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„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, aby som vás 

mohla milovať a pozývať k obráteniu. Deti moje, nech Boh bude 

vaším zajtrajškom, nie vojna a nepokoj, nie smútok, ale radosť 

a pokoj musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha 

pokoj nikdy nenájdete. Deti moje, preto sa vráťte k Bohu a 

modlitbe, aby vaše srdce spievalo radosťou. Som s vami a 

milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali 

moje pozvanie.“ 
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

2. júla 2015, Medžugorie 

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 

„Drahé deti, pozývam vás, aby ste šírili vieru v môjho Syna – 

vašu vieru. Vy, deti moje, osvietení Duchom Svätým, moji 

apoštoli, odovzdávajte ju druhým – tým, ktorí neveria, 

nepoznajú, nechcú poznať. Ale preto sa musíte veľa modliť za 

dar lásky, pretože láska je znamením pravej viery a vy budete 

apoštoli mojej lásky. Láska vždy znova oživuje bolesť a radosť 

Eucharistie. Oživuje bolesť utrpenia môjho Syna, ktorou vám 

ukázal, čo znamená nesmierne milovať, oživuje radosť, že vám 

zanechal svoje telo a svoju krv, aby vás sýtil sebou a tak bol s 

vami jedno. Hľadiac na vás s nežnosťou, cítim nesmiernu 

lásku, ktorá ma posilňuje v mojej túžbe priviesť vás k pevnej 

viere. Pevná viera vám dá radosť a potešenie na zemi a 

nakoniec stretnutie s mojím Synom. To je jeho túžba. Preto ním 

žite, žite lásku, žite svetlo, ktoré vás vždy v Eucharistii 

osvecuje. Prosím vás, aby ste sa veľa modlili za svojich 

pastierov, modlite sa, aby ste ich čím viac milovali, pretože vám 

ich dal môj Syn, aby vás sýtili jeho telom a učili láske. Preto ich 

milujte aj vy. Ale, deti moje, zapamätajte si, milovať znamená 

znášať a dávať, a nikdy, nikdy nesúdiť. Ďakujem vám.   
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

BEZ BOHA NIET POKOJA 
 

Aj po tridsiatich štyroch rokoch 

Panna Mária ako matka neprestáva 

hovoriť, pozývať a milovať svoje deti. 

Neprichádza, aby nám niečo vzala 

alebo aby nás pripravila o životné 

radosti. Ona je plná Boha, nevesta 

Ducha Svätého a celá je upriamená 

na Boha. Toto je základný postoj jej 

duše. Ponorená v Bohu nás vidí so 

všetkými našimi biedami a miluje 

nás láskou, ktorú prijíma od neho, 

až do hĺbky nášho bytia, do 

prameňa, v ktorom je náš pôvod. To 

je láska, ktorá sa nás najhlbšie 

dotýka. Mária vidí Bo-

ha, sýti sa Bohom, celá 

je preniknutá Bohom. 

Jej fiat - nech sa stane 

– vyslovila namiesto ce-

lého ľudského pokole-

nia. V jej Amen sa ozýva 

každé Amen, ktoré zo 

zeme vystupuje do ne-

ba. Odovzdajúc sa takto 

Bohu nás Mária 

všetkých zjednocuje so 

sebou. Nebola len 

nejakou odpoveďou Bo-

hu, ale bola odpoveďou 

ľudstva na Božiu lásku. 

To je jej materinskou 

úlohou. Pomáha nám, 

a b y  s m e  B o h u           

odovzdávali svoje túžby 

a modlitby. To je pre 

nás opora, že nás 

Najvyšší vyslyší, pretože 

nás k nemu pozdvihuje 

tá, ktorej je povedané, 

že našla milosť u Boha. 

Panna Már i a  pr i chádza 

s Ježišom vo svojom srdci, prichá-

dza k nám s láskou matky. Najprv 

nám chce darovať lásku, a potom 

pozvať k obráteniu. Ten, kto pocíti, 

že je milovaný, je schopný od-

povedať na jej pozvanie. Kto sa otvo-

r í  l áske ,  býva  uzd ravený 

a oslobodený od všetkého, čo nie je 

Boh, aby potom mohol prijať Boha.  

Mária vie, že jedinou cestou, 

ktorá vedie k Bohu je modlitba. Ona 

sama sa modlila. V Káne Galilejskej 

sa obracia na Ježiša: „Nemajú vína.“ 

 

Zdroj: archív SM 2x 

...Mária nás učí, aby sme s dôverou      

Bohu predniesli svoju potrebu                 

a bolesť, a potom on učiní                       

podľa svojej lásky a vôle... 
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Ona sama nič nepodniká. Poukazu-

je na núdzu novomanželov a všetko 

prenecháva na Ježiša. Takýmto 

spôsobom ukazuje, že len on jediný 

nás môže vyviesť z núdze. Mária 

nám dáva veľmi konkrétnu lekciu 

ako sa modliť. Jej jednoduché slová 

sú modelom kresťanskej modlitby 

pre všetky časy. Nehovorí Ježišovi, 

čo treba urobiť. Nemá osobné plány, 

ktoré by chcela, aby Ježiš urobil. 

Ukazuje len na núdzu a nič viac. 

Mária nás takto učí, aby sme 

s dôverou Bohu predniesli svoju po-

trebu a bolesť, a potom on učiní 

podľa svojej lásky a vôle. Nemôžeme 

Bohu určovať ako, kedy a akým 

spôsobom nám má pomôcť. Od nás 

sa len žiada dôvera a odovzdanosť. 

Len takýmto spôsobom budeme 

môcť mať a užívať plody svojej 

modlitby. Keď Boh daruje, tak da-

ruje v hojnosti.  

Aj v iných posolstvách nám 

Panna Mária hovorila, že bez Boha 

nenájdeme pokoj. Tento náš svet je 

preplnený vojnami, nepokojom 

a strachom, pretože sa snaží bu-

dovať svet svojimi silami bez Boha.  

Modlitba 
 

Panna Mária, Matka Ježiša, 

Kráľa pokoja, prosíme teba, ktorá nás 

pozývaš k modlitbe za pokoj, 

k modlitbe, skrze ktorú odovzdáme 

svoje životy a celý svet do Božích rúk. 

Vypros nám, Matka Mária, milosť, 

aby sme sa mohli s dôverou 

a vytrvalosťou modliť, ako si sa ty 

modlila spolu s apoštolmi v dvorane 

poslednej večere. Plodom tvojej 

modlitby s apoštolmi bolo zoslanie 

Ducha Svätého, skrze ktorého sa 

zrodila Cirkev. Silou Božieho Ducha 

sa odohrala premena v srdciach 

vystrašených apoštolov, ktorí sa stali 

horlivými svedkami Vzkrieseného 

Krista. Ďakujeme ti, Matka, že sa nás 

nevzdávaš počas všetkých tých 

rokov. Ďakujeme ti za tvoju 

materinskú starostlivosť a lásku, 

ktorou nás aj dnes miluješ. Nech sa 

naše srdcia stanú srdcami z mäsa, 

srdcami, ktoré sú pripravené otvoriť 

sa a prijať Božie dary pokoja 

a radosti. Amen.  
 

Fra Ljubo Kurtović 

 

...v jej Amen sa ozýva                    

každé Amen, ktoré zo                      

zeme vystupuje do neba.                             

Odovzdajúc sa takto Bohu             

nás všetkých Mária                             

zjednocuje so sebou...  
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Znovu počujeme Máriino vyznanie 

lásky – milujem vás nesmiernou láskou. 

Jej slová vyslovené s láskou majú moc 

dotknúť sa nás a pohnúť nás k slzám 

pokánia. V Medžugorí si Boh získava 

naše srdce Máriinou nežnou láskou. 

Ako nedávno povedala jedna pútnička: 

„V Medžugorí som pocítila ako sa nebo 

dotklo mojej duše“. Keď nám je ťažko, 

viac ako inokedy, potrebujeme nežné 

pohladenie lásky.  

S láskou i tá najťažšia vec je 

predsa len riešiteľná a zrazu vidíme 

z ťažkej situácie i východisko. 

Dnes sme pohltený správami 

o vojnách, nepokojoch. A predstava 

našej budúcnosti je skôr pesimistická. 

Mária k nám i dnes prichádza, aby nás 

povzbudila vytýčením cieľa: „nech bude 

vašim zajtrajškom Boh.“ A aby bol 

mojím zajtrajškom Boh, musí byť mojím 

dneškom láska. Napokon zostane aj tak 

iba to, čo robíme s láskou. Keď 

zotrvávame v láske, nemusíme sa 

ničoho báť. Rozhodnutie je v našej moci. 

My si vyberáme, čím budeme napĺňať 

| 4 |   

naše dni a zajtrajšok. My si vyberáme 

smútok, nepokoj, vojnu alebo dôveru vo 

víťazstvo Božej lásky.  

Nebeská matka nás svojim 

materinským spôsobom upozorňuje ako 

Ježiš: „dajte si pozor, aby vás niekto 

nezviedol, budete počuť o vojnách, 

ú trapách,  budú vás zabí jať , 

prenasledovať, vystúpia falošní proroci, 

a pretože sa rozmnoží neprávosť 

v mnohých vychladne láska, ale kto 

vytrvá do konca bude spasený...“.  

U ž  3 4  r o k o v  o d z n i e v a j ú 

v posolstvách Panny Márie jednoduché 

prostriedky ako môžeme vytrvať v láske 

až do konca. A to je modlitba srdcom, 

pôst, každý deň čítanie Božieho slova, 

Eucharistia, svätá spoveď. Denné 

prežívanie prítomnej chvíle s láskou, 

plnenie si povinností s láskou sme 

schopní iba vtedy, keď sme sústredení 

v modlitbe na Boha. V modlitbe 

prijímame silu uprostred rôznych 

zápasov aj napriek všetkej negativite 

konať malé skutky s veľkou láskou. 

Pred nami sú príklady svätých, ktorí 

nám dokazujú, že je to možné. Ako 

hovorí matka Tereza svoj známy výrok: 

„Ovocím ticha je modlitba, ovocím 

modlitby je viera, ovocím viery je láska, 

ovocím lásky je služba, ovocím služby je 

pokoj“.  

Máriino pozvanie je i  dnes 

jednoduché a konkrétne – modlitba 

a návrat k Bohu. Ona pozná útrapy 

pozemského života. Vie, že v modlitbe sa 

buduje pravé priateľstvo s ním, dozrieva 

láska, a srdce sa napĺňa radosťou. 

„Pokoj nemôžete mať, keď vaše srdce nie 

je zmierené s Bohom. Preto, deti moje, 

modlite sa, modlite sa, modlite sa, 

pretože modlitba je základom vášho 

pokoja. Otvorte svoje srdcia a dajte Bohu 

svoj čas, aby sa on stal vaším priateľom. 

Keď sa utvorí pravé priateľstvo s Bohom, 

žiadna búrka ho nemôže zničiť.“ – 

povedala nám 25.6.1997. 

BOH - VÁŠ ZAJTRAJŠOK 

...aby bol mojím  

zajtrajškom Boh,  

musí byť mojím 

dneškom láska... 

 

 



 

...Modlitba slovami evanjelia, 

hľadanie Ježišovho srdca za  ni-

mi posilňuje našu vieru... 

Modlitba:  
 

Ďakujeme Ti, Panna Mária, za to, že i dnes k nám prichádzaš a silou Božej, 

nesmiernej lásky nás dvíhaš na kolená a k nebeským výšinám. Staviaš pred nás 

cieľ – navráťte sa k Bohu a k modlitbe. Vyprosuj nám vytrvalosť a silu rozhodnúť sa 

napriek všetkým zápasom pre lásku, aby naše srdce mohlo spievať s tebou slová 

vďaky za všetko, čo Boh koná v našom živote. Zasväcujeme sa tvojmu 

Nepoškvrnenému srdcu a prosíme, aby sa uskutočnili Božie plány pokoja, zvlášť 

tam, kde je smútok, nepokoj, vojny a strach. Nech i cez naše úprimné darovanie sa 

tebe, pôsobí sila tvojej materinskej lásky. Nech otvára srdcia našich blížnych pre 

pokoj, ktorý môže dať iba Boh. Úplne sa ti odovzdávame. Amen. 
 

Terézia Gažiová 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 04. 07. 2015.  

V tento mesiac sa budeme modliť za  

víťazstvo Ježišovho pokoja,                                       

zvlášť v oblastiach, kde sú vojny  

| 5 |   

...jednoduché prostriedky 

ako môžeme vytrvať       

v láske až do konca —  

modlitba srdcom, pôst, 

každý deň čítanie 

Božieho slova, Eucharis-

tia, svätá spoveď. Denné 

prežívanie prítomnej 

chvíle s láskou... 

Z
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POKOJ A RADOSŤ V BOHU... 

„...Deti moje, Ježiš je pokoj, 

láska, radosť a preto sa teraz 

rozhodnite pre Ježiša. Začnite sa 

modliť. Proste ho za dar obrátenia. 

Deti moje, iba s Ježišom môžete 

mať pokoj, radosť a srdce naplnené 

láskou...“ 

25/12/2012  

 

„...Pozývam vás k modlitbe. 

Modlitbou, deti moje, získavate 

radosť a pokoj. Modlitbou ste 

bohatší o Božiu milosť. Preto, deti 

moje, pre každého z vás nech je 

modlitba   život…“ 

25/08/1989 

„...Ja vás povzbudzujem a milujem, aby ste u Boha našli 

svoj pokoj a radosť žitia...“ 

25/02/2012  

 

„...Deti moje, keď ste v Božej svätosti, 

Boh je s vami a daruje vám 

pokoj a radosť, ktoré prichádzajú od 

Boha len prostredníctvom modlitby. 

Preto, deti moje, obnovte modlitbu vo 

svojich rodinách, a vaše srdce bude 

oslavovať sväté Božie meno a vo 

vašich srdciach zavládne nebo.                

Som blízko při vás a prihováram               

sa za vás u Boha…“ 

25/05/1997 

„...Deti moje, zvlášť dnes            

nahliadnite do svojich 

sŕdc a spýtajte sa, či naozaj 

narodením Ježiša pokoj a radosť 

zachvátili vaše srdcia. Deti moje, 

nežite vo tme, dychtite po svet-

le a Božej spáse. Deti, rozhodnite sa 

pre Ježiša a darujte mu svoj 

život a svoje srdcia, pretože len               

tak bude môcť Najvyšší pôsobiť                 

vo vás a cez vás…” 

25/12/2013 

Zdroj: medjugorje.com.ua  
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V omšových modlitbách na      

Popolcovú stredu sa pôst chápe ako 

liek proti hriešnej žiadostivosti, ako 

očistenie od hriechu, pre nás liečivé 

a Bohu milé. 

„Prosíme ťa, nech nám pokánie 

a skutky lásky pomáhajú krotiť 

škodlivé náruživosti a očistiť sa od 

hriechov, aby sme mohli nábožne 

sláviť tajomstvo umučenia tvojho 

Syna“ (Popolcová streda, modlitba 

nad obetnými darmi). 

„...aby sme sa ti zapáčili svojím 

pôstom a vyliečili sa zo všetkých 

slabostí. . .“ (Popolcová streda, 

modlitba po prijímaní). 

„Dobrotivý Bože, posilnil si nás 

nebeským chlebom, ktorý v nás 

rozmnožuje vieru, posilňuje nádej 

a rozohňuje lásku. Daj, prosíme, aby 

sme túžili po živom a pravom chlebe, 

ktorým je Kristus, a živili sa každým 

slovom pochádzajúcim od teba“ (Prvá 

pôstna nedeľa, modl itba po 

prijímaní). 

To znamená, že život o chlebe, ku 

ktorému nás pozýva Panna Mária, 

nám pomáha, aby sme žili z každého 

slova, ktoré vychádza z Božích úst. 

Pôst znamená disciplínu pre telo 

aj oslobodzovanie ducha, aby zháral 

láskou k Bohu. 

  

  

POSTITE SA SRDCOM 

SLAVKO BARBARIĆ, OFM 
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III. Pôst a ovocie pôstu 

v modlitbách Cirkvi 
 

V Cirkvi platí jedno staré pravidlo: 

zákon modlitby – zákon viery (lex 

orandi - lex credendi). To znamená: v 

čo ľudia verili a čo robili, vyjadrovali 

modlitbami, potom sa zasa modlili, 

a to, čo vyjadrovali v modlitbe, 

uskutočňovali v živote. Keď sledujeme 

modlitby a piesne Cirkvi počas 

Pôstneho obdobia, môžeme dobre 

vidieť, čo Cirkev robila, čo sa modlila 

a v čo verila. Už prvý pohľad na tieto 

modlitby prezrádza, čo pôst znamenal 

a čo pre kresťana má znamenať.  

„Milosrdný Bože, dopraj nám 

týmto svätým pôstom nastúpiť cestu 

duchovnej obnovy, aby nás pokánie 

posilňovalo v boji proti nepriateľom 

spásy“ (Popolcová streda, modlitba 

dňa). 

Pôst, modlitba a dobré skutky sú 

prostriedkami, vďaka ktorým sa 

stávame silnými proti zlému duchu 

a vytrvalými v dobre.  

Pôst je prostriedkom, ktorý nám 

dáva silu premeniť život a objaviť 

Božiu lásku i milosrdenstvo. Preto sa 

v antifóne pri svätení popola na      

Popolcovú stredu modlíme: 

„Obnovme sa v duchu poníženosti 

a pokánia, modlime sa a skrúšene 

prosme Pána, lebo náš Boh je veľmi 

milosrdný a odpustí nám hriechy.“  
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

TAM, KDE SÚ ZASVÄTENÍ ĽUDIA,  
TAM JE RADOSŤ 

Svätý Ján Pavol II. hovorí, že 

zasvätený život je darom Boha Otca 

jeho Cirkvi prostredníctvom Svätého 

Ducha. Po stáročiach a aj dnes    

existujú muži a ženy, ktorí od-

povedajú na pozvanie a iniciatívu 

Otca, vyberajú si túto cestu osobit-

ného nasledovania Krista. Tak ako 

apoštoli, aj oni zanechávajú všetko, 

aby mohli byť s ním a ako on dávať 

sa do služby Bohu a blížnym – 

v konkrétnom, každodennom živote 

žiť evanjelium a to znamená svojím 

životom svedčiť o tom, ako žil Ježiš 

na tejto zemi.  

Základy zasväteného života na-

chádzame v evanjeliu, v tých 

osobitných vzťahoch, ktoré si Ježiš 

vytvoril s niektorými učeníkmi 

počas svojho pozemského života. 

Pozýval ich, aby Božie kráľovstvo 

nielen prijali do svojho života, ale 

aby svoj život odovzdali službe tejto 

veci tak, že všetko zanechajú a 

budú verne nasledovať spôsob živo-

ta svojho Učiteľa. A takýto život 

podľa Ježišovho príkladu je možný 

len vďaka špeciálnemu povolaniu 

a osobitnej sile daru Ducha 

Svätého.  

Pri otvorení Roku zasväteného 

života pápež František píše:  

30. novembra 2014 sa v Cirkvi začal nový liturgický rok, ktorý Svätý Otec Fran-

tišek vyhlásil Rokom zasväteného života. Tento rok sa skončí 2. februára 2016 na  

sviatok Obetovania Pána.  

Chceli by sme reagovať na pozvanie Svätého Otca a aj v našich modlitbových 

skupinách rozjímať nad týmto darom nebeského Otca, ktorým je pozvanie 

k zasvätenému životu. Materiál k zamysleniam budeme čerpať z dokumentov Cirkvi, 

apoštolských listov a výziev Svätého Otca, životov svätých. Našou túžbou je, aby nám 

tieto zamyslenia pomohli v jednote s celou Cirkvou s vďačnosťou a láskou prežívať 

tento čas.  

...svojím životom svedčiť 

o tom, ako žil Ježiš                           

na tejto zemi.... 
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Zdroj:  

 

 Apoštolský list Svätého Otca Fran-

tiška všetkým zasväteným pri 

príležitosti vyhlásenia Roka 

zasväteného života; 

 Apoštolská exhortácia pápeža 

Jána Pavla II. Vita consecrata. 

Svätý Otec nás pozýva prežívať 

tento rok s vďačnosťou za toľkých 

našich bratov a sestry, ktorí sa 

zasvätili Bohu spolu s Máriou. Práve 

týmto pozvaním Svätý Otec František 

končí svoj apoštolský list hovoriac:  

„Tento Rok zasväteného života 

zverujem Márii, Panne načúvania a 

rozjímania, prvej učeníčke svojho mi-

lovaného Syna. Na ňu, milovanú dcéru 

Otca, odetú všetkými darmi milosti, 

hľaďme ako na neprekonateľný vzor 

nasledovania v láske k Bohu a v 

službe blížnemu. 

Už teraz som spolu s vami vďačný 

za dary milosti a svetla, ktorými nás 

Pán bude chcieť zahrnúť. Všetkých vás 

sprevádzam svojím apoštolským 

požehnaním.“ 

„Spoločne ďakujeme Otcovi, ktorý 

nás povolal, aby sme nasledovali 

Ježiša v plnom stotožnení sa s jeho 

evanjeliom a v službách Cirkvi, a vlial 

do našich sŕdc Ducha Svätého, ktorý 

nám dáva radosť a umožňuje nám 

vydávať vo svete svedectvo o jeho 

láske a milosrdenstve.“ 

Svätí Otec pripomína, že Rok 

zasväteného života sa netýka len 

zasvätených osôb, ale celej Cirkvi.  

„Pozývam teda všetky kresťanské 

spoločenstvá, aby Rok zasväteného 

života prežívali v prvom rade tak, že 

budú zaň ďakovať Pánovi a vďačne 

spomínať na prijaté dary, ktoré aj 

teraz prijímame prostredníctvom 

svätých zakladateľov a zakladateliek, 

a ďakovať aj za vernosť toľkých 

zasvätených svojej charizme. Pozývam 

všetkých vás, aby ste sa zomkli okolo 

zasvätených a spolu s nimi sa radova-

li, mali účasť na ich ťažkostiach, 

všemožne s nimi spolupracovali, aby 

boli verní svojej službe a svojmu dielu. 

Tie sú v podstate tie isté, ktoré koná 

celá Cirkev. Prejavte im lásku a 

srdečnosť celého kresťanského ľudu.“ 

 

„...Prejavte im lásku  

a srdečnosť celého 

kresťanského                            

ľudu...“ 

Zdroj: archív SM 2x 
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„JEŽIŠU, ČÍM ŤA MÔŽEM POTEŠIŤ?“  

a povedala mi, že kvôli zdraviu nášho 

syna Slavika, musíme prehodnotiť 

naše vzťahy v rodine. V tom čase som 

sedel a rozmýšľal som o tom istom. 

Pravdepodobne nás Boh oboch učil, 

hoci sme boli od seba vzdialení viac 

ako dvetisíc kilometrov. 

Druhý moment, ktorý som si 

zvlášť zapamätal, bolo stretnutie 

s Terkou. Keď hovorila o tom, že Pan-

na Mária povedala, že do Medžugoria 

nikto nepríde náhodou, pochopil som, 

že je to naozaj tak. Pocítil som teplo, 

dobro a lásku, akoby samotná Panna 

Mária prišla na zem. Znamená to, že 

Boh ma postrčil ísť na túto púť, aby 

som sa mohol zorientovať v sebe 

a nájsť pravú cestu k nemu.  

Vďaka všetkým organizátorom 

púte za možnosť navštíviť sväté 

miesta.“ 
 

Anatolij, Lotyšsko 
 

„Dobrý deň! Píše vám Vitalij 

Drozd. Som invalid – nevidiaci. Bol 

som v Medžugorí prvýkrát. Púť bola 

nezabudnuteľná nielen pre mňa, ale 

aj pre moju mamu. Mama ma vycho-

váva sama. Otec sa ma vzdal hneď, 

ako sa dozvedel o mojich problémoch 

so zrakom. Mama veľa pracuje, 

a preto púť do Medžugoria bola pre 

ňu výnimočným oddychom. Veľmi 

sme vďační organizátorom, všetko bo-

lo vynikajúce.  

Chcem sa podeliť so svojimi 

dojmami a myšlienkami. Predtým, 

keď som bol s kamarátmi, chcel som 

byť s nimi a hrať sa, ale neprijímali 

ma hovoriac, že nie som taký ako oni 

a že to nezvládnem. A v Medžugorí 

som sa zúčastňoval všetkého, necítil 

som, že mám nejaké problémy so 

zdravím. Niekedy dokonca aj mama 

„Od 9. do 16. júna sme sa so 

synom Vjačeslavom zúčastnili púte 

v Medžugorí. Na začiatku púte som 

sa cítil náhodným človekom pomedzi 

pútnikmi. Pravdou je, že som veriaci, 

ale do kostola chodím len občas a to 

hlavne v prípade pohrebu niekoho 

z rodiny alebo známych. Ale 

postupne som pochopil, že spoločná 

modlitba, obrátenie sa k Bohu je 

veľmi blízke mojej duši a srdcu.  

Veľmi ma zasiahol výstup na ho-

ru Križevac a rozjímanie otca Arnisa 

o utrpení Krista, ktoré prijal kvôli 

nám. Dovtedy som ani len netušil, že 

mám toľko hriechov. Vystupujúc na 

horu sa mi zdalo, že mám ešte veľa 

síl, ale keď som schádzal, uvedomil 

som si, že ich už takmer niet. Potom 

mi zavolala mo ja manželka 
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o tom pochybovala. Keď sme 

vystupovali na horu povedala 

mi: „Nepôjdeme, je to ťažké“, ale 

Boh vždy pomáha a posilnil aj 

mňa.  

Vzal som mamu za ruku 

a povedal som jej, že bezpod-

mienečne pôjdeme a všetko sa 

podarí. Aj sa podarilo. Mal som 

silu ísť nielen sám, ale aj 

pomáhať mame. Bolo nám do-

bre. Dostali sme Božiu milosť! 

Keď sme boli na vrchu, mal som 

takého myšlienky:   
 

„... na vrchole útesu, 

        úpenlivo hľadím na         

nebesia a obdivujem, 

aké zázraky dokáže robiť láska, 

aká nádhera a pokoj je na duši, 

a srdce bije bez starostí, 

s láskou možno bez prekážok, 

prejsť nespočetne veľa ciest. 

Ona vie upokojiť 

a dá ti teplo a radosť. 

Láska je ako med –                                     

má v sebe len sladkosť. 

A staneš sa akoby vtákom 

letiacim ako strela do výšav.“ 
 

Keď som sa vrátil domov, 

povedal som priateľom o svojej púti. 

Všetci mlčali a počúvali. Medžugorie 

je miesto, kde sú všetci ľudia          

priateľskí, milí a dobrí. Chcel by som, 

aby všade bolo tak. Nechcelo sa mi 

odtiaľ odísť. Ďakujem všetkým.“ 
 

Vitalij, Lotyšsko  
 

„Volám sa Mária, som invalid 

prvej triedy, „vozíčkárka“. Mám 62 

rokov. V Medžugorí som bola 

štvrtýkrát. Chcem sa podeliť 

s dojmami z púte v Medžugorí v júni 

2015.  

Je to obdivuhodné miesto. 

Miesto, kde sa nebo dotýka zeme a ty 

to cítiš. Všetko je preniknuté láskou, 

pokojom, radosťou. Tu sa napĺňaš ra-

dosťou jednoducho len tak, pre nič za 

n i č .  B o l e s t i ,  k t o r é  m u č i a 

v každodennom živote, oni sú, ale 

doslova sa otupujú a ustupujú do 

úzadia. Prvé miesto v srdci má ra-

dosť.  

Zvláštny dotyk Panny Márie som 

pocítila už v Krakove, a potom pri 

modlitbe ruženca na úpätí hory. Pri 

adorácii som cítila skutočnú Ježišovu 

prítomnosť, ktorú nemôžem vyjadriť 

slovami. Spýtala som sa ho: „Ježišu, 

čo odo mňa očakávaš, čo mám robiť 

v tomto živote, čím ťa môžem po-

tešiť?“ Odpoveď bola krátka: „Slúžiť“. 

Chcela som zakričať: „Čo si? Ako? Čo 

ja môžem?“ Chcela som poprosiť 

o niečo ľahšie. V tej minúte sa mi zda-

lo, že je to nereálne, ale viem, že Boh 

mi nedá viac ako môžem urobiť... 

Sedela som a plakala vediac, že 

Ježiš ma očisťuje, oslobodzuje od mo-

jich pochybností, nerozhodnosti. 

A Ježišovi som povedala: „Áno, 

Ježišu, ako ty chceš. Milujem ťa. .“ 
 

Marija, Lotyšsko   

Zdroj: archív SM 2x 

Fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť 

na: www.svetlomariino.com\sk 
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ОZNAMY 

   Blížiace sa semináre: 
 

 

20.Medzinárodný seminár  

pre kňazov:  

6.-11.07.2015. 
 

16.Medzinárodný seminár  

pre manželské páry 

12.-15.07.2015. 

  

26. FESTIVAL MLADÝCH 

MLADIFEST 

 

MEDZINÁRODNÉ MODLITBOVÉ 

STRETNUTIE MLADÝCH 

Medžugorie 31.07. — 06.08.2015.  
 

POKOJ VÁM!  

 

Drahí mladí!  
Na stránke http://medjugorje.sk/pute.html môžete nájsť                       

kontakt na organizátorov pútí v tomto termíne. 
 

Program nájdete na   

http://svetlomariino.com/sk/archives/26-festival-mladych-

medzugorie-31-07-6-8-2015/ 
 

Všetkých vás čakáme :) 

Drahí priatelia! 

Aj cez leto vás pozývame 
 

k nepretržitej modlitbe ruženca                      

za pokoj v celom svete a za      

uskutočnenie plánov Panny Márie.                    
 

Na modlitbu sa môžete zapísať na: 

www.mir.com.hr.  

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 
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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.  

Modlitbové skupiny SM Prvá sobota v mesiaci 

„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/ 

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne 
stretávajú raz za týždeň. Spoločne sa 

modlia ruženec na úmysly Panny Márie,  

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

sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

      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. 

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú 
sobotu v mesiaci. Ak je to možné, členovia  

tento deň organizujú modlitbové stretnutie. 
Modlia sa tri ružence, slávia sv. omšu,  

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

na úmysel uvedený v časopise.  

Časopis vychádza od decembra 2004 každý mesiac 
potom, ako Panna Mária dá posolstvo 25-teho v 

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

lotyšskom, anglickom  a nemeckom jazyku.  
 

 

 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. 

  Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com   

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 
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KOORDINÁTORI  
SMSM 

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY: 

www.medjugorje.sk 

 
ČESKY: 

 www.medjugorje.cz 

 

RUSKY:  

www.medjugorje.ru 

 
UKRAJINSKY:  

www.medjugorje.com.ua 

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/

