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Časopis modlitbových skupín 

Október 2008 
 

 
 

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25.9.2008 

„DDrahé deti! Nech sa váš život odznova stane rozhodnutím 
pre pokoj. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a  nezabúdajte, 
že žijete v milostivom čase, kde vám Boh cez moju prítomnosť 
dáva veľké milosti. Milé deti, neuzatvárajte sa, ale využite 
tento čas a hľadajte dar pokoja a lásky pre váš život, aby ste 
sa stali svedkami pre druhých. Žehnám vás svojím 
materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ 

* * * 
 

ÚVAHA PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

BUĎTE RADOSTNÝMI NOSITEĽMI POKOJA 
Blahoslavená Panna Mária sa v prvých dňoch svojich zjavení predstavila 

vizionárom týmito slovami: „Ja som vaša Matka a Kráľovná pokoja.“ Zjavila sa vizionárom 
na Podbrde presne desať rokov predtým, ako sa začala ťažká a krvavá vojna v bývalej 
Juhoslávii. Chcela upevniť vieru a posilniť srdcia ľudí k tomu, čo prišlo o desať rokov. Vojna 
sa skončila, ale neskončila sa úloha Panny Márie - Kráľovnej pokoja. Ona je matka a matka 
sa nemôže pozerať na svoje deti a mlčať. Vojna v bývalej Juhoslávii sa skončila, ale vojna a 
nepokoj vo svete, rodinách a ľudských srdciach dodnes pretrváva, neskončila. Preto i dnes 
k nám Matka Mária prichádza, hovorí, pozýva a modlí sa s nami a za nás. 

I  v tomto posolstve odznievajú materinské slová našej nebeskej Matky, ktorá nás 
pozýva k rozhodnutiu sa pre pokoj. Slovo „pokoj“ nám hovorí vo svojich posolstvách veľmi 
často. Najčastejšie spomínané slovo v jej posolstvách je „pokoj“, a to nie je bez príčiny, 
pretože vo svete vládne nepokoj. A nepokoj pochádza z ľudského srdca, ktoré je nespokojné.  

Máme sklon zabúdať, a preto je vždy dôležité pripomenúť si niektoré posolstvá a 
pozvania Panny Márie, v ktorých nás pozýva a hovorí nám o pokoji. Tak nám v posolstve z 
25.6.1997 hovorí: “Drahé deti! Pokoj nemôžete mať, keď vaše srdce nie je zmierené s Bohom. 
Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože modlitba je základom vášho 
pokoja.“ V posolstve z 25.3.1995 nám hovorí: „Niet pokoja tam, kde sa nemodlí a niet lásky 
tam, kde niet viery.“ V posolstve z 25.12.1994 nám hovorí: “Drahé deti! Dnes sa radujem s 
vami a s vami sa modlím za pokoj: za pokoj vo vašich srdciach, za pokoj vo vašich rodinách, 
za pokoj vo vašich prianiach, za pokoj na celom svete. „Dnes vás pozývam, aby ste sa 
rozhodli pre Boha, pretože vzdialenosť od Boha plodí nepokoj vo vašich srdciach. Boh je pokoj 
sám, preto sa k nemu priblížte v osobnej modlitbe a potom prežívajte pokoj vo svojich srdciach. 
Potom bude pokoj z vašich sŕdc prúdiť ako rieka do celého sveta. Nehovorte o pokoji, ale 
uskutočňujte pokoj! 25.2.1991. „Modlite sa, pretože satan chce zmariť moje plány pokoja.“ 
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25.12.1990. „Prišla som sem ako Kráľovná pokoja a chcem vás obdariť svojím materinským 
pokojom. 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. Pokoj nech zavládne v celom svete, ktorý je nepokojný, ale 
túži po pokoji.“ 25.7.1990. „Želám si, aby každý z vás prežil vo svojom srdci ten pokoj, ktorý 
Boh dáva.“ 25.6.1987. „Milé deti, vy ste vyvolení, aby ste 
dosvedčovali pokoj a radosť. Ak nemáte pokoj, modlite sa a 
dosiahnete ho. Skrze vás a vaše modlitby, milé deti, pokoj 
začne prúdiť do sveta. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, 
modlite sa, lebo modlitba koná zázraky v ľudských srdciach a 
vo svete.“ 25.10.2001 

Posolstvá Panny Márie sú vždy nové  a aktuálne, pretože 
vychádzajú z materinského srdca Panny Márie. Jej posolstvá 
nemôžu zostarnúť, pretože sú vždy vážne a potrebné pre náš 
život. Sme si vedomí toho, že pokoj nám nepadne do našich 
sŕdc iba tak z neba, ak sa nebudeme sami snažiť a ak nie sme pripravení k modlitbe, obeti, 
zriekaniu a zomieraniu samému sebe. Kresťanský život, to nie je mudrovanie, ale cvičenie sa 
a úsilie. K tomuto nás chce vychovať a vychováva nás Panna Mária v priebehu rokov svojich 
zjavení a posolstiev, ktoré nám i dnes dáva. 

Ona vo svojom lone nosila Ježiša, Kráľa pokoja, ktorého chce darovať i nám. Ona 
prijala pokoj od Boha do svojho srdca, a preto ho prináša i nám. Chce, aby sme ho prinášali 
a darovali ľuďom okolo nás, našim blížnym. Tí, ktorí nás obklopujú, pociťujú potrebu vidieť, 
ako žijeme ten pokoj najskôr sami v sebe, ako vnútorný pokoj. Svätý Ambróz hovorí: 
„Začnite v sebe dielo pokoja, aby ste, zmierení sami v sebe, prinášali pokoj druhým.“ 

Vnútorný pokoj, to nie je citové úsilie, ktorým by sme ho chceli v sebe vytvoriť. Pokoj sa 
rodí v našom srdci prítomnosťou Druhého, ktorý nás miluje, a ten Druhý - to je Ježiš 
Kristus. Pretože On nám je blízky, a pretože nás miluje, môže nám darovať svoj pokoj. Dáva 
nám ho, pretože On sám trpel násilie, nenávisť a smrť. To nie je pokoj, ktorý dáva svet, ľudia 
alebo veci. Kristov pokoj pochádza z kríža, na ktorom zvíťazil nad diablom, hriechom a 
smrťou. 

Keď nám Kristus navždy daroval tento pokoj srdca, i my máme povinnosť nažívať 
v pokoji s tými, ktorí nás obklopujú. Ak je pokoj dar Boží, tak je to tiež pozvanie i pre nás, 
aby sme hľadali Boží pokoj, aby sme ho prinášali blížnym. Preto apoštol Pavol píše: 
„Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli 
povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske a usilujte sa 
zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj vy boli 

povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden 
je Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec 
všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a 
vo všetkých. /Ef 4,1-6/ 

Modlitba: Blahoslavená Panna Mária, 
Kráľovná pokoja, Matka Cirkvi, v dôvere a 
pokore sa obraciame ku Tebe, Matka Mária, 
modli sa s nami a za nás, za pokoj v našich 
srdciach, rodinách, v Cirkvi i vo svete. Panna 
Mária, ty si nás povzbudila svojimi slovami: 
„Modlitba koná zázraky v ľudských srdciach 
a vo svete.“ Veríme ti, Mária, pretože si vo 
svojom živote zakúsila Božiu všemohúcnosť. 
Modli sa za nás, aby sme i my mohli zakúsiť, 
že Bohu je všetko možné. Ó, Mária, prednes 

naše modlitby i naše srdcia svojmu Synovi Ježišovi Kristovi, aby sme ho mohli 
stretnúť ako svojho Spasiteľa, ktorý jediný môže darovať pokoj našim srdciam, 
Cirkvi a tomuto svetu.                                                                      Páter Ljubo Kurtović 

SSmmee  ssii  vveeddoommíí  ttoohhoo,,  žžee  ppookkoojj  

nnáámm  nneeppaaddnnee  ddoo  nnaaššiicchh  ssŕŕddcc  

iibbaa  ttaakk  zz  nneebbaa,,  aakk  ssaa  

nneebbuuddeemmee  ssaammii  ssnnaažžiiťť  aa  aakk  

nniiee  ssmmee  pprriipprraavveenníí  

kk  mmooddlliittbbee,,  oobbeettii,,  zzrriieekkaanniiuu  

aa  zzoommiieerraanniiuu  ssaamméémmuu  sseebbee..  
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA!  
Začína sa október, ktorý je mesiacom ruženca. Pre nás, ktorí sme sa rozhodli kráčať 

cestou svätosti s  Pannou Máriou, sú to výnimočné dni. Prežívajme ich s ňou, v jej Srdci. 
 Charles de Foucould  píše: „Ak si chcete udržať lásku k Matke, dám vám radu, ktorou 

sa riadim: Dobre sa pripravujte na jej sviatky, dobre ich oslavujte, s veľkou radosťou. Niečo 
jej darujte, radujte sa s ňou.“ 

 Pri tejto myšlienke odkrývam, prečo s radosťou očakávam dni, ktoré sú zasvätené 
Márii. Viem, že vtedy sme všetci, ktorí ju milujeme 
a snažíme sa žiť jej posolstvá, zvlášť spojení. Spája 
nás láska a túžba urobiť pre ňu niečo krásne.  

V dnešnom 
posolstve nám Panna 
Mária hovorí: „Využite 
tento milostivý čas, neuzatvárajte sa...“ Ráno, keď sa prebudíme, 
povedzme Márii úprimne: „Mária, Tebe darujem všetko, čo mám. 
Tebe patria všetky moje skutky, modlitby, utrpenia, radosti, 
úsmev i slzy, môj duchovný život, vzťahy.“  

Panna Mária nechce naše srdcia „pre seba“. Ona ich chce 
iba preto, aby ich darovala Ježišovi, chce nás priviesť k Nemu. 
Veď predsa vieme, že On jediný je Láska, Radosť a Pokoj.   

Hovorí nám: “Milé deti, otvorte svoje srdcia a dajte mi všetko, 
čo je v nich: radosti, trápenia aj každú, ba i najmenšiu bolesť, 
aby som ju mohla odovzdať Ježišovi, aby on svojou nesmiernou 
láskou zapálil a premenil vaše trápenia na radosť svojho 
zmŕtvychvstania.“ 25.2.1999 Alebo: „V tejto ťažkej dobe ma božia 
láska posiela k vám. Drahé deti, nebojte sa, ja som s vami. S 
úplnou dôverou mi dajte vaše srdcia, aby som vám pomohla, aby 

ste spoznali lásku môjho Syna.“2.6.2007. 
 S Máriou sa vydávajme bezpečne na každodennú púť viery. Spolu s ňou v modlitbe 

ruženca hľadajme Ježiša.  Hľadajme Ježiša vo vzťahoch s ľuďmi, vo chvíľach, keď nás 
prepadá strach, keď nás plaší pohľad do budúcnosti, strach z utrpenia, naše slabosti, 
strach zo zlých rozhodnutí.   

V tento mesiac stretávajme sa častejšie pri spoločnej modlitbe v našich rodinách 
a spoločenstvách. Darujme tento mesiac Kráľovnej pokoja. Prichádzajme často na svätú 
omšu, klaňajme sa s ňou Ježišovi. 

Terézia Gažiová 

*** 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční v sobotu 

4.10.2008.  
V tento mesiac sa budeme modliť za KŇAZOV A JEDNOTU 

CIRKVI. 
 

Odporúčame prečítať  : www.maria.sk 
Na stiahnutie: Adorácia a duchovné materstvo

......  ppoovveeddzzmmee  MMáárriiii  úúpprriimmnnee::  

„„MMáárriiaa,,  TTeebbee  ddaarruujjeemm  

vvššeettkkoo,,  ččoo  mmáámm......““  
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OKTÓBER MESIAC RUŽENCA 
 

...Každý deň sa modlite ruženec radostný, bolestný a slávnostný... (14.8.1984) 
 

...Zvlášť pozývam tých, ktorí sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby sa stali 
príkladom pre druhých. Pozývam všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, aby sa modlili 

ruženec a učili sa ho modliť ostatných. Milé deti, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom 
ruženca mi otvorte svoje srdce a môžem vám pomôcť... (25.8.1997) 

  

Keď sa pred smrťou spýtali pátra Pia , čo by chcel odovzdať ľuďom, on odpovedal: “Chcel by 
som všetkých hriešnikov sveta pozvať k tomu, aby milovali Pannu Máriu. Aby sa vždy modlili 

ruženec. Diabol sa stále snaží, zničiť túto modlitbu, ale nikdy sa mu to nepodarí. To je 
modlitba tej, ktorá vládne nad všetkým a nad všetkými. To ona nás naučila modliť sa ruženec, 

tak ako nás Ježiš naučil modliť sa Otče náš. Slovo ruženec pochádza z latinského slova 
rosarium, čo znamená ružový sad. 

Vždy keď sa modlíme ruženec, obetujeme Panne Márii kyticu ruží- venček prekrásnych 
modlitieb, spájajúcich nás s meditáciou nad tajomstvami našej spásy. Ruženec je mocná zbraň 

v boji proti zlu, ktoré sa snaží všemocne zahubiť ľudí. Raz sa pápeža Pia IX spýtali, aký je 
najväčší poklad vo Vatikáne. Odpovedal tak, že  vytiahol z vrecka ruženec, držal ho nad hlavou 

a vyhlásil: „Hľa tu je najvzácnejší poklad Vatikánu.“ 

 

...Keď ste unavení a chorí, a nevidíte zmysel vášho života, 
vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa až kým sa vám 

modlitba nestane radostným stretnutím s vašim 
Spasiteľom. (25.4.2001) 

 

....pozývam vás, aby ste všetkých povzbudzovali na 
modlitbu ruženca. S ružencom zvíťazíte nad všetkými neduhmi. Ktoré chce teraz satan vniesť 

do katolíckej cirkvi. Kňazi, všetci sa modlite ruženec. Zasväťte čas modlitbe ruženca... 
(25.6.1985) 

 

J. Pavol II.: „Ruženec je každodenným stretnutím, na ktorom nechýbam ani ja, ani 
Panna Mária.“ A zároveň nás vyzýva: „Ak chcete byť na niekoľko okamihov blízki pápežovmu 

srdcu, tak vám navrhujem čas na ruženec. Vtedy vás zverujem Panne Márii a bol by som 
šťastný, keby ste sa aj vy tým istým spôsobom odporúčali našej Matke.“  

 Prvé zjavenie vo Fatime sa 13. mája 1917 skončilo výzvou: Denne sa modlite ruženec. 
13. júla znova prosila: Modlite sa denne ruženec, aby ste dosiahli pokoj vo svete a koniec 
vojny. A Lucia, František a Hiacinta sa ruženec modlili denne. Lebo keď niekoho milujeme, 

neunavuje nás opakovať slová lásky. 



Hlas  Medžugoria 5 

SEN O DVOCH STĹPOCH V MORI 
Vízia dona Bosca o budúcnosti Cirkvi 

Dňa 26. mája 1862 sľúbil don Bosco svojim chlapcom, že im v predposledný alebo 
posledný deň v mesiaci porozpráva “niečo pekné”. Po večernej modlitbe 30. mája splnil sľub a 
vyrozprával chlapcom tento príbeh na dobrú noc: “Pre váš vlastný duchovný prospech chcem 
vám dnes porozprávať sen, ktorý som videl pred niekoľkými dňami.  

Predstavte si, že sa nachádzame na morskom pobreží alebo ešte lepšie na osamelom 
brale a nevidíme žiadnu zem okrem pôdy pod našimi nohami. Na šírom mori rozpoznávame 
nespočetné množstvo lodí, ktoré sa pripravujú na námornú bitku. Majú k dispozícii železné 
provy a sú vyzbrojené kanónmi, puškami, zápalnými látkami a inými 
zbraňami rôzneho druhu. Vezú tiež množstvo kníh a zlej literatúry. 
Približujú sa k jednej lodi, ktorá je oveľa väčšia ako ich lode, a 
pokúšajú sa poškodiť ju svojimi špicatými provami, zapáliť ju a 
spôsobiť jej akúkoľvek škodu. Veľkú loď doprevádza veľa malých 
člnov, ktoré od nej prijímajú rozkazy a bránia majestátnu loď pred 
nepriateľským loďstvom. Fúka silný protivietor a zdá sa, že 
rozbúrené more je naklonené útočníkom. V strede šíreho mora 
stoja v malej vzdialenosti dva mocné stĺpy. Jeden je korunovaný 
sochou Nepoškvrnenej, ktorá má pri nohách tabuľku s nápisom 
Auxilium Christianorum” (Pomocnica kresťanov), na druhom, oveľa 
vyššom a mocnejšom stĺpe vidíme obrovskú hostiu a pod ňou na štíte 
slová “Salus credentium” (Spása veriacich).  

Najvyšší veliteľ veľkej lode, ktorým je sám rímsky pápež sleduje hnev nepriateľov a 
obáva sa nebezpečenstva, v ktorom sa nachádzajú jeho verní. Preto zvoláva na svoju loď 
poradu kormidelníkov sprievodných člnov. Útok naberá na intenzite; kormidelníci sa musia 
vrátiť na svoje člny. Potom, keď sa more upokojí, volá pápež k sebe kormidelníkov po druhý 
krát.  

Zrazu sa odznova rozpúta útok. Pápež stojí pri kormidle a pokúša sa z celej sily viesť 
loď medzi oba stĺpy, na ktorých je pripevnených veľa kotiev a veľkých hákov.  

Nepriateľské lode začínajú teraz útočiť a chcú za každú cenu zastaviť a potopiť 
pápežovu loď. Znova a znova sa pokúšajú palubu veľkej lode zapáliť a strieľajú zo všetkých 
kanónov. Napriek vášnivému u boju nepriateľských lodí a nasadeniu všetkých zbraní útok 
predsa len troskotá a pápežská loď prepláva morom slobodne a bezpečne, aj keď po oboch 
stranách poškodená. Len čo ju protivníci zasiahli, jemný vietor vanúci od oboch stĺpov zacelil 
ihneď každú vážnejšiu trhlinu.   

Na lodiach útočníkov sa naopak trhajú hlavne kanónov, provy sa lámu, veľa lodí sa 
rozpadáva a potápa v mori. A tak rozhnevaní nepriatelia bojujú krátkymi zbraňami, päsťami, 
nadávkami a zlorečením. 

Pápeža náhle zasahuje nepriateľská guľka. Jeho pomocníci ho podopierajú a dodávajú mu 
odvahy, no neskôr ho opäť trafí nepriateľská strela a on mŕtvy klesá na zem. Z 
nepriateľského loďstva počuť výkriky radosti a víťazstva. Kormidelníci, ktorí sa zhromaždili 
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na pápežskej lodi, volia nového pápeža v takom chvate, že správa o smrti veliteľa prichádza 
nepriateľom zároveň so správou o voľbe nasledovníka.  

Nový pápež, prekonávajúc všetky prekážky, vedie veľkú loď bezpečne až ku dvom 
stĺpom. Keď ich dosiahol, upevnil loď silnou reťazou o stĺp s hostiou a na druhej strane o stĺp 
s Nepoškvrnenou Pannou.  

Nepriatelia teraz náhle strácajú všetku odvahu. Zmätene utekajú, navzájom vrážajú do 
seba a hynú. Malé sprievodné člny, ktoré hrdinsky bojovali s pápežskou loďou veslujú z celej 
sily taktiež k obom stĺpom a tam pristávajú. 

Mnohé iné lode, ktoré sa z obavy pred bitkou stiahli a nachádzali sa ďaleko, opatrne 
sledovali situáciu. Keď už videli iba trosky útočiacich lodí plávať na hladine mora, pomaly 
veľkým oblúkom postupne doplávali ku dvom stĺpom a upevnili k nim svoje lode, kde potom 
ostali v pokoji a bezpečí spolu s hlavnou loďou, na ktorej bol pápež. Na mori sa rozhostilo 
veľké ticho.”  Na tomto mieste sa spýtal don Bosco svojho neskoršieho nasledovníka dona 
Michala Ruu: “Čo si myslíš o tomto rozprávaní?” 

Don Rua odpovedal: “Mne sa zdá, že pápežova loď je Cirkev, na čele ktorej stojí on sám. 
Ostatné lode sú ľudia, more je svet. Tí, ktorí bránia loď, sú vernými prívržencami pápeža, 
ostatní sú jeho nepriatelia, ktorí sa pokúšajú zničiť Cirkev všetkými prostriedkami. Oba stĺpy 
znamenajú, ako sa mi zdá, úctu k Panne Márii a svätej Eucharistii.”         Don Bosco dodal: 
“Dobre si povedal. Len jeden výraz je potrebné spresniť: Nepriateľské lode znamenajú 
prenasledovanie Cirkvi. Pripravujú najťažšie muky pre Cirkev. To, čo bolo doteraz, je skoro 
nič v porovnaní s tým, čo ešte príde. Lode symbolizujú nepriateľov Cirkvi, ktorí sa pokúšajú 
potopiť hlavnú loď za každú cenu. Iba dva spôsoby nám zostávajú na záchranu v tomto 
zmätku. Uctievanie Božej Matky a časté sväté prijímanie.”  

(http://www.mariasoft.sk/bosco.htm) 

*** 

NIKDY SME NEBOLI V MEDŽUGORÍ... 

...ale časopis Hlas Medžugoria poznáme od počiatku, 
odkedy vychádza prostredníctvom jednej našej priateľky z 
Medžugoria, ktorá kedysi navštívila náš kláštor. Keď si naša 
komunita sestier benediktínok vypočula krátke svedectvo 
o Medžugorí, mali sme pocit, akoby sme to miesto už navštívili. 
Odvtedy pravidelne dostávame všetky informácie o dianí 
v Medžugorí a každý mesiac netrpezlivo očakávame nové 
posolstvo, cez ktoré nám Panna Mária zveruje to, čo jej leží na 

srdci. Mária je ako dobrá, starostlivá mama, ktorá si robí starosti o svoje deti, a preto nám 
u svojho Syna neustále vyprosuje milosti. Akoby nám ľuďom odkrývala svoje srdce a priala si 
len jedno – naše úplné obrátenie. My, jej deti, preto nemôžeme byť ľahostajní voči jej 
prosbe. My sestry sa všetky snažíme pravidelne čítať Máriino posolstvo a potom v tichosti 
svojho srdca o ňom rozmýšľame pred Najsvätejšou sviatosťou. Žijeme podľa reguly svätého 
Benedikta a zároveň v láske k Panne Márii. Keďže žijeme v uzavretom kláštore v klauzúre, 
zdajú sa naše dni na prvý pohľad veľmi podobné, ale nie je to tak. Každý deň sa snažíme 
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prežiť ho v súlade s našimi sľubmi a lepšie, ako ten predchádzajúci. Každý deň nám totiž 
ponúka možnosť viac poznávať Ježiša cez Pannu Máriu, a tak milovať viac než včera. 
Oslavujeme Pána v každodenných maličkostiach, všetko obetujeme pre spásu duší a zvlášť sa 
obetujeme a prosíme Pána za svätosť každého kňaza, aby bol čistý a svätý ako lúče svetla. Či 
to nie je tým najdrahším darom pre našu nebeskú Mamu, ktorá práve to, ako sa zdá, od nás 
očakáva?  

Sestry Benediktínky, Žitomír  
(Ukrajina) 

*** 
 

 
Mária ďakujeme ti 

za tvoje materinské pozvanie. Matka môjho 
Spasiteľa a Matka pokoja, tebe dnes s láskou 

odovzdávam svoj život. Tak, ako ma Tebe na kríži 
zomierajúci Ježiš odovzdal. Tak sa ti i ja teraz 
odovzdávam.  Prijmi ma do svojho materského 
objatia!  Chcem milovať Ježiša, tak ako si ho 

milovala Ty,  Matka.  Chcem sa naučiť počúvať 
Otcovo slovo, a konať jeho vôľu. Mária s Tebou sa 

chcem učiť milovať všetkých ľudí, ako bratov 
a sestry, pretože oni všetci sú tvoji. Odovzdávam 
sa ti, aby moja modlitba bola modlitbou srdca, 

v ktorej nachádzam pokoj a lásku a silu zmierenia. 
Tebe, Matka božia, odovzdávam svoju minulosť, 
prítomnosť a budúcnosť, Všetky svoje schopnosti 

a dary. Chcem rásť s Tebou, tak ako rástol Ježiš. 
Nech vo mne v tejto chvíli všetko s Tebou oslavuje 

môjho Pána! Nech od dnes, moja duša spieva 
s radosťou o Jeho láske a milosrdenstve! 

Zasväcujem Ti, Matka, svoju rodinu, všetkých 
svojich priateľov, všetkých tých, s ktorými žijem 

a pracujem. Mária rád by som bol s Tebou 
nositeľom Ducha svätého. Daj, aby moje srdce bolo 
poslušné jeho vnuknutiu, tak ako bolo tvoje. Matka 
pokoja, daj, aby moje slová boli neodvolateľné. 

Nech na tvoj príhovor ma už nikdy nezvedie hriech.  
Amen. 
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Slavko Barbarić OFM 

„MODLITE SA SPOLOČNE RADOSTNÝM SRDCOM“ 
 

PANNA MÁRIA HOVORÍ O DIABLOVI 
V mene Ježiša Krista 

Buď požehnaný, všemohúci Bože, pretože si poslal svojho 
Syna, aby oslobodil svet od diabla a jeho kráľovstva. S Máriou, 
Kráľovnou pokoja, ťa prosíme: zbav nás satana a jeho pôsobenia. 
V mene tvojho Syna Ježiša Krista sa vedome a slobodne zriekame 
satana a jeho vplyvov. Zriekame sa každej vedomej a nevedomej 
spolupráce s ním. My chceme úplne patriť tebe. Zasväcujeme sa 
tvojmu Synovi Ježišovi a Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu. 

Zasväcujeme ti svoje rodiny a farské spoločenstvá, Cirkev 
a celý národ, najmä tých, ktorí sú teraz pod jeho vplyvom a ktorí 
sa mu vedome odovzdávajú. V mene tvojho Syna ťa prosíme, 
povedz slovo a zbav nás zlého. Daj nám milosť privinúť sa 
v slobode srdca k tvojmu Synovi a Máriinmu materinskému srdcu. Daj nám milosť slúžiť 
tebe, stávať sa stále vernejším obrazom teba, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Skrze 
Máriu, Kráľovnú pokoja, veď nás cestou spásy. Amen. 

„Drahé deti! Moje pozvanie, aby ste posolstvá, ktoré vám dávam, uvádzali do života, 
je každodenné, pretože, milé deti, chcem vás priviesť bližšie k Ježišovmu srdcu. Milé deti, 
preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvätenia Ježišovi, môjmu drahému Synovi, aby 
srdce každého z vás patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu. Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, 
aby prostredníctvom mojich rúk  všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste 
pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre 
spásu vašich duší. Satan je silný a preto sa, milé deti,  vytrvalou modlitbou priviňte 
k môjmu materinskému srdcu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. októbra 
1988) 

 
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 



Hlas  Medžugoria 9 

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 1976r. 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 je redaktor 8 kníh. Je riaditeľ  
viacerých odborných a vedeckých projektov. Je člen redakcie dvoch časopisov, členom 
viacerých odborných spoločností. Pracoval a pracuje vo viacerých odborných poradniach, je 
odborný poradca HZMO. Je stály súdny znalec.  Často vystupuje v médiách s témami 
spojenými s psychiatriou. Za svoju prácu získal viaceré uznania i vyznamenania ako aj 
Vyznamenanie prezidenta Chorvátskej Republiky. 
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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: 
 modliť sa tri ružence denne 
 postiť sa v stredu a v piatok  
 spovedať sa každý mesiac 
 zúčastniť sa na svätej omši, často prijímať, adorovať 
 modliť sa za kňazov a zodpovedných v cirkvi 
 stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa, podľa dohody členov 

Duchovne  sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v mesiaci. Kde je to možné, 
členovia v ten deň organizujú modlitbové stretnutie, modlia sa tri ružence, slávia svätú 
omšu, adoráciu, prečítajú rozjímanie z časopisu. Počas 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/ 


