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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

25. NOVEMBRA 2015, MEDŽUGORIE 

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa                                          

na moje úmysly. Pokoj je v nebezpečenstve, preto, deti moje,                    

modlite sa a buďte nositeľmi pokoja a nádeje v tomto nepokojnom 

svete, kde satan útočí a pokúša všetkými spôsobmi. Deti moje,      

buďte pevní v modlitbe a odvážni vo viere. Som s vami                                       

a prihováram sa pred mojím Synom Ježišom za všetkých vás.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,  

2. DECEMBRA 2015, MEDŽUGORIE 

„Drahé deti, vždy som s vami, pretože mi vás zveril môj Syn.  

A vy, deti moje, vy ma potrebujete, hľadáte ma, prichádzate ku mne 

a rozveseľujete moje materinské srdce. Mám a vždy k vám budem mať 

lásku, k vám, ktorí trpíte, ktorí svoje bolesti a utrpenia prinášate môjmu 

Synovi a mne. Moja láska hľadá lásku všetkých mojich detí a moje deti 

hľadajú moju lásku. Láskou Ježiš hľadá spoločenstvo medzi nebom 

a zemou, medzi nebeským Otcom a vami, mojimi deťmi, svojou Cirkvou. 

Preto sa treba veľa modliť, modliť a milovať Cirkev, ktorej patríte. Teraz 

Cirkev trpí a potrebuje apoštolov, ktorí milujúc spoločenstvo a ktorí, 

svojím svedectvom a dávaním sa ukazujú Božie cesty. Potrebuje 

apoštolov, ktorí žijúc Eucharistiu srdcom konajú veľké skutky; potrebuje 

vás, mojich apoštolov lásky. Deti moje, Cirkev bola prenasledovaná 

a zrádzaná od samotných začiatkov, ale zo dňa na deň rástla.  

Je nezničiteľná, pretože jej môj Syn dal srdce – Eucharistiu a svetlo  

jeho vzkriesenia vždy svietilo a bude nad ňou svietiť. Preto sa 

nebojte. Modlite sa za svojich pastierov, aby mali silu a lásku  

byť mostmi spásy. Ďakujem vám.“  
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POKOJ  

JE OHROZENÝ  

 Minulý mesiac nás Panna Mária 

v posolstve pozvala, aby sme sa modli-

li za tých, ktorí si zatvrdili srdcia na 

jej pozvania. Upozornila nás, že si ne-

uvedomujeme dar, ktorý nám Boh da-

ruje skrze jej prítomnosť. Je to zvlášt-

ne, ale pravdivé, že človek naozaj mô-

že zabudnúť na svojho Stvoriteľa. Mô-

že oslepnúť a nevidieť, že bez Boha 

v nás nie je život, istota a pokoj.  

 Panna Mária ako matka, hoci bo-

la vzatá do neba, žije s nami, kráča 

a prežíva všetky naše utrpenia, nepo-

koje, strachy. Uvedomujeme si, že po-

koj nie je ohrozený len medzi národ-

mi, ale aj v našich medziľudských 

vzťahoch. V dejinách ľudstva niet ob-

dobia, v ktorom by nebolo vojny. Zem, 

na ktorej žijeme, je preplnená nespra-

vodlivosťou, slzami, je preliata krvou 

nevinne zavraždených. A práve na tú-

to našu zem prišiel Boh v podobe člo-

veka Ježiša z Nazaretu. Prichádza 

k nám a pozýva nás, aby sme išli za 

ním, lebo len tak budeme môcť vyjsť 

z nenávisti, pekla a zla. Posiela nám 

svoju matku, ktorá je s nami neú-

navná a trpezlivá. Hovorí a pozýva nás 

aj vtedy, keď mnohí ostanú zatvorení 

a tvrdého srdca. Napriek všetkému 

zlu, Boh miluje tento svet, miluje člo-

veka. Z lásky k človeku mu nechcel 

vziať slobodu. Pred ľudskou slobodou 

Boh sám seba urobil bezmocným. Boh 

si hlboko váži slobodnú vôľu človeka.  

 Panna Mária hovorí našej slobo-

de túžiac povzbudiť našu vôľu, aby 

sme sa rozhodli pre Boha, pre to, čo je 

večné, pravdivé, spravodlivé a poctivé. 

Všetky tie roky túži prebudiť naše srd-

cia povzbudzujúc nás k modlitbe. Ja-

kubov list nám hovorí: „Veľa zmôže 

naliehavá modlitba spravodlivé-

ho“ (Jak 5, 16). Neexistuje žiadna iná 

cesta ani spôsob, ktorým môžeme na-

dobudnúť pokoj a premôcť pokušenia 

satana. Satan chce vždy nepokoj, voj-

nu, strach a nedôveru. Strom sa po-

zná po ovocí. Tak isto po ovocí roz-

poznáme, ktorý duch vedie človeka, 

respektíve, ktorému duchu sme sa 

otvorili. Vždy máme možnosť vybrať si 

medzi dobrom a zlom, postaviť sa na 

Božiu stranu alebo na stranu proti 

Bohu.  

 Buďte pevní v modlitbe a odvážni 

vo viere – hovorí nám Panna Mária. Aj 

Ježiš nás učil modliť sa. Nepovedal 

pomodlite sa Otče náš, ale povedal 

„takto sa modlite...“ A to znamená ne-

prestajne sa modlite, neustále buďte 
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o t v o r e n í  n a  m o j u  b l í z k o s ť 

a prítomnosť. Byť odvážny vo viere 

znamená nedovoliť, aby nás znechuti-

lo nejaké pokušenie alebo kríž, ktorý 

nás postihne v živote. Ježiš prisľúbil 

veľké veci tým, ktorí mu uveria. Na 

nás je rozhodnutie vydať sa za Ježi-

šom, nasledovať slová, ktoré nám ho-

vorí Panna Mária. Stačí sa rozhodnúť 

a počas dňa si nájsť čas na modlitbu, 

v ktorej sa budeme môcť rozprávať 

s Bohom. Čítanie Božieho slova nám 

pomáha vytrvať v modlitbe. Takýmto 

spôsobom sa nám podarí prekonať 

všetky pokušenia a zažiť Božiu blíz-

kosť.  

 Modlitba 
 

 Panna Mária, matka viery, ty, kto-

rá si zostala verná Božiemu prisľúbe-

niu a slovu aj v tých najťažších okami-

hoch, prihováraj sa za nás. Neopusť 

nás ani vtedy, keď sa my vzdialime 

a zabudneme na tvoju blízkosť. Neo-

pusť nás, keď nám zatvrdne srdce na 

tvoju materinskú prítomnosť. Si blahos-

lavená, pretože si uverila, že sa naplní 

všetko, čo ti bolo povedané od Pána. 

Modli sa s nami aj za nás, aby sme 

mohli prekonať pokušenia a nástrahy 

satana. Ty najlepšie poznáš všetky 

skúšky viery, pretože si sama nimi pre-

šla, pretože si aj ty napredovala na 

ceste viery.  

 Tebe, matka Mária, odovzdávam 

všetky národy a miesta, v ktorých je 

vojna, všetkých, ktorí žijú v nenávisti. 

Do tvojich rúk vkladám naše životy, 

naše rodiny, aby v nich vládol pokoj, 

ktorý prichádza v modlitbe od Pána. 

Nech sa na tvoj príhovor v našich srd-

ciach uskutoční rozhodnutie, aby sme 

celým srdcom prijali tvoje pozvanie 

a rástli na ceste viery. Amen.  

(M.M.) 
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Aj dnes nás Panna Mária pozýva 

k intenzívnej spolupráci, keď nám ho-

vorí: „modlite sa na moje úmysly.“ Počí-

ta s nami. Keď sa modlíme za jej úmys-

ly, zabúdame na svoje potreby a dáva-

me sa jej k dispozícii. Takýmto spôso-

bom môže Boh 

prostredníctvom 

ne j  pôsob i ť 

v ľudských srd-

ciach i vo svete, 

tak ako je najpo-

trebnejšie. Dôve-

rujme jej. Naše 

j e d n o d u c h é , 

úprimné modlit-

by darované na 

jej úmysly sa 

môžu stať zá-

chrannou sieťou 

v rozbúrenom 

oceáne sveta.  

„Veľa zmôže 

naliehavá modlit-

ba spravodlivé-

ho“ – povzbu-

dzuje nás apoš-

tol Jakub. Takis-

to aj Panna Má-

ria nám často 

o p a k u j e 

v posolstvách: 

„veľa toho, čo sa 

stane závisí od 

našej modlitby.“ 

„Pokoj je ohrozený, preto sa modlite 

a buďte nositeľmi pokoja a nádeje 

v tomto nepokojnom svete, kde satan po-

kúša všetkými spôsobmi.“ Pokoj vo sve-

te sa začína v srdci každého z nás. Ak 

je ohrozený v mojom srdci, je ohrozený 

i vo svete.  

Spomeňme si ako nás už viac ako 

34 rokov učí Kráľovná pokoja modliť sa 

za pokoj. Najskôr sme pozvaní modliť sa 

za pokoj vlastného srdca, potom za po-

koj v rodine, spoločenstve a potom spo-

ločným pokojom modliť sa za pokoj vo 

svete. Ak nemáme 

pokoj my sami, 

a modlíme sa za 

pokoj vo svete ta-

káto modlitba ne-

má veľký účinok, 

opakujú nám vizio-

nári materinské 

rady Panny Márie. 

 Pokoj je dra-

hocenný dar, ktorý 

si môžeme vyprosiť 

u Boha. Pokoj je 

ohrozený i vtedy, 

keď sme v strachu 

a panike, keď je 

naša viera na nule. 

Pokoj je ohrozený 

i vtedy, keď nami 

lomcujú pokuše-

nia. A práve na to-

to nás dnes upo-

zorňuje naša nebe-

ská Matka, keď ho-

vorí, že satan po-

kúša v tomto nepo-

kojnom svete všet-

kými možnými spô-

sobmi. 

Duchovní otcovia nám odporúčajú 

viaceré prostriedky v boji proti pokuše-

niam satana. Panna Mária nám dnes 

zdôrazňuje dva, a to je modlitba a viera. 

Tieto dve skutočnosti sú nerozdeliteľné. 

Aby sme obstáli v pokušeniach sa-

tana, musíme byť pevní v modlitbe 

 

 

                 PEVNÍ V MODLITBE  

                                               A ODVÁŽNI VO VIERE 

 



 

...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. 12. 2015.  

V tento mesiac sa budeme modliť  

 

za všetkých, ktorí sa nachádzajú v nepokoji a nenávisti  

a odvážni vo viere. Inak neobstojíme. 

Modlitba to znamená požiadať o pomoc 

toho, o kom si myslíme, že nám môže 

pomôcť. Ak bojujeme s pokušením sa-

mi, padáme. V pokušeniach často strá-

came odvahu a pokoj. Preto nás Mária 

povzbudzuje byť od-

vážni vo viere. Páter 

Pio dáva svojim du-

chovným deťom radu, 

aby mysleli na to, že 

po pokušení príde veľ-

ká úľava, tak ako ju 

prežil na púšti Pán Je-

žiš, keď prišli anjeli 

a posluhovali mu.  

Koľkokrát počuje-

me v Evanjeliu Ježišo-

vu výzvu: Ver! Nech sa 

ti stane tak, ako si 

uveril! Tvoja viera ťa uzdravila. Viera 

má veľkú moc, je to viera v niekoho, 

kto je silnejší ako všetko zlo tohto sveta 

a pokušenia satana. Uverme Ježišov-

mu prísľubu: „Toto som vám povedal, 

aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete má-

te súženie, ale dúfajte ja som premohol 

svet“ (Jn16,33). 

Nech by sa odohrávalo čokoľvek, 

náš život je v Božích rukách. Modliť sa 

a veriť znamená víťaziť.  

Prežívame adventné očakávanie, 

milostivý čas, v ktorom sa snažíme 

bdieť a pripraviť na Ježišovo narodenie. 

Pán je stále tu, pripravený dať nám 

všetko o čo prosíme. Buďme s ním i my 

modlitbou, vierou. Očakávajme Viano-

ce Máriiným srdcom, modliac sa veľko-

ryso za jej úmysly. Slovami svätého 

Maximiliána Kolbeho by to znamenalo: 

„Všetko pre Nepoškvrnenú! Obnoviť 

a všetko robiť v Kristovi 

pre Nepoškvrnenú! Vždy 

pamätaj, že si vecou 

a úplným, bezpodmieneč-

ným, bezhraničným 

a neodvolateľným majet-

kom Nepoškvrnenej.“  

 Modliť sa na úmys-

ly Panny Márie znamená 

nič si nenechávať pre 

seba, dovoliť jej pôsobiť 

tak ako si to predstavuje 

ona. Využívajme zodpo-

vedne darovaný čas mi-

losti a dávajme, darujme každé maličké 

utrpenie, obety, zápasy na jej úmysly.  
 

Modlitba: 

Mária, matka naša, ďakujem ti za 

to, že nám znovu opakuješ: „Ja som 

s vami, prihováram sa za vás.“ Ty nám 

hovoríš: „ Samotní nič nezmôžete, nemô-

žete zastaviť zlo, ktoré chce zavládnuť 

vo svete a zničiť ho. Ale podľa Božej vô-

le, všetci spoločne môžete premeniť 

všetko.“ Prosíme spoločne s tebou za 

pokoj, za tvoje úmysly. Spájame naše 

modlitby  s tvojimi, aby sa uskutočnilo 

všetko to k čomu nás pozývaš. Amen. 

(Terézia Gažiová) 
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„Drahé deti! Dnes vás pozývam, 
aby ste sa modlili a postili na  

moje úmysly, pretože satan chce 
zničiť môj plán. Tu som začala  

s touto farnosťou a pozvala som 
celý svet. Mnohí to prijali, ale  
obrovský je počet tých, ktorí  

nechcú ani počuť, ani prijať   
moje pozvanie. Preto vy, ktorí                 
ste povedali ÁNO, buďte silní                     

a rozhodní...”  25.08.2011. 

 

„Osobitným spôsobom vás všetkých  
pozývam, aby ste sa modlili na moje 

úmysly, aby sa prostredníctvom  

vašich modlitieb zastavil satanov plán  
s touto zemou, ktorá je každým dňom 
stále ďalej od Boha a namiesto Boha  

kladie seba a ničí všetko, čo je krásne  
a dobré v dušiach každého z vás.  

Preto, deti moje, ozbrojte sa modlitbou  

a pôstom, aby ste si uvedomili, ako   
vás Boh miluje a plnili Božiu vôľu...” 

25.10.2008. 

 

„Modlite sa na moje úmysly,  
lebo satan chce zničiť môj plán, 
ktorý tu mám a ukradnúť vám  

pokoj. Preto, deti moje, modlite  
sa, modlite sa, modlite sa, aby  
Boh cez každého z vás mohol  

pôsobiť. Nech sú vaše srdcia  
otvorené Božej vôli. Milujem  

vás a žehnám vás svojím  

materinským požehnaním.” 
25.08.2014. 

 

„V tomto čase vás všetkých  
pozývam, aby ste sa modlili na  

moje úmysly. Zvlášť, deti moje,  
modlite sa za tých, ktorí ešte  

nespoznali Božiu lásku a  

nehľadajú Boha Spasiteľa. Deti            
moje, buďte moje vystreté ruky  
a svojím príkladom priblížte ich  

môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna. 
Boh sa vám odmení milosťami  

a všetkým požehnaním.” 25.11.2004. 

 

„Prosím vás všetkých,            
aby ste modlitby a obety                  
venovali na moje úmysly,             

aby som ich aj ja mohla                
venovať Bohu za to, čo je              

najpotrebnejšie.” 
25.09.1991. 

Modlite sa na moje úmysly... 
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Zdroj: freeimages.com 

Slavko Barbarić OFM  

  

  

  

Postite sa srdcom 

(domov), ležal celú noc na zemi. Starší 

jeho domu pristúpili k nemu a chceli ho 

zdvihnúť zo zeme. Ale nechcel, ani 

s nimi nejedol (2 Sam 12, 13-17). 
 

4.5 Pôst a vnútorné uzdravenie so 

skúsenosťou Boha  

Pozrel sa a hľa, pri hlave mal uži-

arený podpopolný pecník a krčah vody! 

Jedol teda, napil sa a opäť zaspal. Tu 

prišiel Pánov anjel druhý raz, dotkol sa 

ho a povedal: „Vstaň a jedz, lebo máš 

pred sebou dlhú cestu!“  

Vstal teda a jedol a posilnený 

týmto pokrmom išiel štyridsať dní 

a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu Ho-

reb. Tam vošiel do jaskyne a prenocoval 

v nej. Tu ho oslovil Pán a spýtal sa ho: 

„Čo tu robíš, Eliáš?“ On odpovedal: 

„Plný som horlivosti za Pána, Boha zá-

stupov! Veď synovia Izraela opustili 

tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili 

a tvojich prorokov pobili mečom! Ja sám 

som ostal, za mojím životom však 

sliedia, chcú mi ho vziať.“ On mu 

povedal: „Vyjdi a postav sa na vrchu 

pred Pána!“  

Práve prechádzal Pán. Pred Pánom 

išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá 

vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo 

vetre.  

Po vetre zemetrasenie, ale Pán 

nebol v zemetrasení. Po zemetrasení 

oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni 

tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, 

zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal 

pri vchode do jaskyne.  

V tom prehovoril k nemu akýsi hlas 

a pýtal sa: „Čo tu robíš, Eliáš?“ (1 Kr 

19, 6-13). 

IV. Pôst  

v Biblii  
 

Starý  

zákon 

4.3 Pôst v čase smútku 
 

Obyvatelia Jábes Galaálu sa 

dopočuli o tom, čo urobili Filištínci so 

Šaulom, vybrali sa všetci bohabojní 

mužovia, pochodovali celú noc, sňali 

Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov 

z múru Betsanu, vrátili sa do Jábesu 

a tam ich spálili. Potom vzali ich kosti 

a pochovali ich pod tamariškou 

v Jábese a postili sa sedem dní (1 Sam 

31, 11-13).  

Nato Dávid chytil svoj odev 

a roztrhol ho podobne všetci mužovia, 

ktorí boli pri ňom. Nariekali, plakali 

a postili sa až do večera za Šaulom 

a jeho synom Jonatánom, za Pánovým 

ľudom a za domom Izraela, pretože 

padli pod mečom (2 Sam 1, 11-12).  

V Jábes Galaáde sa dozvedeli, čo 

urobili Filištínci so Šaulom. A vybrali sa 

všetci bojaschopní mužovia, vzali Šau-

lovu mŕtvolu a mŕtvoly jeho synov, 

doniesli ich do Jábesu, ich kosti 

pochovali pod terebintou v Jábese 

a postili sa sedem dní (1 Krn 10, 11-

12). 

  

 4.4 Modlitba a pôst za uzdravenie  

Dávid povedal Nátanovi: „Zhrešil 

som proti Pánovi!“ A Nátan vravel Dávi-

dovi: „Aj Pán ti odpustil hriech, nezom-

rieš!“ Že si však touto vecou zavinil rúh-

anie u Pánových nepriateľov, syn, ktorý 

sa ti narodí, iste zomrie!“ Potom Nátan 

odišiel domov.  

Pán však udrel dieťa, ktoré Dávi-

dovi porodila Uriášova manželka, 

a ochorelo. Dávid prosil Boha za chlap-

ca, Dávid sa prísne postil a keď prišiel 
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Rok zasväteného života 

celý svoj život a vedieť rozoznávať po-

treby konkrétneho času, aby som tak 
lepšie mohla slúžiť Bohu, Cirkvi a 
ľuďom.  
 Čo by ste chceli povedať 
zasväteným? 

 Každý Bohu posvätený človek 
veľmi dobre vie a rozumie tomu, že 
zasvätený život je plný rôznych 

výziev, kríz, skúšok. Preto chcem sebe 
aj svojim bratom a sestrám zaželať 
vytrvalosť v Bohu. Nech náš život 

a služba pomáhajú všetkým okolo nás 
ísť napred. Buďme radosťou, láskou 
a milosrdenstvom pre tento svet, veď 
on to tak potrebuje. 

Sestra Veronika 

  
 Čo pre vás znamená zasvätený 
život? 

 Znamená to pochopiť, že už viac 
nepatríš sebe. Že každý deň daruješ 
svoje srdce, silu a život jedine Bohu. 

Ako hovorí sv. apoštol Pavol: „Už neži-
jem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 
2,20). Toto znamená úplne zasvätený 
život Bohu.  
 Ako to žijete vo svojej 

každodennosti? 
 Snažím sa nič neplánovať, nič 
nekontrolovať. Snažím sa počúvať 

a prijímať ľudí a situácie, ktoré mi Boh 

 Čo pre vás znamená zasvätený 
život? 

 Zasvätený život je osobitný dar 
B o h a  č l o v e k u .  B o h  p o z ý v a 
k zasvätenému životu, pretože dôveru-

je tomu, koho pozýva.  
 Ako to žijete vo svojej 
každodennosti? 
 V každodennom živote sa to 

prejavuje v slúžení tým, ktorých stre-
tám, v plnení mojich povinností. U nás 
v kláštore je čas na modlitbu i na 

prácu. A dôležité je, aby som do 
všetkého, čo robím (modlitba, práca, 
priateľstvá) vkladala celé svoje srdce.  
 Pamätáte si na deň svojich 
prvých alebo večných sľubov? 

Nejaká najvýraznejšia spomienka 
z toho dňa?  
 Veľmi dobre si pamätám na deň 
svojich prvých sľubov a deň svojich 
večných sľubov. Bola som nervózna, 
pretože som vedela, že odpovedám 

Bohu na jeho pozvanie. Napriek tomu, 
že som si uvedomovala svoju neschop-
nosť, bola som mu vďačná za jeho 
dôveru ku mne. Jediné, čo som si pria-

la v ten deň bolo zostať Bohu vernou 

ZASVÄTENÝ ŽIVOT  

OČAMI ZASVÄTENÝCH 

Zdroj: archív SM  



posiela v daný moment. Kedysi bolo 

pre mňa veľmi dôležité všetko vedieť 
a pochopiť mechanizmus danej 
situácie. Postupne som pochopil, že 
Bohu sa to nepáči. Klameme, keď 

hovoríme, že robíme Božie skutky, 
ale pritom plánuje-
me a robíme všetko 
sami. Teraz ďaku-

jem Bohu. Jed-
noducho sa snažím 
prijímať situácie 

a ľudí také, aké sú, 
pretože ja nemôžem 
nikoho a nič 
zmeniť. Môžem len 

dovoliť, aby on 
menil mňa. Môžem 
len milovať.  
 P a m ä t á t e    
s i  na  deň        

svojej vysviacky?  
N e j a k á 
najvýrazne jšia 

s p o m i e n k a  
z toho dňa?  
 Pred mojou  

vysviackou som sa 
poznal s jedným 
c h l a p c o m . 
Výsledkom nášho 

priateľstva bolo, že 
aj on sa rozhodol 
stať kňazom. Vzdal 

sa svojej kariéry 
právnika a išiel do 
seminára. Jeho 
r o d i č i a  b o l i    

neveriaci, a teda 
boli kategoricky proti rozhodnutiu 
svojho jediného syna a zo všetkého 
obviňovali mňa. Často vyjadrovali 

svoj hnev, nenávisť voči mne a  
Katolíckej cirkvi. Ale chlapec bol 
pevný a nehľadiac na to, že sa vzdal 
rodičov a sestry, pokračoval 
v nasledovaní Krista. V deň mojej 
vysviacky som bol naozaj šokovaný, 
keď som ich videl stáť v rade, aby 

ma pozdravili. Očakával som, že 

znovu začnú vyjadrovať svoju         
nenávisť. Otec toho seminaristu držal 
v ruke veľkú ľaliu. Podišiel ku mne, 
pod al  m i  ruku a  poved al : 

„Blahoželáme. Odpusť nám, že sme 
sa k tebe tak 
strašne správa-
li. Až teraz sme 

pochopili, že 
náš syn si 
vybral to naj-

lepšie, čo môže 
byť v živote.“ 
Nemohol som 
tomu uveriť, 

pretože som si 
od nich veľa 
vytrpel. Bol to 
Boží zázrak. 

Neskôr mi veľa 
p o m á h a l i 
v kostole.  
 Čo by ste 

chceli povedať 
zasväteným? 
 Nebojte sa 

byť prirodzení, 
takí, akých vás 
Boh stvoril. 
Cirkev veľa 

stráca, keď sa 
z a č í n a m e   
p r e t v a r o v a ť 

a dávať si 
masky. Boh 
chce, aby sme 
boli prirodzení, 

ale my sa 
bojíme byť takými, akými nás stvoril. 
Všimol som si, že mnohí kňazi sa boja 
neúspechov, chýb, prežívajú, kto a čo 

budú o nich hovoriť, a preto rýchlo 
menia svoju tvár a začínajú sa 
prispôsobovať. A to nie je potrebné. 
My sa len musíme snažiť byť ako 
Ježiš – byť slobodnými, milujúcimi, 
živými. Podobne ako oheň.  

 

Otec Andrej 
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HĽADANIE MÔJHO POVOLANIA  

 Pochválený buď Ježiš Kristus! 

 Chcem dnes vydať svedectvo 

o láske nášho Otca, ktorý nielenže 

vypočul moje modlitby a priviedol 

ma na cestu môjho povolania, ale 

daroval mi oveľa viac.  

 Moja cesta hľadania povolania 

veľmi úzko súvisí s Medžugorím. 

Vždy som túžila po živote 

v manželstve, no zároveň som túžila 

žiť hlboký vzťah s Bohom, a to ma 

často viedlo k otázke, 

aké je naozaj moje 

p o v o l a n i e ?  

V skutočnosti som dlhé 

roky prežívala veľké 

vnútorné boje, či je moje 

povolanie zasvätený život 

alebo manželstvo.  

 Do Medžugoria som 

prišla prvýkrát v roku 

2007, kde som si Božím 

riadením mohla vykonať 

generálnu spoveď, čím 

sa môj život začal pod-

statne meniť. Počas tejto 

púte som sa prvýkrát 

stretla so spoločenstvom 

S v e t l o  M á r i i n o .  

V januári 2008 som sa 

prihlásila na Slovensku 

d o  v i r t u á l n e h o 

spoločenstva Angelus, 

ktoré sa modlí za 

mladých, aby našli svoje 

povolanie .  O pár        

mesiacov mi prišiel list, 

že mojim pozemským 

patrónom, a teda    

 

 

osobou, ktorá sa modlí za moje 

povolanie je Terézia Gažiová. Veľmi 

ma to prekvapilo. Táto naša 

spoločná cesta modlitieb za 

povolanie začala 25.marca na svia-

tok Zvestovania Pána.  

 Boh všetko zariadil tak, že 

v roku 2010 som mohla prísť do 

spoločenstva Svetlo Máriino na rok. 

Veľmi dobre si pamätám na vetu, 

ktorú mi povedala Terezka, keď som 
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sa rozhodovala, či prídem na rok: 

„To, čo by si vo svete riešila roky, ti 

Panna Mária pomôže vyriešiť za rok.“ 

Vidím vo svojom živote, že to bola 

pravda. Že Boh mi počas roka 

v Medžugorí daroval hlboké uz-

dravenie, mnoho zázrakov v mojej 

rodine – jedným z nich je to, že môj 

otec bol uzdravený z alkoholizmu,  

a poslal mi do života mnohých ľudí, 

skrze ktorých ma viedol na ceste 

povolania.   

 Jedným z veľmi silných mo-

mentov bolo, keď mi jeden kňaz na 

spovedi povedal, že síce by som sa 

chcela vydať, ale v srdci vôbec 

neverím, že je to možné a že Boh má 

pre mňa muža, ktorý ma bude mi-

lovať. Vtedy som si uvedomila, že 

musím zmeniť postoj. Že sa síce veľa 

modlím, ale chýba mi viera.  

 Do Medžugoria som prichádzala 

s tým, že tento rok venujem Panne 

Márii a skrze ňu Bohu a že v tom 

čase nebudem hľadať muža. Keď 

som v júni 2012 po takmer roku 

a pol zo spoločenstva odchádzala do-

mov, myslela som si, že hneď stret-

nem svojho budúceho manžela, ale 

v skutočnosti ma ešte čakala dlhá 

cesta.  

 Keď som prežívala najväčšiu 

krízu ohľadom povolania, znovu som 

prišla do Medžugoria... nikdy 

predtým som neprežívala čas 

v Medžugorí tak ako vtedy, celé dva 

týždne som preplakala. Cítila som sa 

bezmocná, zúfalá, že stále neviem, 

aké má Boh so mnou plány, preží-

vala som rezignáciu, že už neviem 

ako ďalej, nevidela som žiadne 

východisko. Cítila som, že už 

nevládzem ďalej žiť tak, že neviem, 

čo so životom. Veľmi som prosila 

Pannu Máriu, aby mi pomohla.  

 Po návrate z púte som zavolala 

môjmu duchovnému otcovi, aby mi 

poradil, čo robiť. Povedal, že 

v takomto stave neurobím žiadne 

dobré rozhodnutie, a už vôbec nie 

o povolaní a aby som sa začala 

modliť novénu k Panne Márii 

z Pompejí . Tá trvá 54 dní, tri 

ružence denne... rovnako, ako nás 

pozýva modliť sa Panna Mária 

v Medžugorí. Verila som, že Panna 

Mária mi iste pomôže, že ma vyvedie 

z tejto situácie. Modlila som sa 

s veľkou vierou za to, aby som spoz-

nala svoje povolanie a otvorila sa 

pre to, čo chce Boh a už mi 

nezáležalo na tom, aká cesta to 

bude. . . č i  manže ls tvo  a lebo 

zasvätený život.  

 Už po týždni modlitieb som 

pocítila akúsi ľahkosť a dôveru, že 

to bude dobré. Po dlhoročnom 

hľadaní svojej cesty, mi Pán poslal 

do života muža. V priebehu novény 

sme sa začali stretávať stále viac, 

Boh postupne búral moje vlastné 

predstavy a otváral moje srdce pre 

neho. Udialo sa viacero situácií, cez 

ktoré som mohla vidieť Božie riade-
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nie, avšak asi najsilnejším momen-

tom pre mňa bola konkrétna od-

poveď na modlitbu k Panne Márii.  

 Na prvú sobotu som sa modlila 

ruženec a prosila som Pannu Máriu, 

že ak je tento muž od nej a je to 

Božia vôľa, nech urobí on nejaký 

krok. Presne v tej chvíli, keď som 

vyslovila túto modlitbu, mi prišla 

sms-ka, či mi môže zavolať...zavolal 

a pozval ma večer von. Krátko po 

tom, ako sa novéna skončila sme 

začali tvoriť pár. 15. augusta 2015, 

na sviatok Nanebovzatia Panny 

Márie (môj najobľúbenejší sviatok) 

sme sa vzali. Počas svadobnej sv. 

omše sme sa zasvätili Panne Márii 

a skrze ňu nebeskému Otcovi, 

pretože chceme, aby celý náš život 

bol v jej rukách.  

 Teraz už viem, že všetko muselo 

byť tak, ako bolo, aby sme dnes 

spolu s mojím manželom mohli krá-

čať spoločne. Boh nás povolal do 

manželstva, v ktorom môžeme žiť 

hlboký vzťah s ním. Pristupujeme 

k sviatostiam, snažíme sa denne 

chodiť na sv. omšu, každý deň sa 

spo ločne  mod l íme  ruženec 

s posolstvami Panny Márie z 

Medžugoria, a raz týždenne sa 

mod l ím e  „ r od i nnú  m od l i t -

bu“(modlitba ruženca, čítanie Sv. 

písma, spontánna modlitba), ktorú 

sa neskôr, ako veríme, budeme 

modliť spolu s našimi deťmi.   

 Nie sme dokonalí, ale vieme, že 

sme vykročili na cestu nádherného 

povolania a ja v  srdci prežívam 

hlboký pokoj, že som našla svoje 

povolanie.  

 

Lenka, Slovensko 
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Modlime sa spoločne  

s Pannou Máriou  

za dar milosrdenstva. 

„Pozývam vás, aby ste boli mojimi apoštolmi svetla,  

ktorí svetom budú šíriť lásku a milosrdenstvo…” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zjednoťme sa                         
v nepretržitej modlitbe                         

ruženca a  v pôste                                             
na úmysly Panny Márie,                           

za uskutočnenie jej plánov               
pokoja aj v tomto                                           

milostivom čase adventu. 

Keď sa modlíme a postíme                               

za uskutočnenie Máriiných plánov 

pokoja, Boh pôsobí skrze Máriu                      

tam, kde je to najpotrebnejšie.  
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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.  

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. 

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 

      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. 

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



1 6  

  
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/

