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„Drahé deti, môj príchod k vám je pre vás darom nebeského 

Otca. Prichádzam skrze jeho lásku, aby som vám pomohla  

nájsť cestu k pravde, nájsť cestu k môjmu Synovi. Prichádzam,  

aby som vám potvrdila pravdu. Chcem vám pripomenúť slová 

môjho Syna. Ohlasoval slová spásy pre celý svet, slová lásky  

pre všetkých, lásky, ktorú dokázal svojou obetou. Ale aj dnes  

ho mnohé moje deti nepoznajú, nechcú ho spoznať,  

sú ľahostajní. Kvôli ich ľahostajnosti moje srdce bolestne trpí.  

Môj Syn bol vždy v Otcovi. Rodiac sa na zemi priniesol Božie  

a odo mňa prijal ľudské. S ním prišlo medzi nás slovo.  

S ním prišlo svetlo sveta, ktoré preniká do sŕdc, osvecuje ich  

a napĺňa láskou a útechou. Deti moje, môjho Syna môžu vidieť 

všetci, ktorí ho milujú, pretože jeho tvár sa vidí v dušiach,  

ktoré sú naplnené láskou k nemu. Preto, deti moje,  

apoštoli moji, počúvajte ma. Zanechajte márnosť a sebeckosť. 

Nežite len pre pozemské a materiálne. Milujte môjho Syna  

a robte tak, aby druhí videli jeho tvár skrze vašu lásku  

k nemu. Pomôžem vám ho čo najviac spoznať.  

Budem vám o ňom rozprávať. Ďakujem vám.“  
 

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam  

k obráteniu. Deti moje, milujete málo, modlíte sa ešte menej.  

Ste stratení a neviete, čo je vašim cieľom. Vezmite kríž, pozerajte 

sa na Ježiša a nasledujte ho. On sa vám dáva až po smrť na  

kríži, pretože vás miluje. Deti moje, pozývam vás, vráťte sa  

k modlitbe srdcom, aby ste v modlitbe našli nádej a zmysel  

vašej existencie. Ja som s vami a modlím sa za vás.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

Marec/2016 
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VŠETKÝCH VÁS POZÝVAM K OBRÁTENIU 

 Božou a Máriinou túžbou je, aby 

sme sa stali a ostali Božími a na Božej 
ceste. A preto nám ako skutočná du-
chovná matka hovorila: „...Nemôžete 
povedať, že ste sa obrátili, pretože váš 
život sa musí stať každodenným 
obrátením. Deti moje, aby ste pochopili, 
čo máte robiť, modlite sa a Boh vám 
ukáže, čo konkrétne máte robiť a v čom 
sa máte zmeniť.“ V posolstve z 25. 
februára 1996 hovorí: „...Dnes vás 
pozývam k obráteniu. To je naj-
dôležitejšie posolstvo, ktoré som tu dala. 
Deti moje, prajem si, aby každý z vás bol 
nositeľom mojich posolstiev. Pozývam 
vás, deti moje, aby ste žili posolstvá, 
ktoré som vám tu dávala po celé tie roky. 
Tento čas je časom milosti. Zvlášť teraz, 
keď vás aj Cirkev pozýva k modlitbe 
a obráteniu.“ 
 Môžeme byť v pokušení myslieť si, 
že Máriine posolstvá sú stále rovnaké 

ako aj evanjeliá, ktoré počúvame 
v pôstnom období rok čo rok. Môže nám 

uniknúť dôležitosť a naliehavosť pozva-

 „ . . . Vš e tk ýc h  v ás  p o z ýv a m 
k obráteniu“: znejú nám známe slová 
z posolstva Panny Márie. Tieto slová 

sme už veľakrát počuli a čítali 
v posolstvách z uplynulých rokov jej 
zjavení. Je to ozvena Ježišových slov 

z evanjelia: „Naplnil sa čas a priblížilo 
sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa 
a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Zvykli sme 
si na tieto slová a už viac nevidíme no-

vosť a revolučnú osobitosť týchto 
Ježišových slov. Ježiš chcel týmito 
slovami povedať práve toto: skončil sa 

čas očakávania, čas rozhodujúceho 
Božieho zásahu do ľudských dejín 
zvestovaný prorokmi. Ten čas je teraz! 

Teraz sa o všetkom rozhodne 
a rozhoduje sa na základe postoja, 

ktorý každý zaujme voči týmto mojím 
slovám. Rozhodnutie pre Ježiša sa 
odohráva, kým sme tu na zemi a nie po-

tom po smrti. Tu ide o rozhodnutie o 
všetkom, o tom, na ktorú stranu sa 
postavíme – na Božiu alebo na tú 

druhú.  
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 Modlitba: 

 
 Panna Mária, Matka milosrdenstva, 
sprevádzaj nás svojím príhovorom 
a materinským pohľadom, aby sme 
mohli odkryť hĺbku Božieho mi-
losrdenstva. Tvoj život, Mária, je 
stvárnený prítomnosťou vteleného mi-
losrdenstva. Nikto ako ty neprenikol do 
hĺbky tajomstva Boha, ktorý sa stal 
človekom. Nauč nás prijímať Ježiša vo 
vlastnom živote, ako si to robila ty. Ty si 
v sebe zachovávala všetky udalosti 
a premýšľala si o nich vo svojom srdci. 
Uč nás, modli sa za nás, aby sme 
prijímali Božie slovo a podľa neho žili. 
Pod tvoju ochranu sa utiekame, neodvra-
caj zrak od našich potrieb. Amen.    

(M.M.) 

...Vinohradník (Ježiš) prosí  

hospodára (nebeského Otca),  

aby ešte rok počkal, že  

figovník ešte okope a pohnojí,  

a potom sa uvidí, či prinesie plod... 

nia k obráteniu a zmenu života. Tieto 

„rovnaké“ slová a pozvania hovoria 
o Božej trpezlivosti. Ale musíme myslieť 
aj na to, že aj Božia trpezlivosť má svoje 

hranice. Zaujímavé je podobenstvo, 
ktoré Ježiš rozpráva o neplodnom figov-
níku. Toto podobenstvo hovorí 

o neplodnom figovníku a trpezlivosti 
hospodára vinohradu. Napriek všetkým 

podmienkam, ktoré figovník má, už tri 
roky neprináša žiadnu úrodu. 
Vinohradník (Ježiš) prosí hospodára 

(nebeského Otca), aby ešte rok počkal, 
že ho ešte okope a pohnojí, a potom sa 
uvidí, či prinesie plod. Ježiš je spros-

tredkovateľom medzi nami a Otcom. 
Stojí pred nebeským Otcom, aby pot-

lačil jeho hnev pre náš neplodný život. 
Položme si otázku, či sa zahrávame so 
svojím životom? Nezahrávajme sa 

s Božím milosrdenstvom. Cena našej 
spásy je príliš vysoká. Boží Syn pre 

našu spásu vylial krv a dal svoj život.  
 Žijeme rok, ktorý pápež František 
posvätil Božiemu milosrdenstvu. 

Niektorí si môžu myslieť, že rozprávanie 
o Božom milosrdenstve relativizuje ľud-
skú hriešnosť a zanecháva človeka 

t a k ý m ,  a k ý m  j e .  J e d n o u 
z charakteristík tejto našej modernej 

doby je ľahkomyseľnosť. Dnes sa všetko 
stalo ľahkovážnym. Človek ľahkovážne 
zaobchádza so všetkými skutočnosťami, 

a aj s Bohom a so svojimi vlastnými 
hriechmi. Jediné, čo ešte zostalo 

dôležité je človek sám a jeho ego.  
 Božie milosrdenstvo pozýva človeka 
k pokore, respektíve k obráteniu. Boh 

nechce falošný pokoj sebalásky, ale 
pozýva nás k nepokoju obrátenia, ktoré 
vedie k pravému pokoju. A pravý pokoj 

vychádza z obrátenia: vyjsť zo seba 
a prísť k Bohu, ktorý vo svojom mi-

losrdenstve vždy vychádza zo seba 
a prichádza k nám. Božie milosrdenstvo 
je obdivuhodné, pretože čím väščí je 

hriech tým väščie je jeho milosrdenstvo.  
Nie je to pozvanie, aby sme hrešili, ale 

aby sme sa otvorili Božiemu mi-
losrdenstvu, ktoré odpúšťa oveľa viac 
od toho, akoby sme mohli ale-

bo môžeme zhrešiť. 



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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 „Boh je veľký a veľká je jeho lás-

ka ku každému stvoreniu. Preto sa 

modlite, aby ste pochopili Božiu lásku 

a dobrotu. V dobrote a láske Boha 

Stvoriteľa i ja som s vami ako dar; Boh 

vás bezhranične miluje; miluje vás oso-

bitnou láskou...“ Toľkokrát skrze Má-

riu počúvame o smäde Boha po našej 

láske.  

 Tak je to i v dnešnom posolstve: 

„Ježiš vás miluje až po smrť na kríži.“ 

Jeho láska hľadá našu lásku. Predo-

všetkým teraz - v milostivom pôstnom 

období a v tomto Svätom roku milosr-

denstva. „Lazár je obrazom Krista, kto-

rý v chudobných žobre o naše obráte-

nie. On predstavuje príležitosť na obrá-

tenie, ktorú nám Boh ponúka a ktorú 

možno nevidíme“, pozýva nás Svätý 

Otec František. 

 Rozhodnutie je na nás. Od nás zá-

visí, čím naplníme milostivý čas nášho 

pozemského života. Svätí po tom, ako 

spoznali Božiu lásku, naplnili svoje ži-

voty láskou. Mnohé ich dotyky s Božou 

láskou sa odohrali práve pri pohľade na 

kríž. 

 Svätý František plakal: „Láska nie 

je milovaná.“ Svätá Terézia Avilská po-

hľadom na kríž prežila svoje hlboké 

úprimné obrátenie. Matka Tereza misio-

nárskym životom, plným konkrétnej 

lásky, odpovedá na pozvanie Ježiša 

z kríža: „Žíznim.“ 

 

 

 

PRETOŽE VÁS MILUJE 

 

...Drahé deti! Celá zem je požehnaná, zvlášť miesto okolo dvanásteho 

zastavenia, kde zomrel môj Syn... 
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 Raz sa sv. Tomáš Akvinský opýtal 

sv. Bonaventúru, z ktorých kníh čerpá 

svoje hlboké myšlienky. Vtedy sv. 

Bonaventúra ukázal na kríž a povedal: 

„To je moja knižnica, z ktorej som sa na-

učil všetko, čo viem.“ Svätej Faustíne 

Ježiš povedal, že najviac sa mu bude 

páčiť, keď bude rozjímať o jeho bo-

lestnom umučení. Po-

vedala: „Vtedy moja 

duša dostáva najviac 

svetla. Kto sa chce na-

učiť skutočnej poko-

re, nech rozjíma o Ježi-

šovom umučení. Keď 

rozjímam o Ježišovom 

umučení, začínam chá-

pať mnohé veci, ktoré 

som predtým nemohla pochopiť. Chcem 

sa podobať tebe, Ježišu, tebe ukrižova-

nému, umučenému, pokornému.“ 

 Pri jednej príležitosti sme sa pýtali 

vizionárov, ako nás Mária učí milovať 

viac Ježiša. Odpovedali: „Pozvala nás, 

aby sme často rozjímali krížovú cestu a 

modlili sa pod krížom, z ktorého vychá-

dzajú veľké milosti.“ Podelili sa, že raz 

sa im zjavila na hore Križevac pri dva-

nástom zastavení, kde Ježiš zomiera na 

kríži a povedala im: „Drahé deti! Celá 

zem je požehnaná, zvlášť miesto okolo 

dvanásteho zastavenia, kde zomrel môj 

Syn. Preto, drahé deti, pobozkajte mies-

to, na ktorom kľačíte.“ V minulom pôst-

nom období nás pozvala, aby sme sa 

modlili na kolenách pod krížom sláv-

nostné tajomstvá ruženca. A to je po-

zvaním vidieť ďalej, čo je za krížom.  

 Často nás pozývala, aby sme brali 

do rúk kríž a spájali naše utrpenia 

s jeho, lebo vtedy víťazí láska. Prijatý 

kríž sa stáva víťazstvom lásky. Boh 

všetko mení na dobro 

tým, ktorí ho milujú. 

Maličkými obetami 

všedných dní stávame 

sa pripravenejšími platiť 

cenu, ktorú platil on. S 

láskou môžeme stretnúť 

niekoho, kto je pre nás 

neznesiteľný. Modlime 

sa o milosť učiť sa trpieť 

s láskou; navštíviť smutného, utešovať. 

Napríklad, ak niekto hovorí o nás niečo 

zlé, obetujme to Ježišovi, obetujme to 

za toho človeka. I to je naša maličká 

smrť z lásky. Skrúšený pohľad na kríž 

nás posilňuje v láske a sila milovať sa 

získava v modlitbe. 

 Odpovedajme s novým oduševne-

ním. Nech je našim cieľom láska. Pros-

me za tento najväčší dar prevyšujúci 

všetky dary. Iba tak budeme schopní 

odpovedať na Ježišovo volanie: „Kto 

chce ísť za mnou, nech každý deň vez-

me svoj kríž a nasleduje ma. Nik nemá 

väčšiu lásku ako ten, kto položí život za 

svojich priateľov.“ 

 Modlitba: 

 
  Nebeská Matka, v tvojom srdci berieme do rúk kríž a prosíme: 

„Pane, daj nám svoju lásku. Pomôž nám otvoriť srdce pre milosti, kto-

ré nám dávaš z kríža. Obdaruj nás túžbou učiť sa trpieť s láskou. Má-

ria, prihováraj sa za nás, aby ani jedno utrpenie neprešlo mimo nás 

bez povšimnutia. Pomôž nám objať ho a spájať s Ježišovým, aby v tvo-

jich plánoch pokoja zvíťazila láska. Amen. 
 

(Terézia Gažiová) 

 

Nebeská Matka, v tvojom  

srdci berieme do rúk kríž  

a prosíme: „Pane, daj nám 

svoju lásku. Pomôž nám  

otvoriť srdce pre milosti,  

ktoré nám dávaš z kríža... 
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„Modlite sa zvlášť pred 

krížom, z ktorého vychá-

dzajú veľké milosti. Teraz 
vzdajte vo svojich domovoch 

osobitnú úctu krížu...“    

                         
(12.09.1985) 

 

„Dnes vás osobitným spôsobom pozývam,  
aby ste vzali do rúk kríž a rozjímali  

o Ježišových ranách. Proste Ježiša,  
aby uzdravil vaše rany, ktoré ste,  

drahé deti, dostali v živote pre vaše hriechy  
alebo hriechy vašich rodičov. Iba tak,  
deti moje, pochopíte, že svet potrebuje  

uzdravenie viery v Boha Stvoriteľa...“   
                                            

(25.03.1997) 

 
„Aj dnes vás pozývam 

k modlitbe. V tomto  
čase milosti, nech je 

vám kríž ukazovateľom 

lásky a jednoty, cez  
ktoré prichádza  

pravý pokoj...“             
              
  (25.11.1999) 

  
„Deti moje, obetujte svoje  

utrpenia ako dar Bohu, aby 
sa premenili na prekrásny 

kvet radosti. Preto sa, deti 
moje, modlite, aby ste  
pochopili, že utrpenie  

sa môže premeniť na  
radosť a kríž  

na cestu radosti...“   

                             
(25.09.1996) 

  
„V tomto milostivom čase vás 

pozývam, aby ste zobrali do rúk 

kríž môjho milovaného Syna  
Ježiša a aby ste rozmýšľali 

o jeho utrpení a smrti.  
Nech sú vaše utrpenia  

zjednotené s jeho utrpením 

a láska zvíťazí. Pretože on,  
ktorý je láska, sám seba  
dal z lásky, aby spasil  

každého z vás...“   
                                         

(25.03.2013) 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  
 

v sobotu, 05.03.2016. 

  V tento mesiac sa budeme modliť: 

 

za skúsenosť milosrdenstva a Božej lásky,  

aby sme boli svedkami Božieho milosrdenstva. 

 
 

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.  
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 „Tak je to aj s človekom, ktorý sa postí 

za svoje hriechy, ale znovu tie isté hriechy 

pácha, čo mu osoží všetko, čím sa umŕtvo-

val, a jeho modlitbu ktože má 

vypočuť?“ (Sir 34, 31). 
 

 Zmysel pôstu – nové vzťahy  
   

 „Volaj, nestišuj, ako trúba vyvýš svoj 

hlas, zvestuj  môjmu ľudu jeho hriech 

a Jakubovmu domu 

jeho vinu!  

 Veď sa ma deň čo 

deň dopytujú a chcú 

poznať moje cesty ako 

ľud, čo spravodlivo 

koná a Božieho práva 

sa nespúšťa. Žiadajú 

odo mňa spravodlivé 

súdy, túžia po Božej 

blízkosti:  

 „Prečo sa postíme, 

a nevidíš, umŕtvujeme 

sa, a nezbadáš?!“ 

A v deň svojho pôstu 

spĺňate si túžbu 

a  p renas l edu je te 

svojich robotníkov.  

 Hľa, pre škriepky 

a hádky sa postíte a hriešne bijete päsťou! 

Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na 

výsosti vyslyšali váš hlas.  

 Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má 

sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si 

dookola hlavu a vrecovinou i popolom si 

ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom 

milým Bohu?  

 Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď 

rozviažete zvierajúce putá, prepustíte zlo-

mených na slobodu a rozlámete každé jar-

mo?“ (Iz 58, 1-6). 

 „Pán mi povedal: „Neprihováraj sa za 

blaho tohto ľudu! Keď sa postia, nevys-

lyším ich prosbu, keď prinášajú celopal 

a obetu, nemám v tom záľubu. Ba znivočím 

ich mečom, hladom a morom“ (Jer 14, 11-

12). 

 „Vtedy prehovoril ku mne Pán zástu-

pov: „Povedz všetkému ľudu krajiny 

i kňazom: Keď sa postíte a nariekate 

v piatom a siedmom mesiaci – a je to už 

sedemdesiat rokov! –, či sa to mne 

postíte?“ (Zach 7, 4-5). 

   Pôst v situácii ohrozenia národa  
 

 „Na radu Hamana kráľ Ahasver 

vydal vyhlásenie proti židovskému 

národu. Keď národ zistil, že je ohrozený, 

takto reagoval: 

 Keď sa o tom dopočul Mardochej, 

roztrhol si odev, obliekol sa do vrecoviny, 

na hlavu si nasypal popola a na ulici 

uprostred mesta sa dal hlasno vyvolávať, 

aby  tak  ukáza l 

roztrpčenosť svojej 

mysle .  S  takým 

nárekom prišiel až 

k bráne paláca. Ale do 

kráľovského dvora 

nesmel vkročiť nik, kto 

mal oblečenú vrecovi-

nu. Ale aj po všetkých 

krajinách, mestách 

a miestach, kam došlo 

k r u t é  k r á ľ o v s k é 

ustanovenie, zavládlo 

u Židov nariekanie, 

pôst, kvílenie a plač, 

pričom mnohí (z nich) 

namiesto lôžka použí-

vali vrecovinu a popol.  

 Ester teda od-

kázala Mardochejovi: „Choď a zhromaždi 

všetkých Židov, ktorých nájdeš v Súzach, 

a modlite sa za mňa! Tri dni a tri noci nič 

nejedzte, ani nepite! Ja sa budem so 

svojimi služobnicami podobne postiť, 

a potom pôjdem za kráľom, hoci 

nezavolaná, urobím proti zákonu, aj keď 

sa tým vystavím smrteľnému ne-

bezpečenstvu“  (Est 4, 1-3, 15-16, 17k). 
 

 

Pôst v žalmoch  
 

 „Keď oni boli chorí, ja som nosil 

rúcho kajúcne. Umŕtvoval som sa 

pôstom a v srdci som sa stále modlil“ (Ž 

35, 13). 

 „V pôstoch som si dušu vyplakal, no 

aj to mi bolo na potupu. I vrecovinu som 

si obliekol a príslovečným som sa stal“ (Ž 

69, 11-12). 

 „Od pôstu sa mi podlamujú kolená, 

a telo mi chradne bez oleja. Som im už 

len na posmech; keď ma vidia, potriasajú 

hlavou“ (Ž 109,24-25). 

 

POSTITE SA  
SRDCOM 
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 „Pôst je čas, kedy si spomíname 

na Kristovu lásku, s ktorou za nás 
trpel. Je to možnosť, aby sme pocho-

pili, že utrpenie samo po sebe 
neprinieslo ani sa nezaslúžilo 
o spásu, ale láska, ktorou Kristus 

prijal svoje umučenie a kríž. Tak 
ako sa skutky lásky k druhým 
stávajú skutkami milosrdenstva 

vtedy, ak sa robia radostne, 
pokorne, s láskou a z lásky, tak aj 

kríž sa stane vykupiteľským 
utrpením vtedy, ak sa nesie 
s láskou. Pôst je časom obnovy, 

časom obrátenia a návratu, časom 
prebudenia sa zo sna smrti, ktoré 

vždy vodí k novému životu, novému 
životu v láske. Čas pôstu sa začína 
v zime a končí sa na jar. Začína sa 

utrpením a končí sa vzkriesením.“  

 
 

 
 „Hoci je dobré, aby každý človek, 
a najmä dieťa, mal dostatok všetkého 
pre život, treba sa učiť od detstva  
hľadieť na život a všetko v živote slobod-
ným srdcom a dušou. To sa môže dobre 
dosiahnuť, ak sa rodina postí dva dni, 
ako si to praje Panna Mária. A preto ak 
niekto v tie dni – v stredu a piatok - da-
ruje dieťaťu čokoládu, povedzte mu, aby 
si ju nechalo na zajtra. Patrí mu, ale až 
zajtra sa jej môže dotknúť. Takto sa 
v ňom rozvíja vnútorná sloboda, ktorá 
mu neskôr v živote bude pomáhať, aby 
sa správalo k sebe, k iným a k materiál-
nym veciam dôstojne človeka.“ 
 

 „Často ma mučila otázka: Ktorý 
hriech je najväčší?... V podstate 

všetky skutky tmy sú len následka-
mi, príčina je vždy ťažšia 
a nebezpečnejšia ako samotný násle-

dok. Nikdy neodstránime následky, 
kým neodstránime príčinu. Chcem 

povedať, že všetky hriechy, ktoré len 

„Kto sa postí,  
ten vchádza  

do svojej  
púšte  

a znovu sa  
rozhoduje  
pre Boha 

a rozhodnutím  
sa pre Boha  

začne nový svet,  

svet Božieho  
kráľovstva.“  

 

S PÁTROM SLAVKOM V MILOSTIVOM ČASE PÔSTU 

existujú sú následkom nedostatku 
lásky... Avšak, ak je prítomná láska, 

ona môže všetko očistiť a uzdraviť.“ 
 

 „Bez lásky ani jednotlivec, ani rodi-
na, ani celá Cirkev nemôže obstáť. Ak 
niet lásky, všetko je bezcenné a s láskou 
všetko získava večnú cenu, dokonca aj 
pohár studenej vody.“ 
 
 „Netreba niesť bremeno minulos-
ti, pretože láska ho z nás môže 
zhodiť. Netreba sa oddávať strachu 

z bremien budúcich dní. Pretože, kde 
je láska, tam niet strachu, ani 
nepokoja. Tam, kde je láska, je aj 

dôvera.“ 

 
 „Vzkriesenie sa začína v tú chvíľu, 
keď sa rozhodneme bojovať proti zlu 
v sebe a okolo nás, keď začneme veriť, 
že sa oplatí milovať a odpúšťať, keď sa 
oplatí byť štedrým a milosrdným.“ 

Obrázok: freeimages.com 



 

 

„MILOSRDENSTVO CHCEM, A NIE OBETU“ (MT 9, 13)  

 Mária, obraz Cirkvi, ktorá 
hlása evanjelium, pretože je sama 

preniknutá evanjeliom 

 

 Po tom, ako Mária prijala od 
archanjela Gabriela radostnú zvesť, v 
prorockom hymne Magni f ikat 

ospievala milosrdenstvo, ktorým si ju 
Boh vyvolil. Tak sa Panna z Nazareta, 

Jozefova snúbenica, stala obrazom 
dokonalej Cirkvi, ohlasujúcej evanjeli-
um, pretože ona sama bola a stále je 

evanjelizovaná skrze pôsobenie Ducha 
Svätého... 
 
 Božia zmluva s ľuďmi: dejiny 

milosrdenstva 

 
 Tajomstvo Božieho milosrdenstva 
sa zjavuje v dejinách zmluvy medzi 

Bohom a jeho ľudom Izraelom. Boh sa 
stále prejavuje ako bohatý na mi-

losrdenstvo, pripravený zaobchádzať 
so svojím ľudom veľmi nežne a súcitne 
za každých okolností, no zvlášť v dra-

matických chvíľach... 
 Táto ľúbostná dráma vrcholí pri 
vtelení Božieho Syna. V ňom Otec vy-

lieva svoje nekonečné milosrdenstvo až 
tak, že sa stáva „vteleným mi-

losrdenstvom“ (Misericordiae vultus, 8). 

 ...„nádhera spásonosnej Božej 
lásky, ktorá sa prejavila v ukrižo-

vanom a vzkriesenom Ježišovi 
Kristovi“ (Evangelii gaudium, 36).  

 V ukrižovanom Ježišovi ide Boh 
tak ďaleko, že chce dosiahnuť i toho 
najvzdialenejšieho hriešnika práve 

tam, kde zblúdil a vzdialil sa od neho. 
 
 Skutky milosrdenstva 

  
 Božie milosrdenstvo premieňa 

ľudské srdce, a umožňuje mu zakúsiť 
vernú lásku, čím ho robí schopným 
milosrdenstva. Ide o zakaždým novým 

zázrak v živote každého z nás, keď 
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Božie milosrdenstvo zažiari a podnieti 

nás milovať svojho blížneho... 
 ...viera sa prejavuje v konkré-
tnych každodenných skutkoch, 

ktorých cieľom je pomôcť nášmu 
blížnemu na tele i na duchu: dať sa 
mu najesť, navštíviť ho, utešiť a 

poučiť. Podľa nich budeme súdení, a 
preto som si želal, aby „sa kresťanský 

ľud počas tohto svätého roku zamýšľal 
nad telesnými a duchovnými skutkami 
milosrdenstva. Takto sa prebudí naše 

svedomie, ktoré je voči dráme chudoby 
akoby otupené, a čoraz hlbšie 
prenikneme do srdca evanjelia, kde sú 

Božím milosrdenstvom uprednostňo-
vaní chudobní“ (tamže, 15). 
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 Lazár je obrazom Krista, ktorý v 

chudobných žobre o naše obrátenie. 
On predstavuje príležitosť na obráten-
ie, ktorú nám Boh ponúka a ktorú 

možno nevidíme.  
 Pôstne obdobie tohto svätého 
roku je pre nás všetkých najvhod-

nejším časom nato, aby sme vďaka 
počúvaniu Božieho slova a konaniu 

skutkov milosrdenstva prekonali vlast-
né existenciálne odcudzenie. Ak sa v 
telesných skutkoch milosrdenstva 

dotýkame Kristovho tela v našich 
bratoch a sestrách, ktorí potrebujú byť 
nasýtení, oblečení, mať strechu nad 

hlavou a potrebujú, aby ich niekto 
navštívil, o to priamejšie sa v skutkoch 

duchovného milosrdenstva – pri 
poskytovaní rady, učení, napomínaní a 
modlitbe – dotýkame našej vlastnej 

hriešnosti.  
  

 Vďaka dotýkaniu sa tela ukrižo-

vaného Ježiša v utrpení môžu byť 
hriešnici obdarovaní, keď uznajú, že 
sú tiež len chudobnými žobrákmi. Na 

tejto ceste majú aj „pyšní“, „mocní“ a 
„bohatí“, o ktorých sa hovorí v chválo-
speve Magnifikat, možnosť byť objatí a 

nezištne milovaní ukrižovaným 
Pánom, ktorý za nich zomrel a vstal z 

mŕtvych. Len jeho láska je odpoveďou 
na smäd po nekonečnom šťastí a 
láske… 

 Nepremárnime toto obdobie 
Pôstu, ktoré je tým najvhodnejším 
časom na obrátenie! O to prosme na 

materský príhovor Panny Márie... 
 

Vo Vatikáne 4. októbra 2015,  
FRANTIŠEK  

(Preklad: KBS)  
zdroj: sk.radiovaticana.va 

Svätý Otec sa pri vstupe do 

Pôstneho obdobia prihovoril mládeži. V 

krátkom biblickom zamyslení pápež 

František vychádza z čítania z Matúšov-

ho evanjelia (Mt 6,1-6.16-18), kde Ježiš 

upozorňuje, aby sme pred sebou nevy-

trubovali, že dávame almužnu, ale aby 

ostala skrytá: 

 

"Božie slovo nám dáva správnu 

orientáciu, aby sme dobre prežívali Pôst. 

Keď robíme niečo dobré, občas sme 

v pokušení, aby nás za to ocenili a aby 

sme z toho mali odmenu: ľudskú slávu. 

No ide o falošnú odmenu, lebo nás upí-

na na to, čo si o nás myslia druhí. Ježiš 

nás žiada robiť dobro, lebo je dobrom. 

Žiada nás cítiť sa neustále pod nebe-

ským pohľadom Otca a žiť vo vzťahu 

s ním, nie vo vzťahu s mienkou iných.“ 

 

„Žiť v prítomnosti Otca je radosť, 

ktorá je oveľa hlbšia než nejaká svet-

ská sláva. Náš prístup v tomto Pôste 

nech je teda prežívaním v skrytosti, 

kde nás Otec vidí, miluje, čaká. Isto, aj 

vonkajšie veci sú dôležité, no musíme 

vždy žiť a rozhodovať sa v Božej prí-

tomnosti. V modlitbe, v umŕtvovaní 

a v bratskej láske pokorne robme pred 

Bohom to, čo môžeme. Tak budeme 

hodní odmeny Boha Otca.“ 

 

Vatikán 10. februára,  

zdroj: sk.radiovaticana.va 
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 Všetko to začalo veľmi jednoducho. 

Študovala som bioetiku vo Valencii, 
v Španielsku, keď sa v decembri 2013 
objavil v kinách film Juana Manuela 

Cotela Máriina zem. Keďže Juan Manuel 
je z Valencie, prirodzene, veľmi veľa ľudí 
rozprávalo o filme, či bude dobrý alebo 

nie. Ten týždeň som bola veľmi unavená 
a potrebovala som ísť von...Išla som, ne-

tušiac, čo sa stane neskôr. 
 Film, zábavný a dojemný, zanechal 
vo mne ozvenu. Ako obrátené, mladé 

dievča, ktoré vo svojej biografii prešlo 
jasným momentom od „pred Kristom“ do 
„po Kristovi“, som bola znovu usvedčená 

v tom, aký dobrý a milosrdný je ten, 
ktorý mi dal život a šancu byť jeho dcé-

rou. Pamätám si, že som išla domov 
z kina a plakala som od radosti, keď mi 
mysľou prešla plachá myšlienka: „Tento 

film by mohol urobiť veľa dobra v mojej 
krajine, keď sa vrátim.“ Ale videla som 

sa neskúsenou, príliš slabou a príliš ďa-
leko od Litvy. Tak som v tichosti nosila 
túto myšlienku vo svojom srdci, až kým 

som sa o rok neskôr nezoznámila 
s jedným talianskym chlapcom, ktorý 
distribuoval film v Taliansku a povedala 

som mu o svojej túžbe. Povzbudil ma, 
aby som sa spojila s Cotelovým tímom, 

a tak to všetko začalo.  
 Musím povedať, že keď som začala 
prekladať film a rozmýšľať o tom, ako ho 

rozšíriť v Litve, nemala som žiadnu 
predstavu o tom, ako to urobiť. Išla som 

krok za krokom Božím krokom. Bola 
som veľmi ustarostená a nemohla som 
veriť, čo za bláznovstvo to robím. 

V skutočnosti to bolo bláznovstvo! Do 
distribuovania filmu musíš investovať 
peniaze, musíš vedieť aspoň základné 

pravidlá ako sa to robí, potrebuješ čas 
a profesionálnu pomoc. Nemala som 

žiadnu z týchto vecí. Mala som len Božie 
volanie „kráčať po vode“, modlitbu 
a sebazapieranie. Ostatné veci prichá-

dzali cestou. Keď sa teraz pozriem späť 
a predstavím si tú ťažkú prácu, ktorá 

bola urobená, bezsenné noci, stresové 
momenty, problémy a chyby, ktoré sa 

        Z VALENCIE DO MEDŽUGORIA:  

CESTA, KTORÁ STOJÍ ZA TO  

 

„Keď sa teraz pozriem späť 

a predstavím si tú ťažkú prácu,  

ktorá bola urobená, bezsenné noci, 

stresové momenty, problémy a  

chyby, ktoré sa urobili, vidím viac  

ako len toto. Vidím Krista ako ma  

nesie púšťou a usmieva sa, pretože  

na tejto ceste som dostávala  

lekcie od svojho Pána...“  
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urobili, vidím viac ako len toto. Vidím 

Krista ako ma nesie púšťou a usmieva 
sa, pretože na tejto ceste som dostávala 
lekcie od svojho Pána. A tiež vidím ľudí, 

ktorí, keď si pozreli film, boli šťastnejší.  
 Zatiaľ som to ešte nespomenula, 
ale pred distribúciou filmu som ešte ni-

kdy predtým nebola v Medžugorí. 
V skutočnosti, film pre mňa bol a je 

o Panne Márii a samozrejme zahŕňa 
v sebe aj mnoho iných tém, vrátane zja-
vení v Medžugorí. Medžugorie som nav-

štívila po predstavení filmu v Litve. Uve-
domovala som si, že niekto chce, aby 
som tam išla a mala svoju vlastnú skú-

senosť a názor, ako len počúvať názory 
iných ľudí, ktorí tam boli alebo neboli. 

Tak som išla... 
 Rozhodla som sa ísť autobusom 
a cítiť sa ako cestovateľ, ktorý zažíva ne-

pohodlnosti a „hlad“ po mieste cieľu. Po 
dvoch nociach strávených v autobuse 

a  po  j edne j  nočne j  zas távke 
v Dusseldorfe som nakoniec prišla do 
Bosny a Hercegoviny. Pamätám si tú sl-

nečnú modrú oblohu a seba ako hovo-
rím Márii: „Vyzerá to, akoby si si ty vy-
brala toto miesto...“, a dostala som od-

poveď: „To, čo naozaj hľadám sú ľudské 
srdcia. A tvoje tiež.“ V skutočnosti som 

sa čudovala tomu, aký bol môj úmysel 
ísť do Medžugoria. Nebola som chorá, 
nemala som žiaden konkrétny problém, 
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už som poznala svoje povolanie v Cirkvi, 

bola som šťastným dievčaťom. Tento vý-
let bol jednoducho súčasťou mojej cesty, 
jednou z možností ako podrásť vo viere, 

modliť sa za druhých aj za seba 
a ďakovať Bohu a Panne Márii za všet-
ko, čo mi dali.  

 V Medžugorí som mala nádhernú 
príležitosť stretnúť Filku, miestnu pre-

kladateľku a sprievodkyňu, ktorá účin-
kovala vo filme a ktorá ma predstavila 
komunite Svetlo Máriino. Naozaj môžem 

povedať, že sú svetlom a som vďačná 
Márii, že som ich stretla. Oslovila ma aj 
úžasná práca Františkánov. Ale pre 

m ň a  o s o b n e  n a j i n t í m n e j š o u 
a najkrajšou skúsenosťou bol výstup na 

horu Križevac. Videla som svoju cestu 
života a Boh mi odkryl jednu z hlavných 
zmien, ktoré chcel vo mne vidieť kvôli 

mne a kvôli môjmu šťastiu.  
 Na koniec môžem povedať, že som 

s a  v r á t i l a  d o m o v  b o h a t š i a 
a s odpoveďami, ktoré som vedome mož-
no nehľadala, ale v skutočnosti som ich 

potrebovala. A Boh vedel, že som ich po-
trebovala. Nakoniec, čo sa mi potvrdilo 
nezávisle od oficiálneho stanoviska k  

Medžugoriu, že doteraz mi toto miesto 
prinieslo veľa ovocia, ktoré bude trvať 

naveky. Všetko, čo môžeme robiť, je len 
ďakovať  Bohu svoj imi  slovami 
a skutkami.  

Salomeja, Litva 
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Medzinárodný duchovný  

seminár pre lekárov  

a medicínsky personál 

Blížiace sa semináre: 

 

 

Viac informácií a tiež program seminárov                                                                          

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

Drahí priatelia! Srdečne Vás pozývame na 6.Medžugorské  

modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 23.04.2016  

v kostole Matky Cirkvi, hora Živčáková, Turzovka.  
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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/

