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„Drahé deti! Modlite sa a buďte si vedomí, že bez Boha ste 

prachom. Preto obráťte svoje myšlienky a srdcia k Bohu 
a modlitbe. Dôverujte jeho láske. Deti moje, v Božom Duchu ste 
vy všetci pozvaní byť svedkami. Vy ste vzácni a ja vás, deti 
moje, pozývam k svätosti, k večnému životu. Buďte si preto 
vedomí, že tento život je pominuteľný. Milujem vás a pozývam 
vás k novému životu obrátenia.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. júna 2014, Medžugorie 
cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo 

„Drahé deti! Všetkých vás pozývam a prijímam ako svoje deti. 

Modlím sa, aby ste ma prijali a milovali ako matku. Všetkých 
som vás zjednotila vo svojom srdci, zostúpila som medzi vás 
a požehnávam vás. Viem, že chcete odo mňa útechu a nádej, 
lebo vás milujem a prihováram sa za vás. Žiadam od vás, aby 
ste sa so mnou zjednotili v mojom Synovi a boli mojimi 
apoštolmi. Aby ste to mohli, znovu vás pozývam, aby ste 
milovali. Neexistuje láska bez modlitby  – niet modlitby bez 
odpustenia, pretože láska je modlitba – odpustenie je láska. 
Deti moje, Boh vás stvoril, aby ste milovali a milujte, aby ste 
odpustili. Každá modlitba, ktorá prichádza z lásky, vás 
zjednocuje s mojím Synom a Duchom Svätým. A Duch Svätý 
vás osvecuje a robí mojimi apoštolmi, apoštolmi, ktorí všetko, 
čo budú robiť, budú robiť v mene Pánovom. Budú sa modliť 
skutkami a nielen slovami, pretože milujú môjho Syna a chápu 
cestu pravdy, ktorá vedie k večnému životu. Modlite sa za 
svojich pastierov, aby vás vždy čistým srdcom mohli viesť 
cestou pravdy a lásky, cestou môjho Syna. Ďakujem vám!“ 



Čítaním a rozmýšľaním nad 
posolstvami Panny Márie sa nám na 
prvý pohľad môže zdať, že ich 
poznáme a ľahko ich odmietneme. 

Panna Mária nám naozaj nehovorí nič 
nové. Ale či je naozaj to, čo je nám 
známe aj pochopené a prijaté vážne? 
Panna Mária vidí potrebu ustavičného 
opakovania, aby to, čo je známe 
urobila novým. Nebeská Matka vidí, 
že to známe sme neuskutočnili vo 
svojich životoch, a preto opakuje, 
hovorí, pozýva. A zmysel zjavení 
Panny Márie je v tom, aby nám 
pripomenula to, čo v podstate vieme, 
ale žijeme, akoby sme nevedeli. 

 Pretože je Mária naša nebeská 
Matka, neprestane nás priťahovať 
k nebu, t. j. k Bohu. Preto nám 
hovorí: „Obráťte svoje myšlienky 
a srdce k Bohu a modlitbe.“ Mária 
„otvorila dvere svojho srdca“, aby sa 
Slovo mohlo stať Telom, umožňujúc 
tak „nové tvorenie“ – preniknutie neba 

POZVANIE K NOVÉMU ŽIVOTU 

na zem – zjednotenie Boha a človeka. 
Ona dobre pozná, aké zázraky sa dejú 
pri otváraní srdca. 

 B o h  n á m  p o n ú k a 
„ zn ovu z rode n i e “ , 
ktorému sme, ako 
Mária, pozvaní dať 
svoj súhlas. Aby sa 
v nás uskutočnila 
pravdivá obnova, je 
nutný súhlas srdca, 
v  k t o r o m  s a 
uskutočňuje ľudské 
prijímanie alebo 
odmietanie Boha. 
Boh, ktorý je láska, 
rešpektuje slobodu 
svojho stvorenia 
a daruje sa nám ako 
ten, ktorý sa skláňa 
k našim nohám, aby 
nám ich ako sluha 
umyl. Chce nás 
povýšiť a oslobodiť 
od nás samých 
a našej logiky 

a rozmýšľania, ktoré vedú k smrti 
a nie k skutočnej novosti života. 

 Ak nebeská Matka stojí pred 
nami ako ideál, po ktorom túžime, 
potom nemôžeme prejsť touto zemou 
iným životom ako jej. Ona svojím 
„áno“ Bohu súhlasila „stratiť svoj 
život“ podľa Ježišovej logiky: „Kto 
nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí 
svoj život pre mňa, nájde ho“(Mt 10, 
39). Bola pripravená vo viere kráčať 
cestami, ktorými ju Boh viedol. Život 
Ježišove j  matky bol  jedným 
putovaním s Bohom. Prešla našimi 
cestami viery. I v jej živote viery 
stretneme: prekvapenie, údiv, 
u va žo van i e ,  ob d i v ,  ť a žk os t i 
a nástrahy, dokonca aj zmätok. Veriť 
znamená kráčať, dúfať, padať 
a vstávať. To znamená chodiť ako 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

...Veriť znamená                                             
kráčať, dúfať, padať a vstávať... 
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POZÝVAM VÁS K VEČNÉMU ŽIVOTU 

Keď sa Ježiš pred smrťou lúčil so 
svojimi učeníkmi, modlil sa: „Večný 
život je v tom, aby poznali teba, 
jediného pravého Boha, a toho, 
ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 
17,3). Žiť podľa posolstiev Panny 
Márie znamená spoznávať viac  
Ježiša – večný život. 

A toto sa deje v Medžugorí, v 
Máriinej milostivej prítomnosti 
poznávame Ježiša. Pri dnešnom 
posolstve Panny Márie môžeme i my 
v  d u c h u  z a p l e s a ť  n a d 
jednoduchosťou jej školy – večný 
život je teraz a tu – vtedy, keď sa 
snažím s čistým srdcom úprimne 
hľadať Ježiša. Keď nám Mária  
hovorí : „Uvedomte si, že bez Boha ste 
iba prach; obráťte svoje myšlienky 
a srdcia k Bohu a modlitbe...“ Chce 

nám zopakovať lekciu Ježiša 
v evanjeliu - byť viac Máriou ako 
Martou; keď napomína Martu: 
“ M a r t a ,  M a r t a  s t a r á š  s a 
a znepokojuješ pre mnohé veci 
a potrebné je len jedno. Mária si 
vybrala lepší podiel“ (Lk 10, 41-42) ... 
Inými slovami, pri Ježišových nohách 
sa nachádza prežívanie večného 
života „teraz a tu“. 

Vizionár Jakov nám vydáva 
svedectvo o tom, ako ich raz Panna 
Mária, jeho a Vicku, odviedla so 
sebou a ukázala im raj, peklo a 
očistec. Po skúsenosti raja nám 
Jakov odovzdáva krásne svedectvo. 
Mal som vtedy 12 rokov a ako dieťa 
som sa zamýšľal: Čo je to vlastne raj? 
Odkryl som, že raj je v mojom srdci – 
to je to miesto. Keď som s Ježišom, 

tuláci, ktorí nevedia, kde dnes budú 
spať a kde zajtra jesť. Žiť vieru 
znamená namáhavo a bolestne kráčať 
dokonca i temnou nocou. Na ceste 
viery nám Boh nič nesľubuje okrem 
svojej vernosti a prítomnosti. To je to 
najväčšie, čo nám Boh môže dať - 
samého seba, a to je to, čo je pre nás 
najdôležitejšie. Záleží na nás, či 
chceme ostať verný Božiemu 
prisľúbeniu. Boh nikdy nesklamal 
toho, kto v neho dôveroval. 

 K ý m  s m e  t u  n a  z e m i , 
potrebujeme vieru a nádej ako loďky, 
ktoré nás nesú. Keď budeme hľadieť 
na Boha tvárou v tvár, ostane iba 
láska, plnosť života a krása, po 
ktorých túžime. Len vtedy, keď 
budeme mať odvahu osmeliť sa 
kráčať cestami viery, zažijeme 
pravdivosť Božích prisľúbení a darov. 
Takýmto spôsobom sa staneme 
s v e d k a m i  j e h o  l á s k y 

a všemohúcnosti. 

Modlitba  
 

 Panna Mária vypros nám milosť, 
aby sme tvojimi očami rozjímali Krista, 
aby sme ho mohli tvojím srdcom 
privádzať na tento svet, ktorý je 
hladný a potrebuje Boha. Vypros nám 
milosť vytrvať na všetkých našich 
cestách, aj keď vedú k našim 
„Kalváriám a zomieraniam“. Oroduj za 
nás, Panna Mária, aby z Božej milosti 
vznikali nové stvorenia. Modli sa 
s nami i za nás, aby sme aj my vo 
svojom živote mohli zažiť, ako Boh 
tvorí zo starého nové. Tvorí to, čo sa 
očakávalo – z našej chudoby, 
neúspechu a ničoty buduje niečo 
dokonalé. Vypros nám milosť veriť 
v božskú novosť vlastného bytia, ktorá 
presahuje naše očakávania. Amen.    

 
Fra Ljubo Kurtović 



tak som v raji.  
V posolstve z 25. 5. 1991 nám 

Panna Mária povedala: „Drahé deti, 
som s vami a chcem každému z vás 
pomôcť, aby prežíval a svojím životom 
dokazoval radostné posolstvo. Som tu, 
drahé deti, aby som vám pomáhala a 
aby som vás priviedla do neba. V nebi 
je radosť, ktorú už teraz môžete 
prežívať.“ 

Tam, kde sa nachádzame 
v prítomnom čase a priestore, tam 
nás Mária volá prežívať večný život. A 
to je najskôr doma vo svojej rodine. 
„Mám radosť z vás všetkých, ktorí ste 
na ceste svätosti, a prosím vás, 
pomôžte svojím svedectvom tým, ktorí 
nevedia žiť sväto. Preto, drahé deti, 
nech je vaša rodina miestom, kde sa 
rodí svätosť.“ Hovorí nám v posolstve 
z 24.7.1986. 

S p o z n á v a j m e  J e ž i š o v u 
prítomnosť najskôr sami v prežívaní 
hlavných Máriiných posolstiev a to je 
predovšetkým modlitba srdcom, 
Eucharistia, rozjímanie Božieho 
slova, pôst, zmierenie. Takto môžeme 
nájsť Ježiša. Keď sme s ním, 
jednoducho môžeme ísť ďalej, do 
svojich rodín, na miesta, na ktoré nás 
posiela Pán. Keď sa usilujeme o 
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lásku, konkrétne pomáhame blížnym 
- uskutočňuje sa večnosť. Pretože 
napokon zostane iba láska. Večnú 
hodnotu má iba to, čo sme urobili z 
lásky. 

Môže sa nám stať, že sa necítime 
hodní, sme vyprahnutí, unavení. Ale 
Mária nás povzbudzuje, „vy ste 
vzácni!“ Vydajte zo seba všetko, 
pomôžte tým, ktorí nevedia sväto žiť, 
potrebujem vás, vás som si vyvolila 
takých, akí ste.  

 

Modlitba: 

Znovu ti ďakujeme, Mária, za 
dôveru k nám. Pozvala si nás do 
svojej školy a my chceme odpovedať, 
takí,  akí sme, tam, kde sa 
nachádzame. Ty nám hovoríš o našej 
hodnote slovami – ste vzácni. V tvojom 
srdci, Mária, chceme bdieť, byť 
prítomní „teraz a tu“ s pohľadom 
upretým na Ježiša, na večnosť. 
Zverujeme ti našich blížnych, ktorí 
nepoznajú svoju hodnotu, nevedia 
múdro prežívať pozemský život. 
Prosíme za nich, aby sa ich oči i srdce 
otvorili pre odkrývanie večného života 
– tvojho Syna Ježiša. Amen. 

Terézia Gažiová 

 

...pri 
Ježišových 

nohách                
sa nachádza 
prežívanie 
večného   
života                    

„teraz a tu“... 



Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 7. 6. 2014. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 

ZA POKOJ NA UKRAJINE I VO SVETE. 

ZASVÄCUJÚCA MODLITBA 

K NEPOŠKVRNENÉMU                       
MÁRIINMU SRDCU 

Ó. Najčistejšie Srdce Márie plné dobroty, 
preukáž nám svoju lásku.                                 

Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,                        
nech zostúpi na všetkých ľudí. 

 

Nesmierne ťa milujeme.                                  
Vštep do našich sŕdc pravú lásku,                        

aby sme túžili po tebe. 
 

Ó, Mária, dobrotivého a pokorného Srdca,      
spomeň si na nás, keď zhrešíme.                            

Ty vieš, že všetci ľudia hrešia. 
 

Daj, aby nás tvoje čisté a materinské Srdce      
Uzdravilo od každej bolesti duše.                             

 

Ó, daj, aby sme mohli vidieť                                
dobrotu tvojho materinského Srdca                           

a aby sme sa skrze plameň                                  
tvojho Srdca obrátili. Amen.  

ZASVÄCUJÚCA MODLITBA K 
SRDCU JEŽIŠOVMU 

Ó, Ježišu, vieme, že si bol milostivý             
a že si za nás dal svoje Srdce.                           

Je korunované tŕňovou korunou                       
a našimi hriechmi.  

 

Vieme, že aj dnes nás prosíš,                          
aby sme nepadli.                                           

Ježišu, spomeň si na nás, keď zhrešíme.                       
Pres svoje sväté srdce daj,                              

aby sme sa všetci navzájom milovali.  
 

Nech vymizne všetka nenávisť medzi             
ľuďmi. Prejav nám svoju lásku!                   

Všetci ťa milujeme a túžime po tom,               
aby si nás svojím Srdcom pastiera                  

ochraňoval pred hriechom.  
 

Príď do každého srdca, Ježišu!                    
Klop, klop na naše srdcia - trpezlivo a              

neúnavne. Sme ešte stále uzavretí,                  
lebo sme správne nepochopili                      

tvoju lásku.                                               
 

Klop ustavične a daj, ó, dobrý Ježišu,            
aby sme ti otvorili svoje srdcia, aspoň vte-
dy, keď si spomenieme na tvoje utrpenie, 

ktoré si za nás podstúpil. Amen.  
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V TENTO MESIAC                           
SLÁVIME SLÁVNOSŤ 

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA 
JEŽIŠOVHO 27.6.                                       

A SPOMIENKU NEPOŠKVRNENÉHO 
SRDCA PANNY MÁRIE 28.6. 



NOVÉNA K 33. VÝROČIU NOVÉNA K 33. VÝROČIU NOVÉNA K 33. VÝROČIU    
ZJAVENÍ PANNY MÁRIE ZJAVENÍ PANNY MÁRIE ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍV MEDŽUGORÍV MEDŽUGORÍ   

Drahí priatelia,  
pozývame vás k spoločnej                     

modlitbe novénynovénynovény k Panne Márii 
ako poďakovanie za všetky       

milosti, ktoré sme prijali  
prostredníctvom jej príhovoru 

pred Najvyšším.  
 

   

   

   

   

   

   

   

   
Novénu sa začíname modliť spoločne s farnosťou Medžugorie                                 

15. júna 2014. 15. júna 2014. 15. júna 2014.  
Počas novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí,  

vystupovať každý deň na Podbrdo a takto sa v modlitbe                               
spájať spolu s vami.  

   

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

 

1. deň - modlime sa za vizionárov 

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

3. deň - modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie 

4. deň - modlime sa za zodpovedných v Cirkvi 

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

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

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

prostredníctvom Medžugoria 

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

ktoré sú spojené s Medžugorím 

9. deň - modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja 
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VEČNÝ ŽIVOT... 

...Ja vás, deti moje, vediem k láske, k milovanému 
Otcovi. Vediem vás k večnému životu. Večný život 
je môj Syn. Prijmite ho a prijmete lásku...                     
(18. marec 1995) 
 

...Nezabúdajte, že ste pútnici na tejto zemi 
a že veci vám môžu dať malé radosti, 
avšak prostredníctvom môjho Syna je vám 
darovaný večný život. Preto som s vami, 
aby som vás viedla k tomu, za čím túži 
vaše srdce... (25. december 2007) 

...Želám si, deti moje,                                
aby sa kažý z vás zaľúbil do 
večného života, ktorý je vaša 
budúcnosť a aby vám všetky 
pozemské veci pomáhali priblížiť 
sa k Bohu Stvoriteľovi. Som s vami 
tak dlho, pretože ste na 
nesprávnej ceste. Len s mojou 
pomocou, milé deti, otvoríte oči.                 
Je veľa tých, ktorí tým, že žijú 
moje posolstvá, chápu, že sú na 
ceste svätosti ku večnosti... 
(25. január 2009) 

...Milé deti, vy ste slobodní 
vybrať si dobro alebo zlo. 
Preto vás pozývam: modlite 
sa a postite. Zasaďte 
radosť a plod radosti                 
vo vašich srdciach bude 
rásť pre vaše dobro                       
a druhí ho uvidia a príjmu 
prostredníctvom vášho 
života. Zrieknite sa 
hriechu a zvoľte si                      
večný život... 
(25. január 2008) 

...Dnes vás osobitným 
spôsobom požehnávam a 
prosím vás, aby ste sa 
vrátili na správnu cestu k 

môjmu Synovi, vášmu Spasiteľovi - 
tomu, ktorý vám dal večný život. 
Zamyslite sa nad všetkým ľudským, 
nad všetkým, čo vám bráni ísť za 
mojím Synom, nad pominuteľnosťou, 
nedokonalosťou a ohraničenosťou, a 
potom uvažujte o mojom Synovi,                       
o jeho Božskej nesmiernosti... 
(2. apríl 2010) 
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„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Nech je vaše srdce prameňom lásky 

„Drahé deti! Aj tentokrát vás pozývam k modlitbe. 
Modlite sa, aby ste mohli pochopiť, čo vám chce Boh 
povedať skrze moju prítomnosť a skrze posolstvá, 
ktoré vám dávam. Chcem vás všetkých čo najviac 
priblížiť k Ježišovi a jeho ranenému Srdcu, aby ste 
mohli pochopiť nesmiernu lásku, ktorou obdaril 
každého z vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby z 
vašich sŕdc vytryskol prameň lásky ku každému 
človeku, aj k tomu, ktorý vás nenávidí a opovrhuje 
vami. Tak budete môcť Ježišovou láskou zvíťaziť nad 
všetkou biedou tohto žalostného sveta, v ktorom niet 
nádeje pre tých, ktorí nepoznajú Ježiša. Ďakujem vám 

za všetky obety a modlitby! Modlite sa, aby som vám mohla pomôcť. Potrebujem 
vaše modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. november 1991) 

SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

KKKristov kríž je znakom toho ako veľmi 
nás Kristus miloval. Jeho ranené srdce je 
osobitným spôsobom vyjadrením, znakom, 
symbolom tejto mučeníckej lásky. Existuje 
utrpenie a momenty trápenia, v ktorých 
človek nemôže počuť žiadnu útechu, znáša 
iba prítomnosť milovaných osôb. To sú tie 
chvíle, keď ani priatelia nemajú silu 
povedať: „Bude dobre!“, ale mlčia a tak 
preukazujú svoju lásku.  

Toto posolstvo je darované vo chvíli 
nesmierneho utrpenia vo východnej 
Slavónii, najmä vo Vukovare. Mesto je úplne 
zničené. Tisíce ľudí, žien, detí, starých, 
bezmocných, chorých je zavraždených alebo 
odvedených ako zajatci do srbských 
táborov. Chorvátska česť bola hlboko 
pošliapaná, chorvátska duša bola zranená, 
chorvátske oči boli uplakané hľadiac na 
všetku hrôzu utrpenia a ničenia všetkého, 
čo bolo chorvátske. Medzi tými, ktorí zostali 
vládol hlboký žiaľ, ale aj strach a úzkosť, 
lebo násilník sa vyhrážal a svoje plány 
uskutočňoval  nási l ím. Stav bol 
neopísateľný, aby sa mohol vyjadriť 
ľudskými slovami.  

Mária je v tomto posolstve mimoriadne 
nežná. Pozýva nás, aby sme sa priblížili 
k Ježišovmu ranenému Srdcu, ktoré 
nekonečne miluje. Je potrebné priblížiť sa 
k tomuto srdcu. V prvom rade, aby sme sa 
uzdravili my sami, a potom sa i naše srdcia 
stanú prameňom lásky, útechy a nádeje pre 
druhých ľudí. Pozýva nás, aby sme dovolili 
láske vyvierať z nášho srdca aj k tým, ktorí 
nás nenávidia a  opovrhujú nami. Iba 
láskou sa víťazí nad smútkom a bolestnou 
situáciou. A tí, ktorí nepoznajú Krista, 

svetlo a život, sú zvlášť v ťažkej situácii. 
Víťazstvo je zabezpečené skrze Kristovu 
lásku.  

Je nesmierne dôležité, aby všetky tieto 
utrpenia boli vykúpené: s láskou obetované 
Pánovi.  

Vojnové časy pominú. Mŕtvi sa 
pochovajú a oželejú. Mestá sa opäť 
vybudujú a dejiny pôjdu ďalej. Avšak 
hodnota tohto posolstva zostane navždy, ak 
budú ľudia konať tým istým, ľudským 
spôsobom. Vždy budú existovať ponížení, 
odmietnutí, opovrhnutí, pretože vždy budú 
tí, ktorí pohŕdajú, nenávidia, týrajú. 
Najlepšia cesta a najbezpečnejší prostriedok 
je práve v tom, aby sme boli stále blízko 
Krista, ktorý nás miluje a ktorý nám 
ukazuje cestu skrze utrpenie. Takto naše 
srdce môže byť nové a bude prameňom 
lásky. Toto si želá Mária.  

 
„Tvoje sväté mestá ostali púšťou, Sion 
sa stal púšťou, Jeruzalem sa stal 
pustatinou. Náš svätý a nádherný 
chrám, kde ťa chválievali naši otcovia, 
stal sa korisťou ohňa; všetko, čo nám 
bolo drahé, ostalo zboreniskom. Či sa 
zdržíš po tom všetkom, Pane? Budeš 
mlčať a tak veľmi nás pokoríš?“ ( Iz 
64, 9-11) 
 
„Prišli teda vojaci a polámali kosti 
prvému aj druhému, čo boli s ním 
ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a 
videli, že je už mŕtvy, kosti mu 
nepolámali, ale jeden z vojakov mu 
kopijou prebodol bok a hneď vyšla 
krv a voda.“ ( Jn 19, 32-34) 
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„Manželstvo, sviatostné manželstvo, je 
zväzok osôb v láske. A lásku môže 
prehĺbiť a strážiť iba Láska, tá Láska, 
ktorá je, rozliata v našich srdciach skrze 
Ducha Svätého, ktorého 
sme dostal i’  (Rim 
5,5)“ (List rodinám, 7). 

...Je to tak, ako 
napísal Ján Pavol II.: „... 
lásku môže strážiť iba 
Láska“, čiže nadľudská 
sila, Duch Svätý. Ak sa 
láska ponechá len v 
ľ u d s k ý c h  ru k ác h , 
nepretrvá. Ale kto dnes 
chápe pojem „zmluva“? 
Slovo už pre ľudí 
neznamená nič, to 
starozákonné slovo 
„zmluva Mojžiša s                
Bohom Abraháma“, 
archa zmluvy, kde sa 
uchovávali Mojžišove 
kamenné tabule.  

...Manželská zmluva 
je dohodou troch osôb - 
dvoch manželov a Boha, Stvoriteľa neba a 
zeme. Sľubujú Bohu, nielen sebe. Boh je 
svedok, nielen ľudia a kňaz. Boh je vždy 
verný zmluve, pretože Láska nikdy 
nesklame. A človek nikdy nemôže celkom 
dôverovať sám sebe.  

...Nijaká poradňa, nijaký človek nemá 
moc uzdravovať ľudskú lásku, pretože 
ona má žriedlo len v Božej zmluve, v tom, 
čo Boh sľúbil človeku. V Eucharistii sa 
Boh dáva ako výkupné za záchranu 
ľudskej lásky, dáva sám seba. „Zmluva“ je 
v tomto: ľudské „my“ spojené s Božím 
„ty“.  

Manželský život je vždy skúškou 
lásky. Pápež píše – „skúška lásky“, ktorá 
ak je opravdivá, prináša šťastie. Ale aby 
človek túto skúšku zložil, musí hneď od 
začiatku vedieť a chápať, na čo sa 
podujíma, keď skladá manželský sľub. 
Človek musí chápať zmysel zmluvy, lebo 
len vtedy bude pristupovať k tejto skúške 
s bázňou a chvením, ktoré nie sú 
prejavom zbabelosti, ale prejavom úcty. 
Manželská zmluva, ktorá sa uzatvára na 
celý život, má znak celopalnej obety – je 

to úplné odovzdanie sa, podarovanie sa. A 
človek, ktorý si to uvedomuje, sa chveje, 
či to zvládne, či to nepokazí. A aby to 
zvládol, musí prosiť Ducha Svätého.  

...Rozvody, rozvody, čoraz ľahšie, 
čoraz častejšie, pri prvých ťažkostiach sa 
porušuje zmluva! Ťažkosti sú v živote 
normálne, nehodenie sa k sebe je tiež v 
medziľudských vzťahoch normálne. To, čo 
sa hovorovo nazýva „hodiť sa k sebe“, 
môže byť jedine výsledkom veľkej námahy 
a nikdy to neprichádza spontánne. Pova-
hové rozdiely budú vždy, niet na svete 
dvoch rovnakých ľudí. Koniec koncov 
práve rozdiely sú tou príťažlivou silou, 
ktorá priťahuje ľudí k sebe.  

Všetky konflikty sa dajú riešiť 
pokojnou cestou, cestou ospravedlnenia a 
odpustenia, ale musíme si hneď na 
začiatku jasne stanoviť, že táto veľká a 
svätá zmluva je navždy. Nikdy nesmieme 
pripustiť inú myšlienku, či otvoriť iné 
vrátka. Uzatvárame zmluvu navždy, na 
všetko, čo nás stretne, dobré aj zlé, na 
celý život. Zmluvu, ktorá je spečatená Bo-
žou prítomnosťou a Božou mocou.  

 
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…  

 

...Manželská zmluva je dohodou troch 
osôb - dvoch manželov a Boha... 

Zdroj:http://www.bitno.net/ 
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SVEDECTVO 

AKO CHCE VŠETKO ŽIŤ! 

Do Medžugoria som sa rozhodla 
prísť práve v ten mesiac, ktorý je 
zasvätený Panne Márii. Už som tu 
bola mnohokrát, ale iba teraz som si 
uvedomila, že som ako študent, ktorý 
zložil skúšky, ukončil skúškové 
obdobie a prišiel domov, k mame. 
A mama netrpezlivo čaká svoje dieťa – 
pripravila večeru, ustlala posteľ pre 
svojho unaveného cestovateľa a teraz 
si spolu sadneme a budeme sa 

rozprávať, rozprávať a rozprávať 
o živote, o tom, čo som za ten rok 
prežila. A spýtam sa: „ A ty ako, 
mama? Si so mnou spokojná? Máš zo 
mňa radosť alebo si znepokojená?“ 
Chce o mne vedieť všetko – všetky 
moje radosti i smútky, sklamania 
a nádeje. Ona počúva a rozumie, 
povzbudzuje a poučuje. Má svoju 
školu – školu lásky, v ktorej hovorí len 
o jednom, no najhlavnejšom – 
o svojom Synovi Ježišovi, Bohu, ktorý 
nás stvoril a nechce nás stratiť. 

V mnohých posolstvách nás 
Panna Mária pozýva ísť do prírody, 
aby sme videli a učili sa. Tak robím aj 
ja. Sedím vedľa modrého kríža a zrazu 

vidím, ako chce všetko žiť! Ako sa 
všetko otvára a túži po slnku, všetko 
dýcha a raduje sa. A spod kameňa sa 
prebíja biely kvietok a doslova hovorí: 
„Dovoľte aj mne! Ja som tu tiež! Aj ja 
chcem kvitnúť!“ A trošku ďalej strom 
granátového jablka obsypaný 
červenými kvetmi, ktorý na jeseň 
prinesie svoje plody. Všetko sa raduje 
a ďakuje, že im je dovolené byť tu 

a robiť nám radosť. Aj 
mňa naplnil život – 
radosť a vďačnosť, že aj 
ja tu môžem byť. Tu 
s o m  s a  n a u č i l a 
na ch ád za ť  r a do s ť  
v najmenšom. Pochopila 
som, že ku šťastiu stačí 
úplne málo. 

V máji kvitne celé 
Medžugorie: ruže, ľalie, 
mak, jazmín... Také 
rôzne a také krásne. 
Presne ako my ľudia. 
Niekto je ako ruža, 
niekto ako mak a iný 
ako kaktus... Panna 
Mária v posolstve 

povedala: „Všetci ste 
vzácni,“ či už ako ruže, maky, 
kaktusy... 

Po návrate do môjho mesta sa 
opäť začne zhon, ale budem spomínať 
na tieto dni, prežité na kopcoch, 
budem spomínať na sv. omše 
a nádherné adorácie. Viem, že môj 
pozemský život je len jedným 
fragmentom večnosti a viem, že chcem 
obrátiť svoje myšlienky a srdce 
k Bohu, aby som nebola prachom – 
suchým a neplodným, ale dažďom, 
ktorý posledné mesiace osviežoval toto 
miesto. Aby moja láska a modlitba 
priniesli plody a pomohla urobiť tento 
svet, hoci len o niečo láskavejším. 

               Inga, Lotyšsko 
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3. mája 2014 sa na Slovensku 

uskutočnilo 4. stretnutie modlitbových 
skupín v duchu posolstiev Panny Márie z 
Medžugoria. Stretnutie sa začalo 
modlitbou svätého ruženca, nasledovali 
svedectvá otca Petra, Štefana, Terézie  zo 
Slovenska a Inety z Lotyšska. Stretnutie 
hudobne sprevádzalo spoločenstvo 
mladých z Černovej.  Bolo to priateľské 

stretnutie všetkých tých, ktorí sa 
rozhodli s Máriou kráčať cestou svätosti, 
žiť podľa jej posolstiev. 

Aj napriek chladnému počasiu nám 
duchovne bolo veľmi príjemne. Počas 
stretnutia sa podľa svedectva kňazov 
mnohí spovedali. Mali sme možnosť 
t ichej  poklony pred vy loženou 
Sviatosťou Oltárnou. Večerný program 
pokračoval v rámci 1. Fatimskej soboty 
modlitbou slávnostného ruženca a svätú 
omšu celebroval Mons. Tomáš Galis, 
žilinský biskup. Odchádzali sme 
obnovení, povzbudení, radostní a 
rozhodnutí pokračovať v prežívaní 
Máriiných posolst iev. Ďakujeme 
organizátorom a všetkým zúčastneným. 

 
Fotografie zo stretnutia nájdete 

na  www.bzooco.com 

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  

OZNAMY 

Pozývame vás na: 

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

(Kontakt: Ondrej Valent: e-mail: kristoftour@gmail.com; tel.: +421 255 567 969, +421 903 712 534) 
♦ 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 

♦ Programy seminárov, prednášateľov a kontakty nájdete na : 

    http://www.gospa.sk./downloads/Seminare%20SK%202014.pdf 
 

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 

4. STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN  
NA SLOVENSKU 
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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.gospa.com.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 .  


