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– veď práve on pracoval s drevom.
Tak sme začali deviatnik k sv.
Jozefovi. Pomodlili sme sa len
prvý deň a o krátky čas sa ozval
vchodový zvonček. Prišiel náš
známy a povedal, že nám priviezol drevo. Nemohli sme vyjsť
z údivu: Ako mohol vedieť, že
potrebujeme drevo? Všetkým
sme doteraz hovorili, že ešte
máme (naozaj sme mali – to
suché). A koniec koncov – náš
známy mohol to drevo priviezť
týždeň skôr alebo týždeň neskôr... A predsa ho priviezol
práve vo chvíli, keď sme sa začali modliť deviatnik. Priviezol
nám 10 trojmetrových kmeňov
a povedal, že ich ešte s niekým
príde aj porúbať.
Pokračovali sme v deviatniku k sv. Jozefovi. Na štvrtý deň

deviatnika nám porúbali všetko drevo, dokonca i tie tvrdé klady,
s ktorými sme si nemohli poradiť.
Plánovali sme sa modliť 9 dní – a sv.
Jozef nás vypočul už za niekoľko
hodín. Doteraz sme sa modlili
a prosili, teraz sa budeme zvyšných
5 dní modliť a ďakovať.
Večer sme zašli do miestnosti,
kde sa zvykneme modliť. Je to izba
našej babky. Na stene sme uvideli
obraz sv. Jozefa, ktorý sme si medzi
ostatnými obrazmi, ktoré tam visia,
doteraz vôbec nevšimli. Mama nám
povedala, že naša babka každý deň
prosila o pomoc sv. Jozefa a on sa
vždy zvláštnym spôsobom staral
o náš dom.
Ďakujeme sv. Jozefovi za zázrak!

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

1.7.2017

Modlitba detí
Mamka nám povedala, že
náš ocko nedostal výplatu. Prosili sme Pána Ježiša, aby ocko
dostal výplatu. Modlili sme sa
spolu s mamkou.
V jeden večer som povedala
bračekovi: „Danielko, poď, pomodlíme sa za ocka.“ On hneď
pribehol a kľakol si. Prišla k
nám i moja druhá sestrička. A
tak sme sa spolu pomodlili. Na
druhý deň ocko dostal výplatu.
Teraz za to ďakujeme Pánovi
Ježišovi. Mamka to porozprávala ockovi a aj on tak mohol
uvidieť, že Pán Ježiš mu pomáha a robí zázraky.
Veronička

sestry z R.

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.

ROK 2017

PRAVÝ VZŤAH K JEŽIŠOVEJ MATKE
(3. ČASŤ)
Sme povinní správne rozlišovať a vedieť, čo je biblická a pravá
katolícka i kresťanská úcta k Matke Božej a čo je karikatúra tejto
úcty, ktorá odvádza od Krista.
Duch lži dokáže zneužiť nielen
úctu a pravý vzťah k Panne Márii,
ale i samé slová Písma. Príkladom
je pokúšanie Krista na púšti. Je
potrebné si uvedomiť, že Panna
Mária nie je žiadna bohyňa, ale
len človek – ale človek vyvolený,
mimoriadne omilostený (plná milosti – kecharitomene /Lk 1,48/).
Sv. Ľudovít Grignon z Montfortu
zdôrazňuje: „Ak úcta k Ježišovej
matke nevedie k Ježišovi, tak taká
úcta je od diabla a je potrebné ju
odmietnuť.“

hriechy nemala. Žila z viery, bola
v plnosti zakorenená v Kristovi,
preto bola vzatá do neba. Toto
bolo učením cirkvi po celých 19
storočí. Vplyvom osvietenstva,
modernizmu a ateizmu bola táto
pravda spochybnená. Preto ju
cirkev záväzne stanovila ako článok viery.
Ak už Henoch a prorok Eliáš
boli vzatí do neba, tak tým skôr
Ježišova matka! Apoštol Pavol
upozorňuje na tajomstvo, ktoré
obsahuje pravdu, že generácia,
ktorá sa dožije Kristovho príchodu, nezomrie, ale bude bez smrti
premenená - tým skôr to platí
o Ježišovej matke, ktorá bola
uchránená dedičného hriechu.
Teda tieto dve dogmy len vyjadKatolícke učenie
rujú pravdy z Písma a Tradície
Čo sa týka posledných dvoch cirkvi.
dogiem, obidve spolu súvisia.
Panna Mária nebola zbavená, ale
Zjavenia Panny Márie
dopredu uchránená dedičného
Čo sa týka zjavení Panny Máhriechu, a to pre Kristove zásluhy. rie, niektoré sú pravé a niektoré
Z toho tiež vyplýva, že bola i s te- nepravé. Božie slovo hovorí:
lom vzatá do neba. „Odplata za „Všetko rozlišujte, ducha (pokáhriech je smrť.“ (Rim 6,23) Ona nia) neuhášajte.“ (1Sol 5, 21.19)
ale ani hriech (ten dedičný), ani Zjavenia, ktoré cirkev uznala za

pravé, sú napr. Lurdy (1858) a Fatima (1917). Na obidvoch
miestach Matka Božia vyzýva
prorockým slovom k pokániu.
Ovocím je obrátenie duší ku
Kristovi a početné zázračné
uzdravenia.
Mária a prorocký duch
Keď Mária navštívila Alžbetu
a pozdravila, boli všetci naplnení
Duchom svätým a všetci sa stali
prorokmi (Alžbeta prorokovala:
„Ako to, že matka môjho Pána
prišla ku mne?“ /Lk 1,44/, Zachariáš prorokoval o svojom synovi
/Lk 1, 68-79/, dieťa v lone Alžbety sa pohlo radosťou /Lk 1,44/
a stalo sa najväčším prorokom!)
Ján Krstiteľ bol naplnený prorockým duchom, ktorý bol v Eliášovi. Stojíme pred druhým príchodom Kristovým. A práve
dnešná doba potrebuje prorokov,
ktorí budú jasne a konkrétne pripravovať Boží ľud na druhý Kristov príchod. Je mnoho faloš-

ných prorokov, ktorí robia len
zmätok, mnohí sa stavajú proti
Kristovmu Božstvu, iní zdôrazňujú nepodstatné veci, ale na Ježiša a na spojenie s Ním skrze
vieru a sebazaprenie zabúdajú.
Dnes je treba takých prorokov
ako Ján Krstiteľ. On šiel v moci
Eliášovej.
Ak nie sú pripravené zdravé
a solídne základy, keď potom príde prebudenie a ľud je nepripravený, dôsledkom je, že nastane
chaos a falošní učitelia hravo
strhnú ľud do bludu. Je nutné
pripraviť sa. Ľudia sa dokážu pripravovať na kdejakú márnosť,
len aby neboli zaskočení. Na to
najdôležitejšie, na druhý Pánov
príchod sa máme pripraviť modlitbou, túžbou, životom pokánia,
prijatím zdravého učenia evanjelia a nasledovaním Ježiša.
Učeník Ján prijal Ježišovu
matku a takisto sa stal prorokom
medzi apoštolmi (je autorom
prorockej knihy Nového zákona
- Apokalypsy). Duch svätý pôsobí skrze prorokov. Kto bol naplnený Duchom svätým viac ako
Ježišova matka? Ona z Ducha
Svätého počala Slovo. Ona sa
s apoštolmi modlila v deň Turíc
a znovu prijala plnosť Ducha
Svätého.
Tesne pred svojím prvým príchodom Boh stvoril nový svet –
Máriu – a skrze ňu prišiel Ježiš.
A skrze Máriu príde aj druhý raz,
a to už skoro!
Modlitba: „Pane Ježišu, Ty si
povedal: „Hľa, tvoja Matka.“ Preto teraz a tu prijímam Tvoju
Matku tak, ako ju prijal učeník
pod krížom. Amen.“
Vaša redakcia

Ako sa budeš modliť Otčenáš?
Pohádala som sa s mamou poriadne. Odišla som urazená do
svojej izby plakať a mama šla nahnevaná do kuchyne. Nerozprávali sme sa. V pondelok som mala
odcestovať na celý týždeň do školy a domov som sa mala vrátiť až
na víkend. Preto mi prichádzala
nástojčivá myšlienka, že sa musím s mamou zmieriť - ale ja som
tú myšlienku stále odhadzovala.
Na 100 percent som bola presvedčená, že v práve som ja a
mama sa mýli. Ale svedomie mi
hovorilo: „Ako sa chceš celý týždeň modliť Otčenáš? Veď tam sú
slová: ‚...a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame...”
Vzpierala som sa: „Ale ja poznám mamu! Keď ju poprosím o
prepáčenie, určite mi odpovie:
‚Nechcem teba ani tvoje odprosovanie. Choď mi z očí!’” Ale potom som si povedala: „To nevadí,
keď tak zareaguje. Hlavné je, aby
si ju ty odprosila.” Tak som teda
šla. Mama nechcela na mňa ani
pozrieť, ale premohla som svoju
pýchu a ozvala som sa: „Mami,
prosím, prepáč mi!” Mama sa obrátila ku mne a povedala mi:
„Nechcem teba ani tvoje odprosovanie. Choď mi z očí!” A znovu
sa odo mňa odvrátila. Znovu som
preglgla svoju pýchu, pozbierala
som posledné sily a ešte raz som
povedala: „Mami, ale ja ťa chcem
naozaj odprosiť!” Vtedy sa mama
rozplakala a objala ma: „Veď mám
len teba!” A tak sme sa obidve
plačúc znovu zmierili.
Ivka

Bolesť ihneď prestala
Bolela ma noha, príčinou bola
dna. Lieky, ktoré som užila, mi
nepomohli, ba stále sa to zhoršo-

valo. Noha opuchla tak, že som
nemohla obuť žiadne topánky.
Mala som ísť na sv. omšu, ale pre
ten opuch som nemohla. Tak som
si sadla a začala som čítať nové
číslo MZ. Zrazu mi padnú do očí
slová: „Čo som ja za kresťana,
keď nepozvem Pána do svojho
problému?“
Vtom som si uvedomila, že aj
ja som na Pána zabudla, že som
Ho o pomoc nepoprosila. Tak
som povedala: „Pane, viem, že
Tebe je všetko možné! Prosím,
pomôž mi. Ak ma noha prestane
bolieť, napíšem o tom svedectvo.“
Bolesť v nohe IHNEĎ prestala,
noha odpuchla, a tak som sa hneď
vybrala na sv. omšu. Ešte som
stihla prísť načas!
Ďakujem Pánovi Ježišovi za
pomoc. Svedčím o Jeho moci a už
na Neho nechcem zabúdať.
A.

Božie slovo je živé a pôsobí!
My s manželom máme úplne
rozdielne povahy a ako to často
býva v rodinnom živote, keď sme
riešili rôzne problémy, vznikali
medzi nami nezhody. Dobre poznám svojho manžela, že môže
ľahko vzplanúť, povedať ostré
slovo, nasľubovať hory-doly a nič
neurobiť. Veď všetci máme nejaké slabosti. Najviac som sa obávala návštev u známych, kde
manželovo správanie často vychádzalo za hranice tak, že potom
všetci súcitili s mojím „šťastím”.
Keď som viac spoznala Božiu
lásku a odpustenie, ľahšie som
niesla i naše rodinné kríže. Problémy ma stále viac a viac viedli k
modlitbe a spoliehaniu sa na
Pána Ježiša a Jeho prisľúbenia.
Raz nás s manželom čakala
dôležitá návšteva u rodičov snúbenice nášho syna. Tá rodina je
vzorová a ja som mala vážne obavy, ako sa bude manžel správať k

budúcim svatovcom. Celú cestu
k nim som sa za neho modlila a s
vierou sa opierala o Božie slovo:
„Veď vieme, že náš starý človek
(hriechom porušená prirodzenosť) bol s Ním (s Pánom Ježišom) ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.” (Rim 6, 6)
Modlila som sa v myšlienkach a z
celého srdca som opakovala:
„Pane Ježišu, verím, že ten hriech
je vo mne i v mojom manželovi
ukrižovaný! Verím, že Ty si to
učinil a tak to je!!”
Keď sme potom pri stole rozprávali na rôzne témy, o rôznych
problémoch, nespoznávala som
svojho manžela: nehádal sa, rozvážne radil, so všetkým bol spokojný, nemal k ničomu žiadne
námietky. Keď sme odchádzali
domov, moja budúca svatka mi
povedala niečo, čo mi ešte nikto
nikdy nepovedal: že môj manžel
je anjel! Celú cestu domov som
ďakovala Pánovi Ježišovi za to,
že je živý Boh, ktorý pôsobí skrze svoje slovo i dnes, že pre Neho
nie je nič nemožné, že počuje
všetky naše prosby a odpovedá
na ne svojou všemohúcnosťou!
Chvála Pánovi Ježišovi!
Svetlana

Verný Boh
Veľmi často chceme vidieť zázraky, znamenia, aby sme uverili,
ale s vierou je to podobne ako s
vetrom - nevidíme ho, ale cítime
ho.
Naša malá Lilianka mala 9
mesiacov problémy s kĺbikmi, a
tak ju náš lekár odporučil na operáciu do Žiliny do nemocnice. A
tu nastal čas, aby sme svedčili, že
Boh je verný. Cez víkend sa konal
na Starých horách festival EM
fest(Eucharistia a Mária). Rozhodli sme sa, že pôjdeme prosiť
na Staré Hory o uzdravenie našu
Nebeskú Mamku Pannu Máriu.

Ocko Lilianky sa celý piatok postil za uzdravenie dcérky.
V utorok po víkende sme šli

do Žiliny k lekárovi. Všetko dopadlo veľmi dobre - Lilianka
mala dobré výsledky a vývoj kĺbov bol v norme.
Zázraky sa dejú každodenne,
len my chceme vidieť veľké veci a
často prehliadame zázraky, ktoré
Boh robí v našom každodennom
živote.
„Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu,
tým zjavnejšie pocítime Jeho
Prozreteľnosť.” (sv František Saleský).
M.B.

Kontrolná práca z chémie
Na začiatku hodiny chémie nám
vyučujúca povedala, že budeme písať kontrolnú prácu. Pre nás
všetkých to bolo nepríjemné prekvapenie, pretože sme na ňu neboli
pripravení. Keď som dostala otázky,
vôbec som nevedela, čo mám písať.
Tak som presedela pol hodiny s čistým papierom pred sebou. „Tak,”
pomyslela som si, „za túto kontrolku budem mať päťku a bude to
rozhodujúca známka i na záver
školského roka...!” A tu som si spomenula: „Ale veď ja som sa ani nepomodlila, nepoprosila som Pána o
pomoc!” Tak som sa na chvíľu stíšila, odprosila som Pána Ježiša za
hriechy, na ktoré som si spomenula,
potom som sa pomodlila „Anjel
Pána”, pretože bola dvanásta hodina a na záver som poprosila Ducha
Svätého o pomoc. A ani neviem
ako, začala som niečo písať. Do
konca hodiny zostávalo 10 minút a
ja som celý ten čas písala a písala.
To nebolo zo mňa, to tak dal Pán
Ježiš. Kontrolnú prácu som napísala na jednotku! Bol to naozaj zázrak! Ďakujem Pánovi Ježišovi!

Jarka

Športový výcvik
Na našej strednej škole sa organizoval športový výcvik ako
každý rok v 3. ročníku. Predtým
to tak nebývalo, ale teraz vymysleli, že sa pôjde na 3 dni na chatu.
No a tam sa pije, vedú sa prázdne aj neslušné reči a je tam aj
hriech, lebo sú dievčatá a chlapci
spolu. Tak to pre mňa nepripadalo do úvahy. Mama telefonovala
triednej, že či by sa tomu dalo
nejako vyhnúť, ale triedna povedala, že v žiadnom prípade. Pomaly by som sa s tým aj zmierila,
že teda keď to nejde ináč, tak
pôjdem na tú chatu a budem sa
modliť, nech sa na tom Pán Ježiš
oslávi. Potom som si však uvedomila, že v tom čase bude sviatok
Božieho Tela, a ja som veľmi
chcela ísť na svätú omšu. Tak sme
sa za to modlili so spoločenstvom. Pán Ježiš sa oslávil! Pár
týždňov pred tým kurzom sa
všetko zmenilo, naraz skrátili
pobyt na chate len na 2 dni (to
by teda bola len 1 noc) a ešte to
aj zdražili. Tak sa proti tomu väčšina triedy vzbúrila, že sa to neoplatí. A preto nám učiteľka dala
na výber možnosti: ísť na chatu
alebo na výlet a potom domov.
Vybrala som si výlet. Bohu vďaka!
Simona, 17 r.

Pomoc sv. Jozefa
Chceli by sme sa podeliť so
svedectvom o dreve. Jedného
dňa sme zistili, že nám končí drevo na kúrenie (trochu ešte síce
bolo, ale polienka boli dobre preschnuté, hodili by sa skôr na
triesky). V drevárni boli drevené
klady, ktoré sme sa snažili rozpíliť, ale nijako sa nám to nedarilo.
Trápili sme sa s nimi celú sobotu,
ale nič sa nám s tým nepodarilo
urobiť, pretože boli z veľmi tvrdého dreva. Začali sme rozmýšľať,
koho poprosiť, aby nám to pomohol rozpíliť. A prvá myšlienka
bola, že treba poprosiť sv. Jozefa

