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                                       „Drahé deti!   

Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil,  

aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu.  

Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste  

nepochopili, že môj Syn Ježiš dal svoj život z lásky,  

aby vás spasil a dal vám večný život. Preto,  

modlite sa, deti moje, modlite sa, aby  

ste v modlitbe pochopili Božiu lásku.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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prebýva Boh. Cez Máriu k nám pri-
chádza Boh a pozýva nás k premene, 
obráteniu a viere.  

 Mária tiež musela kráčať cestou 
viery. V jej živote sa neodohrávalo nič 
z toho zázračného. Vo svojom živote 
musela zakúsiť mnoho ťažkostí 

a súžení a prekonať ich: hľadať úto-
čisko pre narodenie svojho Syna, 
útek do Egypta, hľadanie dvanásťroč-
ného Ježiša, v bezradnosti kvôli verej-

nému vystupovaniu svojho Syna ho 
chce vrátiť k rodine a na konci statoč-
ne stojí pod jeho krížom. Boh ju ničo-

ho neušetril. Vydržala tmu kríža spo-
ločne so svojím Synom. Neutiekla 
a nevzdala sa.  

 V Márii, v Ježišovej a našej mat-
ke, spoznávame jednu z nás. Zažíva-
me ju ako tú, ktorá stojí na našej 

strane a bojuje za nás. Každé jej zja-

 Panna Mária k nám prichádza zo 
slávy, v ktorej prebýva a hovorí nám 

z duchovnej reality, v ktorej sa na-
chádza a do ktorej chce, aby sme pri-
šli aj my. Prešla cestou tak veľmi po-
dobnou našej ceste. Svoje povolanie 

a vzťah s Bohom žila z viery. Svojim 
„áno“, ktorým odpovedala na zvesto-
vanie anjela, ktoré bolo aj pre ňu pre-

kvapujúce a priveľké, stala sa nástro-
jom Božej lásky a milosrdenstva. 
A túto Božiu lásku nám prináša 
v tomto posolstve, ktorým sa k nám 

obracia.  
 Mária je Božou služobníčkou 
úplne podriadenou Božej vôli 
a pripravenou uskutočňovať ju vo 

svojom živote. Dáva priestor Bohu, 
aby mohol konať svoje zázraky. Svo-

jím „áno“ Mária umožnila Bohu prísť 
na tento svet a tak sa stala novou 
Evou. Prvá Eva priniesla skazu 
a utrpenie. Mária, nová Eva, svojou 
poslušnosťou Bohu rozviazala uzol 

neposlušnosti, ktorý Eva zviazala. 
Máriino srdce je priestorom, v ktorom 

Z LÁSKY VÁS POZÝVAM K OBRÁTENIU... 

 

...Zažívame ju ako tú,  
ktorá stojí na našej  

strane a bojuje za nás... 

Foto: archív SM  
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venie, každé posolstvo a slovo sú jej 
úsilím, aby sme ich počuli a vzali 
vážne. Nekričí, nevnucuje sa, nenúti, 

ale vytrvalo a ticho s láskou pozýva.  
 Mnohí  zaž i l i  j e j  pomoc 
a príhovor. Vo vlastnom živote zakú-
sili, ako Panna Mária rozviazala uzly 

ich utrpení a ťažkostí, uzly 
v ľudských vzťahoch, uzly vo vlastnej 
duši a uzly následku zotročenia vi-
nou a hriechom.  

 Ona ako matka si praje, aby 
sme boli šťastní. Vie, že to môžeme 
jedine vtedy, ak sa odvrátime od tmy 

hriechu, skazy a zla a obrátime sa 
k svetlu, dobrote, Bohu.  
 Obrátiť sa znamená odvrátiť sa 
od svojich hriechov, chrbtom sa po-

staviť k priepasti a svoje srdce upria-
miť na Boha, ktorý je naše zdravie, 
pokoj, víťazstvo, zmysel života. Obrá-
tiť sa tiež znamená uveriť Ježišovým 

slovám a prisľúbeniam: kráľovstvo 
Božie sa priblížilo. Veriť v kráľovstvo 
Božie znamená veriť, že v Bohu mô-

žeme všetko obnoviť, oživiť a obrátiť 
na dobro, dokonca aj samotnú smrť. 
Kedykoľvek sa rozhodujeme pre 
hriech, zlo, klamstvo v skutočnosti 

ideme cestou, ktorá vedie k smrti, 
cestou, na ktorej nemôžeme nájsť 
pokoj ani život.  

 Obrátiť sa napokon znamená ve-
riť v Božiu lásku, ktorú nám Boh da-
ruje skrze matku svojho Syna. 

 

...Obrátiť sa napokon  

znamená veriť v Božiu 

lásku... 

Foto: archív SM  

 Modlitba: 
 
 Panna Mária, ďakujem ti, že sa nás nezriekaš. Ďakujem ti za tvoju mate-

rinskú trpezlivosť a lásku, ktorú túžiš vliať do našich sŕdc. Ďakujem ti za každé 
srdce, ktoré sa otvorilo a zakúsilo novosť života, ktorú dáva Boh. Ďakujem ti za 
tvoju poslušnosť viery. Vypros nám milosť otvoreného srdca, aby sme mohli 

rozpoznať Božiu vôľu a naplniť ju vo svojom živote. Chceme sa učiť od teba. 
Podľa príkladu apoštola Jána pod krížom chceme si ťa aj my  „vziať k sebe“ 
a od teba sa učiť veriť, žiť a milovať. 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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MODLITE SA, ABY  

STE POCHOPILI BOŽIU LÁSKU 

 Máriine slová: „Prinášam vám svoju 

lásku“ sú tak veľmi podobné Ježišovým: 

„Pokoj Vám“. Boli to slová upokojenia 

učeníkov po strašnej smrti učiteľa, keď 

sa v strachu a panike pred prenasledo-

vaním rozutekali. I dnes sú Ježišovi 

učeníci prenasledovaní. Svet je 

v strachu a panike z teroristických úto-

kov, vojen, migrácie, násilia.  

 Vizionár Ivan nám často odovzdáva 

i tieto Máriine slová: „Drahé deti, dneš-

ný svet sa nachádza vo veľkom nebezpe-

čenstve. Boh nechce zničiť ľudstvo, ale 

ľudstvu hrozí, že sa zničí samo vojnami, 

prírodnými katastrofami, rozvodmi, dro-

gami, potratmi... Boh stvoril svet z lásky 

a človek ho ničí. Svet prechádza svojimi 

najväčšími krízami a najväčšia kríza je 

kríza viery v Boha. Ľudstvo sa vzdialilo 

od Boha a vykročilo do budúcnosti bez 

Boha.“ Panna Mária prichádza nie preto, 

aby nás strašila, ona je Matka nádeje. Pri-

chádza, pretože nám chce pomôcť a uká-

zať to, čo nie je dobré i to, že bez Pána 

sme na nesprávnej ceste. 

 Nebeský Otec vie, že sa bojíme. Preto 

nám posiela na zem matku. „Deti moje, 

Boh je veľký a veľká je jeho láska ku kaž-

dému stvoreniu. Preto sa modlite, aby ste 

pochopili Božiu lásku a dobrotu. Ako dar 

Božej Stvoriteľovej dobroty a lásky som i ja 

s vami“, ubezpečuje nás Panna Mária vo 

svojich posolstvách. „I dnes mi Boh dovo-

ľuje milovať vás a z lásky pozývať 

k obráteniu.“ 

 Kráľovná pokoja neprichádza 

s prázdnymi rukami. Prináša nám Božiu 

lásku. V modlitbe s ňou ju môžeme zakú-

siť. Ako o tom nedávno svedčila jedna 

protestantka: „Medžugorie mi pomohlo 

nájsť vzácnu perlu. Celou svojou bytosťou 

som pocítila ako nežne a pokorne ma Boh 

 

 

Оna je  

Matka nádeje...  
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miluje. Spoznanie Božej lásky spôsobilo vo 

mne túžbu urobiť všetko preto, aby som 

bola čo najbližšie môjmu Milovanému. Slo-

vá, ktoré hovorí Ježiš v podobenstve 

o vzácnej perle, sa stali pre mňa zvlášť po-

chopiteľné. Posolstvá Panny Márie prestali 

byť pre mňa iba pekne sformulované slová 

lásky. Každej myšlienke vy-

slovenej v posolstve som chce-

la povedať celým srdcom svo-

je áno. Stali sa ľúbostným lis-

tom venovaným iba mne osob-

ne, slovami lásky a života tý-

kajúce sa iba mňa.“ 

 Keď sa s Máriou modlí-

me, otvárajú sa nám oči. Precitneme 

a vraciame sa z dlhej cesty hriechu domov 

k Otcovi. I dnes nám nebeská Matka tr-

pezlivo, neúnavne opakuje: „s láskou vás 

pozývam k obráteniu.“ Modlitba, prítom-

nosť, svätosť nebeskej Matky spôsobuje 

premenu srdca a priťahuje ho ako magnet 

k Božej láske.  

 Jej láska je aktívna. To nie sú iba 

emócie. Mária plná Božej lásky okamžite 

reaguje, vidí naše potreby. Tak ako 

v Káne Galilejskej, tak i dnes privádza 

nás k Ježišovi a pomáha nám uskutočniť 

čo nám povie. 

 Raz nám povedala: „Kto by vám lep-

šie rozumel ako matka“. Mama je mama. 

Dnes vidí, že nie sme schopní pochopiť 

Božiu lásku a sme chudobní v láske. To 

znamená, že sme prázdni a bez plodu. 

Bez lásky sme mŕtvi.  

 Ježiš svojim učeníkom často vyčítal: 

„Ani vy nechápete? Ako to, že nechápete?“ 

Vyčítal i farizejom, zakonníkom: 

„Prečo nechápete moju reč? Preto, že ne-

môžete počuť moje slovo.“ Emauzským 

učeníkom potom ako im všetko vysvetlil 

opakuje „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom 

uveriť všetko, čo hovorili proroci!“ 

 Boh z lásky dáva za nás život straš-

nou smrťou na kríži, vstáva z mŕtvych, 

zjavuje sa učeníkom. My to všetko vieme. 

Ale sme mimo týchto hlavných správ, ne-

vidíme, nechápeme. A už vôbec nemáme 

síl milovať sa navzájom, nasledovať Ježi-

ša. Nedávno nám Panna Mária povedala: 

„Drahé moje deti, či nerozpoznávate znaky 

tejto doby? Či nerozpoznávate že všetko, to 

čo sa deje je preto lebo niet lásky? Pochop-

te, že spása je v pravých hodnotách. Krá-

čajte v stopách môjho Syna.“ 

 Dnes nechápeme ani my - napomína 

nás Mária, keď nám hovorí: 

„Vy ste, deti moje, chudobní v 

láske a ešte ste nepochopili, 

že môj Syn Ježiš z lásky dal 

svoj život, aby vás spasil a 

aby vám daroval večný život.“  

 Nenecháva nás však bez 

pomoci. Znovu nás pozýva: 

„Modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili 

Božiu lásku!“ Ona pozná zázračnú moc 

modlitby. Modlitba je i východisko 

z hlbokej krízy neschopnosti pochopiť Bo-

žiu lásku. Jednoducho, keď nemáme Bo-

žiu lásku, treba o ňu prosiť.     

 Po Ježišovej smrti Mária zostala so 

sklamanými a „depresívnymi“ učeníkmi 

sama. Smieme veriť, že ich potešovala, 

povzbudzovala k modlitbe. Modlila sa 

s nimi. Tak je to dodnes. Mária sa modlí 

s nami, bojuje za nás, aby sme sa prebu-

dili z hlbokého spánku duše. Precitnime 

s ňou! 

 Pozvanie do týchto dní pre nás je 

predovšetkým veľa sa modliť, aby sme bo-

li schopní pochopiť Božiu lásku. Modliť sa 

za to, aby sme pochopili že Ježiš z lásky 

položil život za nás, aby nás vykúpil 

a spasil. Modlime sa, aby sme boli plní 

Božej lásky ako naša nebeská Matka. 

    

 Modlitba:   
 

 Ďakujeme ti, Mária za tvoje pozva-

nie: „Modlite sa“. Spojený s tebou prosí-

me o dar Božej lásky. Príď Duchu Svätý, 

Duchu lásky, prebuď nás. Pouč nás, po-

môž nám pochopiť Božiu lásku. Duchu 

Svätý urob nás schopnými prijímať 

a darovať Božiu lásku druhým. Amen.  

 

(Terézia Gažiová) 

 

 

...Ona  

pozná  

zázračnú  

moc  

modlitby... 
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„Všetci, ktorí sa modlia  

a sú členmi modlitbových 

skupín, sú v srdci otvorení  

Božej vôli a s radosťou 

dosvedčujú Božiu lásku...“  

 
(25.09.2000) 

 

 „Keď nájdete jednotu  

s Bohom, pocítite hlad  

po Božom slove a vaše srdce, 

deti moje, bude prekypovať  

radosťou a kdekoľvek  

budete, budete svedčiť  

o Božej láske...“  

 

(25.01.1997) 

„Len úplným vnútorným  
odriekaním rozpoznáte  

Božiu lásku a znaky 
čias, v ktorých žijete...“  

 
(18.03.2006) 

  
„Modlite sa, modlite sa, 

modlite sa, kým  

nepochopíte Božiu  

lásku ku každému  

z vás...“  

 

(25.02.2001) 

  
 „Dnes vás pozývam, aby ste  

šli do prírody, lebo tam  
stretnete Boha Stvoriteľa. Ja vás, 

deti moje, dnes pozývam, aby ste 
ďakovali Bohu za všetko, čo  

vám dáva. V ďakovaní objavíte 

Najvyššieho a všetky dobrá,  
čo vás obklopujú. Deti moje,  
Boh je veľký a veľká je jeho  

láska ku každému stvoreniu.  
Preto sa modlite, aby ste  

pochopili Božiu lásku  
a dobrotu...“  

 

(25.10.1995) 

Foto: archív SM  
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Prvá sobota v mesiaci 

 „Všetky modlitbové skupiny, ktoré vznikli  
a sú inšpirované medžugorskými posolstvami,  

sú pokračovaním školy Panny Márie doma...“  
 

 Fra Slavko Barbarič 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

  

v sobotu, 02.04.2016. 
      

V tento mesiac sa budeme modliť  

  

 za obrátenie ťažkých hriešnikov  
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je hnev a prchlivosť, ktorou Pán hrozil 

tomuto ľudu“  

(Jer 36, 9, 5-7). 

 

 4 .16.  Odpoveď pôstom 

a modlitbou na Božie slovo 

 

 „Baruch prečítal obsah tejto kni-

hy v prítomnosti júdskeho kráľa, Joa-

k i m o v h o  s y n a  J e c h o n i á š a , 

a v prítomnosti všetkého ľudu, ktorý 

prišiel kvôli knihe, tiež v prítomnosti 

mocnárov a kráľovských synov, 

v prítomnosti starších a v prítomnosti 

všetkého ľudu od najmenších po naj-

väčších, všetkých, ktorí bývali 

v Babylone, pri rieke Sud.  

 Oni plakali, postili a modlili sa 

pred Pánom, poskladali peniaze, kaž-

dý podľa možností“  

(Bar 1, 3-6). 

 4.15. Pôst a príprava na po-

čúvanie Božieho slova  

  

  „V piatom roku júdskeho kráľa 

Joak ima ,  s yna  Joz i ášovho , 

v deviatom mesiaci vyhlásili pôst 

pred Pánom všetkému jeruzalemské-

mu ľudu a všetkému ľudu, ktorý 

z júdskych miest prichádzal do Jeru-

zalema.  

 I prikázal Jeremiáš Baruchovi:  

 „Ja som hatený, nemôžem ísť do 

Pánovho domu. Choď teda ty 

a v Pánovom dome v pôstny deň čítaj 

do uší ľudu Pánove slová zo zvitku, 

ktorý si napísal z mojich úst; čítaj ich 

aj do uší všetkých Júdovcov, ktorí prí-

du zo svojich miest. Hádam prenikne 

ich modlitba k Pánovi a odvráti sa 

každý od svojej zlej cesty. Lebo veľký 

PÔST OTVÁRA SRDCIA  

BOŽIEMU SLOVU 

 

„...Potrebujem pokorných apoštolov, ktorí s otvoreným srdcom  

príjmu Božie slovo a pomôžu druhým, aby cez Božie slovo  
pochopili zmysel svojho života. Deti moje, aby ste to mohli,  

musíte sa naučiť cez modlitbu a pôst počúvať srdcom...“  
 

(02.09.2013) 
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 4.17. Pôst a modlitba ako vý-

chodisko zo všeobecného hriešneho 

stavu 

  

 „ O p á š t e  s a 

a nariekajte, kňazi, kvíľte, 

služobníci oltára, poďte, 

bedlite vo vrecovinách, 

sluhovia môjho Boha, le-

bo domu Pánovmu sú 

upreté obety pokrmu 

a nápoja.  

 Zasväťte pôst, zvolaj-

te zbor, zhromaždite starcov, všetkých 

občanov krajiny do domu Pána, svoj-

ho Boha a volajte k Pánovi“  

(Joel 1, 13-14). 

 

 „Teraz však – hovorí Pán – obráť-

te sa ku mne celým svojím srdcom, 

pôstom i plačom a nárekom, roztrhni-

te si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa 

k Pánovi, svojmu Bohu, 

veď je dobrotivý a veľmi 

ľútostivý a môže odvrátiť 

nešťastie.“  

 Možno, že sa zmení 

a odpustí a zanechá po se-

be požehnanie na obetu 

a nápoj Pánovi, vášmu Bo-

hu. Zvučte trúbou na Sio-

ne, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaž-

denie...   

 (Joel 2, 12-15).  

 

  

 

„Obráťte sa  
ku mne  

celým svojím  
srdcom...“  

 
(Joel 2,12) 

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám,  

svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca.  

Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným  

načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili  

bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske tak, ako som vždy  

dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia. Osloboďte sa  

od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu,  

aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety;  

aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť  

vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať  

s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť  

chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať  

čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje,  

počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“ 

 
 Vizionárka Mirjana Dragičevičová-Soldová mala každodenné zjavenia Panny Már-

ie od 24.6.1981 do 25.12.1982. Pri poslednom každodennom zjavení jej Panna Mária 

zverila posledné desiate tajomstvo a povedala jej, že sa jej bude zjavovať ešte raz 

ročne a to 18. marca. Takto je to dodnes. Dnes sa na modlitbe ruženca zhromaždilo 

viac ako tisíc pútnikov. Zjavenie sa začalo o 13.50  a trvalo do 13.56. 
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SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

počas deviatich dní. Začínať sa má na 

Veľký piatok. „V tejto novéne udelím 
dušiam všetky milosti“ (Den. 796). 
 Spoveď a sv. prijímanie. Je nevyh-

nutné upresniť, že spovedať sa netreba 

práve v deň Božieho milosrdenstva, ale 
môže sa aj predtým. Najdôležitejšie je, 
aby v ten deň duša bola čistá a zbavená 

akejkoľvek naviazanosti ku hriechu a tak 
prijala sv. prijímanie.  

 Pán Ježiš povedal: „Keď prichádzaš 
na svätú spoveď, mysli na to, že 

v spovednici ja sám čakám na teba,  
kňazom sa len zastieram, ale sám 
pôsobím v tvojej duši. Tu sa úbohá duša 

stretá s milosrdným Bohom. Povedz 
dušiam, že z tohto prameňa mi-

losrdenstva môžu čerpať milosti jedine 
nádobou dôvery. Ak ich dôvera bude 

v e ľ k á ,  m o j a  š t e d r o s ť  b u d e 
bezhraničná“ (Den. 1602). 

 Pozval každú dušu, aby sa 
s úprimnou dôverou nebála prísť k nemu 
a poukázal na to, že Božie milosrdenstvo 

presahuje každý hriech: „V tento deň sú 
otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré 

plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa 
ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy 

 

Sviatok Božieho milosrdenstva sa v Katolíckej cirkvi slávi na 2. veľkonočnú 

nedeľu a volá sa nedeľa Božieho milosrdenstva. Je to slávnosť, pri ktorej si uctievame 

Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva.  

Tento sviatok si prial ustanoviť sám Ježiš, ktorý sv. Faustíne povedal: „Túžim, 

aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva“ (Den. 299). „Túžim, aby 

sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých 

hriešnikov...“ (Den. 699) 

 Deň veľkých milostí. Nedeľa 

Božieho milosrdenstva je dňom veľkých 
milostí.  
 Ježiš povedal sv. Faustíne: 

„Sviatok môjho milosrdenstva vytryskol 
z môjho vnútra pre potešenie celého 

sveta“ (Den. 1517). „V ten deň je        
otvorené vnútro môjho milosrdenstva. 

Vylievam celé more milostí na duše, 
ktoré sa priblížia k prameňu môjho mi-

losrdenstva...“ (Den.699) 
 Najväčšou milosťou tohto dňa je 

Ježišovo prisľúbenie úplného odpus-
tenia hriechov a trestov. Ježiš sľúbil: 
„Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi 

a k svätému prijímaniu, dosiahne úplné 
odpustenie vín a trestov. V tento deň sú 

otvorené všetky Božie pramene, cez 
ktoré plynú milosti“ (Den. 699). 

 Cez sv. Faustínu nám Ježiš 
ukázal, čo je nevyhnutné urobiť pre to, 
aby sme dosiahli veľké milosti, ktoré 

chce duši darovať v ten deň: 
 Prípravná novéna pred sviatkom 

Božieho milosrdenstva 

 Ježiš si prial, aby prípravou 

k tomuto sviatku bola novéna – modlit-
ba korunky k Božiemu milosrdenstvu 
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boli ako šarlát“ (Den. 699).  

 „Duše, ktoré sa odvolávajú na moje 
milosrdenstvo, mi spôsobujú radosť. 

Takým dušiam dávam viac milostí, než si 
želajú. Nemôžem trestať, hoci by bol 
niekto aj najväčším hriešnikom, ak sa 

odvoláva na moje zľuto-
vanie, ale ospravedlňu-

jem ho vo svojom 
n e p o c h o p i t e ľ n o m  

a nevyspytateľnom mi-
losrdenstve. Napíš: 
skôr ako prídem ako 

spravodlivý Sudca, naj-
prv otváram dokorán 

dvere môjho mi-
losrdenstva“ (Den. 

1146). 
 Ježiš nám ukázal, 
kde sa odohrávajú tie 

najväčšie zázraky 
Božieho milosrdenstva 

– v spovednici. „Povedz 
dušiam, kde majú 

hľadať útechu – 
v  t r i b u n á l i  m i -

losrdenstva, tam sa 
dejú najväčšie zázraky, 
ktoré sa ustavične 

opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli 
netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať 

nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť 
s vierou k nohám môjho zástupcu 

a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak 
Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej 
plnosti. Aj keby duša bola ako rozklada-

júca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského 
pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia 

a všetko bolo už stratené, nie je tak 
u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva 

vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, 
úbohí, ktorí nečerpáte z tohto zázraku 
Božieho milosrdenstva, nadarmo budete 

volať, keď už bude neskoro“ (Den.1448). 
 Dôvera v Boha a milosrdenstvo 

k blížnym. Cez sv. Faustínu chcel Pán 

Ježiš celému svetu odovzdať posolstvo 

Božieho milosrdenstva. Povedal: „Dnes 
posielam teba k celému ľudstvu so 

svojím milosrdenstvom. Nechcem trestať 
ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť 
a privinúť k svojmu milosrdnému 

srdcu...“ (Den. 1588). „Povedz, dcéra mo-
ja, že som Láska a Milosrdenstvo sa-

mo“ (Den. 1074). 

 Toto posolstvo nám hovorí 
o milosrdnej a nesmiernej lásky Boha 

k človeku a pozýva i nás snažiť sa žiť 
v duchu dôvery v Boha a milosrdenstva 
vo vzťahu k blížnym.  

 Pán Ježiš učil sv. 
Faustínu nielen rozjímať 

a  h o v o r i ť  s v e t u 
o bezhraničnom Božom 

milosrdenstve, ale aj 
svojím životom nasle-
dovať jeho príklad 

uskutočňujúc skutky 
milosrdenstva vo vzťahu 

k svojím blížnym. „Dcéra 
moja, zahľaď sa na moje 

m i l o s r d n é  s r d c e 
a odzrkadľuj jeho zľuto-
vanie vo svojom srdci 

a skutku...“ (Den. 1688). 
 V Denníčku sv. 

Faustíny nájdeme aj to, 
akým spôsobom to 

môžeme uskutočňovať 
v každodennom živote. 

J e ž i š  p o v e d a l : 
„Milosrdenstvo svojim 
blížnym môžeš prejavovať 

trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, 
po druhé – slovom, po tretie – modlitbou. 

V týchto troch stupňoch je obsiahnutá 
plnosť milosrdenstva a je nepochybným 

dôkazom lásky ku mne. Takto duša 
oslavuje moje milosrdenstvo a vzdáva 

mu česť“ (Den. 742). Aj samotná 
Faustína písala o troch stupňoch mi-
losrdenstva: „Po prvé: skutok mi-

losrdenstva – akéhokoľvek druhu; po 
druhé – milosrdné slovo – ak nebudem 

môcť skutkom, tak slovom; tretím je 
modlitba. Ak nebudem môcť mi-

losrdenstvo preukazovať skutkom ani 
slovom, vždy môžem modlitbou. Modlit-
bou preniknem aj tam, kam sa nemôžem 

dostať fyzicky“ (Den. 163). 
 V tomto roku sviatok Božieho mi-

losrdenstva slávime 3. apríla. Nech je 
tento sviatok v tomto jubilejnom roku mi-

losrdenstva pre nás dňom milostí 
a oslavou Božej lásky!  

 
Zdroj: www.faustyna.pl 

Foto: Sarmite Bogdanoviča  
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 Do Medžugoria som nikdy 
nechcel ísť na seminár pôstu, modlit-
by a mlčania. Pozvanie som prijal 
preto, lebo pred dvoma rokmi na   

sviatok Panny Márie Bohorodičky, 1. 
januára, päť minút po polnoci Panna 
Mária zmenila môj život aj život mojej 
rodiny. Neviedol som dobrý život 

a toto pozvanie som prijal preto, lebo 
som dôveroval Panne Márii, že ma 
pozýva a pre nejaký dôvod mám sem 
prísť.   
 Na začiatku som si myslel, že 

som bol pozvaný preto, aby som 
prestal fajčiť. Jeden deň som vydržal, 
ale potom som to už nezvládol. Na 
druhý deň som si zapálil, a potom 

som sa s veľkými výčitkami 
a sklamaním modlil modlitbu „čotky“ 
- Ježišovu modlitbu: „Pane Ježišu 
Kriste, Syn živého Boha zmiluj sa 
nado mnou hriešnym.“  
 A tak modliac sa som šiel 
k soche Zmŕtvychvstalého Krista za 
kostolom a prosil som Pána 

o odpustenie, že nedokážem vydržať. 
Cítil som v srdci veľký zármutok 

z toho, že som zničil to, k čomu ma 
Pán pozval (prestať fajčiť). Ale to bola 
iba moja predstava.  
 Zrazu som pocítil v srdci hlas, že 

nie preto si tu prišiel. A postupne sa 
mi začali odkrývať veci, pre ktoré som 
asi mal prísť.  
 Keď sme vystupovali na kopec 

Podbrdo, pri rozjímaní druhého 
desiatku radostného ruženca som 
počul slová, ktoré sa ma veľmi dotkli: 
„Panna Mária ťa potrebuje v jej 
plánoch takého, aký si. Takého, aký 
si.“ 
 Predtým ako som mal prísť do 
Medžugoria som si čítal nejaké 
kresťanské stránky a zaujalo ma 

posolstvo Panny Márie z Fatimy: 
„Diablov posledný boj na tejto zemi 
bude o rodiny.“ A pochopil som, že 
Panna Mária zmenila môj život,  život 

mojej rodiny a chce upevniť rodiny. 
Nielen moju, ale všetky rodiny na ce-
lom svete.  
 Môj život bol taký, že som vždy 
utekal od rodiny. Hrával som futbal, 

pracoval som na týždňovkách, a keď 

 

ZA STOLOM S JEŽIŠOM... 

 

...Pán Ježiš často  

„riešil veci za stolom“,  

mal veľmi  

rád stolovanie.  

Za stolom s Ježišom  

sa diali veľké veci... 
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som prišiel domov mojou prioritou 
nebola rodina, ale futbal. Zo 
spoločného obedu s rodinou som 
vždy utekal rýchlo preč, aby som mo-

hol hrať futbal. Bol to môj únik. 
Vrátil som sa neskoro večer alebo až 
ráno a to rovno do práce.  
 Ale pred dvoma rokmi Panna 

Mária zmenila tento môj smer a ja 
som začal chápať aj vďaka tomuto 
semináru, že moje miesto je za 
stolom s rodinou.  
 Na jednej prednáške, nám bolo 

povedané, že Pán Ježiš často „riešil 
veci za stolom“, mal veľmi rád stolo-
vanie. Za stolom s Ježišom sa diali 
veľké veci. Na tomto seminári som 

pochopil, že moja úloha je úloha otca, 
ktorý má sedieť za vrchom stola, byť 
oporou svojej manželke, byť oporou 
svojim deťom.  

 Viem, že veľa ľudí dnes odchádza 
od stola, a preto naše rodiny strácajú 
súdržnosť, preto sa rozbíjajú 
manželstvá.  
 Tu na seminári som pochopil, 

aké je dôležité jedlo, ktoré nám Pán 

Boh požehnal, aká dôležitá je tá oso-
ba, ktorá mi jedlo pripravila s láskou.  
 Pochopil som, aké dôležité je 
rozprávať sa pri stole so svojou 

manželkou, so svojimi deťmi, ktoré 
nám Pán Boh požehnal. Moje miesto 
je práve za vrchom stola, odkiaľ mám 
ja počúvať svoju rodinu, dávať im 

príklad a zvolávať na nich Božie 
požehnanie udelené cez sviatosť 
manželstva, ktoré má veľkú silu,  
ktorú si ani nedokážeme predstaviť.   
 Chcem povzbudiť všetkých 

manželov aj manželky. Zhromaždime 
sa všetci pri stole, pri obede, pri 
nedeľnom obede alebo aj cez týždeň, 
ak to pracovné záležitosti dovoľujú. 

Má to veľkú silu pre budovanie 
našich rodín, pre súdržnosť našich 
rodín a hlavne pre budúcnosť našich 
detí. 

 Ďakujem Ti, Pane Bože.    
 

Tomáš, Slovensko 
 

 

...Moje miesto je  

práve za vrchom stola,  

odkiaľ mám ja  

počúvať svoju rodinu,  

dávať im príklad  

a zvolávať na nich  

Božie požehnanie... 
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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.  

Medzinárodné stretnutie ľudí 

s osobitnými potrebami 
(Ubytovanie a strava v Medžugorí je pre osobu  

s osobitnými potrebami a jeho sprievodcu,  

darom medžugorskej farnosti - teda zdarma.)  
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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/

