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  „Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím vás stratených 

i v srdci nemáte modlitbu ani radosť. Vráťte sa k modlitbe, deti 

moje, postavte Boha na prvé miesto a nie človeka. Nestrácajte ná-

dej, ktorú vám prinášam. Deti moje, nech tento čas – každý deň 

bude pre vás viac hľadaním Boha v tichosti vášho srdca. Modlite 

sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane rados-

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

   „Drahé deti, prišla som k vám, medzi vás, aby ste mi dali 

svoje starosti, aby som ich priniesla môjmu Synovi, aby som sa za 

vás u neho prihovárala za vaše dobro. Viem, že každý z vás má svo-

je starosti, svoje pokušenia, preto vás materinsky pozývam: príďte 

k stolu môjho Syna. On pre vás láme chlieb, dáva vám seba, dáva 

vám nádej. Od vás žiada viac viery, nádeje a veselosti. Žiada váš 

vnútorný boj proti egoizmu, odsúdeniam a ľudským slabostiam. 

A preto ako matka hovorím: „Modlite sa!, pretože modlitba vám dá 

silu pre vnútorný boj“. Môj syn ako malý mi často hovoril, že ma 

budú mnohí milovať a nazývať matkou. Tu, medzi vami cítim lásku. 

Ďakujem vám. Kvôli tejto láske prosím svojho Syna, aby sa nikto 

z vás, mojich detí, nevrátil domov taký, aký prišiel; aby ste si od-

niesli čo najviac nádeje, milosrdenstva a lásky; aby ste boli mojimi 

apoštolmi lásky, ktorí budú svojím životom svedčiť, že nebeský Otec 

je zdrojom života a nie smrti. Drahé deti, znovu vás materinsky 

prosím, modlite sa za vyvolených môjho Syna, za ich požehnané 

ruky, za svojich pastierov, aby mohli ohlasovať môjho Syna s čoraz 

väčšou láskou a tak uskutočňovať obrátenia. Ďakujem vám.“  

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,  

2. august 2016, Medžugorie 

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 
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V SRDCI NEMÁTE MODLITBU ANI RADOSŤ 

 V tomto posolstve nám Panna 

Mária určuje diagnózu nášho duchov-
ného stavu. Spočíva na nás jej mate-
rinský pohľad. Je to pohľad, ktorý ne-
odsudzuje, ale nás hľadá a túži po 
nás. Matka miluje svoje deti, preto ich 

aj najlepšie pozná. Vidí to, čo srdce 
bez lásky nemôže vidieť. Jej pohľad 
hľadá náš pohľad. Chce v nás pre-
budiť túžbu, aby sme ho hľadali. 
Z prebudenej túžby sa rodí modlitba.  

 Aká je dôležitá a potrebná modlit-
ba, nám často hovorí pozvanie 
k modlitbe. Modlitba nie je iba niečo 

v našom duchovnom živote, ale je to 

sám duchovný život. O sv. Františkovi 
z Assisi životopisci hovoria, že sa 
nielen modlil, ale stal sa modlitbou. 
Modlitba nie je dodatok našej viery, 
ale je dychom viery, Božie objatie, 

prebývanie v Bohu a Božie prebývanie 
v nás. Preto Panna Mária spája 
modlitbu s radosťou. Modlitba je ot-
váranie plnosti Božieho života, hojnos-
ti života, ktorú nám daroval Ježiš. 

Nemáme v sebe druhý život, okrem 
toho Božieho. 
 Katechizmus nás učí, že modlitba 

je Boží dar. Preto ju treba od Boha 

prijímať a učiť sa od neho. Prvým 
a najväčším príkladom v modlitbe je 
Ježiš Kristus. Modlil sa a pozýva aj 
n á s  k  m o d l i t b e :  „ P r o s t e 
a dostanete“ (Lk 11,9). Ježiš nám 

prisľúbil, že naša modlitba bude    
vyslyšaná. Modlitbu treba trénovať. 
Každý deň sa znovu modliť, každý deň 
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Spočíva na nás jej materinský 

pohľad. Je to pohľad, ktorý  

neodsudzuje, ale nás hľadá 

a túži po nás... 
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inak, každý deň sa trochu pousilovať. 

Vieme, aké ťažké je rozhodnúť sa pre 
modlitbu, ale keď sa rozhodneme 
a prekonáme seba i svoju vôľu, cítime 
sa naplnení, slobodní, akoby sme 
vyhrali nad nejakými silami, ktoré nás 

chcú zotročiť a presvedčiť, že nad nimi 
nezvíťazíme. Bez úsilia sa nikdy ne-
naučíme modliť. Keď sa človek naučí 
modliť, zmocní sa celého sveta. Vtedy 
skrze teba Boh môže meniť druhých, 

pretože premenil teba. Modlitba mení 
v prvom rade teba. Preto sa hovorí: Ak 
ťa modlitba nemení, ty zmeň svoju 
modlitbu, spôsob modlitby.  
 Dôležitou podmienkou pre 
úspešnú modlitbu je vytrvalosť. Ak sa 

za niekoho modlíš, za nejakú milosť, 
alebo svoju potrebu, potom sa rozhod-
ni, že sa budeš modliť, až kým to ne-
dostaneš. Ježiš nám to potvrdil 
v podobenstve o človeku, ktorý 

o polnoci prišiel k svojmu priateľovi, 
aby mu dal tri chleby (porov. Lk 11, 5-
7). Ak človek splní prosbu človeku, 
pretože je neodbytný, o čo viac ne-
beský Otec vyslyší modlitby a volania 

svojich detí. 
 Ak sa rozhodneme pre modlitbu 
a nevidíme hneď ovocie svojej modlit-
by, vzdáme sa. To je najhoršie, čo 

môžeme urobiť. Neexistuje nevyslyša-

ná modlitba. Boh odkladá našu 
modlitbu len preto, že nás pripravuje 
na niečo väčšie a oveľa lepšie ako len 
dokážeme prosiť a modliť sa.  
 Ak sa nám na začiatku nedarí, 

nevzdávajme sa. Dôležité je učiť sa 
celý život. Dôležité je urobiť to, čo nám 
hovorí Panna Mária: „modlite sa, kým 
sa vám modlitba nestane životom“. 
  
Modlitba: 

 
 Panna Mária, matka nádeje. Tebe 
sa utiekam a prosím za všetkých, ktorí 
ťažko trpia a strácajú nádej vo svojom 
živote. Ty, ktorá si ostala matkou viery 
a nádeje aj v najťažších chvíľach 
svojho života, pod krížom, na Kalvárii 
vypros všetkým zúfalým nádej v srdci. 
Svojim Nepoškvrneným materinským 
srdcom sa dotkni každého srdca, ktoré 
je zaťažené ranami hriechu, utrpenia 
a bolesti. Tvoje materinské srdce je 
schopné uzdraviť všetky zranené 
srdcia. Tebe darujeme svoje ruky, aby 
si nás viedla, svoje srdcia, aby si ich 
uzdravila, oslobodila a naplnila poko-
jom, ktorý nám prinášaš a túžiš da-
rovať. Amen. 

(M.M.) 

 

 
Modlitba mení 

v prvom  

rade teba... Vtedy 

skrze teba  

Boh môže meniť  

druhých, pretože 

 premenil teba...  

Foto: archív SM  



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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NESTRÁCAJTE NÁDEJ, KTORÚ VÁM PRINÁŠAM 

 Nebeský Otec nám posiela na 

zem Máriu, aby nám pomohla hľadať, 

čo je stratené. Preto sme v tejto dobe 

svedkami mnohých zjavení Panny 

Márie na zemi. Mnohí nazývajú túto 

dobu Máriinou. V Medžugorí sa už 35 

rokov odohrávajú príbehy so šťast-

n ým  k o n c om ,  p o d o be ns t v á 

o stratenom synovi, ktorý sa našiel, 

nájdenej ovci, drachme, poklade.  

 Máriina milostivá prítomnosť, 

modlitba, svätosť spôsobujú precit-

nutie a túžbu vrátiť sa domov 

k Otcovi. S Máriou i dnes žijúc jej po-

solstvo môžeme nájsť stratený pokoj 

srdca, zmysel života, lásku, radosť... 

S ňou sa ľahko nachádza stratené. 

 Medžugorie je skutočne nádejou 

sveta, ako ho nazval Svätý Otec Ján 

Pavol II. 

 Toľkokrát sme počuli jej láskavé 

upokojenie: „Moje srdce starostlivo sle-

duje každý váš krok. Deti moje, ja rozu-

miem vašim bolestiam a utrpeniam. Kto 

by vám rozumel lepšie ako matka?“; 

„Milujem vás a som s vami .“ 

 Aj dnes sa s nami delí so svojou 

bolesťou – „Pozerám sa na vás a vidím 

vás stratených i v srdci nemáte modlit-

bu ani radosť.“ Ona nás nenecháva bez 

riešenia tejto situácie a ponúka nám 

východisko – modlitbu ako návrat k 

Otcovi. Pomenuje diagnózu našich 

sŕdc, ale hneď nám ponúka i recept.  

 „Modlitba je to, po čom ľudské srd-

ce túži, nedarí sa vám, lebo sa nemodlí-

te. Drahé deti, prosím vás, otvorte sa a 

začnite sa modliť! Modlitba vám bude 

radosťou: keď sa začnete modliť, nebu-

de vám nudná, lebo sa budete modliť z 

radosti.“  

 „Drahé deti, vy nemôžete pochopiť, 

akú hodnotu má modlitba, pokiaľ sami 

nepoviete: teraz je čas modlitby, teraz 

mi nie je dôležité nič iné, teraz mi nie je 

dôležitý nikto okrem Boha!“  

 „Modlite sa, modlite sa, modlite sa, 

lebo modlitba koná zázraky v ľudských 

srdciach a vo svete. Nech je 

vám modlitba ako vzduch, ktorý dýcha-

te, a nie ťarcha.“  

 Napriek tomu, že o tom vieme, ťaž-

ko sa rozhodujeme pre modlitbu. Zo 

skúsenosti vieme že „to, čo za niečo 

stojí, nás aj niečo stojí.” Vždy vyhráva-

me, keď sa napriek všetkému rozhod-

neme modliť. Modliť sa znamená budo-
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S Máriou i dnes žijúc 

jej posolstvo môžeme nájsť 

stratený pokoj srdca, zmysel  

života, lásku, radosť...  
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vať dom na skale originálnym spôso-

bom, započuť nežný hlas v tichosti 

srdca, ktorý nás vedie. Nikto nám ne-

môže povedať to, čo nám hovorí Pán. 

O ňom vieme: že nikdy tak človek ne-

hovoril, „všetci sa divili milým slovám, 

ktoré vychádzali z jeho úst.“ Rozhod-

nutie je na nás. My vyberáme ako bu-

deme prežívať tento deň. Mária nás 

povzbudzuje: „Modliť sa lepšie je mi-

losť, ktorú získavajú tí, čo sa modlia 

viac. A modliť sa viac je naše osobné 

rozhodnutie.“ 

 „Modlite sa, modlite sa, modlite 

sa až kým sa vám modlitba nestane 

radosťou.“ Radosť rozdávaním rastie. 

Pri stretnutí Márii a Alžbety dieťa po-

skočilo od radosti v Alžbetinom lone, 

radosť naplnila všetkých pri Ježišo-

vom narodení. V modlitbe s Máriou 

i my môžeme zakúsiť radosť stretnu-

tia s Ježišom. Ten istý Ježiš, ktorý 

prišiel na svet skrze Máriu, chce pri-

chádzať na tento svet aj prostredníc-

tvom nás. Môžeme ho prijať 

v modlitbe, v Eucharistii, v jeho slove. 

Radosť je plod spojenia s Bohom. Boh 

je radosť, ktorú hľadáme. 

Modlitba:  

 Mária, ďakujeme ti, že nás ne-

spúšťaš z očí. V modlitbe s tebou sa 

chceme vracať domov k Otcovi. S tebou 

chceme hľadať všetko, čo je stratené. 

Pomôž nám vybojovať si každý deň 

čas na tiché stretnutie s Bohom 

v modlitbe. S tebou prosíme za tých, 

ktorí stratili cieľ, nádej, zmysel života. 

Premieňaj nás vo svojom srdci Mária. 

Chceme sa stávať podobnými tebe, 

v modlitbe prijímať radosť a prinášať 

ju druhým. Amen. 

(Terézia Gažiová) 

 

 

 

Modliť sa znamená budovať dom na skale originálnym  

spôsobom, započuť nežný hlas v tichosti srdca, ktorý nás vedie. 
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„Dnes vás pozývam, aby  
ste pochopili, že bez lásky  

nemôžete porozumieť, 
že Boh má byť vo vašom  

živote na prvom mieste.  
Preto vás, deti moje,  

všetkých pozývam, aby ste  

milovali nie ľudskou,  
ale Božou láskou...“   

                   (25.9.1997) 

BOH NA PRVOM MIESTE 
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„Deti moje, keď 
je Boh na prvom mieste, budete 

vo všetkom, čo robíte, hľadať 
Božiu vôľu. Tak bude pre vás 

každodenné obrátenie ľahšie. 
Deti moje, pokorne hľadajte, čo 
nie je v poriadku vo vašom srd-

ci, a potom pochopíte, čo máte 
robiť. Obrátenie sa stane pre 

vás každodennou úlohou, ktorú 
vykonáte s radosťou.“   

(25.4.1996) 

 

„Pozývam vás k úprimnej 
modlitbe srdcom, nech je 

každá vaša modlitba  
stretnutím s Bohom.  

V každej práci a v  
každodennom živote  

postavte Boha 

na prvé miesto!“   
                   (25.12.1987) 

 

„Dnes, keď pozerám do vašich sŕdc, 
moje srdce sa napĺňa bolesťou a  

úzkosťou. Deti moje, zastavte 
sa na chvíľu a pohliadnite do  

svojich sŕdc. Či je skutočne môj Syn -
váš Boh - na prvom mieste. Či sú  
skutočne jeho zákony meradlom  

vášho života. Znovu vás napomínam. 
Bez viery niet blízkosti Božej, niet  

Božieho slova, ktoré je svetlo spásy 
a svetlo zdravého rozumu“   

                   (2.12.2007) 

„Len láskou a modlitbou, deti moje, môžete žiť tento čas, 

ktorý je vám daný na obrátenie. Dajte Boha na prvé miesto, 
potom sa vzkriesený Ježiš stane vaším priateľom.“   

(25.3.1999) 
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 VIII. Medžugorské modlitbové stretnutie  

na Ukrajine sa uskutoční 17. septembra 2016  
 Drahí priatelia! Pozývame vás na VIII. Medžugorské stretnutie na Ukra-

jine, ktoré sa uskutoční 17. septembra v Mukačeve v katedrálnom kostole sv. 

Martina. Radi sa s vami spojíme v modlitbe.  

 Viac informácii čoskoro nájdete na našich stránkach svetlomariino.com 

alebo medjugorje.sk.   

 

 

 Modlitba za pokoj 2016 

Modlitbové stretnutie v katedrále sv. Štefana vo 

Viedni sa uskutoční 27. septembra 2016.  
 Posolstvo pre teba: modlitba za pokoj – je modlitbové stretnutie, ktoré 

sa už 8 rokov organizuje v katedrále sv. Štefana vo Viedni a ktorého sa zúčas-

tňujú tisícky ľudí. Pokoj je najdrahocennejší dar: pokoj v srdci, pokoj v rodi-

nách a spoločenstvách, v našich krajinách a v celom svete. Za tento dar sa 

osobitným spôsobom chceme modliť aj tento rok. Pridajte sa k nám! 

 Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke modlitbového stretnutia: 

www.friedensgebet.at 

Blížiace sa modlitbové stretnutia: 

 Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

  

v sobotu, 06.08.2016. 
      

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

 za všetkých mladých, ktorí sa stratili  

na svojej životnej ceste  
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istotu a radosti 

a vykročí na cestu 

k  o s o b á m 

a miestam, kde sa 

ľ a h š i e  m ôže 

stretnúť s Bohom, 

lebo zvláštnym 

spôsobom sa tam 

Boh objavuje. 

  Za starých čias neboli moderné 

dopravné prostriedky, ktoré by 

umožňovali rýchly a ľahký pohyb 

z miesta na miesto. Putovanie trvalo 

týždne, mesiace i roky. Pútnik si nosil 

so sebou len základné životné potre-

by: bol to chlieb a voda. Zanechal svoj 

každodenný život a vydal sa na cestu 

s kapsou na pleci, v ktorej bol chlieb 

a voda, a tým sa oslobodzoval od zá-

ťaže a akýchkoľvek zbytočností. Takto 

oslobodený sa dostal ďalej, k osobám 

a miestam, ktoré sľubovali stretnutie 

s Bohom. Aj tie miesta však boli iba 

prechodnými stanicami, z ktorých 

pokračoval ďalej, alebo sa vracal do 

každodenného života. Ani návrat do 

 Pozvanie k životu o chlebe 

a vode je predovšetkým výzvou 

k príprave na stretnutie s Kristom 

v Eucharistii. Týmto pozvaním si 

máme uvedomiť svoju pútnickú 

cestu na tejto zemi počas svojho   

života. Na celý život človeka i všetku 

jeho činnosť môžeme hľadieť ako na 

púť. 

 V dejinách ľudského myslenia, 

a najmä v ostatných desaťročiach 

často sa objavovali teórie, ktoré 

človeka vyhlasovali za tuláka na tejto 

zemi, ktorý nevie, odkiaľ prichádza, 

ani kam ide.  

 Kresťanský názor na človeka je 

celkom iný. Človek vo svojej pod-

state, vo svojej prirodzenosti je 

hľadačom Boha. Kladie si otázky 

o večnom živote, šťastí, pokoji, 

a odpoveďou na tieto otázky je Boh. 

Človek neblúdi: kráča k svojej plnos-

ti a konečnej pravdy o sebe, ktorú 

môže uskutočniť iba v Bohu. Preto je 

človek vlastne pútnik, a pútnik 

opúšťa svoj každodenný život, prácu, 

CHLIEB A VODA – POKRM PÚTNIKOV  

 

 
 

 
 
 

Človek žijúci o chlebe 

a vode si v dnešnej 

dobe zachováva  

slobodu,  

a je vo svojej  

slobode pripravený  

milovať a odpúšťať... 
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Človek si kladie otázky o večnom živote, šťastí, pokoji,  

a odpoveďou na tieto otázky je Boh...  

Preto je Mesiášovo meno Emanuel, čo 

znamená Boh s nami. Boh putuje 

s človekom ako chlieb, ktorý je 

životom sveta. Ak veriaci náhodou 

zabudne, že jeho Boh pod spôsobom 

chleba putuje s ním, potom sa obráti 

k svetu, ale ak sa nenasmeruje 

k Bohu, nemôže sa cítiť dobre. 

  V tom je aj posledný zmysel 

pôstu. Pôst nie je iba prostriedkom na 

ozdravenie, uzmiernenie či oslo-

bodenie, ale spolu s modlitbou 

a milosťou je základným pros-

triedkom pre náboženskú skúsenosť, 

teda na posväcovanie pravdy o sebe 

a otváranie sa Bohu, ktorý sa celkom 

rozhodol pre človeka. 

 Z knihy: Slavko Barbarič OFM, 

Postite sa srdcom, kapitola 4.26 

normálneho života neprestal mať 

význam putovania, pretože človek na 

tomto svete nemá trvalé bydlisko: 

putuje k večnému domovu úplného 

pokoja a radosti, večného života 

a spoločenstva. 

  Človek žijúci o chlebe a vode si v 

dnešnej dobe zachováva slobodu, nes-

tane sa otrokom materiálnych vecí 

ani obeťou falošných sľubov, ale je vo 

svojej slobode pripravený milovať 

a odpúšťať, premáhať nástrahy a žiť 

v pokoji. Kedykoľvek človek zabudne, 

že je pútnik, zastane na ceste a trápi 

sa úzkostlivými starosťami tohto 

sveta.  

 Boh dal človeku aj nebeský 

chlieb, svojho Syna, ktorý ho svojou 

prítomnosťou stále sprevádza na púti. 
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 Téma odpustenia hr iechov 
v spoločnosti vždy rozpútala veľké 

diskusie a spôsobovala rozpaky. 
A v evanjeliu podľa Marka, v úryvku 
o uzdravení ochrnutého z Kafarnauma 

(Mk 2, 1-12), túto debatu otvoril     
samotný Ježiš.  

  Vieme, že Ježiš povedal ochrnu-
tému: „Synu, odpúšťajú sa ti 

hriechy“ (2, 5). Prítomných zákonníkov 
to pohoršilo, spôsobilo to v nich zmätok 
a obvinili Ježiša z rúhania. V židovskej 

tradícii odpustenie hriechov bolo privi-
légium Boha! Týmto svojim postojom si 

uvedomovali priepasť, ktorá oddeľuje 
človeka od Boha. A človek sám nemôže 

preklenúť túto vzdialenosť, len Boh zo 
svojej iniciatívy môže odpustiť hriechy. 
Zákonníci si netrúfali pripísať Ježišovi 

moc odpustiť hriechy. A toto zázračné 
uzdravenie vyvolalo otvorenú reakciu: 

„Také niečo sme ešte nikdy nevi-
deli“ (v.12). „Zástup spoznáva, že medzi 

Ježišom a Bohom je jedinečné spojenie. 
V Ježišových skutkoch sú tieto dva 
aspekty – uzdravenie a odpustenie 

hriechov – veľmi úzko prepojené. 
Dosvedčujú totiž jeho moc zmieriť ľudí 

s Bohom prostredníctvom uzdravenia 
ich vzťahov s ním“ (str.9). 

 Ale spoločenstvo veriacich aj dnes 
predkladá pred celú spoločnosť otázky: 

Kto môže odpustiť hriechy? Má hriech, 
odpustenie, milosrdenstvo, zmierenie 
ešte nejaké miesto v súčasnom svete? 

Potrebujeme vôbec Božie odpustenie? 
P rečo  po t rebu j eme  skúsenos ť            

milosrdenstva? 
 Stratil sa zmysel pre odpustenie, 

pretože spoločnosť vyzdvihuje jedinca, 
porovnáva ho s druhými, vyzdvihuje sa 
efektivita, produktivita, blahobyt a 

„koncepty ako „odpustenie“ a „spása“ 
sa  s t á va jú  n e po cho p i t e ľ ný mi 

a neznesiteľnými“ (str. 9). „Preto 
vyznávanie našich hriechov znie ako 

slabosť a vzývanie Božieho odpustenia 
vyzerá ako ponižujúci obrad, ktorý tre-
ba zanechať. Neveríme viac v Božie mi-

losrdenstvo, pretože si viac neuvedomu-
jeme hriech. Zmysel pre hriech 

nemáme zas preto, že máme v sebe za-

 

 

Odpustenie je  

 

zakúsením svetla.   

 ODPUSTENIE HRIECHOV - KONTROVERZNÁ TÉMA 

Foto: archív SM  
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korenené presvedčenie o tom, že     
neexistuje objektívna predstava dobra 

a zla. Toto bezhraničné ego sa stavia 
proti akémukoľvek uznaniu viny, 
pretože všetky svoje rozhodnutia 

a skutky posudzuje len podľa svojich 
vlastných kritérií“ (str.10). Úplne sa 

stratili základy mravného chápania ľud-
skej existencie.  

 Keď  zakús ime  odpus t en i e 
hriechov, radostná zvesť sa stáva is-
totou, dotýka sa nás Božia milosť, ktorá 

nás obnovuje a má mnoho vlastností.  
 Odpustenie je skúsenosť zadar-

mo daného. Božie odpustenie sa nedá 
vziať. Je to dar, ktorý dostávame pros-

tredníctvom Krista.  
 Odpustenie je zakúsením svetla.  
Božie milosrdenstvo je 

pevné rozhodnutie, ktorým 
sa Boh dotýka hriešnika 

a zahŕňa ho do diela spásy, 
ktorú Kristus vydobyl za 

nás na kríži. V odpustení 
spoznávame Božie srdce 
a jeho vôľu. Spoznávame 

skutočnú tvár Otca, ktorý 
sa nevzdáva ani jedného zo 

svojich detí.  
 O d p u s t e n i e  j e 
zakúsením pravdy . 

K r e s ť a n  n e u s t á l y m 
p r o s e n í m  B o h a 

o odpustenie udržuje svoje 
svedomie v pravde, že je 

h r i e šn i ko m.  Je dn ým 
z najväčších nebezpečen-

stiev, ktoré nám hrozí je, že 
si nebudeme vedieť uve-
domiť vážnosť svojho stavu. 

Zlo nás obklopuje aj 
napriek tomu, že ne-

dokážeme pochopiť všetky korene 
a dôsledky. Zlo nenahlási vopred svoj 

príchod, ale skrýva sa v najvšednejších 
situáciách a veciach každodenného   
života. Nemôžeme žiť v ilúzii, že mu ro-

zumieme a dokážeme ho premôcť 
svojim rozumom a vôľou.    

 Bož ie  mi losrdenstvo  prúdi 
z Kristovho kríža. Kríž nám zjavuje 

drámu nášho hriešneho stavu, na kríži 
vidíme, čoho sme schopní. Svojim 

spôsobom života sme 

schopní zabiť samého Bo-
ha. „Preto sa kríž stáva 

ustavičným svedectvom 
našej radikálnej  slepoty 
a bezmocnosti zoči-voči 

zlu a hriechu. Bez Krista 
a jeho svetla by sme boli 

úplne stratení. 
 Odpustenie hriechov 

je skúsenosťou obnovy. 
„Kresťana, ktorý zhrešil, 
zmierenie s Bohom 

premieňa, obnovuje jeho 
silu a opätovne ho 

privádza k napĺňaniu jeho 
poslania v Cirkvi a vo 

svete“ (str. 13) 
 Odpustenie hriechov 
je  a j  skúsenosťou 

spoločenstva. Odpustenie 
sa neodohráva len v hĺbke 

srdca jednotlivca, ale „je prijímané 
skrze Cirkev a v jej lone“ (str. 13). 

 A  nakoniec  odpustenie  je 
skúsenosťou údivu. Nebojme sa spoz-
návať svoje hriechy a vyznávať ich, veď 

vo sviatosti zmierenia máme istotu 
spásy, ktorá nás vedie cez mínové pole. 

Uvedomenie si tohto daru v nás 
vzbudzuje údiv.   

Zdroj: Spoveď sviatosť  

milosrdenstva, Pápežská rada   
pre novú evanjelizáciu 
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„Dôverujte v moc  

Kristovho  

kríža!  

Prijmite jeho  

milosť zmierenia 

a deľte sa o ňu 

s ostatnými!“   
 

 

pápež František 
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manžel bol ďaleko od sentimentálností, 
bol realistický a nohami na zemi. Vôbec 

si nevedel predstaviť, čo je púť 
a odhováral ma rôznymi spôsobmi. Ale 
pod nátlakom argumentov bol nútený 

kapitulovať... 
 Veľmi starostlivo sme sa zbalili: ja 

– pohodlné oblečenie, krížovky, stolovú 
hru (pre každý prípad); on – pohodlné 

oblečenie, taktiež mobil, úplne nabitý 
hudbou, hrami a 16 GB „veľmi zau-
jímavých“ akčných filmov.  

 Tak sme sa vyzbrojení vydali na 
cestu. Už v autobuse sa môj manžel 

„cítil zle“. „Čo sú to za čudné modlitby, 
donekonečna len Zdravas Mária, Alelu-

ja“... Rozmýšľa: „Ale sme dopadli, určite 
je to sekta a teraz nás naverbujú... 
Veľmi ochotne sa so mnou delil so 

 Mo ja  cesta 
k Bohu sa začala 

v roku 2005, hoci, 
sa mi vtedy zdalo, že 
už je koniec. Stratila 

som záujem o život. 
V jednej chvíli som 

stratila nádej na 
šťastie. Stratila som 

n a j v z á c n e j š i e h o 
človeka, osobu, bez 
ktorej som nevedela 

žiť – mamu.  
 C e l ý 

nasledujúci rok bol 
veľmi ťažký: pohlco-

vala ma priepasť 
zúfalstva a len pod-
p o r a  m o j i c h 

blízkych, krehký 
klíček viery v Boha 

a v nesmrteľnosť 
duše mi pomáhali 

udržať sa na okraji 
t e j to  p r i epas t i 
a nespadnúť.  

 Pán videl ako 
mi je ťažko a zrejme 

mi posielal sny, v ktorých som sa 
mohla stretať so svojou mamou... 

Jeden sen som si zvlášť zapamätala. 
V ňom ma mama prosila modliť sa 
k Panne Márii – „veď ona je veľmi moc-

ná“. Po týchto slovách som uvidela 
tichú siluetu Panny Márie na pozadí 

akejsi hory... O 6 rokov neskôr som 
prišla do Medžugoria a znovu som  uvi-

dela tú horu -  vedela som, že tu ma 
čaká Panna Mária.  
 No, ale postupne. Na ďalekú púť 

sme sa vybrali spolu s manželom, ale 
pri tom každý sníval o svojom. Ja celá 

bez seba a oduševnená som snívala, že 
navštívim sväté miesta, pomodlím sa za 

tie najskrytejšie túžby. A aby som bola 
úprimná, chcela som aj vidieť znaky 
Máriinej prítomnosti tu na zemi. Môj 

 

 

 

KAŽDÝ MÁ SVOJU CESTU 

   

 A keď sme mali voľný čas, čo si myslíte, 

kam sme šli? Na kávu? Nie, išli sme k modrému 

krížu a modlili sme sa spolu ruženec. To je to 

Máriine víťazstvo, to je ten zázrak! 
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nám zachovať si túto lásku a milosť na 
celý život...“ 
 Vôbec sme sa nehnevali, že sme 

nevideli Pannu Máriu na vlastné oči, 
ale všetky tie zázraky, ktoré sa stali 

v našich dušiach, v našich srdciach sú 
nevyvrátiteľným dôkazom viery! 

 Odvtedy prešiel už nejaký čas... Ja 
predovšetkým žijem spomienkami na 
Medžugorie, postím sa stredy a piatky, 

pravidelne chodím na sv. spoveď, 
s radosťou chodím na nedeľné 

a sviatočné sv. omše. Stane sa, že sa 
potknem, ale teraz sa vstáva oveľa 

ľahšie, veď predsa cítim ruku môjho 
milujúceho nebeského Otca. Ešte 
chcem povedať, že viera a modlitba, 

samozrejme, nezbavujú človeka po-
zemských ťažkostí, bolo by hlúpe tak 

rozmýšľať, ale jednoznačne s Bohom sa 
dá všetko prežiť, nachádzajú sa sily 

a odkrýva sa zmysel utrpenia... Cesta 
môjho muža k Bohu je trošku tŕnis-
tejšia, ale tiež sa zmenil. Modlím sa, 

trpezlivo čakám a verím, že každý má 
svoju cestu a Pán pripravil pre neho 

niečo zaujímavé!                 
Nataša a Sergej, Ukrajina 

s v o j i m i  d o m n i e n k a m i  
a podráždenosťou: „Čo tu 

robíme, sme predsa pra-
voslávni, veríme v Boha, cho-
díme do kostola, pálime sviečky, 

modlíme sa, keď niečo potrebu-
jeme, vari, je to málo? Viac   

nepotrebujem, nechcem...!“ 
 V iných situáciách by mi 

d o š l a  t r p e z l i v o s ť ,  a l e 
v Medžugorí sa moja duša 
naplnila takou pokorou, poro-

zumením, prichádzali tie 
správne slová, intonácia hlasu 

a videla som, aký boj sa 
odohráva vo vedomí môjho 

muža.  
 Výstup na horu Podbrdo, 
stretnutie s  viz ionármi, 

svedectvá bývalých narkomanov 
v Cenacole... Môže človek ostať 

ľahostajný? 
 A keď sme mali voľný čas, 

čo si myslíte, kam sme šli? Na kávu? 
Nie, išli sme k modrému krížu a modlili 
sme sa spolu ruženec. To je to Máriine 

víťazstvo, to je ten zázrak! 
 Na štvrtý deň bolo už aj miesto na 

USB-čku pre duchovnú hudbu 
a fotografie na spomienku.  

 Kto by si len pomyslel, že môj muž, 
milovník športu, ktorý sa pravidelne 
stravuje 5x denne tak ľahko prijme 

pôst a vôbec sa nebude sťažovať?  
V Medžugorí sme sa obaja vyspovedali 

a ja som to urobila prvýkrát v živote (33 
rokov). 

 Povzbudivé slová kňaza, očistenie 
sa od ťažiacich hriechov a rozlievajúca 
sa milosť nás upevnila v túžbe 

zosobášiť sa. Našou skromnou obetou 
bola zdržanlivosť od telesnej blízkosti 

do samotného prijatia sviatosti.  
 Koľko lásky vyžarovala naša sku-

pina držiac sa za ruky na vrchu 
Križevca! Zdalo sa mi, že v tej chvíli 
sme všetci zabudli na seba, na svoje 

osobné záujmy a jednoducho sme sa 
radovali ako deti vediac, že Boh nás 

miluje a my milujeme jeho. Prichádzala 
nám len jedna modlitba: „Pane, pomôž 

 

 

  
 

Viera a modlitba, samozrejme, 

nezbavujú človeka pozemských 

ťažkostí, bolo by hlúpe tak 

rozmýšľať, ale jednoznačne s Bohom 

sa dá všetko prežiť, nachádzajú sa 

sily a odkrýva sa zmysel utrpenia...  
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Blížiace sa semináre: 

 
 

 Seminár pôstu, modlitby  a mlčania (v slovenčine): 25.—
30.09.2016. 

(Kontakt: Ondrej Valentín: 00 421903 712 534; e-mail: kristoftour@post.sk) 

 

 

 

Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie si môžete objednať na adrese: 
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, SR  

alebo na  http://www.marianskecentrum.sk. 

Modlitbové spoločenstvo 

Svetlo Máriino, 

Medžugorie 

 

tel./fax: + 387 36 650 004 

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

K bezplatnému odberu časopisu Svetlo Máriino  

sa môžete prihlásiť na našej web stránke 

www.svetlomariino.com,   

vložením vašej emailovej adresy. 

NEPRETRŽITÁ MODLITBA RUŽENCA A PÔST   
 

WWW.MIR.COM.HR 

http://www.marianskecentrum.sk
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Kto sme?  
 
 

     Svetlo Máriino je modlitbové spoločen-

stvo. V duchu evanjelia a posolstiev Pan-

ny 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 

„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.  

Časopis vychádza od decembra 2004 každý  
mesiac potom, ako Panna Mária dá posolstvo  

25-teho v mesiaci. Časopis rozosielame  
cez internet, vychádza v slovenčine, ruštine,  

ukrajinčine, v litovskom, lotyšskom,  
anglickom  a nemeckom jazyku.  

 

 modliť sa tri ružence denne; 

 rozjímať evanjelium denne; 

 postiť sa v stredu a v piatok; 

 spovedať sa každý mesiac; 

 zúčastňovať sa na sv. omši; 

 často prijímať Eucharistiu, adorovať; 

 modliť sa za kňazov a zodpovedných v Cirkvi; 

 stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa; 

 konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym. 

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 

      Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“  
sa spájame s modlitbovými skupinami v rôznych  

krajinách. Modlia sa s nami naši bratia a sestry na  
Slovensku, v Českej Republike, v Rusku, na Ukrajine,  
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Nemecku,  

Rumunsku, Indii, USA. 

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

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY:

ČESKY: 

 
RUSKY:  

 
UKRAJINSKY:  

 

LOTYŠSKY: 

 

LITOVSKY: 

 
ANGLICKY

NEMECKY: 

 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na       

účet:                             Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o. 

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

Časopis Svetlo Máriino v rôznych jazykoch môžete nájsť na www.svetlomariino.com v rubrike ČASOPIS. 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjad-
renia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu len 
ľudského svedectva. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri kopírovaní jednot-
livých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese: 
gospa3@gmail.com.  

Webová stránka  

modlitbovej skupiny Svetlo Máriino 

 

http://www.svetlomariino.com/

