
"DDDDrahé deti! 

Nech sa vám tento čas 
stane časom osobnej 
modlitby, aby vo va-
šich srdciach rástlo se-
meno viery a nech vy-
rastie do radostného 
svedectva pre druhých. 
Som s vami a chcem 
vás všetkých povzbu-
diť: vzrastajte a raduj-
te sa v Pánovi, ktorý vás stvoril. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. január 2010  MODL ITBOVÝ  

ÚMYSEL  NA    

MES IAC:   

m o d l i m e   s a  z a  

 

našich 

blížnych  

na Haiti .  
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Časopis Hlas Medžugoria, je povzbudením pre všetkých, ktorí 

majú túžbu kráčať spoločne s Máriou cestou 

svätosti, žijúc Jej posolstvá. Kráľovná pokoja 

nás pozýva k osobnej modlitbe, modliť sa 

spoločne predovšetkým v rodinách a potom i 

v modlitbových spoločenstvách. Modlitbové 

skupiny sa stretajú raz do týždňa a v prvú 

sobotu v mesiaci sa duchovne spájajú 

sovšetkými modlitbovými skupinami 

v modlitbe za uskutočnenie Máriiných plánov. (viac na str.9) 
 

Svetlo Máriino  
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Pri čítaní evanjelia nachádzam 
Ježiša často modliť sa v samote. Ježiš 
nám tým ukazuje, ako veľmi potrebu-
je osobnú modlitbu, a taktiež to, aká 
je pre každého veriaceho človeka dô-
ležitá. 

Som si istý, že okrem týchto výni-
močných Ježišových chvíľ modlitby, 
ktoré nám prináša evanjelium, On - 
Kristus, ktorý bol v stálom spojení s 
Otcom v spoločnej modlitbe, pozýva aj 
mňa, aby som konal podľa jeho prí-
kladu – modlil sa často a dokonca bez 
prestania. Učia nás to aj jeho nasle-
dovatelia, učeníci: “Bez prestania sa 
modlite!“ (1 Sol 5, 17) 

Pán Ježiš je jedinečným príkla-
dom modliaceho sa človeka. Jeho 
osobná modlitba začína v modlitbe 
spoločenstva, v modlitbe spoločnej, 
a súčasne z modlitby osobnej preras-
tá do spoločnej modlitby Cirkvi. 

V Getsemanskej zá-
hrade sa Kristus  
modlí sám a súčasne 
i spolu so svo-
jimi učeníkmi. Pri 
slávení Paschy osla-
vuje s apoštolmi Ot-
ca, číta s nimi žalmy 
a zákonom predpísa-
né modlitby, modlí sa 
s nimi, v Getse-
manskej záhrade ich 
prosí: “Ostaňte tu 
a bdejte so mnou... 
bdejte a modlite sa, 

aby ste neprišli do pokušenia!“ (Mt 
26, 38.41) 

Matka Božia vo svojom posled-
nom posolstve opäť obracia našu po-
zornosť  na potrebu samoty 

a vyhľadávania kontaktu s Bohom 
v intímnej blízkosti, v ktorej sa zdoko-
naľuje naše pochopenie a prijatie Bo-
žej vôle vo všetkých jej prejavoch. 
Osobné spojenie s Bohom “rozširuje 
srdce“ človeka, vytvára v ňom čoraz 
viac priestoru pre Neho samého 
a pomáha mu byť viac otvorenejším 
pre potreby blížneho. Vyplnenie 
„priestoru duše“ Jeho láskou nás sú-
časne pripravuje na láskavé prijatie 
blížnych. 

V spoločenstve modliacich sa duší 
a sŕdc žije sám Pán, veď On hovorí: 
“Lebo kde sú dvaja alebo traja zhro-
maždení v mojom mene, tam som  ja 
medzi nimi.“ (Mt 18, 20) 

Pretože modlitba v samote formu-
je moju duchovnosť, kedy ma Boh 
premieňa a súčasne ubezpečuje 
o svojej láske ku mne, zbavuje ma pý-
chy a upevňuje vo mne vedomie, že 
som Jeho milovaným dieťaťom. Vďa-
ka priateľstvu s Ním potrebujem bu-
dovať spoločnú modlitbu, modlitbu 
Cirkvi, v ktorej môžeme spoločne  
oslavovať Pána. 

Mnohokrát nás Panna Mária po-
zvala k spoločnej modlitbe i k osobnej 
modlitbe. Aj teraz jednoducho obracia 
našu pozornosť na potrebu osobného 
kontaktu so Stvoriteľom, aby sme 
znovu očistili podiel vlastnej osobnos-
ti, ktorý mu patrí. 

Nádejné prepojenie osobnej mod-
litby s modlitbou spoločnou nám dá-
va istotu, že zo dňa na deň kráčame 
v ústrety Božiemu kráľovstvu. 

 

Otec Henrych Jaworski 

NECH SA VÁM TENTO ČAS STANE ČASOM 
OSOBNEJ MODLITBY 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

“Bez 

prestania 

sa 

modlite!“ 

1 Sol 5,17 
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Aj dnes ďakujme nebeskému Otcovi 
za to, že môžeme počuť Máriino povzbude-
nie a uistenie: „Som s vami“. Naša nebes-
ká Matka kráča s nami, s Cirkvou, príro-
dou a všetkým stvorením. Dnes  sa nám 
prihovára slovami: „Nech sa vám tento čas 
stane časom osobnej modlitby.“ Aj v posol-
stve z 25. 1. 1999 nám povedala: „Znovu 
vás pozývam k modlitbe. Nemôžete sa vy-
hovárať, že musíte viac pracovať, pretože 
príroda ešte spí hlbokým spánkom. Otvorte 
sa v modlitbe. Obnovte modlitbu vo svojich 
rodinách.“ 

Spomínam si na svedectvo jednej ženy 
z modlitbovej skupiny v Rakúsku. V jej 
spoločenstve si po spoločnej modlitbe ot-
várajú knihu posolstiev Panny Márie 
z Medžugoria a každému členovi prečítajú 
posolstvo, ktoré sa v nasledujúce dni sna-
žia žiť. V ten večer dostala takéto posol-
stvo: “Drahé deti, obetujte deviatniky tam, 
kde a s čím sa cítite byť najväčšmi spojení. 
Chcem, aby váš život bol spojený 
so mnou.“ (25. 7. 1993)  V tej chvíli vedela, 
že je to televízia. Táto pani je dôchodkyňa 
a rada pozerala obľúbené ženské seriály. 
Rozhodla sa, že  sa bude deväť dní zriekať 
televízie a namiesto toho pôjde na adorá-
ciu. V jej mestečku majú kaplnku ustavič-
nej poklony. Keď končila novénu, opäť 
mali modlitbové stretnutie, na ktorom si i 
teraz otvárali knihu posolstiev a prečítali 
pre každého člena jedno z nich. V ten ve-
čer dostala toto posolstvo: “Ďakujem vám 
za každú obetu, ktorú ste mi priniesli. Dra-
hé deti, žite takto i ďalej a s láskou mi po-
máhajte prinášať obety. Boh vás za to od-
mení.“(13.3. 1986)  S úsmevom na perách 
reagovala - ako múdro ma Panna Mária 
vychováva. Odvtedy namiesto denného 
pozerania televízie prichádza každý deň na 

adoráciu. S radosťou slúži Pánovi. 
Panna Mária chce skutočne materin-

sky viesť každého z nás. Dnes nám múd-
ro ukazuje, čo je pre nás najdôležitejšie: 
využiť zimný čas, kedy máme prirodze-
nejšie viac času, na osobnú  modlit-
bu. Poslúchnime a vynaliezavo nachá-
dzajme počas dňa čas pre osobnú modlit-
bu. Bdejme a s Pánom v modlitbe buduj-
me základy budúcich udalostí. Buďme 
verní dennej modlitbe sv. ruženca, číta-
niu  a rozjímaniu Písma svätého; prichá-
dzajme na svätú omšu, adorujme. 

V žalme 127, v Šalamúnovej pútnic-
kej piesni, čítame: “Ak Pán nestavia dom, 
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak 
Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho 
strážcovia.“ Ježiš budoval nebeské krá-
ľovstvo na svojom hlbokom vzťahu 
s Otcom. Aby semeno našej viery prerás-
tlo do toho, „že bude pre-
nášať vrchy - aby Pán 
mohol konať zázraky pro-
stredníctvo našej modlit-
by“, musíme s Ním mať 
hlboký dôverný vzťah.  

Z Písma svätého, 
dejín Cirkvi, zo životných 
skúseností vieme, že ak 
sa srdcom stretáme s 
Pánom — On je našou 
jedinou radosťou. K to-
muto nás vedie Panna 
Mária.   

 
Modlime sa: Mária, Matka naša, i 

dnes  sa ti s úplnou dôverou odovzdáva-
me, kráčaj s nami cestou osobnej modlit-
by k rastu viery a radosti v Pánovi. 

Terézia Gažiová 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

Bdejme a 

budujme 

s Pánom 

v modlitbe 

základy 

budúcich 

udalostí.  

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 6.2.2010.    

V tento mesiac sa modlime  

ZA NAŠICH BLÍŽNYCH  NA OSTROVE HAITI.  

Prosíme o božie milosrdenstvo pre všetkých tých, ktorí zahynuli,  
i tých, ktorí trpia následkami zemetrasenia vo svojej krajine.  
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H L A S   M E D Ž U G O R I A  

... modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám 
modlitba nestane životom. Milé deti, v tomto čase sa 
osobitným spôsobom modlím pred Bohom, aby vám 
daroval dar viery. Len vo viere objavíte radosť z da-
ru života, ktorý vám Boh daroval. Vaše srdce bude s 

radosťou myslieť na večnosť... 25.11.2005 

...Dnes vás, milé 
deti, pozývam, aby 
ste v modlitbe boli 
s Ježišom, aby ste 
skrze osobnú skú-
senosť modlitby 

mohli objaviť krá-
su Božích stvorení. 
Nemôžete hovoriť 
ani svedčiť o mod-
litbe, ak sa nemod-
líte. Preto, milé de-
ti, v tichu srdca os-

taňte s Ježišom, 
aby vás on svojou 
láskou premenil a 
pretvoril. Toto je, 
milé deti, pre vás 

čas milosti... 
25.7.1998 

...Dnes vás vyzývam, aby ste dali 
modlitbu na prvé miesto vo svojom 

živote. Modlite sa a nech sa vám 
modlitba, milé deti, stane radosťou. 
Som s vami a prihováram sa za vás 
všetkých, a vy, milé deti, buďte ra-
dostnými nositeľmi mojich posol-

stiev. Nech sa váš život so mnou sta-
ne radosťou... 25.5.2002 

...Želám si, milé deti, aby ste si v tomto čase našli 
miestečko pre osobnú modlitbu. Chcem vás viesť 

k modlitbe srdcom. Iba tak pochopíte, že váš život je 
prázdny bez modlitby. Zmysel svojho života objaví-

te, keď objavíte v modlitbe Boha. Preto, milé deti, ot-
vorte brány svojho srdca a pochopíte, že modlitba je 

radosť, bez ktorej nemôžete žiť... 25.7.1997 

...nemôžete pochopiť akú hodnotu 
má modlitba, pokiaľ sami nepovie-
te: teraz je čas modlitby, teraz mi 

nie je dôležité nič iné, teraz mi nie je 
dôležitý nikto okrem Boha! Drahé 
deti, venujte sa modlitbe so zvlášt-

nou láskou...2.10.1986 



„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste 
tento týždeň žili v duchu týchto slov: 'Milujem 
Boha!'. Drahé deti, láskou dosiahnete všetko, 
aj to, čo pokladáte za nemožné. Boh si od tej-
to farnosti želá, aby celkom patrila jemu. A 
to si želám i ja. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ (28. február 1985)  

Láska je milosťou a Božím darom, ktorý sa 
môže rozvíjať, len ak človek príjme 
a spolupracuje s touto milosťou. Láska je semiač-
ko, ktoré je zverené človeku, je zasiate v jeho srd-
ci. Semiačko môže rásť, len ak existuje spoluprá-
ca. Túto spoluprácu môžeme nazvať i cvičením a 
to každodenným a konkrétnym v každej životnej 
okolnosti. Nájsť dobré cvičenia a dodržiavať 
správne cvičenie znamená rásť, dozrievať, silnieť. 
Účel je jasný: láska k Bohu. Cesta je jednoduchá 
a konkrétna: rozhodnúť sa každý deň v týždni 
cvičiť sa v žití týchto slov: „Milujem Boha!“ 
O cvičení nemusíme veľa hovoriť. Cvičenie, 
v ktorom sa viac hovorí než cvičí, neprináša účin-
ky. Možno je to často osud Božej lásky a jej se-
miačka, ktoré je nám zverené. Hovoríme príliš 
veľa o láske, no málo ju žijeme. Pravidlá sú nám 
dobre známe, no neuskutočňujeme ich. Poďme 
sa o to teraz pokúsiť.  

Prvým cvičením je modlitba.  

„Bože, vďaka ti za lásku, ktorou ma miluješ!“ 

 Po každom vzývaní ostanem nejaký čas v ti-
chosti, opakujúc si tieto slová v srdci. Opakujem 
to každý deň, až kým sa moje srdce nezačne 
„samé od seba“ takto modliť. Samé od seba! To 
znamená, že keď rozum „zradí“ a na rozhodnutie 
zabudneme, naše srdce samé začne opakovať tie-
to povzdychy! A tak sa cvičenie stane hlbokou 
súčasťou nášho bytia a nevyhnutnou potrebou 
nášho srdca. Ak sa zabudneme modliť, začneme 
sa okamžite dusiť, ako by sme sa začali dusiť, 
keby sme zabudli dýchať. 

„Bože, dnes Ťa chcem milovať celým svojím 
životom, vo všetkých svojich úspechoch a neús-
pechoch, v stretnutiach s ľuďmi a prírodou! 

Bože, milujem Ťa v členoch svojej rodiny, spo-
ločenstva... (spomeň mená) 

Bože, milujem Ťa v tých ľuďoch, s ktorými 
nevychádzam, ktorých neznášam... (spomeň me-
ná) 

Bože, chcem Ťa neustále milovať. Daj mi viac 
lásky... 

Bože, keď na Teba zabudnem, prebuď vo mne 
horúcu túžbu milovať Ťa... 

Bože, keď budem na konci svojich síl, daj, aby 
moje srdce mohlo prehovoriť a odpovedať lás-
kou... 

Bože, keď bude moja láska vyhasínať, chcem 
Ťa milovať láskou Márie, Tvojej poníženej služob-
nice!... 

Mária, Matka lásky, oroduj za mňa! Každý 
deň, každý týždeň, po celý môj život!...“ 

„Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: 
‘Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, 
ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo 
som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný 
a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; 
bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý 
a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku 
mne.“ …“Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čo-
koľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmen-
ších bratov, mne ste urobili.‘“ (Mt 25, 34-36. 40) 
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Slavko Barbarič OFM 

„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Možné a nemožné 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  
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DDDESATOROESATOROESATORO   BOŽÍCHBOŽÍCHBOŽÍCH   
PRIKÁZANÍPRIKÁZANÍPRIKÁZANÍ   ---   1. 1. 1.    

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš 
mať okrem mňa iných bohov,  

ktorým by si sa klaňal 
             
 Ja som Pán, tvoj Boh... 
  

Toto zjavenie Milujúceho Boha nás má znova priviesť 
do jeho náručia. Jeho Láska prevyšuje každú inú lásku 
a jeho túžbou je, aby sme ho všetci milovali a prijali jeho 
lásku. V tejto pravde o Božej láske môžeme premýšľať 
nad prvým prikázaním, nad jeho obsahom a o tom, čo 
konkrétne znamená pre náš každodenný život.  

Prvé Božie prikázanie zahŕňa v sebe vieru, nádej a 
lásku. Viera verí v Boha a odmieta všetko, čo je proti 
viere. Nádej očakáva Božie požehnanie a blažené videnie 
Boha. Láska miluje Boha nado všetko. 

  

...Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by 
si sa klaňal... 

  

Klaňať sa máme jedine Bohu a tým ho uznávať za 
svojho Stvoriteľa, Spasiteľa a Pána (Lk 4, 8). Panna Má-
ria nás učí tomuto klaňaniu sa Živému Bohu, keď Ho 
v chválospeve Magnificat chváli a velebí za veľké veci, 
ktoré koná; za jeho sväté meno. 

Boli sme stvorení na Boží obraz, aby sme boli šťastné 
Božie deti so srdcom plným Boha a jeho Lásky. Ako ho-
vorí sv. Augustín, nespokojné je naše srdce, kým nespo-
činie v Bohu - Láske. Ak zo svojho srdca vyženieme Bo-
ha a jeho lásku, stane sa prázdnym a my sa snažíme túto 
prázdnotu niečím alebo niekým vyplniť. Dvere nášho 
srdca ostávajú odomknuté, ba dokonca ich niekedy sami 
otvárame tomu, o ktorom Božie Slovo hovorí, že je zlo-
dej, podvodník a klamár (Jn 10, 10). Namiesto šťastných  
Božích detí sa stávame neslobodnými otrokmi. Preto nás 
prvé prikázanie varuje pred týmto nebezpečenstvom tým, 
že zakazuje: poveru, bezbožnosť- neúctu voči Bohu, 
mnohobožstvo a modloslužbu, mágiu a okultizmus.  

Aj Katechizmus Katolíckej Cirkvi nám pripomína: 
„Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa 
k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych 
alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, 
že ,odhaľujú’ budúcnosť (porov. Dt 18, 10; Jer 29, 8). 
Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad 
predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa 
k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad deji-
nami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si 

skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spo-
jenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine 
voči Bohu” (KKC čl. 2116). Používaním týchto praktík 
človek chce sám rozhodovať o tom, čo je dobré a čo zlé, 
chce mať kontrolu nad svojím životom, chce vedieť, čo ho 
čaká, ale zabúda, že týmto sa sám vzďaľuje od prekrásne-
ho Božieho plánu, ktorý má s ním Boh. Zabúda, že jeho 
budúcnosť nie je vo hviezdach. Správny postoj kresťana, 
čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odo-
vzdá do Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zveda-
vosti.(KKC 2115) 

„Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si 
človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do 
svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym 
- hoci aj preto aby mu získal zdravie – vážne odporujú 
čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnej-
šie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď 
sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov“. (KKC 2117) 
Medzi takéto praktiky môžeme tiež zaradiť hriechy mod-
loslužby a mnohobožstva, ktoré zbožšťujú to, čo nie je 
Boh. Napríklad keď si človek uctieva stvorenie namiesto 
Boha, či už rôznych bôžikov, zlých duchov, moc, rozkoš, 
rasu, predkov, štát, peniaze a pod.(KKC 2113). 

Tam, kde sa stráca viera a vzťah so Živým Trojjediným 
Bohom, tam sa ľudia uchyľujú k pohanstvu a jeho prakti-
kám. Tieto praktiky sú opakom toho, čo nazývame pravé 
náboženstvo a uctievanie Boha. Boh hovorí: “Predložil 
som vám život i smrť, požehnaniu i kliatbu. Vyvoľ si ži-
vot, aby si zostal na žive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš 
milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k 
nemu...“ (Dt 30, 19-20) 

Marta Pincelová 



  Desatoro božích prikázaní v Biblii a Katechizme  
  katolíckej cirkvi: 
 

• KKC: články 2083-2141 
• 28. kapitola knihy Deuteronómium 
• 6. kapitola knihy Deuteronómium 
• Lk 10, 25-29 
 

  Iné zdroje :  
• http://rozmer.sk/sk/articles/show/126 

• http://www.cho.cz/clanky/Okultismus-1.html 
• Prednáška otca Havláta 
• PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL 

COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE - A 
Christian reflection on the “New Age” (http://
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/
documents/_rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_en.html) 

„...Drahé deti, nemôžem vám pomôcť, ak nežijete 

podľa Božích prikázaní, neprežívate omšu a neodvra-

ciate sa od hriechu. Pozývam vás, aby ste sa stali 

apoštolmi lásky a dobroty...“ (25.10 1993) 
 
 

Čo má robiť človek, ktorý sa vedome alebo neve-
dome otvoril vplyvu Zlého, alebo žije v rodine, 

ktorá je spútaná zlými silami temna? 

− odovzdať svoj život Ježišovi  

− robiť pokánie za svoje skutky, vyspovedať sa, 
odpustiť tým, ktorí mu ublížili alebo zaťažili jeho 
rod 

− zriecť sa svojich skutkov a Zlého, ktorý ho na ne 
zviedol 

− prosiť za oslobodenie a zrušenie prekliatia 
(niekedy musí byť z prekliatia alebo závislosti na 
zle rozviazaný niekým iným - väčšinou kňazom) 

− nechať slúžiť sv. omšu za predkov, za ktorých 
nebola slúžená zádušná sv. omša alebo nemali 
kresťanský pohreb; za deti ktoré boli potratené; 
prípadne na úmysel za odstránenie duchovných 
záťaží, ktoré sa prenášali v rodine z generácie na 
generáciu. 

Ak máte otázky k danej téme, môžete nám napísať na:   
gospa3@gmail.com. 
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Volám sa Liga a pochádzam 
z Lotyšska. Keď som bola malá, 
bývali sme v jednej malej dedin-
ke. Rodičia boli katolíci, no svoju 
vieru veľmi nepraktizovali. Keď 
som mala 7, Lotyšsko získalo sa-
mostatnosť a moja rodina začala 
chodiť na nedeľné sväté omše. 

Sama som sa začala zaujímať o náboženstvo; o rok ne-
skôr som bola na prvom svätom prijímaní a zapojila sa 
do detských aktivít v našej farnosti. Pomaličky ma za-
čalo lákať všetko, čo sa v kostole dialo. Staršia sestra 
začala študovať teológiu a často mi rozprávala  príbehy 
o Ježišovi a svätých. 

Časom sa však moje detské nadšenie vytratilo 
a nedeľná svätá omša sa mi stala nepríjemnou povinnos-
ťou. V podstate som nechápala, čo sa počas svätej omše 
deje a tým pádom ma to ani nebavilo.  

Zdalo sa mi, že Cirkev je len pre starších ľudí 
a nedarilo sa mi tam nájsť svoje miesto. Aj napriek tomu 
som sa stále modlila a verila v Boha. 

 Aby som mohla pokračovať v štúdiách na strednej 
škole, musela som sa po ukončení základnej školy presťa-
hovať do mesta. Keďže som už viac nežila s rodinou, bola 
som slobodná a robila si, čo sa mi zachcelo. Ako šest-
násťročná som kvôli problémom v škole upadla do depre-
sie. Cítila som, že si s tým sama neporadím, potrebovala 
som pomoc, no hanbila som sa o tom povedať svojej rodi-

SVEDECTVO    „ÁNO, BUDEM ŤA NASLEDOVAŤ“ 

Otázky na zamyslenie a diskusiu 
 

1. Spoločne v spoločenstve si prečítajte 28. kapitolu knihy 
Deuteronómium, verše 1-14. Neboli alebo nie sú pre 
mňa materiálne veci, peniaze, sláva, príroda, nejaký 
človek, iné stvorenie... dôležitejšie ako Boh? 

2. Viem, že New Age praktiky sú v rozpore voči Božím prí-
kazom lásky? (http://www.kbs.sk/print.php?
cid=1116973610, bod 2.2.3—JEŽIŠ KRISTUS - PRA-
MEŇ ŽIVEJ VODY– kresťanská úvaha o New Age)   

3. Uvedomujem si, že len Ježiš je ten, kto mi môže priniesť 
uzdravenie? Venoval som sa niekedy niektorej z uvede-
ných oblastí: špiritizmus, veštenie, čarodejníctvo, vykla-
danie z tarotových kariet, astrológia, horoskopy, nume-
rológia, Silvova metóda, reiki, joga, transcendentálna 
meditácia, channeling t.j prijímanie kozmickej energie, 
woodo a iné...? 



ne. Boh zostal mojou jedinou nádejou. Stále, keď som sa 
necítila dobre, modlila som sa – Pane Ježišu, zmiluj sa 
nado mnou! Neviem, prečo som sa modlila práve týmito 
slovami – veľmi ma prekvapilo, keď som o niekoľko rokov 
neskôr objavila Ježišovu modlitbu, pretože práve vďaka 
nej som sa uzdravila zo svojho smútku.  

Modlila som sa a prosila Pána o pomoc, no v skutočnosti 
som nečakala, že by mi mohol pomôcť. Keď prišla odpo-
veď na moju modlitbu, stále vo mne pretrvávala otázka – 
kto je On? V detstve som ho mala veľmi rada, vedela 
som o ňom z rozprávania iných a odrazu som zakúsila 
Jeho prítomnosť – On skutočne počul môj plač. V tom 
čase sa moji najbližší priatelia začali zaujímať 
o náboženstvo, no zaujímali ich skôr iné náboženstvá - 
ako budhizmu a hinduizmus. Pri rozhovoroch s nimi som 
postupne začala prijímať presvedčenie, že existuje len 
jeden Boh a je jedno, akým menom ho človek nazýva. 
V skutočnosti som si však vytvorila svoje vlastné nábo-
ženstvo – z každého som si vzala niečo, bola to taká 
zmes všetkého. Hlboko ma fascinovala ezoterická litera-
túra. Modlila som sa ruženec a zároveň som sa modlila aj 
mantry. Pred odchodom z domu som každé ráno vykoná-
vala špeciálny rituál a robila transcendentálnu meditáciu.  

Kresťanstvo už pre mňa nebolo najdôležitejšie.  
V jeden večer som ako zvyčajne meditovala, keď som 

zrazu pocítila, akoby na mňa padlo niečo veľké a čierne. 
Zľakla som sa! Hneď som sa postavila, zapla svetlo, pus-
tila rádio, atď.. Až do tej chvíle som si bola istá, že 
všetko, čo robím, je správne. Po tejto skúsenosti som 
začala mať pochybnosti. Je možné, aby mal človek pri 
„modlitbe“ takýto negatívny zážitok? Na niekoľko mesia-
cov som s meditáciami prestala, no neskôr som sa 
v ezoterických knihách dočítala, že takáto skúsenosť je 
úplne normálna u začiatočníkov.  

Týždeň po ukončení strednej školy sa v Lotyšsku konali 
prvé Katolícke dni mladých. Sestra ma pozvala, aby som 
tam s ňou išla. V priebehu týchto troch dní sa ma Pán 
veľmi dotkol. V prvom rade som si uvedomila, že Cirkev 
je krásna. Na stretnutí bolo veľa mladých ľudí, ktorí 
spievali a chválili Boha – vyzerali tak šťastne! Počas 
týchto dní tam bol prítomný o. Rufus Pereira 
(viceprezident Medzinárodnej asociácie exorcistov). 
Veľa hovoril o nebezpečenstvách synkretizmu 
a o praktikách v New Age. Vysvetlil nám, že ak sa odvrá-
time od Cesty a Pravdy, ktorou je jedine Ježiš, otvára-
me dvere démonickým vplyvom. V mojej hlave sa vynára-
lo mnoho otázok; nebolo pre mňa jednoduché prijať 
fakt, že som konala proti Božej vôli. V závere nás o. Ru-
fus pozval, aby sme pristúpili k oltáru a modlil sa za nás. 
Ešte predtým nás však vyzval, aby sme odpustili všet-

kým, ktorí nám v minulosti akýmkoľvek spôsobom ublížili, 
zriekli sa okultizmu a prijali Ježiša za svojho Pána. Ne-
vedela som, čo v skutočnosti „okultizmus“ znamená, no 
cítila som, že sa ma to istým spôsobom týka. O. Rufus sa 
za mňa krátko pomodlil a vrátila som sa späť na svoje 
miesto. Neviem, čo sa počas tej krátkej modlitby odo-
hralo, no bola som úplne zmenená. Moje srdce zaplavila 
nesmierna láska, krása a radosť – takmer som sa vznáša-
la! 

Na ceste domov sa mi začala nálada meniť. Zistila 
som, že som sa mýlila vo všetkých svojich 
„náboženských“ zvykoch. Uvedomila som si, že sa toho 
všetkého potrebujem zrieknuť, aby som bola skutočnou 
katolíčkou, no niečo mi v tom bránilo. Moju myseľ zapla-
vila myšlienka, že ma Boh nemiluje, cítila som sa úplne 
zlomená. 

V ten deň bolo veľmi horúco a preto som sa rozhodla 
ísť si zaplávať do rieky. Plávala som a uvažovala  
o svojom zážitku na stretnutí mladých. Nevedela som čo 
robiť, ani  ako mám žiť ďalej. 

 Keďže som tam bola sama, hlavou mi prebehla myš-
lienka – celé to vzdať – stačia dve minúty a prestanem 
existovať - ostávalo uro-
biť už iba  konečné roz-
hodnutie. 

Zrazu som si však uve-
domila, že tam nie som 
sama, ... akoby Ježiš stál 
na brehu rieky a čakal na 
mňa a nechával  mi vy-
brať si život alebo smrť. 
(Dt 30,15-16) Čo naj-
rýchlejšie som vybehla 
na breh a sľúbila som 
Ježišovi „Áno, budem ťa 
nasledovať“. V tej chvíli 
akoby zo  mňa spadol 
obrovský kameň a mňa 
nanovo zaplavila radosť. Začala som chodiť pravidelne 
do kostola, zapojila som sa do modlitbovej skupiny, 
v ktorej som dodnes, objavila som krásu a bohatstvo 
katolíckej viery a všetky poklady, ktoré nám Boh dáva. 

Od toho dňa žijem nový život – život s Ježišom a som 
veľmi šťastná! Keď si zvolíme Ježiša za svojho Pána 
a Spasiteľa, ak sa rozhodneme žiť podľa Jeho Slova, 
všetko sa zmení. Každý deň sa pre nás stane darom, pre-
tože nebeský Otec je k svojim deťom veľmi štedrý! 

Veľmi nás miluje a jeho milosrdenstvo voči nám je ta-
ké nesmierne! 

Liga (Lotyšsko) 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  
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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 chce-

me 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 Me-

džugoria sa spájame s  modlit-
bovými skupinami v rôznych kra-
jinách. Modlia sa s nami naši bratia a 
sest ry  v  Rusku ,  na  Ukra j ine , 
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku
,Tadžikistane, Pakistane, Indii, USA, Ne-
mecku, na Slovensku a v Českej Republi-
ke. 

 

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 nachá-

dza v časopise. 

Časopis vychádza každý 
mesiac od decembra 2004 po 
tom, ako Panna Mária dá posol-
stvo 25-teho v mesiaci. Časopis 
rozosielame cez internet, vychá-
dza v ruštine, slovenčine, anglič-
tine, nemčine, v litovskom a lo-
tyšskom 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, zasvätenia 
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 



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

KONTAKTY 
Rusko Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

              (pre Oľgu) 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  knya-
zev@anrb.ru 

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

Litva Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 i.kondratiene@vdtat.lt, 

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 Rep. Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medžugorie Svetlo Máriino tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  
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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 skupín, kde si každá sku-
pina berie do modlitieb konkrétneho kňaza. Každý člen si vyberie jeden deň v týždni a tak 

modlitby /aj obety/ pokračujú stále. 

Nahlásiť sa môžete na adrese: marta@maria.sk 

 

− SLOVENSKY: www.gospa.sk 

− RUSKY: www.medjugorje.ru 

 

INÉ stránky: 

− ANGLICKY: www.medjugorje.net 

− CHORVÁTSKY, ANGLICKY, FRANCÚZSKY, NEMECKY, TALIANSKY, POĽSKY, ŠPA-
NIELSKY: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

− LOTYŠSKY:  http://katolis.eks.lv/  

MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE      na internete: na internete: na internete:    


