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„Drahé deti!  

Znovu vás pozývam: začnite boj proti hriechu ako v             

prvých dňoch; choďte na spoveď a rozhodnite sa pre svätosť. 

Božia láska začne cez vás prúdiť do sveta, vo vašich srd-

ciach zavládne pokoj a naplní vás Božie požehnanie. Som s 

vami a prihováram sa za vás všetkých pred mojím Synom 
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„Drahé deti,  

materinskou láskou vám chcem pomôcť, aby váš život   

modlitby a pokánia bol opravdivým úsilím približovania sa 

môjmu Synovi a jeho božskému svetlu; aby ste sa vedeli od-

lúčiť od hriechu. Každá modlitba, každá svätá omša a kaž-

dý pôst sú úsilím približovania sa môjmu Synovi, pamiatkou 

jeho slávy a útočiskom pred hriechom; sú cestou k opätov-

nému zjednoteniu sa dobrého Otca a jeho detí. Preto, deti 

moje, otvoreným srdcom, plným lásky úpenlivo volajte meno 

nebeského Otca, aby vás osvietil Duchom Svätým. Skrze 

Ducha Svätého sa stanete prameňom Božej lásky. Z tohto 

prameňa budú piť všetci, ktorí nepoznajú môjho Syna,    

všetci, ktorí žíznia po láske a pokoji môjho Syna. Ďakujem 

vám! Modlite sa za svojich pastierov. Ja sa modlím za nich 

a chcem, aby stále cítili požehnanie mojich materinských 

rúk a podporu môjho materinského srdca.“ 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. apríla 2014, Medžugorie 

cez vizionárku Mirjanu Dragičević-Soldo  
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Jedno z prvých posolstiev z Medžu-

goria znie: „Pokoj, pokoj, pokoj nech za-
vládne medzi človekom a Bohom, a me-

dzi ľuďmi.“ Aby nastal pokoj, treba spl-
niť nejaké podmienky. Pokoj je Boží 

dar. Aby sme mohli prijať tento dar, je 
potrebné pripraviť si srdce, ktoré ho 
môže prijať. Jednou z prvých podmie-

nok pre pokoj v nás, medzi nami a s 
Bohom je svätá spoveď. 

Pripomeňme si niektoré posolstvá 
Panny Márie, v ktorých nás pozýva na 

svätú spoveď: „Dnes vás všetkých 
chcem pozvať na spoveď, hoci, ste sa 
spovedali pred niekoľkými dňami... Po-

zývam vás k zmiereniu s Bohom!       
Pozývam vás, aby ste Ježišovi otvorili 

dvere svojho srdca ako sa kvet otvára 
slnku. Deti moje, nemôžete uskutočňo-

vať pokoj, ak nie ste v pokoji s Ježi-
šom... Nech sa svätá spoveď stane pr-
vým skutkom obrátenia, a potom, drahé 

deti, sa rozhodnite pre svätosť. Nech 

vaše obrátenie a rozhodnutie sa pre 
svätosť začne dnes a nie zajtra... Deti 

moje, cez svätú spoveď otvorte svoje 
srdcia Bohu... Otvorte svoje srdce  Bo-

žiemu milosrdenstvu v tomto pôstnom 
období. Nebeský Otec chce každého z 
vás zbaviť otroctva hriechu. Preto, deti 

moje, využite tento čas a cez stretnutie 
s Bohom v spovedi zanechajte hriech a 

rozhodnite sa pre svätosť... Drahé deti! 
V tomto čase odriekania, modlitby a po-

kánia vás znovu pozývam: Choďte, vy-
znajte svoje hriechy, aby milosť otvorila 
vaše srdcia a dovoľte, aby vás ona me-

nila.“  
Tieto pozvania pre nás vychádzajú z 

materinského srdca. Sú veľmi jedno-
duché a zároveň náročné. V týchto   

pozvaniach odkrývame hlbokú mate-
rinskú túžbu po našej plnosti života a 
skutočnom šťastí. Slová posolstiev 

CHOĎTE NA SPOVEĎ 

 

...Keď v spovedi hriech vyjde na svetlo,                         

stane sa bezmocným... 

Zdroj: http://hu-benedikt.hr/?m=20120409 
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Panny Márie sú aj modlitbou, ktorou 

sa obracia k nám s nádejou, že         
začujeme jej slová a vnesieme ich do 
života. 

Človek si najťažšie prizná, že je 
hriešnik. Podmienkou, aby sa človek 

vrátil k Bohu je spoznanie a priznanie, 
že je hriešnik. Človek svojimi schop-

nosťami a silami nemôže pochopiť a 
zakúsiť pocit hriešnosti. Pochopenie a 
prijatie svojej hriešnosti je dar milosti. 

Ak sa úprimne vidím v Božom svetle, 
vždy nájdem „časti“ svojho bytia, ktoré 

nie sú v Bohu a pre Boha, ktoré nie sú 
v službe lásky. Ťažko je vyspovedať 

svoje hriechy najmä kvôli vlastnej pý-
che, ale aj tak to nie je v  živote ešte 
vždy to najnáročnejšie. Nestačí vyspo-

vedať sa z nejakého hriechu. To je pri-
málo. Potrebné je zanechať hriech. A v 

tom je problém. Ak by niekto ostal len 
pri vyznaní hriechu, nebola by to svia-

tosť. Podstatou sviatosti zmierenia je 
pokánie, obnova, obrátenie, začiatok 
nového života. Sviatosť zmierenia nará-

ža priamo na korene našej pýchy. Ko-
reňom každého hriechu je namysle-

nosť, pýcha. Chcem sa mať sám pre 
seba, mám právo sám na seba, mám 

právo na svoju nenávisť a na svoju žia-
dostivosť, na svoj život i svoju smrť. 
Ľudský duch aj telo je sužované jeho 

pýchou. Človek, práve v svojej zlobe, 
túži byť ako Boh. Spoveď pred bratom, 

kňazom je hlboko ponižujúca. Bolí. 
Podceňuje. Kruto útočí na namysle-

nosť. Stáť pred bratom ako hriešnik je 
hanba, ktorú takmer nie je možné 
zniesť. V spovedi hanebne umiera sta-

rý človek, aby sa narodil  nový človek. 
Ježiš na kríži podstúpil hanebnú smrť 

hriešnika a tak nás vykúpil. 
Cesta k vzkrieseniu vedie cez kríž, 

cez hanebnú smrť starého človeka v 
sviatosti zmierenia. Nemôžeme byť 
vzkriesení, ak nie sme pripravení    

umrieť. Kvôli strachu či už z takého 
alebo iného umierania je človek v po-

kušení v spovedi sa ospravedlňovať. V 
spovedi je potrebné, aby nás Boh 

ospravedlnil. Spoveď je príležitosťou 

zakúsiť lásku nebeského Otca. V spo-
vedi môžeme zažívať opätovné vzkrie-

senie. Pretože odplata za hriech je smrť 
a spoveď je nový život, ktorý nám dáva 

Boh. To znamená zažiť a počuť Otcove 
slová: Tento môj syn bol mŕtvy/táto 
moja dcéra bola mŕtva a teraz žije. 

Hriech je duchovná skutočnosť, kto-
rá nás stavia do vzťahu s Bohom. Ak 

sa človek vzdiali od Boha a jeho svetla, 
vtedy sa pre neho hriech stáva nevidi-

teľnou skutočnosťou, ktorá hnije a za-
bíja. Bez Boha sme v duchovnej tme. 
Hriech strpčuje celý ľudský život, av-

šak sa plaší svetla. Cez spoveď do tmy 
srdca prichádza svetlo evanjelia. Keď v 

spovedi hriech vyjde na svetlo, stane 
sa bezmocným. Vyrieknutý a priznaný 

hriech počas sviatosti  zmierenia stratí 
svoju moc. 

Odvážme sa zomrieť sebe, aby sme 

obsiahli plnosť Kristovho vzkriesenia. 
Pápež Pavol VI. nazval spoveď: sviatosť 

pokory a radosti. Potrebujeme pokoru, 
aby sme mohli priznať vlastnú biedu, 

aby sme zažili radosť odpustenia. Od-
pustenie nie je len naša radosť, ale 
predovšetkým Božia radosť, z toho, že 

sme sa k nemu vrátili. 
Nech nás Mária, pokorná služobnica 

Pána, vedie k plnosti Kristovho života. 
 

Modlitba 

Panna Mária, zasväcujem ti všetko, 

čo som ti ešte nezasvätil; všetko, čo 

som ti ešte neodovzdal, vezmi to všetko, 

prosím ťa, ó, Matka. Dotkni sa, očisti a 

zmocni sa všetkého, čo sa ťa vo mne 

ešte bojí a čoho si nie som vedomý.   

Túžim ťa vziať k sebe, v najhlbšiu      

intímnosť svojho bytia ako apoštol Ján, 

keď počul z kríža príkaz: Syn môj, hľa, 

tvoja matka! Zahaľ ma sebou tak ako 

ťa Duch Svätý zatienil svojou tôňou. 

Amen. 

 

Fra Ljubo Kurtović 



BOŢIA LÁSKA                                                                      
ZAČNE CEZ VÁS PRÚDIŤ DO SVETA  

Na polceste k oslave veľkonočného 
víťazstva nás dnes nebeská Matka po-

vzbudzuje: „Znovu vás pozývam: začni-
te boj proti hriechu.“ Jej materinské 

slová lásky nás dvíhajú ako vtedy, keď 
sme boli maličké deti a učili sme sa s 
mamou chodiť. Keď sme pri prvých 

krokoch spadli, mama nás zodvihla, 
postavila na nohy a volala na nás: 

„Neboj sa, kráčaj, poď!“ Choďte na 
spoveď - je matkina výzva po páde zno-

vu vstať , znovu sa rozhodnúť pre nový 
krok napred, novú šancu, nové dnes.  

Úprimná svätá spoveď je milovaná 

sviatosť pokorných apoštolov Panny 
Márie. Kým my pyšní, kľačíme v poko-

re na kolenách pred kňazom, v spoved-
nici v nás zomiera pýcha.  

V posolstve z 2. 7. 2007 nám Má-

ria hovorí: „Vo veľkej Božej láske pri-
chádzam dnes k vám, aby som vás 

viedla cestou pokory a tichosti. Prvé za-

stavenie, deti moje, na tejto ceste je 
spoveď. Odhoďte svoju pýchu a pokľak-

nite pred môjho Syna. Pochopte, deti 
moje, že nemáte nič a nemôžete nič.  

Jediné, čo je vaše a čo vlastníte je 
hriech. Očistite sa a prijmite tichosť a 
pokoru. Môj Syn mohol zvíťaziť silou, 

ale vybral si tichosť, pokoru a lásku. 
Nasledujte môjho Syna. Dajte mi svoje 

ruky, aby sme spoločne vystúpili        
na horu a zvíťazili.“ 

V svätej spovedi nás čaká sám 
Pán Ježiš v osobe kňaza. Keď nás v 
svätej spovedi žehná, modlí sa nad na-

mi, vtedy sa deje zázrak nášho vnútor-
ného premenenia. Je to stretnutie s 

Pánom v hlbokej pokore srdca. V jeho 
odpustení prijímame jeho samotného: 

pokoj, jeho požehnanie, silu kráčať 
vpred. V posolstvách z minulých rokov 

nám Kráľovná pokoja hovorí: „Ježiš 
chce naplniť vaše srdcia pokojom a ra-
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Zdroj: http://www.bitno.net/ 



dosťou. Deti moje, nemôžete uskutočniť 

pokoj, pokiaľ sa nezmierite s Ježišom. 
Preto vás pozývam na spoveď, aby sa 

Ježiš stal vašou pravdou a pokojom.“ 
„Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol 

uzdraviť, potešiť a odpustiť vám všetko 
to, čo je vám prekážkou na ceste lásky. 
Boh môže pretvárať váš život a vy bu-

dete rásť v láske. Oslavujte Boha, deti 
moje, chválospevom lásky, aby Božia 

láska mohla vo vás rásť zo dňa na deň 
až do svojej plnosti.“ Podobné slová po-

čujeme i dnes: „Božia láska začne prú-
diť prostredníctvom vás do tohto sveta, 

vo vašich srdciach zavládne pokoj a na-
plní vás Božie požehnanie.“ 

V Máriinej škole vieme, že sme po-

zvaní k svätej spovedi každý mesiac, 
ale i častejšie, podľa toho ako potrebu-

jeme. Učí nás, že nestačí iba zrieknuť 
sa hriechu, ale treba sa rozhodnúť    

nanovo pre svätosť. Pri svätej spovedi 
nám odporúča spýtať sa kňaza: Čo 
mám robiť ďalej, ako mám rásť? Pozý-

va nás, aby sme si našli duchovného 
vodcu, jedného kňaza, ktorý nás pove-

die cestou svätosti. „...Pokorne hľadaj-
te, čo nie je v poriadku vo vašom srdci, 

a potom pochopíte, čo máte robiť...“ Tú-
to jej materinskú radu nachádzame v 

posolstve z 25. 4. 1996. 
Keď sledujeme posolstvá Panny 

Márie, čítame o pozvaní pracovať na 

svojom srdci ako na poli. A to je práve 
úprimná, častá svätá spoveď. Zo skú-

senosti vieme, že keď budeme          
povrchne obrábať pole, nebude dobrá 

úroda. Tým najkrajším plodom nášho 
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srdca je láska, ktorá sa posilňuje, 

uzdravuje, očisťuje v sviatosti        
zmierenia.  

Svätá spoveď jej jedno z hlavných 
posolstiev Panny Márie. Medžugorie sa 

nazýva aj spovednicou sveta. Milujúca, 
nežná prítomnosť Panny Márie je ne-
beská sila, ktorá spôsobuje obnovu 

srdca. Prichádzajú sem milióny pútni-
kov a začínajú si tu uvedomovať svoje 

hriechy. Medžugorie je Máriino svetlo, 
tu prichádzame zaslepení hriechom a 

začíname vidieť to, čo sme predtým ne-
videli. V jej svetle nachádzame to, čo 
sme stratili. A to je pokoj, radosť, lás-

ka, zmysel života... všetko to, po čom 
túžime.  

Modlitba:  

Mária, k tebe vystierame svoje ru-
ky po každom páde. Pomôž nám vstať. 

V tvojom srdci sa chceme pripravovať 
na svätú spoveď, rozhodovať sa nanovo 
pre svätosť. Zverujeme ti tento milostivý 

čas pôstneho obdobia, veď nás k veľko-
nočnému víťazstvu. Pomáhaj nám pra-

covať starostlivo na svojom srdci. Vová-
dzaj nás do hlbín duchovného života v 

jednoduchosti, pokore, slúžení, v láske. 

Amen. 

Terézia Gažiová 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 5. 4. 2014. 

 

V tento mesiac sa budeme modliť 
 

ZA POKOJ VO SVETE, ZVLÁŠŤ NA UKRAJINE. 

...Môj  Syn mohol                             

zvíťaziť silou, ale vybral si 
tichosť, pokoru a lásku.               

Nasledujte môjho Syna... 
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ROZHODNUTIE SA PRE SVÄTOSŤ... 

...Obnovte pôst a modlitbu,                

lebo satan je ľstivý a priťahuje                

veľa sŕdc k hriechu a ku skaze.                

Deti moje, pozývam vás ku svätosti    

a aby ste žili v milosti... 

(25.október 2012)  

...V láske vás volám: kajajte sa,                  

aj keď ste ďaleko od môjho srdca. 

Nezabudnite: ja som vaša matka a 

pociťujem bolesť za každého,                    

ktorý je vzdialený od môjho srdca, 

avšak nenechávam vás samotných. 

Verím, že môžete zanechať                       

cestu hriechu                                            

a rozhodnúť sa pre svätosť... 

(25. september 2005) 

...Moja modlitba je dnes                               

za vás všetkých,                                       

ktorí žiadate milosť obrátenia.                

Klopete na dvere môjho srdca,                   

avšak bez nádeje a modlitby,                

v hriechu a bez sviatosti zmierenia              

s Bohom. Zanechajte hriech                            

a rozhodnite sa, deti moje,                           

pre svätosť... 

(25. máj 2011) 
...Otvorte svoje srdce Božiemu                 

milosrdenstvu v tomto pôstnom čase. 

Nebeský Otec chce každého z vás 

zbaviť od otroctva hriechu.                    

Preto, deti moje, využite tento čas a 

cez stretnutie s Bohom v spovedi              

zanechajte hriech a rozhodnite sa 

pre svätosť. Urobte to z lásky                   

k Ježišovi, ktorý vás všetkých                

vykúpil svojou krvou, aby ste boli 

šťastní a v pokoji. Nezabúdajte,                

deti moje, vaša sloboda je                           

vašou slabosťou, preto nasledujte 

moje posolstvá s vážnosťou...  
(25. február 2007 ) 

…Nech sa svätá spoveď stane prvým skutkom obrátenia, a potom, drahé deti, 

rozhodnite sa pre svätosť. Nech sa vaše obrátenie a rozhodnutie pre svätosť 

začne dnes, a nie zajtra. Ja vás, deti moje, všetkých volám na cestu spásy a 

chcem vám ukázať cestu do raja. Preto, deti moje, buďte mojimi                                  

a rozhodnite sa so mnou pre svätosť… (25. november 1998) 

Zdroj: wallpapersbuzz 
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„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Obnova lásky k Jeţišovi 

„Drahé deti!  
Aj dnes vás pozývam, aby ste Ježišovo utrpenie 

prežívali v modlitbe a v jednote s ním. Rozhod-
nite sa darovať Bohu viac času, ktorý vám da-

roval tieto dni milosti. Preto, drahé deti, modli-
te sa a osobitným spôsobom si v srdciach ob-

novte lásku k Ježišovi. Ja som s vami a sprevá-
dzam vás svojím požehnaním a modlitbami. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozva-

nie!“                                                                     (25. marec 1991) 

SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

PPPôst je čas, kedy si pripomíname 

Ježišovu lásku, ktorou za nás trpí. Je to 

príležitosť, aby sme pochopili, že utrpe-
nie samo o sebe neprinieslo a ani sa ne-

zaslúžilo o spasenie, ale láska, ktorou 
Ježiš znášal muku i svoj kríž. Tak ako 

sa skutky pomoci druhým stanú skut-
kami milosrdenstva, iba vtedy, keď sa 

robia radostne, pokorne, s láskou a z 
lásky, tak aj utrpenie kríža sa stane vy-

kupiteľským utrpením iba vtedy, keď je 
kríž nesený s láskou. Kristove napome-

nutie jeruzalemským ženám, aby nepla-
kali nad ním, ale nad sebou a nad svo-

jimi synmi, ktorí potrebujú obrátenie, je 

odpoveďou pre nás všetkých. Pôst ne-
slávime preto, aby sme si spomenuli na 

Kristovo utrpenie a oplakávali to, čo 
pretrpel, ale, aby sme obnovili svoju lás-

ku k nemu. Pôst slávime, aby sme zís-
kali nové povzbudenie pre rast v láske, 

aby sme svoje kríže a utrpenia mohli 
niesť s láskou. Pretože bez lásky nebudú 

mať takú hodnotu pre večnosť, akú ma-
jú mať. A to by bola ozajstná strata. 

Mária pozná ľudský život a chce 
nás vychovávať. Ona zakúsila, že v utr-

pení sa kujú pravé priateľstvá a dozrieva 
láska. Vie, že pozerajúc na Krista môže-

me rásť v láske aj k nemu. A takto rásť 
v láske, ktorá nesie kríž a utrpenie, pre-

tvára ich na dobro pre nás a Bohu na 
slávu. Rozjímať nad Kristovou láskou v 

utrpení, vojsť do tajomstva tejto lásky, 
znamená stávať sa schopnými dôstojné-

ho života človeka. Myslieť a rozjímať, 
stretať sa a prebývať s Kristom, ktorý 

trpí, znamená odkrývať skutočnú lásku 
a neprestajne v nej rásť. Cenou zrelej 

lásky je utrpenie. Avšak láskou sa utr-
penie zväčšuje. Lebo iba ten, kto miluje, 

môže aj trpieť. Na strome utrpenia je 

najlepším ovocím láska.  

„Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka 
a ako koreň z vyschnutej zeme.      
Nemá podoby ani krásy, aby sme 
hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby 
sme po ňom túžili. Opovrhnutý a          
posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý 
poznal utrpenie, pred akým si         
zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto 
sme si ho nevážili. Vskutku on niesol 
naše choroby a našimi bôľmi sa on 
obťažil, no my sme ho pokladali za 
zbitého, strestaného Bohom a           
pokoreného. On však bol prebodnutý 
pre naše hriechy, strýznený pre naše 
neprávosti, na ňom je trest pre naše 
blaho a jeho ranami sme uzdravení. 
Po útrapách sa jeho duša nahľadí 
dosýta. Môj spravodlivý služobník 
svojou vedomosťou ospravedlní      
mnohých a on ponesie ich hriechy. 
Preto mu dám za údel mnohých a 
početných dostane za korisť, lebo 
vylial svoju dušu na smrť a pripočí-
tali ho k hriešnikom. On však niesol 
hriechy mnohých a prihováral sa za 

zločincov“ (Iz 53, 2-5. 11-12) 



S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 4 / 4  | 8 |   

"Tento List rodinám chce byť predo-
všetkým prosbou ku Kristovi, aby zostával 
v každej ľudskej rodine; výzvou pre neho, 
aby prostredníctvom malej rodiny rodičov a 
detí prebýval vo veľkej rodine národov, aby 
sme všetci spolu s ním mohli skutočne 

povedať, Otče náš“ (List rodinám, 4). 
Vrúcna výzva Svätého Otca, aby všetci 

dokázali v pravde povedať Bohu "Otče 
náš", je kľúčom k vyriešeniu všetkých 
problémov sveta, tak tých, ktoré sa týkajú 
konkrétneho života jednotlivcov, ako aj 
konfliktov medzi ľuďmi a národmi. 

Je to takisto kľúč k snúbeneckej lás-
ke... Snúbenecká láska si vyžaduje úplný 
dar. A dar človeka je úplný len vtedy, keď 

človek vlastní seba samého a žije v pravde 
o sebe. Práve pravda o tom, že každý člo-
vek je Božím dieťaťom, je kľúčom k vzá-
jomnému predmanželskému spolunažíva-

niu, je základom pre zachovanie predman-
želskej čistoty.  

…Avšak, mnohí ľudia, dokonca ani ve-
riaci, si plne neuvedomujú, že Boh je náš 
Otec. Mnohí síce neodmietajú Božie jest-
vovanie, ale ich Boh nemá vlastnosti ot-
ca… Sú ľudia, ktorí už nevedia, čo zname-
ná "otec"... Kríza súčasnej rodiny je príliš 
často zapríčinená tým, že chýba otec. 

…Otcovstvo je ohrozené v ľudstve a aj 
v Bohu! A predsa každý túži po otcovi, po 
otcovi, ktorého bude obdivovať a dôvero-
vať mu. 

…Ako môžeme na tejto zemi nájsť vzor 
otcovskej lásky? Otcovstvo sa potvrdzuje 
skrze dieťa. Nielen otec má prijať dieťa, 
ale aj dieťa má prijať otca, má uznať otca. 

…Ako sa dá v takomto svete povedať v 
pravde "Otče náš"? Jednoduchá rada, 

modlite sa tak, ako vás naučil Kristus: 
"Otče náš" a dodáva jedno slovo: "modlite 

sa v pravde" - v pravde tejto modlitby. Je 
to veľká požiadavka, veď ako môžeme za-
hrnúť láskou všetky rodiny sveta, čiže 
všetkých ľudí? Všetko odpustiť? Všetko 
prijať? 

A Svätý Otec ponúka svetu práve tento 
recept – modlite sa, modlite sa takto: 
"Otče", "Otče náš" - môj, tvoj, jeho, všet-

kých. Modli sa, hoci ešte nevieš, čo to 
znamená, hoci nechápeš, pretože práve z 
tejto modlitby ti môže prísť pochopenie. 

...Dieťa nemusí otca chápať, stačí, že 
mu dôveruje. Svetu chýba dôvera - 
príliš veľa rán, príliš veľa zrady. Viac 
sa modli. A ak ty nechápeš, nech sa 
za teba modlí niekto iný, a to tak dl-
ho, kým na teba splynie milosť. 
 …Čo bráni otcovi, aby sa modlil 
s deťmi a pred deťmi? Otcovia sami 
nevedia čo, neraz hovoria: ,,Akosi sme 
sa prestali modliť." 
 Ale ak sa podarí zhromaždiť 
všetkých, čo sú doma, a nahovoriť 
ich, aby sa spolu modlili, všetko sa 
mení - rastie láska. Ale často je veľmi 
ťažké prelomiť zábrany, ktoré majú 
akýsi neznámy pôvod. Únava, zhon, 
akási falošná hanblivosť, možno aj 
trochu nesmelosti a nakoniec pýcha! 
Súčasný človek musí prekonať mnohé 
zábrany, aby si mohol tak, ako kedysi 

pokľaknúť pri svojich deťoch a hovoriť 
spolu s nimi "Otče náš". Ako-tak to doká-
že sám, kdesi v kúte, ale nie pred deťmi, a 
už vôbec nie pred dospelým synom. Ale 
ide práve o toto gesto, o pokľaknutie pred 
Bohom, o tvoje svedectvo, že veríš. A pred-
sa každý veriaci mnoho ráz opakoval 

"Otče náš", všetci a veľakrát, ale Svätý 
Otec chce, aby sme povedali to isté, ale 
inak, celkom inak - v pravde! 

Myšlienky sú vybrané z knihy: 

Rodinám, aby boli silné v Bohu…, 

Wanda Póltawska (SALI-FOTO, 2010). 

   POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI 

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU… 

 

...Dieťa nemusí otca chápať,              
stačí, že mu dôveruje...  
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ZÁZRAČNÉ UZDRAVENIE NA KRIŢEVCI 

Nikto nemôže presne potvrdiť koľ-

ko zázrakov a zázračných uzdravení sa 
stalo v medžugorskej farnosti odkedy 
sa Panna Mária zjavila deťom. 

V Medžugorí je ich zaznamena-
ných vyše šesťsto. Zaznamenané sú 

uzdravenia od najťažších chorôb až po 
zmiznutie viditeľných rán a podobne. 

Medzi týmito 
p o č e t n ý m i 
uzdraveniami 

sú niektoré dô-
kladne preskú-

mané a vedecko
- t e o l o g i c k y 

s p r a c o v a n é , 
preto neexistu-
jú nijaké vážne 

dôvody pre spo-
c h y b ň o v a n i e 

ich nadpriro-
dzeného cha-

rakteru. Jedno 
z týchto nevy-
sve t l i t e ľných 

uzdravení zažil aj päťdesiatjedenročný 
Američan Arthur Boyle z Hinghamu v 

Bostone, ktorý bol na krok ku smrti. 
Mal rakovinu obličiek a neskôr sa ra-

kovina rozšírila aj na pľúca. Lekári sa 
vzdali a predpovedali skorú smrť. 

„V roku 1999 mi diagnostikovali 

rakovinu. Najskôr som mal rakovinu 
obličiek a operovali ma. Odstránili mi 

jednu obličku. Mysleli sme si, že ope-
rácia to všetko vyrieši. O osem mesia-

cov neskôr som išiel znovu na vyšetre-
nie a lekári mi našli tri nádory v pra-
vom pľúcnom laloku. Dali mi menej 

ako päťpercentnú šancu, že prežijem. 
Nepomohla žiadna radiácia ani chemo-

terapia... Zostávala jedine operácia a 
odstránenie pravého pľúcneho laloku. 

V tom čase sa ma môj najlepší priateľ 
spýtal, či som počul o Medžugorí. Spo-
menul som si, že pred desiatimi rokmi 

moja dcéra, ktorá študovala medicínu, 

priniesla z Medžugoria knihu s názvom 
Posolstvá z Medžugoria a dala ju svojej 

mame – mojej manželke. Moja žena mi 
čítala posolstvá, ale nevenoval som to-

mu zvláštnu pozornosť. A potom ako 
sa ma môj priateľ spýtal na Medžugo-
rie, spýtal som sa ženy: ’Čo vlastne je 

to Medžugo-
rie, čo si mi o 

ňom hovori-
la?’ Povedala 

mi všetko o 
tom mieste 
modlitby, lás-

ky, pokoja, 
uzdravenia... 

O týždeň ne-
skôr sme my 

traja: ja, 
manželkinej 
sestry muž 

Kevin Gill a 
priateľ Robert 

Griffin  sadli 
do lietadla a prišli sme do Medžugo-

ria.“ Po dlhej ceste Arthur s ťažkou ra-
kovinou pľúc išiel hneď po príchode do 
Medžugoria do kostola sv. Jakuba na 

večernú omšu. V kostole bola veľká 
tlačenica a s ostatnými sa modlil ruže-

nec. Pomedzi ruženec sa spievalo Ave 
Maria. Dotklo sa ho, keď videl ako  

všetci spolu spievajú z celého srdca. 
Istým spôsobom ho to dojalo, dodalo 
mu to silu. Na druhý deň išiel s pria-

teľmi na spoveď. Našli kňaza, ktorý, 
ako hovorili, bol mimoriadne ochotný. 

Keď sa Arthur vyspovedal, všetka de-
presia a skľúčenosť z neho odišla. Bol 

ako nová osoba. Potom išli do medžu-
gorského zlatníctva a náhodne tam 
stretli vizionárku Vicku. Povedali jej o 

Arthurovej chorobe a Vicka sa nad ním 
pomodlila. Vtedy Arthur zažil veľmi dô-

ležitú a silnú skúsenosť. Napokon sa 

 

SVEDECTVO 
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rozhodli vystúpiť na horu Križevac. 
Pokoj z Medžogoria    

Bol daždivý deň. Keď som vystu-
poval, bol som veľmi unavený a cítil 

som silnú bolesť, akoby mi bolo stále 
horšie a horšie... Hruď ma veľmi bolela 

ako nikdy predtým. Vystúpili sme na 
vrchol. Na Križevci sme boli len my tra-

ja. Z celého srdca sme sa modlili, aby 
nám Boh odpustil hriechy a nech mi 
pomôže uzdraviť sa. My, traja dospelí 

muži, sme sa plačúc modlili... Potom 
som zavolal svojej žene, lebo som mal 

pocit, ako aj moji priatelia, že sa so 
mnou niečo zvláštne dialo a stalo prá-

ve na hore Križevac. Povedala mi, že o 
štyri dni po mojom návrate z Medžugo-
ria je dohodnutá operácia na odstráne-

nie môjho pravého pľúcneho laloka. 
Poprosil som ženu, nech sa opýta leká-

rov, že keď sa vrátim do Ameriky, či 
môžu ešte raz pred operáciou všetko 

preveriť a vidieť stav rakoviny, a ak je 
to možné, nech všetko zorganizuje. 
Krátko na to mi zavolala asistentka le-

kára, ktorý ma mal operovať a poveda-
la: ’Pán Boyle, vieme, že ste v Medžu-

gorí a vieme prečo ste tam. Je to obdi-

vuhodné. Ale vy máte rakovinu a ona 

nezmizne, verte mi. Uisťujem Vás, že 
musíme operovať.’ Po tomto rozhovore 

sa moja žena kontaktovala s iným le-
károm. Keď som prišiel domov, všet-

kým som povedal: Boh ma uzdravil, 
uzdravilo sa mi srdce. Vyliečil som sa 
duchovne. Všetko, čo som mal v sebe 

zhnité a nezdravé, vyhodil som na spo-
vedi v Medžugorí. Všetko som im vy-

rozprával. Kým som hovoril vládol po-
koj, bol to ten pokoj, ktorý som prinie-

sol z Medžugoria. A všetko, čo som ho-
voril, sa neskôr potvrdilo, keď som išiel 
k novému lekárovi urobiť nové vyšetre-

nia. „Išiel som teda za tým novým leká-
rom, s ktorým sa skontaktovala moja 

žena a doniesol som mu aj staré a no-
vé snímky. Povedal mi, aby som počkal 

päť minút, a potom ma zavolal do svo-
jej ambulancie. Šúchal si bradu a vy-
zeral čudne. Povedal mi, že rakovina 

jednoducho zmizla, niet jej. Zavolali 
sme všetkých lekárov, urológov, ktorí 

mali byť na operácii a informovali sme 
ich o tom. Nakoniec, na veľké prekva-

penie to aj tak všetci prijali. 

Arthur (USA)  
Zdroj 

22. marca v Lotyšsku (Riga) a 23. 

marca v Litve (Turgeliai) sa uskutočnili 
každoročné modlitbové stretnutia v du-

chu posolstiev Panny Márie z Medžugo-
ria. Veriaci z týchto krajín sa spolu 
stretli, aby zasvätili deň Bohu prežijúc 

ho v škole Panny Márie. Pridala sa k 
nim aj skupina z Bieloruska. Naša ne-

beská Mama znovu zhromaždila svoje 
deti a zjednotila ich v duchu lásky a 

modlitby.  
Na stretnutiach sme sa učili ako v 

praxi žiť to, čomu nás Panna Mária učí 
v Medžugorí. Dajúc nám päť hlavných 
posolstiev, Mária nás pozýva dve z nich 

uskutočňovať každý deň. Je to modlit-
ba srdcom a čítanie Svätého písma.  

Stretnutie sa začalo modlitbou ru-

ženca. „Keď sa modlíte ruženec“, hovorí 

nám Panna Mária, „beriem vás za ruku 
a vediem k svojmu Synovi.“ Rozjímajúc 

nad radostnými a bolestnými tajom-
stvami ruženca sme sa snažili vhĺbiť do 
života Ježiša a Márie. Prezentácia relié-

fov z vrchu Podbrdo nám pomohla 
predstaviť si udalosti každého tajom-

stva. 
Panna Mária v Medžugorí nás tak-

tiež pozýva rozjímať nad Božím slovom. 

V svojich posolstvách nám Panna Má-

ria často pripomína, aké je dôležité čí-
tať Sväté písmo, rozjímať nad ním a žiť 
ho vo svojom živote. Ona aj dnes opa-

kuje slová, ktoré povedala obsluhujú-

MODLITBOVÉ STRETNUTIA V LOTYŠSKU A LITVE 

http://www.medjugorje-info.com/hr/medjugorje/o-medjugorju/svjedocanstva/107-svjedocanstva/svjedocanstvo-arthura-koji-je-cudesno-ozdravio-na-krizevcu.html


Niekoľko dojmov účastníkov: 

cim na svadbe v Káne Galilejskej: 

„Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5).  
Chce nás naučiť počúvať a plniť Slovo 

svojho Syna. Na stretnutí sme rozjímali 
nad úryvkom z Evanjelia podľa Jána, 

kde sa Ježiš rozpráva so Samaritán-
kou, ktorá prišla po vodu z Jakubovej 
studne (Jn 4). 

Ako konkrétne žiť posolstvá Panny 
Márie v každodennom živote pomohli 

lepšie pochopiť svedectvá hostí otca 
Petra, Veroniky, Štefana a Terézie zo 

Slovenska a Artura z Lotyšska.    
Taktiež bola možnosť pristúpiť k 

svätej spovedi a s čistým srdcom stret-
núť Ježiša v sviatosti sv. Eucharistie. 

Vyvrcholením stretnutí bola sv. omša a 

adorácia, ktorú viedol otec Peter. 
Zvlášť chceme poďakovať otcovi 

Petrovi za jeho účasť na stretnutí a za 
príklad pravého pastiera, ktorý vedie 

svoje „ovce“ k Ježišovi.  
Pripravená prezentácia s fotogra-

fiami z Medžugoria a medžugorské 

piesne, ktoré veľmi hlboko a nežne in-
terpretovala mládež z Daugavpilsu, po-

mohli na nejaký čas v myšlienkach 
ocitnúť sa v Medžugorí. 

Z celého srdca ďakujeme všetkým 
zúčastneným a organizátorom modlit-

bových stretnutí! 
Svetlo Máriino 

ment bola svätá spoveď. A ešte som po-

chopila jednu zaujímavú vec. Slovo 
„úžasný“ v slovenčine znamená úplný 

opak ruského významu - „hrozný“. Ak 
mám povedať niekoľko slov o posled-

nom stretnutí po slovensky, môžem po-
vedať, stretnutie bolo úžasné.“ (Irina, 
Lotyšsko) 

 

Fotografie zo stretnutia v Rige si 
môžete pozrieť na:  

h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m /
pho t os / 1 13951905154211946585 /
a l b um s / 5 9 9 3 8 9 7 3 0 5 8 1 2 6 0 6 3 3 7 ?
banner=pwa  

„Toto stretnutie je oddych 

pre dušu, obnova. Pre mňa boli 
zvlášť dôležité svedectvá. Hlbo-

ko sa dotýkajú duše, očisťujú a 
uzdravujú. V čase stretnutia 
som osobitne pociťovala Ježišo-
vu blízkosť.“(Jadviga, Litva)  

 

„Pre mňa toto stretnutie 
bolo Božím objatím, blízkosťou 

srdca Panny Márie, ktorá utie-
ra naše slzy. Ovocím stretnutia 

je túžba vo svojom srdci praco-
vať nad osobným obrátením a 
snažiť sa o spásu druhých. Eš-

te dlho budem cítiť požehnanie otca 

Petra, jeho pomalú procesiu so Sviatos-

ťou Oltárnou a nezabudnuteľný Teré-
ziin hlas – hlas jej srdca.“ (Aukse, Litva) 

 
„Bola som už na viacerých Medžu-

gorských stretnutiach, ale posledné 
stretnutie v Rige bolo mimoriadne. Ťaž-

ko objasniť, prečo. Pravdepodobne pre 
pocit jednoty a tichej radosti, ktorú po-
ciťovali mnohí účastníci. Ovocím tohto 

stretnutia sa pre mňa stali dva mo-
menty. Prvý, mala som taký pocit, ako-

by som dovtedy pozerala na mnohé ve-
ci cez závoj a teraz padol a druhý mo-
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https://plus.google.com/photos/113951905154211946585/albums/5993897305812606337?banner=pwa
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SVIATOK BOŢIEHO MILOSRDENSTVA                          

27. apríl 2014 
 

Novéna ku sviatku Boţieho milosrdenstva začína 
18. apríla na Veľký Piatok. 

 

 

„Buďte apoštolmi Božieho Milosrdenstva                                                                               
pod Máriiným materinským                                        

a láskavým vedením.“   
(Ján Pavol II., 22. júna 1993) 

 

 
Ján Pavol II. zaviedol slávenie Nedele Božieho Milosrden-
stva ako sviatok pre celú Cirkev. Tento sviatok sa slávi na 
prvú nedeľu po Veľkej noci. O tomto dni Ján Pavol II. po-

vedal: „Toto je najšťastnejší deň môjho života.“ 

„Pros môjho verného služobníka, aby v tento deň povedal celému svetu o mojom veľkom 
milosrdenstve. Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie 

hriechov a trestov. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu          
milosrdenstvu.“ (Den. 300) 

 
„Ten sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľuto-

vania. Obdrží ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu.“ (Den. 420) 

 
„Dcéra moja, dívaj sa do priepasti môjho milosrdenstva a vzdávaj môjmu milosrdenstvu 

chválu a česť. Urob to takto – vezmi všetkých hriešnikov celého sveta a ponor ich do 
priepasti môjho milosrdenstva. Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. 
V deň môjho sviatku – na sviatok Milosrdenstva, prejdeš celý svet a budeš privádzať 

zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním.“ (Den. 206) 

 
„O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku 

chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj zvlášť o mojej opustenosti vo chvíli                   
zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovolím ti preniknúť do 

môjho smrteľného smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši,                                         
ktorá ma prosí pre moje umučenie...“ (Den. 1320) 

 
„Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako   

svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu                                           
tie isté odpustky.“(Den. 811) 

 
Viac sa možno dočítať na stránke www.boziemilosrdenstvo.sk 
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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, Mäsiarska 28, 040 01 Košice,  

email: marta@maria.sk  

OZNAMY 

Pozývame vás na: 

 Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine):  21.—26. 9. 2014 

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

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

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

 16. Medzinárodný seminár pre manţelské páry: 13.—16. 7. 2014 

 25. Medzinárodné stretnutie mládeţe—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 

POZÝVAME VÁS NA 
 

4. STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN V DUCHU 

POSOLSTIEV PANNY MÁRIE Z MEDŽUGORIA 

Stretnutie sa uskutoční v sobotu 3.mája 2014 

v BAZILIKE NARODENIA PANNY MÁRIE V RAJECKEJ LESNEJ. 

Program sa začína o 8.45 a končí o 19.30. 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami. 

Kontakt: Jana Kútniková tel: 0915 345 749 

modlitbovestretnutie@gmail.com 
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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 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 

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

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjad-
renia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné 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. Kontaktujte nás na adrese: 
gospa3@gmail.com.  


