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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

25. augusta 2015, Medžugorie 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú - Lunettiovú 

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste boli modlitbou.  

Nech sa vám modlitba stane krídlami pre stretnutie s Bohom.  

Svet sa nachádza v okamihu pokušenia, pretože zabudol a  

opustil Boha. Preto vy, deti moje, buďte tí, ktorí hľadajú a milujú  

Boha nadovšetko. Som s vami a vediem vás k svojmu Synovi,  

ale vy musíte povedať svoje ÁNO v slobode Božích detí.  

Prihováram sa za vás a milujem vás, deti moje, nekonečnou  

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

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

2. septembra 2015, Medžugorie 

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 

„Drahé deti, drahí moji apoštoli lásky, moji nositelia pravdy,  

znovu vás pozývam a zhromažďujem okolo seba, aby ste mi  

pomohli. Aby ste pomohli všetkým mojím deťom smädným  

po láske a pravde – smädným po mojom Synovi. Ja som milosť  

poslaná od nebeského Otca, aby som vám pomohla žiť slovo  

môjho Syna. Milujte sa navzájom. Žila som váš pozemský život. 

Viem, že nie je vždy ľahko, ale ak sa budete navzájom milovať, 

modliť sa srdcom, dosiahnete duchovnú výšku a otvorí sa vám 

cesta do raja. Tu vás čakám ja, vaša matka, pretože som tu.  

Buďte verní môjmu Synovi a učte druhých vernosti. Som s vami, 

pomôžem vám. Naučím vás viere, aby ste ju vedeli správnym  

spôsobom odovzdávať druhým. Naučím vás pravde, aby ste  

vedeli rozlišovať. Naučím vás láske, aby ste spoznali,  

čo je pravá láska. Deti moje, môj Syn učiní tak, aby hovoril  

skrze vaše slová a vaše skutky. Ďakujem vám.“ 
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SVET ZABUDOL A OPUSTIL BOHA 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  (Fra Ljubo Kurtović) 

Blahoslavená Panna Mária vo svojom posolstve potvrdzuje to,  

čo spozorovala už i dvojica známych pápežov, ktorí s horkosťou 

a bolesťou poukázali na situáciu duchovného stavu sveta.  

Biblia nás učí, že zabudnutie na 
Boha má katastrofálne následky či 

už pre jednotlivca, alebo aj pre ná-
rod. Vyvolený národ prechádzajúci 
utrpením znovu odkryl Božie pôsobe-
nie. Boh píše rovno aj po krivých čia-

rach. Oslobodenie sa odohráva nie 
vtedy, keď obviňujeme druhých, ale 
vtedy, keď prevezmeme vlastnú zod-
povednosť za svoje skutky. Ak človek 

nevychádza z vlastného utrpenia bo-
hatší o skúsenosť a poznanie, potom 
je to stav spustošenia a zničenia. 

 Východ zo stavu spustošenia sa 
odohráva po obrátení 
a odpustení, t. j. po 
oslobodení sa od nega-

tívnych emócii, ktoré sa 
vynárajú pri spomienke 
n a  p r e t r p e n é  z l o 
a odmietnutie. Len čo sa Iz-

rael oslobodil zo zabudnutia 
a vrátil sa k rozpamätaniu sa, 

Pápež Pius XII. povedal: 
„Hlavným hriechom nášho storočia je 

strata citlivosti pre hriech.“ A pápež 
Ján Pavol II. naňho nadväzuje: „Táto 
strata ide súčasne so stratou zmyslu 

pre Boha.“  
Dnes už viac nie je moderné ho-

voriť o hriechu. Následkom hriechu 
je slepota a hluchota na Boha. 
Hriech nás robí nerozumnými – učí 

nás Biblia. Dnešná kultúra vnucuje 
dojem, že sa všetko môže bez Boha. 
Následkami tohto zabudnutia 

a necitlivosti voči Bohu sú frustrácia 
a nespokojnosť mnohých ľudí.  

 Dejiny izraelského národa prešli 
bolestivou skúsenosťou. Prechádzali 

skúsenosťou otroctva, púšte, straty 
kráľovstva, spustošenia Jeruzalema 
i chrámu. V tom utrpení, v otázkach 
a bolestiach zakúsili, že všetko, čo 

sa stalo je následok zabudnutia na 
Boha.  

Z
d

r
o
j:

 a
r
c
h

ív
 S

v
e
tl

o
 M

á
r
ii

n
o

 



S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 5 / 9  | 3 |   

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Modlitba: 

vediac o tom, že Boh vedie tvoj život 

a všetky udalosti.  

 Modli sa za nás, Matka viery 

a nádeje, aby sme sa učili veriť v 

jednoduchosť srdca a odovzdanosť.  

Chceme sa s tebou modliť a vytrvať, 

aby sme mohli zakúsiť premenu 

srdca, ktorú Boh daruje tým, ktorí 

ho milujú a ktorí mu veria.  

Amen.  

Blahoslavená Panna Mária, ty, 

ktorá si vedela vo svojom srdci za-

chovávať všetky udalosti a slová, 

všetko to, čo si žila so svojím             

Synom, nauč aj nás byť bdelými 

a otvorenými na Božie pôsobenie 

v našich životoch. Panna Mária,ty si 

prežila život s otvorenými očami 

a pripraveným srdcom. Ty si 

s vierou žila a prijímala všetky 

udalosti – radostné aj bolestné –  

ktoré zahŕňa uskutočňovanie Božích 
prikázaní, odohral sa nový Exodus, 
nové oslobodenie.  

 Človek si môže pre rôzne dôvody 
pomyslieť, že Boh zabudol alebo 
opustil. Stalo sa to aj učeníkom, 
kým boli s Ježišom v loďke. Boli 

v nebezpečenstve kvôli silné-
mu vetru a morským vl-

nám, ktoré ohrozovali, 
že sa loďka prevráti. 

A Ježiš v loďke spal. Učeníci 
mu vyčítajú, že sa o nich ne-
stará. Viera Ježišových učení-

kov zažila skutočné stroskota-
nie, pretože prestali veriť 

v Ježiša a jeho moc, ktorá ich 

...Matka viery  

a nádeje, chceme  

sa s tebou modliť 

a vytrvať, aby sme 

mohli zakúsiť 

premenu srdca,  

ktorú Boh daruje 

tým, ktorí ho milujú 

a ktorí mu veria... 

chráni aj v najťažších časoch života.  
 C e z  p o d o b n é  s i t u á c i e 

a pokušenia prechádzame v živote aj 

my sami a veľakrát sa nám zdá, že 
Boh sa vzdialil alebo spí. Najmä, keď 
všetko ide od ruky, keď je životná 
plavba pokojná a bezstarostná, reč 

je o situáciách, kedy sa najčastejšie 
stáva, že zabudneme na Boha, pre-
tože nevidíme nijakú potrebu 
a úžitok jeho prítomnosti. A kým na 

neho zabúdame, Boh, naopak, chce, 
aby sme ho zobudili vo všetkých svo-
jich životných situáciách a aby sme 

ho volali, a nie aby sme žili akoby ho 
nebolo alebo si mysleli, že mu na 
nás nezáleží.  
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BUĎTE MODLITBOU 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           (Terézia Gažiová) 

V Medžugorí nám hovorí: „Ja nie 

som dôležitá – postavte môjho Syna na 

prvé miesto v živote. Keby ste sa mali 

rozhodovať či máte ísť na zjavenie alebo 

na sv. omšu“ – povedala vizionárom 

na začiatku zjavení v Medžugorí – 

„nechoďte za mnou, ale choďte na svätú 

omšu, tam je on živý v Eucharistii, jemu 

sa odovzdajte.“ Ona má iba jediný cieľ, 

a to je priviesť nás k Ježišovi. Počas          

večerného modlitbového programu sa 

pred svätou omšou modlíme ruženec. Je  

 

to čas, kedy sa veľa pútnikov spovedá. 

Počúvame ich svedectvá o tom, ako nás 

Mária vedie k Ježišovi, k sviatosti zmie-

renia. Zrazu počas modlitby ruženca 

v Máriinej prítomnosti začíname chápať, 

že treba ísť na spoveď, stretnúť sa 

s milosrdným Ježišom. 

K e ď  s a  s p ý t a m e  p ú t n i -

kov  odchádzajúcich z Medžugoria, čo 

ich najviac oslovilo, odpovedajú, že Eu-

charistia, adorácia. Tu sa uskutočňuje 

Máriina túžba: „Pozývam vás, aby ste sa 

zaľúbili do Najsvätejšej sviatosti oltár-

nej.“  
  Sv. Otec Ján Pavol II. nám odo-

vzdáva spoznanie –  

„Úcta k Panne Márii je privilegovaný 

spôsob ako nájsť Ježiša Krista, ako ho 

nežne milovať a verne mu slúžiť. Vždy, 

keď myslíš na Máriu, ona namiesto teba 

myslí na Boha. Vždy, keď chváliš a uctie-

vaš Máriu, Mária s tebou chváli a uctieva 

Boha. Mária je celá vo vzťahu k Bohu a 

veľmi správne ju nazvem Božím vzťahom. 

Mária je modlitba. Ona je stále sú-

stredená na Boha. Toľkokrát počujeme 

v jej posolstvách: „modlite sa“. Je to naj-

častejšie pozvanie. Na začiatku nás po-

zvala modliť sa srdcom, modliť sa ruže-

nec, potom tri ružence denne, potom tri 

hodiny denne, a ďalej nachádzame v  

posolstvách – „nech sa vám modlitba sta-

ne životom, nech bude modlitba ako 

vzduch, ktorý dýchate“. V poslednom po-

solstve nás pozýva: „nech sa vám modlit-

ba stane krídlami pre stretnutie 

s Bohom.“ To neznamená nerobiť nič iné  

a iba sa zatvoriť v izbe a modliť sa, alebo 

„vzlietnuť a zostať sedieť na oblaku“. V 

Máriinej škole to znamená začať 

i skončiť deň modlitbou, každú prácu, 

rozhovor, udalosti – jednoducho každý 

okamih prežívať s Ježišom, tak oko ona. 

Deň za dňom sa klaňať Ježišovi 

a slúžiť mu v hladných, smädných, 

opustených, sklamaných, oklamaných 

svetom a pokušeniami. Dnes sme pozva-

ní veriť, hľadať, milovať Boha     nado-

všetko Máriiným srdcom. 

Tak veľa sa môžeme naučiť od Má-

rie. Ona si nepresadzuje svoje, nasleduje 

Ježiša. Vedie nás k nemu. Je zahľadená 

na neho, okamih za okamihom je stále 

v Božej prítomnosti. Mária rozjíma 

o Ježišových slovách, srdcom je s 

ním a súčasne je stále i s nami, všíma si 

naše potreby. Nikdy neobracia pozornosť 

na seba. Pozýva nás denne rozjímať 

evanjelium, modliť sa a prežívať slová jej 

Syna. 

 

 

...Ďakujme  

Márii, že nám   

pripomína,  

kde je náš  

poklad  

a kde má byť  

naše srdce... 
Zdroj: archív Svetlo Máriino 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, 05. 09. 2015.  

V tento mesiac sa budeme modliť  

za tých, ktorí sa vzdialili a zabudli na Boha  

klad a kde má byť naše srdce. Prichádza, 

aby nám pomohla. Keď prijmeme úprim-

ne jej program, máme istotu, že sme na 

správnej ceste. S Máriou sa našim jedi-

ným pokladom stane Ježiš. 

Dnes nás volá, aby sme boli modlit-

bou, tak ako ona. Srdcom upriameným 

na Boha a súčasne prítomným 

v potrebách blížnym. Zamilujme si Má-

riin štýl života. Nebojme sa jej vysloviť 

celým srdcom svoje ÁNO tak, ako veľkí 

svätí, ktorí odkryli tajomstvo moci zasvä-

tenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Dô-

verne jej opakujme ako Sv. Otec Ján Pa-

vol II.: „Totus tuus“.  

Je pohľadom na Boha, ozvenou Boha, kto-

rá volá a opakuje iba: Boh. Ak povieš Má-

ria, ona povie Boh.“  
Jeho milovanou modlitbou bol ruže-

nec, ktorý prirovnával k oknám, cez ktoré 

môžeme nahliadnuť do Božieho sveta. 

A len z tohto sveta, z príkladu, ktorý nám 

zanechal Ježiš sa môžeme naučiť byť sil-

nými v ťažkostiach, trpezlivými 

v protivenstvách, istými v pokušeniach. 

Mária nikdy neopustila a nezabudla 

na Boha. My sme v pokušení opustiť 

a zabudnúť na Boha, sústrediť sa iba na 

seba, zaoberať sa iba sebou. Ďakujme 

Márii, že nám pripomína, kde je náš po-

...tam je  

on živý 

v Eucharistii,  

jemu sa  

odovzdajte... 

 

 
Modlitba: 
 

Mária, v prítomnosti celého nebeského dvora, volíme si ťa dnes za svoju Matku a 

Kráľovnú. V úplnej podriadenosti a láske zverujeme a zasväcujeme ti svoje telo a du-

šu, svoje vonkajšie i vnútorné dary, ako aj hodnotu svojich minulých, terajších i budú-

cich dobrých skutkov. Nechávame ti úplné právo disponovať nami a so všetkým, čo 

nám patrí bez výnimky podľa tvojej ľubovôle na väčšiu Božiu slávu teraz i vo večnosti. 

Amen. 

(Sv. Ľudovít Montfortský) 
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„...Srdcom povedzte ÁNO Otcovi a 

vydajte sa na cestu spásy, na ktorú 

vás pozýva skrze Ducha Svätého…“ 

2/05/2011  

 

„...Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste 

od samého začiatku povedali ÁNO 

môjmu pozvaniu. Dosvedčujte Boha 

a moju prítomnosť a nezabudnite, 

deti moje, ja som s vami  

a milujem vás...“ 

25/02/2014 

 

„...volám všetkých, ktorí mi  

povedali ÁNO, aby obnovili  

svoje zasvätenie môjmu Synovi  

Ježišovi a jeho Srdcu a mne,  

aby sme vás mohli ešte  

intenzívnejšie urobiť nástrojmi  

pokoja v tomto nepokojnom svete…“ 

25/04/1992 

 

„…ja čakám len na vás, že mi   

poviete svoje ÁNO, aby som ho  

odovzdala Ježišovi a aby vás on  

obdaril svojou milosťou. Preto  

prijmite ešte raz moje pozvanie  

a začnite sa znovu modliť, kým sa 

vám modlitba nestane radosťou...“ 

25/05/1992 

 

 

„Drahé deti! Pozývam vás, aby  

ste otvorili svoje srdcia darom,  

ktoré vám chce Boh dať. Nebuďte  

uzavretí, ale modlitbou a odriekaním  

povedzte Bohu ÁNO…“ 

25/02/2006 

povedať svoje ÁNO 

 

„...Zobuďte sa z úmorného spánku 

svoje duše a povedzte Bohu z celej 

sily ÁNO. Rozhodnite sa  

pre obrátenie a svätosť...“ 

25/03/2001 

Zdroj: archív Svetlo Máriino 
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM 
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„On štyridsaťdenným pôstom po-

svätil túto dobu pokánia, zmaril úkla-

dy odvekého nepriateľa a naučil nás 

odolávať zvodom hriechu“ (Prvá pôst-

na nedeľa). 

„Lebo ty milostivo umožňuješ svo-

jim veriacim, aby každoročne 

s očisteným srdcom a s radosťou oča-

kávali veľkonočné sviatky, horlivejšie 

konali nábožné úkony a skutky dob-

ročinnej lásky“ (Prvá pôstna prefá-

cia). 

„Ty si nám určil tento posvätný 

čas na duchovnú obnovu, aby sme si 

očistili srdce od nezriadených žiadostí 

a uprostred pozemských starostí mali 

vždy na zreteli večné hodno-

ty“ (Druhá pôstna prefácia). 

„Ty chceš, aby sme premáhaním 

seba krotili svoju pýchu a otvárali 

srdcia pre chudobných. Keď sa s nimi 

delíme o chlieb, napodobňujeme tvoju 

dobrotu i lásku tvojho Syna“ (Tretia 

pôstna prefácia). 

„Ty v nás telesným pôstom krotíš 

zlé sklony, dvíhaš myseľ, udeľuješ si-

lu k čnosti a dávaš odmenu“ (Štvrtá 

pôstna prefácia). 

Z uvedených modlitieb jasne vi-

dieť, čo sa Cirkev modlila, v čo verila 

a k čomu pozývala veriacich. Skutoč-

ne nie je ťažké vidieť rozdiel medzi 

dnešným vyjadrením o pôste a tým, 

čo schválila Cirkev. 

  
| 7 |   

...modlitby a kajúce skutky 

v tejto pôstnej dobe nech     

pripravia naše srdcia,                  

aby sme ohlasovali svetu                 

radostnú zvesť o vykúpení... 

  

  POSTITE SA SRDCOM 

III. Pôst a ovocie pôstu      

v modlitbách Cirkvi 
 

„Milosrdný Bože, modl itby 

a kajúce skutky v tejto pôstnej dobe 

nech pripravia naše srdcia, aby sme 

ochotne prijali veľkonočnú milosť 

a ohlasovali svetu radostnú zvesť 

o vykúpení“ (Utorok po Štvrtej pôstnej 

nedeli, modlitba dňa). 

„Dobrotivý Bože, pokorne ťa prosí-

me, pomáhaj nám verne zachovávať 

tvoje prikázania, aby sme mohli 

s úprimným srdcom sláviť veľkonočné 

sviatky“ (Štvrtok po Štvrtej pôstnej 

nedeli, modlitba dňa). 

V prefáciách pôstnych nedieľ Cir-

kev spieva o úlohe Ježišovho pôstu, 

ktorá musí byť rovnaká aj pre nás 

kresťanov. 
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

Pamätám si, ako dlho som sa 

pred obrátením natrápil. Počas školy 

som veľa rozmýšľal o tom, že ak Boh 
neexistuje , tak je všetko bezvýznam-
né. Všetka nespravodlivosť ostane 

nepotrestaná, všetky otázky nezod-
povedané, všetok smäd neuhasený , 
a potom život je  

j e d e n  v e ľ k ý      
podvod. A ešte som 
často rozmýšľal 

o tom, že ak by 
Boh naozaj existo-
val, všetko by mu-

selo byť inak! Kaž-
dý dobrý skutok by 
bol odmenený... Ak 

by Boh existoval, 
poznal by odpovede 
na všetky moje 

o t á z k y  a t ď . 
A predstavoval som 
si, aké by to bolo 

super! Bolo to 
v čase komuniz-
mu...  

Dlho ma sužo-
vali tieto otázky, 
a potom som stretol 

jedného kňaza,  
ktorý ma veľmi 
oslovil a jeho vy-

svetlenia vo mne prebudili nádej.  
Vtedy som s novou silou začal hľadať 
Boha. A počas modlitby v našej mod-

litbovej skupine pre mladých 
v Posuší, odkiaľ pochádzam, som raz 
prežil také vnútorné osvietenie, takú 

jasnosť, že som si povedal: „Teda, na 
toto Ike, už nemôžeš nikdy zabud-
núť!“ Nech by sa dialo čokoľvek vedel 

som, že už nebudem nikdy pochybo-
vať. Bolo to pre mňa veľmi intímne 
a veľa to pre mňa znamenalo. 

„TEN, KTO VRACIA OTCOVI LÁSKU“ 
 

                                                                           (2. časť) 

A nesie ma to celý môj život. Bola to 

Božia láska, ktorá sa ma dotkla 
a doteraz ma nosí a vedie životom.  

Zabudnúť na Božiu lásku je veľký 

hriech a pamätať na ňu je silným  
motorom  vpred a obrovskou          
milosťou. Ona je zdrojom všetkého.   

To je to, čo motivovalo a motivuje 
všetkých svätých – nikdy nezabúdajú-

ci na Božiu dobrotu  

a Božie odpustenie. 
K tomuto sa oni ne-
ustále navracajú.  

     Hovorí sa, že sv.           
Ignác sa po nociach 
modlil a bil sa do    

hrude so slovami:      
„Bože! Aký si dobrý, 
ty miluješ aj takého 

hriešnika ako som 
ja!“ Všetka jeho život-
ná sila vychádzala  

z tohto uvedomenia 
si.  
     Akí sme my,     

kňazi, šťastní, že 
v  a k ý c h k o ľ v e k ,          
dokonca aj v tých 

najbeznádejnejších 
s i t u á c i á c h  sm e 
schopní vracať túto 

lásku! To je naše naj-
väčšie privilégium: 
mať šancu úplne sa 

zasvätiť láske! Práve k tomuto nás 
Boh pozýva. Preto si ma Boh aj vy-

bral, aby som mohol vydávať svedec-
tvo o tejto láske, neustále sa na ňu 
zahľadieť a vracať ju. Chcel by som, 

aby sme si to dobre zapamätali. 
A nech sa to stane aj našou modlit-
bou. Poprosme Pána o tú milosť: vi-

dieť a hlboko prežívať túto lásku. Do-
konca aj keby som bol jediným na 
tomto svete, chcem ju cítiť, pamätať 

na ňu a hľadať ju.  

Pane, daj, aby som  

celkom uveril, že som  

milovaný a aby som hľadal, 

pamätal a nosil túto lásku  

vo svojom srdci… 

Zdroj: archív Svetlo Máriino 2x 
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Rozjímania: otec Ivan Mandu-

rič, SJ. 20. Medzinárodný seminár 

pre kňazov v Medžugorí, 2015 

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

som slúžil tomu najdôležitejšie-

mu, tomu, čo najhlbšie zo všetké-
ho napĺňa moje srdce, čo ma robí 
najšťastnejším. Koľko hodín 

a dní, Pane, som využil naprázd-
no, toľko chcem odteraz venovať 
tomu, aby som ti s horlivosťou 

opätoval tvoju lásku. 
  

Čo v skutočnosti pre teba robím? 
Neviem, koľko času mi je ešte darova-

né a ako ho mám prežiť, ale celým 
svojím bytím by som ti chcel vracať 
lásku. Chcem vidieť, Pane, aké mám 

možnosti. Čo by som mohol pre teba 
urobiť? Neskôr sa budem modliť za 
milosť, aby som to mohol urobiť, ale 

teraz ťa prosím: ukáž mi to, Pane. Kde 
prichádzaš do môjho života a voláš 
ma? 

  
Ó, dobrý Pane, vylej na mňa svo-

ju milosť, aby som ju mohol cítiť 
a vždy nanovo odkrývať tvoju lásku. 
Nech sa to stane mojou misiou, nie-

čím, čo vo svojom živote nezanechám. 
Pane, daj, aby som celkom uveril, že 
som milovaný a aby som hľadal, pa-

mätal a nosil túto lásku vo svojom 
srdci. A aby som bol schopný vracať 
ju. Niekedy ma zastavujú prekážky – 

akoby som sa bál zmeniť svoj život. 
Ale som presvedčený o tom, že nebu-
dem v živote šťastný, kým sa celým 

svojím bytím nevrátim k tejto láske.  
 

 Nech táto láska mnou hýbe. 
Chcem byť kňazom, ktorý hlása tvoju 
lásku; kňazom tvojej lásky. Tak veľmi 

to potrebujem, tak veľmi po tom tú-
žim a inak jednoducho nemôže byť. 
Amen.  

 

Počul som, že pápež František si 

každé ráno položí otázku: čo som už 
urobil pre Krista? Čo robím teraz? 
A čo by som mohol od tohto okamihu 

robiť pre Krista? V svetle toho, čo 
urobil Ježiš pre mňa... Pozerám na 
milosrdného Ježiša, ktorý mi odpustil 

hriechy, pozerám na odpustenie, na 
to, čo pre mňa urobil a pýtam sa: 
„Ako mám opätovať túto lásku?“ 

 

 

Modlitba 
 
 

 Ó, dobrý Pane, chcem sa pozrieť 
na svoj život tvojimi očami, vidieť ho 
v pravde. Zošli svojho Ducha Sväté-

ho, aby ma osvietil pravdivou mierou 
spravodlivosti, pravdivou mierou lás-
ky, pravdivou mierou kňazského slú-

ženia tebe. Aby som nebol prekvape-
ný, keď prídem do neba. Chcem to 
poznať tu a teraz. Čo mi môže preká-

žať v spoznaní pravdy? Čo musím 
urobiť? 

 

 Hľa, tu som, Pane, chcem si  
prejsť celý svoj život – od samotného 

detstva až k môjmu povolaniu, môj-
mu slúženiu. Aby som nevynechal 
ani jeden moment, aby si mal všetko 

k dispozícii. Prechádzaj rokmi môjho 
života. Mnohým som slúžil, Pane, aj 
mnohým svojim idolom. Moje rozhod-

nutia boli často nevedomé, akoby 
som ja sám nebol prítomný. Zriedka 
využívam svoju slobodu na to, aby 
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Mala som 28 rokov, keď som po 

prvýkrát putovala k Panne Márii, Krá-

ľovnej pokoja, do Medžugoria. Volám 

sa Sandra, mám 32 rokov, som zo 

Slovenska z malého mesta Trenčianske 

Teplice. Moja mama sa volá Ľudmila. 

Otca ani súrodencov nemám. V čase, 

keď sa ma birmovná mama Mirka 

spýtala, či chcem ísť na Festival 

mladých do Medžu, som pracovala ako 

opatrovateľka a starala sa o 93 

ročného pána v Nemecku.  

Mama bola živiteľ rodiny. Mala 

viac zamestnaní naraz a popri tom ešte 

štúdium. A tak mojím otcom bol ne-

beský Ocko a stále ním aj je.  

Keď som sa ako dieťa udrela alebo 

som spadla, vedela som, prečo to bolo. 

Väčšinou s úsmevom na tvári som 

pozrela hore a povedala: „Prepáč, ja 

viem“. 

Mám sviatosti, vedela som, že Boh 

je a cítila, že ku mne hovorí, ale nežila 

som vieru. Nerozumela som, prečo sv. 

spoveď, načo ísť na sv. omšu, veď Eu-

charistia je len symbol.  

V mojom srdci bola beznádej, 

strach, úzkosť, špina, prach, rany. 

A ak nie je zdravá duša, nie je zdravé 

ani telo. K problémom so srdcom sa 

pripojili problémy s kĺbmi.  

Aj napriek tomu, že sme nemali 

toľko peňazí, aby sme mohli ísť do 

Medžu, prihlásili sme sa. Pár dní pred 

odchodom sa v kabelke, ktorú nikto 

nepoužíval objavili slovenské peniaze. 

Nemohli byť zabudnuté. Keď nám ich 

zmenili na eurá, stačilo to presne na 

zaplatenie zájazdu, stravy aj suvenírov. 

Naša nebeská Mamka sa stará. Pred 

púťou sa začalo všetko rútiť –  v práci, 

doma a aj zdravotný stav.  

„NEMÔŽEŠ SA VRÁTIŤ  

TAKÝ, AKÝ TAM IDEŠ“ 

SVEDECTVO 

 

Ale Pán je silnejší ako všetky 

problémy sveta. A prišiel deň 

30.7.2011, o 15:00, Danka a Vladko 

(vedúci púte) nás privítali objatím. 

Tešila som sa na more, spánok 

a kuchárske špeciality. Púť som si 

predstavovala ako dovolenku. 

A... A v mikrofóne zaznela veta: 

„Nemôžeš sa vrátiť taký, aký tam ideš.“ 

Deň strávený pri mori. Večer sme 

prichádzali do Medžugoria. Išli sme sa 

prejsť k hrobu pátra Slávka. Pri    

spovedniciach som pocítila v duši taký 

veľký pokoj ako nikdy predtým. Mala 

som pocit, že si ľahnem na zem a že tu 

môžem aj zomrieť. Teda, narodiť sa pre 

nebo. Kráčali sme ďalej pomedzi ľudí, 

ktorí adorovali. Mladí muži kľačali 

s ružencom v ruke. To som nikdy 

predtým nevidela. 

Druhý deň skoro ráno nás Vladko 

budil: „Ideme na Podbrdo.“ „Hmmm, no 

dobre, tak raz tam vyjdem.“  

Nevedela som sa modliť ruženec. 

Len tak som lepila Otče náš, Zdravas´, 

Verím v Boha... 
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Zrnko po zrnku som bola bližšie 

a bližšie k Matke Božej. Videla som 

ju len odzadu, sadla som si na 

obrovský kameň a vtedy mi Boh 

ukázal môj život ako film. To, aká 

som špinavá, hriešna, aký život 

žijem, to ako chcem svoj kríž 

niesť sama. Nevládala som už 

ďalej. Ako by mnou prešla tá 

najväčšia láska, nežnosť, do-

bro, Matka Božia. Po lícach 

sa mi kotúľali slzy.—. jedna 

za druhou.  

N e d a l o  s a  t o 

zastaviť. Ale to nebol 

plač, ako keď sa 

udriete, to bol taký uz-

dravujúci plač, plač 

z hĺbky duše. Slzy, ktoré 

prechádzajú cez potrubie 

vášho života a berú so sebou 

všetku tú špinu, utrpenie, 

bolesť.  

„Panna Mária, čo to so mnou 

robí, keď som 10 metrov od teba a čo 

sa bude diať, keby som podišla 

k tebe?“ Zišla som dole. Nevidela 

som Panne Márii do tváre. O pár dní 

po spovedi, som opäť prišla na Pod-

brdo k našej Mamke, a tentokrát 

som podišla bližšie.  

Toto bol prvý dotyk Panny   

Márie, prvá pomoc pre dušu i telo.  

Panna Maria sa dotkla môjho 

srdca a cez Eucharistiu, modlitbu 

ruženca, pôst, sv.spoveď, Sväté 

písmo ma vedie k Ježišovi. 

Dnes sú to 4 roky, odkedy 

som prišla po prvýkrát do 

Medžugoria. Už 4 mesiace žijem 

v spoločenstve Svetlo Máriino v 

Medžugorí, v škole lásky Panny 

Márie, prvý semester . Prosím  

o modlitby, aby som prešla.  
 

Vďaka ti Matka Božia.  

Vďaka ti mama moja. 
 

Sandra, Slovensko 
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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: kristoftour@post.sk 

 
 

  

ОZNAMY 

NEPRETRŽITÁ MODLITBA RUŽENCA A PÔST   
 

na úmysly Panny Márie  

za uskutočnenie jej plánov pokoja 

Prihlásiť sa  

môžete na 
 

www.mir.com.hr 

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 

 
 

„Pri tejto modlitbe si uvedomuje-

me, že Božia Matka je s nami, že 

nám dôveruje. Táto modlitba nám 

dáva disciplínu, upevňuje vieru, 

zjednocuje nás... Veríme, že každú 

našu modlitbu Boh vyslyší a v pravý 

čas prinesie svoje plody ...“  

  

Modlitbová skupina  

z Bieloruska  
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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 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 mod-

lia 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 kraji-

nách. 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 so-
botu 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 me-
siaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza 

v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, v litovskom, lotyš-

skom, 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 

Zdroj: archív Svetlo Máriino 2x 
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KOORDINÁTORI  
SMSM 

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY: 

www.medjugorje.sk 

 
ČESKY: 

 www.medjugorje.cz 

 

RUSKY:  

www.medjugorje.ru 

 
UKRAJINSKY:  

www.medjugorje.com.ua 

LOTYŠSKY: 

www.medjugorje.lv 

 
LITOVSKY: 

www.medjugorje.lt 

 

ANGLICKY: 

www.medjugorje.net 

 
NEMECKY: 

www.medjugorje.de 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

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

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

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

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

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať 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 

 
WWW.SVETLOMARIINO.COM 

http://www.svetlomariino.com/

