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„Drahé deti! Dnes vás pozývam k novému životu. 

Nie je dôležité koľko rokov máte, otvorte svoje srdce Ježišovi, 

ktorý vás v tomto milostivom čase premení a vy sa ako príroda 

zrodíte pre nový život v Božej láske a otvoríte svoje srdce 

pre nebo a pre nebeské veci. Ja som ešte s vami, 

pretože mi to Boh dovolil z lásky k vám. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

 25. FEBRUÁR 2019, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 
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POZVANIE  
K NOVÉMU ŽIVOTU  

be. Týmto spôsobom sme skrze Ducha 

aj my Máriinými deťmi. Kto miluje Ježi-

ša, ten si zamiluje aj Máriu. Kto sa    

obráti na Máriu, toho privedie k Ježišo-

vi. Mária je bez Ježiša 

len obyčajnou, bezmoc-

nou ženou zo sveta. V 

ňom a skrze neho je Krá-

ľovnou sveta.  

Aj v tomto posolstve nás 

pozýva k novému životu, 

ktorý nosila vo svojom 

srdci a vo svojom materinskom lone. 

Pozýva nás, aby sme v tento darovaný 

milostivý čas – pôst prežili a zakúsili 

premenu srdca bez ohľadu na vek.  

Už od počiatku Cirkvi až do dnes 

sa Mária zjavuje a povzbudzuje          

nás k vernosti Ježišovi. Márii                      

nepreukazujeme len úctu, ale voláme ju 

aj o pomoc. Ježiš nás po-

vzbudil, aby sme prosili 

Máriu a s dôverou v jej 

lásku verili Bohu. Na kríži 

hovoriac apoštolovi Jánovi 

zanechal svoj testament: 

„Hľa, tvoja matka!“ A mat-

ke povedal: „Žena, hľa, 

tvoj syn!“ (porov. Jn 19, 26). 

V Máriinom lone pri Ježišovom 

vtelení sme sa stali údmi Ježišovho te-

la, a preto nás Ježiš všetkých vzal k se-

 V Katolíckej cirkvi má Mária, Ježišova matka, výnimočné miesto. Nielen preto, že ju 

nábožný ľud celé storočia prosí o príhovor, ale aj v oficiálnej liturgii Cirkvi dostala neu-

veriteľne vysoké miesto. Cirkev si na Máriu spomína početnými slávnosťami, sviatkami a 

spomienkami. 

Aj v tomto posolstve 

nás pozýva k novému 

životu, ktorý nosila 

vo svojom srdci a vo svojom 

materinskom lone 
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zomrieť, ale nevzdať sa. Len s takýmto 

rozhodnutím je možné zvíťaziť.  

„Vy sa ako príroda zrodíte pre no-

vý život v Božej láske“ – hovorí nám 

Panna Mária. Pôstne obdobie sa urči-

tým spôsobom zhoduje s jarným obdo-

bím, kedy sa príroda prebúdza k nové-

mu životu. Pôstne obdo-

bie je prebúdzanie bož-

ských koreňov v nás. 

Ako je potrebné obrezať 

rastliny, aby mohli pri-

niesť plod, tak je po-

trebné obrezávať a čistiť 

naše srdce, aby sme 

mohli silnieť. Každé ore-

závanie bolí, ale bez toho niet plodov.  

Dovoľme Panne Márii, aby nás 

viedla k skúsenosti slobody a pokoja, 

ktorý nám daruje Zmŕtvychvstalý Kris-

tus. 

Milostivý čas, ktorý je pred nami, 

obdobie veľkého pôstu, je naozaj mies-

tom boja. Počas veľkého pôstu sme po-

zvaní vojsť na púšť ako aj Ježiš, ktoré-

ho Duch viedol a diabol pokúšal. Na 

púšti hneď nestretneme Boha, ani Bo-

žiu útechu, ani premenu, ale stretneme 

nástrahy a pokušenia. Ako 

nás zlý pokúša? Najčastej-

šie nás pokúša pozemský-

mi dobrami, to znamená 

telom. Hovorí, že bohatstvo 

a sláva sveta, telo a maje-

tok sú jemu dané a jemu 

patria. Čoho sa nemôžeme 

zriecť, to nás viaže so zlým 

a skrze to má nad nami moc. Za všetko, 

čo chceš za každú cenu zadržať a mať 

na tejto zemi, zaplatíš svojou dušou zlé-

mu. Ak si zapredal svoju dušu, v pôste 

je nám darovaná možnosť vykúpiť ju. 

Vykúpiš sa tým, že budeš pripravený sa 

všetkého zriecť. To znamená, že pôst-

nym obdobím prechádzaš s vedomím, 

že si, ak to je potrebné, pripravený  

MODLITBA  

Panna Mária, ty, ktorá si žila život podobný nášmu životu, nauč nás 

bez strachu otvoriť svoje srdce Ježišovi, aby sme mohli zakúsiť božskú 

novosť, ktorú nám môže darovať iba on. Vypros nám tú slobodu a čistotu srd-

ca, ktorú máš ty, pretože si plná milosti. Ty, ktorá si blahoslavená, pretože si 

uverila všetkému, čo ti Pán povedal, vypros nám pevnú vieru, aby sme aj my 

sami mohli deň čo deň darovať svoj život Pánovi, 

aby sme mohli žiť ako milované a vďačné Božie deti. Amen. 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

Milostivý čas, ktorý je pred 

nami, obdobie veľkého 

pôstu, je naozaj miestom 

boja. Počas veľkého pôstu 

sme pozvaní vojsť na púšť 
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 Možno sa niekomu zdá, že je už príliš neskoro 

začať nový život a niekomu zasa, že je ešte príliš 

zavčasu. Niekomu sa to môže zdať nemožné alebo 

ťažké. Mária vidí náš zmätok a preto nás upokojuje: 

„Nie je dôležité koľko rokov máte – otvorte srdce 

Ježišovi.  

 „Ak sa niekto nenarodí zhora nemôže uzrieť 

Božie kráľovstvo“, povedal Ježiš Nikodémovi. Aj Ni-

kodém bol v rozpakoch preto mu vravel: „Ako sa 

môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže 

druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ 

Dostáva odpoveď tak ako my v dnešnom Máriinom 

posolstve – potrebné je jednoducho uveriť v Ježiša.  

J e d e n  z  n a j -

dôležitejších úmyslov, 

z a  k t o r ý  n á s          

Mária pozýva modliť 

sa, je modlitba za       

neveriacich, to je za 

tých, ktorí ešte 

nespoznali  Božiu 

lásku. 

 V Medžugorí sme svedkami toho, že v jej 

prítomnosti, pod jej vedením veľmi rýchlo spoznáva-

me Božiu lásku a začína sa nový život. Uveriť celým 

srdcom môžeme len tomu, koho milujeme, koho 

lásku sme spoznali. Prijmime jej materinské rady v 

posolstvách. I dnes nám pripomína, že je ešte s 

nami, pretože jej to Boh dovoľuje z lásky k nám. 

 Tajomné a mocné prežívanie prítomnej chvíle s 

           Kto verí v Ježiša, má nový život. To je pozvanie k obráteniu. Mária nás neúnavne 

volá – otvorte srdce Ježišovi. „Otvorte svoje srdcia a dovoľte Ježišovi, aby sa vo vás 

narodil, lebo iba tak, deti moje, budete môcť aj vy sami zažiť svoje nové narodenie a 

vydať sa s Ježišom vo svojich srdciach na cestu spásy.“ 
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ZRODÍTE SA PRE NOVÝ ŽIVOT 

Uveriť celým srdcom 

môžeme len tomu, 

koho milujeme, koho 

lásku sme spoznali 
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Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 

Ježišom je nový život a pokoj nášho srdca. Všetko 

sa začína našim rozhodnutím. My sa rozhodujeme 

pre koho sa otvoríme, ako prežijeme dnešný deň. Na 

prahu pôstneho obdobia a prichádzajúcej jari nás 

Mária privádza k podobenstvu prebúdzajúcej sa 

prírody. „Ako príroda i vy sa zrodíte pre nový život v 

Božej láske a otvoríte sa pre nebo a nebeské veci.“ 

  Otváranie pre 

Ježiša sa začína v 

modlitbe, v dôvernom 

rozhovore s ním. 

„Otvorte sa Bohu a 

odovzdajte mu všetky 

svoje ťažkosti a kríže, 

aby Boh všetko 

pretvoril na radosť. 

Otvorte mu svoje srdce a darujte mu všetko, čo je v 

ňom: radosti, smútok i choroby. Nech sa vám to 

stane časom milosti. Modlite sa, deti moje, a nech 

každý okamih patrí Ježišovi.“ 

 Otvárame sa tomu, koho milujeme a poznáme. 

Preto je jedno z najdôležitejších Máriiných posol-

stiev každý deň čítať Sväté písmo. „Otvorte svoje 

srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste cez svedectvá 

aj vy boli bližšie k Bohu.“  Rozjímaním Božieho 

slova spoznávame Ježiša viac, vždy odkrývame 

niečo nové, milujeme ho viac, posilňuje sa naša 

viera v neho. On nám povedal: „Kto ma miluje bude 

zachovávať moje 

prikázania.“ Ak sa 

nám to nedarí, 

pozvaní sme otvoriť 

sa Ježišovi v svätej 

spovedi. 

 „Otvorte svoje srdce, deti moje, vo svätej 

spovedi Bohu a pripravte si dušu, aby sa mohol vo 

vašom srdci znovu narodiť malý Ježiš... Otvorte svo-

je srdce Božiemu milosrdenstvu v tomto pôstnom 

Rozjímaním 

Božieho slova spoz-

návame Ježiša viac, 

vždy odkrývame niečo 

nové 

Cez stretnutie s Bohom v 

spovedi zanechajte 

hriech a rozhodnite sa 

pre svätosť 
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čase. Nebeský Otec chce zbaviť od otroctva hriechu 

každého z vás. Preto, deti moje, využite tento čas a cez 

stretnutie s Bohom v spovedi zanechajte hriech a rozhod-

nite sa pre svätosť. Urobte to z lásky k Ježišovi, ktorý vás 

všetkých vykúpil svojou krvou, aby ste boli šťastní a v 

pokoji“: povzbudzuje nás Mária. 

 Dobré skutky, milosrdenstvo, štedré a vystreté ruky       

otvárajú naše srdce 

pre Ježiša v blížnych. 

Centrom našej viery je 

otvoriť sa pre Ježiša v 

Eucharistii. V nej nás 

sám Ježiš posilňuje svojím telom a krvou. 

 Pôstom a zriekaním sa naše srdcia očisťujú a ot-

várajú sa viac pre Ježiša, posilňuje sa naša viera.  

„Dnes vás pozývam, aby ste pôstom a modlitbou prerazili 

cestu, ktorou chce môj Syn vojsť do vašich sŕdc.“ 

 Modlitba, pôst, Sväté písmo, svätá spoveď, Eucha-

ristia sú hlavné posolstvá Panny Márie, ktorými nás ve-

die k novému životu. Nový život s Máriou je večný život s 

Ježišom. 

 Ona má iba jeden jediný cieľ – priviesť nás k nemu. 

Centrom našej viery 

je otvoriť sa pre Ježiša v 

Eucharistii 

MODLITBA: 

Nebeský Otec ďakujeme ti, že ešte stále dovoľuješ 

Márii prichádzať medzi nás. Ďakujeme ti, že i pros-

tredníctvom jej zjavení a posolstiev môžeme spoz-

návať tvoju lásku k nám. Zasvätení a odovzdaní jej 

srdcu‚ ťa prosíme zošli na nás svojho ducha, aby 

nám pomohol otvoriť srdce pre nový život s Ježišom. 

Odovzdávame ti tých, ktorí ešte nespoznali tvoju 

lásku a prosíme ťa dotkni sa nás, premeň nás v 

tomto milostivom čase, aby sme sa narodili 

pre nebo a nebeské veci. Amen. 

(Terézia Gažiová) 
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„Drahé deti! Osobitným spôsobom vás chcem dnes 

pozvať k obráteniu. Nech sa od dnes začne 
nový život vo vašom srdci...“ (25.03.2011) 

NOVÝ ŽIVOT 

„Máte 

veľkú milosť, 
že ste pozvaní 

k novému životu 
skrze posolstvá, 

ktoré 
vám dávam...“ 
(25.10.2018) 

„Modlite sa, deti moje, spovedajte sa a začnite nový život v milosti. 

Rozhodnite sa pre Boha a on vás povedie k svätosti a kríž sa vám stane 
znakom víťazstva a nádeje...“  (25.03.2018) 

„Vy ste vzácni a ja vás, deti 

moje, pozývam 
k svätosti, k večnému 

životu. Buďte si preto ve-
domí, že tento život 

je pominuteľný. 
Milujem vás a pozývam vás 

k novému životu obráte-
nia...“  (25.05.2014) 

„V tomto milostivom 
čase vás všetkých pozývam, 

aby ste 
otvorili svoje srdcia Božiemu 
milosrdenstvu, aby ste pros-
tredníctvom modlitby, poká-

nia a rozhodnutia pre 
svätosť začali nový život. 

Tento jarný čas vás vo 
vašich myšlienkach a 

srdciach povzbudzuje k no-
vému životu, k ob-

nove...“ (25.03.2017) 
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Naše spoločné modlitbové 

stretnutie sa uskutoční  

 

v sobotu, 02.03.2019. 

 

V tento mesiac sa  

budeme modliť 

 

za skúsenosť Božej lásky, 

ktorá uzdravuje, lieči a oslo-

bodzuje od každého zla 
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KRÍŽOVÁ CESTA 

NA DEŇ PÔSTU 

vstať a ísť za tebou. Obetujem ti aj tých, 
ktorých som obviňoval vo svojich pá-

doch, ako aj celú zatrpknutosť, ktorá sa 
proti nim nahromadila v mojom srdci. 

Daj, Pane, aby som silou pôstu a mod-
litby vstal a nasledoval ťa. 

Svoj pôst a modlitbu obetujem aj 

za všetkých, ktorí padali preto, že som 
nebol silný, a na ktorých som zvaľoval 

vinu pre svoju zlosť a hriešnosť. Daj im 
milosť, aby vstali, odpustili mi, aby sme 

v pokoji a jednote vzájomne niesli svoje 
bremená, aby sme vstali po pádoch a s 
tebou pokračovali po tvojich cestách. 

 (Obetuj Pánovi svoju situáciu, 
svoje pády, tých, pre ktorých si padol a 

ktorí zapríčinili tvoje pády, ale aj s vďač-
nosťou spomeň tých, čo ti pomohli vstať 

a ktorým si ty pomohol vstať.) 
  

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu. 

 - Zmiluj sa nad nami, Pane! 
- Zmiluj sa nad nami! 

  
Jak trúchlila a kvílila, 

keď na kríži uvidela 
muky Syna milého. 

 

Svätá Matka, Krista rany,  
ktorými bol doráňaný, 

hlboko mi v srdce vtlač. 
 

TRETIE ZASTAVENIE: 

Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom 

 - Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Ďakujem ti, Ježišu, lebo viem, že 
si dobrovoľne a s láskou prijal kríž, ale 

si fyzicky už natoľko zoslabol, že si pod 
ním padol. Nehneval si sa na tých, čo ti 

dali kríž na plecia, ani si im nevyčítal 
svoj pád, ale prijal si tento okamih s 
láskou k nám: aby sme mohli vstať, 

keď padneme, aby sme nezostali pod 
krížom, keď nás pritlačí na zem, aby 

sme neodsudzovali tých, čo sa tešia 
nášmu pádu. Vďaka ti. 

 V tento deň pôstu a modlitby daj 
mi milosť, aby som vstal vedomý svo-
jich pádov a svojho správania pri pá-

doch. Daj mi milosť, aby som pochopil, 
že preto som tak často a ľahko padal, 

lebo som sa dosť nemodlil a nepostil, 
zostal som bez vnútornej sily, a aby 

som sa dnes znova rozhodol pre pôst a 
modlitbu. 

 Obetujem ti všetky situácie, keď 

som padal strácajúc lásku, vieru, ná-
dej, pokoj, trpezlivosť, dobrotu, milosr-

denstvo, ako aj všetky následky týchto 
pádov vo svojom srdci, ktoré mi bránia 
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ŠTVRTÉ ZASTAVENIE: 

Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou 

 - Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 
- Lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Ježiš a Mária, Syn a matka, stretli ste sa na krí-

žovej ceste. Vaše čisté, dobré a pokorné srdcia, ktoré 

nikdy neboli poškvrnené zlom, hriechom, pýchou, se-

bectvom, ešte väčšmi zasiahlo utrpenie a žalosť. Stret-

nutie bolo plné lásky, nádeje, viery, porozumenia, sú-

citu. Stretnutie, pri ktorom si ďalej niesol kríž, 

a nebol odvolaný rozsudok smrti, a predsa bolo stret-

nutím útechy, povzbudenia, opätovného odovzdania 

sa Otcovej vôli aj pripravenosti celkom ju splniť. Vďa-

ka ti, Ježišu, za stretnutie s Máriou! Vďaka ti, Mária, 

za stretnutie s Ježišom! 

  V tento deň pôstu a modlitby myslím na stretnu-

tia v rodinnom kruhu so svojimi rodičmi, bratmi, ses-

trami, deťmi, mužom, ženou, nevestou, svokrou 

a inými príbuznými. Ďakujem za všetky pekné 

a dobré stretnutia, ale obetujem ti aj všetky tie, ktorý-

mi ma iní obťažovali, a ktorými som ja obťažoval 

iných. Obetujem svoj pôst a modlitbu za vyliečenie 

rán, ktoré spôsobila naša pýcha, sebectvo, netrpezli-

vosť, neschopnosť odpúšťať, nedostatok lásky 

a vzájomnej otvorenosti. Nech sa pôstom a modlitbou 

naše srdcia uspôsobia pre lásku a odpúšťanie, milosr-

denstvo a pochopenie, poslušnosť a úctu. Obetujem 

svoj pôst a modlitbu aj za všetkých, ktorých srdcia 

uviazli v materiálnych veciach, zotročené alkoholom, 

drogami, neverou, neposlušnosťou. Nech do všetkých 

rodín zavíta pokoj. 

 (Teraz v tichosti obetuj Pánovi svojich rodičov a iných 

z rodiny; poďakuj, modli sa, odpusť a hľadaj silu na 

odpustenie!) 

  

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu. 

  

-   Zmiluj sa nad nami, Pane! 

-   Zmiluj sa nad nami! 

  

Ktože by s ňou nezaplakal, 

ktože by sa nenaľakal, 

vidiac Matku skľúčenú? 

  

Svätá Matka, Krista rany,  

ktorými bol doráňaný, 

hlboko mi v srdce vtlač. 
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 S vďačnosťou si, Ježišu, dal svoj 

kríž Šimonovi a on ho chvíľu niesol. 

Aké je príjemné, keď sa nájde ktosi, kto 

chce pomôcť, vziať kríž! Ty si prišiel po-

môcť všetkým a teraz prijímaš pomoc 

od Šimona. Vďaka ti, Ježišu! Vďaka ti, 

Šimon, za dobrý skutok môjmu Spasi-

teľovi! 

  Dnes ti, Ježišu, obetujem svoj pôst 

a modlitbu, aby si mi očistil srdce od 

sebectva, pýchy, chamtivosti, lakom-

stva a od všetkého, čo mi prekáža, aby 

som bol pripravený nosiť kríže iných, a 

čo mi prekáža, aby som dovolil iným 

pomáhať mi. 

  Zahoj rany v srdciach tých, čo odo 

mňa očakávali pomoc, a ja som si ich 

nevšimol, lebo som bol zotročený se-

bou, materiálnymi vecami, honbou za 

pôžitkami a ľahkým životom, bez vôle 

obetovať sa. Modlím sa a postím za 

všetkých bohatých, aby pomohli chu-

dobným, za všetkých zdravých, aby po-

mohli chorým, za všetkých mladých, 

aby pomáhali starým. Pôstom a modlit-

bou očisti moje srdce i srdcia všetkých 

ľudí, aby boli citlivé k potrebám iných a 

PIATE ZASTAVENIE:  

Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž 

  
- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
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mojej tvári dala spoznať tvoja tvár 

a v mojich slovách tvoje slová, v mojom 

pokoji tvoj pokoj. Nech sa vďaka pôstu 

a modlitbe stratia vrásky z mojej tváre, 

ktoré vznikli preto, že moje srdce nie je 

slobodné a tvár vyjadrovala moju roz-

trpčenosť, hnev, zlosť, napätie, nervozi-

tu, agresivitu a nespokojnosť, nenásyt-

nosť a túžbu po pôžitkoch. Nech vďaka 

pôstu a modlitbe vojde do každého srd-

ca dobrá nálada a pokoj, láska 

a milosrdenstvo a nech všetci dosiahnu 

pokoj.  

 Dnes obetujem pôst a modlitbu 

za všetkých, čo nadávajú, za bohorúha-

čov, aby sa im srdce naplnilo dob-

rom, jemnými slovami, modlitbou 

a tvojou chválou. 

 Obetujem ti  tento pôst 

a modlitbu za milosť dobrej spovede, 

aby každé stretnutie pri spovedi bolo 

stretnutím s tebou, v ktorom ja i všetci, 

ktorí sa vyspovedajú, zažiaria novým 

jasom vychádzajúcim z teba. Prosím ťa 

aj za spovedníkov, aby boli podávanou 

rukou tvojho milosrdenstva! 

  

(Mlčky obetuj Pánovi všetko, čím si 

zraňoval a možno ešte zraňuješ seba, 

ako aj všetkých, čo svojím správaním  

zraňujú iných, lebo zabúdajú, že súčas-

ne spôsobujú bolesť aj Ježišovi.) 

  

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva 

Otcu. 

  

- Zmiluj sa nad nami, Pane! 

- Zmiluj sa nad nami! 

  

Pre hriech ľudu bezbožného 

vidí Syna mučeného, 

krv sa leje z jeho žíl. 

  

Svätá Matka, Krista rany,  

ktorými bol doráňaný, 

hlboko mi v srdce vtlač. 

ŠIESTE ZASTAVENIE: 

Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník 

  
- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Tvoja tvár je krvavá a opľuvaná. 

Ľudia znetvorili tvoju božskú tvár 

a ponížili ťa, lebo ich zotročilo zlo 

a hriech. Veronika sa odvážila prekonať 

strach i ohľady a utrela ti tvár.  

Z vďačnosti si jej nechal otlačený obraz 

svojej tváre. Vďaka ti, Ježišu. 

 Ježišu, dnes ti obetujem svoj 

pôst a modlitbu, aby si ma očistil od 

každého zla a všetkých zlozvykov, aby 

sa moja tvár rozjasnila radosťou 

a pokojom, láskou a nádejou, aby sa na 

odvážne pomôcť im. Buď požehnaný vo 

všetkých, ktorí mi doteraz pomáhali a 

ktorým som ja mohol pomôcť. 

  

 (V tichosti obetuj Pánovi všetkých, 

ktorí zostali zranení, lebo si im nepomo-

hol. Urob konkrétne rozhodnutia a modli 

sa, aby si ich mohol splniť!) 

  

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu. 

  

- Zmiluj sa nad nami, Pane! 

- Zmiluj sa nad nami! 

  

Ktože by ju neľutoval, 

keď by ju tak pozoroval 

so Synáčkom strápenú? 

  

Svätá Matka, Krista rany,  

ktorými bol doráňaný, 

hlboko mi v srdce vtlač. 
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zvlášť obetujem všetkých, ktorí sú dnes 

v nebezpečenstve, že v utrpení 

a v ťažkostiach sa rozhodnú proti poča-

tému životu, sú v pokušení zabiť ho. 

Daj im silou pôstu a modlitby svetlo 

viery, aby si zamilovali nenarodený ži-

vot a rozhodli sa preň. A všetkým, ktorí 

spáchali zločin proti nenarodenému 

dieťaťu, daj silou pôstu a modlitby svet-

lo viery, aby si zamilovali nenarodený 

život a rozhodli sa preň. A všetkým, 

k t o r í  s p á c h a l i  z l o č i n  p r o -

ti nenarodenému dieťaťu, daj silou 

pôstu a modlitby milosť pokánia 

a obrátenia, aby odteraz slúžili životu. 

Preto tento deň pôstu a modlitby obetu-

jem za všetky tehotné matky, otcov ne-

narodených detí, ich rodiny, za lekárov 

a tých, čo radia tehotným v ich ťažkos-

tiach: nech si ctia život a nech ho strá-

žia. 

(Obetuj Pánovi svoju osobnú situá-

ciu aj všetkých, ktorých poznáš a vieš 

o nich, že sú vyčerpaní alebo zabili ne-

vinné dieťa, a modli sa za nich!) 

  

Otčenáš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu. 

  

- Zmiluj sa nad nami, Pane! 

- Zmiluj sa nad nami! 

  

Vidí, ako Syn milený  

dokonáva opustený, 

dušu Bohu poručil. 

  

Svätá Matka, Krista rany,  

ktorými bol doráňaný, 

hlboko mi v srdce vtlač. 

SIEDME ZASTAVENIE: 

Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom 

  
- Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

- Lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Druhý pád bol ťažší než prvý. 

Tvoje fyzické sily sú už na konci. Si 

unavený. Ťažšie bolo vstať a pokračovať 

v ceste s krížom. Ty si vstal silou svojej 

vôle a lásky, ktorá ťa podnietila, aby si 

sa za nás obetoval ako Baránok Boží, 

ako Boží sluha, ktorý nás svojimi rana-

mi a sinkami lieči a vykupuje. Mal si 

silu vstať, lebo si sa modlil a postil. 

Vďaka ti. 

V tento deň pôstu a modlitby 

obetujem ti všetky svoje slabosti 

a pády, aby si mi odpustil opätovné po-

klesky, nedodržiavanie sľubov, že už 

nepadnem, všetky moje telesné, dušev-

né i duchovné únavy. Daj mi silu, aby 

som vstal a nasledoval ťa.  

Prosím za všetkých, čo znova 

padli a stratili vieru, lásku, nádej, dôve-

ru a vôľu vstať. Pomôž im silou pôstu 

a modlitby, aby s otvoreným srdcom 

prijali tvoju pomoc a s novou silou 

i rozhodnosťou vstali a nasledovali te-

ba, svojho Pána. 

V tento deň pôstu a modlitby ti 
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Svedectvo 

Často som prichádzal k hrobu pátra 

Slávka Barbariča a stal sa 

mojím duchovným priateľom 

 
 Artur: Dôležitú úlohu v procese 

môjho očisťovania zohral mesiac, ktorý 

som strávil v Medžugorí, v spoločenstve 

Svetlo Máriino. V tom čase Boh 

dopustil, aby som prežíval v mojom 

živote prázdnotu a duševnú bolesť. 

Práve tento duchovný stav napomohol 

tomu, aby som sa priblížil k Panne Márii 

a Ježišovi. Pamätám si, ako som 

vystupoval na Križevac a Podbrdo, a 

všetko som zasväcoval Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie a Najsvätejšiemu 

Srdcu Ježišovmu. Často som prichádzal 

k hrobu pátra Slávka Barbariča a stal 

sa mojím duchovným priateľom. Hneď 

po návrate z Medžugoria som sa s moji-

mi priateľmi a budúcou manželkou 

rozhodol zúčastniť semináru ticha, 

modlitby a pôstu na Ukrajine. Bolo to 

pre nás veľkou posilou. Po celom tom 

očisťovaní som objavil veľa krásy. Pred 

samotnou svadbou som sa bál: Vydržím 

všetky tie ťažkosti manželského života? 

Nevzdialim sa od Boha, ak si vyberiem 

manželstvo? Teraz môžem povedať, že 

som šťastný. Moja manželka a moji  

synovia sú pre mňa veľkou radosťou a 

útechou. Ak som pred svadbou prežíval 

akúsi prázdnotu, tak teraz sa cítim byť 

duchovne naplnený. Spomínam si na 

slová z Biblie, ktoré sa raz dotkli mojej 

duše: „Tvoja manželka je ako 

plodonosný vinič vnútri tvojho domu. 

Tvoji synovia sú ako mládniky olivy 

okolo tvojho stola“ (Ž 127, 3). 

Inga: Pre mňa bolo obdobie chodenia s 

Ježiš a Mária – 
svetlo pre 

našu rodinu 

 Nech je pochválený Ježiš a 

Mária! 

 Sme mladý manželský pár 

z Lotyšska, z mesta Daugavpils. 

Chceme sa s vami podeliť, že 

rodinný život s Bohom sa pre 

nás stal veľkou milosťou a ra-

dosťou. Viete, naša rodina nie je 

akýmsi príkladom kresťanského 

manželstva pre druhých. Každý 

z nás má svoje nedostatky, 

ťažkosti a problémy, ktoré treba 

prekonávať. Panna Mária nám 

v tom veľmi pomáha. Ďakujeme 

Pánovi za všetky dary, ktoré 

sme dostali na pútiach do 

Medžugoria.  

 Už pred manželstvom nás 

Pán pripravoval k rodinnému 

životu tak, že nás očisťoval a 

upevňoval vo viere.  
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Arturom obdobím, keď sa moja viera 

menila z tradičnej na živú so živým 

Ježišom. S Ježišom, ktorý nie je len v 

kostole, ale aj v našom srdci, v našom 

živote a to každú minútu. Vďaka rodine 

môjho budúceho manžela a modlitbovej 

skupine našej farnosti som sa 

dozvedela o Medžugorí a začala som 

spoznávať Božiu lásku. Skrze spoločnú 

modlitbu ruženca, adorácie a púte do 

Aglony (pútnické miesto v Lotyšsku), 

cez Medžugorie a jednoducho cez 

každodenné rozhovory som zistila a 

pocítila na sebe, že život s Bohom a 

Pannou Máriou nie je vždy ľahký, ale je 

krásny.  

 

Boh nenecháva v tme 

a prichádza nám na pomoc – 

posiela nám svoju Matku 
 

Doteraz ďakujem Bohu zato, že ma 

viedol touto cestou a za dar, ktorý pre 

mňa pripravil – môjho manžela. Veľkú 

úlohu v našom manželstve zohrala 

spoločná modlitba. Chodili sme spolu 4 

roky a každý deň sme sa pomodlili 

aspoň desiatok ruženca. Keď sme boli v 

rôznych mestách, modlili sme sa cez 

telefón. Pred šiestimi rokmi nám Ježiš 

skrze ruky kňaza našej farnosti 

požehnal sviatosť manželstva. V deň 

našej svadby sme prisahali, že aj v ra-

dosti, aj v žiali budeme spolu. 

Dôležitým v našom sľube bolo to, že v 

centre našej rodiny bude vždy náš 

milujúci a milosrdný Boh. Boh na seba 

nenecháva dlho čakať. Len k nemu 

príďte s otvorenými rukami a srdcom, a 

on vás obdarí svojou radosťou a láskou. 

Len to prijímajte. Tak to bolo aj s nami. 

Za tých 6 rokov nás Boh obdaril 

toľkými milosťami! Avšak, naším 

najväčším pokladom sú naši traja syno-

via (Adrián, Emil a Damián), ktorých 

nám Boh vložil do rúk s veľkou 

nežnosťou a láskou a zveril nám ich 

jemné duše. My sme na to odpovedali 

tak, že sme v deň ich krstu sľúbili, že 

ich budeme vychovávať v láske a 

kresťanskej viere.  

 Chápeme však, že v dnešnom 

svete, ktorý nám toho toľko ponúka, 

toľko nepotrebného, je ťažké obstáť. Je 

ťažké nezablúdiť a ostať príkladom 

pravdivej viery pre naše deti. Ani tu nás 

Boh nenecháva v tme a prichádza nám 

na pomoc – posiela nám svoju Matku. 

Aby si sa nepomýlil, aby si nepadol, 

počúvaj Pannu Máriu, ži podľa jej 

posolstiev, všetko sa upokojí. Ona nás 

vedie len jednou cestou – k svojmu 

Synovi.  

 

 Ako hovorí Panna Mária, 

prvá modlitbová skupina 

je naša rodina 

 
 V našej rodine sa snažíme žiť 

podľa posolstiev Panny Márie. Zvlášť 

pamätáme na 5 dôležitých prosieb – 

modlitbu ruženca, čítanie Božieho slo-

va, pôst o chlebe a vode v stredu a pia-

tok (čo robíme podľa našich možností), 

ak nemôžeme postiť o chlebe a vode, 

tak sa zriekneme niečoho malého. Ďalej 

sv. spoveď, časté chodenie na sv. omše, 

prijatie Eucharistie a adorácia.  
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 V našej rodine je veľmi dôležitá 

spoločná modlitba. Aby sme neprepadli 

rutine prác a starostí, duša potrebuje 

malú prestávku a ticho, pri ktorom čer-

páme silu a prosíme a odprosujeme 

Pána za naše chyby. Ako hovorí Panna 

Mária, prvá modlitbová skupina je naša 

rodina. Preto sa každý deň modlíme 

r u ž e n e c  a  z a s v ä c u j e m e  s a 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a 

Najsvätejšiemu Srdcu Ježiša. Raz do 

týždňa sa zúčastňujeme modlitbovej 

skupiny v našej farnosti a v prvú 

sobotu mesiaca ideme na púť ako veľká 

skupina. Veľmi dôležité sú pre nás aj 

medžugorské modlitbové stretnutia v 

Lotyšsku a Litve, cez ktoré sa obnovuje 

naša viera a hlboko nás to posilňuje.  

A samozrejme, veľkou udalosťou roka, 

ktorú netrpezlivo očakávame spolu s 

našimi deťmi je každoročná púť do 

Medžugoria. Je to požehnaný čas, pri 

ktorom nepozeráme na fyzické ťažkosti.  

 

Aké je dôležité žiť podľa 

posolstiev Panny Márie. 

Znamená to nežiť ich 

z prinútenia, ale prežívať 

ich z hĺbky svojho srdca 

 

 Vtedy si uvedomujeme, že to naj-

dôležitejšie je naša duša, naše vzťahy s 

Bohom a s blížnymi. Keď ste v 

Medžugorí, veľmi jasne vidíte, na čom 

musíte ešte popracovať, čo na sebe 

zmeniť, komu sa treba ospravedlniť, s 

kým sa treba zmieriť. Zvlášť si uve-

domíte, aké je dôležité žiť podľa posol-

stiev Panny Márie. Znamená to nežiť 

ich z prinútenia, ale prežívať ich z hĺbky 

svojho srdca. Zvlášť chcem zdôrazniť, 

akým požehnaním je púť v Medžugorí 

pre deti. Deti ožívajú, strácajú sa ich 

strachy a bez problémov sa prihovoria 

deťom z iných krajín. Všetko to 

nasvedčuje tomu, že deti cítia zvláštnu 

ochranu Božej Matky.  

 Náš starší syn Adrián, ktorý má 5 

rokov, bol už päťkrát v Medžugorí. 

Minulý rok sa ho dotkli zastavenia krí-

žovej cesty, ktoré sú okolo sochy 

Zmŕtvychvstalého Ježiša. Všetkých 

zaradom tam privádzal. Zapamätal si 

názvy všetkých zastavení a vždy sa 

modlil pri zastavení, kde Ježiš zomrel. 

Ešte chcem spomenúť, že jeho obľúbe-

nou modlitbou je korunka k Božiemu 

milosrdenstvu.  

 V Medžugorí sa Boh zvláštnym 

spôsobom skrze Pannu Máriu dotýka 

našich sŕdc, ktoré sú odkryté pre jeho 

lásku a tiež k tým najmenším. Veľmi 

vám odporúčam, aby ste sem privádzali 

svoje deti. Ukážte im toto miesto, na 

ktorom je hlavným jazykom láska. Keď 

sa odtiaľ vrátite, všetko budete chcieť 

robiť s láskou k druhým. Všetky, aj tie 

na jmenši e  pov innost i ,  bude te            

vykonávať s veľkou zodpovednosťou a s 

láskou k Ježišovi.  

Inga a Artur 



18  

1 8  

 
 

MEDŽUGORIE 2019 
 

DUCHOVNÉ OBNOVY 
 

 

 

   Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné duchovné obnovy, 

ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2019.  

 

 

18.03. – 22.03.2019 26. Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov 

pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlit-

bových a humanitárnych skupín 

  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 

 

10. 03. - 15. 03. 2019.  

Kontakt: Vladimír Chromek: +424 902 373 505;  

e-mail: v.chromek@gmail.com  

 

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!  
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„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) 

 

• 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. 

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 

  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 Nepoškvrnenému 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. Pro-
stredníctvom 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 Ukraji-
ne,Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorus
ku, Nemecku, Rumunsku, Indii, USA. 
 
 

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.  



20  

2 0  

  
SM 

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY:

ČESKY: 

 
RUSKY:  

 
UKRAJINSKY:  

 

LOTYŠSKY: 

 

LITOVSKY: 

 
ANGLICKY

NEMECKY: 

 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na       

účet:         Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o. 

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

Časopis Svetlo Máriino v rôznych jazykoch môžete nájsť na www.svetlomariino.com v rubrike ČASOPIS. 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjad-
renia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu len 
ľudského svedectva. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri kopírovaní jednot-
livých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese: 
gospa3@gmail.com.  

Webová stránka  

modlitbovej skupiny Svetlo Máriino 

 

http://www.svetlomariino.com/

