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ČÍTAJTE SVÄTÉ PÍSMO 

V jednej anekdote sa hovorí, ako 
jedného dňa prišiel za starým múd-
rym rabínom jeho dospelý syn. „Otec“ 
– hovorí rabínovi – „prečítal som celú 
Bibliu. Presvedčil som sa, že je to 
všetko klamstvo.“ Rabín sa na neho 
pozrie, vezme do rúk Bibliu a povie 
synovi: „Porozmýšľaj nad tým ešte 
raz, syn môj. Čo ak je to predsa prav-
da...“  

Pravdu nemôže umenšiť počet 
tých, ktorí jej budú veriť, respektíve, 
neveriť. Pravda ostáva pravdou 
a nestráca svoju hod-
notu. Nezávisí od čí-
siel a štatistík. Prav-
da nemôže stratiť na 
svojej hodnote, ale 
môžeme stratiť my, 
ak sa pred ňou za-
vrieme. Pravda, 
a v tomto prípade 
Biblia, t. j. Božie slo-
vo, nás pozýva, aby 
sme sa rozhodli. Boh 
pozýva a čaká našu 
odpoveď. Pravda  
Biblie nie je rozumo-
vá pravda, ktorá sa 
týka len nášho rozu-
mu. Pravda našej  
viery je osoba a volá 
sa Ježiš Kristus.    
Stretnutie s touto 
osobou je stretnutie s pravdou,    
svetlom a životom.  

Božie slovo bolo odjakživa niekto-
rými prijímané a inými odmietané. To 
je osud Božieho slova ako i bol a je 
osud Ježiša Krista. Tak je to aj so 
zjaveniami Panny Márie v Medžugorí. 
Sú takí, ktorí popierajú skutočnosť 

zjavení Panny Márie, ale aj tí, ktorí 
celým srdcom súhlasia so skutočnos-
ťou prítomnosti Panny Márie usilujúc 
sa žiť jej pozvania a uvádzať do života 
jej materinské slová. Panna Mária 
nechce nikoho presviedčať, ale sa 
nám daruje pozývajúc nás na cestu, 
ktorá vedie k životu. Ona prešla tou 
istou cestou a chce, aby sme si aj my 
vybrali tú cestu, ktorá odkrýva a plní 
Božiu vôľu v našom živote. Nepone-
cháva nás samých, ale kráča s nami, 
žije s nami a modlí sa s nami i za 

nás, aby sme sa otvorili Božej vôli. 
Vtedy sa stávame viac Ježišovými, 
keď sa otvárame a plníme Božiu vô-
ľu. Ježiš to jasne hovorí: „Lebo kto 
plní Božiu vôľu, je môj brat i moja  
sestra i matka“ (Mk 3, 35).   

Kedysi vyslovené a hlásané Božie 
slovo ostáva aktuálne pre všetky ča-
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

...Božie slovo je Boh. Keď Boh vyslovuje 
svoje slovo, vyjadruje a daruje seba...  

 



sy. Boh sa nám odkryl a zjavil 
v Ježišovi. Pán sa nám zjavuje 
a daruje v slove, svojim slovom nás 
osvecuje a premieňa, svojim slovom 
nás oslobodzuje a vedie, skúma i 
usvedčuje, napomína, potešuje 
a vykupuje.  

Panna Mária nechce nič iné len 
nás viesť k Ježišovi. Usilovne 
a vytrvalo opakuje svoje posolstvá. 
Veľmi dobre vie, že Boha môžeme 
v plnosti odkryť a stretnúť vo Svätom 
písme, t. j. v Božom slove. Božie slovo 
je Boh. Keď Boh vyslovuje svoje slo-
vo, vyjadruje a daruje seba.  

Medzi zanedbávaním Božieho 
slova a stratou viery je určitá spoji-
tosť. Zanedbávanie Božieho slova 
spôsobuje prerušenie bratských 
a medziľudských vzťahov. 

Modliť sa znamená mať skúse-
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nosť stretnutia s Bohom a celé     
Sväté písmo sú dejiny stretnutia. 
Vo Svätom písme nenachádzame len 
pekné „vzorky“ modlitby. Sväté písmo 
sa celé stáva modlitbou, keď sa po-
tom, ako sme ho počuli alebo čítali, 
necháme vtiahnuť do pocitov, ktoré 
v nás prebúdza a ktoré nám sugeruje 
text, meniaci sa na chválu, vďačnosť, 
príhovor, dôveru, ľútosť, požehnanie.  

Svätý Augustín povedal: „Ak je 
text modlitbou, modlite sa; ak je vzdy-
chom, povzdychnite; ak je vďakou, 
buďte radostní; ak je text nádejou, dú-
fajte; ak vyjadruje strach, bojte sa.“ 
Božie slovo je najlepšou príručkou 
pre modlitbu.  

Sväté písmo je najbezpečnejší zá-
klad našej modlitby, skrze ktorú pri-
chádzame k Bohu odkrývajúc jeho 
vôľu pre náš život.  

Modlitba:  
 
Panna Mária, ty, ktorá si vedela 

všetky slová a udalosti uchovávať 
vo svojom srdci a rozjímať o nich, 
nauč nás počúvať a vo svojom srdci 
načúvať podnety Ducha Svätého. 
Ty, Matka mlčania, nauč nás mlčať, 
aby sme v srdci odkryli túžbu po 
Bohu, ktorý jediný napĺňa všetky 
naše prázdnoty a lieči všetky naše 
rany. Panna Mária, vovádzaj nás 
do hĺbky duchovného života, aby 
sme sa oslobodili od vlažnosti 
a povrchnosti kresťanského života. 
Pritiahni naše srdcia k svojmu srd-
cu, aby sme sa od teba učili modliť 
sa, veriť a plniť Božiu vôľu. Amen.  

Fra Ljubo Kurtović 

 
Zdroj: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=696 



MODLITE SA 

„Modlitba je to, po čom vaše srd-
ce túži; modlitba je prameň; modlitba 
je vzťah; modlitba má byť každoden-
ný pokrm, znak odovzdanosti Bohu, 
radosť, život, rozhovor, základ poko-
ja; nech je ako vzduch, ktorý dýcha-
te; modlitba koná zázraky...“ – to je 
niekoľko myšlienok o modlitbe 
z posolstiev Panny Márie. 

Ak sa modlíme úprimne srdcom, 
náš výraz tváre, slová, pôsobenie 
bude prirodzeným odbleskom stret-
nutia sa s Pánom. Každú modlitbu, 
ktorá vychádza zo srdca Pán prijíma 
vážne. On sám nám dal príklad ako 
sa modliť a ako modlitba pôsobí na 
tých, ktorých stretal. V evanjeliu čí-
tame, ako sa Ježiš utiahol do ticha, 
stretával sa s Otcom, aby mohol 
uskutočniť jeho vôľu. Modlil sa pred 
zázrakmi, za svojich učeníkov, za 
tých, ktorých stretal, pred darova-
ním svojho života za nás... Na jeho 
životnej ceste ho sprevádzala Mária. 
Udalosti evanjelia sa opakujú 
v životoch Ježišových učeníkov. 
Dnes sme to my. Pán chce prostred-

níctvom nás kráčať teraz po zemi, 
prihovárať sa blížnym, darovať milo-
srdný pohľad, konať zázraky. 

Nebeská Matka sprevádza Ježi-
šových učeníkov. Opakuje nám to, 
čo je dôležité. Dnes je to vážnosť 
modlitby a Sväté písmo. Pretože sa 
ponáhľame, žijeme život bez stretnu-
tí s Pánom. V dennom zhone sa nám 
nedarí nájsť chvíle utiahnutia sa do 
ústrania. Možno máme poznanie 
ako riešiť rôzne otázky. Ale ak ich 
riešime bez modlitby, môžeme byť 
svedkami toho, že „bez Božieho po-
žehnania sú márne naše namáha-
nia“. Rozhodnutie je na nás. My sme 
tí, ktorí si organizujeme rozvrh ho-
dín počas dňa. Keď chceme nasledo-
vať Ježiša, bez dialógu s ním 
v modlitbe je to nemožné. 

Panna Mária nás vedie veľmi 
jednoducho. Začať i končiť deň mod-
litbou, každé dielo začínať i končiť 
modlitbou, vyplniť deň krátkymi 
modlitbami. V posolstve z 25. 7. 
2005 nám hovorí: „Aj dnes vás pozý-
vam, aby ste krátkymi a vrúcnymi 
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...Pán chce prostredníctvom nás kráčať teraz po zemi,        
prihovárať sa blížnym, darovať milosrdný pohľad,                            

konať zázraky... 



modlitbami vyplnili svoj deň. Keď sa 
modlíte, vaše srdce je otvorené a Boh 
vás miluje osobitnou láskou a dáva 
vám zvláštne milosti.“ 

Jednoducho nás učí, aby sme 
s Pánom prežívali každodenný život. 
I v dnešnom posolstve sa môžeme 
nanovo oduševniť Ježišom. Všetko 
čo máme robiť sa dozvieme 
v Svätom písme. Ak chceme byť Je-
žišovými učeníkmi, mali by sme ho 
teda poznať. Smutné je pozorovať, 
ako vlny informácií zaplavujú naše 
životy, rodiny. Ak nečítame denne 
Sväté písmo, nepoznáme svojho Uči-
teľa. A tak namiesto Ježišovi veríme 
televízii. Nevieme sa správne zorien-
tovať, rozhodovať, nemáme svetlo. 
Nebeská Matka nám hovorí: 
„...Božie slovo sa stane svetlom 
v tejto tme, ktorá vás chce zahaliť...“ 
2. 10. 2007. 

Od začiatku zjavení nás Mária 
pozýva žiť dve posolstvá každý deň. 
Prvé je modliť sa ruženec - čo je roz-
jímanie o Ježišovom živote v jej srd-
ci. A druhé - každý deň čítať Sväté 
písmo, prijať niekoľko jeho myšlie-
nok a počas dňa žiť evanjelium. To 
prvé sa nám možno i darí. Zo skúse-
nosti však vidíme, že vážnosť čítania 
a  prežívania Svätého písma ešte 
stále neprenikla do našich rodín. 
A bez prežívania tohto posolstva 
každý deň sme skutočne bez svetla, 
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bez Božej múdrosti. Božie slovo nás 
premieňa, formuje, uzdravuje. Nikto 
tak nehovorí ako Pán. Jeho slovo má 
moc. Nikto nás nemôže oklamať, 
pretože on má slová večného života.  

Zamilujme si Máriino pozvanie 
k čítaniu Svätého písma. Načúvajme 
Božie slovo v jej srdci. Pozvime ju 
prežívať náš život s nami. Každé rá-
no sa pomodlime k Duchu Svätému 
a prečítajme si evanjelium na dnes. 
Predstavme si, že práve tento úryvok 
čítajú všetci kresťania, celá Cirkev. 
Ak sa ho snažíme prežívať úprimne, 
Božie kráľovstvo je darované zemi 
práve cez túto konkrétnu evanjelio-
vú udalosť. 

Modlitba: 

Ďakujeme ti, Pane, za to, že 
k nám posielaš svoju matku. Mária 
poď s nami do každej našej modlit-
by. Tvoja materinská prítomnosť 
nás robí nežnými, trpezlivými, milo-
srdnými, podobnými tebe. S tebou 
Mária chceme načúvať slovo tvojho 
Syna, aby sme pod tvojim vedením 
mohli uskutočniť všetko, čo nám po-
vie. Úplne sa ti odovzdávame matka, 
v tvojom srdci sa darujeme Otcovi 
pre jeho vôľu v našich životoch. 
Amen. 

Terézia Gažiová 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 1. 2. 2014. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 
 

ZA POKOJ NA UKRAJINE. 
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BOŽIE SLOVO... 

...Pozývam vás, aby ste ma v mojom 
Božom poslaní sprevádzali  

s otvoreným srdcom a s úplnou  
dôverou. Cesta, ktorou vás ja vediem 

k Bohu je ťažká, ale vytrvalá  
a na konci sa budeme všetci radovať 
v Bohu. Preto, deti moje, neprestaňte 

sa modliť za dar viery.  
Iba skrze vieru sa Božie slovo stane  
svetlom v tejto tme, ktorá vás chce 

zahaliť. Nebojte sa, ja som s vami...                     
(2.október 2007)  

...Aj dnes vás pozývam, aby ste boli 
nositeľmi evanjelia vo svojich rodi-
nách. Nezabúdajte, deti moje, čítať 
Sväté písmo. Položte ho na viditeľné 
miesto a dosvedčujte svojim životom, 
že veríte a žijete Božie slovo. Som 
vám blízko svojou láskou a pred  
mojím Synom sa prihováram  
za každého z vás... 
(25. január 2006) 

...Deti moje, aj dnes vás pozývam, 
aby ste sa radovali a boli radostnými 

kresťanmi, zodpovední a uvedomelí, 
že vás Boh povolal, aby ste  

osobitným spôsobom boli radostne 
vystretými rukami k 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 na Božie slovo... 
(25. november 1997) 

...Milé deti,  
neviete žiť v Božej milosti, preto vás 
všetkých znovu pozývam,  
aby ste nosili Božie slovo vo svojich 
srdciach a myšlienkach. Postavte, 
deti moje, Sväté písmo na viditeľné 
miesto vo svojich rodinách, čítajte ho 
a žite. Poučujte svoje deti, pretože ak 
im nie ste príkladom, deti upadnú do 
bezbožnosti. Rozjímajte a modlite sa, 
a potom sa narodí Boh vo vašom  
srdci a vaše srdce bude radostné...  
(25. august 1996) 

...Vezmem vaše životy do svojich  
materinských rúk a naučím ich  

pokoju a láske, a potom ich  
odovzdám svojmu Synovi. Od vás žia-

dam, aby ste sa modlili a postili, lebo 
len tak budete vedieť skrze  

moje materinské srdce správnym spô-
sobom svedčiť o mojom Synovi. Modlite 
sa za svojich pastierov, aby zjednotení 

v mojom Synovi mohli vždy radostne 
ohlasovať Božie slovo...  

(18. marec 2012) 

…Potrebujem pokorných apoštolov, ktorí s otvoreným srdcom  
príjmu Božie slovo a pomôžu druhým, aby cez Božie slovo pochopili zmysel svojho 
života. Deti moje, aby ste to mohli, musíte sa naučiť cez modlitbu a pôst počúvať 

srdcom a naučiť sa poddávať sa. Musíte sa naučiť odmietať všetko, čo vás vzďaľuje 
od Božieho slova a túžiť iba po tom, čo vám ho približuje. Nebojte sa. Som tu…                  

(2. septembra 2013) 
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„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Milujem vás a chcem vás viesť cestou pokoja 

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k pokoju. Prišla 
som sem ako Kráľovná pokoja a chcem vás 
obohatiť svojím materinským pokojom. Drahé 
deti, milujem vás a chcem vás všetkých                 
priviesť k pokoju, ktorý len Boh dáva a ktorý 
obohacuje každé srdce. Pozývam vás, aby ste 
sa stali nositeľmi a svedkami môjho pokoja v 
tomto nepokojnom svete. Pokoj nech zavládne v 
celom svete, ktorý je nepokojný, ale túži po             
pokoji. Žehnám vás svojím materinským                
požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie!“                                                           (25. júla 1990) 

SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

AAAby sme mohli pochopiť toto            
posolstvo, je potrebné spomenúť si na 
svetské ťažkosti. Posolstvo je dané     
bezprostredne pred útokom Iraku na 
Kuvajt, ktorý spôsobil veľké napätie 
a skutočnú krízu vo svete. O niekoľko 
mesiacov, presne v januári 1991,            
začala sa vojna. Zároveň v Chorvátsku 
je zvýšené napätie. Zatiaľ, čo si mnohí 
mysleli a nielen mysleli, ale boli o tom 
hlboko presvedčení, že vojna je             
nemožná, že „máme dosť múdrych 
hláv“, vojna vypukla aj v Kuvajte, aj 
v  C h o r v á t s k u ,  a j  v  B o s n e 
a Hercegovine. A to naozaj hrozná     
vojna. Vojna, ktorá určite žiadnu           
vojnu vo svete neprekonala v nenávisti, 
vraždení a pustošení. Padlo veľa              
ľudských obetí, nevinní trpeli. Kostoly 
a svätyne sú zničené a zneuctené.  
Zničené sú nemocnice, školy a rodinné 
domy. Všetko sa to stalo tak, že jedno 
vojsko povstalo proti neozbrojeným  
národom a ničilo všetko, čo nepatrilo 
tomu vojsku, ktoré chcelo vytvoriť 
vlastný priestor na účet životných  
priestorov druhých národov. 

 Mária nás miluje a pozýva 
k pokoju. Pozýva k modlitbe a pôstu za 
pokoj. Chce nás obohatiť svojím           
materinským pokojom a urobiť nás 
svedkami pokoja. Svet túži po pokoji, 
ale je neschopný vytvoriť podmienky 
pokoja. Ona ponúka svoje materinské 

požehnanie a to znamená, že nás chce 
ako matka chrániť a ochraňovať od 
pustošenia. Napokon, nikto nemôže 
milovať život ako matka. Preto nikto 
ako matka nemôže chcieť chrániť          
život. Všetci ľudia sú jej deti. Preto 
chce pre všetkých pokoj. Preto je             
pokoj v skutočnosti pozvaním                 
rozhodnúť sa s láskou chrániť a vážiť 
si život. Kto sa takto rozhodne pre         
život, rozhoduje sa pre Boha, ktorý nás 
chce všetkých obohatiť svojím               
pokojom: dnes, zajtra, každý deň 
a celú večnosť. Obohatiť jednotlivcov, 
rodiny, Cirkev a celý svet. Cieľ je             
prijatý, cesta existuje. Treba sa len  
pohnúť!  

„Budem počúvať, čo povie Pán, 
Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu 
a svojim svätým a tým, čo sa k 
nemu obracajú úprimne. Naozaj: 
blízko je spása tým, čo sa ho boja, 
a jeho sláva bude prebývať v           
našej krajine. Milosrdenstvo a ver-
nosť sa stretnú navzájom, spra-
vodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 
Vernosť vyrastie zo zeme, spra-
vodlivosť zhliadne z neba. Veď 
Pán dá požehnanie a svoje plody 
vydá naša zem. Pred ním bude 
kráčať spravodlivosť a po stopách 
jeho krokov spása.“ (Ž 85, 9 – 14) 
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To najvzácnejšie, čo Boh daroval 
svetu i človeku je práve život. Preň tu 
pripravil podmienky a stanovil zák-
ony. Ak ich budeme rešpektovať, 
začne život prekvitať. Ak sa človek 
postaví proti Božiemu poriadku, nas-
tolí kultúru smrti.  

Mimoriadna Božia starostlivosť je 
zameraná na človeka. Skôr než ho 
Boh stvoril, pripravil mu krásnu a 

plodonosnú prírodu, aby bola zdro-
jom jeho telesných síl. A pre jeho 
šťastie okrem prírody mu daroval 
rodinu. Boh chce, aby každý človek 
prichádzal na svet do láskyplného 
usporiadaného rodinného spoločen-
stva. Ak to tak nie je, ide alebo o 
nešťastie alebo o ľudské zlyhanie. Po-
čas celého života má človek v rodine 

prežívať mnoho foriem ľudského 
šťastia. Začína to šťastím dieťaťa, 
ktoré sa v náručí otca a matky cíti 
veľmi bezpečne a pritom bezsta-
rostne. Ono rastom a dospievaním 
dozrieva a mení sa na šťastie 
zamilovaného manžela, či manželky a 
neskôr na šťastie užitočného otca a 
matky. Napokon je to šťastie starých 
rodičov, ak im je dopriate radostne 

hľadieť na svoje dobre 
vychované potomstvo, 
ako si zodpovedne 
počína. Každú etapu 
ľudského šťastia za-
bezpečuje  uspo-
riadaná rodina. 

Rodina je Božia 
ustanovizeň. Preto nie 
je v moci človeka rodi-
nu  zlikvidovať. Cirkev 
sa takto modlí nad 
novomanželmi: „Bože, 
ty si postavil ženu 
vedľa muža a toto spo-
ločenstvo si už pri 
stvorení tak požehnal, 
že ho nezničil ani de-
dičný hriech, ani     
potopa sveta.“ Touto 
modlitbou Cirkev vyz-

náva aj vieru v rodinu ako v Božiu 
ustanovizeň, ktorá vo svete prežije. 
Nemusí však prežiť v Európe. Aj keď 
ju človek nemôže zlikvidovať, môže ju 
veľmi zmrzačiť a toto sa deje v dneš-
nom svete. Rozvratom rodiny sa zne-
hodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve 
v nej nadobúda pozemskú dokona-
losť. Ohrozuje to život a nastoľuje sa 

   POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI 

Z PASTIERSKEHO LISTU                                        
KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA 

 

...Rodina je Božia ustanovizeň. Preto       
nie je v moci človeka rodinu  zlikvidovať... 

Zdroj:http://pochodzazivot.sk/ 



kultúra smrti. Aktéri kultúry 
smrti používajú na jej presadenie 
značne prešpekulované metódy. 
Do veľmi  ušľachtilých pojmov 
vkladajú úplne nový a opačný, 
teda  dehonestujúci obsah. Hovo-
ria o „ľudských právach“ a o 
„právach dieťaťa“, ale do týchto 
práv chcú presadiť také veci, kto-
ré ľuďom aj deťom škodia. Pod 
rúškom práv dieťaťa, ktoré oni 
presadzujú, otec a matka 
strácajú možnosť svoje deti zod-
povedne vychovávať. A pritom 
dieťa má prirodzené, Bohom dané 
právo na výchovu.  

Stúpenci kultúry smrti 
prichádzajú s novou „gender 
ideológiou“. V jej mene chcú pre-
sadiť tzv. „rodovú rovnosť“. 
Človek, ktorý tento termín 
prvýkrát počuje, si myslí, že ide 
tu o to, aby mužovi a žene boli 
uznané rovnaké práva a rovnaká 
dôstojnosť. Ale tie skupiny cez 
tzv. „rodovú rovnosť“ sledujú čosi 
celkom iné. Chcú nás presvedčiť, že 
nikto z nás nejestvuje od prirodze-
nosti ako muž alebo ako žena, chcú 
teda zobrať mužovi právo na identitu 
muža a žene právo na identitu ženy a 
rodine právo na identitu rodiny, aby 
sa už muž necítil ako muž, žena ako 
žena a manželstvo, aby už nebolo 
tým Bohom požehnaným výlučným 
spoločenstvom muža a ženy, ale na 
roveň manželstva chcú presadiť aj 
spoločenstvo dvoch mužov, či dvoch 
žien. Tak vzniká akýsi sodomský 
paškvil odporujúci Božej vôli a prip-
ravujúci Boží trest. 

Cez ušľachtilé heslá sa do života 
spoločnosti presadzuje rozvrat rodin-
ného života, ktorý má byť posvätným. 

Je to bohorúhavá vzbura človeka voči 
Stvoriteľovi. On nás stvoril na svoj 
obraz. Muž od Stvoriteľa dostal 
dôstojnosť muža, žena dôstojnosť 
ženy a rodina dôstojnosť rodiny. Od 
toho sa odvíja aj dôstojnosť národa. 
Toto chcú aktéri kultúry smrti a 
stúpenci gender ideológie v mene 
ušľachtilých hesiel zničiť. Pojem muž, 
manžel, otec, rytier, gentleman  je 
pre nich neprijateľný. To isté platí o 
pojmoch žena, manželka, matka. V 
ktorom národe sa im to podarí, ten 
národ stratí svoje dôstojné postave-
nie pred Bohom i pred svetom.  

Predstavitelia mnohých krajín 
týmto aktérom kultúry smrti z nepo-
chopiteľných dôvodov ponižujúco 
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Zdroj: http://www.aktuality.sk/clanok/236815/foto-80-
000-ludi-pochodovalo-v-kosiciach-za-zivot/ 
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podliezajú a cez zákonodarstvo, ktoré 
je niekedy v rozpore so zdravým rozu-
mom, im vychádzajú v ústrety. Takí 
nemajú žiadnej morálnej hrdosti a 
svoj národ pripravujú nielen o jeho 
dôstojnosť, ale pomocou zákonov ho 
vydávajú na zánik. Je to strata 
základného životného zmyslu – strata 
citu pre sebazáchovu.  Prvé nebez-
pečenstvá sa už objavujú aj u nás.  

Chceme prejaviť veľkú úctu a vďa-
ku tým inštitúciám a tým jednotliv-
com, ktorí si uvedomujú toto blížiace 
sa nebezpečenstvo a na ochranu ro-
diny a kultúry života zorganizovali v 
Košiciach pochod za život. Chceme 
prejaviť úctu a vďačnosť všetkým 
ľuďom, ktorí tento pochod podporili a 
tak dali najavo, ako im záleží, aby 
inštitúcia rodiny bola zachránená.  

Pochod za život mal byť výzvou, 
povzbudením i morálnou podporou 
pre našich štátnych predstaviteľov, 
aby sa nebáli chrániť dôstojnosť a ži-
votaschopnosť nášho národa. Sku-
točnosť je taká, že k tejto výzve sa 
postavili dosť nevšímavo, čo naz-
načuje, že si už osvojili kultúru 
smrti, lebo jej aktérom naďalej 
dávajú veľký priestor a značnú pod-
poru. Aktivisti „rodovej rovnosti“ sa 
nevzdávajú, ale čakajú na vhodnú 
príležitosť, aby pomocou legislatívy 
mohli ovládnuť výchovnovzdelávací 
proces a vnútiť túto „sodomskú ideo-
lógiu“ do školskej i predškolskej 
výchovy. Išlo by o taký výchovný pro-
ces, ktorý by dieťa obral nielen o 
dôstojnosť, ale morálne i psychicky 
by ho dokonale zmrzačil. Dieťaťu by 
znemožnil vyrásť po každej stránke v 
zrelého muža a v zrelú ženu. A na 
túto hroznú devastáciu by bol 

zneužitý učiteľský stav. Kedysi bol 
zneužitý učiteľ, aby proti vôli rodičov 
ich deťom vnucoval ateizmus, dnes 
mu hrozí ešte čosi horšie. Aktérov 
kultúry smrti silno podporujú aj 
médiá, nedajme sa nimi oklamať, ani 
ovplyvniť. 

Kultúra smrti skutočne ohrozuje 
existenciu národa. Pri takom ohroze-
ní predošlé generácie neváhali umie-
rať za ochranu vlasti. Od nás sa ešte 
taká veľká obeta nežiada, ale žiada 
sa, aby sme boli ostražití. K ostraži-
tosti vyzývame nositeľov moci na 
všetkých úrovniach, rodičov, školské 
samosprávy a všetkých ľudí dobrej 
vôle. Aby sme prejavy kultúry smrti 
odmietali už v zárodku. Náš hlas pri 
akýchkoľvek voľbách môže dostať len 
ten kandidát, ktorý odmieta kultúru 
smrti. Opačným postojom by sme 
znevážili tých našich predkov, ktorí 
kládli svoje životy za dobro vlasti.  

Keď Boh poslal svojho Syna na 
svet, nepostaral sa o to, aby sa jeho 
Syn narodil v prepychovom paláci, 
aby mal vyberané jedlá, ale postaral 
sa o to, aby jeho Syn prišiel na svet a 
mohol vyrastať v usporiadanej rodi-
ne. Pohľad na Nazaretskú rodinu, 
nech nás burcuje k tomu, aby sme 
pre zachovanie rodiny urobili všetko, 
čo je v našich silách. Ako Nazaretská 
rodina chránila dieťa útekom do 
Egypta, tak aj my sme povinní za 
každú cenu chrániť zdravý vývoj detí 
pred nebezpečnou „gender ideológi-
ou“. 

 

Zdroj:  

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-
slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013   
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Touto cestou by sme sa chceli 
s vami podeliť o skúsenosť, ktorú sme 
my zažili s Pánom a Pannou Máriou. 
Do Medžugorja som cestovala prvýkrát 
v roku 2008 na Mladifest, kedy som 
dostala na toto miesto pozvanie od 
Panny Márie. Vždy som túžila ísť do 
Lúrd, no Božia vôľa bola v tom čase 
pre mňa iná; situácia sa vyvinula tak, 
že sa mi naskytla 
možnosť cestovať do 
Medžugoria. V tomto 
roku som končila 
vysokú školu a môj 
život mal nabrať iný, 
pracovný smer. Počas 
Mladifestu sa mi 
dostalo veľa milostí, 
darov a uzdravenia. 
Boh ma premieňal. Bol 
to pre mňa silný čas, 
čas modlitby. Keď som 
Bohu predkladala 
prosbu za môjho 
budúceho manžela, 
vnímala som, že mi 
hovorí, aby som sa tým 
netrápila a žila naplno v radosti. Tak 
som sa mu snažila v tom dôverovať, že 
toto je moja cesta na najbližšie 
mesiace a poslúchnuť ho v tom, čo mi 
hovorí. 

V srdci som cítila, že by som sa do 
Medžugoria chcela ešte niekedy vrátiť. 
Moja túžba sa splnila a Mladifest 
v roku 2009 som mala zas možnosť 
stráviť v Medžugorí. Počas uplynulého 
roka som toho veľa zažila. Začala som 
pracovať, absolvovala som operáciu, 
ktorá sa skomplikovala, absolvovala 
s o m  n i e k o ľ k o m e s a č n ú  s t á ž 
v zahraničí, stretla niekoľko mladých 
mužov, ktorí mi boli sympatickí... 
a pokoj, ktorý som predchádzajúci rok 
v Medžugorí dostala do srdca, sa akosi 
cez všetky tie udalosti vytratil. 

Vnímala som, že potrebujem stíšenie 
a byť len sama s Pánom. Skúmala som 
svoju dušu a srdce, modlila som sa, čo 
mám robiť, ako kráčať ďalej. Dávala 
som sa „dokopy“ a ani vo sne mi 
nenapadlo, že v Medžugorí, práve 
v tomto čase stretnem Ondreja, ktorý 
sa stane mojím manželom. No Panna 
Mária a Pán majú s nami plány, ktoré 

nás presahujú. Počúvajú naše prosby 
a plnia ich vtedy, kedy ich čakáme 
najmenej. 

S Ondrejom sme sa stretli 
v Medžugorí počas Mladifestu. Bolo to 
vtedy len naše vnímanie sŕdc, že asi 
nám Pán dal spoznať toho druhého 
pre našu cestu životom. Po návrate na 
Slovensko sme sa postupne začali 
kontaktovať, kamarátiť, modliť sa za 
seba a náš vzťah. Spoznávali sme sa. 
Vnímali sme, že v našom vzťahu má 
prst Panna Mária a toto vedomie bolo 
našou oporou. Modlili sme sa k nej. 
Počas nášho chodenia sme sa utiekali 
aj k sv.archanjelovi Michalovi a počas 
nášho snúbenectva k anjelom 
strážnym. Všetci naši nebeskí 
kamaráti nám pomáhali a stále 

SVEDECTVO 

V NAŠOM VZŤAHU MÁ PRST PANNA MÁRIA 
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pomáhajú. Dostali sme tú milosť, že 
sme sa zasnúbili v Medžugorí. Bolo to 
pre mňa prekvapenie, keď ma Ondrej 
požiadal o ruku pod sochou Panny 
Márie na mieste zjavení na Podbrde. 
Práve vďaka modlitbám a tomuto 
miestu, prítomnosti Boha a Panny 
Márie, som si uvedomila vážnosť 
nášho rozhodnutia a slovíčka „áno“. 
Mala som strach vykročiť do 
neznámeho života, no vedela som, že 
je nad nami ochranná ruka. Patrónom 
našej svadby sa stal sv. Matej, na 
ktorého sviatok sme sa vzali (Matej 
znamená Boží dar). Po vyslúžení 
sviatosti manželstva sme sa zasvätili 
Panne Márii a naše zasvätenie 
opakujeme pri našej každodennej 
spoločnej modlitbe. 

Naše manželstvo je veľký dar. Stále 

si uvedomujeme, že nad nami a spolu 
s nami (v našej rodine) je prítomný 
Boh a s ním aj Panna Mária. Bez nich 
by sme boli ničím. Ondrej je pre mňa 
cesta do neba a ja som zas cesta do 
neba pre neho. Pán sa o nás stará. Do 
manželstva sme vykročili v čistote 
a sme za to Bohu vďační, že nás pri 
tom sprevádzal. Čo momentálne 
prežívame ako bolesť je, že túžime po 
dieťati, ale zatiaľ sa nám táto túžba 
nesplnila. Je to pre nás skúška viery 
a dôvery v Pána. No veríme, že keď sa 
ním necháme viesť a prosíme 
o ochranu Pannu Máriu, tak nám Pán 
daruje dieťa, ktoré bude jeho dieťaťom 
(už teraz mu je zasvätené). 

 
 

Marta a Ondrej (Slovensko) 

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 kontak-
te:  

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

email: marta@maria.sk  

OZNAMY 

Pozývame vás na: 

♦ Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine):  16. 2.—21. 2. 2014 

(Kontakt: Vladimír Chromek; tel.: + 421 517 789 898;  e-mail: v.chromek@gmail.com)  

   21.—26. 9. 2014 

(Kontakt: Ondrej Valent: e-mail: skristoftour@post.sk; tel.: +421 255 567 969, +421 903 712 534) 

♦ 21. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a                          
medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín: 3—7. 3. 2014 

♦ 2. Medzinárodný seminár pre lekárov: 28.—31. 5. 2014 

♦ 19. Medzinárodný seminár pre kňazov: 7.—12. 7. 2014 

♦ 16. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 13.—16. 7. 2014 

♦ 25. Medzinárodné stretnutie mládeže—Festival mladých: 1.—6. 8. 2014 

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 
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KTO SME?  
 

Svetlo Máriino je modlitbové spoločen-

stvo. V duchu evanjelia a posolstiev Pan-

ny 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 pomá-

hať pri obnove života viery v našich far-

nostiach.  

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám poďako-

vať, že robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto sa, deti 

moje, modlite a radujte so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa 

nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem, 

deti moje, vidieť, že Duch Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali 

moje pozvanie.“ 25. 6. 2004 

Časopis vychádza od decembra 2004 každý mesiac 
potom, ako Panna Mária dá posolstvo 25-teho v me-
siaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza 
v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, v litovskom, lotyš-
skom, anglickom a nemeckom jazyku.  

Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“ sa spája-
me s modlitbovými skupinami v rôznych krajinách.  
Modlia sa s nami naši bratia a sestry na Slovensku, 
v Českej Republike, v Rusku, na Ukrajine, v Lit-
ve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Nemecku, Ru-
munsku, Indii, USA. 

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne stretávajú raz za 
týždeň. Spoločne sa modlia ruženec na úmysly Panny 
Márie, čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby blíž-
nych. Stretnutie zakončia zasvätením sa Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie.  

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v me-
siaci. 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.  

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

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 

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

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY: 
www.gospa.sk 

 
ČESKY: 

 www.medju.com 
 

RUSKY:  
www.medjugorje.ru 

 
UKRAJINSKY: 

www.medjugorje.ua  

LOTYŠSKY: 
www.medjugorje.lv 

 
LITOVSKY: 

www.medjugorje.lt 
 

ANGLICKY: 
www.medjugorje.net 

 
NEMECKY: 

www.medjugorje.de 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

ŽIVÉ VYSIELANIE  
VEČERNÉHO PROGRAMU  

[V ponuke vpravo nájdete ‘Live streaming‘. Po kliknutí na túto možnosť 
sa vám objaví v modrom rámčeku ‘Live streaming Medjugorje - smooth 
player‘. A po kliknutí na túto kolonku môžete spolu s nami sledovať večer-
ný modlitbový program z Medžugoria.]  

Ak máte záujem finan čne podpori ť misiu Svetlo Máriino, môžete 
prispie ť 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 

Časopis ‘Svetlo Máriino ‘ v rôznych jazykoch môžete nájs ť na www.gospa.sk v rubrike ČASOPIS. 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením I I. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbieha ť vyjad-
renia Cirkvi, ktorej sa celkom podria ďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ost atné majú v tomto časopise hodnotu len 
ľudského svedectva. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri  kopírovaní jednot-
livých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kon taktujte nás na adrese: 
gospa3@gmail.com .  


