
 

„DDDDrahé deti! 

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje 

úmysly, pretože Satan chce zničiť môj plán. Tu som začala s 

touto farnosťou a pozvala som celý svet. Mnohí odpovedali, ale 

obrovský je počet tých, ktorí nechcú počuť ani prijať moje 

pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a 

rozhodní.   

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. august  2011, Medžugorie 



ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Vo svojej nekonečnej láske Boh stvoril 
svet, všetky stvorenia a ako korunu stvore-
nia, ako vrchol svojej lásky, stvoril človeka. 
Chcel, aby bol človek spolutvorca nádher-
ných Božích skutkov. Potvrdzuje nám to 
Biblia: „Keď Pán, Boh utvoril z hliny všetku 
poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, privie-
dol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho na-
zval, lebo ako ho nazve, také bude jeho me-
no. A nazval Adam menom všetok dobytok, 
všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú 
zver“ (Gn 2, 19 - 20). Boh tvorí a človek dá-

va stvoreniam mená. Na počiatku bolo 
všetko harmonické, naplnené pokojom, po-
riadkom a vzájomnou dôverou. A potom, 
ako nás na to upozorňuje kniha Múdrostí, 
„Závisťou diabla prišla na svet smrť“ (Múd 
2, 24).  

Človek je stvorený na Boží obraz a je 

závislý na svojom Stvoriteľovi. Naši prarodi-
čia, pokúšaní diablom, zneužili svoju slobo-
du a neposlúchli Božie prikázanie. Každý 
hriech je odvtedy neposlušnosťou voči Bohu 
a nedostatkom dôvery v jeho dobrotu.  

Jediným Božím „previnením“ je, že Boh 
všetko stvoril v slobode a láske. A on chce, 
aby k nemu človek v slobode a láske vždy 
znovu prišiel, dôveroval a poslúchal jeho 
slovo a prikázania. Odkedy Boh stvoril člo-
veka, nezabudol na neho, ani ho neopustil. 
V priebehu celých dejín spásy vidíme, ako 
Boh prichádza vždy prvý a hľadá človeka. 
Uzatvára s človekom zmluvu lásky 
a priateľstva, túžiac mu ukázať, ako ho mi-
luje. A keď mu človek neuveril, posiela svoj-
ho Syna na smrť, a týmto spôsobom mu 
chce dokázať, ako veľmi mu na ňom záleží.  

V tieto naše dni a v týchto našich časoch 
nás Boh povzbudzuje, pozýva, napomína 
a hovorí skrze Matku svojho Syna Ježiša. 
V jej materinských posolstvách čítame o 
bezhraničnej Božej dobrote a láske. Boj me-
dzi dobrom a zlom sa ani dnes neskončil. 
Panna Mária nás v uplynulých tridsiatich 
rokoch upozorňovala, a aj v tomto posolstve 
nás upozorňuje, hovoriac o zákernosti Sata-
na, ktorý chce zničiť Božie plány 
v Medžugorí. Vo svojej slobode sa môžeme 
rozhodnúť, na ktorú stranu sa postavíme. 
Panne Márii ako Matke veľmi záleží na tom, 
aby sme boli a zostali Božími. Preto nám 
ukazuje cestu a ponúka prostriedky v tomto 
boji. 

„Modlite sa postite na moje úmysly“, ho-
vorí nám Panna Mária.  Tieto slová sme toľ-

MODLITE SA A POSTITE NA  
MOJE ÚMYSLY 
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...V priebehu celých dejín  
spásy vidíme, ako Boh  
prichádza vždy prvý a  

hľadá človeka... 



kokrát počuli z jej srdca a ona ich opakuje 
kvôli tým, ktorý ich nepočuli, ale aj kvôli 
tým, ktorí ich počuli, aby boli ešte silnejší 
a rozhodnejší v prežívaní jej posolstiev. 

V priebehu celých dejín spásy vidíme, 
ako Boh vyberá konkrétne osoby, národy a 
miesta na uskutočňovanie svojich plánov. 
Tak si aj Panna Mária vybrala konkrétnych 
vizionárov, konkrétnu farnosť a miesto 
na uskutočnenie svojich materinských plá-
nov. A jej plány sú aj Božími plánmi, preto-
že ona je plná Boha a je úplne upriamená 
na Boha.  

Ona sa nebojí spomínať Satana, ako 
toho, ktorý chce rozdeliť, zničiť, spustošiť  
to, čo je Božie v človeku, v Cirkvi i vo svete. 
Panna Mária veľmi dobre vie, že moc diab-
la nie je neobmedzená a že je možné nad 
ním zvíťaziť modlitbou a pôstom, aby sa 
uskutočnili Božie plány skrze jej zjavenia, 
ktoré sa odohrávajú vďaka Božej prozreteľ-
nosti počas uplynulých tridsiatich rokov. 

Nebuďme hluchí voči materinským slo-
vám, ale vložme ich do života, aby sme na-
plnili Božiu vôľu vo svojom živote i v tomto 
svete.  

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 1 / 0 9  | 3 |   

Modlime sa: Panna Mária, počas uply-
nulých tridsiatich rokov počúvame tvoje slo-
vá, ktoré sú akoby modlitbou k nám. Vypros 
nám, Matka, milosť, aby sme mali srdce po-
dobné tvojmu srdcu. Srdce, ktoré bude 
schopné spoznávať a počúvať Boží hlas, ako 
si ho počula ty v Nazarete. Ty si celý svoj ži-
vot vložila do dvoch viet: „Hľa, služobnica 
Pána“ a „Nech sa mi stane podľa tvojho slo-
va.“ Vypros nám milosť, Matka, aby sme zo-
brali vážne slová tvojich posolstiev, aby sme 
tak mohli zakúsiť život v hojnosti, ktorý nám 
Boh chce darovať. Matka, ty, ktorá si plná 
milostí, nedovoľ, aby sme uverili, že Satan je 
silnejší ako Boh. Nedovoľ, aby sme sa  nie-
kedy poddali a upustili od modlitby 
a odovzdanosti sa do Božích rúk a Božej vô-
le. Vypros nám, aby sme boli silní a rozhodní 
v našom odovzdaní sa  Bohu. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 

...Plány Panny Márie sú i  
Božími plánmi, pretože Ona 

je plná Boha a je úplne  
upriamená na Boha... 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

Často sme počuli v slovách Panny Márie 
dôverné materinské pozvanie: “…Drahé deti, 
potrebujem vás, bez vás nemôžem nič usku-
točniť... Každý z vás je dôležitý... Pomôžte 
mi, aby som vám mohla pomôcť... Potrebu-
jem vaše modlitby, aby sa Boh oslávil skrze 
vás všetkých... Drahé deti, prosím vás, po-
slúchajte a prežívajte Matkino pozvanie, pre-
tože vás pozývam len z lásky, aby som vám 
mohla pomôcť… Potrebujem srdcia priprave-
né na nesmiernu lásku… Deti moje, vy buďte 
mojimi apoštolmi, buďte mojou riekou lás-
ky…” 

Mária chce, aby sme sa modlili na jej 
úmysly. Jej úmysly, to sú celkom určite zá-
ležitosti, ktoré sú v konečnom dôsledku 
dobrom pre celé ľudstvo – všetky jej deti. 

Matka vie, čo je pre jej deti najlepšie, najdô-
ležitejšie v tejto chvíli. My to nevieme. Takto 
nás poučuje v posolstve z 25. 9. 1991 -
„Prosím vás všetkých, aby ste obetovali mod-
litby a obety na moje úmysly, aby som ich aj 
ja mohla obetovať Bohu za to, čo je najpotreb-
nejšie. Zabudnite na svoje túžby a modlite sa, 
drahé deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, 
čo si prajete vy.“ 

Mária je poslušná dcéra Otca, Nevesta 
Ducha Svätého, Matka Ježišova. Ona pozná 
pôsobenie Najsvätejšej Trojice. Učí nás odo-
vzdať sa vanutiu Ducha Svätého, tak ako 
nás vyučuje svätý apoštol Pavol v liste Rima-
nom 8, 26 – 27: „Duch prichádza na pomoc 
našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa 
máme modliť, ako treba; a sám Duch sa pri-



hovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A 
ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch 
túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči 
Bohu“. 

Pán prostredníctvom zjavení Panny Má-
rie v Medžugorí začal veľkú obnovu sveta, o 
tom nám svedčia mnohé svedectvá tých, 
ktorí sa jej dali úplne k dispozícii. Ona za-
čala s vizionármi, potom s farnosťou Me-
džugorie a dnes sú to milióny pútnikov z 
celého sveta. Kto prijal jej posolstvá a chce 
kráčať s Máriou cestou svätosti, toho ona 
vedie do hlbín duchovného života. Podľa 
svedectva vizionárov si Panna Mária praje, 
aby sa pomocou modlitbových skupín 
uskutočňovali plány, ktoré jej Boh zveril v 
tejto dobe. Môžeme byť vďační, pretože 
mnohí odpovedali na Máriino pozvanie. Po 
celom svete vznikajú modlitbové skupiny. 

Dnes nám však Mária hovorí i o tých, ktorí 
nechcú počuť a ani prijať jej volanie, a nás 
volá - „Vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte sil-
ní a rozhodní.“  

Keď sa v roku 1917 vo Fatime, v Portu-
galsku, zjavila Panna Mária trom deťom a 
pozvala ich obetovať sa veľa za obrátenie 
hriešnikov, oni sa rozhodli darovať Panne 
Márii svoje denné obety a sebazápory na jej 
úmysly. Sestra Lucia, jedna z nich, si v kni-
he spomienok spomína na to, ako sa jej 
pr iate l ia,  b lahoslavení Hyacynta 
a František, zriekajú z lásky k Panne Márii 
toho, čo majú radi za obrátenie hriešnikov. 
Zriekajú sa tanca, zábavy, jedla, rôznych 
maškŕt, vody vo veľkých horúčavách. Boli 
schopní urobiť pre Pannu Máriu všetko.  

Modlime sa a postime sa, aj my darujme 
Panne Márii v tomto období svoje malé zrie-
kania na jej úmysly. Buďme pevní a roz-
hodní v prežívaní jej posolstiev. 

Modlime sa: Všemohúci Bože, ty si naša 
sila, naša rozhodnosť, bez teba nemôžeme 
nič urobiť. Ďakujeme ti za všetky lekcie lás-
ky, ktoré nám odovzdávaš prostredníctvom 
posolstiev Kráľovnej pokoja. V jej Nepoškvr-
nenom srdci ťa prosíme, dotkni sa mocou 
svojej lásky sŕdc tých, ktorí nechcú počuť ani 
prijať tvoje pozvania na obrátenie prostred-
níctvom nej. S Máriou ťa prosíme, všemohúci 
Bože, aby bola zastavená sila zla, ktorá chce 
zničiť tvoje plány pokoja. Mária, dnes ti na-
novo vyslovujeme „Totus Tuus“. Dávame sa 
ti úplne k dispozícii. Chráň nás, Matka; dá-
vame ti svoje ´áno´, chceme sa modliť za 
uskutočnenie tvojich plánov s nami a pro-
stredníctvom nás. Amen. 

Terézia Gažiová 
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...Vy ktorí ste vyslovili  
svoje ÁNO  

buďte pevní a rozhodní... 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 3. 9. 2011. 

V tento mesiac sa budeme modliť za  

USKUTOČNENIE ÚMYSLOV PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ. 



  MODLITE SA NA MOJE ÚMYSLY 

...Chcem vás, milé deti, všetkých 
priblížiť k môjmu Synovi 
Ježišovi, preto sa modlite a 
postite. Zvlášť vás pozývam, aby 
ste sa modlili na moje úmysly, 
aby som tak vás mohla obetovať 
môjmu Synovi Ježišovi, a On 
premení a otvorí vaše srdcia 
láske... (25. júl 2004) 

...Pozývam vás, aby ste sa rozhodli 
modliť sa na moje úmysly. Drahé 
deti, obetujte deviatniky za to, kde 
sa cítite byť najväčšmi zviazaní. 
Chcem, aby váš život bol spojený 
so mnou... (25. júl 1993) 

...Preto vás všetkých pozývam, 
drahé deti, aby ste sa ešte viac 
modlili a postili. Pozývam vás, 
aby ste sa deväť dní odriekali, 
aby sa s vašou pomocou 
uskutočnilo všetko, čo chcem 
uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré 
som začala vo Fatime. Volám 
vás, drahé deti, aby ste teraz 
pochopili dôležitosť môjho 
príchodu a vážnosť situácie! 
Chcem zachrániť všetky duše a 
obetovať ich Bohu. Preto sa 
modlime, aby sa uskutočnilo 
postupne všetko, čo som 
začala!... (25. august 1991) 

...Drahé deti, pomôžte, aby moje 
Nepoškvrnené srdce zavládlo vo 
svete hriechu. Prosím vás 
všetkých, aby ste obetovali 
modlitby a obety na moje 
úmysly, aby som ich aj ja mohla 
obetovať Bohu za to, čo je 
najpotrebnejšie. Zabudnite na 
svoje túžby a modlite sa, drahé 
deti, za to, čo si praje Boh, a nie 
za to, čo si prajete vy...  
(25. september 1991) 

...Osobitným spôsobom vás 
všetkých pozývam, aby ste sa 
modlili na moje úmysly, aby sa 
prostredníctvom vašich modlitieb 
zastavil Satanov plán nad touto 
zemou, ktorá je každým dňom 
stále viac vzdialená od Boha a 
namiesto Boha stavia seba a ničí 
všetko to, čo je krásne a dobré v 
dušiach každého z vás. Preto, milé 
deti, ozbrojte sa modlitbou a 
pôstom, aby ste si uvedomili, ako 
vás Boh miluje a uskutočňujte 
Božiu vôľu... (25. október 2008) 
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Aj tento Veľký pôst je pozvaním pre 
život podľa nového zákona - zákona lás-
ky. Dva týždne predtým, 13. marca, nám 
Panna Mária hovorí, aby sme všetko ko-
nali s láskou a s láskou si pomáhali. Na 
začiatku Veľkého pôstu všetkých po-
vzbudila, aby svoje obety, zriekania 
a pôsty vykonávali s láskou, aby tak do-
siahli svoju úplnú hodnotu. V tomto po-
solstve nás prekvapuje: „Najväčšia obeta 
je LÁSKA“. Aby sme pochopili toto posol-
stvo, je zrejmé, že potrebujeme zmeniť 
postoj zmýšľania. Obeta je pre nás vždy 
niečím ťažkým, niečím namáhavým, keď 
umierame sebe a svojim túžbam a dru-
hým i Bohu dávame stále viac priestoru. 
Vždy, keď je slovo „obeta“ v prirodzenom 
jazyku nepríjemné, zakaždým, keď vie-
me, že sa za nás niekto obetuje, rodí sa v 
nás vďačnosť, láska, šťastie, istota. Obe-
ta druhých za nás nám otvára hodnotu 
nášho života a je dôkazom lásky k nám. 

Tak ako láska môže byť najväčšou 
OBETOU, keď robí láska človeka šťast-
ným, robí šťastným každý život 
a zľahčuje nám každé utrpenie. Niekde 
na konci nášho uvažovania a pocitov, 
uzáverov a postojov, obeta sa stáva lás-
kou a láska najväčšou OBETOU. Kto ne-

miluje, ten sa nemôže obetovať. A kto sa 
neobetuje, nerastie v láske. Keď človek 
rastie v láske, obeta sa stane prejavom 
najväčšej lásky a najväčšia láska privádza 
k obete.  

Panna Mária žila s Ježišom; je mu 
Matkou a Vychovávateľkou. Žila s ním, 
učiac sa s ním najväčšej obete, obete lás-
ky. Ako ani jej nebolo možné pochopiť Je-
žiša bez lásky, tak vie, že aj pre nás je ne-
možné pochopiť Ježiša bez milosti lásky. 
Naše skúsenosti, naše svedectvá lásky sa 
stanú svetlom, cestou a pravdou pre dru-
hých. Začať uskutočňovať lásku v sebe 
znamená všetko pretvoriť na obetu lásky. 
A obeta vyvádza z hriechu i smrti, a 
tak dáva život.  

„Milovaní, milujme sa navzájom, lebo 
láska je z Boha a každý, kto miluje, 
narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto 
nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je 
láska. A Božia láska k nám sa prejavi-
la v tom, že Boh poslal svojho jednoro-
deného Syna na svet, aby sme skrze 
neho mali život. Láska je v tom, že nie 
my sme milovali Boha, ale že on milo-
val nás a poslal svojho Syna ako 
zmiernu obetu za naše hriechy.“  
(1 Jn 4, 7-10) 

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

Najväčšia obeta je láska 

„Drahé deti! Chcem sa vám poďakovať za všet-
ky obety a pozývam vás na najväčšiu obetu, 
obetu lásky. Bez lásky nemôžete pochopiť ani 
mňa ani môjho Syna. Bez lásky nemôžete po-
rozprávať svoje skúsenosti iným. Preto vás po-
zývam, drahé deti, aby ste začali v sebe živiť 
lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozva-
nie.“ (27. marec 1986) 
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Slavko Barbarič OFM 
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Choroba a utrpenie vždy patrili k naj-
vážnejším problémom, ktoré podrobujú 
ľudský život skúške. Človek Starého zá-
kona prežíva chorobu pred Božou tvá-
rou. Od neho, Pána života a smrti, si 
úpenlivo vyprosuje uzdravenie. Kristov 
súcit s chorými a jeho mnohé uzdrave-
nia chorých každého druhu sú výrazným 
znamením toho, že „Boh navštívil svoj 
ľud“ (Lk 7,16). Ježiš má moc nielen 
uzdravovať, ale aj odpúšťať hriechy; pri-
šiel uzdraviť celého človeka, dušu i telo; 
on je lekár, ktorého potrebujú chorí. Je-
ho súcit so všetkými, čo trpia, ide tak 
ďaleko, že sa s nimi stotožňuje: „Bol som 
chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25,36). 
Kristus nielen dovoľuje, aby sa ho chorí 
dotýkali, ale si osvojuje ich biedy: „On 
vzal na seba naše slabosti a niesol naše 
choroby“ (Mt 8,17). Na kríži vzal Kristus 
na seba celú ťarchu zla a sňal „hriech 
sveta“ (Jn 1,29), ktorého je choroba iba 
následkom. 

„Chorých uzdravujte“ (Mt 10,8). Túto 
úlohu dostala Cirkev od Pána. Svätý Ja-
kub svedčí: „Je niekto z vás chorý? Nech 
si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad 

ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom 
mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého 
a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hrie-
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chov, odpustia sa mu“ (Jak 5,14-15). Cir-
kev verí a vyznáva, že medzi siedmimi 
sviatosťami je jedna sviatosť osobitne ur-
čená na to, aby posilňovala tých, čo sú 
skúšaní chorobou. Je to pomazanie cho-
rých.  

Sviatosť pomazania chorých má za 
cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, 
ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom 
ťažkej choroby alebo staroby.  

Vhodný čas na prijatie svätého poma-
zania isto nastáva vtedy, keď sa veriaci 
začína ocitať v nebezpečenstve smrti pre 
chorobu alebo starobu. 

Niekedy sa stretávame s názvom 
„posledné pomazanie“, no pomazanie 
chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa 
ocitajú v posledných chvíľach života. 
Kresťan môže prijať sväté pomazanie za-
každým, keď upadne do ťažkej choroby, 
a takisto aj vtedy, keď ho už prijal, ale 
choroba sa mu zhorší. Je vhodné prijať 
pomazanie chorých pred ťažkou operá-
ciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď 
sa ich slabosť stupňuje. 

Sviatosť pomazania chorých sa ude-
ľuje pomazaním na čele a na rukách (v 
rímskom obrade) alebo aj na iných čas-
tiach tela (v iných obradoch) olivovým 
alebo podľa okolností iným rastlinným 
riadne posväteným olejom, pričom sa iba 
raz hovoria slová: ´Týmto svätým poma-
zaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo 
nech ti Pán pomáha milosťou Ducha 
Svätého. Amen. A oslobodeného od hrie-
chov nech ťa spasí a milostivo posilní.´ 

Túto sviatosť môžu vysluhovať iba 
biskupi a kňazi.  

Veriaci nech povzbudzujú chorých, 
aby si zavolali kňaza a prijali túto svia-
tosť. 

Sviatosť pomazania chorých udeľuje 

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH 

SVIATOSTI 
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osobitnú milosť, ktorá chorého užšie 
spája s Kristovým utrpením pre jeho 
vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi, 
dáva mu posilu, pokoj a odvahu a aj od-
pustenie hriechov, ak sa nemohol vyspo-
vedať. Niekedy, ak to Boh chce, táto 
sviatosť umožňuje aj navrátenie telesné-
ho zdravia. V každom prípade toto po-
mazanie pripravuje chorého na prechod 
do Otcovho domu. 

Viatikum 

Tým, čo opúšťajú tento život, Cirkev 
poskytuje okrem pomazania chorých aj 
Eucharistiu ako viatikum („pokrm na 
cestu“).  

Pán hovorí: „Kto je moje telo a pije mo-
ju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v 
posledný deň“ (Jn 6,54). Eucharistia, 
sviatosť zosnulého a vzkrieseného Krista, 
je v tomto prípade sviatosťou prechodu 
zo smrti do života, z tohto sveta k Otcovi. 

Ďakujme Pánovi, že sa nad nami sklá-
ňa ako dobrý samaritán (Lk 10, 30-37), 
že on sám je lekárom i liekom na naše 
choroby, bolesti, ťažkosti. Prosme za 
všetkých chorých a trpiacich, aby 
v Kristovom kríži našli úľavu, posilu 
i uzdravenie. 

 
Z Katechizmus Katolíckej Cirkvi  

zostavila Marta Porubská 

Prečo sa v dnešnom svete rozvádza 
toľko rodín? Prečo toľko detí svojich rodi-
čov dokonca nepozná? Prečo je v našich 
rodinách toľko potratov? Prečo v našich 
vzťahoch, zvlášť vo vzťahu medzi mužom 
a ženou, je toľko problémov? 

Aký je zmysel a cieľ môjho života? 
Prečo som bol stvorený ako muž – ako 
žena? Aké je moje povolanie? 

Tieto a mnohé iné otázky boli pred-
metom prvého letného pobytu mladých, 
ktorý prebiehal od 11. do 29. júla 2011 
v Medžugorí – v „škole Panny Márie“. 
Účastníci sa venovali i katechézam Teo-
lógie tela od Jána Pavla II. 

Mladí z Ruska, Ukrajiny, Lotyšska a 
S lovenska  pobud l i  t r i  t ý ždne 
v modlitbovom spoločenstve Svetlo Má-
riino. Spoločne ako jedna rodina žili, 
modlili sa, pracovali a učili sa. Prostred-
níctvom posolstiev Panny Márie 
a vyučovania Teológie tela – učenie bla-
hoslaveného pápeža Jána Pavla II. 
o ľudskej láske v Božom pláne – sa sna-
žili nachádzať odpovede na otázky, kto-

ré hľadajú vo svojich srdciach.  

Mladí sa v škole Panny Márie učili spo-
ločnej i osobnej modlitbe, postiť sa srd-
com, rozjímať nad Božím slovom, odkrý-
vať tajomstvo Eucharistie i sviatosti zmie-
renia, a cez katechézy blahoslaveného pá-
peža Jána Pavla II. odkrývali poklady, 
ktoré sú ukryté v učení Ježiša Krista 
a Jeho Cirkvi. 

Jana Prudká 

Teológia tela – to je to, čo dá nádej 
každému osobne pochopiť svoju dôleži-
tosť a vážiť si ju v človeku, ktorý je te-
raz vedľa mňa – doma, v práci. Teoló-

gia tela nám dáva pochopiť, že ja 
a každý druhý človek, to je nezávislá 
osobnosť, ktorá je darom, veľkým da-

rom pre druhého...  
(Oľa – Ukrajina) 

Niekoľko myšlienok mladých: 
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Pozývame vás na: 

� Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine):  2. – 7.  10.  2011  

(Kontakt: Ondrej Valentin: e-mail: skristoftour@post.sk;  

   tel: +421  2 555 67 969, +421 903 712 534) 

 

Knižné publikácie a časopis Medjugorje si môžete objednať na adrese: Mariánske 
centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika alebo 
na http://www.marianskecentrum.sk 
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Iba cez našu modlitbu, pôst a osobný prí-
klad bude pre druhých oveľa ľahšie otvoriť 
svoje srdce pre pravdu, ktorú im Boh chce 

povedať cez nás. Spôsobom, ako žijem 
svoje povolanie, hovorím oveľa hlasnejšie, 

ako svojimi slovami. (Zane – Lotyšsko) 

Vždy si treba uvedomiť, že 
Pán nás stvoril takými, aký-
mi sme. Je to dôvod, prečo 

stvoril ženu takú, že má 
plodné a neplodné dni. Boh 
vie, s akými problémami sa 
človek potrebuje stretnúť, no 
ľudia vždy reptajú na Boha, 

žalujú sa na ťažkosti 
a používajú také metódy, 

ktoré sú proti Božej prírode. 
Používajú antikoncepciu, ro-
bia potraty – to všetko proti 
životu, človek zabíja život 

kvôli svojmu uspokojeniu... 
(Artur – Lotyšsko) 

Všetci ľudia – hneď po počatí v lone 
matky – sú pozvaní k svätosti. 

((Marinka – Ukrajina) 

Pochopil som...aké je prekrásne žiť čis-
totu, aké pekné je vidieť v druhom člo-
veku živého Boha a nielen telo, nástroj 
pre svoje potešenie. Ako je super vážiť 
si a chrániť seba, a pritom vedieť, že 

my môžeme dať seba hoci len o trochu 
lepšieho pre niekoho milovaného 
v mojom živote. (Toľa – Ukrajina) 

Prečo žiť v čistote pred manželstvom, to 
som možno vedela aj pred seminárom, ale 
tu som akosi hlbšie pochopila, že to nie je 
ľahké, no z druhej strany je to veľmi po-
trebné pre manželstvo... že život v čistote 
je veľkým požehnaním pre manželstvo. 

(Mária – Slovensko) 

Hodiny teológie tela a život v našom 
„spoločenstve“ mi pomohli viac pocho-
piť a pocítiť jednotu a harmóniu mojej 

duše a tela. (Ineta – Lotyšsko)  
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16. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE  

MANŽELSKÉ PÁRY 
 

  od 21. - 24. septembra 2011 v Medžugorí  

<<...Manželstvo – vo viere a s vierou...>>  
 

PROGRAM: 
 

Streda, 21. september 2011 
13:00   Registrácia účastníkov 
16:00   Úvod do seminára 
17:00   Večerný modlitbový program v kostole 

(ruženec, sv. omša) 
21:00   Adorácia 
  
Štvrtok, 22. september 2011 
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, 23. september 2011 
06:30   Modlitba na Križevci 
10:00   Prednáška, rozhovor  
12:00   Tichá adorácia 
14:00   Prednáška, rozhovor  
16:00   Príprava na sviatosť zmierenia pred  
vyloženou Oltárnou sviatosťou 
17:00   Večerný modlitbový program v kostole 

(ruženec, sv. omša, poklona Kristov-
mu krížu) 

 
Sobota, 24. september 2011 
08:00 Modlitba na Podbrde – Vrchu zjave-

nia 
11:00   Záverečná sv. omša  

Prednášateľom seminára je prof. Ljilja Vokić — Prof. Ljilja Vokić sa narodila 
v Ljubušách (BiH). Vyrastala v kresťanskej rodine spoločne so štyrmi sestrami a jedným bratom. 
Je vydatá, má päť detí. V r. 1972 ukončila štúdium literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity v 
Záhrebe. Po skončení pracovala najskôr vo svojom rodnom meste, neskôr odišla do Záhrebu. Je 
riaditeľkou známeho VII. gymnázia. Počas dvoch volebných období vlády Chorvátskej republiky 
(1994 - 1995, 1995 - 1998) zastávala post ministerky školstva a športu. Je aktívna v organizá-
ciách, ktoré sú založené na kresťanskom svetonázore. Predniesla početné prednášky o výchove 
detí v rodine, škole a Cirkvi. Pri vystúpeniach na verejnosti často poukazuje aj na svoj osobný 
vzťah s Medžugorím. 

Seminár sa uskutoční v Medžugorí. Prednášky budú prebiehať v dvorane za kostolom. Poplatok 
na krytie nákladov seminára je 40 € za jeden manželský pár. Svoje prihlášky môžete zaslať e-
mailom na adresu:  
seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom 
na tel. č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić). 
Odchod zo Slovenska zabezpečuje CK Gospa Tra-
vel. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: 
v.chromek@zoznam.sk   alebo na tel. čísla: 
0902 373 505, 0903 387 800, 0907 563 317.  Po-
čet účastníkov je z priestorových dôvodov obme-
dzený, preto vás prosíme, aby ste svoje prihlášky 
zaslali čo najskôr. Takisto prosíme všetky zúčast-
nené manželské páry seminára, aby si ubytovanie 
v Medžugorí zabezpečili samostatne.  
Odporúčame priniesť si so sebou slúchadlá a malé 
rádio s FM frekvenciou, Bibliu. 
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Koordinátorom seminára je fra Miljenko Šteko. 



 

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.  

Ak je to možné, členovia v tento deň 
organizujú modlitbové stretnutie, mod-

lia sa tri ružence, slávia svätú omšu, 
adoráciu, prečítajú rozjímanie z časopi-
su. Počas celého mesiaca sa modlíme 

na úmysel uvedený v časopise. 

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa do-
hody 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 Nepoškvrnené-

mu srdcu Panny Márie. 

    Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe, alebo pravidelne dostávať časopis SM, 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 modlitbové spolo-

čenstvo, jeho členovia chcú kráčať ces-
tou svätosti, ktorou nás vedie v tejto 
dobe Mária. Svedectvom života chcú 

prinášať Ježiša – Svetlo sveta, vo svetle 
evanjelia a posolstiev Panny Márie to-
muto svetu; obnovovať život viery vo 

farských spoločenstvách. 

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

ČASOPIS „SVETLO MÁRIINO“ 

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, Tadži-
kistane, Pakistane, Rumunsku, Indii, USA, Ne-

mecku, na Slovensku a v Českej Republike. 

Časopis vychádza každý mesiac od de-
cembra 2004 potom, ako Panna Mária dá po-
solstvo 25-teho v mesiaci. Časopis rozosiela-
me cez internet, vychádza v ruštine, sloven-

čine, angličtine, ukrajinčine, nemčine, 
v litovskom a lotyšskom jazyku.  

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť  vo svojom 
srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte 

môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôle-
žitý, preto, milé deti, modlite sa a radujte sa 
so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo 

a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlit-
bové skupiny sú mocné a cez ne môžem vi-

dieť, milé deti, že Duch Svätý pôsobí vo svete. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

25.6.2004 
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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 potre-

buje pri prvom spustení zaregistrovať /je potrebné 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 /vcelku/ je vítané a povole-
né, pri kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v inom kon-
texte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie sú-

hlasu. Kontaktujte nás na adrese: gospa3@gmail.com.  

RUSKO 
Oľga Knazjeva 

tel.fax: + 7 3472 771 617 
tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

 

UKRAJINA 
Duda Miroslav 

tel. mob: + 380 505 026 414 
posmishka@bk.ru 

 

LITVA 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 
mirija3@gmail.com 

 

LOTYŠSKO 
Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com   

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  
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. mob: + 421 905 412 040 
marta@maria.sk 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

MEDŽUGORIE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
          tel. mob:   + 387 63 682 620 

gospa3@gmail.com 

 

LOTYŠSKY: 
www.medjugorje.lv 

 

LITOVSKY: 
www.medjugorje.lt 

 

ANGLICKY: 
www.medjugorje.net 

NEMECKY: 
www.medjugorje.de 

 

SLOVENSKY: 
www.gospa.sk 

 

ČESKY: 
 www.medju.com 

 

RUSKY:  
www.medjugorje.ru 

 

UKRAJINSKY: 
www.medjugorje.com.ua  

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. 
vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať 

vyjadrenia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, 
posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise 

hodnotu len ľudského svedectva. 

ŽIVÉ VYSIELANIE  
VEČERNÉHO PROGRAMU  

O MEDŽUGORÍ V RÔZNYCH JAZYKOCH: 

KOORDINÁTORI  
SMSMSMSMSMSMSMSM 
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Časopis „Svetlo Máriino“ v rôznych jazykoch môžete nájsť  
na www.gospa.sk v rubrike CASOPIS. 
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