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„DDDDrahé deti! 

Aj dnes vás s radosťou pozývam – otvorte svoje srdcia                
a počúvajte moje pozvanie. Nanovo vás chcem priblížiť                  
k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, kde nájdete útočište                 
a pokoj. Otvorte sa modlitbe, až kým sa vám nestane 
radosťou. Skrze modlitbu vám Najvyšší dá hojnosť milostí               
a stanete sa mojimi vystretými rukami v tomto nepokojnom 
svete, ktorý túži po pokoji. Milé deti, svojimi životmi 
dosvedčujte vieru a modlite sa, aby viera zo dňa na deň 
rástla vo vašich srdciach. Ja som s vami.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. február 2012, Medžugorie 

„DDDDrahé deti! 

Som s vami taký dlhý čas a už tak dlho vám poukazujem na 

Božiu prítomnosť a na Jeho bezhraničnú lásku a chcem, aby 

ste ju všetci spoznali. A vy, deti moje? Vy ste aj naďalej 

hluchí a slepí, kým hľadíte na svet okolo seba, nechcete 

vidieť, kam ide bez môjho Syna. Odmietate ho, a on je 

prameňom všetkých milostí. Kým vám hovorím, počúvate 

ma, ale vaše srdcia sú zatvorené a nepočujete ma. Neprosíte 

Ducha Svätého, aby vás osvietil. Deti moje, pýcha zavládla. 

Ja vám ukazujem pokoru. Deti moje, zapamätajte si, len 

pokorná duša žiari čistotou a krásou, lebo spoznala Božiu 

lásku. Len pokorná duša sa stáva rajom, lebo v nej je môj 

Syn. Ďakujem vám! Opäť vás prosím, modlite sa za tých, 

ktorých si vyvolil môj Syn, sú to vaši pastieri.“  
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Aj v tomto posolstve nás Božia 
Matka pozýva, aby sme otvorili svoje 
srdcia a uši jej pozvaniu a láske. Pozýva 
nás otvoriť sa modlitbe, až kým sa nám 
nestane radosťou. V prírode vidíme, ako 
sa kvet otvára slnku, aby od neho prijal 
svetlo a teplo, a tak rozkvitol a bol 
krásny. Kvet vystavený slnečným lúčom 
môže zostať na žive. Takisto je dôležité, 
aby sme sa aj my skrze modlitbu 
vystavili Najvyššiemu a iba vtedy 
môžeme očakávať, že sa aj naše srdce 
otvorí. 

V priebehu uplynulých rokov sme 
mnohokrát počuli v posolstvách Panny 
Márie takmer rovnaké a opakujúce sa 
slová. Aj keď ich vždy znova počujeme, 
sú pre nás podnetom, aby sme si 
položili otázku: prečo ich opakuje a 
prečo ich znova hovorí? Isté je, že ich 
opakuje, lebo vidí, že sme zatvorení a že 
modlitba je v kríze. V každom jej 
posolstve si môžeme všimnúť a naučiť 
sa niečo, čo je pre nás potrebné a 
dôležité. Učí nás, že Najvyšší nám udelí 
milosť iba skrze modlitbu. Modlitba je 
cesta, po ktorej k nám prichádza Boh. 
No nemôžeme a nesmieme zostať iba pri 
tom a byť pasívnymi príjemcami 
milosti. Keď prijmeme milosť, je 
nevyhnutné, aby sme o nej aj svedčili. 
Pravdivosť prijatej milosti je zrejmá z 
vydávan ia  svedec tva  d ruhým. 
Vydávanie svedectva druhým musí byť 
vždy v pokore, láske a slobode. To sú 
zároveň aj kritériá, podľa ktorých 
vidíme, či svedectvo pochádza z Božieho 
Ducha alebo nie. 

Panna Mária nikdy netlačí na našu 
slobodu a vôľu, ale vždy nás 
povzbudzuje, prosí a pozýva, pretože 
chce naše dobro. Takisto by sme ani my 
nemali robiť nátlak na druhých, ale v 
pokore, trpezlivosti a láske svedčiť 
druhým. V tom nám je príkladom 
Panna Mária, ktorú nám samotný Boh 
daroval za vzor, ktorý sa oplatí 
nasledovať, aby sme odkryli plnosť 
šťastia a zmysel života. 

Každý človek v sebe pociťuje túžbu 
po šťastí. Ale ktorá je tá správna túžba 
na vyplnenie prázdnoty, ktorú v sebe 
nosíme? Na túto otázku nám môže                 
a chce dať odpoveď Panna Mária. 

OTVORTE SVOJE SRDCIA 
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...Pannu Máriu nám daroval  
samotný Boh za vzor, ktorý 

sa oplatí nasledovať, aby sme  
odkryli plnosť šťastia  

a zmysel života... 



Pozýva  nás ,  aby  sme  v  j e j 
Nepoškvrnenom Srdci našli útočište a 
pokoj. Ak sám Boh našiel útočište a 
pokoj v jej srdci, potom ho určite  
môžeme nájsť aj my. 

Keď sa modlíme, zakusujeme rôzne 
ťažkosti - roztržitosť, myšlienky, ktoré 
prichádzajú, osoby, situácie, ktoré nám 
chcú zabrániť v modlitbe. V takýchto 
situáciách je dôležité vydržať a byť pred 
Bohom úprimný. Povedz mu: „Bože, ja 
ti neviem otvoriť srdce. Neviem ani 
prečo sa pred tebou zatvorilo. Ty, Pane, 
pozri na moju túžbu a pomôž mi svojou 
milosťou, aby som sa ti otvoril.“ 

Iba skúsenosť lásky, tj. skúsenosť, 
že sme milovaní, môže otvoriť naše 
srdce. Veríme tomu, od koho cítime, že 
nás miluje a počúvame i robíme, čo 
nám tá osoba hovorí. Tak je tomu aj v 
živote viery. Otvoriť sa môžeme tomu, 
koho dostatočne poznáme a komu 
veríme. Pannu Máriu poznáme zo 
skúsenosti druhých, ale aj my sami ju 
môžeme osobne spoznať a zakúsiť jej 
materinskú lásku. Aj my môžeme 
osobne zakúsiť čistotu a krásu jej 
Nepoškvrneného Srdca, v ktorom 
nachádzame útočište    a pokoj.  

Existuje len jeden spôsob a cesta                 
k spoznávaniu a stretnutiu sa s Pannou 
Máriou, a to je modlitba. Modlitba a 
viera idú vždy spoločne. Viera sa sýti 
modlitbou. Bez modlitby aj naša viera 
pomaly slabne a vytráca sa. 

Francúzky spisovateľ Charles Peguy 
spomína v jednom svojom diele najväčší 
skutok viery svojho života. Takto 
opisuje svoju vlastnú skúsenosť v tretej 
osobe: „Istý človek mal tri deti, 
ktoré jedného nešťastného dňa ťažko 
ochoreli. Jeho žena kvôli tomu veľmi 
trpela. Bola v šoku, od bolesti sa 
takmer pomiatla. Prestala aj rozprávať. 
Bola ako ranené zviera. Ale on, muž a 
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otec, sa nebál hovoriť. Vedel, že takto to 
ďalej ísť nemôže. Vtedy nabral odvahu. 
Sám sa tomu zadivil. Skutočne to bola 
veľká odvaha. 

V modlitbe vzal do náručia trojicu 
detí a vložil ich do rúk ich skutočnej 
Matky a Orodovníčky. V tej chvíli zažil, 
ako sa ich pravá, skutočná Matka smeje 
a tvári sa, že sa hnevá. Hovorila, že ich 
je priveľa a že jej vypadnú z rúk. Ale 
napriek tomu, samozrejme v modlitbe, 
vzal všetky tri deti a pokojne ich vložil 
do rúk tej, ktorá je plná všetkých bolestí 
tohto sveta. Bola to Blahoslavená 
Panna. Hovoril jej: „Pozri, dávam ti ich                     
a utekám preč, aby si mi ich nevrátila. 
Nechcem ich viac a odteraz sa musíš               
o ne starať a myslieť na ne ty.“ Bol to 
naozajstný skutok odvahy. Od toho dňa 
sa všetko začalo zlepšovať, pretože to 
bola Blahoslavená Panna, ktorá sa o 
deti starala.“        

Zdá sa nám to také odvážne a 
jednoduché. Žiaľ, aj napriek tomu tak 
nekonáme. 

A Panna Mária nás v tomto posolstve 
pozýva, aby sme urobili odvážny a 
jednoduchý skutok viery a rozhodnutia, 
aby sme zakúsili plnosť a zmysel života. 

Blahoslavená Matka Terézia hovorila: 
„Ako môžeme ľahko zvíťaziť nad 
Bohom? Iba sa mu odovzdáme a on je 
náš. Potom už nič viac nemôže byť naše, 
iba Boh. A on je všetko. Úplné 
odovzdanie sa znamená: Aj keď ma 
rozkrája na kúsky, zvolám k nemu: 
´Každý kúsok je tvoj!´“  

Nech nás Panna Mária svojim 

...Existuje len jeden spôsob  
a cesta k spoznávaniu  

a stretnutiu sa s Pannou  
Máriou, a to je modlitba... 



DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 
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Matka nás volá s radosťou prijať jej 
pozvanie k prisľúbenému víťazstvu, keď 
nám hovorí: „Nanovo vás chcem priblížiť 
k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“ Chce 
nám odhaliť tajomstvá svojho Srdca, 
ktoré je stále upriamené na Ježiša. Je                
v ňom Boh, náš pokoj a jediný poklad, 
ktorý chce ako dedičstvo darovať svojim 
deťom.  

V Máriinom srdci je modlitba. Ona je 
stále spojená s Ježišom, pozerá sa na 
Neho. Keď sa priblížime k jej Srdcu, ona 
nás naučí modliť sa srdcom. My sme 
viac zahľadení na seba, svoje problémy, 
ťažkosti, pozemské starosti. Otvoriť 
srdce v modlitbe znamená nenechať si 
nič pre seba, všetko zdieľať s Otcom, 
Priateľom, Matkou... 

Ak sa modlíme s Máriou, v ozvene 
našich slov je jej modlitba k Otcovi. Jej 
odpoveďou je: „Urobte všetko, čo vám 
povie!“ (Jn 2, 5) 

Pri modlitbe nás Najvyšší obdaruje 
hojnosťou milostí a pochopíme, že sme 
pozvaní stať sa apoštolmi. Nemôžeme si 
nechať Ježiša pre seba. Tak ako sa 
ponáhľa Mária, aby nám slúžila, 
ponáhľajme sa i my, jej apoštoli. Bl. 
Ján Pavol II, Matka Terézia, sv. Serafim 
Sarovský, sv. Maximilián Kolbe, 
zástupy milujúcich Pána skrze Máriu, 
ktorých mená ani nepoznáme, nás 
čakajú vo večnosti. Zasvätili sa Márii 
nie preto, aby sa iba modlili, nie len 
preto, aby o nej rozprávali druhým. Zo 
svedectva ich života vidíme, ako pôsobí 
hojnosť milostí a ich odovzdanie sa 
Pánovi prostredníctvom Nepoškvrnenej. 
Stretnutie s nimi mení ľudí a 
prostredníctvom nich spoznávajú Božiu 
lásku. To je tá hojnosť milostí, o ktorej 

Nepoškvrneným Srdcom vedie k plnosti 
života. 

Modlime sa: Svätá Mária - žena na 
ceste, ó, ako sa chceme na svojich 
strastiplných cestách podobať tebe! 
Pútnici sme, ako i ty. Niekedy nám v 
našich cestovných taškách chýba mapa, 
ktorá dáva zmysel našim cestám. 
Prosíme ťa, posilňuj našu vôľu žiť. Daj, 
aby naše cesty boli také, aké boli tvoje - 
nástroje stretnutia s ľuďmi, a nie 
„ i z o l ač n é  p ásk y“ ,  k to r ý m i  s i 
zabezpečujeme aristokratickú samotu. 
Vezmi nás za ruku; a keď uvidíš, že sme 

zišli z pravej cesty, zastav sa, 
ó  naj láskave jš ia Samar i tánka,                  
a nalej na naše rany olej útechy a víno 
nádeje! A opäť nás priveď na správnu 
cestu. Pomôž nám, aby sme z hmly tohto 
slzavého údolia, v ktorom sa hromadí 
naša bieda, upriamili pohľad na vrchy, 
odkiaľ nám príde pomoc. Vtedy aj na    
našich cestách zaznie najkrajší 
chválospev – „Magnifikat“, tak ako sa to 
stalo v jednu dávnu jar na júdejských 
kopcoch, keď si po nich stúpala, aby si 
navštívila Alžbetu. (Tonino Bello) 

Fra Ljubo Kurtović 

...Keď sa priblížime  
k jej srdcu, ona nás naučí 

modliť sa... 

* * * 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 4. 2. 2012. 

V tento mesiac sa budeme modliť za 

DAR ODVAHY VYDÁVAŤ SVEDECTVO VIERY. 
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nám hovorí Mária. 

Mária nás volá stať sa jej vystretými 
rukami, lúčom svetla. Ona chce milovať 
našim srdcom, potrebuje nás. Aj v 
posolstve z 25. novembra 1990 nám 
hovorí: „Dnes vás pozývam, aby ste s 
láskou a z lásky ku mne a svojim a 
mojim bratom a sestrám konali skutky 
milosrdenstva. Drahé deti, všetko, čo 
robíte iným, robte s veľkou radosťou a 
pokorou pred Bohom. Som s vami a 
každý deň predkladám Bohu vaše obety 
a modlitby za záchranu sveta.“  

Mária nemá nikoho iného, iba nás. 
Nanovo sa jej odovzdajme, prijmime 
svoju ohraničenosť a biedu. Učme sa 
láske v Máriinej škole modlitby a 
slúženia. 

Modlime sa: Mária, Matka, s 
vďačnosťou prijímame tvoje pozvanie 
priblížiť sa k tvojmu Srdcu. Ono je 
skutočne naším útočišťom, bezpečným 
úkrytom v búrkach nášho života. Mária, 
s tebou sa chceme modliť, pomôž nám 
otvárať sa    Otcovi a dôverovať mu, ako 
ty. Daruj nám tvoju nežnosť a vnímavosť 
na potreby blížnych, aby mohli zakusovať 
t v o j u  m i l u j ú c u  p r í t o m n o s ť 
prostredníctvom nás.  

      Terézia Gažiová 

...Ak sa modlíme s Máriou,  
v ozvene našich slov je jej 

modlitba k Otcovi.. 



  OTVORTE SA MODLITBE... 

...Zmysel svojho života objavíte, 
keď objavíte v modlitbe Boha. 
Preto, milé deti, otvorte dvere 
svojho srdca a pochopíte,                     
že modlitba je radosť,                          
bez ktorej nemôžete žiť...                   
(25. júl 1997) 

...Drahé deti, prosím vás - 
otvorte sa a začnite sa modliť! 
Modlitba sa vám stane 
radosťou: keď začnete, 
modlitba vám nebude nudnou, 
lebo sa budete modliť                              
z radosti... (20. marec 1986 ) 

...Milé deti, otvorte svoje 
srdcia a dajte mi všetko,                      
čo je v nich: radosti, trápenia, 
každú, aj tú najmenšiu bolesť, 
aby som ju mohla odovzdať 
Ježišovi, aby on svojou 
nesmiernou láskou zapálil                 
a premenil vaše trápenia                
na radosť svojho 
zmŕtvychvstania. Preto vás, 
milé deti, teraz osobitným 
spôsobom pozývam, aby sa 
vaše srdcia otvorili modlitbe, 
aby ste sa skrze modlitbu stali 
Ježišovými priateľmi... 
(25. február 1999) 

...Vaše srdcia, milé deti,                   
nie sú pre mňa úplne 

otvorené, preto vás znovu 
pozývam, aby ste sa otvorili 

pre modlitbu,                                       
aby vám Duch Svätý                             
v modlitbe pomohol,                          

aby vaše srdcia boli z mäsa,                 
a nie z kameňa...  

(25. jún 1996) 

...Dnes vás pozývam,                      
aby ste sa otvorili modlitbe. 
Nech sa vám modlitba stane 
radosťou. Obnovte modlitbu 

vo svojich rodinách                               
a vytvárajte modlitbové 

skupiny, a tak budete prežívať 
v modlitbe radosť                                  

a spoločenstvo...  
(25. september  2000) 
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...Dnes vás pozývam,                         
aby ste sa zjednotili s Ježišom              
v modlitbe. Otvorte mu svoje 
srdce a darujte mu všetko,                     
čo je v ňom: radosti, smútok                  
i choroby...  (25. marec 2002)  



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

Milovať vrúcnou láskou 

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste vo svojom 
živote uskutočňovali lásku k Bohu a blížnemu. 
Bez lásky, drahé deti, nemôžete nič. Preto vás, 
drahé deti, pozývam, aby ste uskutočňovali     
lásku medzi sebou navzájom. Len tak budete 
môcť milovať a prijímať mňa aj všetkých okolo 
vás, ktorí prichádzajú do vašej farnosti. Všetci 
skrze vás pocítia moju lásku. Preto vás prosím, 
drahé deti, začnite oddnes milovať vrúcnou     
láskou; láskou, ktorou vás ja milujem. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (29. máj 1986) 

Slavko Barbarić, OFM 
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Vyslovené slovo má už svoj účinok. 
Slovom môžeme potešovať, poradiť, 
povzbudiť, opätovať dôveru, žiadať o 
odpustenie. Slobodne môžeme povedať, že 
aj človek, ja, ty, každý z nás: je slovo. Čím 
bližšie je nám naše slovo, čím viac 
vychádza z hĺbky nášho bytia, tým je nám 
podobnejšie. Boh je Slovo. A to Slovo je 
Boh, lebo Slovo vyjadruje Božiu podstatu. 
Aj človek je slovo. Otázkou je, nakoľko je 
človek spätý so svojím slovom. Pekné slovo 
znie pekne, ale nesie v sebe aj veľké 
nebezpečenstvo. Ak pekné slovo nie je 
potvrdené skutkami, správaním, potom sa 
stáva dvojsečným mečom. V takomto 
nebezpečenstve sa zvlášť nachádza slovo 
láska. Preto hovoriť o láske a nemilovať 
zanecháva za sebou rany, sklamanie, 
vzburu, ba dokonca i násilie. Plodom slova 
´láska´, ktoré je sprevádzané skutkami, je 
vždy pokoj. 

Mária sa aj v tomto posolstve prejavuje 
ako MATKA. Dáva nám do rúk kľúč, 
ktorým sa môžu otvoriť ľudské srdcia. Ak 
ten kľúč neprijmeme, v živote nič 
nedosiahneme. Ale ak ho vrúcne prijmeme, 
vtedy bude pre nás všetko možné. Láska 
má svoje zákony. Potrebujeme milovať seba 
i ľudí okolo seba. A to bez rozdielu. Kto 
nemiluje svojich blížnych, nemôže milovať 
Boha ani ľudí, ktorých stretáva. Aby sme 

to lepšie pochopili, mohli by sme povedať: 
kto neurobí prvý krok, nemôže urobiť ani 
druhý, a už vôbec nie tretí.  

Láska k Bohu hlboko súvisí so 
vzájomnou láskou. Boha môžeme milovať, 
lebo milujeme blížnych. A blížnych 
milujeme darom božskej lásky. Práve toto 
je veľkou túžbou Panny Márie. Ona vie, že 
pútnici, jej drahé deti, budú prichádzať. 
Chce farnosť vychovať, aby ich prijímala 
tou istou láskou, ktorou ich ona miluje. 
Pravdepodobne nechápeme, koľko ešte 
potrebujeme v láske rásť. No môžeme sa 
viac modliť. Nechať sa milovať – to je veľká 
milosť. Môcť milovať a odovzdávať lásku 
druhým – to je veľký dar. Môcť milovať 
aj tých, ktorí sa nechcú nechať milovať, je 
úlohou kresťanskej lásky. 

„A právom si to myslím o vás všetkých, 
veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci 
máte účasť na mojej milosti tak v mojich 
okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní 
evanjelia. Boh mi je svedok, ako po vás 
všetkých túžim srdcom Krista Ježiša.                 
A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz 
viac rástla v pravom poznaní a vo 
všestrannom chápaní, aby ste vedeli 
rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí                  
a bez hany pre Kristov deň...“  

(Flp 1, 7 - 10) 



Často sa vo svojom živote, či už pri 
pozorovaní prírody, stretnutí s rôznymi 
ľuďmi alebo situáciami, ktoré mi Boh              
v živote posiela, zamýšľam, aká 
„obdivuhodná pre mňa je Božia múdrosť; 
je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť“ (Ž 
139, 6). 

Sväté písmo nám hovorí, že Boh 
„svojou múdrosťou postavil svet“ (Jer 10, 
12). „Prv, ako všetko, bola stvorená 
múdrosť“ (Sir 1, 4).V knihe Prísloví 
čítame: „Od večnosti som ustanovená, od 
počiatku, prv ako povstal svet“ (Prís 8, 
23). 

Cirkev tiež medzi ľudskými čnosťami 
na prvom mieste uvádza rozvážnosť. 
Latinský názov tejto čnosti „prudentia“ sa 
prekladá tiež ako múdrosť, opatrnosť, 
prezieravosť, obozretnosť.  

Pamätám si na mnohé situácie a 
momenty, keď som stála pred rôznymi aj 
vážnymi rozhodnutiami. V takýchto 

chvíľach je veľmi dôležitá rozvaha           
a múdrosť i rady rozvážnych ľudí.  

Človek sa niekedy nachádza                
v situáciách, ktoré spôsobujú, že morálny 
úsudok je menej istý a rozhodovanie je 
ťažké. Musí však vždy hľadať to, čo je 
správne a dobré, a rozoznávať Božiu vôľu 
vyjadrenú v Božom zákone. 

Aby to človek dosiahol, snaží sa 
vysvetľovať fakty, skúsenosti a znamenia 
čias pomocou čnosti rozvážnosti, rady 
rozvážnych ľudí a s pomocou Ducha 
Svätého a jeho darov. 

Rozvážnosť je čnosť, ktorá uschopňuje 
praktický rozum, aby vo všetkých 
situáciách rozoznával, čo je pre nás 
skutočným dobrom, a volil správne 
prostriedky na jeho vykonanie. 
Rozvážnosť je „správna norma konania“, 
píše sv. Tomáš po Aristotelovi. 
Rozvážnosť sa nemá zamieňať s 
bojazlivosťou alebo strachom, „veď Boh 

n á m  n e d a l  D u c h a 
bojazlivosti, ale Ducha sily, 
lásky a rozvahy“ (2 Tim 1, 7), 
ani s dvojtvárnosťou alebo 
p r e t v á r k o u ,  p r e t o ž e 
„múdrosť, ktorá je zhora, je 
predovšetkým cudná, potom 
upokoju júca,  skromná, 
zmierlivá, plná milosrdenstva 
a  d o b r é h o  o v o c i a , 
nepochybujúca a bez 
pretvárky“ (Jak 3, 17).  
Sv. apoštol Peter nás vyzýva: 
„Buďte rozumní, pokorní      a 
bdejte na modlitbách“ (1 Pt 4, 
7), pretože rozvážnosť 
bezprostredne riadi úsudok 
svedomia. Rozvážny človek 
rozhoduje o svojom správaní 
a usporadúva ho podľa tohto 
úsudku. Keďže „múdrosť 
udeľuje Pán, z jeho úst 
pochádzajú poznanie a 

ČNOSŤ ROZVÁŽNOSTI 

ČNOSTI 

„Buďte rozumní, pokorní  
a bdejte na modlitbách“ (1Pt 4, 7).  
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rozumnosť“ (Prís 2, 6), sv. apoštol Jakub 
nás povzbudzuje: „Ak niekomu z vás 
chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, 
ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, 
a dostane ju“ (Jak 1, 5). Deň čo deň 
stojíme všetci pred menšími či väčšími 
rozhodnutiami, a každý z nás potrebuje 
múdrosť, rozvahu. Boh aj nám dnes 
hovorí: „Ak budeš napínať ucho za 
múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, 
keď budeš vzývať     rozumnosť, dovolávať 
sa svojím hlasom umnosti, rozvaha bude 
bedliť nad tebou a rozumnosť ťa bude 
strážiť, bo sa ti múdrosť nasťahuje do 
srdca a tvoju dušu blažiť bude 
poznanie“ (Prís 2, 2-3; 10-11). „Múdrosť 
získať si je nad všetky perly“ (Jób 28, 
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18b). Vďaka tejto čnosti aplikujeme 
morálne zásady bez omylu v jednotlivých 
prípadoch a prekonávame pochybnosti o 
dobre, ktoré treba robiť, a o zle, ktorému 
sa treba vyhnúť . 

V mesiaci február slávime spomienku 
na Pannu Máriu Lurdskú. Vyprosujme si 
od Pána, spolu s Božou Matkou, ktorej 
Cirkev dáva titul „panna najmúdrejšia“    
a „sídlo múdrosti“, čnosť rozvážnosti, nech 
„nás naučí rátať naše dni, aby sme našli 
múdrosť srdca“ (Ž 90, 12). 

zostavila Marta Porubská 

Zdroje:   

•     Katechizmus Katolíckej cirkvi 
•     Sväté písmo 

 
Bože mojich otcov a Pane milosrdenstva, 

    ty si všetko urobil svojím slovom  
a v svojej múdrosti si stvoril človeka,  

    aby vládol nad tvormi, ktoré si ty urobil,  
aby sväto a spravodlivo riadil svet  

    a s priamym srdcom uplatňoval svoju moc.  
Daj mi múdrosť, prísediacu na tvojom tróne,  

    a nevylučuj ma spomedzi svojich detí,  
lebo ja som tvoj sluha a syn tvojej služobnice,  

    človek slabý a krátkeho života 
    a neschopný pochopiť právo a zákon.  
Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý,  

    a chýbala by mu tvoja múdrosť, 
    nebol by ničím. 

S tebou je múdrosť, ktorá pozná tvoje diela,  
    ktorá bola pri tom, keď si tvoril svet,  

a vedela, čo tvojim očiam lahodí 
    a čo je správne podľa tvojich príkazov.  

Vyšli ju zo svojich svätých nebies, 
    pošli ju z trónu svojej velebnosti,  

aby bola so mnou a so mnou pracovala,  
    aby som vedel, čo sa ti páči.  
Lebo ona vie a chápe všetko, 

    ona ma bude rozvážne viesť pri mojich skutkoch  
    a bude ma chrániť svojou slávou. 

(Múd 9, 1-6. 9-11) 
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hriechov a návykov, proti ktorým som bola 
dovtedy bezmocná. Pomaly som začala 
chápať, že naša rodina potrebuje 
odpustenie a uzdravenie... Začala som sa 
viac modliť a postiť. O rok neskôr prišla do 
Medžugoria moja mama, a hoci aj dovtedy 
sa zvykla modliť, niečo sa zmenilo... 

V priebehu ďalších dvoch rokov moji 
rodičia išli na púť do Levoče, Krakova, 
Čenstochovej, čo bolo pre mňa veľkým 
prekvapením, lebo otec chodieval do 
kostola zriedka. 

Pred dvoma rokmi pred Vianocami sa 
mi otec zdôveril s niečím, čo ho celé roky 
trápilo. Pochopil, že jediná cesta je ísť na 
spoveď. Už vtedy sa vrátil domov šťastný, 
no nedokázal prestať piť. 

Začiatkom januára som navštívila 
spoločenstvo, kde sa stretávajú abstinujúci 
alkoholici a príbuzní alkoholikov. Veľmi 
silno na mňa zapôsobili svedectvá 
alkoholikov, ako aj  odhodlanie príbuzných 
zrieknuť sa alkoholu na celý život a pomôcť 
tak tým, ktorí si už nemôžu sami pomôcť. 
V ten deň som sa rozhodla obetovať jeden 
rok bez alkoholu za môjho otca. V tom čase 
som sa za neho veľa modlila, hľadala som 
cestu, ako mu pomôcť. On sám už prosil 
o pomoc. Vedela som, že ja mu svojimi 
silami pomôcť nedokážem. Myslela som, že 
by bolo dobré dať za neho odslúžiť sv. 
omše, no nemala  som peniaze. Vtedy 
prišla za mnou jedna priateľka a priniesla 
mi kartičku, na ktorej bol uvedený dátum: 
1.-30. apríl, kedy sa budú za môjho otca 
slúžiť sv. omše. 

O dva mesiace neskôr, v marci, som 
odchádzala do Medžugoria, aby som 
darovala rok Panne Márii. Odišla som 
z práce, zanechala som svoju rodinu, v 
nádeji, že ak budem ďaleko, ale blízko pri 
Pánovi, pomôžem im viac. Celý apríl som 
sa modlila za otca. Koncom mesiaca nás 
prosila jedna známa, aby sme sa modlili za 
pútnikov, ktorých bude  v máji v Medžugorí 

Rada by som sa s vami podelila, ako 
Panna Mária skrze Medžugorie zmenila          
život našej rodiny. Narodila som sa dobrým 
veriacim rodičom, mám troch bratov. 
Všetko bolo v poriadku až do doby, keď otec 
začal piť. Toto obdobie pitia trvalo viac ako 
20 rokov. Vyrástla som v realite 
alkoholizmu. Zvykla som si preberať 
zodpovednosť za problémy iných. Ako 
„správny“ kresťan som si myslela, že 
finančnou pomocou a riešením problémov 
za mojich rodičov pomáham, aby sa naša 
rodina nezosypala... 

V roku 2007 som prišla do Medžugoria 
prvýkrát. Vtedy som bola na generálnej 
spovedi a môžem povedať, že môj život sa 
zmenil. Boh ma oslobodil z mnohých 

MÁRIA - NÁDEJ PRE MOJU RODINU 
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 Pozývame vás na: 

� 19. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja 
a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín: 4. – 8. 3. 2012 

� 17. Medzinárodný seminár pre kňazov: 9. – 14. 7. 2012 

� 23. Medzinárodné stretnutie mladých - Festival mladých: 1.  - 6. 8. 2012 

� 13. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 19. – 22. 9. 2012 

� Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine):   
19. – 24. 2. 2012  

 (Kontakt: : Vladimír Chromek: +421903387800, e-mail: v.chromek@zoznam.sk) 
  30. 9. – 5. 10. 2012  
 (Kontakt: Ondrej Valentín: e-mail: skristoftour@post.sk;  tel: +421255567969, +421903712534) 

Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie si môžete 
objednať na adrese: Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2,        

811 01 Bratislava, SR alebo na http://www.marianskecentrum.sk 

MEDŽUGORIE  
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no v ten deň poprosil mamu, aby mu dala 
na retiazku medailón Panny Márie z 
Medžugoria. Od toho dňa nepije alkohol. 
Začal častejšie prichádzať na sv. spoveď a 
na sv. omšu.  Neviem povedať, čo je v jeho 
srdci, ale vidím veľkú zmenu. A mne v tom 
čase Boh dal toto slovo: „Vo vašich dňoch 
vykonám čin, že neuveríte, keď vám to 
rozpovedia.“ (Hab 1, 5b) A keďže viem, aká 
zákerná choroba je alkoholizmus, že stačí 
okamih a človek môže znovu padnúť, bolo 
pre mňa naozaj ťažké uveriť... uveriť 
v zázrak! 

Koncom augusta sa ženil môj brat; 
v našom byte bolo toľko alkoholu ako 
nikdy predtým, a môj otec bol pokojný, 
alkoholu sa ani nedotkol... a po mnohých 
rokoch som videla svojho skutočného otca. 
Som si istá, že to Kráľovná pokoja mu dala 
pokoj do srdca. 

Viem, že sme iba na začiatku, ale Boh je 
s nami, a to mi dodáva nádej a odvahu. 
Každý deň triezveho života v našej rodine je 
zázrak. A hoci sme všetci poznačení touto 
chorobou a ľahko padáme do starých 
spôsobov správania, viem, že modlitbou 
a pôstom môžeme skutočne víťaziť. 

Lenka, Slovensko 

sprevádzať. Iba mimochodom som 
spomenula,         že by som bola šťastná, 
keby aj moji rodičia mohli prísť. Myslela 
som, že je to nereálne, pretože otec pije a aj 
tak na to nemajú peniaze. Aké bolo moje 
prekvapenie, keď prišli. Panna Mária 
všetko zariadila. Vďaka dobrým ľuďom, 
ktorí zaplatili cestu, moji rodičia prijali 
pozvanie Panny Márie a napriek rôznym 
zdravotným problémom, ktoré ich ľahko 
mohli odradiť, pricestovali do Medžugoria. 
V tých dňoch som môjho otca 
nespoznávala, chodil na večerný program, 
modlil sa, spieval, postil sa v stredu aj 
v piatok, boli sme spolu na Podbrde aj na 
Križevci. Na Podbrde spolu s mamou 
zasvätili našu rodinu Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Vyzerali takí šťastní. 

Pred ich odchodom sme sa s otcom 
trochu rozprávali, povedala som mu, že 
Panna Mária mu veľmi chce pomôcť, ale aj 
on musí niečo urobiť. Nechala som mu 
telefónne číslo na kňaza zo spoločenstva, 
ktoré som navštívila a dúfala som, že sa 
odhodlá urobiť nejaký krok... pokiaľ viem, 
na stretnutie sa mu nepodarilo dostať, hoci 
chcel. 

Začiatkom augusta dostal otec v práci 
epileptický záchvat. Neviem, čo vtedy prežil, 



 

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 sv. omši, často 

prijímať Eucharistiu, 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, 

modlia sa tri ružence, slávia sv. omšu, 
adoráciu, prečítajú rozjímanie z 

časopisu. Počas celého mesiaca sa 
modlíme na úmysel uvedený v 

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 

    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 

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; 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, 

Tadžikistane, Pakistane, Rumunsku, Indii, USA, 
Nemecku, na Slovensku a v Českej Republike. 

Časopis vychádza každý mesiac od              
decembra 2004 potom, ako Panna Mária dá 

posolstvo 25-teho v mesiaci. Časopis 
rozosielame cez internet, vychádza v ruštine,              
slovenčine, 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         

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.“ 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 

potrebuje 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 

povolené, pri kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v 
inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na 

vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese: 

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