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  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. marec 2015, Medžugorie 

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 

„Drahé deti!  

Vy ste moja sila. Vy, apoštoli moji, ktorí svojou láskou, 

pokorou a tichosťou modlitby pôsobíte, aby sa spoznal môj 

Syn. Žijete vo mne. Nosíte ma vo svojom srdci. Viete, že 

máte matku, ktorá vás miluje a ktorá prišla, aby priniesla 

lásku. Vidím vás v nebeskom Otcovi, vaše myšlienky, vaše 

bolesti, utrpenia a obetujem ich svojmu Synovi. Nebojte sa, 

nestrácajte nádej, pretože môj Syn počúva svoju matku. Od 

kedy sa narodil, miluje a ja si želám, aby túto lásku spoz-

nali všetky moje deti. Aby sa k nemu vrátili všetci tí, ktorí 

ho kvôli svojej bolesti a neporozumeniam opustili a aby ho 

spoznali všetci tí, ktorí ho nikdy nepoznali. Preto ste tu vy, 

apoštoli moji, a ja ako matka som s vami. Modlite sa za 

pevnosť viery, pretože z pevnej viery vychádza láska a mi-

losrdenstvo. Skrze lásku a milosrdenstvo pomôžete 

všetkým, ktorí si neuvedomujú, že si vyberajú tmu 

namiesto svetla. Modlite sa za svojich pastierov, pretože 

oni sú silou Cirkvi, ktorú vám zanechal môj Syn. Oni sú 

pastiermi duší skrze môjho Syna. Ďakujem vám.“  



Počas uplynulých rokov zjavení 

nám Panna Mária hovorí to, čím si aj 

ona prešla počas svojho pozemského 

života. Aj ona sama prežila svoj život 

hľadajúc a odkrývajúc Božiu vôľu. 

Neustále upevňovala svoju dôveru 

v Boha. Konkrétnym udalostiam 

a slovám nerozumela hneď a úplne, 

ale ich prežívala vo viere a modlitbe. 

Keď nakoniec po troch dňoch 

hľadania, našla dvanásťročného 

Ježiša v chráme, odpovedal jej: „Prečo 

ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám 

byť tam, kde ide o môjho Otca?“ 

Evanjelista Lukáš napísal, že 

nerozumeli tým slovám, ale Mária 

o nich premýšľala a chránila ich vo 

svojom srdci. Mária žila svoju 

V MODLITBE HĽADAJTE BOŽIU VÔĽU 

každodennosť. Výnimočnosť jej života 

nebola v tom, že bola vylúčená 

z každodenných starostí a úzkostí, ale  

v tom, že celá jej bytosť bola slobodná 

pre rozhovor s Bohom a pre prijímanie 

jeho vôle. 

 Všednosť jej života vidíme vo 

Svätom písme. Vidíme to v jej otázke: 

„Ako sa to stane, veď ja muža 

nepoznám?“ Vidíme to v jej náhlení sa 

za jej príbuznou Alžbetou a spolu 

s ňou slávi Boha, ktorý povyšuje 

pokorných.  

Prejavuje sa to aj v tom, že ostala 

u Alžbety, kým neporodila, aby jej 

pomohla v dňoch pôrodu. Táto 

k a ž d o d e n n o s ť  s a  p r e j a v u j e 

v poslušnosti zákonom. V Káne 

Galilejskej sa zúčastnila svadby ako 

žena, ktorá prosila Ježiša o pomoc. 

Pod krížom a po jeho vzkriesení sa 

neodlučovala ani nepovyšovala, ale 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 

...Mária nám hovorí  

svojím životom... 
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spolu s druhými ženami a apoštolmi 

rástla vo viere spoločenstva. Mária 

bola úplne zahĺbená do života. Nikdy 

sa neodlúčila od krvavého, trýznivého 

a bezmocného života, ale všetko 

prijala a vyhrala vierou v svojho Syna.  

Mária nechce od nás, aby sme 

utekali zo všedného života, ale aby 

sme ho prijali podobne ako ona a 

spolu s jej Synom Ježišom sa 

premenili, obrátili a takto premenení 

– môžeme byť pre druhých kvasom 

lepšieho života.  

Mária žila na zemi, ale bola 

úplne spojená s Bohom. Verila tomu, 

že je možné, aby z neba zišiel anjel 

a zvestoval jej, že sa stane matkou 

Božieho Syna. Verila vnuknutiam 

a Božím slovám. Preto verí tomu, čo 

hovoria pastieri o jej dieťati, ako aj 

tomu, čo rozprávajú mudrci. Verí aj 

Jozefovým snom a počúva ho. Počúva 

aj v chráme starca Simeona, keď 

hovorí, že jej dušu prenikne meč a že 

sa odhalia úmysly mnohých sŕdc. 

Mlčala, keď jej Ježiš povedal, že musí 

byť v dome svojho Otca. Prijala jeho 

smrť v dôvere, že je to znak z neba 

a Boží plán. V tom zmysle prijala 

Jána i nás za svoje deti. Každodenné 

udalosti ju neodlučovali od Boha 

Modlitba 

 

Panna Mária, ty, ktorá si prežila život natoľko podobný nášmu životu, uč 

nás žiť, modliť sa, veriť. Nech nás tvoj príklad povzbudí, aby sme sa rozhodli žiť 

s Bohom všetky udalosti nášho života. Nech sú naše udalosti, či už radostné 

alebo žalostné, pre nás povzbudením za ešte silnejšie obracanie sa k Bohu 

v tichu a modlitbe. Prihováraj sa za nás Mária, ty, ktorá si plná milosti, plná 

Boha a úplne upriamená na neho.  

Vďaka ti, Kráľovná pokoja, za tvoju materinskú starostlivosť, za každé tvoje 

slovo a povzbudenie. Vďaka ti za každé srdce, ktoré s vážnosťou vezme tvoje 

slová a bude ich žiť.      

Fra Ljubo Kurtović 

a nebránili jej premýšľať o jeho 

slovách a modliť sa. Pomohli jej 

rozjímať a začať sa modliť, prosiť Boha 

o pochopenie a riešenie situácií, 

v ktorých žila.  

Každá udalosť bola pre ňu 

povzbudením pre  mlčanie, modlitbu 

a obracaním sa k Bohu.  

Mária nám hovorí svojím životom. 

Jej život neprestane byť pre nás, ktorí 

sme ešte na ceste k cieľu,  svetlom 

a ukazovateľom. Slová jej posolstiev 

sú  l en  odrazom a  vo lan ím 

materinského srdca, aby sme sa 

vybrali cestou, ktorú vedie Boh.  

„Drahé deti,... viac sa modlite 

a menej rozprávajte“, hovorí nám 

Mária v tomto svojom posolstve. Ona 

dobre v ie ,  že  srdce nemôže 

dosiahnuť  pokoj rozprávaním, 

analyzovaním a špekulovaním. Pokoj 

sa získava dôverou v Boha. Dôvera 

rastie v modlitbe. Neexistuje iná cesta 

k Bohu okrem modlitby.  

 

…všetko prijala a vyhrala 

vierou v svojho Syna... 



VIAC SA MODLITE A MENEJ ROZPRÁVAJTE 
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Dnešné posolstvo Panny Márie 
nám odkrýva tajomstvo sily, ktorá 
je ukrytá na kolenách a v zopätých 
rukách. Keď chce byť bežec v cieli 
prvý, uteká, nezastavuje sa, 

nestráca zbytočne  energiu 
rozprávaním. Každý jeho pohyb je 
dobre rozpočítaný, len aby sa 
odohralo víťazstvo. Tak je to 

i v živote. Sme pozvaní byť 
sústredení na cieľ a ním je večný 

život v nebi. Nestrácajme energiu 
z b y t o č n ý m  r o z p r á v a n í m . 
Sústreďme sa na nebo. Prostriedok 
je modlitba. 

Svätá Terézia Avilská hovorí: 

„Podľa môjho názoru modlitba je 
dôverné priateľské stretnutie, v 
ktorom sa často zdržiavame sami s 
tým, o ktorom vieme, že nás miluje.“ 
Ak prosím o niečo toho, o kom 
viem, že ma miluje, môžem si byť 
istá, že dostanem, o čo ho prosím. 

Zmysel modlitby je láska, 
stretnutie s  Bohom, ktorý ma 

miluje a je pripravený urobiť pre 
mňa všetko z lásky ku mne. 
Pozvanie pre nás do týchto dní je – 
úplne sa odovzdať Bohu, tak ako 

nás to učí Mária vo svojich 
posolstvách:  

“Odovzdajte všetky ťažkosti 
B o h u  a  n e s t a r a j t e 
sa! Nezachádzajte do hĺbky 

problémov, ale ich jednoducho 
odovzdajte Bohu. Odovzdajte svoju 
minulosť Bohu, všetko zlo, ktoré sa 
nahromadilo vo vašich srdciach. 
Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol 
uzdraviť, potešiť a odpustiť vám 

všetko to, čo je vám prekážkou na 
ceste lásky. Boh môže pretvárať váš 
život, a vy budete rásť v láske“. 

Materinské povzbudenia Panny 
Márie sú podobné Ježišovým 

slovám v evanjeliu: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste 
preťažení“ (Mt 11,28). „Preto vám 
hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj 
život, čo budete jesť, ani o svoje 

 

...Pozvanie pre nás do týchto dní je –  

úplne sa odovzdať Bohu, tak ako nás to učí Mária... 
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telo, čím sa zaodejete. Váš nebeský 
Otec predsa vie, že toto všetko 
potrebujete. Hľadajte teda najprv 

B o ž i e  k r á ľ o v s t v o  a  j e h o 
spravodlivosť a toto všetko 
dostanete navyše. Preto nebuďte 
ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší 
deň sa postará sám o seba. Každý 
d e ň  m á  d o s ť  s v o j h o 

trápenia“ (porov. Mt 6,31-33). 
Túžime po veľkých veciach 

a Boh nás prosí stať sa maličkými. 
Všetko očakávajme s dôverou od 

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

vv  sobotu, 07. 03. 2015sobotu, 07. 03. 2015..    

V tento mesiac sa budeme modliťV tento mesiac sa budeme modliť  

ZA ZA POKOJ, KTORÝ JE OHROZENÝ POKOJ, KTORÝ JE OHROZENÝ   

ZO VŠETKÝCH STRÁN ZO VŠETKÝCH STRÁN   

Modlitba:  

 

Ďakujeme ti, Mária, za to, že i dnes nás učiť veriť a nestrácať nádej. 
Ukrývame sa v tvojom srdci Mária, s tebou chceme kráčať zahľadení na 
nebo a nohami na zemi. S tebou sa chceme učiť viac modliť ako rozprávať, 
využívať múdro čas, ktorý je nám darovaný, aby sme získali nebo. 
Premieňaj nás, aby sme boli stále viac a viac podobní tebe, ty ktorá si 
odovzdaná Bohu, všímaš si potreby, ponáhľaš sa slúžiť. Úplne sa ti 

odovzdávame. Amen. 
 

Terézia Gaţiová 

 

...Zmysel modlitby je láska, 

stretnutie s  Bohom,  

ktorý ma miluje... 

neho. Viac sa modliť a menej 
hovoriť znamená prežívať život 
s Pánom, hovoriť v každom čase na 
správnom mieste so správnou 

o s o b o u .  P r e ž í v a ť  v š e d n ý 
každodenný život v odovzdanosti 
Pánovi teraz i tu. Žiť prítomnú 
chvíľu s Pánom.  

A toto nás chce i dnes učiť 
Mária. Pozorujme ju. Jej tichá, 

nenápadná a pritom tak veľmi 
dôležitá prítomnosť v evanjeliu 
nech nás sprevádza v modlitbe, 
všímaní si potrieb blížnych, 
v darovaní času, lásky, seba... Ona 
nám i dnes opakuje, že je s nami 

a modlí sa s nami. Spolu s ňou sa 

vyberme každý deň hľadať Božie 
kráľovstvo. 

 



ŽITE BOŽIE PRIKAZÁNIA... 
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 ...Drahé deti, nemôţem vám 

pomôcť, ak neţijete podľa Boţích 

prikázaní, ak neţijete svätou 

omšou, ak sa neodvraciate od 

hriechu. Pozývam vás, aby ste boli 

apoštolmi lásky a dobroty...  

 

(25. 10. 1993) 

 

...Ja som váš pokoj,  

ţite podľa mojich 

prikázaní ...  

 

(25.12. 2012) 

    ...Deti moje, v láske 

k môjmu Nepoškvrnenému srdcu 

milujte Boha nadovšetko a ţite 

podľa jeho prikázaní. Tak bude 

mať váš ţivot zmysel a vo svete 

zavládne pokoj...  

 

(25. 05. 2010) 

 ...Satan chce zničiť všetko to, 

čo ja a môj Syn robíme. Chce vás čo 

najďalej odviesť od kresťanského 

ţivota a prikázaní, ku ktorým vás 

pozýva Cirkev, aby ste podľa nich 

ţili. Satan chce zničiť všetko to, čo 

je vo vás a okolo vás sväté. Preto, 

deti moje, modlite sa, modlite sa, 

modlite sa – aby ste mohli pochopiť 

všetko to, čo vám Boh dáva 

prostredníctvo mojich príchodov...  

 

(25. 09. 1992) 

 ...Vidíte, počujete, cítite, ţe 

v srdciach mnohých ľudí niet 

Boha. Nechcú ho, pretoţe sú 

ďaleko od modlitby a nemajú 

pokoj. Vy, deti moje, modlite sa 

a ţite podľa Boţích prikázaní. 

Buďte modlitbou, vy, ktorí ste od 

samého začiatku odpovedali „áno“ 

na moje pozvanie...  

 

(25. 02. 2014)  

Zdroj: filmweb.pl 
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

neodporúčal ľuďom! Keď teraz 

čítam Sväté písmo, na mnohých 

miestach nachádzam zmienku 

o pôste, prax prorokov a celého 

národa, dokonca i skutočnosť, že 

aj sám Ježiš sa postil. Celkom sa 

mi z vedomia vytratil  aj 

eucharistický pôst. 

Keď som sa začal postiť, 

objavil som aj hodnotu pôstu 

a odvtedy často hovorím ľuďom, 

aké dôležité je postiť sa a modliť. 

Som presvedčený, že čosi 

podobné zažili aj mnohí iní kňazi. 

Obohatený novou skúsenosťou by 

som chcel pozvať všetkých kňazov 

a kazateľov, aby sme túto chybu, 

ktorú si myslím, že sa nám nemala 

stať, napravil i  v  kázňach 

a v osobnej praxi.“  

II. Skúsenosť pôstu 
 
2. 1. Svedectvo kňaza 
  

Medzi pútnikmi prichádzajú aj 

mnohí kňazi, ktorí v Medžugorí 

objavili osobnú modlitbu, radosť 

zo spovedania a slávenia svätej 

omše, ako aj zmysel svojho 

kňazstva vôbec. Rád si spomínam 

na skúsenosť istého kňaza – 

pútnika, ktorý sa priznal, že pôst 

objavil v Medžugorí. O svojej 

skúsenosti napísal: 

„Kňazom som už celých tridsať 

rokov. Myslím, že je málo nedieľ, 

keď som neslávil svätú omšu 

s ľudom. Ba aj vtedy, keď som bol 

na dovolenke, často som sa musel 

v nedeľu vrátiť do farnosti a sláviť 

svätú omšu, lebo som nevedel 

nájsť za seba náhradu. Som si 

istý, že počas celého pôsobenia 

v kňazskej službe som všetky 

pôstne nedele bez výnimky slávil 

svätú omšu s ľudom a kázal. 

V Medžugorí som zistil, že na 

pôst som celkom zabudol. Nikdy 

som ľuďom v kázňach nehovoril 

o pôste, ani som sa nepokúsil 

nabádať ich k pôstu či vysvetľovať, 

prečo sa treba postiť. Ak som 

vôbec spomenul pôst, tak len 

v súvislosti, že ho možno nahradiť 

dobrými skutkami. Keď som teraz 

pôst objavil, čudujem sa, ako sa 

mohlo stať, že som túto biblickú 

prax a posolstvo nepoznal, ani 

POSTITE SA SRDCOM 



   POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI 
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nemožno zmerať, a keď ju ľudia 
začínajú merať a rátať, ničia ju. 
Keď sa pýtajú: „A za čo mám 

milovať?“, už nemilujú! Keď si chcú 
niečo ponechať, strácajú.  

Ak dar nie je úplný, ak 
prevládne sebectvo, hoci raz bola 

c h v í ľ a ,  p r v o t n ý  z á b l e s k 
porozumenia v očiach a veľké 
rozhodnutie: chceme byť spolu, 
láska začína strácať svoju silu a 

ľudia v ňu prestávajú veriť.  
Koľko ráz som v poradni 

počula sťažnosť: „Už ma nemiluje.“, 
alebo tvrdé skonštatovanie: „Žiaľ, 
už ťa nemilujem.“ A to aj napriek 

tomu, že bol podobný, možno 
romantický začiatok!  

Smrť milovaného človeka 
prináša len bolesť, ale život s ním 

môže priniesť rany.  
Človek sám od seba nedokáže 

milovať v plnosti, preto musí vložiť 
svoju lásku do toho, ktorý je 

VEĽKÉ TAJOMSTVO 
 
„Iba účasť na takej láske a 

takom, veľkom tajomstve' dáva 
manţelom schopnosť milovať, 
do krajnosti: alebo majú účasť 
na takejto láske, alebo vlastne 

nepoznajú aţ do hĺbky, čo je 
láska a aké náročné sú jej 
poţiadavky. To by nepochybne 
predstavovalo pre nich váţne 

nebezpečenstvo“  
(List rodinám, 19). 

 
Každý má svoje tajomstvá, 

dalo by sa povedať rôznofarebné 

tajomstvá: čisté, žiarivé spomienky 
na udalosti, slová a stretnutia, ale 
aj temné, odsúvané do hĺbky, ktoré 
si človek nechce priznať ani sám 

pred sebou, pretože sa hanbí! 
Ľudské srdce a duša sú plné 
tajomstiev, ktoré môžu byť hlboko 
osobné alebo zdieľané s druhým 
človekom. 

V každom srdci je zapísaný 
príbeh lásky a šťastní sú tí, ktorí 
túto lásku prežijú v jej plnom 
rozmere. Musíme dávať veľký pozor, 

aby sme nič nezničili, aby sme 
nenazvali láskou to, čo je len jej 
odbleskom alebo slabým zárodkom. 
Pretože záblesk treba preniesť zo 

zmyslového a vnemového povrchu 
do hĺbky ľudskej duše a dať mu 
hĺbku a obsah, ktoré vytvoria lásku.  

Tajomstvo lásky je tajomstvom, 
ako urobiť zo seba, zo svojho "ja" 

úplný dar. Je to tajomstvo daru, 
nezmerateľnej obety.  Lásku 

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU… 

...Láska vložená do Božích rúk a prežívaná podľa jeho 

plánu, pretrvá a vyrastie a vytvorí v živote ľudí hĺbku 

tajomstva, ktoré je ich účasťou na Božom živote... 
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NÁVRAT K BOHU Z NÁSTRAH EZOTERIKY 
A OKULTIZMU 

Narodila som sa na západnom 
Slovensku ako druhá v poradí z 
piatich deti. 

Mama nás brávala do kostola, 
ale pamätam si, že som tam 
nechodila rada, lebo to dlho trvalo, 
boleli ma nohy, keď sme museli stáť 
a nesmeli sa ani pohnúť. Ani moja 
staršia sestra tam nechodila rada a 
raz, keď bola Veľka noc a modlili sme 
sa pri Ježišovom hrobe, povedali 
nám, aby sme pobozkali jeho rany. 
Sestra radikálne odmietla a povedala, 
že nechce ochorieť a ja som po nej 
opakovala ako papagáj.  

Keď som mala asi 3 roky, 
dostala som v kostole prvý záchvat 
migrény. Prestala som vidieť a museli 
ma z kostola vyniesť. Vonku mi 
„prepľúvali“ oči, lebo niektoré ženy 
verili, že som „urieknutá.“ Boli to 
veľmi zlé, pohanské, okultistické 
zvyky, a tak som sa nevinne, už vo 
veku 3 rokov dostala do osídiel 

ezoteriky – teda na pôdu zlého. 

Záchvaty migrény pokračovali. Keď 
som bola svedkom častých, nočných 
rodičovských hádok, vystrašená 
otcovými zlostnými rečami, keď 
mama vyhlásila, že sa hodí pod auto 
- ohlásila sa migréna, pri ktorej som 
prestala na nejaký čas vidieť. 
Postupne sa moje srdce zatvorilo, 
zatvrdlo. Cítila som sa opustená, 

nemilovaná, sama.  
Prvé sv. prijímanie a birmovku 

som ešte musela absolvovať, ale 
potom sa všetko skončilo. Nemala 
som v srdci nič, čo by ma ťahalo do 
kostola. 

Odišla som študovať ďaleko od 
mojich rodičov, len aby som mala 
pokoj. V týchto študentských rokoch 
som sa cítila voľná, slobodná. Stal sa 
zo mňa rebel. Spoznala som veľa 
chlapcov, mala viacero známostí, 
chodila kade-tade, nikoho som však 
nemilovala, len som ich využívala a 

Láska. Láska vložená do Božích rúk 
a prežívaná podľa jeho plánu, 
pretrvá a vyrastie a vytvorí v živote 
ľudí hĺbku tajomstva, ktoré je ich 

účasťou na Božom živote! Do hĺbky 
ľudskej duše neprenikne nikto, len 
Boh. Človek môže otvoriť svoje srdce 
pred tým, koho si vyberie.  

A práve láska otvára vnútro 
človeka. Keď sa dvaja ľudia hlbšie a 
plnšie spoznávajú, majú čoraz viac 
spoločného.  

Veci a udalosti majú pre nich 

spoločný obsah a význam, sú to ich 
malé a veľké symboly. Majú svoju 
reč a nikto iný nepozná jej obsah. 
Majú aj svoju hviezdu, na ktorú 

hľadia večer, keď nemôžu byť spolu, 
a majú aj svoje miesto stretnutia, 
ktoré nepozná nik iný.  

Láska dáva ľudskému životu 
obsah, obohacuje a rozširuje dušu a 
obyčajné veci mení na neobyčajné. 
Láska žije v atmosfére zázraku - 

všedný deň mení na veľký sviatok a 
život na veľké dobrodružstvo. Láska 
je a má byť ich veľkým tajomstvom! 

 

Myšlienky sú vybrané z 
knihy: Rodinám, aby boli silné v 
Bohu…, Wanda Póltawska (SALI-
FOTO, 2010). 

...Láska dáva ľudskému 

životu obsah, obohacuje  

a rozširuje dušu... 
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robila si s každým chlapcom, čo som 
chcela.  

Prešlo pár rokov. Jedného dňa 
som spoznala muža, ktorý vo mne 
spôsobil úplný obrat. Zaľúbila som 
sa doňho, do jeho dobrotivého srdca, 
do jeho láskavosti, nežnosti. Zobrali 
sme sa len na radnici a bolo nám 
spolu veľmi dobre, rozumeli sme si. 
Žila a pracovala som v cudzine, a aby 
som sa vyhla plateniu cirkevných 
daní, tak som z nej oficiálne 
vystúpila. Nechcela som podporovať 
niečo, čo ma nezaujímalo a v čo som 
neverila.  

Bola som vedúcou laboratória 
a tu bola jedna pracovníčka z 
Chorvátska, ktorá mi raz, len tak 

medzi rečou, povedala: „Vieš o tom, 
že sa v Bosne a Hercegovine zjavuje 
už niekoľko rokov Panna Mária? 
Zostala som s otvorenými ústami stáť 
ako prikovaná. Neverila som tomu, 
ale v srdci som pociťovala veľký 
strach. V momente som si uvedomila 
všetky zlé veci, ktoré som porobila a 
pomyslela si, čo ak je to pravda, čo 
spravím? To nemôže byť pravda! Veď 
je to absurdné! Po chvíli som sa 
upokojila a vyhodila všetko z hlavy.  

Migrénove záchvaty neprestávali 
a opakovali sa čoraz častejšie. 
Chodila som po lekároch, ale nikto 
mi nevedel pomôcť. Raz mi jeden 
známy poradil lekára – homeopata a 
takto pokračovala moja cesta po 
nebezpečnej pôde. Keďže mi ale nič 
nepomáhalo, išla som ďalej a začala 
sa „liečiť“ u jednej bioenergetičky. 

Mala akési čudné prístroje, ktorými 
merala moje energie a blokády, a s jej 
„zázračnými“ kvapkami sa snažila 
premeniť moje negatívne energie v 

pozitívne. Nikdy k tomu nechýbalo 
kyvadielko. Časom sme sa stali 
priateľkami. Naučila som sa narábať 
s kyvadlom, cvičila som yogu, 
nechala si robiť akupunktúru, sem 
tam reiki a tak som stále hlbšie a 
hlbšie padala do priepasti zlého, do 
ezoteriky.  Nevedela som, že existujú 
zlí duchovia, nevedela som nič ani o 
milosrdnom láskavom Bohu. Chcela 
som byť len zdravá.  

Medzitým môj manžel zmenil 
prácu, stal sa menežérom a ani sme 
nezbadali ako, votrel sa do nášho 
života akýsi nepokoj. Čím viac som 
sa venovala ezoterike, tým viac sa 
môj muž venoval svojej novej práci a 
svojim zákazníkom. Nemali sme už 
ani na seba čas a ani trpezlivosť a 
chuť niečo vysvetľovať, a začali sme 
byť voči sebe nervózni. Raz ráno mi 
oznámil, že on už takto nevládze žiť, 
hoci ma ľúbi, nemôže so mnou žiť a 
musíme sa rozísť. Neverila som 
tomu, začala som sa triasť, zrútila 
som sa. Plakala som v kuse 3 dni. 
Ležala som v posteli bez spánku, 
uplakaná, opustená, keď som zrazu 
začula jemný, mužský, láskavý hlas: 
DÔVERUJ MI! Pomyslela som si, 

komu to mám dôverovať. Vtedy som 
zrazu zatúžila ísť do Medžugoria. Ale 
na koho sa obrátiť? A kde je vlastne 
to Medžugorie? Zavolala som mojej 
neteri, ktorá vo svojom mladom 
veku, opustená manželom, mala tiež 
veľké problémy a bola podobne 
namočená v ezoterike ako ja. V máji 
roku 2005 sme obidve cestovali do 
Medžugoria.  

Večerný program v kostole bol 
zaujímavý, začala som si všímať ľudí, 
ako sa chodia spovedať, ako 

SVEDECTVO 

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 5 / 3  

...my máme nášho Pána, ktorý je mocnejší a ktorý je 

pripravený nám pomôcť, keď ho o to poprosíme… 
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prijímajú „oblátku“, akí sú veselí 
a radostní. Všetci držali v ruke 
ružence, tak úplne normálne, akoby 
to bolo to najprirodzenejšie na svete. 
Pýtala som sa samej seba: Kde som 
to? Čo je to za svet? Zrazu mi bolo 
jasné, že Boh existuje, že všetko, čo 
som si doteraz myslela a robila, za 
čím som sa hnala je nula, že je to 
blud. V tom som pocítila túžbu byť 
taká, akí sú títo ľudia! Začala som 
plakať a plakať, slzy mi tiekli po 
všetky dni v Medžugorí,  pri každej 
sv. omši. Dvaja priatelia, ktorí boli už 
viackrát v Medžugorí, ma prehovorili 
ísť s neterou na horu Križevac a to v 
noci. Namietala som, ale nedali sa 
odbiť a vyrazili sme. Keď sme 
konečne asi po 3 hodinách vyšli ku 
krížu, pocítila som neopísateľný 
pokoj a šťastie.  

Vedela som, že chcem žiť s 
Bohom, že ho potrebujem a túžim s 
ním kráčať životom a nikdy ho 
nestratiť. Pri nočnom zjavení na 
Podbrde som sľúbila Panne Márii, že 

začnem meniť svoj život. Cítila som 
pri tom pokoj, prvýkrát v živote 
naozaj pokoj.  

V deň môjho návratu z 
Medžugoria, môj manžel prišiel z 

práce relatívne skoro. Našiel ma 
úplne zmenenú – pokojnú a 
radostnú. Začal sa na všetko 
vypytovať,  ja som rozprávala, on 
počúval a začal o všetkom premýšľať. 
Odvtedy náš život začal odznova.  

Do Cirkvi som vstúpila v 
novembri 2005 a 4 mesiace som dala 
manželovi na rozmyslenie, či súhlasi 
s uzavretím manželstva v kostole. A 
on, hoci ešte neveriaci súhlasil. 22. 
apríla 2006 v sobotu pred sviatkom 
Božieho Milosrdenstva, bol náš veľký 
deň a naša svadobná cesta viedla do 
Fatimy. 

Začala som chodiť na duchovné 
cvičenia, kde som sa dozvedela, aké 
sú  oku l t i zmus  a  e zo te r ika 

nebezpečné pre človeka  a jeho dušu  
a ako sa toho musíme všetkého 
zriecť. 

Ezoterikou a okultizmom sa 
zaväzujeme zlému a pohybujeme sa 
na jeho území a tým sa mu 
zadlžujeme. Keď sa chceme vrátiť na 
správnu cestu, na cestu s Pánom,  
začne si zlý na nás nárokovať, lebo 
sme sa zadĺžili. Začne dlžobu 
vymáhať tým, že nám spôsobuje veľa 
problémov – rozbíja manželstvá, 
privádza do nešťastia celé rodiny, 
spôsobuje choroby a všetko len to 
najhoršie .  Veľa  týchto  tzv . 
ezoterických liečiteľov má v 
ordináciách vyvesené  sv. obrazy, 
kríže, ružence, a tým ľudí klamú,  
predstierajú, že je to Božie a my, 
slabí ľudia, na to naletíme, a tak 
padáme do jeho pasce! Každý z 
týchto liečiteľov pracuje so zlými 
duchmi, ktorí majú za úlohu nás 
zničiť a dostať naše duše do 
zatratenia. Lenže my máme nášho 
Pána, ktorý je mocnejší a ktorý je 
pripravený nám pomôcť, keď ho o to 
poprosíme. 

Ďakujem Pane za tvoju lásku a 
za nový život s tebou. A ďakujem ti aj 
za tvoju a našu Matku. 

Dôverujem Ti, Pane! 
Helena, Slovensko  
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OZNAMY 

Blížiace sa semináre: 

 
 

 3. 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)  

 

 

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. 
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KTO SME?  

 

     Svetlo Máriino je modlitbové 

spoločenstvo. V duchu evanjelia a 

posolstiev Panny 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 pomáhať pri 

obnove života v iery  v  našich 

farnostiach.  

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne stretávajú 

raz za týždeň. Spoločne sa modlia ruženec na 

úmysly Panny Márie, čítajú Sväté písmo, modlia 

sa za potreby blížnych. Stretnutie zakončia 

zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie.  

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

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

   SNAŢÍME SA PRIJAŤ  

DO ŢIVOTA  

MÁRIINE POSOLSTVÁ: 
 

 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. 
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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.  
 
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. 

„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. 6. 2004 

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v 

mesiaci. 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.  
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KOORDINÁTORI  
SMSM 

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY: 

www.medjugorje.sk 

 
ČESKY: 

 www.medjugorje.cz 

 

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. 

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 
vyjadrenia 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 
jednotlivých 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 

 
WWW.SVETLOMARIINO.COM 

http://www.svetlomariino.com/

