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Časopis modlitbových skupín 

August 2008 
 

 

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 
25.7.2008 

 „Drahé deti! V tomto čase, keď myslíte na telesný 
oddych, ja vás pozývam na obrátenie. Modlite sa a pracujte 
tak, aby vaše srdce túžilo po Bohu Stvoriteľovi, ktorý je 
skutočný oddych vašej duše a vášho tela. Nech vám on 
zjaví svoju tvár a nech vám dá svoj pokoj. Som s vami 
a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
 

*** 

ÚVAHA PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Pozývam vás na obrátenie 
Bohužiaľ, človek má sklon zabúdať. Preto si potrebujeme pripomenúť niektoré 

posolstvá Panny Márie, ktoré nám dávala počas uplynulých rokov, aby sme ich mohli 
vložiť do svojho srdca a prijať do svojho života.   

V posolstve z 25.2.1993 nám hovorí: „Drahé deti!...Nemôžete povedať, že ste sa 
obrátili, pretože váš život sa musí stať každodenným obrátením.“  

„Keď sa však nemodlíte, nemôžete povedať, že ste sa obrátili.“ (25.6.1992) 
„...prihováram sa za vás u Boha, aby vám dal dar 
obrátenia srdca. Roky vás volám a povzbudzujem 
k hlbokému duchovnému životu a jednoduchosti, a vy 
ste takí chladní.“ (25.12.1989) 

„Boh vás chce urobiť svätými, preto vás 
prostredníctvom mňa pozýva na úplnú odovzdanosť.“ 
(25.4.1988)  

„Osobitným spôsobom, milé deti, vás pozývam, aby 
ste sa modlili za obrátenie hriešnikov, za tých, ktorí 
mečom nenávisti a každodenným preklínaním 
prebodávajú moje srdce i srdce môjho Syna Ježiša. Modlime sa, milé deti, za všetkých 
tých, ktorí nechcú spoznať Božiu lásku, hoci patria do Cirkvi. Modlime sa, aby sa 
obrátili, aby sa Cirkev vzkriesila v láske. Len láskou a modlitbou, milé deti, môžete žiť 
tento čas, ktorý je vám daný na obrátenie.“ (25.3.1999) 

„Boh vás chce urobiť 

svätými, preto vás 

prostredníctvom 

mňa pozýva na 

úplnú odovzdanosť.“ 
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Blahoslavená Panna Mária chce v tomto dovolenkovom období  upriamiť 
pohľad nášho srdca na to, čo je v našom živote najdôležitejšie a najpotrebnejšie. Ona 
veľmi dobre vie, že  potrebujeme i fyzický oddych. No takisto vie, že nestačí 
oddychovať iba fyzicky. Existujú veci, ktoré sú pre nás potrebné, ale nie sú 
najdôležitejšie. Ježiš povedal: “Váš Otec predsa vie, že toto potrebujete. Ale hľadajte 
jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.“ (Lk,30-31) 

Obrátenie, ku ktorému nás pozýva Panna Mária vo svojom posolstve, je 
podmienkou pri vstupe do Božieho kráľovstva a stretnutia sa s osobou, Ježišom 
Kristom. K tomuto stretnutiu s Ježišom nás pozýva a vedie Panna Mária: “Milé deti, 
v tichu ostaňte s Ježišom, aby vás on svojou láskou premenil a pretvoril.“(25.7.1998). 
Jej jediná túžba je priviesť nás k Ježišovi, pretože iba On je náš pokoj a náš život. 
Všetko ostatné, aj keď je potrebné, nám nemôže dať zmysel a dôvod  žiť na tejto zemi. 

Blahoslavená Panna Mária začína svoje 
posolstvo pozvaním k obráteniu, pretože ono je 
nutné a pre náš život najpotrebnejšie. Lebo tu 
ide o náš život a našu spásu. Matka Mária 
nechce, aby sme sa stratili na ceste života, ale 
chce, aby sme sa stretli s Ježišom vždy novým 
a jedinečným spôsobom. Iba vtedy, keď 
stretneme Ježiša, budeme môcť byť radostní, 
ako ten človek, ktorý našiel poklad na poli 
a predal všetko čo mal, aby vlastnil poklad, 
ktorý sa nedá porovnať s ničím na svete. Tým 
neoceniteľným pokladom je Ježiš, náš Spasiteľ 
a priateľ.  

Modlime sa: Blahoslavená Panna Mária, ďakujeme ti za to, že k nám prichádzaš 
v tento náš čas a otváraš nám brány neba a brány nášho srdca. Teba prosíme, 
nebeská Matka, neprestávaj nás pozývať a klopať na dvere nášho srdca, až kým 
nebudeme počuť tvoj hlas, ktorý nás pozýva k obráteniu a k novému životu 
s  Bohom. Ďakujeme ti, že si s nami, a modlíš sa s nami a za nás. Ďakujeme ti, 
matka, že nie si z nás unavená, aj keď my veľmi často prijímame tvoje posolstvá 
povrchne a nepraktizujeme ich v živote. Ďakujem ti za tvoju lásku. Nech sa naše srdcia 
otvoria pre milosť, ktorú nám Boh dáva prostredníctvom teba. Prosíme ťa, modli sa za 
nás i naďalej, až kým nezačneme kráčať  cestou svätosti a obrátenia, ku ktorému nás 
pozývaš. Tebe, matka, obetujeme všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a Božej 
lásky. Nech odkryjú krásu Božej lásky a Božej tváre vo svojom živote. Nech sa v nás 
a v našich životoch zjavuje krása Božej tváre, aby sme mohli svedčiť o prítomnosti 
Božieho kráľovstva v sebe i v našich medziľudských vzťahoch. Amen. 

Páter Ljubo Kurtović 

*** 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu 2.8.2008. V tento mesiac sa budeme modliť  

za všetkých nás, aby sme vytrvali na ceste obrátenia, 

a za tých čo nespoznali Božiu lásku. 
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Milí priatelia Kráľovnej pokoja ! 
Vďaka Vám, že odpovedáte na pozvanie Panny Márie, vytvárate modlitbové skupiny, 

modlíte sa s nami. V tomto období prichádzajú k nám pútnici, ktorí sa rozhodli práve 
v Medzugorií prežívať svoju ročnú dovolenku, oddýchnuť si v Máriinej prítomnosti. Je 
povzdudzujúce počúvať vaše svedectvá, keď hovorite o Medžugorií: “tu sa začalo moje 
obrátenie, tu som začal nový život.“ Často počujem otázku: Ako ďalej, keď sa vrátime domov? 
Je vám smutno, keď sa lúčime, najradšej by ste tu zostali.  

Keď prijmeme Máriu a jej posolstvá do nášho života, potom každá naša modlitbová 
skupina sa môže stať maličkým Medžugorím, Máriinym svetlom, útechou pre tento svet. 

Pokračujme spoločne, v tomto svete nie sme sami. Spájajme sa 
s duchovne so všetkými, ktorí sa rozhodli vstúpiť do jej školy. 

Vizionár Ivan nám hovorí: „Pri zjavení Panna Mária 
pozerá a modlí sa za každého z nás, s takou láskou 
a nežnosťou, akoby nikto iný neexistoval iba ty, miluje každého 
z nás jedinečnou láskou.“  

Po návrate domov z Medžugoria sa Máriina láska k nám 
nemení. Ona nás chce každého osobne viesť jedinečným 
spôsobom k svojmu Synovi. Prijmime jej ruky, jej rady, 
posolstvá.  

 „Želám si, aby ste mi otvorili svoje srdcia a aby ste ma 
prijali ako matku. Ja vás svojou láskou naučím jednoduchosti 

života i bohatstvu milosrdenstva a povediem vás k svojmu Synovi ... “, povedala nám 2.5.2008. 
I v dnešnom posolstve nám Panna Mária sľubuje: som s vami a prihováram sa za každého z 
vás. 

Urobme si modlitbový kútik, konkrétne miesto, kde budeme stretať Pána v modlitbe a 
hľadať jeho tvár. Tu, z chvíľ odovzdania sa mu v modlitbe budeme odchádzať oddýchnutí. 
Veď on nám prisľúbil: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, leob som tichý a pokorný srdcom, 
a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt,11 28-30). Prichádzajme k nemu, k prameňu života, 
rozjímajme slová života-evanjelium. Prijímajme ho často živého v Eucharistii. 

Anselm Grün v jednej zo svojich kníh 
píše: „Ak sme i po oddychu unavení, to je 
znak, že nepijeme z prameňa, ale 
z cisterny.“ Ak je to tak, spomeňme si, ako 
nás učí riešiť tento problém Panna Mária. 
Spolu s ňou  sa môžeme započúvať do 
hlasu nášho svedomia, pripravíme sa na 
svätú spoveď, rozhodneme sa zriekať toho, 
k čomu sme sa pripútali, budeme odpúšťať, 
nanovo sa rozhodneme pre cestu lásky. 
Pracujme denne na svojom obrátení. 

Každý deň začnime modlitbou 
zasvätenia sa jej srdcu a srdcu Ježiša. 
Povedzme Panne Márii každé ráno, 
jednoducho: „Mama s  Nepoškvrneným 
Srdcom, tebe sa zasväcujem, ty ma veď 
týmto dňom. Nauč ma jednoduchosti života 
s Pánom vo všetkom, čo prežívam. Nauč ma rozjímať Jeho slovo, túžiť po ňom v každej chvíli, 
vidieť ho v každom človeku. V tvojom srdci, nebeská Mama, viem, že som v bezpečí. Tvojmu 
srdcu zasväcujem moju rodinu, všetkých ľudí,zvlášt tých ktorý nespoznali Božiu lásku. 
S tebou, Mária, chcem tvoriť nový svet.  

Terézia Gažiová 

Urobme si 

modlitbový kútik, 

konkrétne miesto, 

kde budeme stretať 

Pána v modlitbe 

a hľadať jeho tvár.  
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*** 

 ...Milé deti, keď je Boh na prvom mieste, budete vo všetkom, čo robíte, hľadať Božiu 
vôľu. Tak bude pre vás každodenné obrátenie ľahšie. Milé deti, pokorne hľadajte, čo nie 
je v poriadku vo vašom srdci, a potom pochopíte, čo máte robiť. Obrátenie sa stane pre 
vás každodennou úlohou, ktorú vykonáte s radosťou. Milé deti, som s vami a žehnám vás 

všetkých a pozývam vás, aby ste sa stali mojimi svedkami cez modlitbu a osobné 
obrátenie... (25.4.1996) 

 

...Dnes vás pozývam, aby ste sa každý 
deň rozhodovali pre Boha. Milé deti, 
veľa rozprávate o Bohu, ale málo 

svedčíte svojím životom. Preto, milé 
deti, rozhodnite sa pre obrátenie, tým 

sa váš život stane pravdivým pred 
Bohom a tak svojím pravdivým životom 
budete svedčiť o kráse, ktorú vám 
daroval Boh. Milé deti, znovu vás 
pozývam, aby ste sa rozhodli pre 
modlitbu, pretože skrze modlitbu 

môžete prežívať obrátenie... 
(25.7.1996) 

...Dnes vás znovu pozývam na modlitbu srdcom. Nech vám je modlitba, drahé deti, 
každodenným pokrmom zvlášť teraz, keď vás práca na poli natoľko vyčerpáva, že sa 
nevládzete modliť srdcom. Modlite sa, a potom budete môcť prekonať každú únavu. 

Modlitba sa vám stane radosťou i oddychom... (30.5.1985) 

...Dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili pred každou prácou a aby ste ju modlitbou 
skončili. Lebo ak to budete takto robiť, Boh požehná vás i vašu prácu. V týchto dňoch sa 
málo modlíte a veľa pracujete. Preto sa modlite! Pri modlitbe si odpočiniete... (5.7.1984) 

...Aj dnes vás pozývam na modlitbu. Milé deti, modlitba robí zazraky. Keď ste unavení a 
chorí, a keď nevidíte zmysel vašho života, vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa až 

kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vašim Spasiteľom... 

...V tomto čase nemyslite iba na telesný oddych, avšak, milé deti, využite čas i pre dušu. 
Nech k vám v tichosti hovorí Duch Svätý a dovoľte mu, aby vás obrátil a menil. 

(25.7.2006)
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Moja cesta ku kňazstvu 

Milí priatelia! Chcel by som sa s Vami podeliť so svojou cestou ku kňazstvu. 
Pracoval som deväť rokov ako policajt, dva roky ako sanitkár. V roku 1996 som sa 
vybral na púť do Svätej zeme. V jeden deň zavčas ráno som sa prechádzal so 
svojim priateľom okolo baziliky Narodenia Pána v Betleheme, keď sa tam zrazu 
„zjavil“ jeden rehoľník, ktorý nám baziliku otvoril, a my sme v nej mohli nerušene 
pobudnúť celú hodinu; bolo to mimo návštevných hodín. Kľakol som si na kolená 
a rozpovedal som Ježišovi celý svoj život, v ktorom do teraz nemal vela miesta. 
Vtedy som prvýkrát vo svojom živote pocítil dotyk Božej lásky.  

V roku 1997 ma dve zbožné tety pozvali na púť do Medžugoria. Rozhodol som 
sa, že pôjdem. Bolo to obdobie, kedy som sa začínal viac modliť a úprimne hľadať 
Pána. Veľmi sa ma dotkli posolstvá Panny Márie; začal som sa modliť ruženec. Počas 
púte sme mali organizované i stretnutie s fra Jozom Zovkom v Širokom Brijegu. 
Hovoril nám o modlitbe sv. ruženca a o piatich kameňoch – piatich hlavných 
posolstvách Panny Márie. Tento kňaz na mňa urobil veľmi silný dojem. Keď 
odchádzal po stretnutí, dve zbožné tety ho zastavili a prosili, aby sa za mňa 
pomodlil a požehnal mi. On sa ponáhľal, ale oni akoby ho prinútili. Kľakol som si a on 
sa za mňa modlil, položil mi na hlavu svoje ruky. Vtedy som pocítil v srdci veľkú 
radosť a túžbu patriť iba Bohu a stať sa kňazom. Po návrate z Medžugoria som sa 
vyspovedal z celého svojho života. Tiež som  začal častejšie pristupovať k tejto 
sviatosti. V roku 1997 som začal študovať diaľkovo teológiu, neskôr denne a v roku 
2003 som bol vysvätený za kňaza.  

 

Na záver ešte malá „perlička“. V roku 1995 som 
ako policajt strážil svätého otca Jána Pavla II. pri 
jeho návšteve v Bratislave. V roku 2003 som mu 
posluhoval ako diakon pri slávení svätej omši v Banskej 
Bystrici. 

otec Jaroslav, Slovensko 
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Slavko Barbarić OFM 

„MODLITE SA SPOLOČNE RADOSTNÝM SRDCOM“ 
 

PANNA MÁRIA HOVORÍ O DIABLOVI 

(prvá časť) 
 
Po prvom hriechu Boh ohlásil príchod ženy s jej 

potomstvom, ktorej diabol zraní pätu a ona mu rozšliape 
hlavu (porov. Gn 3, 15). To je prvé ohlásenie príchodu 
Márie, Panny a Matky, ktorú Ján v Zjavení vidí ako ženu 
odetú slnkom, s mesiacom pod nohami a s vencom 
z hviezd okolo hlavy v boji s Drakom, nad ktorým víťazí 
(Zjv 12, 1). 

Jej Syn, Ježiš Kristus, je pán nad Zlým. On má 
moc oslobodzovať ľudí od diabla, „aby smrťou porazil 
toho, ktorý vládne nad smrťou, to jest diabla“ (Heb 2, 
14). Ježiš víťazí nad diablom v púšti (porov. Lk 4, 1-13), 
oslobodzuje posadnutých od vlády diabla, a tým ukazuje, že prišlo Božie 
kráľovstvo (porov. Mk 3, 22). Diabol je aktívny ako nepriateľ – rozsieva kúkoľ, 
spory, zabíja, ničí, zvádza, žaluje, obchádza svet ako ručiaci lev, aby mohol 
niekoho zožrať (porov. Mt 13, 39; Mk 4, 15; 1 Sol 2, 18; 1 Pt 5, 8 atď.). 

A kým dnes niektorí v Cirkvi vyhlásili tému o diablovi za tabu, o ktorom 
sa nehovorí, sú aj takí, ktorí popierajú existenciu diabla a zlých duchov, ale aj 
takí, ktorí ho zasa vidia všade – vo svete sa šíri kult diabla, mágia 
a okultizmus, natáčajú sa o ňom filmy a píšu knihy, zasväcujú sa mu chrámy 
a zakladajú satanistické skupiny, spievajú mu aj najznámejšie svetské 
hudobné skupiny. 

Keďže Ježiš dal moc apoštolom, teda Cirkvi, aby oslobodzovali svet od 
diabla (porov. Mt 10, 1, podobne Mk 3, 15), v Cirkvi vždy existovala služba 
exorcizmu – služba vyháňania zlých duchov. Mohla sa vykonávať iba 
s výslovným povolením biskupa. V poslednom čase mnohé biskupstvá znovu 
zavádzajú rovnakú službu (ktorá sa z rôznych dôvodov zanedbala!), pretože sa 
objavuje čoraz viac ľudí s príznakmi posadnutia. Pri posudzovaní prítomnosti 
zlého ducha v človeku je dôležité dávať pozor na mnohé veci, pretože znaky 
posadnutia sú podobné príznakom duševných chorôb, a môže to byť aj oboje. 

Najistejšími znakmi prítomnosti zlého ducha sú negatívne reakcie na 
sväté a posvätené (strach, útek, neznášanie svätého a posvätených predmetov, 
nenávisť a túžba po ničení, ktoré prekonávajú normálne ľudské reakcie, 
nenávisť voči Bohu, depresie a pod.) 

Mária, Matka a Učiteľka, Žena, ktorá so svojím Synom porazila diabla, je 
nazvaná „prvým exorcistom“.  

O diablovi hovorila v 58 posolstvách. 
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Upozorňuje, aby diabol neovládol naše srdcia. Boh musí byť v našom 
živote na prvom mieste, pretože sme stvorení na Boží obraz; preto nás aj 
napomína, aby sme sa nestali obrazom diablovým. 

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa všetci modlili za splnenie 
Božích plánov s vami a za všetko, čo Boh chce cez vás! Pomôžte, aby sa obrátili 
iní, zvlášť tí, čo prichádzajú do Medžugoria. Drahé deti, nedovoľte, aby vaše 
srdcia ovládol satan a aby ste boli na jeho obraz, a nie na môj. Pozývam vás, 
aby ste sa modlili, a tak mohli byť svedkami mojej prítomnosti. Bez vás Boh 
nemôže uskutočniť to, čo chce. Boh dal slobodnú vôľu všetkým, aj vy ju máte. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (30. januára 1986) 

Panna Mária nás 
upozorňuje, že diabol je 
aktívny, privádza do 
pokušenia, ničí Božie plány 
s nami, pokúša sa oddeliť 
nás v každodenných veciach 
od Boha a zaujať prvé miesto, 
ale netreba sa báť, pretože 
Boh všetko vie a bráni nás 
a aj ona je s nami. 

„Drahé deti! V týchto 
dňoch ste pocítili, ako pôsobí 
satan. Som stále s vami, 
nebojte sa pokušení, pretože 
sme vždy pod Božou 

ochranou. Ja som sa vám darovala a cítim s vami aj v najmenších 
pokušeniach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (19. júla 1984) 

„Drahé deti! Modlite sa, pretože satan aj naďalej chce zmariť moje plány. 
Modlite sa srdcom a v modlitbách sa odovzdajte Ježišovi!“ (11. augusta 1984). 

„Drahé deti! Aj dnes vám chcem ukázať, ako veľmi vás milujem, a je mi 
ľúto, že nemôžem pomôcť každému z vás, aby pochopil moju lásku. Preto vás, 
drahé deti, pozývam k modlitbe a na úplné odovzdanie sa Bohu, lebo satan 
vás chce každodennými vecami oddeliť od Boha a chce zaujať prvé miesto vo 
vašom živote. Preto sa, drahé deti, stále modlite! Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ (16. októbra 1986) 

Modlitba, a zvlášť modlitba ruženca sú prostriedkami na zastavenie 
diablovho pôsobenia v jednotlivcovi a v celej Cirkvi. Mária nás vyzýva, aby sme 
sa nebáli. 

(Toto posolstvo dala Panna Mária ako odpoveď na otázku Marije 
Pavlovičovej – „Panna Mária, čo chceš odkázať kňazom?“) 

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste všetkých pozvali na modlitbu ruženca. 
S ružencom zvíťazíte nad všetkými neduhmi, ktoré chce teraz satan vniesť do 
Katolíckej cirkvi. Modlite sa ruženec, všetci kňazi! Zasväťte čas ružencu!“ (25. 
júna 1985) 
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Panna Mária nás upozorňuje, že diabol je silný, ale modlitbou mu 
môžeme odporovať a zastaviť jeho pôsobenie. Žiada od nás, aby sme sa modlili 
za tých, ktorí sú pod diablovým vplyvom, aby sa aj oni zachránili. Vyzýva nás, 
aby sme počúvali ju, a nie diabla.  

„Drahé deti! Aj dnes vás chcem pozvať k modlitbe a na úplnú 
odovzdanosť Bohu. Viete, že vás milujem a že sem prichádzam z lásky k vám, 
aby som vám ukázala cestu pokoja a spásy pre vaše duše. Želám si, aby ste 
ma počúvali a nedovolili satanovi, aby vás zviedol. Drahé deti! Satan je dosť 
silný. Aj preto vás žiadam,  aby ste svoje modlitby obetovali za tých, ktorí sú 
pod vplyvom diabla, aby sa aj oni zachránili. Svedčite svojím životom. Obetujte 
svoje životy za spásu sveta. Som s vami a ďakujem vám, a v nebi dostanete 
od Otca odmenu, ktorú vám prisľúbil. Preto, milé deti, nebojte sa! Keď sa 
modlíte, satan vám nemôže ani trošku uškodiť,  lebo ste Božie deti a Boh nad 
vami bdie. Modlite sa! Nech je vždy vo vašich rukách ruženec ako znamenie 
diablovi, že patríte mne. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (25. 
februára 1988). 

Keď sa plány diabla odhalia, je ešte aktívnejší. Kým sú jeho plány skryté,  
kým ich ľudia nespoznávajú, má väčšiu šancu, že bude úspešný vo svojom 
ničiteľskom diele. Preto je veľmi nebezpečné, ak sa v Cirkvi v kázňach 
a katechézach nehovorí o diablovom pôsobení. 

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť teraz postavili modlitbou 
proti satanovi. Satan chce pôsobiť zvlášť teraz, keď  viete, že pôsobí. Drahé deti, 
oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte! Ďakujem vám, že 
ste prijali moje pozvanie.“ (8. augusta 1985). 

*** 

 

9. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE MANŽELSKÉ PÁRY 
 

Deviaty medzinárodný seminár pre manželské páry sa uskutoční v Medžugorí 
od 5. do 8. novembra 2008.  

 
Téma seminára je: 

<< Problémy manželstva a rodín 
a ich riešenia >> 

 

Program: 

Streda,5. októbra 2008 
13.00   Registrácia účastníkov 
16.00   Úvod do seminára 
17.00   Večerný modlitbový program v kostole 
(ruženec, sv. omša) 
21.00   Adorácia 
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Štvrtok, 6. októbra 2008  
09.00   Ranná modlitba 
09.30   Prednáška, rozhovor  
12.00   Tichá adorácia 
15.00   Prednáška, rozhovor  
17.00   Večerný modlitbový program v kostole 
(ruženec, sv. omša, adorácia) 
 
Piatok, 7. októbra 2008  
06.30   Modlitba na Križevci 
10.00   Prednáška, rozhovor  

12.00   Tichá adorácia 
14.00   Prednáška, rozhovor  
16.00   Príprava na svätú spoveď 
17.00   Večerný modlitbový program v kostole 
(ruženec, sv. omša, poklona Kristovmu krížu) 
 
Sobota, 8. novembra 2008 
07.00   Modlitba na Vrchu zjavenia 
09.30   Ranná modlitba 
10.00   Prednáška, rozhovor  
12.00   Záverečná sv. omša

 
Koordinátor  seminára je P. Miljenko Šteko 
 
Odporúča sa priniesť si so sebou  

1. slúchadlá a malé rádio s FM frekvenciou 
2. Bibliu 

 
Seminár bude prebiehať vo dvorane za kostolom. Poplatok na krytie nákladov seminára je 40 

EUR za jeden manželský pár. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu:   
seminar.marija@medjugorje.hr, alebo faxom na číslo: 00387 36 651 999 (pre Mariju 

Dugandžić). Počet účastníkov je z priestorových dôvodov obmedzený, preto vás prosíme, aby ste sa 
prihlásili čo najskôr, najneskôr však do konca septembra. Takisto prosíme všetky zúčastnené 
manželské páry účastníkov seminára, aby si ubytovanie v Medžugorí zabezpečili samostatne. 

Prednášateľom na seminári je prof. Vlado Jukić, psychiater,  narodený 1951, ženatý, 
otec troch detí. Lekársku Fakultu ukončil v Záhrebe v 1976. Špeciálne skúšky z psychiatrie zložil 1982, 
promoval v roku 1989. V roku 1993 sa stal primárom. Doktorát obhájil v roku 1997.  Od roku 1978 do 
roku 1986 pracoval na psychiatrii v Popovači. Od roku 1986 do roku 1994 na Psychiatrickej klinike 
KBC Rebro v Záhrebe. Od roku 1994 do dnes je riaditeľom Psychiatrie Vrapče v Záhrebe. Od roku 
1990 pracuje na Lekárskej fakulte v Záhrebe na katedre pre psychiatriu: ako asistent od roku 1990 
do roku 1998, ako docent od roku 1998 do roku 2004 a od roku 2004 je i profesorom psychiatrie na 
tejto fakulte. Ako profesor pôsobí aj na Lekárskej fakulte v Mostare a na Právnickej fakulte v 
Záhrebe. Vyštudoval výchovu manželskej a rodinnej psychoterapie. Zúčastňoval sa početných 
výchovných programov. Je špecialista sociálnej a súdnej psychiatrie. Je aktívnym spolupracovníkom 
mnohých domácich ako aj zahraničných združení. 

Vydal okolo 150 vedeckých a odborných prác a je redaktor 8 kníh. Je riaditeľom  viacerých 
odborných a vedeckých projektov. Je členom redakcie dvoch časopisov, členom viacerých odborných 
spoločností. Pracoval a pracuje vo viacerých odborných poradniach, je odborný poradca HZMO. Je 
stálym súdnym znalcom. Často vystupuje v médiách s témami spojenými s psychiatriou. Za svoju 
prácu získal viaceré uznania i vyznamenania ako aj Vyznamenanie prezidenta Chorvátskej Republiky. 

 
 

PÚŤ NÁRODOV 
 

Chceli by som všetkým veľmi poďakovať za duchovnú podporu mnohým Máriiným deťom za účasť na 
púti národov. Tejto púte, ktorá sa konala od 18 do 20 júla 2008 v meste Tjačev na Zarpatské 
Ukrajine, sa zúčastnilo viac ako tri tisíc ľudí z rôznych krajín (z Ukrajiny, Čiech, Slovenska, Maďarska, 
Rumunska, Poľska, Ruska a Rakúska). Hlavným celebrantom bol biskup Milan Šašik. Svoje svsdectvá 
o problémoch a radostiach rodinného života dávali mnohadetné rodiny z Čiech a Ukrajiny. O ochrane 
nenarodených dětí hovoril jeden chorvatský lékár. Hlavní myšlienka púte „budovat mosty vzájomnej 
úcty a lásky medzi národmi,navzájom sa lepšie spoznávať a obohacovaťt“ byla naplnená.  
              

Marta Porubová   
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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/ 


