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cez vizionárku Mariju Pavlovičovú - Lunettiovú 

„Drahé deti! S radosťou som aj dnes s vami a všetkých vás 

pozývam, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste 

pochopili lásku, ktorú mám pre vás. Deti moje, moja láska je 

silnejšia ako zlo, preto sa priblížte Bohu, aby ste pocítili moju 

radosť v Bohu. Bez Boha, deti moje, nemáte budúcnosť,  

nemáte nádej ani spásu, preto zanechajte zlo a vyberte si dobro. 

Som s vami a  prihováram sa s vami u Boha za všetky vaše 

potreby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

 

Viac informácií o priamom 

prenose programu z 

Medžugoria v slovenskom 

jazyku (audio/video)  

nájdete na str. 10  
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MODLITBOU  
K MÁRIINEJ  

LÁSKE 
 

 

(Fra Ljubo Kurtović) 

 

Tieto známe slová nám znejú 

z posolstva Panny Márie. Toľkokrát 

nám ich darovala počas tých rokov. 

Vidíme ako mocne nalieha a opakuje 

pozvanie k modlitbe. Chce nám 

povedať, ţe neexistuje ţiadna iná 

cesta ani prostriedok, ktorým môţeme 

prísť bliţšie k Bohu.  

Modlitba je prebývanie s Bohom, 

otvára človeka pre Boţiu skutočnosť. 

Modlitba je prvotnou, odvekou praxou 

veriaceho. Veriacim sa nestáva tak, ţe 

sa rozmýšľa o Bohu, ale tým, ţe sa 

vykročí k nemu, ţe sa rozhoduje byť 

s ním. V modlitbe človek vstupuje do 

Boţej prítomnosti a Boh vstupuje do 

človeka. To je vedomé a slobodné 

prenikanie. Boh je všadeprítomný ako 

Stvoriteľ a Vykupiteľ. Ale nejakým 

spôsobom nie je tam, kde ho ľudská 

sloboda nevpustí. Človek ako 

slobodná bytosť sa stáva v modlitbe 

vykúpeným, pretoţe dovoľuje Bohu, 

aby v ňom konal svoje diela.  

Modlitba je dialóg s Bohom, 

zjednotenie sa s Bohom. Potrebujeme 

sa neustále učiť modliť sa. Modlitba je 

nevyčerpateľná a neopísateľná ako aj 

samotný ţivot. Nikdy sa nenaučíme 

dostatočne sa modliť. S právom 

môţeme povedať, ţe dobre sa neučí 

modliť ten, kto sa jednoducho modlí 

stále rovnako, ale ten, ktorý 

v modlitbe napreduje a to znamená, ţe 

sa stále viac pribliţuje k Bohu. 

Znakom napredovania vo viere je 

napredovanie v modlitbe, vţdy nové 

obohacovanie modlitby. Boh je 

neopísateľný a spôsoby pribliţovania 

sa k nemu  sú nevyčerpateľné.  

Oprávnene sa môţeme opýtať: 

„Povedz mi ako sa modlíš a ja ti 

poviem, aký si veriaci. Platí to aj 

opačne: ako veríš, tak sa aj modlíš. 

Modlitba a viera kráčajú spoločne. 

Existujú rôzne druhy definícií 

modlitby, ale ani jedna nemôţe 

obsiahnuť to tajomstvo. Modlitba je 

ţivotnou potrebou človeka.  

Jeţ iš  sa  mod l i l ,  pozýva l 

k modlitbe a učil modliť sa svojich 

učeníkov. Evanjeliá jednoducho 

zaznamenávajú Jeţišovu neprestajnú 

modlitbu: „On sa však utiahol na púšť 

a modlil sa“ (Lk 5, 16). Neskoro večer 

a skoro ráno sa modlil. Pravým cieľom 

modlitby musí byť nebeské kráľovstvo. 

Ak ho hľadáme, dostávame aj to 

ostatné. Ďalej, treba odpustiť všetkým 

a so všetkými sa zmieriť, ak chceme, 

aby naša modlitba vystúpila k Bohu. 

Potom sa treba modliť pokorne a to 

znamená úprimne, zo skutočného 

stavu svojej duše, nerobiť sa pred 

Bohom veľkým a nerobiť Boha svojím 

dlţníkom pre dobré skutky, ktoré sme 

urobili, pretoţe všetko sme dostali od 

neho. Treba sa modliť vytrvalo 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Jeţiš modlí a jeho učeníci nie sú 

schopní sa k nemu pridať.  

Existujú rôzne pokušenia, na 

ktoré Jeţiš upozorňuje. Tie pokušenia 

môţu byť útekom od našich 

zodpovedností. Je to strach, aby som 

sa angaţoval a niečo podnikol, ale 

potom ustúpim alebo sa stiahnem. Je 

to strach, pozerať sa do tváre realite, 

ktorá si vyţaduje zaujať osobný postoj 

a preto radšej otočím hlavu alebo 

zavriem oči. Je to pokušenie strachu, 

konfrontovať sa s problémami 

v ţivote, v svojej rodine, 

spoločenstve alebo spoločnosti. Je 

to pokušenie zutekať pred 

skutočnosťou. Je to pokušenie 

plachosti, zbabelosti, strachu, 

ktorý bráni, aby som sa obetoval, 

posvätil a odovzdal.  

 

Odpovedajme na materinské 

pozvania Panny Márie, aby sme 

zakúsili radosť a plnosť ţivota, ku 

ktorým nás pozýva Panna Mária.  

a neprestajne. Pre vytrvalú modlitbu 

je potrebná viera. Modlitba leţí 

Jeţišovi natoľko na srdci, ţe naliehavo 

a láskavo prosí apoštolov, aby sa 

modlili, s istotou im prisľubuje, ţe 

modlitby budú vypočuté, preto sa zdá, 

ţe modlitba je jeho najdôleţitejším  

odkazom.  

Panna Mária nám prisľubuje, ţe 

len v modlitbe môţeme pochopiť jej 

lásku, ktorá je silnejšia ako zlo.  

 

Aj Jeţiš upozorňoval svojich 

apoštolov, ţe modlitbou môţu 

prekonať zlo a pokušenia: „Modlite sa, 

aby ste neprišli do pokušenia“. 

Jeţišovo pozvanie k modlitbe, ktorá 

chráni od pokušení, je rámom, 

v ktorom sa uskutočňuje jeho 

modlitba. V Getsemanskej záhrade sa 

Modlitba: 
 

Panna Mária, prosím ťa, nauč nás modliť sa tak, ako si sa ty modlila. Ty si 

sa spolu s apoštolmi vytrvalo a neprestajne modlila očakávajúc Ježišovo 

prisľúbenie Ducha Svätého. Vypros nám milosť vytrvalosti, aby sme vytrvali 

v pokušeniach. Modli sa s nami a pros za nás, aby Pán svojou milosťou 

posilňoval našu vôľu. Aby sme sa mohli rozhodnúť pre to, čo je dobré. Ty si 

plná milosti, plná Boha. Ďakujeme ti, že neprestávaš hovoriť, pozývať a svojou 

blízkosťou prebúdzať všetky zaspaté srdcia. Ďakujeme ti, Mária, za tvoju 

vytrvalosť s nami, aj keď sa vzdialime a zablúdime. Ďakujeme ti, že nás 

neprestávaš pozývať na cestu spásy a života. Amen.  

 

  

...Boh je neopísateľný  

a spôsoby približovania  

sa k nemu  sú 

nevyčerpateľné... 

Zdroj: archív SM 2x 
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Jeţiš prisľúbil apoštolom: „Ja 

som s vami po všetky dni až do 

skončenia sveta“. Panna Mária nám 

často opakuje: „som s vami“. Boh je 

stále s nami. V slobodnej vôli si 

môţeme vybrať, s kým budeme. Či 

budeme s ním aj my, záleţí od nás. 

„Vaša sloboda je vašou slabosťou, 

preto nasledujte moje posolstvá 

s vážnosťou“ – povedala nám Mária 

v jednom posolstve. Ona vie, čo je pre 

nás dobré. 

Modlitba je miesto a čas 

stretnutia s Bohom. Koho máš rád, 

rád sa s ním stretávaš. Častejšími 

stretnutiami sa vzťah rozvíja, narastá 

dôvera a láska sa stáva mocnejšia. 

Boh nám ponúka vzťah v modlitbe a v 

nej zdieľa s nami svoju lásku. 

Ak vieme, ţe sme milovaní, máme 

odvahu uskutočniť aj to, čo sa nám 

zdá ľudsky nemoţné. Ak cítime, ţe 

sme  m i l o van í ,  s  ľ ahkos ť ou 

prekonávame prekáţky, máme silu 
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obetovať sa. Hovorí sa, ţe láska dáva 

krídla. 

„Moja láska je silnejšia ako zlo“, 

vyznáva nám svoju lásku opäť Panna 

Mária. Táto jej výzva, ukrýva v sebe 

silu a môţe sa stať našim heslom, 

s ktorým prekonáme všetky ťaţkosti 

v tomto čase. 

„Nech bude vašou zbraňou 

trpezlivosť a bezhraničná láska, láska, 

ktorá vie čakať a ktorá vás učiní 

schopnými spoznávať Božie znaky, 

aby váš život pokornou láskou ukázal 

pravdu všetkým tým, ktorí ju hľadajú 

v tme    klamstva.“ 

„Môj Syn mi prisľúbil, že zlo nikdy 

nezvíťazí, pretože ste tu vy, duše 

spravodlivých; vy, ktorí sa snažíte 

svoje modlitby vyjadriť srdcom; vy, 

ktorí svoje bolesti a utrpenia obetujete 

môjmu Synovi; vy, ktorí chápete, že 

život je iba jeden okamih; vy, ktorí 

túžite po nebeskom kráľovstve.“  

MÁRIINA LÁSKA JE SILNEJŠIA AKO ZLO 
 

(Terézia Gažiová) 

 

...Častejšími stretnutiami sa vzťah rozvíja, 

narastá dôvera a láska sa stáva mocnejšia.  

Boh v modlitbe zdieľa s nami svoju lásku... 
Zdroj: archív SM 2x 



 

...Modlitba slovami evanjelia, 

hľadanie Ježišovho srdca za  ni-

mi posilňuje našu vieru... 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 01. 08. 2015.  

V tento mesiac sa budeme modliť za  

za mladých   
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Ďakujme jej za to, ţe nám znovu 

pripomína, ţe najdôleţitejšia je láska. 

Modlime sa za dar Boţej lásky. 

 

Modlitba:  

Ďakujem ti nebeský Otče, za to, že 

nám posielaš posla tvojej lásky – 

Máriu. 

Prosíme o milosť rozhodnúť sa pre 

modlitbu, postaviť modlitbu na prvé 

miesto pred všetkým ostatným. 

Chceme budovať v modlitbe vzťah 

lásky s tebou, aby sme dokázali na 

tvoju lásku odpovedať láskou, 

zanechať zlo a rozhodnúť sa pre dobro. 

S Máriou ťa prosíme o dar Božej lásky. 

Amen. 

 

Máriina láska je Boţia láska, 

n e s m i e r n a ,  b e z h r a n i č n á , 

bezpodmienečná... schopná kaţdého 

hrdinstva, aţ na smrť. Ona ako matka 

praje svojim deťom to najlepšie, chce, 

aby sme sa rozhodli pre Boţiu lásku. 

Pozvanie pre nás do týchto dní 

môţe byť – v modlitbe sa nechať 

milovať Bohom, odovzdať sa jeho 

láske. V prebývaní s ním v láske 

máme túţbu odpovedať láskou na 

jeho lásku.  

Mária nás učí rozhodovať sa pre 

dobro, zanechať zlo v láske, nie 

z donútenia a strachu. Keď sa v 

modlitbe priblíţime k Bohu, môţeme 

zakusovať radosť s darovania sa tak 

ako ona. 

 

...v prebývaní s ním v láske 

máme túžbu odpovedať 

láskou na jeho lásku... 
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„...Deti moje, bez Boha a  

modlitby nemôžete mať pokoj.  

Preto, deti moje, otvorte svoje 

srdcia, aby sa Kráľ pokoja narodil 

vo vašich srdciach...“ 

25/12/2002 

 

„...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 ...“ 

25/06/2015 

 

„...Dnes vás osobitným spôsobom 

pozývam, aby ste sa modlili  

za pokoj. Bez Boha nemôžete  

mať pokoj ani žiť v pokoji...“ 

25/12/2008 

 

„...Modlite sa a buďte si vedomý,  

že bez Boha ste prachom.  

Preto obráťte svoje myšlienky  

a srdcia k Bohu a modlitbe.  

Dôverujte jeho láske…“ 

25/05/2014 

 

„...Pozývam vás, aby ste rozmýšľali 

o svojej budúcnosti. Vytvárate  

nový svet bez Boha len svojimi 

silami, a preto ste nespokojní  

a bez radosti v srdci …“ 

25/01/1997 

BEZ BOHA NEMÔŽETE... 

Z
d

ro
j:
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rc
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celkom oddali tebe a v bratskej láske 

spoločne ťa vzývali“ (Streda po Tretej 

pôstnej nedeli, modlitba dňa). 

„Dobrotivý Otče, s duchovnou 

radosťou konáme pokánie v tejto 

pôstnej dobe, prosíme ťa, pomáhaj nám 

vždy hlbšie prežívať veľkonočné 

tajomstvo, aby sme v plnej miere 

d o s i a h l i  j e h o  s p á s o n o s n é 

účinky“ (Sobota po Tretej pôstnej 

nedeli, modlitba dňa). 

Pôstna poboţnosť, teda pôst, 

modlitba aj skutky lásky uspôsobujú 

človeka, aby bol svedkom a poslom 

spasenia vo svete, aby sa obrátil, aby 

sa utvrdil v konaní dobrých skutkov 

a aby sa uzdravil. 

SLAVKO BARBARIĆ, OFM 
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POSTITE SA SRDCOM 
III. Pôst a ovocie pôstu      

v modlitbách Cirkvi 

„Láskavý Otče, zhliadni na svoju 

rodinu a pomáhaj nám, aby sme sa 

striedmym užívaním hmotných vecí 

zbavovali sebectva a zahoreli vrúcnou 

túžbou po tebe“ (Utorok po Prvej 

pôstnej nedeli, modlitba dňa). 

Cirkev sa ďalej modlí, aby telesné 

odriekanie prinieslo duchovné plody, 

a tým poukazuje na spätosť pôstu 

s duchovným ovocím. 

„Všemohúci Bože, touto obetou 

posväť naše pokánie, nech vonkajšie 

úkony kajúcnosti, na ktoré sme sa 

podujali v tejto pôstnej dobe, obnovia 

a posilnia v nás život milosti“ (Štvrtok 

po Druhej pôstnej nedeli, modlitba nad 

obetnými darmi). 

Táto modlitba sa vzťahuje na veľký 

problém, o ktorom Jeţiš veľa ráz 

rozprával s farizejmi a napádal ich, ţe 

sa modlia a postia len preto, aby ich 

druhí chválili, ale neusilujú sa 

o vnútorný ţivot v súlade s tým, čo 

robia. Kto sa modlí a postí, musí prosiť 

o milosť pôstu a modlitby, aby 

vnútorný postoj srdca sprevádzal 

vonkajšie činy. Ak to tak nie je, vynára 

sa otázka zmyslu pôstu aj modlitby. 

Modlitba i pôst musia srdce človeka 

pripraviť na slávnosť zmŕtvychvstania. 

V tom je ich pôvodný zmysel. 

C i r k e v  u z n á v a  a j  B o ţ i u 

starostlivosť o nás hriešnych ľudí, keď 

sa modlí: 

„Bože, prameň nekonečného 

milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty 

nás učíš, že pôst, modlitba a skutky 

kresťanskej lásky sú liekom proti 

hriechu, láskavo prijmi vyznanie našej 

slabosti, a keď klesáme pod ťarchou 

previnení, pozdvihni nás svojou 

milosrdnou rukou“ (Tretia pôstna 

nedeľa, modlitba dňa). 

Pôst aj odriekanie dávajú silu, 

robia človeka schopným modliť sa 

a prinášajú radosť.  

„Milosrdný Bože, prosíme ťa, pomôž 

nám, aby sme sa kajúcimi skutkami Z
d
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

„TEN, KTO VRACIA PÁNOVI LÁSKU“ 
 

                                                                             (1. časť) 

Existuje vonkajšia poslušnosť 

a  poslušnosť podobná tej v nebi – 
medzi anjelmi a Najsvätejšou 
Trojicou. Je to poslušnosť, pri ktorej 

dochádza k zjednoteniu vôle. Anjel 
nekladie otázky Najsvätejšej Trojici. 
Jediné, čo anjel koná je úplne 

prebývanie v nej. 
Takáto poslušnosť bola aj v 

Panne Márii. Keď sa vo chvíli 

zvestovania anjela pýta: „Ako sa to 
stane?“, z tejto otázky vychádza 
pripravenosť urobiť všetko, čo Boh 

povie a čo si ţelá. V jej otázke niet 
ţiadnych pochybností aj napriek 
tomu, ţe nevie, čo sa stane a ako sa 

to stane. To je poslušnosť radosti. To 
je poslušnosť lásky. Táto poslušnosť 
plynie z pohľadu na Lásku, 

z neprestajného pozerania sa na 
Lásku. Z ustavičného pohľadu na to, 
ako mňa osobne Boh miluje. A tento 

neustály pohľad na to, nakoľko ma 
Boh miluje, rodí vo mne túţbu 
vracať túto lásku. Tu    nejde 

o povinnosť alebo o niečo, čo musím 
urobiť, ale je to túţba, po ktorej 
prahnem celým svojím bytím. To je – 

nový spôsob ţivota. Taká láska, také 
slúţenie sa nikdy nepozerá na to, čo 
uţ vykonalo. V takej láske platí, ţe 

ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Taká 
láska dokáţe byť nezištným sluhom. 
Toto je vnútorná poslušnosť. 

P o z r i m e  s a  n a  o b r a z 
z podobenstva o dvoch synoch 

a milosrdnom otcovi. Nebudeme sa 

zastavovať pri detailoch, ale pre mňa 
je dôleţitý jeden moment – moment, 
keď sa márnotratný syn vrátil domov. 

Videla to celá dedina a ţeny o tom 
hovorili: „On tu dlho nevydrţí“ 
a rozmýšľali, čo s ním bude zajtra, 

o týţdeň, o rok. Spolu s nimi môţeme 
pokračovať v tomto príbehu ďalej. 

Sú moţné dva varianty. Prvý – 

syn sa vrátil vyhladnutý, zranený, 
prvých 6 mesiacov spal do obeda, 
naberal sily a nič nerobil. Povedzte, čo 

s ním bude o rok? Myslím si, ţe by ste 
súhlasili so ţenami z dediny – nič 
z neho nebude. O tri roky by sa zas 

vzoprel otcovi, bol by nespokojný, 
všetko by ho omrzelo a zas by ţiadal 
polovicu majetku. A ţiadna záchrana. 

Je však moţný aj druhý variant. 
Syn sa vrátil domov, svoj skutok 
oľutoval, vyplakal sa a celá dedina to 

videla. Nasledujúcich 6 mesiacov 
vstáva ráno o piatej, naberá vodu, 
polieva vinohrad, pracuje na poli... 

Ţije skromne a neustále hovorí o tom, 
aký bol hlúpy a aký je jeho otec 
dobrý. A celú dedinu vystríha, aby 

nekonali tak ako kedysi konal on. Čo 
bude s týmto synom ďalej? Myslím, ţe 
ţeny z dediny by povedali: „On sa 

naozaj zmenil !  Neuveriteľné!“ 
A nasledujúce tri roky ţije tak isto. 
Ľudia vidia, ţe sa z toho poučil. 

Zmenil sa. V dedine by sa pýtali: 
„Pozrite, čo je v srdci tohto mladíka? 
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odpustil. V tomto odpustení sa deje 

paradox – on ma aj teraz volá bez 
ohľadu na všetko ostatné. Zveruje mi 
miesto, ktoré mi patrilo uţ od samého 

začiatku. 
Môj ţivot, to je slúţenie z lásky. 

Slúţenie do chvíle, keď sa moja vôľa 

zjednocuje s tou jeho. Do chvíle, keď 
moja vôľa prestane existovať. Keď sa 
moja vôľa spája s tou jeho, ako vôľa 

anjela, to je znak pre pokoj. 
Kňaz je ten, kto neustále prijíma 

lásku Otca. Kaţdé ráno sa modlí, aby 

preţil deň v láske a stále ju hľadal. 
Musí ju neustále vracať. Ak nebudem 
navracať lásku, zomrie vo mne. Preto 

hľadám: „Kde ti vrátim Pane tvoju 
lásku? Ako ti ju vrátim?“  

To je moje jediné poslanie 

v tomto svete. Mojou úlohou nie je 
zachraňovať svet. Ja nemusím 
nakŕmiť hladných. Nemusím vynájsť 

technické riešenia. Nemusím plniť 
ţiadnu politickú funkciu. Nemusím 
viesť víťazné vojsko. Nemusím 

zanechať potomstvo. Nikto nemá také 
privilégium ako ja, kňaz, ktorý mám 
plniť jedinú misiu, povolanie k láske: 

celý svoj ţivot zasväcujem hľadaniu 
príleţitosti vrátiť lásku. 

Mojou prvou úlohou je, neustále 

sa vracať k tejto láske. Na to tu je 
moja modlitba, moje povinnosti, moja 
samota. Miesta a príleţitosti pre túto 

sluţbu sú všade okolo mňa. Ako 
hviezdy, ktoré cez deň nevidno, 

ale v noci je celé nebo nimi obsypané, 
tak aj príleţitosti vracať lásku okolo 
seba môţu byť navonok neviditeľné, 

ale v duchovnom svetle sa rozsvecujú 
na mojom horizonte. Presne to robili 
svätí. To nie je akási silná, nadľudská 

vôľa, ţiadna nadľudská škola či 
špeciálna technika, no hlboké 
rozpomenutie sa na Boţiu lásku. 

Spoznanie, ţe na túto Boţiu lásku 

R o z j í m a n i a :  o t e c  I v a n 

Mandurič, SJ. 20. Medzinárodný 

seminár pre kňazov v Medžugorí, 

2015 

Nevidíte, ţe je tam radosť? Prečo je 

taký radostný?“ Radostným ho robí 
spomienka na to, ako mu otec 
odpustil, na to, aký je milovaný. 

Neustále vidí dobro, ktoré ho 
obklopuje. Je vďačný aj za posteľ, na 
ktorej leţí, za strechu nad hlavou, za 

jedlo, no najviac zo všetkého za 
odpustenie. 

V tomto podobenstve nám Jeţiš 

ukazuje obraz dvoch synov. Existuje 
však aj tretí. Ten tretí je on sám. Je 
to Syn, ktorý vţdy prebýval v dome 

Otca a vţdy mu bol vďačný. Nebol 
Synom, ktorý ţije v dome Otca 
a nevidí jeho lásku. Nebol ani tým 

synom, ktorý musel prejsť mnohým, 
aby spoznal lásku Otca. Je príkladom 
a svedkom toho, ţe je moţné byť uţ 

od detstva v dome Otca, vidieť jeho 
lásku a vţdy byť zato vďačný. Tým 
synom je Jeţiš. 

Otec hovorí staršiemu synovi: 
„Všetko, čo je moje, je tvoje“. A to 
znamená: „Milujem ťa bezhraničnou 

láskou“. A len pohľad na túto lásku 
v nás prebúdza lásku. To je pravda, 
na ktorú nesmieme nikdy zabudnúť. 

My kňazi sa nachádzame 
v situácii, v ktorej môţeme s 
presvedčením povedať: „Všetko, čo je 

Otcovo, je teda moje“. A mojím 
pozvaním je vracať lásku. Práve preto 
je úlohou pre mňa, pre kňaza, kaţdý 

deň si  nájsť čas zahľadieť sa do 
Boţej lásky. Všetky 

moje  modl i tby , 
všetky meditácie 
tomu napomáhajú. 

Nie je to povinnosť, 
ale moţnosť kaţdý 
deň sa pozerať, ako 

veľmi ma Boh 
miluje, ako mi 
odpustil. Nie je 

dôleţité, s ktorým 
synom z tohto 
podobenstva sa 

stotoţňujeme. Nikdy 
v š a k  n e s i e m e 
zabudnúť, ako nám 

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
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SVEDECTVO 

 

«Pokoj vám!» - tieto slová, ktorými vzkriesený 

Ježiš pozdravil svojich učeníkov sa stali témou 20. 

Medzinárodného seminára pre kňazov. V čase od 6. 

do 7. júla sa Medžugorie stalo domovom a miestom 

duchovnej obnovy pre 400 kňazov, a seminaristov 

z 23. krajín. 

Pri zdieľaní kňazov o ich pocitoch zo seminára 

sa všetci zhodli v tom, že cez slová a srdce, no 

hlavne vďaka svedectvu otca Ivana Manduriča, Pán 

s novou silou zapálil plamienok svojej lásky v ich 

srdciach. Ako povedal jeden poľský kňaz, 

prednášajúci  hovoril tak jednoducho, ľudsky a zo 

srdca, že dokázal znovu zapáliť aj jeho samého, 

napriek vysokému veku. A tento Boží oheň bude 

teraz horieť z lásky k iným. 

Tu sú svedectvá niektorých účastníkov: 
LÁSKA SI VŽDY  

NÁJDE CESTU  

„Ďakujem otcovi Ivanovi, ktorý v 

prednáškach odkryl svoj život a to mi 

pripomenulo slová pápeža Pavla VI. 

Myslel tým konkrétne slová, že dnešný 

človek potrebuje hlavne svedkov. Človek 

dokáže počúvať učiteľa len vtedy, ak je 

aj svedkom. Otec Ivan je svedkom 

a učiteľom súčasne. Téma seminára bo-

la zjednotená s jeho životom. 

V tieto dni sa seminára zúčastnili 

kňazi z celého sveta a to pre mňa sym-

bolizovalo tvár Cirkvi,  jej jednotu 

v rôznorodosti. Seminár  mi napomohol  

v obnove ducha, posilnil na ceste 

služby, na ktorú ma povolal Pán. Mohol 

som hlbšie preniknúť do slov Ježiša: 

„Bezo mňa nemôžete nič urobiť“, a tiež 

som sa mohol utvrdiť v pravde, že bez 

modlitby nemôžem byť takým kňazom, 

akého ma chce Ježiš.“ 

 

 

„Vďaka semináru som pocítil  

pozvanie byť s ľuďmi podobne ako stál 

Mojžiš pred Bohom a modlil sa za svoj 

ľud, pričom ho neprestával pred Bohom 

obhajovať. Ja ako kňaz som často 

postupoval inak a obhajoval Boha pred 

ľuďmi. No, v tieto dni som pochopil, ţe 

Boh je všemohúci a dokáže sa sám ob-

hájiť. Pre mňa, kňaza, je dôležité byť 

s národom, stáť s ním pred Bohom 

v modlitbe ako Mojžiš.“ 

„To, čo sa mňa najviac dotklo v 

Medžugorí, bolo svedectvo o sile modlit-

by. Najprv to bolo len 6 detí, ktoré sa 

modlili, a dnes, po 34. rokoch je 

Medžugorie miestom, kde sa spoločne 

modlí tisíce ľudí z rôznych krajín sveta. 

Medžugorie je pre mňa symbolom sily  

modlitby a nevyčerpateľný zdroj nádeje 

pre celý svet.“ 

 

„Ja prichádzam do Medžugoria  

približne 10 rokov. Nikdy z Medžugoria 

neodchádzam prázdny, ale naopak, 

šťastnejší. Tak to bolo aj tento raz. My, 

kňazi sa často nazdávame, že veľa vie-

me. Ja som zistil, že toho až tak veľa 

neviem. Pochopil som, že najdôležitejšie 

je mať k ľuďom lásku, ktorú mal 

k ľuďom Ježiš, keď žil tu na zemi. 

V tieto dni sa vo mne zrodila túžba robiť 

šťastnými ľudí vo svojej farnosti,     

priniesť im radosť a šťastie.“ 

 

„Do Medžugoria prichádzam od 

roku 2000. Prichádzam, aby som si ob-

novil radosť, lebo svet nám chce 

ukradnúť túto radosť – radosť 

byť  kňazom. Panna Mária vždy nájde 

cestu do srdca. Láska si vždy nájde 

cestu. Tento raz to urobila cez otca 

Ivana. Každý deň počas tohto seminára 

plačem od radosti, že som milovaný. 

Ďakujem Panne Márii za to, ţe som 

kňazom a že som milovaný.“  
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Fotografie zo seminára  

si môžete pozrieť na:  

www.svetlomariino.com\sk 

 

 
Svojím svedectvom sa podelili aj 

kňazi a seminaristi z Ukrajiny. 

V tomto roku sa ich na seminári 

zúčastnilo 111. Zvlášť nás potešilo, 

že sa ho zúčastnili predstavitelia 

troch vierovyznaní: rímskokatolícki, 

gréckokatolícki a pravoslávni kňazi. 

Účastníci z Ukrajiny sa podelili o to, 

že teraz prežívajú ťažké chvíle, ktoré 

so sebou priniesla vojna. Ďakovali 

Bohu za milosť pozvania do 

Medžugoria a možnosť účasti na 

duchovnej obnove. 

Veľmi dôležité pre nich bolo to, 

že prednášajúci tiež prežil vojnu. Ako 

povedali oni sami: „V jeho srdci sme 

videli víťazstvo pokoja a Božej lásky 

vo všetkom, čo sám prežil. Z Ukrajiny 

nás sem prišlo veľa a mohli sme pri-

jať do srdca Boží pokoj a chceme ho 

priniesť na Ukrajinu. My ako pastieri, 

to veľmi potrebujeme. Viem, že sa 

modlíte a prosím, aby ste v modlitbe 

pokračovali, aby na Ukrajine zvíťazil 

Ježišov pokoj“. 

„Prosím vás, bratia - kňazi, 

prosím, modlite sa spolu s nami za 

náš národ“ – obrátil sa na kňazov 

jeden z pravoslávnych kňazov. 

„Prosme o ducha pokoja, požehnania, 

zmierenia, aby tento duch prišiel do 

sŕdc národov“. Spomenul si na slová 

sv. Augustína – „Dobre sa žije tomu, 

kto sa dobre modlí“. V tieto dni sme 

sa učili, ako sa dobre modliť. Nech 

nás Pán učí, ako sa modliť, aby sme 

nezaostávali v modlitbe. Nech sa naše 

modlitby stanú podobnými obeti 

Ábela“. 

Kňazi z Ukrajiny sa na otca Ivana 

Manduriča obrátili aj s otázkou, ako 

oni, ako budúci pastieri, môţu pomôcť 

tým, ktorí sa vracajú z vojny a 

ktorí preţili všetky jej hrôzy. 

V odpovedi na otázku otec Ivan 

pozval kňazov, aby najprv pracovali 

nad svojím srdcom.  

„Prvým, čo môže kňaz urobiť je, že 

svojou nádejou prejde tento moment 

beznádeje. Veriť vo svojom živote, že 

Boh môže všetko. Prijať aj to, ako Boh 

práve teraz vedie jeho národ. A ako 

druhé, kňaz sa musí stať tým, kto sa 

m o d l í  z a  d o b r o  a k o  J e ž i š 

v Getsemanskej záhrade. Mal by byť 

ako Mojžiš a tak byť schopným dvíhať 

iných. Vtedy sa bude viera vylievať na 

ľud, do duší.“ 

Otec Ivan zdôraznil, ţe toto ťaţké 

obdobie sa má stať pre kňaza časom 

intenzívnej modlitby. Najprv treba 

pracovať nad sebou, aby do srdca 

nevstúpila nenávisť a nezakorenila sa 

tam. Veriť láske a nie nenávisti. 

Pretoţe najväčšou hrôzou je súhlasiť 

s hriechom, pomstou a nenávisťou.  

„Kňaz, ktorý má nádej, kňaz, ktorý 

verí, že každé utrpenie má zmysel je 

viditeľný, dá sa rýchlo spoznať“. 

Ľudia z Chorvátska, ktorí zaţili 

strašné momenty vojny sa teraz stali 

svedkami nádeje a ľuďmi modlitby. 

Toto je moţné, pretoţe Boh je tu, je pri 

nás. S ním má všetko zmysel. 

Otec Ivan zdôraznil dôleţitosť 

práce s ľuďmi z vojnových oblastí, 

dôleţitosť otvorenia centier pomoci 

a o dare rýchlo reagovať. Taktieţ 

nevyhnutnosť prítomnosti a sluţby 

kňazov a vojenských kaplánov 

v armáde, na poliach, rozhovor s 

vojakmi. Treba im byť na blízku, tak 

ako je Jeţiš vţdy s nami. Pomáha to 

kňazom pochopiť, čo preţívajú ľudia vo 

vojne. Treba si však uvedomiť, ţe 

takáto sluţba je povolaním. Boh môţe 

v modlitbe odkryť kňazovi, ale aj 

zodpovedným v Cirkvi, koho pozýva do 

takejto sluţby. 
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   Blížiace sa semináre: 
 

 

 Seminár pôstu, modlitby a 
mlčania (v slovenčine) 

27.09. -02.10.2015. 

Kontakt:  

Ondrej Valent:  

00 421903 712 534; 

e-mail: skristoftour@post.sk 

 
 

  

 

Milí priatelia,  
 

PRIAMY VIDEO PRENOS Z 

FESTIVALU MLADÝCH V 

SLOVENSKOM JAZYKU 

MÔŽETE SLEDOVAŤ  

CEZ INTERNET 
 

MEDZINÁRODNÉ MODLITBOVÉ 

STRETNUTIE MLADÝCH 

MEDŽUGORIE  

31.07. — 06.08.2015.  

ОZNAMY 

Drahí priatelia! 

Aj cez leto vás pozývame 
 

k nepretržitej modlitbe ruženca a 

pôstu 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 

POKOJ VÁM!  

Priamy prenos sa začne vysielať 

31.07.2015 o 18.00 z webovej stránky 

Informačného centra Medžugorie na 

Slovensku „ICM“ ―  
 

www.medjugorje.sk  

Je veľkou milosťou tohto času, ţe 

celý program Medzinárodného stretnutia 

mládeţe - 26. ročníka Mladifestu, 

môţeme uţ sledovať v slovenčine nielen 

po celom Slovensku, ale aj vo svete. Takto 

môţeme spoločne preţívať blízkosť a 

dotyk Panny Márie v našich domovoch a 

rodinách v priamom spojení s miestom, 

„kde sa Nebo dotýka Zeme‖, s 

Medţugorím.  

 

Informačné centrum Medţugorie „ICM“ ― 

na Slovensku (www.medjugorje.sk) je 

oficiálnou webovou stránkou Medţgoria 

pod záštitou farského úradu Medţugorie.  
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Kto sme?  

 
 

     Svetlo Máriino je modlitbové 

spoločenstvo. V duchu evanjelia a 

posolstiev Panny Márie chceme ísť cestou 

svätosti, aby náš ţivot bol svedectvom 

viery pre iných.  

   Chceme prinášať Jeţiša – Svetlo sveta - 

konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde 

ţijeme. Snaţíme sa pomáhať pri obnove 

ţivota 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/

