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„Drahé deti, pozývala som vás a znovu vás pozývam, aby ste spoznali 

môjho Syna, aby ste spoznali pravdu. Som s vami a modlím sa, aby ste  

to dokázali. Deti moje, musíte sa veľa modliť, aby ste mali viac lásky 

a trpezlivosti, aby ste vedeli priniesť obetu a aby ste boli chudobní 

v duchu. Môj Syn je vždy s vami skrze Ducha Svätého. Jeho Cirkev  

sa rodí v každom srdci, ktoré ho spozná. Modlite sa, aby ste mohli  

spoznať môjho Syna, modlite sa, aby vaša duša bola s ním jedno.  

To je modlitba, to je láska, ktorá priťahuje druhých a robí vás mojimi 

apoštolmi. Pozerám na vás s láskou, materinskou láskou. Poznám vás,  

poznám vaše bolesti a smútky, pretože i ja som v tichosti trpela.  

Moja viera mi dávala lásku a nádej. Opakujem, Vzkriesenie môjho Syna 

a moje Nanebovzatie je pre vás nádejou a láskou. Preto, deti moje,  

modlite sa, aby ste spoznali pravdu, aby ste mali pevnú vieru,  

ktorá povedie vaše srdce a ktorá dokáže premeniť vaše bolesti  

a utrpenia na lásku a nádej. Ďakujem vám.“  

 

„Drahé deti!  Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby 

nemôžete žiť, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k Bohu.  

Preto, deti moje, v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby 

ste z celého srdca mohli povedať: ako na nebi, tak nech bude aj na zemi.  

Vy ste, deti moje, slobodní, aby ste sa v slobode rozhodli pre Boha alebo 

proti nemu. Pozrite, kam vás chce satan stiahnuť do hriechu a otroctva.  

Preto, deti moje, vráťte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť 

k môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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BEZ MODLITBY NEMÔŽETE ŽIŤ... 

 Takmer vo všetkých posolstvách 

nás Panna Mária pozýva k modlitbe. 

Jej posolstvá sú veľmi krátke, zrozu-

miteľné a povzbudivé. V týchto niekoľ-

kých slovách, ktoré nám Panna Mária 

daruje je obsiahnuté to podstatné pre 

náš duchovný a večný život. Jej posol-

stvá nie sú vedecké prednášky. 

V posolstvách nenachádzame rôzne 

metódy modlitby, ale nám hovorí to 

podstatné. Modlitba znamená život. 

Bez modlitby v nás niet života, pretože 

sme pretrhli vzťah s Bohom, ktorý je 

zdroj života.  

 Jednoducho nám 

hovorila: „Modlite sa 

srdcom, bez modlitby 

nemôžete žiť, pozý-

vam vás k vytrvalej 

modlitbe, v modlitbe 

sa odovzdajte Ježišo-

vi, modlite sa pred krí-

žom, bez modlitby niet 

pokoja, modlite sa 

k Duchu Svätému, 

v modlitbe spoznáte 

najväčšiu radosť...“ A je ešte veľa mno-

hých iných povzbudení, ktoré nám 

Panna Mária zanechala vo svojich po-

solstvách ako znamenia na ceste, kto-

ré nám slúžia na to, aby sme sa ne-

zriekli Boha, seba a života.  

 Ako hovorieval svätý Bernard 

Sienský: „Ak sa srdce nemodlí, potom 

sa jazyk márne namáha.“ K modlitbe 

nám slúži srdce. Ten orgán sme prijali 

od Stvoriteľa. O tom nám hovorí aj 

kniha Genezis, v ktorej sa dozvedáme 

ako Boh stvoril človeka, tým že mu 

vdýchol svojho ducha života. Boží 

duch života je v nás prameňom modlit-

by. V našom každodennom živote je 

naše srdce zvyčajne skryté. Ledva sa 

vynorí v podvedomí. Žijeme takmer 

stále ponorení vo vonkajších poci-

toch, strácame sa v dojmoch 

a pocitoch, vo všetkom tom, čo nás 

priťahuje alebo sa nám protiví. 

A hoci aj keď túžime žiť na najhlbšej 

úrovni nášho bytia, obvykle sa od-

vrátime od reálnosti.  

 Ježiš nám v evanjeliu často ho-

vorí: naše srdce je slepé, otupené, 

zatvorené (Mk 8, 17). Je nechápavé, 

„Modlitbou 

dospejeme 

k súladu  

našej  

vôle  

s Božou  

vôľou  

a budeme 

schopní 

z celého  

srdca  

povedať:  

buď  

vôľa  

tvoja   

ako  

v nebi  

tak  

i na  

zemi...“ 
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„Modliť sa znamená 

prebudiť v sebe  

túžbu po Bohu...“ 

ťarbavé (Lk 24, 25) plné tmy. Ustálilo 

sa v potešeniach a obavách (Mt 13, 

15). Treba ho obrezať. Najväčšou 

úlohou človeka je nájsť cestu do 

svojho srdca. V hľadaní ešte nezná-

mych priestranstiev je človek pútni-

kom, ktorý hľadá svoje srdce, svoje 

najhlbšie bytie.  

 Nosíme v sebe túžbu po modlit-

be ako skrytý poklad, ktorého si nie 

sme ani vedomí alebo si ho uvedo-

mujeme veľmi málo. Svoje srdce čas-

to nepočujeme. Pretože naše srdce, 

naše pravé srdce, drieme a oplatí sa 

ho celý život prebúdzať. A preto mod-

litba nie je ťažká. Modlitba nám už 

dávno bola darovaná. Modliť sa zna-

mená prebudiť v sebe túžbu po Bo-

hu. Tú túžbu do nás vložil samotný 

Boh. Modlitba nás učí žiť život. Mod-

litbou prichádzame k skrytému po-

kladu v našom srdci. Ako obchodník 

z evanjelia, musíme predať všetko, 

aby sme mohli kúpiť pôdu a ten po-

klad vykopať.  

 Modlitba nás vracia k pravde 

pred Bohom a to je pokora. Modlitba 

zosúlaďuje náš život s Božími priká-

zaniami. Modlitbou dovoľujeme Bo-

hu, aby bol Bohom v nás. Modlitbou 

dospejeme k súladu našej vôle 

s Božou vôľou a budeme schopní 

z celého srdca povedať: buď vôľa tvo-

ja ako v nebi tak i na zemi.  

 Vieme, že Ježiš povedal: „Lebo 

som nezostúpil z neba, aby som plnil 

svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma 

poslal“ (Jn 6, 38). Pýtame sa, prečo 

je ťažké prijať Božiu vôľu? Práve pre-

to, že ju nerozpoznávame ako svoju 

vôľu, pretože naša vôľa nie je zosúla-

dená s Božou vôľou. A Boh nemá iný 

záujem okrem tvojej, mojej i našej 

spásy. Božia vôľa sa spravidla na-

chádza v tom, čo je ťažšie. Preto Je-

žiš hovorí o tesnej bráne a úzkej 

ceste, ktorá vedie k životu.  

 Nech nás Panna Mária, ktorej 

vôľa je úplne zjednotená s Božou vô-

ľou, vedie cestou spásy.  

 Modlitba: 

 

 Panna Mária, ďakujeme ti za tvoje pozvania 

k modlitbe a za všetky srdcia, ktoré počuli tvoje 

pozvanie a odpovedali na neho. Ty nám nehovoríš 

vymyslené rozprávky, ale hovoríš nám zo skúse-

nosti vlastného života s Bohom. Ty si sa modlila 

a modlíš sa aj za nás. V Káne Galilejskej si prvá 

zbadala, čo chýba mladomanželom.  

 Tak aj dnes vidíš všetky naše potreby a aj to, 

čo nám chýba, aby sme boli naplnení radosťou 

a životom, ktorý dáva Boh. Vďaka ti za tvoje ma-

terinské srdce, ktoré je v plnosti naplnené Bohom 

a je v súlade s jeho vôľou. Chceme sa od teba učiť 

modliť sa, žiť a byť Boží. Amen.  

(M.M.) 



И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  

повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы 

ничего не сможете, не можете 

остановить зло, которое хочет 

завладеть миром и уничтожить его. 

Но по Божьей воле, все вместе вы 

можете изменить всё». Вместе с Тобой 

молим о мире, за Твои намерения. 

Соединяем наши молитвы с Твоими, 

чтобы осуществилось всё то, к чему 

Ты нас призываешь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 
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 Medzi prvými slovami, ktoré Panna 

Mária odovzdala prostredníctvom vizio-

nárov celému svetu boli i tieto: „Prišla 

som, aby som vám po-

vedala, že Boh existuje, 

prichádzam, lebo ma 

posiela nebeský Otec.“ 

Vôľa nebeského Otca 

je, aby sme všetci boli 

spasení. Ježiš pri svo-

jom príchode na tento 

svet povedal: „Hľa, pri-

chádzam, aby som plnil 

tvoju vôľu, Bože“ (Hebr 

10, 7). Mária sa zjavuje 

na rôznych miestach vo 

svete, aby nám pomoh-

la žiť to, čo nás učí Je-

žiš – žiť vôľu nebeského 

Otca. Ona nehovorí nič 

nové, materinským 

srdcom nám opakuje 

Ježišove učenie. 

 Tak jednoducho a 

hlboko nám i dnes opa-

kuje dôležitú pravdu – 

bez modlitby nemôžete 

žiť. Všetko, čo potrebu-

jeme pre život môžeme 

prijať v modlitbe. Kaž-

dá prijatá milosť je Bo-

žou odpoveďou v modlitbe. „Modlitba je 

život; modlitba je to, po čom ľudské srdce 

túži; nech bude pre vás modlitba ako 

vzduch, ktorý dýchate,“ hovorí nám vo 

svojich posolstvách. Modlitba srdcom je 

úplné odovzdanie sa do Božej vôle. 

 Iba Ježiš mohol povedať: „Ja vždy 

robím, čo sa páči jemu“(Jn 8, 29). Dokon-

ca i počas svojej smrteľnej úzkosti úplne 

súhlasí s vôľou Otca: „Nie moja, ale tvoja 

vôľa nech sa stane“ (Lk 22, 42).  

 Ježiš pozná našu slabú vôľu, naklo-

nenú k zlu. Učí nás modlitbu „Otče náš, 

ktorý si nebesiach, posväť sa meno tvoje, 

príď kráľovstvo tvoje.“ Možno nám zov-

šednela a modlíme sa ju povrchne alebo 

sme ešte stále neodkryli silu tejto modlitby 

odovzdania. Preto nám Ježišova matka 

opakuje: „Deti moje, v pokore srdca sa 

vráťte k Bohu 

a k jeho prikáza-

niam, aby ste mohli 

celým svojim srd-

com povedať: ako 

na nebi, tak nech je 

i na zemi.“ 

 Keď sa modlí-

me „buď vôľa tvoja, 

ako v nebi tak i na 

zemi“, prijímame to 

najlepšie - Božiu 

vôľu, ktorá je na-

ším pokojom. Táto 

modlitba je ako zá-

zračný kľúč, ktorý 

otvára Otcovo srd-

ce. Apoštol Ján ho-

vorí: "V ňom máme 

istotu, že nás poču-

je, kedykoľvek o 

niečo prosíme pod-

ľa jeho vôle. A keď 

vieme, že nás poču-

je, nech o čokoľvek 

prosíme, vieme aj 

to, že už máme, o 

čo sme ho žiada-

li" (1Jn 5, 14-15). 

 Často chceme, aby sa Božia vôľa pri-

spôsobila našej. Chceme, aby Boh konal 

podľa našich predstáv. Organizujeme si 

svoj život, životy druhých ako sa nám páči 

bez toho, aby sme sa spýtali čo si o tom 

myslí Pán. Vyberáme si cestu pýchy 

a svojich rozhodnutí bez Boha. Keď nám je 

ťažko, prosíme, aby nás Pán oslobodil od 

utrpenia, máme svoje plány a svoju vôľu. 

Modliť sa: „buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i 

na zemi“, znamená dovoliť konať Pánovi. 

Vtedy zasahuje on vo svojej všemohúcnosti 

a pred nami sa i v tej najkomplikovanejšej 

situácii zjaví taká možnosť riešenia, akú 

sme si vôbec nepredstavovali. 

 

JEŽIŠ 
  JE CESTA,  

 PRAVDA  

A ŽIVOT 
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 V jednom posolstve nám Mária po-

vedala: „Drahé deti, proste Boha, aby 

vám prišiel na pomoc nie podľa vašich 

želaní, ale zo svojej lásky.“ Odovzdať sa 

Bohu napriek všetkému, znamená vydať 

sa na cestu tým spôsobom, ktorý by nás 

možno nikdy nenapadol. Na ceste odo-

vzdanosti do Božej vôle zažívame veľa  

prekvapení. 

 „Deti moje, vy ste slobodní, aby ste 

sa v slobode rozhodli pre Boha alebo pro-

ti nemu. Vidíte, kam vás chce satan pri-

viesť - do hriechu a otroctva; Nenechajte 

sa satanom zlákať materiálnymi vecami, 

rozhodnite sa pre Boha, ktorý je sloboda 

a láska. Zvoľte si život, a nie smrť duše.“  

 V týchto slovách nebeskej Matky 

nám odznieva upozornenie i výzva zmlu-

vy, ktorú uzavrel Boh s Mojžišom. „Hľa, 

dnes som predložil pred teba život i 

šťastie a smrť i nešťastie“ (Dt 30,15). 

Rozhodnutie sa pre Boha alebo proti ne-

mu je rozhodnutie na život a na smrť. 

Máriino srdce bije starostlivo pre každé-

ho z nás. Svojim materinským srdcom 

bdie nad každým našim krokom. 

V modlitbe nám našepkáva, aby sme si 

vybrali život a nie smrť duše. Nenúti 

nás, iba pozýva. I ona, ako nám poveda-

la vo svojich posolstvách, sa skláňa 

pred našou slobodou ako Boh.  

 P o s l ú c h n i m e  j e j  v o l a n i e : 

„Nezabúdajte, deti moje, vaša sloboda je 

vašou slabosťou, preto nasledujte moje 

posolstvá s vážnosťou; vráťte sa k mô-

jmu srdcu, aby som vás mohla viesť k 

môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, 

pravda a život.“ 

 Modlitba:  
 

 Mária, úplne odovzdaná do Božej vôle, celým svojim bytím sa vraciame  
k tvojmu srdcu. S tebou si vyberáme Boha a život duše. Modli sa s nami, po-
máhaj nám vytrvalo v modlitbe rozlišovať Božiu vôľu. Daruj nám tvoju poko-

ru. V tvojom srdci sa modlíme: „ako na nebi, tak nech je i na zemi“. Amen. 
 

(Terézia Gažiová) 

„Modliť sa: „buď vôľa tvoja, ako  

v nebi, tak i na zemi“, znamená  

dovoliť konať Pánovi. Vtedy zasahuje 

on vo svojej všemohúcnosti...“ 
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„Čítajte  
Sväté písmo, 

žite ho  

a modlite sa, 
aby ste  
mohli  

pochopiť  
znamenia  

týchto časov. 

Toto sú  
osobitné časy! 
Som s vami  

preto, aby som 
vás priblížila  
k môjmu srdcu 

a srdcu  
môjho Syna  
Ježiša...“ 
 (25.08.1993) 

 

 

„S radosťou v srdci vás všetkých milujem  
a pozývam vás, priblížte sa môjmu  

Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla 

ešte viac priblížiť k môjmu Synovi Ježišovi, 
aby vám on dal svoj pokoj a lásku,  

ktoré sú pokrmom pre každého z vás.  
Otvorte sa, deti moje, modlitbe, otvorte sa  

mojej láske. Som vaša matka a nemôžem vás 
nechať samé v blúdení a hriechu...“ 

  (25.06.2013) 

  

„Modlitba je radosť. Modlitba je to, 
po čom túži ľudské srdce. Preto,  
deti moje, priblížte sa k môjmu  

Nepoškvrnenému srdcu,  
a objavíte Boha...“ 

 (25.11.1994) 

 

 „Ja som s vami.  
Želám si, drahé deti,  

aby každý z vás bol  
k môjmu srdcu  

čo najbližšie. Preto,  

deti moje, modlite sa  
a hľadajte Božiu vôľu  

vo svojom živote. Želám si, 

aby každý z vás  
našiel cestu svätosti  

a aby na tej ceste  

rástol do večnosti...“ 
(25.04.1990)  

 

 „S radosťou vás aj dnes pozývam: otvorte  
svoje srdcia a počúvajte moje pozvanie. Znovu 

vás chcem priblížiť k môjmu Nepoškvrnenému 
srdcu, kde nájdete útočište a pokoj. Otvorte sa 
modlitbe, kým sa vám ona nestane radosťou...“   

(25.01.2012) 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  
 

v sobotu, 06.02.2016. 

  V tento mesiac sa budeme modliť  

 

 za oslobodenie zotročených hriechom  

 
 

Prvá sobota v mesiaci 

Drahí naši priatelia, rodiny, farnosti, modlitbové skupiny,                  

všetci, ktorí sa spolu s nami modlíte a chcete spolu s Máriou 

kráčať po ceste svätosti! Vďaka vám za nádherné svedectvá,        

za vaše modlitby a pôsty, vašu odovzdanosť Panne Márii.  
 

Úprimne ďakujeme Pánovi za každého z vás a za to,                               

že sa každú prvú sobotu môžeme duchovne spájať                       

a modliť sa za úmysly Panny Márie.  



Slavko Barbarić OFM  

    Modlitba a pôst za požehnanie a šťastnú cestu  
 

„Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred pohľadom 

svojho Boha a tým si od neho vyprosili šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý  

svoj majetok. Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu proti  

nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi: „Ruka nášho Boha vládne nad všetkými 

tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro; a zasa jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, 

čo ho opúšťajú.“ A tak sme sa postili a prosili sme o to svojho Boha, a dal sa nám uprosiť“ 

(Ezd 8, 21-23) 

Pôst po vojnovom spustošení  
 

„Pozostalci,“ – vraveli mi – „ktorí pozostali zo zajatia, žijú tam v tej provincii  

vo veľkej sužobe a pohanení. Aj múr Jeruzalema je zborený a jeho brány  

sú vypálené ohňom.“ Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som  

a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému Bohu“ 

(Neh 1, 3-4) 

Pôst po návrate k pravému Bohu  
 

„Na dvadsiaty štvrtý deň tohto mesiaca sa Izraeliti zhromaždili, postili sa,  

obliekli sa do vrecovín a posypali sa prachom. Keď sa izraelskí súkmeňovci  

odlúčili od všakovakých cudzozemcov, postavili sa a vyznávali svoje hriechy  

a neprávosti svojich otcov“ 

(Neh 9, 1-2) 

Pôst, modlitba, milosť a spravodlivosť            
 

„Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou.  

Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne.  

Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady“  

(Tob 12, 8) 

Doživotný pôst zo smútku  
 

„Na streche svojho domu si dala urobiť stan, okolo bedier nosila kajúci pás a  

obliekala si vdovské šaty. Postievala sa celý čas svojho ovdovenia okrem  

dňa pred sobotou a soboty, dňa pred novmesiacom a novmesiaca  

a okrem sviatkov a dní radosti Izraelovho domu“  

(Jdt 8, 5-6) 
 

 

„Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už                                   

vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom                       

ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci                       

slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha                                 

a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema“ 

(Lk 2, 36-38) 

 

POSTITE SA SRDCOM 
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jeme počas mimoriadneho Jubilea... 

 Napokon sa z dnešného sviatku na-

učme žiť vo vďačnosti za stretnutie s Ježi-

šom a za dar povolania k zasvätenému 

životu. Ďakovať a vzdávať vďaky: Eucha-

ristia. Aké je krásne stretávať šťastné 

tváre zasvätených ľudí, azda už i pokroči-

lých vekom ako Simeon či Anna, spokoj-

ných a plných vďačnosti za vlastné povo-

lanie. Toto je jedno slovo, ktorým môžeme 

zhrnúť všetko to, čo sme prežili v tomto 

Roku zasväteného života: vďačnosť za 

dar Ducha Svätého, ktorý vždy oživuje 

Cirkev prostredníctvom rozličných chari-

ziem...“ 

 „Dnes máme pred našimi očami 

udalosť, ktorá je jednoduchá, pokorná 

a veľká: Mária a Jozef prinášajú Ježiša 

do Jeruzalemského chrámu. Je to dieťa 

ako mnohé iné, ako všetky, ale je jedi-

nečné: je to Jednorodený, ktorý prišiel 

pre všetkých. Toto dieťa nám prinieslo 

Božie milosrdenstvo a nežnosť: Ježiš je 

tvárou Otcovho milosrdenstva. Toto je 

obraz, ktorý nám ponúka evanjelium na 

záver Roku zasväteného života, roku, 

ktorý bol prežívaný s veľkým nadše-

ním. Tento rok sa teraz ako rieka vlieva 

do mora milosrdenstva, do tohto neko-

nečného tajomstva lásky, ktorú zakusu-

Ponoriť sa do hlbiny  

života zasväteného Bohu 

Príhovor Svätého Otca Františka na záver Roku zasväteného života 

(Homília počas sv. omši 02.02.2016, zdroj: Radio Vaticana) 

 o. Eduard CSSR, Bielorusko: „Rok 

zasväteného života možno porovnať 

s mólom, ktoré vedie do rieky.  

 Všetci vieme, že rieka je miestom, 

kde sa dá príjemne stráviť čas, spo-

mínať na radostné chvíle života 

a dokonca zahliadnuť hemžiaci sa 

podvodný svet. A mólo nám v tom len 

pomáha – môžeme na ňom sedieť, 

máčať si nohy vo vode a tešiť sa zo 

slnečných lúčov alebo ležať na ňom 

a myšlienkami sa preniesť do krásnych 

momentov z detstva. Vyhlásenie Roku 

zasväteného života bolo pre mňa 

takýmto mólom, na ktoré si môžem 

nielen ľahnúť a spomínať, ale z ktorého 

sa môžem ponoriť do hlbiny duchovného 

života zasväteného Bohu.  

 Je pekné spomenúť spoločné ini-

ciatívy reholí, ktoré sa uskutočnili počas 

Drahí naši zasvätení Bohu bratia a sestry, spolu s vami chceme spomínať  

a ďakovať za všetky milosti a dary prijaté v tomto roku. Aký bol pre vás  

tento rok, ktorý Cirkev vyhlásila Rokom zasväteného života? Čo konkrétne  

urobil pre vás Pán? Za čo ste Pánovi vďační pri rekapitulácii tohto roku? 

Svätou omšou 2. februára 2016  

na sviatok Obetovania Pána  

sa v Cirkvi skončil  

Rok zasväteného života.   
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A potom sa človek cíti ako svätá Alžbeta, 

ktorá nemohla mať dieťa, alebo ako Sa-

muelova matka. Človek sa modlí 

k Pánovi a pýta sa, čo urobil zle, čo je to, 

že niet požehnania. A tento stav vedie 

k tomu, že je človek smutný, stráca ná-

dej, klesá na duchu a podobne. A vo 

chvíli, keď prišli títo traja, ktorí zložili 

sľuby a ten, ktorý začal noviciát v Roku 

zasväteného života, sú povzbudením, 

pretože to je veľký Boží dar. Povolanie 

dáva jedine Boh, nikto iný. Nedá sa nasi-

mulovať ani si ho vynútiť. Je to slobodný 

Boží dar a tiež slobodná odpoveď daného 

človeka, ktorý Bohu odpovie: „Áno, tu 

som. Pošli ma.“ 

 Je to samozrejme zdroj veľkej náde-

je, obrovského povzbudenia, pretože kým 

existujú ľudia, ktorí odpovedajú: „Pošli 

mňa, tu som, Bože“, potom všetko, čo ro-

bíme, o čo sa snažíme – teda slúžiť Bo-

hu, vidíme, že je úplne v jeho rukách 

a toto dielo bude mať pokračovanie. Jed-

noducho povedané – nie sme „bezdetní“.  

 Je to dar, ktorý sme ako jezuitská 

provincia dostali. Je to dar, za ktorý som 

ja osobne veľmi vďačný.  

 Dá sa povedať, že inak tento rok ne-

bol ničím výnimočný, aj keď je pravda, 

že neprišli len noví ľudia, ale tiež nikto 

z mojich spolubratov neumrel. Vnímam 

to ako Božiu milosť, že sa náš počet ne-

zmenšil, ale naopak, vzrástol. A za to 

som vďačný a ďakujem Bohu.“  

tohto roku v našej krajine (Bielorusko), 

no zvlášť, vznik Konferencie rehoľníčok 

a rehoľníkov Bieloruska. Je to konkrétny 

výsledok a plod uplynulého roka pre 

našu budúcnosť. Keď rozmýšľam už 

o končiacom sa Roku zasväteného živo-

ta ,  musím spomenúť  všetkých 

odvážnych a verných, vďaka ktorým sa 

uskutočnili tieto konkrétne iniciatívy. 

Ich príklad prežívania svojho povolania, 

ich iniciatíva a snaha len potvrdzujú 

hĺbku daru mníšstva v Cirkvi. Bože, 

vďaka ti za to, že je nás tak veľa a ty 

myslíš na každého z nás!“ 

  

 o. Josef SJ, Česká republika: „Zo 

svetského a úplne obyčajného pohľadu 

to bol rok, ktorý priniesol normálne 

problémy, normálne výzvy, kedy človek 

rieši problémy spojené s konkrétnym ži-

votom v reholi. A v tomto nebol tento rok 

ničím výnimočný. Čo sa týka práce, bol 

to ďalší rok služby, ktorú máme v Cirkvi.  

 Ten dar, ktorý ja vnímam a ktorý 

vníma aj celá provincia je to, že 

v septembri 2015 traja mladí muži zložili 

svoje prvé sľuby a jeden mladý muž 

vstúpil do noviciátu. Niekoľko rokov sme 

mali také obdobie, že nebol nikto, kto by 

k nám vstúpil a vydal sa na cestu zasvä-

teného života. Buď nevstúpili vôbec ale-

bo prišli ako kandidáti, ktorých nako-

niec nebolo možné prijať, a potom boli aj 

takí, ktorí odišli už počas noviciátu. 

„...kým existujú ľudia,  

ktorí odpovedajú: „Pošli 

mňa, tu som, Bože“,  

potom všetko, čo robíme,  

o čo sa snažíme – teda  

slúžiť Bohu, vidíme, že  

je úplne v jeho rukách  

a toto dielo bude mať  

pokračovanie...“ 

Otec Eduard s mladými 
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 V Medžugorí  

sme pocítili  

jednotu  

Božích  

detí... 

 Volám sa Gunita a som farníčkou 

evanjelicko-luteránskej cirkvi Martina 

Luthera. Pracujem ako sociálny pra-

covník pre rodiny s deťmi. Mám sta-

rostlivého manžela a 3 nádherné deti 

(18, 15 a 7 rokov). 

 Moja cesta túžby nasledovať Pána 

sa začala už dávno, pred 25 rokmi. Na 

vysokej škole som študovala teológiu 

a sociálnu prácu. Vždy som túžila po 

hlbokom vzťahu a priateľstve  

s Bohom, avšak zmeny vo vzťahu 

s ním som začala pociťovať až po tom, 

čo som prvýkrát prišla do Medžugoria 

v roku 2013. 

 Návšteva Panny Márie na konci 

roku 2015 sa stala najkrajšou udalos-

ťou v mojom živote: bolo to živé sve-

dectvo toho, ako ma Boh vedie, stará 

sa a túži po mne. V Medžugorí som ce-

lým svojím bytím zakúsila ako silno 

a zároveň pokorne a nežne ma Boh 

miluje. A toto uvedomenie vo mne za-

pálilo túžbu urobiť z mojej strany všet-

ko, aby som mohla byť čo najbližšie 

k môjmu Milovanému. V slovách 

z evanjelia o vzácnej perle som našla 

jasný zmysel.  

 Slová Panny Márie prestali byť 

pre mňa len pekne sformulovanými 

slovami o láske, ale vyrástli v krásne 

voňavé kvety a v každom z nich je vy-

jadrená myšlienka, na ktorú chcem 

odpovedať svojím ÁNO. 

 Odvtedy sa posolstvá Panny Má-

rie pre mňa stali listami lásky, ktoré 

sú adresované mne. A Sväté písmo je 

pre mňa živé a viac ku mne prehovára.  

 Tak sa stalo, že som organizovala 

a viedla túto púť. Počas prípravy púte 

som sa veľakrát stretla s rôznymi ťaž-

kosťami a situáciami, v ktorých som 

n e v e d e l a  a k o  ď a l e j  ( n a j m ä 

z nedostatku skúseností tohto typu). 

Napríklad: nedostatok financií, otázka 

bývania, oddych a fyzické potreby. Ale 

odpoveď prišla vždy v správnu chvíľu, 

pričom to bolo to najlepšie v porovnaní 

s tým, čo by som ja mohla vymyslieť, 

spoliehať sa na vlastný rozum 

a stratégiu. Božia prozreteľnosť fungo-

vala s prekvapujúcou presnosťou 

a zabezpečila nám chýbajúce peniaze. 

 Každý raz, keď som sa modlila 

a Panne Márii zverovala svoj strach, 

nevedomosť, potreby skupiny pútnikov 

– odpoveď a riešenie prišli hneď, 
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Každý raz, keď som sa modlila 

a Panne Márii zverovala svoj  

strach, nevedomosť, potreby skupiny 

pútnikov – odpoveď a riešenie prišli 

hneď, v potrebnú chvíľu. Takýmto 

spôsobom som si osvojovala úplne 

novú logiku: logiku úplnej dôvery... 



v potrebnú chvíľu. Takýmto spôso-

bom som si osvojovala úplne novú 

logiku: nie logiku ľudského biznisu, 

ktorá má vybudované množstvo kon-

štrukcií (plánovanie, alternatívne rie-

šenia), ale logiku úplnej dôvery. 

Chcem sa aj ďalej učiť tomuto tajom-

stvu Božej prozreteľnosti.  

 Neprestanem sa diviť tomu, koľ-

ko ľudí mi pribehlo na pomoc 

v príprave a uskutočnení tejto púte: 

kňazi, kolegovia v práci, priatelia 

v Lotyšsku, ale aj za hranicami. Túto 

púť som vnímala ako zvláštne privilé-

gium vidiac jasný cieľ, jednoduchosť, 

úprimný záujem a pokorné slúženie 

ľudí, ktorí mi pomáhali.  

 Pre mňa, ako vedúcej skupiny, 

bolo dôležité vidieť ako sa menia tvá-

re ľudí pred púťou a po púti. V našej 

malej skupine boli ľudia rôzneho vy-

znania – katolíci, protestanti, baptis-

ti... Boli to ľudia, ktorých som cítila 

ako svoju dušu – takí rozliční, 

v zmysle náboženstva, ale takí po-

dobní v nežnom vzťahu srdca 

k Bohu. Pán nám dal dar, dvoch pas-

t ierov  –  kato l íckeho  kňaza 

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. 

Kto počúvne môj hlas a otvorí 

dvere, k tomu vojdem a budem  

s ním večerať a on so mnou“  

(Zjv 3,20). 

a evanjelického pastora. Vždy ma bo-

lelo vidieť rozdelenie Cirkvi 

a presvedčenie náboženstiev o svojej 

pravde. V Medžugorí sme zakúsili 

jednotu Božích detí, jednotu detí jed-

nej Matky – to je moja túžba a želanie 

pre celú našu svätú Cirkev.    

 Každé ráno sme mali možnosť 

mať sv. omšu v lotyšskom jazyku. Ce-

lý program púte bol starostlivo pri-

pravený a dobre zorganizovaný... Bola 

aj možnosť sv. spovede. Pocítila som 

neuveriteľnú silu tejto sviatosti. Ďa-

kujem Bohu za všetko.  

 Keď si spomínam na tieto pre-

krásne duchovné zážitky z púte, na 

tvári sa mi zračí úsmev. Nech Pán Je-

žiš a Panna Mária pomáhajú každé-

mu z nás kráčať po tejto ceste jedno-

ty a dôvery.  

Gunita, Lotyšsko 
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Drahí naši priatelia!  

Pozývame vás na medzinárodné semináre a stretnutia,  

ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2016.  
 

Medzinárodné stretnutie                          

organizátorov pútí,                                       

vedúcich modlitbových skupín  

Prvým seminárom je: 
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Viac informácií a tiež program seminárov                                                                          

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

Časopis vychádza od decembra 2004 každý  
mesiac potom, ako Panna Mária dá posolstvo  

25-teho v mesiaci. Časopis rozosielame  
cez internet, vychádza v slovenčine, ruštine,  

ukrajinčine, v litovskom, lotyšskom,  
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 krajinách. 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/

