
MODLITBOVÝ  

ÚMYSEL  

NA MESIAC:  

 
modlime sa 

 

 

za to, aby  

Pán  

rozmnožil,  

posilnil a  

uzdravil  

našu vieru  

v neho  

V tomto čísle  
nájdete... 

Úvahy pre modlitbové  

skupiny                          2-5 

 

Posolstvá na tému                    

„Sila ruženca...“            6-7 

  

„Postite sa srdcom“ 

Fra Slavko Barbarić   8 
 

Rok zasväteného                              

života                            9-11 

 

Svedectvo 

„Modlitbou a pôstom Boh 

môže zastaviť aj  

zlo neplodnosti“        12-13 

 

Oznamy, SM,  

Koordinátori                14-16 

Október/2015 

 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

25. SEPTEMBRA 2015, MEDŽUGORIE 

„Drahé deti! Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše  

srdcia pevnou vierou. Modlitba a viera  naplní vaše srdcia láskou 

a radosťou a stanete sa znakom pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha.  

Deti moje, navzájom sa povzbudzujte k modlitbe srdcom,  

aby modlitba naplnila váš život a takto každým dňom, deti moje,  

budete predovšetkým svedkami slúženia: Bohu v adorácii  

a blížnemu v núdzi. Som  s vami a prihováram sa za všetkých vás.   

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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 Aj v predchádzajúcich posol-

stvách počas uplynulých rokov 

zjavení, Panna Mária spomínala 

a pobádala nás k modlitbe k Duchu 

Svätému. Na to, aby zostúpil Duch 

Svätý a mohol pôsobiť je potrebná 

modlitba. Modlitba je to, čo môžeme 

urobiť my a Duch Svätý urobí to, čo je 

pre nás nemožné. Dôležité je pripraviť 

cestu pre jeho príchod. Duch Svätý 

prichádza tam, kde nachádza           

otvorené dvere srdca, ktoré ho príjme.  

 Mária je Nevestou Ducha 

Svätého. Pozná jeho pôsobenie 

z vlastného života. Ona sa úplne otvo-

rila Pánovi a upriamila sa na neho. Je 

plná Boha, plná Ducha Svätého. Tam, 

kde je Mária, tam je Duch Svätý. Ten 

istý Duch Svätý, ktorý sa na počiatku 

„vznášal nad vodami“, ako je napísa-

né na prvej strane Svätého písma, ten 

” 

istý Duch oživuje lono Panny Márie. 

To panenské lono rozkvitlo najkrajším 

kvetom tejto zeme – zeme i neba – 

Ježišom Kristom, Spasiteľom sveta.  

 Anjel zvestoval Panne Márii, že 

bude „zatienená“ Duchom Svätým. 

Týmito slovami jej oznámil, že sa 

stane živým chrámom, Božím 

príbytkom. Tieto slová nám pri-

pomínajú posledné riadky z Knihy  

Exodus. Pretože Mojžiš na Boží príkaz 

postavil stánok zjavenia, „oblak sa na 

ňom vznášal a Pánova sláva napĺňala 

príbytok“ (porov. Ex 40, 35). Mária sa 

takto stala a zostáva naplnená Du-

chom Svätým nielen počas vtelenia, 

ale aj celý svoj život. V Duchu Svätom 

zaspievala svoj Magnificat – Velebí mo-

ja duša Pána a pokračuje ho spievať 

s Cirkvou. A s Cirkvou, vo svojom 

spoločenstve Kristových učeníkov, ho 

bude spievať až do konca sveta 

a vekov. 

 N i k t o  n a  s v e t e  n e m a l 

vznešenejšie povolanie, ani nebol  

povýšený k väčšej dôstojnosti ako 

Mária. Bola matkou vteleného Božieho 

Syna. A predsa ona svoju dôstojnosť 

a toto svoje povolanie uskutočňovala 

v najobyčajnejších si tuáciách 

každodenného života. Bola vernou 

manželkou, výnimočnou matkou, do-

brou susedou, dušou a srdcom odda-

S MÁRIOU V MODLITBE K DUCHU SVÄTEMU                                                                                                                                         

” ...Modlitba  

je to, čo môžeme  

urobiť my  

a Duch Svätý  

urobí to, čo je  

pre nás nemožné...  

Zdroj: archív Svetlo Máriino 2x 
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Modlitba:  

 

 Panna Mária, nevesta Ducha 

Svätého, obraciame sa k tebe 

v modlitbe, aby si nám vyprosila silu 

a svetlo Ducha Svätého. Od chvíle 

zvestovania si sa stala Božím 

príbytkom. Tvoje materinské lono 

rozkvitlo a každému človeku darova-

lo Spasiteľa sveta. Vypros každému 

srdcu, ktoré túži po plnosti a zmysle 

života, aby mohlo rozkvitnúť a stať 

sa miestom Božieho príbytku. Pros 

za nás, Panna Mária, aby sme mohli 

svetom šíriť Kristovu vôňu a byť 

svedkami jeho lásky vo svete. Nech 

Duch Svätý zaplaví naše duše 

a životy, aby v nás druhí videli 

a rozpoznali Boha a nie nás. Ďakuje-

me ti, Mária, že ostávaš s nami, že 

ťa neunavujeme a privádzaš nás 

k plnosti radosti a života, ktorou si aj 

ty sama naplnená. Amen.  

” 

” ...V Duchu Svätom  

Mária zaspievala  

svoj Magnificat  

a pokračuje ho  

spievať s Cirkvou.  

A s Cirkvou, vo svojom  

spoločenstve Kristových  

učeníkov, ho bude  

spievať až do konca  

sveta a vekov... 

ná svojmu izraelskému národu, ot-

vorená pre všetkých ľudí. Bola usilov-

nou ženou v domácnosti. Varila 

a prala, pracovala v dome a okolo do-

mu, so svojimi spoluobčanmi zdielala 

všetky spoločenské radosti a starosti. 

V najobyčajnejšej každodennosti žila 

vznešenosť Božieho povolania. Jed-

noduché každodenné povinnosti vy-

konávala s mimoriadnou láskou.  

 Boh ani Panna Mária neočakáva-

jú, a ani nežiadajú od nás niečo 

nemožné. Len Boh robí to, čo je 

nemožné, ak my urobíme to, čo je 

možné.  

 Môžeme sa otvoriť Svätému 

Duchu. Môžeme sa rozhodnúť pre 

modlitbu, skrze ktorú bude naša viera 

v Pána posilnená. Posilnená viera nás 

približuje k Bohu, vovádza nás do 

Božej mentality, do Božieho spôsobu 

života a pozerania sa na ľudí, na seba 

a na celý svet.  

 Modlitba zväčšuje našu lásku 

k Bohu. Skutočná láska k Bohu nás 

neodlučuje od druhých, ale nás robí 

otvorenejšími pre druhých a citlivými 

pre ich potreby. 
 

 (М.М.) 
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som ho. O to prosím aj vás, aby ste mi 

verili a nasledovali ma.“ 

 Nebeská Matka nás chce povzbu-

diť k  modlitbe a viere. Nech by sa dia-

lo čokoľvek tento svet je v Božích ru-

kách. Strach je nedostatok viery. Po-

trebujeme silnú vieru. Až po zoslaní 

Ducha Svätého, v modlitbe s Máriou 

boli srdcia apoštolov naplnené pevnou 

vierou. 

Keď sa vizionári pýtali v prvé dni 

na začiatku zjavení v Medžugorí, čo od 

nich Panna Mária očakáva, povedala: 

„pevnú vieru a aby ste pomáhali dru-

hým veriť“. Túto odpoveď dostali vizio-

nári, potom celá farnosť, kňazi a dnes 

sú to už milióny pútnikov z celého sve-

ta. Dnes sme to i my. Mária i od nás 

„Aj dnes prosím Ducha Svätého, 

aby naplnil vaše srdcia silnou vierou“ - 

hovorí nám v dnešnom posolstve Má-

ria. Ponúka nám to, čo bolo ponúknu-

té i Ježišovým učeníkom po jeho straš-

nej smrti. Modlitba a viera. Učeníci sa 

od strachu pred Židmi rozutekali. 

Dnes, keď sledujeme správy o vojnách, 

utečeneckej kríze, prenasledovaniach, 

pozorujeme, ako sa šíri strach a pani-

ka. Matkina prítomnosť odháňa strach 

detí. Ona nám rozumie. Vo svojich po-

solstvách nám to dôverne opakuje: 

„Kto by vám rozumel lepšie ako mat-

ka?“  „Viem, že mnohým veciam neroz-

umiete, ako som ani ja všetké-

mu nerozumela, všetkému tomu, čo mi 

môj Syn vysvetľoval, kým pri mne rás-

tol, ale verila som mu a nasledovala 

MODLITBA A SILNÁ VIERA 
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...Modlitba slovami evanjelia, 

hľadanie Ježišovho srdca za  ni-

mi posilňuje našu vieru... 

očakáva pevnú vieru, o ktorú prosí za 

nás s Duchom Svätým. 

 Zoslanie Ducha sa odohráva vždy 

pri spoločnej modlitbe s Máriou. Ona 

veľmi dobre pozná tajomné a mocné pô-

sobenie Ducha Svätého v modlitbe. 

Všetko si môžeme vyprosiť v modlitbe, 

aj dar pevnej viery. „Akú veľkú moc má 

modlitba! Mohli by sme ju nazvať kráľov-

nou, ktorá má v každom okamihu voľný 

prístup ku kráľovi a môže dostať všetko, 

o čo prosí,“ povedala sv. Terezka 

z Lisieux. V Máriinej škole je celkom ur-

čite tou zázračnou modlitbou ruženec. 

Začal sa mesiac október, mesiac 

Panny Márie, zasvätený modlitbe ružen-

ca. To je modlitba, ktorá bola milova-

nou modlitbou veľkých svätých našej 

doby - Svätého Otca Jána Pavla II., mat-

ky Terezy, pátra Pia. Ruženec je jedno-

duchá a najsilnejšia zbraň proti diablo-

vi. Povzbudzujme sa navzájom, modli-

me sa spoločne ruženec! Obnovme ho 

s novým oduševnením v našich rodi-

nách. Otvorme srdce Panne Márii 

v modlitbe ruženca, aby nám mohla 

s Duchom Svätým vyprosiť dar pevnej 

viery. 

„Boh vás skrze mňa môže viesť do 

hlbín duchovného života.“ povedala nám 

v jednom posolstve. Žijúc jej posolstvá  

máme i dnes pred sebou jasný cieľ - us-

kutočňovanie najväčšieho prikázania: 

„slúženie Bohu v adorácii a blížnemu 

v núdzi“.  
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 03. 10. 2015.  

V tento mesiac sa budeme modliť  
 

za to, aby Pán rozmnožil, posilnil a uzdravil  

našu vieru v Neho  

 

                                                                                                                             

(Terézia Gažiová) 

A to je Ježišovo učenie a odpoveď 

na otázku, ktoré prikázanie je prvé. 

„Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš 

Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, 

svojho Boha, z celého svojho srdca, z 

celej svojej duše, z celej svojej mysle a z 

celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ,Milovať 

budeš svojho blížneho ako seba samé-

ho!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú 

tieto, niet.“  

Prijmime Máriino pozvanie, napo-

dobňujme ju v poklone Bohu a slúžení 

blížnym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitba: 
 

Duchu Svätý, prosíme spolu 

s Máriou príď a naplň naše srdcia pev-

nou vierou. Príď Duchu Svätý a osloboď 

nás od strachu, príď a zmocni sa našich 

sŕdc radosťou a láskou, aby sme boli 

znakom pre tých, ktorí sú ďaleko od Bo-

ha. Príď Duchu Svätý a nauč nás klaňať 

sa Bohu a slúžiť blížnym tak ako Mária, 

tvoja milovaná Nevesta. Amen. 

 

...Príď Duchu Svätý a nauč  

nás klaňať sa Bohu a slúžiť  

blížnym tak ako Mária,  

tvoja milovaná Nevesta... 
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„S ružencom zvíťazíte nad všetkými 

neduhmi, ktoré chce teraz satan 

vniesť do Katolíckej cirkvi. Kňazi, 

všetci sa modlite ruženec! Zasväťte 

čas modlitbe ruženca!“  

25/06/1985 

 

„...Vaša modlitba nech je modlitbou  

za pokoj. Satan je silný a chce zničiť 

nielen ľudské životy, ale aj prírodu  

a planétu, na ktorej žijete. Preto, drahé 

deti, modlite sa, aby ste sa skrze  

modlitbu ochránili Božím požehnaním 

pokoja. Boh ma poslal medzi vás, aby  

som vám pomohla. Keď chcete, zoberte  

si ruženec. Už samotný ruženec môže  

urobiť zázraky vo svete i vo  

vašom živote...“ 25/01/1991  

 

„...Pozývam všetkých kňazov,  

rehoľníkov a rehoľníčky, aby sa 

modlili ruženec a učili ho  

modliť sa ostatných. Deti moje,  

ruženec mám zvlášť rada. Prostred-

níctvom ruženca mi otvorte svoje 

srdce, a môžem vám pomôcť.“ 

25/08/1997 

  

„...Modlitba robí zázraky. Keď ste 

unavení a chorí, a keď nevidíte 

zmysel vášho života, vezmite 

si ruženec a modlite sa, modlite  

sa až kým sa vám modlitba  

nestane radostným stretnutím  

s vašim Spasiteľom...“  

25/04/2001 

 

„Modlite sa za obrátenie  

hriešnikov, pretože svet sa  

nachádza vo veľkom hriechu. 

Modlite sa každý večer  

ruženec.“  

08/10/1984 

 

„...Proste, aby ste mohli byť  

apoštolmi Božieho svetla v tomto  

čase tmy a beznádeje. Toto je čas  

vašej skúšky. S ružencom v ruke  

a láskou v srdci poďte so mnou.  

Vediem vás k Vzkrieseniu v mojom  

Synovi. Proste za tých, ktorých si 

môj Syn vyvolil, aby mohli vždy žiť 

skrze neho a v ňom, Najvyššom  

kňazovi...“ 

                                       02/03/2012 

Zdroj: archív Svetlo Máriino 



7  

 

 

Drahí priatelia, z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili nepretržitej modlitby 

 ruženca za uskutočnenie plánov pokoja Panny Márie a za pokoj v celom svete.  

Ďakujeme za každú hodinu zasvätenú našej nebeskej Matke. Ďakujeme vám za vaše  

otvorené srdcia a lásku. Ďakujeme vám za vašu konkrétnu odpoveď na jej pozvanie. 
 

„Modlite sa tak, aby ste sa mohli stať svedkami mojej prítomnosti.  

Bez vás Boh nemôže uskutočniť to, čo chce.“ 

„Modlitbou a pôstom môžete zastaviť dokonca aj vojny a prírodné katastrofy.“ 

„Deti moje, nech je vo vašich srdciach vždy nádej na lepší zajtrajšok.“ 
 

Pozývame vás pokračovať v nepretržitej modlitbe a pridať sa k nepretržitému pôstu.  

Môžete si vybrať čas, ktorý vám vyhovuje a zaregistrovať sa k nepretržitej modlitbe  

alebo pôstu na stránke www.mir.com.hr 

                                                                                                                             

 S  láskou a vďačnosťou, Svetlo Máriino 
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„...Deti moje, nebojte sa! Keď sa  

modlíte, satan vám nemôže nič  

urobiť, lebo ste Božie deti a Boh 

nad vami bdie. Modlite 

sa! Ruženec majte stále v rukách 

ako znamenie proti satanovi,  

že patríte mne.“   

25/02/1988 

 

„...Chcela by som, aby sa ľudia v týchto 

dňoch modlili so mnou, a to v čo najväčšom 

počte. Nech sa v stredu a v piatok prísne 

postia, nech sa každý deň modlia as-

poň ruženec: radostný, bolestný 

a slávnostný...“ 
 

Matka Božia nás žiadala, aby sme toto posol-

stvo prijali s pevnou vôľou. 

14/08/1984 

A 
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popísané Božím prstom a na nich boli 

všetky slová, ktoré vám Pán povedal 

v deň zhromaždenia z ohňa na vrchu. 

Po štyridsiatich dňoch a štyridsiatich 

nociach mi Pán dal dve kamenné 

tabule, tabule zmluvy  
 (Dt 9, 9-11). 

  

V treťom roku perzského kráľa 

Kýra bolo Danielovi, ktorý sa volá 

Baltazár, zjavené slovo. Slovo 

o veľkom utrpení je pravdivé. Pozo-

roval to slovo a vo videní dostal 

vysvetlenie. V tých dňoch som bol ja, 

Daniel, v smútku za celé tri týždne. 

Chutný chlieb som nezjedol, mäso 

a víno mi nevošlo do úst a vôbec som 

sa nepomazal, kým neprešli celé tri 

týždne. Na dvadsiaty štvrtý deň 

prvého mesiaca som však bol pri bre-

hu veľkej rieky, (je to Tigris). Zdvihol 

som oči, díval som sa a hľa, človek 

odiaty do plátna a driek mal 

prepásaný ofazským zlatom. Jeho telo 

bolo ako chryzolit, jeho tvár ako zjav 

blesku, jeho oči ako ohnivé fakle, jeho 

ramená a nohy ako svit ligotavého 

kovu a zvuk jeho reči ako hukot zá-

stupu. Videnie som videl ja, Daniel, 

sám, mužovia však, ktorí boli so 

mnou, videnie nevideli, iba sa ich 

zmocnil veľký strach a utekali sa 

schovať. Ostal som teda sám a videl 

som toto veľké videnie. Nezvýšilo mi 

sily, ale aj môj výzor sa hrozne zmenil 

a neudržal som si silu  
(Dan 10, 1-8). 

  

  

Postite sa srdcom 

IV. Pôst v Biblii  
 

 Pôst v biblickom zjavení sa 

spája s  výzvou k  modlitbe 

a obráteniu. Proroci sa postili pred 

tým, než sa ujali prorockej služby, 

a pred zvláštnymi zjaveniami. Aj jed-

notlivci sa postili v rôznych 

životných situáciách, keď prežívali 

radosť, vďačnosť, smútok, ľútosť 

nad hriešnosťou. Všetok ľud sa pos-

til, keď sa pripravoval na rôzne svi-

atky, aby ho Boh zachránil od ka-

tastrof, alebo – ak ho katastrofa 

postihla – aby sa z nej dostal. 

  Uvádzam tematické texty 

a situácie týkajúce sa pôstu, ako sú 

zapísané v Starom i Novom zákone. 
 

Starý zákon 

 

4.1 Pôst a videnia  
 

Potom Pán povedal Mojžišovi: 

„Napíš si tieto slová, lebo na podklade 

týchto slov som uzavrel zmluvu 

s tebou a Izraelom!“ A ostal tam 

s Pánom štyridsať dní a štyridsať 

nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Po-

tom Pán napísal na tabule príkazy 

zmluvy, desatoro prikázaní  
(Ex 34,27-28). 

  

Vtedy, keď som ja vystúpil na 

vrch, aby som prevzal dve kamenné 

tabule, tabule zmluvy, ktorú s vami 

Pán uzavrel, a keď som štyridsať dní 

a štyridsať nocí ostal na vrchu bez 

toho, že by som bol jedol chlieb a pil 

vodu. Pán mi dal dve kamenné tabule 
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V Biblii čítame o živote prvých 

kresťanov:   

„Množstvo veriacich malo jedno 

srdce a jednu dušu. A nik z nich ne-

hovoril, že niečo z toho, čo mal, je je-

ho, ale všetko mali 

spoločné. Apoštoli 

veľkou silou vydá-

vali svedectvo o 

zmŕtvychvstaní Pá-

na Ježiša a na 

všetkých spočívala 

veľká milosť...“  

 (Sk, 4-32-33). 
 

Už v tých ča-

soch existovali ľu-

dia, ktorí podľa 

príkladu apošto-

lov, posväcovali svoj život hlásaniu 

Božieho slova, slúženiu a pomoci 

núdznym, životu v jednoduchosti, 

jednote a bratskej láske. Tí, ktorí ve-

dome zanechali všetko: svoj majetok, 

predošlý spôsob života a nasledovali 

Ježiša.  

Svätí Dominik, Benedikt, Franti-

šek Assiský, Terézia od Dieťaťa Ježiš, 

Ignác Loyolský, matka Tereza, páter 

Pio... Môžeme si predstaviť život Cir-

kvi a celého ľudstva bez týchto ľudí? 

Spája ich nielen to, že sa stali svätý-

mi, ale aj to, že všetci zasvätili svoj 

život Bohu a prežili ho v mníšskych 

rádoch, komunitách.    

 

Každá rehoľná 

rodina má svoju 

c h a r i z m u 

a misiu, má svo-

ju jedinečnú od-

poveď Bohu na 

potreby sveta. 

Vďaka nim môže-

me vidieť ako 

Duch Svätý koná 

v celej histórii 

ľudstva ukazujúc 

na príklad toho 

ako kráčať ces-

tou svätosti v konkrétnom čase. 

Aj v súčasnosti je medzi nami 

toľko bratov a sestier, ktorí 

„zanechali všetko“ a nasledujú hlas 

svojho dobrého Pastiera.  

Chceme ďakovať Pánovi za kaž-

dého z nich. Tento mesiac, ktorý je 

zasvätený modlitbe ruženca, nech sú 

v našich modlitbách tak ako sme my 

prítomní v ich modlitbách.   

 
 
 

„Pozývam vás, aby ste všetkých 

pozvali k modlitbe ruženca.  

Ružencom vyhráte nad  

všetkými neúspechmi, ktoré 

chce satan spôsobiť 

v Katolíckej cirkvi! Modlite sa 

ruženec všetci kňazi! Zasväťte 

čas modlitbe ruženca!“  

 

25. Júna 1985 
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1) Bohu zasvätený život je život 

v kláštore 
 

2) Modlia sa, chodia na sv. omšu a robia každodennú prácu: 

varia obed, upratujú, starajú sa o čistotu svojho tela.  
 

3) Sľuby—keď kňazi sľubujú, že sa nebudú ženiť, zasvätia sa 

Bohu a nebudú bohatí . 
 

 

4) Pretože ich potrebuje 

 

Valéria, 7 rokov, v tomto roku 

bola na 1. sv. prijímaní  

 
 

1) Bohu zasvätený život je láska. 

 

2) Kňazi zvyčajne slúžia sv. omšu, krstia všetkých ľudí, 
pomáhajú ľuďom a mnísi milujú Boha tak, že keď má 

nejaký iný mních narodeniny, napíšu mu list alebo po-

šlú balík. 

 

3)   

 

4) Boh pozýva ľudí, aby boli kňazmi a mníchmi, pretože 

chce modlitbičky, lásku a aby sa s ním niekto porozprá-

val   

        Sofia, 5 rokov  

 

1) Bohu zasvätený život je, keď sa modlíš, veríš 
a dôveruješ v Božiu pomoc. 
 

2) Kňazi a mnísi každý deň poslúchajú, modlia sa 

a zasväcujú svoj život práci pre Boha. 
 
 

3) Sľuby skladá človek (keď ešte nie je mníchom ani 

kňazom) pred Bohom na celý život, že mu bude slú-
žiť. 

 
 

4) Boh pozýva ľudí 

b y ť  m n í c h m i 

a kňazmi , aby moh-
li odovzdávať ľuďom 

Božie slovo, aby sme všetci verili v Boha.  
                                                                   
                                                                    Daniel, 8 rokov  

 

 
 

1) Čo si myslíš, že je Bohu 

zasvätený život? 
 

2) Ako vyzerá deň zasväteného 

človeka? (kňazi, mnísi, rehoľné 

sestry)? 
 

3) Čo sú to sľuby? 
 

4) Prečo Boh pozýva ľudí, aby  

sa stali kňazmi, rehoľníkmi 

a rehoľníčkami? 
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pravi l ,  keď zos táva s  nami 

v Najsvätejšej sviatosti oltárnej!  

 Pre mňa je to veľká česť a radosť 

byť jeho nástrojom v hľadaní ľudí na 

adoráciu, malinkým pastierom, ktorý 

zhromažďuje ovečky okolo Pastiera. 

 

 

Pamätáte si na deň svojich prvých 

sľubov alebo večných sľubov?  

 
 Deň prvých a večných sľubov vo 
mne zanechal nezmazateľnú stopu. 
Najjasnejšie spomienky: ťažkosti, kto-
ré mi pomohli spoznať sa hlbšie 
a viac sa zamilovať do Ježiša.  
 
 Ale najväčšia radosť je v tom, že 
počas môjho rehoľného života od roku 
1958 bol Pán vždy so mnou. Podaro-
val mi rehoľnú rodinu, ktorá ma prija-

la slabú, delila sa a delí sa so všet-
kým; a nikdy mi nedovolil pochybovať  
o mojom povolaní. Myslím si, že 
v našom sekularizovanom svete je veľ-
mi dôležité aj vonkajšie svedectvo re-
hoľníkov (habit, atď.) 
 
 

Sestra Alojza Pranciska SJE, Litva 
(Kongregácia Eucharistického Ježiša) 

 

 

 1) Zasvätený život je pre mňa Bo-
ží dar – osobitným spôsobom mu slú-
žiť ; výnimočná možnosť slúžiť, úplná 
odovzdanosť samej seba pre jeho slá-
vu a jeho svätú Cirkev, nerozdeleným 
srdcom pokračovať v jeho misii 
v súčasnom svete. 
 
 2) V dnešnom svete, bez ohľadu 

na môj vek (77 rokov) svedčím o tom, 

že len ako sestra sa môžem úplne od-

dať Bohu a jeho dielu.  

 Tiež mám možnosť dotýkať sa ži-

vota vo farnosti. Už 8 rokov koordinu-

jem nepretržitú adoráciu v kostole, kto-

rej sa pravidelne zúčastňuje 200 ľudí 

raz za týždeň. Svedectvá tých, ktorí  

chodia na adoráciu mi odkrývajú, aké 

zmeny sa odohrávajú v ich srdciach. 

Menia sa ich vlastné životy a aj životy 

ich blízkych. Akú milosť nám Pán pri-

 

 

1) Čo pre vás znamená  

     zasvätený život? 

 

2) Ako ho žijete vo svojej  

každodennosti? 
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aká veľká bolesť bola v ich srdciach, 

keď som ju dokonca aj ja tak silne 

pocítil v mojom. Predvečer veľkého 

pôstu som strávil v modlitbe pred 

malou sviečkou a rozhodol som sa 

prečítať úryvok z Matúšovho evanjelia, 

kde sa píše o Blahoslavenstvách. 

Hlboko  ponorený  do t ýchto 

nádherných Ježišových slov, srdce up-

riamilo pohľad na tie, ktoré hovoria: 

„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú 

potešení“ (Mt 5, 4).  

 V ten večer sa moje srdce 

premenilo na horčičné zrno, ktoré 

uverilo, že hora neplodnosti je úplne 

malá v porovnaní s veľkosťou mi-

losrdenstva nášho nebeského Otca. 

Vtedy som sa rozhodol 

štyridsať dní postiť 

o chlebe a vode, 

a obetovať túto malú 

obietku za moju sestru 

a jej manžela a za ich 

radosť, aby raz mohli v 

náručí držať svoje 

dieťatko. Nakoľko to 

bude ťažké, som pocítil 

už po niekoľkých 

d ň o c h  p ô s t u . 

Pokušenia boli stále 

silnejšie a moje telo 

slabšie. Chlieb mi po 

dvoch týždňoch začal 

zapáchať a niekedy 

chutil ako hlina. Izbou 

sa neustále šírila   

v ô ň a  m o j i c h                      

najobľúbenejších jedál, 

 Pochválený buď Ježiš a Mária! 

 „Blahoslavení plačúci, lebo oni 

budú potešení.” Koncom februára toh-

to roku sme v našej rodine prežili 

naozaj smutný deň. Pretože moja 

sestra, ktorá je vydatá už sedem ro-

kov, nebola požehnaná tou milosťou 

radosti počatia, tehotenstva a pôrodu 

vlastného dieťaťa. Akoby tých sedem 

n e p l o d n ý c h  r o k o v  n e b o l o 

dostačujúcou bolesťou pre mladého 

človeka, prišla správa, ktorá úplne 

zlomila jej srdce. Lekári mladým 

manželom oznámili, že sú obaja 

neplodní, že sa s tým musia zmieriť, že 

nikdy nepocítia materinskú a otcovskú 

radosť. Nemôžem si ani len predstaviť, 

 

MODLITBOU A PÔSTOM BOH MÔŽE ZASTAVIŤ  

AJ ZLO NEPLODNOSTI 
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Zdroj: archív Svetlo Máriino 2x 



hoci som bol sám a v dome sa ne-

nachádzalo žiadne jedlo.  

 To, čo bolo najťažšie boli 

neprestajné útoky diabla, že všetko to, 

čo robím nemá žiaden zmysel, že     

čoskoro ťažko ochoriem kvôli nedostat-

ku jedla, že najlepšie bude ak dnes 

prestanem a dobre sa najem. Vo 

chvíľach, keď mi bolo najťažšie a keď 

moje telo kričalo 

po jedle, kľakol 

som si, vzal som 

do rúk ruženec 

a modliac som 

premýšľal ako 

jedného dňa 

budú po dome 

moje j sestry  

pobehovať malé 

deti. Ich smiech, 

ktorý som si 

predstavoval, ma 

niesol ako anjel 

vo svojom náručí, 

práve ako ten an-

jel, ktorý niesol 

J e ž i š a ,  k e ď 

prekonával všetky 

pokušenia. Hoci 

s o m  t ý c h    

štyridsať dní bez 

jedla obetoval za druhých, cítil som 

ako moja duša vystupuje na horu 

neplodnosti a na samom vrchole – sla-

bá, pokorná a skromná – prežíva 

premenenie. Hoci telo bolo úplne slabé, 

duch sa dvíhal k výšinám, v ktorých sa 

mohol slobodne vznášať ako nikdy 

predtým. Boli to okamihy nádhernej 

Božej blízkosti...blízkosti, ktorá od-

krývala pravý zmysel obety...blízkosti, 

ktorú odkrývala Láska.  

 Štyridsiatu, poslednú noc pôstu, 

som prežil na kolenách hľadiac do 

plamienka malej sviečky, ktorá ma tak 

veľmi posilňovala počas všetkých tých 

ťažkých dní...a zrazu mi v myšlienkach 

zneli slová: „Veď u teba je zdroj života 

a v tvojom svetle uvidíme svetlo“ (Ž 36, 

10). Boli to okamihy, v ktorých som sa 

úplne odovzdal nebu. Telesná slabosť 

sa úplne stratila v okamihu, keď sa 

duch ponoril do Otcovej lásky... Tak 

neskutočne nežne 

som mohol počuť 

O t c o v e  s l o v á : 

„Vypočul som modlit-

bu a prosbu, ktorú si 

mi predložil. Posvätil 

som tento dom, ktorý 

si postavil, navždy 

som doň položil svoje 

meno; moje oči a moje 

srdce tam budú 

neprestajne“ (1Kr 9, 

3). Slzy sa mi ko-

túľali po tvári celú 

noc a radosť mi  

napĺňala srdce , 

pretože som vedel, že 

všetky tie momenty, 

o ktorých som 

v najťažších chvíľach 

rozmýšľal sa čoskoro 

stanú skutočnosťou.  

 Už o mesiac po tejto noci skončila 

bolesť, ktorá trvala sedem rokov na 

dne srdca jednej mladej ženy...počala 

a teraz vo svojom požehnanom lone 

nosí dvojičky, dva nové večné životy.  

 Bratia a sestry, buďte maličkými a 

zvelebujte Otca, Pána neba i zeme, čo 

tieto veci skryl pred múdrymi a ro-

zumnými a zjavil ich práve vám,  

maličkým. 

 Nech vás sprevádza príhovor Pan-

ny Márie a Božie požehnanie! + 

  Mateo, Chorvátsko    

 

 

„Veď u teba je zdroj života 

a v tvojom svetle  

uvidíme svetlo“  

                                                                                                                               (Ž 36,10) 
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   VII. Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine 
 

 

S radosťou v srdci vás pozývame na VII. Medžugorské modlitbové stretnutie,  

ktoré sa uskutoční 17. októbra 2015 v katedrále sv. Martina v Mukačeve.  

Na stretnutí bude modlitbová skupina Svetlo Máriino, Gottfried Prenner  

a Terézia Gažiová. V deň stretnutia sa chceme spolu s vami modliť  

a rozjímať nad témou „Sila modlitby a pôstu“.  
 

Na web stránke www.svetlomariino.com bude možné sledovať  

priamy prenos modlitbového stretnutia v slovenskom jazyku.  

 

Tešíme sa z tejto príležitosti, kedy sa môžeme stretnúť a spoločne sa modliť :) 

 

   

 

K bezplatnému odberu časopisu Svetlo Máriino sa môžete prihlásiť na našej 

web stránke www.svetlomariino.com,  vložením vašej emailovej adresy. 
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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.  

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.  

      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. 

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 
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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/

