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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Aj v dnešnom posolstve srdcom           
načúvame materinské slová Panny Márie, 
ktorými sa k nám obracia jednoduchým 
a zrozumiteľným spôsobom. V jej               
posolstvách zaznieva evanjelium 
a  pozvan ie  k  pravd i ve j š i emu 
a radostnejšiemu prežívaniu nášho               
kresťanského povolania. V jej slovách           
zaznievajú Ježišove slová a život. Prvé          
Ježišove slová, ktoré nám prináša           
evanjelium  sú pozvaním k obráteniu: 
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 
kráľovstvo. Kajajte sa a verte 
evanjeliu" (Mk 1, 15). To je Ježišovo 
pozvanie k plnosti života, zmyslu a 
radosti. Panna Mária nás ako matka aj v 
tomto posolstve pozýva k obráteniu a 
svätosti života, vďaka ktorým môžeme 
prežívať radosť  a pokoj.  
 Svätý Pavol nám pripomína: „A neviete, 
že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, 
ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha,      
a že nepatríte sebe?“ (1Kor 6, 19). Krstom 
patríme Kristovi. Naše myšlienky, skutky 
a túžby sú viac jeho ako naše. Preto sa 
máme usilovať vrátiť Bohu to, čo mu 
právom dlhujeme. Ak sme nedbalí v boji 
p r o t i  v r o d e n ý m  s l a b o s t i a m , 
n e u s p o r i a d a n ý m  a  s e b e c k ý m 
náklonnostiam, tak to, čo v nás patrí 
Bohu nebude dotknuté silou Božej lásky, 
ktorá posväcuje. 

 Všetci kresťania patria Kristovi, a tým 
sú všetci pozvaní k svätosti. Základným 
kresťanským poslaním je svätosť. A niet 
pre kresťana inej svätosti okrem tej, ktorá 
je predložená v evanjeliu. Sme pozvaní 
stať sa tým, pre čo sme boli stvorení, 
Božími synmi a dcérami, tzn. Božím 
obrazom. Ježiš nám zanechal ideál                
a kritérium našej svätosti, a to je láska. 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým 
svojim srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou mysľou! Milovať budeš svojho 

blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 37. 
39)  

 Ten, kto dokonalejšie miluje Boha, seba 
a blížneho bude bližšie Bohu. Tá láska, to 
znamená svätosť, by mala v kresťanskom 
živote priniesť konkrétne plody. Sv. Ján 
Zlatoústy hovorí: „Stromu nestačí zostať 
živým, ale musí priniesť plod. Nestačí vyjsť 
z Egypta, ale je potrebné putovať do 
zasľúbenej zeme. Je zbytočné postiť sa a 
nemať strechu nad hlavou, posýpať sa 
popolom a plakať bez prestania.  Ak z toho 
druhý nemá úžitok, nič si neučinil.“ 

 Pojem svätý a svätosť sú tak trochu 
nejasné, kvôli tomu, že aj naše chápanie 

POZÝVAM VÁS K OBRÁTENIU A SVÄTOSTI 
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...Svätec je schopný              
milovať druhých                   

dokonca  aj vtedy,                   
keď sú v hriechu...  

Zdroj:http://jurajdrobny.blog.sme.sk 



milosti a nadprirodzenosti je možno 
nejasné. Skôr ako sa človek stane 
svätcom, musí byť predovšetkým 
človekom v celej svojej ľudskosti                     
a krehkosti. Svätci nie sú nejaké 
nadprirodzené a éterické bytosti z druhej 
planéty, ale sú z takého istého materiálu 
ako aj my. Svätosť obohacuje a prehlbuje 
našu ľudskosť. A sám Ježiš Kristus bol 
najdokonalejšou ľudskou bytosťou, ktorá 
kedy žila na zemi.  V Ježišovi bola ľudská 
prirodzenosť dokonalá a zároveň podobná 
našej  slabej ,  trpiacej  ľudskej 
prirodzenosti vo všetkom okrem hriechu. 
Svätosť nespočíva v tom, aby sme boli 
menej ľuďmi, ale viac ľuďmi než druhí. 
Tým sa rozumie väčšia schopnosť 
zaujímať sa o druhého, o utrpenie, mať 
súcit, lásku, ale aj humor, radosť                    
a vďačnosť za pekné a dobré veci v živote. 
Božia milosť buduje na našej ľudskej 
prirodzenosti nie tak, že potláča naše 
vášne, ale tak, že ich lieči a pozdvihuje  
na duchovnú úroveň. Aj v osobe nášho 
Pána a Učiteľa Ježiša bolo prítomné 
všetko ľudské. Vo všetkom preukazoval 
srdečnú a prístupnú ľudskosť.  

 Skutočná svätosť nikdy nedeformuje 
našu ľudskosť, ale nás robí viac ľuďmi, 
jednoduchými a otvorenými pre každého. 
Túžiť a hľadať hrdinské čnosti, ktorými 
by sme sa povýšili nad druhých, a ktoré 
by nás preslávili v očiach druhých ľudí, 
znamená vzdialiť sa od pravdy o sebe         
i od Boha. Skutočná svätosť nie je 
spoznanie a presvedčenie, že človek je 
sám od seba svätý, ale spoznanie, že Boh 
a iba Boh svätý. Svätec je plný Božej 
bázne kvôli Božej svätosti a veľkosti, 
ktorú si začína všímať všade, v druhých    
i okolo seba. Tak ako raz povedal 
Dostojevskij: „Svätec je schopný milovať 
druhých dokonca aj vtedy, keď sú v 
hriechu.“   

 Svätý človek túži po čnostnom živote 
nie preto, aby ho považovali za čnostného 
a svätého, ale preto, aby Božia dobrota        
a svätosť nikdy neboli zatienené jeho 
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sebectvom. To je putovanie od môjho „ja“  
k Božiemu „Ty“, kým nebudeme môcť           
so sv. Pavlom povedať: „Už nežijem ja, ale 
vo mne žije Kristus.“ (Gal 2, 20). 

To putovanie od môjho „ja“                    
k Božiemu „Ty“, nie je vždy príjemné ani 
lahodné, ale vedie k životu, ku ktorému 
nás povzbudzuje blahoslavená Panna 
Mária aj týmto svojím posolstvom. 
Poslúchnime ju srdcom a vložme do života 
jej slová, aby sme zakúsili pokoj a radosť, 
ktorú nám Boh chce darovať.  

Modlitba: Prijmi ma, matka, učiteľka a 
kráľovná, Mária, medzi tých, ktorých 
miluješ, ktorých živíš, posväcuješ a vedieš 
v škole Ježiša Krista, božského učiteľa. Ty 
čítaš v Božom zámere o synoch, ktorých on 
pozýva, a za ktorých sa modlí, pre ktorých 
má milosti a dáva im svetlo a útechu. Môj 
učiteľ, Ježiš Kristus sa ti úplne odovzdal od 
okamihu vtelenia až po nanebovystúpenie. 
To je pre mňa náukou, príkladom a 
tajomným darom: aj ja sa takto zverujem 
do tvojich rúk. Daj mi milosť, Mária, aby 
som spoznal, nasledoval a miloval stále 
viac božského učiteľa Ježiša, ktorý je 
Cesta, Pravda a Život. Prosím ťa, predstav 
ma Ježišovi: ja som nehodný hriešnik, 
nemám iné potvrdenia, k zapísaniu do jeho 
školy, okrem tvojho odporúčania. Osvieť 
môj rozum, posilni moju vôľu, posväť moje 
srdce v tomto roku mojej práce, aby         
sa mohlo obohatiť milosrdenstvom, a aby 
som mohol napokon so sv. Pavlom povedať: 
„Už nežijem ja, ale vo mne žije 
Kristus.“  (bl. Jakub Alberion)  

 

fra Ljubo Kurtović 

...Skutočná svätosť nikdy 
nedeformuje našu ľudskosť, 

ale nás robí viac ľuďmi, 
jednoduchými a otvorenými 

pre každého... 



DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

    Panna Mária je naša matka, pozná 
srdcia svojich detí. Aj dnes vidí            
nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí. Ona 
vie, že sme zišli zo správnej cesty,          
strácajúc sa v pozemských veciach.  

 Vo svojich   posolstvách nás neúnavne 
pozýva, pretože jej záleží na každom        
z nás: „Neuvedomujete si, milé deti, že 
Boh vám dáva veľkú príležitosť, aby ste sa        
obrátili a žili v pokoji a láske. Ste tak slepí 
a naviazaní na pozemské veci a myslite 
na pozemský život. Boh ma poslal, aby 
som vás viedla k večnému životu. Milé       
deti, ja nie som unavená, hoci vidím vaše 
srdcia preťažené a unavené zo všetkého        
toho, čo je milosť a dar“ (25.októbra 
2006).  

„Želám si, milé deti, aby sa každý z vás 
zaľúbil do večného života, ktorý je vaša 
budúcnosť, a aby vám všetky pozemské 
veci pomáhali, aby ste sa priblížili Bohu 
Stvoriteľovi. Som s vami tak dlho, pretože 

ste na nesprávnej ceste. Len s mojou       
pomocou, milé deti, otvoríte oči. Je veľa 
tých, ktorí tým, že žijú moje posolstvá, 
chápu, že sú na ceste svätosti                
ku večnosti.“ (25.januára 2009). 

 Vizionár Ivan nám hovorí: „Keď sa 
Panna Mária zjavuje, spolu s ňou           
zostupuje na zem svetlo raja“. S Máriou 
prichádza svetlo. V jej prítomnosti         
vidíme to, čo sme predtým nevideli,       
nachádzame, čo sme stratili. To je milosť      
Medžugoria. Ak budeme žiť jej posolstvá, 
budeme s ňou vo svetle, na správnej  
ceste, nestratíme sa. 

 Mária nás v dnešnom posolstve        
napomína: „Boh vám chce dať radosť a 
pokoj prostredníctvom modlitby, ale vy, 
milé  deti, ste ešte ďaleko, naviazaní na 
zem a pozemské veci.“ Často hľadáme 
šťastie na nesprávnych miestach.           
Klopeme  a nie je nám otvorené, prosíme  
a nedostávame. Zostávame smutní,        
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...sami nič nezmôžeme, ale spoločne  

môžeme zastaviť zlo a zmeniť tento svet... 

Zdroj: http://www.oldpage.domcek.org/ 



Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 2. 5. 2012. 

V tento mesiac sa budeme modliť za 

MODLITBOVÉ SKUPINY. 

...S Máriou prichádza svetlo. 

V  jej prítomnosti vidíme to, 

čo sme predtým nevideli,    

nachádzame, čo sme stratili.  

bez pokoja a radosti, tak ako mladík 
z evanjelia, ktorý sa spýtal Ježiša: „Učiteľ 
dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol 
večný život?“Ježiš naňho pozrel s láskou 
a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, 
predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným 
a budeš mať poklad v nebi. Potom príď 
a nasleduj ma!“On pri tomto slove              
zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal 
veľký majetok (Mk 10, 17.21-22). 

 Ako sa môžeme zmeniť? Počujeme  
Máriinu odpoveď - modlitbou otvorte  
srdcia Bohu...Mária je stále spojená 
s Bohom v modlitbe, nikdy sa od neho 
nevzdialila, ona je Nepoškvrnená. Ak sa 
modlíme s ňou, náš pohľad a srdce budú 
stále upreté na nebo. „Som vašou matkou 
a  pozývam vás, aby ste sa prostredníc-
tvom modlitby priblížili k Bohu, lebo on je 
váš pokoj, váš Spasiteľ. Preto, milé deti, 
nehľadajte útechu v materiálnych veciach, 
ale hľadajte Boha. Prosím za vás                    
a prihováram sa u Boha za každého             
jednotlivca“, povedala nám 25.9.1993. 

 V tomto mesiaci oslávime 31. výročie 
zjavení Panny Márie. Buďme vďační za 
každú milosť, ktorú sme dostali prostred-
níctvom jej zjavení v Medžugorí. Modlime 
sa spoločne v modlitbových skupinách,     
v rodinách za tých, ktorých srdcia oťaželi 
materiálnymi vecami. Pomáhajme si        
navzájom, deľme  sa s radosťou s tým, čo 
máme  s druhými. Darujme, slúžme.     
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Mária nás učí, že sami nič nezmôžeme, 
ale spoločne môžeme zastaviť zlo 
a zmeniť tento svet. 

 Mod l ime  sa :  B o ž e ,  d o b r ý 
a milosrdný Otče, ďakujeme ti za to, že 
nás vo svojej nekonečnej láske pozývaš 
k obráteniu a že si s nami nestratil trpez-
livosť. V mene tvojho Syna, vzkrieseného 
Baránka, ťa prosíme s Máriou, tvojou  
pokornou služobnicou, daj nám milosť 
prijať pozvanie k obráteniu, zanechať  
nesprávne cesty a nenasledovať        
smrtonosné prisľúbenia tohto sveta. 
Nech silou tvojho Svätého Ducha každo-
denne víťazíme nad zlom a hriechom 
v sebe a okolo seba a zostaneme ti verní. 
Daj nám, Otče, milosť dôvery, aby nás 
úzkostlivé starosti o materiálne veci     
nikdy viac neoddelili od teba, ale aby 
sme v tvojej múdrosti a v tvojom svetle 
žili spravodlivo v tomto svete a uchránili 
zmysel svojho života, každodenne       
rozmýšľajúc o pozvaní k večnému životu 
(fra Slavko Barbarić). 

 
Terézia Gažiová 



OTVORTE SVOJE SRDCE... 

...Milé deti, pozývam vás,  
aby ste sa mi otvorili  
a rozhodli sa pre obrátenie.  
Vaše srdcia, milé deti,  
nie sú pre mňa ešte úplne     
otvorené, preto vás nanovo      
pozývam, otvorte sa modlitbe,  
aby vám Duch Svätý v modlitbe 
pomohol, aby vaše srdcia  
boli z mäsa, a nie z kameňa... 
(25. júna 1996) 

...V tomto milostivom pôstnom  
čase vás pozývam, aby ste             

otvorili  svoje srdcia darom,           
ktoré vám Boh chce dať.                           

Nebuďte uzavretí, ale modlitbou 
a odriekaním povedzte Bohu ÁNO 

a on vás naplní v hojnosti.  
Ako sa na jar zem otvára semenu 

a prinesie stonásobnú úrodu,  
tak vám aj váš nebeský Otec        

dá v hojnosti... 
(25. februára 2006) 

...Choďte, vyznajte svoje hriechy, 
aby milosť otvorila vaše srdcia  

a dovoľte, aby vás menila.  
Kajajte sa milé deti,  

otvorte sa Bohu  
a jeho plánu pre každého z vás...  

(25. februára 2009) 

...Milé deti, jedinou pravou 
radosťou vášho života je Boh. 
Preto, milé deti, nehľadajte  
radosť v pozemských veciach,  
ale otvorte svoje srdcia  
a prijmite Boha.  
Milé deti, všetko je pominuteľné,  
iba Boh ostáva vo vašom srdci... 
(25. decembra 2007)  

...V tomto milostivom čase,  
keď sa aj príroda pripravuje, aby 

vydala najkrajšie farby v roku,  
pozývam vás, milé deti,                 

otvorte svoje srdcia                          
Bohu Stvoriteľovi,  

aby vás on premenil                
a formoval na svoj obraz,  

aby sa všetko dobro,  
ktoré zaspalo vo vašom srdci,  

prebudilo do nového života  
a túžby po večnosti... 

(25. februára 2010) 
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„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Pochopiť nekonečnú lásku 

„Drahé deti!  

Ďakujem vám za lásku, ktorú mi preukazujete. 
Drahé deti, viete, že vás nesmierne milujem          
a deň čo deň prosím Pána, aby vám pomohol          
pochopiť nesmiernu lásku, ktorú vám               
prejavujem. Preto, drahé deti, modlite sa,           
modlite sa, modlite sa!   
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“   

(21. augusta 1986)  

Slavko Barbarić, OFM 

Vďačnosť je výnimočná čnosť. Vedieť 

povedať „ďakujem“ znamená prijať             
druhých a uznať ich hodnotu pre nás 
i pre iných. Vďačnosť je tým spojivom 
medzi ľuďmi, ktorým sa budujú 
a upevňujú medziľudské vzťahy, 
a ktorým sa opravujú zrúcané mosty.  
Slovo „ďakujem“ robí šťastným aj toho, 
ktorý hovorí aj toho, ktorému sa hovorí. 
Vďačnosť napĺňa šťastím najmä vtedy, 
keď prejde za hranice „služby“ - za           
konkrétne vykonané veci – do oblasti  
jestvovania. To znamená, že môžeme, 
skôr ako začneme ďakovať za to, čo je  
vykonané, ďakovať za jestvovanie osoby, 
za to, že je pre nás darom. Keď sa         
radujeme z jestvovania iných a začneme 
ďakovať za nich a i druhí začnú tak       
konať voči nám, vtedy sa život stane       
radosťou a pokojom. To je materinská  
radosť, preukázaná dieťaťu, ktoré je        
prijaté s radosťou.  

Panna Mária ďakuje za našu lásku 
a tým vytvára podmienky pre naše šťastie 
a pokoj. Opätuje ju nesmiernou láskou, 
ktorá prekonáva ľudské hranice 
a chápania. Pochopiť srdcom, že sme         
milovaní, znamená nájsť cestu                   
k najhlbšiemu šťastiu. To naozaj          
znamená, byť v raji. V podstate: raj nie 

ničím iným, než byť milovaný a opätovať 
láskou, neprestajne sa radovať z druhých 
a ďakovať, že jestvujú.  

Panne Márii záleží na našom šťastí 
a chce nás preň vychovať. Šťastie           
nemôžeme očakávať iba ako niečo, čo 
nám bude vložené do lona, ale ako niečo, 
o čo sa musíme i osobne zasadzovať.  
Panna Mária prosí Pána, ktorý nás        
bezpodmienečne miluje, aby sme           
pochopili jeho lásku, ktorou nás miluje 
a lásku, ktorú nám ukazuje skrze Máriu. 
Trojnásobným pozvaním k modlitbe prosí 
aj nás, aby sa to uskutočnilo.  

 

„Ustavične vzdávame vďaky Bohu 
za vás všetkých, keď si na vás          
spomíname   vo svojich modlitbách. 
Bez prestania myslíme pred Bohom 
a naším Otcom na dielo vašej viery, 
úsilie lásky a vytrvalosť nádeje        
v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, 
bratia, Bohom milovaní, o vašom  
vyvolení, lebo naše evanjelium          
neprišlo k vám iba v slovách, ale aj 
v moci a v Duchu Svätom a v celej 
plnosti“ (1 Sol 1, 2-5a). 
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V úvode k téme Čnosti sme 
v januárovom čísle písali, že čnosti         
delíme na morálne (ľudské) a teologálne 
(božské). Potom ako sme sa spoločne        
zamýšľali nad štyrmi základnými              
morálnymi čnosťami, od ktorých sa        
odvodzujú všetky ostatné ľudské čnosti, 
budeme teraz  uvažovať nad božskými 
čnosťami, ktoré robia kresťanov             
schopnými žiť vo vzťahu s Najsvätejšou 
Trojicou. Spomedzi týchto čností si ako 
prvú priblížime čnosť viery.  

 Viera je čnosť, ktorou veríme v Boha 
a všetko, čo nám povedal a zjavil a čo 
nám svätá Cirkev predkladá veriť,           
pretože Boh je Pravda sama. Keďže Boh 
je absolútna a večná pravda, naša viera 
sa zakladá na istote. Úplná pravda totiž         
vylučuje čo i len najmenší náznak,          
odtieň klamstva. Vierou sa človek        
slobodne celý oddáva Bohu.  

 Najväčším príkladom toho je pre nás 
Panna Mária, o ktorej svätá Alžbeta       
vyznala: „Blahoslavená je tá, ktorá         
uverila“ (Lk 1, 45). Ona uverila tomu, čo 
jej archanjel Gabriel zvestoval a úplne sa 
odovzdala: „Hľa, služobnica Pána, nech 
sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 
38). Svojmu odovzdaniu sa Bohu              
vo viere, zostala verná po celý svoj život,         
pričom na svojej ceste viery neustále  
rástla. Dovolila Bohu, aby ju viedol, učil, 
usmerňoval. Aj vtedy, keď úplne         
nerozumela „zachovávala všetky slová                 
vo svojom srdci“ (Lk 2, 51) „a premýšľala 
o nich“ (Lk 2, 19). Človek, ktorý verí,        
usiluje sa poznať a plniť Božiu vôľu: 
„Spravodlivý bude žiť z viery“ (Rim 1, 
17). My vieme, že Mária naozaj žila 
z viery. Pán ju počas jej života                
pripravoval na tie najťažšie, a pre            
ľudstvo najdôležitejšie chvíle utrpenia, 
smrti a zmŕtvychvstania jej Syna, kedy 

zažiarila ako žena viery. A mnohé ďalšie 
ženy a muži, aj podľa jej príkladu,          
vo viere žili, rástli, zomierali  sebe 
a dávali sa druhým.  V liste Hebrejom, 
v 11 kapitole, si môžeme prečítať príklady 
viery svätých mužov a žien Starého             
zákona. Aj v súčasnosti môžeme stretnúť 
tých, ktorí svojím slovom i životom          
vyznávajú, že skutočne patria Kristovi.   

 Kristov učeník si nemá vieru len        
zachovať a z nej žiť, ale ju má aj            
vyznávať, s istotou o nej svedčiť a šíriť ju.   
Všetci majú byť pripravení vyznávať  
Krista pred ľuďmi a nasledovať ho na 
ceste kríža v prenasledovaniach, ktoré 
Cirkvi nikdy nechýbajú. Služba viere a 
svedectvo o nej sú potrebné na spásu: 
„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj 
ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na 

ČNOSŤ VIERY 

ČNOSTI 
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...Viera je čnosť, ktorou  
veríme v Boha a všetko,  

čo nám povedal a zjavil... 



nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred 
ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 32 - 33). 
Svätý Peter nás povzbudzuje: „uctievajte 
sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, 
stále pripravení obhájiť sa pred každým, 
kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je 
vo vás“ (1 Pt 3, 15). Svätý Ján nás          
vyzýva, „aby sme verili v meno...Ježiša 
Krista a milovali jeden druhého, ako nám 
prikázal“ (1Jn 3, 23). „Veď kto nemiluje 
brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha,         
ktorého nevidí“ (1 Jn 4, 20).  

 Viera bez  nádeje a lásky nezjednocuje 
veriaceho naplno s Kristom a nerobí ho 
živým údom jeho tela. Svätý apoštol       
Jakub vo svojom liste píše, že „viera bez 
skutkov je mŕtva“ (Jak 2, 26). Živá viera je 
„činná skrze lásku“  (Gal 5, 6).  

 Viera je Boží dar. Keď svätý Peter         
vyznáva, že Ježiš je Kristus, Syn živého        
Boha, Ježiš mu hovorí, že toto zjavenie 
mu neprišlo z tela a krvi, ale od jeho      
Otca, „ktorý je na nebesiach“ (Mt 16, 17). 
Božím darom je pozvanie k viere, ktoré 
môžeme, ale aj nemusíme prijať. A Božím 
darom je tiež vytrvať vo viere, lebo bez 
Boha nemôžeme „nič urobiť“ (Jn 15, 5).  

 Dar viery ostáva v tom, kto proti nej 
nezhrešil. Proti viere možno hrešiť           
rozličnými spôsobmi:  

Dobrovoľné pochybovanie o viere              
zanedbáva alebo odmieta považovať za 
pravdivé, čo Boh zjavil a Cirkev                 
predkladá veriť.  

Nedobrovoľné pochybovanie znamená  
váhavosť vo viere, ťažkosť pri              

prekonávaní námietok spojených            
s vierou alebo aj úzkostlivosť vyvolanú 
temnotou viery. Ak sa pochybovanie  
pestuje vedome a dobrovoľne, môže      
priviesť k zaslepenosti ducha.  

Nevera je nedbanlivosť o zjavenú pravdu 
alebo dobrovoľné odmietnutie súhlasu    
s ňou.  

Heréza je tvrdošijné popieranie, po          
prijatí krstu, nejakej pravdy, ktorú treba 
veriť božskou a katolíckou vierou, alebo         
tvrdošijné pochybovanie o nej.  

Apostáza je úplné odvrhnutie kresťan-
skej viery.  

Schizma je odmietnutie podriadiť sa        
rímskemu pápežovi alebo odmietnutie 
spoločenstva s členmi Cirkvi, ktorí sú mu 
podriadení.  

 Svätý apoštol Pavol nás vyzýva: 
„Bdejte, buďte pevní vo viere“ (1 Kor 16, 
13). Preto vždy, keď prídu rôzne skúšky, 
pochybnosti vo viere, volajme k Pánovi a 
vyznávajme: „Verím. Pomôž mojej             
nevere!“ (Mk 9, 24). Pri všetkom si         
vezmime štít viery, ktorým môžeme 
„uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!“  
(Ef 6, 16). 
 Prijmime ako dar 11 kapitolu listu 
Hebrejom, ktorá píše o viere a rozjímajme 
spoločne nad ňou na prehĺbenie svojej 
viery a upevnenie sa v nej.  

zostavila Marta Porubská 

Zdroje:   

•     Katechizmus Katolíckej cirkvi 

•     Sväté písmo 
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 „Drahé deti, znovu vás  pozývam k viere... 
Deti moje, viera je to jediné,                        

čo vám v životných skúškach dá silu...                       
(2. októbra 2008) 
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obraz Ježiša Krista v Getsemanskej       
záhrade, a ikonu Matky Ustavičnej        
pomoci pre neter. Prišiel kňaz, ktorý sa      
o mňa od nehody staral a požehnal tieto 
ikony. Keď odchádzal, dal mi knihu       
Pozvanie Panny Márie z Medžugoria. Dlho 
som nemohla začať čítať túto knihu, no 
keď som ju prečítala, pochopila som, že 
to je pre mňa pozvanie do Medžugoria. 

Prvýkrát som tam išla s mamou.       
Nemohla som pochopiť, prečo ľudia, ktorí 
s nami cestovali, chodili s ružencom        
v rukách a modlili sa... To isté ma           
udivovalo v Medžugorí – mladí muži,     
ženy, deti a dospelí, všetci s ružencom      
v rukách. 

Pani Štefánia, ktorá organizovala     
zájazd z Ľvova povedala, že sa môžeme    
v noci modliť ruženec v kaplnke pred        
Sviatosťou oltárnou. Povedala, že sa treba 
modliť úprimne, a vtedy pocítime silnú 
lásku, radosť a šťastie z tejto modlitby. 
Nepochopila som, ako je možné mať            
z modlitby radosť, ale pocítila som ju. 
S mamou som sa pomodlila sto Zdravas´ 
Mária, a zrazu prišla radosť a svetlo. Moje 
oči, môj mozog - nemôžem vysvetliť, čo to 
bolo, ale keď som sa pozrela na sochu 
Panny Márie, ktorá stála v rohu pri oltári, 
uvidela som ju ožiarenú svetlom a         
teplom. Trvalo to pár sekúnd, možno        
minútu, ale tá radosť je nezabudnuteľná. 
Takto vo mne Panna Mária zasiala lásku 
k modlitbe ruženca. 

Nasledujúci rok som išla znovu        
do Medžugoria s kamarátkou. Keď sme 
sa s Natašou vracali domov, cestovali 
sme vlakom z Užhorodu do Ľvova. Boli 
sme také šťastné, plné modlitieb a Ducha 
Svätého, radi sme sa modlili. Pomodlili 
sme sa dva ružence a slávnostný ruženec 
sme sa rozhodli spievať. Nataša mi       
povedala: "Pozri sa, oproti sedí Mária a 
počúva nás“. Nerozumela som jej. Ale  

Ešte v detstve, keď som žila u babky 
na dedine, sme so sestrou nechápali, 
prečo na nás nemala naša babka          
po večeroch čas a chodila vždy                 
s ružencom v ruke a modlila sa.                 
 O niekoľko rokov neskôr som mala 
autonehodu, môj stav bol veľmi vážny. 
Moja mama dala sestre ruženec a ako  
vedela, tak jej ukázala, ako sa na ňom 
modlí. Sestra si kľakla k posteli, v ktorej 
som ležala vo vysokej teplote a spolu sme 
sa modlili. Po tejto nehode prešlo veľa  
rokov, kým som začala opäť chodiť, no 
nie veľmi dobre. Niekedy, keď som dlho 
nemohla zaspať, vzala som si do ruky  
ruženec a modlila sa.  

Raz som bola v silnom stave 
´sebaľútosti´, a vtedy som zavolala          
k Bohu: „Či nevidíš, ako mi je zle, prečo 
nič nerobíš?” V túto noc som v spánku 
počula Ježišov hlas, ktorý mi povedal: 
„Túžiš po zmene, no nad posteľou nemáš 
ani môj obraz...“  

Nasledujúci deň sme so sestrou 
kúpili obraz – zdalo sa mi, že to má byť 

RUŽENEC 
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 Chcela by som Vás poprosiť, aby ste sa 
nehanbili vziať so sebou na cestu ruženec 
a modliť sa; učte druhých tejto vzácnej 
modlitbe. Keď ľudia vidia, že sa mladí 
modlia, potom prichádzajú a chcú sa        
naučiť túto modlitbu aj oni, alebo sa chcú 
modliť s vami. Keď pôjdete niekde                 
s priateľmi a môžete spievať, tak spievajte 
a oslavujte Pána, a ľudia vás budú 
s radosťou počúvať. Verím, že vaša           
modlitba a príklad pomôžu niekomu       
obrátiť sa k Bohu! Teraz, keď vidím         
niektorých ľudí v núdzi alebo                   
v problémoch, odporúčam im, aby zobrali 
ruženec, modlili sa a všetko dali do rúk 
Panny Márie. Mám mnoho príkladov zo 
svojho života, ako ruženec upokojuje a 
dáva nádej. Preto prosím, držte sa pevne 
rúk Panny Márie a ona vás cez ruženec 
privedie k veľkej milosti! Som                   
presvedčená, že ruženec bol mojím prvým 
krokom k obráteniu, ešte vtedy, keď som 
bola vo vážnom stave po nehode, no vtedy 
som tomu ešte nerozumela, ale naša        
nebeská Matka sa už vtedy o mňa           
zvláštnym spôsobom starala. 

  Katarina Marchevka, Ukrajina 

potom som si uvedomila, že ma pozýva, 
aby som sa modlila tak, ako keby som 
pred sebou videla Pannu Máriu.                 
S radosťou sme začali spievať Zdravas´ 
Mária. Sprievodca prechádzal po vagóne 
a nechápal, že dve mladé a pekne        
oblečené dievčatá sedia a spievajú         
modlitby. On len prechádzal a počúval, 
no nevyrušoval nás. Oproti nám sedel 
chlapec, ktorý počúval v slúchadlách 
hudbu. Keď sme sa začali modliť,         
nevenoval nám pozornosť, ale neskôr si 
vytiahol jedno slúchadlo a počúval, čo      
robíme a potom si vybral i druhé         
slúchadlo. Sedel vážne a počúval nás, až 
kým sme sa ruženec nedomodlili.  
 Po skončení modlitby prišiel                 
sprievodca, posadil sa k nám a rozprávali 
sme sa. Povedali sme mu o Medžugorí,        
o ruženci a jeho sile. Potom mu Nataša        
dala ruženec a učila ho modliť sa.          
Chlapec, ktorý sedel oproti nám, dostal 
od nás obrázok Panny Márie a aj jemu 
sme povedali o Medžugorí. Povedal nám, 
že už niečo počul o tom svätom mieste. 
Dúfam, že ho raz navštívi. 
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2. STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN 
 Dňa 12. mája 2012  sa vo Višňovom, 
v kostole Navštívenia Panny Márie, uskutoč-
nilo 2. stretnutie modlitbových skupín 
v duchu posolstiev Panny Márie 
z Medžugoria.   

 Správu  o stretnutí nájdete na:  

http://www.maria.sk/inform%C3%A1cia-o
-stretnuti  

 Na tejto webovej stránke sa nachádza aj 
fotogaléria, kde si môžete prezrieť fotografie 
z tohto stretnutia. Link: http://
www.maria.sk/fotogal%C3%A9ria-z-2-
ce los lovensk%C3%A9ho-s tre tnut ia-
modlitbov%C3%BDch-skup%C3%ADn 

 Všetkým ďakujeme za spoločne strávený 
čas, za príjemnú atmosféru modlitby,          

za srdce otvorené pre Pána a Pannu Máriu 
a tešíme sa na spoločné stretnutie o rok.  

 Ostávame s vami spojení v modlitbe. 

Svetlo Máriino 
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 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  

 

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

Novéna pozostáva zNovéna pozostáva zNovéna pozostáva z   modlitby slávnostného ruženca, a to na tieto úmysly:modlitby slávnostného ruženca, a to na tieto úmysly:modlitby slávnostného ruženca, a to na tieto úmysly:   

1. deň -  modlime sa za vizionárov 

2. deň -  modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie 

3. deň -  modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie 
4. deň -  modlime sa za zodpovedných v Cirkvi 

5. deň -  modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí 

6. deň -  modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria 

7. deň -  modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh                      

         prostredníctvom Medžugoria 

8. deň -  modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete,  

         ktoré sú spojené s Medžugorím 

9. deň - modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja 

NOVÉNA K  31. VÝROČIU  NOVÉNA K  31. VÝROČIU  NOVÉNA K  31. VÝROČIU     
ZJAVENÍ PANNY MÁRIE ZJAVENÍ PANNY MÁRIE ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍV MEDŽUGORÍV MEDŽUGORÍ   

 Drahí priatelia,  
pozývame vás k spoločnej modlitbe novénynovénynovény  

z  vďaky Panne Márii za všetky milosti, ktoré sme prijali  
prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším.  

Novénu sa začíname modliť spoločne s farnosťou  Medžugorie 
16. júna 2012.  16. júna 2012.  16. júna 2012.   

Počas novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí,  
vystupovať každý deň  na Podbrdo  

a takto sa v modlitbe spájať spolu s vami.  
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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    

prijímať 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     
Márie 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        
každý mesiac  potom, ako Panna Mária dá  

posolstvo 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 povolené, pri 
kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v inom kontexte si re-

dakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontak-

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. vati-
kánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjadrenia 
Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zá-

zraky 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. 
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Text neprešiel jazykovou úpravou. 


