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25. apríla 2012, Medžugorie 

„DDDDrahé deti! 

Aj dnes vás pozývam k modlitbe.  

Milé deti, nech sa vaše srdce otvorí Bohu tak,  

ako kvet teplu slnka.  

Som s vami a prihováram sa za vás všetkých. 
   Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. mája  2012, Medžugorie 

„DDDDrahé deti! 

Materinskou láskou vás prosím, dajte mi svoje ruky.  

Dovoľte mi, aby som vás viedla. Ako matka vás chcem 

zachrániť od nepokoja, zúfalstva a večného vyhnanstva.  

Môj Syn svojou smrťou na kríži ukázal ako veľmi vás 

miluje. Obetoval sa kvôli vám a vašim hriechom. 

Neodmietajte jeho obetu a neobnovujte svojimi hriechmi 

jeho utrpenia. Nezatvárajte si bránu raja. Deti moje, 

nestrácajte čas.  

Nič nie je dôležitejšie ako jednota v mojom Synovi. Ja vám 

pomôžem, pretože Nebeský Otec ma posiela, aby sme 

spolu mohli ukázať cestu milosti a spásy všetkým, ktorí 

ho nepoznajú. Nezatvrdzujte svoje srdcia. Spoľahnite sa 

na mňa a klaňajte sa môjmu Synovi. Deti moje, nemôžete 

bez pastierov. Nech sú každý deň vo vašich modlitbách. 

Ďakujem vám.“  
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 Blahoslavená Panna Mária nás                    
v posolstve z minulého mesiaca pozvala, 
aby sme rástli vo svätosti. Prostriedkom 
na tejto ceste je modlitba, a to nie  
príležitostná, ale modlitba, ktorá sa               
v našom živote stala potrebou. Tak ako 
sú pokrm a vzduch potrebné pre naše 
telo, tak je potrebná modlitba pre náš 
duchovný život.  

 Aj v tomto posolstve nás Panna Mária 
po zýva  k  mod l i tbe ,  k to rá  j e 
nevyhnutným prostriedkom nášho 
duchovného rastu. Využíva pritom 
jednoduchý obraz prírody, obraz kvetu, 
ktorý potrebuje teplo, aby mohol rásť a 
ukázať celú svoju nádheru, krásu. Tak 
je to aj s naším srdcom, ktoré potrebuje 
Božie teplo, milosť a lásku, aby zažiarilo 
v celom svojom lesku, pretože je 
stvorené na Boží obraz.  

 Potom ako si príroda v zime 
oddýchla, prichádza jar, v ktorej sa 
príroda prebúdza a otvára teplu slnka, 
aby všetko rozkvitlo a zaskvelo sa vo 
svojej kráse. Podobne je to aj s naším 
duchovným životom. Sú v ňom chvíle 
chladu, zimy, bolesti i sklamania. V tých 
chvíľach hlboko v sebe cítime, že také 
stavy nemôžu trvať večne. Tušíme, že 
zasvieti slnko a na obzore sa ukáže 
svetlo, ktoré rozoženie tmu. Tak to bolo 
aj s Ježišovými učeníkmi. Aj oni 
prežívali krásu prebývania s Ježišom.  

 Videli a prežívali jeho všemohúcnosť, 
množstvo zázrakov, ktoré konal. Cítili sa 
privilegovanými, že môžu byť tak blízko 
Ježiša. A potom šok a pochybnosť. Ten 
istý Ježiš, ktorý bol taký všemohúci, 
odchádza na kríž. Bol vysmiaty                      
a odvrhnutý. A oni, jeho učeníci, sa                  
v strachu rozutekali na všetky strany. 

Po Ježišovej smrti v nich bola smrť a 
tma.  Nie oni hľadajú Ježiša, ale 
Vzkriesený hľadá ich. Našiel ich 
vystrašených za zatvorenými dverami. 
No neboli zatvorené iba dvere, ale aj ich 
srdcia. Vzkriesený Ježiš ich stretá znovu 
v ich bolesti a uzavretosti. Nanovo im 
otvára oči, pripomínajúc im to, čo 
hovoria  Písma. A nie iba oči, ale otvára 
a osvecuje im aj srdcia: „Tu si povedali: 
Či nám nehorelo srdce, keď s nami 
rozprával a vysvetľoval nám Písma?“  
(Lk 24, 32). 

 NECH SA VAŠE SRDCE OTVORÍ BOHU 
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...aby sme mohli prijať 
Ježišovo prisľúbenie:              
dar Ducha Svätého...  



 Žiaľ, stáva sa, že človek zatvorí svoje 
srdce ako následok negatívnych skúse-
ností a rán, ktoré v sebe nosí. Človek sa  
môže točiť okolo seba, okolo svojich 
rán. To sa stalo aj s Ježišovými 
učeníkmi. Strach sa vlúdil do ich sŕdc  
a bránil im ísť v ústrety druhým, aj  
životu. Mysleli si, že Ježiša už niet a 
cítili sa akoby stratili pôdu pod nohami. 
Vzkriesený Ježiš nedovolil, aby Jeho 
učeníci ostali zatvorení vo svojich 
strachoch a ranách. On si stojí za 
svojím slovom, plní svoje prisľúbenia. 
Prisľúbil, že nás nenechá ako siroty. 
Vyhľadal ich a stretol na ceste do 
Emáuz, a našiel ich aj za zatvorenými 
dverami. Vstúpil do ich rán. Vzkriesený  
mal taktiež rany. Ukazuje ich svojím 
učeníkom. Vzkriesený zostáva „ranený“. 
Má  rany, ktoré nadobúdajú iný zmysel  
a význam. Sú to premenené rany, ktoré 
prinášajú spásu a uzdravenie.  

 Perly vznikajú v ranených mušliach. 
Bolesť, ktorá mušle trhá, oni 
premieňajú na drahokam. Kristove rany 
sa stali prameňom spasenia pre náš 
život. A rany Vzkrieseného nám 
hovoria, že je možné, aby sa aj z našich 
rán stali perly. Vzkriesený chce a môže 
stretnúť aj nás, tak ako svojich 
učeníkov. On nechce, aby sme zatvorili 
svoje srdce kvôli ranám, negatívnym 
skúsenostiam a sklamaniam. Starí 
Gréci hovorili, že iba ten lekár, ktorý  je 
sám ranený, môže niekoho vyliečiť. 
Tam, kde som silný, nemôže nikto 
druhý preniknúť. Tam, kde som 
zlomený, môže preniknúť Boh a môžu 
vstúpiť ľudia. Tu sa stretám so svojím 
skutočným ja, s obrazom, ktorý stvoril 
o mne Boh.  

 Panna Mária nám chce otvoriť oči, 
aby sme spoznali, že naše srdce sa 
podobá kvetu, ktoré potrebuje teplo 
Božej milosti a lásky, ktorá jediná ho 
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môže premeniť a darovať mu nový život. 
 Tak ako je potrebné pre rast rastliny  
pripraviť zem, zasadiť, poliať a okopať 
ju, tak je to aj s naším srdcom. 
Neexistuje kúzelná palička na otvorenie 
srdca. Existujú iba podmienky, ktoré 
človek musí uskutočniť a byť trpezlivý. 
Tie podmienky sú: byť disiplinovaný              
v modlitbe, to znamená, každý deň mať 
čas na modlitbu, nájsť si zodpovedajúci 
priestor na modlitbu, rozjímať nad 
Svätým písmom, zotrvávať v tichu, mať 
stanovené modlitby, ale aj podeliť sa so 
svojimi skúsenosťami s druhými. 
 Znaky, podľa ktorých spoznávame, 
že sa srdce otvorilo Bohu sú pokoj a 
radosť. Keď učeníci stretli Vzkrieseného 
počuli jeho slová: „Pokoj vám“, zažili 
pokoj a radosť. To bolo znak, že naozaj 
stretli Vzkrieseného. Nielen apoštoli, ale 
aj my môžeme stretnúť Vzkrieseného. Aj 
my môžeme, a potrebujeme v modlitbe 
stretnúť Vzkrieseného.  

 Modlime sa: Panna Mária, obraciame 
sa k tebe, ktorá si plná milostí a 
ďakujeme ti, lebo si Matka trpezlivá, 
verná, prítomná v našich životoch skrze 
tvoje zjavenia. Vďaka ti, lebo sa 
neprestávaš za nás prihovárať. Vďaka ti 
za hlbokú túžbu v tvojom srdci, aby sa aj 
naše srdcia otvorili Božej láske tak, ako 
si jej ty úplne otvorená. Prihováraj sa aj 
za nás, aby sme boli jednomyseľní             
a vytrvalí v modlitbe, aby sme mohli 
prijať Ježišovo prisľúbenie: dar Ducha 
Svätého, ktorý osvecuje, podnecuje a 
dáva novosť Božieho života v nás. Amen. 

 fra Ljubo Kurtović 

Znaky, podľa ktorých 
spoznávame, že sa srdce 

otvorilo Bohu                              
sú pokoj a radosť. 



DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

Keď vstúpime do Máriinej školy, 
pochopíme, že sme pozvaní k modlitbe. 
Toľkokrát sme počuli jej pozvanie – 
modlite sa srdcom. Vizionári nám 
objasňujú prečo Panna Mária stále 
opakuje akoby to isté - Mária je matka. 
Každá matka často opakuje deťom stále 
to isté, aby sa v nich vytvorili dobré 
návyky, aby nezabudli...   

Aj dnešné posolstvo Panny Márie je 
pozvaním do Božieho objatia v modlitbe. 
Máj je časom, keď príroda po zime zažiari 
v plnej kráse farieb a sme ponorení do 
radostného prebúdzania prírody. Môžeme 
pozorovať kvety, ako sa prirodzene vinú 
smerom k slnku, otvárajú sa slnečným 
lúčom. Bez slnka sa kvet nemôže naplno 
otvoriť a vydať zo seba všetku svoju 
krásu. To je obraz nášho srdca. Bez slnka 

- bez Boha nemôžeme darovať  Bohu a 
ľuďom všetku krásu, ktorú v sebe 
nosíme od stvorenia. Mária nám 
pripomína: „Drahé deti, vy nemôžete 
pochopiť akú hodnotu má modlitba, 
pokiaľ sami nepoviete: teraz je čas 
modlitby, teraz mi nie je dôležité nič iné, 
teraz mi nie je dôležitý nikto okrem Boha! 
Drahé deti, venujte sa modlitbe              
so zvláštnou láskou, lebo tak sa vám Boh 
bude môcť odplatiť milosťami...“(2. 
októbra 1986)  „Bez modlitby, drahé deti, 
nemôžete pocítiť ani Boha, ani mňa, ani 
milosti, ktoré vám dávam. Preto vás 
pozývam, aby ste každý deň modlitbou 
začínali a končili. Drahé deti, chcem vás 
viesť zo dňa na deň stále viac v modlitbe, 
ale nemôžete rásť, ak nechcete. Pozývam 
vás, drahé deti, aby ste modlitbu vždy 

kládli na prvé miesto.“  
(3. júla 1986)  

 Mesiac máj patrí Márii, 
ona je jarou v Božích 
plánoch. Ona je jarou nášho 
života. Jej otvorené srdce a 
rozhodné „áno, tu som“ je 
pre nás príkladom, v nej sa 
S l o v o  s t a l o  t e l o m .                       
V posolstve z 25.novembra 
1994 nám povedala: „Som 
vaša Matka a prajem si, aby 
sa vaše srdcia podobali 
môjmu srdcu. Milé deti, bez 
modlitby nemôžete žiť a 
vravieť, že ste moji. Modlitba 
je radosť. Modlitba je to, po 
čom túži ľudské srdce. Preto, 
milé deti, priblížte sa                
k môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu, a objavíte Boha.“  

 Keď Mária vyslovila 
„áno“, dala túto odpoveď     
v tichu. Nikto to nevedel, 

 

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 2 / 0 5  | 4 |   

...Mesiac máj patrí Márii,                               
ona je jarou v Božích plánoch.                    

Ona je jarou nášho života... 



Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 5. 5. 2012. 
V tento mesiac sa budeme modliť za 

MLADÝCH A ZA NOVÉ POVOLANIA.  

„Preto, milé deti,                      
priblížte sa  k môjmu                          

Nepoškvrnenému Srdcu,                                             
a objavíte Boha.“  

(25.novembra 1994) 

nikto to nevidel. Učme sa od nej nerobiť 
veci preto, aby nás druhí videli. Veľké 
Božie diela sa rodia v tichu, veci potrebné 
pre život a večnosť nie je možné počuť, 
lebo nerobia hluk. Prežime tento mesiac s 
Máriou        v jednoduchosti, v pokore, v 
radosti,       v slúžení. Učme sa v jej škole 
otvárať srdce Bohu a slúžiť. Všímajme si 
potreby blížnych. Robme malé veci s 
veľkou láskou ako ona. Buďme blízko 
tých ktorí potrebujú pomoc. Ako ona v 
Káne Galilejskej, všímajme si potreby 
blížnych. 

To, čo sa nám zdá bezcenné a všedné 
urobme cenným a večným našou láskou 
a obetou. Darujme sa druhým v láske, 
ako kvitnúce kvety, ktoré potešujú. 
Darujme sa s Máriinou nežnosťou. 
Pozorujme Máriu, ona je stále s Ježišom. 
Rozmýšľajúc nad jej životom nájdeme            
v nej Ježiša, naše svetlo. 

 Modlime sa: Mária, tento mesiac patrí 
Tebe, darujeme ti naše modlitby a obety. 
V tvojom srdci sa chceme otvaráť Bohu v 
modlitbe. Nauč nás mlčať, načúvať, 
prijímať Svätého Ducha. Modli sa s nami 
Mária, aby v nás mohol žiť Tvoj Syn. 
Amen. 

                                   Terézia Gažiová 
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PRÍRODA... 

...Aj dnes vás pozývam, aby ste 
vo svojom srdci ďakovali Bohu 
za všetky milosti, ktoré vám         
dáva i prostredníctvom znakov a 
farieb, ktoré sú v prírode. Boh 
vás chce priblížiť ku sebe a           
pobáda vás, aby ste mu vzdali 
slávu i chválu. Preto vás znovu 
pozývam, milé deti, modlite sa, 
modlite sa, modlite sa a          
nezabúdajte: ja som s vami... 
(25. augusta 2003) 

...Dnes vás pozývam, aby ste šli 
do prírody, lebo tam stretnete 
Boha Stvoriteľa. Ja vás, milé 
deti, dnes pozývam, aby ste  
ďakovali Bohu za všetko, čo 
vám dáva. V tom ďakovaní    
objavíte Najvyššieho a všetko 
dobro, čo vás obklopuje.        
Milé deti, Boh je veľký a veľká 
je jeho láska ku každému       
stvoreniu. Preto sa modlite, aby 
ste pochopili Božiu lásku a 
dobrotu... (25. októbra 1995) 

...Dnes vás všetkých pozývam, 
aby ste vo svojich srdciach         
prebudili lásku.                    
Choďte do prírody a pozerajte 
ako sa prebúdza príroda, a to 
vám pomôže otvoriť si srdcia 
láske Boha Stvoriteľa...  
(25. apríla 1993) 

...Radujte sa so mnou v tomto 
jarnom čase, keď sa celá            

príroda prebúdza a vaše srdcia 
túžia po zmene. Otvorte sa,         

milé deti, a modlite sa... 
(25. apríla 2002)  

...Pozývam vás, aby ste sa otvorili 
Bohu. Pozrite, milé deti, ako sa 

príroda otvára a dáva život i         
plody, tak aj ja vás pozývam, aby 

ste žili s Bohom a úplne sa mu 
odovzdali. Milé deti, ja som           

s vami a neustále vás chcem viesť 
do radosti života. Želám si, aby 

každý z vás našiel radosť a lásku, 
ktoré sa nachádzajú iba v Bohu a 

ktoré môže dať iba Boh... 
(25. mája 1989) 
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„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Láskou  všetko obrátiť na dobré 

„Drahé deti!  
Nenávisť plodí rozkol a nevidí nikoho a nič. Ja vás 
pozývam, aby ste vždy zachovávali svornosť a pokoj. 
Zvlášť konajte, drahé deti, s láskou na mieste, kde 
žijete! Nech jediným prostriedkom pre vás je vždy 
láska! Láskou obráťte na dobro všetko, čo satan 
chce zničiť alebo si privlastniť. Iba tak budete úplne 
moji a ja vám budem môcť pomáhať.  
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“   
(31. júla 1986)  

Slavko Barbarić, OFM 

 Veľké je prisľúbenie: obrátiť všetko na 

dobré, všetky utrpenia, všetky trápenia, 
všetky súženia. Srdce človeka rado počúva 
tieto slová, pretože sa týkajú jednej 
z večných otázok, ktoré trápia ľudstvo. Som 
však presvedčený, že sa musíme zmieriť 
s faktom, že tajomstvo zla a utrpenia     
zostanú aj napriek tomu pre ľudský rozum     
nepochopiteľné. Obrátiť všetko na dobré 
ešte neznamená všetko bezpodmienečne 
pochopiť. Preto môžeme veriť, že láska je 
tým tajným kľúčom, ktorým sa liečia všetky 
rany, ktoré spôsobila nenávisť. Láska je 
tým spásonosným liekom pre ľudské oko, 
ktorým sa lieči a napráva narušené zorné 
pole, aby človek mohol opäť vidieť. Inými 
slovami, tak ako nenávisť obracia všetko na 
zlo - tým, že ničí, narúša, rozdeľuje 
a zaslepuje; spôsobuje, že každé ľudské 
srdce sa stáva tvrdým a napokon každú  
ruku pretvára na železnú a každý krok na 
zločinný - tak láska všetko lieči a premieňa 
na dobro. 
 Matke Márii záleží jednotlivo na každom 
z nás, na našich rodinách i na celom svete. 
Ako matka sa raduje z úspechu svojich   
detí, pretože to je jej úspech. No takisto 
smúti nad neúspechmi a rozvratmi,       
ktorými sa ľudia navzájom ničia. Ona, Žena 
odetá slnkom, pod ktorej nohami je mesiac 
je v ustavičnom boji so satanom, pôvodcom 

nenávisti a rozkolu. A preto nás pozýva, 
aby sme prinášali svornosť a pokoj, lebo 
práve to je opačné pôsobenie. Pretože toto 
je spasiteľské a zmierujúce pôsobenie.  
Láskou sa buduje pokoj v nepokojnom  
svete. Svet spravodlivosti vo svete nespra-
vodlivosti, svet milosrdenstva vo svete   
krutosti, svet svetla vo svete tmy, svet     
života vo svete smrti. 
 S láskou treba pôsobiť v rodine,          
na pracovnom mieste, v škole, 
v spoločenstve, v Cirkvi. Láska by mala byť 
ten prostriedok v našich rukách, ktorým 
budujeme svet. A k tomu nás Mária         
pozýva. Pozýva nás, aby sme zanechali 
všetky iné prostriedky, ktoré používame vo 
vzťahoch s ľuďmi a so svetom, a ktoré nás 
nevedú k dobru. Pozýva nás, aby sme sa 
úplne rozhodli patriť jej, žijúc v láske 
a víťaziac nad satanom a všetkým, čo od 
neho pochádza. Aby sme boli hodní svojej 
matky. 

„Tak aj Duch prichádza na pomoc našej 
slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa má-
me modliť, ako treba; a sám Duch sa priho-
vára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A 
ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch 
túži: že sa prihovára za svätých, ako sa 
páči Bohu. Vieme, že tým, čo milujú Boha, 
všetko slúži na  dobré; tým, čo sú povolaní 
podľa jeho rozhodnutia“ (Rim 8, 26 - 28).  
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Miernosť je morálna čnosť, ktorá 
zmierňuje príťažlivosť rozkoší a dáva 
rovnováhu pri používaní stvorených             
dobier. Zabezpečuje nadvládu vôle nad 
pudmi a udržiava túžby v medziach             
počestnosti. Mierny človek zameriava 
svoje zmyslové túžby na dobro, zachová-
va zdravú zdržanlivosť a „nechodí za 
tým, po čom srdce túži“ (Sir 5, 2). Čnosť 
miernosti robí človeka schopným vyhý-
bať sa každému prekročeniu miery,              
nemiernemu užívaniu jedla, alkoholu, 
tabaku a liekov. Tí, čo v stave opitosti 
alebo prepiatou záľubou v rýchlosti 
ohrozujú na cestách, na mori alebo vo 
vzduchu bezpečnosť iných i svoju    
vlastnú, sa ťažko previňujú.   

Všetci veľmi dobre poznáme aké ne-
gatívne dôsledky má nemiernosť na život 
jednotlivcov, rodinné vzťahy, spoločnosť. 
Jedným zo smutných príkladov ľud-
ských dejín i súčasnosti je nemiernosť 
v požívaní alkoholu. Vo Svätom písme 

v knihe Sirachovcovej čítame: „Víno je od 
počiatku stvorené na obveselenie, ale nie 
na opilstvo. Duša a srdce sa rovnako ra-
dujú pri mierne požitom víne. Mierne         
požitý nápoj je zdravý pre dušu i pre telo. 
Len mnoho požitého vína spôsobuje               
podráždenosť, hnev a mnohé iné škodlivé 
prípady. Trpkosťou pre dušu je, ak sa pije 
mnoho vína. Opilstvom podráždená myseľ 
vedie nemúdreho k úrazu, zbavuje ho sily  
a zadáva mu rany“ (Sir 31, 35 - 40). „Pre 
opilstvo mnohí zahynuli, kto je zdržanlivý, 
predlžuje si život“ (Sir 37, 34). „Spokojný 
život pre ľudí - to je víno  s mierou požité, 
ak ho s mierou piješ, ostaneš triezvy“  
(Sir 31, 32).  

Rovnako dôležitá je aj miernosť                     
v jedle: „Nebuď nenásytný pri každom             
hodovaní, ani sa nevrhaj na každé jedlo! 
Lebo z mnohého jedenia nastáva choroba 
a pažravosť pritiahne ti bolesť žlče.         
(Sir 37, 32 -33). „Nebuď nemierny, aby si 
niekoho nepohoršil“ (Sir 31, 20b). 

Aj čnosť čistoty podlieha základnej 
čnosti miernosti, ktorá má za cieľ 
preniknúť rozumom vášne a túžby 
ľudskej zmyslovosti. Čistota srdca 
si vyžaduje cudnosť, ktorá je trpez-
livosťou, skromnosťou a diskrétnos-
ťou.  Cudnosť chráni intimitu    
osoby.  Cirkev nám pripomína, že 
práve (srdce je sídlo morálnej osob-
nosti: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé 
myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, 
smilstvá“ (Mt 15,19). Boj proti te-
lesnej žiadostivosti zahŕňa v sebe 
očisťovanie srdca a praktizovanie 
miernosti.  

 Práve čnosť miernosti najviac 
vplýva na to, aby nenastalo vnútor-
né morálne rozpoltenie v ľudskej 
osobe a aby v nej panoval súlad, 
ktorý je podmienkou jej rastu 

ČNOSŤ MIERNOSTI 

ČNOSTI 
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...Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, 
zhovievavosť, láskavosť dobrota,  
vernosť, miernosť, zdržanlivosť...  



a napredovania. Povolaním miernosti nie 
je človeku zabraňovať každú  radosť 
a všetko čo je príjemné, ale upravovať ich 
požívanie podľa zdravého      rozumu.  

V Novom zákone sa táto čnosť volá 
„umiernenosťou“ alebo „triezvosťou“. 
Svätý Pavol nás vyzýva, že máme žiť      
„v tomto veku triezvo, spravodlivo                 
a nábožne“ (Tít 2, 12),  dôstojne podľa 
povolania, ktorého sa nám dostalo „so 
všetkou pokorou, miernosťou a zhovieva-
vosťou“ (Ef 4, 2). „Ako Boží vyvolenci, 
svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosr-
denstvo, láskavosť, pokoru, miernosť 
a trpezlivosť“ (Kol 3, 12), „vaša miernosť 
nech je známa všetkým ľuďom. Pán je 
blízko“ (Flp 4, 5). 

 Čnosť miernosti je veľmi potrebná aj 
v medziľudských vzťahoch pri ovládaní 
hnevu: „človek v hneve nekoná, čo je 
spravodlivé pred Bohom“ (Jak 1, 20), ani 
keď hnev vzplanie v našom vnútri, ani  
keď sme svedkami sporu, hádky: „Je pre 
človeka cťou, keď pokojne sedí, kde sa  
strhol spor, lež každý blázon, sa zamieša 

do škriepky“ (Prís 20, 3). 

Prosme Pána o tento vzácny dar mier-
nosti, pretože každá čnosť je v strede  
a žiaden extrém, žiadna krajnosť nie je 
dobrá. Pri budovaní čností je vždy       
potrebná „zlatá stredná cesta“. 

Keďže tento mesiac budeme sláviť 
sviatok Zoslania Ducha Svätého máme 
veľkú príležitosť vyprosiť si od Ducha 
Svätého nielen čnosť miernosti, ale 
aj  iné dary, plody, ktoré potrebujeme, 
a ktoré nám Duch Svätý chce udeliť: 
„Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, 
zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto záko-
na niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, 
ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. 
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konaj-
me“ (Gal 5,22-25). 

zostavila Mária Sakmárová 

Zdroje:   

•     Katechizmus Katolíckej cirkvi 

•     Sväté písmo 

 
 

„Správne žiť nie je nič iné ako milovať Boha 
celým srdcom, celou dušou a celou            

mysľou…, aby sa láska k nemu zachovala 
neporušená a úplná, čo je vlastné miernosti, 

aby sa nezlomila nijakými ťažkosťami,         
čo je vlastné mravnej sile,                           

aby neslúžila nikomu inému, čo je vlastné 
spravodlivosti, aby bdela pri rozoznávaní  

vecí, žeby sa do nej pomaly nevkradli klam 
a lesť, čo je vlastné rozvážnosti.“  

(sv. Augustín) 
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 Prvý deň tohto seminára som jej    
hovoril o mojej túžbe opäť rozbehnúť 
konferencie o Medžugorí a zjaveniach po   
celom Francúzsku s filmom, tak ako to 
robieval môj otec pred dvadsiatimi rok-
mi. Myslím si totiž, že je čas znovu sa 
vydať na misie, keďže je veľmi málo 
Francúzov, ktorí prichádzajú do Medžu-
goria, na toto miesto obrátenia. Môj   
nápad sa je veľmi zapáčil, keďže        
Medžugorie je jej obľúbené pútnické 
miesto. V ten pondelok večer, piateho 
marca, mi o polnoci poslala smsku, aby 
sa ma opýtala, či ma môže na týchto mi-
siách sprevádzať. Bol som podráždený, 
že mi píše tak neskoro, ale milo som jej 
odpísal: „Áno, samozrejme, s radosťou.“ 
A vtom začalo moje srdce biť rýchlejšie. 
Takmer celú noc som nespal! Akoby   
tušenie, že sme boli stvorení jeden pre 

 Tento rok 2012 som začal prijatím 
niekoľkých rozhodnutí. Jedným z nich 
bolo, že sa v tomto roku chcem oženiť. 
Na tento úmysel som sa často modlil                
k Duchu Svätému. 

 Pred šiestimi mesiacmi, keď mi otec 
Martin z Komunity blahoslavenstiev    
odporučil vziať Martinu ako sprievodky-
ňu pre pútnikov, prijal som to s dôve-
rou. Povedal mi: „Uvidíš, je veľmi profe-
sionálna. Pochádza zo Slovenska, žije    
v Medžugorí už šestnásť rokov, hovorí  
viacerými jazykmi a má veľkú vieru.“  
Prvýkrát sme sa stretli v júli 2011.   
Martina začala sprevádzať pútnikov 
z našej kancelárie v septembri 2011. 

 V decembri sme organizovali stretnu-
tie našich sprievodcov a kňazov,  ktorí 
sprevádzajú pútnikov. Martina mi veľmi 
pomáhala pri príprave a kompletne 
upravila môj program tak, že sme nepo-
trebovali pomoc mnohých externých po-
mocníkov, ktorí nám zvykli pomáhať pri 
zabezpečovaní duchovnej a technickej 
časti programu. 

 Bola to jej šikovnosť a kompetencia, 
vďaka ktorým sme sa rozhodli            
zamestnať ju v našej cestovnej kancelá-
rii „l'Etoile Notre Dame”. Martina k nám 
do Mayenne prišla pracovať 25. februára 
tohto roku. Jej nápady, znalosť jazykov, 
ovládanie programov sú pre nás skutoč-
ným darom. Následne ma sprevádzala 
ako asistentka a tlmočníčka na Medzi-
národnom seminári pre organizátorov 
pútí 4. až 9. marca 2012, ktorý sa konal 
v Medžugorí. 

 Necítil som k nej nič zvláštne, ale na-
še rozhovory boli vždy veľmi bohaté. Ra-
di sme sa zhovárali o všetkých témach, 
samozrejme, vrátane nášho apoštolátu, 
ale aj života všeobecne. 

ZASNÚBENÍ V MEDŽUGORÍ 
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väčšiu lásku. Spoločne sa postíme jeden 
až dvakrát týždenne, spoločne sa každý 
deň modlíme. Zároveň žijeme                  
v čistote: vyžaduje si to úsilie, lebo        
túžba rastie, ale okamžite vidím ovocie.               
V dôsledku toho sme viac schopní      
spoznať sa, rozprávať sa o našej minu-
losti, našich želaniach, o tom, čo sa nám 
páči, o zmysle nášho života, o našich 
túžbach... v duchu pravdy. Je to od      
srdca k srdcu. Radosť, ktorá nás zahaľu-
je, je hlboká, pretože je vzdávaním     
vďaky.  

 Aj keď Martina prežila svoje detstvo                
v komunistickom Československu,               
dostali sme rovnakú kresťanskú          
výchovu, rovnaké hodnoty. Akoby nás 
nebo pripravovalo jedného pre druhého. 
Vzhľadom sa náš vek sme aj k zasnúbe-
niu pristúpili so zrelosťou. Zároveň je to 
čas prispôsobovania sa.  

 Naše životné návyky sa trochu rôznia 
a čas, ktorý spoločne strávime, nám 
umožňuje vidieť naše odlišnosti a urobiť 
rozhodnutia.  

 Otec Martin, vďaka ktorému sme sa 
stretli a ktorý nás pripravuje na sviatosť 
manželstva, nám tiež dal čítať knihy, 
zvlášť  jednu - "Odvážte sa žiť lásku" od 
Georgette Blaquiere. Spoločne ju čítame 
a hovoríme o nej. Pomáha nám to         
objavovať, ako sa muž a žena dopĺňajú  z 
pohľadu tak duchovného ako aj ľudské-
ho, a budovať vzťah založený na modlit-
be a rozhovore. Počas spoločných dní si 
ju pravidelne opätovne čítame. Tieto štyri 
mesiace zasnúbenia prežívame s veľkou 
vážnosťou, pretože chceme tvoriť pevný 
pár, skutočne obrátený k Bohu.  

 Zosobášime sa 1. júla 2012 v kostole 
v Mayenne o 12:30. Zverujeme sa  do  
vašich modlitieb. 

       Jacques a Martina 

druhého. „Ona? To nie je možné!” Celú 
noc som prežíval veľký vnútorný boj.   
Zaspal som až okolo piatej nadránom.   
A keďže som neskoro zaspal, museli mi 
trikrát búchať na  dvere, aby ma zobudi-
li.  

 Nasledujúci deň som veľa premýšľal. 
Pokračovali sme vo formácii a v našich 
rozhovoroch, pričom som si ju celý deň 
zvlášť pozoroval. Pri večeri s jedným         
párom priateľov z Medžugoria, Ivicom              
a Milenkou, som si povedal: ´Áno,    
skutočne, Martina by mi úžasne vyhovo-
vala.´ Vzýval som Ducha Svätého a  
Pannu Máriu, aby som dostal znamenie                       
a uprostred nášho plného programu  
našiel dobrý okamih otvoriť jej svoje  
srdce. 

 V stredu siedmeho marca sme sa 
spoločne postili o chlebe a vode, pričom 
sa každý z nás intenzívne modlil.        
Popoludní sme išli na vrch Križevac    
pomodliť sa krížovú cestu. Keď sme vyšli 
hore, chvíľu som sa modlil osamote, a 
potom som ju vyhľadal. Čakala ma. 

 Bolo to veľmi silné - okamih stretnu-
tia od srdca k srdcu. A my sme len    
rozprávali, rozprávali a spoločne sa 
modlili, aby sme to všetko, čo sa nám 
stalo,   zverili Panne Márii. 

 Prenikla ma obrovská radosť.        
Križevac je svätý vrch. Nech je aj toto 
svedectvo svedectvom o milosti, ktorá je 
prítomná na tomto požehnanom mieste! 
Večer sme sa spoločne postili, no        
nemohli sme zo seba spustiť zrak.  

Zasnúbili sme sa v Medžugorí o dva dni 
neskôr, s požehnaním otca Francesca, 
ktorý pravidelne sprevádza naše         
skupiny.  

 Tento čas zasnúbenia začal počas 
pôstu. Prežívame ho ako pôst, alebo 
skôr, ako advent. Je to čas očakávania, 
obety, vzájomného spoznávania sa pre 

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 2 / 0 5  | 1 1 |   



O
Z

N
A

M
Y

 

 Pozývame vás na: 

 

� 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):   
  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  

 2. STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN  
V DUCHU POSOLSTIEV PANNY MÁRIE Z MEDŽUGORIA 

 

sa uskutoční 

v sobotu 12. mája 2012 v kostole sv. Mikuláša  vo Višňovom pri Žiline 
 
 

PROGRAM STRETNUTIA: 
 

08.45 – 09.00 Otvorenie, vzývanie Ducha Svätého 
09.00 – 09.30 Modlitba radostného ruženca (mládež) 
09.30 – 10.30 Prednáška  
        (p. Marinko Šakota, OFM, Medžugorie) 
10.30 – 10.45 Prestávka 
10.45 – 11.15 Modlitba bolestného ruženca (rodiny) 
11.15 – 12.30 Svedectvá 
12.30 – 15.00 Obedná prestávka 
     (obed, možnosť tichej adorácie, svätej spovede, 
      spoločné rozhovory...) 
15.00 – 15.30 Hodina Milosrdenstva (združenie Faustínum) 
15.30 – 16.00 Svedectvo (Valentyna Pavsyuková, Ukrajina) 
16.00 – 16.30 Prednáška (p. Humbert Virdzek, OP) 
16.30 – 17.00 Modlitba slávnostného ruženca (kňazi) 
17.00 – 18.00 Sv. omša (Dr. Jozef Bagin, súdny vikár) 
18.00 – 19.00 Adorácia (p. Marinko Šakota, OFM) 
19.00    Záver 

Bližšie informácie nájdete na plagáte:   
http://www.maria.sk/sites/default/files/pictures/Plagat_A4-
stretnutie_Medjugorje_2012-final_0.pdf 
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17. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV 
  od 9. do 14. júla 2012 v Medžugorí  

 

Téma seminára: «Kňaz—muž viery» 

MEDŽUGORIE  

Dopravu na seminár pre kňazov zo Slovenska zabezpečuje p. Vladimír Chromek.   
(Tel. č. : 0517789898, 0903387800, 0902373505; email: v.chromek@zoznam.sk) 
Odchod zo Slovenska je 8. 7. 2011; východzia stanica je Prešov, odkiaľ autobus pokračuje hlav-
nou trasou  v smere Poprad – Žilina – Trenčín - Bratislava. Záujemcov prosíme, aby čo prihlási-
li najskôr. 
 
Okrem toho organizácia Mariánske centrum ponúka bezplatnú dopravu a ubytovanie pre 
kňazov a seminaristov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na seminári. Podrobnosti vám poskytnú 
v Mariánskom centre Medžugorie na telefónnom čísle: +421 905 254 742 alebo mailom na ad-
rese marianskecentrum@gmail.com . 

 Svoje prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: seminar.marija@medjugorje.hr    
alebo faxom na tel. č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić). 
 Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, obyvatelia farnosti Medžugorie poskytujú ubytovanie 
počas seminára všetkým kňazom bezplatne. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si budú zabezpečovať 
ubytovanie sami u svojich priateľov z Medžugoria, aby na prihláške uviedli meno, priezvisko a tel. 
číslo rodiny, u ktorej budú bývať. Kňazov, ktorí nemajú priamy kontakt a možnosť zabezpečiť si 
ubytovanie, prosíme, aby nám to označili v prihláške, my im ubytovanie zabezpečíme.  
 Namiesto finančného poplatku vás prosíme, aby ste odslúžili päť sv. omší na tento úmysel.  
 Je potrebné si priniesť: celebret od svojho predstaveného, albu a štólu, Sv. Písmo, malé rádio 
alebo mobil s FM frekvenciou so slúchadlami (potrebné na simultánny preklad).  
 Mnohí kňazi nemajú možnosť prístupu na internet a nevedia o tomto stretnutí. Preto prosíme 
všetkých organizátorov pútí, modlitbové skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu zverejnili v 
oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa tohto seminára mohlo zúčastniť čo 
najviac kňazov. Zároveň vás prosíme o finančnú pomoc pre kňazov, ktorí majú záujem zúčastniť sa 
seminára, no nemajú dostatok finančných prostriedkov na cestu. Vopred vám za vašu spoluprácu 
ďakujeme. Nech Pán žehná vašu prácu a nech vás sprevádza príhovor Kráľovnej pokoja. 
 
 Svoje prihlásenie považujte za potvrdené až po prijatí spätného e-mailu, v ktorom bude uvede-
né naše písomné potvrdenie. V prípade, že nedostanete od nás spätne odpoveď, znamená to, že 
sme neprijali prihlášku a že nie ste registrovaný (dôvodom môže byť zle uvedená adresa, vírus). 

Prednášateľom seminára je fra Ivan Dugandžić – františkánsky kňaz z františkánskej pro-
vincie v Hercegovine.   

 Narodil sa v r. 1943 v Krehin Gradači (obec Čitluk, Hercegovina). Po absolvovaní strednej ško-
ly V Dubrovníku v roku 1962 vstúpil do františkánskeho rádu. V roku 1969 bol vysvätený za kňaza, 
čomu predchádzali teologické štúdiá v Sarajeve a v Königsteine (Nemecko). Po nich nasledovalo 
postgraduálne štúdium vo Würzburgu (Nemecko), ktoré ukončil získaním doktorského titulu.  
 Od roku 1990 do roku 2010 žil a pracoval v Záhrebe. Viedol kurzy, v ktorých učil exegéze Nové-
ho zákona a biblickej teológie na Katolíckej teologickej fakulte a jej pracoviskách.  Svoje práce 
publikuje v odborných teologických časopisoch; v rôznych publikáciách náboženskej tlače spracú-
va biblické témy z pohľadu súčasnosti. Je autorom niekoľkých kníh. Žil a pracoval v Medžugorí v 
dvoch časových obdobiach: od roku 1970 do roku 1972 a od roku 1985 do roku 1988.  
Teraz sa zdržiava a aktívne žije v Čitluku. 
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Ak cítiš, že v tvojom živote je nejaká oblasť, kde si na púšti, si ochromený,  
nevládzeš kráčať, Boh chce oživiť tvoje suché kosti.  

Ak sa cítiš nemilovaný, nepotrebný a sám, Boh ti chce povedať, že si jeho milovaný 
syn, milovaná dcéra, v ktorej má zaľúbenie.  

Ak nevieš, kam máš ísť a chceš niečo robiť pre Božie kráľovstvo, Boh chce tebe po-
vedať - choď a hlásaj...,Boh ťa miluje takého, aký si, nech sa cítiš akokoľvek.  

Vedz, že tohtoročný Emfesťácky Život v plnosti ťa napumpuje dosýta.   
Neváhaj a príď, tešíme sa na teba. 

Emfesťáci :) 
Viac info na www.emfest.sk 
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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 prijí-

mať Eucharistiu, adorovať 
• modliť sa za kňazov a zodpovedných 

v Cirkvi 
• stretávať sa v skupinách aspoň raz do 

týždňa 

• 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 časopise.  

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne stretávajú  
raz za týždeň.  

Spoločne sa modlia ruženec na úmysly Panny Márie, 
čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby blížnych. 

Stretnutie zakončia zasvätením sa  
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

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

KTO SME?  
Svetlo Máriino  

 je modlitbové spoločenstvo.  
V duchu evanjelia a posolstiev Panny Má-
rie chceme ísť cestou svätosti, aby náš 
život bol svedectvom viery pre iných.  

Chceme  prinášať Ježiša – Svetlo sveta - 
konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde 
žijeme, snažíme sa pomáhať pri obnove 

života viery v našich farnostiach.  

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 

na Slovensku, v Českej Republike, v Rusku,  
na Ukrajine,  v Litve, Lotyšsku, Moldavsku,  

Bielorusku, Nemecku, Rumunsku, Indii, USA. 

Časopis vychádza od decembra 2004 kaž-
dý mesiac  potom, ako Panna Mária dá posol-

stvo 25-teho v mesiaci.  
Časopis rozosielame cez internet,  

vychádza v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, 
v litovskom, lotyšskom, anglickom  

a nemeckom 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 

  Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe, alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com   
                        Svetlo Máriino 
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MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE       

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.  

MEDŽUGORIE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
gospa3@gmail.com 

 
SLOVENSKO 

Marta Uchalová 
tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

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 

 

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 ČASOPIS. 

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 2 / 0 5  | 1 6 |   


