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MODLITBOVÝ
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,
25. JANUÁR 2019, MEDŽUGORIE

V TOMTO

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

ČÍSLE
NÁJDETE...

„Drahé deti! Dnes vás ako matka pozývam k obráteniu.
Úvahy pre
modlitbové
skupiny
Posolstvá na tému:
Ticho
Prvá sobota
v mesiaci
Fra Slavko Barbarič

Tento čas je pre vás, deti moje, časom ticha a modlitby.
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Preto nech v teple vášho srdca rastie zrnko nádeje
a viery a vy, deti moje, zo dňa na deň pocítite potrebu
viac sa modliť. Váš život sa stane usporiadaný
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a zodpovedný. Pochopíte, deti moje, že tu na zemi
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ste pominuteľní a pocítite potrebu byť bližšie Bohu

Svedectvo:
„Máriina škola
modlitby“
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stretnutia s Bohom, ktoré budete zdieľať s druhými.

Oznamy, SM,
Koordinátori
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Som s vami a modlím sa za vás, ale nemôžem bez vášho
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a s láskou budete vydávať svedectvo o vašej skúsenosti

ÁNO. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

ČAS TICHA A MODLITBY

Foto: Foto Ð ani

SVÄTÁ TERÉZIA Z KALKATY VO SVOJOM PREJAVE PRI PREBERANÍ NOBELOVEJ CENY ZA MIER
V OSLE ROKU 1979 POVEDALA: „BOH JE PRIATEĽ TICHA. STROMY, KVETY A TRÁVA NÁS POVZBUDZUJÚ K TICHU. POZRITE NA HVIEZDY, MESIAC A SLNKO AKO SA V TICHU POHYBUJÚ.“
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stretnúť so sebou samým. Samota nie je
Pravé životné otázky vznikajú
to isté ako osamelosť. Osamelosť je
v tichu. Krv prúdi našimi žilami bez
ťažká, neznesiteľná, keď je človek
akéhokoľvek hluku a tlkot srdca počuť
oddelený od druhých, ponechaný sám na
len v tichu. Možno ako nikdy doteraz
seba. Nemá vzťahy, komunikáciu. Samosvet nebol tak naplnený hlukom
ta je niečo iné. Potrebujeme ju. Je to
a hlasitosťou. Technická civilizácia
vzácny čas, kedy môžeme byť so sebou
priniesla so sebou mnohé výhody, ale aj
a s Bohom. Takáto samota je plnosťou,
mnohé nevýhody: rýchlosť, ktorá nás
v ktorej človek spoznáva, že nie je sám.
zabíja, hluk, ktorý nás znepokojuje
To je samota, v ktorej stretá Boha, ktorý
a „natrepáva“ srdce. Súčasný človek
je osobný.
túžobne volá po tichu, ale ťažko ho naFaktom je, že človek žije sám, sám
chádza. Niektorí si odvykli od ticha a už
sa rozhoduje, sám formuho ani viac nehľadajú. Pre
je svoj život, sám zomiera.
mnohých je ticho bremeDruhí nám môžu pomôcť,
nom
namiesto
osloT
AKÁTO
SAMOTA
JE
ale v podstate som to ja,
bodenia. Pretože ticho vočo som konfrontovaný so
vádza
do
priestoru
PLNOSŤOU
,
V
KTOREJ
svojím Bohom. Preto je
mlčania. V mlčaní sa
každý sám. To je samota,
človek stretá sám so
ČLOVEK SPOZNÁVA,
ktorá nám je darovaná na
sebou. A práve toto je
naše budovanie, aby sme
ťažké a náročné.
ŽE NIE JE SÁM...
potom mohli ísť v ústrety
Znameniami súčasnej
druhým.
doby je útek a zabúdanie.
Vieme, že aj Ježiš
Radšej budeme celý život
prežíval
chvíle
samoty,
momenty
utekať pred sebou, ako by sme sa mali
stretnutia so svojím Otcom. A až po tých
poddať uzdravujúcej moci mlčania. Slostretnutiach a modlitbe prichádzal
vá, hlasná hudba, šum davu, dopravný
k ľuďom a prinášal im Boha, život, zdraruch – všetko nás to nejakým spôsobom
vie, oslobodenie.
„upokojuje“, ale len povrchne. Dáva nám
Nájdime si čas na stretnutie so
pocit, že nie sme sami a že okolo nás
sebou a s Bohom, ktorý jediný môže
pulzuje život. Ale zároveň nás to odvádza
naplniť naše srdcia a darovať zmysel
od skutočného života, pretože „život“ je
nášmu životu.
v hĺbke nášho bytia, v tých častiach srdca, ktoré sa sýtia tichom a mlčaním.
Modlitba:
Aj Panna Mária nás pozýva, nielen
v tomto posolstve, ale veľakrát počas
Panna Mária, Matka mlčania
týchto rokov jej zjavení: „Drahé deti,
a pokory. Ty, ktorá si samu seba
rozhodnite sa venovať čas len stretnutiu
pociťovala ako pokornú služobnicu
s Bohom v tichu. V tichosti srdca ostaňte
Pánovu. Ty, ktorá si prežívala na sebe
s Ježišom, aby vás on svojou láskou
Boží pohľad, veď nás cestou pokory
menil a pretváral. Obráťte sa, deti moje,
a počúvania Božieho slova. Ty, ó, Matka,
a kľaknite si v tichosti svojho srdca.
ktorá si vedela rozjímať a zachovávať
Dajte Boha do stredu vášho bytia. Nech
v tichosti svojho srdca všetky slová
k vám Duch Svätý prehovára v tichu
a udalosti spojené s tvojím Synom, nauč
a dovoľte, aby vás obrátil a menil. A vy,
nás stretať Ježiša najprv vo vlastnom
ktorí ste ďaleko do modlitby obráťte sa
srdci, aby sme ho potom mohli darovať
a v tichosti svojho srdca hľadajte spásu
druhým, ktorých stretáme na svojej životsvojej duše a sýťte ju modlitbou.“
nej ceste. Vypros nám odvahu stretnúť sa
Súčasný človek sa dusí v hluku,
so sebou samým, odvahu v hľadaní času
kriku, v množstve slov a obrazov. Stáva
na ticho, v ktorom k nám hovorí Boh
sa hluchým na volanie ticha, vyhýba sa
a uzdravuje naše duše a životy. Amen.
jeho prejavu. Pre človeka je samota
synonymom osamelosti a nie časom,
(páter Ljubo Kurtovič, OFM)
v 3 ktorom sa najintenzívnejšie môže
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PANNA MÁRIA NÁS POSOLSTVAMI VEDIE. NECHAŤ SA ŇOU VIESŤ CESTOU SVÄTOSTI,
ZNAMENÁ NASLEDOVAŤ JU. VYBRALI SME SI JU AKO MILOVANÝ PRÍKLAD, PRETOŽE SA NÁM
PÁČI SPÔSOB, AKÝM ŽILA, MILOVALA, OSLAVOVALA BOHA, A TAK BY SME TO CHCELI AJ MY.
„POZVANIE K OBRÁTENIU JE NAJDÔLEŽITEJŠIE POSOLSTVO, KTORÉ SOM VÁM DALA“ –
POVEDALA NÁM V ROKU 1996.

POZÝVAM VÁS AKO MATKA
Keď nám dnes hovorí:
„Ako matka vás pozývam
k obráteniu“, stále to znamená
to isté - chce nám pomôcť žiť
slová jej Syna - Evanjelium.
Volá nás k obráteniu v tichu
a modlitbe prijatím Božej
lásky.
Jedného pustovníka sa
pýtali, prečo žije takto sám,
ďaleko od ľudí, stále v tichu.
On ich zaviedol k veľkej
nádobe s vodou, vzal prútik a
urobil s ním vo vode vír. Potom sa ich opýtal, čo vidia vo
vode. Odpovedali, že nič.
Po čase sa voda upokojila
a on sa ich opäť opýtal, čo
vidia. Odpovedali, že svoj
obraz,
svoje
tváre.
Pustovník začal vysvetľovať: „V hluku sveta, vo víre
starostí, nik nemôže uzrieť seba, nik nemôže byť šťastný.

Mária nám
s dobrotou matky
Foto: Radiopostaja Mir Medjugorje

našepkáva, aby
sme sa nebáli ticha,
lebo v ňom nás
čaká Boh, aby nás
objal...
4
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V MODLITBE ZAČÍNAME CHÁPAŤ,
ŽE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE V ŽIVOTE JE LÁSKA. LÁSKA PRIJATÁ
V MODLITBE PREMIEŇA VŠETKO, ČOHO SA DOTKNE, NA VEČNÉ, NEPOMINUTEĽNÉ...

Pokoj sa hľadá jedine v
samote, lebo len tak sa dá
rozprávať s Bohom, ktorý nám
len v tichu a samote ukáže
našu vlastnú, ozajstnú tvár“.
Niekto sa bojí ticha.
Namiesto toho, aby sa hladina
nášho vnútra upokojila,
rozbúrime ju ešte viac, len aby
sme náhodou nepočuli hlas
svedomia.
Mária nám s dobrotou
matky našepkáva, aby sme sa
nebáli ticha, lebo v ňom nás
čaká Boh, aby nás objal.
Modliť sa za dar Božej lásky je
jeden z najdôležitejších úmyslov, za ktoré nás pozýva
modliť sa. Medžugorie je
miesto, kde mnohí zakúsili
Božiu lásku a začali žiť vieru
srdcom. S Máriou sa začalo
ich obrátenie. Kdekoľvek sa
nachádzame, ona je s nami,
aby nám vyprosila túto milosť.
Má iba jedinú túžbu a úlohu priviesť všetky svoje deti do
neba.
Nikto nám nemôže dať to,
čo jej Syn Ježiš. Nikto nikdy
tak nehovoril ako on. V
mlčaní ho môžeme počuť. Keď
Ježišovi učeníci videli, ako sa
Ježiš modlí, fascinovaní ho
prosili: „Nauč nás modliť sa!“
Pán odchádzal často do
ústrania, vyhľadával samotu,
aby bol s Otcom. Ježiš sa
modlil neustále.

Foto: Radiopostaja Mir Medjugorje
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Stretnutie s Bohom v hĺbke nášho
srdca si vyžaduje ticho. V evanjeliách
čítame, že i Máriin život bol neustále
ponorený v tichu a modlitbe. Vo
všetkom, čo sa odohrávalo v jej živote,
môžeme vnímať jej hlboké spojenie
s Bohom. V srdci zachovávala všetky
udalosti. Teda v teple jej srdca rástlo
zrnko nádeje a viery. Aj keď mnohým
veciam nerozumela, verila slovám
svojho Syna a nasledovala ho.
Nežne, trpezlivo, materinsky nám
pripomína, že je dôležité nachádzať si
čas ticha a modlitby. To je čas našej
vnútornej premeny. „Deti moje,
v tichosti srdca ostaňte s Ježišom, aby
vás on svojou láskou menil a pretváral.
Toto je, deti moje, pre vás čas milosti.
Využite ho na svoje osobné obrátenie,
pretože keď máte Boha, máte všetko.“
Povedala nám 25. júla 1998.
Modlitba a ticho sú podmienky,
v ktorých sa buduje dom na skale,
usporiadaný a zodpovedný život pre
večnosť.
V modlitbe začíname chápať, že to
najdôležitejšie v živote je láska. Láska
prijatá v modlitbe premieňa všetko
čoho sa dotkne na večné, nepominuteľné.
Aj tie najobyčajnejšie skutky sa
dotykom lásky stávajú najcennejšími
perlami.

Malá Terezka z Lisieuxu nás učí:
„Zodvihnutý špendlík z lásky môže
obrátiť človeka. Len Ježiš môže dať
skutkom takúto hodnotu.“
Tak často nájdeme v Máriiných
posolstvách to, že náš život tu na zemi
je pominuteľný a že nebo sa získava
skutkami lásky. Svedectvo stretnutia
s Bohom, ktoré budeme zdieľať
s druhými, tak ako si to praje Mária sa
odohráva v tichosti srdca naplnenom
láskou.
„Apoštoli mojej lásky, modlite sa
srdcom a skutkami prejavujte lásku
môjho Syna. Toto je pre vás jediná
nádej a to je jediná cesta k večnému
životu.“
„Vydávajte
svedectvo
s oduševnením, skutkami, láskou, svojou obetou a nadovšetko pokorou...“
„ Neželám si, aby ste život premárnili prázdnymi rečami, ale aby ste
skutkami oslavovali Boha.“ Povzbudzuje nás Mária vo svojich posolstvách.
Aby sme to dokázali, Mária potrebuje k tomu náš súhlas. S dôverou
sa jej odovzdajme. Dovoľme jej vstúpiť
do nášho života, nech nás vedie
a starostlivo bdie nad každým našim
krokom ako matka až ku nebeským
bránam.

Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme ti za ten veľký plán, ktorý máš
s ľudstvom v tejto dobe skrze Máriu. Matka naša, úplne sa ti
odovzdávame. V tvojej spoločnosti sa chceme učiť tichu
a modlitbe, v tvojom srdci chceme načúvať a žiť Ježišove slová.
Zaodej nás svojimi čnosťami, premieňaj nás na svojich apoštolov.
Celou bytosťou ti opakujeme svoje „Áno“ pre tvoje plány pokoja.
Amen.
(Terézia Gažiová)
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TICHO
„...Deti moje, v tichosti srdca ostaňte s
Ježišom, aby vás on svojou láskou menil a
pretváral. Toto je, deti moje, pre vás čas
milosti. Využite ho na svoje osobné
obrátenie, pretože keď máte Boha, máte
všetko...“ (25.07.1998)

„...Obráťte sa, deti moje, a kľaknite si
v tichosti svojho srdca. Dajte Boha do
stredu vášho bytia, aby ste tak mohli
radostne svedčiť o kráse, ktorú Boh
neprestajne dáva vášmu
životu...“ (25.5.2001)
„...Nech sa vám tento čas stane časom
modlitby a ticha. Nech si oddýchne vaše
telo a duch, aby zotrvali v Božej
láske...“ (25.11.2011)

„...Otvorte svoje srdcia darom, ktoré
vám chce darovať a v tichosti srdca sa
klaňajte môjmu Synovi Ježišovi,
ktorý dal svoj život, aby ste vy žili vo
večnosti, kam vás chce priviesť...“
(25.5.2018)
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Ďakujeme Pánovi za rok
2018, za všetky milosti
a dary, ktoré každý z nás
prijal skrze Pannu Máriu.
Ďakujeme za každú spoločnú
modlitbu a úprimne sa
tešíme, že aj v novom roku
2019 môžeme Panne Márii
spoločne darovať každú prvú
sobotu v mesiaci
na uskutočnenie
jej plánov a úmyslov.

Naše spoločné modlitbové
stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 02.02.2019.
V tento mesiac sa
budeme modliť
za všetkých, ktorí prežívajú
úzkosti, utrpenia, nepokoje
Foto: Radiopostaja Mir Medjugorje
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Foto: archív SM

KRÍŽOVÁ CESTA NA DEŇ PÔSTU
Modlitba v Getsemanskej záhrade
Kým apoštoli spia, ty sa sám modlíš, opustený.
Judáš pripravuje zradu. Si smutný. Zalieva ťa krvavý pot
a hovoríš: „Otče, nech ma minie tento kalich.“
Odpusť

mi,

že

som

často

duchovne

Stála Matka bolestivá
vedľa kríža ľútostivá,

vlažný

keď na ňom Syn milý pnel

a ospanlivý. Zmiluj sa nad všetkými, ktorí prežívajú muky
a teraz trpia. Zmiluj sa nad všetkými, ktorí sú v
smrteľnom zápase. Pošli im anjela útechy, ale aj silu, aby
ťa verne nasledovali na krížovej ceste.
Daj mi milosť, aby som ťa dnes, v deň pôstu
a modlitby, sprevádzal na tejto krížovej ceste ako Mária,

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

tvoja verná matka.
-

Zmiluj sa nad nami, Pane!
Zmiluj sa nad nami!
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Prvé zastavenie:
Pán Ježiš je odsúdený
na smrť

- Klaniame sa ti, Kriste,
a dobrorečíme ti.
- Lebo si svojím krížom
vykúpil svet.

Pilát vedel, že si nevinný, a
predsa ťa odsúdil. Nerozhodol sa pre
spravodlivosť a pravdu, neoslobodil
ťa, lebo sa bál, že stratí vládu, moc aj
vážnosť u panovníkov a u ľudu.
Nemal v srdci slobodu a nemohol sa
rozhodnúť s láskou pre spravodlivosť
a pravdu.
Ty si s láskou prijal odsúdenie,
pretože tvoje srdce bolo slobodné, lebo
si miloval, modlil sa a postil.
Obetujem ti dnes všetky
odsúdenia, ktorými som odsúdil a
odvrhol iných preto, že som nebol
slobodný, ani nemal lásku vo svojom
srdci. Obetujem ti všetky odsúdenia,
ktorými iní odsúdili mňa, a ja som na
to rovnako odpovedal odsúdením,
hnevom, zlosťou, hrozbami
a pomstou. V tento deň pôstu
a modlitby ťa prosím: osloboď mi
srdce od každého otroctva zla
a hriechu, moci a cti, materiálnych
vecí a pôžitkov, aby som mohol
milovať a odpúšťať.
Modlím sa a obetujem pôst za
všetkých mocných vo svete a za
všetkých zodpovedných v Cirkvi, aby
si ich silou pôstu a modlitby oslobodil
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pre spravodlivosť, lásku, pravdu
a pokoj. Obetujem pôst a modlitbu aj
z a v š e t ký c h , kt o r í t rp i a p re
nespravodlivé
správanie
a rozhodnutia, aby svoje odsúdenie
prijali s pokojom, aby si im uzdravil
srdcia a duše, aby pokoj zavládol
v ich srdciach aj v srdciach všetkých
ľudí.
(V tichu obetuj Pánovi osobu, pre
ktorú trpíš, aj osobu, ktorá trpí pre
teba; modli sa, odpúšťaj a nájdi silu
na odpúšťanie.)
Otčenáš...,
Sláva Otcu.
-

Zdravas‘,

Mária...,

Zmiluj sa nad nami, Pane!
Zmiluj sa nad nami!

Ach, tej Matke prežalostnej,
zarmútenej a ľútostnej,
sedmorý meč v srdci tkvel.
Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,
hlboko mi v srdce vtlač.

Druhé zastavenie:
Pán Ježiš berie kríž
na svoje plecia

- Klaniame sa ti, Kriste,
a dobrorečíme ti.
- Lebo si svojím krížom
vykúpil svet.

Kríž, na ktorom sa rozhodli, že
zomrieš, máš teraz na svojich
pleciach. Otvoril ti rany od bičovania,
ale ty ho berieš na plecia s láskou.
Slová, ktoré si hovoril ako Učiteľ
svojim učeníkom, teraz plníš
doslovne: „Kto chce byť mojím
učeníkom, nech vezme svoj kríž
a nech ma nasleduje.“ Prijal si kríž,
aby si nás naučil, ako treba znášať
kríže, a aby si nás oslobodil od našich
krížov. Vďaka ti.
V deň pôstu a modlitby ťa
prosím: daj mi vnútorné svetlo, aby
som v pokore a slobode srdca
rozpoznal všetky situácie, ktorými
som odmietal kríž a v ktorých som
svojimi slovami a správaním kládol
kríže na osoby, s ktorými žijem
a pracujem, ktoré sú mi blízke.
Priznám sa, že som často slepý
k utrpeniam, ktoré som sám zapríčinil
iným, vidím len to, čo mi robia iní,
a som nespokojný, nahnevaný,
nazlostený, vyčítam, nespravodlivo
obviňujem a klebetím. Nech sa
pôstom a modlitbou moje srdce
oslobodí a očistí, aby som bol tvojím
učeníkom a ty mojím Učiteľom.
Obetujem ti tento pôst
a modlitbu za všetkých, ktorí sú tiež

slepí k svojmu správaniu a v pýche
a závisti, žiarlivosti a závislosti kladú
ťažké kríže na plecia iných a nevidia
ich ani sa o ne nestarajú, len
vyžadujú svoju spravodlivosť, svoje
pôžitky, svoju hriešnu zábavu. Nech
pôst a modlitba očisťujú srdcia
a vnesú pokoj a poriadok do
medziľudských vzťahov.
(Obetuj tých, čo kladú kríže
utrpenia na tvoje plecia, a modli sa,
aby si spoznal tých, ktorým to ty robíš;
odpúšťaj, hľadaj silu na odpustenie!)
Otčenáš...,
Sláva Otcu.
-

Zdravas‘,

Mária...,

Zmiluj sa nad nami, Pane!
Zmiluj sa nad nami!

Ach, jak smutná, sužovaná
bola Matka požehnaná
pre Ježiša bôľneho.
Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.
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Marija Pavlovičová-Lunettiová

MÁRIINA ŠKOLA MODLITBY
Prvá
modlitba,
ktorú sme sa my, vizionári, a potom všetci
prítomní začali modliť
s Pannou Máriou, bola
modlitba
sedem
Otčenášov,
Zdravas
Mária,
Sláva
Otcu
a Verím v Boha.
Túto modlitbu sme
sa
aj
neskôr
radi
modlievali po kľačiačky
každý večer po sv. omši
a ďakovali sme Márii za
jej prítomnosť medzi
nami.

RUŽENEC
Postupne nás Panna Mária pozvala a povzbudila
k modlitbe ruženca, ktorá je jej najobľúbenejšou
modlitbou. S radosťou sme sa začali modliť radostné,
bolestné a slávnostné tajomstvá, a neskôr nás Panna
Mária pozvala, aby sme sa začali modliť aj štvrtý
ruženec, tajomstvá svetla, ku ktorým nás pozval
pápež Ján Pavol II., aby sme v modlitbe ruženca
rozjímali a žili Ježišov život. Neprešlo veľa času
a Panna Mária nás pozvala, aby sme sa modlili
ruženec každý deň.

Foto: medjugorje.ws

Keď k vám
domov príde vzácny

SVÄTÉ PÍSMO, KRÍŽ, POŽEHNANÉ PREDMETY

Mária nás povzbudila, aby sme vo svojich domovoch, vo svojich rodinách dali Sväté písmo na
priateľ, nepozeráte
viditeľné miesto a aby sme ho čítali. Spomínam si,
na to, koľko zostane,
keď nás k tomu pozvala, že každý z nás vizionárov si
koľko času s ním strávite. kúpil Sväté písmo a začal ho čítať. Kamkoľvek sme
išli – na Vrch zjavenia, na Križevac – nosili sme ho so
Nech sa Ježiš stane
sebou a radi sme ho čítali. Čítaním žalmov sme tak
Bohu vyjadrovali našu radosť z modlitby. Panna
vašim najlepším
Mária nás tiež pozvala, aby sme vo svojich domovoch
priateľom...
postavili kríž na viditeľné miesto. Povedala nám, aby
12
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strávite. Nech sa Ježiš stane vašim najlepším priateľom. Od tej chvíle sme začali
hlboký život s Ježišom, skrze Máriu sme
sa zaľúbili do Ježiša, nasledovali sme Máriine posolstvá a začali sme žiť to, čo Boh od
nás žiada skrze Máriu.
KLAŇAJTE SA JEŽIŠOVI
V OLTÁRNEJ SVIATOSTI
Nasledovali sme Máriine posolstvá
a svojimi životmi sme začali vydávať
svedectvo. Panna Mária žiadala, aby sme sa
klaňali Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti
oltárnej a my sme to začali pravidelne robiť.
Najprv sme začali ako modlitbová skupina;
adoráciou sme začali ďakovať za to, čo Boh
koná skrze Máriu. Ďakovali sme aj za to, čo
Boh koná skrze všetkých, ktorí sem prichádzajú a zažijú tu obrátenie.
PANNA MÁRIA SA NEUNAVILA

Foto: friedensgebet.at

sme mali vždy pri sebe požehnanú vec
ako znak, že patríme jej. Tak sme
medailami, ružencami a krížmi začali
svedčiť, že sme kresťania, že sme
Máriini a že Boh je v našich životoch na
prvom mieste.
CEZ MÁRIU SME SA ZAĽÚBILI DO JEŽIŠA
Panna Mária nás pozvala, aby sme
vo svojich rodinách a farnostiach
vytvárali modlitbové skupiny. Takto sme
vo svojom kresťanskom živote rástli
s Pannou Máriou a ona nás viedla. Po
nejakom čase nás pozvala, aby sme sa
každý deň modlili tri hodiny. Keď nás
o to žiadala, povedali sme jej, že je to
priveľa, čo od nás žiada, že nie sme
schopní sa toľko modliť. Ona sa len
usmiala a povedala nám: Keď k vám domov príde vzácny priateľ, nepozeráte na
to, koľko zostane, koľko času s ním
13

Počas každého zjavenia prosím Pannu
Máriu za všetkých ľudí, zvlášť mladých,
a za všetkých, ktorí prichádzajú do
Medžugoria, aby sa spasili, aby sa rozhodli
pre svätosť, tak ako sa rozhodol sv. František Assiský , ktorý osobitným spôsobom
vydával
svedectvo
o
radosti
Zmŕtvychvstalého.
Toľkokrát
vidíme
mladých, ktorí sú duchovne mŕtvi, ktorí si
vybrali ktoviečo, čo nie je dobré. Panna
Mária nás povzbudzuje, aby sme svedčili
a uvedomovali si, že Ježiš za nás zomrel na
kríži,
aby
sme
vydávali
svedectvo
o Zmŕtvychvstalom. Hoci zjavenia trvajú už
toľko rokov, Panna Mária sa neunavila. Želá si, aby sme boli jej vystretými rukami,
aby sme prinášali jej posolstvá. Preto
hovorí: Drahé deti, prihováram sa za vás
u môjho Syna. Obráťte sa. Aj dnes nám
hovorí: Drahé deti, som vaša matka, milujem vás. Využime tento čas milostí. Panna
Mária nás každý deň pozýva, aby sme sa
rozhodli pre večný život, aby sme sa
rozhodli pre Boha. Skrze ňu o to žiada jej
Syn Ježiš.

Zdroj: Medjugorje-info.com
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MEDŽUGORIE 2019
DUCHOVNÉ OBNOVY
Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné duchovné
obnovy, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2019.

18.03. – 22.03.2019

26. Medzinárodná duchovná obnova pre
organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja
a medžugorských modlitbových a humanitárnych
skupín

29.05. – 1.06.2019

7. Medzinárodná duchovná obnova za život

8.07. – 13.07.2019

24. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov

6.11. – 09.11.2019

20. Medzinárodná duchovná obnova pre manželské
páry

seminár pôstu, modlitby a mlčania
10. 03. - 15. 03. 2019.
Kontakt: Vladimir Chromek: +424 902 373 505;
e-mail: v.chromek@gmail.com

22. 09. - 27. 09. 2019.
Kontakt: Ondrej Valentin: +421 2 555 67 969;
+421903 712 534;
e-mail: skristoftour@post.sk
Viac informácií nájdete na našej stránke: www.svetlomariino.com.

S radosťou vás pozývame!
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Kto sme?
Svetlo Máriino je modlitbové
spoločenstvo. V duchu evanjelia a
posolstiev Panny Márie chceme ísť
cestou svätosti, aby náš život bol
svedectvom viery pre iných.
Chceme prinášať Ježiša – Svetlo
sveta - konkrétnym spôsobom na
tie miesta, kde žijeme. Snažíme sa
pomáhať pri obnove života viery
v našich farnostiach.

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj
plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto sa, deti moje, modlite a radujte so mnou
z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové
skupiny sú mocné a cez ne môžem, deti moje, vidieť, že Duch Svätý pôsobí vo svete.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(25.06.2004)

Modlitbové skupiny SM
Naše modlitbové skupiny
sa zvyčajne stretávajú raz za týždeň.
Spoločne sa modlia ruženec na úmysly
Panny Márie, čítajú Sväté písmo,
modlia sa za potreby blížnych.
Stretnutie zakončia zasvätením
sa Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie.

Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá










modliť sa tri ružence denne;
rozjímať evanjelium denne;
postiť sa v stredu a v piatok;
spovedať sa každý mesiac;
zúčastňovať sa na sv. omši;
často prijímať Eucharistiu, adorovať;
modliť sa za kňazov a zodpovedných v Cirkvi;
stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa;
konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym.
15

Časopis vychádza od decembra 2004
každý mesiac potom, ako Panna Mária
dá posolstvo 25-teho v mesiaci. Časopis
rozosielame cez internet, vychádza
v slovenčine, ruštine, ukrajinčine.
Prostredníctvom časopisu „Svetlo
Máriino“ sa spájame s modlitbovými
skupinami v rôznych krajinách. Modlia
sa s nami naši bratia a sestry
na Slovensku, v Českej Republike,
v
R u s k u ,
n a
Ukrajine,Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bi
elorusku, Nemecku, Rumunsku, Indii,
USA.

Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com
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INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ
SM
SLOVENSKY:
ČESKY:
RUSKY:
UKRAJINSKY:
LOTYŠSKY:
LITOVSKY:
ANGLICKY
NEMECKY:

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie.

Webová stránka
modlitbovej skupiny Svetlo Máriino

Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na
účet:
Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o.
Banka: Slovenská sporiteľňa (Erste Group bank)
číslo účtu: 5058517603 / 0900;
IBAN: SK5409000000005058517603
BIC/SWIFT: GIBASKBX
IČO: 45743304
Pán Boh zaplať

Časopis Svetlo Máriino v rôznych jazykoch môžete nájsť na www.svetlomariino.com v rubrike ČASOPIS.
V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať
vyjadrenia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu
len ľudského svedectva.

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri kopírovaní
jednotlivých
16 častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na
adrese: gospa3@gmail.com.
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