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„Drahé deti! Toto je milostivý čas, čas 

milosrdenstva pre každého z vás. Deti moje, 

nedovoľte, aby vietor nenávisti a nepokoja 

vládol vo vás a okolo vás. Deti moje, vy ste 

pozvaní byť láskou a modlitbou. Diabol chce 

nepokoj a neporiadok, ale vy, deti moje, buďte 

radosťou zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý 

zomrel a vstal z mŕtvych za každého z vás. On 

zvíťazil nad smrťou, aby vám dal život, život 

večný. Preto, deti moje, vydávajte svedectvo a 

buďte hrdí, že ste v ňom vzkriesení. Ďakujem 

vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2019

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja



Mária si na svadbe v Kane Galilejskej prvá 
všimla, čo chýba. Tak vyšla v ústrety pozvaným 
hosťom, že presvedčila svojho Syna, aby „zmenil“ 
Božie plány. Ježiš na jej prosbu odpovedá: „Ešte 
neprišiel môj čas“, ale nakoniec aj tak urobil prvý 
zázrak. 

Mária sa stiahne a slávu prenechá Ježišovi. Panna 
Mária nerobí zázrak, ale povzbudí Syna, aby pozeral 
na naše potreby s milosrdenstvom, hoci si to nezaslú-
žime a Božia vôľa neplánovala dovoliť toľko milosti.

Keďže nám Ježiš daroval Najsvätejšiu Pannu ako 
Matku, obohacuje jej milosrdné materinské srdce, 
aby vždy mala súcit k utrpeniam svojich detí. 

Panna Mária je vyvolená byť nástrojom milosrden-
stva, pretože žila vo viere. Nie vo viere osvietenia, 
ale v takej viere, ktorá sa jej celej zmocnila – jej vôli a 
lásky k Bohu. Mária sa vo svojom chválospeve ra-
duje: „Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými 
čo sa ho boja“ (Lk 1, 50). Zakúsila silu, všemohúcnosť a 
hĺbku Božieho milosrdenstva a túžby pomôcť aj nám 
zakúsiť premieňajúcu silu samotného Boha. 

Všetci potrebujeme Božie milosrdenstvo, pretože 
sme všetci ranení hriechom, svojím vlastným alebo 
hriechom našich blížnych. Osobitným spôsobom 
nám silu svojho milosrdenstva daroval vo svätej 
spovedi. Svätá spoveď je jediné miesto na svete, kde 
môžeme zakúsiť Boha milosrdenstva, lásky a dobro-
ty. Môžeme zakúsiť Boha, ktorý nás neodsudzuje, ale 
ide až na smrť na kríži, na ktorom nám ukazuje, čo 
všetko je pripravený podstúpiť kvôli nám, aby sme 
mohli zakúsiť oslobodenie od ťarchy hriechu, uzdra-
venie a slobodu. 

Boh vidí to, čo ja nevidím. On vidí, kým sa môžem 
stať a byť silou jeho milosti, silou jeho Vzkriesenia. 
Mnohí si myslia, že rozprávanie o Božom milosrden-
stve relativizuje ľudskú hriešnosť, že človeka nechá-
va takým, akým je, že ohrozuje Božiu spravodlivosť. 

TOTO JE ČAS MILOSTI
PRE KAŽDÉHO Z VÁS

Panna Mária darovala svetu Božieho Syna a 
teda milosrdenstvo, pretože skrze ňu Boh daruje 
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. Ježiš 
dovoľuje Márii, aby sa skrze ňu naplnil akt milo-
srdenstva už pri jeho prvom verejnom zázraku. 
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páter Ljubo Kurtovič, OFM

Božie milosrdenstvo pozýva k pokore, k obráteniu. 
Spravodlivosť uzdravuje pýchu, pretože keď sa 
porovnáme s Božou spravodlivosťou, vidíme ako 
veľmi sme biedni a stávame sa pokornými. Božie 
milosrdenstvo nedovoľuje zotrvávať vo falošnej 
pokore. Aká je to falošná pokora? Vo falošnej pokore 
sa človek zmieruje sám so sebou, so svojím hriešnym 
stavom hovoriac: „Taký som a nemôžem sa zmeniť. 
Spása nie je pre mňa, som priveľmi hriešny a inak to 
nejde.“ Falošná pokora je vonkajšia sebaľútosť. Vo 
falošnej pokore človek ostáva sám v sebe. Boh nechce 
falošný pokoj našej sebalásky, ale nás pozýva k nepo-
koju obrátenia, ktorý vedie k pravému pokoju. A 
pravý pokoj vychádza z obrátenia: vychádzať zo 
seba a prichádzať k Bohu, ktorý vo svojom milo-
srdenstve vždy vychádza zo seba a prichádza k nám. 

Božie milosrdenstvo je také zázračné, že vždy dá 
viac ako hriech. Nie je to pozvanie, aby sme hrešili, 
ale je to pozvanie, aby sme sa otvorili Božiemu 
milosrdenstvu, ktoré odpúšťa oveľa viac ako mô-
žeme zhrešiť.

Prosme Máriu, Matku milosrdenstva, aby nám 
vyprosila skúsenosť hojnosti milostí. 

ZASVÄCUJÚCA MODLITBA MATKE LÁSKY,
DOBROTY A MILOSRDENSTVA 

Ó, Matka moja, Matka dobroty lásky a 
milosrdenstva, nesmierne ťa milujem a úplne sa ti 
oddávam. Svojou dobrotou, láskou a milosťou ma 
zachráň. Chcem ti patriť. Nesmierne ťa milujem a 
túžim po tom, aby si ma ochraňovala. Zo srdca ťa 
prosím, Matka dobroty, daj mi svoju dobrotu, aby 

som ňou získala nebo. Prosím ťa pre tvoju 
nekonečnú lásku, daj mi tú milosť, aby som 

vedela každého milovať tak, ako si ty milovala 
Ježiša Krista. Prosím ťa aj o milosť, aby som 

dokázala mať pre teba porozumenie. Úplne sa ti 
oddávam a prosím ťa, aby si bola so mnou na 

každom mojom kroku, lebo ty si milostiplná. A 
chcem, aby som nikdy nezabudla na tieto milosti. 

Keby som ich však niekedy stratila, potom ťa 
prosím, vráť mi ich! Amen.

Modlitba nadiktovaná Jelene Vasiljovej 19.4.1983.
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Buďte
láskou a modlitbou
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Nachádzame sa vo veľkonočnom období v čase milosti a 
milosrdenstva. Radujeme sa z Božieho víťazstva. V kostoloch odzváňa 

Kristus vstal z mŕtvych. Kráľovná pokoja nás však upozorňuje, aby 
sme nedovolili vetru nenávisti a nepokoja vládnuť v nás a okolo nás i 
to, že diabol chce nepokoj a neporiadok. Je dobre o tom vedieť, čo sa 
deje, odkiaľ pochádza zlo a nazvať ho po mene. Niekedy je zlo veľmi 

hlučné. Láska je tichá, nerobí hluk, to však neznamená, že jej niet. 
Láska je silnejšia ako všetko zlo. Dôkazom je Ježišovo zmŕtvych-

vstanie. Panna Mária sústreďuje náš pohľad na tento cieľ.

„Drahé deti, pozvaní ste byť láskou a 
modlitbou.“ I dnes nás týmto učí, aby 
sme nezachádzali do hĺbky našich 
ťažkostí, ale jednoducho ich odovzdali 
Bohu. Dôverovali viac Bohu. 

Pán Ježiš svätej Faustíne povedal: „Ak 
je duša naplnená ohňom mojej čistej 
lásky, vtedy sa všetky ťažkosti rozplynú 
ako hmla v lúči slnka, boja sa začínať si 
s takou dušou a všetci protivníci sa 
obávajú niečo si s ňou začať, lebo cítia, 
že táto duša je silnejšia ako celý svet.“ 

Vo svetle týchto slov si môžeme 
predstaviť Ježišov i Máriin život i 
svedec-tvá zástupov svätých, ktorí ich 
nasledujú. Napriek všetkým ťažkostiam 
a pokušeniam,  stále platí, že modlitbou 
a láskou sa víťazí i nad tým, čo sa nám 
zdá ľudsky nemožné. Toľkokrát 
počujeme v posolstvách Kráľovnej 

pokoja, že večný život v nebi sa získava 
modlitbou a láskou.

„...Modlite sa a milujte, drahé deti! S 
láskou môžete urobiť aj to, čo sa vám 
zdá nemožné...“ Viem, že vám je ťažko, 
pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. 
Deti moje, treba ju rozbiť modlitbou a 
láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, 
nebojí sa, má nádej a milosrdnú lásku, 
vidí svetlo a vidí môjho Syna...“ Moje 
materinské srdce si praje, aby ste vy, 
apoštoli mojej lásky, boli maličkými 
svetlami sveta; aby ste svietili tam, kde 
chce zavládnuť tma; aby ste svojou 
modlitbou a láskou ukazovali pravú 
cestu, aby ste zachraňovali duše...“ 
„Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet 
na lepšiu cestu a láska zavládne svetu...“ 
„Buďte modlitbou a láskou pre všetkých 
tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho 



lásky...“ „Láskou dosiahnete všetko, aj to, 
čo pokladáte za nemožné...“ „Len láskou 
a modlitbou, deti moje, môžete žiť tento 
čas, ktorý je vám daný na obrátenie.“

Panna Mária nás pozýva modliť sa za 
dar Božej lásky. Keď máme Božiu lásku, 
máme všetko. Svätý Pavol v liste 
Korinťanom v  hymne na lásku 
uzatvára: „a tak ostáva viera, nádej, 
láska, tieto tri; no najväčšia z nich je 
láska“.

Vizionárka Marija raz na otázku, 
ktoré posolstvo Panny Márie je 
najkrajšie, odpovedala: „Dávam ti svoju 
lásku, aby si ju mohla dávať druhým!“

Ale zároveň je to aj najťažšie 
posolstvo. „Zažiť krásu lásky Panny 
Márie a vedieť, že táto láska je darom, je 
v živote to najkrajšie. No keď sa 
pokúšam milovať druhých a dať im túto 
lásku, je to tak ťažké, že sa často hanbím 
za svoju nedostatočnú lásku v porovnaní 
s materinskou láskou Panny Márie. 
Každý deň sa modlím, aby som mohla 
byť stále viac otvorená láske Panny 
Márie a aby som ju mohla odovzdávať 
každému človeku. Modlím sa za 
druhých, aby boli schopní pocítiť túto 
lásku a šíriť ju ďalej.“

Nechajme sa oduševniť Pannou 
Máriou pre Božiu lásku, zjednotení na 
modlitbách s ňou môžeme zastaviť zlo.

7
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Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme ti 

za to, že môžeme 

zakusovať tvoju lásku i 

vďaka Máriiným 

zjaveniam. Ďakujeme ti za 

všetkých, ktorí na jej 

príhovor otvorili svoje 

srdce a začali milovať a 

modliť sa. I dnes 

zjednotení na modlitbách s 

ňou prosíme, daj nám svoju 

lásku. Nech tvoja láska a 

milosrdenstvo pôsobí a 

vstáva z mŕtvych tam, kde 

vládne vietor nenávisti a 

nepokoja. Daj, nech tvoja 

láska zvíťazí. Amen.

8

Úvahy pre modlitbové skupiny

Terézia Gažiová



Vzkriesený
25.4.2018

„Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste 

v životných skúškach boli vždy silní a v 

modlitbe verní a vytrvalí. Pretože vás Ježiš 

svojimi ranami spasil a zmŕtvychvstaním dal 

nový život.“

25.8.2008

„Vy buďte tí, ktorí sa kajajú a svojím 

životom budú svedčiť, milovať, odpúšťať a 

prinášať radosť Zmŕtvychvstalého do tohto 

sveta, kde môj Syn zomrel a kde ľudia necítia 

potrebu, aby ho hľadali a odkrývali vo 

svojom živote.“

25.3.2009

„V tomto jarnom čase, keď sa všetko 

prebúdza zo zimného spánku, zobuďte aj vy 

svoje duše modlitbou, aby boli pripravené 

prijať svetlo Zmŕtvychvstalého Ježiša.“

25.10.2011

„Pozerám na vás a vo vašich srdciach 

nevidím radosť. Dnes vám chcem dať radosť 

Zmŕtvychvstalého, aby vás on viedol a objal 

svojou láskou a nežnosťou.“
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Naše spoločné modlitbové
stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 04.05.2019.

Tento mesiac sa budeme
modliť na úmysly Panny Márie.

Prvá sobota v mesiaci



SLAVKO BARBARIĆ OFM 

KRÍŽOVÁ CESTA NA DEŇ PÔSTU
(pokračovanie, začiatok v predchádzajúcom čísle)
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JEDENÁSTE ZASTAVENIE:

Pána Ježiša pribíjajú na kríž

- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Blíži sa koniec tvojho umučenia, ale máš pred sebou ešte najťažšie okamihy. 

Rozsudok znel: smrť na kríži – preto nasledovalo ukrižovanie. Ani jedno srdce 

nikdy neprecíti celú bolesť, ktorú si pretrpel, keď ti vojaci ostrými klincami 

pribíjali ruky a nohy na drevo kríža. Aj tento strašný okamih si s láskou obeto-

val za nás všetkých, za celý svet, aby Otec silou tvojho utrpenia oslobodil svet 

od násilia a zabíjania, a tým si sa stotožnil so všetkými obeťami násilia na tomto 

svete. Aj ten ťažký okamih si využil, aby si znova s láskou obetoval svoj život za 

nás. Vďaka ti, môj Ježišu, ukrižovaný Spasiteľ. 

Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za všetkých surovcov a násilníkov, 

ktorí svoj stav, moc aj peniaze zneužívajú a iných pribíjajú na rôzne kríže, aby 

museli trpieť, prežívať rozhorčenie a nenávisť, pre ktoré sú schopní pomstiť sa 

a odplácať zlo zlom. Modlím sa a postím za všetkých násilníkov, aby spoznali 

svoj hriech a hriešne správanie, za všetkých, ktorí svojím správaním odnecovali 

a podnecujú spory v rodinách, v Cirkvi a vo svete, za všetkých, ktorí rozpú-

tavali vojny a vojnové pustošenia, za všetkých, ktorí voči deťom, chorým, chu-

dobným, nevinným a nevládnym páchajú násilie. Daj im milosť, aby si priznali 

svoje násilnosti, aby sa obrátili k tebe, Bohu pokoja, lásky a odpúšťania, a nech 

sa stanú tvorcami pokoja. Obetujem tento deň pôstu a modlitby aj za všetky 

obete rodinného násilia, ako aj násilia v Cirkvi a vo svete, aby odpustili a podali 

ruku na zmierenie všetkým, čo im akokoľvek spôsobili zlo. Nech sa zastavia 

údery nenávisti, závisti, žiarlivosti, škodoradosti, ktorými tak ľahko iných pri-

bíjame na kríž! 

Nech sa zastaví závisť, pýcha, zlosť, lenivosť a každé iné zlo.  Silou svojho 

Ducha miernosti a pokoja zastav, Ježišu, všetky druhy násilia, aby tvoje kráľo-

vstvo lásky a pokoja došlo k všetkým ľuďom.  Zastav každé vojnové vyčíňanie, 

nech zaniknú vojny, nech k všetkým ľuďom dôjde tvoje kráľovstvo. Obetujem ti 
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tento pôst a modlitbu za všetkých, čo sú v pokušení páchať násilie voči svoj-

mu alebo cudziemu životu. Nech celým srdcom a celou dušou slúžia tebe jedi-

nému a dobrému, spravodlivému a opravdivému, aj sebe navzájom s láskou.

 (V tichosti obetuj násilie, ktoré iní spáchali voči tebe, aj to, ktoré si ty 

spáchalvoči iným; modli sa, žiadaj odpustenie, aby v každom srdci zavládol 

pokoj!)

 Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

- Zmiluj sa nad nami, Pane!

- Zmiluj sa nad nami!

 

S tebou cítim svoju bolesť,

tým chcem svoju dušu povzniesť,

umučenie precítiť.

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

DVANÁSTE ZASTAVENIE:

Pán Ježiš zomiera na kríži

- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Ježišu, Baránok Boží, visíš na kríži pribitý. Zjav mi svoju lásku, ktorá ťa pri-

viedla k tomuto okamihu, keď si takto dal svoj život za moje spasenie. Nech aj 

ja odpoviem láskou, nech tvoja láska bude opätovaná. Teba, zomierajúceho 

Pána, prosím najprv o lásku, lebo bez lásky nemôžem preniknúť do tajomstva 

tvojho umučenia a smrti. Nech moja duša i srdce a celé moje vnútro budú 

otrasené týmto výjavom: Syn Boží je za mňa ukrižovaný medzi dvoma zloči-

ncami, krváca a trpí vysmievaný, potupený, ponížený, na pokraji síl, s náma-

hou vyslovuje slová modlitby, volá Otca, prosí o odpustenie, odovzdáva 

matku učeníkovi a učeníka matke, a s výkrikom k Otcovi zomiera!

(Zastav sa, zostaň v tichu. Pred veľkými udalosťami sú slová bezmocné. 

Súciť, buď s Máriou, ktorá všetko prežíva s materinskou láskou! Potom sa 

modli!) 

Obetujem ti, môj mŕtvy Spasiteľ, tento deň pôstu a modlitby, aby mi láska 

otvorila oči a videl som, uši a počul som, čo všetko sa stalo v tom okamihu. 
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Nech teraz v mojom srdci zaznie tvoja bolesť, tvoja modlitba, tvoje slovo od-

pustenia a nech zmení môj život. Nech vo mne zomrie všetko, čo stojí v ceste, 

aby som sa celkom odovzdal do Otcovej vôle. Zriekam sa hriechu a každého 

zla a ty ma silou pôstu a modlitby svojou obetou osloboď, aby som sa mohol 

obetovať s tebou za svoje spasenie i spasenie celého sveta. 

Daj vnútornú silu všetkým, ktorí sú teraz ukrižovaní, lebo sa odovzdali 

silám zla – nech sa oslobodia. Daj silu všetkým, ktorí sú ukrižovaní preto, že 

iní sú nespravodliví, chamtiví, mocichtiví, lebo nenávidia a pribíjajú na kríž 

svojím násilím všetko okolo seba. Nech zomrie zlo a povstane dobro, nech 

zomrú všetky nepokoje a zrodí sa pokoj, nech zomrie beznádej a zrodí sa ná-

dej. Nech sa všetko na dobré obráti.

 (Obetuj v tichosti všetko, o čom vieš, že sa musí stratiť z tvojich rečí a 

správania, spomeň si na tých, ktorých si ty pribil na kríž, a oni pre teba visia, 

a pros za silu odpúšťať! Pros za zomierajúcich a za všetkých, ktorí nemôžu 

odpustiť tým, ktorí im zámerne alebo nechtiac zabili niekoho blízkeho, aj za 

tých, čo vraždili nenarodené deti alebo spolupracovali pri ich zabíjaní!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

- Zmiluj sa nad nami, Pane!

- Zmiluj sa nad nami!

 

S tebou, Matka bolestivá,

duša moja vierou živá

pod krížom chce žalostiť.

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

TRINÁSTE ZASTAVENIE:

Pána Ježiša skladajú z kríža

- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Mária, bolestná Matka, keď si Bohu pri Zvestovaní povedala: „Nech sa mi 

stane podľa tvojho slova,“ ani si netušila, čo všetko ťa čaká v budúcnosti, ale 

si aj v tom okamihu v hĺbke svojho žiaľu zopakovala: „Otče, nech sa mi stane 

podľa tvojho slova!“ Kto môže pochopiť bolesť matkinho srdca, keď sa bez-

mocne pozerá na mučenie, ukrižovanie, na Syna visiaceho na kríži a na jeho 

smrť? A to všetko si prežila, trpela a milovala, iste si sa modlila s ním a od-
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púšťala, keď on odpúšťal a prosil Otca, aby im odpustil. Vďaka ti, Mária, za 

tvoju lásku a utrpenie so svojím Synom Ježišom pre nás. V bolesti si sa stala 

našou matkou a útechou všetkých, ktorí trpia, útechou smutných, nádejou 

tých, ktorí nádej stratili. Aj ty si sa naučila trpieť a chápeš naše utrpenia. Vďa-

ka ti.  Kým sa budem usilovať prežívať tvoj odkaz, obetujem ti dnes tento deň 

pôstu a modlitby za seba, chcem sa oslobodiť od všetkého, čo mi stojí v ceste, 

aby som sa ti celkom zasvätil a bol som celkom tvoj. Zasväcujem ti svoju mi-

nulosť, prítomnosť i budúcnosť, aby si mi pomohla zostať verným. Zasvä-

cujem ti všetky rodiny, rodičov s deťmi, všetky vdovy, siroty, mládež, celú 

Cirkev a svet. 

Obetujem ti tento pôst a modlitbu za všetky tvoje úmysly i za víťazstvo 

tvojho Nepoškvrneného Srdca.  

(V tichosti sa rozprávaj s Pannou Máriou o sebe, o svojich plánoch, ťažko-

stiach, sklamaniach, problémoch, ako by si hovoril s matkou!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

- Zmiluj sa nad nami, Pane!

- Zmiluj sa nad nami!

 

Kriste, keď zo sveta vyjdem,

nech skrz tvoju matku prídem

do víťazstva slávneho

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.

ŠTRNÁSTE ZASTAVENIE:

Pána Ježiša pochovávajú

- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Mária, na Kalvárii si zostala takmer sama. Iba niekoľko tvojich priateliek a 

priateľov sa tam s tebou delilo o tvoju bolesť. Teraz ti pomôžu, aby si uložila 

svojho Syna do hrobu, ktorý si pripravil jeden z priateľov. Keď si ho niesla do 

hrobu, iste si si spomenula na všetko, čo tvoj Syn hovoril a robil, jeho dobrotu 

a lásku a tvoje srdce bolo v tej chvíli ešte smutnejšie. Musela si sa aj čudovať, 

ako môžu byť ľudia takí, ale sklamanie ti nepreniklo do duše. Ďakujem ti za 

tvoju lásku, ktorá bola silnejšia než útoky nenávisti, za tvoju vieru, ktorá bola 

silnejšia než nedôvera v Boha, ktorý to všetko dopustil, i za nádej, ktorú si 
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nestrácala ani vo chvíli, keď ste kládli náhrobný kameň, a tak oddelili tvojho 

Syna od denného svetla a sveta živých. Teraz sa chcem s tebou ešte raz 

poďakovať tvojmu Synovi, že prišiel na túto zem plnú utrpenia, za jeho 

prebývanie medzi nami hriešnymi, za všetko, za čo iní neďakovali.

 Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby, aby som vo všetkom objavoval a 

uskutočňoval Otcovu vôľu a raz pokojne prijal smrť a čakal na nový život. 

Obetujem pôst a modlitbu aj za všetkých, ktorí zblúdili zo správnej cesty, 

chodia po zlých chodníkoch a nemyslia na svoj koniec, za všetkých, ktorí 

neveria vo víťazstvo nad smrťou, ktorí vidia koniec života v okamihu smrti, aj 

za všetkých, čo neveria vo večný život a nepripravujú sa vážne na chvíľu 

prechodu z tohto sveta. 

 (Zasväť okamih svojej smrti cez Máriu Ježišovi, pros za šťastnú a 

dôstojnú smrť, za všetkých, ktorí budú pri tebe v tej chvíli, za umierajúcich!)

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

- Zmiluj sa nad nami, Pane!

- Zmiluj sa nad nami!

 

Kriste, keď zo sveta vyjdem,

nech skrz tvoju matku prídem

do víťazstva slávneho

 

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v srdce vtlač.



Volám sa Ursula Herberg, 
som z Nemecka a v roku 2009 
som bola v Medžugorí uz-
dravená z rakoviny pankreasu. 
Mám päťdesiatdva rokov, som 
vydatá, mám 8 deti a z toho sú 
dve v nebi. Tri dcéry sú už 
vydaté, takže som hrdou starou 
mamou siedmym vnúčatám. 
Chcem sa s vami podeliť o tom, 
čo mi urobil Boh.

Všetko sa začalo v auguste 
2008. Stále som mala zvýšenú 
teplotu, bola som veľmi 
unavená, že som ledva 
dokázala prejsť z obývačky do 
kuchyne, a potom som musela 
dlho oddychovať. Šestnásť dní 
som strávila v nemocnici, kde 
mi robili rôzne vyšetrenia. 
Niekedy mi bolo o niečo lepšie, 
ale na jar 2009 všetko začalo 
odznova: zvýšená teplota, 
únava, nové vyšetrenia. Po 
jednom tomograckom 
vyšetrení  mi našli nádor na 
pankrease. Mala som veľký 
strach, keďže  ročne zomiera 
90% pacientov s touto 
diagnózou, a mnohí už do 3 
mesiacov. Týždeň som bola 
smutná a ustarostená, ako sa s 
tým vyrovná moja rodina. 
Potom som sa úplne upokojila a 
dokonca som našla aj stratenú 
radosť. Prosila som o Božiu 
pomoc a ochranu pre svoju 
dráhu rodinu. Už som sa viac 
nebála toho, čo ma čaká. Boh 
mi dával veľkú silu, aby som to 
všetko dokázala uniesť. V 
úplnej dôvere a z celého srdca 

som mohla povedať: Bože, nech 
sa stane tvoja vôľa, Ježišu, 
dôverujem ti. Bola som si úplne 
istá, že Ježiš bude so mnou, že 
mi pomôže, keď budem 
prijímať ožarovanie alebo keď 
budem mať veľké bolesti. Moja 
rodina, priatelia I mnohí blízki 
ľudia sa za mňa modlili. Zo 
srdca im ďakujem a zvlášť 
veľká vďaka patrí Božej Matke. 
Bola som si istá, že ak mám 
zomrieť, môžem Bohu povedať, 
že som úplne pripravená. 
Chcela som len plniť jeho vôľu. 
Čaká ma jeho pokoj a jeho 
sláva, a pripravovala som sa na 
to s veľkou vďačnosťou. Ale 
Boh mal v pláne niečo iné.

Odložené vyšetrenie
7. mája 2009 som znovu išla 

na vyšetrenie, aby dokázali 
lokalizovať humor, ale zrušili 
ho, pretože na predošlých 
vyšetreniach mi zranili hrdlo. 
Vyšetrenie sme presunuli o 
týždeň neskôr, keď sa hrdlo 
trochu zahojí. Malo to byť 14. 
mája. Ale už dávnejšie sme s 
mužom plánovali v tom čase 
púť do Medžugoria. Odchod 
mal byť 19. mája. Poprosila som 
lekára, aby vyšetrenie odložil, 
až kým sa nevrátim. Rozhodla 
som sa nepovedať mu, že letím 
do Medžugoria. Lekár mi 
vysvetľoval, nakoľko je to 
vážna choroba, aké mám 
možnosti a vôbec mi neradil 
niekde cestovať. Ale ja som do 16

Len som chcela
plniť Božiu vôľu

Svedectvo



konať jeho vôľu a prijať svoju 
chorobu. Už som ju prijala, ale 
prosila som o silu niesť ju. 
Okrajovo som sa modlila aj za 
uzdravenie tela, ale naozaj len 
okrajovo. Telesné uzdravenie 
nebolo pre mňa najdôležitejšie.

Nádor zmizol
Potom, čo mi 6 dní bolo 

veľmi zle, 26. mája som so 
svojím manželom pomaly vyšla 
na Vrch zjavenia. Z púte som sa 
domov vrátila posilnená. 
Odniesla som si Boha so sebou 
domov. Doma sme spoločne s 
celou rodinou oslávili sviatok 
Zoslania Ducha Svätého. 
Druhého júna mi náš farár dal 
pomazanie chorých, ktoré bolo 
pre mňa veľmi dôležité. 3. júna 
som bola prijatá do nemocnice. 
Dosť som bola znepokojené, 
pretože to nebola jednoduchá 
vec. Keď mi lekár urobil 
vyšetrenie – endoskopický 
ultrazvuk – nádor už nemohol 
viac nájsť. Verte či neverte, 
nádor tam už nebol. Keď som 
sa prebudila z narkózy a keď 
mi lekár povedal, že nádor tam 
nie je, nevedela som to 
pochopiť. Myslela som si, že 
možno sa zle pozrel, že ho 
prehliadol. Bola som 
ustarostená, pretože môj otec 
zomrel na rakovinu pankreasu. 
Lekár urobil ešte kontrastný 
ultrazvuk–ale nič nenašiel. 
Nádor tam už nebol. Bola som 
opäť zdravá, ale potrebovala 
som veľa času, aby som to 
všetko prijala. Ďakujem našej 
drahej Nebeskej Matke i nášmu 
milosrdnému Ježišovi.

Zdroj: Glasnik mira, jún 2011, č. 6
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Medžugoria musela ísť. Bola to 
moja druhá púť do 
Medžugoria. Lekárovi som 
povedala, že tá dovolenka je 
pre mňa veľmi dôležitá, 
pretože ak budem v nemocnici 
dlho ležať, spomienky na 
dovolenku mi dajú silu. Ak 
mám zomrieť, aspoň pred tým 
spolu so svojím manželom 
zažijem niečo pekné. Lekár ma 
presviedčal, že nebudem 
pokojná, že stále budem 
myslieť na nádor. Nakoniec 
som sa ho spýtala, čo by on 
urobil na mojom mieste nie ako 
lekár, ale ako pacient. Po 
krátkom zamyslení mi povedal, 
aby som s rodinou ešte oslávila 
sviatok Zoslania Ducha 
Svätého a do nemocnice prišla 
až 3. júna.

Veľmi som cítila Ježišovu 
prítomnosť

Do Medžugoria sme prišli so 
skupinkou pútnikov v noci 20. 
mája. Bolo mi veľmi zle. 
Prvýkrát som mala silné bolesti. 
Pýtala som sa, či sme sa dobre 
rozhodli. Cesta bola naozaj 
namáhavá. Každé ráno som išla 
na svätú omšu a večer na 
večerný modlitbový program. 
Na to som mala silu. Na 
Križevac a Podbrdo som 
nemohla ísť, pretože som 
nevládala. Veľmi mi to chýbalo. 
Ale bola som veľmi vďačná, že 
tu vôbec môžem byť. Veľmi 
silno som pociťovala Ježišovu 
prítomnosť, zvlášť počas 
svätého prijímania, adorácie a 
modlitby za uzdravenie. Každý 
večer som prosila Boha, aby ma 
uzdravil, ale v prvom rade som 
myslela na svoju dušu. Prosila 
som o milosť, aby som mohla 
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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 

08.07. – 13.07.2019      24. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov 

06.11. – 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.



STRETNUTIE ZA POKOJ
8. MODLITBOVÉ

Kontakt:   Zdenka  0907 579 742        Mária  0944 608 302
modlitbazapokoj.lutina@gmail.come-mail: 

25.05.2019
Ľutina

Bazilika Zosnutia presvätej Bohorodičky

      PROGRAM: 
10.00 - 14.00   ruženec, svedectvo, katechéza 
14.00 - 16.00   pauza
16.00 - 21.00   svedectvo, ruženec, liturgia, adorácia

v duchu posolstiev
Panny Márie v Medžugorí

Budú s nami:
Mons. Ján Babjak SJ
o. Miron Petenko, Terézia Gažiová
spolocenstvo Svetlo Máriino
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