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„Drahé deti!  

Dnes chcem s vami zdieľať nebeskú radosť. Vy, deti moje,                            

otvorte brány srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj 

i láska, ktorú dáva iba Boh. Deti moje, priveľmi ste pripútaní 

k zemi a pozemským veciam, preto vás satan váľa ako vietor 

morské vlny. Preto, nech reťazou vášho života bude modlitba 

srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi. Jemu odovzdajte                

svoju budúcnosť, aby ste v ňom boli pre druhých radosťou 

a príkladom svojho života.  
 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,  

 25. august 2016, Medžugorie 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 
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S VAMI CHCEM ZDIEĽAŤ NEBESKÚ RADOSŤ 

 Panna Mária začína svoje posol-

stvo prinášajúc nám radosť do srdca. 
To, čo má ona a čo nosí vo svojom 

srdci si nechce nechať pre seba, ale 

chce sa s tým s nami podeliť. Matka 
Mária praje dobro všetkým svojim 

deťom. Prichádza z neba. Prichádza 
z tej reality, kde niet plaču ani boles-

ti. Tam v očiach niet sĺz a pre 
smútok miesta. Prešla našou cestou, 

ktorou musíme prejsť aj my do 
konečného cieľa, do raja.  

 Boh nám zjavil, že náš život je 

cesta k raju. Boh vložil do našich 
sŕdc túžbu po ňom, túžbu byť s ním. 

Naša cesta k raju je plná prekážok, 

pretože často musíme ísť proti prúdu 
a bojovať s mnohými nepriateľmi 

v našom vnútri, ale aj mimo nás. 
Boh nás chce prostredníctvom ne-

beskej Matky Márie povzbudiť 
a posilniť na tej ceste.  

 V jednom zo svojich posolstiev 
nám Panna Mária povedala: „Drahé 

deti, cieľ mojich zjavení je, aby ste bo-
li v nebi a šťastní tu na zemi.“   

 Život v raji bude zbavený 

všetkého strachu. Nebudeme us-
tarostení, či stratíme to, čo máme, 

ani nebudeme túžiť vlastniť niečo 
iné. V stave raja budeme môcť 

povedať so sv. Petrom: „Rabbi,  dobre 
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Evanjelium je hymnus radosti.  

Evanjelium je veľmi reálne, 
pretože nám hovorí o radosti  

veľmi konkrétne... 
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je nám tu.“ Peter a apoštoli na hore 
Tábor prijali milosť na chvíľu prežiť 

s k ú s e n o s ť  B o ž e j  s l á v y 
a všemohúcnosti. V raji bude 

skúsenosť Božej všemohúcnosti úpl-
ná a dokonalá. Nikto nám ju nebude 

môcť vziať.  
 Z tejto reality neba prichádza 

k nám Panna Mária, aby posilnila 
naše kroky na ceste do neba 

a upevnila nádej, aby sme sa na tej 

ceste neznechutili. Iba Boh môže 
úplne naplniť naše srdcia. Iba v nebi 

budeme vedieť to, čo hovorí apoštol 
Pavol: „Ani oko nevidelo, ani ucho 

nepočulo, ani do ľudského srdca 
nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, 

ktorí ho milujú.“  
 Všetci chceme byť šťastní, všetci 

túžime po radosti. Túžbu po radosti 
a plnosti vložil do našich sŕdc Boh. 

Táto túžba po radosti uschopňuje 

naše srdcia prijať radostnú zvesť. 
Evanjelium je hymnus radosti. Evan-

jelium je veľmi reálne, pretože nám 

hovorí o radosti 

veľmi konkrétne. 
Skutočná radosť 

vždy dozr ieva 

v obeti. Pravdivá 
radosť prichádza 

po vloženom úsilí, 
po vytrvalej práci, 

po víťazstve nad 
p o k u š e n í m 

a  s k ú š k e . 
S k u t o č n ý m   

nepriateľom rados-
ti nie je utrpenie, 

ale hriech. Panna 
Mária nás chce 

pred tým uchrániť. 

Odporúča nám, 
ktovie koľkokrát, 

modlitbu, ktorá 
n á s  p r i v e d i e 

k Ježišovi. Bez 
neho nemôžeme nič. V ňom môžeme 

všetko. 
 

Modlitba: 

 
 Blahoslavená Panna Mária, ty, 

ktorá si prežila život podobný nášmu 
a poznáš všetky utrpenia, kríže 

i pokušenia, ktoré prežívame, pomôž 
nám svojim príhovorom u svojho 

Syna. K tebe sa utiekame Matka, 
k tvojmu Nepoškvrnenému srdcu, 

ktoré nás miluje, odpúšťa, napomína 

i pozýva. Vypros nám u svojho Syna 
milosť vytrvalosti na ceste modlitby, 

ktorá nás privedie k stretnutiu 
s Ježišom. Odovzdávame sa ti, naše 

rodiny, všetkých tých, ktorí sú pri-
pútaní k pozemským a materiálnym 

veciam, v ktorých niet života. Ty, 
ktorá si plná milosti, otvor nám srdce 

pre to, čo je večné, nebeské a Božie. 
Amen.    

 
(M.M.) 

 

 

 
Z reality neba prichádza k nám  

Panna Mária, aby posilnila naše kroky  

na ceste do neba a upevnila nádej...  



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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OTVORTE BRÁNY SRDCA 

 Čo sa stane, keď sa otvoria brány 

srdca pre Božiu lásku? A čo sa stane, 

k e ď  s a  p r i p ú t a me  k  z e m i 

a pozemským veciam? - o tom nám 

dnes hovorí Mária. 

 Pred nami sú dva výsledky: ná-

dej, pokoj, láska alebo katastrofa – sa-

tan, ktorý nás váľa ako vietor morské 

vlny. Dom na skale a dom na piesku. 

Rozhodnutie je na nás. Nebeská Mat-

ka vie, že nemáme dostatok poznania, 

aby sme si hneď všimli pasce pozem-

ských radostí. 

 Ona vie, že nie vždy sa rozhodne-

me správne. Pomáha nám, napomína 

nás. Cirkev ju nazýva Matkou dobrej 

rady. Vo svojich posolstvách nám ho-

vorí: „Nebeský Otec vám dal slobodu, 

aby ste sa sami rozhodli a spoznali; 

Chcem vám pomôcť; viete, že vás ne-

smierne milujem; Boh dal všet-

kým slobodu, ktorú si v láske vážim, a 

pred ktorou sa v pokore skláňam“; 

„Drahé deti, iba modlitbou môžete pre-

môcť každý satanov útok na každom 

mieste. Som s vami, ale nemôžem vám 

vziať vašu slobodu.  Nezabúdajte, deti 

moje, vaša sloboda je vašou slabosťou, 

preto nasledujte moje posolstvá s váž-

nosťou.“ 

 Svätý Bernard opisuje silu Máriin-

ho príhovoru:  

 „Keď zbadáš, že sa v tomto pozem-

skom živote viac zmietaš uprostred vích-

ric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, 

neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak 

nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa 

strhnú víchrice pokušení, keď sa dosta-

neš medzi úskalia súžení, pozri na 

hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú 

vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiar-

livosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. 

Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev ale-

bo lakomosť alebo žiadostivosť tela, po-

zri na Máriu. 

 Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa 

ľaká špinavé svedomie, keď 

sa hrozíš prísneho súdu a 

už ťa chce pohltiť pažerák 

zármutku a priepasť zúfal-

stva, mysli na Má-

riu. V nebezpečenstvách, 

v  ú z k o s t i a c h  a 

v pochybnostiach mysli na 

Máriu, vzývaj Máriu. Jej me-

no nech nezíde z tvojich úst, 

nech nevymizne z tvojho 

srdca. A aby si získal pod-

poru jej príhovoru, nezabú-

daj na príklad jej života. Na-

sleduj ju a nebudeš blúdiť. 

Ju pros a nikdy nebudeš 

bez nádeje. Na ňu mysli a 

nikdy sa nezmýliš. Jej sa 
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Láska je kľúč, ktorým sa otvárajú  

brány srdca. A Boh je láska... 
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drž a nepadneš. Pod jej ochranou nebu-

deš poznať strach. Keď ťa bude ona 

viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona mi-

lostivá, dosiahneš cieľ.” 

 Máriine volanie: „Otvorte brány 

srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, 

pokoj i láska, ktorú dáva iba Boh“, je 

pozvaním k modlitbe. Je to pozvanie 

zastaviť sa a odísť do ústrania ako Je-

žiš po namáhavom dni, v strede všet-

kých aktivít, v noci, zavčasu ráno, 

v utrpení, v úspechu i neúspechu. Po-

zvaní sme neustále sa modliť a neo-

chabovať. 

 Láska je kľúč, ktorým sa otvárajú 

brány srdca. A Boh je láska, hovorí 

nám apoštol Ján. Iba on vie, čo sa na-

chádza ukryté za bránami nášho srd-

ca. My často ani sami nevieme čo tam 

je. Pochybujeme, strácame nádej, nevi-

díme zmysel. Iba on jediný je schopný 

odpovedať na naše otázky, ukázať 

správny smer, potešiť, povzbudiť. Do-

voľme Bohu prihovárať sa našim srd-

ciam. Iba on má slová večného života.  

 Mária pozná silu odovzdania sa 

Bohu v modlitbe. Učí nás krok za kro-

kom otvárať srdce Pánovi, budovať s 

ním pravidelný, úprimný vzťah priateľ-

stva. Hovorí nám: „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.”  

 Viera je dôverný, priateľský vzťah 

– veríme tomu, kto nás miluje. Rastie a 

rozvíja sa modlitbou, čítaním Božieho 

slova. Pozorujúc Máriin príklad učíme 

sa veriť, že nech by sa dialo čokoľvek 

náš život je v Božích rukách a jej srdci, 

ktorému ju prisľúbené víťazstvo. Odo-

vzdávajme sa v modlitbe Božej láske, 

aby sme sa stávali Máriiným svetlom, 

jej odrazom žijúc jej posolstvá, tak ako 

si to praje. 

Modlitba:  

 V tvojom srdci Mária chceme otvá-

rať brány srdca Ježišovi. Ty vieš, aké 

ťažké je pre nás zanechať pozemské 

starosti a sadnúť si k Ježišovým nohám 

ako Mária z podobenstva o Marte a Má-

rii. Pomôž nám vybrať si deň čo deň lep-

ší podiel. Uč nás Mária úplne sa odo-

vzdať Pánovi, aby sme napriek všetkým 

vnútorným zápasom a búrkam boli v 

ňom pre druhých radosťou a príkladom 

svojho života. Amen. 

(Terézia Gažiová) 

 

 
 

„Keď sa  
strhnú víchrice 

pokušení,  

keď sa dostaneš 
medzi úskalia  
súžení, pozri  
na hviezdu,  

volaj Máriu...”   
 

Svätý Bernard  
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PRIPÚTANÍ K POZEMSKÝM VECIAM... 

„Deti moje, ešte ste pripútané  

k pozemským veciam  
a málo k duchovnému životu.  

Nech je vám aj moje dnešné pozvanie     
podnetom, aby ste sa  

rozhodli pre Boha a každodenné  
obrátenie. Nemôžete sa obrátiť,  
Deti moje, ak nezanecháte hriechy  

a nerozhodnete sa pre lásku  
k Bohu a blížnemu...“  
(25.01.2002) 

 „Buďte úprimní sami ku  

sebe a neviažte sa  
na materiálne veci, ale  

na Boha. A nezabúdajte,  
deti moje, že váš život  

je pomíňajúci sa  
ako kvet...“   
(25.08.2001) 

„Neuvedomujete si, deti moje,  

že Boh vám dáva veľkú  
šancu, aby ste sa obrátili a žili  

v pokoji a láske. Vy ste natoľko  
zaslepení a naviazaní  

na pozemské veci a myslíte  
na pozemský život. Boh  
ma poslal, aby som vás viedla  

k večnému životu. Ja, deti moje,  
nie som unavená, hoci vidím  

vaše srdcia oťažené a unavené  
zo všetkého toho, čo je  

milosť a dar…“  
(25.10.2006) 

 

„Boh vám chce dať  
radosť a pokoj  

prostredníctvom modlitby,  
ale vy, deti moje, ste ešte  

ďaleko, naviazaní na zem  
a pozemské veci. Preto vás 

pozývam, nanovo otvorte svoje 

srdce a pohľad k Bohu  
a Božím veciam. A radosť  

i pokoj zavládne vo vašich 
srdciach…“   
(25.05.2012) 
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Blížiace sa modlitbové stretnutia: 

 
Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

  

v sobotu, 03.09.2016. 
     

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

za  všetkých, ktorí stratili radosť a nádej v srdci  

 Drahí priatelia, s radosťou vás pozývame na VIII. Medžugorské modlit-

bové stretnutie na Ukrajine, ktoré sa uskutoční 17. septembra 2016 v           

Katedrále sv. Martina, v Mukačeve. Zo stretnutia bude cez internet               

organizovaný priamy prenos v slovenčine na www.svetlomariino.sk, 

www.medjugorje.sk.  

 Tento deň, modlitby, svedectiev, priateľstiev, chceme podarovať Panne 

Márii, ktorá nás vedie k svojmu Synovi Ježišovi, za uskutočnenie jeho plánov 

pokoja. Témou stretnutia je: "Pokoj, pokoj, pokoj..."   
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 Ak si uvedomíme biblickú – či 
už starozákonnú alebo novozákonnú 
– prax pôstu, cirkevnú tradíciu 
a skúsenosti svätých Katolíckej 
cirkvi a to, čo zostalo z pôstu 
v našich časoch, potom môžeme 
naozaj povedať: „ZABUDNUTÝ PôST“. 
 Anselm Grün píše: 
 „Kde sa dnes postí? Sotva tam, 
kde to najväčšmi očakávame, 
v kláštoroch. Tam sa uvádzajú mnohé 
dôvody, prečo sa dnes nemôže postiť 
tak, ako to predpokladal Benedikt vo 
svojej Regule, alebo ako to prakti-
zoval František: že dnes sa musí 
pracovať viac ako predtým, preto už 
to nie je zdravé a že veľa z toho je 
podmienené časom.“  
 Podľa cirkevného príkazu zostali 
už len dva pôstne dni: Popolcová 
streda a Veľký piatok. Ak sa držíte 
rady, že sa možno raz najesť dosýta 
a dva razy menej, potom sa dá 
povedať, že pôst vôbec nejestvuje, le-
bo takto by mal jesť každý rozumný 
človek: raz do dňa do sýtosti a dva 
razy pomenej, ináč to nie je dobré 
pre ľudský organizmus. 
 Piatok bol kedysi dňom, keď 
kresťania nejedli mäso.  Aj to sa 
ponecháva na slobodný výber, čo je 
veľká škoda pre duševné i telesné 
zdravie. Zanikli aj pôsty ako príprava 
na sviatky. 
 To, čo sa o pôste hovorí 
v ostatnom čase, dokazuje, že sa 
celkom zmenil aj zmysel pôstu, ktorý 
podľa oficiálneho vyjadrenia môže sa 

ZABUDNUTÝ PÔST  

nahradiť dobrými skutkami alebo 
nejakou obetou, najmä odriekaním, 
čo je celkom nesprávne. Kto sa 
nemôže postiť, nemôže pôst ničím 
nahradiť, tak ako chorý nemôže ni-
jakou modlitbou nahradiť účasť na 
svätej omši. Je ospravedlnený, že sa 
nezúčastní, ale modlitbou svätú omšu 
nenahradí. Ak napríklad niekto povie, 
že sa počas Pôstneho obdobia zriekne 
cigariet alebo alkoholu, je to dobré, 
ale to nie je pôst. Ak niekto koná do-
bré skutky, aj to je dobré, ale tým sa 
pôst nenahrádza. 
 Pôst a modlitba sú predovšetkým 
prostriedkami na vnútorné očistenie 
a oslobodenie, a potom predpokladmi 
pre  správny duchovný rast 
a správanie voči sebe, voči iným, 
prírode a Bohu. 
 Z knihy: Slavko Barbarič OFM, 
Postite sa srdcom, kapitola 4.27 

 

Pôst a modlitba sú  
predovšetkým  
prostriedkami  

na vnútorné očistenie 
a oslobodenie... 
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ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna 
zostala skrytá“ (Mt 6, 3 – 4). Povážte, 
že vážne chorý v deň pred svojou 
smrťou dával pokyny ako pomáhať 
jeho biednym priateľom. Jeho rodina 
a priatelia ostali zarazení, koľko im 

neznámych chudobných, ktorých 
mladý Pier Giorgio navštevoval a 
ktorým pomáhal, sa zúčastnilo na je-
ho pohrebe. 
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RADOSŤ BYŤ NÁSTROJOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

 Božie slovo nás učí, že je 
„blaženejšie dávať ako prijímať“ (Sk 
20, 35). Práve preto piate blahoslav-
enstvo hovorí, že sú šťastní milosrdní. 
Vieme, že Pán nás miloval ako prvý. 
No skutočne blažení, šťastní budeme 
iba vtedy, ak vstúpime 
do Božej logiky da-
rovania a nezištnej 
lásky, ak odhalíme, že 
Boh nás nekonečne mi-
loval, aby nás urobil 
schopnými milovať ako 
on, bez miery. 
 (...) Chcel by som 
vám navrhnúť, ako sa 
môžeme konkrétne stať 
nástrojmi tohto istého 
milosrdenstva voči 
našim blížnym. 
 Prichádza mi na 
um príklad blahoslav-
eného Pier Giorgia 
Frassatiho. Hovorieval: 
„Ježiš ma každé ráno 
navštevuje vo svätom 
prijímaní a ja mu to vra-
ciam tak biedne, ako to 
dokážem, tým, že 
n a v š t e v u j e m 
chudobných“. Piergiogio 
bol mladý muž, ktorý 
pochopil, čo to zna-
mená mať milosrdné 
srdce, citlivé voči tým 
najbiednejším. A dával 
im oveľa viac ako len 
materiálne veci; dával 
im seba samého, veno-
val im svoj čas, slová, 
schopnosť počúvať. 
Slúžil chudobným veľmi diskrétne, 
nikdy sa nevyvyšujúc. Skutočne žil 
podľa evanjelia, ktoré hovorí: „Keď ty 
dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá 

 

 

 
 
 

„Ježiš ma každé ráno navštevuje  
vo svätom prijímaní a ja mu  
to vraciam tak biedne, ako  

to dokážem, tým, že navštevujem  
chudobných“.  

                             
Pier Giorgia Frassati 
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 Vždy rád spájam evanjeliové 
blahoslavenstvá s 25. kapitolou z Ma-
túšovho evanjelia, kde nám Ježiš 
predstavuje skutky milosrdenstva a 
hovorí, že podľa nich budeme súdení. 
Preto vás pozývam znovuobjaviť 
skutky telesného milosrdenstva: 
nasýtiť hladných, napojiť smädných, 
zaodieť nahých, prijímať cudzincov, 
starať sa o chorých, navštevovať 
väzňov, pocho-
vávať mŕtvych. A 
nezabudnite ani 
na skutky du-
c h o v n é h o       
milosrdenstva: 
radiť váhajúcim, 
u č i ť                
nevzdelaných, 
n a p o m í n a ť 
h r i e š n i k o v , 
utešovať smut-
ných, odpúšťať 
urážky, trpezlivo 
z n á š a ť            
otravných ľudí, 
modliť sa k Bohu 
za živých i 
mŕtvych.  
 Ako vidíte, 
milosrdenstvo 
neznačí len „byť 
dobrý“, ani nie je 
len vecou citu. 
Ide o autentick-
osť nášho bytia 
ako Ježišových 
učeníkov, našu 
v i e r o h o d n o s ť 
ako kresťanov v 
dnešnom svete. 
 P o s o l s t v o 
Božieho mi-
losrdenstva tak-
to predstavuje 
veľmi konkrétny 
a náročný pro-
gram života, 
pretože vyžaduje 

skutky. Jedným z najjasnejších preja-
vov milosrdenstva, no vari najťažšie 
realizovateľných v praxi, je odpustiť 
tým, ktorí nás urazili, ktorí nám 
ublížili, ktorých považujeme za nepri-
ateľov. „Aké ťažké sa zdá znova a 
znova odpúšťať! A predsa je odpusten-
ie nástrojom, ktorý sme dostali do 
svojich krehkých rúk, aby sme dosiah-
li pokoj srdca. Zanechať nenávisť, 

hnev, násilie a 
pomstu je nevyh-
nutnou podmien-
kou šťastného živ-
ota“ (Misericordiae 
vultus, 9). 
 S t r e t á v a m 
toľkých mladých, 
ktorí hovoria, že 
sú unavení z tohto 
rozdeleného sveta, 
v ktorom medzi 
sebou bojujú 
prívrženci ro-
zličných frakcií, 
prebiehajú mnohé 
vojny, ba niektorí 
na ospravedlnenie 
násilia zneužívajú 
dokonca vlastné 
n á b o ž e n s t v o . 
Musíme prosiť 
Pána o milosť, aby 
sme dokázali byť 
milosrdní voči 
tým, ktorí nám 
ubližujú. Tak ako 
Ježiš, ktorý sa na 
kríži modlil za 
tých, ktorí ho 
ukrižovali: „Otče, 
odpusť im, lebo 
n e v e d i a ,  č o 
robia“ (Lk 23, 34). 
 Jediná cesta 
ako zvíťaziť nad 
zlom je mi-
losrdenstvo. Spra-
vodlivosť je po-

 

 

 
 

 

Dovoľte mu dotknúť sa  
vás svojím bezhraničným  

milosrdenstvom,  
aby ste sa prostredníctvom 
skutkov, slov a modlitby  

aj vy stali apoštolmi  

milosrdenstva v našom  
svete, zranenom egoizmom,  

nenávisťou a hlbokým  
zúfalstvom... 
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trebná  –  a veľmi – no samotná 
nestačí. Spravodlivosť a mi-
losrdenstvo musia ísť ruka v 
ruke. Ako veľmi by som si želal, 
aby sme sa všetci spojili v jednej 
spoločnej modlitbe a z hĺbky 
srdca prosili, aby sa Pán zmi-
loval nad nami i nad celým svet-
om. 
 Najdrahší mladí priatelia, 
milosrdný Ježiš (...) dôveruje 
vám a počíta s vami. Chce 
povedať toľko dôležitých vecí 
každému a každej z vás... Nema-
jte strach pozrieť sa mu do očí 
plných nekonečnej lásky k vám 
a dovoľte mu, aby vás dostihol 
jeho milosrdný pohľad, pri-
pravený odpustiť vám každý 
hriech; pohľad, schopný zmeniť 
váš život a uzdraviť zranenia 
vašej duše; pohľad, ktorý utíši 
najhlbší smäd prebývajúci vo 
vašich mladých srdciach: smäd 
po láske, pokoji, radosti a oprav-
divom šťastí. Príďte k nemu a 
nemajte strach! Príďte, aby ste 
mu z hĺbky srdca povedali: 
„Ježiš, dôverujem ti.“ Dovoľte 
mu dotknúť sa vás svojím 
bezhraničným milosrdenstvom, 
aby ste sa prostredníctvom 
skutkov, slov a modlitby aj vy 
stali apoštolmi milosrdenstva v 
našom svete, zranenom egoiz-
mom, nenávisťou a hlbokým 
zúfalstvom. 
 Neste plameň Kristovej milosrd-
nej lásky – o ktorej hovoril svätý Ján 
Pavol II. – do prostredia vášho 
každodenného života, do všetkých 
kútov zeme. 
 „Treba zapáliť túto iskru Božej mi-
losti. Treba odovzdať svetu tento oheň 
milosrdenstva. V Božom milosrdenstve 
n ájd e  s v e t  p o k o j  a  č l o v e k 
šťastie!“ (Homília sv. Jana Pavla II pri 

posvätení Kostola Božieho mi-
losrdenstva v Krakove, 17. augusta 
2002). 
 
 (z Posolstva Svätého Otca Fran-
tiška k 31. svetovým dňom mládeže 
2016 v Krakove. Vo Vatikáne 15. au-
g u s t a  2 0 1 5 .  Z d r o j : 
sk.radiovaticana.va) 

 

 

Príďte k nemu  
a nemajte strach!  
Príďte, aby ste mu  

z hĺbky srdca povedali:  
„Ježiš, dôverujem ti.“  
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 V tomto roku som už počula 
mnoho svedectiev, ale to moje sa od 
tých ostatných trochu líši. 
 Ide o to, že Ježiš bol vždy prítom-
ný v mojom živote. Dokonca, v detstve 
sme sa veľmi priatelili. Až tak, že som 
ho na Vianoce obkreslila z detskej 
Biblie, vystrihla som ho, pripravila 
som mu miesto za stolom 
a posadila som ho k 
svojim hračkám, aby aj 
ony mali pri sebe Ježiša 
na Vianoce. 
 Potom sa však niečo 
zmenilo. Rástla som a čo-
raz viac som sa zapájala 
do moderného sveta. Nie 
vždy som sa v ňom cítila 
spokojná, ale aj tak som v 
ňom ostávala. Ježiš bol 
dokonca aj v tom čase pri 
mne. V mojom živote uro-
bil mnoho zázrakov, no ja 
som pre neho v tom čase 
nerobila nič. 
 Všednosť každoden-
ného života ma stále viac 
pohlcovala a ja som sa 
vzďaľovala od Ježiša.  
Sklamanie zo života bolo 
čoraz silnejšie (mala som 
21 rokov! Je to smiešne? 
Je to však pravda) 
a prejavovalo sa v mojom 
živote stále viac. Čosi mi 
chýbalo. 
 Keď som pochopila, že 
stojím v bahne a to nielen 
po kolená, ale až po krk, 
zazvonil telefón. 
 - Pochválený buď 
Ježiš a Mária! - Pôjdeš do 
Medžugoria? 
 - Áno! 
 

 

TERAZ V KRÍŽI VIDÍM OBROVSKÚ LÁSKU... 

 Do Medžugoria ma pozývali už 
dávno. Najprv som tam jednoducho 
nechcela ísť, a neskôr, keď sa vo mne 
objavilo želanie a premenilo sa na 
túžbu, nemala som možnosť dostať sa 
tam. Alebo sa mi len zdalo, že nemám 
možnosť? 
 A konečne som v Medžugorí. 

 

 

 

V detstve sme sa veľmi priatelili. Až 
tak, že som ho na Vianoce obkreslila  
z detskej Biblie, vystrihla som ho, pri-
pravila som mu miesto za stolom a po-
sadila som ho k svojim hračkám, aby  

aj ony mali pri sebe Ježiša na Vianoce... 
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cesta s Ježišom – som 
zrazu všetko pochopila. 
On je tu pri mne 
a miluje ma. V tej chvíli 
sa mi chcelo len plakať 
a ďakovať mu. 
 Niekedy som mala 
strach z kňazov. Veľmi 
som si ich vážila, bola 
som nimi nadchnutá, 
ale mala som pocit, že 
sú odo mňa veľmi 
vzdialení. A teraz sú mi 
tak blízki.  
 Posledné slová, 
ktoré som počula pri sv. 
spovedi boli – „Si šťast-
ná, Boh je s tebou, je 
v tebe“. Vtedy som si 
uvedomila, „áno, to je 
pravda“! A v tej chvíli mi 
z toľkej radosti chcelo 
vyskočiť srdce.   
 Kedysi bol pre mňa 
ukrižovaný Ježiš zna-
mením odsúdenia . 
Pôsobil na mňa strašne 
a istým spôsobom mi 
pripomínal, akí sme my 
ľudia zlí. No, teraz v kríži 
vidím obrovskú lásku. 
Teraz vidím, ako Ježiš 
na kríži objíma celý svet 
a vylieva naň svoju 
lásku. 
 V  M e d ž u g o r í , 
neďaleko kostola, je 

tiché miesto na modlitbu - socha 
ukrižovaného Ježiša. To je moje 
obľúbené miesto. 
 Kedysi bola pre mňa Sviatosť 
oltárna niečím nádherným. Teraz 
v nej vidím Ježiša. 

 Medžugorie je výnimočné miesto, 
kde nás pozýva Mária. Ona nás berie 
za ruku a vedie nás k Ježišovi, aby 
nás on vzal za druhú ruku. 

Valéria, Lotyšsko 
 

 Aj predtým som chodievala na 
sv. spoveď, ale nič sa nemenilo. 
Stávalo sa mi, že som išla na sv. 
spoveď už nespočetný raz a v duchu 
som si myslela: „Určite mi kňaz      
čoskoro povie, že som ho už omrzela“. 
Ale ide len o to, že vieme, aký je Boh 
dobrý, ale v hlave sa nám krúti – ako 
sa dá toto odpustiť!? 
 V Medžugorí sa ukázalo, že je to 
možné! Na hore Križevac – krížová 

 

 

 

 
Na hore Križevac  

som zrazu všetko pochopila.  
On je tu pri mne a miluje ma... 
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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. 

NEPRETRŽITÁ MODLITBA RUŽENCA A PÔST   

27.09.2016 - Modlitové stretnutie  

v katedrále sv. Štefana vo Viedni  
  

 „Posolstvo pre teba: modlitba za pokoj" - toto modlitbové stretnutie, ktoré  sa 

už 8. rok uskutočňuje v katedrále sv. Štefana, zhromažďuje na modlitbu tisícky 

ľudí. 

 V tomto roku sa stretnutie uskutoční v utorok, 27. septembra od 16.00 do 

21.00 hod. stredoeurópskeho času.  

 Na stránke www.marytv.tv bude dostupný priamy prenos v slovenčine. Viac 

informácií nájdete na našich web stránkach. 

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/

