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  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

 25. JANUÁR 2016, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

  „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj – pokoj v 

ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete. Satan je silný a chce 

vás všetkých obrátiť proti Bohu, vrátiť vás ku všetkému tomu, čo je ľudské a 

v srdciach zničiť všetky city k Bohu a Božím veciam. Vy, deti moje, modlite sa 

a bojujte proti materializmu, modernizmu a egoizmu, ktorý vám ponúka 

svet. Deti moje, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa s mojím Synom Ježišom pri-

hováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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 Známe je posolstvo Panny Márie z prvých 

dní jej zjavení, keď nás pozvala: „Pokoj, pokoj 

nech zavládne medzi človekom a Bohom a medzi 

ľuďmi navzájom.“ Jej posolstvo z prvých dní 

odznieva až do dnes. Materinské pozvania nes-

tratili nič na svojej aktuálnosti a naliehavosti.  

 Všetky vojny sa začínajú v ľudskom srdci. 

To, čo máme v srdci, to budeme neodvratne šíriť 

okolo seba, či už rečami alebo svojím správaním. 

Preto je dôležité získať pokoj v srdci, ku ktorému 

nás Mária neustále pozýva. Preto nás Panna 

Mária tak veľmi túži priviesť k prameňu pokoja a 

ním je jej Syn Ježiš a náš Spasiteľ. Preto je veľmi 

dôležité stať sa Ježišovým priateľom. A keď je 

Ježiš naším priateľom, potom nás nikto a nič 

nemôže ohroziť a zničiť. Byť s Ježišom znamená 

byť v bezpečí. Žalmy hovoria, že Boh je „moje 

útočište, moja spása, moja opora, nezakolíšem 

sa“. Bez Boha sa nič nedeje. On riadi každý de-

tail dejín, všetko je v jeho rukách. „Ak je Boh za 

nás, kto je proti nám?“ – píše sv. Pavol (Rim 8, 

31). Nikto od neho nie je silnejší. „Kto je ako 

Boh?“ – zvolal sv. Michal archanjel. Boh su-

verénne vládne  nad všetkými udalosťami. To je 

príčina nášho pokoja. Nič 

nie je dôležitejšie ako byť 

Božím priateľom. Vtedy ťa 

nikto nemôže zničiť. „A som 

si stý, že ani smrť, ani život, 

ani anjeli, ani kniežatstvá, 

an i  pr í tom nosť ,  an i 

budúcnosť, ani mocnosti, 

ani výška, ani hĺbka, ani 

nijaké iné stvorenie nás 

nebude môcť odlúčiť od 

Božej lásky, ktorá je 

v Kristovi Ježišovi, našom 

Pánovi.“ (Rim 8, 38-39). 

 Boh je nekonečná    

dobrota a láska. Nemôže 

byť iný. Zlo je nedostatok 

dobra a ničenie dobra. Keď 

sme s Bohom, môže nám 

byť iba dobre. S Bohom niet 

porážky, strachu a úzkosti. 

A aj vo chvíľach, keď sa 

nám zdá, že sa všetko rúca, 

Boh koná a určite bude 

všetko dobre.  

 V tomto, ale aj 

v mnohých iných posol-

stvách nám Panna Mária 

hovorí – „Satan je silný 

a chce vás všetkých obrátiť 

proti Bohu...“  Satan je silný 

a prisľubuje falošný lesk 

ako aj každý hriech. Avšak, 

v skutočnosti satan a zlo 

okolo nás a v nás je slabé. 

Hriech, zlobu, satanove 

prekážky netreba brať 

v á žne .  Ne ná v i s ť  j e 

odsúdená na zánik. Neod-

pustenie je tma, od-

 
 
 

 

S Bohom niet porážky, strachu a úzkosti. A aj vo chvíľach,  
keď sa nám zdá, že sa všetko rúca, Boh koná... 

 
 

MODLITE SA ZA POKOJ 
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sudzovanie je po-

rážkou, odplata 

zlom za zlo je za-

vádzaním na-

ivných ľudí, ne-

návisť je od-

poveďou na zlobu 

a je nedôstojná 

človeka. Pridávať 

sa ku zlým   

r o z h o v o r o m , 

nechať sa naviesť 

na hnev, pomstu, 

nadávanie zna-

mená postaviť sa 

n a  s t r a n u 

satana. On je 

ten, ktorý stále 

prehráva a my s ním, ak sa rozhod-

neme pre neho. Satan a jeho skutky 

nemajú budúcnosť. Len Boh má 

budúcnosť a ľudia, ktorí sú na jeho 

strane. Nepriateľovi sa darí, keď ťa 

navádza robiť zlo. Niet inej zbrane 

o k r e m  l á s k y ,  k t o r á  b y                     

porazila nepriateľa. „Milujte svojich           

nepriateľov, robte dobro tým, čo vás 

nenávidia, žehnajte tým, čo vás 

preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás 

potupujú“ (Lk 6, 27-28).  

 To je cesta evanjelia, na ktorú 

nás Panna Mária pozýva celé tie roky.  

 

 

 
      Byť s Ježišom znamená byť v bezpečí... 

 Modlitba: 

 
 Panna Mária, Kráľovná pokoja, ty, ktorá k nám prichádzaš plná Božej mi-
losti a pokoja, ktorým ťa obdaril nebeský Otec. Ty si mala otvorené srdce pre 
Božie slovo, na ktoré si pripravená odpovedala svoje ÁNO, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova. Od tej chvíle si kráčala cestou viery a odovzdania sa do 
Božej vôle a stala si sa matkou každého človeka. Vypros nám milosť byť tvojimi 
opravdivými deťmi, ktoré nasledujú tvoju cestu, a tak mohli prísť k prameňu   
života. Vráť nás späť zo všetkých falošných ciest, ktoré nám ponúka svet so 
všetkým svojím zavádzaním. Panna Mária, chceme ti darovať svoje srdcia i ruky, 
aby si nás viedla aj úzkymi cestami, aby sme zakúsili pokoj, radosť a plnosť  
života, ktorú nám prinášaš a ku ktorej nás vedieš. Amen.  
 

(M.M.) 

 

 



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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SATAN VÁS CHCE OBRÁTIŤ PROTI BOHU 

jej túžba pre nás. Posolstvami nás ve-

die, pomáha nám ako reagovať teraz v 

tomto období, aby sa tak stalo.  

 V dnešnom posolstve počujeme, 
že satan je silný a chce, aby sme sa 

obrátili proti Bohu. Katechizmus 

katolíckej cirkvi nás učí, že „zlo nie je 
niečo abstraktné, ale označuje osobu, 
satana, Zlého, anjela, ktorý sa stavia 
proti Bohu. „Diabol“ (z gréckeho dia-
bolos) je ten, ktorý „sa vrhá krížom“ 
cez Boží plán a jeho „dielo spásy“ 

ktoré sa uskutočnilo v Kristovi (KKC 
2851, 414, 414). Satan a ostatní zlí 
duchovia sú padlí anjeli, lebo slo-
bodne odmietli slúžiť Bohu a jeho 
plánu. Ich voľba proti Bohu je 
definitívna. Pokúšajú sa pridružiť 
človeka k svojej vzbure proti Bo-
hu.“  

 Panna Mária nám často 

hovorí vo svojich posolstvách o  

existencii satana a jeho zákernom 

pôsobení. „Satan vám chce popliesť 
hlavu každodennými starosťami a 
vo vašom živote chce zaujať prvé 
miesto. Satan je silný a chce vás 
zničiť a rozličnými spôsobmi 
podviesť; chce zo všetkých síl zničiť 
pokoj, ktorý prichádza od Boha; 
chce zničiť nielen ľudské životy, ale 
aj prírodu a planétu, na ktorej ži-
jete. Teraz ako nikdy predtým 
chce satan ukázať svetu svoju 
hanebnú tvár, ktorou chce stále 

 
 

 

 
Jej život pokorného  

odovzdania sa do Božej  
vôle je príbehom pokoja.  

Toto je jej túžba pre nás... 

 Nebeský zápas za pokoj v našich 

srdciach pokračuje. Vianoce - sviatky 

pokoja sú za nami, a pokoja niet. Ne-

bo sa nás nevzdáva, nebeský Otec sa 
vo svojej dobrote každý deň podujíma 

konať zázraky pokoja na príhovor 

Ježišovej matky. Znovu a znovu sa 

nám ponúka jej príklad získavania 
pokoja: „Hľa, služobnica Pána, nech 
sa mi stane podľa tvojho slova”. Jej 

život pokorného odovzdania sa do 

Božej vôle je príbehom pokoja. Toto je 
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 „Vy, deti moje, modlite sa a bojujte 
proti materializmu, modernizmu a ego-
izmu, ktorý vám ponúka svet. Deti mo-
je, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa s 
mojím Synom Ježišom prihováram za 
vás.“ 
 Možno sme počuli ako jeden 

mních každé ráno vychádzal do ulíc 
mesta, obdivoval výklady obchodov a 

množstvo krásnych vecí hovoriac: 

„Koľko je toho, čo nepotrebujem.” 
Konkrétnym predsavzatím pre nás do 

týchto dní môže byť - v modlitbe s 
Máriou rozhodovať sa pre svätosť a s 

ňou vyberať vo svete ponúk to, čo po-

trebujem a čo mi netreba, koľko po-

trebujem a koľko nepotrebujem. Môžu 
to byť rôzne veci, móda, jedlo, inter-

net… 

 Opakom egoizmu je altruizmus. I 

v tejto záležitosti je Mária pre nás vždy 

oduševnením. Prijíma Ježiša a 
ponáhľa sa slúžiť. Jej srdce bije pre 

celý svet. Proti egoizmu bojujme 

láskou. Nech nás v tomto období 

nadchýna modlitba s ňou a jej nežná a 
materinská starostlivosť o blížnych. 

 

 

 

 
 

 
 Modlitba: 

 

 Mária, spojení v modlitbe s tebou 

prosíme o pokoj v ľudských srdciach, 

rodinách i vo svete. K tebe sa utiekame 

vo všetkých vnútorných zápasoch a 

pokušeniach. Stoj pri nás Mária. Vypro-

suj nám dar rozlišovania v  ponukách 

sveta medzi dobrom a zlom. S tebou sa 

rozhodujeme pre svätosť a prosíme o 

dar vytrvalosti. Amen. 

 

(Terézia Gažiová) 

 

viac ľudí zviesť na cestu smrti a 
hriechu. Satan chce zničiť všetko, čo je 
sväté vo vás a okolo vás...“ 
 Môžeme povedať, že sa nám 
ponúkajú dve možnosti ako prežijeme 

svoj pozemský život. Na jednej strane 

je diabol so svojim pozvaním – 

nebudem slúžiť – „Non serviam“ a na 
druhej Mária - „Fiat“ - hľa, tu som, 

aby som slúžila.  

 Známy exorcista svetového mena 

páter Gabriel Amorth nazýva 

Medžugorie „veľkolepou pevnosťou 
proti satanovi.” V jednom rozhovore 

tiež povedal: „Raz môj priateľ exorcista 
počas modlitby exorcizmu počul diabla 
ako hovorí: Každé “Zdravas, Mária“ je 
pre mňa ako úder po hlave. Keby 
kresťania vedeli, aký mocný je 
ruženec, to by bol môj koniec.” 
 I to nám môže potvrdiť silu 

ukrytú v zrnkách ruženca. Mária nám 
hovorí, dávam vám najsilnejšiu zbraň 

proti diablovi – ruženec v rukách. 

Modlitba taká jednoduchá a taká moc-

ná.  

 Aj v Medžugorí, tak ako i na iných 
miestach Máriiných zjavení ako  Fati-

ma, Lurdy počujeme jej prísľub – 

„ruženec je najsilnejšia zbraň proti   
diablovi. Satan sa zahráva s vami a s 
vašimi dušami. A ja vám nemôžem 
pomôcť, lebo ste vzdialení od môjho 
srdca.“ povedala nám v jednom posol-

stve Panna Mária.  

 Modliť sa s ňou, znamená priblížiť 
sa k Bohu. „Milovaní, podriaďte sa te-
da Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od 
vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži 
k vám.“ (Jak 4-7,8) 

 

...v modlitbe sa s Máriou  
rozhodovať pre svätosť  

a s ňou vyberať vo svete  
ponúk to, čo potrebujem   

a čo mi netreba... 
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„Dnes ako nikdy predtým                      

pozývam vás k modlitbe. Vaša                   

modlitba nech je modlitbou za pokoj. 

Satan je silný a chce zničiť nielen             

ľudské životy, ale aj prírodu                    

a planétu, na ktorej žijete.  

Preto, drahé deti, modlite sa, aby  

ste sa skrze modlitbu ochránili             

Božím požehnaním pokoja.  

Boh ma poslal medzi vás,  

aby som vám pomohla. Keď chcete,  

zoberte si ruženec.  

Už samotný ruženec môže urobiť  

zázraky vo svete i vo vašom živote...“  

(25.01.1991) 

„Dnes vás pozývam                              

ako nikdy predtým, aby  

ste sa modlili za pokoj,  

za pokoj vo vašich srdciach,  

za pokoj vo vašich rodinách  

a za pokoj na celom svete, 

pretože satan chce vojnu,  

chce nepokoj, chce zničiť  

všetko, čo je dobré.“  

(25.03.1993) 

„Deti moje, modlite sa za pokoj, 

aby vo svete každý človek pocítil 

lásku k pokoju. Len keď duša 

nájde pokoj v Bohu, 

cíti sa spokojne a láska  

začne prúdiť do sveta. A zvlášť 

vás, deti moje, pozývam, aby ste 

prežívali a dosvedčovali pokoj,  

pokoj vo svojich srdciach  

a rodinách, a cez vás začne  

pokoj prúdiť aj do sveta...“  

(25.09.2002) 

„Modlite sa za pokoj,  

aby čím skôr zavládol  

čas pokoja, ktorý moje srdce 

netrpezlivo očakáva...“  

(25.06.1995) 
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 Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

 

v sobotu, 04.02.2017. 

      

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

za všetky srdcia, rodiny, národy naplnené nepokojom 

DARČEK PANNE MÁRII K VÝROČIU  

JEJ ZJAVENÍ VO FATIME 

5 PRVÝCH SOBÔT V MESIACI ZA VÍŤAZSTVO  

NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE 
  

 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 víťaz-
stvo 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. 

Drahí naši priatelia, pozývame vás v jubilejnom roku fatimských zjavení potešiť 

Ježišovo Srdce a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s horlivosťou konať fatimské 

soboty 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.  

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 zor-

ganizovať modlitbové stretnutie. 

                                              Viac informácii na: www.svetlomariino.com. 
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POSTITE SA SRDCOM 

 Starec na to povie: „Dieťa moje, 

to nie je pôst. Ak sa odriekaš jedla 

a povieš niečo zlé o niekom 

a  odsudzuješ ,  s i  pomst ivý 

k druhému, alebo dovolíš, aby sa ťa 

zmocnili zlé myšlienky, alebo 

v duchu túžiš robiť niečo iné; bolo 

by oveľa lepšie, keby si v ten deň 

jedol a tomu všetkému si sa vyhol, 

ako keď sa tým sýtiš. Aký úžitok má 

človek, keď sa zdržuje pokrmu, 

a podvoľuje sa všetkým žiados-

tivostiam? Či nevieš, že každý, kto 

svoje chúťky uspokojuje v mysli, je 

a pije, hoci neprijíma potravu? Teda 

ak chceš žiť zdržanlivo a postiť sa 

tak, ako sa to páči Bohu, chráň sa 

každého zlého slova, každého oho-

várania, odsudzovania a neotváraj 

svoje ucho zlému slovu. Očisť si 

srdce od každej poškvrny tela i 

ducha (porov. 2 Kor, 7, 1), od každej 

túžby pomstiť sa a od každej závis-

ti.“  

 

Týždeň života  
o chlebe a vode   

 
 Už dlhší čas osobne prežívam 

týždne života o chlebe a vode.  

 Zo samého titulku „život 

o chlebe a vode“ musí byť jasné, že 
týždeň nie je v prísnom zmysle pôst 

ako na rôznych klinikách, kde sa 
pôst ponúka ako liečba a kde ide 

predovšetkým o absolútny pôst, 
ktorý sa začína celkovou očistou or-

ganizmu a končí sa dňami návratu 

k normálnemu stravovaniu. Tieto 
celkové pôsty trvajú od jedného do 

štyroch týždňov a ich hlavný cieľ je 
telesno-duševný, hoci sa nevylučuje 

ani duchovná dimenzia. Existuje 
veľký zoznam chorôb, ktoré sa liečia 

takýmto pôstom. Osobitne sa pôst 
odporúča osobám, ktoré majú prob-

lémy so srdcom. Pri takých 
liečebných pôstoch vždy je prítomný 

lekár, ktorý pacientov vedie.  
 Náš týždeň „života o chlebe“ sa 

začína večer, zvyčajne po večernom 

programe v kostole sv. Jakuba. 
(Pretože nejde o úplný pôst, lebo sa 

jedáva chlieb, nie je potrebná celková 
očista organizmu ako pri liečebných 

pôstoch, keď sa používajú osobitné 
lieky, ktoré sa zapíjajú vodou.) 

 Tým, ktorí  sa prvý raz 
zúčastňujú na týždni „života 

o chlebe“, vždy treba vysvetliť, ako, 
koľko a kedy treba chlieb jesť a koľko 

vody piť. Je to veľmi dôležité.  

Rozhovor učiteľa a žiaka o pôste  

 „Dieťa moje, čo robíš, keď sa postíš?“ 
 Brat odpovedá: „Zrána spletám palmové 
ratolesti a kým pracujem, rozmýšľam o žalmoch. 
Keď dokončím jeden kôš, modlím sa a na poludnie 
si trocha pospím. Potom vstanem, idem do dielne 
a znova pracujem, kým neurobím tri koše. Večer sa 
modlím a keď urobím sto poklôn, idem na ofícium. 
Nasledujúci deň varím do deviatej a dosýta sa 
najem.“ 
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Foto: archív SM  

 Ak je niekto chudobný, nech sa 

postí a nech dá svojim bratom to, čo 

by minul v čase pôstu. 

  

Didache (z 3. storočia) 

 

  

 

 
 

  

 
 

 Nielen pôst, ale všetky čnosti 

strácajú hodnotu bez milosrdenstva. 

 

 Svätý Peter Chryzológ    

(450)  

 

 

 

 
 

Krátke texty o pôste z tradície Cirkvi  

 

 Modlitba pôstu je milá Bohu 

a strašná pre diabla. Prináša spa-

senie pre druhého aj pre toho, kto 

sa modlí a postí. Ak sa chceme pri-

blížiť k Bohu, niet nič účinnejšie než 

pôst! 

 Nezanedbávajme tento silný 

prostriedok, liečbu, čo je taká účin-

ná na naše rany. Posúďte svoje 

šťastie: tí, čo veľa dostali, nech dajú 

veľa. Nech pôst veriacich sa stane 

stravou chudobných! 

 

Svätý Lev Veľký   

(461) 

 
„...ak chceš žiť zdržanlivo  

a postiť sa tak, ako sa  
to páči Bohu, chráň sa  
každého zlého slova,  
každého ohovárania,  

odsudzovania a neotváraj  
svoje ucho zlému slovu.  

Očisť si srdce  
od každej poškvrny  

tela i ducha...“  
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Jeden krok späť so Svätými Otcami 

 „Nebojte sa!.. . Prichádzam 
z neba!... Denne sa modlite ruženec za 
dosiahnutie mieru vo svete...“ 13. mája 

1917, keď sa vo Fatime trom malým 
pastierikom prvýkrát zjavila Panna 
Mária, aby ich pozvala prinášať obety 

za spásu sveta, 
v  R í m e , 
v  S i x t í n ske j 
kaplnke pápež 
Benedikt XV. 
vysvätil za bisku-

p a  E u g e n i a 
Pacelliho, ktorý sa 
n e s k ô r  s t a l 
pápežom Piom 
XII. 

 Život Pia XII. 
bol vždy pevne 
spojený s Máriou. 
V detstve patril do 
K o n g r e g á c i e 

N a n e b o v z a t i a 
Panny Márie, 
primičnú svätú 
omšu slávil pred 
obrazom Panny 

Márie „Salus Pop-
u l i  R o m a n i “ 
v bazilike Santa 
Maria Maggiore. 
Počas svojho pon-
tifikátu uznal Fat-

imské zjavenia za pravdivé, často sa 
rozprával so sr. Luciou a ako prvý pri-
jal tretiu časť Fatimského posolstva. 
Často ho nazývali „Máriiným pápežom“ 
alebo „Fatimským pápežom“. 

 Aby odpovedal na prosbu Panny 
Márie z Fatimy, pápež Pius XII., 31. 
októbra 1942 zasvätil celé ľudstvo jej 
Nepoškvrnenému Srdcu. V tento deň 
sa pápež prostredníctvom rádia spojil 

s celým kresťanským svetom, aby si 
„duchovnou láskou so svojimi synmi 

uctil Pannu Máriu na znak vďačnosti 
za jej dobrodenia“ a prečítal 

„zasväcujúcu modlitbu“, aby Panna 
Mária ochraňovala predovšetkým Por-
tugalsko i celý svet. Potom Svätý Otec 
pokračoval s povzbudivými slovami, 

aby splnil Máriinu 

túžbu: „že v tejto 
tragickej dobe, 
kto rú  prež íva 
ľudstvo máme 
veriť, odovzdať, 

z a s v ä t i ť  
Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie 
nielen Cirkev, 
ktorá trpí a krváca, 

ale taktiež celý 
s v e t “ ,  z v l á š ť  
neveriacich. Urobiť 
to v nádeji, že 
„láska a príhovor 
Nepoškvrneného 

Srdca priblížia 
víťazstvo Božieho 
kráľovstva. Celý 
svet tak nájde 
pokoj a jednotu 

s Bohom, vzdá 
vďaku Panne Márii 
a spolu s ňou 
zaspieva jej Magnif-
icat slávy, lásky 

a vďačnosti Ježišovmu srdcu, pretože 
len v ňom možno nájsť Pravdu, Život 
a Pokoj“. 
 V roku 1950 pápež Pius XII.    
opierajúc sa o Sväté písmo a tradíciu 

Cirkvi prijal dogmu o nanebovzatí 
Panny Márie. Neskôr, počas prechá-
dzky vo Vatikánskych záhradách 
dostal pápež Pius XII. milosť vidieť zá-
zrak „tancujúceho slnka“ tak ako vo 
Fatime. Povedal o tom kardinál F. 

Tedeschini na jednej zo svojich kázní. 

 

Foto: Časopis “FATIMA-BOTE” 

FATIMSKÝ PÁPEŽ 
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Pápež prijal toto zjavenie ako potvrdenie 
prijatia dogmy. Veď podobný zázrak sa stal 

aj vo Fatime 13. októbra 1917, aby sa 
upevnila viera ľudí. 
  Pomodlime sa spoločne s pápežom 
Piom XII.: 

 

Zdroje:  

 

 I. Felici, Fatima; 

 Fatima. História Fatimy, 

najväčší zázrak našich čias; 

 Časopis „FATIMA-BOTE“ (8. 

Jahrgang Nr. 1 / März - Mai 

2007; 9. Jahrgang Nr. 4 / 

Dezember 2008 - Februar 

2009). 

 

„Kráľovná najsvätejšieho ruženca,  
pomocnica kresťanov, útočište ľudstva, 

víťazná v bitkách Božích!  
Pokorne padáme pred tvojím trónom,  

pevne dúfajúc, že si vyprosíme  
milosrdenstvo a obsiahneme milosť 

a potrebnú pomoc v prítomných pohromách, 
nie pre svoje zásluhy, na ktoré sa  

nespoliehame, lež jedine pre nekonečnú  
dobrotu Tvojho materinského Srdca! 

  
Tebe a Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu 

zverujeme, odovzdávame a zasväcujeme 
nielen celú sv. Cirkev, tajuplné telo Tvojho 

Ježiša, ktoré trpí a krváca, sužované 
v toľkých údoch a tak rozličným spôsobom, 

ale i celý svet. […] 
  

Matka milosrdenstva, vypros nám od Boha 
pokoj! Vypros nám predovšetkým tú milosť, 

ktorá môže naraz obrátiť ľudské srdcia, 
ktorá pripravuje, zjednáva a zaisťuje pokoj! 
Kráľovná pokoja, pros za nás a daj svetu, 

nachádzajúcemu sa vo vojne pokoj, po 
ktorom vzdychajú národy, pokoj v pravde, 

spravodlivosti a láske Kristovej. [...] 
  

Konečne, ako bola Srdcu Tvojho Ježiša 
zasvätená Cirkev a celé ľudské pokolenie, 

aby po zložení všetkej nádeje v Neho,  
On bol ich znakom a zárukou víťazstva 

a spásy, odteraz nech sú rovnako naveky 
zasvätené aj Tebe a Tvojmu nepoškvrnen-

ému Srdcu, ó Matka naša a Kráľovná sveta! 
Kiež Tvoja láska a ochrana urýchli triumf 
kráľovstva Božieho, aby všetky národy, 

zmierené medzi sebou a s Bohom, 
vyhlasovali Ťa za blahoslavenú a s Tebou 

zaspievali od jednej končiny zeme ku druhej 
večné Magnificat slávy, lásky a vďačnosti 
Srdcu Ježišovmu, v ktorom jedine môžu 

nájsť Pravdu, Život a Pokoj. Amen.“  
 

(skrátená verzia modlitby  
pápeža Pia XII. 31.10.1942)  

Foto: maria.sk 
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TRI MESIACE „V MÁRIINEJ ŠKOLE“ 

 Každý človek túži po naplnení a 
stará pravda hovorí, že kým je na 
tejto zemi, tak po naplnení ani 
nemôže prestať túžiť; a aj to, že ho 
nájde v Bohu, v plnení jeho vôle, v 
službe jemu, čo sa často pretaví do 
služby druhým. 
 Toľko rôznych falošných nádejí 
sa dnes núka, tváriac sa, že môžu 
naozaj naplniť človeka - kariéra, 
druhá príťažlivá osoba, pôžitky a zá-
bava, TV a internet, sociálne siete... 
a človeku nie je ľahké byť prázdny, 
tak si nakoniec niečo z tejto ponuky 
vyberie. 
 Ja som sa na 3 mesiace 
„odstrihol“ a strávil som ich v 
komunite, ktorá chce ísť k Bohu cez 
Máriu, a to žitím jej medžugorských 
posolstiev. Okrem práce a rôznej 
služby, najmä pre pútnikov, je 
náplňou každého dňa aj „duchovné 
palivo“: 1.modlitba (prvý ruženec už 
pred raňajkami), 2. sv. omša, 
3.hodinová adorácia. Pri každom 
jedle je okrem taniera na stole aj 
citát zo Sv. písma alebo od 
niektorého svätého alebo posolstvo 
Panny Márie. V stredu a v piatok je 
4. pôst o chlebe a vode (čaji).  

 Túto (až) zákonitosť objavili už 
viacerí predo mnou: ak chcem slúžiť 
(alebo aby som vôbec začal chcieť 
slúžiť), čo ma napĺňa a robí šťastným, 
tak bez duchovného základu a 
„paliva“ to fungovať nebude, alebo 
len krátko.  
 Kto úprimne hľadá, ten nájde. 
Práve v modlitbe a rozjímaní prichá-
dza pokoj a odpovede. A tak na 
otázku „Komu alebo čomu naozaj 
slúžim? Svojim plánom? Bohu? 
Ľuďom? Strachu? ..." prišla od-
poveď ... a bolo treba niečo v sebe 
zmeniť. K tomu často pomôže Mária, 
ktorá nás obracia k Otcovi aj Synovi.  
 Konkrétne ma oslovilo posolstvo 
z 25.4.1989 o odovzdanosti Bohu: 
 „Drahé deti! Pozývam vás, aby 
ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, 
čo máte, má byť v Božích rukách, 
pretože iba tak budete mať v srdciach 

 

 
 

 
 

 

Skrze modlitbu na Máriine  
úmysly alebo za vlastné  

obrátenie (to je úmysel,  
ktorý je vždy v súlade  
s Božou vôľou) sa dejú  
s nami práve tie veci,  
ktoré sa diať majú... 
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Foto: archív SM 

radosť. Deti moje, tešte sa 
všetkému, čo máte. Ďakujte Bohu, 
lebo všetko je pre vás Boží dar. Po-
tom budete môcť v živote ďakovať za 
všetko a objavíte Boha vo všetkom, 
i v tom najmenšom kvietočku. 
Zakúsite veľkú radosť. Zakúsite Bo-
ha. Ďakujem vám, že ste prijali mo-
je pozvanie.“ 
 Ježiš zasa hovorí, že niektoré 
veci dosiahneme (či niektoré zlo 
vyženieme) len modlitbou a 
pôstom. Pôst vyzerá na prvý pohľad 
ako telesná záležitosť, ale preto, že 
sa týka zriekania sa (čo má v sebe 
príchuť odúčania sa od závislosti), 
pôsobí duchovne. Vnímam ho ako 
akúsi predispozíciu byť skromný, 
veľmi „nevyskakovať” ale skôr byť 
schopný služby, alebo zvládať aj 
utrpenie, ako telesné, tak aj 
duševné. Zvládať utrpenie je dnes 
nemoderné, lebo vládne snaha 
utrpenie úplne odstrániť; ale to je 
možné len do istej miery. 
 Druhé Máriine posolstvo, s 
ktorým odchádzam domov, je o tom, 
že pravidelnosť, každodennosť je 
pre duchovný rast a vnímavosť 
nevyhnutná (25.1.1998): 
 „Drahé deti! Dnes vás znovu 
pozývam k modlitbe. Iba modlitbou, 
drahé deti, sa vaše srdcia premenia, 
stanú sa lepšie a vnímavejšie na 
Božie slová. Deti moje, nedovoľte, 
aby vás satan sem a tam vláčil a ro-
bil s vami, čo chce. Pozývam vás, aby 
ste boli zodpovední a rozhodní a aby 
ste zasvätili Bohu každý deň v 
modlitbe... Keď budete denne preží-
vať svätú omšu, pocítite potrebu po 
svätosti a budete rásť vo svätosti...“ 
 Život v Máriinej škole prináša 
obrátenie, oslobodenie: niektoré veci 
si sám uvedomujem – nevadia mi 
veci, ktoré mi predtým vadili (prijal 

som ich, že sú tak, a môžem 
nepríjemnosti s nimi spojené obeto-
vať Bohu), odišiel aj akýsi vnútorný 
stres. O ďalšej pozitívnej zmene mi 
povedala priateľka, tú som si sám 
ani neuvedomil.  
 Skrze modlitbu na Máriine 
úmysly alebo za vlastné obrátenie (to 
je úmysel, ktorý je vždy v súlade 
s Božou vôľou) sa dejú s nami práve 
tie veci, ktoré sa diať majú. 
 Máriinu školu (do ktorej patrí 
ešte 5. pravidelná sv. spoveď) od-
porúčam :) 

Martin, Slovensko 
 

 

 
 
 

Kto úprimne hľadá,  
ten nájde. Práve v modlitbe 

 a rozjímaní prichádza  

pokoj a odpovede... 
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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 

2% z dane pre Svetlo Máriino 

Milí naši priatelia, s Božou pomocou po prvý krát je možné  

podporiť činnosť Svetla Máriinho poukázaním 2% zaplatenej dane  

v prospech našej neziskovej organizácie.  

 

Viac informácii na:  

http://svetlomariino.com/sk/archives/2-dane-svetlo-mariino/ 

http://svetlomariino.com/sk/archives/2-dane-svetlo-mariino/
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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/

