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„Drahé deti! Toto je milostivý čas. Tak ako sa príroda 

obnovuje k novému životu, aj vy ste pozvaní k obráteniu. 

Rozhodnite sa pre Boha. Deti moje, ste prázdni a nemáte 

radosť, pretože nemáte Boha. Preto modlite sa, kým sa vám 

modlitba nestane životom. Hľadajte v prírode Boha,

ktorý vás stvoril, pretože príroda hovorí a bojuje za život

a nie za smrť. Vojny vládnu v srdciach i v národoch,

pretože, deti moje, nemáte pokoja a nevidíte brata

vo svojom blížnom. Preto sa vráťte k Bohu a modlitbe.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2019

„Drahé deti, ako matka, ktorá pozná svoje deti, viem,

že túžite po mojom Synovi. Viem, že túžite po pravde,
po pokoji, po tom, čo je čisté a nie falošné. A preto sa ja,

ako matka, skrze Božiu lásku obraciam k vám a pozývam vás, 

aby ste sa modlili čistým a otvoreným srdcom a takto sami od 

seba spoznáte môjho Syna – jeho lásku, jeho milosrdné srdce. 

Môj Syn vo všetkých veciach videl krásu. On hľadá dobro
vo všetkých dušiach, dokonca aj to malé, skryté, aby odpustil 

zlo. A preto, deti moje, apoštoli mojej lásky, pozývam vás,
aby ste sa mu klaňali, aby ste mu neprestajne ďakovali a aby 

ste boli hodnými. Pretože on vám hovoril božské slová, slová 

Boha, slová, ktoré sú pre všetkých a naveky. Preto, deti moje, 

žite radosť, prívetivosť, jednotu a vzájomnú lásku. To je to, čo 

potrebujete v dnešnom svete. Takto sa stanete apoštolmi mojej 

lásky. Takto budete vydávať svedectvo o mojom Synovi tým 

správnym spôsobom. Ďakujem vám.“
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríla 2019
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Boh ako náš Otec k nám 

prehovára rôznymi spôsobmi. 
Hovorí k nám skrze svoje slovo, 
cez udalosti života, cez 
druhých ľudí, aj cez prírodu, 
ako nám to pripomína Panna 
Mária. 

Všetko okolo nás akoby 
hovorilo, že musí byť niekto, 
kto všetko naplánoval a má 
všetko pod kontrolou. Musí 
existovať pevná ruka, myseľ, 
ktorá utkala také pevné zákony 
prírody. Musí existovať niekto, 
kto tak umelecky stvoril kvety a 
premyslene stvoril trávy i 
zvieratá, mužov i ženy, smäd i 
vodu, hlad i jedlo, pľúca i zrak, 
oči i svetlo, uši i hlas, slovo i 
rozum, nohy i cesty, krídla i 
vietor, lode i more. 

Všetko sa hýbe s dokonalou 
presnosťou. Preto sa človek 
môže spoľahnúť na znaky a 
zákony prírody. Ak by sa tieto 
zákony narušili, nastal by veľký 
chaos. Všetko nás vedie k tomu, 
že zákony prírody stvorila 
niečia ruka a dala zmysel 
všetkému. Nič nie je náhodné, 
ako ani žiaden človek tu na 
zemi nie je náhodne. 

Kresťanstvo verí, že sú 
všetky stvorenia v Bohu a že je 
Boh vo všetkých stvoreniach: 
„Boh, ktorý stvoril svet a 
všetko, čo je v ňom... on dáva 
všetkým život, dych a všetko... 
hoci od nikoho z nás nie je 
ďaleko. Lebo v ňom žijeme, 
hýbeme sa a sme...“ (Sk 17, 24. 
25b.27b.28.). 

HĽADAJTE
BOHA V PRÍRODE

Pripomeňme si niektoré Máriine posolstvá, ktoré sú podobné 

posolstvu, ktoré nám dala tento mesiac: „Vidíte, deti moje, ako 

sa príroda otvára a dáva život i plod, tak vás aj ja pozývam
na život s Bohom a úplne odovzdanie sa mu. Boh vás chce 

spasiť a posiela vám posolstvá cez ľudí, prírodu a mnohé veci, 

ktoré vám môžu len pomôcť pochopiť, že potrebujete zmeniť 

smer svojho života... Dnes vás pozývam, aby ste prebudili svoje 

srdcia pre lásku. Choďte do prírody a pozerajte ako
sa príroda prebúdza a to vám pomôže otvoriť vaše

srdcia pre lásku Boha Stvoriteľa... Dnes vás
pozývam, aby ste išli do prírody, pretože

tam stretnete Boha Stvoriteľa...“

Úvahy pre modlitbové skupiny
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Keďže je všetko v Bohu a 
Boh vo všetkom a všetkých, 
všetky stvorenia sú Boží 
svedkovia, zrkadlo Božej 
prítomnosti, jeho stopy, znaky, 
symboly. Keď človek s týmto 
poznaním a s takouto vierou 
slávi Boha, slávi ho so všetkými 
stvoreniami. Boha neslávi len 
človek, ale aj každé stvorenie: 
„Nech ťa oslavujú, Pane, všetky 
tvoje diela“ (Ž 145, 10). 
„Nebesia rozprávajú o sláve 
Boha a obloha hlása dielo jeho 
rúk“ (Ž 19, 1). 

Svätý Bonaventúra zapísal: 
„Kto nie je prežiarený žiarou 
stvorených vecí, je slepý; koho 
neprebúdza hlasné pozvanie 
prírody, je hluchý; kto udivený 
zázrakom prírody nechváli 
Boha, je nemý; koho tieto znaky 
vo svete nevedú k Bohu, je 
hlúpy. Preto otvor svoje oči, 
nakloň im svoje duchovné 
ucho, rozviaž jazyk a otvor 
svoje srdce, aby si vo všetkých 

stvoreniach odkryl svojho 
Boha, aby si ho počul, chválil a 
miloval... aby sa celý svet 
nepostavil proti tebe“ 
(Bonaventura, Itinerarium, I, 
15; Opera Omnia, 229.).

Keď človek stratí bázeň voči 
prírode hrozí nebezpečenstvo, 
že sa príroda vzbúri proti 
človeku. Aj dnes je človek v 
nebezpečenstve, pretože chce 
byť pánom prírody. Chce zme-
niť tak pevné zákonitosti príro-
dy. Preto nás Panna Mária ako 
matka upozorňuje, aby sme sa 
učili od prírody, ktorá túži po 
novom živote, ktorá bojuje 
proti smrti, len aby priniesla 
nový život. Aj my spoliehajúc 
sa na Boha sme schopní priná-
šať život, ktorý v nás môže Boh 
obnoviť a urobiť nás účastník-
mi novosti, ktorú nám priniesol 
Pán. Otvorme sa tejto novosti 
života, aby sme prežili obráte-
nie srdca, ku ktorému nás ako 
matka vedie Panna Mária.
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MODLITBA
Panna Mária, ty nás v tomto milostivom pôstnom čase pozývaš k obráteniu a 

premene srdca. Uvedomujeme si, že potrebujeme neustálu premenu a obrátenie. 

Často sa unavíme potkýnajúc sa na tejto pozemskej púti. Podpor nás, 

povzbuď nás, ty, ktorá si ostala verná až do konca, ty, ktorá si blahoslavená, 

pretože si verila aj vtedy, keď to bolo najťažšie. Pozývaš nás, aby sme očami 

viery pozorovali svet a všetko stvorené a učili sa od prírody, ktorá nás 

obklopuje, aby sme pochopili, že je možné rozkvitnúť novým životom aj 

vtedy, keď sa nám zdá, že všetko vyschlo a zvädlo. Vypros nám vieru, že je 

možné priniesť nový život ako ho prinášajú rastliny na jar po zime. Ďakujeme 

ti, že nás povzbudzuješ k viere v nový život a nie v smrť. Ďakujeme ti,
že ostávaš s nami, že si s nami trpezlivá. Amen.  

páter Ljubo Kurtovič, OFM



Dnešné posolstvo je veľmi 

intenzívne a plné kontrastov. 

Ide v ňom doslova o život. 

Mária nás upozorňuje na to, čo 

nám chýba: sme prázdni a 

nemáme radosť, lebo nemáme 

Boha, nemáme pokoj, lebo 

nevidíme vo svojom blížnom 

brata. Viac sa skláňame k 

smrti ako bojujeme za život i 

to, že v srdciach i národoch 

namiesto pokoja panujú 

vojny. 
Nebeská Matka nezostáva 

iba pri pomenovaní nášho 

smutného stavu, v ktorom sa 

nachádzame. Ona už 37 rokov 

prichádza z neba do Medžu-

goria s nádejou. Chce nás pre-

budiť, zmobilizovať a ukázať, 

čo treba s tým všetkým robiť. 

Jej materinské rady sú veľmi 
húževnaté, čo slovo – to výzva 
– toto je milostivý čas, pozývam 
vás k obráteniu, rozhodnite sa  
pre Boha, modlite sa, kým sa 
vám modlitba nestane životom, 
hľadajte Boha v prírode, ktorá 
bojuje za život, vráťte sa k 
Bohu. Jej volanie je túžba 
nadchnúť nás pre večný život.

Ona nám hovorí: „Toto je čas 
milosti“. Tým nám odhaľuje 
pascu sveta, že  čas sú peniaze. 
Veľa vecí záleží od toho, či sa 
niečo odohralo v správnom 
čase. Aby sme dosiahli úspech 
v živote, dôležité je vystihnúť 
správnu chvíľu. To platí aj v 
duchovnom živote. 

Milostivé 40 dňové obdobie 
veľkého pôstu je tak múdro 
vložené práve do jarného 
obdobia. Za tým je určite náš 
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Pán a jeho láska. Ak si 
nevšimneme, že je jar tak polia 
zostanú prázdne, bez plodu. 
Tak i my ak nezačneme počas 
pôstu pracovať na svojom 
obrátení zostaneme prázdni. Aj 
my môžeme byť príčinou 
Ježišovej bolesti, ak 
nespoznáme čas jeho 
navštívenia. 

„Obrátenie je najdôležitejšie 
posolstvo, ktoré som vám 
dala“, povedala nám Panna 
Mária v jednom posolstve. 
Máme skúsenosť, že keď 
začneme žiť srdcom jej hlavné 
posolstvá – modliť sa srdcom, 
denne čítať evanjelium, postiť 
sa v stredu a piatok, spovedať 
sa srdcom a často prijímať 
eucharistiu, začne sa v nás 
nový život. Sú to podmienky, v 
ktorých je ukryté Božie 
kráľovstvo, Božia vôľa a pokoj 
nášho srdca.

Ježiš miloval prírodu. 
Nachádzal v nej dielo rúk 
svojho Otca, ktorý všetko 
stvoril s láskou pre svoje deti. 
Vážne témy vysvetľoval v 
podobenstvách z prírody. 
Spomeňme  si, ako vysvetľuje, 
že s Božím kráľovstvom je to 
tak, ako keď človek hodí 

semeno do zeme..., potom na 
podobenstvá o kúkoli medzi 
pšenicou, o neplodnom 
govníku alebo... ja som vinič 
vy ste ratolesti.

I Panna Mária nás privádza 
do prírody: „Tak ako sa 
obnovuje príroda, aj vy ste 
pozvaní k obráteniu; hľadajte v 
prírode Boha, ktorý vás stvoril, 
pretože príroda hovorí a bojuje 
za život a nie za smrť.“

„Dnes vám chcem povedať, 
aby ste začali pracovať na 
svojich srdciach tak, ako 
pracujete na poliach.“ Povedala 
nám 25.4.1985. Vieme, že ak 
nebudeme obrábať pôdu 
nebudú plody, pole zostane 
mŕtve. Tak je to aj s našim 
srdcom. Keď si všimneme 
čomu venujeme najviac času, to 
nám pomôže uvidieť, čo je pre 
nás na prvom mieste. Už 
samotné spoznanie a 
uvedomenie si toho znamená 
veľa. Potom treba meniť 
poradie a využívať čas na to, čo 
nás privedie do neba. 

V Máriiných posolstvách je 
túžba po našom večnom živote. 
Ona pozná našu budúcnosť, 

7

Svetlo Máriino    2019 / 04



MODLITBA:

Nebeský Otče, Ty si vládca času, darca života a milosti. Zošli 

na nás svojho Ducha, aby sme v múdrosti a zodpovedne využili 

milostivý čas, darovaný na naše obrátenie. Príď Duchu Svätý a 

obnov v nás túžbu po modlitbe, hlad po Bohu a Božom pokoji. 

Silou svojej lásky a milosrdenstva otvor naše oči, aby sme 

videli v tvárach svojich blížnych brata. Ku Tebe voláme a spolu 

s Máriou prosíme o náš úprimný návrat k Tebe. Amen.

8

prichádza odtiaľ. „Deti moje, 
život je krátky, využite tento 
čas, aby ste robili dobro.  Život 
každého z vás je dôležitý a 
drahocenný, pretože je darom 
nebeského Otca pre večnosť.“ 

“Nezabúdajte, že váš život 
nepatrí vám, ale je darom, 
ktorým máte potešovať iných a 
viesť ich k večnému životu;

Nechať sa viesť Máriou 
znamená múdro využiť 
prítomnú chvíľu. Učiť sa byť v 
správnom čase a na správnom 
mieste. Byť s Ježišom teraz a 

práve tam, kde sme. On je 
prítomný v bratoch, v blížnych, 
v hladných, smädných, 
pocestných, nahých, chorých, 
vo väzení... Spomeňme si na 
jeho prísľub: „Čokoľvek sme 
urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste 
urobili“.

Iba s ním je prítomná chvíľa 
milostivým časom a dňom 
spásy. Nech nás oduševňuje 
Máriin príklad, s ňou sme na 
bezpečnej ceste do večného 
života. 

Terézia Gažiová

Úvahy pre modlitbové skupiny
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vráťte sa
k Bohu

Posolstvá na tému

„... v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho 

prikázaniam, aby ste z celého srdca mohli 

povedať: ako na nebi, tak nech bude aj na 

zemi“ (25.01.2016)

„... vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám 

bolo dobre na zemi“ (25.04.2016)

„... vráťte sa k modlitbe, deti moje, a 

postavte Boha na prvé miesto a nie 

človeka“ (25.07.2016)

„... deti moje, preto sa vráťte k Bohu a 

modlitbe, aby vaše srdce spievalo radosťou“ 

(25.06.2015)

„... vráťte sa k Bohu a modlitbe a nech vo 

vašich srdciach, rodinách a spoločenstvách 

zavládne modlitba, aby vás Duch Svätý 

viedol a podnecoval, aby ste boli

každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu 

a jeho plán pre každého z vás“ (25.07.2014)



Prvá sobota v mesiaci
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Naše spoločné
modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu, 06.04.2019.

V tento mesiac sa budeme modliť
za tých, ktorí sú v ťažkých duševných stavoch,
sklamaní, ranení a osamelí.



SLAVKO BARBARIĆ OFM 
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ÔSME ZASTAVENIE:

Pán Ježiš napomína plačúce ženy

- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, ty si nedovolil, aby jeruzalemské ženy plakali nad tvojím osudom, ale 

si sa zastavil a pozval si ich k obráteniu, aby obrátením spasili seba, svoje 

rodiny a ľud. Pri každej príležitosti si ohlasoval radostnú zvesť o Otcovom 

kráľovstve, preto si nevynechal ani túto príležitosť, aby si sa prihovoril ženám, 

ktoré plakali nad tebou.

 Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za seba: aby som vždy mohol 

počúvať tvoje slovo a prijímať ho v slobode srdca a duše, pôstom a modlitbou 

očistený od všetkého, čo ma robí slepým k znameniam tvojej lásky a hluchým k 

tvojmu slovu. Dnes sa modlím a postím za všetkých, ktorým je slovo určené, za 

všetkých kresťanov, aby oslobodení od každého otroctva svetu i hriechu mohli 

v hĺbke srdca spoznať znamenia lásky a počúvať tvoje slovo.

 Tento deň pôstu a modlitby obetujem aj za pápeža, za všetkých biskupov a 

kňazov, misionárov a katechétov, aby sa vďaka pôstu a modlitbe najprv stali 

poslucháčmi slova a potom aj jeho šíriteľmi. Nech ich tvoj Duch vedie a 

povzbudzuje, aby mocou Ducha ohlasovali tvoje slovo. Nech ich sprevádzajú 

znamenia i zázraky, ako hlásanie apoštolov sprevádzali zázračné znamenia 

tvojej sily a moci.



 

Zvlášť ti obetujem tento pôst a modlitbu, aby každý kňaz vedome prijal 

svoje poslanie v ohlasovaní, odpúšťaní hriechov, uzdravovaní chorých a 

oslobodzovaní od zlých duchov. Nech tvoje kráľovstvo slobody a pokoja, 

spravodlivosti a života príde k všetkým ľuďom a národom. Modlím sa a 

postím za nové povolania v Cirkvi, aby mladí odpovedali a prijali pozvanie.

 (Obetuj situácie, v ktorých si bez vôle a radosti počúval Božie slovo, 

všetky prekážky, ktoré ťa robia slepým a hluchým pre to, čo ti Pán daroval 

alebo ti chcel dať, ale čo si ty neprijal, lebo si sa dosť nepostil a nemodlil. S 

vierou obetuj svoju modlitbu a pôst za všetkých, ktorí ju v tomto okamihu 

najviac potrebujú!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

 

- Zmiluj  sa nad nami, Pane!

- Zmiluj sa nad nami!
 

Matka p ln á ža l o s ť ami ,

obdar u j ma mi l o s ť ami , 

a c h , v e ď s t e bou n ar i e kam.

 

S vä tá Matka , Kr i s t a r an y , 

k t o r ými bo l do r áň an ý ,

h l boko mi v s r dc e v t l a č .

DEVIATE ZASTAVENIE:

Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišu, padol si tretí raz pod krížom. Neviem si ani predstaviť, ako si sa 

cítil v tej chvíli, keď si celkom vyčerpaný, unavený a ponížený ležal pod 

svojím krížom a z posledných síl si vstal a šiel ďalej. Nohy sa ti podlamovali a 

chveli, rany boli znova rozjatrené, celé telo bolelo. Iba láska k nám bola 

silnejšia, tá ti dodávala silu, aby si vstal a pokračoval v ceste. Aj pri tomto 

páde si zopakoval to, čo si povedal v Getsemanskej záhrade: „Otče, nech sa 

stane tvoja vôľa!“ Ježišu môj, vďaka ti!12
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tvoja vôľa!“ Ježišu môj, vďaka ti!

 

Obetujem ti tento pôst a modlitbu za všetkých, čo stratili vnútornú slobodu v 

alkohole, drogách, hazardných hrách, nemorálnosti, prostitúcii a vo všetkých 

iných zlozvykoch. Dnes ti obetujem tento pôst a modlitbu za všetkých, ktorí 

úplne zničili svoju ľudskú dôstojnosť, svoje duchovné, duševné i telesné 

zdravie, stali sa otrokmi svojich zlozvykov, veľa trpia sami aj všetci tí, čo s nimi 

žijú. Silou pôstu a modlitby zapáľ v ich srdciach hlbokú túžbu oslobodiť sa a 

pošli im ľudí, ktorí im pomôžu. Daj im silu, aby zvíťazili nad zlom, aby vstali a 

išli za tebou, aby sa nebáli obety a odriekania a znova získali vieru, lásku, nádej 

a dôveru. Nech sa im do sŕdc vráti radosť a pokoj. Daj im silu, aby odpustili 

sami sebe aj iným, ktorých vinia za svoje pády, a nech sa stanú svedkami sily, 

ktorá prichádza od teba. Obetujem ti tento pôst a modlitbu za všetkých, čo 

nemajú vôbec vôľu vstať, ktorí nepripúšťajú, že potrebujú pomoc. Osvieť im 

zatemnenú myseľ, posilni zoslabnutú a zlomenú vôľu, osloboď od negatívnych 

vplyvov, aby všetci ľudia mohli žiť v pokoji.

 

(V tichosti obetuj všetko, čo nie je dobré v tvojom srdci, správaní, ako aj 

všetkých známych, ktorí sú v zlom stave, a modli sa za nich!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

 

- Zmiluj  sa nad nami, Pane!

- Zmiluj sa nad nami!
 

Vždy mi s r dc e l á s kou p l an i e , 

ve ď s a k t e b e , Kr i s t e Pan e , 

a j v ž a l o s t i a c h u t i e kam.

 

S vä t á Mat ka , Kr i s t a r an y , 

k t o r ými bo l do r áň an ý ,

h l boko mi v s r dc e v t l a č .
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DESIATE ZASTAVENIE:

Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

So svojím krížom si došiel, Ježišu, na miesto, kde si sa rozhodol dať svoj 

život za nás na kríži. Tvojim mučiteľom pred ukrižovaním ešte niečo zišlo na 
um: strhli z teba odev, vystavili ťa nahého pohľadom ľudí s novými 
výsmešnými a pohŕdavými slovami. Ty si všetko s láskou a trpezlivosťou 
zniesol, aby si nás vykúpil od poníženia a všetkých hriechov proti ľudskej 
dôstojnosti. Pred týmto zastavením sa mi vynára otázka: či si to všetko musel 
vytrpieť a vziať na seba? Natíska sa mi odpoveď: áno, musel si, lebo môj 
hriech aj hriech sveta je veľký a ty si sa rozhodol, že nás oslobodíš od 
odsúdenia, ktoré na nás padlo pre hriech. Vďaka ti, Ježišu!

 Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby ako poďakovanie za tvoju 
nesmiernu lásku, ale aj za všetko, čím som ja ponižoval seba samého: za 
všetky hriechy tela, ktoré som spáchal, aj za všetky hriechy sveta, ktorými sa 
človek ponižuje.  Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za všetkých, ktorí v 
rodinách od svojich najbližších ako deti prežívali poníženie, odvrhnutie, 
sexuálne násilie, za všetkých, ktorí spáchali hriech proti dôstojnosti 
nenarodeného života, za všetkých politických väzňov i za všetkých zbavených 
slobody za zločiny, za všetkých, ktorí svoj stav, moc i peniaze zneužívajú na 
ponižovanie iných. Svojím utrpením a ponížením osloboď v tomto okamihu 
každé srdce a vráť všetkým ľudskú dôstojnosť.

 (Obetuj teraz Pánovi svoje hriechy tela, modli sa za odpustenie a za 
obrátenie všetkých, ktorých poznáš a nachádzajú sa v okolnostiach, v 
ktorých ničia svoju ľudskú dôstojnosť i dôstojnosť iných!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

 

- Zmiluj  sa nad nami, Pane!

- Zmiluj sa nad nami!
 

Tvo jho S yn a p r e mi l é ho ,

za n ás h r i e š n yc h mu č e n é ho ,

bo l e s ť s o mn ou de l i ť r á č .

 

S vä tá Matka , Kr i s t a r an y , 

k t o r ými bo l do r áň an ý ,

h l boko mi v s r dc e v t l a č .

, 



V Medžugorí
som našla
svoj domov

Prvýkrát som prišla do Medžugoria v 
lete 2014 po niekoľkých ťažko prežitých 

mesiacoch odchodu zo života môjho 
otca. Vo svojich 35 rokoch som bola ešte 

stále sama – nemala som svoju rodinu, 
nerealizovala som sa vo svojej profesii. 

Všetky cesty, ktoré som sa snažila 
budovať – či už osobné alebo kariérne – 
skončili v slepej uličke. Nechápala som, 

čo robím zle a čo robiť ďalej.  

Svedectvo

Hoci ťažko, ale musela som si priznať, že 
život ma obchádza, svoje talenty, ktoré som 
v sebe nachádzala, rok čo rok ostali 
nevyužité. Nepodarilo sa mi uskutočniť v 
živote nič výnimočné, nič, čo by mohlo 
ospravedlniť môj život pred Bohom.
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Svedectvo

Toto svedectvo sa ma 
tak veľmi dotklo, že som 

hneď začala hľadať,
ako sa dostať
na to miesto...

Do Medžugoria mi 
odporučila ísť vedúca 
psychologickej skupinky, do 
ktorej som vtedy chodievala.  
Na stránke som si prečítala o 
zjaveniach a naladila som sa 
skepticky – málokedy sa stáva, 
že niekto niekoho vidí, to sa ma 
určite nedotkne. Ale rozhodla 
som sa ísť. Prečo? Skôr ako som 
túto tému úplne uzavrela, 
narazila som na svedectvo 
jednej gynekologičky z 
Ukrajiny. Písala o svojej 
skúsenosti, ako púť do 
Medžugoria zmenila jej pohľad 
na život a na jej povolanie. Toto 
svedectvo sa ma tak veľmi 
dotklo, že som hneď začala 
hľadať, ako sa dostať na to 
miesto. Za krátky čas som si 
kúpila letenku a už som len 
čakala na odchod. 

Prvé dni v Medžugorí sa 
zdali byť plné rôznych 
zázrakov – každý deň sa udialo 
čosi nezvyčajné. Je náročné 
slovami vyjadriť duchovú 
skúsenosť. Môžem len povedať, 
že v tom čase vyčerpania a 
vyprahnutia som doslova 
vpadla do paralelného sveta, 
ktorý sa zdá byť podobný 
nášmu, ale len navonok. Počas 
tej púte som veľmi veľa plakala 
– každý deň, každý večerný 
program – akoby sa zo srdca 
strhávali chrasty a to zranené 

vstrebávalo všetku tú krásu a 
pokoj, ktoré ma obklopovali. A 
slzy tiekli a tiekli, neprestávali. 
Vtedy som pocítila, že 
prežívam tých najkrajších 
sedem dní svojho života. 

 Zrazu ostalo ticho
a pochopila som,

že niečo sa začalo...

Najsilnejším zážitkom na 
prvej púti bolo zjavenie 2. 
augusta. Išla som tam, pretože 
išli všetci. Po ceste na horu som 
len mechanicky preberala 
ruženec a opakovala ešte pre 
mňa neobvyklú modlitbu 
ruženca, premýšľajúc, načo sa 
toľkokrát opakuje to isté. Keď 
som prišla k Podbrdu ocitla 
som sa v obklopení hlučnej 
talianskej skupiny, ktorá 
jednohlasne opakovala Santa 
Maria, Madre di Dio, prega per 
noi peccatori. V tej chvíli som 
stratila akúkoľvek nádej 
skoncentrovať sa aspoň trochu 
na modlitbu a jednoducho som 
si sadla na zem a trpela som. 
Zrazu ostalo ticho a pochopila 
som, že niečo sa začalo. 
Zatvorila som oči a pocítila som 
dotyk, ktorý zmenil všetko. 
Zatvorila som oči ako smoliar a 
otvorila som ich s hlbokým, 
prenikajúcim pocitom, že môj 
život je dokonalý, že všetko ide 
podľa plánu, že mňa, len mňa 
vidia zhora a milujú ma. Svet sa 
zmenil. Po chvíľke sa svet i môj 
život zmenili. Keď potom 
znovu zazneli slová piesne a 
modlitba, pocítila som, že keď 
Mária odchádzala, pozdravila 
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na teplú vodu, klímu, autá  a 
ani nám len nenapadne 
obmedziť sa v pohodlí, 
dokonca, ani keď prichádzame 
na stretnutia s Pánom. 
Tentokrát som chcela 
rozmýšľať o púti ako dare, 
ktorý prinášam Bohu. Vyberám 
si stráviť tento čas s ním.  
Prichádzam do Medžugoria (je 
to dlhá a často náročná cesta) a 
hovorím si: „ Pane, chcem ti 
darovať tieto dni môjho život, 
pre teba znášať nepohodlie. Ty 
vidíš nakoľko je môj život plný 
márnosti. Teraz chcem venovať 
čas tebe, priblížiť sa, nakoľko 
môžem, k jednoduchosti, v 
ktorej si žil ty, radovať sa tomu, 
že môžem dýchať, chodiť, 
vidieť a počuť, hovoriť s 
tebou.“

V ruskom jazyku má slovo 
obeta negatívny význam – 
akoby ma donútili niečoho sa 
vzdať proti mojej vôli. Ale teraz 
som pocítila, že ak sa chcem 
sama niečoho zriecť, obeta sa 
stane dobrovoľnou, chcenou a 
význam tohto slova sa mení. 
Obeta sa stáva darom, 
milosťou. 

Chcem prosiť Boha, aby som 
aj naďalej mohla prichádzať do 
Medžugoria a s radosťou dávať 
svoje srdce, čas, duševné a 
fyzické sily jemu a svojim 
blížnym. 

Svetlana, Rusko
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ma v Medžugorí. Doslova ma 
čakala a bola šťastná, že som 
nakoniec prišla. Opäť som 
plakala od radosti a vďačnosti, 
ktorá vyvierala z môjho srdca. 

Po týždni som sa vrátila do 
Moskvy. Po púti som začala 
život vnímať inak. Zverila som 
ho Bohu a už sa viac necítim 
ako smoliarka. Je to vzácny dar 
a pre mňa zázračná premena. 
Od roku 2014 som bola v 
Medžugorí už sedemkrát. Sú to 
pre mňa dni duchovnej obnovy 
a stretnutia s Bohom, ktorý je 
skutočný a konkrétny. 

Zamyslela som sa nad 
púťou ako o dobrovoľnej 

obete Bohu

Pred týždňom som sa vrátila 
z duchovnej obnovy pre 
organizátorov pútí a vedúcich 
modlitbových skupín (posledné 
roky privádzam skupiny z 
Ruska na Festival mladých). Na 
začiatku sa k nám obrátil 
arcibiskup Mons. Henryk 
Hoser. Podelil sa s nami so 
skúsenosťou pútí do Svätej 
zeme a pomyslela som si, koľko 
človek môže získať, keď sa 
otvorí tomu nepohodliu a 
obetám, ktoré musí podstúpiť 
pred i počas návštev svätých 
miest. Zamyslela som sa nad 
púťou ako o dobrovoľnej obete 
Bohu – veď dávame svoj čas, 
peniaze, duševné i fyzické sily. 
V súčasnom svete myšlienka 
vedome si vybrať nepohodlie 
alebo sa zrieknuť bežného 
pohodlia je neprimeranou, 
nepochopiteľnou. Zvykli sme si 

Svetlo Máriino    2019 / 04



MEDŽUGORIE 2019
DUCHOVNÉ OBNOVY

DRAHÍ NAŠI PRIATELIA!

Pozývame vás na medzinárodné duchovné obnovy, ktoré sa 

uskutočnia v Medžugorí v roku 2019. 

29.05. – 1.06.2019     7. Medzinárodná duchovná obnova za život 

8.07. – 13.07.2019      24. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov 

6.11. – 09.11.2019      20. Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry  

seminár pôstu, modlitby a mlčania

22. 09. - 27. 09. 2019.  

Kontakt: Ondrej Valentin: +421 2 555 67 969;

+421903 712 534;  

e-mail: skristoftour@post.sk 

Viac informácií nájdete na našej stránke: 

www.svetlomariino.com
 

S radosťou vás pozývame! 

Oznamy
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KTO SME? Svetlo Máriino je modlitbové spoločenstvo. V duchu evanjelia 
a posolstiev Panny 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 pomáhať pri 
obnove života viery v našich farnostiach. 

Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá

modliť sa tri ružence denne;
rozjímať evanjelium 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.

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám  
poďakovať, 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.“ (25.06.2004)

SVETLO MÁRIINO
"Prinášať Ježiša – svetlo Máriino" 

Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať
časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com

Modlitbové skupiny SM
 
Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne 
stretávajú raz za týždeň. Spoločne sa 
modlia ruženec na úmysly Panny 
Márie, čítajú Sväté písmo, modlia sa 
za potreby blížnych. Stretnutie 
zakončia zasvätením sa Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie. 

Časopis vychádza od decembra 2004 každý mesiac potom, 
ako Panna Mária dá posolstvo 25-teho v mesiaci. 
Časopis rozosielame cez internet, vychádza v slovenčine, 
ruštine, ukrajinčine. Prostredníctvom časopisu „Svetlo 
Máriino“ sa spájame s modlitbovými skupinami 
v rôznych krajinách. Modlia sa s nami naši bratia a 
sestry na Slovensku, v Českej Republike, v Rusku, na 
Ukrajine,Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Nemecku, Rumunsku, Indii, USA.
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