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„Drahé deti!  

Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je váš vzťah k modlitbe 

každodenný. Modlitba koná zázraky vo vás aj cez vás. Preto, 

deti moje, nech je modlitba pre vás radosťou. Potom bude váš 

vzťah k životu hlbší a otvorenejší a pochopíte, že život je dar 

pre každého z vás.  

 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. september 2013, Medžugorie 

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. október 2013, Medžugorie 

„Drahé deti,  

milujem vás materinskou láskou a s materinskou trpezlivosťou 

čakám na vašu lásku a jednotu. Modlím sa, aby ste boli 

spoločenstvom Božích detí, mojich detí. Modlím sa, aby ste ako 

spoločenstvo radostne ožili vo viere a láske môjho Syna. Deti 

moje, zhromažďujem vás ako svojich apoštolov a učím vás, 

aby ste druhých zoznámili s láskou môjho Syna, aby ste im 

priniesli radostnú zvesť, ktorou je môj Syn. Dajte mi svoje 

otvorené, očistené srdcia a ja ich naplním láskou k môjmu 

Synovi. Jeho láska dá zmysel vášmu životu a ja budem kráčať 

s vami. Budem s vami do stretnutia s nebeským Otcom. Deti 

moje, zachránia sa len tí, ktorí s láskou a vierou kráčajú k 

nebeskému Otcovi. Nebojte sa, som s vami. Dôverujte svojim 

pastierom tak, ako im môj Syn dôveroval, keď si ich vyvolil a 

modlite sa, aby mali silu a lásku viesť vás.  
 

Ďakujem vám.“ 



MODLITBA KONÁ ZÁZRAKY VO VÁS AJ CEZ VÁS 

Panna Mária nás pozýva k 
modlitbe. V priebehu týchto rokov sú 
jej pozvania rovnaké. Čo sa týka slov 

posolstva, nie je v nich takmer nič  
nového. V posolstvách neodkrývame 
nový obsah, lež vždy znova nový 
podnet. Aj slová evanjelia zostali po 
všetky roky dejín Cirkvi také isté, ale 

majú stále novú a pretvárajúcu silu. 
Slová evanjelia sú inšpirované 
milosťou Ducha Svätého, preto majú 
schopnosť prehovoriť k nám vždy 
novou božskou silou. Taktiež v 

slovách posolstiev odkrývame Pannu 
Máriu, nebeskú Matku, ktorá k nám 
prehovára Nepoškvrneným srdcom, 
ktorým nás, svoje deti, miluje. 

Ona dobre vie, že modlitba je cesta 
k  B o h u . 
Modlitba je 
priestor, ktorý 
vytvárame, aby 

Boh mal kde 
prísť. Modlitba 
nás spája s 
Bohom, a preto 
sú možné záz-

raky v našom 
živote, lebo cez 
modlitbu k 
nám prichádza 
Boh. Neexistuje 

nejaká druhá 
cesta, spôsob a 
ani prostrie-
dok, ktorým 

m ô ž e m e           
k Bohu prísť, 
stretnúť ho a 
svedčiť o ňom 
druhým. Ako 

hovorí svätá 

Terézia z Avily: „Existuje iba jediná 
cesta k Bohu, a tou je modlitba. Pokiaľ 
vás niekto vedie iným smerom, klame 
vás.“ 

Všetci učitelia duchovného života 
sa zhodujú v tom, že modlitba je 

ťažká. Duchovná cesta, očisťovanie a 
rast vo viere sú ťažké. Panna Mária je 
na nás náročná, lebo chce pre nás 
dobro, tzn. to najlepšie pre naše duše. 
Hovorí nám to, čím aj ona sama 

prešla vo viere.   
Vytrvalosť je v živote modlitby 

najťažšia. Je potrebná každodenná 
disciplína. Každodenne potrebujeme 
zápasiť o chvíle modlitby. Bez 

disciplíny a zdokonaľovania sa v 
duchovnom živote budeme môcť ťažko 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 

 

 

...Modlitba je priestor, ktorý vytvárame, 

aby Boh mal kde prísť... 

Zdroj: http://www.srdcepastiera.sk/jediny-sposob-ako-si-ziskat-dobreho-snubenca/ 

http://www.srdcepastiera.sk/jediny-sposob-ako-si-ziskat-dobreho-snubenca/


kráčať a rásť vo viere. Koľko námahy, 
potu, cvičenia a obetovaných hodín 

potrebujú športovci, aby dosiahli 
stanovené výsledky. Takto nejako 
p o t r e b u j e  a j  n a š a  d u š a 
zdokonaľovanie a každodennú 
disciplínu modlitby. Až potom sú 

možné zázraky v nás aj cez nás.  
„Nech je modlitba pre vás radosťou“ 

– hovorí nám nebeská Matka. Radovať 
sa môžeme tam, kde cítime a 

prežívame, že sme prijatí, že je nám 
odpustené a sme milovaní takí, akí 
sme. V jednom zo svojich posolstiev 
Panna Mária hovorí: „Nech sa váš 
život stane naplno modlitbou. A bez 
lásky nie je možné modliť sa.“ 
Modlitba s láskou sú prepojené. 
Modlitba bez lásky, teda bez srdca, je 
modlitba, ktorá nás unavuje. Po takej 

modlitbe sa cítime prázdni a 
nespokojní. Boh potrebuje skrze 
modlitbu našu dôveru a naše srdce, 
aby v ňom mohol vykonať skutky 
svojej lásky.  
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Modlitba 

Panna Mária, Kráľovná pokoja, 

ďakujem ti za tvoje materinské 

Nepoškvrnené srdce, ktoré miluje. V 

slovách tvojho posolstva zakúšam ako 

nás prosíš, ako túžiš, aby sme ti 

uverili, zobrali tvoje slová vážne a 

vniesli ich do života. 

Neustaň od nás, ty, Panna Mária, 

tak ako si neustala po všetky tieto 

roky svojich zjavení a svojej blízkosti. 

Ďakujem ti, že kráčaš s nami, že ideš 

pred nami a ukazuješ nám cestu. 

Ďakujem ti za všetkých, ktorí si vzali k 

srdcu tvoje slová, a tak našli prameň 

života, ktorý je v Bohu. Chceme ti 

darovať svoje ruky a svoje srdcia, aby 

si nás neustále viedla, tak ako vedieš 

svoju Cirkev a všetky pokolenia do 

konečného cieľa, k Ježišovi Kristovi, 

nášmu Pánovi. Amen.  

Fra Ljubo Kurtović 

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 5. 10. 2013. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 
 

ZA OBNOVENIE SPOLOČNEJ MODLITBY RUŽENCA 
V RODINÁCH.  



Od začiatku zjavení nás Panna Má-
ria pozýva k modlitbe. Medžugorie sa 
nazýva aj Máriinou školou modlitby. 

V jej posolstvách nachádzame veľa 
prirovnaní, čo je to modlitba, aká by 

mala byť naša modlitba. Napríklad: 
...nech je vám modlitba ako vzduch, 
ktorý dýchate, a nie ťarcha...; ...nech 
vám je modlitba, každodenným pokr-
mom...; ...modlite sa, aby sa vám 
m o d l i t b a  s t a l a  ž i v o t o m . . . ; 

...potrebujete pochopiť, že vaša mod-
litba je rozhovor dieťaťa s Otcom...; 
...modlite sa, kým sa vám 

modlitba nestane rados-
ťou a váš život jednodu-
chým kráčaním k Bohu... 

Denne nás Mária ako 
každá mama, ktorá vy-
chováva svoje deti k viere, 
pozýva začať i ukončiť 
deň, každú prácu modlit-
bou. Svoj deň nás pozýva 

vyplniť krátkymi a vrúc-

nymi modlitbami. Modlit-
bou nás učí prekonávať 
každú únavu, všetky pre-
kážky. Povzbudzuje nás: 

„Vytrvalosťou a vernosťou 
sa vaša modlitba stane 
radosťou a oddychom.“ 

Dnes nám Mária hovo-
rí o vzťahu s modlitbou, 

vzťahu k životu. Keď 
chceme bližšie spoznať 

určitú osobu, vyhľadáva-
me ju. Prežívame s ňou 
vzťah. Vzťah k milovanej 
osobe sa prehlbuje dôver-
ným rozhovorom, vzájom-
ným otváraním sa. Čím 

viac sme spolu, spoznávame sa, viac 
si môžeme veriť a vzťah je pevnejší. 
Modlitba je milujúci vzťah s Pánom. 
Keď sa vytvorí skutočné priateľstvo s 

Ježišom, žiadna búrka vami neotra-

sie – hovorí nám naša nebeská Mat-
ka. Budovanie vzťahu s Pánom sa 
odohráva v každodennej modlitbe v 
úprimnom rozhovore. 

Mária nás ako praktická mama po-

zýva urobiť si modlitbový kútik v na-
šich rodinách, kde zavesíme kríž, po-
ložíme Sväté písmo. Tu v osobnom 

POZÝVAM VÁS K MODLITBE... 
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...Ďakujme jej tento mesiac za všetky 
zázraky, ktoré nám vyprosila;  

prosme o vernosť v prežívaní jej posolstiev... 



rozhovore ju pozvime, aby nás viedla. 
„Chcem vás viesť k modlitbe srdcom. 
Iba tak pochopíte, že váš život je 

prázdny bez modlitby. Zmysel svojho 
života objavíte, keď objavíte v modlitbe 
Boha. Preto, milé deti, otvorte brány 
svojho srdca a pochopíte, že modlitba 
je radosť, bez ktorej nemôžete žiť.“ – 
povedala nám 25.7.1997. V jej škole 
modlitby neexistujú prázdniny, voľné 

víkendy. Opakuje nám svoju skúse-
nosť vizionár Ivan. 

Každý deň rozprávajme Pánovi o 
všetkom, čo prežívame. Ďakujme mu, 
klaďme mu otázky, prosme ho. Mária 
nám sľubuje, že modlitba koná zázra-

ky v nás i prostredníctvom nás. Pán 

odpovedá na naše otázky v modlitbe, 
v rozhovore s blížnym, vo Svätom pís-
me, v prírode, v každej udalosti náš-
ho života. Aká je to radosť, keď môže-
me rozumieť jeho reči v šume vetra, 

speve vtákov, v obyčajných povinnos-
tiach každodenného života. 

Aké jednoduché! Boh je stále tu. 
Ak túžime po priateľstve s ním, bude-

me mu lepšie rozumieť, viac veriť a on 
môže konať zázraky. V posolstve číta-

me: „Preto, milé deti, modlite sa, mo-
dlite sa, modlite sa, lebo modlitba ko-
ná zázraky v ľudských srdciach a vo 
svete. Som s vami a ďakujem Bohu za 

každého z vás, ktorý s vážnosťou pri-
jal a prežíva modlitbu“ (25.10.2001). 
„Milé deti, verte, že jednoduchou mod-
litbou možno konať zázraky. Prostred-
níctvom modlitby otvárate svoje srdce 
Bohu, a on robí zázraky vo vašom ži-

vote“ (25.10.2002). Akoby sme Márii-
nými ústami počuli Ježišove slová z 
evanjelia: „Vtedy jej Ježiš povedal: 
'Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti 

stane, ako chceš.' A od tej hodiny bola 
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jej dcéra zdravá“ (Mt 15, 28).  
Aká je to radosť, keď môžeme v 

modlitbe nachádzať svetlo a vedieť, 

ako máme žiť. Radosť je, keď sa mô-
žeme podeliť o toto svetlo s druhými. 
V modlitbe srdcom môžeme skutočne 
odkryť radosť zo života a pochopiť, že 

život je dar. „A nezabúdajte, že váš ži-
vot nepatrí vám, ale je darom, ktorým 
máte potešovať iných a viesť ich k več-
nému životu.“ – povedala nám Mária v 
posolstve z 25.12.1992. 

Začal sa mesiac október, mesiac 
ruženca. Potešujme Pannu Máriu. 

Obdarúvajme našu nebeskú Matku 
každodennou modlitbou ruženca – jej 
najmilovanejšou modlitbou. Ďakujme 
jej tento mesiac za všetky zázraky, 

ktoré nám vyprosila; prosme o vernosť 
v prežívaní jej posolstiev. 

Modlime sa:  

Mária ďakujeme ti, že si nás pozva-
la do svojej školy. Plne sa ti odovzdá-
vame. S tebou sa chceme modliť tvojim 
srdcom, hlasom ďakovať za dar života. 
Vieme, že pod tvojim vedením vždy  
nájdeme Ježiša a jeho kráľovstvo v 

jednoduchom slúžení a darovaní sa 
blížnym. S vďačnosťou ti darujeme v 
tento mesiac modlitbu ruženca na tvoje 
úmysly. Opakujeme ti svoje dôverné, 
úprimné vyznanie—Totus tuus. Amen. 

 

Terézia Gažiová 

 ...Budovanie vzťahu s Pá-

nom sa odohráva v každoden-
nej modlitbe v úprimnom roz-

hovore... 



    RUŽENEC... 

...Chcela by som, aby sa ľudia  
v týchto dňoch modlili so mnou, 

a to v čo najväčšom počte.  
Nech sa v stredu a v piatok  

prísne postia,  
nech sa každý deň modlia  
aspoň ruženec: radostný,  

bolestný a slávnostný... 

(14. august 1984) 

...Boh ma poslal medzi vás,  
aby som vám pomohla.  

Keď chcete, zoberte si ruženec. 
Už samotný ruženec  

môže urobiť zázraky vo svete  
i vo vašom živote.  
Žehnám vás a zostanem s vami, 

kým to Boh bude chcieť ... 
(25. január 1991) 
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...Milé deti, žite podľa  
všetkých slov,  

ktoré som vám dala  
počas tohto milostivého obdobia, 

a obnovte modlitbu tak,  
aby sa vám stala radosťou. 
Osobitne pozývam všetkých tých, 

ktorí sa zasvätili  
môjmu Nepoškvrnenému srdcu, 
aby sa stali príkladom  

pre ostatných.  
Pozývam všetkých kňazov,  

rehoľníkov a rehoľníčky,  
aby sa modlili ruženec a  
učili ho modliť sa ostatných.  

Milé deti, ruženec mám  
zvlášť rada. Prostredníctvom  

ruženca mi otvorte svoje srdce,  
a môžem vám pomôcť... 

(25. august 1997) 

...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                

proti satanovi, že patríte mne… 

(25. február 1988) 

...Aj dnes vás pozývam            
na modlitbu. Milé deti,          

modlitba robí zázraky.          
Keď ste unavení a chorí,           

a keď nevidíte zmysel             
vášho života, vezmite si ruženec 
a modlite sa, modlite sa          

až kým sa vám modlitba         
nestane radostným stretnutím  
s vašim Spasiteľom.                 

Ja som s vami, prihováram       
a modlím sa za vás, milé deti... 

(25. apríl 2001) 

Zdroj: http://lovedecor.com/bible-and-rosary-madikwe-south-africa-africa-wall-mural.html 

http://lovedecor.com/bible-and-rosary-madikwe-south-africa-africa-wall-mural.html


„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Láskou objať všetko 

„Drahé deti! Pozývam vás k úplnej odovzdanosti sa Bohu! 
Deti moje, modlite sa, aby s vami satan nekýval ako s ko-
nármi vo vetre. Buďte silní v Bohu! Želám si, aby pro-
stredníctvom vás spoznal celý svet Boha radosti. Dosved-
čujte svojím životom Božiu radosť! Nebuďte úzkostliví ani 
ustarostení! Boh vám pomôže a ukáže vám cestu. Želám 
si, aby ste mojou láskou milovali všetkých, dobrých i 
zlých. Iba tak zavládne svetom láska. Deti moje, vy ste 
moji! Milujem vás a chcem, aby ste sa mi odovzdali, aby 
som vás mohla viesť k Bohu. Bez prestania sa modlite, 
aby vás satan nemohol zneužiť. Modlite sa, aby ste spo-
znali, že ste moji. Žehnám vás požehnaním radosti. Ďaku-
jem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. máj 1988) 

Slavko Barbarić, OFM 

AAAk si opäť položíme otázku, čo je láska 

a pohľadáme odpoveď, ľahko sa presvedčí-
me, že je mnoho rôznych odpovedí. A predsa 
sa odpovede môžu zhrnúť do troch rôznych 
úrovní alebo významov slova láska: 

Eros – pod týmto slovom rozumieme te-

lesnú lásku a ona je vždy zištná. Eros vy-
hľadáva osoby a veci kvôli úžitku. A voči 
druhým sa správa majetnícky. 

Filia – je priateľská láska a je podmie-

nečná. Koľko dáva, toľko chce aj prijať. Ak 
neprijme, začne pochybovať. Je ohraničená.  

Agapé – je to láska, ktorá ma svoj základ 

v Bohu. Rozdáva sa bez podmienok. Raduje 
sa, keď sa môže dávať. To je v podstate eu-
charistická láska, ktorá nepozná a nekladie 
si hranice. Nezameriava sa na dobrých ani 
nie je ohraničená zlými. Nepozná ani národ-
nostné, ani náboženské hranice. Pre ňu niet 
muža a ženy, pekného a nepekného. Pre ňu 
sú dôležití ľudia a okolnosti, v ktorých sa 
môže rozdávať a robiť ich šťastnými. Reali-
zuje sa robiac druhých šťastnými. To je eu-
charistická láska, ktorá sa stáva cestou k 
pokoju a všetko objíma. To je láska, ktorá 
nie je pyšná, nezávidí ani sa nepovyšuje, ale 
slúži. 

Práve pre takúto lásku nás Panna Mária 
vychováva. To je láska, ktorá uzdravuje z 
úzkostlivých starostí a ustarostenosti. Ktorá 
si dokáže zvoliť vhodnú chvíľu a verí v nový 
deň, v ktorom naplní Božiu vôľu. To je lás-
ka, ktorú aj satan najviac napáda a chce od 

nej odvrátiť. Jeho úsilím je zabrániť tejto 
láske a navrátiť ľudí k Filiu a Erosu. Človek 
nemôže poprieť ani tieto úrovne lásky, ale 
oni môžu byť v živote kresťana veľmi klam-
né. Jednotlivci a skupiny, rehoľné komuni-
ty, národnostné skupiny ale aj cirkevné spo-
ločenstvá ostávajú často na úrovni Filie, za-
tvorení do seba odmietajú a odcudzujú dru-
hých. Hádajú sa, kto má pravdu a previňujú 
sa proti láske, a nazdávajú sa, že majú k 
tomu oprávnenie. A tak sa nám všetky hra-
nice, žiaľ, stali výhovorkou prečo nemilovať, 
namiesto toho, aby sa stali dôvodom pre na-
šu bezpodmienečnú eucharistickú lásku. 
Modliť sa a byť si vedomý, že nás Boh milu-
je, že Panna Mária nás prijíma ako svojich, 
znamená byť na ceste eucharistickej všetko 
objímajúcej lásky. 

 

„Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú te-

lesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýš-

ľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je 

smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život 

a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je ne-

priateľstvom voči Bohu, lebo sa nepod-

riaďuje Božiemu zákonu - a ani sa ne-

môže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu 

sa páčiť Bohu. Lenže vy nežijete telesne, 

ale duchovne, pravda, ak vo vás prebý-

va Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho 

Ducha, ten nie je jeho“ (Rim 8, 5-9). 
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Kresťan, ktorý spája svoju smrť s Ježi-

šovou smrťou, chápe smrť ako príchod ku 
Kristovi a ako vstup do večného života.  

Smrťou sa končí život človeka ako čas 
otvorený na prijatie alebo odmietnutie Bo-

žej milosti, ktorá sa stala zjavnou v Kristo-

vi. Každý človek hneď po smrti dostáva 
večnú odplatu vo svojej smrteľnej duši na 

osobitnom súde, ktorý stavia život človeka 
do vzťahu s Kristom: alebo prejde očisťova-

ním, alebo hneď vojde do nebeskej blaže-
nosti, alebo sa hneď naveky zatratí.  

Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v pria-
teľstve s Bohom a sú dokonale očistení, 

žijú naveky s Kristom. Sú navždy podobní 
Bohu, lebo ho vidia takého, aký je, z tváre 

do tváre. Tento dokonalý život s Najsvätej-
šou Trojicou, toto spoločenstvo života a 

lásky s ňou, s Pannou Máriou, s anjelmi a 
so všetkými blaženými sa volá nebo. Nebo 

je posledný cieľ človeka a splnenie jeho 

najhlbších túžob, stav vrcholnej a definitív-
nej blaženosti. Ježiš Kristus nám svojou 

smrťou a svojím zmŕtvychvstaním otvoril 
nebo. Život blažených spočíva v plnom 

vlastnení ovocia vykúpenia, ktoré uskutoč-
nil Kristus. On pridružuje k svojmu nebes-

kému osláveniu tých, čo v neho uverili a 
ostali verní jeho vôli. Pretože Boh je trans-

cendentný, možno ho vidieť takého, aký je, 

VYZNANIE VIERY... 

ROK VIERY 

iba keď on sám sprístupní svoje tajomstvo 

bezprostrednému nazeraniu človeka a dá 
mu na to schopnosť. Toto nazeranie na Bo-

ha v jeho nebeskej sláve nazýva Cirkev 
„oblažujúcim videním“. 

Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v pria-

teľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očis-
tení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, 

podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby 
dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli 

do nebeskej radosti. Toto konečné očisťova-
nie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od 

trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. 
Cirkev už od prvotných čias uctievala pa-

miatku zosnulých a obetovala za nich pros-
by, najmä eucharistickú obetu, aby boli 

očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce vide-

nie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj 
almužny, odpustky a kajúcne skutky. 

„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiat-
ku“ (Jób 1, 5). 

Nemôžeme byť zjednotení s Bohom, ak 
sa slobodne nerozhodneme milovať ho. Ne-

môžeme však milovať Boha, ak ťažko hreší-
me proti nemu, proti svojmu blížnemu ale-

bo proti sebe samým: „Kto nemiluje, ostáva 
v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je 
vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe 
večný život“ (1 Jn 3, 14-15). Náš Pán nás 
upozorňuje na to, že budeme odlúčení, ak 
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VERÍM V BOHA, OTCA VVERÍM V BOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA I ZEME, ŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA I ZEME,   

I V JEŽIŠA KRISTA, JI V JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA, EHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA,   

KTORÝ SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY, KTORÝ SA POČAL Z DUCHA SVÄTÉHO, NARODIL SA Z MÁRIE PANNY,   

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

UMREL A BOL POCHOVANÝ. UMREL A BOL POCHOVANÝ.   

ZOSTÚPIL K ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL ZOSTÚPIL K ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL Z MŔTVYCH, Z MŔTVYCH,   

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

OTCA VŠEMOHÚCEHO, OTCA VŠEMOHÚCEHO,   

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

VERÍM V DUCHA SVÄTÉHVERÍM V DUCHA SVÄTÉHO, V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU, O, V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU,   

V SPOLOČENSTVO SVÄTÝV SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH, V ODPUSTENIE HRIECHOV, CH, V ODPUSTENIE HRIECHOV,   

VO VZKRIESENIE TELA A VO VZKRIESENIE TELA A V ŽIVOT VEČNÝ. V ŽIVOT VEČNÝ. AMEN. AMEN.   



nebudeme pomáhať vo vážnych potrebách 

chudobným a maličkým, ktorí sú jeho brat-
mi. Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme 

ho neoľutovali a ak sme nedosiahli Božiu 
milosrdnú lásku, znamená zostať navždy 

odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej 

voľby. A tento stav definitívneho vylúčenia 
seba zo spoločenstva s Bohom a s blažený-

mi sa označuje slovom „peklo“. Učenie Cir-
kvi potvrdzuje, že jestvuje peklo a že je več-

né. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľ-
ného hriechu, zostupujú hneď po smrti do 

pekla, kde trpia pekelné muky, „večný 
oheň“. Hlavný trest pekla spočíva vo večnej 

odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom mô-
že mať človek život a blaženosť, pre ktoré 

bol stvorený a po ktorých túži. Boh nikoho 
nepredurčuje na to, aby šiel do pekla; to 

predpokladá dobrovoľné odvrátenie sa od 
Boha (smrteľný hriech) a zotrvanie v tom 

odvrátení až do konca.  

Vzkriesenie všetkých mŕtvych, spravodli-
vých i nespravodlivých, sa odohrá pred po-

sledným súdom. Pred Ježišom Kristom, 
ktorý je pravda sa definitívne ukáže pravda 

o vzťahu každého človeka k Bohu. Posledný 
súd odhalí až do posledných dôsledkov, čo 

dobré každý urobil alebo zanedbal urobiť 
počas svojho pozemského života. Posledný 

súd nastane vo chvíli slávneho Kristovho 
návratu. Iba Otec 

pozná tú hodinu a 
deň, len on rozho-

duje o jeho prícho-

de. Vtedy skrze 
svojho Syna Ježiša 

Krista vynesie svoj 
definitívny rozsu-

dok nad celými de-
jinami. Posolstvo 

posledného súdu 
vyzýva na obráte-

nie, zatiaľ ešte Boh 
dáva ľuďom milos-

tivý čas.  
Na konci čias 

dosiahne Božie 

kráľovstvo svoju 
plnosť. Po všeobec-

nom súde budú 
spravodliví naveky 
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kraľovať s Kristom, oslávení na tele i na 

duši, a aj sám vesmír bude obnovený. V 
tomto novom svete, nebeskom Jeruzaleme, 

bude Boh prebývať medzi ľuďmi. „Zoberie 
im z očí každú slzu a už nebude smrti ani 
žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, 
lebo prvé sa pominulo“ (Zjv 21, 4). Pre ľudí 
bude toto zavŕšenie konečným uskutočne-

ním jednoty ľudského pokolenia, ktorú 
chcel Boh už od stvorenia sveta a ktorej bo-

la putujúca Cirkev akoby sviatosťou. Aj vi-
diteľný vesmír je teda určený na to, aby bol 

pretvorený, lebo treba, aby – uvedený do 
pôvodného stavu – bez prekážky slúžil 

spravodlivým a mal účasť na ich oslávení 

vo vzkriesenom Ježišovi Kristovi. 
Nepoznáme čas zavŕšenia zeme a ľud-

stva, ani spôsob, akým bude vesmír pretvo-
rený. Tvárnosť tohto sveta, znetvorená hrie-

chom, sa síce pomíňa, ale sme poučení, že 
Boh pripravuje nový príbytok a novú zem, 

na ktorej prebýva spravodlivosť a ktorej 
blaženosť splní a prevýši všetky túžby po 

pokoji, ktoré sa rodia v srdciach ľudí.  

 

   zostavila Mária Sakmárová 

 

Zdroje:  Sväté Písmo 

    Katechizmus katolíckej cirkvi 

http://www.samopismo.net/search/label/vje%C4%8Dni%20%C5%BEivot 

http://www.samopismo.net/search/label/vje%C4%8Dni%20%C5%BEivot
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DOTYK PANNY MÁRIE 
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V lete v roku 1989 ma moji predstave-

ní poslali do Medžugoria, kde som stále 
ako chlapec veľmi túžil ísť a hlbšie spo-

znať zjavenia Panny Márie. Tu som mal 
zotrvať dva týždne, a pretože v tom čase 
v Československu vládol komunizmus a 

ja som sa túžil stať kňazom, mal som sa 
pokúsiť o útek do 
zahraničia – do Ta-

lianska. Moji rodičia 
totiž boli učiteľmi 

hudby, a preto som 
verejne nemohol štu-
dovať za kňaza, lebo 

by ich vyhodili z prá-
ce. Jediná možnosť v 

tom čase bolo utiecť 
do zahraničia a štu-
dovať. Tu som si mal 

nájsť ľudí, ktorí by 
ma nejakým spôso-
bom prepašovali cez 

more do Talianska, 
čo sa aj skutočne 

takmer stalo, lebo 
tam, kde som bol 
ubytovaný, boli uby-

tovaní aj Slováci ži-
júci v Kanade, ktorí 
mi ponúkli, že ma 

prepašujú v karavá-
ne. Tí Slováci v roku 

1968 sami utiekli do 
Kanady, a preto mi 
chceli pomôcť. V tom čase som bol novi-

com v reholi redemptoristov, o čom ani 
moji rodičia, ani nikto z mojich známych 

nevedel. 
Z Mostaru som autobusom prišiel do 

Medžugoria a ubytoval som sa v Medžu-

gorí. Cez vinice som spolu s mladými 
ľuďmi, s ktorými som býval, prišiel ku 
kostolu na svätú omšu. Priznám sa, keď 

teraz takto na to spomínam, že môj prvý 
pocit nebol najlepší, keď som videl na 

rozprášenej ceste množstvo šiatrov, ob-

chodíkov s devocionálmi. Tri dni som po-
chyboval o zjaveniach Panny Márie na 

tomto mieste. Pozeral som sa totiž na to 
všetko, čo je vonku a nie na to, čo je vo 
vnútri. Obchody, stánky s jedlom, šiatre, 

množstvo pútnikov, hluk, krik, biznis, 
peniaze mi pripomínali 
scénu, keď Ježiš vyhnal 

kupcov z chrámu. Toto 
všetko ma skôr odrádzalo 

ako ukazovalo na prítom-
nosť Panny Márie. A pre-
to v mojom srdci vznikla 

pochybnosť, ako na ta-
komto mieste, kde som to 

vnímal ako lotrovský pe-
lech, sa mohla zjaviť Pan-
na Mária. Až v jednom 

momente, keď som už 
rozmýšľal, že sa vrátim 
späť, som počul vo svo-

jom srdci vnútorný hlas: 
„Vstúp do vnútra (do kos-
tola), tu ma nájdeš!“ Pre-
tože ako bývalý športovec 
v behu na lyžiach som 

svoje kňazské povolanie 
dostal na príhovor Panny 

Márie, bol som jej veľkým 
ctiteľom a stále som ju 
nachádzal v tichosti srd-

ca. Ale tu som sa nejako 
nedokázal tak skutočne 

sústrediť a modliť k Panne Márii. Až do 

momentu, keď som počul tento hlas a 
vstúpil do kostola. Tu v tichosti kostol-

ných múrov som pocítil blízkosť Kralice 
mira – Kráľovnej pokoja, Panny Márie, 
mojej milovanej matky, ktorá ma tak ne-

smierne miluje. Ten pokoj, ktorý som v 
tej chvíli obdŕžal doteraz nosím vo svo-

jom srdci, keď sa vrátim a prídem do 
Medžugoria. Tu v kostole pri eucharistii 
som stretol Máriu. Stále som si myslel: 
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Akým som ja verným synom, jej ctite-

ľom, ako ju milujem, ako si ju ctím... Ale 
v tej chvíli, keď sa mi ona dala poznať, 

som si uvedomil len jedno – nie ako ju 
milujem ja, ale ako ona miluje mňa. Ako 
ma miluje a prijíma takého, aký som a 

ako veľmi túži, aby som ja miloval ju. Jej 
láska ma nepokorila, jej láska ma posil-
nila. Od tohto momentu som uveril zja-

veniam Panny Márie v Medžugorí. A keď 
som kráčal boso na Križevac, či Podbrdo 

– miesto zjavení, plakal som, ako taký 
malý chlapec, uvedomujúc si neskutoč-
nú lásku mojej drahej Matky. Keď sa de-

ti pýtali Panny Márie, prečo je taká krás-
na, ona odpovedala: Pretože veľa milu-

jem. Ja som toto zažil, a preto svedčím o 
jej nesmiernej láske ku mne a ku všet-
kým svojím drahým deťom, najmä k tým, 

ktorí ešte nespoznali lásku jej Syna.  
Nakoniec som z Medžugoria neutiekol 

do Talianska, pretože dva dni pred mo-

jím plánovaným útekom prišiel môj 

predstavený – viceprovinciál a povedal 

mi, že už utekať nemusím. Za niekoľko 
mesiacov na to, v novembri, bola nežná 

revolúcia a ja som mohol vyjsť z podze-
mia a verejne v januári 1990 zložiť prvé 
rehoľné sľuby. Totiž, Pannu Máriu som 

tu v Medžugorí veľmi prosil, aby som ne-
musel opustiť moje drahé Slovensko a 
rodinu, ale aby som mohol študovať za 

kňaza. Ani v mysli mi nenapadlo, že to 
bude už tak skoro. Tu v Medžugorí sa mi 

potvrdila túžba stať sa kňazom. V roku 
1996 sa splnila moja túžba a bol som vy-
svätený za gréckokatolíckeho kňaza v re-

holi otcov redemptoristov. Odvtedy, ak 
môžem ako kňaz a rehoľník, prichádzam 

s pútnikmi zo Slovenska, s manželmi na 
semináre, s mladými na festival mla-
dých, aby som im ukázal to najkrajšie 

miesto na svete, kde sa ma dotkla nežná 
ruka Panny Márie.  

 

       o. Mikuláš (Slovensko)  

SPOJME SA DUCHOVNE V MODLITBE SO SVÄTÝM OTCOM 

V nedeľu 13.októbra 2013 pri 
nohách Panny Márie Fatimskej 

zasvätí Svätý Otec Fran-
tišek Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie celý 

svet. 

Pápežská rada na pod-
poru novej evanjelizácie, 

ktorá koordinuje aktivity 
Roku viery, pozvala do Ríma 

na 12. - 13. októbra 2013 
pri príležitosti 96. výročia 
Fatimských udalostí členov 

mariánskych hnutí z celého 
sveta. Stretnutie sa bude 

konať za prítomnosti pápeža 
Františka. Súčasťou programu bude púť 
k hrobu sv. Petra, modlitba ruženca, 

ktorá na diaľku spojí mariánske svätyne 
na rôznych miestach sveta, nočné bdenie 

s Pannou Máriou, vysluhovanie sviatosti 

zmierenia a eucharistické adorácie v rí-
mskych kostoloch. Stretnutie 
vyvrcholí v nedeľu 13. októ-

bra svätou omšou, ktorej 
bude predsedať Svätý Otec. 
Na Námestie sv. Petra pri 

tejto príležitosti prinesú 
originálnu sochu Panny Már-

ie z Fatimy. 

 Pripojme sa i my du-
chovne. Modlime sa 
spoločne novénu k Duchu 
Svätému od 4. 10. 2013, 

modlime sa v tejto novéne 
desiatok ruženca, aby boli 

naše srdcia pripravené na túto veľkú 
udalosť. 

Prevzaté z Rádio Vaticana 

 

http://www.brehov.minoriti.sk/index.phpoption=com_content&view=article&id=42:putovna-

socha-z-fatimy&catid=1:aktuality 

http://www.brehov.minoriti.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=42:putovna-socha-z-fatimy&catid=1:aktuality
http://www.brehov.minoriti.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=42:putovna-socha-z-fatimy&catid=1:aktuality


MEDŽUGORIE    
Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie si môžete objednať na adrese: Marián-

ske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, SR alebo na http://
www.marianskecentrum.sk 

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,  

 email: marta@maria.sk  
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5.STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN NA UKRAJINE 

V jeden krásny, radostný, slnečný 
deň, 7 septembra, sa uskutočnilo 5. Me-
džugorské stretnutie v Zarvanici. Práve v 
tento deň Svätý Otec František pozval 
celý svet modliť sa a postiť sa za pokoj v 

Sýrii a na Blízkom východe. 
Naše stretnutie začalo modlitbou svä-

tého ruženca. Stretnutie hudobne dopre-
vádzala mládež z Ľvova. Po svätom ru-
ženci nasledovala svätá liturgia a v kázni 
otec Leonid nám hovoril o význame po-
koja v nás samých a v celom svete. V ho-
dine Božieho milosrdenstva sme sa mod-

lili a ďakovali za všetko, čo nám Boh 
dáva z hĺbky svojho milosrdného srdca. 
Potom boli svedectvá dievčat zo spolo-
čenstva Svetlo Máriino, ktoré sa s nami 
podelili so skúsenosťou života v spolo-
čenstve.  

Otec Rastislav hovoril o základných 
posolstvách Panny Márie a otec Peter sa 
podelil s myšlienkami o viere v živote 
kresťana. Večer sme sa stretli všetci pri 
Ježišovi v Oltárnej sviatosti. A v tento 
krátky čas, čas lásky, pokoja, nádeje, 
viery každý z nás sa otvoril Panne Márii 
a v zasvätení jej Nepoškvrnenému srd-
cu oddal svoje srdce.  

Medžugorské stretnutie je stretnutie 
matky s dieťaťom. Toto stretnutie sa 
nekončí dnes alebo zajtra, nie! Toto 
stretnutie je večné, pretože sa uskutoč-
ňuje v našich srdciach. Božia Matka 
nám aj naďalej daruje svoju blízkosť a 
posolstvo lásky, ktorými nás prosí ne-
ustále žiť. Preto sa nebojme a bežme v 
ústrety jej vrúcnym objatiam a k srdcu 
plného lásky.  

Veľká vďaka všetkým, ktorí pomohli 
organizovať toto prekrásne stretnutie. 

Tetiana, Svetlo Máriino 

http://www.marianskecentrum.sk
http://www.marianskecentrum.sk


 

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 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 po-
solstvo 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 / 1 0  | 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 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-
tujte 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 
Ольга 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. 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  
SMSM 

n
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t
e
 

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

Text neprešiel jazykovou úpravou. 
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Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete 
prispieť na účet: číslo účtu: 33 2025 6607; kód banky: 3100;         

názov banky: Volksbank Slovensko, a. s.;                                          
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX                                                     

Pán Boh zaplať 
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