Rosarium Virginis Mariae –
RuÏenec Panny Márie
V sobotu 28. septembra 2002 Svät˘ Otec Ján Pavol II. pri modlitbe
Anjel Pána v Castel Gandolfo pripomenul veriacim mesiac október,
ktor˘ je zasväten˘ modlitbe ruÏenca. Povedal: „RuÏenec nám umoÏÀuje dokonale kontemplovaÈ Kristovu tvár – priãom treba dodaÈ – Máriin˘mi oãami. Táto modlitba má korene v srdci toho istého evanjelia,
zostáva v plnom súlade s in‰piráciou Druhého vatikánskeho koncilu
a v dokonalej línii so smerovaním
naznaãen˘m apo‰tolsk˘m listom
Novo millenio ineunte: Je nevyhnutné, aby Cirkev v novom tisícroãí
opäÈ dospela ku kontemplácii Kristovej tváre. Preto si Ïelám priviesÈ
k modlitbe ruÏenca jednotlivcov, rodiny i kresÈanské spoloãenstvá.“
âoskoro nato, v stredu 16. októbra 2002, uverejnil Svät˘ Otec Ján
Pavol II. apo‰tolsk˘ list o svätom ruÏenci s názvom „Rosarium Virginis
Mariae“. T˘m listom vyhlásil ãasov˘
úsek od októbra roku 2002 do októbra roku 2003 za „Rok ruÏenca“.
PápeÏ nás vyz˘va modliÈ sa ruÏenec
najmä za pokoj a za rodiny. ëalej
navrhuje pápeÏ v tomto liste päÈ nov˘ch ruÏencov˘ch tajomstiev s názvom „tajomstvá svetla“.
PápeÏ sa rozhodol k tradiãn˘m ta-

jomstvám ruÏenca (radostné, bolestné, slávnostné) pripojiÈ e‰te ìal‰ie
tajomstvá, tajomstvá svetla – ako ich
naz˘va –, ktoré spoãívajú na niektor˘ch v˘znamn˘ch udalostiach JeÏi‰ovho verejného Ïivota. Do tohto
doplnenia zahrnul Svät˘ Otec tajomstvá Kristovho verejného Ïivota
medzi krstom v Jordáne a udalosÈami utrpenia. „Tajomstvá svetla“ sú
tieto: krst v Jordáne, Kristovo sebazjavenie na svadbe v Káne, hlásanie
BoÏieho kráºovstva s v˘zvou na obrátenie, premenenie na vrchu Tábor
a ustanovenie Eucharistie ako sviatosti veºkonoãného tajomstva. Toto
doplnenie tajomstiev ponecháva na
slobodnej vôli jednotlivcov a spoloãenstiev.
PápeÏ vyz˘va celé cirkevné spoloãenstvo, aby sa modlilo tajomstvá
svetla po radostn˘ch tajomstvách.
To znamená, Ïe tajomstvá svetla sa
budeme modliÈ medzi radostn˘mi
a bolestn˘mi tajomstvami, a navrhuje, aby sme sa tieto tajomstvá
modlievali vo ‰tvrtok. Ak sa nemoÏno pomodliÈ naraz cel˘ ruÏenec, navrhuje pápeÏ rozdeliÈ ho na jednotlivé dni v t˘Ïdni, takÏe jednotlivé dni
nadobudnú urãit˘ duchovn˘ obsah,
podobn˘ tomu, ktor˘ jednotliv˘m
obdobiam roka dodáva liturgia.

Láska
Rozhovor s Ivanom Dragiãeviãom
22. 8. 2002 vo Fatimskej kaplnke
v Bierbaume – Trössingu v Rakúsku

BOH MÁ BYË
NA PRVOM
MIESTE

Ivan, môÏe‰ nám povedaÈ nieão
o zjaveniach?
Zjavenia e‰te trvajú, a to kaÏd˘ deÀ
o 18.40 h. Pri kaÏdodenn˘ch stretnutiach s Matkou BoÏou neviem predvídaÈ, ako dlho zjavenia e‰te potrvajú.
MôÏem iba povedaÈ, Ïe Mária, Vicka
a ja máme e‰te stále kaÏdodenné zjavenia. Stretnutia s Matkou BoÏou sú
rozhovory: rozprávam sa s Àou a ona
hovorí so mnou. Hovorí so mnou
o niektor˘ch osobn˘ch témach. Radí
mi, ão by bolo lep‰ie. A to je súãasÈ
‰koly, ktorú nav‰tevujem a kde sa
uãím byÈ lep‰í. KaÏdá matka musí
svojim deÈom neustále opakovaÈ, aby
nezabudli. Tak opakuje Matka BoÏia
aj nám a uãí nás.
TakÏe posolstvá sú predov‰et26

k˘m pre teba, pre tvoju rodinu
a pre t˘ch, s ktor˘mi Ïije‰?
Posolstvá sú pre mÀa a pre moju
rodinu, a je to nieão iné neÏ posolstvá, ktoré dáva Matka BoÏia celému svetu. Posolstvami, ktoré dostávam osobne, ma Matka BoÏia vedie
spolu s mojou rodinou a kaÏd˘ deÀ
nám ukazuje cestu, po ktorej máme
kráãaÈ. Matka BoÏia by nás chcela
viesÈ za ruku a chrániÈ nás od vonkaj‰ích vplyvov dne‰ného moderného
sveta.
Ktoré sú hlavné posolstvá pre
tvoju rodinu?
Povedal by som, Ïe prv˘m posolstvom je modlitba, a to rodinná modlitba, potom spoloãenstvo v rámci rodiny, rozhovory, napomenutia, odmietanie v‰etkého negatívneho, lep‰ie porozumenie, ãítanie a rozjímanie
o Svätom písme. Keì sa v modlitbe
stretávame s Bohom, potom nás vedie aj Boh sám, tak ako Matka BoÏia.
To je najlep‰ia cesta, aby sme bezpeãne kráãali svetom.

Láska
Dáva tvojím prostredníctvom
Matka BoÏia posolstvá aj in˘m,
farnosti, celému svetu?
Matka BoÏia dala cezo mÀa posolstvá aj pre v‰etk˘ch. Jeden deÀ pred
koncom stretnutia mládeÏe v MedÏugorí, v pondelok 5. 8. 2002, dala na
Vrchu zjavenia posolstvo, v ktorom
nás v‰etk˘ch pozvala k svätosti, najmä k svätosti v rodine, k viere a zboÏnosti v rodinách a k sv. om‰i ako centru Ïivota. Vieme, Ïe Matka BoÏia
prostredníctvom Márie pravidelne –
kaÏdého 25. v mesiaci – dáva posolstvo celému svetu. T˘mito posolstvami by Matka BoÏia chcela prebudiÈ
svet a uzdraviÈ ho zo v‰etkého zla. To
sa môÏe staÈ iba duchovn˘m uzdravením. âlovek a ºudstvo sa dnes skutoãne nachádzajú v duchovnej slepo-

te, v ktorej duchovne zaspali. Preto
prichádza Matka BoÏia. Chcela by
svet na‰ím prostredníctvom z tejto
duchovnej kómy prebraÈ. Chcela by
nám ukázaÈ svetlo a posilniÈ nás vo
viere. Je veºmi dôleÏité zdôrazÀovaÈ
to najmä v tomto materialistickom
svete. Matka BoÏia by chcela zdôrazniÈ, Ïe po tejto ceste nemáme ísÈ, lebo tak nedosiahneme svoj cieº. Musíme preto daÈ v‰etko na svoje miesto:
Boh má byÈ na prvom mieste, a z toho sa musí vychádzaÈ.
Vie‰ sa rozpamätaÈ na prvé dni,
keì Matka BoÏia pri‰la na Vrch
zjavenia? Aké hlavné posolstvá
vtedy dala?
Prvé dni zjavenia vzbudili vo v‰etk˘ch veºkú zvedavosÈ, lebo kaÏdá mi-

Ivan Dragiãeviã poãas zjavenia 22. 8. 2002 vo Fatimskej kaplnke v Bierbaume
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núta priná‰ala novú udalosÈ. V prv˘ch
dÀoch zjavení nám dala Matka BoÏia
pre svet tie najdôleÏitej‰ie posolstvá,
a to sú posolstvá pokoja a modlitby.
Pokoj je základná v˘zbroj, lebo bez pokoja v nás, v blíÏnych, v rodinách nemôÏeme oãakávaÈ, Ïe bude pokoj na
28

svete. Pokoj je vÏdy
v˘chodiskov˘m bodom, základom, na
ktorom sa stavia
v‰etko ostatné. Ak
my sami so sebou
nie sme v pokoji, ako
sa potom môÏeme
srdcom modliÈ. Iba
zo srdca prichádza
pokoj. Boh je ná‰
jedin˘ pokoj, a to
znamená, Ïe musíme
najprv jeho prijaÈ
a Ïe sa musíme otvoriÈ pre pokoj. Tak budeme vÏdy pripravení a otvorení pre milosti, ktoré nám Boh
plnou mierou dáva.
Veºmi dôleÏité je e‰te
zdôrazniÈ: ak chceme maÈ nieão hneì,
hovoríme – BoÏe, daj
mi to hneì, Matka
BoÏia, pomôÏ mi teraz, nemôÏem ãakaÈ.
No my musíme maÈ
trpezlivosÈ, lebo na‰e
Ïiadosti sa nesplnia
vtedy, keì si ich vyprosujeme a keì ich
chceme, ale dostaneme ich vtedy, keì
to chce Boh. Takto
budeme môcÈ ísÈ ìalej len vtedy, keì sa otvoríme Bohu
a jeho milosti tak, Ïe vloÏíme v‰etko
do jeho rúk a v‰etko mu prenecháme.
Na zaãiatku zjavení bol teda v‰eobecn˘m posolstvom pokoj a modlitba, ale nielen vtedy, ale aj po v‰etk˘ch t˘ch 21 rokov. Neslobodno za-
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búdaÈ ani na ostatné posolstvá, ako
posolstvo o obrátení, o pevnej viere,
pokání, pôste, láske a nádeji. Av‰ak
posolstvo pokoja a modlitby spája
v‰etky ostatné posolstvá, a preto je
najdôleÏitej‰ie zo v‰etk˘ch, ku ktor˘m
nás Matka BoÏia po cel˘ tento ãas
poz˘va.
âo si ty osobne myslí‰, preão
pri‰la Matka BoÏia?
Matka BoÏia dala hneì na zaãiatku
zjavení odpoveì, preão pri‰la. Povedala: „Drahé deti! Prichádzam, lebo
ma posiela môj Syn, aby som vám
pomohla.“ Prvé slová, ktoré vyslovila,
boli iba tieto tri: „Pokoj, pokoj, pokoj!“ Matka BoÏia ìalej povedala, Ïe
pokoj má byÈ medzi ºuìmi – medzi
nimi navzájom a medzi ºuìmi a Bohom. To nám najlep‰ie dokazuje, preão Matka BoÏia vôbec prichádza.
Matka BoÏia má plány s nami v‰etk˘mi a so svetom. Preão to v‰etko tak
dlho trvá, to zasa vysvetºuje v jednom
posolstve: „Drahé deti! Môj Syn mi
dovolil, aby som s vami ostala tak
dlho, lebo by som vás chcela uãiÈ
a viesÈ.“ To v‰etko nám dokazuje, Ïe
má plán, ktor˘ chce naozaj uskutoãniÈ. Av‰ak na to, aby ho mohla uskutoãniÈ, potrebuje nás, lebo to môÏe
urobiÈ iba s nami. Ak sme jej doteraz
pri uskutoãÀovaní jej plánu nepomáhali, tak urãite môÏeme e‰te teraz
zaãaÈ, lebo nikdy nie je neskoro.
MôÏe‰ nám povedaÈ nieão o zjaveniach na vrchu a o tvojej modlitbovej skupine?
Na‰a skupina sa skladá z dvadsiatich úãastníkov. Zaãali sme spontán-

ne 4. 7. 1982 a odvtedy aÏ podnes
sme ostali pokope. Na‰ím jedin˘m cieºom je, aby na‰e modlitby pomáhali
Matke BoÏej pri uskutoãÀovaní jej
plánov a aby sme osobne prostredníctvom modlitby väã‰mi rástli. Stretávame sa a modlíme sa a Matka BoÏia prichádza na na‰e stretnutia v dohodnutom ãase, vtedy, keì to povie.
Matka BoÏia odporúãa zakladanie
modlitbov˘ch skupín. Îelá si najmä,
aby kÀazi zakladali vo svojich farnostiach modlitbové skupiny a aby ich
viedli.
Matka BoÏia hovorí, Ïe aj jednoduchí ºudia môÏu viesÈ modlitbové skupiny, ale musia byÈ duchovne zaloÏení a v spojení s kÀazom. Modlitbové
skupiny sú dnes urãite dôleÏité pre
celú Cirkev. Je to nová injekcia, ktorá
Cirkev oÏivuje, ktorá jej dáva nov˘
poãiatok a novú silu. Preto Matka BoÏia tak veºmi zdôrazÀuje v˘znam
modlitbov˘ch skupín.
Povedal si, Ïe va‰a modlitbová
skupina sa modlí predov‰etk˘m
za uskutoãnenie plánov Matky BoÏej. Myslí‰ si, Ïe aj ostatné modlitbové skupiny by sa mali modliÈ
za uskutoãnenie plánov Matky BoÏej?
Áno. To je podnet pre v‰etk˘ch,
aby sa modlili za Ïiadosti Matky BoÏej. Nemodlíme sa iba za Ïiadosti
Matky BoÏej, ale ona nás aj prosí, aby
sme sa modlili za kÀazov, za biskupov, za pápeÏa, za chor˘ch, za obrátenie hrie‰nikov, za t˘ch, ão nemajú
nikoho, za vydedencov, za pokoj v rodinách, za pokoj vo svete. Poz˘va
nás, aby sme sa – kºaãiac pred krí29
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Ïom – modlievali v‰etky tri ãasti ruÏenca. Poz˘va nás, aby sme raz za
mesiac chodievali ako modlitbová
skupina na poklonu. A aby sme raz za
mesiac i‰li na spoveì, na prvú alebo
poslednú sobotu v mesiaci.
Toho roku pri‰lo do MedÏugoria
veºa ºudí z celého sveta. âo by si
rád povedal t˘m, ktorí tu uÏ raz
boli alebo o MedÏugorí poãuli?
Myslím, Ïe pútnici prichádzajúci do
MedÏugoria neboli k tomu donútení,
ale Ïe cítili osobne v srdci volanie
Matky BoÏej alebo volanie Boha.
V‰etci, ktorí pri‰li a otvorili si srdcia
pre Matku BoÏiu, keì sa vrátili domov, stali sa misionármi a apo‰tolmi
posolstiev Matky BoÏej. Aj my sme
pozvaní staÈ sa apo‰tolmi, ktorí nesú
posolstvá ìalej a pomáhajú druh˘m.
To je dnes v˘zva pre nás v‰etk˘ch.
Má Matka BoÏia plán pre kaÏdého osobne?
Má osobn˘ plán pre kaÏdého. Je dôleÏité, aby sme boli pre tieto plány
otvorení a dbali o to, ão si Boh od nás
Ïelá; lebo to nie je iba jeden plán,
môÏe ich byÈ aj viac. Preto musíme
byÈ pripravení na v‰etko, ão si od nás
Boh Ïelá: zajtra, dnes, veãer, o päÈ
mesiacov, o päÈ rokov. Keì príde ten
ãas a my pocítime v srdci BoÏí hlas,
potom spoznáme sami svoju úlohu,
ktorú Boh od nás Ïiada. Matka BoÏia
nás poãas celej tejto doby zjavení pripravuje pre to, ão by nám chcela daÈ.
Znamená to, Ïe kaÏd˘ z nás musí povedaÈ svoje ÁNO, aby sa mohol uskutoãniÈ BoÏí plán s Cirkvou?
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My sme Cirkev, a to Ïivá Cirkev.
Preto musíme v tomto ãase veºk˘ch
kríz – tak v rodinách ako aj vo svete –
byÈ pripravení. Matka BoÏia hovorí, Ïe
kríza neznamená zánik, ale iba varovanie, aby sme zaãali daão meniÈ.
Kríza je znakom, Ïe sme poblúdili, Ïe
sme sa dostali do slepej uliãky, Ïe sa
musíme vrátiÈ k Bohu a kráãaÈ spoloãne s ním t˘mto Ïivotom.
Ako pociÈuje‰ osobne BoÏie milosrdenstvo na ceste s Bohom
a Matkou BoÏou?
Práve tento 21. rok zjavení je pre
mÀa veºk˘m milosrdenstvom, Ïe
môÏem byÈ pri Matke BoÏej v jej ‰kole pokoja, lásky a modlitby. O milosrdenstve môÏeme zo samého slova
milosrdenstvo veºa rozpoznaÈ, lebo
obsahuje mnohé veci. Vezmime si iba
príklad – môcÈ vidieÈ Matku BoÏiu.
Keby ste mohli Matku BoÏiu vidieÈ ão
i len sekundu – zdôrazÀujem, iba sekundu – neviem, ãi by bol pre vás Ïivot na zemi ão len trochu zaujímav˘.
Vedeli by ste si predstaviÈ, koºk˘ prúd
lásky a milosrdenstva pretiekol poãas
t˘chto 21 rokov zjavení. Boh je vÏdy
milosrdn˘, Matka BoÏia je vÏdy plná
lásky a prejavuje nám to kaÏd˘ deÀ.
Veºa ºudí nechápe, ão znamená milosrdenstvo. Nevedia, ão znamenajú
dary Ducha Svätého a ãas milosti,
o ktorom Matka BoÏia vraví, Ïe je to
práve dnes a v tento ãas. ªudia to
veºmi ºahko prehliadajú a neusilujú sa
to pochopiÈ. Nechápu to ani kÀazi,
ktorí majú za úlohu ºuìom vysvetºovaÈ, kedy ide naozaj o milosrdenstvo.
(Rozhovor viedol Fra Ignaz Domej)

NÁV·TEVY BISKUPOV
Na jeseÀ r. 2002 nav‰tívili MedÏugorie Mons. Pearce Lacey, biskup z Toronta, a biskup George Pearce
z ostrovov FidÏi. O MedÏugorí sa vyjadril takto: „Nemám pochybnosti o dôveryhodnosti MedÏugoria. KÀazom, ktorí sa ma vypytujú, vravím: Choìte a sadnite
si do spovednice, a zaÏijete zázrak nad zázraky. Srdcom a du‰ou medÏugorsk˘ch posolstiev sú urãite
Eucharistia a sviatosÈ zmierenia.“
NOVINÁRI V MEDÎUGORÍ
MedÏugie a Mostar nav‰tívili 9. a 10. októbra 2002
sedemnásti novinári z USA, Kanady, Bolívie, Peru,
Argentíny, Brazílie, Sudánu, Tanzánie, Indie, Pakistanu, Litvy, Albánska a Nemecka. Náv‰tevu svojich
ãlenov zorganizovalo Medzinárodné zdruÏenie katolíckych novinárov (UCIP) so sídlom v Îeneve.

UMELCI V MEDÎUGORÍ
3. novembra 2002 sa uskutoãnilo pod zá‰titou
farského úradu v MedÏugorí stretnutie 30 umelcov
(maliarov, sochárov, grafikov) z viacer˘ch krajín.
Umelci chcú vytvoriÈ a darovaÈ diela, ktoré sa neskôr vyuÏijú pri stavbe rehabilitaãného centra, ktoré
bude napojené na franti‰kánsku záhradu.

MODLITBOVÉ STRETNUTIE K≈AZOV
8. medzinárodné stretnutie kÀazov sa uskutoãní
od 30. júna do 5. júla 2003. Téma stretnutia je: „SluÏobník Eucharistie“. PrihlásiÈ sa moÏno e-mailom
na adrese: medjugorje-mir@medjugorje.hr, alebo
telefonicky na ãísle: 00387 36 651 988. Záujemcom
poskytneme informácie aj prostredníctvom na‰ej
organizácie na tel. ãísle: 02-52964109.
STANICA PRVEJ POMOCI
V MedÏugorí 12. novembra 2002 slávnostne otvorili novú budovu stanice prvej pomoci, ktorú sponzorsky postavila Nadácia Donum Dei. Na otvorení
sa spolu s vizionárom Ivanom Dragiãeviãom zúãastnili aj zakladateº nadácie americk˘ podnikateº
Joseph Canizaro a riaditeº nadácie Danny Abramowitz.
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Oznamy

Eco di Medjugorje – Medžugorské ozveny
Okrem ná‰ho ãasopisu MEDJUGORJE vychádza v slovenãine aj ìal‰í známy informaãn˘ ãasopis o udalostiach v MedÏugorí, MedÏugorské ozveny. Tento dvojmesaãník
priná‰a posolstvá Panny Márie Kráºovnej pokoja, zamyslenia k posolstvám, správy
z MedÏugoria, informácie zo Ïivota Cirkvi. Vychádza v 17 jazykoch, z talianskeho originálu sa prekladá do slovenãiny od roku 1999. Tlaãí sa na novinovom papieri, vydáva
a roz‰iruje ho obãianske zdruÏenie Mediatrix. Aj pri tomto ãasopise sú náklady na v˘robu a distribúciu hradené z dobrovoºn˘ch príspevkov. âasopis si moÏno písomne objednaÈ na adrese: MedÏugorské ozveny, P. O. Box 40, 840 09 Bratislava 49 alebo
cez internet elektronickou po‰tou: mediatrix@stonline.sk. a http://www.medzugorie.sk

Zborník z 13. medzinárodného
festivalu mládeže
Roku 2002 sa uskutoãnilo uÏ 13. medzinárodné modlitbové stretnutie mládeÏe. Z tohto podujatia teraz kniÏne vychádza zborník predná‰ok a svedectiev, ktoré odzneli na
podujatí. Je to prepis na základe simultánneho prekladu, ktor˘ zaznamenal, spracoval
a vydal vo vlastnom vydavateºstve Juraj Mrocek. Pre na‰ich ãitateºov sme zakúpili niekoºko v˘tlaãkov. KniÏku s názvom S Máriou svedãiÈ pokoj a radosÈ si môÏete objednaÈ na priloÏenom objednávkovom lístku, alebo telefonicky na na‰ej odkazovej sluÏbe
(tel: 02-52927210), alebo na na‰ej internetovej adrese: www.marianskecentrum.sk Zborník sa predáva v obchodnej sieti za 100,- SK.

Nové vydanie knižky POSOLSTVÁ
V marci bude znovu k dispozícii nové doplnené a prepracované vydanie posolstiev
Matky BoÏej z MedÏugoria. Okrem úplného prehºadu ‰tvrtkov˘ch a mesaãn˘ch posolstiev obsahuje aj struãn˘ opis udalostí v MedÏugorí a charakteristiky jednotliv˘ch vizionárov. V˘robné náklady predstavujú 108,- SK.

Znovu možnosť poukázať 1% zaplatenej
dane z príjmov
Aj v tomto roku je moÏnosÈ poukázaÈ ãasÈ vami zaplatenej dane z príjmov pre na‰u
organizáciu. Mariánske centrum MedÏugorie je zapísané v Notárskom centrálnom registri urãen˘ch právnick˘ch osôb, ktor˘m je moÏné poslaÈ ãasÈ zaplatenej dane pod
znaãkou UP 1290/2002. ëakujeme v‰etk˘m, ktorí nám v minulom roku poslali ãasÈ svojej dane. V roku 2002 sme z daÀov˘ch úradov takto dostali celkom 26.768,- SK. E‰te
raz v‰etk˘m priaznivcom zo srdca ìakujeme a prosíme o podporu aj v tomto roku.
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Obrázková knižka
o Medžugorí

Nová
kniha

MARIÁNSKE CENTRUM MEDÎUGORIE V SPOLUPRÁCI
S MODLITBOVOU AKCIOU VIEDE≈ PONÚKA NOV¯ OBV˘robné náklady
RÁZKOV¯ DOKUMENT „MEDÎUGORIE V OBRAZOCH“. predstavujú
480 SK
P. Tomislav Pervan, b˘val˘ medÏugorsk˘ farár, prirovnal
v˘znam medÏugorsk˘ch zjavení k novej kapitole Skutkov
apo‰tolov v súãasnom svete. Táto obrázková kniÏka vychádza súãasne v nemãine, chorvátãine, slovinãine, talianãine, francúz‰tine a slovenãine. Pôvodne sme poãítali, Ïe
ju budeme maÈ uÏ k Vianociam roku 2002, av‰ak z technick˘ch príãin sa bude distribuovaÈ aÏ vo februári 2003.
Veríme, Ïe tento dokument pomôÏe priblíÏiÈ aj na‰im ãitateºom krásnu atmosféru tohto milostivého miesta.

Knihu si moÏno objednaÈ
písomne na adrese:
Mariánske centrum
MedÏugorie
Franti‰kánska 2
811 01 Bratislava 1
alebo telefonicky na ãísle
na‰ej odkazovej sluÏby:
02 – 52 92 72 10
alebo prostredníctvom
internetu na adrese:
www.marianskecentrum.sk
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MEDJUGORJE –

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. októbra 2002 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam k modlitbe. Milé deti,
verte, Ïe jednoduchou modlitbou moÏno konaÈ zázraky. Prostredníctvom modlitby
otvárate svoje srdce Bohu, a on robí zázraky vo va‰om Ïivote. Keì vidíte tieto plody, napæÀa sa va‰e srdce radosÈou a vìaãnosÈou voãi Bohu za v‰etko, ão koná vo
va‰om Ïivote, a cez vás aj druh˘m. Modlite sa a verte, milé deti, Boh vám dáva
milosti, ale vy ich nevidíte. Modlite sa a potom ich uvidíte. Nech vá‰ deÀ napæÀa
modlitba a vìaka za v‰etko, ão vám Boh dáva. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje
pozvanie!“
25. novembra 2002 – „Drahé deti! Vyz˘vam vás aj dnes na obrátenie. Otvorte
svoje srdce, milé deti, vo svätej spovedi Bohu a pripravte si du‰u, aby sa mohol vo
va‰om srdci znovu narodiÈ mal˘ JeÏi‰. Dovoºte mu, aby vás pretvoril a zaviedol
na cestu pokoja a radosti. Milé deti, rozhodnite sa pre modlitbu. Najmä teraz,
v tomto milostivom ãase, nech va‰e srdce túÏi po modlitbe. Som vám nablízku
a prihováram sa pred Bohom za vás v‰etk˘ch. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje
pozvanie!“
25. decembra 2002 – „Drahé deti! Toto je ãas veºk˘ch milostí, ale aj ãas veºk˘ch
skú‰ok pre v‰etk˘ch, ktorí chcú nasledovaÈ cestu pokoja. Preto vás znovu, milé deti, poz˘vam: modlite sa, modlite sa, modlite sa nie slovami, ale srdcom. PreÏívajte
moje posolstvá a kajajte sa. Uvedomte si tento dar, Ïe mi Boh dovolil byÈ s vami,
zvlá‰È dnes, keì vo svojich rukách mám malého JeÏi‰a – Kráºa pokoja. Chcem vám
daÈ pokoj, aby ste ho niesli vo svojich srdciach, a darujte ho druh˘m, k˘m BoÏí pokoj nezavládne vo svete. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUÎBA
Najnov‰ie mesaãné posolstvo Matky BoÏej z MedÏugoria sa môÏete dozvedieÈ aj prostredníctvom na‰ej odkazovej sluÏby. UÏ od 26. dÀa v mesiaci je
najnov‰ie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom telefónnom ãísle:

02 / 52 92 72 10
Na toto ãíslo moÏno volaÈ z domova i zo zahraniãia za cenu obyãajn˘ch telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, ãasopis a ìal‰ie správy môÏete nájsÈ
aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
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