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PÔSTNE OBDOBIE – ČAS SKÚŠOK
Niekedy sa pre nás pôstne
obdobie stáva časom podobným
tomu, ktorý prežil Pán Ježiš
na púšti. Modlil sa, postil, ale tiež
Ho pokúšal diabol. Aj my
v určitých životných skúškach
vnímame útoky Božieho nepriateľa. Nepriateľ ľudských duší
pôsobí na svet, ale i na nás skrze
lož. Snaží sa v nás vzbudiť odpor
voči našim najbližším a nakoniec
aj proti samotnému Bohu. Pôsobí
skrze myšlienky, ktoré nám
podsúva, a tak sa snaží zvaliť
na Boha zodpovednosť za všetko
zlo, ktoré spôsobil on sám.
Boh dal človeku slobodnú
vôľu a rešpektuje ju. Nielen zlo,
ktoré zapríčinil Boží nepriateľ,
ale aj zlo, ktoré spôsobujeme sami
sebe, keď sa necháme zviesť
svojou žiadostivosťou a pýchou,
Boh obracia v dobro. Kedy? Keď
sa pred Bohom skloníme a snažíme sa chodiť v pravde, pokore, láske a zároveň nesieme bremená jeden druhému a preukazujeme milosrdenstvo tým,
ktorí nám buď vedome alebo

nevedome ublížili.
Boh je LÁSKA. On dal za nás
svojho Syna (Jn 3,16). V Ňom
máme večný život. „Koho Boh
miluje, toho šľahá a krížom
navštevuje,“ hovorí aj naše
slovenské príslovie. Kríž má
väčšinou duchovný charakter.
Môžu ním byť rôzne nedorozumenia alebo temnota, ktorá
nám bráni vidieť východisko
z našich ťažkých situácií, rôzne
úzkosti a strachy, neistota, vnímanie svojej hriešnosti atď. Krížom
sú aj rôzne choroby. Dôležité je,
aby sme svoj kríž trpezlivo prijímali a mali pohľad upriamený
na Ježiša. Áno, máme ísť so svojou bolesťou – krížom za Pánom
Ježišom, a nie od Neho!
Denne by sme si mali pripomínať
Božiu lásku, že Boh nás stále vidí,
že nás prijíma takých, akí sme
a takých nás miluje. Iste má
radosť, keď sme poslušné deti,
ktoré počúvajú Jeho rady, riadia
sa Jeho zákonmi. No On dobre
vie, čo je ľudská slabosť, vie,
že sme denne znovu a znovu

zašpinení hriechom. Neraz chodíme v smútku, ktorý pramení z našej sebalásky, žiarlivosti, sebaľútosti atď. Boh vie, že sotva si
dáme dobré predsavzatie, že naň
rýchlo zabudneme, alebo nemáme
silu a odvahu sa zaprieť. A keď sa
zaprieme, potom to zase niekde
vybuchne a je to ešte horšie ako
predtým!
Boh nás pozná, On vie, čo v
nás pôsobí dedičný hriech – naša
porušená prirodzenosť, no napriek tomu sa Jeho láska k nám
nikdy neumenšila a ani neumenšuje. On denne trpezlivo čaká
na náš návrat, ako nám to Pán
Ježiš prezradil v podobenstve
o márnotratnom synovi.
Denne hrešíme svojou nevernosťou, denne sa nechávame
oklamať svojimi slabosťami,
a preto sa máme denne skrze
pokánie vracať do otvorenej náru-

če Nebeského Otca. Teda uprostred svojich modlitieb, námah
aj pôstov, ktoré budeme práve
v tomto období prinášať, nezabúdajme, že Boh je láska.
Všetky skúšky, ktoré znášame
vo viere a v spojení s Pánom
Ježišom, majú pred Bohom
nesmiernu cenu. Môžu mať rôznu
podobu, počnúc od hmotných
potrieb a končiac najskrytejšími
útokmi na nás alebo na našu rodinu. V živote niekedy prechádzame aj takými etapami, ktoré by
sme mohli nazvať Getsemany
a Golgota. Niekedy sa tlaky
stupňujú zo všetkých strán, a práve v týchto ťažkých chvíľach je
potrebné veriť Bohu a obracať sa
s dôverou na Pannu Máriu. Ona
v najťažších chvíľach stála
pod krížom svojho Syna a nášho
Spasiteľa.
PAMÄTAJME NA POSLEDNÉ VECI
V pôstnom období nás svätí
často vyzývajú, aby sme pamätali
na posledné veci – a tými sú smrť,
súd, nebo a peklo. Boh pozná deň,
hodinu aj miesto našej smrti. Nie
je nič istejšie ako to, že táto
pozemská púť pre každého z nás
skončí. Potom bude nasledovať
Boží súd. Pán Ježiš hovorí: „Nič
nie je skryté, čo nebude odkryté.“
(Lk 12,2)
Čo máme robiť, aby nám Pán
Ježiš raz nemusel povedať ako
nemúdrym pannám: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás!“
(Mt 25,12) Čo máme robiť, aby
nám povedal: „Poďte, požehnaní
môjho Otca, zaujmite kráľovstvo,
ktoré je pre vás pripravené
od stvorenia sveta.“ (Mt 25,34)
Máme veriť Pánovi Ježišovi a Jeho slovu a neveriť zvodcovi a klamárovi, ktorý nás odvádza od Páenim ad minim veniam, quis nostrud

na Ježiša a Jeho evanjelia. Čo je
týchto niekoľko rokov nášho
života v porovnaní s celou večnosťou! Svätí nás na našej
pozemskej púti povzbudzujú
k vytrvalosti: Tu – na zemi je čas
práce, námahy, boja. Tam – v nebi
bude čas odmeny, odpočinku.
Poobzerajme sa okolo seba
a všimnime si, ako sa ľudia dokážu obetovať pre chvíľkovú slávu.
No pozemská sláva je dočasná.
Hovorí sa: svetská sláva – poľná
tráva.
Boh nám pripravil večnú slávu,
a tá je neporovnateľne väčšia než
akákoľvek najväčšia sláva tu
na zemi. V nebi máme Bohom
rezervované miesto s naším
menom. Pán Ježiš povedal: „Keď
odídem a pripravím vám miesto,
zasa prídem a vezmem vás k sebe,
aby ste aj vy boli tam, kde som
ja.“ (Jn 14,3)
Keď sa budeme tu na zemi
zapierať, postiť, bojovať proti
hriechu a proti zvodným predstavám a myšlienkam, potom nás
čaká VEČNÁ sláva! No potrebné
je nevzdávať sa v polovici cesty
nášho života. Pán Ježiš nám
na tejto ceste dáva svoje Slovo,
a tiež samého seba, aby sme
v Ňom mohli čerpať silu do tohto
duchovného boja. Najúčinnejším
prostriedkom našej vnútornej
očisty je naša rodina, naše
pracovisko, naše spoločenstvo –
teda naši najbližší. Buďme za nich
Bohu vďační. Oni sú pre nás
pomocou na ceste do večnej
radosti. Pán Boh nám ich daroval
z lásky, aby sme sa spolu s Ním
a aj s nimi a so všetkými svätými
raz navždy stretli vo večnej
blaženosti – v nebi.
Vaša redakcia

DÔVERUJ JEŽIŠOVI A JEHO MOCI!

Na pozemku, kde chceme stavať
rodinný dom, sme sa rozhodli
vyvŕtať studňu. Otázkou bolo,
v ktorom mieste je voda. Väčšina
ľudí to rieši prostredníctvom
takzvaných prútikárov, ktorí
pomocou prútika (čo je hriech
proti prvému Božiemu prikázaniu) „zaručene“ nájdu bod, kde
sa nachádza voda. Vedela som, že
ide o okultnú praktiku, s ktorou
som nechcela mať nič spoločné.
No trochu som sa obávala, že
manžela by mohol niekto
presviedčať, aby sme ani my túto
praktiku neobišli vzhľadom
k tomu, že hĺbenie studne je
finančne náročné a výber bodu
hĺbenia bez prútikára je veľkým
riskom. Manžel (je neveriaci) sa
spoliehal na vlastný rozum a ja
som sa modlila k Ježišovi, aby
nám On sám ukázal miesto, kde je
voda.
Asi týždeň pred výkopom sme
boli na návšteve u svokrovcov,
kde sa otvorila táto téma. Prišiel
aj švagor, ktorý tiež potrebuje
na svojom pozemku vŕtať studňu
a chce si zavolať „špeciálneho
prútikára“ (so železami – už s nie
s prútikom). A švagor spolu
so svokrovcami začali na manžela
tlačiť, aby si ho objednali spoločne v jeden deň, a tak to vraj
bude vybavené naraz. Snažila
som sa im vysvetliť, že ide
o okultnú praktiku a my sme
kresťania, no nič nepomáhalo.
Manžel to nakoniec zakončil
slovami: „My prútikára nepotrebujeme, tam bude vody dosť.“
Sama som bola prekvapená, že
odolal tlaku vlastných rodičov,
a vedela som, že Pán Ježiš po tejto
hrdinskej výpovedi manžela
určite ukáže svoju moc. Dohodli

sme sa, že studňu navŕtame
približne v mieste, kde ju zakreslil
projektant.
Keď nadišiel deň vŕtania, manžel sám odišiel na pozemok,
označil palicou miesto, ako sme
sa dohodli, a ja som sa modlila.
Po modlitbe mi oči padli na toto
slovo vo Svätom Písme: „...vody
postavil ako val...“, a ďalej
„...potokom dal vytrysknúť zo skaly a vody nechal ako rieky tiecť.“
(Ž 78) Vyskočila som od radosti,
lebo som s istotou vedela, že Pán
našu studňu požehná. A naozaj.
Po pol dni ťažkej práce dal Pán
vytrysknúť výdatnému prameňu
zo 16 metrovej hĺbky. My sme sa
spoľahli na Pána a Jeho moc a On
sa postaral. Sláva ti, Ježišu!
Veronika

pozrela, boli naozaj krásne
vyčistené a vyzerali ako nové.
Bola som s výsledkom veľmi
spokojná. Spýtala som sa teda
suseda, koľko budem platiť
a pripravila som si peniaze.
Na moje veľké prekvapenie mi
povedal, že nič. Niekoľkokrát
som sa ho na to pýtala, a on mi
povedal, že naozaj nič. A keď
budem mať ešte nejaké koberce,
aby som mu ich len dala, že aj tie
mi vyčistí.
Viem, že to do srdca môjho
dobrého suseda takto vložil Pán
Ježiš a mňa vdovu vypočul,
ba prevýšil všetky moje očakávania.
p. Ľudmila, 72 r.

PÁN JEŽIŠ MI POMOHOL

Boli sme s mamkou v meste.
Už sme sa vracali späť domov,
ale zašli sme ešte do obchodu,
aby mamka nakúpila nejaké
potraviny. Bola som smutná, lebo
som už bola po celom dni
unavená. Aby mi čas rýchlejšie
ubehol, začala som sa v duchu
rozprávať s Pánom Ježišom.
V obchode ma zaujal jeden druh
jogurtov, aké som predtým
nevidela. A tak som vravela
Pánovi Ježišovi: „Pane Ježišu,
nemám veľmi rada jogurty,
ale akurát tento by som si aj dala.“
Mamke som nič nepovedala a ona
keď kúpila maslo, bryndzu
a iné, šla ku pokladni. Pri
pokladni nám predavačka „z ničoho nič“ dala 4 jogurty, presne tie,
o ktoré som Pána Ježiša poprosila.
Pekne sa na mňa usmiala
a povedala mi: „To je pre vás
darček – dnes máme takú akciu.“
Zostala som z toho veľmi
prekvapená a aj mamka. A navyše
sme dostali práve 4 – teda toľko,

Som už vdova na dôchodku
a v lete som ženila svojho najmladšieho syna. Ešte pred svadbou sme robili v byte dôkladné
upratovanie. Pri tejto príležitosti
som po mnohých rokoch chcela
dať do čistiarne koberce, ktoré
máme v obývačke. Moja mladšia
sestra ma predtým upozornila,
že aj ona dávala čistiť koberce
a bolo to dosť drahé. Samozrejme,
že pre mňa to bola veľmi veľká
položka. Tak som sa za to
modlila. Viackrát som prosila
Pána Ježiša, aby mi aj v tom
pomohol.
Jeden náš sused robí práve
vo firme, ktorá čistí koberce, tak
som ho poprosila, či by nevzal
aj tie naše koberce. V kútiku srdca
som dúfala, že možno budem
platiť menej, keďže sme susedia...
O niekoľko dní mi sused celý
naradostený priniesol vyčistené
koberce. Áno, keď som sa na ne

POČUJE AJ NAŠE MYŠLIENKY

koľko je nás doma. To všetko
vedel iba Pán Ježiš. On počul
moju modlitbu, i keď som k Nemu
hovorila len v myšlienkach.
Veľmi ma to povzbudilo, lebo
som si uvedomila, že o koľko viac
počuje, keď mu hovorím
„dôležitejšie“ veci.
Zdenka, 14 r.
PÁN VSTÚPIL DO MÔJHO PROBLÉMU

Mala som ísť na vyšetrenie
ku kardiológovi, no nevedela
som, na ktorého sa obrátiť.
Zdravotná sestra mi poradila
jedného, ale dodala, že k nemu
sa dá dostať len veľmi ťažko.
Keď som sa k nemu teda
vybrala, tamojší zdravotnícki
pracovníci mi povedali, že k nemu
sa určite nedostanem, lebo má
veľa pacientov a nových už
neprijíma.
Tak som šla „skleslo“ do inej
nemocnice, aby ma vôbec niekto
prijal a vyšetril. Keď som tam
prišla, na chodbe bolo „more“
pacientov, ktorí čakali, aby sa
zapísali ku nejakému kardiológovi. Postavila som sa do toho
dlhočizného radu a v duchu som
začala ďakovať Pánovi Ježišovi
za celú túto neveselú situáciu.
Ďakovala som, že „tam“ ma
neprijali a že „tu“ nikoho nepoznám...
Vo chvíli, keď prišiel na mňa
rad a sestrička sa ma spýtala,
ku komu idem, som zbadala na jej
stole zoznam kardiológov a medzi
nimi aj meno lekára, ku ktorému
som pôvodne chcela ísť v prvej
nemocnici (nevedela som, že
pracuje v dvoch nemocniciach).
Povedala som meno toho lekára
a akoby nastal „výbuch“. Sestrička sa začala rozčuľovať a ja som
ani poriadne nechápala prečo.

Od údivu som nevedela, čo povedať.
No potom vzala moju lekársku
správu a odišla.
Myslela som, že sa od hanby
prepadnem, lebo hala bola plná ľudí
a nikto nebol hluchý. Ale v duchu
som znovu ďakovala za túto situáciu
a čakala. O chvíľu sa sestrička vrátila
a povedala: „Bola som u toho lekára,
povedal, že vás prijme.“ Znovu som
nemohla vyjsť z údivu. A naozaj,
vďaka Pánovi ma ešte v ten deň lekár
prijal, hoci to v prvej chvíli vyzeralo
doslova nemožné.
Keď som však začala za svoju
bezmocnosť ďakovať, Pán vstúpil
do môjho problému a oslávil sa.

I.Ľ.
PANNA MÁRIA MI POMOHLA NÁJSŤ
DOBRÚ KNIHU

Jednej kamarátke som chcela
zohnať k narodeninám dobrú knihu,
tak som oslovila nášho kňaza, či by
mi nevedel nejakú odporučiť on. Dal

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:
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 upozorniť, aby ľudia chorí a spútaní

mi typ, tak som sa vybrala do predajne Lúč v Žiline. Opýtala som sa
predavačky na spomínaný titul. Ona
však povedala, že o takej knihe
nepočula, ale že sa pozrie do počítača. Hľadala, no nenašla ju. Bola
veľmi ochotná a zavolala kolegyni
do druhej predajne, či o tej knihe
náhodou nevie. Ona si spomenula, že
ju mali, ale asi pred štyrmi rokmi,
a že je už dávno vypredaná. Tak som
sa v duchu obrátila na Pannu Máriu
s prosbou, nech mi vyberie niečo
Ona. Šla som k jednému z regálov.
Zrak mi padol na jednu knihu
a neverila som vlastným očiam. Tá
kniha, ktorá neexistovala ani v počítači, tam na mňa čakala. Vytiahla
som ju a ukázala predavačke, ktorá
bola v ešte väčšom údive ako ja.
V duchu som jasala: „Kto je ako
Boh?! Kto je ako naša Nebeská
Maminka?!“ Domov som odišla
natešená a s knihou.

MOJA „PRVÁ POMOC“

Zúčastnila som sa „modlitbového
víkendu“ mimo svojho domova. A tam
ma začalo silno „rezať“ najskôr jedno
oko, no potom ma štípali už obidve oči.
Najprv som sa trochu bála, ale moji
blízki tam nič nevideli, tak som sa
trochu uspokojila. K lekárke som šla až
po víkende a dovtedy som prosila
„prvú pomoc“ od Pána Ježiša.
Keď som prišla k očnej lekárke,
dozvedela som sa, že nastala zmena
a teraz prijíma pacientov už len na objednávku. Znovu som sa pred dverami
modlila a prosila o pomoc Pána.
Lekárka sa nado mnou zľutovala a prijala ma. Pozrela sa do očí, chvála
Bohu, nebol to vážny problém!
A dokonca mi – na moje veľké
prekvapenie – podarovala kvalitné
očné kvapky, ktoré mi pomáhajú.
Ďakujem Pánovi Ježišovi, že mi
poskytol „prvú pomoc“, ktorá
prevýšila všetky moje očakávania.

Eva

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.
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 iné tri

Milka, učiteľka

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.

