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VÝROČNE POSOLSTVO PANNY MÁRIE,  
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vizionárovi Jakubovi Čolovi  

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

 25. DECEMBER 2016, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

  „Drahé deti! S veľkou radosťou vám dnes prinášam môjho Syna Ježiša, 

aby vám dal svoj pokoj. Otvorte svoje srdcia, deti moje, a buďte radostní, že ho 

môžete prijať. Nebo je s vami a bojuje za pokoj vo vašich srdciach, rodinách 

i vo svete a vy, deti moje, pomôžte svojimi modlitbami, aby sa tak stalo. Žeh-

nám vás s mojím Synom Ježišom a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej a aby 

váš pohľad a srdce vždy boli upriamené na nebo a večnosť. Takto sa otvoríte 

Bohu a jeho plánom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

  Pri poslednom každodennom zjavení, 12. septembra 1988, Panna Mária 
Jakubovi Čolovi povedala, že bude mať zjavenie raz ročne, a to 25. decembra, na 
Vianoce. Tak tomu bolo i tento rok. Jakub nám potom odovzdal posolstvo: 
 

  „Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom po-

zývam, aby ste sa modlili za pokoj. Deti, prišla som sem ako Kráľovná pokoja a 

aj keď som vás toľkokrát pozvala, aby ste sa modlili za pokoj, deti, vaše srdcia 

sú nepokojné. Hriech vám bráni, aby ste sa úplne otvorili milosti a pokoju, kto-

ré vám chce Boh darovať! Žiť pokoj, deti moje, znamená mať pokoj najprv vo 

svojich srdciach a byť úplne odovzdaný Bohu a jeho vôli. Nehľadajte pokoj a 

radosť v pozemských veciach, pretože to všetko je pominuteľné. Túžte po doko-

nalom milosrdenstve a pokoji, ktorý pochádza iba od Boha a len tak budú vaše 

srdcia naplnené skutočnou radosťou. Iba takýmto spôsobom sa budete môcť 

stať svedkami pokoja v tomto nepokojnom svete. Som vaša matka 

a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali 

moje pozvanie.“  
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 Panna Mária – ako o tom svedčia vizionári 

v Medžugorí – sa na Vianoce zjavuje s dieťaťom 

Ježišom v náručí. Tak bolo aj v prvý deň zjavení, 

24. júna 1981. Nič väčšie, ani vzácnejšie nám 

Mária nemôže dať okrem svojho Syna. To nám 

viackrát zopakovala vo svojich posolstvách.  

 „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod 

nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by 

sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12).  

 Mária porodila Boha a vedie nás k Bohu. 

Vierou a poslušnosťou Božiemu slovu stala sa 

Božou Matkou. Cirkevní otcovia hovoria: „Aký 

úžitok mám z toho, keď sa 

Ježiš raz narodil z Márie 

v Betleheme, ak sa skrze 

vieru nerodí v mojej duši?“ 

Ježiš sa aj dnes skrze vieru 

chce narodiť v našich 

dušiach. Ako sa to stane? 

Ako sa môže Ježiš narodiť 

v našich dušiach? Ježiš nás 

učí, akým spôsobom je to 

možné: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo 

počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho“ (Lk 8, 21). 

 „Otvorte svoje srdcia, 

deti moje, a buďte radostní, 

že ho môžete prijať.“  

 Naše srdce je stvorené 

tak, že môže prijať Boha 

a len on ho môže úplne 

naplniť pravým pokojom 

a zmyslom života. A v tom 

nám je učiteľkou Mária, 

ktorá vedela v sebe za-

chovávať všetky udalosti 

a premýšľať o nich vo svo-

jom srdci. Je dobré spome-

núť si na všetky udalosti 

v našom živote – radostné aj 

smutné. Dôležité je vo 

všetkom rozpoznať nevidi-

teľnú Božiu ruku, ktorá nás 

cez všetko viedla. Dôležité je 

uvedomiť si, že Boh bojoval 

na našej strane. A práve 

preto sme ostali nažive.   

Existuje veľa situácií 

a udalostí, ktorým Mária 

nerozumela, ale žila ich 

s vierou v Boha. V hĺbke jej 

srdca sa ozývali anjelove 

slová, že Bohu nič nie je 

nemožné. Samotná Mária 

rástla a napredovala vo 

viere. Vie, že veriacim sa 

nikto nenarodí, ale sa ním 

stávaš deň čo deň.  

  „Pozývam vás, aby ste 

nestrácali nádej a aby váš 

pohľad a srdce boli vždy up-

riamené na nebo a večnosť.“ 

 M n o h í ,  d o k o n c a 

i veriaci, žijú bez nádeje 

s pocitom bezmocnosti. Nie 

bezdôvodne posledná trojica 
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PRINÁŠAM VÁM  

MÔJHO SYNA JEŽIŠA 

 
 
 

 

 

Ježiš sa  
aj dnes  
skrze  
vieru  

chce narodiť 
v našich  

dušiach... 
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pápežov výslovne hovorila a potrebe 

nádeje.  

 Pápež František hovorí o nádeji 

v apoštolskej exhortácii Evangelii 

Gaudium – Radosť Evanjelia, kde píše: 

 „Jedným z najväčších pokušení 

potláčajúcich zápal a odvahu je pocit 

porazenosti, ktorý z nás robí 

nespokojných, skleslých pesimistov so 

zamračenou tvárou“ (EG 85). Pesimiz-

mus je choroba ducha, častokrát je to 

nejaký druh posadnutosti zlým du-

chom a veriaci-pesimisti sa podobajú 

dezertérom života, ktorí si myslia, že 

svet je zlý a niet v ňom spásy... 

Podobá sa súčasný svet biblickej 

Sodome? Možno niektorí si to myslia, 

ale kresťania nesmú zabudnúť, že 

Abrahám sa u Boha prihováral za to 

mesto! (Gn  18, 16) Hoci sa slová 

z Knihy Genezis – „ľudská neresť na 

zemi je veľká“ (Gn 6,5) – môžu       

aplikovať na dnešnú situáciu 

v spoločnosti a vo svete, nesmieme 

zabudnúť, že Boh sa rozhodol skrze 

Noema, ktorý zostal bezúhonný 

a spravodlivý, otvoriť cestu spásy. 

Týmto spôsobom ľudstvo dostalo 

možnosť na nový začiatok.  

 „Stačí jediný dobrý človek, aby 

bola nádej!“, píše pápež František vo 

svojej najnovšej encyklike Laudato si 

(č. 71.). 

 Dôležité je otvoriť srdce nebeskej 

Matke, aby sme s nádejou v Boha žili 

svoje dni. 

  

 

 Modlitba:  

  
 Mária, Ježišova i naša Matka. Ty 
si k nám prišla a stále prichádzaš, aby 
si do našich pesimistických sŕdc 
naplnených negatívnymi myšlienkami 
vrátila nádej a svetlo, ktoré prichádza 
od Boha skrze teba. Vypros nám mi-
losť, aby sme už dnes žili otvorení to-
mu svetlu, ktoré osvecuje každého 
človeka a jedine Ježiš môže dať pokoj 
našim nepokojným srdciam. Nauč nás 
žiť a veriť tvojím srdcom, aby sme aj 
my vedeli zachovávať a premýšľať vo 
svojom srdci o všetkých udalostiach 
a tak prehĺbili a posilnili svoj vzťah 
s Bohom a medzi sebou. Amen. 
 

(M.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité je vo všetkom  
rozpoznať neviditeľnú  
Božiu ruku, ktorá nás  
cez všetko viedla... 



И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, гово-

ря: «молитесь в Моих намерениях». Она 

рассчитывает на нас, ибо когда мы мо-

лимся в Её намерениях, то забываем о 

своих нуждах и отдаём себя в Её распо-

ряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  по-

вторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы ниче-

го не сможете, не можете остановить 

зло, которое хочет завладеть миром и 

уничтожить его. Но по Божьей воле, 

все вместе вы можете изменить всё». 

Вместе с Тобой молим о мире, за Твои 

намерения. Соединяем наши молитвы 

с Твоими, чтобы осуществилось всё то, 

к чему Ты нас призываешь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 
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NEBO JE S VAMI A BOJUJE ZA POKOJ 

otvárame tomu, komu veríme. Vždy, 

keď sa otvoríme pre Ježiša odohrávajú 

sa Vianoce. 

 35 rokov a 6 mesiacov nás Mária 
učí ako sa to môže stať: modlitbou, 

pôstom, rozjímaním Božieho slova, 

svätou spoveďou, zaľúbením sa do 

Eucharistie.  
 „Otvorte svoje srdcia a dajte mi 
všetko, čo je v nich: radosti, trápenia aj 
každú, ba i najmenšiu bolesť, aby som 
ju mohla odovzdať Ježišovi, aby on 
svojou nesmiernou láskou zapálil a 
premenil vaše trápenia na radosť.“ 
 „Otvorte Ježišovi svoje srdce a da-
rujte mu všetko, čo je v ňom: radosti, 
smútok i choroby.“ „Otvorte svoje 
srdce, deti moje, vo svätej spovedi Bo-
hu a pripravte si dušu, aby sa mohol 
vo vašom srdci znovu narodiť malý 
Ježiš. Dovoľte mu, aby vás pretvoril a 

zaviedol na cestu pokoja a ra-
dosti.“  
 „Hľadím na vás a vidím 
vo vašom srdci smrť beznáde-
je, nepokoj a hlad. Nieto 
modlitby ani dôvery v Boha, 
preto mi Najvyšší dovoľuje, 
aby som vám priniesla    
nádej a radosť.  Ot-
vorte sa. Otvorte svoje srdcia 
Božiemu milosrdenstvu a ON 
vám dá všetko, čo potrebujete 
a naplní vaše srdcia pokojom, 
pretože ON je pokoj a vaša 
nádej.“  
 Iba Boh nám môže dať 

pokoj. Pokoj sa nezískava 

vojnou, násilne. Žiadne 

zbrane nám nemôžu dať pocit 
úplného pokoja a bezpečia, 

iba Boh. Stretnutie s mi-

lovanou osobou spôsobuje ra-

dosť a upokojuje. V modlitbe 
srdcom sa stretáme s Pánom.  

 

 Vianočným posolstvom Panny 

Márie počujeme ozvenu evanjelia: 

„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú ra-
dosť: Dnes sa vám v Dávidovom meste 
narodil Spasiteľ Kristus Pán.” 
 Práve sa odohrali Vianoce a 

znovu sme oslávili, že Boh je s nami! 

Iba on nám môže dať pokoj, po ktorom 
túži každé ľudské srdce. Závisí od nás 

či ho prijmeme, či sa otvoríme. 

 Kľúč od srdca je v našich rukách, 

my ho môžeme prijať alebo odmietnuť. 
  „Otvorte vaše srdcia, a buďte ra-
dostní, že ho môžete prijať”, pozýva 

nás naša nebeská Matka. Stále platí, 

že srdce sa otvára znútra. Emanuel 

stojí deň čo deň pred dverami a čaká. 

Aj vtedy, keď nepočúvame alebo po-
chybujeme, či je to naozaj on. Stačí 

naša najnepatrnejšia odpoveď a on 

vstúpi so svojím pokojom. Srdce      

 

 

V modlitbe s Máriou a nebom  

sa môžeme spamätať, precitnúť  

a znovu si uvedomiť, že nech sa deje 

čokoľvek náš život je v Božích rukách  

a Matkinom srdci... 
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čokoľvek náš život je v Božích rukách a 

Matkinom srdci. S ňou získavame pokoj 

na všetkých úrovniach – vo svedomí, v 

srdci, vo vzťahoch, v rodinách, vo svete.  
 Máriino srdce bije pre celý svet. Keď 

sa s ňou modlíme, objímame celý svet. Jej 

najobľúbenejšou modlitbou je modlitba 

ruženca, na zrnkách Zdravasov prichádza 
pokoj do našich sŕdc, rodín a celého 

sveta. 

 O tej skúsenosti nám 

píše i sv. apoštol Pavol: 

„Ustavične sa radujte v 
Pánovi! Opakujem: Radujte 
sa! O nič nebuďte us-
tarostení. Ale vo všetkom 
modlitbou, prosbou a so 
vzdávaním vďaky pred-
nášajte svoje žiadosti Bo-
hu. A Boží pokoj, ktorý 
prevyšuje každú chápa-
vosť, uchráni vaše srdcia a 
vaše mysle v Kristovi 
Ježišovi.” 
 2. 1. 2017 nám  Már-

ia hovorí: „Deti moje, 
n e s t r á c a j t e  č a s 
kladením  otázok, na ktoré 
nikdy nedostávate od-
poveď. Na konci vašej po-
zemskej cesty vám ich ne-
beský Otec dá. Vždy vedz-
te, že Boh všetko vie, Boh 
vidí, Boh miluje.“  
 Jej úlohou je zhromažďovať 

vystrašených učeníkov k modlitbe, 
osobnej i spoločnej. „Nebo je s 
vami a bojuje za pokoj vo vašich 
srdciach, rodinách i vo svete a vy, 
deti moje, pomôžte svojimi modlit-
bami, aby sa tak stalo.“  
 V modlitbe s Máriou a nebom 

sa môžeme spamätať, precitnúť a 

znovu si uvedomiť, že nech sa deje 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

...na zrnkách Zdravasov  

prichádza pokoj do našich sŕdc,  

rodín a celého sveta.... 

 

 Modlitba: 

 

 Mária, i dnes sa s radosťou ponáhľaš, aby si nás obdarovala tým najväčším 

darom, svojim Synom Ježišom a jeho pokojom. Pomôž nám otvoriť srdce, aby sme 

ho mohli prijať, a radovať sa. Ďakujeme ti za uistenie, že nebo je s nami a bojuje 

za pokoj v našich srdciach, rodinách i vo svete. S tebou prosíme nech sa tak 

stane. Odovzdávame ti tento nový rok, ktorí sa pred nami otvára, nech každý deň 

bude obetovaný za tvoje úmysly a uskutočnenie tvojich plánov pokoja. Amen. 

 

(Terézia Gažiová) 
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„Preto sa otvorte Božím  

plánom a zámerom, aby ste 

mohli s ním spolupracovať 

pre pokoj a dobro...“ 

(25.12.1992) 

 

  „Všetci, ktorí sa modlia  

a sú členmi modlitbových  

skupín, sú v srdci otvorení  

Božej vôli a s radosťou  

dosvedčujú Božiu lásku...“  

(25.09.2000) 

„Modlite sa a v modlitbe 

ste otvorení Božej vôli,  

a tak vo všetkom,  

čo robíte uskutočňujete 

Boží plán vo vás a cez vás...“ 

(25.03.2003) 

„Vráťte sa k Bohu a modlitbe  

a nech vo vašich srdciach,  

rodinách a spoločenstvách  

zavládne modlitba, nech vás  

Duch Svätý vedie a podnecuje,  

aby ste boli každým dňom  

otvorenejší pre Božiu vôľu  

a jeho plán pre každého z vás...“ 

(25.07.2014) 

  „Keď sa modlíte,  

drahé deti, ste so mnou,  

hľadáte vôľu môjho Syna  

a žijete ju. Buďte otvorení  

a žite modlitbu...“ 

(25.06.2012) 
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 "Drahé deti, môj Syn bol prameňom lásky a svetla, keď na zemi 

hovoril národu všetkých národov. Apoštoli moji, nasledujte jeho svet-

lo. Nie je to ľahké, musíte byť maličkí. Musíte sa stať menší ako 

druhí, pomocou viery sa naplniť jeho láskou. Ani jeden človek na zemi 

nemôže bez viery zažiť zázračnú skúsenosť. Ja som s vami. Týmito 

príchodmi, týmito slovami sa vám zjavujem a chcem vám svedčiť o 

mojej láske a mojej materinskej starostlivosti. Deti moje, nestrácajte 

čas kladením otázok, na ktoré nikdy nedostávate odpoveď. Na konci vašej pozemskej cesty 

vám ich nebeský Otec dá. Vždy vedzte, že Boh všetko vie, Boh vidí, Boh miluje. Môj mi-

lovaný Syn osvecuje životy, rozptyľuje tmu a moja materinská láska, ktorá ma nesie k vám 

je neopísateľná, tajomná, ale skutočná. Vyjadrujem svoje pocity k vám: lásku, pochopenie a 

materinskú náklonnosť. Od vás, apoštoli moji, žiadam vaše ruže modlitby, ktorými by mali 

byť skutky lásky. Pre moje materinské srdce sú to najmilšie modlitby. Prinášam ich svojmu 

Synovi narodenému pre vás. On vás vidí a počuje. My sme stále blízko vás. To je láska, 

ktorá pozýva, spája, obracia, povzbudzuje a napĺňa. Preto, apoštoli moji, vždy sa milujte 

navzájom, ale nadovšetko milujte môjho Syna. To je jediná cesta k spáse, k večnému životu. 

To je moja najmilšia modlitba, ktorá napĺňa moje srdce najkrajšou vôňou ruží. Modlite sa, 

vždy sa modlite za svojich pastierov, aby mali silu byť svetlom môjho Syna. Ďakujem vám."  
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

  
v sobotu, 07.01.2017. 

      
  

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

 za pokoj 

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

 2. JANUÁRA 2017, MEDŽUGORIE, 

 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 
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PÔST V ŽIVOTE SVÄTCOV  

 Тoto tvrdenie sa neopiera len 

o skutočnosť, že na La Verne 17. 

septembra 1225 sv. František obja-

vil na svojom tele Kristove rany, ale 

aj o celý spôsob jeho života a vzťah 

k ľuďom, prírode a Bohu. Jeho 

Pieseň stvorenstva  je veľkým preja-

vom Františkovej lásky k stvoreniam 

a k Bohu, stvoriteľovi sveta. 

 

 František svojím životom 

nadchýna ľudí a svojím príkladom 

podnecuje a pozýva na premenu  

života podľa starej zásady, ktorá 

tvrdí, že svätci tu nie sú len na to, 

aby sme ich obdivovali, ale aby sme 

ich nasledovali. Prihovárajú sa za 

nás, ale sú aj konkrétnym pozvaním 

na nasledovanie. 

 

 Zaiste je oveľa ľahšie iba ob-

divovať ako nasledovať. Ani sv. 

František sa nestal z ničoho nič 

tým, čím bol. Modlil sa a postil sa. 

František sa veľa modlil, nazývali ho 

„samá modlitba“, ale veľa sa aj pos-

til.  

 

 V Potvrdenej regule v 3. 

kapitole píše:  

 „Nech sa postia od sviatku 

Všetkých svätých do Narodenia Pána. 

Kto dobrovoľne zachováva 40-dňový 

pôst, ktorý sa začína od Zjavenia 

Pána, a ktorý Pán posvätil svojím 

svätým pôstom, nech je požehnaný od 

Pána. Ktorí však nechcú, nie sú ním 

viazaní. Nech však zachovávajú 40-

dňový pôst pred Vzkriesením Pána. 

Okrem tohto času sú povinní postiť sa 

len v piatok.“ 

  

 Vieme, že okrem tých troch 

štyridsaťdňových období sv. Fran-

tišek sa postil ešte v jednom období, 

a to štyridsať dní pred sviatkom sv. 

Michala archanjela, ktorý je 29. sep-

tembra. Počas jedného takého pôstu 

sa mu objavili aj Kristove rany a tak 

sa celkom podobal Kristovi.  

 

 V Nepotvrdenej regule, v 3. 

kapitole píše: „Takisto nech sa všetci 

bratia postia od sviatku Všetkých 

svätých do Vianoc a od Zjavenia 

Pána, keď sa náš Pán Ježiš Kristus 

začal postiť, do Veľkej noci.“  

 

 Ktokoľvek sa nadchne príkladom 

sv. Františka a nechce zostať len pri 

Svätý František Assiský  

 Sv. František svojím evanjeliovým životom zos-
tal veľkým vzorom pre mnohých ľudí, najmä 
mladých, a to nielen z radov katolíkov, ale aj z 
iných kresťanských spoločenstiev. Ba aj ne-
kresťania ho berú ako človeka, ktorý ich oduševňu-
je a nadchýna. Kresťanská tradícia o ňom tvrdí, že 
počas svojho života sa stal najpodobnejším Kristovi.  
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obdive, nech sa začne viac modliť 

a postiť, lebo pôstom a modlitbou sa 

človek otvára Božej milosti a stáva sa 

podobným Kristovi.  

 

 Pôstom a modlitbou sa získava 

vnútorná sloboda a iba v slobode 

môžeme rásť v láske a objavovať 

krásu života a Božieho stvorenstva. 

Len vtedy sa dá odpúšťať a radostne 

i s láskou znášať aj ťažkosti, nazvať 

smrť „svojou sestrou“ a privítať ju.  

  

 Františkov vzťah k prírode 

osobitne nadchýna v dnešných 

časoch, keď sme svedkami, ako je 

príroda ohrozená, a keď sa čoraz viac 

organizujú ekologické hnutia na 

ochranu prírody, aby zachránili 

prírodné prostredie, a tým aj človeka. 

A kedykoľvek sa angažujeme za 

tvorstvo, prejavujeme lásku a úctu 

Stvoriteľovi. 

  

 

 Keďže sú medzi nimi chudobní, 

ktorí potrebujú pomoc, všetci sa pos-

tia dva alebo tri dni, potom im zvy-

čajne pošlú potraviny, ktoré mali 

pre seba. 

 Aristid píše cisárovi  

Hadriánovi o kresťanoch  

 

 

  
 

 Počas pôstneho dňa nebudeš 

požívať nič okrem chleba a vody. 

Potom zrátaš, koľko by si vydal na 

stravu, a tie peniaze dáš nejakej 

vdove, sirote alebo chudobnému. 

Takto sa zriekneš čohosi, aby aj iní 

mohli dostať to, čoho sa zriekaš. Oni 

zaženú svoj hlad a budú sa za teba 

modliť. A tvoja obeta bude Bohu mi-

lá. 

 Hermasov Pastier  

(okolo roku 150)  

 

Foto: archív SM  

 
 

Krátke texty o pôste z tradície Cirkvi  

 Môže byť tvoj pôst milý Bohu, 

ak zabúdaš na svojho brata? Postiť 

sa a deliť sa: modlitba sa bude 

vznášať na týchto dvoch krídlach. 

Teda posti sa tak, aby iný mohol 

jesť namiesto teba, a ty sa tiež 

raduj, že si mohol požívať svoje jed-

lo. Ten, ktorý nemal potravu, chcel 

by sa najesť v chudobe. Dajme 

pozor, aby sme v chudobnom 

nezanedbali svojho Boha, ktorý je 

v ňom hladný. 

Svätý Augustín (354-430) 
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 “ N a d p r i r o d z e n é  z j a v e n i a 
a znamenia poznačujú dejiny, vstupu-

jú živo do ľudského konania 
a sprevádzajú putovanie sveta, 
prekvapujúc veriacich i neveriacich. 
Tieto prejavy, ktoré nesmú protirečiť 
obsahu viery, musia smerovať 

k ústrednému bodu Kristovej zvesti; 
k láske Otca, ktorá vzbudzuje 
v ľuďoch obrátenie a dáva nám milosť, 
aby sme sa mu zverili so synovskou 
oddanosťou. Takým je aj Posolstvo 

Fatimy, ktoré s  výzvou na obrátenie 
a pokánie odpovedá na samotné jadro 
evanjeliového posolstva.“ 
 Týmito slovami sa začína oficiálne 
vyjadrenie arcibiskupa Mons. Tarcisia 

Bertoneho, sekretára Kongregácie pre 
náuku viery k téme posolstiev Panny 
Márie vo Fatime.  
 13. mája 1917 sa v dedinke Fati-
ma v strednom Portugalsku trom 
deťom – Lucii, Hyacinte, Františkovi – 

zjavila prekrásna Pani na oblaku 
v oslepujúcom svetle, keď pásli ovce. 
Počas šiestich mesiacov sa im vždy 13. 
v mesiaci zjavila Panna Mária. 
Pozývala ich k pokániu a modlitbe 

ruženca za hriešnikov. Počas zjavení 
sa diali rôzne zázraky a Panna Mária 
dala deťom posolstvá. Zjavenia Cirkev 
uznala za pravé v roku 1930.  
 13. júna 1917 Panna Mária deťom 

zjavila takzvané „Fatimské tajomstvo“, 
ktoré pozostáva z troch častí. 
 
  Prvá – videnie pekla 
  Druhá – prenasledovanie 

Cirkvi a Svätého Otca, koniec 
prvej a začiatok druhej svetovej 
vojny, úcta k Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie, pozvanie 

zasvätiť jej srdcu celý svet 
a zvlášť Rusko, aby sa predišlo 

budúcim katastrofám. Tieto dve 
posolstvá boli zverejnené v roku 
1941.  

  Tretia časť posolstva bola 
odhalená oveľa neskôr a Svätá 

stolica ho dlhý čas držala 
v tajnosti. Hovorí o atentáte na 
„biskupa oblečeného do bieleho“ 
a taktiež hovorí o smrti iných 
biskupov, kňazov a veriacich. 

V roku 2000 Kongregácia pre 
náuku viery zverejnila oficiálny 
komentár Cirkvi k tretej časti 
Fatimského tajomstva. 

  

  V roku 2017 slávime 100. výročie 
zjavení Panny Márie vo Fatime.  
 Počas týchto 100 rokov Fatimská 
Panna Mária zohrávala dôležitú úlohu 
v službe rímskych pápežov. Spo-
meňme si na niektoré fakty: 

100. VÝROČIE ZJAVENÍ PANNY MÁRIE  

VO FATIME  

Jeden krok späť so Svätými Otcami 
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Foto: archív SM 

  Pápeža Pia XII. nazývali 
pápežom Panny Márie Fatimskej. 

Z poslušnosti posolstvám Panny 
Márie vo Fatime zasvätil svet  
Nepoškvrnenému Srdcu, ale bez 
spomenutia Ruska. Počas       
pontifikátu pápeža Pia XII. začala 

druhá svetová vojna, krátko pred 
ktorou bol aj pápež svedkom 
sľúbeného znaku vo Fatime – noc 
ožiarená neznámym svetlom 
v roku 1939.  

  Pápež Ján XXII. navštevoval 
Fatimu ako apoštolský nuncius 
a cieľom jeho pontifikátu bola jed-
nota medzi Rímom a Ruskom.  

  V ý n i m o č n é  s p o j e n i e 

s Pannou Máriou mal pápež Ján 

Pavol II. Slová Totus Tuus – Celý 
tvoj sa stali mottom jeho        
pontifikátu. 13. mája 1981 bol na 
neho spáchaný atentát, po 
ktorom pápež vyjadril vďaku 

Panne Márii Fatimskej, ktorá mu 
zachránila život.  

  Pápež Benedikt XVI. V roku 
2010 uskutočnil svoju púť do  
Fatimy. Tam zdôraznil aktuálnosť 

Fatimského posolstva – pozvanie 
k modlitbe a pokániu. Keď bol 
ešte prefektom Kongregácie pre 
náuku viery, napísal oficiálny 
komentá r  k  t r e t e j  ča s t i            

Fatimského tajomstva, v ktorom 
zdôraznil význam týchto zjavení 
pre Cirkev. Svoje meno si vybral, 
aby pokračoval v činoch pápeža 
Benedikta XV. – pápeža pokoja.  

  Pápež František už v prvé dni 
svojho zvolenia poprosil primátora 
Lisabonu posvätiť svoj pontifikát 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie Fatimskej a v októbri 2013 
jej zasvätil celý svet. Tento rok sa 

očakáva jeho púť do Fatimy na 
oslavu 100. výročia zjavení Panny 
Márie.  

 A aj na začiatku 20. storočia sú 
pozvania Panny Márie k pokániu 

a obráteniu stále aktuálne.  

 V posolstve z 25. augusta 1991 
Panna Mária v Medžugorí povedala: 
„...Preto vás všetkých pozývam, drahé 
deti, aby ste sa ešte viac modlili a pos-
tili. Pozývam vás, aby ste sa deväť dní 
odriekali, aby sa s vašou pomocou 
uskutočni lo všetko,  čo chcem 
uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som 
začala vo Fatime. Volám vás, drahé 
deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť 
môjho príchodu a vážnosť situácie! 
Chcem zachrániť všetky duše a obeto-
vať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa 
uskutočnilo úplne všetko, čo som 
začala!...“ 
 V tomto jubilejnom roku Fatimy 
sa chceme očami rímskych pápežov 

zahľadieť na tieto posolstvá a na ich 
význam pre Cirkev a veriacich 
v súčasnosti.  
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DARČEK PANNE MÁRII K VÝROČIU  

JEJ ZJAVENÍ VO FATIME 

  

 Panna Mária nás vo svojich zjaveniach vo Fatime pozvala zasväcovať jej 
prvé soboty v mesiaci za odčinenie hriechov celého ľudstva a obetovať tento deň 

za víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca. Pozvala nás k osobnému obráteniu a 
zasväteniu sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.  

  
 V tento deň nás Panna Mária pozýva:  

 • Vyspovedať sa ; 

 • Zúčastniť sa svätej omše a ísť na sv. prijímanie; 

 • Pomodliť sa ruženec; 

 • Stráviť 15 min. rozjímaním nad jedným tajomstvom zo sv. ruženca. 

  

 Úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
má prenikať nielen sviatosť zmierenia, ale aj všetky ostatné prvky 
pobožnosti prvých sobôt. 

5 PRVÝCH SOBÔT V MESIACI ZA VÍŤAZSTVO  

NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE 

Drahí naši priatelia, pozývame vás v jubilejnom roku 

fatimských zjavení potešiť Ježišovo Srdce a Nepoškvrnené 

Srdce Panny Márie, s horlivosťou konať fatimské soboty od 

januára až do mája a nezabudnúť pri tom na úmysel. Máme 

veľa problémov, ťažkostí, ktoré by sme chceli zverovať 

Panne Márii, ale Ježiš túži v ten deň, aby sme potešovali 

Pannu Máriu a všetko obetovali na úmysel odčiniť urážky 

spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

5 prvých sobôt:  

7. január, 4. február, 4. marec, 1. apríl, 6. máj.  

V Medžugorí budeme v tieto dni vystupovať na Podbrdo a modliť sa za 

uskutočnenie Máriiných plánov, za víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca a za 

uskutočnenie plánov pokoja. V modlitbe budeme odovzdávať Panne Márii 

všetkých vás a vaše prosby. 

Modlitbové skupiny vo svojich farnostiach v tieto dni môžu zorganizovať 

modlitbové stretnutie. 

  
 Viac informácii na: www.svetlomariino.com. 
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Foto: archív SM 2x 

PÔST MI POMOHOL PRIJAŤ MAMU 

 Volám sa Jolana a starám sa 
o mamu, ktorá v tomto roku oslávi 
90 rokov. Nevedela som prijať moju 
mamu, jej životný štýl, názory, 
spôsob vyjadrovania a množstvo 
iných maličkostí. 
 Neustále som na ňu útočila, aby 
sa zmenila a stále som ju poučovala, 
lebo ja som mala pravdu. Boli to 
neustále hádky a neprijatia. 
Predkladala som jej evanjelium, ako 
to má byť.  
 Asi pred 7-8 rokmi som bola na 
seminári modlitby, pôstu a mlčania 
a kňaz povedal, že problém nie je 
v mojej mame, ale vo mne. Tieto slo-

vá boli „tvrdá reč“, ba priam šok. Za-
myslela som sa nad tým a začala som 
sa modliť.  
 Tento seminár bol vo februári 
a v septembri toho roku som mohla 
svedčiť to, že problém nie je 
v druhom, ale vo mne. A to je pravda. 
Dostala som milosť pochopiť to.  
 Začala som prežívať silný du-
chovný boj – modlitba, plač, spoveď, 
pôst. Vďaky vzdávam Bohu, že bol 
stále so mnou v mojich bojoch. Vďaky 
vzdávam Ježišovi za každý deň 
spolužitia s mojou mamou. Tým, že 
som postupne prijala moju mamu, 
ona môže prijímať moju lásku. V 91.r. 
života sa stala novým človekom.  
 Ježiš nás pozýva dávať život 
jedny za druhých Môj život sa stal 
službou Bohu a blížnemu. 
 Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba 
i zeme, že si tieto veci zjavil aj mne. 
Nech je oslávené tvoje sväté meno.  
 

Jolana, Slovensko 

 
 
 
 

 

 

Ježiš nás pozýva  

dávať život 
 jedny za druhých. 
 Môj život sa stal  

službou Bohu a blížnemu... 
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 Medzinárodné semináre 2017: 
 

  Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné semináre                           

a stretnutia, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2017. Viac in-
formácií nájdete na našej stránke: www.svetlomariino.com. 

 

 

- 24. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich modlit-

bových skupín: 27.02.-3.03.2017. 
 

- 5. Medzinárodný seminár za život: 24.-27.05.2017. 
 

- 6. Medzinárodné stretnutie ľudí s osobitnými potrebami:                              

15.-18.06.2017. 
 

- 22. Medzinárodný seminár pre kňazov: 3.-8.07.2017. 
 

- 28. Festival mladých Mladifest: 1.-6.08.2017. 
 

- 18. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 8.-11.11.2017. 
 

- Seminár pôstu, modlitby a mlčania: 
   

  19. - 24. 02. 2017. 

  Kontakt: Vladimir Chromek: +421 51 77 89 898, e-mail: 
v.chromek@gmail.com 
 

  24.  – 29. 09. 2017. 

  Kontakt: Ondrej Valentin: +421 2 555 67 969; +421903 712 534;    

e-mail: skristoftour@post.sk 

 
 

Drahí priatelia,  

prajeme vám, vašim rodinám  
a modlitbovým skupinám  

požehnaný nový rok 2017! 
 

V novom roku nech nám Pán  

každý deň pomáha otvárať  
svoje srdcia a prijímať jeho lásku,  

pokoj a milosrdenstvo, a Mária  
nech nás učí deliť sa nimi s druhými. 

 
V modlitbe s vami,  
Svetlo Máriino :) 
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Kto sme?  
 
 

     Svetlo Máriino je modlitbové spolo-
čenstvo. V duchu evanjelia a posolstiev 
Panny Márie chceme ísť cestou svätos-
ti, aby náš život bol svedectvom viery 
pre iných.  

   Chceme prinášať Ježiša – Svetlo sve-
ta - konkrétnym spôsobom na tie 
miesta, kde žijeme. Snažíme sa pomá-
hať pri obnove života viery v našich 
farnostiach.  

Modlitbové skupiny SM 

„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 ná-
strojom 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) 

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, v litovskom, lotyšskom,  
anglickom  a nemeckom jazyku.  

 

 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 

      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,  
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Nemecku,  

Rumunsku, Indii, USA. 

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

