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„Drahé deti! Moje Nepoškvrnené srdce krváca, keď vás  

vidím v hriechu a v hriešnych návykoch. Pozývam vás,  

vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám bolo dobre na zemi.  

Boh vás skrze mňa volá, aby vaše srdcia boli nádejou a  

radosťou pre všetkých, ktorí sú ďaleko. Nech je moje pozvanie  

pre vás balzamom pre dušu i srdce, aby ste oslavovali Boha  

Stvoriteľa, ktorý vás miluje a pozýva k večnosti. Deti moje,  

život je krátky; vy využite tento čas, aby ste robili dobro.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

 „Drahé deti, moje materinské srdce túži po vašom úprimnom 

obrátení a pevnej viere, aby ste mohli šíriť lásku a pokoj všetkým, 

ktorí vás obklopujú. Ale, deti moje, nezabudnite, každý z vás je  

jedinečným svetom pred nebeským Otcom. Preto dovoľte, aby  

vo vás neustále pôsobilo dielo Ducha Svätého. Buďte mojimi  

duchovne čistými deťmi. V duchovnosti je krása. Všetko, čo je  

duchovné je živé a veľmi pekné. Nezabudnite, že v Eucharistii,  

ktorá je srdcom viery, je môj Syn stále s vami. Prichádza k vám 

a s vami láme chlieb, pretože, deti moje, kvôli vám zomrel, vstal  

z mŕtvych a znovu prichádza. Tieto moje slová sú vám známe, 

pretože sú pravdou a pravda sa nemení. Ale mnohé moje deti  

na ne zabudli. Deti moje, moje slová nie sú ani staré, ani nové,  

ony sú večné. Preto vás, deti moje, pozývam, aby ste dobre  

sledovali znamenia čias, aby ste „zhromažďovali rozbité kríže“ 

a boli apoštolmi zjavenia. Ďakujem vám.“  

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,  

2. MÁJ 2016, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 



2  

Drahé deti, vy to nemôžete sami, preto 
som tu ja, aby som vám pomohla. 

Modlite sa, drahé deti! Iba tak budete 
môcť spoznať všetko zlo, ktoré je vo 
vás, a odovzdať ho Pánovi, aby Pán 
celkom očistil vaše srdcia.“ 

 Dôležité je vždy znovu si spome-

núť na jej materinské slová, aby boli 
pre nás motiváciou a povzbudením: 
„Prajem si, aby každý z vás bol šťast-

ný, ale s hriechom nemôže byť nikto ... 
„Proste Ježiša, aby uzdravil vaše ra-
ny, ktoré ste, drahé deti, získali počas 
vášho života kvôli vášmu hriechu ale-
bo hriechu vašich rodičov...“ „Verím, 
že môžete zanechať cestu hriechu 
a rozhodnúť sa pre svätosť...“ „Cez 

stretnutie s Bohom v spovedi zane-
chajte hriech a rozhodnite sa pre svä-
tosť. Urobte to z lásky k Ježišovi, ktorý 
vás svojou krvou všetkých vykúpil, 

aby ste boli šťastní a v pokoji.“   
 Podmienkou, aby sa človek vrátil 
k Bohu je spoznanie a priznanie si, že 
je hriešnik. Pre človeka je najťažšie 

vidieť svoje hriechy. Ľahko rozoznáme 
a vidíme hriechy v druhých. Náš 
vlastný hriech je pred nami skrytý. 
Hriech je duchovná sila. Nad hrie-

chom človek nemôže zvíťaziť vlastnou 
silou. Nad hriechom zvíťazil len Boh.  
 Hriech v nás, ktorý robíme, chce 
zostať nepovšimnutý. Bojí sa svetla. 

Človek svojimi schopnosťami a silami 
nemôže pochopiť a zniesť pocit hrieš-
nosti. Pochopenie a prijatie vlastnej 

hriešnosti je dar Milosti. Preto nás 
Panna Mária často pozýva k modlitbe. 
Keď sme po modlitbe osvietení Božou 

 

...Chceme sa vrátiť  

k modlitbe, ku ktorej  

nás neúnavne pozývaš... 

„MOJE NEPOŠKVRNENÉ SRDCE KRVÁCA...“ 

 Panna Mária nášmu srdcu hovo-
rí to, čo už hovorila vo svojom posol-

stve z 24. mája 1984: „Prosím vás, ne-
dovoľte, aby moje srdce plakalo krva-
vými slzami kvôli dušiam, ktoré hynú 

v hriechu.“ Môžeme si pomyslieť, že sa 
ani po toľkých rokoch jej zjavení 
a posolstiev nič nezmenilo. Matka ne-
môže mlčať, aj keby len jedno jej die-

ťa bolo v hriechu, ktorý vedie k smrti. 
Je veľa posolstiev, v ktorých hovorí 
o nebezpečenstve hriechu a ukazuje 
cesty a možnosti východiska 

a oslobodenia sa od hriechu. 
V posolstve zo 4. decembra 1986 ho-

vorí: „Drahé deti! Aj dnes vás pozý-
vam, aby ste svoje srdcia pripravili na 
tieto dni, keď vás Pán chce zvlášť očis-
tiť od všetkých hriechov minulosti. 



3  

milosťou, vtedy vidíme časti nášho 
bytia, ktoré nie sú v Bohu a pre Bo-
ha, ktoré nie sú v službe lásky.  

 Hriech je v najširšom slova 
zmysle všetko, čo je vo svete zlé 
a negatívne. Všetko utrpenie, viny, 
urážky, zločiny, bolesti, zomierania, 

vojny, nevedomosť, choroby, nespra-
vodlivosti, nenávisť – na vine je 
hriech. Vina nasleduje strach. Strach 
z Boha, strach z ľudí. Hriech je uráž-

kou Boha. Hriech je nedôvera 
a nepriateľstvo s Bohom. V hriechu 
sme ochudobnení a oddelení od pra-

meňa života.  
 Preto Panna Mária hovorí: „Moje 

srdce krváca, keď vás vidím 
v hriechu...“  
 Jej materinské srdce zvlášť krvá-
calo pri kríži jej Syna, na Kalvárii. 
Mária nie je abstraktná bytosť, osa-

melá a izolovaná od ľudskej spoloč-
nosti. Je normálna osoba vystavená 
úderom a vplyvom každého druhu. 
Vo svojej duši a v celom bytí prežila 

drámu umierania svojho Syna, aby 
na seba vzal hriechy celého sveta 
a zbavil prekliatia zotročené ľudstvo. 

V tej tragickej chvíli na Kalvárii je 
Mária s Ježišom. Ako Adam a Eva 
spoločne zničili Božie dielo stvorenia, 
tak Ježiš s Máriou všetko spoločne 

vracajú na svoje miesto. Mária pod 
krížom celým srdcom obnovila svoje 

Fiat – Nech sa mi stane. Mária je pod  
krížom vovedená do oceánu bolesti, 
ktorá je pre našu spásu.  
 Materinská bolesť je najväčšia 
práve preto, lebo vidí ako nás hriech 

oddeľuje od prameňa života a ako sa 
sami svojimi rozhodnutiami vzďaľuje-
me od Boha. Len Boh nás skrze mod-

litbu môže oslobodiť a darovať nám 
pokoj, radosť, slobodu a dobro už tu 
na zemi.  

  

 Modlitba: 

 

 Panna Mária, ty, ktorá si ustaros-
tená o naše životy a naše duše, ty, kto-

rá sa za nás prihováraš vypros nám 
milosť pravého obrátenia, premeny srd-
ca a života. Ty sama si vo svojom srdci 

zakúsila „meč bolesti“, ktorý prebodol 
tvoju dušu, nedovoľ, aby sme aj my 
svojimi hriechmi spôsobovali bolesť 
tvojmu srdcu, ktoré nás miluje a ktoré 

kvôli nám krváca. Chceme sa vrátiť 
k modlitbe, ku ktorej nás neúnavne po-
zývaš, aby sme boli čo najbližšie 

k Bohu, prameňu pokoja, odpustenia 
a radosti. Ďakujeme ti, Panna Mária, 
za tvoju trpezlivú lásku. Ďakujeme ti, 
že sa nás nevzdávaš a neprestávaš 

klopať na dvere nášho svedomia 
a srdca. Vypros nám milosť, aby sme 
srdcom počuli tvoje pozvanie naplnené 
láskou k nám. Amen.  

(M.M.) 

 
 

 

...Mária je pod krížom  

vovedená do oceánu  

bolesti, ktorá je  

pre našu spásu... 
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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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BUĎTE NÁDEJOU A RADOSŤOU PRE TÝCH,                            

KTORÍ SÚ ĎALEKO 

 Kto miluje Pannu Máriu nemôže pri 

čítaní tohto posolstva zostať ľahostajný. 

Pretože nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako 

vidieť trpieť tých, ktorých milujeme - napí-

sala svätá Terezka. 

 Najväčšou bolesťou je strata večného 

života v nebi. Panna Mária sa delí s nami 

so svojou bo-

lesťou, keď 

nám hovorí, že 

„jej Nepoškvrne-

né srdce krvá-

ca, keď nás vidí 

v hriechu a v 

hriešnych návy-

koch.“ Otvára 

nám svoje ma-

terinské srdce. 

Zdôveruje sa 

nám, očakáva 

našu spoluprá-

cu a odpoveď. 

 Čo môže-

me urobiť, aby 

sme ju potešili? 

D u c h o v n ý m 

spôsobom jej 

môžeme dôver-

ne povedať: 

„Mami, nebuď 

smutná, chceme ti pomáhať.“ 

 Celkom určite jej najväčšiu radosť 

urobíme vtedy, keď sa rozhodneme bojovať 

proti hriechu. Podľa svedectva vizionárov 

jej robíme tiež veľkú radosť, aj keď sa 

modlíme na jej úmysly, za to, čo ona po-

kladá za najpotrebnejšie. Nebeská matka 

vidí z neba, kto najsúrnejšie z jej detí po-

trebuje konkrétnu milosť. Príkladom horli-

vosti za spásu duší sú nám svätí, ktorí 

prežívali hlboký vzťah s Pannou Máriou. 

„Získať svet pre Krista skrze Nepoškvrne-

nú!“ –  bolo heslom Maximiliána Kolbeho. 

O dôvernej spolupráci s Pannou Máriou v 

záchrane duší sa môžeme veľa naučiť i zo 

života sv. Jána Pavla II., Matky Terezy… 

 Mária nás potrebuje a často o tom ho-

vorí: „Láskou môjho Syna a mojou láskou sa 

usilujem priviesť všetky blúdiace deti do môj-

ho materinského náručia a ukázať im cestu 

viery. Deti moje, pomôžte mi v mojom mate-

rinskom zápase a modlite sa so mnou, aby 

hriešnici spoznali svoje hriechy a úprimne sa 

kajali.”  

 Vo Fatime 

Panna Mária tiež 

povedala: „Modlite 

sa, veľa sa modlite 

a prinášajte obety 

za hriešnikov, lebo 

veľa duší prichádza 

do pekla, pretože 

sa za nich nikto ne-

obetuje a nemodlí.“ 

 Zatiaľ čo bola 

Hyacinta zaujatá 

„len myšlienkou 

obrátiť hriešnikov a 

zachrániť duše 

pred peklom, Fran-

tišek myslel len na 

to, ako by potešil 

nášho Pána a 

Pannu Máriu, preto-

že sa mu zdali veľ-

mi smutní.“ 

 Máriino naliehavé pozvanie pri zjave-

niach vo Fatime je ozvenou posolstiev z mi-

nulých rokov i v Medžugorí: „Spolucíťte so 

mnou!“ „Mám radosť z vás všetkých, ktorí ste 

n a  c e s t e  s v ä t o s t i  a  p r o s í m 

vás, pomôžte svojím svedectvom tým, ktorí 

nevedia sväto žiť.“ 

 „Mnohé moje deti nemajú nádej, nemajú 

pokoj, nemajú lásku. Hľadajú môjho Syna, 

ale nevedia ako a kde ho nájsť. Môj Syn k 

 

 

...aj v tých najťažších chvíľach               

vyčariť na tvári úsmev, ktorým 

sa získavajú duše pre nebo... 
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nim vystiera ruky a vy im pomôžte prísť do 

jeho objatia. Deti moje, preto sa musíte mod-

liť za lásku. Musíte sa veľa, veľmi veľa mod-

liť, aby ste mali stále viac lásky, pretože 

láska víťazí nad smrťou a spôsobuje to, že 

život trvá.” 

 S krvácajúcim srdcom a určite s veľ-

kou bolesťou sa nezastavuje v posolstve 

nádeje. Znovu dvíha náš pohľad od pozem-

ského k večnému. I v tomto je nám naša 

nebeská Matka útechou i príkladom. Jej 

láska k nám je neporovnateľná v porovnaní 

s našou ľudskou. Máriina láska je Božia, 

nesmierna. Keď krváca naše srdce, keď my 

trpíme, obyčajne sme sústredení iba na se-

ba. Bolesť zachmúri našu tvár. Mária je 

náš vzor. Napriek bolesti nás okamžite pre-

búdza a povzbudzuje, aby naše „srdcia boli 

nádejou a radosťou pre všetkých, ktorí sú 

ďaleko.“ Vo svojej bolesti myslí na nás a 

potešuje nás: „Nech je moje pozvanie pre 

vás balzamom pre dušu i srdce“. Nasleduj-

me Máriu. Pozvaní sme napriek krvácaniu 

srdca prinášať radosť a nádej. V maličkých 

i veľkých bolestiach všedných dní zomieraj-

me sebe. Istota, že keď obetujeme aj to naj-

menšie utrpenie s láskou na jej úmysly 

môže aj v tých najťažších chvíľach vyčariť 

na tvári úsmev, 

ktorým sa získa-

vajú duše pre 

nebo. Prinášajme 

všetko ako obetu 

na jej úmysly. 

 „Oslavujte 

Boha Stvoriteľa, 

ktorý vás miluje 

a pozýva k več-

nosti, život je 

krátky, využite 

tento čas, aby ste 

konali dobro“,  

pokračuje ďalej 

Panna Mária. 

Pretože ide o ve-

ľa, ide o náš ži-

vot i život našich 

blížnych. Buďme 

usilovní a vyna-

liezaví, koľko do-

bra môžeme uro-

biť každý deň. „Zdvihnúť čo i len špendlík z 

lásky môže obrátiť človeka. Aké veľké ta-

jomstvo! Len Ježiš môže dať našim skutkom 

takúto hodnotu.“ Povzbudzuje nás svätá Te-

rezka. 

 Začal sa mesiac máj a to je čas, ktorý 

patrí výnimočným spôsobom Márii. Daruj-

me jej všetky dni tohto mesiaca. Obetujme 

jej naše modlitby, konajme dobré skutky za 

Máriine úmysly. Môžeme si vykonať pobož-

nosť prvých sobôt v mesiaci (http://

www.maria.sk/pat-prvych-sobot ). 
 

 Modlitba:  
 

 Nebeský Otče, ďakujeme ti za tento 

čas milosti, v ktorom nám znovu a znovu 

daruješ Máriu. Tak sa ti zapáčilo. Ty chceš 

vidieť Máriu na zemi bez toho, aby opustila 

nebo. Chceš ju vidieť v nás. Zošli na nás 

svojho Ducha Svätého, nech v nás neustále 

pôsobí a roznecuje stále väčšiu túžbu podo-

bať sa jej. Príď Duchu Svätý, príď na mocný 

príhovor Panny Márie, tvojej milovanej ne-

vesty. Premieňaj nás, formuj nás, urob nás 

podobnými tvojej neveste - v modlitbe, v slú-

žení, prinášaní radosti a nádeje všetkým, 

ktorí sú ďaleko. Amen. 

(Terézia Gažiová) 

 

 

Buďme usilovní a vynaliezaví,  

koľko dobra môžeme urobiť každý deň... 
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„Aj dnes vás pozývam, aby  

ste prežívali moje posolstvá.  
Tento čas vám Boh daroval ako 

čas milosti. Preto, deti moje,  
využite každý okamih  

a modlite sa, modlite sa,  

modlite sa...“ 
 

(25.08.2005) 

 

„Toto je milostivý čas,  
kým som s vami,  

využite ho. Povedzte: ' 
Toto je čas pre  

moju dušu.'“ 
 

(25.04.2007) 

 

„...využite tento čas a cez  

stretnutie s Bohom v spovedi  
zanechajte hriech a rozhodnite sa 

pre svätosť. Urobte to z lásky  
k Ježišovi, ktorý vás všetkých  

vykúpil svojou krvou, aby ste  

boli šťastní a v pokoji.  
Nezabúdajte, deti moje,  

vaša sloboda je vašou slabosťou, 
preto nasledujte moje  

posolstvá s vážnosťou...“ 

 
(25.03.2007) 

  
„Boh vám dáva veľké milosti  

a preto, deti moje, využite tento  
milostivý čas a priblížte sa  

k môjmu srdcu, aby som vás  
mohla viesť k môjmu  

Synovi Ježišovi...“ 

 
(25.06.2001) 

„Prebuďte sa zo sna nevery  

a hriechu, pretože toto je čas  
milosti, ktorý vám Boh dáva.  

Využite tento čas a žiadajte si  
od Boha milosť uzdravenia svojho 

srdca, aby ste srdcom videli  

Boha aj ľudí...“ 
 

(25.02.2000) 

Foto: archív SM  
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Prvá sobota v mesiaci 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční   
  

v sobotu, 07.05.2016. 

      

V tento mesiac sa budeme modliť  

  

 za milosť vidieť svoj hriech,  

úprimnej ľútosti a spovede 

„Drahé deti! Ďakujem vám. Vy ste moja nádej.  

Vy ste moja radosť. Pozývam vás,  

žite moje posolstvá s radosťou.“ 
(01.01.2010) 
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Slavko Barbarić OFM  

  Prvé pokuše-

nie sa týka mate-

riálnych vecí. 

 Druhé poku-

šenie je výzva, aby 

Ježiš pokúšal Otca 

o dôkaz, či chce 

Boh, ktorého Ježiš 

nazýva svojím Ot-

com, aby sa pri 

skoku neporanil. 

Ježiš to odmieta ako pokúšanie Bo-

ha. Inými slovami, ak človek robí čo-

si, čo ho vedie do záhuby, chce Boh 

na túto výzvu odpovedať? Ježiš upo-

zorňuje, že Boha nemožno pokúšať, 

ale treba sa držať zákonov, ktoré Boh 

v prírode ustanovil. 

 Tretie pokušenie je pokušením 

moci. Treba sa pokloniť diablovi, kto-

rý ho za to odmení: mocou. Ježiš od-

mieta všetky pokušenia a vtedy pri-

stúpia k nemu anjeli a posluhujú 

mu.  

 Nie je náhoda, že sv. Matúš prá-

ve takto chápe a opisuje začiatok Je-

žišovho účinkovania. Ježiš prišiel, 

aby napravil hriech Adama a Evy. 

Oni mali všetko, ale prišli o to všetko, 

lebo sa stali slepí k veciam, ktoré ma-

li, a oči sa im otvorili na to, čo im bo-

lo zakázané, teda na to čo nemali. 

Siahali po zakázanom, chceli mať aj 

to, čo im nepatrilo, a tak stratili všet-

ko a museli odísť do pustatiny vzťa-

hov voči Bohu i k sebe navzájom. 

Zrazu sa ocitli v samote, lebo museli 

opustiť raj, harmonický vzťah medzi 

človekom, Bohom a prírodou. 

 Ježiš prišiel spasiť všetkých, ob-

noviť hriešny svet a pripraviť mu ces-

tu spásy. Preto musel odísť na „púšť“ 

ako následok hriechu, aby sa mohol 

 „Potom Duch vyviedol Ježiša na 

púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 

štyridsať dní a štyridsať nocí postil, na-

pokon vyhladol.  

 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal 

mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z 

týchto kameňov stanú chleby.“ On odve-

til: „Napísané je: 'Nielen z chleba žije 

človek, ale z každého slova, ktoré vychá-

dza z Božích úst.'“  

 Potom ho diabol vzal do svätého 

mesta, postavil ho na vrchol chrámu a 

vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa do-

lu, veď je napísané: 'Svojim anjelom dá 

príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si 

si neuderil nohu o kameň.'“ Ježiš mu po-

vedal: „Ale je aj napísané: 'Nebudeš po-

kúšať Pána, svojho Boha.'“  

 A zasa ho diabol vzal na veľmi vy-

soký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá 

sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto 

všetko ti dám, ak padneš predo mnou a 

budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš po-

vedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: 

'Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a 

jedine jemu budeš slúžiť.'“  

 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a 

posluhovali mu“ 

(Mt 4, 1-11). 

   
 Diabol pokúšal Ježiša na púšti 

pred začiatkom jeho verejného účin-

kovania. Ježiš teda odchádza na 

púšť. Tam sa modlí a postí. 

JEŽIŠOV PÔST : JEŽIŠ A ADAM 
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začať nový svet, svet Božieho kráľov-

stva, a tak človeku otvoriť novú ces-

tu, cestu spásy. Pretože nesiahol po 

zakázanom ako Adam a Eva, prichá-

dzajú anjeli, znamenie navráteného 

raja – Božieho kráľovstva, a slúžia 

mu. 

 Tak Ježiš osobne vchádza do no-

vého kráľovstva a všetkým otvára 

cestu spásy, ktorá bola pre nich stra-

tená. 

 Tento proces je pravdou pre všet-

kých ľudí. Keď ľudia všetko majú, ne-

skôr často všetko stratia, lebo 

v hojnosti ľahko zabúdajú na Boha 

a nemyslia na jeho prítomnosť. Keď 

Boha stratia, až potom ho začnú hľa-

dať, pretože nedostatok vzťahu 

s Bohom i človekom je pre človeka 

neznesiteľný. 

 Z tohto príbehu je jasný obraz 

o človeku: môže prežívať pokoj 

a šťastie len vtedy, až keď prekoná 

svoju púšť úplným odovzdaním svoj-

ho života Bohu, keď sa povznáša nad 

materiálne veci, slávybažnosť, moc 

a akékoľvek pokúšanie Boha. 

 V Ježišovom živote bol pôst taký 

dôležitý, pretože bol podmienkou 

otvorenia Božej cesty; rovnaký vý-

znam pôstu musíme objaviť aj my. 

Kto sa postí, odchádza do svojej sa-

moty púšte a tam sa znova rozhoduje 

pre Boha. Rozhodnutím pre Boha sa 

začína nový svet, svet Božieho kráľov-

stva. 

 Nový svet sa nemôže ustanoviť, 

ak sa človek neocitne v púšti, kde 

ľahšie spozná zlo i zlého a kde úspeš-

ne bojuje za dobro. 

Ježiš osobne vchádza do nového kráľovstva a všetkým  

otvára cestu spásy, ktorá bola pre nich stratená... 
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 V jeseni 2013 som so synom 
Alexejom prišla na púť do Medžugo-
ria. Veľmi som tam chcela ísť po 
tom, čo som si prečítala knihu 
sestry Emanuel o Medžugorí. Išla 

som iba ja s mojím synom, pretože 
nebolo viac záujemcov a cestu sme 
nechceli odkladať. 
 Počas celej púte, od 
začiatku až do konca, som 
cítila prítomnosť našej do-

brej nebeskej Matky. 
Akoby nás viedla za 

ruku... Z tohto svätého 
miesta sa nikto nevráti 
rovnaký a aj my sme sa 
vrátili obnovení. Nášmu 

spoločenstvu sme rozprávali 
o všetkom, čo sme prežili a videli. 
Prežila som veľmi silný duchovný zá-
žitok a to sme ešte nevedeli, aké 
skúšky čakajú našu rodinu 
v nasledujúcom roku. Naša nebeská 

Mama to vedela, a preto nás aj 
pozvala, aby sme sa upevnili vo 
viere.  

 Keď sme sa vrátili domov, 
všetko bolo tak ako predtým. Praco-
vali sme a modlili sme sa, sledovali 
sme posolstvá a snažili sme sa nimi 

aj žiť, pripravovali sme sa na púť do 
Svätej zeme, do Jeruzalema. Ale na 
mňa čakala úplne iná púť – smutná 

a ťažká, ktorú som si 
nepriala.  
 V lete 2014 som si na 

nechte všimla škvrnu, 
nešla som k lekárovi, ale 
naordinovala som si sa-
moliečbu. Kúpila som si 
v lekárni silné lieky 
a začala som liečbu, no 

v skutočnosti som sa 
pomaly zabíjala. Presne o 20 dní 
moja pečeň zlyhala a nastúpila 
ťažká forma hepatitídy spôsobenej 
liekmi. Začal sa boj o môj život 
a celý ten čas sme sa intenzívne 

modlili ruženec. Modlilo sa celé naše 
spoločenstvo, ale nezlepšovalo sa to. 
Poradili mi, aby som sa išla liečiť do 

 

...Ona všetko,  

o čo prosíme,  

predkladá  

Pánovi a  

On koná  

zázraky... 

Foto: archív SM  

SILA  

MODLITBY 

RUŽENCA  
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Moskvy, ale liečba v moskovských 
nemocniciach stojí nemalé peniaze, 
a preto som sa rozhodla ísť tam len 
na konzultáciu. Prekvapilo nás, keď 
mi navrhli vyšetrenia aj liečbu 

b e z p l a t n e . 
Vše t c i  bo l i 
prekvapení, že 
je to možné. 
Znovu sme sa 
u i s t i l i ,  ž e 

s Bohom je 
všetko možné, 
všetky dvere sa 
otvárajú pred 
Božou prozre-
teľnosťou.  

 D n i 
s t r á v e n é 
v nemocniciach, 
ktoré boli pre 
moje zdravie 
úplne zbytočné, 

neboli márne. 
Pochopila som, 
prečo Mária tak 
naliehavo prosí 
modliť sa za 
obrátenie ľudí. 

Mnoho ľudí je 
c h o r ý c h ,    
ve ľmi  t rp ia 
a umierajú, no ešte menej prosia 
o pomoc hlavného LEKÁRA.  

 O dva týždne, keď som sa 
vrátila domov, moja mama mala 
operáciu srdca. Tak veľmi sa o mňa 
bála. Znovu sme boli v modlitbe 
a operácia prebehla úspešne.  

 V našom far-
skom spoločenstve 
sú dve modlitbové 
skupiny. Prvá sku-
pina – „Živý 
ruženec“ sa denne 

modlí na úmysly 
našich farníkov 
a  v  d r u h e j 
“Modlitba matiek“ 
sa matky modlia 
za svoje deti.   

Naša farnosť je 
zasvätená Panne 
Márii ružencovej a 
veľmi dobre poz-
náme silu jej 
príhovoru. Ona 

všetko, o čo 
p r o s í m e , 
predkladá Pánovi 
a  o n  k o n á          
zázraky. Tí, ktorí 
hľadajú prácu – 

nájdu ju, rodiny 
pociťujú ochranu, 
de jú sa uz-

dravenia. Pred pol rokom sme sa 
začali modliť za jednu našu 
farníčku, ktorá ochorela na hepati-

tídu C. Naša modlitba za jej uz-
dravenie bola vypočutá. Dnes už 
nemá vírus, cíti sa lepšie a to 
hlavné, jej viera sa prehĺbila.  
 Všetkým vám prajem, aby ste vo 
v še tkom dôve rova l i  Pá nov i 

a príhovoru Panny Márie. Oni sú 
veľmi blízko tým, kto sa im zverí 
a nikdy neopustia tých, ktorí po-
trebujú ich pomoc.  

        
   Irina, Rusko 

 

 
 

...Pochopila som, prečo  

Mária tak naliehavo prosí 

modliť sa za obrátenie ľudí. 

Mnoho ľudí je chorých,  

veľmi trpia a umierajú,  

no ešte menej prosia  

o pomoc hlavného  

Lekára... 
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VIAC FOTOGRAFIÍ  

NÁJDETE NA:  
WWW.SVETLOMARIINO.COM  

 
6. MEDŽUGORSKÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE 

 

  

 Z celého srdca ďakujeme Bohu za stretnutie, ktoré bolo v sobotu, 23. apríla 

v kostole Matky Cirkvi na Turzovke. V tento deň Panna Mária zhromaždila okolo 

3 000 ľudí na VI. Modlitbovom stretnutí na Slovensku. Okrem toho stretnutie 

bolo vysielané aj v priamom prenose s prekladom do ruštiny, ukrajinčiny 

a angličtiny. Takže nás bolo ešte viac. 

 Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa spolu s nami modlili novénu 

pred stretnutím, kto prišiel na stretnutie, kto sa duchovne s nami spojil pros-

tredníctvom priameho prenosu (ospravedlňujeme sa za technické nedostatky). 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii, kto slúžil modlitbou alebo 

konkrétnou činnosťou. Ďakujeme kňazom, ktorí prišli na stretnutie, spovedali, 

slúžili sv. omšu, povzbudzovali nás svojou prítomnosťou, úsmevom 

a svedectvom. Ďakujeme Gottfriedovi a Terke za ich svedectvá, ďakujeme 

mladým, ktorí hrali a spievali. 

 „Pozývam vás k obráteniu...“, - tieto slová Panny Márie boli témou dňa. 

Mária, z celého srdca chceme odpovedať na tvoje pozvanie a žiť podľa tvojich 

posolstiev. Pretože sú to vzácne slová z neba, ktorými nás vedieš k Ježišovi, 

nášmu Bohu. 
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NEPRETRŽITÁ MODLITBA RUŽENCA A PÔST   

www.mir.com.hr 
 

Nepretržitá modlitba ruženca  
a pôst za uskutočnenie  

Máriiných plánov pokoja  
na celom svete 

 Nepretržitá modlitba ruženca a pôstu za uskutočnenie Máriiných 
plánov pokoja sa zrodila v čase vojnových konfliktov na Ukrajine, v 

auguste 2014. Stretali sme sa s tým, ako narastá nenávisť a vojna. 
Kládli sme si otázku, čo môžeme urobiť my, ako môžeme pomôcť? 

 Odpoveď sme našli v posolstvách Kráľovnej pokoja - modlitbou 
a pôstom môžete zastaviť vojny i prírodné katastrofy. 

 Keď sa modlíme a postíme za uskutočnenie Máriiných plánov po-
koja, Boh pôsobí skrze Máriu tam, kde je to najpotrebnejšie. Pridajte 

sa k nám :) 

Modlitbové spoločenstvo 

Svetlo Máriino, 

Medžugorie 
 

 

tel./fax: + 387 36 650 004 

mob. + 387 63 266 567 
gospa3@gmail.com 

K bezplatnému odberu časopisu Svetlo Máriino  

sa môžete prihlásiť na našej web stránke 

www.svetlomariino.com,   

vložením vašej emailovej adresy. 
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Viac informácií a tiež program seminárov                                                                          

nájdete na našej stránke: www.svetlomariino.com\sk. 
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1. Medzinárodný seminár  

za život (pro life) 

Blížiace sa semináre: 

MEDŽUGORIE NA INTERNETE 

 

www.medjugorje.sk 

 

www.medjugorje.ru 

 

www.medjugorje.lt 

 

www.medjugorje.lv 

 

www.medjugorje.com.ua 
 

 

www.svetlomariino.com 
 
 

6. Modlitbové stretnutie  

v Litve 

14.5.2016 v Litve, v meste Vilnius sa uskutoční  

6.modlitbové stretnutie v duchu posolstiev  

Panny Márie z Medžugoria.   

Buďme spolu v modlitbe! 
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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/

