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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,  

 25. MÁJ 2016, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

„Drahé deti! Moja prítomnosť je darom od Boha pre všetkých  

vás a povzbudením k obráteniu. Satan je silný a chce  

do vašich sŕdc a myšlienok vniesť zmätok a nepokoj. Preto vy,  

deti moje, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol pravou cestou 

radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás  

u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

 „Drahé deti, ako Matka Cirkvi, ako vaša matka, usmievam sa,                

keď vás vidím ako ku mne prichádzate, ako sa okolo mňa                  

zhromažďujete, ako ma hľadáte. Moje príchody k vám sú dôkazom 

toho, ako veľmi vás Nebo miluje. Ukazujú vám cestu k večnému životu, 

k spáse. Apoštoli moji, vy, ktorí sa snažíte mať čisté srdce a Ježiša 

v ňom, vy ste na dobrej ceste. Vy, ktorí hľadáte môjho Syna, hľadáte 

dobrú cestu. On zanechal mnoho znakov svojej lásky. Zanechal nádej.                 

Ľahké je ho nájsť, ak ste pripravení na obetu a pokánie, ak máte 

trpezlivosť, milosrdenstvo a lásku k svojim blížnym. Mnohé moje deti 

nevidia a nepočujú, pretože to nechcú. Neprijímajú moje slová                  

a moje skutky, ale môj Syn skrze mňa pozýva všetkých. Jeho Duch 

osvecuje všetky moje deti vo svetle nebeského Otca, v spoločenstve          

Neba i zeme, vo vzájomnej láske, pretože láska privoláva lásku 

a spôsobuje, že skutky sú dôležitejšie ako slová. Preto, apoštoli moji, 

modlite sa za svoju Cirkev, milujte ju a konajte skutky lásky.                         

Aj keď je tak veľmi zrádzaná, zraňovaná - je tu, pretože pochádza                 

od nebeského Otca. Modlite sa za svojich pastierov, aby ste                      

v nich videli veľkosť lásky môjho Syna. Ďakujem vám.“  

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,  

2. JÚN 2016, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 
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samým sebe. Máriina prítomnosť cez 

zjavenia je pre nás Boží dar 

a pozvanie, ktoré čaká na našu odpo-

veď. 
 Panna Mária nás viackrát vo svo-

jich posolstvách upozorňovala na pô-

sobenie satana:  
 „Drahé deti! Satan je natoľko sil-
ný a zo všetkých síl sa snaží zničiť mo-
je plány, ktoré som s vami začala... Ak 
sa modlíte, satan vám nemôže ani len 
trochu ublížiť, pretože vy ste Božie deti 
a Boh nad vami bdie. Deti moje, ne-
bojte sa, pretože ja som s vami aj keď 
si myslíte, že niet východiska a že sa-
tan zavládol. Prinášam vám pokoj. 
Som vaša Matka a Kráľovná pokoja. 
Satan je silný, a preto sa vy, deti moje, 
vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu 
materinskému srdcu... Som s vami 
a ochraňujem vás, hoci satan chce zni-
čiť moje plány a zastaviť plány nebe-

 Svoje aprílové posolstvo Panna 

Mária začína slovami: „Moje Nepoškvr-
nené srdce krváca, keď vás vidím 
v hriechu.“ Hriech je skutočnosť, kto-

rého následky pociťujeme a prežívame 
či už vo svojom osobnom živote, alebo 

i v medziľudských vzťahoch. Hriech je 

prerušenie spojenia s Bohom, zdro-

jom života.  

 Matka, ktorá túži po živote, pl-
nosti života svojho dieťaťa nemôže os-

tať ľahostajná. Panna Mária má mate-

rinské srdce, ktoré cíti, trpí, odpúšťa, 

pozýva a túži nás povzbudiť, aby sme 
sa prebudili zo sna nevery a hriechu. 

Dlhodobosť zjavení Panny Márie nám 

hovorí o Božej láske a trpezlivosti. 

Boh nás čaká. Ale aj jeho čakanie má 

svoj koniec. To nám potvrdzuje aj Je-
žiš v rôznych evanjeliových podoben-

stvách. Boh stvoril svet a každého člo-

veka, ale nás nevydal napospas 

MOJA PRÍTOMNOSŤ JE PRE VÁS DAROM OD BOHA 

Foto: archív SM  
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ského Otca, ktoré tu chce uskutočniť.“ 
 Má r i i ne  s l o vá ,  poz va n i a 

a posolstvá nie sú nové, moderné ani 

staré, ale sú večné. Hoci možno nie je 
populárne hovoriť o satanovi v tomto 

modernom a technicky napredujúcom 

svete, Panna Mária sa nebojí upozor-

niť na rozličné pôsobenie satana. Naj-
geniálnejší satanov trik je ten, že sa 

mu podarilo presvedčiť ľudí, že nee-

xistuje. Ak satana vyženieme z viery 

a teológie, vráti sa cez poverčivosť. 

Súčasný svet sa hemží čarodejníkmi, 
vešticami, špiritistami, vykladačmi 

budúcnosti, obchodníkmi s okultnými 

predmetmi a amuletmi.  

 Výstižné sú slová pápeža Pavla 
VI. z 15. novembra 1972, v ktorej pá-

pež poukázal na prítomnosť zlého, 

v ktorom zlo nie je viac ako nedosta-

tok, ale činorodá moc, živá duchovná 

bytosť, ktorá je mravne skazená 
a deštruktívna. 

 „Pôsobenie satana sa odlišuje, 
hovorí páter Pio, od pôsobenia milosti: 
milosť osvetľuje a potešuje, kým satan 
mučí a znepokojuje... Nesmieme dobro-
voľne rozmýšľať o tom, na čom nástojí 
diabol: len ten, kto odolá, zvíťazí. Mu-
síme odstrániť  v sebe strach, skresle-
né myšlienky a sebaľútosť, ktoré 
v našich dušiach vidia len pýchu, defi-
cit pokory, pád, zlé vášne. To je sata-
nova pasca postavená s precíznym 
cieľom , aby dobré a čnostné duše 
stratili odvahu a následne  sa zastavili 
na ceste lásky.“ 
 Z Nového zákona môžeme vyčí-

tať, že satan je súčasne strašný aj 

slabý, aktívny i porazený, mocný 
i plachý, slobodný i otrok, tvrdošijný 

i pokorený. Ježiš nad ním už raz 

a navždy zvíťazil, ale jeho porážka po-

kračuje skrze ľudí, ktorí vo svojom ži-

vote kráčajú Pánovou cestou.  
 Zbrane víťazstva sú tie isté, ktoré 

použil aj Ježiš na púšti, keď ho diabol 

pokúšal. A to je modlitba, pôst 

a bezpodmienečná poslušnosť Otcovi. 

M o d l i t b a  j e  p r e j a v  d ô v e r y 

a odovzdanosti Bohu, istoty jeho pri-

sľúbeniam a prejav uvedomenia si 

vlastnej slabosti a jeho všemohúcnos-
ti. Panna Mária nám počas mnohých 

rokov jej zjavení pripomína tieto pro-

striedky v boji proti satanovi.  

 Vezmime vážne Máriino pozvanie, 
aby sme mohli zažiť Ježišovo víťazstvo 

v našich myšlienkach, srdciach 

a životoch.  

 
 Modlitba: 

 
 Panna Mária, obraciame sa 
na teba, ktorá si rozmliaždila hlavu 
hada, nepriateľa človeka i celého ľud-
ského rodu. Chceme sa modlitbou 
a vierou privinúť k tvojmu materinské-
mu srdcu, aby sme mohli byť účastní 
Ježišovho víťazstva a aby sme boli 
svedkami Ježiša, ktorý zvíťazil nad 
diablom mocou svojho kríža. Ty, Mat-
ka, ktorá si ostala verná Bohu aj 
v najväčších pokušeniach, buď s nami, 
prihováraj sa za nás u svojho Syna. 
Zvlášť ti odovzdávam, Matka, tie duše, 
ktoré sa nachádzajú v ťažkých život-
ných skúškach. Pohliadni svojim mate-
rinským srdcom na tie duše, ktoré sú 
v nebezpečenstve upadnúť do zúfal-
stva a pokušenia samovraždy. Nepre-
stávaj sa prihovárať za naše rodiny, 
ktoré sú skúšané nepokojom 
a hádkami. Vypros našim srdciam 
a rodinám pokoj, ktorý je tak veľmi   
potrebný. Amen. 

 
(M.M.) 

 

„Deti moje, nebojte sa,  
pretože ja som s vami  

aj keď si myslíte, že niet  
východiska a že satan  

zavládol. Prinášam vám  
pokoj. Som vaša Matka  
a Kráľovná pokoja...“  



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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MOJA PRÍTOMNOSŤ JE DAR OD BOHA 

 Približujeme sa k 25. júnu 2016 

a to je 35. výročie zjavení Panny Má-

rie v Medžugorí. Jej milostivá prítom-

nosť už viac ako tri desaťročia deň čo 

deň prekvapuje a pozýva k obráteniu. 

Máriina láska, svätosť, modlitba, prí-

hovor spôsobujú obrátenie. Inak nie 

je možné vysvetliť neobyčajné pôso-

benie Božej milosti v tejto “krajine zá-

zrakov”, kde sa nebo dotýka zeme. 

 Každý deň sme svedkami veľ-

kých Božích zázrakov na jej príhovor, 

tak ako kedysi v Káne Galilejskej. 

 Páter Slavko pri 13. výročí zjave-

ní Panny Márie napísal: „Buď zvele-

bený, Pane môj, za to, že k nám v ten-

to čas posielaš Máriu; buď zvelebený 

za to, že si ju urobil našou matkou a 

učiteľkou, Kráľovnou pokoja; buď zvele-

bený za každé jej zjavenie a slovo, kto-

ré vyslovila; buď zvelebený za všet-

kých, ktorí jej uverili a prijali jej posol-

stvá a snažia sa ich žiť…“ A tak by 

sme mohli pokračovať a pokračovať. 

Môžeme zvelebovať Pána a ďakovať mu 

za nespočetné srdcia, ktoré vďaka nej 

našli stratený pokoj srdca, oslobodili 

sa od hriešnych návykov, našli odpo-

veď na svoje otázky, boli uzdravení z 

nevyliečiteľných chorôb, šíria jej posol-

stvá po celom svete a prinášajú stoná-

sobnú úrodu. 

 Kto ma miluje bude zachovávať 

moje prikázania, povedal Ježiš svojim 

učeníkom. Kto miluje, Máriu bude sa 

snažiť žiť jej posolstvá. A to je prežíva-

nie evanjelia vysloveného jej materin-

ským srdcom.  

 Dnes nám Matka hovorí: „Satan 

je silný a chce do vašich sŕdc a myšlie-

nok vniesť zmätok a nepokoj. Preto vy, 

deti moje, modlite sa, aby vás Duch 

Svätý viedol pravou cestou radosti a 

pokoja. Som s vami a prihováram sa 

za vás u môjho Syna.” 

 

 
 

 
 

...Mária nerozumie, ale verí. 
Ona zakúsila silu Ducha  

a povzbudzuje i nás  
otvoriť sa pre jeho  

mocné pôsobenie... 

Foto: archív SM  
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šie, čo kedy bolo a bude – Bohočlove-

ka, a vytvorí tiež najväčšie veci, ktoré 

budú v posledných časoch. Vytvorenie 

a vychovanie veľkých svätých, ktorí sa 

objavia na konci čias, je vyhradené jej, 

lebo len táto mimoriadna a zázračná 

Panna môže v spojení s Duchom Svä-

tý m vyk on ať  ve c i  z áz r ač n é 

a výnimočné. Jedným 

z hlavných dôvodov, 

prečo Duch Svätý neko-

ná teraz zjavné zázraky 

v našich dušiach je, že 

v nich nenachádza dos-

tatočné zjednotenie so 

svojou Nevestou!“ 

 Modliť sa s Máriou 

v Duchu Svätom zna-

mená kráčať pravdivou cestou pokoja 

a radosti. Zvelebovať Pána za to, že 

odkrýva veľké veci maličkým, lebo tak 

sa mu zapáčilo. 

  

 Modlitba:  

 

 Nebeský Otče, ďakujeme ti za dar 

35. rokov Máriinej prítomnosti. Ďakuje-

me ti za všetkých, ktorí v jej prítom-

nosti zakúsili tvoju lásku. Nech bude v 

našich srdciach stále vďačnosť za 

všetko, čo konáš na jej príhovor, nech 

nám nikdy nezovšednie jej materinský 

hlas pozývajúci nás k obráteniu. Silou 

svojho Ducha otvor naše srdcia, aby 

sme boli stále schopní prijímať dary 

tvojej lásky. Požehnaj  a vráť do 

svojho otcovského náručia tých, ktorí 

sú zmietaní pokušeniami, nepokojom. 

Nech sa uskutočnia všetky plány 

pokoja prostredníctvom Márie. Amen. 

 

(Terézia Gažiová) 

 

 Tak veľmi potrebujeme počuť 

práve toto. Cítime sa bezmocní vo 

chvíľach, keď budujeme a zrazu sa 

všetko zrúti. Mnohé veci nás rozčarú-

vajú, strácame nádej, sme pokúšaní, 

znechutení, prázdni. Zakusujeme 

sklamanie, strach a nepokoj. Tak čas-

to nerozumieme, čo sa to vlastne s 

nami deje, ktorou ces-

tou vykročiť.  

 Potrebujeme pred-

písať recept na nepokoj-

né, zmätené myšlienky 

a srdcia. Z dnešného 

posolstva je nám daro-

vaný jasný cieľ: „Duch 

Svätý a Mária.“ 

 Márie je náš vzor. 

Pri zvestovaní ona tiež nerozumela. 

Ona sa pýta: „Ako sa to stane“ a do-

stáva odpoveď „Duch Svätý zostúpi 

na teba…” Mária nerozumie, ale verí. 

Ona zakúsila silu Ducha a povzbu-

dzuje i nás otvoriť sa pre jeho mocné 

pôsobenie. S Duchom Svätým v úpl-

nej odovzdanosti ako Mária môžeme 

kráčať cestou radosti a pokoja. „Lebo 

ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, 

zhovievavosť, láskavosť, dobrota, ver-

nosť, miernosť, zdržanlivosť.”  

 Keď pociťujeme nepokoj, spo-

meňme si na Máriinu radu do týchto 

dní. Modlime sa spolu s ňou k Duchu 

Svätému. Modlime sa jej spôsobom, v 

odovzdanosti a dôvere. 

 Sv. Grignon Montfortský, nám 

odovzdáva skúsenosť tajomnej spolu-

práce Márie s Duchom Svätým:  

  „Duch Svätý sa ponáhľa do duše, 

v ktorej objaví svoju Nevestu, a napĺňa 

ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto 

duša jeho Nevestu prijíma.“ „Mária 

splodila s Duchom Svätým to najväč-

 
 

 

S Duchom Svätým  

v úplnej  

odovzdanosti  

ako Mária  

môžeme kráčať  

cestou radosti  

a pokoja... 
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„Radujte sa so mnou,  
kajajte sa v radosti  

a chváľte Boha za dar  
mojej prítomnosti  

medzi vami...“   
                   (25.06.2009) 

 

„Najvyšší mi dáva milosť,  
že môžem byť ešte s vami  

a v modlitbe vás viesť  
k ceste pokoja...“ 

                        (25.06.2014) 

„Ďakujte so mnou Najvyššiemu  

za moju prítomnosť medzi vami.  
Moje srdce sa raduje, vidiac  

lásku a radosť v prežívaní  
mojich posolstiev...“ 

                                      (25.06.2011)  

 

 „Ja som s vami a deň čo deň  
vás všetkých žehnám. Drahé deti, 

toto je milostivý čas, a preto  
som s vami, lebo vás milujem  

a chránim, aby som vaše srdcia 
ochránila pred satanom a aby som 

vás všetkých viac priblížila  

k srdcu môjho syna Ježiša...“             
                      (25.06.1993) 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční   

v sobotu, 04.06.2016. 
      

V tento mesiac sa budeme modliť 

 za všetkých, ktorí sú v pokušeniach  

„Osobitným spôsobom, deti moje, 

všetkých vás pozývam  
z hĺbky svojho srdca, aby ste  

sa otvorili tejto veľkej milosti, 
ktorú vám tu Boh cez  

moju prítomnosť dáva...“ 
                         (25.06.2007) 

Foto: archív SM  
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Drahí priatelia, pozývame vás k spoločnej modlitbe novény   
k Panne Márii ako poďakovanie za všetky milosti, ktoré  

sme prijali prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším.  
 

Novénu sa začíname  modliť spoločne s farnosťou Medžugorie                                 

15. júna 2016. Počas novény budeme tí, ktorí žijeme  

v Medžugorí, vystupovať každý deň na Podbrdo a takto sa  

v modlitbe spájať spolu s vami.  

Novéna pozostáva z 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 

NOVÉNA K 35. VÝROČIU 

ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ 

Foto: archív SM  
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Slavko Barbarić OFM  

postia, a tvoji učeníci 

sa nepostia?" Ježiš im 

povedal: „Vari sa mô-

žu svadobníci postiť, 

kým je ženích s nimi? 

Dokiaľ majú medzi 

sebou ženícha, nemô-

žu sa postiť. No prídu 

dni, keď im ženícha 

vezmú; potom, v ten 

deň, sa budú postiť“ (Mk 2, 18-20). 

  

 „Oni mu povedali: „Jánovi učeníci 

sa často postia a modlia, aj učeníci fa-

rizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im 

povedal: „Vari môžete žiadať od sva-

dobných hostí, aby sa postili, kým je 

ženích s nimi? No prídu dni, keď im 

ženícha vezmú; potom, v tých dňoch 

sa budú postiť“ (Lk 5, 33-35). 

  

 

Pôst a modlitba posilňujú vieru  

 

 „On im povedal: „Pre svoju malú 

vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete 

mať vieru ako horčičné zrnko a poviete 

tomuto vrchu: ,Prejdi odtiaľto ta!' - 

prejde. A nič vám nebude nemožné. 

Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba 

modlitbou a pôstom“ (Mt 17, 20-21). 

 

 

Pôstom a modlitbou proti diablovi  

 

  

 „Keď Ježiš videl, že sa zbieha zá-

stup, pohrozil nečistému duchu: 

„Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazu-

jem: Vyjdi z neho a už nikdy doň 

nevchádzaj!“ Ten vykríkol, mocne ním 

zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako 

mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ 

Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho 

 „A keď sa postíte, nebuďte 

zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si 

tvár, aby ľudia videli, že sa postia. 

Veru, hovorím vám: Už dostali svoju 

odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si 

hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia 

zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, 

ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa od-

mení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 

6, 16-18). 

  

 „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu 

modliť sa. Jeden bol farizej, druhý 

mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa 

v sebe modlil: ,Bože, ďakujem ti, že 

nie som ako ostatní ľudia: vydierači, 

nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj 

ako tento mýtnik. Postím sa dva razy 

do týždňa, dávam desiatky zo 

všetkého, čo mám.' Mýtnik stál 

celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k 

nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a 

hovoril: ,Bože, buď milostivý mne 

hriešnemu.' Hovorím vám: Tento 

odišiel domov ospravedlnený, a nie 

tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, 

bude ponížený, a kto sa ponižuje, 

bude povýšený“ (Lk 18, 10-14). 

 

Ježišovi učeníci sa budú postiť 

 

 

 „Vtedy k nemu prišli Jánovi uče-

níci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji 

často postíme, a tvoji učeníci sa ne-

postia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu 

svadobní hostia smútiť, kým je ženích 

s nimi? No prídu dni, keď im ženícha 

vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 

14-15). 

 

 „Jánovi učeníci a farizeji sa po-

stili. Prišli k nemu a pýtali sa: „Prečo 

sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov 

JEŽIŠ HOVORÍ O PÔSTE... 
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...v Duchu Svätom, v nepokryteckej 

láske, v slove pravdy, v Božej                    

moci; zbraňami spravodlivosti                  

v pravej i ľavej ruke... 

Foto: archív SM  

 „Tri razy ma bičovali, raz 

kameňovali, trikrát som stroskotal na 

lodi, noc a deň som bol na morských 

hlbinách; často na cestách, v ne-

bezpečenstvách na riekach, v ne-

bezpečenstvách od zbojníkov, v ne-

bezpečenstvách od vlastného rodu, v 

nebezpečenstvách od pohanov, v ne-

bezpečenstvách v meste, v ne-

bezpečenstvách na púšti, v ne-

bezpečenstvách na mori, v ne-

bezpečenstvách medzi falošnými 

bratmi; v námahe a lopote, často v 

bdení, o hlade a smäde, veľa ráz 

o pôstoch3), v zime a nahote. A okrem 

toho na mňa deň čo deň dolieha 

starosť o všetky cirkvi“ (2 Kor 11, 25-

28). 

 Fra Slavko Barbarić „Postite sa 

srdcom“, 4.19-4.24. 

a on vstal. Keď potom vošiel do domu 

a boli sami, učeníci sa ho spýtali: 

„Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 

On im povedal: :Tento druh nemožno 

vyhnať ničím, iba modlitbou a 

pôstom“ (Mk 9, 25-29). 

 

Pôst a modlitba pred vyslaním do 

služby  

  

 „Ako slúžili Pánovi a postili sa, 

povedal Duch Svätý: „Oddeľte mi Bar-

nabáša a Šavla na dielo, na ktoré som 

ich povolal.“ Oni sa postili a modlili, 

vložili na nich ruky a prepustili 

ich“  (Sk 13, 2-3). 

  

 „Aj tomu mestu hlásali evanjelium 

a získali mnoho učeníkov. Potom sa 

vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. 

Posilňovali srdcia učeníkov a pov-

zbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a 

že do Božieho kráľovstva máme vojsť 

cez mnohé súženia. A keď im po jed-

notlivých cirkvách ustanovili starších, 

modlili sa a postili a odporúčali ich 

Pánovi, v ktorého uverili“ (Sk 14, 21-

23). 

 

Svätý Pavol sa postí  

 

 „Preto nikomu v ničom nedávame 

pohoršenie, aby táto služba bola bez 

hany. Vo všetkom sa odporúčame ako 

Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v 

súženiach, v núdzi, v úzkostiach, pod 

ranami, vo väzeniach, v nepokojoch, v 

námahách, v bdení a v pôstoch; v čis-

tote, v poznaní, v zhovievavosti, v do-

brote, v Duchu Svätom, v nepokry-

teckej láske, v slove pravdy, v Božej 

moci; zbraňami spravodlivosti v pravej 

i ľavej ruke, slávou aj potupou, zlou aj 

dobrou povesťou; ako zvodcovia, ale 

pravdiví...“ (2 Kor 6, 3-8). 
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 “Drahé deti! Dnes vás 
pozývam k obráteniu. To je 

najdôležitejšie posolstvo, ktoré 
som vám tu dala”,  povedala 
nám Panna Mária 25. 

februára 1996. Učí nás, že 
obrátenie je každodenná 

práca nad svojím srdcom. 
Počas tohto roku mi-

losrdenstva, ktorý trvá do 20. 
novembra 2016 nás Cirkev 
zvlášť pozýva k obráteniu 

a udeľuje všetky nevyhnutné milosti. 
Jednou z nich je aj získanie úplných 

odpustkov.  
 Čo  sú to odpustky a aké sú ich 

plody? Pápež František vysvetľuje: „Vo 
sviatosti zmierenia Boh odpúšťa hriechy, 

ktoré sú skutočne vymazané; predsa 
však ostáva na našom správaní a v 
našich myšlienkach negatívna stopa, 

ktorú zanechali hriechy. Božie mi-
losrdenstvo je však silnejšie ako táto 

stopa. Berie na seba podobu odpustkov, 
ktoré Otec prostredníctvom Kristovej ne-

vesty ponúka hriešnikovi, ktorému už 
bolo odpustené; oslobodzuje ho od 
každej stopy následkov hriechu, a 

uschopňuje ho konať s láskou a rásť v 
láske namiesto toho, aby znova upadol 

do hriechu” (pápež František, Misericor-
diae Vultus, 22). Odpustky sú úplné 

odpustenie hriechov a ich následkov, 
ktoré nás upevňujú v tom, aby sme 
mohli rásť v láske a nevracať sa 

k hriechu. Ako hovorí kňaz Giulio Mas-
pero: „odpustky sú nástrojom mi-

losrdenstva a nádeje”. 
 Čo je nevyhnutné na získanie od-

pustkov? Potrebné je: 1) pristúpiť 
k svätej spovedi; 2) zúčastniť sa sv. 
omše a prijímania; 3) pomodliť sa Verím 

v Boha a na úmysly sv. Otca Františka, 
za potreby, ktoré nesie vo svojom srdci 

pre dobro Cirkvi a celého sveta;            

4) krátke rozjímanie o Božom mi-
losrdenstve; 5) uskutočniť krátku púť 

k svätej bráne, ktorá je otvorená vo 
všetkých katedrálnych kostoloch alebo 

v chrámoch vybranými biskupom a v 4 
pápežských bazilikách v Ríme. Od-
pustky možno získať aj v svätyniach 

a chrámoch, ktoré sú z tradície oz-
načené ako jubilejné.  

 Prejdenie svätou bránou je znakom 
hlbokej túžby po opravdivom obrátení. 

Pápež František píše: „Osobitným 
znakom svätého roka je putovanie, 
pretože tento rok je obrazom cesty, ktorú 

každý človek uskutočňuje svojím 
životom. Život je putovaním a ľudská by-

tosť je vietor, pútnik kráčajúci cestou do 
vytúženého cieľa. Rovnako ak chceme 

dôjsť k svätej bráne v Ríme či na 
ktoromkoľvek inom mieste, musíme 
každý podľa svojich síl vykonať istú púť. 
Táto púť symbolizuje, že aj mi-
losrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosi-

ahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a 
obetu. Púť nech je teda popudom na 

obrátenie: prostredníctvom svätej brány 
s a  d á m e  o b j a ť  B o ž í m  m i -

losrdenstvom…” (Misericordiae Vultus, 
14). 
 Chorí, opustení a starí ľudia, ktorí 

kvôli zdravotnému stavu nemôžu ísť na 
púť, môžu dosiahnuť odpustky keď 

„s vierou a radostnou nádejou vyznajú 
svoje hriechy, príjmu sv. prijímanie ale-
bo sa zúčastnia sv. omše a spoločnej 
modlitby prostredníctvom masovo-
komunikačných prostriedkov.“  

 Pápež František určil, aby sa 
väzenské kaplnky stali svätyňami, náv-

števou ktorých sa môžu získať od-

      MIMORIADNE ODPUSTKY 

Svätý rok milosrdenstva   

 

...Odpustky sú úplné odpustenie  
hriechov a ich následkov,  
ktoré nás upevňujú v tom,  

aby sme mohli rásť v láske  
a nevracať sa k hriechu... 

 

8.december 2015 — 20.november 2016 
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pustky. Vo väzeniach, kde nie je 
kaplnka sa dajú získať odpustky 

prejdením cez svoje dvere cely 
s myšlienkou a modlitbou k Otcovi, čo 
je tiež skúsenosť premenenia a túžby po 

obrátení.  
  Taktiež odpustky 

môžeme získať vždy, keď 
urobíme jeden alebo 

niekoľko skutkov mi-
losrdenstva. Pri tom tre-
ba zachovať zvyčajné 

podmienky – spoveď 
a sv. prijímanie, modlit-

ba na úmysel Sv. Otca.  
 Sv. Otec nás v roku 

milosrdenstva pozýva 
rozjímať o skutkoch mi-
losrdenstva. „Takto sa 

prebudí naše svedomie, 
ktoré je voči dráme 

chudoby akoby otupené, 
a  č o r a z  h l b š i e 

prenikneme do srdca 
evanjelia, kde sú Božím 
milosrdenstvom upred-

nostňovaní chudobní. 
Ježiš nám v kázni pred-

stavuje skutky mi-
losrdenstva, aby sme 

spoznali, či žijeme alebo 
nežijeme ako jeho učeníci. 
Znovu objavme skutky 

telesného milosrdenstva: 
dávať jesť hladným, 

dávať piť smädným, odi-
evať nahých, prichýliť 

pocestných, navštevovať 
chorých, poskytovať po-
moc väzňom, pochovávať 

mŕtvych. A  nezabúdajme 
ani na skutky duchov-

ného milosrdenstva: do-
bre radiť pochybujúcim, 

poúčať nevedomých, 
napomínať hriešnikov, 

tešiť zarmútených, trpezlivo znášať 
krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa 
za živých a mŕtvych”. (Misericordiae 

Vultus, 15). 

 Túto milosť odpustenia 
hriechov môžeme obetovať 

za seba samých alebo za 
duše v očistci, alebo keď 
nevieme ako na to, môžeme 

to zveriť do rúk Panny Márie 
a ona ako dobrá mama vie, 

ktorá duša najviac potrebuje 
túto milosť. Predstavte si, že 

každý deň môžeme otvoriť  
bránu neba jednej duši. 
A rok má 365 dní! :) Duša, 

ktorej svojimi modlitbami a 
skutkami milosrdenstva  

pomôžeme prísť do neba, 
nám bude za to vďačná celú 

večnosť, v nebi nás bude 
milovať osobitnou láskou. 
P a n n a  M á r i a  n á m 

02.11.2015 povedala : 
„Všetko toto pozemské, ktoré 

mnohé moje deti , žiaľ, dáva-
jú na prvé miesto, pominie a 

ostane iba láska i skutky 
lásky, ktoré  otvoria bránu 
nebeského kráľovstva. Pri tej 

bráne vás budem čakať. Pri 
tej bráne chcem privítať a ob-

jať všetky svoje deti…”  
 Mári ino srdce je 

obrovské, pretože je to srdce 
mamy. V jej srdci má miesto 
každé jej dieťa. Panna Mária 

chce priviesť do neba každú 
dušu a my jej môžeme v tom pomáhať 

každý deň vyprosujúc odpustky pre 
duše v očistci. 

 
Zdroj: Radio Vatican, www.kbs.sk 

 

Skutky telesného  
milosrdenstva:  

 
1. dávať jesť  

hladným;  
2.dávať piť  
smädným;  
3. odievať  
nahých; 

 4. prichýliť 
pocestných; 

5. navštevovať 
chorých; 

6. poskytovať  
pomoc väzňom; 
7. pochovávať 

mŕtvych.  

 
Skutky duchovného 

milosrdenstva:  
 

1. dobre radiť  
pochybujúcim; 

2. poúčať  
nevedomých; 
 3. napomínať  

hriešnikov; 
4. tešiť  

zarmútených; 
5. trpezlivo znášať 

krivdu;  
6. odpúšťať  
ubližujúcim;  
7. modliť sa  
za živých  
a mŕtvych 

 

Foto: archív SM  
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MESIAC MÁJ V ŠKOLE PANNY MÁRIE                       

človek nájde čas na Boha v najlepšom 
prípade jednu hodinu a modlitba ru-

ženca ešte vtedy nebola dychom môjho 
života. Ako nádherne nás Božia Matka 
učí prekonávať náš zmätok a neroz-
hodnosť slúžením blížnemu, ktoré je 
prejavom lásky nášho Pána. Bol som 

poverený stretnúť a umiestniť jednu 
skupinu z Bieloruska, a tento maličký 
skutok urobil svoje. Vedel som, že zaj-
tra spolu s nami na modlitbovom 
stretnutí  budú aj Máriine deti z Bielo-

ruska. 
 A veľké očakávania sa naplnili. S 
ohľadom na zdravie mojej mamy, sme 
plánovali zostať v najlepšom prípade 
do obeda, ale ani som si neuvedomil 

čas, a už sa končila adorácia o 22. ho-
dine. Je pravda, že v prítomnosti Ježi-
ša a Márie, sa čas zastaví. Spýtal som 
sa mamy: „Nie si unavená?“ Odpove-
dala, že si oddýchla. Mal som rovnaký 
dojem: Panna Mária zobrala ťažobu a 

starosti, a jej milujúce deti piesňami, 
svedectvom, a hlavne spoločnou mod-
litbu urobili pre ňu, pre seba, a každé-
ho z nás skutočný sviatok. A ešte jed-
nou dôležitou lekciou bolo pre mňa, že 

Panna Mária nás trpezlivo vyučuje a v 
jej škole, vďaka posolstvám a modlit-
bovým stretnutiam, nám dáva jedineč-
nú príležitosť naučiť sa milovať. 

Česlovas, Vilnius 

 Keď ma pozvali na modlitbové 
stretnutie, v duchu som pocítil, že ten-

to krát tam určite pôjdem, a že sa mi 
podarí priviesť aj moju mamu, ktorá 

má už 92 rokov a 
viac ako pol roka 
sa zúčastňuje 

nepretržitej mod-
litby ruženca za 
pokoj na celom 
svete a na úmys-
ly Panny Márie. 

Stretnutie má 
b y ť 
„Medžugorské“, a 
nie „Litovské“, t. 
j. keď nemôžeš 

ísť k Panne Má-
rii, príde ona sa-
ma k tebe, a ešte 
v spoločnosti ne-
konečne milujú-
cich jej apoštolov 

(to som pocítil 
hneď, keď som 
vošiel do chrámu 
Vykupiteľa vo 
farnosti sv. Já-

na). 
 Samozrejme, že deň predtým pri-
šiel určitý zmätok. Ako sa podieľať na 
modlitbe celý deň, keď v zvyčajnom 
spôsobe života v modernom svete, si 

ťažkosti jednoducho zmizli. V srdci som 
p o c í t i l a  o b r o v s k ú  v ď a č n o s ť 
a nadchnutie z toho, čo sa udialo a čo 
sa deje v mojom živote. Ako ma Boh ve-

die a pod akou neskutočnou ochranou 
sa nachádzam. Mnohé moje túžby sa 

 Keď som prišla tento rok do Me-
džugoria rozmýšľala som, o čo chcem 
prosiť Boha, za čo sa modliť, čo najviac 
potrebujem. Spomenula som si na to 

keď som tu bola minulý rok – všetko sa 
akosi skladalo a riešilo samo, mnohé 

 

Viac fotografií nájdete na: www.svetlomariino.com 
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naplnili, plány sa uskutočnili a nevedela 
som, ako Bohu a Božej Matke poďako-
vať za všetko, čo mi darovali. Chcela 
som akosi výnimočne vyjadriť to, že ju 

milujem, že milujem Boha.  
 Biblia nás učí, že láska nie je pocit, 
nie je emócia, ale poslušnosť. Keď sme 
poslušní Bohu, jeho vôli, už to je prejav 

lásky. Spomenula som si ako často Pan-
na Mária v posolstvách prosí o modlitbu 
na jej úmysly, modliť sa spoločne s ňou, 
modliť sa za pokoj v celom svete. Chcela 

som sa stať poslušnou Panne Márii, pre-
javiť jej svoju lásku. Chcela som splniť 
jej želanie, pretože sa splnilo toľko mo-
jich. Rozhodla som sa, že všetky modlit-

by, sväté omše, pôst, mlčanie počas du-
chovných cvičení obetujem Bohu, aby 
sa uskutočnili Máriine plány. Máriin 
plán je plán samotného Boha, pretože 

ona vždy plní jeho svätú vôľu.   
 Počas semináru som zažila niekoľ-
ko veľmi ťažkých momentov, ale odo-
vzdávala som sa do Božej vôle a verila 

tomu, že všetko, čo sa so mnou deje je 
jej plán. Všetky slzy, bolesť, utrpenie, 
ktoré som zakúšala, som odovzdávala jej 
- mame, aby to všetko prinieslo ovocie 

a výsledok, ktorý chce ona. Spomínala 
som si na ťažké chvíle z minulosti, do-
slova som prežívala všetko nanovo 
a pochopila som svoje chyby. Seminár 

viedol páter Marinko Šakota a na každej 
prednáške som sa cítila ako na operač-
nom stole, kde mi robia operáciu srdca. 
Neverili by ste, že všetky tieto chirurgic-

ké zákroky je možné prežiť a čo je ešte 
lepšie – uzdraviť sa v jeden okamih 
a pocítiť neopísateľnú lásku. Boli chvíle, 

keď som si chcela niečo vyprosiť pre se-
ba, aby mi bolo ľahšie. Bolesť bola na-
toľko hlboká, že som chcela utiecť, 
umrieť alebo úplne zmiznúť – od všetké-

ho, od všetkých. Ale vtedy som si spo-
menula ako Ježiš v Getsemanskej zá-
hrade nehľadiac na všetku horkosť, vy-
pil do dna kalich, ktorý mu dal Otec, do 

poslednej kvapky, aby spasil celý svet. 
To mi dodávalo silu ísť ďalej, ešte 
úprimnejšie odovzdať bolesť na úmysly 
Panny Márie, za tých, o ktorých je ona 

ustarostená, kvôli ktorým jej srdce kr-
váca.  
 Nevedela som ako si Panna Mária 
použije moje modlitby, pretože ona sa 

modlí za všetkých ľudí na celom svete 
a nielen za tých, ktorí prichádzajú do 
Medžugoria. 
 Dni sa míňali a ja som jasne po-

chopila: najdôležitejším úmyslom Pan-
ny Márie je náš vnútorný pokoj 
a radosť. Vtedy už netreba ani svet za-
chraňovať, keď v každom človeku bude 

žiť Božia radosť a pokoj. Plakala som 
ako dieťa, ale som sa aj radovala 
a smiala ako dieťa. Všetky vnútorné 
strachy nahradila istota, že všetko bude 

nielen dobre, ale vynikajúce! Pochopila 
som, že keď sa modlím na úmysly Pan-
ny Márie, ja a všetci moji blízki sú auto-
maticky pod jej plášťom. Práve počas 

týchto dní mojej starej mame 
v Bielorusku náhle operovali srdce. 
Operácia prebehla úspešne a starká je 
už doma. Dozvedela som sa o tom až 

Foto: archív SM  
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Viac informácií a tiež program seminárov                                                                          

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

Medzinárodný seminár  

za život (pro life) 

Blížiace sa semináre: 

 A preto modlitbou na Máriine 
úmysly, dostávame maximálnu lásku, 
starostlivosť, neohraničujeme Boha svo-
jimi prosbami a on obdarí natoľko, na-

koľko chce. Túžby Boha sú oveľa silnej-
šie a väčšie než ľudské. Naše potreby 
a plány sú bezcenné v porovnaní 
s Božou štedrosťou a láskou. Ja by som 

to ani neporovnávala.  
 Teraz sa modlím len na úmysly 
Panny Márie a ťažké momenty z môjho 
života sa stali ľahkými. Teraz už tak 

často nehovorím: „Kráľovná pokoja, oro-
duj za nás“, ale celým srdcom hovorím: 
„Kráľovná pokoja, modlím sa spolu 
s tebou a spájam svoju modlitbu 

s tvojou.“ 
Jelena, Bielorusko 

keď som sa vrátila domov z Medžugoria. 
Mnohé rozhodnutia, ktoré som nevedela 
prijať niekoľko rokov, som prijala 
v priebehu dvoch dní. A ešte presnejšie 

viem, čo mám vo svojom živote robiť. Je 
pre mňa jednoduchšie povedať to, čo 
v živote chcem.  
 Panna Mária doslovne znásobuje 

silu našej modlitby. Pamätá na každého 
z nás a na všetko – čo každý z nás po-
trebuje. Naša úbohá a občas nesústre-
dená modlitba sa v Máriiných rukách 

stáva ideálnou a všetko sa darí tisíckrát 
lepšie ako si len môžeme predstaviť. Po-
chopila som, že keď prosím o niečo kon-
krétne, ohraničujem Božiu dobrotu 

a lásku, pretože on chce dať viac ako 
prosím.  

Medzinárodný seminár  

pre telesne postihnutých 
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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   

Foto: archív SM 2x  
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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/

