
"DDDDrahé deti! 

 V tomto čase, keď sa osobitným spôsobom modlíte 
a žiadate o môj príhovor, pozývam vás, milé deti, modlite 
sa, aby som vám cez vaše modlitby mohla pomôcť, aby 
sa čím viac sŕdc otvorilo mojim posolstvám. Modlite sa 
na moje úmysly. Som s vami a prihováram sa pred svo-
jím Synom za každého z vás. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. apríl 2010  
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 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA  

2. apríl 2010  

"DDDDrahé deti! 

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 mo-
jom Synovi, o jeho Bož-
skej nesmiernosti.  
Odovzdaním sa a mod-
litbou vzpružíte svoje 
telo a zdokonalíte svoju 
dušu. Buďte priprave-
ní, deti moje.  
Ďakujem vám!“ 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Občas si sám kladiem otázku: ´Čo 
vedie Pannu Máriu v tom, aby hovorila 
vo svojich posolstvách to, čo hovorí? 
Má nejaký plán udalostí, alebo jedno-
ducho používa liturgický kalendár Rím-
sko-katolíckej cirkvi...? A možno Jej 
rady závisia od toho, čo sa práve vo 
svete odohráva...´ Nenachádzam odpo-
veď, no prichádza mi na myseľ len jed-
no. 

 Najnovšie svetové udalosti, tj. tie, 
ktoré sa odohrali od nového roku, ho-
voria o tom, že skutočne veľmi potrebu-

jeme Jej príhovor. 
Zemetrasenia na 
Haiti, Čile, Číne, 
výbuch sopky na 
Islande, alebo le-
tecká katastrofa 
pri Smolensku, 
v ktorej zahynul 
poľský prezident - 
toto všetko 
v našom podvedo-
mí  vyvoláva hlbo-
ko ukrytý strach 
a pocit ohraniče-
nosti každej ľud-
skej bytosti, teda 
aj mňa samého. 

 Evanjelium sa 
nemení; slová, ktoré povedal Kristus, 
sú vždy aktuálne, tak ako vtedy, tak aj 
dnes. Faktom zostáva, že Pán vždy po-

zýval svoje deti k tomu, aby sa k nemu 
obrátili a prosili ho o pomoc vo chví-
ľach, keď sa odohrávalo niečo neočaká-
vané, napr. katastrofa, tragické udalos-
ti a pod. 

Hovorí o tom samotný Kristus v Lk 
13, 1-5 a pozýva nás k obráteniu, pre-
tože “ak nebudete robiť pokánie, všetci 
zahyniete podobne.“  

Áno, všetky tragické udalosti 
v dejinách národov alebo živote kon-
krétnych osôb – či to nie je pozvanie 
Boha k môjmu obráteniu, k tomu, aby 
som zodpovedne prijal rady, ktoré nám 
odovzdáva Panna Mária od Boha? 

Takto sa vždy vraciam k pravde, že 
posolstvá Panny Márie sú zakorenené 
vo Svätom písme, Kristovom Evanjeliu. 
Čoraz jasnejšie si uvedomujem, že Ona 
obracia moju pozornosť na osobu Kris-
ta, na Jeho slová. Matka Božia dnes 
hovorí úplne konkrétne: človek viery je 
ten, ktorý sa nespolieha na svoje 
schopnosti, sily, možnosti, ale je vo 
všetkom závislý na Bohu, na jeho svä-
tých orodovníkoch, ktorí nás pozývajú 
zahľadieť sa na Slovo života, sväté 
Evanjelium. 

Evanjelium - ono je programom Má-
riinho vyučovania, ktorým ma učí. Číta-
ním Božieho slova a aplikovaním ho 
do svojho života žijem Máriine posol-
stvá. 

MODLIME SA A PROSME MÁRIU 
O PRÍHOVOR 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 1.5. 2010.    

modlime sa na ÚMYSLY PANNY MÁRIE.  

...Ona 

obracia 

moju 

pozornosť 

na Osobu 

Krista, na 

Jeho slová... 
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

V dnešnom posolstve nás naša nebes-
ká Matka pozýva: „V tomto čase, keď sa 
osobitným spôsobom modlíte a žiadate 
o môj príhovor, pozývam vás, modlite sa, 
aby som vám cez vaše modlitby mohla po-
môcť, aby sa čím viac sŕdc otvorilo mojim 
posolstvám. Modlite sa na moje úmysly.“ 
Rozjímajúc nad týmito slovami, predsta-
vujem si zástupy pútnikov, ktorí prešli 
Medžugorím, prijali a žijú Máriino posol-
stvo. Počúvame svedectvá o zázrakoch, 
obráteniach, uzdraveniach, vypočutých 
modlitbách. Koľko milostí dostávame skr-
ze Máriin príhovor. Sama nám o tom ho-
vorí vo svojich posolstvách: „Drahé deti, 
vyprosujte si od Boha milosti, ktoré vám 
dáva prostredníctvom mňa. Som priprave-
ná vyprosiť od Boha všetko, o čo prosíte 
tak, aby vaša svätosť bola dokonalá. Preto, 
drahé deti, nezabúdajte prosiť, lebo Boh mi 
dovolil, aby som vám vyprosila milos-
ti.“( 25. 8. 1987).  

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste 
porozmýšľali, prečo som tak dlho s vami. 
Som prostredníčkou medzi vami a Bohom. 
Preto, drahé deti, chcem vás pozvať, aby 
ste z lásky stále prežívali všetko to, čo Boh 
od vás žiada. A preto vo svojej pokore pre-
žívajte všetky posolstvá, ktoré vám dá-
vam.“ (17. 7. 1986) „Prežívajte moje posol-
stvá a uskutočňujte v živote každé slovo, 
ktoré vám dávam. Nech sú vám vzácne, 
pretože prichádzajú z neba.“ (25. 6. 2002)  

Dnešné posolstvo môže byť pre nás po-
zvaním k zamysleniu - aká je moja modlit-
ba? Nakoľko sa spájam s Bohom a jeho 
vôľou? Zapájam sa do jeho plánu spásy 
ľudstva? Alebo sa vo svojej modlitbe len 
točím okolo vlastného ja? Nebeská Matka 
nás učí, že nám prostredníctvom našich 
modlitieb  môže pomôcť, učí nás milovať, 
modliť sa za druhých. V Jej škole objavu-
jeme zodpovednosť za osud celého ľud-
stva. 

„Vy ste zodpovední za posolstvá. Tu je 
prameň milosti a vy, drahé deti, ste nádo-
by, ktoré prenášajú dary. Preto vás, drahé 
deti, pozývam, aby ste svoju prácu vykoná-
vali zodpovedne. Každý bude zodpovedať 
podľa svojej miery. Drahé deti, pozývam 
vás, aby ste dary odovzdávali s láskou 
iným, a nie aby ste si ich nechávali pre se-
ba.“ (8. 5. 1986)  

Mária je pre nás príkladom modlitby 
matky. Ona sa modlí za nás, svoje deti; 
modlí sa v našom mene. Koľkokrát sme 
neverní, zabúdame na Pána, prestávame 
mu ďakovať, odmietame jeho lásku... Má-
ria - mama, sa prihovára za nás a to, čo 
zanedbáme, robí namiesto nás, ako naj-
lepšia mama. Modlí sa tak, ako sa modlia 
matky, so slzami v očiach, trpiacim srd-
com, modlitbou celej svojej bytosti, aby 
boli všetky Jej deti zachránené. Ona nás, 
svoje deti, prináša k Bohu, obetuje nás 
tak, ako obetovala svojho Syna Ježiša 
v chráme.  

Jej príklad nadchýna. Nenecháva ma 
bez odpovede. Aj ja sa musím modliť, aj ja 
chcem kľačať na kolenách vedľa Márie, 
mojej matky. Ona sa ako matka teší 
z každej našej modlit-
by a spolu s nami pri-
chádza pred Boží 
trón. O. Henry Kafa-
rel píše: “Tak ako dve 
dlane chránia slabuč-
ký ohník pred vetrom, 
tak Mária svojou vše-
mohúcou modlitbou 
chráni modlitbu svo-
jich detí.“ 

Začíname mesiac 
máj, ktorý je zasväte-
ný Panne Márii. Na-
plňme ho vďakou 
za všetko, čo sme pri-
jali na Jej príhovor 
a prosme na Jej úmysly. Viac sa v tomto 
mesiaci venujme čítaniu Jej posolstiev, 
žime ich srdcom, ďakujme za milosť Má-
riinej prítomnosti medzi nami. O. Slavko 
často hovorieval, že jedným 
z najdôležitejších posolstiev z Medžugoria 
je, že „Panna Mária je s nami.“ 

Modlime sa: Nebeský  Otče, ďakujeme 
ti za Kráľovnú pokoja, za každé slovo, mi-
losť a požehnanie, ktoré na Jej príhovor 
prichádza k nám z neba. Mária, matka na-
ša, tebe darujeme tento mesiac,  svoje 
modlitby, obety, odriekania, skutky lásky. 
Prosíme, aby sa uskutočnili  všetky tvoje 
úmysly.  

Terézia Gažiová 

...učí nás 

milovať, 

modliť sa 

za 

druhých... 
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H L A S   M E D Ž U G O R I A  

…S veľkou radosťou vo svojom srdci ďakujem vám za všetky modlitby, ktoré 
ste v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. Vedzte, milé deti, neoľutujete 
ani vy ani vaše deti. Boh vás obdarí veľkými milosťami a dosiahnete večný 

život... 25.6.2006 

...Drahé deti, milujem vás, a preto vás už neviem 
koľký raz pozývam a ďakujem vám za všetko, čo 
konáte na moje úmysly. Prosím vás, pomôžte mi, 
aby som vás mohla ponúknuť Bohu, aby som vás 

ochránila a viedla po ceste spásy... 25.6.1987 

...Ďakujem vám za vaše 
modlitby a za lásku, ktorú 

mi preukazujete. Pozý-
vam vás, aby ste sa roz-
hodli modliť sa na moje 

úmysly. Drahé deti, obe-
tujte deviatniky tam, kde 
a s čím sa cítite byť naj-
väčšmi spojení. Chcem, 

aby váš život bol spojený 
so mnou... 25.7.1993 

...Osobitným spôsobom 
vás všetkých pozývam, 

aby ste sa modlili na 
moje úmysly, aby sa 
prostredníctvom va-

šich modlitieb zastavil 
satanov plán nad touto 

zemou, ktorá je kaž-
dým dňom stále viac 

vzdialená od Boha a na 
miesto Boha stavia se-

ba a ničí všetko to, čo je 
krásne a dobré v du-
šiach každého z vás... 

25.10.2008 

 ...Dnes vám ďaku-

jem za každú obetu, 

ktorú ste priniesli 

na moje úmysly. 

Pozývam vás, milé 

deti, aby ste boli 

mojimi apoštolmi 

pokoja a lásky 

vo svojich rodinách 

a vo svete... 

 25.6.2005 
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„Drahé deti! K tomuto sviatku vám 
chcem povedať, aby ste otvorili srdcia 
Pánovi všetkých sŕdc. Dajte mi všetky 
svoje pocity a všetky svoje problémy! 
Chcem vás potešiť vo vašich pokuše-
niach. Chcem vás naplniť pokojom, ra-
dosťou a Božou láskou. Ďakujem vám, že 
ste prijali moje pozvanie.“ (20. jún 1985) 

Ľudské šťastie je nemysliteľné bez pokoja 

v srdci. Pokoj vedie k hlbokej istote a srdce sa 
stáva radostným. Radostné srdce je otvorené 
pre lásku, a láska znásobuje radosť a pokoj. 
Pokoj, láska a radosť sú určite najhlbšími 
túžbami každého ľudského srdca. Preto člo-
vek robí všetko, aby dosiahol práve tento po-
koj, ktorý vedie k radosti a ktorý, na oplátku, 
znásobuje lásku. Mária nám ukazuje Božiu 
cestu k tomuto pokoju, radosti a láske. Prvou 
podmienkou je otvorenosť Bohu, pretože On 
je prameňom pokoja, radosti a lásky. On je 
Stvoriteľom a Pánom sŕdc. Otvoriť sa nezna-
mená nič viac ako prijať Jeho lásku, dovoliť, 
aby sa Jeho láska vliala do srdca s pokojom 
a pri každodennom stretnutí s Ním dovoliť, 
aby Jeho pokoj, radosť a láska mohli rásť. 
Mária vie, že naše pocity a problémy sa môžu 
stať prekážkou pre otvorenie sa Bohu. Preto 
nás pozýva, aby sme jej odovzdali všetky svoje 
pocity, všetko, čo nás trápi, dokonca aj to, čo 
nám prináša radosť. Pretože úspech 
a neúspech, zdravie a bolesť, bohatstvo 
i chudoba sa môžu stať prekážkou na ceste 
k pokoju. 

Mária nás ako Matka nechce iba rodiť pre 
život, ale chce nás učiť žiť.  Preto nás pozýva, 
aby sme Jej, ako Matke, zverili všetko. Doká-
zať zveriť svoje pocity a problémy inému je 
veľkou životnou múdrosťou. Kto sa takto ne-
otvára Bohu a ľuďom, uzatvára sa do samoty. 
Vyčleňuje sa od druhých, stáva sa väzňom vo 

väzení, ktoré sám stvoril a v ktorom sám se-
ba trestá. Je to ľudskou tragédiou,  rovnako 
ako so semiačkom, ktoré hynie, ak sa neo-
tvorí slnku a dažďu.    

Každý z nás potrebuje útechu, ľudskú a 
božskú. Chcieť pokoj, radosť a lásku len 
na ľudskej rovine a prostredníctvom ľud-
ských prostriedkov znamená prijať cestu 
podvodu a sklamania. Človek očarený týmto 
svetom vylučuje zo svojho života božskú ro-
vinu a tak pripravuje priestor, v ktorom sa 
určite sklame. Znova sa to pre neho stane 
chvíľkou hľadania Božej útechy, Božieho po-
koja a lásky. Šťastní sú všetci tí, ktorí poču-
jú, že ich Boh prostredníctvom Márie chce 
naplniť pokojom, radosťou a láskou, aby sa 
tak mohli otvoriť tejto ponuke a prijať jej 
podmienky.  

„Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, 
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona 
niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali 
telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme 
v Duchu, podľa Ducha aj konajme.“ (Gal 5, 
22-25) 

Slavko Barbarič OFM 

„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
 Pokojom, radosťou a láskou 
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DDDESATOROESATOROESATORO   BOŽÍCHBOŽÍCHBOŽÍCH   
PRIKÁZANÍPRIKÁZANÍPRIKÁZANÍ   ---   IV. IV. IV.    

Zdroje: 
• KKC 2196 – 2257 
• Dt 5 
• Ex 20 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

„Cti svojho otca a svoju matku ... 

...ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni 
tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo 

na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“ 

Štvrté prikázanie začína druhú skupinu Božích 
prikázaní. Štvrtým prikázaním sa otvára druhá 
skupina Božích prikázaní. Prvú skupinu tvorili pr-
vé tri prikázania, ktoré sa týkali vzťahu k Bohu. 
Ďalších sedem prikázaní, počínajúc štvrtým, nám 
ukazuje, ako máme správne žiť vzťah lásky 
k svojim blížnym.  Podľa toho, že hneď na prvom 
mieste v tejto skupine sa uvádza  vzťah k rodičom, 
vidíme, že tento vzťah je pre nás, po vzťahu 
k Bohu, najdôležitejší. Toto prikázanie v sebe ne-
zahŕňa len vzťah detí k rodičom. Takisto sa týka 
širších príbuzenských vzťahov a aj vzťahu k našim 
predkom. Okrem rodinných vzťahov nás toto pri-
kázanie pozýva k vzťahu zodpovednej a zrelej lás-
ky k učiteľom, vychovávateľom, zamestnancov 
voči zamestnávateľom, podriadených voči svojim 
predstaveným, občanov voči predstaviteľom moci 
v občianskej spoločnosti. Všetci sme skrze toto 
prikázanie pozvaní prejavovať úctu a lásku rodin-
ným príslušníkom ale aj všetkým tým, ktorí dostali 
od Boha moc v spoločnosti. 

Ako sme už spomenuli, prvý a najdôležitejší 
okruh vzťahov, na ktoré sa toto prikázanie vzťahu-
je, sú vzťahy v rodine. Základom rodiny je man-
želské spoločenstvo muža a ženy, ktorí spolu 
so svojimi deťmi vytvárajú rodinu. Pre spoločné 
dobro rodiny ale aj celej spoločnosti, ktorej rodina 
je základom, sú v rodine rozmanité zodpovednosti, 
práva a povinnosti. Tieto sa týkajú tak rodičov ako 
aj detí. Súlad rodinného života vytvára predpoklad 
pre zdravú občiansku spoločnosť. Deti si majú ctiť 
svojich rodičov, byť im vďačné, náležite ich po-
slúchať a pomáhať im. Štvrté prikázanie nás tak-
tiež upozorňuje na to, že rodičia sú povinní reš-
pektovať svoje deti, zvlášť čo sa týka ich povola-
nia. Nesprávnou interpretáciou tohto prikázania sa 

stáva, že rodičia niekedy  nútia deti do manželstva, 
resp. im bránia nasledovať cestu zasväteného živo-
ta. Avšak rodičia si majú byť vedomí, že prvotným 
povolaním každého kresťana je nasledovať Ježiša 
Krista. 

Toto prikázanie v sebe predpokladá aj povin-
nosti. Ide o povinnosti rodičov voči svojim deťom, 
z ktorých tá najväčšia povinnosť je dať deťom 
zdravú rodinu. Ako je zodpovednosťou rodičov 
vo výchove postarať sa o hmotné a duchovné po-
treby svojich detí, tak je zodpovednosťou detí voči 
rodičom postarať sa v ich starobe o ich potreby. 
Ďalej ide o povinnosti vychovávateľov voči im 
zverených osobám, vyučujúcich voči študentom, 
zamestnávateľov voči zamestnancom, predstavite-
ľov občianskeho a politického života voči im zve-
renej spoločnosti. 

Iba vo vernom plnení si svojich povinností v 
stave, v ktorom sa nachádzame, napĺňame toto Bo-
žie prikázanie lásky k blížnemu. 

Jana Kútniková 
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H L A S   M E D Ž U G O R I A  

1. Spoločne v rodine alebo spoločenstve si prečítajme, 
ako Boh v Dt 5, 16 povedal Mojžišovi  o 4. Božom 
prikázaní. Všimnime si, ako je za dodržiavanie toh-
to jedného prikázania sľúbená odmena 

2. Pomodlime sa za svoje rodiny, (za svojich) rodičov. 
Poďakujme Pánovi za dar rodiny, v ktorej sme vy-
rástli, v ktorej žijeme. Navštívme svojich rodičov, ak 
s nimi nebývame. Pokúsme sa prejaviť skutok lásky 

       „MODLITBOVÉ STRETNUTIE  
SVEDECTVO      V LITVE“ 

Začiatkom marca tohto roku sa v dvoch 
najväčších mestách Litvy – Vilniuse 
a Kaunase,  uskutočnilo medžugorské modlit-
bové stretnutie. Motívom stretnutia boli slo-
vá jedného posolstva Panny Márie: „Nech je 
pre vás tento čas časom modlitby...“.  Celý 
program bol preto organizovaný tak, aby ľu-
dia mohli čo najviac času stráviť v spoločnej 
modlitbe, vypočuť si svedectvo o Medžugorí 
a o škole modlitby Panny Márie. Tým, ktorí už 
Medžugorie navštívili, stretnutie pripomenulo 
nezabudnuteľného ducha modlitby a lásky 
Medžugoria. Pre tých, ktorí ešte 
v Medžugorií neboli, to bola príležitosť sa as-
poň takýmto spôsobom priblížiť k tomu, čo sa 
na tomto mieste milostí odohráva.  

V  Kaunase i vo Vilniuse sa modlitbového 
stretnutia zúčastnil veľký počet ľudí, ktorí 
sa spoločne modlili, slávili sv. omšu, adorovali. 
Vypočuli si tiež svedectvo o histórii zjavení 
v Medžugorí, hlavných posolstvách Panny Má-
rie a o tom, ako sa dá podľa nich viesť každo-
denný život kresťana.  

S radosťou sme si tiež vypočuli svedec-
tvá o škole modlitby a lásky Panny Márie, 

voči nim alebo im povedať jednoduché slová, ako 
napr.: „Ďakujem, že ste mi dali život, ďakujem za 
výchovu, mám vás rád/a.“ 

3. Pomodlime sa za verejných predstaviteľov. Ďakuj-
me za dar týchto ľudí pre našu spoločnosť 
a vyprosujme im dary Ducha Svätého, aby správne 
a poctivo vykonávali im zverenú službu. 

Námety na zamyslenie a diskusiu: 



H L A S   M E D Ž U G O R I A  

S T R A N A  8  

s ktorými sa s nami podelili Terézia Gažiová, 
Marta Pincelová a Jana Prudká prostredníc-
tvom priameho prenosu v Rádiu Mária pod ná-
zvom „Výzva“. Týmto spôsobom sa mohli oby-
vatelia celej Litvy dozvedieť o zjavení Panny 
Márie v Medžugorí a Jej hlavnom pozvaní 
k obráteniu a návratu k Jej Synovi, Ježišovi 
Kristovi. Terézia nám rozprávala o histórii, 
začiatkoch zjavení v Medžugorí, jej osobnom 
povolaní pracovať na tomto požehnanom mies-
te, vzniku modlitbového spoločenstva „Svetlo 
Máriino“ a o časopise „Hlas Medžugoria“. 
S krásnymi a cennými osobnými svedectvami 
sa s nami podelili Janka a Marta. Hovorili 
v nich o tom, ako ich Panna Mária priviedla do 
Medžugoria, o misii „Svetla Máriinho“ 
a o tom, ako Pán po návšteve Medžugoria 
zmenil ich životy ako aj životy ich rodín a 
priateľov.  

Modlitbové stretnutie pokračovalo vo Vil-
niuse na dvoch miestach: v kostole Blahosla-
veného Jána Matulaitisa. Hlavné stretnutie 
sa uskutočnilo v kostole sv. Terézie, 
v kaplnke Matky Milosrdenstva. Účastníkmi 
stretnutia boli nie len ľudia z rôznych častí 
Litvy, ale tiež Lotyšska a  dokonca sa aj nie-
koľko ľudí z Talianska. Stretnutia sa zúčast-
nili kňazi, ktorí už Medžugorie navštívili.  

Stretnutie malo podobu rodinného cha-
rakteru, všetci tvorili jednu veľkú duchovnú 
rodinu – Slováci, Česi, Litovci, Poliaci, Rusi, 
Lotyši, Taliani... Naše srdcia ešte viac spojila 
spoločná modlitba ruženca a Eucharistia.  

 K príjemnej atmosfére napomohli aj me-
džugorské piesne, ktoré odspievala skupina 
mladých z Lotyšska. Celá modlitba bola vede-
ná duchom pokoja z Medžugoria. 

Toto stretnutie sa stalo dobrou príleži-
tosťou k stretnutiu modlitbových skupín, kto-
ré mali čas sa spoločne stretnúť, spriateliť 
sa a pomodliť. Verím a dúfam, že semeno, 
ktoré bolo zasiate týmto stretnutím, časom 
prinesie hojné plody a stane sa impulzom 
k vytvoreniu nových 
modlitbových skupín. 

Dva dni modlitbo-
vého stretnutia ubehli 
veľmi rýchlo; odchá-
dzali sme naplnení po-
kojom, nádejou, rados-
ťou a túžbou svedčiť 
o tomto stretnutí 
iným.  

Boli sme veľmi 
vďační, že Janka 
s Martou mohli zostať 
na návšteve v Litve eš-
te ďalší týždeň a deliť sa s nami o svoje sve-
dectvo v rôznych farnostiach Litvy: Siluve, 
Vilne, Mikunai, Lavoriskece, Vilniuse. 

Stretnutie modlitbových skupín sa v Litve 
uskutočnilo po prvýkrát. Veríme, že nie po-
sledný. 

 Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou pomá-
hali pri organizácii tohto stretnutia.  

 

Kristina Janusaite 
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PÄTNÁSTY MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV 

 12.00    Prestávka (Tichá adorácia)    
15.30    Prednáška, modlitba  
18.00    Večerný program (ruženec, sv. omša  
   a adorácia)  
 
2. júla 2010,  piatok (p. Svetozar Kraljević) 

06.00   Krížová cesta na Križevci, sv. spoveď  
15.30   Prednáška, modlitba 
18.00   Večerný program (ruženec, sv. omša, 
 poklona sv. Krížu)  
 
3. júla 2010,  sobota  
08.30   Odchod na hrob p. Slavka Barbarića,  
 modlitba  
09.00   Skúsenosti, svedectvá  
 

STRETNUTIE SA UKONČÍ SV. OMŠOU  
O 12 HODINE. 

 
 
Koordinátorm seminára je p. Miljenko Šteko. 

Pätnásty medzinárodný seminár pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí  

od 28. júna  do 3. júla 2010.  

Téma seminára: 

«Dúfajte, ja som premohol svet!»  (Jn 16, 33)  

PROGRAM SEMINÁRU  

28. júna 2010, pondelok  

13.00 – 18.00   Prihlásenie účastníkov  
  (Nová dvorana) 
18.00  ZAČIATOK SEMINÁRA    

Modlitba sv. ruženca, sv. omša, modlitba za 
uzdravenie a tajomstvá slávnostného ruženca 

 

29. júna 2010,  utorok (p. Tomislav Pervan) 

08.30   Ranné chvály v latinčine a adorácia  
09.00   Prednáška, modlitba 
12.00   Prestávka (Tichá adorácia)  
15.30   Prednáška, modlitba  
18.00   Večerný program (ruženec, sv. omša, modlit-

ba za uzdravenie a tajomstvá slávnostného 
ruženca) 

 

30. júna 2010,  streda (p. Miljenko Šteko) 

08.30    Ranné chvály v latinčine a adorácia  
09.00    Prednáška, modlitba  
12.00    Prestávka (Tichá adorácia)    
15.30    Prednáška, modlitba  
18.00    Večerný program (ruženec, sv. omša, mod-

litba za uzdravenie a tajomstvá slávnostného 
ruženca) 

22.00    Adorácia  
 

1. júla 2010., štvrtok (p. Danko Perutina) 

06.00    Ruženec na Vrchu zjavenia  
09.30    Prednáška, modlitba 
09.00    Prednáška, modlitba  



„V„V„VERNOSŤERNOSŤERNOSŤ   KKKRISTARISTARISTA, , , VERNOSŤVERNOSŤVERNOSŤ   KŇAZAKŇAZAKŇAZA“““   
RRROKOKOK   KŇAZOVKŇAZOVKŇAZOV   19.6.2009 19.6.2009 19.6.2009 –––   19.6.201019.6.201019.6.2010   

V tomto roku kňazov 

Modlime sa za kňazov, aby boli darom Ježišovho srdca. Zapojte sa i vy 
k nepretržitým modlitbám za kňazov vytváraním 7-členných modlitbových sku-
pín, kde si každá skupina berie do modlitieb konkrétneho kňaza. Každý člen si vybe-
rie jeden deň v týždni a tak modlitby /aj obety/ pokračujú stále. Nahlásiť sa môžete 
na adrese: marta@maria.sk 

 

ODPUSTKY V ROKU KŇAZOV:  na každý prvý štvrtok v mesiaci 
 

Úplné odpustky môžu získať všetci veriaci, ktorí skutočne ľutujú svoje hriechy, pokiaľ sa vyznali 
zo svojich hriechov vo sviatosti zmierenia a pomodlili sa na úmysel Svätého Otca, a ktorí sa v kostole či 
v kaplnke zbožne zúčastnia na svätej omši a obetujú za kňazov modlitby – tiež akýkoľvek dobrý skutok 
urobený v ten deň – aby ich posvätil a pretvoril podľa svojho Srdca. 

Prednášateľmi seminára sú medžugorskí 
bratia františkáni: p. Tomislav Pervan - doktor 
teológie; p. Miljenko Šteko – doktor teológie, 
špecializácia v spiritualite, fra Danko Perutina – 
magister teológie, špecializácia v mariológii, a p. 
Svetozár Kraljević – vedúci Majčinho sela. 

 

Prihlásiť sa môžete e-mailom: semi-
nar.marija@medjugorje.hr alebo faxom na tel. 
č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić). 

Tak ako po uplynulé roky, obyvatelia farnosti 
Medžugorie poskytujú počas seminára všetkým 
kňazom bezplatné ubytovanie. Prosíme všetkých 
kňazov, ktorí si budú sami zabezpečovať ubyto-
vanie u svojich priateľov z Medžugoria, aby nám 
oznámili na prihláške meno, priezvisko a tel. 
číslo rodiny, u ktorej budú bývať. Kňazov, ktorí 
nemajú priamy kontakt a možnosť zabezpečiť si 
ubytovanie prosíme, aby nám to označili v pri-
hláške, my im ubytovanie zabezpečíme.  

Namiesto finančného príspevku vás prosíme, 
aby ste odslúžili päť sv. omší na tento úmysel.  

Je potrebné si so sebou priniesť: celebret 
od svojho predstaveného, albu a štólu, Sv. 
Písmo, malé rádio s FM frekvenciou so 
slúchadlami (potrebné na simultánny pre-
klad).  

Mnohí kňazi nemajú možnosť prístupu 
na internet a nevedia o tomto stretnutí. Preto 
prosíme všetkých organizátorov pútí, modlitbo-
vé skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu 
zverejnili v oznamovacích prostriedkoch, ktoré 
majú k dispozícii, aby sa seminára mohlo zú-
častniť čo najviac kňazov. Prosíme vás taktiež 
o finančnú pomoc pre kňazov, ktorí majú záu-
jem zúčastniť sa seminára, no nemajú dostatok 
finančných prostriedkov na cestu. Vopred vám 
ďakujeme za vašu spoluprácu. Nech Pán žehná 
vašu prácu a nech vás sprevádza príhovor Krá-
ľovnej pokoja. 

Dopravu zo Slovenska zabezpečuje Vladimír Chromek:  

0907 563 317, 0902 373 505, www.gospatravel.szm.sk. 
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Časopis „Hlas Medžugoria“ je pozvaním pre všetkých, ktorí sa chcú modliť 
na úmysly Kráľovnej pokoja a za uskutočnenie Jej plánov. Svedectvom svojho života 

chceme byť Máriiným svetlom pre tento svet, šíriť pokoj.  

 „Drahé deti! Aj dnes mám radosť  vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že 
robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite sa 
a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja 
vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý 
pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 25.6.2004 

Prostredníctvom časopisu Hlas Medžu-

goria sa spájame s  modlitbo-
vými skupinami v rôznych kraji-
nách. Modlia sa s nami naši bratia a sestry 
v  R u s k u ,  n a  U k r a j i n e , 
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Tadžikistane, Pakistane, Indii, USA, Ne-
mecku, na Slovensku a v Českej Republike. 

 

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 svätej omši, často prijí-

mať, adorovať 
• modliť sa za kňazov a zodpovedných 

v cirkvi 
• stretávať sa v skupinách aspoň raz do týž-

dňa, podľa dohody členov 
• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym 

Duchovne  sa spájame 

v modlitbe v prvú 
sobotu v mesiaci.  
Kde je to možné, členo-
via v ten deň organizujú 
modlitbové stretnutie, 
modlia sa tri ružence, 

slávia svätú omšu, adorá-
ciu, prečítajú rozjímanie 
z časopisu. Počas celého 

mesiaca sa modlíme 
na úmysel, ktorý sa na-

chádza v časopise. 

Časopis vychádza každý 
mesiac od decembra 2004 
po tom, ako Panna Mária dá po-
solstvo 25-teho v mesiaci. Časo-
pis rozosielame cez internet, vy-
chádza v ruštine, slovenčine, 
angličtine, nemčine, v litovskom 
a lotyšskom jazyku.  

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa do-
hody členov, najčastejšie raz za týždeň. Stretajú sa 
v  rodinách alebo v kostoloch. Stretnutia sú jednodu-
ché a pozostávajú z modlitby ruženca, rozjímania 
nad Božím Slovom a posolstvom, zdieľania, modlitby 
na úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, zasväte-
nia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 
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    Ak sa chcete pridať k nám v modlitbe, či dostávať časopis, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com   
                 Svetlo Máriino 



KONTAKTY 
Rusko Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

              (pre Oľgu) 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  
knyazev@anrb.ru 

Ukrajina Duda Miroslav tel:    00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua 

Litva Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 mirija3@gmail.com 

Lotyšsko Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855 

               003719139702 
zinaida@eriga.lv 

Moldavsko Vladimír Nadkrenicinii   nadkrenicinii@mail.ru 

Pakistan Feroze Nadeem tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 

Slovensko Marta Uchalová tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 

Česká Republika Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medžugorie Svetlo Máriino tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

anglicky hovoriaci Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com  

H L A S   M E D Ž U G O R I A  
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− SLOVENSKY: www.gospa.sk 

− RUSKY: www.medjugorje.ru 

INÉ stránky: 

− UKRAJINSKY: www.medjugorje.com.ua  

− ANGLICKY: www.medjugorje.net 

− CHORVÁTSKY, ANGLICKY, FRANCÚZSKY, NEMECKY, TALIANSKY, POĽSKY, 
ŠPANIELSKY: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

− LOTYŠSKY:  http://katolis.eks.lv/  

MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE      na internete:na internete:na internete: 

Pozývame vás na: 

• Medzinárodný seminár pre kňazov 28.6. – 3.7. 2010, 

dopravu zo Slovenska zabezpečuje Vladimír Chromek: 0907 563 317, 
www.gospatravel.szm.sk; 

• Medzinárodný seminár pre manželské páry 29.9.- 2. 10. 2010, 

kontakt pre spoločnú dopravu zo Slovenska: matutka@hotmail.com; 

• Seminár pôstu, modlitby a mlčania pre Slovákov  3.10. – 8.10. 2010, 
kontakt:  0903 712 534, kristoftour@gmail.com 

OZNAMY 


