
„DDDDrahé deti! 

Tento čas nech sa vám stane časom modlitby. Moje 
pozvanie túži byť pre vás, milé deti, pozvaním, aby ste 
sa rozhodli nasledovať cestu obrátenia, preto sa modlite 
a proste o príhovor všetkých svätých. Nech sú vám 
príkladom a povzbudením i radosťou k večnému životu.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. október 2010  
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„DDDDrahé deti! 

S materinskou vytrvalosťou 
a láskou vám prinášam svetlo 
života, aby vo vás zničilo tmu 
smrti. Neodmietajte ma, deti 
moje.Zastavte sa a pohliadnite 
do seba a pozrite, akí ste 
hriešni. Uvidíte svoje hriechy 
a modlite sa za odpustenie. 
Deti moje, nechcete prijať to, 
že ste bezmocní  a malí, 
a môžete byť mocní a veľkí, ak 
budete plniť Božiu vôľu. Dajte 
mi svoje srdcia, aby som ich 
mohla prežiariť svetlom života, 
mojím Synom. 

Ďakujem vám.“ 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Človek veľmi rýchlo zabúda a preto 
je veľmi dôležité neustále si pripomínať 
posolstvá Panny Márie, ktoré nám dáva 
počas uplynulých rokov svojich zjavení. 
V posolstve z 25. decembra 1989 nám 
hovorí: „...Preto, milé deti, každý deň 
čítajte posolstvá, ktoré som vám dala a 
uskutočňujte ich v živote!“ V posolstve 
z 10. októbra 1985 hovorí: „...Ak 
uskutočňujte posolstvá, vytvárate 
semeno svätosti. Všetkých vás ako 
Matka túžim pozvať ku svätosti...“ Je 
veľa posolstiev, v ktorých nás Panna 
Mária pozýva ku svätosti: „.... Želám si, 
aby každý z vás, ktorý bol pri tomto 
prameni milosti, prišiel do raja so 
zvláštnym darom pre mňa, a ním je 
svätosť. Preto, drahé deti, modlite sa 
denno-denne a meňte svoj život, aby ste 
sa stali svätými...“ (13. november 1986) 
„...Prosím vás, aby ste od dnešného 
dňa nastúpili na cestu svätosti. Milujem 
vás, a preto chcem, aby ste boli 
svätí..“ (25. júl 1987) „...Boh vás chce 
urobiť svätými; preto vás 
prostredníctvom mňa pozýva k úplnej 
odovzdanosti...“ (25. apríl 1988) „...Milé 
deti, prajem si, aby ste boli nádhernou 
kyticou, ktorú si prajem priniesť Bohu k 
sviatku Všetkých svätých. Pozývam 
vás, aby ste sa otvorili a žili podľa 
príkladu svätých...“ (25. október 1994) 
„...Proste vašich svätých patrónov, aby 
vám pomohli rásť v láske k Bohu...“ (25. 
júl 2002) „...Nasledujte životy svätých, 
aby boli pre vás povzbudením a učiteľmi 
na ceste svätosti...“ (25. október 2004). 

Mária, Presvätá Bohorodička, ako 
ju nazývajú východní otcovia, chce, aby 
sme i my nadobudli plnosť svätosti ako 
Mária. Tak ako nás učí Katechizmus 
Katolíckej cirkvi: „Otec ju viac ako 
ktorúkoľvek inú stvorenú osobu „v 
Kristovi požehnal všetkým nebeským 
duchovným požehnaním“ On si ju v ňom 

ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby 
bola pred jeho tvárou svätá a 
nepoškvrnená v láske.“ (KKC 492). 

Matka Mária chce, aby sme i my 
spoločne s ňou mohli zvolať: „Hľa, od 
tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky 
pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, 
ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“ 
V najnovšom posolstve nám Panna 
Mária hovorí: „...Proste o príhovor 
všetkých svätých.“ Tak ako nás učí 
katechizmus: „Svedkovia, ktorí nás 
predišli do Kráľovstva, najmä tí, ktorých 
Cirkev uznáva za „svätých“, majú účasť 
na živej tradícii modlitby príkladom 
svojho života, spismi, ktoré zanechali, a 
svojou terajšou modlitbou: Kontemplujú 
Boha, chvália ho a neprestávajú sa 
starať o tých, ktorých zanechali na 
zemi. Keďže vošli „do radosti“ svojho 
Pána, boli ustanovení „nad mnohým“. 
Ich orodovanie je ich najvyššou službou 
Božiemu plánu. Môžeme a máme ich 
prosiť, aby sa prihovárali za nás a za 
celý svet.“ (KKC 2683) Potvrdzujú nám 
to aj slová sv. Dominika. Keď jeho 
spolubratia videli, že sa približuje čas 
jeho smrti, začali plakať. On im 
povedal: “Neplačte nado mnou. Budem 
pre vás užitočnejší, keď už nebudem 
viac prítomný telom medzi vami.“ 

Jediná tragédia ľudského života je 
nebyť a nestávať sa zo dňa na deň 
svätým. Všetci dobre vieme, že ani 
jeden svätý sa svätým nenarodil, ale sa 
ním svojím životom stal. V jednej 
anekdote sa hovorí, ako do istej dediny 
prišiel  vedec. Stretol sedliaka a opýtal 
sa ho: “Narodil sa vo vašej dedine 
nejaký veľký človek?“ Veľmi prostý 
sedliak mu odvetil: “V našej dedine sa 
nerodia veľkí ľudia, len malé deti.“ 

Môžeme si myslieť, že svätým bolo 
ľahšie ako nám. Predstavujeme si  ich 

PROSTE O PRÍHOVOR VŠETKÝCH 
SVÄTÝCH 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

Ani jeden 

svätý sa 

svätým 

nenarodil, 

ale sa ním 

svojím 

životom 

stal. 
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úplne inak. Keď budeme zdôrazňovať 
ich svätosť a nie Božie dielo v nich, 
skutočne sa môžeme cítiť neschopnými 
pre veľké diela. Aj oni boli len ľudia 
s takými istými chybami, zlými 
návykmi, slabosťami charakteru ako i 
my. Mali však so sebou trpezlivosť, 
odovzdávajúc sa pritom Bohu. Objavili, 
že jedinou podmienkou svätosti je 
bezhraničná dôvera v Božiu milosť 
a lásku. A to je pre človeka to najťažšie 
– mať bezhraničnú dôveru, že Bohu je 
všetko možné. 

Program svätosti je vpísaný do duše 
každého človeka; svätosť nie je len pre 
vyvolených jedincov. Evanjelium nás 
povzbudzuje a hovorí nám, že svätým 
môže byť každý - aj zločinec ukrižovaný 
spoločne s Ježišom, mýtnici ako Matej 

a Zachej, prostitútka podobná Márii 
Magdaléne a mnohí iní, o čom nám 
v priebehu dejín Cirkvi svedčia životy 
mnohých svätých. Jedinou 
podmienkou k tomu, aby sme sa stali 
svätými, je obrátenie, ku ktorému nás 
i v tomto posolstve pozýva naša 
nebeská Matka. 

Na tejto ceste obrátenia nie sme 
sami. Ježiš nám prisľúbil, že nás 
nenechá ako siroty. Sprevádzajú nás 
sprevádzajú mnohí svätí, naši 
orodovníci v nebi. Ani dnes nie sme 
opustení; Boh nám posiela Matku 
svojho Syna Ježiša. Prijmime vážne 
Jej slová, ktoré nás privádzajú 
k plnosti života, ktorú nám darúva 
Boh. 

Modlime sa: Blahoslavená Panna 
Mária, ty, ktorá si našou Matkou 
a kráľovnou všetkých svätých, 
prihováraj sa pred tvárou nebeského 
Otca za nás. Ty, ktorá si  v sláve 
oslávenej Cirkvi, nezabúdaj na nás, 
ktorí sme ešte na ceste. Prihováraj sa 
za putujúcu Cirkev svojho Syna Ježiša. 
Tvojmu príhovoru zverujeme všetkých 
pastierov našej Cirkvi, pápeža, 
biskupov, kňazov, rehoľníkov, 
rehoľnice, aby mohli svojim životom 
odpovedať na Božie pozvanie a rásť na 
ceste svätosti. Buď blízko svojím 
materinským, Nepoškvrneným Srdcom 
všetkým tým, ktorí sa nachádzajú 
v pokušeniach a životných krížoch. 
Nech vytrvajú a uveria v Boha tak, ako 
si mu verila a milovala jedine ty. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 6. 11. 2010. 

V tento mesiac sa budeme modliť za 

SVÄTÉHO OTCA, BISKUPOV, KŇAZOV A ZASVÄTENÉ OSOBY. 

Jedinou 

podmien-

kou 

svätosti je 

bezhranič-

ná dôvera 

v Božiu 

milosť 

a lásku.  
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 
Tieto dni prežívame srdcom a s vierou 

v spoločenstve so všetkými svätými i našimi 
drahými zosnulými. Aký veľký dar je mať pred 
sebou stopy svätých, ktorí nás predišli do 
večnosti a zanechali nám dedičstvo, lúč svetla, 
nádeje. Pred očami máme zástupy svätých 
mužov, žien, detí, chudobných, bohatých, otcov, 
matky, kňazov, pápežov, hriešnikov... Svojím 
svedectvom nám dokazujú, že je skutočne možné 
podobať sa Ježišovi. My všetci sme pozvaní stať 
sa veľkými svätými. Ježiš pred nás predkladá 
veľkú výzvu, keď hovorí – „Vy teda buďte 
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 
5, 48). 

Ako to dosiahnuť? Ježiš nám povedal: „Učte 
sa odo mňa“ (Mt 11, 29). „...nasledujte ma“ (Mt 
16, 24). V tejto milostivej dobe Máriiných zjavení 
nás prostredníctvom Nej vedie cestou svätosti. 
Ona nám  hovorí: „...Moje posolstvá sú pre 
všetkých, ktorí chcú so mnou kráčať cestou 
svätosti; moje pozvanie chce byť pre vás pozvaním 
k obráteniu...“ Obrátenie znamená odvrátiť sa od 
hriechu a vrátiť sa k Bohu, vykročiť na cestu 
svätosti. 

Svätosť v Máriinej škole nie je niečo 
obrovské, je to skôr niečo neobyčajné 
v každodennom živote – znamená to robiť malé 
veci s veľkou láskou. 

Mária nás učí, že prvým a ďalším novým 
krokom na ceste obrátenia  je svätá spoveď. 
Začnime tento mesiac svätou spoveďou. Po prijatí 

Ježiša v Eucharistii  mu povedzme: „Chcem 
kráčať za tebou.“ Prichádzajme často na svätú 

omšu, prijímajme a klaňajme sa Ježišovi celým 
srdcom.  

Aby sme obstáli na ceste obrátenia, musíme 
mať sebadisciplínu. To znamená postiť sa v 
stredu a piatok, konať skutky lásky a spájať naše 
malé obety s Ježišovou obetou. Každý deň si 
určime program dňa tak, aby sme mali čas 
vyhradený na osobnú modlitbu, službu, blížnych 
a odpočinok. 

V dnešnom posolstve nám opäť zaznieva 
pozvanie k modlitbe. „Tento čas nech sa vám 
stane časom modlitby.“ Čas modlitby je časom, 
keď spoločne s Ježišom sejeme do svojho srdca 
horčičné semeno. Zo semienka vyrastie strom, 
v ktorého konároch môžu ´v horúčave dňa´ nájsť 
všetci pokoj, odpočinok, úľavu. Modlitbou sa náš 
obyčajný každodenný život stane oázou Božej 
lásky. 

Aby sme rástli v poznávaní Ježiša, Mária nás 
privádza k Evanjeliu. Pozýva nás, aby sme ho 
denne čítali a konkrétne žili v našom 
každodennom živote. Nemožno si predstaviť 
svätých bez blízkeho spojenia s Božím slovom. 
Napríklad sv. Františka Cirkev nazýva druhým 
Kristom. Mnohí svätí poznali Božie slovo spamäti, 
napr. sv. Serafím zo Sarova. 

Dnes nám Mária pripomína: „Proste 
o príhovor všetkých svätých. Nech sú vám 
príkladom a povzbudením i radosťou k večnému 
životu.“ Nájdime si v tento mesiac čas na čítanie 
životopisov svätých. Koľko sa od nich môžeme 
naučiť! Napríklad zo života Jána Pavla II. – 
odvahe a dôstojnosti, s ktorou znášal svoju 
chorobu v posledných rokoch svojho života. Alebo 
od sv. Terezky Ježiškovej. Keď bola veľmi 
unavená, chorá na tuberkulózu, chodenie sa pre 
ňu stalo mučením. Aj napriek tomu kráčala po 
chodbách kláštora,  modliac sa: „Ježišu, 
obetujem ti tento krok za neznámeho misionára, 
ktorý žije v biede a určite je viac unavený ako ja.“ 
Aj ona v bolestiach a utrpeniach hľadala 
motiváciu. Tak aj my, vo chvíli, keď si povieme 
„Ja už viac nevládzem“ no svojou slobodnou 
vôľou sa rozhodneme  prekonať čas únavy, 
ponáhľania sa, netrpezlivosti, sa vychovávame k 
svätosti.  

Pred nami stoja zástupy priateľov v nebi, 
ktorí sú pripravení pomôcť nám ešte viac ako keď 
prežívali svoj pozemský život. Môžu nás viesť a 
vyprosiť nám veľa milostí.  

Modlime sa: Ďakujeme ti, Nebeský otče, za to, že 
dovoľuješ Márii prichádzať k nám a viesť nás 
cestou svätosti. Mária, aj tento mesiac nášho 
života patrí tebe. Prostredníctvom teba chceme 
prinášať Ježiša, Svetlo tvojho Srdca, všade tam, 
kam nás povedieš. Tvojej materinskej 
starostlivosti zverujeme každého z nás; formuj 
nás, Mária. Nech prostredníctvom nášho života 
v tvojej škole môže Boh milovať a objímať celý 
svet. Amen. 

Terézia Gažiová 

Svätosť v 

Máriinej 

škole 

znamená 

robiť malé 

veci s 

veľkou 

láskou... 



S T R A N A  5  

...Svätí mučeníci umierali svedčiac: 'Ja som kresťan a milujem Boha nado 
všetko!' Milé deti, aj dnes vás pozývam, aby ste sa radovali a boli radostnými 

kresťanmi, zodpovední a uvedomelí, že vás Boh povolal, aby ste zvláštnym 
spôsobom boli radostne otvorenou náručou voči tým, ktorí neveria, aby 

podľa príkladu vášho života dosiahli vieru a lásku k Bohu...   
25. november  1997 

 
...Toto je čas milosti pre rodinu a preto vás pozývam, 

obnovte modlitbu. V srdci vašej rodiny nech je Ježiš. Učte 
sa v modlitbe milovať všetko to, čo je sväté. Nasledujte 

životy svätých, aby boli pre vás povzbudením a učiteľmi 
na ceste svätosti. Nech sa každá rodina  

stane svedkom lásky v tomto svete bez modlitby a 
pokoja... 25. október 2004 

...Milé deti, prajem si, aby ste boli nádhernou 
kyticou, ktorú si prajem priniesť Bohu k 

sviatku Všetkých svätých. Pozývam vás, aby ste 
sa otvorili a žili podľa príkladu svätých. Matka 
Cirkev ich vybrala, aby vám boli povzbudením 
pre váš každodenný život... 25. október 1994 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

...Dnes, v deň 
patróna vašej 

farnosti, pozývam 
vás, aby ste 

nasledovali životy 
svätých. Nech sa 

vám stanú 
príkladom a 

povzbudením do 
svätého života. 

Nech je vám 
modlitba ako 
vzduch, ktorý 
dýchate, a nie 

ťarcha. Milé deti, 
Boh vám chce 

ukázať svoju lásku a 
vy zažijete radosť, 

že ste moji 
milovaní. Boh vás 
požehná a dá vám 

plnosť milosti... 
25. júl 2007  

...Drahé deti! Aj 
dnes vás všetkých 

pozývam, aby ste sa 
modlili celým 

srdcom a zo dňa na 
deň menili svoj 
život. Zvlášť vás 
pozývam, drahé 

deti, aby ste svojimi 
modlitbami a 

obetami začali žiť 
sväto, lebo si želám, 

aby každý z vás, 
ktorý bol pri tomto 

prameni milosti, 
prišiel do raja so 
zvláštnym darom 
pre mňa, a ním je 

svätosť. Preto, 
drahé deti, modlite 
sa denno-denne a 
meňte svoj život, 

aby ste sa stali 
svätými...   

13. november 1986  
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 „Drahé deti! Chcem vás každodenne 
zaodievať svätosťou, dobrotou, 
poslušnosťou a Božou láskou, aby ste 
boli zo dňa na deň krajší a pripravenejší 
pre svojho Pána. Drahé deti! Počúvajte a 
prežívajte moje posolstvá! Chcem vás 
viesť. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“  (24. október 1985) 

 

Každá matka chce odieť svoje deti do tých 
najlepších šiat a robí všetko pre to, aby boli pekné. 
Každá dobrá matka robí všetko preto, aby jej deťom 
bolo príjemne a dobre. Pravdou však je, že 
v súčasnom svete sa mnohí rodičia starajú iba 
o vonkajšiu krásu svojho dieťaťa. Robia všetko preto, 
aby ich dieťa malo všetko. Je to správne, pretože túto 
starostlivosť nemožno zanedbávať a nedbanlivosť 
v tejto oblasti by bola veľkou nezodpovednosťou. 
Avšak, ak by sa rodičovská láska prejavovala 
a dokazovala len na základe vonkajšej úrovne, bola 
by nedostatočná, nespravodlivá  a tým pre dieťa aj 
ničiaca. Dokonalú krásu človeka nie je možné 
vytvoriť bez duchovnej krásy. Preto, ako sa staráme 
o vonkajšiu a telesnú krásu, rovnako – ani viac ani 
menej – je potrebné starať sa aj o krásu duchovnú, 
vnútornú. Týka sa totiž rozvoja celého človeka. 

Mária dobre pozná duchovný odev svojich detí. 
Preto hovorí, že nás chce zo dňa na deň odievať do 
svätosti, dobroty, poslušnosti a Božej lásky.  

Svätosť je výrazom pre duchovný stav človeka, 
v ktorom sa prejavuje jeho duchovné i telesné 
zdravie, ako i jeho hlboká duchovná zviazanosť s 
Bohom a ľuďmi. Je to stav úplnej rovnováhy medzi 
duchom, dušou a telom. Takýto človek viac 
nepociťuje osamelosť ani odmietnutie; nachádza sa 
v novom spoločenstve s Bohom a ľuďmi a je dobre 
pripravený na nové stretnutia. Dobrota je časť 
duchovného odevu, skrze ktorú sa v každom stvorení 
vidí a odkrýva dobro. Skrze dobrotu človek prijíma 

seba takého, aký je, a neodmieta nikoho. Dobrota je 
tá duchovná moc, skrze ktorú človek v sebe 
prekonáva zlé motívy; nikoho nesúdi a nikým 
nepohŕda. Je pripravený deliť sa so všetkými 
o svoje duchovné i materiálne dobrá. Poslušnosť je 
časťou duchovného odevu, ktorý nás spája s Bohom 
Stvoriteľom a  jeho vôľou. Keď v poníženosti 
a otvorenosti počúvame Božie slovo a pokúšame sa 
nájsť Božiu vôľu. Je tiež opakom pýchy, ktorá 
vedie človeka k tomu, aby nespolupracoval 
s Bohom, pretože pokora znamená prijatie Božieho 
plánu. Božia láska je tá časť duchovného odevu, 
ktorý robí všetko hodnotným. Bez nej je naozaj 
všetko prázdne a bezcenné. Mária bola ozdobená 
týmto odevom a práve preto je najkrajšia spomedzi 
všetkých stvorení. Túži po tom, aby všetky jej deti 
zažiarili v takom istom odeve. 

„Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: že 
máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom 
života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do 
skazy, a obnovovať sa duchovne premenou 
zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je 
stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej 
svätosti.“ (Ef 4, 22-24) 

Slavko Barbarič OFM 

„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   

Cesta ku spáse 
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„Nebudeš žiadostivo túžiť po 
ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“ 
 

Pán Ježiš nám hovorí: „Kde je tvoj poklad, 
tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6,21). Desiate 
prikázanie sa vzťahuje na úmysel srdca. 

Týmto predpisom nám Boh zakazuje túžiť 
po tom, čo patrí blížnemu. Ak po tom netúžime, 
neukradneme to, lebo nadmerná túžba mať 
podnecuje ku krádeži. Len malý krôčik vedie od 
jedného k druhému. 

Toto prikázanie zakazuje chamtivosť, 
lakomstvo a nezriadenú žiadostivosť a vyžaduje 
odstrániť z ľudského srdca závisť, ktorá môže 
priviesť k najhorším zločinom. „Závisťou 
diabla prišla na svet smrť“ (Múd 2,24).   

Závisť je jedným z hlavných hriechov. 
Označuje smútok, ktorý človek pociťuje nad 
dobrom blížneho, a nemiernu túžbu prisvojiť si 
toto dobro, hoci aj neoprávnene. Keď želá 
blížnemu veľké zlo, je to smrteľný hriech. 
Svätý Augustín videl v závisti „diabolský 
hriech“ a svätý Gregor Veľký píše, že „zo 
závisti sa rodí nenávisť, ohováranie, 
osočovanie, radosť z nešťastia blížneho, ale 
smútok z jeho šťastia.“ 

Závisť často pochádza z pýchy, je to 
odmietnutie lásky; ako pokrstení máme proti 
nej bojovať dobroprajnosťou, usilovať sa žiť 
v pokore, byť otvorení pre Ducha Svätého, 
ktorý nasycuje srdce človeka a usmerňuje jeho 
túžby po najvyššom Dobre. 

Desiatym prikázaním chce Boh chrániť 
chudobu nášho srdca. Pán sám nás učí: 
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 
nebeské kraľovstvo.“ Ježiš velebí radosť 
chudobných, ktorým už Božie kráľovstvo patrí.  

Svätý Gregor Nyssenský sa domnieva, že 

Pán „nazýva chudobou v duchu dobrovoľnú 
pokoru ducha a ako príklad tejto pokory nám 
Apoštol predkladá chudobu Boha, keď hovorí: 
´Ktorý, hoci bol bohatý, stal sa pre nás 
chudobným´ (2 Kor 8,9).“ 

Krátko pred svojím umučením dal Ježiš 
učeníkom za príklad chudobnú jeruzalemskú 
vdovu, ktorá pri svojej chudobe dala všetko, čo 
mala na živobytie. Príkaz odpútať sa od 
bohatstva je záväzný pre vstup do nebeského 
kráľovstva.  

Dôvera v Boha a odovzdanosť do 
prozreteľnosti nebeského Otca oslobobodzuje od 
ustarostenosti o zajtrajšok a pripravuje človeka 
na blahoslavenstvo chudobných. „... ich je 
nebeské kráľovstvo“, kde uvidia Boha. Túžba 
vidieť Boha je túžba po pravom šťastí, lebo 
vidieť znamená v Písme to isté ako vlastniť. 

Preto prosme Ducha Svätého, aby On viedol 
naše túžby a správne ich usmerňoval na to pravé 
bohatstvo, ktoré je pre nás pripravené vo večnej 
blaženosti, a ktoré budeme vlastniť, keď budeme 
vidieť Boha, a hovorme často Jemu i svojej duši 
spolu so svätým Augustínom: „Pre seba si nás 
stvoril, ó Pane, a nespokojné je naše srdce, kým 
nespočinie v tebe.“ 

Marta Porubská 
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1. Spoločne si prečítajte úryvok z Mt 6, 25-34. 

2. Na základe uvedeného textu spoločne 
uvažujte o prístupe k životu, ktorý je 
jednoduchý a pokorný vo vzťahu k 
materiálnym dobrám. Nakoľko sa môj prístup 
k zvereným dobrám pripodobňuje tomu, čo 
nám predkladá Ježiš ako vzor? 

3. Uvedomujem si, že všetky materiálne dobrá 

Námety na zamyslenie a diskusiu: 

Zdroje: 

• Biblia 
• KKC 2534-2557 
• Výzvy Fatimského Posolstva - Sestra 

Lucia 
• Vyznania – svätý Augustín  

sú Božím darom? Poďakuj dnes 
konkrétne za všetky dobrá, ktoré ti 
Pán dovolil používať. 

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša 
potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, 

získate nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky pozemské veci 
nie sú pre vás dôležité, že jedine po nebi má človek túžiť. Preto, drahé deti, modlite sa bez 

prestania, aby ste mohli pomôcť sebe i ostatným, ktorým modlitba prinesie radosť. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (6. november 1986) 

 

 

Získavanie odpustkov v čase od 1. – 8. novembra 
 
1.  Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a  pomodlí 
sa Modlitbu Pána (Otče náš) a vyznanie 
viery (Verím v Boha), môže získať úplné 
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba 
dušiam v očistci. 
 
Okrem tohto odpustkového úkonu sa 
žiada splniť tri podmienky:  
• sv. spoveď (krátko pred tým alebo 

potom) 
• sv. prijímanie (najlepšie v ten istý 

deň)  
• modlitba na úmysel Svätého Otca 

(stačí Otčenáš, Zdravas' a Sláva).  

Okrem toho ako vo všeobecnosti je 
potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť 
k hriechu, a to aj všednému. Tieto 
odpustky možno získať od poludnia 
predchádzajúceho dňa až do polnoci 
určeného dňa.  

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať 
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. 
novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.  

Odpustky v mesiaci november 
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       Chcela som sa skryť  
SVEDECTVO       pod Máriin plášť 

niečo pripravuje. Pomôž mi, aby som Jej porozumela. Ak 
ma Mária chce na tomto mieste mať, nech mi ešte na 
nejaký čas nájde miesto v Medžugorii, aby som mohla 
sestry františkánky lepšie spoznať. Keď som sa vracala 
po sv. omši od hrobu fra Slavka, stretla som priateľku 
Terku, ktorá mi práve išla povedať, že jedna rodina 
potrebuje pomoc pri výchove detí. Ich mamička totiž 
čakala desiateho synčeka. Keď som sa objavila otcovi 
tejto rodiny pred dverami, ostal prekvapene stáť a po 
chvíľke povedal: „Videl som ťa každé ráno na sv. omši 
a prosil som Boha, aby táto dievčina mohla pomôcť 
mojej žene s deťmi..“ Hľa, Prozreteľnosť. Cez ten čas 
som Pána, sestry a seba viac spoznávala a na konci toto 
svoje povolanie prijala. Sestry ma tiež medzi seba 
prijali, za čo som im veľmi vďačná. V súčasnosti žijem 
v kláštore v Mostare, kde študujem tretí rok na 
miestnej univerzite Teológiu. Ak Pán dá, za deväť 
mesiacov budem skladať večné sľuby a prosím aj vás 
o modlitby. Pre mladých tu mám len malé volanie: 
Nebojte sa! Ak aj vy cítite vo svojom vnútri volanie, 
alebo vy, ktorí ste zaľúbení do Ježiša, nebojte sa! „Poď 
a uvidíš!“, hovorí Pán a nie „Príď a zostaň.“ Niektorí 
ľudia nám hovoria: „Vám je ľahko, vy ste už našli svoj 
cieľ..“ Ale ja vám chcem povedať, že to, čo mi rehoľníci 
žijeme, nie je cieľ! Je to len istá cesta do cieľa, na 
ktorej sme si istí, že nezablúdime. A na túto cestu 
pozývam aj vás. 

sestra Samuela 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

Volám sa s. Samuela Muchová. Moje krstné meno je 
Alena. Do Bosny a Hercegoviny som prišla pred viac než 
deviatimi rokmi. Doma som zanechala svojich rodičov a 
tri sestry. Bolo to vlastne moje prvé cestovanie mimo 
môjho rodného Slovenska. Chcela som sa na nejaký čas 
skryť pod Máriin plášť. Dovtedy som o Panne Márii 
vedela len toľko, že je Matkou môjho Ježiša, že sa 
k nej Cirkev modlí ruženec a môj národ si ju ctí ako 
Sedembolestnú Pannu Máriu. O Medžugorii mi prvýkrát 
rozprával môj spovedník a priateľ František. Povedal, 
že je to miesto modlitby a pokoja. Keď som počula 
slovo pokoj, viac mi nebolo potrebné... a tak som sa so 
skupinou pútnikov vybrala do Medžugorie. Neverila 
som, že môžem nájsť pokoj v priebehu 5-6 dní, a tak 
som hľadala miesto aspoň na 2-3mesiace. Zaujímavé 
bolo, že ohľadom miesta môjho pobytu som v srdci 
prežívala pokoj. Odovzdala som to fra Slavkovi 
Barbaričovi. Myslím, že mi rozumiete, ak poviem, že 
mladý človek plný naivity a nevinnosti, hm, kto pozná 
hranicu medzi týmito slovami..., sa nepotrebuje dlho 
rozhodovať, ak chce ísť tam, kde ho ťahá srdce. 
Jednoducho sa odovzdáva Prozreteľnosti, pretože 
verí, že tak môže nasledovať Boha. Čím je človek 
starší, tým ťažšie prijíma nečakané Božie volania ako 
aj svoje túžby. Viac preveruje, skúma, rozmýšľa, 
ťažšie sa zrieka toho, čo ťažko nadobudol, na rozdiel 
od mladého človeka, ktorý ešte nič také nenadobudol - 
nezískal. Hmm,.. neviem, čo vy na to hovoríte, ale so 
mnou to bolo presne tak. 

Na dva mesiace som si našla miesto v jednom 
spoločenstve - Oáze pokoja -, a keď sa blížil čas 
môjho odchodu, vedela som už, že existuje nejaká iná 
cesta, ktorou mám ísť, ešte som však nevedela aká. Bol 
to pre mňa veľmi milostivý čas. Každý deň som chodila 
na sv. omšu, Podbrdo alebo Križevac, aby som objavila, 
ktorou cestou ma Boh vedie. Spoznala som krásne 
sestry - Školské sestry františkánky -, ktoré pracovali 
v miestnej farnosti. Musím priznať, že ma veľmi 
priťahovali, no zároveň mi aj naháňali strach. 
Priťahovali ma, pretože som mala túžbu vstúpiť k nim 
a naháňali strach, pretože sa blížil čas môjho odchodu 
domov. Odišla som na hrob fra Slavka a povedala: „Fra 
Slavko, zdá sa mi, že Panna Mária mi na tomto mieste 
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10. výročie „narodenia pre nebo“ 

fra Slavka Barbarića 

 

 

 

 
 

Posolstvo Panny Márie z  
25. novembera 2000 

 

„Drahé deti! Dnes, keď je k vám 
nebo zvláštnym spôsobom blízko, 
pozývam vás k modlitbe, aby ste 

prostredníctvom modlitby dali Boha 
na prvé miesto. Milé deti, dnes som 
blízko k vám a žehnám každého z 

vás svojím materinským 
požehnaním, aby ste mali silu a 
lásku pre všetkých ľudí, ktorých 
stretnete vo vašom pozemskom 

živote, a aby ste mohli odovzdávať 
Božiu lásku. Teším sa s vami a 
chcem vám povedať, že váš brat 

Slavko sa narodil pre nebo a 
prihovára sa za vás. Ďakujem vám, 

že ste prijali moje pozvanie!“ 
 

V mesiaci november si pripomíname 10. výročie úmrtia, alebo lepšie povedané „narodenia 
pre nebo“, fra Slavka Barbariča, kňaza, no predovšetkým krásneho človeka, ktorý zasvätil svoj 
život Panne Márii a šíreniu jej posolstiev z Medžugoria. Každý, kto sa s otcom Slavkom aspoň 
raz stretol, nikdy na neho nezabudol. A hoci je to už neuveriteľných 10 rokov, čo otec Slavko 
od nás odišiel, jeho prítomnosť medzi nami je stále citeľná, hoci už iným spôsobom.  

Na nasledujúcich stránkach uvádzame niekoľko myšlienok tohto vzácneho kňaza, aby sme 
si aspoň trochu pripomenuli jeho život a postoje, ktoré nám svojím životom ukazoval. 

Kresťan sa môže modliť aj postiť, ísť na omšu a 
spovedať sa, konať dobro, avšak nehľadať Boha 

s láskou. 

Náš život sa stane pravdivým pred Bohom, 
keď sa my vnútorným rastom stávame 

podobnými Bohu. 

Objavením zmyslu 
života sa všetko 
prežíva inak: aj 

zdravie, aj 
choroba, aj 

bohatstvo,  aj 
chudoba, aj 
mladosť, aj 

staroba. Ak sa 
stratí zmysel, 

vtedy sa všetko 
stáva utrpením.   

Netreba tvoriť nič 
nové. Treba len 

obnoviť svoj vzťah 
k Bohu, k ľuďom, 

k veciam 
a k životu vôbec. 
Inými slovami, 
treba objaviť 
každodenný 

zázrak, zázrak, 
ktorý sa deje 
medzi nami.  

Vzkriesenie začína už v okamihu, keď sa rozhodneme bojovať proti zlu v sebe a okolo 
seba, keď začneme veriť, že sa oplatí milovať a odpúšťať, že sa vyplatí byť veľkodušný 

a milosrdný. 

Zlaté pravidlo duchovného života hovorí: 
Dokonči deň vtedy, keď sa končí,  

a nezačínaj deň predtým, ako deň začína. 
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Vidieť najprv človeka, a nie hriech v ňom alebo 
rôznosť v národnosti, vo viere, príslušníka inej 
politickej strany, alkoholika, narkomana..., 

znamená začať vidieť Božími očami. 

Kto hovorí ďakujem, ten je pozitívny človek 
a krásne je žiť s ním. 

Božia vôľa 
je, aby sme 

sa stali 
jemu 

podobní, 
a vtedy sa 

nám 
všetko 

obráti na 
dobro. 

Milovaná osoba nikdy nezostarne, nikdy sa 
nestane nudnou a bez života, nikdy sa 
neopakuje, aj keď všetko robí rovnako. 

Kresťanské povolanie sa môže 
realizovať len ak nečakáme, 

kým  začnú druhí, ale začneme 
sami. 

Kto viac miluje, ten je vo 
svojom vzťahu k druhým 

jednoduchší. 

Láska musí byť materiál, ktorý vkladáme jedni do druhých, aby sme rástli 
podľa Božieho plánu s nami. 

Keď kňaz povie, aby sme šli 
v pokoji, vtedy začína naša 

omša pre druhých. 

V hriechu dochádza 
k odvráteniu sa od 
seba samého, od 
druhých ľudí i od 
Boha.  V spovedi 

dochádza 
k obráteniu, t.j. 

k návratu k sebe, 
k Bohu i k druhým 

ľuďom. 

Bez lásky 
ani jedinec, 
ani rodina, 

ani celá 
Cirkev 
nemôžu 
obstáť. 

Všetko je bez 
hodnoty, ak 
nemá lásku.  
A s láskou 
všetko, hoc 

i pohár 
chladnej 

vody, 
dostáva 
večnú 

hodnotu. 

Pravdou je, že človek nemôže byť bez Boha, 
no môže si vytvoriť iných bohov a klaňať sa 

im. 



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 

Medžugoria sa spájame s  
modlitbovými skupinami 
v rôznych krajinách. Modlia sa s nami naši 
bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine, 
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Tadžikistane, Pakistane, Indii, USA, 
Nemecku, 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 

prijímať, adorovať 
• modliť sa za kňazov a zodpovedných 

v cirkvi 
• stretávať sa v skupinách aspoň raz do 

týždňa, podľa dohody členov 
• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym 

Duchovne  sa spájame 

v modlitbe v prvú 
sobotu v mesiaci.  

Kde je to možné, 
členovia v ten deň 

organizujú modlitbové 
stretnutie, modlia sa tri 

ružence, slávia svätú 
omšu, adoráciu, prečítajú 

rozjímanie z časopisu. 
Počas celého mesiaca sa 

modlíme na úmysel, 
ktorý sa nachádza v 

časopise. 

Časopis vychádza každý 
mesiac od decembra 2004 
po tom, ako Panna Mária dá 
posolstvo 25-teho v mesiaci. 
Časopis  rozosie lame cez 
internet, vychádza v ruštine, 
slovenčine, angličtine, nemčine, 
v litovskom a lotyšskom jazyku.  

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa 
dohody členov, najčastejšie raz za týždeň. Stretajú sa 
v rodinách alebo v kostoloch. Stretnutia sú 
jednoduché a pozostávajú z modlitby ruženca, 
rozjímania nad Božím Slovom a posolstvom, zdieľania, 
modlitby na úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, 
zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

    Ak sa chcete pridať k nám v modlitbe, či dostávať časopis, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com   
                 Svetlo Máriino 
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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 
zinaidaz@inbox.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  
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− SLOVENSKY: www.gospa.sk 

− RUSKY: www.medjugorje.ru 

INÉ stránky: 

− UKRAJINSKY: www.medjugorje.com.ua  

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

− ANGLICKY: www.medjugorje.net 

− LOTYŠSKY:  http://katolis.eks.lv/  

MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE      na internete:na internete:na internete: 

Modlitbové stretnutia 

6. 11. 2010 - kostole sv. Alberta v Rige, Lotyšsko, sa uskutoční prvé „Modlitbové 
stretnutie v Škole Panny Márie“ .  

Kontakt: Marite 00371 26 300 819; Franciska: 00371 29 496 878 

 

8.11. – 11. 11. 2010, Sankt Petersburg a 12. — 15. 11. 2010 Moskva, sa 
uskutočnia stretnutia v duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria. 

Kontakt: Elena Alexandrova: + 7 926 363 73 44  arrial2000@mail.ru  

 

OZNAMY 


