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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. júna 2014, Medžugorie 

cez vizionárku Máriu Pavlović-Lunetti  

„Drahé deti! 

Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami 

a v modlitbe vás viesť k ceste pokoja. Vaše srdce a duša žíznia 

po pokoji i láske, po Bohu a jeho radosti. Preto, deti moje, mod-

lite sa, modlite sa, modlite sa a v modlitbe odkryjete múdrosť 

žitia. Všetkých vás žehnám a prihováram sa za každého z vás 

pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje 

pozvanie.“ 
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. júla 2014, Medžugorie 

cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo 

„Drahé deti, 

ja, matka vás, tu zídených a matka celého sveta, žehnám vás 

materinským požehnaním a pozývam vás, aby ste vykročili 

cestou pokory. Tá cesta vedie k poznávaniu lásky môjho Syna. 

Môj Syn je všemohúci, on je vo všetkom. Ak to vy, deti moje, 

nespoznáte, vtedy vo vašej duši vládne tma – slepota. Uzdra-

viť vás môže len pokora. Deti moje, ja som vždy žila pokorne, 

odvážne a v nádeji. Vedela som, pochopila som, že Boh je 

v nás a my v Bohu. To isté žiadam od vás. Chcem vás všet-

kých so mnou vo večnosti, pretože ste časťou mňa. Ja vám po-

môžem na vašej ceste. Moja láska vás obvinie ako plášť  

a urobí z vás apoštolov môjho svetla – Božieho svetla. Láskou, 

ktorá vychádza z pokory budete prinášať svetlo tam, kde vlád-

ne tma – slepota. Budete prinášať môjho Syna, ktorý je Svetlo 

sveta. Stále som pri vašich pastieroch a modlím sa, aby vám 

vždy boli príkladom pokory. Ďakujem vám.“  

Júl/2014 



 Zjavenia Panny Márie sú darom 
Božej milosti a lásky k človeku a to 
nám Panna Mária potvrdzuje aj 

v tomto posolstve. Všetko je dar 
a milosť Najvyššieho. Od neho nám 
prichádza všetko dobro. Medžugorie 

NAJVYŠŠÍ MI DÁVA MILOSŤ,                                                                 
ŽE MÔŽEM BYŤ EŠTE S VAMI A V MODLITBE VÁS VIESŤ                  

K CESTE POKOJA. 

je znakom, že Boh je verný 
a neprestane človeka nielen čakať, 

ale ho aj hľadať. To robí od začiatku 
stvorenia a osobitne po prvom ľud-
skom páde do hriechu. Celé dejiny 
spásy sú poznačené Božím hľada-

ním človeka. V týchto 
dňoch nás Boh volá 
a hľadá skrze Pannu 
Máriu, skrze jej zjave-

n i a ,  p o z v a n i a 
a posolstvá.  
 Prešlo tridsaťtri ro-
kov odkedy sa Panna 

M á r i a  z j a v i l a 
v Medžugorí. Jej mate-
rinská láska ostala ne-
zmenená. Jej pozvania 

sú také isté. Pozýva nás 
k tomu, čo je pre nás 
najvznešenejšie, najlep-
šie a najbezpečnejšie. 

Pozýva nás k tomu, čo 
je večné a to je Boh, 
ktorého ona spoznala 
zvláštnym spôsobom. 

To, čo Panna Mária no-
sí v sebe chce rozdať 
a darovať nám. Je plná 
milosti a daruje nám 

hojnosť milostí.  
 Ona, ako Matka 
nás vedie cestou, ktorú 
ona sama prešla. Od 

chvíle, keď jej Boh po-
núkol, že bude matkou 
jeho Syna a keď pove-
dala svoje fiat – nech sa 

mi stane, začala púť 
úzkou a tesnou cestou, 
ktorá vedie k životu. Ži-
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 

...Od chvíle, keď jej Boh ponúkol,              

že bude matkou jeho Syna a keď                   
povedala svoje fiat – nech sa mi stane,                 

začala púť úzkou a tesnou cestou,                

ktorá vedie k životu... 
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votná cesta Panny Márie je naplne-
ná nepochopením, prenasledovania-
mi, vyhnanstvom a utrpením. Na-

priek tomu spieva svoj Magnificat – 
Velebí moja duša, Pána. Pýtame sa: 
Ako niekto môže tak hovoriť, keď je-
ho život je len utrpenie a súženie? 

Mohla, pretože Boh bol jej jediným 
dobrom a prameňom sily a života.  
 „Najvyšší mi dáva milosť 
v modlitbe vás viesť k ceste pokoja“ – 
hovorí nám Panna Mária. Tá cesta 
pokoja nie je široká a pohodlná, ale 
je tesná a úzka, no vedie k životu. 

Modlitba je na tejto ceste prostried-

kom, ktorý nám pomáha získať po-
koj. Pokoj daruje Boh, ale nepadá 
z neba. Pokoj neprichádza spontán-
ne. Existujú podmienky, ktoré treba 

splniť, aby sme získali pokoj. Je po-
trebné srdce, ktoré sa otvára a je 
pripravené prijať Božie dary. Srdce 
treba vyprázdniť, aby ho Boh mohol 

naplniť. V ľudskom srdci, v ktorom 
prebýva nenávisť, pomsta a zlo kaž-
dého druhu, niet miesta pre Boha. 
Boh klope na dvere nášho srdca, ale 

nemôžeme ho počuť kvôli hluku 
myšlienok a hriechu, ktoré nás pre-
hlušujú.  

 Panna Mária hovorí: „Vaše srd-
ce a duša žíznia po pokoji a láske, po 
Bohu a jeho radosti.“ Boh chce skrze 
Pannu Máriu svojou milosťou 

a láskou vojsť do každého srdca. Ne-
existuje ľudské srdce, po ktorom 
Boh netúži a ktoré nehľadá. Svätý 

apoštol Ján hovorí: Nie my sme mi-
lovali Boha, ale on prvý miloval nás. 

Boh má vždy iniciatívu. On ide prvý 
v ústrety človeku. A to robí aj dnes 
skrze Pannu Máriu.  
 Naše srdce neomylne vie, kto je 

jeho autor, kto je stvoriteľ. Preto ho 
nemôžeme oklamať žiadnymi veca-
mi, poctami a ľudskými pominuteľ-
nými úspechmi. Naše srdce, ako ho-

vorí Panna Mária, žízni po pokoji, 
láske a Božej radosti. Božiu radosť 
vo svojom srdci môžeme zakúsiť len  
cez modlitbu. Inej cesty niet. Či sa 

rozhodneme pre modlitbu, to je 
otázka života alebo duchov-
nej smrti. Nebuďme hluchí 
na pozvania a modlitby, 

ktoré nám dáva Kráľovná 
pokoja počas toľkých ro-
kov, aby sme dostali     
múdrosť žitia a naučili sa 

rátať naše dni – ako hovorí žalmista.  
 
Modlitba 
 

Blahoslavená Panna Mária, ďa-
kujeme ti za všetky tie roky tvojich 
zjavení v Medžugorí. Ďakujeme ti za 
t v o j u  m a t e r i n s k ú  l á s k u 
a starostlivosť o nás, svoje deti. Ďa-
kujeme ti za každé tvoje posolstvo, 
v ktorom vidíme a prežívame tvoju 
materinskú túžbu, aby sme boli do 
konca šťastní, do konca Boží. Ty, 
Panna Mária, ktorá si verne kráčala 
za Pánom aj vtedy, keď bolo ťažko, 
vypros aj nám vytrvalosť na Božej 
ceste. Oroduj za nás u svojho Syna. 
Vypros nám vďačné srdce, ktoré uvi-
dí a rozpozná všetko to, čo Boh usku-
točnil a čo pre nás robí. Amen.  

Fra Ljubo Kurtović  

...Naše srdce neomylne vie,                         
kto je jeho autor,                                       

kto je stvoriteľ... 

 
 



Panna Mária nám večer 25. 6. 

2014 na 33. výročie jej zjavení ozna-
muje radostnú zvesť – „Najvyšší mi dá-

va milosť ešte byť s vami a viesť vás 
modlitbou k ceste pokoja.“ Aký je to pre 

nás obrovský dar! Medžugorie je Márii-
no svetlo, v jej prítomnosti nachádza-

me to, čo sme stratili – vieru, nádej, 
lásku, pokoj, zmysel života, odpoveď 
na otázku, múdrosť ako žiť, začíname 

vidieť... Každým príchodom nás objíme 

svojou materinskou láskou, utešuje, 
povzbudzuje, vedie nás ako máme te-

raz v tejto chvíli žiť. Žiť jej posolstvá 
znamená nachádzať sa na ceste poko-

ja.  
Pri jednom z posledných zjavení 

nám cez vizionára Ivana povedala – 
„Pevne sa rozhodnite žiť moje posol-
stvá, aby som vám mohla dávať nové 

posolstvá a nimi vás viesť cestou sväto-
sti, preto nech vaše rozhodnutie bude 

áno – žiť.“ V dnešnom posolstve nás 
pozýva žiť modlitbu. „V modlitbe odkry-

jete múdrosť ako máte žiť“ - hovorí 
nám jednoducho dnes Panna Mária. 

To je pozvanie stať sa múdrym, vedieť 
rozlišovať medzi dobrom a zlom, spoz-

návať, čo je Božia vôľa, nerozhodovať 
sa sám vo všedných i vážnych udalos-
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tiach dňa. Modliť sa znamená stávať sa 

podobný Pánovi. Ježiš sa modlí dokon-
ca celú noc, aby sa rozhodol múdro. 

Kráľ Šalamún, bol veľmi mladý, keď sa 
stal kráľom. Miloval Pána a riadil sa 

múdrymi radami, ktoré mu dal jeho 
otec Dávid. Pánovi sa Šalamún páči, 
a tak mu raz v noci hovorí vo sne: 

„Šalamún, čo ti mám dať?“ Nato Šala-
mún odpovedá: „Jahve, môj Bože, som 

ešte veľmi mladý a neviem vládnuť. 
Daj mi preto múdrosť, 

aby som vedel správ-
ne panovať nad tvojím 
ľudom. Daj svojmu 

sluhovi poslušné srd-
ce, aby spravoval tvoj 

ľud, aby mohol       
rozoznávať dobré od     

zlého.“ A Pán mu dáva 
múdre a chápavé  
srdce. 

V liste sv. apoštola 
Jakuba čítame: „Ak 

niekomu z vás chýba 
múdrosť, nech si prosí 

od Boha, ktorý dáva 
všetkým štedro a bez 
výčitky, a dostane 

ju“ (Jak 1,5). V Máriinej škole sme po-
zvaní modliť sa ako ona, jej spôsobom. 

V posolstvách nás učí „nech sa váš ži-
vot stane modlitbou“. To znamená 

modliť sa a žiť súčasne. Nielen 
v tichosti na kolenách, ale v každej 

chvíli života byť s Pánom. Ako ona. 
Mária je modlitba, ona je stále 
s Ježišom. 

Učme sa z evanjelia správať ako 
Mária. Keď prichádza anjel Gabriel, 

Mária odpovedá – „Nech sami stane 
podľa tvojho slova“. Vie ako má reago-

vať, kedy má mlčať. Napríklad, Jozefo-
vi nevysvetľuje, prečo je v požehnanom 

stave. Vie, kedy má hovoriť – na svad-
be v Káne, keď prosí Syna – nemajú 
vína. Ježiš je stále s ňou, ona uchová-

va jeho múdrosť v srdci a žije jeho slo-

...Ježiš sa modlí dokonca celú noc,                         
aby sa rozhodol múdro...  

Zdroj: http://stmark.org.uk/news/item/206-april-2013-prayer-night 

 

V MODLITBE ODKRYJETE MÚDROSŤ ŽITIA 



Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 5. 7. 2014. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 

ZA TO, ABY SME VEDELI V  ŽIVOTE I ĎAKOVAŤ  PÁNOVI                

A NIE IBA PROSIŤ .  
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vá. Mária pozná sladkosť 

vedenia Božej múdrosti 
v živote. 

Pri hľadaní múdrosti v 
modlitbe nás Mária po-

vzbudzuje vzývať Ducha 
Svätého, rozjímať Božie 
slovo, modliť sa s Božím 

slovom . 
Bez modlitby sme bez 

múdrosti - bez Ježiša. Vte-
dy môžeme náš život pri-

rovnať evanjeliovému po-
dobenstvu o dome postave-
nom na piesku. Žiť 

s modlitbou znamená bu-
dovať múdro – na skale. „A 

tak každý, kto počúva tieto 
moje slová a uskutočňuje 

ich, podobá sa múdremu 
mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 
Spustil sa dážď, privalili sa vody, strh-

la sa víchrica a oborili sa na ten dom, 
ale dom sa nezrútil, lebo mal základy 

na skale. A každý, kto tieto moje slová 
počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá 

sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil 
dom na piesku. Spustil sa dážď, priva-
lili sa vody, strhla sa víchrica, oborili 

sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo 
z neho veľké rumovisko. (Mt 7, 24-28). 

Dnešné pozvanie Panny Márie pre 
nás znie - s pokorou v modlitbe prosiť 

o dar múdrosti. Modlime sa s Máriou v 
rozhovoroch, povinnostiach, rozhodnu-
tiach, aby nás naučila žiť prítomný 

okamih s Ježišom. Ona sa prihovára 
za nás u svojho Syna, aby sme to do-

kázali. 

Modlitba 

V tvojom srdci Mária sa skláňame 

pred Najvyšším a ďakujeme za to, že ti 

dovoľuje prichádzať k nám. Uč nás 

modliť sa srdcom. S tebou, Mária, sa 

modlíme: „Duchu Svätý, Duch Múdrosti 

príď, modli sa v nás, lebo my ani nevie-

me o čo máme prosiť“. Prosíme za tých, 

ktorí sa nemodlia a rozhodujú sa sami, 

bez teba, Ježišu. Zverujeme ti tých, kto-

rí rozhodujú o osudoch ľudstva v týchto 

časoch, prosíme za nich o dar múdrosti 

ako žiť. Amen.  

Terézia Gažiová 

...Učme sa z evanjelia správať                      
ako Mária...  



VEČNÝ ŽIVOT... 
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...Pozývam vás, lebo vás potrebujem. Prijmite poslanie a nebojte sa,                         

posilním vás. Naplním vás svojimi milosťami. Svojou láskou vás ochránim      
od zlého ducha. Budem s vami. Svojou prítomnosťou vás poteším                       

v ťažkých chvíľach...(2. september 2012) 

...Dnes vás pozývam, aby ste s vážnosťou 

prijali a uskutočnili posolstvá,                           

ktoré vám dávam. Ja som s vami...                     
Modlím sa za vás a prihováram sa za vás 

pred Bohom, aby ste pochopili                             
veľkosť tohto daru, ktorý mi Boh dáva,                 

že môžem byť s vami.                                           

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 

(25. apríl 1990) 

...Dajte mi svoje otvorené,           
očistené srdcia a naplním ich 

láskou môjho Syna.                              

Jeho láska dá zmysel vášmu 
životu a ja budem kráčať 

s vami. Budem s vami,              
kým sa nestretnete 

s nebeským Otcom. Deti moje, 

spasení budú tí, ktorí s láskou 
a vierou kráčajú                  

k nebeskému Otcovi. Nebojte 
sa, som s vami... 

(2. október 2013) 

...Som s vami a každý deň vás žehnám 
svojím materinským požehnaním – aby 

vás Boh obdaril hojnosťou milostí pre 

váš každodenný život. Ďakujte Bohu 
za dar, že môžem byť s vami. Pretože 

vám hovorím: je to veľká milosť!... 

(25. júl 1992) 

...Dnes, keď mi Boh                  

dovolil, že môžem byť s vami 
s malým Ježišom v náruči, 

radujem sa s vami a Bohu 
vzdávam vďaku za všetko to, 

čo vykonal v tomto                            

jubilejnom roku. Zvlášť Bohu 
ďakujem za všetky povolania 

tých, ktorí v plnosti povedali 
Bohu Áno... 

(25. december 2000) 

BYŤ S VAMI... 
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„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Požehnanie pokoja a lásky 

„Drahé deti! Dnes vám osobitným spôsobom priná-
šam malého Ježiša, aby vás požehnal svojím požeh-

naním pokoja a lásky. Drahé deti, nezabúdajte, že 

je to milosť, ktorú mnohí ľudia nechápu a neprijí-
majú. Preto vy, ktorí ste povedali, že ste moji a hľa-

dáte moju pomoc, vydajte všetko zo seba. Najprv 

dajte svojou láskou príklad vo svojich rodinách. 
Hovoríte, že Vianoce sú sviatkom rodiny. Preto, dra-

hé deti, postavte Boha na prvé miesto vo svojich ro-

dinách, aby vám on dal pokoj a aby vás chránil. 
Nielen pred vojnou, ale aby vás aj v mieri ochránil 

pred každým pokušením satana. Keď je Boh s va-
mi, máte všetko. A keď ho nechcete, ste úbohí 

a stratení a neviete na koho strane ste. Preto, drahé deti, rozhodnite sa pre 

Boha, a potom dostanete všetko. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozva-

nie."(25. december 1991) 

SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

   SSSú Vianoce. Mária prináša Ježiša, 

ktorý daruje požehnanie lásky a pokoja. A 
práve v dňoch vojny nie je nič dôležitejšie 
ako požehnanie pokoja a lásky. Pokoj je po-
trebnejší než zdravie, než rodinný dom, než 
sloboda. Lebo byť bez požehnania lásky 
a pokoja, znamená byť slepý pre to, čo má-
me a byť nešťastný v tom, čo máme a to je 
horšie ako nemať. Koľko je vo svete ľudí, 
ktorí sú aj zdraví, aj všetko majú, ale strati-
li pokoj a sú neschopní lásky, a preto veľa 
trpia a ničiac svoj život a životy druhých. 
Požehnanie pokoja a lásky má svoje pod-
mienky: aby bol Boh na prvom mieste. Nie-
len v jednotlivých srdciach, ale aj 
v rodinách. Keď Boh zaujme prvé miesto, 
vtedy srdce, rodina, Cirkev a svet neostanú 
bez požehnania lásky a pokoja.  
 Vojna je strašná vec. Je to chvíľa tmy, 
keď lepšie chápeme ako veľmi potrebujeme 
svetlo. Je to chvíľa nenávisti, keď chápeme, 
že potrebujeme lásku. Je to chvíľa pustoše-
nia a ničenia, keď chápeme nakoľko je náš 
život pominuteľný a práca našich rúk vy-
stavená skaze. A preto je to aj chvíľa, keď 
chápeme ako veľmi potrebujeme ochranu.  
 Ale ani čas po vojne nie je ľahký. Keď 
žiaľ a beznádej zachvacuje tých, ktorí zosta-
li bez svojich milovaných a drahých, ich 
srdcia sú v nebezpečenstve, že zostanú dlhý 
čas otrávené nenávisťou a že sa v nich zrodí 
duch pomsty. Satan chce takúto situáciu 
využiť a zvádzať srdcia na zlé. Ale ani v ča-
soch, keď je vojna ďaleko, ľudia nie sú 
uchránení od takých istých pokušení.    

Opravdivá ochrana je otváranie sa Bohu 
a dovoliť Bohu, aby chránil.  
 V tomto posolstve znovu odkrývame to 
najdôležitejšie, čo nás chce Panna Mária 
naučiť. Boh je pre nás všetko. Bez neho 
sme biedni a úbohí, sme vo tme, nechráne-
ní a otvorení každej ničivej sile, ktorá pri-
chádza, buď od nás samých alebo od dru-
hých. Mária pozýva rozhodnúť sa pre Boha 
– vedome a zodpovedne. To je prvý krok na 
ceste k svätosti. Boh tento krok učinil v 
malom Ježišovi. Zostáva len, aby každý 
z nás dal svoju odpoveď. Vedieť na koho 
strane sme, znamená poznať cestu životom 
a cieľ života. Boh sa vydal s nami. A všetko 
bude dobré, ak mu dovolíme nielen s nami 
kráčať, ale aby nás aj viedol.  

 „Ustavične vzdávam vďaky svojmu 

Bohu, za vás pre Božiu milosť, ktorú 

ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v 

ňom ste boli obohatení vo všetkom, v 

každom slove a v každom poznaní, 

tak ako sa medzi vami upevnilo sve-

dectvo o Kristovi, takže vám nechýba 

nijaký dar milosti, kým očakávate, 

že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On 

vás bude posilňovať až do konca, 

aby ste boli bez úhony v deň nášho 

Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, 

ktorý vás povolal do spoločenstva 

svojho Syna Ježiša Krista, nášho 

Pána.“ (1Kor, 4-9) 

 



   POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI 
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„Staťou o mužovi, ktorý opúšťa otca a 
matku, aby sa spojil so svojou ženou 
(pórov. Gn 2, 24), objasňuje Kniha Gene-
zis uvedomelú a slobodnú voľbu, ktorá 
dáva vzniknúť manželstvu, robiac zo sy-
na manžela a z dcéry manželku " (List 
rodinám, 8). 

...Zvyčajne si ľudia myslia, že jednota 

manželov sa týka predovšetkým ich tele-
sného spojenia, ktoré je podmienkou za-

vŕšenia manželstva. O manželstve sa ho-
vorí, že „consumatum est" vtedy, keď sa 

uskutočnilo toto spojenie. Príbehy man-

želstiev však jednoznačne potvrdzujú, že 
mnoho ráz, napriek zavŕšeniu manžel-

stva sexuálnym úkonom, nevznikla sku-
točná jednota manželov. Telo samo v se-

be nemá moc spájať ľudí.  
Koľko ráz sa stáva, že puto medzi 

mužom a jeho matkou je silnejšie než 
jeho vzťah s manželkou, a mnoho ráz v 

rodinných konfliktoch vyhráva matka na 
úkor manželky. Materinská láska musí 

byť „náročná", vyžaduje si ochotu zriek-
nuť sa, obetovať sa. Dieťa nie je pre mat-

ku, ale matka pre dieťa, ktoré odchádza 

do sveta, vstupuje do svojho života. Mat-
ka nesľubuje lásku dieťaťu, ale svojmu 

manželovi, ktorému samozrejme vďačí za 

svoje materstvo.  
Životná prax však ukazuje, že často 

vznikajú nesprávne vzťahy - porušuje sa 
manželská zmluva, v dôsledku čoho má-

me veľmi často deti, ktoré sú sociálnymi 
polosirotami. Mladá matka zostáva s die-

ťaťom či s deťmi sama, pričom otec die-
ťaťa odchádza a neraz si zakladá druhú 

rodinu. Ak opustená matka zostáva s 
deťmi sama, zvlášť ak sa jedná o syna - 

jedináčika, zahŕňa chlapca láskou, ktorá 

má často egoistický charakter. Privlas-
tňuje si ho, stará sa oňho tak, že obme-

dzuje jeho slobodu, a zároveň si ho k se-
be pripútava spôsobom, že muž vo svo-

jom budúcom manželskom zväzku pod-
vedome hľadá vo svojej manželke všetko, 

čo mu dávala jeho matka. A keď to ne-
nachádza, obviňuje ženu z nedostatku 

lásky. Zvlášť nebezpečná je situácia 

krátko po narodení prvého dieťaťa. Die-
ťa, čo je prirodzené, v prvej etape svojho 

života zamestnáva viac matku než otca. 
Otec akosi nedokáže byť otcom a zdá sa 

že manželka ho zanedbáva, a preto sa 
často vracia k matke. A matka, ktorú 

manžel opustil a ktorá má len tohto jed-
ného syna, dáva mu celú svoju nehu a 

náklonnosť. Často to robí vlastnícky a 

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU…  

 

 

...Jednota je ovocím 
tvorivého úsilia             

obidvoch. Slobodní, 
rozumní ľudia                      

sa rozhodujú, že seba 
aj svoj život podarujú 

jeden druhému                   
a všetko budú                   

zdieľať spoločne... 

Zdroj:http://ye.ua 
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„NEBOJ SA, JA SOM TU“. 

Do Medžugoria som prvýkrát prišiel 

v roku 1990, keď som mal iba 10 rokov. 
V hĺbke srdca som pocítil prítomnosť 

Panny Márie. Hoci som nevedel po chor-
vátsky, nebolo pre mňa ťažké sledovať 

všetko to, čo sa tu odohrávalo. Pastorál-

na a modlitbová práca františkánov 
a zvlášť večerný modlitbový program boli 

pre mňa skutočnou školou. 
Po prvej púti v Medžugorí som sa 

rozhodol pokračovať v modlitbe tak ako 
som sa modlil v Medžugorí. Začal som sa 

modliť ruženec každý deň, pravidelne 
chodiť na sv. omšu a začal som sa mod-

liť za uzdravenie tak ako sa modlí 
v Medžugorí – najmä piatok pri klaňaní 

sa krížu. Ako čas išiel, túžba vrátiť sa 
stále viac rástla a tak som začal prichá-

dzať každý rok, dokonca aj počas vojny. 
Samozrejme, že som mal aj strach, ale 

jednoducho nemohol som byť ďaleko od 

Medžugoria. Raz večer páter Slavko po-
vedal, že nemôžeme vystúpiť na kopec, 

pretože hrozilo nebezpečenstvo bombar-
dovania, ale v ten istý večer to bol práve 

on, ktorý prvý vyšiel na kopec. Samo-
zrejme, že ho mnohí nasledovali. Ako 

sme šli hore, pomyslel som si, že by som 
mohol aj zomrieť, ale v tej istej chvíli 

som v srdci začul hlas: „Neboj sa, ja som 
tu“. Vedel som, že to bol hlas Panny Má-

rie. Prirodzene, že strach sa vytratil. Nie-

len v tú chvíľu, v ten večer, ale navždy. 
Také boli moje začiatky v Medžugorí. 

Každým novým príchodom sa pre-
hlbovala moja skúsenosť s Bohom aj 

moja modlitba. Počas poklony pred Svia-
tosťou Oltárnou som sa naučil, že mod-

litba je rozhovor so živým Ježišom. 
Zosnulí páter Slavko Barbarić je 

pre mňa životným príkladom. Keď som 
pocítil pozvanie ku kňazstvu zľakol som 

sa, a preto prichádzam každý rok. Každý 
raz zverujem Panne Márii nasledujúci 

rok. Hovorím jej: „Matka, pomôž mi!“ 

Ona mi skutočne vždy pomohla. Pred-
tým, ako som začal študovať teológiu, 

musel som dokončiť nadstavbu a mal 
som veľké ťažkosti. Prišiel som do Me-

džugoria a povedal som: „Panna Mária, 
ak naozaj chceš, aby som bol kňazom, 

pomôž mi, aby som sa pripravil do semi-
nára.“ O rok neskôr som sa vrátil do Me-

džugoria s výbornými výsledkami stre-
doškolských skúšok, ktoré som musel 

zložiť, aby som sa mohol zapísať na teo-
lógiu. Panna Mária mi dala silu učiť sa 

a zvládať všetky ťažkosti a za to jej bu-
dem navždy vďačný. 

Keď sa v roku 1997 spustila inter-

netová stránka, veľmi som sa potešil. 
Preto som Pannu Máriu poprosil, aby 

ma naučila chorvátsky jazyk a pomaly 
sa mi to aj podarilo. Veľmi mi pomohlo 

nenecháva priestor pre manželku.  

... Po prvom pôrode robia mladí rodi-
čia, ktorí v mnohých prípadoch ešte ne-

vlastnia byt, túto zásadnú chybu. Kon-
krétne — ona sa aj s malým dieťaťom 

vracia k svojej matke, pretože matka jej 

pomôže so starostlivosťou o bábätko, a 
on sa vracia k svojej matke, pretože sa 

mu zdá, že takto uľahčí situáciu manžel-
ke, ktorá nemusí preňho napríklad variť! 

Veď mamička uvarí pre synčeka taký 
chutný obed, aký jeho mladá žena nedo-

káže pripraviť. Je to vzťah, ktorý smeru-
je priamo k rozpadu. Neopustili otca a 

matku a nevznikla medzi nimi skutočná 
jednota.  

Jednota dvoch nemôže vzniknúť 
spontánne, automaticky len preto, že sa 

rozhodli, že sa vezmú a spojili sa tele-
sne. Jednota je ovocím tvorivého úsilia 

obidvoch. Slobodní, rozumní ľudia sa 
rozhodujú, že seba aj svoj život podarujú 

jeden druhému a všetko budú zdieľať 
spoločne. Nie je to ľahké, pretože je to 

cesta očisťovania z egoizmu, na čo ne-
stačí len úsilie vôle, treba aj pomoc mi-

losti. Práve preto je manželstvo sviatos-
ťou, zmluvou s Bohom, ktorého milosť 

robí oboch schopnými takto sa zjedno-
tiť... „Jednota si vyžaduje aj obetu!“ 

 

Myšlienky sú vybrané z knihy: 
Rodinám, aby boli silné v Bohu…, Wanda 
Póltawska (SALI-FOTO, 2010). 
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aj to, že som vždy sledoval a sledujem 

program na rádiostanici „Mir Medžugo-
rie“. 

Neskôr som chcel pomôcť, aby sa 
v Taliansku počulo o kráse Panny Márie, 

ale aj o tomto kostole, svätyni a národe. 

Začal som prekladať kázne z chorvátčiny 
do taliančiny, pretože som si myslel, že 

je dôležité, aby ľudia, ale aj kňazi rozu-

meli. To, čo sa učí tu v Medžugorí nie je 

ani čudné, ani nové. Tu sa iba dokazuje 
to, že Ježiš je živý. Práve preto sa na 

tomto mieste mladí z celého sveta rozho-
dujú nasledovať Ježiša a jemu zveriť svoj 

život. V Medžugorí môžeme povedať: 

„Ježiš je živý.“ A to je všetko, čo nám 
chce Panna Mária v skutočnosti pove-

dať: Ježiš je živý. 
V roku 2001 som surfoval po inter-

nete a našiel som taliansku stránku: In-
formácie z Medžugoria. Hneď som sa za-

písal do „mailing zoznamu“ a videl som, 
ako mnohí v skutočnosti ani nevedia, čo 

sa v Medžugorí každý deň deje. Len čo 
v Taliansku zistili, že som sa naučil po 

chorvátsky, povedali mi, aby som začal 
prekladať. Pocítil som to ako zodpoved-

nosť, ako slúženie Panne Márii 

a Medžugoriu, ktoré mi toľko dalo. Začal 
som prekladať všetko, čo som mohol ná-

jsť v chorvátčine. Časom sa na zoznam 
začalo prihlasovať stále viac ľudí 

a skupina sa rozrástla. Táto služba ma 
naozaj napĺňa radosťou. Keď čokoľvek 

prekladám o Medžugorí, cítim sa akoby 

som bol tam, na mieste činu. 

Pred týmto zoznamom sa vytvorila i 
skup ina  „Za ľ úben í  do  Má r i e “ 

s myšlienkou založiť modlitbovú skupi-
nu cez internet. Pravidelne každý mesiac 

si vymieňame myšlienky o posolstve 

Panny Márie. Každý večer o 21.00 hod. 
sa spájame v modlitbe. Cez internet sa 

zdieľame s modlitbovými úmyslami a cez 
oficiálne web stránky svä-

tyne pravidelne posielame 
svoje úmysly do Medžugo-

ria. Niekedy sa aj stretá-
vame. Počas Festivalu 

mladých v Medžugorí sme 
sa niekoľkí z nás stretli 

a mali sme možnosť spolu 
sa modliť a spoznávať sa. 

Aj keď som od narodenia 
na invalidnom vozíku, po-

vedal by som: „Bohu je 

v š e t k o  m o ž n é “ . 
V Medžugorí nám Panna 

Mária stále hovorí, že Boh 
je všemohúci, že je Otcom, 

ktorý nás miluje. Naozaj 
táto skúsenosť bezhranič-

nej, nepodmienečnej Božej 
lásky mi v živote pomohla zápasiť 

s telesným hendikepom. Tú hlbokú skú-
senosť Božej lásky a vernosti som zažil 

v Medžugorí na príhovor Panny Márie. 
Bez Medžugoria by som určite nebol člo-

vekom, akým som dnes. Chcem povedať 

všetkým mladým, ktorí sú hendikepova-
ní, že Boh je všemohúci. Nebojte sa Bo-

ha a nehnevajte sa na neho! On vás ča-
ká, podáva vám ruku, chce vás vziať za 

ruku a z vás urobiť príklad a znak pre 
celý svet. Keď ste v ťažkostiach, len vez-

mite za ruku svoju Matku, našu Pannu 
Máriu, a uvidíte a zažijete, že je naozaj 

taká, ako nám hovorí vo svojich posol-
stvách: že je naozaj naša Matka, že je 

s nami, že nás miluje a prihovára sa za 
nás. 

Boh je veľký, Panna Mária je veľká, 

ona je naša Matka, Kráľovná pokoja, 
chce nám všetkým pomôcť. Chce, aby 

sme zakúsili a pocítili jeho prítomnosť 
v našich životoch. 

Manuel, Taliansko,                   

prevzaté z  
http://www.medjugorje-info.com/hr/ 

 

http://www.medjugorje-info.com/hr/


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 
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Drahí mladí :) 
 

Na stránke www.gospa.sk môžete nájsť kontakt na 
organizátorov pútí v tomto termíne. 

Program nájdete na   

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

Všetkých vás čakáme :) 

25. FESTIVAL MLADÝCH 

Medzinárodné modlitbové stretnutie mladých 

Medžugorie 31. 07. – 6. 8. 2014. 

HĽA, TVOJA MATKA 

http://www.gospa.sk./downloads/Seminare%20SK%202014.pdf
http://www.marianskecentrum.sk
http://www.marianskecentrum.sk
http://www.gospa.sk/
http://www.gospa.sk/downloads/Mladifest%20SK%202014.pdf
http://www.gospa.sk/downloads/Mladifest%20SK%202014.pdf
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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 finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na       

účet:                             Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o. 

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

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.  


