
 

„DDDDrahé deti! 

Príroda sa prebúdza a na stromoch vidno prvé púčiky, 
ktoré prinesú krásne kvety a plody. Želám si, aby ste 
aj vy, milé deti, pracovali na svojom obrátení a aby ste boli 
tí, ktorí vydávajú svedectvo svojím životom, aby sa váš 
príklad stal pre druhých znamením a podnetom na 
obrátenie. Som s vami a pred mojím Synom Ježišom sa 
prihováram za vaše obrátenie.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  
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„DDDDrahé deti! 

Moje materinské srdce veľmi trpí, keď sa pozerám na svoje 
deti, ktoré neúnavne uprednostňujú ľudské pred Božím; 
moje deti, ktoré napriek všetkému, čo ich obklopuje 
a napriek všetkým znakom, ktoré sa im zosielajú, si mys-
lia, že môžu kráčať bez môjho Syna. Nemôžu! Kráčajú 
k večnej záhube. Preto zhromažďujem vás, ktorí ste pripra-
vení otvoriť mi svoje srdce, ktorí ste pripravení byť apoštol-
mi mojej lásky, aby ste mi pomohli tým, že, žijúc Božiu lás-
ku, budete príkladom pre 
tých, ktorí ju nepoznajú. 
V tom nech vám dá silu pôst 
a modlitba. Ja vás žehnám 
materinským požehnaním 
v mene Otca, Syna i Ducha 
Svätého. Ďakujem vám.“ 

Panna Mária bola veľmi smutná. 

 

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. február 2010, Medžugorie 

 

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

MIRJANE, 2. marec 2011, Medžugorie 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Nachádzame sa pred pôstnym ob-
dobím cirkevného liturgického roku. V 
tomto období nás Cirkev pozýva 
k obráteniu a pokániu. Panna Mária 
ako Matka Cirkvi kráča s Cirkvou svoj-
ho Syna, s nami, svojimi deťmi, a chce 
nás i týmto posolstvom pozvať k životu 
obrátenia. Je to neprestajné pozvanie 
k Božskej novosti, ktorá sa v nás chce 
udomácniť. Toto evanjeliové a Máriino 
pozvanie nie je ničím novým, chce 
však do nás vniesť novosť, po ktorej by 
sme mali správne túžiť. Novosť sa 
uskutočňuje iba skrze obrátenie 
a neustále kráčanie Božími cestami, 
na ktorých sa odohráva radosť obnove-
ného života. Pozvanie k obráteniu je 
pozvaním k radosti. Preto nám Panna 
Mária hovorí: „Chcem vás, drahé deti, 
pozvať k úplnému obráteniu, aby vo va-
šich srdciach bola radosť.“ (25. 6. 
1990) „...Želám si, aby každý z vás bol 
šťastný, avšak s hriechom to nikto ne-
môže dosiahnuť.“ (25. 2. 1987) 

Evanjelium podľa Marka nám ho-
vorí o prvých Ježišových slovách, ktoré 
vyslovil vo svojej reči na hore: „Kajajte 
sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15) Týmto 
nám samotný Ježiš naznačil dôvod 
svojho príchodu k nám, ľuďom - a to, 
pozvať nás k obráteniu, k novému ži-
votu s Bohom, k spoločenstvu 
s nebeským Otcom. Odpoveď na toto 
Božie pozvanie si vyžaduje obrátenie 
a postoj pokánia počas celého života. 
Môže nám to znieť nie veľmi príťažlivo, 
že keď hovoríme o Bohu,  hneď myslí-
me na svoje hriechy. Hriech a pokánie 
by nás mali podnietiť, aby sme svoj po-
hľad upriamili na Boha. Nepotrebuje-
me sa motať okolo svojho hriechu, ale 
hľadieť na Božiu lásku, ktorá jediná 
môže pretvoriť náš život. Ježiš nás po-
zýva, aby sme sa s dôverou obrátili 
k nemu, ktorý jediný na zemi má moc 

odpúšťať hriechy. Ježišove požiadavky 
obrátenia nie sú natoľko vonkajšími 
skutkami pokánia ako vnútorným ob-
rátením srdca a priľnutím vierou 
k Ježišovi. Ježiš nás pozýva 
k obráteniu, no nenúti nás. Boh má 
s nami trpezlivosť a čaká na nás. 
Zvlášť toto nám  zdôrazňuje podoben-
s t vo  v  Lukášovom evanje l iu 
o milosrdnom otcovi a márnotratnom 
synovi. V tomto podobenstve je zdôraz-
nené nekonečné milosrdenstvo Otca 
a odpoveď človeka naň. Obrátenie je 
vždy milosť, ktorej predchádza Božie 
hľadanie človeka. 

Zjavenia Panny Márie a jej posol-
stvá sú Božou iniciatívou a jedným zo 
spôsobov, ako Boh hľadá človeka. Slo-
vá pozvania k obráteniu vo februáro-
vom posolstve Panny Márie už veľakrát 
zazneli v jej posolstvách v priebehu 
takmer tridsiatich rokov zjavení 
v  Medžugor í .  Je  to  zároveň 
i najdôležitejšie posolstvo, ktoré Panna 
Mária v Medžugorí dala, ako to ona sa-
ma povedala v posolstve z 25. 2. 1996. 

Ako napísal zosnulý fra Slavko 
Barbarič: „Nebezpečenstvo je v tom, ak 
posolstvo Panny Márie, v ktorom nás 
pozýva k obráteniu, nebudeme pokla-
dať za nič nové, ale ako niečo, čo už 
povedala, zvlášť, keď vieme, že to vzala 
z biblického posolstva.“ 

Máriine slová, aj keď nie sú nové 
a neznáme, môžu byť pre nás novým 
dôkazom Božej lásky a Božej novosti, 
ktorá môže i mala by sa v nás udo-
mácniť. Neustále, až do svojej smrti, 
potrebujeme pozitívne podnety 
k obráteniu a k novému životu. 

Jeden pustovník hovorieval: „Toto 
je hlas, ktorý dolieha na človeka až do 
jeho posledného výdychu: ´Dnes je čas 
na obrátenie´.“ Každý deň potrebujeme 
obrátenie, ako nás učí Panna Mária: 

PRACUJTE NA SVOJOM OBRÁTENÍ 

S V E T L O  M Á R I I N O  

Pozvanie  

k obráteniu  

je  

pozvaním 

k radosti. 
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“Drahé deti. Nemôžete povedať, že ste 
sa obrátili, pretože sa váš život musí 
stať každodenným obrátením.“ (25. 2. 
1993) Prvé obrátenie sa odohrá vtedy, 
keď sa uskutoční oslobodenie od veľ-
kých a ťažkých hriechov. Po tomto pr-
vom obrátení, lepšie povedané, du-
chovnom prebudení, to ešte nezname-
ná, že človek je oslobodený od pokuše-
ní a skúšok. Až vtedy sa začína každo-
denný boj a stretnutie s pravdou svoj-
ho bytia pred Bohom. Dosahuje sa to 
tak,  že sa každý deň snažím zanechá-
vať všetko to, čo neprospieva môjmu 
duchovnému rastu. 

„Milé deti, rozhodnite sa pre obráte-
nie, tým sa váš život stane pravdivým 
pred Bohom.“ (25. 7. 1996)  – hovorí 
nám Panna Mária v jednom zo svojich 
posolstiev. Potrebujeme neustálu 
a každodennú „kontrolu“ svojho srdca 
a svojich životných rozhodnutí a ciest, 
ktorými kráčame. Je to zároveň i túžba 
a modlitba žalmistu, aby na nás Pán 
pohliadol, aby sme videli pravdu 
o sebe: „Skúmaj ma, Bože, a poznaj 
moje srdce; Skúmaj ma a všímaj si mo-
je cesty. Pozri, či nejdem bludnou ces-
tou, a veď ma po ceste k večnosti.“ (Ž 
139, 23-24) 

Dovoliť Bohu, aby nás prenikol 
znamená byť pripravený na premenu 
svojho postoja, svojho správania 
a svojich myšlienok. V gréckom jazyku 
slovo metanoia (obrátiť sa) znamená 
premenu myslenia. Obrátenie sa začí-
na v myslení. Inak rozmýšľať a rozvíjať 
nové a pozitívne myšlienky. Myšlienky, 
ktoré zodpovedajú Bohu. Myšlienky, 
ktoré pochádzajú z Božej perspektívy 
a z Božieho uhlu pohľadu. 

Nech nás i dnešné slová posolstva 
Panny Márie povzbudia a podnietia 
k rozhodnému kráčaniu po ceste obrá-

tenia a vedú Božími cestami a Božími 
myšlienkami. 

Modlime sa: Panna Mária, obra-
ciame sa k tebe, ktorá si Matkou. Te-
be, Mária, ktorá si kráčala Božími ces-
tami, na ktorých si rozmýšľala 
o všetkých slovách a udalostiach spo-
jených s tvojím Synom Ježišom, 
chcem otvoriť svoje srdce, aby si ma 
naučila veriť, dúfať a milovať Ježiša 
a svojich blížnych ako seba samého. 
Povzbuď nás, Bohorodička, aby sme 
rozhodne vykročili do tohto pôstneho 
obdobia, aby sme bez strachu mohli 
zastať pred Pánom a dovoliť mu, aby 
prenikol naše srdcia, aby sme 
v pravde pred Ním kráčali cestou pod-
ľa jeho vôle. Neprestávaj sa za nás 
prihovárať pred svojím synom Ježi-
šom, aby sme mohli srdcom prijať dar 
obrátenia, ktorý nám Pán daruje 
i v tomto pôstnom období. Nech tento 
čas nebude pre nás neplodným, ale 
nech naše životy zakvitnú novými 
kvetmi a prinesú plod spásy pre nás 
i pre našich blížnych. Amen 

Fra Ljubo Kurtović 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 5. 3. 2011. 

V tento mesiac sa budeme modliť ZA OBRÁTENIE HRIEŠNIKOV. 

...každý 

deň sa sna-

žím zane-

chávať 

všetko to, 

čo nepros-

pieva môj-

mu duchov-

nému  

rastu. 



DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 
Februárové posolstvo Panny 

Márie nás môže pribl íž iť 
k rozmýšľaniu o Ježišovom vyučo-
vaní v evanjeliových podoben-
stvách. Ježiš veľa hovoril  
v podobenstvách - o rozsievačovi, 
o poľných ľaliách, o nebeských 
vtákoch, o svetle, o rastúcom zr-
ne… „V mnohých takýchto podo-
benstvách im hlásal slovo podľa 
toho, ako boli schopní počúvať. 
Bez podobenstva im ani nehovoril. 
Ale svojim učeníkom v súkromí 
všetko vysvetlil.“ (Mk 4,33-34) 

Aj my sme Ježišovi učeníci 
v Máriinej škole. Ak sa stíšime, 
Ježiš nám v srdci, osobitne každé-
mu, vysvetlí, čo nám chce svojím 
podobenstvom povedať. K tomu 
nám posiela svoju Matku, aby 
nám pomohla v tejto dobe rozjí-
mať a uskutočňovať všetko, čo 

nám povedal. Jej slová sú pod-
netom a pomocou žiť to, čo každé-
mu z nás v srdci hovorí Ježiš. 
V posolstve z 25. 2. 2011 Panna 

Mária hovorí : „Príroda sa prebúdza a 
na stromoch vidno prvé púčiky, ktoré 
prinesú krásne kvety a plody, chcem 
aby ste i vy pracovali na svojom obráte-
ní a aby ste boli tí, ktorí vydávajú sve-
dectvo svojím životom, aby sa váš prí-
klad stal pre druhých znamením 
a podnetom na obrátenie.“ Obdobie jari 
sa nám spája s obrábaním pôdy, aby 
vydala plod. Aj 25. 4. 1985 nám Panna 
Mária povedala: „Dnes vám chcem pove-
dať, aby ste začali pracovať na svojich 
srdciach tak, ako pracujete na poliach.“  

Aby sme mohli žiť tieto jarné pozva-
nia Panny Márie, je potrebné uvedomo-
vať si vážnosť príkladu. Mária nás po-
trebuje a my nemôžeme „svedčiť o krá-
se kvetov a prinášať plody“ falošne, ne-
môžeme byť farizeji. Aké bude naše srd-
ce, takí budú ľudia okolo nás, skôr či 
neskôr sa ukáže pravda nášho svedec-
tva.  

V tomto pôstnom období úprimne 
zostupujme do hlbín svojho srdca. Skú-
majme, čo je potrebné odstrániť, zmeniť 
v našich medziľudských vzťahoch. Vy-
hľadávajme čas samoty s Pánom, rozjí-
majme nad Svätým písmom, postime 
sa, prichádzajme často k Eucharistii… 
Žime pravdivo Máriine posolstvá.  Ona 
je s nami, sľubuje nám – „Som s vami 
a pred svojím Synom Ježišom sa priho-
váram za vaše obrátenie.“ 

Modlime sa: Mária, ďakujeme ti za 
tvoju nežnú materinskú lásku, ktorá 
nám aj dnes otvára oči pre Božie kráľov-
stvo. Pomôž nám v tomto období pôstu 
zodpovedne pracovať na sebe, aby sme 
mohli vydávať svedectvo tak, ako si to 
želáš. Zverujeme sa ti, otvárame sa ti vo 
všetkom, čo prežívame. Mária, chceme ti 
pomáhať v uskutočnení Božích plánov 
prostredníctvom teba. Ukry nás vo svo-
jom srdci  a urob nás svojimi apoštolmi 
lásky, podobnými tebe.  Amen. 

 

Terézia Gažiová 

Jej slová sú 

podnetom a 

pomocou žiť 

to, čo kaž-

dému z nás 

v srdci ho-

vorí Ježiš.  
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Aby som si Pána naklonila a aby vyslyšal moje prosby, vyvolila som si 

slávneho svätého Jozefa za orodovníka a ochrancu. Vrelo som sa mu 

odporúčala a prosila o jeho pomoc. Tento dobrý otec mojej duše, tento 

môj milovaný ochranca sa poponáhľal, aby ma vytrhol z telesných 

útrap, oslobodil ma z oveľa horších nebezpečenstiev iného druhu, čo 

ohrozovali moju česť a večnú spásu. (Sv. Terézia z Avily) 

19. marec  

 sviatok SV. JOZEFA 

Svätý Jozef, buď nám otcom, v 
srdci svojom vždy milostnom daj 
miestečka prosbám našim, ochra-
ňuj nás časom každým. Vypros mi-
losť domu nášmu, stálu svornosť v 
dobu každú, by sme v láske a v po-
koji Bohu verní vždycky boli. By nás 
tu vždy čnosť zdobila, k nebu viedla 
každá chvíľa. To je dnes tu prosba 
naša, čo sa vrúcne k tebe vznáša. 

Medzi nami vždy ostávaj, vtedy bu-
de vždy u nás raj. Kľúče domu tebe 
dáme, stoj pri nášho domu bráne. 
Odstraňuj vždy starostlivo, čo by 

domu poškodilo. Skrývaj našich mi-
lých i nás v srdci Pána po každý 

čas, nech žijeme v pute zemskom, 
jak ty v dome nazaretskom. Amen. 

Sv. Jozef je modelom, vzorom 
a príkladom malých ľudí, tichých 

a pokorných, ktorých kresťanstvo po-
zdvihuje k veľkým úlohám. On je dôka-
zom toho, že k opravdivému nasledo-

vaniu Krista nie sú potrebné „veľké ve-
ci“, ale stačia k tomu zvyčajné ozajst-

né ľudské čnosti. (Pavol VI.) 

Svätý Jozef, najčistejší snúbe-
nec Panny Márie a môj milova-
ný ochranca: nikdy nebolo po-
čuť, aby nebol potešený, kto-
koľvek ťa vzýval a o tvoju po-
moc prosil. Povzbudený tou- 
to nádejou prichádzam k tebe 
a zverujem sa ti s úplnou svo-
jou dôverou. Neodvracaj sa od 
mojich modlitieb, pestún Vyku-

piteľa, ale prijmi ich láskavo 
a vypočuj ich. Amen. 
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...Osobitne vás pozývam: modlite sa, lebo iba modlit-
bou dokážete ovládnuť svoju vôľu a odhaliť Božiu vôľu 

aj v najmenších veciach. Svojím každodenným životom, 
milé deti, sa staňte príkladom a budete svedčiť či žijete 
pre Ježiša alebo proti nemu a proti jeho vôli. Milé deti, 
želám si, aby ste sa stali apoštolmi lásky. Podľa lásky, 

milé deti, spoznajú, že ste naozaj moji… 25.3.1998  

...Modlite sa, aby ste pochopili, že vy všetci svojím životom 
a svojím príkladom napomáhate šírenie spásy. Milé deti, že-
lám si, aby sa ľudia obrátili a aby vo vás spoznali mňa a môj-

ho Syna Ježiša. Ja sa budem za vás prihovárať a pomôžem 
vám, aby ste sa stali svetlom. Pomáhajte druhým, pretože ak 

im pomôžete, nájdete spásu aj svojej duše… 25.5.1996  

...Milé deti, modlite sa za tých, ktorí 
ešte nespoznali Božiu lásku a nehľada-

jú Boha Spasiteľa. Buďte mojimi vy-
stretými rukami a svojím príkladom 

priblížte ich môjmu Srdcu a Srdcu môj-
ho Syna…  25.11.2004  

...Prajem si, aby sa každý z vás rozhodol pre zmenu života a aby každý z vás vy-
konal v Cirkvi viac nie slovami, nie myšlienkami, ale príkladom tak, aby sa váš ži-

vot stal radostným svedectvom o Ježišovi. Nemôžete povedať, že ste sa  
obrátili, pretože sa váš život musí stať každodenným obrátením. Aby ste  

pochopili, čo máte robiť, milé deti, modlite sa a Boh vám dá vedieť, čo konkrétne 
máte robiť a v čom sa máte zmeniť… 25.2.1993    

S T R A N A  6  

S V E T L O  M Á R I I N O  

...Pozývam vás, 
milé deti, aby ste v 

tomto čase spo-
znali, kto potrebu-
je vašu duchovnú 
alebo materiálnu 

pomoc. Svojím prí-
kladom, milé deti, 
budete predĺžený-
mi Božími rukami, 

ktoré ľudstvo  
hľadá… 

25.2.1997  



Keď máme niekoho radi, urobíme všetko 
preto, aby sme ho stretli a boli s ním. Láska 
je cesta k osobe; ona nadchýna človeka, aby 
sa stal podobný milovanému a milovaný mi-
lujúcemu. Takto sa stáva, že sa človek, hoci 
nevedome, stane podobný vo všetkom tomu, 
koho miluje, pretože mu chce byť blízko. 
Láska robí čas krátkym a každú prácu 
i nápor ľahkým, keď sa uskutočňuje stret-
nutie s milovaným.  

Boh miluje človeka a nemohol inak ako 
ho stvoriť na svoj obraz a podobu. Boh chce, 
aby mu bol človek vo všetkom podobný. Bo-
žia láska je náročná k človeku práve preto, 
lebo Boh miluje. Ježiš žiada, aby sme boli 
milosrdní ako nebeský Otec, aby sme boli 
ako On, svätí a nepoškvrnení, a milovali ako 
On. Aby to človek mohol uskutočniť, Boh sa 
skrze Ježiša Krista premieňa na chlieb, po-
krm, aby sa stal životom človeka, aby mu bol 
podobný. Učinil to Kristus príchodom medzi 
ľudí, stanúc sa ľuďom podobný vo všetkom 
okrem hriechu. 

Mária nás chce vychovať pre lásku 
a sprevádzať nás vo výchove a raste. Preto 
nás vo svojom posolstve pozýva, aby sme 
z lásky k nej prichádzali na svätú omšu. Jej 
úlohou je pomôcť nám, aby sme sa zo dňa 

na deň stávali čo najviac podobní Bohu 
práve skrze lásku. Náš rast v láske je jej 
slávou, ktorú ona s istotou odovzdá Bohu 
na česť. A nemôže nás naplno vychovať, ak 
nás nenaučí sláviť svätá omšu. Svätá omša 
je každopádne najkrajšou časťou jej školy. 
Kto miluje, bude mať čas. A kto nemiluje, 
nájde si vždy výhovorku, aby neprišiel.  

Keď človek na svätú omšu nechodí, nie-
lenže nemôže dosiahnuť to, čo sa mu na 
svätej omši ponúka, ale dokonca stráca 
i to, čo má. Svätá omša obohacuje človeka 
božským bohatstvom. A tomu sa teší ako 
milovaná osoba, tak i ten, ktorý miluje. 
Každodenný úmysel našich modlitieb môže 
byť práve modlitba za to, aby nám Pán ot-
voril oči pre bohatstvo eucharistickej obety 
a aby sme prostredníctvom nej rástli ako 
chce On! 

„Ale milujte svojich nepriateľov, dobre 
robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! 
Tak bude vaša odmena veľká a budete 
synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj 
k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, 
ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte 
a nebudete súdení. Neodsudzujte 
a nebudete odsúdení! Odpúšťajte 
a odpustí sa vám.“ (Lk 6, 35-37) 

Slavko Barbarič OFM 

„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   

Stať sa podobným skrze lásku 

„Drahé deti! Chcem vám povedať, že tento čas je zvlášť 
pre vás z farnosti. Keď je leto, hovoríte, že máte veľa 
práce. Teraz niet práce na poliach; pracujte na sebe 
samých! Prichádzajte na svätú omšu, lebo toto je čas, 
ktorý je vám darovaný. Drahé deti, je dosť tých, ktorí 
prichádzajú pravidelne napriek nečasu, lebo ma milu-
jú a chcú mi zvláštnym spôsobom prejaviť svoju lásku. 
Očakávam od vás, že mi prejavíte lásku tým, že príde-
te na svätú omšu a Pán vás hojne odmení. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (21. november 1985) 

S T R A N A  7  

S V E T L O  M Á R I I N O  



Prvou sviatosťou, ktorá nás uvádza do kresťanské-
ho života a ktorá otvára prístup k všetkým ostatným 
sviatostiam, je krst. 

Sviatosťou krstu sme oslobodení od všetkých hrie-
chov – ako dedičného, tak i všetkých našich osobných, 
a stávame sa Božími deťmi. Tak ako keď si manželia 
adoptujú dieťa, ktoré sa stáva právoplatným členom 
rodiny, tak skrze sviatosť krstu si nás Boh adoptuje za 
svoje. Stávame sa Jeho deťmi a máme nárok na život 
s Bohom tu na zemi a potom vo večnosti. Krstom vstu-
pujeme do života Najsvätejšej Trojice a tým sa stávame 
členmi Božej rodiny – Cirkvi; stávame sa chrámom Du-
cha Svätého, Kristovými údmi a zároveň jeho spolude-
dičmi. Krst je zrodenie k novému životu v Kristovi. 

Táto sviatosť je považovaná za základ kresťanského 
života; za vstupnú bránu k životu v Duchu. Krstom sa 
nazýva podľa hlavného obradu, ktorým sa uskutočňuje: 
„krstiť“ znamená „ponoriť“ do vody. Pokrstený človek je 
ponorený do Kristovej smrti a prostredníctvom neho 
povstáva ako „nové stvorenie“ (2 Kor 5,17). Nazýva sa 
tiež „kúpeľom znovuzrodenia a 
obnovy v Duchu Svätom“ (Tít 
3,5) a „osvietením“, pretože 
pokrstený sa stal „synom 
svetla“ (Ef 5,8). 

V Starom zákona nachá-
dzame rôzne predobrazy krs-
tu: voda, prameň života 
a smrti; Noemovu archu, 
v ktorej sa ľudia zachránili 
pred vodu; prechod Červeným 
morom, ktorým bol Izrael oslo-
bodený z egyptského otroctva; 
prechod cez Jordán, vďaka 
ktorému Izrael vstúpil do za-
sľúbenej zeme, obraz večného 
života. Všetky predobrazy Sta-
rej zmluvy sa spĺňajú v Ježi-
šovi Kristovi. Ježiš začína svoj 
verejný život po tom, ako sa dal pokrstiť svätému Jáno-
vi Krstiteľovi v Jordáne, a po svojom zmŕtvychvstaní 
zveruje apoštolom toto poslanie: „Choďte teda, učte 
všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám 
prikázal“ (Mt 28,19-20a). Na rozdiel však od Jánovho 
krstu, ktorý bol krstom pokánia na odpustenie hrie-
chov, „Ježišov“ krst je krstom, ktorým sa udeľuje milosť 
premeny človeka. 

Kristus vo svojej Veľkej noci otvoril všetkým ľuďom 
pramene krstu. A vskutku, už o svojom umučení, ktoré 
mal podstúpiť v Jeruzaleme, hovoril ako o „krste“, kto-
rým má byť pokrstený. Krv a voda, ktoré vyšli z prebod-
nutého boku ukrižovaného Ježiša, sú predobrazmi krs-
tu a Eucharistie, sviatostí nového života. 

Riadnymi vysluhovateľmi krstu sú biskup a kňaz a 
v Latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti 
môže krstiť každý, ak má potrebný úmysel, ktorý spočí-
va v tom, že chce robiť to, čo robí Cirkev: trikrát leje vodu 

na hlavu kandidáta, pričom vysloví trojičnú krstnú formulu: 
„M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 

Krst je milosť a dar a môže ho prijať každý ešte 
nepokrstený človek. Krst vtláča kresťanovi nezmazateľný 
duchovný znak (charakter), ktorý znamená, že patrí 
Kristovi. Sv. Irenej z Lyonu povedal, že „krst je pečať več-
ného života“. Nesmieme však zabúdať na to, že hriechom 
môžeme krstnú milosť stratiť. K dosiahnutiu večného 
života je teda nevyhnutná spolupráca na rozvinutie krst-
ných milostí. 

U všetkých pokrstených, u detí i dospelých, má viera 
po krste rásť. Preto Cirkev každý rok na Veľkonočnú vi-
gíliu slávi obnovenie krstných sľubov. Príprava na krst 
privádza iba na prah nového života. Krst je prameňom 
nového života v Kristovi, z ktorého vyviera celý kresťan-
ský život. Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá 
pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krst-
nej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, 
schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, 
dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského 

života. Celé cirkevné spoločen-
stvo nesie časť zodpovednosti za 
rozvinutie a zachovanie milosti 
prijatej v krste.  

Krst je základom spoločenstva 
všetkých kresťanov. Je nevy-
hnutne potrebný na spásu tým, 
ktorým sa ohlasovalo evanje-
lium a mali možnosť požiadať o 
túto sviatosť. 

Sviatosť krstu je pre každého 
človeka neoceniteľným darom, 
prostredníctvom ktorého sa 
nám otvára brána do večného 
života. Krstom je nám darované 
právo na obrovské bohatstvo! 
Častokrát sa však stretávame 
s tým, že krst je pre mnohých 
len tradíciou. Pápežský kazateľ 

Raniero Cantalamessa hovorí, že krst sa „podobá nád-
hernému darčekovému košu, ktorý sme dostali na po-
čiatku, vo chvíli svojho znovuzrodenia v Bohu, ale dopo-
siaľ sme ho neotvorili. Z našej nedbalosti zostáva dô-
kladne uzavretý.. Sme bohatí, pretože nám patrí „titul“ 
Božích detí, Kristových spoludedičov, údov mystického 
tela, chrámov Ducha Svätého a môžeme naplno 
a právoplatne žiť kresťanský život. My to však nevieme. 
A pretože to nevieme, nežijeme zo svojho bohatstva, ale 
živoríme.“  

V týchto dňoch sa teda pokúsme spoločne premýšľať 
o svojom vlastnom krste; o tom, čo všetko mi bolo krs-
tom darované a ako sa mi darí žiť svoj kresťanský život.  

 

zostavila Jana Prudká 
 

Použitý materiál: 

Katechizmus Katolíckej Cirkvi 

Kompendium Katechizmu Katolíckej Cirkvi 

SSSVIATOSŤVIATOSŤVIATOSŤ   KRSTUKRSTUKRSTU   
S T R A N A  8  

S V E T L O  M Á R I I N O  



  MÁRIA 
SVEDECTVO    MA VEDIE K JEŽIŠOVI 

Prvýkrát som prišiel do Medžugoria v roku 2002 

ako seminarista; zúčastnil som sa Medzinárodného 
seminára pre kňazov. Miesto i duchovné cvičenia pre 
kňazov ma veľmi oslovili. S odstupom času vnímam, že 
to bolo pozvanie Panny Márie vstúpiť do jej školy. 

Ako seminarista som často prichádzal do Medžu-

goria, aby som sa tu učil modliť sa srdcom, žiť 
v tichosti a rozjímaní, jednoduchosti a skromnosti. Bol 

to pre mňa čas vnútorného pokoja a milosti, ktorý ma 
premieňal. Toto prežívam opätovne vždy, keď sa tu 
vraciam; každú púť prežívam ako pozvanie do školy 

Panny Márie.  

Kňazom som už 

piaty rok, po dru-
hom roku kňazstva 

som pocítil túžbu 
ísť na misie. Bol 
som prekvapený, že 

sa dvere pre túto 
moju túžbu tak 
rýchlo otvori l i 
(obyčajne je po-

trebné sa na misie 
p r i p r a v i ť ) .  
V priebehu krátke-

ho času prišla ponu-
ka – Kazachstan. 
Keď som sa rozho-
doval pre misie, aj 

keď to bolo moje 
rozhodnutie, vedel 
som, že Boh ma po-

žehná, kamkoľvek 
pôjdem. Atyravska 
a d m i n i s t r a t í v a 

v západnom Kazachstane, mesto Uralsk, sa stali mojou 
novou farnosťou. 

Prišiel som spoločne s dvoma mladými dobrovoľník-
mi. Veľmi ma potešilo, že Kazachstan je zasvätený 

Kráľovnej pokoja, ona je hlavnou patrónkou tejto kra-
jiny. Keď som prišiel do Uralska, hneď som si všimol, 
že v kostole bola socha Panny Márie Kráľovnej pokoja. 

Práve toto rozhodlo, že som si spomedzi viacerých 
miest, ktoré mi boli ponúknuté, vybral práve toto 

miesto. Pôsobím tu tretí rok. 

Katolícka cirkev v Kazachstane si veľmi uctieva 
Pannu Máriu, Kráľovnú pokoja. Dňa 8. 9. 2010, na svia-
tok narodenia Panny Márie, sa začal rok Panny Márie 

Kráľovnej pokoja. Vyhlásili ho biskupi pri príležitosti 
15. výročia zasvätenia Kazachstanu Kráľovnej pokoja 
a 10. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. 

v Kazachstane. Rok Panny Márie bude slávnostne ukon-
čený koncom októbra, v mesiaci svätého ruženca. Naj-
väčšiu zásluhu na tom má arcibiskup Tomaš Peta. Ten-

to muž viery je pre mňa 

v mnohom veľkým prí-
kladom. Páči sa mi, že 
už niekoľko rokov má 

vo svojej diecéze usta-
vičnú poklonu pred vy-
loženou Sviatosťou ol-

tárnou v Katedrálnom 
chráme Arcidiecézy 
Panny Márie v Astane. 
Treba pritom vziať do 

úvahy, že Kazachstan 
je svojou rozlohou 
2,724.900 km2 devia-

tou najrozsiahlejšou 
krajinou na svete. 
Z celkového počtu oby-
vateľstva 16 miliónov 

sú iba    2 % katolíkov. 
Or gan i zovať  24-
hodinovú adoráciu je 

v takýchto podmien-
kach veľké hrdinstvo 

a obeta. Každú noc sa prichádzajú klaňať Ježišovi prí-
tomnému vo Sviatosti oltárnej veriaci z jednej far-

nosti, ktorá je vzdialená od Astany, hlavného mesta 
Kazachstanu, aj niekoľko sto kilometrov. Stáva sa, že 
veriaci cestujú celú noc vlakom do Astany, aby potom 

nasledujúcu noc strávili pred Pánom v tichej poklone. 

Zaujímavé je i pútnické miesto v severnom Ka-
zachstane - Ozjornoje, farnosť Kráľovnej pokoja, kde 
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Kostol Panny Márie Ustavičnej Pomoci  

v Uralsku (Kazachstan) 



sa nachádza kostol podobný medžugorskému a kríž 
rovnaký ako na Križevci. Každoročne na tomto mieste 

prebieha festival mladých pre veriacich 
z Kazachstanu. 

V tomto roku sa každý deň modlím svätý ruženec, 
zvlášť za Kazachstan. Na našich modlitbových stret-

nutiach sa modlíme ruženec i s mladými, viac sa roz-
právame o Panne Márii. Tohto roku som poverený 
zvlášť prácou s mladými; pripravujem štyroch mladých 

ku sviatosti krstu a troch ku svätému prijímaniu. Kaž-
dú stredu máme novénu k Panne Márii, prosíme ju 
o obrátenie našej farnosti, a každý piatok máme vylo-
ženú Sviatosť oltárnu a spoločne s mladými sa modlí-

me k Božiemu 
milosrdenstvu. 
V poslednom 

čase  cítime 
túžbu viac sa 
modliť za ot-

ca biskupa, za 
našu administra-
túru, kňazov, 
r e h o ľ n í k o v , 

dobrovoľníkov, 
ktorí v nej pra-
cujú; preto sme 

sa začali každý 
štvrtok modliť 
na tento úmysel 
pred vyloženou 

Sviatosťou ol-
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tárnou. 

Misijné pôsobenie v Kazachstane je náročné, Božie 

slovo sa ťažko zachytáva v ľudských srdciach, misio-
nári často prežívajú samotu. Z vlastnej skúsenosti 
viem,  že začiatky sú ťažké. To, čo mne osobne naj-
viac pomohlo, bolo, že som prichádzal na tichú poklonu 

k Ježišovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej. Rád 
sa modlím svätý ruženec, z neho vždy načerpám nové 
sily a oduševnenie pokračovať v diele evanjelizácie v 

tejto krajine. 

Samota sa nesie ľahšie, ak si človek s vierou pripo-
mína, že Pán je s ním. Vždy, keď mi bolo ťažko, Pán mi 
poslal niekoho, kto mi pomohol. Boli však aj chvíle, keď 

som bol iba s Ním a spolu s Ním prežíval samotu. Ak 
však Pán pozýva k určitej službe, vždy dá i potrebné 
schopnosti, silu; nenechá človeka samotného v tom, čo 

prežíva. 

Ako kňaz prežívam v poslednom období hlbokú po-
trebu klaňať sa Pánovi v tichu pred Sviatosťou oltár-

nou. Uvedomujem si, že kňazstvo vychádza 
z Eucharistie a skutočne šťastný kňaz môže byť len 
ten, ktorý často kontempluje. Od Eucharistického 
Ježiša si kňaz veľmi rýchlo nájde cestu k srdcu člove-

ka; v tom nachádzam zmysel svojej služby. V mojom 
živote veľmi cítim, ako ma Panna Mária vedie 
k Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Toto ma 

učí Medžugorie.  

Som vďačný Panne Márii za tento veľký dar a 
mám nádej, že ho nikdy nestratím.  

o. Peter, misionár v Kazachstane 

Pozývame vás na: 

• Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 

 2.–7.10.2011: Kontakt: Ondrej Valentin:  

 tel:  +421  2 555 67 969, +421 903 712 534, e-mail: skristoftour@post.sk. 

• 18. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja 
a medžugorských modlitebných a charitatívnych skupín 6.-10.3.2011  

• 16. Medzinárodný seminár pre kňazov 4.- 9.7.2011  

• 22. Medzinárodné modlitbové stretnutie mladých - Mladifest 1.8.-6.8.2011 

• 12. Medzinárodný seminár pre manželské páry 21.- 24. 9.2011  

OZNAMY 



 

SNAŽÍME SA PRIJAŤ DO ŽIVOTA  
MÁRIINE POSOLSTVÁ: 

 

• modliť sa tri ružence denne 
• postiť sa v stredu a v piatok 
• spovedať sa každý mesiac 
• zúčastňovať 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 

• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym 

Duchovne  sa spájame v modlitbe v 
prvú sobotu v mesiaci.  

Kde je to možné, členovia v ten deň or-
ganizujú modlitbové stretnutie, modlia 
sa tri ružence, slávia svätú omšu, adorá-
ciu, prečítajú rozjímanie z časopisu. Po-

čas celého mesiaca sa modlíme 
na úmysel, ktorý sa nachádza v časopise. 

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, rozjí-
mania nad Božím Slovom a posolstvom, 
zdieľania, modlitby na úmysly Panny 
Márie, za potreby blížnych, zasvätenia 
sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

    Ak sa chcete pridať k nám v modlitbe, či dostávať časopis, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com   
                              Svetlo Máriino 

Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  MMMÁÁÁRIINORIINORIINO   
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“   

KTO SME?  Svetlo Máriino je modlitbo-

vé spoločenstvo, jeho členovia 

chcú kráčať cestou svätosti, 

ktorou nás vedie v tejto dobe 

Mária. Svedectvom života, chcú 

prinášať Ježiša – Svetlo sveta, 

vo svetle evanjelia a posolstiev 

Panny Márie tomuto svetu; ob-

novovať život viery vo farských 
spoločenstvách. 

PRVÁ SOBOTAV MESIACI 

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

ČASOPIS „SVETLO MÁRIINO“ 
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Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“ sa spájame 
s modlitbovými skupinami v rôznych krajinách. Modlia 

sa s nami naši bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine, 
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Tadžikis-

tane, Pakistane, Rumunsku, Indii, 
USA, Nemecku, 

na Slovensku a 
v Českej Re-

publike. 
Časopis vychádza každý mesiac od 

decembra 2004 po tom, ako Panna Má-

ria dá posolstvo 25-teho v mesiaci. Ča-

sopis rozosielame cez internet, vychá-

dza v ruštine, slovenčine, angličtine, 

ukrajinčine, nemčine, v litovskom a lo-

tyšskom jazyku.  

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť  vo svojom srdci. 
Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán uskutočni-
teľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite 

sa a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrá-
tilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové sku-
piny sú mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že Duch 
Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje 

pozvanie.“ 25.6.2004 



KONTAKTY 
Rusko Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  knya-
zev@anrb.ru 

Ukrajina Duda Miroslav tel:    00380 50 5026414 posmishka@bk.ru 

Litva Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 mirija3@gmail.com 

Lotyšsko Marite Jakabsone  

Franciska Strode  

tel. mob: 00371 29496878  

tel. mob: 00371 26300819  

bernadet@one.lv  

franciska.strode@inbox.lv  

Moldavsko Vladimír Nadkrenicinii   nadkrenicinii@mail.ru 

anglicky hovoriaci Jaroslava Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com  

nemecky hovoriaci Lenka Marhefková  lenka.marhefkova@gmail.com 

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

Česká Republika Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medžugorie Svetlo Máriino tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 

gospa3@gmail.com 

MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE      na internete:na internete:na internete: 
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S V E T L O  M Á R I I N O  

ŽIVÉ VYSIELANIE VEČERNÉHO PROGRAMU Z MEDŽUGORIA 

Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania živého vysielania večerného programu z 
Medžugoria. Vysielanie je dostupné na stránke www.medjugorje.hr.  

[V hornom menu vpravo kliknite na “Multimedia”, potom “Live streaming Medjugorje” (v 
ponuke vľavo), kde sa každý užívateľ potrebuje pri prvom spustení zaregistrovať (je po-

trebné uviesť meno, priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo).]  

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou  Medžugorie. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! 
Šírenie tohto časopisu bez úprav /v celku/ je vítané a povolené, pri kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v 

inom kontexte si redakcia  časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese:  
gospa3@gmail.com.  

OFICIÁLNÉ STRÁNKY MEDJUGORJE:  

    www.medjugorje.hr  (HRV, ENG,  DEU, FRA, ITA, POL, ESP, MAG) 

Iné stránky: 

� SLOVENSKY:  www.gospa.sk 

� RUSKY:   www.medjugorje.ru 

� UKRAJINSKY:  www.medjugorje.com.ua  

� LOTYŠSKY:   www.medjugorje.lv 

� LITOVSKY:   www.medjugorje.lt 


