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kĺby. Myslela som, že si pomôžem
tabletkou, ale vôbec mi nezabrala. Nemohla som si nájsť miesto.
Večer, keď prišla na spoločnú
modlitbu moja sestra, už-už som
ju chcela poslať domov, že som
chorá a modliť sa dnes nebudem.
Ale presvedčila ma, že aj tak by
bolo lepšie, aby sme sa spolu pomodlili. Tak som súhlasila. Naša
modlitba začínala z pokánia, kde
odprosujeme Pána Ježiša za konkrétne hriechy z uplynulého dňa.
A tu akoby do mňa udrel blesk a
ja som si uvedomila, že som svojvoľnica, pretože som neposlúchla
Pána, ktorý ku mne hovoril skrze
môjho manžela a tvrdohlavo som
urobila po svojom. Teraz žnem
plody. Prosila som Boha, aby mi
tento hriech odpustil. S vierou
som všetky svoje hriechy odovzdala do Ježišových rán a prijala
Jeho odpustenie. Ani som si neu-

vedomila, kedy ma prestala bolieť hlava.
Po modlitbe som sa podelila s
radosťou, ako sa Boh bdie nad
mojou dušou a že ma skrze pokánie uzdravil. Ďakujem Pánovi
Ježišovi!
Mária

prijať. Dlho sme sa trápili. Vtom
druhá rehoľná sestra, ktorá tam
bola prítomná, potichu vyslovila:
„Ježišu!” - a infúzia sa hneď spustila.
Odvtedy, keď mi niečo v práci
nejde, tak sa modlím - celkom
jednoducho prosím Pána Ježiša o
pomoc. Vždy mi pomôže.

Keď mi niečo nejde, tak sa mod-

Tatiana, 39r.

Motivácia
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
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lím
Na chirurgii pracujem už 20
rokov ako zdravotná sestra. Je to
náročná práca. Dennodenne prijímame ľudí v ťažkom a často
i v kritickom stave.
Asi nikdy nezabudnem, ako
sme raz prijali v kritickom stave
jednu rehoľnú sestru. Pokúšali
sme sa ju napojiť na infúzie, ale
jednoducho to nešlo .Bola veľmi
slabá a jej telo to už nedokázalo

KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH!

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.

Kristus vstal svojou božskou
mocou z mŕtvych. Účasť na tomto
diele vzkriesenia mala celá Najsvätejšia Trojica – Otec, Syn a
Duch Svätý.
Boh je najvyšší Zákonodarca a
Stvoriteľ celého vesmíru, všetkého viditeľného a neviditeľného.
On dal zákony do mŕtvej hmoty i
do živej bunky. Múdro naprogramoval a ustanovil poriadok v celom vesmíre. Ak študujeme poctivo náuku o vesmíre, žasneme nad
Božou múdrosťou a všemohúcnosťou!
Boh stvoril i prvého človeka.
Diabol však oklamal prvých ľudí
svojou ľstivosťou a lžou. Diabolská infekcia – vzbura proti Bohu,
proti pravde a duchovná slepota,
poškvrnila čistý Boží obraz v ich
duši. Boh však i napriek tomu
človeka neopustil, sám sa stal človekom a vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Ježiš premohol na kríži
diabla i otravu hriechu, ktorá je
v nás. Preto je tak potrebné prijať
Krista a tvoriť s Ním jednotu.
S Ježišom má i naše malé utrpenie význam. Máme sa učiť po-

zerať na utrpenie s vierou a premieňať ho tým, že budeme ďakovať. Namiesto vzbury, namiesto
sebaľútosti, je potrebné si hneď
uvedomiť svoj hriech z minulosti
a obetovať zaň svoje utrpenie!
Toto je jednoduchá cesta, ktorá
nás uvádza do pochopenia tajomstva Kristovho kríža a našej
spásy. Sv. Pavol hovorí: „Lebo
Židia žiadajú znamenia a Gréci
hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista.“
(1 Kor 1,22-23)
Prečo plačeš, koho hľadáš?
„Ale Mária (Magdaléna) stála
vonku pri hrobe a plakala. Ako
tak plakala, nahla sa do hrobu a
videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej
opýtali: «Žena, prečo plačeš?»
Vravela im: „Odniesli môjho
Pána a neviem, kde ho položili.“
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela,
že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal:
„Žena, prečo plačeš? Koho hľa-

dáš?“ (Jn 20,11-15)
Prečo plačeš, koho hľadáš? To
je otázka pre každého z nás. Prečo plačeš? Plačeme, keď niečo
stratíme alebo keď máme v duši
bolesť.
Teraz je doba, keď berú Ježiša
už z duší bezbranných detí. I my,
keď strácame živého Ježiša, by
sme mali plakať. Ak je v duši bolesť z hľadania Boha, tak takej
duše sa Boh môže dotknúť.
Ježiš sa Márie Magdalény
spýtal: „Koho hľadáš?“ A koho
hľadáme my? Ako často hľadáme svoje potešenie, peniaze, slávu u ľudí, márnosť... ale všetka
táto sláva je nanič. Máme hľadať

Boha, hľadať pravdu, hľadať morálne hodnoty, hľadať to, čo nám
dáva život večný, a život večný
máme v Ježišovi. Máme mať
v srdci bolesť nad tým, že živý
Kristus je vyháňaný z ľudských
duší. Bez Neho nie je večný život,
bez Neho je večný trest a morálna devastácia.
Prečo plačeš? Máme plakať
nad svojimi hriechmi. Koľko bolo
na Slovensku abortov, hriechov...

Mária Magdaléna hľadala
Krista a potom prišla radosť –
zjavuje sa jej živý Ježiš. I my, keď
s bolesťou a plačom budeme hľadať živého Krista, On príde a dá
nám vzkriesenie, odpustí nám
hriechy a oslobodí nás z našich
závislostí ako Máriu Magdalénu.
Oslobodí nás od tých mrakov
démonov, ktoré visia nad celými
národmi. Tie mraky démonov
boli tiež nad Golgotou, keď Krista ukrižovali, ale Kristus nakoniec vstal z mŕtvych a veríme, že
vstane i v srdciach Slovákov. Ale
hľadá ľudí, ktorí majú v srdci bolesť a s bolesťou Ho hľadajú.
Božie slovo hovorí: „Kto hľadá, nájde.“ A kde je Ježiš? „A hľa,
ja som s vami po všetky dni až do
skončenia sveta.“ (Mt 28,20) To
znamená, že Pán Ježiš nám zdôrazňuje „... stále, po všetky dni
vášho života.“ On je tu. On vstal
z mŕtvych. On je v tebe skrze
krst. Ty si do Neho naštepený.
Skrze krst sa ti dostalo nového
života Krista vzkrieseného.
Kristus je vo mne, On je v tebe,
On je medzi nami: „...kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam
som ja uprostred nich.“
Noc Kristovho vzkriesenia je
svätá. Veríme, že keď začneme
svätiť 7. deň, deň Jeho vzkriesenia, nastane vzkriesenie nielen
na Slovensku, ale i v celej cirkvi.
Základ je začať pokánie od
seba. Ak ste konali pokánie,

modlíte sa, pokračujte na ceste
očisty, pokánia, na ceste svätosti,
na ceste nasledovania Krista!
Nevieme dňa ani hodiny! Nám
nejde o to zariadiť si tu pozemský
raj. Naším cieľom je po smrti získať večný raj, nie na 50 alebo 90
rokov, ale na celú večnosť! Tu na
zemi všetko končí smrťou. Tu na
zemi každý z nás všetko stratí,
i keby získal celý svet. Všetko
opustí, všetko je nakoniec márnosť nad márnosť! Jediné, čo nie
je márnosťou – je hľadať Boha,
Jemu slúžiť a Jeho milovať!
Najväčším zázrakom je Kristovo slávne vzkriesenie a my
máme na ňom účasť: „Lebo
všetci, čo ste pokrstení v Kristovi,
Krista ste si obliekli.“ (Gal 3,27)
My sa máme skrze pravdivé pokánie usilovať o pravdivé nasledovanie Krista. Tým sme každú
hodinu pripravení i na stretnutie
s naším ukrižovaným a vzkrieseným Pánom, do ktorého sme boli
v krste tajomne naštepení.
Vaša redakcia

Uzdravenie na sviatok Božieho
Tela
Naša mladšia dcérka mala desať dní teploty. Počas týchto dní
jej pani doktorka urobila dvakrát
odbery krvi kvôli vyšetreniu príčiny teplôt. Na desiaty deň jej
bola predpísaná antibiotická liečba z dôvodu pretrvávajúcich teplôt. Prosila som pani doktorku,
aby ju nechala bez antibiotík ešte
24 hodín. V ten deň sme slávili
sviatok Božieho Tela. Vnímala
som silu tohto sviatku v našom
živote i to, že Pán chce konať,
chce, aby sme Mu odovzdali
s vierou i tento kríž. Mali sme sv.
omšu, ktorej hlavný úmysel bol
za uzdravenie Lauriky a po svä
tej omši sme sa za to modlili bo-

jovku. Približne pol hodiny po
modlitbe teploty ustúpili a dcérka nemala žiadne iné zdravotné
ťažkosti. Laurika bola Pánom Ježišom úplne uzdravená. On živý
Boh, nám opäť dal poznať silu
modlitby.
Buď, Pane Ježišu, i za toto
uzdravenie naveky zvelebený.
rodina z G.

papiermi s pesničkami. Odhrnula som niekoľko listov a uvidela
som tam trochu zašpinený papier. Už som ho chcela odložiť,
ale vtom mi prišlo na um: „Čo ak
je to práve ten papier?“ Pozrela
som sa lepšie a skutočne!
Ďakovala som Pánu Ježišovi
a svätému Antonovi, že nám ho
pomohli nájsť.
Mária, 13r.

Pán Ježiš zvíťazil nad laryngití-

Sila bojovej modlitby
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda,
sme mali mať sv. omšu v na odpustovom mieste. To je však veľmi ďaleko od mesta, kde bývam.
A ja som tam veľmi chcela ísť.
Auto nemáme, tak mi zostala jediná možnosť, že ma tam niekto
zoberie. Dlho sa však nikto nenašiel. Modlila som sa za to a nič sa
nedialo. Asi 2 dni predtým, som si
povedala, že sa za to pomodlím
bojovú modlitbu. Keď som už
končila, tak mi naraz zazvonil telefón, zdvihla som ho a známa mi
povedala: „Boh vypočul tvoje
modlitby, v nedeľu ťa vezmú moji
priatelia autom.“
Naozaj platí: „Ak budete
o niečo prosiť Otca v mojom
mene, dá vám to.“ (Ján 16,23)

dou
Náš syn máva často akútnu
laryngitídu, s ktorou končíme v
nemocnici. Nedávno sme sa s
manželom modlili svätú hodinu
a počas modlitby sme počuli, že
syn začína veľmi kašlať, keď zakašľal asi štvrtý raz, obaja sme sa
rozbehli k jeho postieľke s bôľom v srdci... Hneď sme zobrali
posvätený olej a s vierou v živého Pána Ježiša Krista mu manžel
pomazal hrtan aj čelo. Modlili
sme sa za neho a vyhlásili víťazstvo nášho Pána Ježiša nad laryngitídou. Od tej chvíle nám
syn ani raz nezakašľal a spal celú
noc. Sláva Ježišovi Kristovi!
Filipkovi rodičia

som už v pokročilom veku, aj
som sa za to hanbila - staršia
žena a s cigaretou v ústach...(!)
Po dvoch rokoch sa som šla
na duchovné cvičenia opäť a
znova vyzbrojená 2 krabičkami
cigariet, aby mi náhodou nechýbalo. Keď prišla nedeľa odchodu
na spomínané duchovné cvičenia, ešte pred odchodom som si
na balkóne zafajčila a s dcérou
sme odcestovali. Po príchode na
miesto, kde sa duchovné cvičenia konali, som videla, že sa
mnohí účastníci už spovedajú.
Šla som na spoveď i ja. Ani neviem prečo som sa kňazovi zdôverila s mojím trápením, lebo
doteraz som to nikdy nebrala
ako hriech. A nikdy pred tým ma
ani nenapadlo riešiť to na sv. spovedi. Kňaz ma ubezpečil, že Pán
Ježiš mi určite pomôže a aj on sa
za mňa bude modliť. Bola som
šťastná a s vierou som ešte horlivejšie prosila Pána o pomoc a
ďakovala za modlitby celému
spoločenstvu. A stal sa Boží zázrak – ja som si už cigaretu nezapálila – nieže len nezapálila, ale
ani mi to neprišlo na myseľ.
Vďaka Ti, Pán môj a Boh môj,
za pomoc a vyslyšané prosby.
vďačná Anna

Simona, 16 r.

Stratený dokument
Mame sa raz stratil dôležitý
papier, s ktorým potrebovala ísť
v ten deň na úrad. Začala ho hľadať, ale na mieste, kde by mal byť,
ho nenašla. Hľadala ho medzi
rôznymi dokumentmi a prekladala papiere z jednej kopy na
druhú. Ja som upratovala po raňajkách, ale keď som videla, ako
sa mama trápi, krátko som sa pomodlila, aby jej svätý Anton pomohol. Na stole som už upratala
a stále nič. Vtedy mi napadlo, že
by to mohlo byť medzi našimi

Boh ma oslobodil od fajčenia

Vyznanie viery na autobusovej

Chcem sa podeliť, ako som sa
márne snažila 30 rokov zbaviť
hroznej drogy – fajčenia a ako mi
pomohol môj Pán Ježiš.
Mám úžasné spoločenstvo.
Pred 3 rokmi sme sa rozhodli ísť
na duchovné cvičenia. Konali sa
na jednej chate v krásnom
prostredí a trvali od nedele do
piatku. Cez prestávky som si
vždy išla zafajčiť. Tu chcem povedať, že som sa stále modlila, roky
som prosila Pána Boha, aby ma
od fajčenia oslobodil. Išlo to do
peňazí a priznám sa, pretože

zastávke
Raz som čakal na zastávke na
autobus. Po druhej strane cesty
šli traja muži zjavne pod vplyvom alkoholu a niečo medzi sebou hovorili. Pozeral som sa za
nimi so súcitom a rozmýšľal som:
„Úbohé duše, asi sa ešte nikdy
nestretli s Bohom...” Jeden z nich
sa zvedavo na mňa pozrel, pravdepodobne preto, lebo som bol v
habite. Vtedy sa oddelil od svojich priateľov a prišiel ku mne.
Herecky sa mi pozdravil a s po-

smiechom hovoril o Bohu i o mne
(ako rehoľníkovi). Vedel som, že
niekedy najlepšou obranou je útok,
prerušil som ho s otázkou:
- Povedzte mi, ak by ste teraz
zomreli, kde by bola vaša duša?
Ten opitý pán sa na chvíľu zamyslel a potom veselo odpovedal:
- V pekle.
- A vy ste s tým spokojný? - spýtal som sa.
- Nie, vôbec. - odpovedal, ale už
menej veselo.
Tak som rýchlo využil tento
okamih, aby som mu ukázal na
Pána Ježiša:
- Prečo by ste mali ísť do pekla,
keď sám Boží Syn zomrel za naše
hriechy, aby sme nešli do pekla, ale
boli spasení? Veríte, že Pán Ježiš je
Boh a že za vás zomrel?
- Samozrejme! - odvetil.
A ja som pokračoval ďalej:
- Prijímate ho teraz ako svojho
osobného Spasiteľa?
- Stopercentne!
- Odovzdávate do Jeho rúk celý
svoj život, celú minulosť, prítomnosť i budúcnosť?
Bez váhania odpovedal:
- Jednoznačne!
- Tak teraz ste prijali Pána Ježiša
a ON ZMENÍ VÁŠ ŽIVOT.
Potom som mu ešte povedal pár
slov, pozval som ho v nedeľu na sv.
omšu, aby mohol prísť na sv. spoveď. Ešte sa ma na niečo pýtal, ale
prišiel autobus a ja som nastúpil.
Po ceste som sa za neho modlil a
odovzdal som ho do mocných
modlitieb Panny Márie.

rehoľný brat

Boh bdie nad mojou dušou
Raz som nepočúvla to, čo mi
hovoril manžel a urobila som po
svojom. Týkalo sa to práce na záhrade. Počas roboty som sa totiž
spotila a vyzliekla som si bundu,
hoci fúkal chladnejší vietor. Poobede ma silno rozbolela hlava a

