
M OD L IT BOVÝ   

Ú M Y SE L   

N A M E S I AC :  

 

MO D LI ME  S A  
 

 

ZA POKOJ 

 

 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

25. DECEMBRA 2015, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú - Lunettiovú 

„Drahé deti!  Aj dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša  

a z náručia vám dávam jeho pokoj a túžbu po nebi.  

Modlím sa s vami za pokoj a pozývam vás, aby ste boli pokojom. 

Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,  

25. DECEMBRA 2015, MEDŽUGORIE 

Výročné zjavenie Panny Márie Jakubovi Čolovi 

„Drahé deti,  celé tieto roky, ktoré mi Boh dovoľuje byť s vami,  

sú znakom nesmiernej lásky, ktorú má Boh ku každému z vás  

a znakom ako veľmi  vás Boh miluje. Deti moje, koľké milosti  

vám Najvyšší dal a koľké vám chce ešte darovať. Ale deti moje,  

vaše srdcia sú zatvorené, žijú v strachu a nedovoľujú  Ježišovi,  

aby sa jeho láska a jeho pokoj zmocnili vašich sŕdc a zavládli  

vo vašich životoch. Žiť bez Boha znamená žiť v tme a nikdy  

nespoznať Otcovu lásku a jeho starostlivosť o každého z vás.  

Preto, deti moje, oddnes osobitným spôsobom proste Ježiša,  

aby ste oddnes prežili vo svojom živote nové narodenie sa v Bohu  

a aby sa váš život stal svetlom, ktoré bude z vás vyžarovať   

a takto sa stanete svedkami Božej prítomnosti vo svete  

i každému človeku, ktorý žije v tme. Deti moje, milujem vás 

a každodenne sa za vás prihováram u Najvyššieho.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  
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I DNES VÁM PRINÁŠAM MÔJHO SYNA JEŽIŠA 

 Pripomeňme si posolstvo Panny 

Márie z minuloročných Vianoc, 

v ktorom nám povedala: „Modlite sa 

a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do va-

šich sŕdc vstúpil jeho pokoj a radosť.“ 

 Panna Mária 

sa nám často pri-

hovára slova-

mi: „Drahé deti, 

iba môj Syn, Je-

žiš, vám môže da-

rovať pravdivý po-

koj a radosť.“ 

Ona, ako matka, 

nemá nič lepšie 

a cennejšie, čo by 

nám mohla daro-

vať - okrem svoj-

ho Syna. Vie, že 

iba v ňom a  s 

n í m  m ô ž e -

me dosiahnuť po-

koj v tomto nepo-

kojnom svete. 

 Slovo pokoj sa 

často používa     

vo vere jnom,         

p o l i t i c k o m 

i spoločenskom 

živote. O pokoji sa 

hovorí všade oko-

lo nás, možno 

i v nás,  no je ho 

čoraz menej. Rôzne mierové dohody či 

konferencie sa vo svete pokúšajú do-

spieť k pokoju; rozpráva sa, dohovára 

sa, a vojny zúria na všetky strany. Ne-

pokoj sa šíri všade navôkol ako hroz-

ba. Nepokoj  v spoločnosti, v Cirkvi, 

medzi národmi, nepokoj v srdciach ľu-

dí. Pokoj nie je niečo, čo sa dá dosiah-

nuť zákonmi. Ani jeden zákon nemôže 

priniesť pokoj. V ľudskom srdci sa za-

čína i vojna, i pokoj. Práve tam sa začí-

najú všetky konflikty a spory. 

 Toto zakúsil i svätý Augustín, kto-

rý sa túlal slepými ulicami života, od-

dávajúc sa vášňam a lákadlám hrie-

chu. Plodom tohto 

žitia mu bola 

prázdnota srdca 

a sklamanie. Po-

koj našiel až vte-

dy, keď stretol Bo-

ha. Vo svojich Vy-

znaniach hovorí: 

„Stvoril si nás pre 

seba, Pane a nes-

pokojné je naše 

srdce, kým nespo-

činie v tebe.“ 

 Ťažko je vy-

menovať všetky 

príčiny nepokoja 

a napätia. I na-

priek všeobecné-

mu technologické-

mu pokroku, a 

zdanlivo zlepšenej 

kvalite života, na-

še životy sa podo-

bajú rozbúrenému 

moru. 

 Posledné roky 

čítame štatistiky o 

tom, ako sa zvýši-

la spotreba antidepresív. Kde sa vytra-

t i la sviežosť a  radosť,  pokoj 

a spokojnosť? 

 Nech by bola odpoveď na túto ťaž-

kú otázku akákoľvek, jedno je isté: 

k a ž d ý  č l o v e k  t ú ž i  p o  p o -

koji  a upokojení. 

 A k o  p o v e d a l  R .  Ta g o r e : 

„Búrka očakáva svoj koniec v pokoji, aj 

keď sa proti nemu zo všetkých svojich 

Zdroj: archív SM 2x  
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síl búri.“ Tak aj náš život po-

pri všetkých možných konfliktoch túži 

po bode, ktorý dosahuje plnosť pokoja 

a konečný odpočinok. 

 Nepokoj nepochádza od Boha. 

Človek sa môže pokúšať o dosiahnutie 

pokoja, niekedy však aj nesprávnym 

spôsobom, ktorý navyše nepokoj prehl-

buje. Existuje povrchný pokoj, ktorý 

nie je stabilný. Existuje vonkajší pokoj, 

ktorý nutne nezaručuje to, že človek 

v ňom nájde vnútorný pokoj. Vonkajší 

pokoj je „pokoj sveta“, ktorý, 

ako hovorí Ježiš, keď sľubuje pokoj, je 

iný, úplne rozdielny. Ak je všetko 

„pokojné“  okolo môjho domu, 

to ešte nemusí znamenať, že je pokoj 

aj v mojom srdci. Vonkajší pokoj môže 

spôsobiť i vnútorný nepokoj. 

  V Ježišovi Kristovi je nám ale da-

rovaná plnosť pravdivého pokoja. V 

ňom k nám prišla plnosť milosti, preto 

je „pokoj“ a „milosť“ úzko prepojená. 

Pokoj vlastní ten, kto túto milosť prijal. 

Pokojom je naplnený človek, ktorý pri-

jal to, čo mu Boh chce dať. Človek, 

ktorý sa nezatvoril do seba samého, 

ktorý je oslobodený z otroctva hriechu 

prinášajúci strach a nepokoj. Nepokoj 

nepochádza od Boha. Pokoj je najistej-

ší znak Božej prítomnosti. 

 Ten, kto sa spolieha na Pána, pri-

jíma hlboký pokoj. Neznamená to, že 

bude ušetrený nepokoja z hľadania 

a boja, pokušení a skúšok. Pokoj, kto-

rý nám dáva Boh, nerovná sa pokojné-

mu životu bez utrpenia, ťažkostí. Pokoj 

prináša prekonaná skúška, odmietnu-

té pokušenie, či vybojovaná vytrvalosť 

v uskutočňovaní Božej vôle. Jeho vôľa 

je náš pokoj.  
  

 Modlitba: 

 Panna Mária, ty pokorná služobni-

ca Pána, stala si sa Blahoslavenou, 

pretože si uverila Božím prisľúbeniam a 

Božiemu slovu. Teba nazývajú Blahos-

lavenou všetky pokolenia, pretože Pán 

vzhliadol na poníženosť a pokoru, 

v ktorej si žila ako verná služobnica Pá-

na. Ty si sa mu úplne odovzdala, aby 

ťa mohol naplniť sebou samým 

a svojimi darmi. Ty neprestávaš byť 

Matkou všetkých tých, ktorí sa 

s dôverou utiekajú k tebe. Ty neprestá-

vaš i dnes darovať Ježiša každému 

srdcu, ktoré sa ti otvorí. 

 Neprestávaj sa za nás prihovárať 

ani vtedy, keď my prestaneme, poľaví-

me alebo sa unavíme. 

 Vypros každému srdcu, každej ro-

dine i národom vytúžený pokoj, ktorý 

nám môže darovať iba tvoj Syn a náš 

Spasiteľ, Ježiš. Amen. 

(M.M.) 

„Pokojom je naplnený človek, ktorý  

prijal to, čo mu Boh chce dať. Človek, 

ktorý sa nezatvoril do seba samého,  

ktorý je oslobodený z otroctva hriechu  

prinášajúci strach a nepokoj...“ 
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Podľa svedectva vizionárov sa 

Panna Mária na Vianoce vždy zja-

vuje s maličkým dieťaťom Ježi-

šom. 

Boh prichádza na Vianoce 

v náručí svojej Matky, aby      

n á m  p r i p o m e n u l ,  ž e 

i on je maličký. Kráľ kráľov sa ne-

cháva nosiť v matkinom náručí.  

Ježiš nám povedal: „Keď ne-

budete ako deti, nemôžete vojsť do 

nebeského kráľovstva. Nechajte 

maličkých prichádzať ku mne.“ 

I pri jasličkách nájdeme 

„maličkých“: Máriu, Jozefa,         

pastierov, ale aj múdrych kráľov. 

K e ď  s a  s t a n e -

me maličkými deťmi, vtedy na-

chádzame skutočné Vianoce. Vo 

vianočnom posolstve nám Mária 

hovorí: „I dnes vám prinášam môj-

ho Syna a z náručia vám dávam 

jeho pokoj a túžbu po nebi.“ 

Ježiš šíril kráľovstvo pokoja 

tým, že robil dobre. 

Pokoj a túžba po nebi 

v Máriinej škole nás privedú ku 

konkrétnym skutkom lásky. Nebo 

sa začína už tu na zemi.         

V t e d y ,  k e ď  s a  c h c e -

me stať pokornými ako ona 

a všetko očakávame od Pá-

na...úplne mu odovzdaní. Nebo s 

Máriou sa získava materinským 

srdcom, nežným úsmevom, daro-

vaním času druhým, odpustením, 

silou pomáhať, milosrdenstvom... 

To je všetko to, čo očakávame my 

sami od druhých. Ale Mária nás 

učí, tak ako Ježiš, začať od seba. 

Dnes stavia pred nás dôležitú 

misiu: buďte pokojom! 

Aby sme sa stali 

pokojom, musíme ho 

najskôr prijať. Nemô-

žeme dávať to, čo ne-

máme. Nemôžeme 

byť pokojom, ak ho 

nemáme. Pokoj    nie 

je vec alebo politická 

dohoda. Pokoj nie je 

niečo, ale niekto. Po-

koj je sám Ježiš. 

Svätý otec František 

hovorí: „Pokoj - ako 

dobre viete - nie je len 

neprítomnosť konflik-

tu. Pre nás je pokoj 

darom, ktorý pochá-

dza zhora, je to sám 

Ježiš Kristus, Knieža 

pokoja. A len tí, ktorí 

majú Kristov pokoj v 

srdci, ako horizont a 

životný štýl, sa môžu 

stať tvorcami pokoja."  

Ježišov pokoj prijí-

mame v tichej modlit-

be, načúvaní jeho slo-

va, v Eucharistii, svia-

tosti zmierenia. Ježiš 

ohlasoval pokoj tým, že 

všade, kam prichádzal, 

konal dobro. Neprestal 

k o n a ť  d o b -

ro ani vtedy, keď ho ne-

návideli, mučili, zabi-

li. Zlo ho nemohlo zasta-

viť. On pevne a pokojne 

kráčal vpred spojený s 

nebeským Otcom a konal 

dobro. 

Skutky lásky sú 

skutkami pokoja. Denne 

 

  BUĎTE POKOJOM 

„Nebo s Máriou   

sa získava  

materinským  

srdcom,  

nežným úsmevom,  

darovaním času  

druhým, odpustením,  

silou pomáhať,  

milosrdenstvom...“ 



 

...Modlitba slovami evanjelia, 

hľadanie Ježišovho srdca za  ni-

mi posilňuje našu vieru... 

sa nám ponúka tisíce 

možností. Konajme 

malé skutky s ešte 

väčšou láskou. Každý 

tam, kde sa nachá-

dzame - doma, 

v práci, v škole, v pl-

není si povinností.  

 Stojíme na pra-

hu Nového roka 

a navzájom si praje-

me pokoj, zdravie, 

lásku,  požehna-

nie. Zvyčajne hovorí-

me: nový rok, nový 

život. Tento rok je na-

vyše výnimočný tým, 

že je rokom milosrden-

s t v a .  P r i j m i m e 

z Máriinho objatia Je-

ž i š o v  p o k o j 

a zaplňme  Nový 

rok skutkami milosr-

denstva. Srdce nebeskej 

Modlitba svätého Františka: 
 

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja,                                 

aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,                                

odpustenie, kde sa množia urážky,                                            

jednotu, kde vládne nesvornosť. 

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,                     

vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo zúfajú,                         

svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. 

Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,                          

než aby mňa potešovali, skôr chápať iných,                               

než aby mňa chápali, skôr milovať iných,                                   

než aby mňa milovali. 

Pretože len keď dávame – nadobúdame,                                 

len keď zabúdame na seba samých,                                        

len keď odpúšťame - dostáva sa                                               

nám odpustenia, len keď odumierame sebe - 

povstávame k večnému životu. Amen. 
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„...Čakajú nás osamelí, 

smutní, sklamaní,  

zranení tak,                            

ako vysušená zem 

očakáva vodu.                           

Boh sa im chce  

darovať                                  

prostredníctvom nás. 

Prijmime 

ho v modlitbe               

z Máriinho                  

náručia…“ 

Matky bije pre celý svet. 

Chce, aby sme jej pomáhali. 

„Deti moje, pomôžte mi 

v mojom materinskom zápase 

o duše, modlite sa so mnou,“ 

povedala nám v jednom svo-

jom posolstve.  

 Čakajú nás osamelí, 

smutní, sklamaní, zranení 

tak ako vysušená zem očaká-

va vodu. Boh sa im chce da-

rovať prostredníctvom nás.    

P r i j m i m e 

ho v modlitbe z Máriinho ná-

ručia. Takto môžeme rozu-

mieť tomu, prečo nás vo-

lá:  „Proste Ježiša, aby ste 

zakúsili znovuzrodenie sa 

v Bohu a stali sa svetlom, kto-

ré z vás bude vyžarovať. Tak-

to sa stanete svedkami Božej 

prítomnosti pre každého člo-

veka, ktorý žije v tme.“ 

(Terézia Gažiová) 
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Drahé deti! Aj dnes                         
vás pozývam, aby ste                            
aj vy boli ako hviezdy,                   

ktoré svojou žiarou dávajú 
svetlo a krásu druhým                       

pre radosť. Deti moje,                   
buďte aj vy žiarou, krásou, 

radosťou a pokojom,                            

a najmä modlitbou za 
všetkých, ktorí sú ďaleko                  

od mojej lásky i lásky                    

môjho Syna Ježiša...
(25.09.2014) 

 

Ja a môj Syn Ježiš vám dnes chceme 

dať hojnosť radosti i pokoja, aby                      
sa každý z vás stal radostným                      

nositeľom a svedkom pokoja                               
a radosti v miestach, kde žijete.                     

Deti moje, buďte požehnaním                               

a buďte pokojom… (25.12.2010) 

 
Drahé deti! Týmto                      

posolstvom vás znovu 
pozývam, aby ste sa modlili  

za pokoj. Najmä teraz, keď    
je pokoj v kríze, vy buďte tí, 
ktorí sa modlia a dosvedčujú 

pokoj. Deti moje, buďte      
pokojom, v tomto                

nepokojnom svete… 
(25.01.2003) 

 

 Pokoj je drahocenný dar                            
od Boha. Hľadajte, modlite sa                       

a môžete ho dosiahnuť. Hovorte                         

o pokoji a noste pokoj vo svojich                   
srdciach. Pestujte si ho ako kvet,               

ktorý potrebuje vodu, nehu a svetlo. 
Buďte tí, ktorí prinášajú                               

pokoj druhým... (25.02.2003)  

 

  V tomto čase, deti moje, modlite sa, aby sa Ježiš                         
narodil vo všetkých srdciach, najmä v tých, ktoré                            
ho nepoznajú. Buďte láskou, radosťou a pokojom                                   

v tomto nepokojnom svete... (25.11.2003) 

Z
d

ro
j:

 a
rc

h
ív

 S
M
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 Drahí naši priatelia, rodiny, farnosti, modlitbové skupiny, všetci, ktorí sa spolu 

s nami modlíte a chcete spolu s Máriou kráčať po ceste svätosti!  

 Úprimne ďakujeme Pánovi za každého z vás i za to, že sa každú prvú sobotu 

môžeme duchovne spájať a modliť sa za úmysly Panny Márie. Znamená to jednoducho 

podarovať tento deň Panne Márii za uskutočnenie jej plánov, obetovať sv. omšu na jej 

úmysly, zasvätiť sa jej Nepoškvrnenému srdcu.  

 My, ktorí žijeme v Medžugorí, v tento deň vystupujeme na horu zjavení, Podbrdo,  

a modlíme sa spolu s vami i za vás všetkých. Veríme v silu tejto jednoduchej modlitby 

a v to, že vďaka tomuto Pán môže cez Máriino srdce robiť veľké veci tam, kde je to v tej 

chvíli najpotrebnejšie.  

 Vďaka vám za nádherné svedectvá, za vaše modlitby a pôsty, vašu odovzdanosť 

Panne Márii. Aj v roku 2016 chceme prosiť Pána, aby v našich srdciach obnovil túžbu 

spoločne sa modliť na úmysly Panny Márie, s radosťou odpovedať na jej pozvanie 

v Medžugorí.   

 
 

 

Prvá sobota v mesiaci 

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

 

  v sobotu, 02.01.2016. 

            V tento mesiac sa budeme modliť  

 

za pokoj 
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Prišli (ľudia) a oznámili Jozafatovi: 

„Veľký zástup prišiel proti tebe spoza 

mora, z Aramejska. Hľa, už sú 

v Asasontamare!“ To je Engadi. Joza-

fat sa preľakol. Rozhodol sa obrátiť na 

Pána a vyhlásil v celom Júdsku pôst. 

Júdovci sa zhromaždili uprosovať Pá-

na. Aj zo všetkých júdskych miest pri-

šli uprosovať Pána (2 Krn 20, 2-4). 

  

Aj oltár zahalili do vrecoviny 

a jednohlasne a naliehavo volali 

k Bohu Izraela, aby nevydal ich deti 

do záhuby, ich ženy za korisť, ich de-

dičné mestá na zničenie, svätyňu na 

znesvätenie a na potupu a posmech 

pohanom.  

Pán vypočul ich hlas a zhliadol na 

ich úzkosť; ľud sa v celej Judei 

a v Jeruzaleme veľa dní postil pred 

svätyňou všemohúceho Pána (Jdt 4, 

12-13). 

 
Zišli sa dovedna, aby boli pripra-

vení do boja a tiež aby sa modlili 

a vypros i l i  s i  mi losrdenstvo 

a zľutovanie.  

Postili sa ten deň, obliekli sa do 

vrecovín, sypali si popol na hlavy 

a roztrhli si odev (1 Mach 3, 44, 47). 

 
Keď sa to Júda dozvedel, vyzval 

všetkých, aby dňom i nocou vzývali 

Pána, žeby ako vždy, tak aj teraz po-

mohol tým, ktorí boli v nebezpečenstve, 

že prídu o Zákon, vlasť a svätý chrám; 

a aby nedopustil, žeby sa dostal do 

područia rúhavých pohanov ľud, ktorý 

si len pred nedávnom trošku oddýchol.  

Všetci to robili spoločne a na kole-

nách prosili milosrdného Pána nepretr-

žite tri dni v slzách a pôstoch.  

Potom ich Júda povzbudil a vydal 

rozkaz, aby sa pripravili (2 Mach 13, 

10-12). 

 
Jonáš začal vstupovať do mesta - 

prvý deň cesty - a volal: „Ešte štyrid-

sať dní a Ninive bude rozvrátené!“  

Mužovia z Ninive uverili Bohu, vy-

hlásili pôst a obliekli sa do vrecovín od 

najväčších po najmenších. Vec došla 

až k ninivskému kráľovi; i vstal zo 

svojho trónu, zhodil zo seba plášť, ob-

liekol si vrecovinu a posadil sa do po-

pola.  

A takto volal v Ninive: „Nariadenie 

kráľa a jeho veľmožov je toto: Ľudia 

a zvieratá nech sa poobliekajú do vre-

covín, nech hlasno volajú k Bohu 

a nech sa každý odvráti od svojej zlej 

cesty a od násilia, ktoré má v rukách. 

Ktovie, azda sa Boh odvráti a zmiluje 

sa; a odvráti sa od svojho hnevu 

a nezahynieme (Jon 3, 4-9). 

 

8  

Zdroj: freeimages.com 

  

  

  

 

Postite sa srdcom 

IV. Pôst  

v Biblii  
 

Starý  

zákon 

4.6  Pôst a nebezpečenstvo vojny 



 My, kresťania, sme povo-

laní nasledovať nebeského 

Otca. A práve kríž a kalvária 

nás môžu naučiť byť milosrd-

nými. Milosrdenstvu sa 

učíme, keď pozeráme na kríž 

a pritom vnímame svoje vlast-

né kríže. Keď človek dokáže 

spájať  svo je  u trpen ie 

s Kristovým krížom, naučí sa 

byť milosrdným. 

 Prajem si, aby tento čas, 

ktorý nám Pán dáva ako 

prejav milosrdenstva, bol 

správne využitým časom.   

Otec Peter 

Pápež František oznámil 

slávenie Svätého roka mi-

losrdenstva. Cirkev nás 

dnes upriamuje na tento 

bod, aby sme premýšľali o 

bohatstve milosrdenstva. Je 

to veľká potreba, pretože 

svet je smädný po láske a 

odpustení. 

„Buďte milosrdní, ako je 

milosrdný aj váš Otec.“ (Lk 

6,36)  

Premýšľajúc nad touto 

vetou z Evanjelia podľa sv. 

Lukáša, mi prichádza na um 

myšlienka: Aký veľký je náš 

Boh. Veď milosrdenstvo 

vychádzajúce z lásky je naj-

krajšou a najvznešenejšou 

vlastnosťou Boha.  

Prejav milosrdenstva je 

vždy prejavom lásky. Byť 

milosrdným znamená učiť sa 

od toho, ktorý je sám Mi-

losrdenstvo. Pozerajúc na 

dejiny spásy, môžeme vidieť 

námahu milosrdného Otca, 

čo koná pre dobro človeka, 

a učiť sa od neho.  

 

  
 

 

 

 
 

                   je milosrdný   

 

Lk 6,36  

 

aj váš Otec.“  

 
 

Božie milosrdenstvo očami zasvätených 

Začína sa Svätý rok milosrdenstva a my sme poprosili niektorých                               

Bohu zasvätených, aby sa s nami podelili s krátkym rozjímaním                          

nad slovami z Evanjelia podľa Lukáša 6, 36. 
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Milosrdenstvo…” 
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„Buďte milosrdní,  
  
 

 

 

 
 

          je milosrdný  
 

 

 Lk 6,36  

 

ako 
 

aj váš Otec.“  

 Pre mňa tieto slová znamenajú 

uvedomiť si lásku Otca a jeho milosr-

denstvo ku mne. Znamená to, že 

viem, že som jeho milovaný syn, kto-

rý mu nie je vždy verný, ale on má 

vždy pre mňa otvorenú náruč. Je to 

nežné, súcitné objatie, ktoré je       

vyjadrením jeho nekonečnej túžby 

milovať ma a opakovaním toho, aký 

vzácny som pre neho.  

Cez môj vzťah k nemu ma Otec 

učí mať rovnaké postoje k druhým - 

také, aké má on. Mať otvorené,   

dobroprajné srdce k ľuďom. Rovnako 

ako Otec so svojou milosťou - mať 

srdce, ktoré je pravdivé, súcitné, 

nežné, milosrdné, trpezlivé a odpúš-

ťajúce.   

Ako prežívate Božie milosr-

denstvo vo svojom zasvätenom ži-

vote a ako môžete byť milosrd-

ným? 

V každodennej modlitbe preží-

vam osobné stretnutie s mojím Ot-

com, zakúšam jeho nežnú lásku, kto-

rá ku mne prehovára podľa mojich 

potrieb. Potom sa snažím, aby Božia 

láska bola prítomná v mojej komuni-

te, aby sme zdieľali Božiu lásku s 

mojimi spolubratmi.  

A nakoniec, dobrá správa, že 

Boh miluje každého človeka takým, 

akým je. Túži prijať každú osobu ta-

kou, aká je. Boh chce svojou láskou 

zmeniť život každého človeka.    

„Cez môj vzťah k nemu                               

ma Otec učí mať rovnaké                     

postoje k druhým - také,                            

aké má on. Mať otvorené, 

dobroprajné srdce k ľuďom...“  

Ohlasovať jeho pravdu ľuďom po 

celom svete a ukazovať ju skutkami 

lásky, to je spôsob, akým môžem byť 

milosrdný k druhým. Robiť pre nich 

malé veci s veľkou láskou; ako hovo-

rí Ježiš: „Bol som hladný... Bol som 

nahý...“ (pozri Mt 25,40). 

Otec Peter, MC  
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ZNOVA NADOBUDNÚŤ  NÁDEJ 
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Na Ukrajine je vojna. V júni 2014 

som skončil vysokú školu a už 

v septembri som narukoval.  

Práve na vojne si človek začne 

naozaj vážiť život, zdravie, vážiť si 

jednoduché každodenné veci – šálku 

d o b r e j  k á v y ,  h a m b u r g e r 

z McDonalda, prechádzku na 

čerstvom vzduchu. Keď sa vrátiš do 

pokojného mesta, pochopíš, že 

mnohí ľudia si  necenia to 

najvzácnejšie – samotný život i to, že 

počujú, vidia, majú dve nohy.  

 V Medžugorí som prežil nejaký 

čas a znovu som našiel nádej… 

Stretol som tu bývalých narko-

manov a alkoholikov, ktorým nič na 

svete nemôže pomôcť – ani 

„...Nádej a vieru v  

Pannu Máriu, ktorá nás  

vedie k nášmu Pánovi,  

Ježišovi Kristovi, ktorému  

nie je nič nemožné…” 

spoločenstvo, ani lieky. Oni toľkokrát 

padli, toľkokrát  sa vrátili k drogám 

a k alkoholu...zdalo sa, že ešte tro-

chu a je koniec... Ale tu sa všetko 

z m e n i l o ,  a  t o  n i e  v ď a k a 

nespočetnému množstvu tabletiek 

alebo vďaka svetoznámemu psychi-

atrovi, ale preto, že znovu pocítili 

nádej.  Nádej a vieru  v Pannu Máriu, 

ktorá nás vedie k nášmu Pánovi, 

Ježišovi Kristovi, ktorému nie je nič 

nemožné.  

 Najviac sa ma dotklo svedectvo 

jedného chalana, bývalého alkoholi-

ka, ktorý sa podelil s jednou svojou 

skúsenosťou.  

Raz prišla do Medžugoria skupi-

na ľudí s osobitnými potrebami a mal 

jednému mužovi  pomôcť  vystúpiť na 

horu Podbrdo. Pristúpil k mužovi na 

invalidnom vozíku a spoločne začali 

svoju púť. Keď konečne vyšli hore, 

v očiach toho muža uvidel slzy 

vďačnosti… Tento chalan mi povedal, 

že to bol najkrajší pocit v jeho živote 

– vidieť slzy vďačnosti toho muža... 

 Som vďačný Bohu za túto 

možnosť  prežiť čas v Medžugorí, 

Panne Márii  za všetkých ľudí, 

ktorých som tu stretol  a vďačný za 

nádej, ktorú som tu znovu získal.  

Pochválený buď Pán Ježiš 

Kristus!   

Taras, Ukrajina 
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Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné semináre                           

a stretnutia, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2016.  
 

Viac informácií a tiež program seminárov                                                                          

nájdete na našej stránke: www.svetlomariino.com\sk. 

29.02.-4.03. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich  

   modlitbových skupín 

 

4.05.-7.05.      Medzinárodný duchovný seminár pre lekárov    

   a medicínsky personál 

 

9.06.-12.06.  Medzinárodné stretnutie ľudí s osobitnými potrebami 

   (Ubytovanie a strava v Medžugorí je pre osobu s osobitnými po- 

   trebami a jeho sprievodcu, darom medžugorskej farnosti - teda  

   zdarma.)  

 

4.07.-8.07.     Medzinárodný seminár pre kňazov 

 

1.08.-6.08.     Festival mladých Mladifest 2016 

 

9.11.-12.11.   Medzinárodný seminár pre manželské páry 

 

 

Upozornenie! 
 

Kvôli stretnutiu so Svätým Otcom v Krakove sa MLADIFEST 2016   

začína o deň neskôr, teda 01.08.2016, a končí, ako obyčajne 06.08.2016. 

  

http://svetlomariino.com/sendy/l/nUDMj892S5Z763CCc6QjgW892QwA/RVFXX0wCHr892JBY2DbnF01Q/yuN7PajOkm0ECLI23763cnWQ
http://svetlomariino.com/sendy/l/nUDMj892S5Z763CCc6QjgW892QwA/fnbudirvTJh0Um84X2IyQQ/yuN7PajOkm0ECLI23763cnWQ
http://svetlomariino.com/sendy/l/nUDMj892S5Z763CCc6QjgW892QwA/ht4ax8Qil0763qSjto6LytHw/yuN7PajOkm0ECLI23763cnWQ
http://svetlomariino.com/sendy/l/nUDMj892S5Z763CCc6QjgW892QwA/9c4HV2RBqU7n4gIVT49X3A/yuN7PajOkm0ECLI23763cnWQ
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Modlitbové skupiny SM Prvá sobota v mesiaci 

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že  

robíte môj plán uskutočniteľný. 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, vidieť, že Duch 

Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“   

/25. 06. 2004/ 

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne 
stretávajú raz za týždeň. Spoločne sa mod-

lia ruženec na úmysly Panny Márie,  

čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby 
blížnych. Stretnutie zakončia zasvätením  

sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú so-
botu v mesiaci. Ak je to možné, členovia  

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.  

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.  

 

 

 modliť sa tri ružence denne; 

 rozjímať evanjelium 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. 

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 

      Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“  
sa spájame s modlitbovými skupinami v rôznych kraji-

nách. Modlia sa s nami naši bratia a sestry 
na Slovensku, v Českej Republike, v Rusku,  
na Ukrajine, v Litve, Lotyšsku, Moldavsku,  

Bielorusku, Nemecku, Rumunsku, Indii, USA. 

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

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY:

ČESKY: 

 

RUSKY:  

 
UKRAJINSKY:  

 

LOTYŠSKY: 

 
LITOVSKY: 

 

ANGLICKY

NEMECKY: 

 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

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.svetlomariino.com 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.  

Webová stránka  
modlitbovej skupiny Svetlo Máriino 

 

http://www.svetlomariino.com/

