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HHHlllaaasss   MMMeeedddžžžuuugggooorrriiiaaa   Hlas  Medžugoria  
Časopis modlitbových skupín 

Júl 2008 
 

 
 

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 
25.6.2008 

    „Drahé deti! Aj dnes vás s veľkou radosťou 
vo svojom srdci pozývam, aby ste ma nasledovali 
a počúvali moje posolstvá. Buďte radostnými nositeľmi 
pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Som s vami 
a všetkých vás žehnám so svojím Synom Ježišom, 
Kráľom pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ 
 

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 
2.7.2008 vizionárke Mirjane 

„Drahé deti! Materinskou láskou vás chcem povzbudiť k  láske voči 
blížnemu. Nech je môj Syn prameňom tejto lásky. On, ktorý mohol všetko 
urobiť  silou, si vybral cestu lásky a dal vám príklad. Aj dnes vám Boh skrze 
mňa prejavuje nesmiernu dobrotu a vy, moje drahé deti, ste povinní na ňu 
odpovedať. S tou istou dobrotou  a veľkodušnosťou zaobchádzajte 
s dušami, ktoré stretáte. Nech ich vaša láska obracia. Týmto spôsobom môj  
Syn a Jeho láska vstane zmŕtvych vo vás. Ďakujem vám. 

 
Panna Mária dodala: „Nech sú vaši pastieri vo vašich srdciach a modlitbách.“ 
 

* * * 
 

ÚVAHA PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 
 

Buďte radostnými nositeľmi pokoja 
Panna Mária dáva aj v tomto posolstve spoznávať svoje materinské 

srdce naplnené veľkou radosťou. Ona hovorí svojím Nepoškvrneným srdcom 
k našim ľudským srdciam, ktoré túži spojiť so svojim srdcom a srdcom 
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svojho syna, Ježiša Krista. On, Ježiš, nám chce dať svoju milosť skrze svoju 
matku Máriu, a ona nás chce viesť k Ježišovi.  

Volá nás, aby sme ju  nasledovali a počúvali to, čo nám hovorí. 
Nasledovať Pannu Máriu znamená prísť k Ježišovi. Preto nám aj hovorí: 
“Drahé deti! Chcem, aby sa moje a vaše srdce premenilo na jedno srdce 
lásky a pokoja.” (25.7.1999) ”... Dnes vás pozývam, aby ste sa mi otvorili 

úplne, aby som vás mohla zmeniť a priviesť 
k Srdcu môjho syna Ježiša, aby vás On naplnil 
svojou láskou. Tak budete môcť aj vy, dietky, 
nájsť pravý pokoj, pokoj, ktorý vám dáva iba 
Boh.” (25.10.1998). 

Posolstvá Panny Márie sú ako dopravné 
značky, ktoré by sme mali nasledovať, aby sme 
nezablúdili a aby sme sa nestratili na ceste. 
Materinské slová, ktoré nám dáva, sú pre nás 
povzbudením, aby sme nasledovali jej 

materinský príklad života. Chce nás povzbudiť a upevniť, aby sme si 
nemysleli, že viac nemôžeme, že sa neoplatí bojovať a kráčať za Pánom aj 
napriek pokušeniam, ťažkostiam a nebezpečenstvám, do ktorých môžeme 
vpadnúť. Jej materinské slová prichádzajú zo srdca a preto ich môžeme 
počuť iba srdcom a vložiť ich do svojho života. Srdce je náš ukrytý stred, 
ktorý nie je možné pochopiť vlastným rozumom a nemôžu ho pochopiť ani 
druhí ľudia. Iba Duch Boží ho môže preniknúť a spoznať. 

Srdce je miestom rozhodnutia, miestom pravdy, v ktorom sa 
rozhodujeme pre život alebo pre smrť. Srdce je i miestom stretnutia 
a miestom zmluvy s Bohom, pretože sme stvorení na Jeho obraz a žijeme vo 
vzťahu s ním. 

Panna Mária nás pozýva, aby sme boli radostnými nositeľmi pokoja 
a lásky v tomto nepokojnom svete.  

Iba to srdce, ktoré hľadá, chce a prosí 
od Boha pokoj, ho môže prijať. Boh nám 
nedá to, o čo ho neprosíme. Pravý pokoj je 
iba ten, ktorý nám daruje Boh. 

V mnohých posolstvách nás Panna 
Mária pozývala, aby sme boli radostnými 
nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete.  

Tak nám hovorí  v posolstve z 
25.10.1997. “Milé deti, chcem, aby ste sa stali nositeľmi pokoja a Božej 
radosti v tomto nepokojnom svete...“  V posolstve z 25.6.1997 nám hovorí: 
“Milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože modlitba je základom 
vášho pokoja. Otvorte svoje srdce a dajte Bohu čas, aby sa stal vašim 
priateľom. Keď sa vytvorí skutočné priateľstvo s Bohom, žiadna búrka ho 
nemôže zničiť...“  

V posolstve z 25.1. nám Panna Mária hovorí: “Proste Boha, aby vám 
dal pravý pokoj. Žite v pokoji vo svojich srdciach a pochopíte, drahé deti, že 
pokoj je Boží dar... Bez lásky nemôžete žiť v pokoji. Plod pokoja je láska 

““DDrraahhéé  ddeettii!!  CChhcceemm,,  

aabbyy  ssaa  mmoojjee  aa  vvaaššee  

ssrrddccee  pprreemmeenniilloo  nnaa  

jjeeddnnoo  ssrrddccee  lláásskkyy  

aa  ppookkoojjaa..””  
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a plod lásky odpúšťanie...“ V posolstve z 25.12.1995 nám hovorí: “Ježiš je 
Kráľ pokoja a iba On vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte...“ V posolstve z 
25.3.1995 nám hovorí: “Niet pokoja, milé deti, kde niet modlitby; a niet 
lásky, kde niet viery...“ 

Panna Mária sa v Medžugorí predstavila ako Kráľovná pokoja. Preto sú 
i jej posolstvá  pozvaním k modlitbe za pokoj. Pokoj je Boží dar, ktorý si 
môžeme a mohli by sme vyprosiť. Pokoj i vojna vychádzajú z ľudského 
srdca. Ak je v srdci človeka pokoj, potom je možné i bez mnohých slov tento 
pokoj šíriť i na blížnych. Ak je v srdci nepokoj, potom sa nepokoj šíri i na 
blížnych, ktorých stretáme a s ktorými žijeme. 

Nech nás Panna Mária, Kráľovná pokoja  
a Matka Ježiša, Kráľa pokoja žehná a privádza 
k pokoju, ktorý je plnosťou Božieho 
požehnania.  

 
Modlime sa: Panna Mária, Matka naša, 

Kráľovná pokoja, teba prosíme, buď Kráľovnou 
a Matkou nášho pokoja i nášho srdca. 
Kráľovná nášho srdca, tebe obetujeme 
a zasväcujeme naše biedne srdcia a úprimne 
ťa prosíme, aby si dobrotou tvojho Srdca, 
mocou, ktorú ti udelil Boh, zničila v nás všetko to, čo uráža Tvojho Syna. 
Upevni v našich srdciach, rodinách i na celom svete kráľovstvo Ježišovho 
i Tvojho srdca. Nech obe vaše srdcia v nás ustavične a večne kraľujú. 
Panna Mária, obetujeme ti svoje srdcia, rodiny, modlitebné skupiny a celý 
svet. Buď našou vládkyňou, ktorú prosíme, aby v nás vládla  mocou, ktorú ti 
Boh udelil. Vládni v nás a zjednoť nás úplne zo sebou, aby sme úplne patrili 
Ježišovi. Amen. 
 

Páter Ljubo Kurtović 
  

*** 

Drahí priatelia Kráľovnej pokoja! 

S vďačnosťou sme oslávili 27. výročie zjavení Panny Márie. Skutočne 
to bola pre nás všetkých veľká radosť, vidieť stovky pútnikov 
prichádzajúcich s jedným cieľom: odpovedať na pozvanie Matky.  

25.6. sme sa spoločne stretli tí, ktorí tu boli s nami z modlitbových 
skupín z Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Slovenska. Spoločne sme ďakovali a 
modlili sme sa, aby sme všetci  zostali verní a vytrvalí v Máriinej škole. 

Z jej dnešného posolstva počujeme volanie: „Nasledujte ma“. Ako to 
uskutočniť? Rozmýšľajúc nad týmto pozvaním, nedá sa mi inak - iba 
myslieť na Máriinu pokoru, nenápadnosť, jednoduchosť. Ona prechádza 

PPaannnnaa  MMáárriiaa  nnááss  

ppoozzýývvaa,,  aabbyy  ssmmee  bboollii  

rraaddoossttnnýýmmii  nnoossiitteeľľmmii  

ppookkoojjaa  aa  lláásskkyy  

vv  ttoommttoo  nneeppookkoojjnnoomm  

ssvveettee......  
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evanjeliom, akoby úplne mlčala. V tichosti srdca prijíma veľké tajomstvá, 
vždy je akoby na poslednom mieste. Robí všetko preto, aby žiaril jej Syn 
a ona je v úzadí.  

Ak ju chceme nasledovať,   
potrebujeme denne o tom rozmýšľať. Tak 
často staviame na prvé miesto seba a nie 
jej Syna. Cvičme sa tento mesiac v pokore. 
Skrývajme sa na posledné miesta, túžme 
byť maličkými, ukrývajme sa v tieni, aby 
v nás mohol žiariť Ježiš, ako to po celý 
život robila Panna Mária. Kráčajme Jej 
cestou. 

Alfons Sarah, veľký priateľ 
Medžugoria, hovorí: „Keď mi vizionárka 
Maria Pavlovič povedala, že Panna Mária 
prichádza v sivých 
šatách, všetko mi 
bolo zrazu jasné. 

Sivá je totiž farba slúženia. Mária prichádza, aby 
slúžila.“ 

Spomeňme si na tajomstvo zvestovania, keď 
anjel Gabriel oznamuje, že bude matkou Ježiša. Ona 
odpovedá: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova. Začínajme naše dni modlitbou 
odovzdania, každé ráno zopakujme s Máriou: „Tu 
som Pane, dnes chcem slúžiť, chcem milovať, 
prinášať tvoj pokoj všetkým, ktorých budem stretať. 
Chcem byť podobná tebe, Mária. 

Obnovujme si počas dňa toto  rozhodnutie byť maličkým, pokorným, 
slúžiť a ako Mária prinášať druhým Ježišov pokoj  a lásku. 

Terézia Gažiová 

 

*** 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu 5.7.2008. V tento mesiac sa budeme modliť  

NA ÚMYSLY PANNY MÁRIE. 

 
*** 

 
 

„Keď mi vizionárka 

Maria Pavlovič povedala, 

že Panna Mária 

prichádza v sivých 

šatách, všetko mi bolo 

zrazu jasné. Sivá je totiž 

farba slúženia. Mária 

prichádza, aby slúžila.“ 
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Drahé deti, milujem vás a chcem vás všetkých priviesť k pokoju, ktorý 
len Boh dáva a ktorý obohacuje každé srdce. Pozývam vás, aby ste sa 
stali nositeľmi a svedkami môjho pokoja v tomto nepokojnom svete… 

(25.7.1990) 

 

…drahé deti, každý z vás je dôležitý v mojom pláne spásy. Pozývam 
vás, aby ste boli nositeľmi dobra a pokoja. Boh vám môže dať pokoj až 

vtedy, keď sa obrátite a budete sa modliť. Preto, moje milé deti, 
modlite sa, modlite sa, modlite sa a robte to, čo vám vnukne Duch 

Svätý...(25.5.1993) 

 

…Aj dnes vás pozývam zvláštnym spôsobom, aby ste sa otvorili Bohu 
Stvoriteľovi a stali sa aktívnymi. Pozývam vás, milé deti, aby ste v 
tomto čase spoznali, kto potrebuje vašu duchovnú alebo materiálnu 
pomoc. Svojím príkladom, milé deti, budete predĺženými Božími 

rukami, ktoré ľudstvo hľadá. Len tak 
pochopíte, že ste povolaní svedčiť 

a stať sa radostnými nositeľmi 
Božieho slova a lásky.... 
(25.2.1997) 

 

 

…Aj dnes vás povzbudzujem, 
aby ste sa zasvätili môjmu srdcu a Srdcu môjho Syna Ježiša. Len tak 
budete každý deň viac mojimi a budete sa čoraz viac povzbudzovať 
navzájom k svätosti. Takto radosť ovládne vaše srdcia a stanete sa 

nositeľmi pokoja a lásky... (25.4.2004) 

 

...Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol uzdraviť, potešiť a odpustiť vám 
všetko to, čo je vám prekážkou na ceste lásky. Boh môže pretvárať 

váš život, a vy budete rásť v láske. Oslavujte Boha, milé deti, 
chválospevom lásky, aby Božia láska mohla vo vás rásť zo dňa na deň 

až do svojej plnosti… (25.6.1988) 

 

...Drahé deti, nemôžem vám pomôcť, ak nežijete podľa Božích 
prikázaní, neprežívate omšu a neodvraciate sa od hriechu. Pozývam 
vás, aby ste sa stali apoštolmi lásky a dobroty. V tomto nepokojnom 
svete vydávajte svedectvo o Bohu, o Božej láske a Boh vás požehná a 

dá vám to, o čo ho prosíte...(25.10.1993) 
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V Medžugoríi som objavil 
Ježišovo Srdce 

 

V našej pravoslávnej tradícii nekonáme 
pobožnosť k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu ani 
k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Ježišovo 
srdce som objavil na seminári modlitby a pôstu 
v roku 2002 v Medžugorí.  

Keď sme jedného dňa vystupovali na vrch 
Križevac, Pán m i skrze modlitbu ukázal, že 
i napriek jeho utrpeniu a bolesti jeho srdce nikdy 
neprestáva milovať. Zrazu akoby som videl jeho 
milujúce srdce i všetkých tých, ktorí ho mučili. 
Toto hlboké uvedomenie úplne zmenilo môj život. 
Vystúpil som na horu, sadol pod kríž a plakal. 
Neboli to však slzy smútku, ale slzy lásky, ktoré 
očisťovali moje srdce. V tej chvíli som si 
uvedomil, že práve preto sa oplatí žiť. Pochopil som, že musím zasvätiť svoj 
život Ježišovi Kristovi a počúvať jeho milujúce srdce. Vtedy som však ešte 
nevedel, ako to mám robiť. Ježiš postupne otváral moje srdce pre Pannu 
Máriu.  

V tom období, ešte pred púťou do Medžugoria, som vo svojom srdci 
cítil povolanie ku kňazstvu a bol som už prihlásený do seminára. 
V Medžugorí som si uvedomil, aké dôležité je kňazské požehnanie. Pochopil 
som, že keď sa zasväcujeme Ježišovmu srdcu, môžeme ísť do hĺbky svojho 
srdca a žehnať jeho srdcom, jeho láskou. Keď som si to začal uvedomovať, 
rozhodol som sa, že už viac nechcem patriť sám sebe. Spoznal som, že keď 
samého seba odovzdám Pánovi, on môže pôsobiť skrze mňa. Môžem sa stať 
jeho rukami, očami, úsmevom, slovom. Jednoducho túžim rozdávať Ježiša, 
ktorý je vo mne. Prajem si, aby ubúdalo zo mňa a aby Ježiš stále viac slúžil 
skrze mňa.  

V Medžugorí sa cítim ako na návšteve u mamy. Cítim, akoby tu 
navždy ostal kus môjho srdca. Napriek tomu, že som svoje kňazské 
povolanie objavil ešte pred púťou do Medžugoria, až tam som pochopil, 
akým kňazom chcem byť. 

Sergej, Rusko 

*** 

“…Chcem vás obnoviť a svojím srdcom priviesť k Ježišovmu 
Srdcu, ktoré ešte dnes trpí za vás, a ktoré vás pozýva k 

obráteniu a obnove. Cez vás chcem obnoviť svet. Pochopte, milé 
deti, že vy ste dnes soľou zeme a svetlom sveta. Milé deti, 
pozývam vás i ľúbim a zvlášť vás prosím: obráťte sa! …” 

(25.10.1996)
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Slavko Barbarić OFM 

„MODLITE SA SPOLOČNE RADOSTNÝM SRDCOM“ 
 

VÝZNAM A ZMYSEL POŽEHNANIA 

Panna Mária vo svojich posolstvách často hovorí: 
„Žehnám vás svojím materinským požehnaním,“ alebo: 
„Dávam vám svoje osobitné požehnanie.“ Ona dáva 
požehnanie materinského pokoja, radosti a lásky a Božie 
požehnanie. Niekoľkokrát zopakovala, že nás žehná a že si 
želá, aby sme jej požehnanie prinášali každému stvoreniu, 
aby všetci dosiahli pokoj. 

V 45 posolstvách hovorí, že nás žehná. Tu sú 
niektoré z týchto posolstiev: 

SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE 

“Drahé deti! Dnes vás žehnám a chcem vám 
povedať, že vás milujem a povzbudzujem vás, aby ste žili podľa mojich posolstiev. 
Dnes vás všetkých žehnám slávnostným požehnaním, ktoré mi dáva Najvyšší. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (15. augusta 1985) 

BOŽIE POŽEHNANIE 

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem a chcem vás všetkých pozvať k Božiemu 
pokoju. Želám si, aby každý z vás prežil vo svojom srdci ten pokoj, ktorý Boh dáva. 
Chcem vás dnes všetkých požehnať. Žehnám vás Božím požehnaním a prosím vás, 
drahé deti, aby ste nasledovali moju cestu a žili v súlade s ňou. Drahé deti, 
milujem vás.  A preto vás neviem koľký raz pozývam a ďakujem vám za všetko, čo 
konáte na moje úmysly. Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás darovala Bohu, aby 
som vás zachránila a viedla po ceste spásy. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie!“ (Posolstvo na šieste výročie zjavenia, 25. júna 1987) 

POŽEHNANIE RADOSTI 

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, čo 
robíte a všetko, čo vlastníte, odovzdajte Bohu, aby  zavládol vo vašom živote ako 
Kráľ nad všetkým, čo vlastníte. Tak vás Boh cezo mňa môže viesť do hlbín 
duchovného života. Milé deti, nebojte sa, lebo ja som s vami aj vtedy, keď si 
myslíte, že niet východiska a že satan zavládol. Ja vám prinášam pokoj. Som vaša 
Matka a Kráľovná pokoja. Žehnám vás požehnaním radosti, nech je vám Boh vo 
vašom živote všetkým. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (25. júla 1988) 

PRIJAŤ A ZANIESŤ INÝM MIMORIADNE POŽEHNANIE 

„Drahé deti! Pozývam vás k pokoju. Prežívajte pokoj vo svojom srdci a vo 
svojom okolí, aby všetci spoznali pokoj, ktorý neprichádza od vás, ale od Boha. Milé 
deti, dnes je veľký deň: radujte sa so mnou! Oslavujte Ježišovo narodenie mojím 
pokojom. Pokojom, s ktorým som prišla ako vaša Matka, Kráľovná pokoja. Dnes 
vám dávam svoje zvláštne požehnanie. Zaneste ho každému stvoreniu, aby malo 
pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. decembra 1988) 

MATERINSKÉ POŽEHNANIE 

„Drahé deti! Aj dnes sa radujem, že ste sem prišli. Žehnám vás svojím 
materinským požehnaním a prihováram sa za každého z vás u Boha. Znovu vás 
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pozývam, aby ste prežívali moje posolstvá a uviedli ich do života, do skutkov. Ja 
som s vami a deň čo deň vás všetkých žehnám. Drahé deti, toto je mimoriadny 
ča,s a preto som s vami, lebo vás milujem a chránim, aby som vaše srdcia 
ochránila pred satanom a aby som vás všetkých viac priblížila k Srdcu svojho 
Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje materinské pozvanie!“ (25. júna 
1993) 

JEŽIŠOVO A MÁRIINO POŽEHNANIE 

„Drahé deti! Dnes sa teším s malým Ježišom a prajem si, aby Ježišova 
radosť zavítala do každého srdca. Milé deti,  s posolstvom vám dávam požehnanie 
so svojím Synom Ježišom, aby v každom srdci zavládol pokoj. Milujem vás, milé 
deti, a všetkých vás pozývam, aby ste sa modlitbou priblížili ku mne. Hovoríte, 
hovoríte, ale sa nemodlíte. Preto, milé deti, rozhodnite sa pre modlitbu. Len tak 
budete šťastní a Boh vám dá, o čo ho prosíte. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie!“ (25. decembra 1993)  

POŽEHNANIE MATERINSKÝM POKOJOM 

„Drahé deti! Aj dnes som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste sa 
obnovili prežívaním mojich posolstiev. Milé deti, nech sa vám modlitba stane životom 
a buďte príkladom pre druhých. Milé deti, želám si, aby ste sa stali nositeľmi 
pokoja a Božej radosti dnešnému nepokojnému svetu. Preto, milé deti, modlite sa, 
modlite sa, modlite sa! Ja som s vami a žehnám vás svojím materinským pokojom. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (25. októbra 1997) 

Je dôležité, aby sa správne pochopil význam žehnania a požehnávania: 

Hebrejské slovo BERAKHAH (požehnanie) pochádza z rovnakého koreňa ako 
„koleno“ a „klaňanie“. Okrem toho obsahuje význam: dar, milosť, pokoj. Grécky 
výraz „eulogia“, latinský – „benedicere“, chorvátsky „blagosloviti“ z pôvodného 
významu dosť stratili. Preto aj existuje nebezpečenstvo, že sa „požehnanie“ 
pochopí veľmi povrchne, ba až kacírsky. To sa stane vždy, keď sa požehnanie 
chápe iba ako ochrana pred zlom alebo ako niečo, čo prináša šťastie – talizman.  

Keď človek žehná a chváli Boha, vtedy sa vlastne modlí za dary Božej 
milosti. Teda pri požehnaní ide najprv o vzťah medzi Bohom a človekom, a potom 
o vzťah človeka k človeku a k prírode. Žehnanie predpokladá celého človeka, ktorý 
dostal požehnanie od Pána, a tak sa naplnený darmi lásky a pokoja stáva 
požehnaním pre druhých. Tak Abrahám, požehnaný mimoriadnym požehnaním, 
stáva sa požehnaním pre druhých: „V tebe budú požehnané všetky národy zeme“, 
„Ja požehnám tých, ktorých ty požehnáš“ Gn 1, 28). V rovnakom zmysle je 
požehnaný Noe, ktorý prenáša mimoriadne požehnanie na svojich synov, aby 
budovali nový svet obnovený v Duchu (porov. Gn 9, 1). Všetci patriarchovia a tiež 
Áron, Mojžiš, Dávid, Šalamún prijímajú požehnanie a žehnajú v plnom zmysle 
slova. Alžbeta žehná Máriu, Zachariáš žehná Boha Izraela. Žehnanie obsahuje aj 
eschatologickú dimenziu, pretože ten, to žehná, pripravuje cestu Mesiášovi. 
V Kristovi sme všetci „požehnaní všetkým duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). 
Tesne pred nanebovstúpením Ježiš žehná prítomných a posiela ich do Jeruzalema 
modliť sa a čakať na sľúbeného Ducha (porov. Lk 24,51). Požehnanie je teda vždy 
dar, ktorý je získaný a prijatý život.  

Keď sa pozrieme, čo Mária v posolstvách hovorí a ako žehná, jasne vidíme, 
že koná úplne v biblickej tradícii. Ona je „najpožehnanejšia“ medzi ženami, stala 
sa požehnaním pre všetkých a prenáša svoje požehnanie na nás. Keďže nás žehná, 
vieme, že sa za nás prihovára ako matka, že nás bráni a že sa zasadzuje za nás, 
dáva nám dary a ukazuje cestu. Preto aj hovorí, že nás žehná požehnaním pokoja, 
radosti, lásky, a to všetko sú dary Ducha Svätého. Ona žehná Božím požehnaním 
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a robí to so svojím Synom Ježišom. Chce, aby sme boli požehnaní, aby sme boli 
v Bohu a obdarovaní všetkými darmi a aby sme ich prinášali všetkým ľuďom 
a všetkým stvoreniam. 

Každému ponúka požehnanie a každý by ho mal prijať, ale aj prenášať, 
najmä rodičia na deti. Preto je také dôležité materinské a otcovské požehnanie. 
Keď Mária hovorí o materinskom požehnaní, ona v biblickom zmysle vyjadruje 
celú svoju materinskú lásku a nehu, starosť a zasadzovanie sa za každého z nás. 

Požehnávanie je vlastne návratom do Božieho sveta zo sveta hriechu, 
duchovnej a materiálnej chudoby, od prekliatia oddelenia od Boha. Prekliatie je 
teda proces od stvorenia k ničeniu, od bohatstva k chudobe, od života k smrti, od 
pokoja k nepokoju. To je pôsobenie diabla. Človek priťahuje na seba, svoju rodinu, 
svoju krajinu prekliatie svojimi hriechmi, na ktoré ho navádza diabol. Ježiš je víťaz 

nad prekliatím Zákona (porov. Gal 3,13). 
Časť spásy teda spočíva v tom, že sa 
sníme prekliatie z človeka a sveta. 
A predsa sa nájdu takí, ktorí svojím 
správaním na seba pritiahnu prekliatie. 
Na poslednom súde Ježiš povie: „Odíďte 
odo mňa, prekliati!“ (Mt 25, 41). 

Keďže my sme v škole Panny 
Márie a ona žehná pri každom zjavení 
a v posolstvách nám dáva svoje 
požehnanie a všetky dary spojené 
s požehnaním, sme pozvaní prijať toto 

požehnanie a prinášať ho druhým, t.j. aby každé slovo z našich úst bolo 
požehnaním, darom pokoja, lásky, života, materstva a otcovstva, pravdy, 
spravodlivosti a aby sme silou požehnania nikdy nevyslovili slovo prekliatia, ani 
neurobili nič, čo by na nás a na druhých pritiahlo prekliatie. 

Mnohí pútnici žiadajú od kňazov „mimoriadne požehnanie Panny Márie“, 
aby ho mohli dávať druhým, a žiadajú pre to osobitné modlitbové formuly. A sú aj 
takí, ktorí „dávajú“ požehnanie Panny Márie a „právo“ pútnikom dávať ho druhým. 
Tak sa to nemá robiť. Hrozí nebezpečenstvo, že sa všetko uskutoční nielen 
povrchne, ale aj nesprávne. 

Je pekné, že si mnohí uvedomili požehnanie, ktoré Panna Mária dáva, 
a povinnosť priniesť ho druhým, ale toto prinášanie sa nedeje formulami, ale 
predovšetkým zmenou života, teda vystúpením z prekliatia hriechu a zla 
a vstúpením do Božieho sveta. Tak človek bude môcť nielen vysloviť nejaké 
požehnanie, ale aj stať sa požehnaním pre všetkých. To je napokon želanie Panny 
Márie. 

 

PÚŤ NÁRODOV 
V dňoch 18.7. – 20.7.2007 bude na Ukrajine v meste Tjačiv púť národov bývalých 

komunistických krajín, na ktorú sú pozvaní všetci, ktorí sa chcú spoločnými modlitbami spojiť 
v úmysle za obrátenie Ruska a víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.  V týchto 
modlitbách sa chceme spoločne spájať s úmyslom odpustiť všetky krivdy a neprávosti, 
ktoré  komunistický režim spôsobil. 

Ubytovanie, raňajky a večere sú zabezpečené v rodinách, obedy v restauraci. Skupiny, alebo 
jednotlivci, ktorí majú záujem zúčastniť sa týchto modlitieb sa môžu nahlásiť u o. Petra Krenického na tel. 
čísle: 00380 985777938 alebo e-mailom: krenicky@mail.ru,nebo  Řeckokatolická charita Prešov (SK), 
mail:  charitagkdch@stonline.sk , tel./fax: 00421-51-7723970  nebo Diecezní charita ostravsko opavská -
  Marta Porubová mail. marta.porubova@caritas.cz mob. 00420 731 625 871, 00380 80977710327.  

Je potrebné, aby sa skupiny nahlásili do 14.7. 2007, kvôli organizácii s ubytovaním. 
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Časopis „Hlas Medžugoria“  je pozvaním pre všetkých, ktorí sa chcú modliť na úmysly 
Kráľovnej pokoja a za uskutočnenie Jej plánov. Svedectvom svojho života chceme byť 
Máriiným svetlom pre tento svet, šíriť pokoj. Ona nám povedala 25. 6. 2004:  „Drahé deti! Aj 
dnes mám radosť  vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán 
uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite sa a radujte sa so mnou z 
každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú 
mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že 
ste prijali moje pozvanie.“ 

Náš malý časopis vychádza každý mesiac od decembra 2004 po tom, ako Panna 
Mária dá posolstvo 25-teho v mesiaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza v ruštine, 
slovenčine, v litovskom a lotyšskom jazyku. Prostredníctvom časopisu Hlas Medžugoria sa 
spájame s  modlitbovými skupinami v krajinách východu. Modlia sa s nami naši bratia a 
sestry v Rusku, na Ukrajine, v Litve, v Lotyšsku, v Moldavsku, v Bielorusku, v Kazachstane, 
v Tadžikistane, Pakistane, na Slovensku a v Česku. 

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa dohody členov, najčastejšie raz za týždeň. 
Stretajú sa v rodinách, alebo v kostoloch. Stretnutia sú jednoduché a pozostávajú z modlitby 
ruženca, rozjímania nad Božím Slovom a posolstvom, zdieľania, modlitby na úmysly Panny 
Márie, za potreby blížnych, zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá: 

� modli ť sa tri ružence denne 
� posti ť sa v stredu a v piatok  
� spoveda ť sa každý mesiac 
� zúčastni ť sa na svätej omši, často prijíma ť, adorova ť 
� modli ť sa za kňazov a zodpovedných v cirkvi 
� stretáva ť sa v skupinách aspo ň raz do týžd ňa, pod ľa dohody členov  

Duchovne  sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v mes iaci . Kde je to možné, 
členovia v ten de ň organizujú modlitbové stretnutie, modlia sa tri ru žence, slávia svätú 
omšu, adoráciu, pre čítajú rozjímanie z časopisu. Po čas celého mesiaca sa modlíme na 
úmysel, ktorý sa nachádza v časopise.  

 

KONTAKTY 
Rusko Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617(pre Oľgu)   

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru 
knyazev@anrb.ru 

Ukrajina  Duda Miroslav tel:    00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua 

Litva  Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 i.kondratiene@vdtat.lt, 
mirija3@gmail.com  

Lotyšsko Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855  

               003719139702          

 

zinaida@eriga.lv 

Moldavsko Vladimír Nadkrenicinii   nadkrenicinii@mail.ru  

Pakistan Feroze Nadeem tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 

Slovensko  Marta Uchalová tel:    00421 905 412040 marta@maria.sk 

Česká Rep. Jana Prudká  jprudka@email.cz 

Medžugorie Terézia Gažiová  tel.fax: 0038763322042 terezia.gaziova@tel.net.ba 

www.gospa.sk;  www.medjugorje.ru; http://katolis.eks.lv/ 


