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nazvati

1

popodne

CITATELJIMA

Majka Kraljica ljubavi ukazuje se uMalom
Lošinju neprekidno od 16.02.1990. godine
i daje Poruke za svijet.
Do 06.07.1995.
svakodnevno.

godine

Majka

je davala Poruke

Od 07.07.1995. do 14.09.1997. godine Majka
je davala Poruke svake nedjelje i blagdanom
u tjednu, prigodom ukazanja na Brdu Ukazanja.
Od 16.09.1997. do 07.04.2001. godine Majka
je dava la Poruke svakog 16-tog dana u mjesecu prigodom ukazanja na Brdu Ukazanja.
Takodjer je davala Poruke i no eu od subote
na nedjelju i te su se Poruke čitale hodočasnicima koji su došli u nedjelju.
Od 16.04.2001. godine na dalje Majka daje
Poruke samo svakog 16-tog dana u mjesecu
prigodom ukazanja na Brdu Ukazanja.
U biltenu GLAS NEBA Molitvena zajednica
objavljuje Poruke Majke Kraljice ljubavi
primijene posredstvom vidjelice Livke.
GLAS NEBA izlazi redovi to kroz godinu,
jedanput mjesečno.
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?oruka

Majke

primljena

DAN UKAZANJA

Kraljice

ljubavi

na Brdu Ukazanja:

HVALJEN

1 S US!

Draga moja djeco, hvala na hodočašcu
Svetište.

u ovo

Djeco moja, ima ovdje nekih koji su novi,
koji su po prvi put ovdje. Ne šutite. Razglašavajte moja ukazanja. Djeco moja, nikad nije kasno za dolazak na hodocašce u ovo mjesto. Propovijedajte sve što ste osjetili i vidjeli na ukazanju.
Djeco moja, mnoge sam pozvala i mnogi se
odazvaše. Ali, eto, njihova je ljubav bila mala
kao što im je i vjera bila mala. Došao je moj
neprijatelj i sve im je oduzeo. A sada imaju velike nemire. Ne znaju kako da se vrate. Djeco
moja, dodjite, Ja sam Majka koja vas beskrajno
ljubim i koja sve opraštam.
Djeco moja, vi ne znate kakva se katastrofa
sprema. Od vas vjernika ocekujem molitve da se
ublaži ta katastrofa.
Djeco moja, ne plašite se šiba koje vas
svaka malo šibaju i proganjaju. Zapamtite,
kršcanstvo je progonjeno, ali pobjedjuje u ovom
svijetu.
Blagoslivljam sve što nosite sa sobom za
blagoslov i vas i nosite moj blagoslov svojoj
obitelji.
IZIDolite jednu Zlatnu krunicu
nakanu.
Molite,

molite,

molite!

za moju
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TAK
IZBOR IZ RANIJIH
O ODGOJU DJECE

PORUKA

UPoruci
od 16.11.2003. godine Majka je ponovno govorila o odnosima roditelja i djece pa
je tako rekla:
"Cujem, neki se žale na svoju djecu, kako im
se djeca drogiraju i piju. Djeco moja, žalosna
sam radi tih poroka. Djeco moja, tko ih odgaja?
Veeina roditelja pije, drogira se. Ta djeca ništa
lijepoga ne uče od roditelja pa zato i jesu takva. Djeco, svi vi koji pijete, koji se drogirat~~
koji gledate na lagodni život, znajte da vam to
nije pravo vodstvo do Boga, vee vam je to vodstvo
za padati u sve duhIju i duhIju provaliju."
U ovoj Poruci od 16.11.2003. godine Majka
upozorava roditelje na njihove propuste u odgoju
djece. Predočuje nam žalosnu stvarnost, da su za
loše ponašanje mnoge djece vrlo često krivi njihovi roditelji koji svojim životom daju loš primjer svojoj djeci i tako ti roditelji postaju
izvor sablazni za svoju djecu. To nam Majka sasvim
otvoreno potvrdjuje rečenicom koja glasi:"Ta djeca ništa lijepoga ne uče od roditelja pa zato i
jesu takva."
Kako ispravno

odgajati?

Postavlja se pitanje kako ispravno odgajati
djecu. Da bi roditelji mogli ispravno odgajati
svoju djecu, prvo trebaju oni sami ispravno živjeti. Ispravno živjeti znači živjeti u svetosti,
živjeti kršcanskim životom. Djeca uče od svojih
roditelja tako, da nastoje oponašati svoje roditelje. stoga, roditelji koji žive kršcanskim životom postaju uzor svojoj djeci i djeca im vjeruju jer su njihove usmene pouke u suglasju s njihovim svakodnevnim životom.

- 5 Treba znati svrhu
našeg života
Da bi roditelji mogli kršcanski živjeti i
kršcanski odgajati svoju djecu potrebno je da imaju stalno pred očima temeljne istine naše svete
Vjere. Dakle, prvo je potrebno znati da je smisao
i svrha našeg života na Zemlji u tome, da Boga upoznamo, da Boga ljubimo i da Bogu služimo. Drugo,
da svaki čovjek ima neumriu dušu po kojoj imamo
život vječni. Tijelo ljudsko ima samo vremenski
ograničeno razdoblje trajanja, dočim duša ima
vječni život. 1 kao što se brinemo za tijelo, koje
je ograničenog trajanja, toliko više se trebamo
brinuti za dušu po kojoj imamo život vječni.
Dijete

nije samo tijelo

Dakle, dijete nije samo tijelo, nego je i duša.
Kao što tijelo djeteta treba hranu da bi živjelo
i razvijalo se, tako isto i duša djetetova treba
duhovnu hranu da bi živjela irasla.
Danas premnogi roditelji
u svome djetetu
gledaju samo tijelo i udovoljavaju samo potrebama
tijela i to preko mjere. Zato Majka uPoruci
od
31.05.1994.v. godine govori: "Djeco moja, žal osna
sam što to roditelji dozvoliše djeci da žive u
raskošu, nocnom uživanju, da imaju sve što god
zažele. Nemojte misliti da ce dugo uživati. Ne,
nece, jer taj život je kratak, vidim da im se život počinje gasiti vec od trinaeste godine. Djeco
moja, mnogi se kaju što su započinjali takav život. Mnogi proklinju svoje roditelje što im sve
to omoguciše i što im dadoše tako rano potpunu
slobodu."
A uPoruci
od 31.01 .1994.v. godine Majka
govori: "Vidim kod vas u obitelji, gdje je roditelj strožiji prema djeci, tu je obitelj zdravija."
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moliti u obitelji

Znamo da je te ško ispravno odgajati djecu.
Ali, postoje djelotvorna sredstva koja pomažu u
odgo ju djece i cijele obitelji. Prvo od tih djelotvornih sredstava je molitva, svakodnevna molitva u obitelji. Majka nam u svojim Porukama govori: "Molite u obitelji" (01.09.1996.). "Nastojte
moliti obiteljsku molitvu za stolom. Učite djecu
da žive kršcanski, a da se plaše grijeha" (11.08.
1996.). "Svima poručujem da se posvetite svojoj
djeci i da skupa molite"(04.05.1997.).
Molitva je duhovna energija koja pokrece
cijeli svijet pa ce pokrenuti i zdrav rast djece
i cijele obitelji.
Tko treba u obitelji povesti molitvu? Majka
nam na to pitanje odgovara:"Preporučujem
svirn
muževirna, da oni budu molitelji, da oni vode svoju rnolitvenu zajednicu u kuci za stolom pa onda
svi ostali"(24.09.1995.v.).
Nedjeljom i blagdanom
sudjelovati na svetoj Misi
Drugo djelotvorno sredstvo za postici zdrav
rast djece i cijele obitelji je redovi to sudjelovanje cijele obitelji na svetoj Misi nedjeljom i
blagdanom. UPoruci
od 01.09.1996. godine Majka
govori: "Vodite svoju djecu na svete Mlse."
Neki roditelji šalju djecu na svetu Misu, ali
oni ostaju kod kuce. To je veliki promašaj i vrlo
štetna praksa.
U nekim obiteljima uvijek samo jedan roditelj, i to uvijek isti, odlazi s djecom na svetu
Misu dok drugiuvijek
ostaje kod kuce. To je takodjer vrlo štetna praksa i daje djeci loš primjer.
Ako roditelji žele biti uzor svojoj djeci i
pomoci im u zdravom odrastanju u vjeri, potrebno
je da oba ro6itelja, zajedno s djecom, sudjeluju
~a svetoj Misi nedjeljom i blagdanom .
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djecu na hodočašca

Trece djelotvorno sredstvo za zdrav duhovni
rast djece i obitelji jesu hodočašca. UPoruci
od
02.01.1994.v.godine
Majka govori: "Djeco moja ljubljena, ovo zapamtite: Ni jedna se obitelj nije
raspala ili ispaštala ako je netko iz te obitelji
hodočastio u moja svetišta. Zalosna sam kad vidim
tolike obitelji koje su u mogucnosti hodočastiti,
koje su u mogucnosti i drugima pomoci koji žele
hodočastiti anemaju
čime, ali niti hodočaste, a
niti drugima pomažu."
Zamoliti

Majku za pomoc

Mnoge obitelji danas pokušavaju potpuno same
brinuti o svojoj obitelji i o svojoj djeci. Te se
obitelji ne sjete pozvati u pomoc Isusa i Majku
Nebesku, a Oni nam se nude i čekaju da ih pozovemo
i zamolimo za pomoc. To nam potvrdjuje i Majka u
Poruci od 02.01 .1994.v. godine gdje govori:"Djeco
moja ljubljena, što više ugadjate svojim obiteljima
tim su obitelji više u opasnosti jer vi hocete svu
brigu preuzeti od prave i svete Obitelji, da vi
njima pružate sve potrebito. Ne, djeco moja, vi
trebate trčati i moliti se Bogu iMeni,
Majci, koju
Me Isus varna dao. Trebate svoju obitelj nama prepustiti. Onda ce vam obitelj biti zdrava."

OBAVIJEST

HODOCASNICIMA

Obavještavamo hodočasnike da ce na DAN
UKAZANJA, upetak
16.01.2004. godine, molitveno
slavIje na Brdu Ukazanja započeti u 13.40 sati.
MOLITVENA

ZAJEDNICA

