlastnej
nedokonalosti a veľkej dôvery v to, že všetko v jeho
živote má svoj začiatok a koniec v Bohu.
„Milé deti, nie ste dostatočne svätí a nevyžarujete
svätosť druhým, preto modlite sa, modlite sa, modlite
sa!“
V evanjeliu si môžeme všimnúť, že keď chcel Ježiš
povedať niečo dôležité, stále to viackrát zopakoval:
„Veru, veru hovorím vám...“! Týmto spôsobom
pripomínal a poukazoval na základné pravdy Božieho učenia. Naša matka Mária,
najlepšia zo všetkých matiek, robí to isté zakaždým , keď našu pozornosť obracia na
modlitbu ako na základný kameň života každého človeka. „Modlite sa, modlite sa,
modlite sa, aby ste sa stali znakom Božej lásky pre druhých.“
Minulú sobotu som bol na posviacke jedného zničeného kostola v meste
Dnepropetrovsk na Ukrajine. Bol to výsledok 16-ročného
úsilia obdivuhodného svedectva veriacich tohto mesta, ktorí
« Bez modlitby
zvlášť počas posledných dvoch rokov –neustálymi modlitbami
a pomocou spolubratov z iných farností, pocítili znak Božieho
náš život nie
víťazstva skrze ruky Panny Márie. Po zdĺhavých súdnych
procesoch sa na sviatok Nanebovzatia Panny Márie dvere
je životom.»
kostola konečne otvorili. Stovky veriacich z farnosti sv. Jozefa
v Dnepropetrovsku a tisícky ľudí na Ukrajine sa tešia z víťazstva modlitby a dobra
nad zlom.
Započúvajúc sa do posolstiev Panny Márie, ešte viac si uvedomme, že nám
pripomína učenie Krista. Hovorí o Jeho všeodpúšťajúcej Láske a o pravdách, ktoré
sa nikdy nemenia a sú potvrdené osobnou modlitbou, ktorá vedie k nekonečnému
spojeniu s nebeským Otcom.
Cesta modlitby bola základom Ježišovho učenia, preto si Panna Mária volí tento
„prostriedok“ na dosiahnutie večného života.
Hlas Medžugoria
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Modlime sa: Pane môj! Bez modlitby náš život nie je životom. Nemá žiadny cieľ.
Pane, daj nám túžbu po modlitbe. Daj nám vytrvalosť, aby v nás táto túžba
každodenne rástla. Panna Mária, modli sa za nás a s nami. Amen.
o.Henrych Jaworski

***

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!
Ďakujme Pánovi, že aj dnes môžeme počuť pozvanie neba k obráteniu. Všetko, čo nám
Ježiš povedal, malo jediný cieľ- pozvanie k obráteniu, návrat k Otcovi. V tejto dobe nám Pán
posiela Kráľovnú pokoja, ktorá hovorí:„...Pozvanie k obráteniu je najdôležitejšie posolstvo,
ktoré som vám povedala.“ Mária je milosrdná ruka Otca, po ktorej sa spúšťa milosť obrátenia.
Prostredníctvom Nej nám dáva spoznávať svoju lásku. Každý deň sme svedkami toho, ako
v tieto letné mesiace prechádzajú Medžugorím tisíce pútnikov. Nedávno prišli do Medžugoria
dve ženy, len tak zo zvedavosti. Boli tu iba desať minút, veľmi
málo vedeli o tom, čo sa tu deje. Zastavili sa pred sochou Panny
« Mária je
Márie pred kostolom a pokľakli pred ňou. V tej chvíli jedna z nich
pocítila vo svojom srdci - “musím ísť na spoveď.“ Táto žena sa
milosrdná ruka
nespovedala 30 rokov! Opýtala sa: „Kde môžem nájsť kňaza?“
Často rozmýšľam nad tým, ako nás Panna Mária vo svojej
Otca, po ktorej
škole učí milovať Božou láskou. V jednom posolstve nám hovorí,
že cez ľudskú lásku môžeme zakúsiť Božiu lásku. Myslím si, že
sa spúšťa milosť
najbližšou ľudskou podobou Božej lásky je práve materinská
láska. Máriine vyznanie „Keby ste vedeli ako veľmi vás milujem,
obrátenia.»
plakali by ste od radosti...“ môžeme pocítiť v každom Jej
posolstve. Miluje nás takých, akí sme, v prvom rade nás vidí ako
svoje deti; vie o našich hriechoch, slabostiach.
Nevzdáva sa nás a ešte naliehavejšie nás pozýva k
obráteniu. Mária je mama, ktorá je ustarostená
o našu spásu. Môžeme to prirovnať tomu, ako keď
vyjde dieťa na cestu špinavé a mama naň zavolá –
„vráť sa, poď domov, prezleč sa“.
Naša nebeská matka nás dnes úprimne
napomína: „Milé deti, nie ste dostatočne sväté
a nevyžarujete svätosť druhým“. Stojím zahanbená
pred týmito slovami. Mária vidí moje „zafúľané“
srdce, ono nie je v poriadku, nesvieti tak, ako by
malo. Hneď si uvedomím, koľko milostí dostávame
tu na tomto svätom mieste, kam prichádza každý
deň už viac ako 28 rokov. Tak málo som urobila. Sv.
František na sklonku svojho života hovorí svojim
bratom: “Bratia, nič sme neurobili, začnime od
začiatku“.
Mária nás nenecháva bez toho, aby nám
nepovedala, ako to môžeme napraviť. Hovorí:
„Modlite sa, modlite sa, modlite sa a pracujte na
svojom osobnom obrátení.“ Odpovedajme na toto
pozvanie celým srdcom, každý deň.
Prostredníctvom vizionára Ivana nám minulý
týždeň povedala: „...Drahé deti, dnes viac ako
kedykoľvek predtým potrebujem vaše skutky a nie slová... žite moje posolstvá, aby svetlo
prežiarilo vaše srdcia, naplnilo vaše srdcia!...“ Viem, že vy, ktorí sa modlíte s nami za
uskutočnenie Máriiných plánov, milujete Pannu Máriu. Buďme zodpovední, rozhodnime sa
Hlas Medžugoria
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nanovo dať všetko, urobiť viac dobra ako doteraz. Zájdime na svätú spoveď, modlime sa,
srdcom žime sviatosti, čítajme Sväté písmo, žime ho, čítajme životopisy svätých. Mária nám
i dnes sľubuje - „Som s vami a vediem vás po ceste k večnosti.“
Modlime sa: Mária, matka naša, ty si skutočne bránou, ktorá nás vedie k Ježišovi. Ty sa
vždy ukryješ na druhom mieste, aby sme mohli stretnúť Tvojho Syna a nasledovať Ho. Pomôž
nám uskutočniť to, k čomu nás pozývaš - modliť sa a pracovať na svojom osobnom obrátení.
Matka naša, ty poznáš naše slabosti, neschopnosť odpúšťať, milovať, modliť sa. Ukry nás pod
plášť Tvojho Nepoškvrneného Srdca a premieňaj nás, aby sme boli odleskom Tvojej svätosti.
Ty si vždy nenápadne a pokorne stála za svojim Synom, nauč nás tvojej pokore, uč nás denne,
Mária, stáť v úzadí, aby druhí mohli v nás cez teba vidieť Ježiša. Amen.

Terézia Gažiová

***

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 5. 9. 2009.
V tento mesiac sa budeme modliť za naše osobné obrátenie.
***

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja
vizionárke Mirjane 2.9.2009
„Drahé deti! Dnes vás materinským
srdcom pozývam, aby ste sa naučili
odpúšťať, úplne a bezpodmienečne.
Trpíte kvôli nespravodlivosti,
zradám a prenasledovaniu, ale
preto ste Bohu bližší a milší. Deti
moje, modlite sa za dar lásky. Iba
láska všetko odpúšťa ako odpúšťa
môj Syn, nasledujte ho. Som medzi
vami a modlím sa, aby ste vtedy,
keď prídete pred svojho Otca mohli
povedať: “Hľa, tu som, Otče,
tvojho Syna som nasledoval,
miloval som a srdcom odpúšťal,
lebo som veril v tvoj súd, a tebe
dôveroval.
Ďakujem vám!“

Hlas Medžugoria
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...Aj dnes vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili celým srdcom a zo dňa na deň
menili svoj život. Zvlášť vás pozývam, drahé deti, aby ste svojimi modlitbami a
obetami začali žiť sväto, lebo si želám, aby každý z vás, ktorý bol pri tomto
prameni milosti, prišiel do raja so zvláštnym darom pre mňa, a ním je svätosť.
Preto, drahé deti, modlite sa denno-denne a meňte svoj život, aby ste sa stali
svätými. Budem vám stále nablízku...
13. november 1986
...Dnes vás pozývam, aby ste sa pripravili na Ježišov príchod. Osobitným
spôsobom si pripravte svoje srdcia. Nech sa svätá spoveď stane prvým skutkom
obrátenia, a potom, drahé deti, rozhodnite sa pre svätosť. Nech sa vaše obrátenie a
rozhodnutie pre svätosť začnú dnes, a nie zajtra. Ja vás, milé deti, všetkých volám
na cestu spásy a chcem vám ukázať
cestu do raja. Preto, milé deti, buďte
mojimi a rozhodnite sa so mnou pre
svätosť. Milé deti, prijmite modlitbu s
vážnosťou a modlite sa, modlite sa,
modlite sa...
25. november 1998
... Aj dnes vás pozývam, aby ste sa
otvorili modlitbe. Milé deti, žijete v
čase, v ktorom vám Boh dáva veľké
milosti, a vy ich neviete využiť. Staráte
sa o všetko iné, ale o dušu a duchovný
život najmenej. Zobuďte si z úmorného
spánku svoje duše a povedzte Bohu z
celej sily ÁNO. Rozhodnite sa pre
obrátenie a svätosť. Som s vami, milé
deti, a vyzývam vás k dokonalosti vašej
duše a všetkého, čo konáte...
25. marec 2001
... Dnes vám pozývam, aby ste sa
rozhodli pre svätosť. Nech je u vás, milé
deti, vždy vo vašej mysli a v každej
situácii svätosť na prvom mieste, pri
práci aj v rozhovore. Tak ju dostanete do praxe, pomaly a pomaly, krok za krokom
vstúpi do vašej rodiny modlitba a rozhodnutie pre svätosť. Buďte úprimní sami ku
sebe a neviažte sa na materiálne veci, ale na Boha. A nezabúdajte, milé deti, že váš
život je pomíňajúci sa ako kvet...
25. august 2001
... Aj dnes vás všetkých znovu pozývam, aby sa každý z vás rozhodol uskutočňovať
posolstvá. Boh mi dovolil, aby som aj v tomto roku, ktorý Cirkev zasvätila mne,
mohla hovoriť s vami a povzbudzovala vás ku svätosti. Drahé deti, vyprosujte si od
Boha milosti, ktoré vám dáva prostredníctvom mňa. Som pripravená vyprosiť od
Boha všetko, o čo prosíte tak, aby vaša svätosť bola dokonalá. Preto, drahé deti,
nezabúdajte prosiť, lebo Boh mi dovolil, aby som vám vyprosila milosti...
25. august 1987
Hlas Medžugoria
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VEĽKÉ VECI MI UROBIL TEN, KTORÝ JE MOCNÝ!
Ahojte, chcela by som sa s vami podeliť o to, čo Boh urobil v mojom živote skrze Pannu Máriu,
moju i našu Matku. Narodila som sa vo veriacej rodine a od malička bola vychovávaná v tomto duchu. No
ako život každého človeka, aj moje detstvo bolo poznačené rôznymi zraneniami, často som sa cítila byť
sama a opustená, s čím viac-menej bojujem dodnes a víťazstvo nad tým získavam len prostredníctvom
Ježiša. Počas dospievania som sa takmer stále nachádzala medzi ľuďmi, ktorí chodili do kostola, aspoň
teda v nedeľu. No akékoľvek stretávanie „navyše“ mi pripadalo ako fanatizmus. Svoju vieru som
prežívala skôr individuálne. Často som chodila zo strednej školy domov sama, pretože som sa chcela
rozprávať s Bohom. Nik mi nepovedal, že je to normálne, a preto som si myslela, že som jediný blázon
na svete a radšej som o tom nikomu nepovedala. Tak ako mne, ani ostatným mojím priateľom nebolo
jasné, kto je Boh; to, že je skutočne živý a prítomný, a tak sme hľadali Pravdu v rôznych veciach –
filmoch, knihách, hudbe, vonný tyčinkách... V snahe zaplniť prázdno vo svojom vnútri sa mi podarilo byť
stále v nejakom komplikovanom vzťahu, ktorému nik, dokonca ani ja, nerozumel. Vo väčšine prípadov
nešlo o priateľské chodenie, ale skôr o isté „namotávanie“, čo ma veľmi bolelo. Tak sa to tiahlo niekoľko
rokov, kedy som si kládla otázku, či o mňa vôbec niekto stojí. Ktokoľvek.
Božím riadením som sa dostala na univerzitu vedenú v kresťanskom duchu. Najskôr som sa
hanbila o tom hovoriť, pretože si každý hneď myslel, že sa zo mňa stane mníška, čo nebolo pre mňa
veľmi príjemné. Teraz však rozumiem zámeru, ktorý
mal s tým Boh. Už počas prvého ročníka som si všimla
istých ‘fanatikov‘, ktorí sa často modlili u nás na
internáte. Hneď na prvý pohľad boli iní, takí
bezstarostní, až priam lajdácki, no bolo na nich niečo
príťažlivé. Rôznymi cestičkami a okolnosťami som
pomaly začala navštevovať ich modlitbové stretnutia,
na ktorých som zo začiatku celý čas len plakala.
Nerozumela som, čo sa so mnou deje, ale vedela som,
že je to dobré. Boh uzdravoval moje zranené vnútro.
Počas jedného víkendového stretnutia sa stalo pre
mňa niečo nečakané. Stretla som Ježiša. Bol to veľmi
silný moment, kedy Boh sám vstúpil do môjho života.
Celú moju bytosť, celé moje vnútro zaplavilo svetlo
a ja som bola veľmi šťastná. Snáď najlepšie to opisuje
sv. Pavol v Skutkoch apoštolov. Mala som rovnakú
skúsenosť ako on, až nato, že som neoslepla. Domov
som sa vrátila naplnená niečím zvláštnym. Pamätám sa,
ako som prišla k rodičom a snažila sa im o tom niečo
povedať, no oni na mňa pozerali a ničomu nerozumeli.
Mysleli si, že ma to čoskoro prejde, tak ako ostatné
veci predtým. Žiaľ, nestalo sa tak. :) Postupne som sa
stala stálym členom tohto spoločenstva, viedla ďalších
mladých ľudí za Ježišom. Nasledovali rôzne kurzy
a prednášky, ktoré som absolvovala a ktoré ma posúvali v duchovnom živote vpred. Po niekoľkých rokoch
som sa však dopracovala do bodu, kedy som nevedela ako ďalej. Mala som pocit, že neviem, ako získať
niečo viac, ako rásť a ísť ďalej s Pánom... Chodila som na sv. omšu, modlila sa ruženec, stretávala sa
s mladými.... no vo vnútri som prežívala niečo, čo sa ťažko opisuje... túžila som po niečom viac
a nevedela som, ako to získať...
Už počas štúdia na vysokej škole sa v mojom srdci zrodila túžba ísť na misie do Kazachstanu, no
po rozhovore so spovedníkom sme usúdili, že je potrebné najskôr ukončiť vysokú školu a čas ukáže, či
je táto túžba od Pána. Po skončení štúdií som začala pracovať, no v mojom vnútri sa stále viac
Hlas Medžugoria
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zintenzívňovala túžba ísť na misie. Po istom čase sa mi otvorili dvere a dostala som milosť stráviť
nejaký čas v jednom modlitebnom spoločenstve v Medžugorií. Nevedela som presne, prečo sa otvorila
práve táto možnosť, no veľmi intenzívne som cítila, že to bude pre mňa silná a dôležitá skúsenosť.
Túžila som poznať pravdu o sebe, uvedomovala som si, že vlastnými silami nie som schopná rozpoznať
svoje vnútorné hriechy. Spolužitím v tomto spoločenstve som sa začala viac otvárať Máriinej škole,
prežívať Jej posolstvá. A bola to práve tá cesta, ktorú som potrebovala a hľadala. Chcela som svoj
vzťah s Máriou brať vážne a preto som sa rozhodla Jej svoj život darovať prostredníctvom 33dňového zasväcovania. Môžem vám povedať, že Mária moju túžbu zobrala veľmi vážne. Odkryla to,
prečo som celý ten čas predtým stagnovala, prečo som sa nemohla pohnúť. Vďaka tomuto zasväcovaniu
a prostredníctvom jedného kňaza mi Boh ukázal moje hriechy a vytrhol ma skutočne z rúk Zlého.
Môžem povedať, že diabol je veľmi zákerný a že som sa v mnohom cítila byť veľmi podvedená. Po
svojom prvom stretnutí s Ježišom som sa vyznala zo všetkého okultného, no kto by povedal, že Zlý sa
môže ukrývať za filmom, knihou... a ja som to jednoducho nedokázala vidieť a držalo ma to v zajatí.
A tak toto všetko pretrvávalo v mojom vnútri, až kým to Ježiš prostredníctvom Máriinho mocného
príhovoru neodkryl. Záťaž týchto hriechov som cítila i fyzicky, mávala som rôzne bolesti, od bolesti
hlavy až po bolesti chrbta a žalúdka... čím som sa viac snažila priblížiť k Pánovi, tým intenzívnejšie
bolesti som pociťovala. Vďaka Márii som dostala veľkú milosť rozpoznať to všetko vo svojom živote
a vyznať to vo sviatosti zmierenia, čím sa bolesti záhadne stratili a pre mňa sa odkryl nový horizont
života.
Chvála Pánovi, že mi poslal do cesty svoju Matkou, ktorá mi pomohla prejsť za relatívne krátky
čas hlbokým očistením. Dnes každému vo svojom okolí odporúčam, aby, ak chce ísť ďalej s Bohom,
zasvätil svoj život Panne Márii. Som si istá, že Mária vie pomôcť každému z nás. Kniha 33-dňového
zasväcovania mi zostala a podávam ju ďalej svojim bratom a sestrám v Kristovi. Som svedkom toho, ako
si Mária priťahuje a ochraňuje svojich úbohých a maličkých. Viem, že Boh je mocný a v mojom živote
urobil veľké veci práve vďaka Máriinej prítomnosti. Ťažko slovami opísať všetko, čo by som vám chcela
vo svojom svedectve povedať... teraz zakúšam slobodu a pokoj ako nikdy predtým. Viem, že aj ďalej
chcem ísť za Ježišom po boku Panny Márie, verím v Jej prítomnosť a vedenie. Mojou veľkou túžbou je
slúžiť Bohu a veľmi sa teším, že tak môžem robiť skrze Jeho Matku. Viem, že čím viac Jej budem
patriť a slúžiť, ukrývať sa v nej, tým viac budem v Ježišovi a s Ježišom! Ďakujem Bohu, že spolu
s Matkou môžem aj ja spievať túto pieseň a chváliť ho za všetko, čo urobil v mojom živote:

„Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
Veronika, Slovensko
Hlas Medžugoria
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Slavko Barbarič OFM

„V ŠKOLE LÁSKY“
Láska túži po poznaní milovaného
realizujú, rastú, zrejú a stávajú sa
schopnými ešte viac milovať a ešte viac
sa dávať. Láska preto nemôže zaniknúť,
lebo medzi milujúcim a milovaným nie je
nik, kto miluje ako posledný. Láska je
večná
a nebo
spočíva
v dávaní
a prijímaní lásky. Milovať preto znamená
stále viac spoznávať a túžiť po poznávaní
milovaného. Ten, kto miluje Boha, stále
viac ho poznáva a väčšmi miluje.

„Drahé deti! Vy ste vyvolený ľud a
Boh
vám
dal
veľké
milosti.
Neuvedomujete si každé posolstvo,
ktoré vám dávam. Teraz vám chcem iba
povedať: modlite sa, modlite sa, modlite
sa! Neviem, čo iného vám mám
povedať, lebo vás milujem a chcem,
aby ste v modlitbe spoznali moju a
Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie. " (15. november
1984)

Ten,

kto miluje, je vždy v osobnom
stretnutí s tým, koho miluje. Pre lásku
neexistuje neosobné množstvo ľudí.
Láska pozná všetkých a pre každého sa
osobne rozhoduje a osobne sa každému
daruje. To je skutočná podstata lásky. Ak
sa nedaruje druhým osobne, nie je to
láska. Darovaním sa láska i milovaný
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Božiu lásku, ktorá sa prejavuje skrze
Máriu a stáva sa jej osobnou láskou,
môžeme zakúsiť v modlitbe, pretože
modlitba
je
priateľstvo
s Bohom.
Odpoveď na božskú lásku a na Máriinu
materinskú lásku sa rodí a rastie práve
skrze modlitbu. Nemilujeme to, čo
nepoznáme. Tak i rast človeka ako
jednotlivca
spočíva
v poznávaní,
prijímaní
a odpovedaní
na
Božie
poznanie v láske. Stáva sa životom, ktorý
je silnejší ako smrť, pretože medzi
milovanými niet smrti. Tam, kde niet
lásky a poznávania je prítomná smrť,
tma, hrob, zničenie.
Mária nám ukazuje cestu. Máme sa
modliť a osobne sa rozhodnúť pre
modlitbu. Keď sa nám ťažko modlí a keď
nevidíme dôvody k tomu, aby sme sa
modlili,
nachádzame
sa
v nebezpečenstve, že klameme samých
seba i druhých ľudí. Ten, kto nemá čas
na modlitbu, nemiluje Boha a nerastie
v jeho poznávaní. Ak nastanú ťažkosti
v modlitbe, nemusí to byť vôbec zlý znak.
Môže to byť naopak nový dôkaz toho, že
milujeme
a napriek
ťažkostiam
sa
snažíme rásť v poznávaní Boha.
„Ja som dobrý pastier. Dobrý
pastier položí svoj život za ovce... Ja
som dobrý pastier. Poznám svoje
a moje poznajú mňa, ako mňa pozná
Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život
položím za ovce.“ (Jn 10, 11.14.15)
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PRAVÁ LÁSKA
BEZ ČISTOTY NEEXISTUJE
Čo je čistota? Prečo by sme mali dodržiavať zdržanlivosť vo svojom živote? Nie
je to jednoduché, tak prečo sa o to vôbec usilovať?
Neexistuje iná cesta k pravej láske, ktorá vedie k naplneniu, iba cesta čistoty.
Skrze čistotu môžeme nájsť to, po čom naše srdce, duša a telo túži. Nemyslíme tu
len predmanželskú čistotu, no tiež čistotu v manželstve (napr. nepoužívanie
antikoncepcie, ale využívanie prirodzenej pravidelnej zdržanlivosti).
Často sa môžeme vo svojom okolí stretnúť s názorom, že „zdržanlivosť“, ktorá
zvyčajne súvisí s panenstvom, „nie je v móde“. Súčasná kultúra ponúka rozličné
druhy aktivít, vecí, ktoré nám „dávajú to, po čom túžime“. A tak robíme to, čo
nám ukazujú noviny, televízia, rádio alebo ľudia okolo nás, pretože sme
presvedčení, že práve to je tá „cesta k naplneniu“. Žiaľ nasledovaním týchto
príkladov zistíme, že nefungujú tak, ako sme si priali a že získanie toho, čo nám
bolo sľubované, je takmer nemožné. A tak sa za týmito „lákavo vyzerajúcimi“
reklamami nachádzajú slzy, zlomené srdcia, zničené rodiny, smutné detstvo...
Prečo si myslíte, že
v súčasnosti
existuje
tak
veľa
rozvodov,
manželskej
nevery,
potratov? Je to kvôli
tomu, že každý hľadá
lásku, no nie každý ju
hľadá na tom správnom
mieste. Ak robíme to,
čo nám hovorí kultúra,
získavame
chvíľkové
uspokojenie, no nie
pravú
celoživotnú
lásku.
„Čistota znamená úspešnú integráciu sexuality vnútri osoby, teda vnútornú
jednotu telesnej a duchovnej bytosti človeka.“ Rovnako ako sexualita, aj čistota
zahŕňa celú ľudskú osobu - myseľ, srdce a telo.
Svojím áno voči čistote nepotláčame svoju vlastnú sexualitu. Práve naopak!
Čistota nám umožňuje vidieť vo vlastnej sexualite poklad – vnímať úplnú krásu
druhých
ľudí a úctu voči nim preto, kým v skutočnosti sú. Čistota nám
umožňuje stať sa úplným darom pre iných: „Patrím len tebe!“ Žiť v čistote
znamená pretvárať svoje vlastné sexuálne schopnosti – schopnosti života a lásky –
na niečo skutočne dobré a nádherné. K tomu všetkému zdržanlivosť tiež ponúka
väčšiu pravdepodobnosť šťastného manželstva bez nešťastného odlúčenia alebo
rozvodu.
To, čo nám ponúkajú média, nie je často skutočná podoba lásky, ale obraz
žiadostivosti. ‘Žiadostivosť je sexuálne vyjadrenie sebectva. Deje sa to vtedy, keď
vnímame a používame druhých pre svoje vlastné potešenie. Na rozdiel od lásky,
Hlas Medžugoria
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ktorá je upriamená na toho druhého, žiadostivosť je zameraná na seba – na
človeka. Čím viac sú naše srdcia a mysle očisťované od sebectva, tým viac sme
schopní čistej lásky.‘
Inými slovami môžeme povedať, že čistota je harmóniou medzi telom
a dušou, čo nám dáva silu správne milovať. Získať takúto harmóniu sa môže
niekedy zdať veľmi namáhavé, pretože každý človek zápasí s telesnou
žiadostivosťou a nezriadenými túžbami. No vďaka pomoci Ježiša Krista a jeho
vykupiteľskej láske sa skutočne dá žiť život v čistote!
Čistotu môže žiť každý, dokonca sa ponúka aj tým, ktorí vo svojej minulosti
urobili nesprávne rozhodnutie týkajúce sa ich vlastnej sexuality. Je skutočne
možné zmeniť sa, byť uzdravený z rán
z minulosti a očakávať pravú lásku. To,
čo potrebujeme, je naplniť svoju myseľ
tým, čo je dobré, pravdivé a čisté (knihy,
filmy, hudba, priatelia,...) strážiť si
vlastné myšlienky a predstavy; správať
sa k druhým s láskou tak, že sme
motivovaný tým, že si prajeme ich
dobro; mať v úcte ľudské telo (svoje
vlastné aj telo druhého človeka) uchovávať dar samého seba pre
„jediného človeka“ zdržiavaním sa
akýchkoľvek sexuálnych aktivít pred
a mimo
manželstva,
vhodným
odievaním, svojim správaním a rozprávaním.
‘Aby sme sa vydali na cestu k pravej láske, potrebujeme sa usilovať mať čisté
srdce tým, že budeme zjednotení s Kristom v modlitbe. Osobné stretnutie
s Kristom počas modlitby, čítanie sv. Písma, pôst alebo modlitba ruženca nám
v tom môžu pomôcť. Vyňatím verša z Biblie (napr. „Pane, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“ Ž 51,10) a opakovaní tejto myšlienky
počas dňa, zvlášť vtedy, keď je nám ťažko, sú pre nás veľkou pomocou. Tým, že
budeme odolávať pokušeniam sa priblížime k Bohu, čím Boha oslávime a seba
posilníme. Pokušenie nie je nikdy príliš veľké; Božia milosť stačí. Sviatostný život,
zjednocovanie sa pravidelne s Kristom v Eucharistii, prijímanie odpustenia vo
sviatosti zmierenia očisťuje naše srdcia. Napriek zahanbeniu súvisiacemu
s vyznaním z hriechov nečistoty je osobnostná zrelosť a duchovný rast možný len
úprimným priznaním si viny a zmierením.
Prijmime Máriino Nepoškvrnené srdce do svojho srdca a do svojich domovov.
S Matkou, ktorá žila dokonalú čistotu sa naučíme byť pravými učeníkmi. Zverme
sa do starostlivosti sv. Jozefa, jej prečistého ženícha. Pomôže nám strážiť svoju
čistotu a čistotu druhých.‘
„Aj keď padneš, začni nanovo! Väčšou hanbou nie je prílišné padanie ale
zotrvanie na tej istej pôde.“
Jana Prudká
(Katechizmus katolíckej cirkvi, Pure in Heart - Chastity materials - www.pureinheart.net)

Hlas Medžugoria
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Od 1.-6. augusta prebehol v Medžugorií 20. Medzinárodný

FESTIVAL MLADÝCH , ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 tisíc mladých ľudí z 69
krajín, každý deň slávilo svätú omšu viac ako 500 kňazov. Ide zatiaľ o najhojnejšiu účasť
mladých na festivale.

Hlas Medžugoria
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10. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE
MANŽELSKÉ PÁRY
Desiaty medzinárodný seminár pre manželské páry sa uskutoční v Medžugorií
od 4. do 7. novembra 2009.
Téma seminára je:

<< Láska nikdy nekončí a neprestáva >>
PROGRAM:
Streda, 4.novembra 2009
13.00
16.00
17.00
kostole
21.00

Registrácia účastníkov
Úvod do seminára
Večerný modlitbový program v
(ruženec, sv. omša)
Adorácia

Štvrtok, 5.novembra 2009
09.00
09.30
12.00
15.00
17.00

Ranná modlitba
Prednáška, rozhovor
Tichá adorácia
Prednáška, rozhovor
Večerný modlitbový program v kostole (ruženec, sv. omša, adorácia)

Piatok, 6.novembra 2009
06.30
10.00
12.00
14.00
16.00
17.00

Modlitba na Križevci
Prednáška, rozhovor
Tichá Adorácia
Prednáška, rozhovor
Príprava na sviatosť zmierenia
Večerný modlitbový program v kostole (ruženec, sv. omša, poklona Kristovmu
krížu)

Sobota, 7.novembra 2009
07.00 Modlitba na Podbrde – Vrchu zjavenia
09.30 Ranná modlitba
10.00 Prednáška, rozhovor

STRETNUTIA SA UKONČÍ SV. OMŠOU O 12. HODINE
Koordinátorom stretnutia je o. Miljenko Šteko.
Hlas Medžugoria
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Prednášateľom na seminári je P. Ante Vučković, OFM. Narodil sa v r. 1958
v Sinj ako prvé dieťa v početnej rodine. Je členom františkánskej provincie
Najsvätejšieho Spasiteľa so sídlom v Splite. Seminár a klasické gymnázium ukončil
v Sinji, teológiu v Makarskej a Záhrebe. Za kňaza bol vysvätený v r. 1983. Po
kaplánskej službe v Metkoviči a Mníchove študoval filozofiu v Mníchove a v Ríme, kde
získal doktorát na tému Dimenzie načúvania od Martina Heideggera. Filozofiu
prednášal na Pápežskej Univerzite Antonianum v Ríme a Františkánskom
teologickom inštitúte v Makarskej. V súčasnosti prednáša na Teologickej fakulte
Katolíckej univerzity v Splite, v rámci ktorej prednáša aj na Filozofickej fakulte. Vedie
duchovné cvičenia, semináre a duchovné obnovy. Je duchovným sprievodcom
a poradcom. Vydal niekoľko kníh. Publikuje vo vedeckých a populárnych časopisoch.
Seminár sa uskutoční v Medžugorie. Prednášky budú prebiehať v novej dvorane
za kostolom. Poplatok na krytie nákladov seminára je 40 € za jeden manželský pár.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr, alebo
faxom na čísle +387-36-651-999 (pre Máriu Dugandzic). Počet účastníkov je
z priestorových dôvodov obmedzený, preto vás prosíme, aby ste sa prihlásili čo
najskôr, najneskôr však do konca septembra. Takisto prosíme všetky zúčastnené
manželské páry účastníkov seminára, aby si ubytovanie v Medžugorí zabezpečili
samostatne.
Odporúča sa priniesť si so sebou
1. slúchadlá a malé rádio s FM frekvenciou a
2. Bibliu

Pre záujemcov zo Slovenska organizujeme spoločný
autobus. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu:
matutka@hotmail.com, alebo na tel. čísle: 0910988359
(Matra Pincelová).
***

V čase od 14. – 18. 09. 2009
sa v Medžugorie koná pre slovenských pútnikov
Seminár pôstu modlitby a mlčania.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: skristoftour@post.sk,
alebo na tel. číslach: 02 555 67 969, 0907 470 575, 0903 712 534.

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

Oľga Knazjeva

tel.fax: 0073472771617
(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; http://katolis.eks.lv/
Hlas Medžugoria
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