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Boha na prvé miesto. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

2. júna 2015, Medžugorie 

cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo 

„Drahé deti, prajem si pôsobiť cez vás, moje deti, mojich 

apoštolov, aby som na konci všetky svoje deti zhromaždila 

tam, kde je všetko pripravené pre vaše šťastie. Modlím sa za 

vás, aby ste skutkami mohli obracať druhých, pretože nastal 

čas pre skutky pravdy, pre môjho Syna. Moja láska bude vo 

vás pôsobiť, poslúžim si vami. Dôverujte mi, pretože všetko, čo 

si prajem, chcem pre vaše dobro – večné dobro stvorené 

nebeským Otcom. Vy, deti moje, apoštoli moji, žijete 

pozemským životom v spoločenstve s mojimi deťmi, ktoré 

nespoznali lásku môjho Syna, ktoré ma nevolajú matkou, ale 

nebojte sa vydávať svedectvo o pravde. Ak sa vy nebojíte 

a odvážne svedčíte, pravda bude zázračne víťaziť, ale 

zapamätajte si – v láske je sila. Deti moje, láska je pokánie, 

odpustenie, modlitba, obeta a milosrdenstvo. Ak budete vedieť 

milovať, budete skutkami obracať druhých, budete umožňovať 

svetlu môjho Syna prenikať duše. Ďakujem vám! Modlite sa za 

svojich pastierov. Oni patria môjmu Synovi, on ich pozval. 

Modlite sa, aby vždy mali silu a odvahu vyžarovať svetlo 

môjho Syna”.    
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

MODLITE SA A VERTE V SILU MODLITBY 

Všetky posolstvá Panny Márie sú 

preplnené pozvaniami k modlitbe. 

Panna Mária ako matka vie, že len 

modlitba udržuje nažive náš vzťah 

s Bohom. Dobre je pripomenúť si 

niektoré z jej pozvaní k modlitbe, aby 

sme v sebe oživili a prebudili túžbu po 

modlitbe t.j. po Bohu: „Drahé deti! 

Dnes vás  vše tkých pozývam 

k modlitbe, drahé deti, nemôžete pocítiť 

ani Boha, ani mňa, ani milosti, ktoré 

vám dávam... Pozývam vás, aby vaša 

modlitba bola radostným stretnutím 

s Pánom. Nemôžem vás všetkých viesť, 

až kým vy sami nepocítite v modlitbe 

radosť... Nemôžete pochopiť koľkú cenu 

má modlitba, kým sami nepoviete: 

teraz je čas na modlitbu, teraz pre mňa 

nie je dôležité nič iné, teraz pre mňa 

nie je dôležitá žiadna osoba okrem Bo-

ha.“ 

 Túžbou Panny Márie je oživiť náš 

vzťah s Bohom a udržať ho živým. 

Jediné, čo Ježiš žiadal od svojich 

učeníkov je viera. Vieru treba živiť, 

udržiavať a pestovať. Viera je spojená 

s modlitbou. Strácanie viery sa začína 

zabudnutím na modlitbu. Kto sa viac 

nemodlí  stal sa neveriacim.  Nie 

v tom zmysle, že nevyznáva Boha, ale 

jednoducho preto, že opustil oblasť, 

v ktorej sa odohráva spoločenstvo 

s ním. Boh, ktorý nie je prítomný 

v modlitbe sa stáva nereálnym 

a ďalekým. Ostáva v našej pamäti ako 

idea alebo nejaké vzdialené božstvo. 

Keď niet modlitby, Boh sa viac ne-

do t ýka  s rdca  a  n e zavä zu j e 

k pôsobeniu.  

 Všetci  duchovní učitelia sa zjed-

nocujú v tom, že modlitba je ťažká 

a náročná. Cirkevní otcovia hovorili, 

že modlitba je najväčšie umenie. Aj 

svätý Pavol hovorí: „nevieme ako sa 

máme modliť“. Modliť sa učíme 

modlením. Mnohým sa nedarí modliť 

a preto prestanú. Niektorí zanecháva-

jú  modlitbu po tom, čo sa snažili a 

„uvideli“, že modlitba je zbytočná 

a neplodná. Väčšina kresťanov nachá-

......Podstata modlitby Podstata modlitby 

je vje v  odovzdávaní odovzdávaní   

Bohu, aby očistil Bohu, aby očistil 

naše oči pre správny naše oči pre správny 

pohľad na celú pohľad na celú 

skutočnosťskutočnosť......  
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od začiatku v modlitbe s Cirkvou. Cez 

modlitbu vchádzame do spoločenstva 

lásky s Ježišom a jeho Matkou. Len 

modlitbou zostávame v životnej spoji-

tosti s Duchom, ktorý preniká Cirkev. 

Kresťan, ktorý sa nemodlí, nemôže 

načúvať  podnety Ducha Svätého.  

 Skutočná modlitba nás vždy odd-

eľuje od nás samých, očisťuje nám 

pohľad, ktorým uvidíme biedu sveta 

a rozšírime svoje modlitby na všetkých 

tých, s ktorými sa Pán stotožňuje: a to 

sú najmänší, utláčaní, poslední, 

blúdiaci, mučení.  

 Na overenie správnosti našej 

modlitby je dobré opýtať sa, či preniká 

moju každodennosť, moje myslenie 

a konanie, pozerám na ľudí Božími 

očami? Ak ma modlitba nemení, po-

tom neprekonala svoju povrchnosť. 

Ostala niekde mimo. Ak na druhých 

vidím len ich tiene a slabosti, potom 

ich nevidím tak ako ich vidí Boh. Pod-

stata modlitby je v odovzdávaní Bohu, 

aby úplne obsiahol a premenil náš ro-

zum a srdce, aby očistil naše oči pre 

správny pohľad na celú skutočnosť. 

dza dôvody, ktoré ospravedlňujú ich 

zanedbávanie modlitby: nedostatok 

času,  zrýchlený životný rytmus, 

životné starosti, neschopnosť nájsť si 

pokojné a tiché miesto. Takto sa 

modlitba stane „luxusom“ pre 

„svätuškárov“, ktorí „nemajú nič na 

práci“.  

 N a pr i e k  t om u  v š e t k é m u  

v človeku ostane túžba a potreba po 

modlitbe. Vedomosti o Bohu nie sú 

dostačujúce. Musíme nadviazať kon-

takt s Bohom. Aj učeníci pozorujúc 

Ježiša pochopili ako sa dovtedy nikdy 

nemodlili alebo nevedeli čo je to 

modlitba. Samotný Ježiš sa modlí 

a pozýva svojich učeníkov, aby sa 

modlili s ním. Na vrchu Tábor po 

Ježišovej modlitbe sa otvorili nebo 

a  b o l o  p o č u ť  O t c o v  h l a s . 

V Getsemanskej záhrade Ježiš pozýva 

trojicu apoštolov. „Modlite sa, aby ste 

neprišli do pokušenia!“ (Lk 22, 40).  Po 

vzkriesení sa apoštoli modlia spoločne 

s Máriou, Ježišovou Matkou, jed-

noducho a vytrvalo očakajú Ježišovo 

prisľúbenie – Ducha Svätého. Mária je 

Modlitba 
 
Panna Mária, Matka viery a modlitby. Ty si bola vytrvalá v modlitbe 

s apoštolmi v dvorane poslednej večere očakávajúc Ježišovo prisľúbenie. Celý 

tvoj život bol modlitbou a odovzdanosťou. Celý svoj život si vložila do dvoch viet: 

„Hľa, služobnica Pána“ a „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Do konca si 

ostala vernou, vytrvalou a neúnavnou. Vďaka ti, že nás ani dnes neopúšťaš, ale 

chceš nás viesť cestami, ktoré sú úzke, ale vedú k životu. Chceme sa od teba 

učiť modliť sa. Chceme sa modliť s tebou. Nauč nás svojím materinským 

nepoškvrneným srdcom odovzdávať svoj život a každý svoj deň do Božích rúk. 

Nech Božia milosť na tvoj príhovor prebudí a oživí v nás všetko, čo zaspalo a čo 

je bez života, ktorý prichádza od Boha. Do tvojich rúk odovzdávame seba, naše 

rodiny, komunity, Cirkev a celý svet. Amen. 

 

Fra Ljubo Kurtović 
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v našom živote. Všetko je možné, tomu, 
kto verí; neboj sa len ver; tvoja viera ťa 

uzdravila. Modlitba slovami evanjelia, 
hľadanie Ježišovho srdca za nimi 

pos i lňu je  našu  v i e ru  v  j eho 
všemohúcnosť .  I  v  Már i iných 

posolstvách počujeme podobne: „Znovu 
vás pozývam k viere. Moje materinské 
srdce si praje, aby boli vaše srdcia 
otvorené, aby im mohlo povedať: ver! Deti 
moje, viera je jediná, ktorá vám  
v životných ťažkostiach dá silu. Ona vám 
obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja 
som s vami“ (2.10.2008). 

N i e k e d y  s a  o d u š e v n e n í 
Ježišom, dobrým rozhodnutím „modliť 
sa a veriť“ rozbehneme ako Peter po 

vode, zapochybujeme a zrazu pád. 
Ježišovou rukou, ktorá nás dnes 

vyťahuje z vody je Mária.  
Veriť nás učí na kolenách. 

Nexistuje iný spôsob. Bezhranične veriť 
môžeme iba tomu, o kom vieme, že nás 

miluje. Modlitba je rozhovor s tým, 
o kom vieš, že ťa miluje, hovorí svätá 

MODLITE SA A VERTE V SILU MODLITBY  

Koľko nádeje nám dnešným 

posolstvom znovu prináša Mária. Také 
jednoduché a súčasne také hlboké  – 
„modlite sa a verte v silu modlitby“. 
Pritom sa môžeme zamyslieť, aká je 

naša modlitba a čo spôsobuje. Stretáme 
sa v nej s rôznymi ťažkosťami. Niekedy 

je únavná, a preto akákoľvek zámienka 
vynechať ju je veľmi vítaná. Zdráhavo 

s ňou začíname, s radosťou ňou 
končíme – hovorí jeden učiteľ modlitby. 

Niekedy sa modlíme, aby sme mali 
„pomodlené“, niekedy zasa bľaboceme 

ako pohania alebo sa predvádzame ako 
farizeji. A inokedy sa prestávame modliť 

lebo Pán nedáva to, o čo prosíme a zdá 
sa nám to zbytočné. Sme slabí, unavení, 

roztržití, nemáme čas... A tu prichádza 

Mária, chce nás osviežiť, prebudiť a 
s radosťou nás  pozýva – „modlite sa  a 
verte v silu modlitby“. To je pozvanie ako 
motto do dnešných dní. Opakuje nám 

Ježišove slová materinským spôsobom, 
pripomína to, čo zabúdame. V evanjeliu 

sa opakujú scény podobné udalostiam 
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Modlitba:  

 
Ďakujeme ti Pane, za toľké milosti, ktoré nám daruješ skrze Máriu. V jej 

srdci sa otvárame pre tvoju lásku. Božia láska príď, premieňaj nás, napĺňaj 
nás, aby sa neustále odohrávalo to, k čomu nás volá Mária – víťazstvo lásky. 
Posilni našu vôľu, vieru, vytrvalosť v modlitbe prosiť o tento dar. Amen.  

 

Terézia Gažiová 

lásku. A najnáročnejšie: dávaj moju 
lásku druhým.“ Panna Mária si praje, 

aby sme láskou získavali ľudské srdcia 
pre Božie kráľovstvo. Je to náročné, ale 

nie je to nemožné. Pozvaní sme pracovať 
na sebe, znovu a znovu vracať sa 

k tomu, čo ostane večne a nikdy 
nezanikne  - k láske. Prijímame ju 

v Eucharistii, modlitbe, svätej spovedi, 
v evanjeliu,v pôste, v konaní dobra. 

Každý deň sú pred nami jednoducho 
nové výzvy, situácie, ľudia. V jednom 

z posledných posolstiev Panna Mária 
hovorí: „Nedovoľte, aby druhí pozerajúc 
na vás a váš život, nezatúžili spoznať 
mô jho Syna“ .  Nesieme ve ľkú 

zodpovednosť. Ona nechce, aby sme 
priveľa hovorili. Chce, aby hovoril náš 

život, aby sme sa učili hovoriť svojimi 
skutkami lásky. Prosí nás vo svojich 

posolstvách, aby každý náš krok bol 
odrazom Božej lásky. Vizionárka 

Mir jana  nám odovzdáva svo ju 

skúsenosť: „Keď sa ma ľudia pýtaju, čo 
je najväčšou túžbou Panny Márie, 

a najväčším posolstvom, odpovedám – 
láska.“  

Modlime sa denne za dar Božej 
lásky spolu s Máriou. 

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 06. 06. 2015.  

V tento mesiac sa budeme  

ďakovať za 34 rokov milosti prítomnosti       

Kráľovnej pokoja v Medţugorí a modliť sa                        

za nové povolania  

Terézia Avilská. Mária nás učí tomu 
pomaličky, postupne, ale vytrvalo a 

zodpovedne. Denne budovať vzťah 
s Pánom ako s najlepším priateľom.  

Nájsť si čas na modlitbu napriek 
všetkému, čo nás zastavuje a rozhodnúť 

sa pre modlitbu je veľké víťazstvo. To je 
cvičenie. Postupne pomaličky vzniká 

návyk a sila viery v modlitbu. Modliť sa 
znamená riešiť život s Ježišom. Pozerať 

sa na všedné i výnimočné udalosti 
s Ježišom. Modliť sa a veriť znamená 

stavať dom na skale.  

„Otvorte svoje srdcia, aby vás Boh 
naplnil svojou láskou“, pozýva nás ďalej 
Mária,  - a potom bude naše svedectvo 

s i l n é ,  r ad o s ť ou  p r e  d ru hý ch 
a prepletené Božou nežnosťou. Raz sa 

pýtali Márie Pavlovičovej, vizionárky, 
ktoré posolstvo je podľa nej najkrašie a 

najnáročnejšie. Ona odpovedala: „Keď 
mi Panna Mária povie, dávam ti svoju 

 

...Modlitba slovami evanjelia, 

hľadanie Ježišovho srdca za  

nimi posilňuje našu vieru... 
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NOVÉNA K 34. VÝROČIU NOVÉNA K 34. VÝROČIU   

ZJAVENÍ PANNY MÁRIE ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŢUGORÍV MEDŢUGORÍ  

Drahí priatelia, pozývame Drahí priatelia, pozývame 

vás  k spoločnej modlitbe  vás  k spoločnej modlitbe  

novénynovény      

k Panne Márii ako k Panne Márii ako 

poďakovanie za všetky poďakovanie za všetky 

milosti, ktoré sme prijali milosti, ktoré sme prijali 

prostredníctvom jej prostredníctvom jej 

príhovoru pred príhovoru pred 

Najvyšším. Najvyšším.   
  
  

Novénu sa začíname Novénu sa začíname 

modliť spoločne modliť spoločne 

ss  farnosťou Medžugorie                                 farnosťou Medžugorie                                 

15. júna 2015.  15. júna 2015.  
Počas novény budeme tí, Počas novény budeme tí, 

ktorí žijeme vktorí žijeme v  Medžugorí, Medžugorí,   

vystupovať každý deň na vystupovať každý deň na 

Podbrdo a takto sa Podbrdo a takto sa 

vv  modlitbe spájať modlitbe spájať   

spolu sspolu s  vami. vami.   

 

   

Novéna pozostáva zNovéna pozostáva zNovéna pozostáva z   modlitby ruženca, a to na tieto úmysly:modlitby ruženca, a to na tieto úmysly:modlitby ruženca, a to na tieto úmysly:   

 

1. deň -  modlime sa za vizionárov 

2. deň - modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie 

3. deň - modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie 

4. deň - modlime sa za zodpovedných v Cirkvi 

5. deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí 

6. deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria 

7. deň - modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh  

prostredníctvom Medžugoria 

8. deň - modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete, 

ktoré sú spojené s Medžugorím 

9. deň - modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja 
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VERTE... 

 

„...Milé deti, verte, modlite sa                 

a milujte a Boh vám bude 

nablízku. Daruje vám                        

všetky svoje milosti,                            

ktoré od neho žiadate…“  

25/10/2005 

 

„...Dnes vás chcem všetkých 

pozvať, aby sa každý z vás 

rozhodol pre raj. Cesta je ťažká 

pre tých, čo sa nerozhodli pre 

Boha. Drahé deti, rozhodnite sa              

a verte, že Boh sa vám ponúka               

vo svojej plnosti…“                                

                                 25/10/1987 

 

„...Modlite sa a verte, milé deti, 

Boh vám dáva milosti, ale vy ich 

nevidíte. Modlite sa a budete ich 

vidieť. Nech váš deň napĺňa 

modlitba a vďaka za všetko,                

čo vám Boh dáva…”                                                      

25/10/2002 

 

„...Aj dnes vás pozývam k 

modlitbe. Milé deti, verte, že 

jednoduchou modlitbou možno 

konať zázraky. Prostredníctvom 

modlitby otvárate svoje srdce 

Bohu, a on robí zázraky                         

vo vašom živote…“ 

                                 25/10/2002 

 

“...milé deti, verte a modlite sa, 

aby vám Otec rozmnožil vieru, a 

potom proste o to, čo potrebujete. 

Ja som s vami. Teším sa vášmu 

obráteniu a ochraňujem vás 

svojím materinským plášťom…” 

   25/04/1988 
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

Objavila si chlieb, ale mala si 

skúsenosti aj s vodou?  

  
Naozaj som dlhý čas kládla dôraz na 

chlieb a vždy som hlbšie chápala, prečo 
chlieb. Rozmýšľanie o vode sa vo mne 
prebudilo na sviatok Pánovho krstu. 
Pocítila som hlbokú túžbu byť kresťankou 
a vojsť do hĺbky kresťanstva, aby som 
videla, ako žili prví kresťania, akú silnú 

vieru mali, čo všetko vydržali za to, že 
hľadeli na Krista. Začala som sa učiť od 
nich. Kedykoľvek pijem vodu počas pôstu, 
vidím pred sebou Pánov krst aj krstnú 
vodu. Tá voda je svätená. A vždy, keď 
pijem vodu, v ušiach mi zaznejú slová 
žalmu: „Úplne zmy zo mňa moju vinu 
a očisť ma od hriechu!“ Skúsenosť sa 
prehlbuje aj s chlebom a keď ho lámem, 
v srdci sa mi objavujú slová: „Môj Boh je 
chlieb, ktorý sa láme a rozdáva.“ Tak sa 
dni pôstu stávajú neprestajnou 
modlitbou! 

Nezabudnuteľná je skúsenosť, keď 
som ako niečo zvláštne pocítila kvapku 
vody, ktorú kňaz nalieva do kalicha, aby 
ju zmiešal s vínom. Tá kvapka je pre mňa 
mi výzvou a pozvaním, aby som sa stala 
malou a čistou ako ona. Odvtedy ešte 
väčšmi túžim po očistení a čistote a srdce 
opakuje: „Umy ma, očisť ma, pokrop 

ma...!“ 
  

Čo by si ešte chcela odkázať 
rehoľníkom a rehoľníčkam? 

  
Jednoducho, aby sme boli kresťanmi, 

aby na nás bolo vidieť, že sme kresťania. 
Všetci potrebujeme čistotu, aj všetok ľud, 
aby sme sa očistili od preklínania, drog, 
sporov  a  hádok ,  v zá jomného 
odsudzovania. Ak sa budeme správať 
takto, nikto nás nebude pokladať za 
kresťanov. Mojím želaním je oživiť pôst, 
zakúsiť Božiu prítomnosť. Je to možné. 
Boh nás neprestajne chce očisťovať, 
môžeme žiť ako prví kresťania. My 
zasvätení musíme byť v zasvätenom ľude 
znamením lásky a pokoja, aby sme ešte 
väčšmi slúžili ľudu na Božiu slávu. 
Postime a modlime sa, aby sme neboli 
v pokušení žiť len pre seba, ale aj pre 
blížnych. Všetkým sľubujem, že ich 
zahrniem do svojich pôstov a modlitieb, 
a dúfam, že Pán nás urobí hodnými, aby 
sme boli svedkami jeho eucharistickej 
lásky a šírili pokoj. 
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POSTITE SA SRDCOM 

 II. Skúsenosť pôstu 
 

2. 2. Svedectvo rehoľníčky 

(pokračovanie...) 
 

Hovorila si o zmene svojho vzťahu 

k iným? 

  
Veľa sa zmenilo. Nedá sa to ani 

slovami vyjadriť. Rada by som sa podelila 
o radosť a skúsenosť Boha so všetkými, 
bez ohľadu na to, čo si podaktorí budú 
o mne myslieť. Čokoľvek hovorím, 
podstupujem isté riziko, ale nebojím sa. 
Zo skúsenosti lásky k blížnym som najprv 
spoznala svoje slabosti. Všetko vyjde na 
svetlo Božie. Keď si uvedomím nejaký svoj 
nedostatok, ktorý som kritizovala na 
niekom, potom sa mi ľahšie odpúšťa 
a môžem ho milovať. Preto neodsudzujem 
druhých a chápem každú slabosť. To sú 
milosti, ktoré sa získavajú pôstom. 

  
V spoločenstvách sa v tomto čase 

nepostí. Ako tvoje spoločenstvo prijalo 
tvoj pôst? 

  

Na začiatku som narazila na ťažkosti 
aj na odpor, a to najmä preto, lebo si 
mysleli, že kvôli pôstu sa mi niečo stane, 
že ochoriem. Mala som však silu vytrvať 
na svojej ceste, verná Panne Márii. Verím, 
že je to Božia vôľa a že Panna Mária by 
nežiadala niečo nemožné. Treba byť 
rozvážny, piť dosť tekutín. Moja 
skúsenosť potvrdila, že som dosť odolná 
a že pre mňa vôbec nie je nebezpečné 
postiť sa. Počas pôstu sa telo stane akoby 

ľahším, môžem sa 
oveľa viac modliť aj 
p r a c o v a ť ,  v i a c 
vydržím. Oddanosťou 
Bohu v čase pôstu 
všetko prekonám. Deň 
pôstu je pre mňa vždy 
aj dňom modlitby 
a poklony, a to je 
súčasť môjho života. 
Keď sa nepostím, 
cítim ťarchu tela, 
nevládzem ísť ďalej, 
unavím sa. 
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Láska je cesta, ktorú Boh určil do 

neba, hoci nie je ľahká ako každá cesta k 

dokonalosti. Láska niečo stojí, musí niečo 

stáť. Vyžaduje si námahu a sýti sa ňou. 

Všetko, čo má cenu, niečo stojí. Ale zá-

roveň všetko, čo niečo stojí, prináša ra-

dosť. Krásna láska, ktorú sa treba naučiť, 

ktorá niečo stojí, ktorá si vyžaduje obetu 

a sebaovládanie, ba aj celopalnú obetu, 

dáva akúsi predchut neba. Po rokoch 

námahy láska prechádza do štádia hĺbky, 

ticha, pokoja a radosti a prináša jed-

noduché uvedomenie si toho, že sme spo-

lu, chceme byť spolu, pretože je nám spo-

lu dobre. 

A stále chceme byť spolu, 

naveky! ...myšlienka na nebo by mala byť 

radostnou myšlienkou, pretože nás čaká 

naplnenie toho všetkého, po čom sme 

túžili, ak to bolo dobré. Ale nebo si tu na 

zemi treba zaslúžiť. Ešte máme čas! 

...Nebo nie je natoľko odmena, 

nakoľko je skôr splnením plánu. V logike 

krásnej lásky musí byť na konci nebo, 

pretože ako inak by mohla láska pretrvať 

do večnosti?  

Jednoducho nebo, večné šťastie, je 

pokračovaním tej istej cesty, akou je tu 

na zemi láska, ktorá je plná údivu a ob-

divu voči Božiemu dielu; je naplnením 

Božieho plánu. Láska nemá v Bohu svoj 

koniec, ale svoj vrchol - apogeum lásky! 

Myšlienky sú vybrané z knihy: Rodinám, 

aby boli silné v Bohu…,Wanda  

         Póltawska  (SALI-FOTO, 2010). 
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,,Ani oko nevidelo, ani ucho 

nepočulo, ani do ľudského srdca 

nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí 

ho milujú." 

Vieme vôbec niečo o nebi? Dejiny 

"krásnej lásky", ktorej Svätý Otec venuje 

svoj List rodinám, sa musia zavŕšiť prícho-

dom do neba. Toto je Božia logika - človek, 

ktorý je stvorený z lásky, má skrze lásku, 

ktorú uskutočňuje na zemi, skrze krásnu 

lásku dôjsť do večného neba, ktoré mu 

Boh sľúbil! 

Ľudská predstavivosť tu končí, 

pretože nevie, kde a aké je to sľúbené nebo 

- najväčšie tajomstvo z veľkých tajomstiev! 

Je sľúbené. Ježiš Kristus ho konkré-

tne sľúbil ako definitívny cieľ ľudskej po-

zemskej púte životom. Nebo, ktoré je pre 

tých, ktorých spája veľká krásna láska, 

musí byť spoločné, pretože oni chcú byť 

spolu!  

Nebo!? ...Nebo, nebo je plné, ale 

nielen nebo! Malej Hyacinte Panna Mária 

vo Fatime ukázala peklo. A bol to natoľko 

hrozivý pohľad, že malé dievčatko odvtedy 

robilo všetko, čo mohlo, všemožne sa 

umŕtvovalo, aby zachránilo "úbohých 

hriešnikov" pred peklom. Nebo a peklo - 

dva póly na konci dejín, len tieto dve 

možnosti!  

Svätý Otec v Liste píše, že sa budeme 

zodpovedať, že nás budú súdiť naše 

skutky - naša láska, dobrá alebo zlá, krás-

na alebo hriešna.  
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RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…   

List Jána Pavla II. je veľkou výzvou ku krásnej láske, ktorá jediná môže            

dať nielen pozemskú, ale aj večnú radosť. A opravdivá láska, ktorá                      

spája vnútorných ľudí, čiže ľudské duše, v ktorých prebýva, nezanikne,                         

ale ustavične rastie a má moc pretrvať vo všetkých životných skúškach. 

   POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI 
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SVEDECTVO 
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„Mama, ty si mi dala 

ten najkrajší darček 

v živote – tento 

týždeň tu!“ – takto 

jedno dievča 

ďakovalo svojej 

mame, že ju pozvala 

zúčastniť sa na 

seminári pôstu 

v Medžugorí. 
 

Od 3. do 8. mája sa v Medžugorí 

v dome určenom na duchovné cvičenia 

„Domus Pacis“ uskutočnil seminár 

pôstu, modlitby a mlčania. Tentokrát to 

bolo pre skupinu z Litvy, ku ktorej 

sa pridalo aj niekoľko ľudí z Ruska, 

Bieloruska a Ukrajiny. 
 

Čo je seminár pôstu, modlitby 

a mlčania? 
  

Duchovnú obnovu pôstu, modlitby 

a mlčania začal v Medžugorí prvýkrát 

organizovať páter Slavko Barbarič. 

Úplne prvý seminár sa uskutočni 17. – 

23. novembra 1991. Môžeme povedať, 

že je to „ život s chlebom a vodou 

v modlitbe.“    
 

Ako prebieha tento seminár? 
 

Seminár sa začína v pondelok ráno 

a trvá do piatka rána. Každý deň sa 

začína sv. omšou v kaplnke, ktorá je 

v dome. Raňajky, obed a večera sú 

v spoločnej jedálni. V pozadí hrá 

pokojná meditatívna hudba a účastníci 

sa neponáhľajú, môžu jesť chlieb, piť 

vodu alebo čaj. Takto sa učíme 

„pobudnúť za stolom“, podobne ako 

Ježiš. Rozjímať nad tajomstvom chleba; 

od pozemského chleba k nebeskému. 

Odkrývame jednoduchosť a hodnotu 

chleba.  

Každý večer sa zúčastňujeme 

večerného modlitbového programu vo 

farskom kostole (modlitba ruženca, sv. 

omša, modlitba za uzdravenie tela 

a duše, a v určité dni animovaná 

adorácia). 

 

     MESIAC MÁJ V ŠKOLE PANNY MÁRIE  

Páter Slavko obyčajne hovoril, že 

v Medžugorí, v ktorom navonok nie je 

nič príťažlivé, sú 3 hlavné miesta. Sú 

to: kostol sv. Jakuba a 2 hory – 

Podbrdo a Križevac. Jedna z nich – 

Podbrdo – je podľa jeho slov „hora 

Mamy“ alebo „Betlehem“ – miesto, kde 

sa všetko začalo. Hora s ružencom 

v rukách, cez ktorého modlitbu nás 

Panna Mária vedie k svojmu Synovi. 

Druhá hora – Križevac – rozjímanie 

o Ježišovej krížovej ceste. Posledným 

zastavením na hore Križevac je 

vzkriesenie Ježiša.  Učí nás to, že kríž 

vedie k vzkrieseniu, víťazstvu. Počas 

semináru skupina vystupuje na obe 

hory.  

Seminár vedie jeden z miestnych 

kňazov - františkánov. Každý deň vedie 

2 prednášky na duchovné témy. 

Seminár pre skupinu z Litvy viedol 

páter Marinko Šakota. Prednášky boli 

venované témam ako:  
Pôst v škole Panny Márie; Pôst 

a modlitba srdcom; Kríž a prijatie 

ťažkostí ,  kr ížov nášho ž ivota; 

Odpustenie; Božie slovo a život podľa 

neho atď. 

Účastníci semináru mali tiež 

možnosť dávať otázky.  

Počas semináru je v kaplnke 

organizovaná tichá adorácia. Je to 

príležitosť k osobnej modlitbe a poklone 

Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. 
 

Čo som zažil na seminári? 

(Niekoľko svedectiev účastníkov) 
 

„Najviac sa ma dotklo slávenie 

Eucharistie a adorácia v kostole počas 

večerného programu. Dostala som 

odpovede na všetky otázky, ktoré ma 

znepokojovali. Ježiš 

odpovedal s humorom 

b e z  z b y t o č n ý c h 

p o z n á m o k . 

Najdôležitejšie slová, 

k t o r é  s o m  s i 

z a p a m ä t a l a  s ú : 

„Prijmi, raduj sa 

 

 
3.-8. máj: 
seminár 
pôstu, 

modlitby              a mlčania  
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a ďakuj“. V srdci som pochopila ako 

veriť, ako prijímať tento veľký dar.“   

Juradi 
 

„V Medžugorí som prvýkrát a počas 

tohto týždňa boli veľmi ťažké momenty, 

neznesiteľné. Počas ruženca vo 

večernom programe som sa prechádzala 

a všetko ma rozčuľovalo, každý zvuk. 

Zrazu všetko stíchlo, bolo úplné ticho. 

Pomyslela som si: „Ó, konečne ticho, 

ako dobre.“ A zrazu som začula 

vnútorný hlas: „Prečo nekľačíš?“ V tú 

chvíľu som ničomu nerozumela, a až po 

večernom programe som sa dozvedela 

o tom, že 17.40 prichádza Panna 

Mária... 

 Pán tak pôsobí, že Mária sa o nás 

stará ako o malé deti: hovorí, čo robiť 

a  d o k o n c a ,  č o  u r o b i ť 

v najkaždodennejších situáciách...“ 

 Marija 
 

„Už mnohé roky organizujem púte 

do Medžugoria. Keď organizuješ 

skupinu, veľmi sa pri tom unavíš 

a vôbec nič sa ti nechce organizovať. 

Prežívaš nepochopiteľné utrpenie 

a únavu. Tentokrát som rýchlo našla 50 

ľudí, a potom, keď som objednala 

autobus, na zozname zostalo len 16 

ľudí, ostatní sa odhlásili a rozhodla som 

sa všetko zrušiť. Povedala som, že 

nepôjdem. Zrazu som začula hlas: „Ako 

sa opovažuješ, v tomto zájazde sa 

zhromaždia moj i  najodvážnejš í 

bojovníci“. V ten večer zavolali z Grodna, 

že pôjdu 4 osoby. Znovu som začala 

organizovať skupinu, dôležitý je každý 

človek.  

Satan veľmi nechce, aby ste 

putovali do Medžugoria. V čase 

organizovania púte sa vždy odohráva 

vnútorný boj, nejaký nepokoj. Na 

začiatku sa ľudia prihlasujú a na druhý 

deň sa odhlasujú bez toho, aby 

vysvetlili dôvody. Niekedy do poslednej 

chvíli nevieš presne, kto ide.  

T e n to  r ok  b o l a  p r e  m ň a 

neobyčajnou krížová cesta. Zapamätala 

som si hlboké zamyslenia každého 

zastavenia.“  

Danuta 
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„Najcennejší dar, ktorý som tu 

dostala od nebeskej  matky je viera. 

Pocítila som Ježišov dotyk a modlila som 

sa so slzami v očiach. 

 Spomenula som si na slová sv. 

Faustíny: „ Slzy sú milosťou, ktorá 

umožní sústrediť sa v sebe. Je to veľmi 

zaujímavý detail života.“   

Regina 
 

„Medžugor ie  j e  nádhernou 

príležitosťou spoznať seba. Toto bol 

týždeň intenzívneho vnútorného rastu. 

Tu pozeráš na tie isté obyčajné, 

každodenné veci, no oveľa hlbšie. 

Nevraciame sa domov takými istými. 

Akoby vieme, že láska môže všetko. 

Môžeme zmeniť vzťah ku všetkému  a so 

všetkými... 

 Pochopila som, že každý deň sa 

musím obracať vo viere nerobiac nikomu 

žiadne výčitky: ani sebe, ani druhým. 

V tomto živote sa musíme stávať 

maličkými a nepovyšovať sa. To 

pomáha mať úctu k ľuďom. Ďakujem 

všetkým za úsmev. Dnes si vyberám 

Máriu za svoju duchovnú mamu a jej 

Syna Ježiša.“  

Irena 
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Viac fotografií a svedectiev nájdete 

na: www.svetlomariino.com  

http://www.svetlomariino.com/
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23.mája, na vigíliu Zoslania Ducha Svätého,  

Panna Mária zhromaţdila svoje deti na modlitbu                
za uskutočnenie jej plánov pokoja a jej úmyslov 

v kostole sv. Márie Magdalény v Rige. V tomto roku     
sa toto stretnutie stalo medzinárodným, pretoţe tu 

boli zastúpené Lotyšsko, Litva, Rusko, Bielorusko, 
Slovensko, Ukrajina, Rakúsko a dokonca aj 

Moldavsko. Úprimne ďakujeme Bohu za kaţdého,   
kto sa v tento deň modlil spolu s nami! 

 

 

 

23. máj: 

modlitbové 

stretnutie v 

Lotyšsku 

„Po modlitbovom stretnutí mi v srdci 
ostali radosť a pokoj. Zvlášť  na mňa 
zapôsobila sv. omša, adorácia, 
svedectvá. Veľká vďaka všetkým, ktorí  
zorganizovali toto stretnutie; všetkým, 
ktorí sa spolu s nami modlili.“  

O. Eduard, Bielorusko 
 

„Bola som ako na nebi. Nikdy 
predtým som si neuvedomovala úlohu 
Panny Márie, ktorú má v Božom pláne 
spasenia ľudstva. Modlila som sa k nej 
len preto, že tak robia všetci. A teraz 
viem, kto je a čo odo mňa očakáva, 
pretože som ju stretla, živú na tomto 
stretnutí.“  

Vanda, Lotyšsko 
 

„Veľmi ďakujeme našim bratom 
a sestrám z Lotyšska za srdečné prijatie 
a organizáciu tohto modlitbového 
stretnutia. Radosť napĺňala srdce, že ľu-
dí z rôznych krajín  zjednotila spoločná 
modlitba a túžba spolupracovať 
s Máriou. Prednášky Gottfrieda a Terky 
mi priblížili Máriu. Teraz sa  mi chce ešte 
viac modliť a pracovať nad svojím 
obrátením.“  

Janina, Bielorusko 
 

„Doteraz som si myslela, že svätosť 
je údelom vyvolených. Myslela som si, že 
som natoľko nedokonalá, že sa 

nemôžem stať svätou. A na stretnutí sa 
so mnou stalo niečo  neočakavané. Keď 
sa Gotfried spýtal: „Chcete sa stať 
svätými?“, ani som nezbadala ako som 
vykríkla: „Áno“. Chcem kráčať cestou 
svätosti, pretože som pochopila, že 
s Máriou je to možné. Ona nás nie len že 
pozýva ísť touto cestou, ale nám aj 
ukazuje ako to uskutočniť. Na tomto 
stretnutí ako nikdy predtým som pocítila 
prítomnosť Panny Márie.“  

Jekaterina, Lotyšsko 
 

„Kaliningradská modlitbová skupi-
na v duchu Medžugoria „Svetlo Máriino“ 
má v tomto roku 9 rokov. V takomto 
významnom období  sme sa zúčastnili V. 
medzinárodného stretnutia v Rige. 

 Po stretnutí v Rige mi v srdci ostali 
Gottfriedove slová: „Nezabudnite Bohu 
ďakovať za to, že ste katolík, prosiť 
Ducha Svätého za dar Božej lásky, aby 
sme sa o ňu mohli deliť s druhými 
a pamätať na dôležitosť odpustenia, 
nech by to bolo akokoľvek ťažké“. Pre 
nás všetkých to nie je jednoduché 
a Terka o tom povedala: „Zjednocujúc 
svoje utrpenia s Kristovým utrpením, 
dávame našim utrpeniam iný zmysel, 
meníme sa“. Oduševnila ma kázeň 
mladého kňaza otca Rodiona. Hovoril 
o svojich „spoznaniach“: „Duch Svätý je 
tiež osoba, to znamená, že sa na neho 
môžem obrátiť: „Ty, príď, Duchu Svätý, 
premeň ma, daruj mi Božiu lásku!““ 
A ešte: „Zamyslite sa, kde je v každom 
z nás púšť...“ 

 Srdečne ďakujem organizátorom 
za to, že „učeníci“ z Máriinej školy majú 
možnosť stretať sa, počúvať Božie slovo 
a upevňovať  sa vo viere medzi rovnako 
zmýšľajúcimi ľuďmi. Veď naša viera po-
trebuje obnovenie, ktoré aj získavame 
počas takýchto stretnutí“.  

Elena, Kaliningrad 
 

 „Toto stretnutie je zdrojom, ktorý 
naplnil smädnú dušu vierou, nádejou 
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a láskou. Duša sa obnovila. Modlitby 
v rôznych jazykoch nerozdeľovali, ale 
naopak, spájali. Zakúsila som obrovskú 
radosť byť spolu so svojimi rodnými, 
ponoriť sa do zvukov medžugorskej 
hudby a stretnúť sa s tými, ktorí nesú 
medžugorského ducha“.  

Lena, Lotyšsko 

 

„Mod l i tbové 
stretnutie sa mi 
veľmi páčilo. Terkin 
hlas napĺňal dušu 
tichou radosťou 
a pokojom. Akosi 
sa samo od seba 
stávalo jasným, že 
my všetci sme 
Božie deti, že Boh 
nás veľmi miluje 
a pre spásu nám 
posiela Božiu Mat-
k u ,  K r á ľ o v n ú 
p o k o j a .  T u 
v kostole bolo 
prítomné celé nebo 
a Mária bola našou 
mamou. Jej prítomnosť bola veľmi silná. 
Veľmi sa mi zapáčilo svedectvo mis-
ionára z Rakúska – konkrétne 
a pokojné. Bolo vidieť, že všetko, o čom 
hovoril, osobne prežil. Jeho skúsenosť 
cesty obrátenia sa dotkla mnohých 
našich sŕdc. Všetko bolo také pri-
rodzené a úprimné. Veľká vďaka Terke 
a Gottfriedovi.  

 Pre mňa bolo nové modliť sa 
v rôznych jazykoch. Všetkých to 
zblížilo, otvorilo srdcia a duše pre 
stretnutie s Bohom a Božou Matkou. 
Veľmi pekný bol spev, tiež v rôznych 
jazykoch. Veľmi sa to dotýkalo duše. 
Vďaka všetkým, kto sa zúčastnil, or-
ganizoval, pracoval a modlil sa, aby sa 
toto stretnutie uskutočnilo. Domov sme 
sa vrátili veľmi šťastní. Tiež sme pocho-
pili, že potrebné aj niečo robiť, aby sme 

sa tak nádherne a hlboko mohli modliť 
aj u nás doma, v Litve. Určite je to to, 

čo od nás chce Panna Mária, naša ne-
beská Mama.“  

Genute, Litva 
 

„Tak ako na Turíce boli apoštoli 
a učeníci zhromaždení okolo Márie, tak 
aj my sme sa zjednotili modlitbou 
a počúvaním Božieho slova na modlit-

bovom stretnutí v Rige v predvečer  Turíc 
tohto roku. Po stretnutí som nemohol 
inak opísať to, čo som prežil, len slovami: 
„Cítil som sa ako v nebi!“  Naozaj nebo 
bolo s nami a modlilo sa s nami, 
zídenými z rôznych krajín a národov, za 
dary Ducha Svätého.“  

O. Rodion, Lotyšsko 

 
„Klbko lásky, z ktorého sa cez ľudí 

nitky tiahnu do rôznych kútov zeme. 
A tieto nitky treba držať. SVETLO existu-
je. Nikomu netreba nič dokazovať. Stačí 
zjednotiť  sa v láske k nemu.“  

Dina, Rusko      
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Milí priatelia, mnohí z Vás nám písali, že           

by mali záujem o TLAČENÚ VERZIU 

mesačníka Svetlo Máriino. Aby to bolo           

možné realizovať, je potrebných aspoň               

100 záujemcov. V tomto prípade náklady 

spoločne s tlačou a poštovným sú 

celkovo 0,70 – 0,80 centov za výtlačok. 
 

Takto by Vám každý mesiac časopis Svetlo 

Máriino chodil poštou domov v tlačenej 

farebnej verzii. O tlačenú verziu SM sa  

môžu prihlásiť aj záujemcovia z Čiech. 
 

Prihlásiť sa môţete zaslaním  

Vašej adresy mailom na:  

info@svetlomariino.com,  

alebo objednať na telefónnom 

čísle: 0949 100 112  

ОZNAM 



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 týţdeň. Spoločne sa 

modlia ruţenec na úmysly Panny Márie,  

čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby 
blíţnych. Stretnutie zakončia zasvätením  

sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

Modlitbové skupiny SM 

      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. 

Prvá sobota v mesiaci 

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú 
sobotu v mesiaci. Ak je to moţné, členovia  
tento deň organizujú modlitbové stretnutie. 

Modlia sa tri ruţence, slávia sv. omšu,  

adoráciu, prečítajú rozjímanie z časopisu. 
Počas celého mesiaca sa modlíme  

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.  
 

„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/ 

 

 modliť sa tri ruţence denne; 

 rozjímať evanjelium denne; 

 postiť sa v stredu a v piatok; 

 spovedať sa kaţdý 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 týţdňa; 

 konkrétne slúţiť, pomáhať blíţnym. 

  Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com   
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   Snaţíme sa prijať do ţivota Máriine posolstvá 

Zdroj: archív SM 2x 
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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 

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/

