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čo záleží na nejakej novej postieľke a skrinke. Nejak si dám rady.
Hlavne, že mám Pána Ježiša.
A veselo som pokračovala v práci.
O pár dní prišiel za mnou
manžel a hovorí mi: „Počuj, myslím, že by bolo dobré, keby sme
kúpili novú postieľku a napadlo
mi, že i skrinka by sa zišla. Čo na
to povieš?!“
Tá zmena ma prekvapila a potešila. Boh dal manželovi dokonca myšlienku na skrinku, ktorú
som ani nestihla predtým spomenúť. Mala som radosť z toho, že sa
tento problém vyriešil, ale ešte
väčšiu z objavu: Strata pre Ježiša
= zisk – nemyslím tým ten vonkajší, ale ten, ktorý je ľudským
očiam skrytý. Človek získa pokoj,
ktorý mu svet dať nemôže a tiež si
uloží poklad v nebi.
Skúste a presvedčte sa o tom

aj vy! Potom budeme mať po celú
večnosť radosť, že sme i také situácie využili vo viere.
Andrea

Pán Ježiš mi pomohol
Jeden večer, keď som už mal
upratanú izbu, vbehla do nej
moja malá sestrička a rozhádzala
všetky hračky. Keď som to zbadal, prišla na mňa veľká zlosť. Ale
pomyslel som si na Pána Ježiša a
zlosť ma začala prechádzať.
Usmial som sa na ňu a všetko
som bez šomrania upratal. Pán
Ježiš mi pomohol premôcť hnev!
Samuel, 9 rokov

Pozvi Pána Ježiša do svojho problému
Moja mama dostala ako dar-

Modlíme sa za obrátenie, duchovné
prebudenie a záchranu Slovenska.
Podstatou je konať pokánie za seba
i za národ a s naliehavosťou volať k
Bohu za záchranu slovenského národa.
Boh sľubuje, že ak národ bude konať
pokánie v úprimnej modlitbe, a tak sa
bude nepretržite modliť, slovenský národ
bude zachránený pred autogenocídou
- homosexualizmom, gender ideológiou
a juvenilnou justíciou, ktorá odoberá deti
z dobrých rodín bez udania vážneho
dôvodu. Modlitbový zápas tvorí:

upozorniť, aby ľudia chorí a spútaní
otrockými okovami zlého (alkoholom,
hracími automatmi, nečistým duchom,
okultnými putami) s veľkou vierou prosili
Pána Ježiša za oslobodenie a s vierou
prijímali v túto hodinu požehnanie. Počas
sv. hodiny, aj počas modlitbovej stráže,
je dôležité mať konkrétny úmysel, za čo
sa modliť. Počas modlitby si uvedomovať
Božiu prítomnosť a pravdu, že „Bohu nič
nie je nemožné“ (Lk 1,37) a so živou
vierou sa na Neho obrátiť. Vzorom pre túto
modlitbu nech sú nám Abrahám, Jakub,
Mojžiš, Eliáš, Nehemiáš, Judit a Panna
Mária.

1. Svätá hodina od 20:00 do 21:00 hod.
je pre všetkých modlitebníkov spoločná,
modlí sa ju každý tam, kde je. Ideálne
je, keď sa kresťanské rodiny modlia svätú
hodinu spoločne. Je možné sa modliť sv.
ruženec, spievať kresťanské piesne, čítať
z Písma alebo použiť modlitbové modely
pre svätenie nedele. O 21:00 hod. dávajú
niektorí biskupi a kňazi požehnanie,
predovšetkým modliacim sa. Je dobré

2. Modlitbová stráž. Jednu modlitbovú
skupinu tvorí 23 ľudí. Každý člen má jednu
konkrétnu hodinu dňa modlitbovú stráž
(20:00 – 21:00 hod. je spoločná). Takto
sa modlí celý deň nepretržite. Za skupinu
je jeden zodpovedný. Je dobré, aby všetci
mali zoznam svojej modlitbovej skupiny.
Táto skupina sa modlí nepretržite týždeň
(7 dní) svoje modlitbové stráže. Potom má
tri týždne prestávku. Medzitým sa modlia

Motivácia

ček automatický zavárací hrniec.
V sezóne sme ho naložili asi 18
kompótmi, doliali doplna vodu a
snažili sme sa ho zapnúť. Lenže
márne. Dlho som zapínala a vypínala tlačidlo „ON”, nastavovala
časovač, kontrolovala elektrické
káble..., a nič.
Po hodine beznádeje sme sa
zhodli na tom, že kompóty vyberieme a hrniec pôjdeme reklamovať. A v tom ma napadla myšlienka, že čo som to ja za kresťanka, keď sa už hodinu svojimi silami snažím a ani ten hrniec nepožehnám a nepozvem k sebe Pána
Ježiša. Prežehnala som hrniec
znakom kríža, skúsila som stlačiť
„ON” - a hrniec zasvietil a fungoval!
Tešili sme sa z viditeľnej Božej
moci. Keby som to nevidela a
nezažila, asi neuverím.
Zuzana

iné tri skupiny vždy po týždni. Aktivista
každej skupiny, nielen stráže zorganizuje,
ale aj bdie nad tým, aby sa v tomto rytme
modlili celý rok. Stráže sa striedajú vždy v
nedeľu o 21:00 hod.

Režim modlitbových skupín:
1. týždeň: Bratislava a okolie,
2. týždeň: Považská Bystrica a okolie,
3. týždeň: Žilina a okolie,
4. týždeň: Nitra, Galanta, Lučenec a iné.
Odporúča sa: Pred 7-dňovou strážou,
najlepšie v nedeľu, sa skupina stretne a
podajú sa návrhy, za čo je potrebné sa
modliť. Je dobré, aby sa na modlitbách
bojovalo za aktuálne problémy vo svojom
najbližšom okolí (napr. za problémy rodiny,
za zamestnanie, za obrátenie nejakého
človeka, za uzdravenie, za oslobodenie
od alkoholu, za obrátenie kňaza...). Môže
sa lósom určiť úmysel, ak je viac návrhov.
Po skončení 7-dňovej modlitbovej stráže
sa skupina (v nedeľu) podelí so svojimi
skúsenosťami z modlitbového zápasu.

Modlitba vytrvalá, pokorná a vrúcna dosiahne bez pochýb nebo, z ktorého sa nikdy nevráti nevyslyšaná. (Sv. Bernard)
„Slovensko nezachráni nikto, iba Boh. Ale On to neurobí bez Teba!” (citát otca biskupa Rudolfa Baláža, 12. 7.1997, Žilina)
Toto sú výzvy ktoré by mal každý kresťan zodpovedne realizovať.
Kontaktná adresa: Eva Somrová, Sládkovičová 586, 017 01 Považská Bystrica.
Prosíme Vás, pošlite nám vaše svedectvá a skúsenosti s modlitbou. Tento časopis si robíte sami.
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„P     .“
A  , P
Pôstne rozjímanie
Ježiš sa pred svojou smrťou pri
poslednej večeri modlil túto modlitbu: „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam,
kde som ja, aby videli moju slávu,
ktorú si mi dal, lebo si ma miloval
pred stvorením sveta.“ (Jn 17,24)
A teraz, keď je už Ježiš v sláve
svojho Otca, ti hovorí: „Pripravil
som ti miesto v nebi.“
Čo znamená mať pripravené
miesto v nebi a čo znamená mať
miesto na zemi? Tu na zemi sú
rôzne choroby, zima, problémy v
medziľudských vzťahoch, egoizmus, cynizmus, podvádzanie... Čo
tu z toho človek má? Bez vzťahu
k Bohu je všetko len márnosť. Našťastie to všetko raz skončí. A
príde smrť. My máme preto tento
život prijímať ako kríž, šancu zachraňovať nesmrteľné duše.
Ježiš hovorí: „Pripravil som ti
miesto v nebi!“ Každý z nás sa
môže osobne nad tým zamyslieť:
Ale za čo, Pane? Za moje hriechy,
za moju lenivosť? Za čo mi to dávaš? Za to, že ťa nemilujem? I keď
ťa chcem milovať, tak nakoniec
ani moja láska nie je čistá, je pre-

siaknutá egoizmom, lenivosťou,
polovičatosťou, hľadaním seba
samého. Za toto mám mať pripravené miesto v nebi? Za moje
hriechy, ktorými som ťa duchovne ukrižoval? Za neveru, za
zrieknutia sa Teba, hoci len v maličkostiach, za ľahostajnosť voči
Tebe a za stále chorobné sa motanie len okolo svojho ega (?) beda, keby sa ho len niekto dotkol; len sa niekto škaredo pozrie,
zvýši hlas... už má človek pomaly
depresie. Ale že je Kristus ukrižovávaný v mojej duši, voči tomu
som ľahostajný. Tak za čo mám
nebo? Len sa pohnem a už hreším, pohnem sa a už druhých
kritizujem, odsudzujem v srdci,
povyšujem sa. Som ako nádoba
plná špiny - egoizmu, ktorý sleduje svoje záujmy. Človek si zasluhuje trest. Smrť za hriech je
spravodlivá. A Ježiš prichádza do
tejto špiny a berie všetky hriechy
na seba a hovorí mi: „Pripravil
som ti miesto v nebi.“ Pane, ale to
hraničí až s bláznovstvom z Tvojej strany! Za čo?
Človek nemá ani kvapku

vďačnosti, nepoďakuje ani za
zdravie. Koľko ľudí je slepých,
majú odrezané nohy alebo rôzne
choroby! Človek má zdravie a
berie to ako samozrejmosť, ani
nepoďakuje. Príde však nejaká
maličkosť, a už dvíha päsť voči
Bohu. Zlý nás oklame, my mu
uveríme a slúžime mu, ale Bohu
sa vzpierame. Keď sa má človek
zriecť vlastnej vôle - ale kvôli
svojmu dobru časnému i večnému - „starý človek“ to nechce.
„Ja som ti pripravil miesto v
nebi!“ Miesto toho by bolo potrebné vziať bič, palicu - patrí mi
bitie, utrpenie..., ale Ježiš to berie
na seba. A ďalej taká ľahostajnosť! Za čo mi to dávaš, Pane?
Musím sa hanbiť. Keď sa pozriem
Ježišovi do tváre, na tŕňovú korunu, a ja si chodím, akoby ani Ježiša nebolo, cynicky bojkotujem
realitu, čo On za mňa vytrpel,
ako sa ponížil. A idem si ďalej.
Nezaujíma ma to. Ježiš hovorí:
„Nasleduj ma!“ Ale kdeže, idem
si svojimi cestami. „Pripravil som

ti miesto v nebi.“ Za čo?
Pane, patrí mi hanba, že Ti ani
nepoďakujem. Ty si mi pripravil
miesto v nebi - a to nie je nejaká
jednorazová odmena, to je večné
šťastie. A ja v ňom mám žiť. Veď
ja som Ťa nemiloval. Som vlažný
a chladný. Uvedomím si: O akej
láske môže byť reč? Bod mrazu.
A čo Ježiš pre mňa vytrpel? Bičovanie - každá rana za hriechy
nečistoty, nečisté myšlienky, pohľady. Tŕňová koruna, sliny na
Jeho tvári za prejavy pýchy, egoizmu. Krížová cesta - za moju lenivosť, že nechcem ísť cestou
spásy, ale idem cestou do záhuby,
utrácam čas v márnostiach, nevyužívam ho. Na všetko mám čas,
len nie na Ježiša a na svoju dušu.
Za čo teda , Pane, si mi pripravil
miesto v nebi? Pane, to je bláznovstvo! Za čo? Až skončí beh
tohto života, človek príde do večnosti, pozrie sa Ježišovi do očí a
povie: „Pane, čo bol môj život?
Vŕtanie sa v sebe, neustále točenie sa okolo svojho ega.“ A láska
znamená: Vyjsť z toho! Milovať
seba, ale pravdivo, a blížneho
ako seba. Ale NAJPRV MUSÍM
MILOVAŤ JEŽIŠA.
Čo mám robiť?
Niekedy dá Boh určitý moment a človeku je v tej chvíli
všetko jasné – jeho minulosť s
hriechmi a zároveň Božia láska.
Našou úlohou je usilovať o živý
vzťah ku Kristovi, a ten nie je
možný bez modlitby. Musíme si
na ňu nájsť čas, i keď sa to zdá
utrácaním času. Človek by radšej
sedel pri internete - pozeral filmy,
hľadal informácie, utrácal čas.
Ale teraz je to čas pre moju dušu
a Boha. Prečo? Pretože príde
smrť a človek prespí život: neprežije ho, ale prespí.
Pane, Ty mi dávaš tento čas,
aby som sa ti mohol otvoriť a s
vďačnosťou prijať, čo si pre mňa

urobil, vytrpel. Chcem Ti dať
miesto v mojom srdci, chcem, aby
si ma očisťoval, oslobodzoval z
rôznych závislostí, „okov starého
človeka“, s ktorým do Božieho
kráľovstva nevojdem. Chcem
strácať svoju dušu, pretože chcem
byť večne s Tebou. NECHCEM
STRATIŤ MIESTO, KTORÉ SI
MI PRIPRAVIL.
Vaša redakcia

Pane, daj mi silu!
Mám 75 rokov. Jeden deň som
cestovala na modlitbové stretnutie. Nikdy nehľadím na námahu, s
ktorou je to spojené, pretože keď
vidím, koľko trápenia majú ľudia
vôkol mňa, musím to všetko odovzdať na modlitbách Tomu Jedinému, kto s tým môže niečo urobiť.
Možno by niekto namietol, že
modliť sa môžem aj doma. Svätý
Ján Mária Vianey povedal, že
modlitba jedného je taká, ako keď
horí steblo slamy. Ale keď sa modlia viacerí - to ako by horel celý
otep. A preto túžim po spoločenstve bratov a sestier v Kristu, aby
som sa povzbudila ich horlivou
vierou.
Vonku bola taká horúčava, že
som z nej bola celkom vysilená. Z
autobusovej zastávky bolo potrebné ešte hodný kus cesty kráčať. Ja
som však nebola schopná robiť
kroky a ledva som sa posúvala
vpred. Trápila ma myšlienka, ako
sa budem modliť, keď nevládzem.
A tak som v mysli prosila Pána Ježiša, aby mi dal silu a Matku Božiu,
aby sa za mňa prihovorila.
A bola som veľmi milo prekvapená. Na modlitbách som mala
pocit, ako by ma niekto doslova
držal a aj sústrediť som sa mohla
ľahko. Ďakujem Bohu za to, že ma
má rád, a že mi dáva silu do modlitby i do každodenného života.

Hana

Proste a dostanete
Večer ma začal bolieť chrbát.
Mám s tým často problém, hlavne
keď spím. Nadránom to býva najhoršie, ale niekedy ma bolieva aj
cez deň. Bolesti sú dosť nepríjemné, často prejdú do bolesti hlavy.
Práve bola šiesta hodina večer a v
modlitebnom zastavení sme opakovali slovo života: „Veru, veru,
hovorím vám: Ak budete o niečo
prosiť Otca v mojom mene, dá
vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.”
(Jn 16, 23-24) Tak som, povzbudená týmto Božím slovom, poprosila s vierou nebeského Otca,
aby odňal odo mňa bolesť, ktorá
ma trápila. Keď som sa domodlila
a šla variť, ako skúšam, tak skúšam - chrbát prestal bolieť - tak
naraz, po bolesti nezostalo ani
stopy. Chvála Pánovi!
Maťa

Riešením je pokánie
Jedno poobedie sme šli s manželom a deťmi do prírody opekať
špekačky. Deti sa najedli a šli sa
hrať. Naraz začala dcérka veľmi
plakať. Bežala som za ňou a syn
zatiaľ prišiel k manželovi. Kým
som malú upokojovala, manžel
hrešil syna, že ju udrel naschvál a
dal mu za to riadne zaucho. Keď
sa malá upokojila, volala syna
ďalej sa hrať, ale on nechcel.
Manžel ho ďalej hrešil. Nevydržala som a začala som ho brániť, že
jej to určite neurobil naschvál, a
že sa to pri hre stáva…atď. Vznikla medzi nami hádka. Tak sme sa
zbalili a šli domov. Manžel bol tak
nahnevaný, že som sa pred deťmi
postavila proti nemu a zhodila
jeho autoritu, že sa prezliekol a
odišiel preč. A tak som zostala
doma s deťmi sama. A teraz čo?

Čo robiť? To už nenapravím slovami… Vedela som, že manželova reakcia na syna bola unáhlená, no na druhej strane som chápala, že chce byť spravodlivý a
deti dobre vychovať.
Uvedomila som si, že túto situáciu môže vyriešiť jedine Pán.
A tak som povedala deťom, nech
sa zabavia, že sa idem modliť.
Modlila som sa kontemplatívnu
modlitbu „Kristova smrť a
vzkriesenie” Pri modlitbe mi prišlo neskutočne ľúto, ako som
konala, veď som sa na Pána mala
obrátiť už tam v prírode, keď
manžel trestal syna a prosiť Ho o
svetlo, čo mám v tejto situácii
robiť ja. Ľutovala som svoje hriechy a prosila o vyriešenie problému, ktorý vznikol, aby Boh dal
do srdca manžela pokoj. Keď
som sa domodlila, šla som za synom a povedala mu, že keď príde
ocko, aby sa ospravedlnil a povedal mu, že nechcel sestričke ublížiť. Syn mi odpovedal: „Mami,
choď sa pozrieť na ockov počítač.” Bol tam odkaz: „Ocko, veľmi
ma mrzí, že ste sa kvôli mne s
maminkou znovu pohádali. Mám
ťa rád, aj keď si ma zbil.” Veľmi
ma to dojalo, slzy sa mi tisli do
očí, pretože som za tým vnímala
Božie pôsobenie. Tak krásne slová by som od neho nikdy nečakala, a teraz o to viac, že bol potrestaný skutočne nespravodlivo.
Ja som potom tiež napísala
ospravedlňujúcu SMS-ku manželovi, a že ho čakáme na svätú
hodinku, aby sme sa mohli spolu
modliť. Prišiel domov pred ôsmou hodinou. Len som tak nakúkala, či odkaz od syna nájde.
Našiel. O ôsmej sme sa išli modliť. Na sv. hodiny robíme vždy
pokánie, ale potichu – je to take
spytovanie svedomia po celom
dni. No tento krát som vyznala
svoj hriech nahlas a prosila Pána
Ježiša o odpustenie. Potom sa

pridal aj syn. A napokon aj manžel. Dokonca sa synovi ospravedlnil. Ďakovala som z celého
srdca Pánovi Ježišovi, že to takto
skutočne zázračne vyriešil. Áno,
jedine cez modlitbu a pokánie
(namiesto hnevu, nadávok a sebaľútosti), môže Ježiš konať a
utíšiť aj takúto búrku. Ďakujem
Duchu Svätému, že mi pripomenul, čo mám robiť, a dal mi aj
svetlo a silu k pokániu. I to, čo
nasledovalo potom, bolo Jeho
dielo. Ďakujem.
Monika

Stálo to za to
V našej dedine stála kedysi pri
ceste kaplnka. Koncom vojny
však bola počas bombardovania
zničená. Odvtedy sa na tom
mieste každý rok stávali 2-3 autohavárie. Ľudia hovorili, že by
ju bolo potrebné znovu postaviť,
ale nikto sa do toho nemal.
V našej rodine sme boli 3 deti.
Keď sa narodila naša štvrtá sestrička, mala veľmi vážne problémy so srdcom. Lekári hovorili, že
bude žiť 3 dni, potom 9 ... Vtedy
urobil môj otec sľub, že ak bude
dcérka žiť, tak on vybuduje spomenutú kaplnku. Boh daroval
našej sestričke život a otec sa poponáhľal splniť svoje slovo. Ľudia
sa z neho spočiatku smiali a pýtali sa ho, či buduje bar alebo benzínovú pumpu...
Dnes, keď sme oslávili 16 narodeniny našej sestričky, otec s
radosťou poznamenal, že nejeden človek sa už pri kaplnke zastavil, prežehnal a spomenul si,
že má nesmrteľnú dušu, ktorá
potrebuje Boha... A dodal: „Ak
by tá kaplnka pomohla do neba
čo i len jednej duši, tak to stálo za
tú námahu a posmech!”
Katarína

Strata = zisk
V Písme je napísané Mt 10, 39:
„...kto stratí svoju dušu pre Mňa,
ten ju nájde“. Náš duchovný otec
nám raz na kázni povedal, že
„stratiť dušu“ – to znamená vzdať
sa svojich nárokov, prianí...ale je
tam dôležitá podmienka: PRE
KRISTA (!)
Vysvetlil nám to takto: Keď
človek stratí nejakú materiálnu
vec, je z toho nespokojný, ale
„strácať pre Krista“ je niečo celkom iné. Napĺňa to pokojom
a radosťou a sú to poklady, ktoré
si človek ukladá v nebi.
Čo to znamená napríklad pre
mňa v každodennom živote?
Keď niečo skrížilo moje plány,
alebo niečo nevyšlo podľa mojich
predstáv, odhodila som šomranie,
nariekanie a vzburu. Hneď som
sa v duchu obrátila na Pána Ježiša a opakovala krátku modlitbu:
„Strácam toto prianie (túto nespokojnosť, tento nárok, postoj
alebo hnev,...)! Strácam, strácam,
strácam...“ (niekoľkokrát som to
opakovala) a dodala som: „Pre
Teba, Ježišu!“
Aspoň jedna situácia z každodenného života: Čakala som dieťatko a chcela som upraviť detskú izbu, kúpiť novú skrinku
a postieľku. Manžel je veľmi
prísny a tak som mu nesmelo povedala aspoň o postieľke. Nasledovala jeho odmietavá odpoveď.
Sklamalo ma to a už som cítila,
ako ma zaplavuje vlna sebaľútosti a hnevu. Vedela som, že ak so
sebou niečo nespravím, bude to
ešte horšie. Rýchlo som sa v duchu obrátila na Ježiša a s vierou
som opakovala: „Strácam svoje
prianie kúpiť tie veci a aj sebaľútosť, ktorá ma ovládla! Strácam
to pre Teba, Ježišu! Strácam!
Strácam!“ – A hneď prišiel úžasný pokoj. Naraz mi bolo jasné –

