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 25. DECEMBER 2017, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

Január/2018 

„Drahé deti! Dnes vám prinášam môjho Syna  

Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. 

Všetkých vás pozývam, deti moje, aby ste  

žili a svedčili o milostiach a daroch, ktoré  

ste prijali. Nebojte sa! Modlite sa, aby vám  

Duch Svätý dal silu byť radostnými svedkami  

a ľuďmi pokoja a nádeje. Ďakujem vám,  

že ste prijali moje pozvanie.“   
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Foto: archív SM 

 „Drahé deti,  

dnes, v tomto milostivom dni,  

vás pozývam, aby ste prosili od Pána  

dar viery. Deti moje, rozhodnite sa 

 pre Boha a začnite žiť a veriť v to,  

k čomu vás Boh pozýva.  

 

Veriť, deti moje, znamená odovzdať  

svoje životy do Božích rúk, do rúk Pána, 

ktorý vás stvoril a ktorý vás nesmierne  

miluje. Nebuďte veriaci len slovami,  

ale žite a vydávajte svedectvo vašej viery 

skutkami a vašim osobným príkladom.  

 

Rozprávajte sa s Bohom, vašim Otcom. 

Otvorte i odovzdajte mu vaše srdcia 

a uvidíte ako sa vaše srdcia menia  

a ako sa váš život bude diviť Božím  

skutkom vo vašom živote.  

 

Deti moje, neexistuje život bez Boha, 

a preto ako vaša matka sa prihováram 

a prosím svojho Syna, aby obnovil  

vaše srdcia a aby váš život naplnil  

svojou nekonečnou láskou.  

Ďakujem vám, že ste prijali  

moje pozvanie.“  

VÝROČNÉ ZJAVENIE  

JAKUBOVI ČOLOVI,  

25. DECEMBER 2017  
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„Drahé deti, 

keď sa na zemi vytráca láska,  

keď sa nenachádza cesta spásy, ja, Matka, 

prichádzam, aby som vám pomohla, aby ste 

spoznali pravú vieru – živú a hlbokú – aby som 

vám pomohla pravdivo milovať. Ako matka 

túžim po vašej vzájomnej láske, dobrote 

a čistote. Mojou túžbou je, aby ste boli  

spravodliví a aby ste sa milovali. Deti moje, 

buďte v duši radostní, buďte čistí, buďte deti. 
 

Môj Syn hovorieval, že rád  prebýva s čistými 

srdcami, pretože čisté srdcia sú vždy mladé 

a veselé. Môj Syn vám hovoril, aby ste  

odpúšťali a aby ste sa milovali. Viem,  

že to nie je vždy ľahké.  
 

Utrpením rastiete na duchu. Aby ste stále viac 

duchovne rástli, musíte úprimne, pravdivo  

odpúšťať a milovať. Mnohé moje deti na zemi 

nepoznajú môjho Syna, nemilujú ho, ale vy, 

ktorí milujete môjho Syna, ktorí ho nosíte 

v srdci, modlite sa, modlite sa a modliac sa 

cíťte môjho Syna pri sebe. Nech vaša duša 

vdychuje jeho ducha. 
 

Som medzi vami a hovorím o malých  

i veľkých veciach. Neunavím sa hovoriac  

vám o svojom Synovi – pravdivej láske.  

Preto, deti moje, otvorte mi vaše srdcia.  

Dovoľte mi materinsky vás viesť. Buďte 

 apoštolmi lásky môjho Syna a mňa.   
 

Ako matka vás prosím, nezabúdajte na tých, 

ktorých môj Syn pozval, aby vás viedli.  

Noste ich v srdci a modlite sa za nich.  

Ďakujem vám.“ 
Foto: Foto Ð ani  

POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

2. JANUÁR 2018, CEZ VIZIONÁRKU                               

MIRJANU DRAGIČEVIČOVÚ-SOLDOVÚ  
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И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  

повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы 

ничего 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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JEŽIŠ VÁM DÁVA SVOJ POKOJ 

nín je súčasne aj jeho opätovné naro-
denie sa v nás. Vianoce sú sviatkom 

pokoja a zmierenia predovšetkým 
s Bohom. Aký je to pokoj, ktorý priná-
šajú Vianoce? Pokoj spravodlivého, po-

koj, ktorý Ukrižovaný prináša na svet. 
Pokoj, ktorý sa rodí v ľudskej prirodze-

nosti. Nie je to pokoj, ktorý si berieš 
sám pre seba, ale je to pokoj, ktorý sa 

dáva druhým. Je to pokoj tichého 
a pokorného srdca.  

Kristus je darcom pokoja pre dru-

hých. On na seba vzal všetky bolesti 
sveta a tak ľuďom dobrej vôle daroval 

svoj pokoj. Tým pokojom je jeho život.  
Ak je Kristus darcom večného po-

koja pre druhých, potom sa praví 
kresťania poznajú podľa pokojamilov-
nosti a ich Vianoce podľa dobroty. Bo-

jachtiví, nemilosrdní kresťania nepat-
ria Kristovi.  

„Odíďte odo mňa, zlorečení, do 
večného ohňa, ktorý je pripravený 

Prvá Vianočná pieseň, ktorá víta-
la Ježišovo narodenie nepochádza od 

človeka, ale od anjela: „Sláva Bohu na 
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle.“ 

Táto pieseň nám hovorí o čom sú 
Vianoce. Táto pieseň obsahuje slovo 

Pokoj, ktoré sa dotýka človeka. Biblic-
ké slovo Šalom, ktoré prekladáme ako 

Pokoj, znamená ako sa človek 
v skutočnosti má. Tiež spásu - svet, 
v ktorom vládne dôvera, v ktorom niet 

strachu ani nedostatku, neúprimnosti 
ani klamstva. Pokoj je cieľom Vianoc.  

Vianoce sú sviatkom najvyššieho 
pokoja a Božieho zmierenia so všetký-

mi ľuďmi dobrej vôle, a nie pokoja, 
ktorý si ľudia sami sebe zdanlivo vy-
tvárajú. Vianoce sú rosou nebeskej 

útechy pre utrápené duše, zranené ro-
diny, pre Cirkev, ktorá po nich prah-

ne. Vianoce sú narodeninami Božieho 
Jednorodeného. Oslava jeho narode-
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Vianoce sú rosou nebeskej útechy pre utrápené duše,  

zranené rodiny, pre Cirkev, ktorá po nich prahne... 
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 Modlitba: 

 

Panna Mária, matka Ježišova, 
Kráľa pokoja, ktorá neprestávaš po-
zývať svoje deti z celého sveta, aby 

odpovedali na tvoje pozvania a stali 
sa ľuďmi pokoja a nádeje. Nech zú-

falstvo nikdy nevládne v našich srd-
ciach. Ty, ktorá si matka nádeje aj 

v tých najťažších chvíľach pod krí-
žom, vypros nám cnosť nádeje aj 
v našich najťažších životných okami-

hoch.  
Matka Mária, vypros nám pokoj, 

ktorý nosíš vo svojom srdci a ktorý 
nám daruješ prinášajúc nám Ježiša, 

ktorý jediný nám môže dať tak veľmi 
potrebný pokoj. V nás, okolo nás aj 
medzi národmi je veľa nepokoja a 

strachu. Modli sa za nás i s nami, 
aby sa naše srdcia otvorili Ježišovi, 

jedinému darcovi pravého pokoja. 
Amen.  

 
(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

 

diablovi a jeho anjelom!“ (Mt 25, 41) – 
povie im Pán Ježiš pri svojom druhom 

príchode, pretože ich nikdy nevidel 
mať účasť na jeho diele lásky pre 
hriešnych bratov, na diele utrpenia, 

odpúšťania a milosrdenstva, nehovo-
riac už na diele dobrovoľnej obety za 

niekoho.  
Ako teda sláviť Vianoce? Tak ako 

doteraz, podľa slobodnej vôle. Kresťa-
nia podľa Kristovho príkladu, napriek 
všetkým nepriateľstvám a súženiam, 

žijú pre svojich blížnych. Ale diablovi 
luhári žijú podľa príkladu Antikrista, 

klamú ako aj seba, svojich blížnych, 
tak aj samotnú Božiu slávu, ktorá ich 

bude súdiť.  
Vianočný pokoj nemôže byť trvalý 

bez Božej slávy. Tam, kde medzi ľuďmi 

nie je slávený Boh, nemôže byť slávený 
ani človek. Vianoce sa preto spájajú 

s pokojom medzi ľuďmi.  
V Panne Márii je oslávený Boh. 

V nej zažiarila Božia sláva. Skrze ňu, 
ktorá je plná milosti, nám Boh celé tie 
roky daruje a vylieva svoju milosť.  

 

Aký je to pokoj, ktorý prinášajú Vianoce? Nie je to pokoj,  

ktorý si berieš sám pre seba, ale je to pokoj, ktorý sa dáva druhým... 
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„tu sa prebudila a upevnila 
moja viera“. Sme svedkami 

toho, že keď sa rozhodneme 
žiť jej hlavné posolstvá : mod-
liť sa a spovedať srdcom, 

denne čítať a žiť evanjelium, 
postiť sa v stredu a piatok o 

chlebe a vode, často prijímať 
eucharistiu, naša viera ras-

tie. V Máriinej škole sa učíme 
veriť Bohu, v šťastí i nešťastí 
v zdraví, i v chorobe. Hovorí 

sa: „Strach zaklopal na dvere, 
otvorila viera a nikoho tam 

nebolo.“ Inými slovami, čím 
viac sa človek spolieha na 

Boha, tým viac sa zmenšuje 
priestor pre strach. 

Viera rastie v modlitbe 

s Máriou pri vzývaní Ducha 
Svätého. „V láske niet stra-

chu a dokonalá láska vyháňa 
strach, lebo strach má v sebe 

trest a kto sa bojí nie je doko-
nalý v láske.“ – píše apoštol 
Ján. Aj on spoločne 

s ostatnými apoštolmi prežil 
smrteľný strach po Ježišovej 

smrti, pred Židmi a zo straty 

„Nebojte sa! Modlite sa, aby vám Duch Svätý 
dal silu.“ Nebeská matka upokojuje svoje ustrá-

chané deti v tomto nepokojnom svete. Dobre je 
započúvať sa do jej slov, ktorými nám vlieva vždy 
nádej: „Nebojte sa, ja som s vami; nebojte sa me-

niť a šíriť vo svete lásku; nebojte sa, nestrácajte 
nádej, lebo môj Syn počúva svoju matku; nebojte 

sa, ja som tu, nie ste sami; pozývam vás, lebo vás 
potrebujem, prijmite misiu a nebojte sa, ja vás 

budem posilňovať; ak je sväté prijímanie centrum 
vášho života, potom sa nemusíte báť, dokážete 
všetko.“ 

I na začiatku tohoto nového roku nám opa-
kuje: „Keď sa na zemi vytráca láska, keď sa nena-

chádza cesta spásy, ja, Matka, prichádzam, aby 
som vám pomohla, aby ste spoznali pravú vieru – 

živú a hlbokú - aby som vám pomohla pravdivo 
milovať. „Deti moje, rozhodnite sa pre Boha 
a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. 

Veriť, deti moje, znamená odovzdať svoje životy do 
Božích rúk, do rúk Pána, ktorý vás stvoril a ktorý 

vás nesmierne miluje.”  
Každý deň už 36 rokov jej nebeský Otec do-

voľuje prichádzať na zem a podujíma sa konať zá-
zraky na jej príhovor v Medžugorí. Mnohí svedčia: 

 

NEBOJTE SA! 

 

 

V Máriinej  

škole  

sa učíme  

veriť Bohu,  

v šťastí  

i nešťastí  

v zdraví,  

i v chorobe... 
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Učiteľa. Ale takisto aj silu Duchu Svä-
tého, keď zostúpil na neho pri modlitbe 

s Máriou. Viera v Boha rastie  pri den-
nom čítaní Svätého písma, spoznáva-
ním Boha a jeho pôsobenia. Preto nám 

Panna Mária opakuje, aby sme každý 
deň rozjímali Sväté písmo, postavili ho 

na viditeľné miesto. Len čisté 
a pokorné srdcia majú pevnú vieru. 

Spomeňme si na zlaté pravidlá, ktoré 
Panna Mária dala pre modlitbové sku-
piny: zrieknuť sa strachu, zrieknuť sa 

všetkého zla a hriechu, zrieknuť sa ne-
návisti a rozhodnúť sa pre lásku ku 

všetkým, zmieriť sa a prosiť o odpuste-
nie, žiť Evanjelium, načúvať jej posol-

stvá, ďakovať a prosiť o Božie požehna-
nie. 

Potrebujeme znovu počuť, že sme 

obdarovaní a nemáme sa čoho báť. Má-
me Boha a aj tieto Vianoce sa znovu 

narodil. 
Moje materinské srdce túži po 

tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby 
mu mohlo 
p o v e d a ť : 

„ V e r ! “    
„Deti mo-

je, viera je 
to jediné, čo 

vám v život-
ných skúš-
kach dá si-

lu. Ona vám 
obnoví dušu 

a otvorí ces-
ty nádeje. 

Ja som s va-
mi. Zhro-
maž ďu j em 

vás okolo 
seba, preto-

že  vám 
chcem pomôcť, aby ste vy mohli pomá-

hať svojim blížnym v odkrývaní viery, 
jedinej životnej radosti a šťastia.“ Mária 
nás neustále povzbudzuje a hovorí 

nám o tom, čo sama prežila. „Pozerám 
na vás s materinskou láskou. Poznám 

vás, poznám vaše bolesti a smútky, 
pretože i ja som v tichosti trpela. Mo-

ja viera mi dávala lásku a nádej. Opa-

kujem, Vzkriesenie môjho Syna a moje 
Nanebovzatie je pre vás nádejou a lás-

kou. Preto, deti moje, modlite sa, aby 
ste spoznali pravdu, aby ste mali pev-
nú vieru, ktorá povedie vaše srdce a 

ktorá dokáže premeniť vaše bolesti a 
utrpenia na lásku a nádej. Aby som 

vás znovu pozvala uctievať Ježišovo 
srdce, srdce viery, eucharistiu. 

Pozerajme na Máriu, prijmime jej 
posolstvá, ona nás potrebuje, aby  
mohla prichádzať prostredníctvom nás 

k tým, kto ešte nepoznal Božiu lásku. 
 
Modlitba: 

 

Príď Duchu Svätý, príď na mocný 
príhovor Nepoškvrneného srdca Panny 
Márie, tvojej milovanej Nevesty. Posilni 

našu vieru, nádej, lásku, aby sme mohli 
vydávať svedectvo dobrými skutkami, 

tým, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. 
Pomôž nám, Duchu Svätý, nikdy sa ne-

zastaviť v láske, nikdy nezabudnúť na 
to, že modlitbou a láskou dosiahneme 
i to, čo sa nám zdá ľudsky nemožné. 

Amen. 
(Terézia Gažiová) 

 

 

„Deti moje, viera  

je to jediné, čo  

vám v životných  

skúškach dá silu...  

Ja som s vami.  

Zhromažďujem  

vás okolo seba,  

pretože vám  

chcem pomôcť...“ 

Foto: Yuriy Kravchuk 



8  

8  

F
o
to

: 
R

a
d
io

p
o
s
ta

ja
 M

ir
 M

e
d
ju

g
o
rj

e
 

  

„Deti moje, nebojte sa, pretože som s vami  

aj keď si myslíte, že niet východiska a že satan  
zavládol. Prinášam vám pokoj. Som vaša Matka  

a Kráľovná pokoja...“ (25.07.1988) 

  

„Vždy znova sa modlite za ešte viac lásky,  

pretože milosrdná láska prináša svetlo, ktoré  
rozbíja každú tmu, prináša môjho Syna. Nebojte sa, 

nie ste sami, ja som s vami.“ (02.04.2016) 

 „...Deti moje, nebojte sa. Dovoľte môjmu Synovi,  

aby bol vo vás. Poslúži si vami, aby sa staral  

o ranených a obracal stratené duše.“ (02.12.2016) 

  

„Nebojte sa o seba. Môj Syn nezabúda v núdzi 

na tých, ktorých miluje. Budem s vami. Prosím 
nebeského Otca, aby vás ožiarilo svetlo večnej 

pravdy a lásky.“ (02.02.2013) 

 „Deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia,  

ja ich darujem môjmu Synovi a on vám za  

odmenu daruje Boží pokoj...“ (02.01.2013) 
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Ďakujeme za každú spoločnú modlitbu  

a úprimne sa tešíme, že aj v novom roku 2018  

môžeme Panne Márii spoločne darovať  

každú prvú sobotu v mesiaci  

na uskutočnenie jej plánov a úmyslov.   

 

 

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 06.01.2018. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 

zа pokoj v nás, v našich rodinách a medzi národmi 

 

Ďakujeme Pánovi za rok 2017,  

za všetky milosti a dary, ktoré každý  

z nás prijal skrze Pannu Máriu.  
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POSTITE SA SRDCOM 

Pôst a modlitba  

 U Židov i u kresťanov sa často pôst, modlitba 
a dobré skutky spomínajú spolu. Modlitba nie je popri 

pôste a dobrých skutkoch ako čosi nezávislé, ale ako 
niečo, čo ich vnútorne spaja. Úplné chápanie modlitby 

sa ponúka práve v jej spojení s pôstom.  

 A k  s a 
pozrieme, čo 

s a  h o vo r í 
o modlitbe a ako sa modlitba definuje, 
vidíme, že dôraz sa kladie, čo je aj 
normálne, na stav srdca a duše, 
a menej sa spomína telo ako činiteľ 

v modlitbe alebo ako možný výraz 
modlitby. 
 Na otázku, čo je modlitba, 
v Katechizme Katolíckej cirkvi nachá-
dzame odpoveď, respektíve definíciu 

sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Li-
sieux): „Pre mňa je modlitba vzpla-
nutie srdca, jednoduchý pohľad na ne-
bo, výkrik vďačnosti a lásky uprostred 
trápenia i radosti.“  

 Sv. Ján Damascénsky hovorí: 
„Modlitba je povznesenie duše k Bohu 
alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá.“ 
20) 
 Teda zdôrazňuje sa najmä rozho-
vor s Bohom ako duchovný úkon. 

Avšak jestvuje prax a skúsenosť, že aj 
telo sa pripája k modlitbe, teda nielen 
myseľ, rozhovor, teda len duchovný 
úkon. Ak sa slová modlitby sprevádza-
jú gestami a pohybmi tela, modlitba je 

dokonalejšia, výraznejšia, ľahšie    
zasiahne celého človeka. 
 Jednota tela a duše v modlitbe sa 
prejavuje práve v pôste. Telesný pôst 
robí modlitbu dokonalejšou. Kto sa 

postí, lepšie sa modlí, a kto sa modlí, 
ľahšie sa postí. Tak modlitba nezos-
tane iba jedným výrazom alebo 
slovom, ale pripája celú ľudskú bytosť. 

Telesným pôstom sa človek priznáva 
Bohu aj ľuďom, že nemôže byť sám 

a že mu treba pomôcť. Človek ľahšie 
prežíva svoju bezmocnosť, keď sa 
postí, a preto je pri telesnom pôste 
duša otvorenejšia Bohu. Bez pôstu slo-
vá modlitby nemajú správny základ. V

  Starom zákone sa veriaci jed-
notlivo i v skupinách postili a modlili 
v najrôznejších životných situáciách 
a vždy zakúsili pomoc (porov. Ezd 8, 
21-23; 2 Krn 20, 12).  

 Pôstu a modlitbe Ježiš pripisuje 
zvláštnu silu najmä v boji proti zlým 
duchom (porov. Mk 9, 29).  
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 Rovnakú prax nachádzame 
v tradícii Cirkvi a najviditeľnejšie je to 

v regulách všetkých rádov a rehoľných 
spoločenstiev. Sv. Bernard o vzťahu 
pôstu a modlitby píše: 
 „ P o v i e m  v á m 
niečo, čo ľahko porozu-

miete a čo ste často 
zažili, ak sa nemýlim: 
pôst dáva istotu 
modlitbe a robí ju 
vrúcnou... Modlitbou 

sa získava sila postiť sa 
a pôstom milosť modliť 
sa. Pôst posilňuje 
modlitbu a modlitba 
posilňuje pôst a predstavuje ho 

Pánovi.“ 
 Je to zjavné, lebo vďaka pôstu sa 
človek stáva bdelejší, otvorenejší pre 
Boha a pre duchovno. Z rovnakých 
d ô v o d o v  j e  p ô s t  s p o j e n ý 
s eucharistiou, lebo kým sa človek  

odrieka a nejaký čas žije s chlebom, 
pripravuje sa na stretnutie s Božim 
c h l e b o m .  Z v l á š ť  v  s p o j e n í 

s eucharistiou, najvznešenejším 
stretnutím s Bohom, nám pôst 

dokazuje, aký je pozitívny a ako nám 
umožňuje uskutočniť základný cieľ 
modlitby: stretnúť sa celou bytosťou 

s Bohom, Spasiteľom. 
 V našej dobe je Gándhí 

známy ako človek, ktorý sa 
vedel postiť a modliť. Hovorí: 
„Moje náboženstvo ma učí, 
že v každom nešťastí, ktoré 
nemožno zmierniť, treba sa 

modliť a postiť!“ Hoci je 
známe, že Gándhí sa postil 
a modlil pre politické ciele, 
hlboko veril, že iba Boh 

môže zmeniť ľudské srdce a úmysly 

pôstom a modlitbou, že pôstom 
a modlitbou sa očisťuje ľudské vnútro 
a oslobodzuje sa od previnenia, čo je 
súčasne výrazom solidarity s ľuďmi, 
ktorí trpia. 
 Z toho treba urobiť záver, že pôst 

a modlitba sú nerozlučné, ako je nero-
zlučný človek ako celok, ktorý sa 
skladá z ducha, duše a tela. 
 

 

Kto sa postí,  

lepšie sa modlí,  

a kto sa  

modlí,  

ľahšie sa postí... 
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 Do Medžugoria som prvýkrát prišla 
pred 7 rokmi, ako jedna z mnohých 
mladých z celého sveta, s kufrom plným 
otázok a hlbokou túžbou po Bohu 

v srdci. Pane, čo mám robiť so svojím 
životom? Ako naozaj prežiť dobre tento 
život? Do čoho mám úplne vložiť svoje 
srdce a svoje sily? Kde je v živote moje 

miesto a aké je moje povolanie?  
 Tu, čítajúc posolstvá Panny Márie, 
som prvýkrát začula: „Si pre mňa dôle-
žitá... Boh má plán s každým z vás...“; 

„Úplne sa odovzdajte... Darujte svoj ži-
vot pre spásu sveta“.  
 Raz, keď som vystupovala s jednou 
skupinou pútnikov na Križevac, zastavi-

li sme sa na tom mieste, kde zomrel pá-
ter Slavko Barbarič. Počuli sme o jeho 

živote a slúžení. „Páter Slavko dal svoj 
život úplne k dispozícii Panne Márii. 
Odovzdal jej všetky svoje schopnosti, 
talenty, svoj čas – tu, na zemi, za jej 

úmysly...“ Pamätám si, ako mi v tej 
chvíli bolo všetko jasné. Áno, to je to, čo 
chcem aj ja! To je to, čo hľadá moje srd-
ce! 

 Začala som rozmýšľať: ako to uro-
biť? Veľmi jednoducho: počúvať a žiť to, 
čo hovorí Mária, žiť podľa jej posolstiev 
– tak ako sa v Medžugorí často hovorí: 

„vstúpiť do školy Panny Márie.“ A ja 
som tiež zachcela odovzdať svoj život 
a každý malý dar, ktorý mi daroval ne-
beský Otec, do rúk Panny Márie, aby to 

slúžilo na uskutočnenie Božieho plánu 
dobra a spásy skrze Medžugorie. 
A vo  všetkom ostatnom –  v mojich ťaž-
kostiach, mojom povolaní, uzdravení 

môjho srdca, aby sa stávalo schopným 
prijímať Božiu lásku a darovať ju – mi 
pomôže Mária, veď ona je dobrá a nežná 
mama. Táto myšlienka mi každý deň 

pomáhala začínať s dôverou, radosťou: 
„Matka, tento nový deň, ktorý mi poda-
roval Boh, darujem tebe. Prosím ťa, 
nech ti môj život pomáha a prináša dob-

ro druhým, zvlášť tým, ktorí dnes naj-
viac trpia.“ Medžugorie mi pomohlo uve-
r i ť  te j to  j ednoduchej  p ravde: 
v súčasnom svete existuje veľa bolesti 

a utrpenia, no nakoľko môžem, celým 
srdcom darujem svoj deň, svoj život, 
svoje modlitby a námahy, radosti 
i horkosti Nepoškvrnenému Srdcu Pan-

ny Márie. Takýmto spôsobom jej chcem 
pomáhať prinášať Božiu lásku, jej Syna 
tam a k tým ľuďom, ktorí to najviac po-

trebujú.  
 „V škole Panny Márie“ je pre mňa 
každý deň lekciou života. S jednou by 
som sa chcela podeliť. Panna Mária veľ-

mi rýchlo obrátila moju pozornosť na jej 
slová z evanjelia podľa Jána: „Urobte 
všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5). Pochopi-
la som, že žiť s Máriou znamená každý 

deň počúvať, veriť a zaľúbiť sa do Ježi-
šových slov, do Božieho slova. Je to pre 
mňa vzácna skúsenosť, za ktorú som 
Panne Márii veľmi vďačná. Nevedela 

som si ani predstaviť ako veľmi 
a konkrétne, a v tom čase veľmi nežne, 
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JEŽIŠOVO SLOVO –  

SVETLO V TEMNOTE 
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„...milované  

moje deti,  

nech sa slovo  

môjho Syna a  

jeho láska  

stanú prvou  

a poslednou  

myšlienkou  

vášho dňa“. 

otcovsky hovorí Boh cez Bibliu. Hovorí 
v tichosti srdca. Oduševňuje ma, upev-
ňuje, odpovedá, pomáha mi v jeho svet-
le a pravde vidieť seba samú, konkrétne 

situácie môjho života. 
 V spoločenstve Svetlo Máriino 
v Medžugorí sa učím začínať každý deň 
na kolenách, modlitbou a čítaním evan-

jelia na konkrétny deň. Čím viac sa 
v tom cvičím, tým viac rozumiem apoš-
tola Petra, ktorý Ježišovi povedal: 
„Pane, ku komu by sme šli, ty máš slo-

vá večného života...“ (Jn 6, 68).  
 Zdá sa mi, že v mnohých životných 
situáciách by som určite nevytrvala pre-
žívať pokoj a radosť v srdci, ak by som 

si neprečítala ráno Božie slovo.  
 Je to vzácna lekcia od tej, ktorá 
všetky Ježišove slová zachovávala vo 
svojom srdci. Veľmi mi pomáhajú slová 

z jedného posolstva, v ktorom Mária ho-
vorí: „Božie slovo je svetlo v tme, ktorá 
vás obklopuje...“ Častokrát, keď neviem 
ako ďalej, keď mi je ťažko alebo ma bolí 

srdce kvôli tým ľuďom, ktorých stretám, 
alebo po dlhom a náročnom dni, si vez-
mem do rúk Božie slovo, do duše      
prijmem Ježišovo svetlo a môžem ísť 

spokojne spať.  
 Hlboko sa ma dotklo, keď Panna 
Mária v posolstve povedala: „... milova-
né moje deti, nech sa slovo môjho Syna 

a jeho láska stanú prvou a poslednou 
myšlienkou vášho dňa“. Koľkokrát som 
zaspávala s výčitkami svedomia, 
s roztrasenou dušou, s pocitom horkos-

ti alebo neprijatím toho ako som prežila 
deň, čo som urobila alebo neurobila... 
Tieto Mamine slová sa pre mňa stali 
Betlehemskou hviezdou, ktorá mi pripo-

mína: dieťa, nestrachuj sa, všetko daj 
Ježišovi, prijmi jeho svetlo a ži 
s pokojom v srdci. V spoločenstve to 
praktizujeme každý večer: spolu čítame 

úryvok evanjelia, potom ostaneme chvíľ-
ku v tichu a spytujeme si svedomie. 
Taktiež Ježišovi ďakujeme za všetky 
momenty dňa, kedy v srdci víťazila jeho 

láska a dobrota, keď nám pomáhal byť 
trpezlivými, vnímavými k blížnym. Ale 
tiež si spomíname a do jeho rúk vkladá-
me aj tie momenty, kedy sme padli a 

nežili podľa jeho slova. Vtedy ho prosím 
o odpustenie a odovzdávam svoj život 
úplne do Božích rúk. 
 Tieto maličké, ale konkrétne 

úlohy, ktorým nás učí Mária 
v Medžugorí, sa stali pre mňa 
niečím drahocenným. Úprimne 
ďakujem Bohu za tento dar, 

za to, že sa môžem učiť v jej 
škole. 
 

Oxana, Lotyšsko 
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MEDŽUGORIE 2018 
 

DUCHOVNÉ OBNOVY 
 

 

 

   Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné duchovné ob-

novy, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2018.  

 

 

26.02. – 2.03.2018 25. Medzinárodná duchovná obnova pre organi-

zátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských 

modlitbových a humanitárnych skupín 

  9. – 12.05.2018  6. Medzinárodná duchovná obnova za život  

  2. – 7.07.2018  23. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov  

  7. – 10.11.2018  19. Medzinárodná duchovná obnova pre     

manželské páry   

 

 

seminár pôstu, modlitby a mlčania 

 

04. - 09. 03. 2018.   

Kontakt: Vladimír Chromek: +424 902 373 505;  

e-mail: v.chromek@gmail.com  

 

23.  – 28. 09. 2018.   

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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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 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) 

 

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/

