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„Drahé deti!  

Prinášam vám môjho Syna Ježiša, ktorý je  

Kráľ pokoja. On vám dáva pokoj a nech nie je len  

pre vás, ale, deti moje, prinášajte ho druhým 

v radosti a pokore. Ja som s vami a modlím sa  

za vás v tomto milostivom čase, ktorý vám chce  

Boh darovať. Moja prítomnosť je znakom lásky  

tu, kým som s vami, aby som vás chránila  

a viedla k večnosti. Ďakujem vám,  

že ste prijali moje pozvanie.“  

V  T O MT O              

Č Í S L E   

N Á J D ET E . . .  
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,  

25. DECEMBER 2018, VÝROČNÉ ZJAVENIE JAKUBOVI ČOLOVI  

 

  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 po-

tom odovzdal posolstvo: 
 

„Drahé deti, v tento milostivý deň vás zvlášť pozývam k láske.  

Deti moje, Boh vás nesmierne miluje, a preto, deti moje, plní dôvery,  

nepozerajúc nazad a bez strachu, úplne mu odovzdajte vaše srdcia,  

aby ich Boh naplnil svojou láskou. Nebojte sa veriť jeho láske a milosrdenstvu,  

pretože jeho láska je silnejšia od každej vašej slabosti a strachu. Preto, deti moje,  

plní lásky vo vašich srdciach dôverujte Ježišovi a povedzte mu svoje áno,  

pretože on je jedinou cestou, ktorá vás vedie k večnému Otcovi.“  
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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 2. JANUÁRA 2019,  

CEZ VIZIONÁRKU MIRJANU DRAGIČEVIČOVÚ-SOLDOVÚ 

„Drahé deti, žiaľ, medzi vami, mojimi deťmi,  

je toľko boja, nenávisti, osobných záujmov, sebectva. Deti moje,  

tak ľahko zabúdate na môjho Syna, na jeho slová, na jeho lásku.  

V mnohých dušiach vyhasína viera a srdcia zachvacujú  

materiálne veci sveta. Ale moje materinské srdce vie, že ešte existujú tí,  

ktorí veria a milujú, ktorí hľadajú ako sa čoraz viac priblížiť môjmu Synovi,  

ktorí neúnavne hľadajú môjho Syna – a teda takto hľadajú aj mňa.  

To sú pokorní a tichí so svojimi bolesťami a utrpeniami,  

ktoré znášajú v tichosti, so svojimi nádejami a nadovšetko  

so svojou vierou. To sú apoštoli mojej lásky.  

 

Deti moje, apoštoli mojej lásky, učím vás, že môj Syn nežiada  

nepretržité modlitby, ale aj skutky a pocity, že veríte, že sa modlíte,  

že osobnými modlitbami rastiete vo viere, že rastiete v láske.  

Milovať sa navzájom – to je to, čo on žiada, to je cesta k večnému životu.  

Deti moje, nezabudnite, že môj Syn priniesol svetlo na tento svet,  

avšak priniesol ho tým, ktorí ho chceli vidieť a prijať.  

Vy buďte tí, pretože to je svetlo pravdy, pokoja a lásky. 

 

Ja vás materinsky vediem, aby ste sa klaňali môjmu Synovi;  

aby ste so mnou milovali môjho Syna; aby vaše myšlienky, slová  

a skutky boli upriamené na môjho Syna, aby boli v jeho mene.  

Vtedy bude moje srdce naplnené. Ďakujem vám.“ 

 

3  



4  

4  

pokoj. Prinášam vám pokoj. Som vaša 
Matka a Kráľovná pokoja. Nech pokoj 
zavládne v celom svete, ktorý je 
nepokojný a túži po pokoji. 
Vzdialenosť od Boha je plodom 
nepokoja vo vašich srdciach. Boh je 
iba pokoj, preto sa mu priblížte cez 
vašu osobnú modlitbu, a potom žite 
pokoj vo vašich srdciach, a tak bude 
pokoj ako rieka z vášho srdca vytekať 
do celého sveta. Nemôžete, deti moje, 
uskutočniť pokoj, ak nie ste v pokoji 
s Ježišom. Preto vás pozývam 
k spovedi, aby sa Ježiš stal vašou 
pravdou a pokojom. Niet pokoja, deti 
moje, kde sa nemodlí a niet lásky 
tam, kde niet viery. Ježiš je Kráľ 
pokoja a len on vám môže dať pokoj, 
ktorý hľadáte.“ 

Obsah Máriiných posolstiev sa 
nám na prvý pohľad môže zdať úplne 
rovnaký. Ale materinské slovo nás 
vždy sýti a povzbudzuje novým 
spôsobom. Ako voda, ktorá je toľké 
storočia rovnaká, ale vždy znovu sýti 
a udržuje pri živote toľké pokolenia. 
 Tieto Vianoce, ako aj všetky pre-
došlé, Mária k nám prichádza 
s dieťaťom Ježišom – Kráľom pokoja, 
ako prišla aj v prvý deň zjavení, 
o čom nám svedčia vizionári. Daruje 
mám Ježiša a vedie nás k Ježišovi.  

Pripomeňme si jej slová, ktorými 
nás povzbudzovala v uplynulých ro-
koch svojich zjavení: „Drahé deti, bez 
modlitby niet pokoja. Pozývam vás, 
aby ste svojím pokojom pomohli 
druhým, aby videli a začali hľadať 
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JEŽIŠ – KRÁĽ POKOJA 
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 Modlitba: 

 
 Mária, Kráľovná pokoja, k tebe 
volám a utiekam sa k tvojmu prího-
voru, pretože si Matka pokoja, pretože 
nám daruješ Ježiša a vedieš nás 
k Ježišovi. Ty, ktorá si prešla našimi 
pozemskými cestami a zakúsila si 
všetky utrpenia, bolesti a strachy, ale 
zachovala si si vo svojom srdci 
pokojnú dôveru v Pána. Vypros nám 
odvahu odovzdať sa do rúk a vôle Bo-
ha, ktorá je našim pokojom.  
 Ďakujeme ti, že nás neopúšťaš aj 
napriek našim zriekaniam sa a únave. 
Tebe zverujeme naše rodiny, naše 
srdcia a všetky národy, ktoré žijú 
ďaleko od pokoja, ktorý daruje Boh.  
 Tebe zverujeme všetky územia, 
na ktorých je vojna, všetkých, ktorí vo 
svojich srdciach nesú nepokoj,         
neodpustenie a nenávisť.  
 Vypros nám všetkým milosť 
zmierenia sa s Bohom, medzi nami 
navzájom a so sebou samými. Amen.  
 

 
 (páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

Vierou a modlitbou môžeme 
vstúpiť do oázy pokoja, kráčať za 
Pánovými slovami a zažiť istotu 
a pokoj srdca.  

Pokojné srdce je ako hladina 
jazera, ktorá odráža okolie a tvoju 
tvár. Ak rozvíriš hladinu, tvoju tvár 
nie je vidieť a je zohavená. Taká je aj 
tvoja každodennosť. Ak si schopný 
sa do nej zahľadieť, tak vidíš všetko 
jasno a vieš, kam máš ísť. Ale ak 
tvoje srdce rozrušia neúspechy, 
nespravodlivé kritiky, bolesť, priveľa 
práce , únava,  nové  výzvy, 
nepríjemné stretnutia, ťažké       
prekážky, rozhorčí ťa podráždenosť, 
strach a úzkosť, tvoja duša je 
priepasťou, z ktorej vychádza všetko 
zlo. Rozbúrené srdce sa stáva ne-
bezpečenstvom, v ktorom môžeš 
potopiť život. Keď sa apoštoli ocitli 
v búrke, prosili Ježiša, aby ich 
zachránil, pretože vlny presahovali 
loďku, v ktorej sa plavili. A Ježiš 
prikázal moru a vetru, aby utíchli 
a nastal pokoj a ticho.  

Byť pokojný znamená vyjsť z 
úzkostí, ale aj z prílišnej radosti, 
utiahnuť sa do svojej duše 
a načúvať, či vzlyká hľadajúc svetlo 
Kristovho rána.  

Čokoľvek prežívaš na tomto 
svete, je krátkodobé. Radosť ako aj 
starosti rýchlo skončia. O zdravie 
môžeme prísť tak rýchlo, ako byť  
uzdravení z choroby. Pokoj srdca 
získaš, keď pozeráš ponad múr 
nešťastí a nevôle, ponad múr 
prílišných radostí a uspokojení.  

Preto počas svojho dňa vytvor 
oázu pokoja, v ktorej stretneš Ježiša 
– Kráľa pokoja. Naša duša žije 
z Božieho slova opierajúc sa na 
bezpečnú Božiu prítomnosť. Duša 
v modlitbe oddychuje. Urob pre seba 
niečo pekné, daruj sebe a svojej 
duši moment, v ktorom každý deň 
pri modlitbe stretneš Ježiša – Kráľa 
pokoja, ktorý jediný môže dať pokoj.  

 

 

Daruj sebe a svojej duši  

moment, v ktorom každý  

deň pri modlitbe stretneš  

Ježiša – Kráľa pokoja,  

ktorý jediný môže  

dať pokoj... 
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Boh prišiel na zem ako my, prostredníctvom 
matky.  

„Nemôžeme rozmýšľať o novorodeniatku 
a nemyslieť pri tom na matku. Nemôžeme navštíviť 
dieťa a pritom nenavštíviť i matku. Všeobecne, v 
ľudskom živote, môže dieťa prísť na svet iba cez 
matku.“ Povedal G.K. Chesterton. 

Keď pozorujeme dieťa v náručí matky, môžeme 
sa veľa naučiť o tom, ako si Boh predstavuje úlohu 
Panny Márie a náš vzťah k nej. V Máriiných posol-
stvách často odznievajú slová: „Odovzdajte sa mi 
úplne; kto by vám rozumel lepšie ako matka; prišla 
som, aby som vám pomohla; odovzdajte mi všetko.“ 

Ani Boh sa nebál úplne odovzdať Panne Márii. 
Ona nám i tieto Vianoce opakuje, že pokoj 

nášho srdca sa nachádza v jej materinskom náručí. 
Je v ňom jej syn Ježiš - Kráľ pokoja. Máriina úloha 
je priviesť nás k nemu a pomôcť nám ho prijať. 
Pritom nám však zveruje i naliehavú misiu: „On 
vám dáva pokoj a nech nie je len pre vás, ale, deti 
moje, prinášajte ho druhým v radosti a pokore.“ 
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Ona si nenecháva Ježiša pre 
seba. To znamená že i my sme 
pozvaní stať sa podobnými jej. 
Máriiným spôsobom, jej 
životným štýlom v radosti 
a pokore prinášať pokoj 
druhým. Pozvaní sme stať sa 
tvorcami pokoja.  

„Pozývam vás, aby ste 
svojím pokojom pomohli, aby 
iní videli pokoj a začali ho 
hľadať. Vy ste, drahé deti, v 
pokoji a nemôžete pochopiť 
nepokoj. Preto vás pozývam, 
aby ste svojou modlitbou a 
životom pomohli zničiť v ľuďoch 
všetko zlé a odhaliť klam, ktorý 
satan používa. Modlite sa, aby 
pravda prevládala vo všetkých 
srdciach.“ Povedala nám i 25. 
septembra 1986. 

PRINÁŠAJTE POKOJ 
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Pokoj nemôžeme darovať, ak ho 
sami nemáme. V Máriinej škole sa 
učíme, že treba vždy začínať od seba. 
Vždy sme to najskôr my sami, ktorí by sa 
mali snažiť zotrvávať v pokoji. Pokoj srd-
ca získavame v modlitbe. „Dnes vás 
pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha, 
pretože vzdialenosť od Boha plodí 
nepokoj vo vašich srdciach. Boh 
je pokoj sám, preto sa k nemu priblížte v 
osobnej modlitbe, a potom preží-
vajte pokoj vo svojich 
s r d c i a c h .  P o t o m 
bude pokoj z vašich sŕdc 
prúdiť ako rieka do celého 
sveta. Nehovorte o pokoji, 
ale uskutočňujte pokoj!” 

Najčastejšia definícia 
modlitby je stretnutie 
s Bohom. On nás 
premieňa, napĺňa poko-
jom. Každý deň sme 
pozvaní rozjímať a žiť 
J e ž i š o v e  s l o v á  –         
Evanjelium. Jeho slovo 
nám prináša pokoj. Kto nás to môže 
naučiť lepšie ako Ježišova matka, 
v ktorej sa Jeho slovo stalo životom.  

Prvé kroky medžugorských          
pútnikov vedú do spovednice. 
Medžugorie sa nazýva spovednicou 
sveta. Pokoj nemôžeme mať, keď sme 
v hriechu, v konflikte s Bohom, blížnymi 
i so sebou samými. „Deti moje, nemôžete 
uskutočniť pokoj, pokiaľ sa nezmierite s 
Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, 
aby sa Ježiš stal vašou pravdou a poko-
jom.  Pokoj nemôžete mať, keď vaše 
srdce nie je zmierené s Bohom. 

Prvé posolstvo Panny Márie 
v Medžugorí bolo: „Pokoj, pokoj, pokoj 
nech zavládne medzi Bohom a človekom 
a medzi ľuďmi navzájom. Modlite sa 
postite sa, modlitbou a pôstom môžete 
zastaviť i vojny.“ 

Pôst o chlebe a vode je mocný pros-
triedok, ktorým môžeme vyprosiť dar 
pokoja. „Aj dnes vás pozývam, aby ste sa 
modlili a postili za pokoj. Ako som vám 
už hovorila, aj teraz vám opakujem, deti 
moje, len modlitbou a pôstom sa môžu 
zastaviť aj vojny. Pokoj je drahocenný 
dar od Boha. Hľadajte, modlite sa a 
môžete ho dosiahnuť. Hovorte o pokoji a 
noste pokoj vo svojich srdciach. Pestujte 

si ho ako kvet, ktorý potrebuje vodu, 
nehu a svetlo. Buďte tí, ktorí prináša-
jú pokoj druhým. Som s vami a pri-
hováram sa za vás všetkých.” Jeden 
vojak, ktorý prešiel strašnými 
skúsenosťami vojny sa spýtal vizionára 
v Medžugorí: „Aký to má význam, keď 
budem jesť iba chlieb a piť iba vodu?“ 
On mu odpovedal: „Ja tomu verím, 
pretože to povedala Panna Mária.“ Pôst 
nám prináša vnútornú slobodu a pokoj, 

oslobodzuje, približuje 
nás k Ježišovi. I my sa 
môžeme stať strážcami 
p ok o ja  m o d l i t b o u 
a pôstom. 
 N a j d ô l e ž i t e j š i a 
chvíľa nášho života, ku 
ktorej nás vedie Panna 
Mária je svätá omša.  
 „Svätá omša nech 
je vám životom. Keď bu-
dete denne prežívať 
svätú omšu, pocítite po-
trebu po svätosti a bu-

dete rásť vo svätosti.“ Čítame v jej posol-
stvách. 

O tom, že je možné stať sa tvorcami 
pokoja sa môžeme presvedčiť pozorujúc 
životy svätých. Oni sa usilovali 
nadovšetko milovať Boha. Svätí 
v spolupráci s Bohom boli tí, ktorí zane-
chávali všade za sebou stopy pokoja.  

„Moja prítomnosť je znakom lásky 
tu, kým som s vami, aby som vás 
chránila a viedla k večnosti.“ Uisťuje nás 
Panna Mária v dnešnom posolstve.     
Odovzdajme sa jej ochrane, a zjednotení 
s ňou vyprosujme drahocenný dar 
pokoja pre celý svet. 

 
Modlitba: 
 
Nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoj 

znak lásky k nám, keď nám posielaš na 
zem Máriu s posolstvom pokoja. Matka 
naša, Kráľovná pokoja s detskou dôverou 
sa ti úplne odovzdávame. Zverujeme ti 
všetko, čo nás znepokojuje a čo nám 
kradne pokoj. S tebou prosíme za našich 
blížnych, ktorí hľadajú pokoj na falošných 
miestach. S tebou prosíme za tento svet a 
uskutočnenie tvojich plánov pokoja. 
Amen. 

(Terézia Gažiová) 

 

Máriiným spôsobom,  

jej životným štýlom 

v radosti a pokore 

prinášať pokoj druhým. 

Pozvaní sme stať sa  

tvorcami pokoja... 



8  

 8  

 
 

  

„Pozývam vás, drahé deti, aby ste zjednotili  

svoj život s ním. Ježiš je Kráľ pokoja a len on 
vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte.“  

                                               (25.12.1995) 

  

„Aj dnes vás všetkých žehnám  

so svojím Synom Ježišom v náručí a  
prinášam vám toho, ktorý je Kráľ pokoja,  

aby vám daroval svoj pokoj.“  

(25.12.2003) 

KRÁĽ POKOJA 
  

 

 

 
 

„Aj dnes vám prinášam  

novorodeného Ježiša  
v náručí. On, ktorý je  

kráľ neba i zeme,  
on je váš pokoj.  

Nik vám, deti moje,  

nemôže dať pokoj,  
len on, ktorý je  

Kráľ pokoja.  
Preto sa mu pokloňte  

vo svojich srdciach,  
zvoľte si ho a budete  

mať radosť v ňom.“  
(25.12.2006)   

„Preto, deti moje, dnes, v tento milostivý  

deň otvorte vaše srdcia Kráľovi pokoja,  
aby sa narodil vo vás a aby vám udelil  

svoj pokoj a vy buďte nositeľmi pokoja  

v tomto nepokojnom svete.“  
(25.12.2008) 
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Ďakujeme Pánovi za rok 2018, za všetky milosti  

a dary, ktoré každý z nás prijal skrze Pannu Máriu.  

Ďakujeme za každú spoločnú modlitbu a úprimne sa  

tešíme, že aj v novom roku 2019 môžeme Panne Márii  

spoločne darovať každú prvú sobotu v mesiaci  

na uskutočnenie jej plánov a úmyslov.   

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 05.01.2019. 

V tento mesiac sa budeme modliť 

za pokoj v našich srdciach,  

rodinách, vo svete  
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Bože, Otče náš, dobrorečíme ti,  
pretože si sľúbil, že pošleš svojho Syna, aby nás spasil a ty si ostal  

verný svojmu prisľúbeniu. V mene tvojho Syna Ježiša, ktorý sa narodil 
v Betleheme z Márie Panny a žil najprv v skrytosti medzi nami,  

prosíme ťa, daj nám tú milosť ochotne ho prijať ako Mária,  

tvoja pokorná služobnica. Nech sa narodí v našich srdciach  
a v srdciach všetkých ľudí, v našich rodinách, Cirkvi a celom svete.  
Otče dobrý, daj nám milosť, aby sme zanechali všetky ostatné znaky  

a smery a s láskou prijali znak kríža a smer ku tebe a jedni k druhým,  
aby sa medzi nami mohol uskutočniť pokoj, ktorý nám ty ponúkaš.  

Nech v nás zotrváva vianočný pokoj a nech skrze nás  
prichádza ku každému človeku.  

 

 Prosíme ťa, Otče, za všetkých, ktorí blúdia týmto svetom  
a nenachádzajú pokoj, aby ho odkryli a prijali v tvojom Synovi.  

 

 Mária, Matka môjho Spasiteľa a Kráľovná pokoja, nech sa  
na tvoj mocný príhovor naše srdcia naplnia pokojom, nech sa naše rodiny 

stanú spoločenstvami pokoja a ochotného slúženia životu.  

 
Prijmi do svojho materinského objatia každého z nás  
ako si prijala Ježiša v Betleheme, aby sa každý cítil  

byť milovaný a chránený, aby sa na tvoj príhovor a tvojou pomocou 
uskutočnili všetky plány, ktoré ti v tomto čase zveril Pán.  

 
Na začiatku tohto nového času sa celým srdcom a celou dušou  
rozhodujeme spolupracovať s tebou, aby sa úplne uskutočnila  

Božia vôľa a aby nám bolo dobre. Nech sa tak stane. Amen! 

Bože,  

Otče  

náš 
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MONS. HENRYK HOSER O MEDŽUGORÍ:  

„TOTO JE ČAS A MIESTO OBRÁTENIA.  

TU ŽIJEME NOVÚ EVANJELIZÁCIU“  
 

 

  

Apoštolský vizitátor  

s osobitnou úlohou  

pre farnosť Medžugorie,  

arcibiskup Henryk Hoser  

počas adventu  

navštívil  

rádio Mir Medžugorie. 

(Z ROZHOVORU MONS. HENRYKA HOSERA) 
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ská prirodzenosť je všade rovnaká. Ako 
ľudia sa navzájom veľmi podobáme. 

Rozdiel je v kultúre, a to v pozitívnom aj 
negatívnom význame. Každá kultúra má 

pozitívne a budujúce prvky, keď slúži 

rozvoju ľudskej bytosti. Zároveň však v 
sebe obsahuje aj prvky, ktoré ničia člove-

ka. Žime preto v plnosti našej ľudskej pri-
rodzenosti so všetkými pozitívnymi znak-

mi, našej kultúry!  
Pôsobili ste ako apoštolský vi-

zitátor aj v Rwande. Dá sa porovnať  

svätyňa v Kibeho s Medžugorím? 

 Áno, je tu veľa podob-

ných prvkov. Udalosti sa 
začali v roku 1981, keď 

Panna Mária chcela va-
rovať ľudí pred budúcimi 

udalosťami, akými – ako sa 
neskôr ukázalo – bola 

genocída. To je posolstvo 

Kráľovnej pokoja, čo je 
u r č i t ý m  s p ô s o b o m 

pokračovaním zjavení vo 
Fatime. Kibeho je uznanou svätyňou, 

ktorá sa rozvíja a je jedinou svätyňou 
v Afrike, v ktorej boli zjavenia uznané. 

Zjavenia v Medžugorí tiež začali v roku 

1981, pár mesiacov pred Kibeho. Ukázalo 
sa, že aj tieto zjavenia začali v perspektíve 

vojny, ktorá neskôr začala v bývalej 
Juhoslávii. V Medžugorí sa rozvíja 

pobožnosť Kráľovnej pokoja a aj v tom 
môžeme nájsť podobnosť so zjaveniami vo 

Fatime. Invokácia „Kráľovná pokoja“ bola 
predstavená v Loretánskych litániách 

pápežom Benediktom XV. v roku 1917 – 

v roku zjavení vo Fatime počas 1. svetovej 
vojny a Októbrovej revolúcie. Vidíme tu, 

že Boh je vždy prítomný v ľudských 
dejinách, a posiela nám svoju Matku, aby 

nám bola nablízku. 
Existencia svätýň je v dnešnom 

svete veľmi dôležitá, a preto pápež 

František presunul kompetenciu pre 
svätyne z Kongregácie pre klérus na 

Kongregáciu pre novú evanjelizáciu. 

Uskutočňuje sa nová evanjelizácia aj 
v Medžugorí? 

O tom niet pochýb. Žijeme tu novú 

evanjelizáciu. Mariánska pobožnosť, ktorá 
sa tu rozvíja je veľmi dynamická. Je to 

miesto a čas obrátenia. Tu ľudia objavujú 

existenciu Boha vo svojom živote a Boh 
túži po tom, aby bol prítomný v ľudskom 

srdci a v spoločnosti, ktorá je laicizovaná, 
ktorá žije akoby Boh neexistoval. Vo 

všetkých mariánskych svätyniach sa to 
tak deje. 

 

Medzi farníkmi sa dá pocítiť, že 

sú šťastní a vďační za váš príchod do 
Medžugoria a za poslanie, ktorým Vás 

poveril Svätý Otec. Ako sa tu cítite? 

Môžem odpoveda ť  s  rov -

nakou radosťou. Som naozaj šťastný, že 
tu môžem byť. Som tu už druhýkrát. 

Minulý rok som tu bol ako osobitný vys-
lanec Svätého Otca a teraz som tu ako 

stály apoštolský vizitátor. Tieto dve misie 
sa od seba výrazne líšia. Nie som tu len 

preto, aby som spoznal situáciu, ale aby 

som pochopil problémy a otázky tejto far-
nosti. Som tu, aby som na 

tieto otázky aj našiel 
riešenie spolu s mojimi 

spolupracovníkmi. 
Blížia sa Vianoce ,čo 

je podľa Vás posolstvom 

Vianoc? 

Toto posolstvo je mi-

moriadne bohaté a ja by 
som rád zdôraznil posolstvo 

pokoja. Anjeli, ktorí         
oznámili pastierom správu o narodení 

Pána povedali, že prinášajú pokoj všetkým 
ľuďom dobrej vôle. 

Ježiš medzi nás ľudí prišiel  ako 

dieťa do rodiny Márie a Jozefa. 

Naprieč celou históriou vidíme, že rodi-
na bola vždy terčom útoku a zvlášť 

dnes. Ako chrániť rodinu dnes a ako 
nám v tom môže pomôcť príklad Svätej 

rodiny? 

Predovšetkým potrebujeme vedieť, že 
človek bol od samého počiatku stvorený 

v rámci rodinných vzťahov. Pár muža 

a ženy bol požehnaný aj vďaka svojej 
plodnosti. Rodina je na zemi obrazom 

Najsvätejšej Trojice a je tu na to, aby bu-
dovala spoločnosť. Aby sa zachoval tento 

rodinný duch – a to je v dnešnej dobe 
ťažké – treba zdôrazniť poslanie rodiny vo 

svete. A to poslanie hovorí, že rodina je 
zdrojom a spôsobom naplnenia ľudskej 

bytosti. 
Otec arcibiskup, Vy ste lekár, 

kňaz palotín, misionár a určite sa to 
všetko odzrkadľuje aj vo vašom živote. 

Taktiež ste strávili 21 rokov v Afrike. 
Môžete sa s nami podeliť o túto 

skúsenosť? 

Nedá sa to vyjadriť pár slovami. Pre-

dovšetkým to bola skúsenosť, v ktorej 
som sa stretol s rôznorodosťou kultúr 

v Afrike, Európe a v ďalších krajinách. 
Väčšinu môjho náboženského života som 

prežil mimo domova a krajiny. Môžem 
k tomu povedať dve veci. Prvá je, že ľud-

 

 

Vidíme, že Boh je vždy  

prítomný v ľudských  

dejinách, a posiela nám  

svoju Matku, aby nám  

bola nablízku... 
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potrebujeme vo všetkých oblastiach a zdá sa 
mi, že nám veľmi pomáha škola pokoja, 

ktorú máme tu v Medžugorí. Mnohí  šíria 
pokoj, ktorý nájdu na tomto mieste ticha, 

modlitby a uzobranosti. Toto všetko sú ele-

menty, ktoré nás vedú k pokoju s Bohom a 
ľuďmi. 

Čo by ste ešte na konci chceli od-

ovzdať našim poslucháčom?  

Chcem všetkých na Vianoce pozdraviť 
pozdravom anjelov: Pokoj ľuďom dobrej vôle, 

ľuďom, ktorých Boh miluje. Panna Mária 

zdôrazňuje, že Boh nás miluje všetkých. 
Jedným z fundamentov našej viery je Božia 

vôľa, že spasí všetkých ľudí bez rozdielu. A 
ak sa to neuskutoční, je to kvôli nám. Preto 

sme na ceste, ktorá vedie k žiarivej 
budúcnosti.    

 

Zdroj: www.medjugorje.hr 
 

Po niekoľkých mesiacoch vášho 

pobytu v Medžugorí nám môžete 
povedať, čo je najdôležitejším plodom 

tohto miesta? 

Sú to plody hlbokého obrátenia. 

Myslím si, že najzrelším a najdôležitejším 
plodom je fenomén obrátenia skrze 

spovede, sviatosť pokoja a zmierenia. Zo 
všetkého toho, čo sa tu deje, je to naj-

dôležitejší element. 
Pokoj je to, čoho má dnes človek 

nedostatok. Pokoj v srdci, pokoj medzi 

ľuďmi, a pokoj vo svete. Čo je úlohou 

Medžugoria okrem toho, že vieme, že 
mnohí pútnici, ktorí sem prichádzajú 

svedčia,  že tu cítia pokoj, ktorý nikde 
inde necítili? 

Príchod Ježiša Krista v našom ľud-

skom tele bol ohlásený ako príchod Kráľa 
pokoja. Boh nám prináša pokoj, ktorý tak 

 

Drahí priatelia, chceli by sme sa 

s vami podeliť s veľkou radosťou. V tieto 

požehnané vianočné dni sme mohli 

očakávať narodenie nášho Spasiteľa spolu 

s pútnikmi z Ukrajiny, ktorých prišlo do 

Medžugoria okolo 900. 

S veľkou vďačnosťou v srdci chceme 

poďakovať Bohu za dar arcibiskupa Hen-

ryka Hosera, za jeho otvorené srdce, 

prítomnosť medzi nami a za slovo, ktorým 

sa obrátil pútnikom z Ukrajiny: „...V tieto 

dni vašej púte sa modlime za pokoj na 

Ukrajine, za Ukrajinu – veriacu, ktorá pri-

jala kresťanstvo ešte v prvom tisícročí. 

Prinášate so sebou svoje úmysly, odovzdajte 

ich všetky Matke Božej a Ježišovi a ak je to 

Božia vôľa, aby ich vyslyšali. Každý z vás je 

predstaviteľom jednej rodiny, dediny, mesta 

a všetkých ľudí, ktorí sú vám zverení a za 

ktorých sa tu treba modliť. Tento čas tu je 

pre vás požehnaním. Využite každú 

minútu, aby ste sa priblížili k Bohu, aby ste 

ho spoznali v modlitbe ruženca, v modlitbe 

krížovej cesty, aby ste ho spoznali 

v Eucharistii, na adorácii, taktiež vo         

sviatosti zmierenia, kedy prežívame 

narodenie sa do nového života cez sviatosť 

odpustenia. Modlite sa za svojich rodákov, 

Ukrajincov, ktorí museli vycestovať do 

cudziny za chlebom, aby zarobili peniaze 

pre svoje rodiny. Za nich všetkých, aby ich 

Pán požehnal a šťastne sa mohli vrátiť do-

mov. Modlime sa aj za chorých 

a opustených, ktorí zostali doma, za ľudí, 

ktorí sa poddali alkoholu, za mladých, ktorí 

drogujú... Aj vám želám, aby sa vo  vás 

narodil Pán a aby ste v živote ďalej kráčali s 

ním.“ Na konci svojho príhovoru arcibiskup 

všetkých požehnal.     

Ďakujeme Nebeskému Otcovi za 

všetky milosti darované v tieto dni každému 

ľudskému srdcu.  
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MEDŽUGORIE 2019 
 

DUCHOVNÉ OBNOVY 
 

 

 

   Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné duchovné obno-

vy, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2019.  

 

 

18.03. – 22.03.2019 26. Medzinárodná duchovná obnova pre organizá-

torov pútí, vedúcich centier pokoja 

a medžugorských modlitbových 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: Vladimir 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. Časo-
pis 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, Bieloru
sku, 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.  
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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/

