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„Drahé deti! 

Aj dnes mi Najvyšší dovoľuje, aby som bola s vami  

a viedla vás na ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili  

milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Vy, deti moje,  

modlite sa a bojujte proti pokušeniam a všetkým zlým plánom,  

ktoré vám diabol ponúka cez modernizmus. Buďte silní  

v modlitbe a s krížom v rukách sa modlite, aby vás zlo nevyužilo  

a nezvíťazilo vo vás. Som s vami a modlím sa za vás.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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 POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

2. apríl 2015, Medžugorie 

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 

„Drahé deti,                                                                                       

vybrala som vás, apoštoli moji, pretože vy všetci v sebe nosíte 

niečo pekné. Môžete mi pomôcť, aby láska, pre ktorú môj Syn     

zomrel a potom vstal z mŕtvych, znovu zvíťazila. Preto vás 

pozývam, apoštoli moji, pokúste sa v každom Božom stvorení,             

vo všetkých mojich deťoch, vidieť niečo dobré a snažte sa im             

rozumieť. Deti moje, všetci ste bratia a sestry skrze toho istého 

Ducha Svätého. Naplnení láskou k môjmu Synovi, môžete o tom, 

čo viete rozprávať všetkým, ktorí ešte túto lásku nespoznali.               

Vy ste spoznali lásku môjho Syna, pochopili ste jeho 

Zmŕtvychvstanie, s radosťou upriamujete oči na neho. Mojou            

materinskou túžbou je, aby všetky moje deti boli zjednotené 

v láske k Ježišovi. Preto vás pozývam, apoštoli moji, aby ste 

s radosťou žili Eucharistiu, pretože v Eucharistii sa vám môj               

Syn vždy a znova daruje a svojím príkladom ukazuje lásku                   

a obetu k blížnemu. Ďakujem vám.“  



V evanjeliách sa často stretáme 

s Ježišom, ktorý vyháňa diabla 

z mnohých ľudí, ktorí boli zotročení. 

Úlohu vyháňať diabla Ježiš zveril 

svojim apoštolom vo chvíli, keď ich 

pozval, aby ho nasledovali. Túto úlohu 

má Cirkev aj dnes. Avšak ešte 

dôležitejšie je vystríhať sa pokúšaniu 

diabla a jeho osídlam. 

 V Katechizme Katolíckej cirkvi je 

napísané: „Za rozhodnutím našich 

prarodičov neposlúchnuť je hlas zvodcu, 

ktorý odporuje Bohu a zo závisti 

spôsobuje ich pád do smrti. Písmo 

a Tradícia Cirkvi vidia 

v tejto bytosti padlého 

anjela, ktorý sa volá 

s a t a n  a l e b o 

diabol...“ (KKC 391). To 

je od začiatku náuka     

Cirkvi.  

BOJUJTE PROTI POKUŠENIAM 

 Sedem rokov po II. Vatikánskom 

koncile, pápež Pavol VI., na Námestí 

sv. Petra, venoval celý príhovor tomu, 

aby potvrdil existenciu satana. Medzi 

iným povedal: „Aké sú najväčšie 

potreby Cirkvi? Nech vás neprekvapí, 

ak sa vám bude zdať naša odpoveď ako 

jednoduchá alebo ako poverčivá: jednou 

z najväčších potrieb je ochrana pred 

zlom, ktoré sa volá satan... hrozná 

skutočnosť: mysteriózna a strašná.“  

 Pri príležitosti návštevy známej 

svätyne svätého Michala archanjela 24. 

mája 1987 v Pugli, v Taliansku, pápež 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 

...Človek je 

oklamaný, padol 

do hriechu 

a nemôže sa sám 

z toho vymotať. 

Človeka môže 

oslobodiť len 

niekto, kto nie je 

zotročený zlým, 

kto je od neho 

silnejší. Ani jeden 

človek to 

nemôže. Toto 

môže iba Boh... 
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Ján Pavol II. vo svojej kázni povedal: 

„Tento boj proti satanovi, ktorý 

znázorňuje postava svätého Michala 

archanjela, je aktuálny aj dnes, pretože 

až dodnes satan žije a pôsobí vo svete. 

Naozaj zlo, ktoré je v ňom, zmätok, ktorí 

vidíme v spoločnosti, nedôslednosť 

človeka, jeho vnútorné rozdelenia, 

ktorého obeťou je človek, nie sú len 

následky dedičného hriechu, ale aj 

účinok temného pôsobenie satana.“ 

 Diabol, zlý, pôsobí vo svete a v 

č l o v e k u .  D i a b o l  j e  s i l n e j š í 

a inteligentnejší ako ľudia. Preto sa 

ľudia nemôžu od neho oslobodiť. 

Človek na začiatku sveta uveril zlému 

a prenechal vládu nad svetom diablovi. 

Preto je zlý „kniežaťom tohto sveta“. 

Ale Ježiš vyhnal zlého zo sveta, odňal 

mu moc a priniesol na svet Božie 

kráľovstvo. Satanove kráľovstvo 

dokonáva. Je odsúdený. Pri zvádzaní 

využíva aj štruktúry sveta a už 

zvedených ľudí.  

 Človek je oklamaný, padol do 

hriechu a nemôže sa sám z toho 

vymotať. Človeka môže oslobodiť len 

niekto, kto nie je zotročený zlým, kto je 

od neho silnejší. Ani jeden človek to 

nemôže. Toto môže iba Boh a to sa 

uskutočnilo v Ježišovi Kristovi.  

Modlitba 

 
Panna Mária, ty, ktorá si srdcom aj telom, silou Ducha Svätého vo svojom lone 

počala Slovo Božie, oroduj za nás, aby sme mohli uniknúť a vzoprieť sa osídlam 

zlého. Ty, Panna, ktorá si rozšliapala hlavu starému hadovi, pros za nás, aby sme 

mohli otvoriť svoje srdcia Ježišovi a takto mohli napredovať na ceste obrátenia 

a rastu v milosti a múdrosti, ktorá prichádza od Boha. 

 Tebe Matka, zverujeme všetkých, ktorí sú zotročení a ktorí sa dali zotročiť 

príťažlivosťou, ktorú ponúka zlý. Svojím príhovorom ich zbav vplyvu satana, aby 

mohli byť slobodní a žiť slobodným srdcom pre Boha a blížnych. Amen. 

 
Fra Ljubo Kurtović 

 V tomto svojom posolstve Panna 

Mária výslovne hovorí o zvádzaní zla 

a zlého. Zlo a zlý sa vždy predstavujú 

ako niečo príťažlivé, vábivé a sľubné. 

Presne tak ako sa to stalo Adamovi 

a Eve na začiatku pri stvorení sveta. „A 

žena videla, že strom je na jedenie 

chutný, na pohľad krásny a na 

poznanie vábivý“ (Gn 3,6). To isté sa 

stáva aj nám, ak podľahneme 

pokušeniu, ktoré zvádza a ničí, 

a napokon zanecháva prázdnotu v duši 

aj srdci. 

 P r e t o  M á r i a  a k o  m a t k a 

upozorňuje: „Vy, deti moje, modlite sa 

a bojujte proti pokušeniam a všetkým 

zlým plánom, ktoré vám diabol ponúka 

cez modernizmus.“ 

 Neexistuje iný spôsob ani cesta 

k Bohu okrem modlitby. Preto Panna 

Mária neúnavne opakuje: „Buďte silní 

v modlitbe.“ 

 Počúvajme našu nebeskú Matku, 

aby sme boli a zostali Božími, aby sme 

mohli zakúsiť plnosť života, ktorú nám 

daruje Ježiš. 

 

...Počúvajme našu nebeskú 

Matku, aby sme boli  

a zostali Božími... 
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Nebeská Matka je neúnavná v 

úlohe našej sprievodkyne na ceste 

obrátenia. Dnes sa nám zdôveruje 

so svojou bolesťou – „mnohí sa 

zatvorili milosti a stali sa hluchí na 

moje pozvanie.“ Napriek našej 

hluchote a zatvorenosti srdca, Pán 

nás neopúšťa. Prejavom jeho lásky 

k nám je i Máriina prítomnosť, jej 

posolstvá, opakované ubezpečenie, 

že je s nami, modlí sa za nás počas 

33 rokov jej zjavení v Medžugorí.  

Kráľovná pokoja prichádza 

z večnosti. Vie, čo teraz najviac 

potrebujeme. Dnes nás pozýva: 

„Buďte silní v modlitbe, modlite sa 

s krížom v rukách.“  

A to znamená – držať v rukách 

víťazstvo lásky. Držať v rukách 

kríž, znamená pozrieť sa „na kríž 

zblízka“, prijať ho, zobrať a nasledovať. 

V  e v a n j e l i u  č í t a m e ,  ž e  p r i 

Ježišovom kríži stála jeho Matka, Mária 

Magdaléna, apoštol Ján. Odvtedy až 

dodnes zástupy svätých hovoria o kríži 

ako knihe živote, o jedinej nádeji 

a jedinej ceste, po ktorej sa prichádza 

do neba. Svätá Edita Steinová povedala: 

„Kríž však nie je koniec; kríž je 

vyzdvihnutý, aby ukázal nebo. Nie je len 

znamením, ale aj nepremožiteľnou 

Kristovou výzbrojou; palicou pastiera, 

ktorou Boží Dávid bojuje proti 

Goliášovi a ktorou Kristus mocne búcha 

na bránu neba a otvára ju. Keď sa to 

deje, Božie svetlo sa vylieva a napĺňa 

všetkých, čo nasledujú Krista.“ 

 

...to znamená – držať  

v rukách víťazstvo  

lásky... 

Raz sa spýtali sv. Bonaventúru, z 

ktorých kníh čerpá svoje hlboké 

myšlienky. Vtedy sv. Bonaventúra 

ukázal na kríž a povedal: „Toto je moja 

knižnica, z ktorej som sa naučil všetko, 

čo viem.“ 

Nechajme sa i my ako Ježišovi 

priatelia nadchýnať láskou ku krížu. 

Zastavenia na krížovej ceste a Ježišova 

smrť na kríži je pre nás lekcia ako 

prežívať svoje pozemské putovanie. 

Naša krížová cesta sa začína každé 

ráno. Mlčky prijaté odsúdenie, prijatie 

kríža, pády a vstávania, stretnutia, 

odpúšťanie, darovanie... Život má 

zmysel, ak ho žijeme v znamení kríža. 

V Máriinej škole sme pozvaní v 

jednoduchosti prežívať všednosť 

každého dňa s pohľadom upretým na 

kríž, ktorý je dopravnou značkou – 

ukazovateľom smeru na ceste obrátenia 

k večnosti. Dodržiavajúc tento smer, 

určite prídeme k cieľu. Započúvajme sa 

do Máriiných posolstiev, v ktorých nám 

hovorí o kríži:  

 

 

   MODLITE SA     S KRÍŽOM V RUKÁCH 

Zdroj: www.valentinezday.com 
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Modlitba:  
 

Nebeský Otče, ďakujeme ti 

za lásku, s ktorou si vybral 

kríž a daroval nám ho ako 

z n a m e n i e  v í ť a z s t v a . 

Objímame ho spolu s Máriou. 

Daj nám dar pevnej viery 

v teba. S dôverou ti 

odovzdávame tých, ktorí 

podľahli pokušeniam a sú zotročovaní duchom modernizmu. Dotýkaj sa nás Pane 

mocou svojho kríža a veľkonočného víťazstva, aby sme všetci zakúsili víťazstvo 

tvojej lásky. Amen. 

Terézia Gaţiová 

„Noste vždy so sebou maličký 

krížik, medailu, posvätené predmety, 

aby ste sa takto mohli lepšie brániť proti 

útokom satana.“  

Vizionári nám vydávajú svedectvo 

o tom, ako ich Panna Mária často 

pozýva modliť sa slávnostný ruženec 

pod krížom. 10. 03. 2015 nám cez 

vizionárku Vicku povedala: „Modlite sa 

v tomto pôstnom období v rodinách na 

kolenách slávnostný ruženec.“ Týmto 

nás Mária učí pozerať sa na život ďalej, 

za kríž. S láskou prijatý kríž, je mocnou 

ochranou a cestou k večnému životu. 

Otvára možnosti, ktorými Božia milosť 

prúdi na tie miesta a k tým dušiam, 

ktoré ju práve teraz najviac potrebujú. 

„V tomto milostivom čase vás 

pozývam,  aby s te  zobral i  do 

rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a 

rozmýšľali o jeho utrpení a smrti. Nech 

sú vaše utrpenia zjednotené v jeho 

utrpení a láska  zvíťazí. 

“Pokľaknite pod kríž a pohliadnite 

na môjho Syna. On premohol hriech a 

zomrel, aby ste vy, deti moje, mohli žiť.“  

„Dnes vás pozývam osobitným 

spôsobom, aby ste vzali do rúk kríž a 

rozmýšľali o Ježišových ranách. Proste 

Ježiša, aby uzdravil vaše rany, ktoré 

ste, deti moje, dostali v živote pre vaše 

hriechy alebo hriechy vašich rodičov.“  

„Modlite sa zvlášť pred krížom, z 

ktorého prichádzajú veľké milosti.“  

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 04. 04. 2015.  

V tento mesiac sa budeme modliť 

ZA  VŠETKYCH, KTORÍ SÚ ZOTROČENÍ ZLOM  

 

 

...Mária nás učí pozerať sa  

na život ďalej, za kríž... 



BUĎTE SILNÍ... 
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„Aj dnes vás chcem 

všetkých pozvať, aby 

ste  bol i  s i lní 

v modlitbe, aj  vo 

chvíľach, keď vás 

napadnú pokušenia. 

Ţite v  radosti 

a pokore svoje 

kresťanské povolanie 

a všetkým buďte 

svedkami.“  

25/03/2010 

„Mnohí odpovedali, 

ale je obrovský 

počet tých, ktorí 

nechcú počuť ani 

p r i j a ť  m o j e 

pozvanie. Preto vy, 

ktorí ste povedali 

ÁNO, buďte silní 

a rozhodní.“ 

                25/08/2011 

 “ D n e s 

vás pozývam, 

aby ste boli 

s i l n í 

a rozhodní vo 

viere a modlitbe, 

aţ kým vaše mo - 

dlitby nebudú 

také silné, ţe 

o tvor ia  s rdce 

môjho milovaného 

Syna Jeţiša...“  

25/05/2013 

 

 

   

„Deti moje, buďte 

silné a modlite sa, 

aby vám modlitba 

d a l a  s i l u 

a radosť. Len tak 

bude každý z vás 

môj a povediem 

ho cestou spásy.“ 

25/07/1999 

„Pozývam vás 

k úplnej od-

ovzdanosti Bohu. 

Modlite sa, deti mo-

je, aby satan s vami 

nekýval ako vietor 

s konármi. Buďte 

silní v Bohu. Želám 

si, aby celý svet cez 

vás spoznal Boha 

radosti. Svojím 

ţivotom vydávajte 

svedectvo o Božej 

radosti. Nebuďte 

úzkostliví ani us-

tarostení. Boh vám 

pomôže a ukáže 

vám cestu. Chcem, 

aby ste mojou 

láskou milovali 

všetkých – dobrých 

aj zlých. Len tak vo 

svete zavládne 

láska...“ 

              25/05/1988 
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

POSTITE SA SRDCOM 

 

 

okrem pôstu bolo pre mňa dôležité, že 

sa nesmeli spievať nijaké piesne, iba 

pôstne. Rádio a televízor sme zapínali 

len na správy. 

Neskôr, keď som dospela, začalo sa 

hovoriť, že pôst možno niečím nahradiť, 

niektorí vraveli, že cez pôst nebudú 

fajčiť alebo piť, že sa zrieknu sladkostí 

a podobne, a tak sa pôst vytratil. 

Pamätám sa, že sme aj rozprávali 

o pôste, a nikdy nezabudnem, keď som 

sa po prvý raz dozvedela, že moslimovia 

sa určité obdobie veľmi prísne postia. 

Vždy mi bolo akosi ľúto, že my, 

kresťania, sa už nepostíme, a preto 

pozvanie na pôst bolo pre mňa akýmsi 

novým svetlom. Bola som presvedčená, 

že sa aj v našej Cirkvi stane niečo nové. 

Spomínaš si na niečo z čias, keď 

si sa začala postiť na Máriino 

pozvanie? 

 Môžem povedať, že teraz vo svojom 

pôste rozoznávam najmenej dve 

obdobia. V prvom období sme sa postili 

len preto, že nás Panna Mária pozvala. 

Vždy to boli radostné dni. Piekla som 

posúch, jedla, mala som radosť. Bolo to 

také milé, chutné a pekné. Nikomu 

nezišlo na um, aby sa priečil, a všetci 

sme sa presvedčili, že sa to dá. Nikto 

nehovoril o nejakých pochybnostiach 

alebo o nebezpečenstve, že sa nebude 

môcť postiť. Zvláštnu skúsenosť som 

mala na pracovisku: boli so mnou 

spolupracovníci z Medžugoria a každý 

deň som sa spytovala, čo povedala 

Panna Mária. V ten deň, keď mi 

povedali, že Panna Mária si želá, aby 

sme sa v piatky postili o chlebe a vode 

prišla som prvá do našej jedálne a vzala 

II. Skúsenosť pôstu 

  

2. 2. Svedectvo rehoľníčky 

Veľa veriacich odpovedalo na 

Máriino pozvanie postiť sa. Vo forme 

rozhovoru tu prinášam svedectvo 

rehoľníčky, ktorá si želala zostať 

v anonymite. 

Keď si počula, ţe Panna Mária 

pozýva postiť sa, čo si zaţila? 

Pocítila som veľkú radosť, aj keď 

som nerozumela, prečo ma potešilo 

práve posolstvo o pôste. Teraz po 

mnohých skúsenostiach s pôstom a po 

viac ako 18. rokoch od pozvania Panny 

Márie, pociťujem radosť z pôstu pretože 

sa mi zdá, že aj ja môžem niečo urobiť, 

že nastáva premena, lebo na pôst sa 

naozaj zabudlo. 

Postili ste sa niekedy v tvojej 

rodine? 

Áno. Zvlášť sa pamätám na to, že 

sme ťažko pracovali, ale niekedy sme 

jedli len chlieb a cibuľu. Vždy to bolo 

čosi mimoriadne. Postili sme sa každý 

piatok a nemyslím si, že len počas 

veľkého pôstu. Boli to všetky piatky. Na 

Popolcovú stredu a Veľký piatok sme 

nejedli rybu, ako to bolo zvykom 

u iných. Jesť rybu, to je hotová hostina, 

preto v našej rodine sme v tie dni 

jedávali iba chlieb. V pôstnom období 



   POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI 
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nijaké hodnoty, pretože žiadostivosť sa 

sýti len sebou a tým sa vyčerpá a 

nezanechá po sebe nič trvalé. Telo 

nedokáže spojiť ľudí, môže spojiť len 

telá, a aj to len na chvíľu. Puto medzi 

ľuďmi vzniká v duši človeka. Láska sa 

uskutočňuje jedine v duši, nestačí na 

ňu samotné telo ani emócie, ktoré sa 

tiež rodia v tele. Musí nastať hlbší 

rozmer stretnutia, a to v duši človeka, 

v ktorej sa zvečňuje obraz druhého 

človeka a ktorou si človek uvedomuje 

vlastný rozmer aj rozmer daru. A 

takýto príklad krásnej lásky ukazuje 

„Matka krásnej lásky“ 

...Materstvo Panny Márie... práve 

ono... ukazuje podstatu lásky, pretože 

láska je stretnutím osôb. Samotná 

láska nepotrebuje telesné zážitky. 

Fyzické stretnutie ľudí je nevyhnutné 

pre počatie dieťaťa, ale nie pre lásku... 

Láska má širší a hlbší rozmer než 

telesné stretnutie... 

...Opravdivá krásna láska je - 

musí byť - poslušná Bohu, je dôverou 

v Boha, istotou, že on je, že on všetko 

vie a že riadi osud človeka. Je to 

dôvera, ku ktorej vyzýva aj Svätý Otec, 

keď opakuje: „Nebojte sa, nebojte sa!“ 

Znamená to: nebojte sa dôverovať 

Bohu a otvoriť mu svoje srdce.  

...Moderné dievča chce pod 

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU… 

MATKA KRÁSNEJ LÁSKY 

 
„Ľudská bytosť nie je bytosť, 

aká sa uvádza v reklame a 

predvádza v moderných masových 
médiách. Ako psycho -fyzická 

jednota, ako jednota duše a tela, 
ako osoba je ona oveľa viac. Je 

oveľa viac pre svoje povolanie k 
láske, ktorá ju ako muţa a ţenu 

uvádza do rozmeru veľkého 
tajomstva“. 

(List rodinám, 20) 

 

Keď Svätý Otec putoval s mladými 

po horách, často opakoval zvolanie: 

„Matka krásnej lásky“... Kristov 

námestník... hovorí všetkým o „krásnej 

láske“. Chce ju ukázať, ba viac, chce ju 

naučiť, a preto ukazuje príklad „Matky 

krásnej lásky“. 

Pýtame sa: chápu ľudia tento 

výraz? A ak áno, ako ho chápu? Čo 

môže nájsť moderné dievča, ktoré je 

nasýtené informáciami o "sexe", o 

"bezpečnom sexe", v príklade, ktorým je 

„Matka krásnej lásky“?  

...Karol Wojtyla vo svojej knihe o 

láske hovorí, že profil ľudskej lásky 

závisí od človeka. Človek sám rozhoduje 

o tom, či prežíva krásnu lásku alebo ju 

ničí tým, že si len telesne a žiadostivo 

užíva. Takéto užívanie si nevytvára 

som si chlieb a vodu. Keď sa ma spýtali: 

„Azda nie je nič viac na obed?“ odvetila 

som: „Kto si chce sadnúť za môj stôl, 

nech si vezme len chlieb a vodu, lebo 

Panna Mária nás pozýva na taký pôst.“ 

Mnohí si naozaj vzali len chlieb a vodu. 

Takmer všetci sa postili. Nikto sa 

nezlostil, dokonca ani kuchári. Odvtedy 

podľa želania Panny Márie sa v stredy 

a piatky postím o chlebe a vode. 

Druhé podobné nadšenie som 

zažila, keď som sa dozvedela, že sme 

pozvaní, aby sme každý deň čítali Sväté 

písmo. Farár nás poprosil pri svätej 

omši, aby sme hneď v kostole sľúbili, 

že to budeme robiť. Bola som taká 

nadšená, že som sa rozhodla a začala 

som čítať. Čítanie Svätého písma 

každý deň menilo môj život. Aj 

predtým som počula  pozvania, aby 

sme čítali Sväté písmo, ale nikdy som 

nezačala, akosi sa mi to zdalo 

vzdialené. Môžem povedať, že čítajúc 

Božie slovo každý deň, som sa zaľúbila 

do Ježiša Krista, lebo v ňom som našla 

to, čo hľadala moja duša. 
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Zdroj: www.sethskim.com 

sa“ ...Jozef počúval výhradne Boha a 

v tom je nenahraditeľným vzorom pre 

mužov, ktorí chcú opravdivo milovať. 

K r á s n a ,  o p r a v d i v á  l á s k a  j e 

poslušnosťou Bohu, čiže v každej chvíli 

a v každom počínaní sa musí zhodovať 

s Božím plánom. Muži majú poslúchať 

Boha a v tom je ich veľkosť, tu 

nachádzajú svoj ľudský rozmer, tu sú 

oveľa viac. V Jozefovi majú takýto 

príklad. Muž, ktorý je podriadený 

Bohu, miluje, a pritom neznásilňuje, 

nie je žiadostivý, neprivlastňuje si ženu, 

nezabíja dieťa, nijako neničí ženskosť, 

ktorá je vložená do jeho rúk, 

a neprestáva milovať, pretože láska, 

ktorá spočíva v dôvere, skrze vďačnosť 

rastie. 

Nosnou silou lásky, silou, ktorá 

lásku rozvíja, je vzájomná vďačnosť a 

vzájomná dôvera - toto nezanikne. 

Láska, ktorá je postavená na týchto 

stĺpoch sa ustavične rozvíja a prináša 

šťastie. A toto je krásna láska. 

vplyvom masovokomunikačných 

prostr iedkov,  ktoré  de formujú 

skutočnosť, odmietnuť materstvo, 

pričom si neuvedomuje, že tým stráca 

lásku. Panna Mária nás učí, že krásna 

láska nemôže odmietnuť dieťa. Ak ho 

odmieta, už nie je krásna, už to nie je 

láska. Ľudia zneužívajú slovo láska. To, 

čo odsúdilo dieťa na smrť, nesmie byť 

nikdy nazvané láskou! Panna Mária a 

jej Syn - vzťah lásky - vzor pre všetky 

matky. Táto materinská láska je 

múdra, tichá, dôveruje Synovi, 

nasleduje ho, je prítomná, ale 

nevnucuje sa. 

...Krásna láska sa neuzatvára vo 

vzťahu Matky a Syna, ale vyžaruje, 

musí vyžarovať, tak ako vyžaruje svetlo, 

ktoré sa dáva iným. Krásna láska má 

dosah na iných ľudí a dosahuje svoju 

plnosť v milosrdenstve a súcite a v 

konkrétnej, reálnej pomoci druhému 

človekovi. 

...Jozef hneď prijal výzvu „neboj 

Myšlienky sú vybrané z knihy: Rodinám, aby boli silné v Bohu…,  

Wanda Póltawska  (SALI-FOTO, 2010). 

...Muž, ktorý je podriadený 

Bohu, miluje, a pritom 

neznásilňuje, nie je žiadostivý, 

neprivlastňuje si ženu, 

nezabíja dieťa... 
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ĎAKUJEM BOHU  

ZA DAR MODLITBY 

modlitby. Čítame úryvok z evanjelia 

a rozjímame o ňom. 

 Chcem sa s vami podeliť 

s radosťou z jednej vypočutej 

modlitby. V našom meste bola pošta, 

ktorú neskôr prerobili na nočný klub. 

Každé ráno, keď som išla do práce 

prechádzala som popri tejto budove 

a často som videla na ceste ležať 

mladých ľudí. Vidieť to bolo veľmi 

bolestivé. Tak sme sa začali modliť za 

týchto mladých a za toto miesto. 

O nejaký čas klub zavreli a otvorili 

tam predajňu. Tešili sme sa ako deti 

a ďakovali sme Bohu. Matka Božia 

povedala, že modlitbové skupiny sú 

silné a my tomu veríme. 

 Raz k nám do skupiny prišla  

jedna žena. Prežívala hlbokú depresiu 

a veľmi dlho sa rozhodovala k nám 

prísť. Keď sme sa vracali domov 

p o v e d a l a ,  ž e  s i  a n i  l e n 

nepredstavovala, že sa dá deň prežiť 

tak dobre.  

Niekedy spoločne navštevujeme 

chorých, starých. 

Niektorí z nás chodia 

d o  d o m o v o v 

d ô c h o d c o v 

a  n a v š t e v u j ú 

o p u s t e n ý c h 

a zabudnutých... 

 Ďakujeme Bohu 

za Kráľovnú pokoja, 

za dar Medžugoria. Po 

modlitbe sa cítime  

ako jedna rodina 

a  v  s r d c i a c h 

prež ívame ve ľkú 

radosť.             

 

 Franciska, Lotyšsko

  

Pochválený buď Ježiš a Mária! 

Chcem poďakovať Bohu za dar 

spoločnej modlitby a povedať vám 

niekoľko slov o našej modlitbovej 

skupine. 

 O modlitbových skupinách sme 

sa dozvedeli v roku 2005, keď sme 

boli v Medžugorí. Pri návrate domov, 

kňaz, ktorý nás sprevádzal, povedal: 

„Aj my musíme založiť modlitbovú 

skupinu.“ A začali sme sa niekoľkí 

priatelia stretávať na spoločnej 

modlitbe – raz v jednom dome, raz 

v druhom. 

 Modlitbové stretnutie zvyčajne 

začíname modl i tbou korunky 

k Božiemu milosrdenstvu a končíme 

modlitbou na úmysly Panny Márie. 

Modlíme sa za Svätého Otca, za 

kňazov, za rodiny, za duše v očistci, za 

pokoj i za náš národ. Spievame 

piesne, delíme sa s radosťou, ktorá 

prichádza do našich sŕdc počas 

„... Modlitbové skupiny majú 

veľkú silu, vďaka nim,  

deti moje, vidím, ţe Svätý Duch 

pôsobí vo svete...“  

/25.06.2004/ 
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VÝROČNÉ POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA  

18. marec 2014  

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú  

„Drahé deti!  

Z plného srdca vás prosím, prosím vás, deti, očistite svoje srdcia od 

hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu. Prosím vás buďte 

bdelí a otvorení pre pravdu. Nedovoľte, aby vás všetko pozemské vzdialilo 

od pravého poznania spokojnosti v jednote s mojím Synom. Vediem vás 

cestou pravej múdrosti, pretože len s pravou múdrosťou môžete spoznať 

pravý pokoj a pravé dobro. Nestrácajte čas žiadajúc od nebeského Otca 

znaky, pretože najväčší znak vám už dal. Je to môj Syn. Preto, deti moje, 

modlite sa, aby vás Duch Svätý mohol priviesť k pravde, pomôcť vám, aby 

ste ju spoznali a po tomto spoznaní pravdy budete jedno s nebeským 

Otcom a mojím Synom. To je spoznanie, ktoré dáva šťastie na zemi 

a otvára dvere večného života a bezhraničnej lásky.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

 

„POKOJ VÁM!“ (JN 20, 21) 

V ŠKOLE PANNY MÁRIE 

stretnutia s miestnymi kňazmi 

z farnosti a spoločnej modlitby. Každý 

deň sa začínal adoráciou. Každá 

jazyková skupina sa delila so svojou 

skúsenosťou a plodmi Medžugoria vo 

svojich krajinách.  

 

Fotografie zo seminára môžete 

nájsť na: http://svetlomariino.com/

sk/archives/pokoj-vam-jn-20-21-v-

skole-panny-marie/ 

Od 2. - 6. 3. 2015 sa v Medžugorí 

uskutočnilo medzinárodné stretnutie 

organizátorov pútí, vedúcich centier 

p o k o j a  a  m e d ž u g o r s k ý c h 

modlitbových a charitatívnych skupín, 

ktorého sa zúčastnilo okolo 400 ľudí 

z 23 krajín. Tešíme sa, že sa zúčastnili 

aj koordinátori zo Slovenska, Lotyšska 

a Ukrajiny. 

Program seminára pozostával 

z prednášok a svedectiev, zo 

Vizionárka Mirjana Dragičevičová-Soldová mala každodenné zjavenia od 24. júna 
1981 do 25. decembra 1982. Na poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária, po 
zverení desiateho tajomstva povedala, že sa jej bude zjavovať raz ročne a to 18. marca. 
Tak je tomu doteraz. Na modlitbe ruženca sa zúčastnilo viac ako tisíc pútnikov. Zjavenie 

sa začalo o 13.47 hod. a trvalo do 13.53 hod.  



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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POZÝVAME VÁS NA 
 

4. STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN  

v duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria  

Stretnutie sa uskutoční v sobotu 25.apríla 2015 
 

v KOSTOLE BOŻIEHO MILOSERDNSTVA ŻILINA - HÁJIK. 

 

Program sa začína o 8.45 hod. a končí o 19.30 hod. 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami. 

Kontakt: Pincelová Marta, tel. 0918557940 

pincelovam@gmail.com 

 

Program stretnutia môžete nájsť na: 
http://svetlomariino.com/sk/archives/5-stretnutie-modlitbovych-skupin-v-duchu-

posolstiev-panny-marie-z-medzugoria/ 

http://www.marianskecentrum.sk


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 viery 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   

 

 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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      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, ţe robíte môj plán 

uskutočniteľný. Kaţdý z vás je dôleţitý, preto sa,  

deti moje, modlite a radujte so mnou z kaţdého srdca, 

ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. 

Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môţem,  

deti moje, vidieť, ţe Duch Svätý pôsobí vo svete.  

Ďakujem vám, ţe 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  
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 

mesiaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza 
v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, v litovskom, 

lotyšskom, anglickom  a nemeckom jazyku.  
 

   Snažíme sa prijať  
do života  

Máriine posolstvá 
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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/

