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  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. december 2014, Medžugorie 
výročné zjavenie Jakubovi Čolovi 

 

Pri poslednom každodennom zjavení, 12. septembra 1998, Panna Mária pove-
dala Jakubovi Čolovi, že bude mať zjavenie raz ročne a to 25. decembra, na 
Vianoce. Tak bolo aj tento rok. Zjavenie začalo o 14.40 hod. a trvalo 8 minút. 
Potom nám Jakub odovzdal posolstvo Panny Márie:  
 

„Drahé deti!  

Dnes, v tento milostivý deň si prajem, aby sa každé vaše 

srdce stalo betlehemskou maštaľkou, v ktorej sa narodil 

Spasiteľ sveta. Som vašou matkou, ktorá vás nesmierne 

miluje a stará sa o každého z vás. Preto, deti moje,      

odovzdajte sa matke, aby mohla každé vaše srdce i váš 

život položiť pred malého Ježiša, pretože len tak, deti moje, 

budú vaše srdcia svedkami každodenného Božieho narode-

nia vo vás. Dovoľte Bohu, aby prežiaril vaše životy svetlom 

a vaše srdcia radosťou, aby mohli každodenne osvecovať 

cestu a byť príkladom pravej radosti pre druhých, ktorí žijú 

v tme a nie sú otvorení Bohu a jeho milostiam.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  



Jedno z prvých posolstiev Panny 
Márie bolo: „Drahé deti, nech zavlád-
ne pokoj medzi človekom a Bohom 
a medzi ľuďmi navzájom.“ Panna Má-

ria sa v Medžugorí predstavila ako 
Kráľovná pokoja. Ona je Ježišova 
matka, matka Kniežaťa pokoja. Iba 
on, Ježiš, môže dať pravdivý pokoj a 
radosť. V posolstve na výročie svojich 
zjavení nám Panna Mária povedala: 
„Chcem vás všetkých viesť iba 
k nemu a v ňom nájdete pravý pokoj 
a radosť svojho srdca.“ 

 Vlastné srdce nemôžeme okla-
mať. Ono je neoklamateľné, vie, kto 
ho stvoril a kto jediný ho môže napl-
niť zmyslom a pokojom. Nosíme 
v sebe spomienky na stratený raj. 

ŽIADAM OD JEŽIŠA POKOJ PRE VÁS  
A POKOJ MEDZI VAMI 

V každom človeku existuje túžba po 
nevinnosti, túžba po detskej čistote. 
V hlbinách srdca sa nachádza ukrytý 
poklad, ktorý stále hľadáme. Naše oči 

vidia pozemské, ale srdce hľadá več-
né, nebeské. Panna Mária nás pozýva 
hľadať vieru skrze nádej, pokoj, skrze 
modlitbu a lásku, skrze Ježiša, ktorý 
je Cesta, Pravda a Život. 

Žiť v pokoji a nájsť svoj pokoj, to 
je vrchol životného naplnenia. Nech 
je akokoľvek, život sa dokonca 
v plnosti nenapĺňa ani vo vedomos-
tiach, ani v majetku, ani v úspechu, 
ani vo víťazstve. Život dosahuje svoju 
plnosť vo vnútornom pokoji, tichom 
šťastí a istote, ktorú daruje dôvera 
v niekoho, a nie v niečo. Nájsť nieko-
ho  skutočného ako oporu 
a skutočnú podporu, to prináša po-
koj. 

 Ale aj ten niekto sa môže stať 
neistou oporou, pretože je z takého 
istého materiálu, ľudského. Ľudia 
sú pominuteľní, nestáli, a krehký 

tovar. Preto je múdre uvedomiť si, že 
všetky opory, ktoré hľadáme 
v niekom podobnom alebo v takom 
istom ako my, sú významné 
i potrebné, lebo nie je dobré, aby bol 
človek sám, ale nie sú trvalé 
a konečné. Ľudia môžu byť iba naši-
mi spolucestujúcimi, ale nie cieľom 
našej cesty. Iba jeden môže byť na-
š i m  v š e t k ý m :  i  c e s t o u , 
i spolucestujúcim, i cieľom putova-
nia. On je trvalou oporou každému, 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 

...V hlbinách srdca sa 

nachádza ukrytý poklad, 
ktorý stále hľadáme...  
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kto v neho vkladá svoju nádej. Jedna 
vec sú priatelia, spolucestujúci, drahí 
ľudia i drahé osoby, niektoré neza-
meniteľné osoby v našom živote, ale 
iba on je Pán, náš prístav a náš po-
koj. 

 Kresťanstvo to nie je zbierka zá-
konov a zvykov, zhromaždenie teórii 
a programov. V centre kresťanského 
učenia stojí osoba Ježiša z Nazareta, 

ktorý je Kristus, čo znamená Poma-
zaný Boží, Mesiáš, v ktorom je možné 
stretnúť sa s Bohom. On je cesta 
k Bohu, a preto je Spasiteľ, a preto 
môže byť oporou každému životu, 
v každej chvíli a v každej príležitosti. 
Potrebné je iba stretnúť sa s ním. 
A ten, kto sa s ním stretne zakúsi to, 

o čom hovorí prorok: On je pokoj! 
Slávenie Vianoc je hľadanie stretnu-
tia s Ježišom, novonarodeným, ktorý 
sa v nás chce znovu narodiť. Všetko 
ostatné z toho sviatku a okolo neho 
je menej dôležité, má menšiu hodno-
tu, často je to zbytočné a nepotrebné. 
Žiaľ, dnes sa slávia Vianoce bez Ježi-
ša. A po takomto slávení zostáva 
v srdci prázdnota a nezmyselnosť ži-

vota. 

 

...ten, kto sa s ním stretne 
zakúsi to, o čom hovorí 

prorok: On je pokoj!  

Modlitba 
 
Panna Mária, ty, ktorá si na svet 

priniesla Ježiša a ktorá ho neprestá-
vaš darovať svetu a každému z nás, 
vypros nám milosť otvoreného srdca, 
ktoré ho bude môcť prijať, aby sa na-
še domovy, naše rodiny i srdcia stali 
betlehemskou jaskyňou, v ktorej sa 
i dnes môže narodiť Ježiš. Vďaka ti, 
Panna i Matka, že si neúnavná 
a trpezlivá v láske k nám, s túžbou, 
aby sme sa stali požehnaním pre dru-
hých. Vypros nám, aby sme odkryli 
to, že Boh nám v Ježišovi daroval svo-
ju lásku, svoj život, svetlo pravdy, od-
pustenie hriechu a pravdivý pokoj. 
Vypros nám odvahu odovzdať sa do 
Božích rúk, aby sme uskutočnili Božiu 
vôľu vo svojom živote. Chceme nasle-
dovať tvoj príklad dôvery v Boha, aby 
sme sa stávali zo dňa na deň viac po-
dobnejší Bohu a sále viac boží. Amen. 

 

Fra Ljubo Kurtović 

 

Zdroj: http://www.festadellavita.info 
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KLAŇAJTE SA MÔJMU SYNOVI  

Pokoj nášho srdca sa nachá-

dza v Máriinom náručí. Podľa sve-
dectva vizionárov v prvý deň zjave-
ní, 24. 6. 1981 sa Kráľovná pokoja 

zjavila s dieťaťom Ježišom 
v náručí. Takto sa zjavuje i každý 
rok 25. decembra. Aj v tieto Via-

noce počujeme jej materinské slo-
vá: „Odovzdajte sa matke, aby 
mohla vaše srdce i život položiť 
pred malého Ježiša, iba tak môžete 
byť svedkami každodenného Bo-
žieho narodenia.“ Boh potreboval 
mamu, aby prišiel na tento svet. 

On vie, že ju potrebujeme aj my. 
Pozorujme Máriu ako vedie 

tých, ktorí sa neboja odovzdať sa 

jej a prijať ju s dôverou, tak ako ju 
prijal Jozef. On uveril Božiemu 

prísľubu, že to, čo sa deje skrze 
ňu je pôsobenie Ducha Svätého.  

Ďalším nádherným príkladom 

je milovaný učeník Ján. Miluje Pá-
na, zostáva s ním, trpiacim, až do 

smrti pod krížom s Máriou. Prvý 
sa ponáhľa k hrobu, všetkých 
predbehol. Ján prvý spomedzi 

učeníkov spoznal Pána a zvolal 
„To je Pán“, keď sa im vzkriesený 
Ježiš zjavil na brehu Tiberiadské-

ho mora. 
Toto je to, čo nás učí Panna Mária 

vo svojej škole. V dôvernom rozhovore 
a odovzdaní sa jej ako matke sa nám 
darí byť vždy na správnom mieste a 

v správnom čase. S ňou sa učíme po-
hotovo rozlišovať a reagovať ako Jozef, 
a k o  m i l o v a n ý  u č e n í k  J á n . 

V každodenných udalostiach všedné-
ho života spoznáme Pána a jeho pôso-

benie.  
Mária nás pozýva vo svojich po-

solstvách denne rozjímať a žiť evanje-

lium, uchovávať v srdci Ježišove slová 
ako ona. Takto sa naše oči a srdce 

stávajú schopné vidieť ďalej, môžeme 
reagovať konkrétne, pohotovejšie 
v službe lásky ako ostatní. 

 

 

 

...Pokoj nášho srdca  

sa nachádza  

v Máriinom náručí... 

Vo vianočnom posolstve nás Má-

ria pozýva: „Klaňajte sa môjmu Syno-
vi“. Na kolenách sa môžeme stať sved-

k a m i  J e ž i š o v h o  n a r o d e n i a 
v každodennom živote. Keď sa zahľa-
díme na scénu Ježišovho narodenia, 

môžeme sa učiť od tých, ktorí sa mu 
klaňali v Betleheme. 

Boli to chudobní pastieri, ktorí sa 
hneď po zjavení a radostnom posol-
stve anjelov vybrali do Betlehemskej 

jaskyne, aby videli, čo sa to stalo. Pán 
nám i dnes posiela svoje posolstvá 

skrze ľudí, prírodu, udalosti, ktoré sa 
odohrávajú. Učme sa ako pastieri pri-
jať pozvanie k dobru a ponáhľať sa 

uskutočniť ho v malých veciach.     
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Sv. Otec František povedal: „Keď po-

čujeme pozvanie k dobru, keď pocíti-
me, že sa chceme polepšiť, to je Ježiš, 

ktorý klope na naše dvere.“ Vyberme 
sa za ním, ako jednoduchí pastieri.  

Traja králi sú múdri svedkovia Je-
žišovho narodenia. Prišli sa mu poklo-
niť. Moderný človek hľadá pokoj duše 

v knihách, v materiálnych veciach a 
mudrci nám ukazujú, že ho môžeme 
nájsť na kolenách. V ich príklade na-

chádzame pozvanie vyprosovať si dar 
múdrosti a rozlišovania. Kráľovná po-

koja nás učí – „modlite za dary Ducha 
Svätého, aby ste boli v duchu lásky 
každý deň a v každej situácii bližšie 
k u  s v o j i m  b l í ž n y m  a  a b y 
ste v múdrosti a láske prekonali každú 
ťažkosť.“ 

Keď denne sýtime svoje srdce Bo-
žím slovom, rozjímame a usilujeme sa 

ho žiť, krok za krokom nadobudneme 
schopnosť uveriť Božím prisľúbeniam. 

Mária prijala slovo a ono sa stalo 

životom. Ona je žiarou Ježišovej tváre 

a prítomnosti pokoja, ktorý sa odráža 

a rozlieva na všetkých, ktorí sa mu 
klaňajú. „Keď sa klaniate môjmu Sy-
novi, dostávate výnimočné milosti“, po-
vedala nám v posolstve z 15. 3. 1984. 

Mária sa s nami ustavične skláňa 

pred Ježišom a vyprosuje nám dar po-
koja. Jej pokorná, nežná, materinská 

prítomnosť plná svetla nás vždy priťa-
huje ako príklad, ktorý chceme nasle-
dovať. 

Keď držíme mamu za ruku, nikdy 
sa nestratíme, ani v tej najväčšej tem-

note. S ňou nikdy nezablúdime, lebo 
nás učí upierať pohľad na jej náruč, 
kde sa nachádza pokoj nášho srdca, 

jej novonarodený Kráľ pokoja. Ona je 
hviezda morská, svetelný lúč nádeje, 
ktorý nás bezpečne privedie k večným 

horizontom. 
 
Modlitba 

 
Klaniame sa ti náš Boh a Pán. Daj 

nám milosť nikdy nezabudnúť, že ty sa 
každodenne rodíš na tento svet. Získa-
vaj si naše srdcia svojím pokojom. Kla-
niame sa ti spolu s Máriou. Prežiar na-
še životy svetlom a radosťou, aby sme 
mohli každý deň osvecovať cestu a byť 
príkladom pravdivej radosti tým, ktorí 
žijú v tme a nie sú otvorení Bohu a jeho 
milostiam. Tak, ako si to praje tvoja i 
naša matka Mária. Amen. 

 

Terézia Gažiová 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční   

vv  sobotu, 03. 01. 2015sobotu, 03. 01. 2015..  

    

V tento mesiac sa budeme modliťV tento mesiac sa budeme modliť  

ZA POKOJ V NAŠICH SRDCIACH, RODINÁCH A VO SVETEZA POKOJ V NAŠICH SRDCIACH, RODINÁCH A VO SVETE   

 

...Keď držíme mamu za  
ruku, nikdy sa nestratíme 

ani v tej najväčšej  
temnote...  

 

 

 



JEŽIŠ JE POKOJ... 
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...Preto sa otvorte Božím plánom a zámerom,  
aby ste mohli s ním spolupracovať pre pokoj a dobro.  

A nezabúdajte, že váš život nepatrí vám, ale je darom, 
ktorým máte potešovať iných a viesť ich k večnému životu. 

Drahé deti, nech vás vždy sprevádza  
nežnosť môjho malého Ježiša...  

 

(25.12.1992) 

...Chcem vám dať pokoj, aby ste  
ho niesli vo svojich srdciach 
a darovali ho druhým, kým 

Boží pokoj nezavládne vo svete... 
 

(25.12.2002) 

 
...Ježiš je Kráľ pokoja  

a len on vám môže 
dať pokoj, ktorý 

hľadáte... 
 

(25.12.1995)  

...Dajte Boha vo svojich rodinách na  
prvé miesto, aby vám on dal pokoj  

a aby vás chránil. Nielen pred 

vojnou, ale aby vás aj v mieri 
ochránil pred každým pokušením 

satana. Keď je Boh s vami, máte 
všetko. A keď ho nechcete, ste úbohí 

a stratení, lebo neviete, na koho 

strane ste. Preto, drahé deti, 
rozhodnite sa pre Boha, a potom 

dosiahnete všetko... 

 
(25.12.1991) 

...Dnes, deti moje, nemáte pokoj  
a túžite po ňom. Preto vás so 

svojím synom Ježišom v tento deň 
pozývam: Modlite sa, modlite sa, 

modlite sa, pretože bez modlitby 
nemáte ani radosť, ani pokoj, ani 

budúcnosť. Túžte po pokoji a 

hľadajte ho, avšak Boh je 
pravý pokoj...  

 

(25.12.1998) 



POSTITE SA SRDCOM 
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

vzdať ho Pánovi, aby Pán úplne očistil 
vaše srdcia. Preto, drahé deti, modlite 
sa neprestajne a pripravujte svoje srd-
cia pokáním a pôstom! Ďakujem vám, 
že ste prijali moje pozvanie." 

Pôst a modlitba sú prostriedky, 

ktorými sa otvárame Bohu, aby nás 
očistil od všetkých hriechov spácha-
ných v minulosti. My sami si nemôže-

me pomôcť, ani bez modlitby a pôstu 
nemôžeme spoznať zlo, ktoré nás chce 

zničiť. Srdce sa na spoluprácu s Bo-
hom pripravuje modlitbou a pôstom.  

 
25. júla 1991 

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, 
aby ste sa modlili za po-

koj! V tejto dobe je po-
koj zvláštnym spôso-
bom ohrozený a ja 
vás prosím, aby ste 
vo svojich rodinách 
obnovili pôst a modlit-
bu. Drahé deti, želám 
si, aby ste pochopili 

vážnosť situácie i to, že 
mnohé z toho, čo sa sta-

ne, závisí od vašej mod-
litby. A vy sa málo modlí-

te. Drahé deti, som s vami a 
pozývam vás, aby ste sa s 

vážnosťou začali modliť a postiť 
tak, ako v prvých dňoch môjho prí-

chodu. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ 

Modlitba a pôst sú prostriedky na 
zachovanie pokoja, ktorý je ohrozený. 

Mária pozýva nielen jednotlivcov, ale 
aj rodiny, aby sa modlili a postili za 
zastavenie zla. Táto výzva je vážna, 

lebo od toho, koľko sa budeme modliť 
a postiť, bude závisieť, čo sa stane vo 
svete. Spomeňme si, ako prorok Jonáš 

pozýva obyvateľov Ninive k pôstu a 
modlitbe, aby ich mesto nebolo zniče-

né. Všetci sa postili a modlili, a tak 
bolo mesto zachránené. 

I. POZVANIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 
 

4. septembra 1986 

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam 
k modlitbe a pôstu. Viete, drahé deti, 
že s vašou pomocou môžem urobiť 
všetko a donútiť satana, aby už nezvá-
dzal na zlo a aby sa vzdialil z tohto 
miesta. Satan číha, drahé de-
ti, na každého jednotlivca. 
Zvlášť chce v každoden-
ných veciach vniesť zmä-
tok do každého z vás. 
Preto vás, drahé deti, po-
zývam, aby váš deň bol 
iba modlitbou a odovzda-
nie sa Bohu. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje 
pozvanie." 

Pôst a modlitba sú naj-
lepšími prostriedkami v boji 
proti satanovi. Iba pôstom a 

modlitbou možno prinútiť sata-
na, aby sa vzdal svojich zlovest-

ných plánov a vzdialil sa od veriacich 
vôbec aj od tohto miesta. Ježiš pove-
dal učeníkom, že jestvuje druh zlých 

duchov, ktorý možno vyhnať len pôs-
tom a modlitbou (pozri Mk 9, 29). 

 
4. decembra 1986 

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, 
aby ste svoje srdcia pripravili na tieto 
dni, keď vás Pán chce zvlášť očistiť od 
všetkých hriechov minulosti. Drahé de-
ti, vy to nemôžete sami, preto som tu 
ja, aby som vám pomohla. Modlite sa, 
drahé deti! Iba tak budete môcť spo-
znať všetko zlo, ktoré je vo vás a odo-
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25. augusta 1991 

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam 
k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, 
čo sa začal uskutočňovať môj plán, je 
satan silný a chce prekaziť moje plány 
pokoja a radosti, aby ste si mysleli, že 
môj Syn nie je pevný vo svojich rozhod-
nutiach. Preto vás všetkých pozývam, 
drahé deti, aby ste sa ešte mocnejšie 

modlili a postili. Pozývam vás, aby ste 
sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou 
pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem 
uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som 
začala vo Fatime. Volám vás, drahé 
deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť 
môjho príchodu a vážnosť situácie! 
Chcem zachrániť všetky duše a obeto-
vať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa 
uskutočnilo úplne všetko, čo som zača-
la! Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ 

Keď satan ohrozuje Božie plány, 

vtedy Kráľovná prorokov – ako by to 
urobili všetci proroci – vyzýva, aby sa 
ešte „mocnejšie“ postilo a modlilo, a 

tým zabránilo satanovi rozvracať a ni-
čiť Božie plány, ktoré sú osobitne vy-
jadrené vo fatimských posolstvách. 

Ide o spásu a uskutočnenie všetkého, 
čo Boh zveril Márii, Kráľovnej pokoja a 

Kráľovnej prorokov. 
 
25. marca 1992 

„Drahé deti! Dnes ako nikdy vás 
pozývam, aby ste prežívali moje posol-
stvá a premieňali ich do reality života. 

Prišla som k vám, aby som vám po-
mohla, a preto vás volám, aby ste me-
nili svoj život, lebo ste sa vydali na zlú 
cestu, cestu zatratenia. Keď som vám 
hovorila: obráťte sa, modlite sa, postite 
sa, zmierte sa, prijali ste tieto posol-
stvá povrchne. Začali ste žiť podľa 
nich, ale potom ste ich zanechali, lebo 
to pre vás bolo ťažké. No, drahé deti, 

ak je niečo dobré, musíte v dobre vytr-
vať, a nemyslieť si: Boh ma nevidí, ne-
počuje a nepomáha! A tak ste kvôli 
svojim úbohým záujmom odstúpili od 
Boha a odo mňa. Prostredníctvom vás 
som chcela vytvoriť oázu pokoja, lásky 
a dobroty. Boh chcel, aby ste svojou 
láskou a s jeho pomocou robili zázraky 
a tak boli príkladom. Preto, hľa, čo vám 
poviem: satan sa zahráva s vami a s 
vašimi dušami. A ja vám nemôžem po-
môcť, lebo ste vzdialení od môjho srd-
ca. Preto sa modlite a prežívajte moje 
posolstvá, potom uvidíte zázraky Božej 
lásky vo svojom každodennom živote. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje po-
zvanie.“ 

Posolstvo pôstu a modlitby sme 

pochopili ľahkomyseľne a povrchne. 
Preto Mária hovorí, že sa satan zahrá-
va s našimi dušami. On je nepriateľ, 

nad ktorým môžeme vyhrať jedine 
pôstom a modlitbou. Márii je ľúto, že 

sme sa odvrátili od jej posolstiev a že 
ich nežijeme. Jej túžbou je, aby z nás 
vytvorila „oázu pokoja“, ale od nás zá-

leží, čo sa stane.  

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU… 

 

„Veď skutočne zvrchovaný a 
duchovne silný národ vždy tvorili a 
tvoria silné rodiny, vedomé si svoj-

ho povolania a svojho poslania v 
dejinách“   

(List rodinám, 17). 

 

Všetci vieme, že rodina je v súčas-

nom svete ohrozená. Je ohrozená vo 
svojej existencii a pojem "silná rodina" 

sa zdá akoby vyňatý z minulosti, z 

pradávnych pamätníkov.  

Ktorá rodina je dnes silná? Máme 
pokušenie povedať, že takáto rodina 

neexistuje. Mnohí ľudia žijú bez 



 

   POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI 
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pravdivého rodinného zväzku, 

dokonca bez inštitúcie rodiny,      
pribúdajú tzv. "voľné zväzky", mnohé 

manželstvá pretrhli manželskú 
zmluvu. Zväčšuje sa počet rozvodov, 

neúplných rodín, sirôt aj polosirôt, 

pribúdajú sociálne siroty.  

Ako sa môžeme priblížiť k ľuďom, 
ako im môžeme pomôcť vytvoriť si 

silnú rodinu?  

Veriaci človek jasne chápe, že 

sila, ktorá ľudí spája a vytvára z nich 
"silnú rodinu" je sila sviatosti manžel-

stva, ak z nej naozaj čerpajú. Silná 
rodina je rodina, ktorej sila je vo 

viere, ktorá je zakorenená v Bohu, 
ktorá je nielen spojená putami sku-
točnej obetavej lásky, ale ktorá vníma 

aj iných ľudí a cíti sa zodpovedná za 

celé spoločenstvo.  

Ľudia, ktorí žijú v ťažkých pod-
mienkach, sú ochotní pomôcť. Ľudia, 

ktorí žijú v pohodlí mesta, myslia len 
na seba - pravdaže, nie všetci. Avšak 

v meste, zvlášť vo veľkomeste, sa 
ťažšie rozvíjajú spoločenské vzťahy. 

Vo veľkomestskom mravenisku ľudia 
v podstate žijú izolovane a rodiny sa 

navzájom nepoznajú.  

To, čo pápež píše o "rodine ve-

domej si svojho povolania", sa týka 
tejto úlohy – rodina má vytvoriť 
spoločnosť, národ, jednoducho 

skupinu ľudí, ktorých spája to, že sa 

navzájom milujú, že sa poznajú, 

že si navzájom pomáhajú, že 
uskutočňujú bratskú lásku. Na 

vidieku je to ľahšie, poznajú sa a 

viac sa modlia.  

 "Silná" rodina je tá, ktorá je 
iniciatívna v konaní dobra, ktorá 

prijíma zodpovednosť a dokáže 
usmerňovať spoločenskú ak-

tivitu. Ak je zle či ťažko, ne-
pomôže nijaké nariekanie, kri-
tizovanie, ale rozumná činnosť, 

na ktorej sa podieľajú všetci. 
Každý môže niečo vykonať pre 

spoločné dobro. Avšak treba 
nájsť niekoho, nejakého "vodcu", 

ktorý dokáže ľuďmi pohnúť, dot-
knúť sa hĺbky ich srdca, v ktorom sa 
prebúdza milosrdná láska, otvorená 

pre iných.  

Rodina má úlohu otvoriť sa, 

vyžarovať. Pavol VI. napísal v Hu-

manae vitae, že kresťanská rodina má 
"vyžarovať nehu a svätosť". Má, ale ako 
možno dosiahnuť, aby všetky rodiny 

boli takéto? Máme predsa rôzne spolo-
čenské, pastoračné iniciatívy, ale 

výsledky sú slabé.  

 ...Jeden človek. Jeden človek 

toľko dokáže! A koľko dobra by mohli 

urobiť všetci spolu!  

 List Svätého Otca je výzvou k ini-

ciatíve, k spoločenskej aktivite. List je 
adresovaný každému osobitne aj 
všetkým spolu. Je výzvou, ktorá čaká 

na odozvu! Na odozvu v ľudských 

srdciach!  
 

Myšlienky sú vybrané z knihy: 

Rodinám, aby boli silné v Bohu…, 
Wanda Póltawska (SALI-FOTO, 
2010). 
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...rodina má vytvoriť  

spoločnosť, národ,  
jednoducho skupinu ľudí, 

ktorých spája to, že sa 

navzájom milujú... 

Zdroj: http://www.handinhandparenting.org 



Prišlo leto. Skončila som univer-
zitu, predo mnou bola práca v 
úspešnej spoločnosti a možnosť od-

povedať na pokušenia tohto sveta. 
Zmeny k horšiemu nenechali na se-
ba dlho čakať. Ale Boh ma chránil. 
Napriek začiatku môjho dospelácke-

ho života a všetkým pokušeniam 
tohto sveta, začala som hľadať mož-
nosť, ako sa dostať do Medžugoria. 
Keď som rozmýšľala o púti, vedela 

som, že sa môžem vrátiť iná, a preto 
som pociťovala vnútorný odpor. Uve-
domovala som si, aké bolestivé pre 

mňa bolo, keď som prerušila vzťahy 
s Cirkvou. Tak prečo sa znova vra-
cať?  

Ale povedala som svoje „áno“ a 

všetko som odovzdala do rúk Bohu a 
Panne Márii... Ani som sa poriadne 
nemodlila za cestu, jednoducho som 
čakala, či sa niečo udeje. Moje kres-

ťanské knihy, medailóny a iné pred-
mety duchovného charakteru som 
darovala Cirkvi a na mojom účte bo-

lo dokopy asi 20 eur.  

Chcela som slúžiť v Medžugorí, 

vyzeralo to nádejne, ale nemala som 
kde bývať. Napísala som modlitbovej 

skupine Svetlo Máriino v Medžugorí, 
či je možné bývať u nich, ale všetky 
miesta boli do septembra obsadené . 
Potešil ma prísľub spoločenstva, že 
sa budú modliť za moje povolanie i 

za to, aby mi Boh odkryl svoj plán so 
mnou.  

O dva týždne som mala ísť do 
práce. Deň predtým som prišla na 

internát, ale v to ráno sa pre mňa 
začalo nepríjemnou správou – zistila 
som, že ma odtiaľ vyhodili. Aj na-
priek tomu som sa dala dokopy a šla 

som do práce.  

Celý deň som musela schovávať 
svoje pocity. Nebolela ma tá skutoč-
nosť, že ma vyhodili, ale to, akým 

spôsobom mi to oznámili.  
V ten deň sme s kolegami začí-

nali natáčať v pavilóne Vysokej školy 

podnikania. Nabrala som odvahu a 
začala som pripravovať priestor na 
prácu. Bola som prekvapená, keď 
som vedľa dreveného modelu lietad-

la našla obraz Panny Márii Guada-
lupskej. Bola som zmätená: Čo robí 
Panna Mária v takomto priestore? 
Ale zároveň som pocítila radosť – 

Panna Mária je so mnou.  
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BOLA TO MOJA CESTA,  
KTOROU MA VIEDLA MÁRIA 

SVEDECTVO 

 
 

...povedala som svoje 

„áno“ a všetko som  
odovzdala do rúk Bohu  

a Panne Márii...  



V ten večer mi na mail 
prišiel list zo Severnej Ame-
riky, v ktorom sa písalo, že 

Panna Mária (áno Panna 
Mária) mi podarovala do 
septembra byt v Medžugo-
rí . Môžem ísť a začať slúžiť. 

Pocítila som hlbokú radosť 
a istotu, že tam mám byť.   

Rozhodnuté – idem. 
Chcela som sa pridať ku 

skupine pútnikov, ktorí išli 
do Medžugoria autobusom, 
ale nezobrali ma, tak som 

bola donútená kúpiť si le-
tenku (ak by mi Panna Má-
ria nepomohla, sama by 
som si to nemohla dovoliť). 

Do Medžugoria som letela 
cez Istanbul a ponad Ukra-
jinu. Bolo to 17. júla. Poo-
bede, prišla správa o zo-

strelenom lietadle z Malajzie a prvý-
krát som pochopila, nakoľko vážne 
je to, čo sa deje na Ukrajine.  

Po príchode bolo všetko pokoj-
né, len moje srdce bolo zatvrdlivé. 
Necítila som nič zvláštne, dokonca 
ani tú radosť a pocity, že som u seba 

doma, ktoré som mala oba razy, keď 
som bola v Medžugorí. Premeny v 
mojom srdci sa diali veľmi pomaly, 

nebolo pre mňa ľahké znovu otvoriť 
svoje srdce. Len o niekoľko týždňov 
neskôr, počas zjavenia Panny Márie, 
som pocítila túžbu ísť na spoveď, na 

ktorej som nebola už celý rok.  
Pred spoveďou som sa išla do 

kostola pomodliť. Váhala som, ale 
cítila som, že Panna Mária ma doslo-

va berie za ruku a vedie na spoveď. 
Bolo to oslobodenie. O tom, čo som 
prežila, môžem napísať ďalšie sve-

dectvo. Akoby niečia ruka sňala z 
mojich pliec ťažké bremeno. Na spo-
vedi mi kňaz dovolil hovoriť a obra-
cať sa priamo na Ježiša. Vnútorne 

oplakávajúc svoje hriechy, zložila 
som ich všetky ku krížu. Táto spo-
veď spravila zázrak – pocítila som 

fyzickú ľahkosť. Moje bremeno do-
slova zmizlo. Myslela som si, že táto 
ľahkosť prišla len na jeden večer, ale 
pociťovala som ju ešte veľmi dlhý 

čas. Bola skutočná. Je nemožné opí-
sať to, čo som cítila.  

Blížil sa september a napokon i 
možnosť prežiť dva týždne v spolo-

čenstve Svetlo Máriino. Keď som pri-
šla prvýkrát na návštevu a vošla 
som do obývačky, na stene ma už 

čakala ona – Guadalupská Panna 
Mária... Keď sa na to spätne poze-
rám viem, že to bola moja cesta, kto-

rou ma viedla Mária. Priviedla ma 
nielen k vnútornému oslobodeniu, 
ale aj do spoločenstva. Čakala som 
na to tri roky.  

 
 

Kristína, Lotyšsko  
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POZVANIE K MODLITBE ZA KŇAZOV 

Pozývame vás k vytvoreniu sedem členných modlitbových skupín, v ktorých 

sa spoločne budeme modliť za konkrétneho kňaza. Viac informácií na kontakte:  
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Jesenského 26, 040 01 Košice,  
email: marta@maria.sk  

Drahí naši priatelia, 
osobitne vám ďakujeme za spoločnú modlitbu za pokoj. 

Rozhodli sme sa, že budeme pokračovať v nepretržitej modlitbe  
ruženca i pôste za pokoj počas celého roku 2015. 

 
Pridajte sa k nám a zaregistrujte sa na  

www.mir.com.hr , www.bzooco.com. 
 
 

ĎAKUJEME VÁM! 

OZNAMY 
Pozývame vás na: 

 Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 22.02.—27.02 2015 

(Kontakt: Vladimír Chromek; tel.: + 421 517 789 898;  +421 903 387 800; v.chromek@gmail.com) 

21. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugor-
ských modlitbových a charitatívnych skupín: 02.03—06.03. 2015 

(Marian Keckes; tel.: +421 905 254 742; mkeckes@nextra.sk alebo keckes.marian@gmail.com)  

 2. Medzinárodný seminár pre lekárov: 13.—16. 05. 2015 

(Kontakt: Vladimír Chromek; tel.: + 421 517 789 898;  e-mail: v.chromek@gmail.com)  

(Kontakt: Monika Cáková; tel.: + 421 948 521 402;  e-mail:monic@centrum.sk )  

 19. Medzinárodný seminár pre kňazov: 06.07—11.07. 2015 

 16. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 12.07—15. 07. 2015 

 25. Medzinárodné stretnutie mládeže—Festival mladých: 01.—06. 08. 2015 

 Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 27.09.—2.10 2015 

(Kontakt: Ondrej Valent; tel.: +421 903 712 534; e-mail: kristoftour@gmail.com) 

Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie si môžete objednať na adrese: 
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, SR alebo na http://

www.marianskecentrum.sk 

POKRAČUJEME V NEPRETRŽITEJ MODLITBE  

RUŽENCA A PÔSTE ZA POKOJ 
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KTO SME?  
 

Svetlo Máriino je modlitbové spoločen-

stvo. V duchu evanjelia a posolstiev Pan-

ny Márie chceme ísť cestou svätosti, aby 

náš život bol svedectvom viery pre iných. 

Chceme prinášať Ježiša – Svetlo sveta - 

konkrétnym spôsobom na tie 

 miesta, kde žijeme. Snažíme sa pomá-

hať pri obnove života viery v našich far-

nostiach.  

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán uskutoč-

niteľný. Každý z vás je dôležitý, preto sa, deti moje, modlite a radujte so mnou z každého srdca, ktoré sa 

obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem, deti moje, vi-

dieť, že Duch Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 25. 6. 2004 

Časopis vychádza od decembra 2004 každý mesiac 
potom, ako Panna Mária dá posolstvo 25-teho v me-
siaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza 

v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, v litovskom, lotyš-

skom, anglickom a nemeckom jazyku.  

Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“ sa spája-
me s modlitbovými skupinami v rôznych krajinách.  
Modlia sa s nami naši bratia a sestry na Slovensku, 
v Českej Republike, v Rusku, na Ukrajine, v Lit-
ve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Nemecku, Ru-
munsku, Indii, USA. 

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne stretávajú raz za 
týždeň. Spoločne sa modlia ruženec na úmysly Panny 

Márie, čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby blíž-
nych. Stretnutie zakončia zasvätením sa Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie.  

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

  Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com   

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v me-
siaci. Ak je to možné, členovia v tento deň organizujú 
modlitbové stretnutie. Modlia sa tri ružence, slávia sv. 
omšu, adoráciu, prečítajú rozjímanie z časopisu. Počas 
celého mesiaca sa modlíme na úmysel uvedený 

v časopise.  

SNAŽÍME SA PRIJAŤ DO ŽIVOTA  

MÁRIINE POSOLSTVÁ: 
 

 modliť sa tri ružence denne 

 postiť sa v stredu a v piatok 

 spovedať sa každý mesiac 

 zúčastňovať sa na sv. omši, často prijímať Eucharistiu,  

adorovať 

 modliť sa za kňazov a zodpovedných v Cirkvi 

 stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa 

 konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym 
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KOORDINÁTORI  
SMSM 

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY: 

www.gospa.sk 

www.medjugorje.sk 
 

ČESKY: 

 www.medju.com 

 

RUSKY:  

www.medjugorje.ru 
 

UKRAJINSKY:  

www.medjugorje.com.ua 

www.gospa.com.ua  

LOTYŠSKY: 

www.medjugorje.lv 

 
LITOVSKY: 

www.medjugorje.lt 

 

ANGLICKY: 

www.medjugorje.net 

 
NEMECKY: 

www.medjugorje.de 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

ŽIVÉ VYSIELANIE  
VEČERNÉHO PROGRAMU  

[V ponuke vpravo nájdete „Live streaming“. Po kliknutí na túto možnosť 
sa vám objaví v modrom rámčeku „Live streaming Medjugorje - smooth 
player“. A po kliknutí na túto kolonku môžete spolu s nami sledovať ve-

černý modlitbový program z Medžugoria.]  

Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na       

účet:                             Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o. 

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

Časopis Svetlo Máriino v rôznych jazykoch môžete nájsť na www.gospa.sk v rubrike ČASOPIS. 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjad-
renia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu len 
ľudského svedectva. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri kopírovaní jednot-
livých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese: 
gospa3@gmail.com.  


