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„DDDDrahé deti!  

S radosťou v srdci vás všetkých pozývam, 
aby ste žili svoju vieru a dosvedčovali ju srdcom 

a príkladom v každej podobe. 
Deti moje, rozhodnite sa byť ďaleko  

od hriechu a pokušenia; 
nech je vo vašich srdciach radosť a láska k svätosti. 

Deti moje, ja vás milujem a sprevádzam vás 
svojím príhovorom pred Najvyšším. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. júl 2013, Medžugorie 

  

   Zdroj:  http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/August/Nanebovzatie_Panny_Marie.html   



S RADOSŤOU ŽITE SVOJU VIERU  

Panna Mária, ako opravdivá a 
skutočná Matka Cirkvi, kráča spoločne 
s nami, s Cirkvou svojho Syna Ježiša 
Krista. Vidíme to aj v tomto posolstve, v 
ktorom nás poučuje v tomto roku, ktorý 
Cirkev venovala viere.  

Nachádzame sa v roku, ktorý pápež 
Benedikt XVI. vyhlásil za rok viery. V 
minulom roku 2012, 11. novembra, 
otvoril pápež rok viery, ktorý končí 24. 
novembra 2013 na nedeľu Krista Kráľa. 
Pri  prí ležitosti otvorenia roku 
venovaného viere, pápež povedal: „V 
posledných desaťročiach sa rozmohlo 
akési duchovné „spustnutie“... 
Rozšírilo sa prázdno. 
Vychádzajúc však 
z  te j to 
púšte, 
z 
t o h t o 

prázdna, 
m ô ž e me 
n a n o v o 
o b j a v i ť 
radosť z 
viery, jej 
ž i v o t n ú 
nevyhnutnosť 
pre nás, mužov 
a  ž e n y . . . 
Prežívaná viera 
otvára srdce Božej 
mi los t i ,  k to rá 
vyslobodzuje z 
pesimizmu. Dnes v i a c 
ako inokedy predtým evanjelizovať 
znamená svedčiť Bohom premeneným 
novým životom, a týmto spôsobom 
ukazovať cestu.“ 

Nebeská Matka Mária nás pobáda k 
opravdivému žitiu viery, aby sa naša 

viera stala svedectvom druhým. Dnes je 
u mnohých kresťanov viditeľný rozkol 
medzi vierou, ktorú vyznávajú a 
každodenným životom. Toto je jedno zo 
ziel  našej doby. Ľahostajnosť, 
agnosticizmus a ateizmus prekážajú 
nájsť odpoveď na zmysel života.  

V spoločnosti stále viac pozorujeme 
neprítomnosť Boha. Božie zjavenie v 
dejinách, o ktorom hovorí Biblia, vyzerá 
ako ďaleká minulosť.  

Z týchto dôvodov 
nám Panna Mária 
prichádza pomôcť 
h l b š i e  a 
mocnejšie veriť 
v Boha. Tak 
ako matka, 
nenúti, ale 
p o z ý v a . 
M á m e 
s l o b o d u 

rozhodnúť sa žiť 
tak, akoby Boh 

neexistoval. Ale musíme si 
uvedomiť, že táto voľba nie je ani 

slobodou, ani autonómiou. Boh sa 
človeku darúva, a nie nanucuje. V 
slobode svojej lásky zdieľal Boh s nami 
našu ľudskú existenciu a vzal na seba 
údel nášho života. Len Boh môže 
premeniť naše životy, pretože bez neho 
sa stávame osamelí a stratení. 

Ako Matka, Panna Mária nás 
nevedie k nejakej idee alebo ideológii, 
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ale k živej osobe Ježiša Krista, ktorého 
ona pozná najlepšie. Spoznávajúc 
Ježiša, stále viac spoznávame seba 
samých. Bez tohto vzájomného 
stretnutia a stále hlbšieho spoznávania 
Krista ostávame sami sebe neznámi. V 
Ježišovi odkrývame svoju skutočnú 
identitu — to, že sa voláme a sme 
Božími deťmi.  

Žiť svoju vieru znamená nechať sa 
premeniť. Viera v Ježiša premieňa náš 
rozum, srdce, vôľu, naše pohľady a 
naše medziľudské vzťahy. Vierou v 
Ježiša odkrývame, že sme pútnici a že 
Ježišov Otec je aj náš Otec. 
Odhaľujeme, že Ježiš je náš brat, ako to 
rád hovoril sv. František z Assisy. 

Vierou vstupujeme do vzťahu, živého 
vzťahu. Tým sa rozumie, že vychádzame 
zo seba samých. My ľudia potrebujeme 
vložiť svoju dôveru v niekoho a prijať 
dôveru niekoho, lebo nemôžeme byť 
ľuďmi, ak nedávame a neprijímame 
dôveru. Môžeme vyrastať bez dôvery k 
rodičom, k niekomu, kto nás priviedol 
na svet? Je vôbec možné rásť a 
neprejaviť dôveru, hoci sa aj otvoríme 
láske? Ako hovorí Julia Kristeva, 
existuje „nevysloviteľná potreba veriť“ 
každému, naozaj každému človeku. 
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Dnes nie je len kríza viery v Boha, 
ale aj kríza viery v život, v budúcnosť, v 
lásku, v človeka. Všetky tieto krízy 
majú pôvod v kríze viery v Boha, 
respekt í ve ,  v zá jomne  súv is ia . 
Budúcnosť ľudstva závisí od schopnosti 
veriť. Nemôžeme byť opravdivými ľuďmi 
bez viery. Predstavte si svoj vlastný 
život bez dôvery akémukoľvek človeku. 
Toto je predchuť pekla.  

Preto sa nám oplatí nanovo naučiť 
veriť, aby Boh mohol vštepiť vieru v 
Krista do našich sŕdc. Dnešný svet 
túžobne volá ako Gréci z Evanjelia, 
ktorí prosili apoštolov: „Chceli by sme 
vidieť Ježiša“ (Jn 12, 21 ). 

Len ak nasledujeme našu nebeskú 
Matku, budeme môcť spoznať Ježiša a 
ukázať ho druhým. 

Modlime sa: Panna Mária, ty 
nezatváraš oči pred skutočnosťou nášho 
života a pred stavom, v ktorom sa 
nachádzajú naše srdcia. Ďakujeme ti, že 
a j  n a p r i e k  v š e t k ý m  n a š i m 

...V Ježišovi odkrývame  
svoju skutočnú identitu a to, 

že sa voláme a sme  
Božími deťmi ... 

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 3. 8. 2013. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 
 

 ZA DAR VIERY PRE SKLAMANÝCH, ZÚFALÝCH,  
BEZ NÁDEJE.  



Bohu čas, aby sa stal vaším priateľom. 
Keď sa utvorí pravé priateľstvo s Bohom, 
žiadna búrka ho nemôže zničiť“ (25. jún 
1997). S kým si, taký si v každej 
podobe. I takto môžeme rozumieť 
Máriino pozvanie, keď nám hovorí, aby 
sme žili svoju vieru a dosvedčovali ju 
srdcom aj príkladom v každej podobe. 

Náš život sa môže stať 'vyznaním 
viery'. Verím v Boha sa stáva naším 
životným štýlom, v ktorom vyjadrujeme 
spontánne našu odovzdanosť Bohu. A 
toto zahŕňa každú konkrétnu časť 
nášho života — čo a ako jeme, pijeme, 
ako pracujeme, ako sa obliekame, ako 
sa zabávame, spíme, oddychujeme, 
hovoríme, mlčíme. Náš životný štýl sa 
dotkne tých, ktorých stretáme. V 
mysliach ľudí sa začnú rodiť otázky o 
hlbšom zmysle ich života.  

Jedna zdravotná sestra, keď prišla k 
lôžku zomierajúcej veriacej sestry, 
povedala: „Keď sa na mňa usmeje, ja 
verím, že nebo existuje.”. V pevnom 
dôvernom spojení s Bohom kráčame 
nesení láskou, náš život sa stáva 
domom na skale, mestom na návrší, 
ktoré sa nedá ukryť. Láska k Ježišovi 

ŽITE SRDCOM VIERU  
V KAŽDEJ PODOBE 
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 ...Náš život sa môže stať 
vyznaním viery... 

nedôslednostiam sa nás nevzdáš. Ty, 
ktorá si plná milosti, plná Boha, vytrvalo 
ukazuješ Božiu trpezlivosť s nami a k 
nám. Aj v tomto posolstve spoznávame 
tvoje materinské srdce plné radosti. 
Ďakujeme ti, že nás chceš viesť k tejto 
radosti, ktorá je v tvojom srdci. Pros za 

nás, aby sme mohli zažiť tú radosť, 
ktorú môže len Boh darovať. Nech svetlo 
viery, ktoré k nám prichádza od teba, 
ožiari srdcia, ktoré sú vo tme a v 
zúfalstve, aby tak zažili všemohúcu 
premieňajúcu Božiu moc. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 

Spoločne s Cirkvou a Svätým Otcom 
nám i Panna Mária v tomto roku 
zdôrazňuje dôležitosť úlohy viery. 
Dnešné posolstvo nám znie materinsky 
radostne. Mária nás s radosťou v srdci 
pozýva, aby sa náš život stal vyznaním 
viery. Keď pozorujeme dôverné 
medziľudské vzťahy, môžeme sa veľa 
naučiť o viere. Dieťa bezvýhradne verí 
matke. Chorí, bezmocní, starí veria 
tomu, kto sa o nich stará. Keď vidíme 
verných priateľov, milujúcich manželov, 
ich správanie sa môžeme vyjadriť 
jedným slovom - ´Verím ti´. Čím viac 
milovanú osobu spoznávame a 
navzájom sa otvárame, tým viac si 
veríme. Koho milujem, tomu verím. V 
jednom posolstve nás Mária pozvala, 
aby sme cez ľudskú lásku spoznávali 
lásku Božiu. Čím viac spoznávam 
svojho Ježiša, tým viac ho milujem a 
tým viac v neho verím. Ježiš je tu. Môj 
najlepší Priateľ čaká v modlitbe, vo 
Svätom písme, v Eucharistii, v človeku, 
v prírode. „Otvorte svoje srdce a dajte 



nás ženie darovať sa ako on, slúžiť, 
potešovať blížnych, aby sme v nich opäť 
našli jeho. Toto nás učí Mária. 

Keď sa snažíme žiť Máriine 
posolstvá, dostávame darom Máriinu 
vieru i jej bezvýhradnú lásku k Ježišovi. 
V jej škole odkrývame skutočnú radosť, 
túžbu po večnosti. Postupne zisťujeme, 
že sa uskutočňuje to, čo nám povedala 
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v jednom posolstve: „Drahé deti! Znovu 
vás pozývam k viere. Moje materinské 
srdce túži po tom, aby vaše srdce bolo 
otvorené, aby mu mohlo povedať: „Ver!“ 
Deti moje, viera je to jediné, čo vám v 
životných skúškach dá silu. Ona vám 
obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja 
som s vami. Zhromažďujem vás okolo 
seba, pretože vám chcem pomôcť, aby 

ste vy mohli pomáhať 
svoj im bl ížnym v 
odkrývaní viery, jedinej 
životnej radosti a 
š ť a s t i a .  Ď a k u j e m 
vám.“ (2. október 2008) 

     Odovzdávajme sa 
Márii, jej materinskému 
vedeniu. Jednoducho ju 
prosme, aby nám 
pomohla uvedomovať si 
zodpovednosť za dar 
v iery. Mária nás 
potrebuje, ona chce 
darovať vieru v Ježiša 
prostredníctvom nás. 

Modlime sa: Mária, aj 
dnes ti  o tvárame 
dokorán svoje srdcia. 
Chceme počuť tvoje 
volanie - 'Ver!' Sľubuješ 
nám, že nás sprevádzaš. 
N e c h  n á s  t v o j a 
m a te r i n s k á  l á s k a 
privádza k tým, ktorí 
potrebujú tvoju útechu, 
nežnosť, materinské 
pohladenie. Uč nás 
hľadať v blížnych Ježiša, 
načúvať a odpovedať 
srdcom plným viery, v 
radostnom slúžení ako 
ty. 

Terézia Gažiová 
 

 ...Koho milujem, tomu verím... 

 



    DOSVEDČUJTE VIERU... 

…Modlite sa, postite sa a 
radostne dosvedčujte svoju 

vieru, deti moje, a nech je vaše 
srdce vždy naplnené 

modlitbou... (25. október 2009)  

…Deti moje, neodbočte z cesty, 
ktorou vás vediem. Nežeňte sa 
do záhuby. Nech vás modlitba a 
pôst posilnia, aby ste mohli žiť 
tak, ako by si to želal nebeský 
Otec; aby ste boli mojimi 
apoštolmi viery a lásky, aby váš 
život bol požehnaním pre tých, 
ktorých stretnete: aby ste boli 
jedno s nebeským Otcom a  
mojím Synom... 
(2. máj 2013) 
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...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... (25. január 2012) 

…Skrze utrpenie a smrť Ježiša 
na kríži pochopíte,  
že aj vy sa môžete stať  
pravými apoštolmi viery  
len modlitbou, keď v 
jednoduchosti a modlitbe 
prežívate vieru,  
ktorá je darom...   
(25. marec 1997) 

...Deti moje, aj dnes vás 
pozývam, aby ste sa 

radovali a boli radostní 
kresťania, zodpovední a 

vedomí si toho, že vás 
Boh povolal, aby ste 
osobitným spôsobom 

boli radostne otvorenou 
náručou voči tým, ktorí 

neveria, aby podľa 
príkladu vášho života 

dosiahli vieru a lásku k 
Bohu. Preto modlite sa, 
modlite sa, modlite sa, 

aby sa vaše srdce 
otvorilo a bolo vnímavé 

pre Božie slovo...  
(25. november 1997) 



„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Láska ukazuje cestu pokoja a spásy 

„Drahé deti! Aj dnes vás chcem pozvať k modlitbe a k úplnej 
odovzdanosti Bohu. Viete, že vás milujem a prichádzam tu z 
lásky, aby som vám ukázala cestu pokoja a spásy pre vaše duše. 
Želám si, aby ste ma počúvali a nedovolili satanovi, aby vás 
zviedol. Drahé deti! Satan je dosť silný. Preto vás žiadam, aby 
ste vaše modlitby obetovali za tých, ktorí sú pod jeho vplyvom, 
aby aj oni boli spasení. Svedčte svojím životom! Obetujte svoj 
život za záchranu sveta! Som s vami a ďakujem vám; v nebi 
dostanete od Otca odmenu, ktorú vám prisľúbil. Preto, deti moje, 
nebojte sa! Keď sa modlíte, satan vám nemôže nič urobiť, lebo ste 
Božie deti a Boh nad vami bdie. Modlite sa! Ruženec majte stále v 
rukách ako znamenie satanovi, že patríte mne. Ďakujem vám, že 
ste prijali moje pozvanie.“ (25. február 1988) 

Slavko Barbarić, OFM 

   MMMnohí ľudia dnešného sveta 

kráčajú cestami nepokoja. Hľadajúc 
pokoj, stávajú sa stále nepokojnejší. 
Túžiac po spáse, stále viac sa od nej 
vzďaľujú. A čím je človek ďalej od pokoja 
a spásy, tým zúrivejšie a zúfalejšie ich 
hľadá. Čím zúfalejšie ich hľadá, tým 
ľahšie zablúdi. Namiesto pokoja a spásy 
sa tak množia nepokoje a úpadok.  

 Boh nechce, aby sa človek takto ničil. 
Jeho vôľa je náš pokoj a naša spása. 
Vie, že on je pokojom pre dušu človeka a 
životom pre smrteľníka, je cestou tomu, 
kto je 'bez cesty', svetlom tomu, ktorý je 
vo tme, radosťou tým, ktorí sú 
zarmútení. A k tomu nás pozýva! 

 V týchto časoch Boh posiela Máriu a 
skrze ňu nás pozýva. Ona neustále 
zdôrazňuje, že prichádza s láskou a s 
láskou ukazuje cestu pokoja a spásy. 
Predstavuje sa aj ako tá, ktorá vedie a 
vychováva svoje deti.  

 Nachádzame sa v duchovnom boji. 
Satan je silný. Zavádza, zvádza, 
rozvracia, ničí, zaslepuje. Mnohí sa tak 
stali obeťami jeho pôsobenia. Aj napriek 
tomu sa netreba báť. Mária, Matka 
ktorá nás vedie, víťazí spolu s tými, ktorí 

jej patria, nad satanom a jeho dielom. 
Podmienkami víťazstva sú – úplné 
odovzdanie, prijímanie Božej vôle, 
vnútorný a vonkajš í  poriadok, 
poslušnosť (tak ako v každom vojsku je 
potrebná zvlášť, keď sa bojuje), modlitba 
ako najmocnejší prostriedok, ruženec 
ako vonkajší znak. Víťazstvo a odmena 
nás neminú. Čaká nás nebo. Vykročiť za  
Máriou, Hviezdou rannou, znamená 
vykročiť na cestu pokoja a spásy a 
zvíťaziť tak nad každým zlom! 

„Napokon upevňujte sa v Pánovi a v 
sile jeho moci. Oblečte si Božiu 
výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom 
diabla. Lebo nás nečaká zápas s 
krvou a telom, ale s kniežatstvami a 
mocnosťami, s vládcami tohto 
temného sveta, so zloduchmi v 
nebeských sférach. Preto si vezmite 
Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň 
zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 
Stojte teda: bedrá si prepášte 
pravdou, oblečte si pancier 
spravodlivosti a obujte si pohotovosť 
pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si 
vezmite štít viery, ktorým môžete 
uhasiť všetky ohnivé šípy 
zloducha.“ (Ef 6, 10 - 16) 
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 Apoštolské vyznanie viery spája vieru 
v odpustenie hriechov s vierou v Ducha 
Svätého, ale aj s vierou v Cirkev a v 
s p o l o č e n s t v o  s v ä t ý c h .  K e ď 
zmŕtvychvstalý Kristus dal svojím 
apoštolom Ducha Svätého, udelil im aj 
svoju božskú moc odpúšťať hriechy: 
„Prijmite Ducha Svätého. Komu 
odpustíte hriechy, budú mu odpustené, 
komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 
20, 22-23). Náš Pán spojil odpustenie 
hriechov s vierou a krstom: „Choďte do 
celého sveta a hlásajte evanjelium 
všetkému stvoreniu, kto uverí a dá sa 
pokrstiť, bude spasený“ (Mk 16, 15-16). 
Krst je prvá a hlavná sviatosť na 
odpustenie hriechov, lebo nás 
zjednocuje s Kristom, ktorý bol vydaný 
za naše hriechy a bol vzkriesený na 
naše ospravodlivenie, aby sme žili 
novým životom.   

 Keď prvý raz vyznávame vieru a sme 
očistení svätým krstom, dostávame také 
dokonalé odpustenie, že neostáva 
nijaká vina, ktorú by bolo treba alebo 
zotrieť – či už vina zdedená pôvodom, či 

VYZNANIE VIERY... 

ROK VIERY 

to, čo sme vlastnou vôľou zanedbali 
alebo spáchali – alebo trestom odpykať. 
Pravda,  krstná  mi losť  n ikoho 
neoslobodzuje od nijakej slabosti 
prirodzenosti, ba skôr každý z nás musí 
bojovať proti hnutiam žiadostivosti, 
ktorá nás neprestajne podnecuje na 
hriech. Kto je v tomto boji s 
náklonnosťou na zlé dosť silný a bdelý, 
aby sa vyhol každému zraneniu 
hriechom? Keďže teda bolo potrebné, 
aby Cirkev mala moc odpúšťať hriechy 
aj iným spôsobom než sviatosťou krstu, 
boli jej zverené kľúče od nebeského 
kráľovstva, aby sa nimi mohli odpustiť 
hriechy každému kajúcnikovi, aj keby 
hrešil až do posledného dňa života. 
Pokrstený sa teda môže zmieriť s Bohom 
a s Cirkvou sviatosťou pokánia. 
Cirkevní Otcovia právom nazvali 
pokánie, akýmsi namáhavým krstom. 
Táto sviatosť pokánia je však taká 
potrebná na spásu pre tých, čo po krste 
padli, ako je potrebný sám krst pre 
tých, čo ešte nie sú znovuzrodení.  

 Kristus po svojom zmŕtvychvstaní 
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VERÍM VVERÍM V  BOHA, OTCA VBOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA IŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA I  ZEME, ZEME,   

II  VV  JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA, JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA,   

  KTORÝ SA POČAL  ZKTORÝ SA POČAL  Z  DDUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA ZUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z  MÁRIE PANNY, MÁRIE PANNY,   

TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA, BOL UKRIŽOVANÝ, TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA, BOL UKRIŽOVANÝ,   

UMREL AUMREL A  BOL POCHOVANÝ. BOL POCHOVANÝ.   

ZOSTÚPIL KZOSTÚPIL K  ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL ZZ  MŔTVYCH, MŔTVYCH,   

VYSTÚPIL NA NEBESIA,VYSTÚPIL NA NEBESIA,  SEDÍ PO PRAVICI BOHSEDÍ PO PRAVICI BOHA,A,  

  OTCA VŠEMOHÚCEHO, OTCA VŠEMOHÚCEHO,   

ODTIAĽ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH IODTIAĽ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I  MŔTVYCH.MŔTVYCH.    

VERÍM VVERÍM V  DUCHA SVÄTÉHDUCHA SVÄTÉHO, VO, V  SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU, SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU,   

VV  SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH, SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH, VV  ODPUSTENIE HRIECHOVODPUSTENIE HRIECHOV, ,   
VO VZKRIESENIE TELA AVO VZKRIESENIE TELA A  VV  ŽIVOT VEČNÝ.ŽIVOT VEČNÝ.  AMEN. AMEN.   



poslal apoštolov, aby v jeho 
mene hlásali „všetkým 
n á r o d o m ,  p o č n ú c  o d 
Jeruzalema,... pokánie na 
odpustenie hriechov“ (Lk 24, 
47 ) .  Apošto l i  a  i ch 
nástupcovia vykonávajú túto 
službu zmierenia nielen tým, 
že ohlasujú ľuďom Božie 
odpustenie, ktoré nám 
zaslúžil Kristus, vyzývajúc 
ich, aby sa obrátili a verili, 
ale aj tým, že im krstom 
udeľujú odpustenie hriechov 
a že ich zmierujú s Bohom a 
s Cirkvou vďaka moci kľúčov, 
ktorú dostali od Krista. 
Cirkev dostala kľúče od 
nebeského kráľovstva, aby sa 
v nej skrze Kristovu krv, 
pôsobením Ducha Svätého, 
odpúšťali hriechy. V tejto 
Cirkvi opäť ožíva duša, ktorá 
bola mŕtva následkom 
hriechov, aby žila s Kristom, 
ktorého milosťou sme boli 
spasení. Nejestvuje hriech, aj 
keby bol akokoľvek ťažký, 
ktorý by svätá Cirkev 
nemohla odpustiť. Nik nie je 
taký zlý a hriešny, aby 
nemohol s istotou dúfať v 
odpustenie, ak úprimne ľutuje svoje 
poklesky. Kristus, ktorý zomrel za 
všetkých ľudí, chce, aby v jeho Cirkvi 
boli vždy otvorené brány odpustenia 
každému, kto sa zrieka hriechu. 
Katechéza sa má usilovať prebudiť a 
udržiavať vo veriacich vieru v 
neporovnateľnú veľkosť daru, ktorý dal 
zmŕtvychvstalý Kristus svojej Cirkvi: 
poslanie a moc skutočne odpúšťať 
hriechy službou apoštolov a ich 
nástupcov. Pán chce, aby jeho učeníci 
mali čo najväčšiu moc; chce, aby jeho 
úbohí služobníci konali v jeho mene, čo 
konal on, keď bol tu na zemi. Kňazi 
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dostali moc, akú Boh nedal ani anjelom, 
ani archanjelom. A preto čokoľvek kňazi 
konajú na zemi, Boh potvrdzuje v nebi. 
Keby v Cirkvi nebolo odpustenie 
hriechov, nebolo by nijakej nádeje; keby 
v Cirkvi nebolo odpustenie hriechov, 
nebolo by nijakej nádeje na budúci život 
a na večné oslobodenie.  

 Vzdávame vďaky Bohu, ktorý dal 
svojej Cirkvi tento dar.  

 zostavila Mária Sakmárová 

Zdroje:   Sväté Písmo 
   Katechizmus katolíckej cirkvi 

 

Zdroj:   http://www.kirche-in-not.de/aktuelle-meldungen/2010/02-26-militaer-und-studentenseelsorge-in-der-ukraine-das-
beispiel-zaehlt   



týmto povolaním veľký strach 
a rešpekt. Najmä, keď som videla, čo 
všetko sa deje v rodinách okolo mňa. 
Toto všetko veľmi zraňovalo 
a blokovalo moje srdce. Ostávalo 
stále zatvorené pre akékoľvek Božie 
dary až do mojich tridsiatichtroch 
rokov. Otvorilo sa na jednej púti 

v Medžugorí po svedectve Patrika 
a Nancy, kedy sa vo mne zrodila 
túžba raz patriť Máriinmu 
manželovi. Mužovi, ktorého mi 
pošle jedine Mária sama a nikto 
iný. Do jej rúk som pred tromi 
rokmi odovzdala svoju zranenú  
túžbu po manželstve. 

 Malo to ale ešte jeden veľký 
háčik. Táto túžba bola pre mňa 
nevyriešiteľná aj preto, lebo moje 
srdce bolo desať rokov platonicky 
zaľúbené do jedného muža. 
Nepohýnalo sa to nijakým 
smerom. Ani z jeho, ani z mojej 
strany. Cítila som sa bezmocná. 
Práve, keď som v tejto oblasti 
prežívala najväčšiu krízu, 
spoznala som Pannu Máriu, 
Rozuzľovačku uzlov. Do jej rúk 
som s hlbokou dôverou dala aj 
tento nerozviazateľný uzol. Ona 
ani na chvíľu nemeškala a začala 
všetko r ieš i ť .  Vede la,  že 
potrebujem jej záchranu. Zvolila 
tú najlepšiu liečbu presne o rok 
na to, ako som ju poprosila 
o mariánskeho manžela.  

 Zázračne som dostala z práce 
jeden rok voľno a sedem mesiacov 
som žila v spoločenstve Svetlo 
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 Mojím svedectvom vás chcem 
povzbudiť k väčšej dôvere v Máriinu 
starostlivú materinskú lásku. 
Zároveň vás chcem uistiť, že ona vás 
pozná lepšie ako vy sami, a že presne 
vie, čo potrebujete. 

 Vždy som chcela byť manželkou 
a matkou, ale zároveň som mala pred 

 

VEĽKÉ VECI NÁM UROBIL PÁN 
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Máriino, priamo v Medžugorí. Hneď 
v prvý týždeň môjho pobytu, na konci 
semináru modlitby, pôstu a mlčania, 
sa udial prvý z jej zámerov. Prišiel za 
mnou jeden účastník seminára, ktorý 
sa mi predstavil ako Braňo, 
s odkazom, ktorému sám nerozumel. 
Vraj silno cítil, že mi ho má povedať: 
„Budeš manželka a budeš mať 
dobrého muža!“ Ani vo sne by nám 
obom nenapadlo, že sa práve 
uskutočňuje jasná Božia vôľa. Mysleli 
sme si, že sa už nikdy neuvidíme 
a zdvorilo sme sa ešte rozprávali 
približne pätnásť minút. Potom on 
s ostatnými účastníkmi odišiel na 
Slovensko a ja som mala všetkým 
neskôr posielať cez internet materiály 
zo seminára. Poďakoval sa mi za ne a 
vymenili sme si asi dva kamarátske 
maily. Nič viac. Ani som si už 
nepamätala, ako vyzerá.  

 Mňa po seminári čakala intenzívna 
Máriina terapia. Cez sväté omše, 
sviatosti zmierenia, Eucharistiu, 
adorácie, ruženec a spoločenstvo 
úžasných ľudí sa moje srdce 
p o s t u p n e  o s l o b o d z o v a l o 
a uzdravovalo nielen od strachu 
z manželstva, ale aj z dlhoročnej 
nenaplnenej lásky.  

 Po dvoch preplakaných mesiacoch 
plných bolesti som sa presne na Nový 
rok, na sviatok Panny Márie 
Bohorodičky, zrazu cítila neuveriteľne 
slobodná. Bol to pocit, ktorý som 
nepoznala celé roky. Zistila som, že 
Mária postupne, pomaličky, celé dva 
mesiace rozuzľovala všetky bolestné 
uzly, ktoré mi bránili žiť život, pre 
ktorý som bola stvorená.  

 Már i a ,  s a mo z r e jme ,  op ä ť 
nemeškala, a na toto obdobie 
načasovala mail od zabudnutého 
Braňa. Bol jednoduchý, úprimný, a 
nečakane mi otvoril srdce pre 
niekoho mimoriadne vzácneho. 
Niekoho, kto sa mi stal postupne... 
ďalších päť mesiacov v Medžugorí 
veľmi blízky. Pre môjho Branka :o). 
V mojom živote sa začala rodiť 
skutočná láska, o ktorej som vedela, 
že bude opätovaná. Navzájom sme sa 
dopĺňali, akoby sme sa poznali sto 
rokov. Každá správa od neho bola pre 
mňa veľkou radosťou. Snažil sa 
chápať moje srdce a bol mi veľkým 
povzbudením. Jasné! Keďže mu 
v tom Mária výdatne pomáhala. Keď 
som sa vrátila na Slovensko, stretli 
sme sa na Turzovke. Bolo to krásne 
stretnutie, opäť vedené Máriou. 
Darovala nám ce lý  rok na 
spoznávanie. Branko je úžasný muž – 
presne taký, akého potrebujem. Je 
taký, o akého som prosila - 
jednoducho Máriin. Keď vám to teraz 
píšem a pozerám do jeho očí a na 
obrúčku na mojej ruke, nechce sa mi 
veriť, že sme už dva týždne manželia. 
Teraz viem, že som celé tie roky 
čakala na neho! A oplatilo sa! Ani 
trošku neľutujem, lebo mám pri sebe 
Máriin poklad, o akom som vždy 
snívala. Mali sme nádhernú svadbu, 
na ktorú sme pozvali aj Máriu. Ona 
sa jedinečne stará o každé svoje 
dieťa; vidí, ako sa trápi, a veľmi mu 
chce pomôcť žiť život, pre ktorý ho 
Boh povolal. S jej pomocou Boh koná 
veľké veci! A urobil ich aj nám dvom! 
Vďaka Bohu a Márii! 

Marianka, Slovensko 
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MEDŽUGORIE  
 Pozývame vás na: 
 

• Festival mladých: 1.—6. 8. 2013 
  Možnosť sledovať priamy prenos:  

http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=1  (Deutsch) 
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=2  (Italiano) 
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=3  (English) 
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=4  (Espagnol) 
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=5  (Hrvatski) 
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=6  (Magyar) 
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=7  (Francais)  

 

• Seminár pôstu, modlitby a  mlčania (v slovenčine): 22. - 27. 9. 2013  
   (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 

 
 

22. júla 2013 odišla k Pánovi  

naša drahá sestra, blízka priateľka 
Svetla Máriinho,  

Milena Tomas. 

 

Ďakujme Pánovi za jej krásne 
svedectvo svätosti života. 

Pokoj večný daruj jej, Pane. 

POZVANIE K MODLITBE ZA KŇAZOV 

Pozývame vás k vytvoreniu sedem členných modlitbových skupín,  

v ktorých sa spoločne budeme modliť za konkrétneho kňaza.  
Viac informácií na kontakte:  

Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Jesenského 26, 040 01 Košice 
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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 

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 3 / 0 8  | 1 3 |   



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 

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: 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 
Оля Репетуха  

tel. mob: + 387 63 707 636 
olja_mr@ukr.net 

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.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. 
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Text neprešiel jazykovou úpravou. 


