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cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

Marec/2018 

„Drahé deti!  

V tomto milostivom čase všetkých vás pozývam,  

aby ste sa otvorili a žili prikázania, ktoré vám  

Boh dal, aby vás viedli prostredníctvom sviatostí  

na ceste obrátenia. Svet a svetské pokušenia  

vás vystavujú skúškam, ale vy, deti moje,  

pozerajte na Božie stvorenia, ktoré vám ON dal  

v kráse a pokore a, deti moje, milujte Boha  

nadovšetko a on vás povedie cestou spásy.  

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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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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MILUJTE BOHA NADOVŠETKO 

 
  

 Aj v tomto posolstve nám 
Panna Mária potvrdzuje svoju 
prítomnosť a materinskú blíz-

kosť. Pozýva nás, aby sme bo-
li otvorení pre Božie slovo, je-
ho prikázania a sviatosti, 

prostredníctvom ktorých Boh 
prichádza so silou svojej mi-
losti. Otvoriť sa znamená byť 
pred Bohom v pravde, takí, 

akí sme. To je pre človeka 
najťažšie. Nie je ľahké pred 
Bohom spoznať pravdu 

o sebe. Potrebujeme zásah 
Božej milosti a svetla, ktorý 
nám umožní vidieť sa takí, 

akí sme.  
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 Ako hovorí žalmista: „ Ó, Bože, ty 
si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k 

tebe“ Musíme v sebe prebudiť túžbu 
po Bohu. Musíme v sebe vidieť naše 
najhlbšie túžby a priania. Nemusíme 
sa báť našich hlbokých túžob. Svätí 
ľudia vždy mali v sebe hlbokú túžbu 

a smäd po Bohu. Svoje srdce 

nemôžeme oklamať jedlom a pitím, po-
tešeniami a vecami, ktoré nám dáva 
tento svet. Naše srdce vie, kto je jeho 
Stvoriteľ a ktorá ruka ho tvárnila. Pre-
to je v nás ukrytá hlboká túžba po Bo-

hu, ktorú sa oplatí v sebe prebudiť. 
Preto by sme mali prosiť Pána, aby 
z našich sŕdc odstránil strach, strach 
z neistoty, či sme naozaj Božie deti. 
Potrebujeme počuť ten hlas z neba, 

ktorý počul Ježiš počas premenenia 
na hore Tábor: „Ty si môj milovaný 
Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Tento 
Otcov hlas odznieva nad každým z nás 
aj skrze Máriine zjavenia a posolstvá. 

Dôležité je dovoliť tomuto hlasu, aby 
ožil v našich srdciach, nadobudol hod-
notu, aby sme mohli byť uzdravený 
z neistoty, strachu a nedôvery. 
 „Keby ste vedeli ako veľmi vás 

milujem, plakali by ste od radosti“ – to 
je jedno z Máriiných posolstiev, ktoré 
odznieva Medžugorím po celé tie roky. 
Mnohí toto posolstvo počuli. Mnohí 
dovolili, aby tieto slová prenikli ich 
srdcia. Panna Mária nám ukazuje 

cestu a tou je modlitba. Najlepšia 
modlitba je úprimná modlitba 
a vytrvalá modlitba. Nemali by sme sa 
nikdy vzdať, ani vtedy, keď sa nám 
zdá, že Boh nepočuje. Boh vždy počuje 

našu modlitbu. Neexistuje nevyslyša-

ná modlitba. Existuje „odložená“ 
modlitba. Keď Boh neodpovedá na 

naše modlitby, určite nám pripravuje 
niečo oveľa lepšie, čo ani len ne-
očakávame. A je to niečo oveľa lepšie 
a väčšie než si môžeme priať a prosiť.  
 Panna Mária nám hovorí, aby 

sme milovali Boha nadovšetko. My 
môžeme dať len to, čo máme. Môžeme 
milovať iba vtedy, keď máme lásku. Ak 
sme milovaní, môžeme milovať a dávať 
lásku. Boh nás miloval prvý. On nás 

utkal v láske, a preto túžime po láske. 
A túto hlbokú túžbu môže naplniť len 
Boh. Smrteľný človek nemôže dať 
druhému smrteľnému človeku život 
ani plnosť lásky. To môže len ten, 

ktorý miluje –  a to je Boh – učí nás sv. 
Ján, apoštol. 
 Boh nás nemiluje preto, že sme 
dobrí, svätí a nábožní. Boh nás miluje 
bezplatne, bezpodmienečne a ešte 
predtým, ako ho mi začneme milovať. 

„Nie my sme milovali Boha, ale on nás 
prvý miloval“ – hovorí apoštol Ján. 
Preto je dôležité modliť sa, aby sme 
mali skúsenosť Božej lásky. Božia 
láska nie je len pre dobrých, ale je 

podmienkou života pre všetkých.  
  
 Мodlitba: 
 
 Panna Mária, ty, ktorá si milovala 
Pána nadovšetko, prihováraj sa za nás 
v tomto slzavom údolí. Nauč nás byť 
otvorenými vnuknutiam Ducha Svätého 
tak ako ty, ktorá si ostala verná až do 
konca, a preto si blahoslavená, lebo si 
verila. Zvlášť tvojmu materinskému 
srdcu zverujem všetkých, ktorí preží-
vajú ťažké životné situácie, buď im na-
blízku svojím príhovorom u svojho 
Syna, pretože si našou mocnou     
Orodovnicou. Do tvojich rúk, Matka 
Mária, zverujeme naše rodiny, všetky 
životné situácie, obetuj ich svojmu  
Synovi, aby sme získali pokoj a kráčali 
cestou obrátenia. Amen.   

 
(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

 

Ak sme milovaní,  

môžeme milovať  

a dávať lásku. Boh nás  

miloval prvý... 
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OTVORTE SA 

rast v láske, práce nad sebou, snahy 
milovať viac. Mária nám ponúka      

prostriedky, ktoré nám často pripomína. 
Je to modlitba, čítanie Svätého písma, 
pôst, dobré skutky. 

 Stále sme v nebezpečenstve stať sa 
podobní ľuďom z evanjelia, ktorí hovoria 

a nekonajú. Ježiš nám hovorí: „Kto ma 
miluje, bude zachovávať moje prikáza-

nia.“ – 1. Ja som Pán, Boh tvoj! 
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, 
aby si sa im klaňal. 2.Nevezmeš meno 

Božie nadarmo. 3. Spomeň si, aby si 
deň sviatočný svätil. 3.Cti otca svojho i 

m a t k u  s v o j u .  4 . N e z a b i j e š . 
5.Nezosmilníš. 6. Nepokradneš 7. 

Nepreriekneš krivého svedectva proti 
blížnemu svojmu. 8.Nepožiadaš 
manželku blížneho svojho. 10.     

Nepožiadaš majetku blížneho svojho, 
ani ničoho, čo jeho je.  

 Prestúpiť jedno z nich znamená 
porušiť všetky ostatné. Sú nám da-

rované ako dopravné značky, aby sme 
sa vedeli zorientovať na životnej ceste a 

 Každé zjavenie Panny Márie je 
vyznaním Božej lásky k nám a 

pozvaním k obráteniu. „Prichádzam 
medzi vás z lásky, ktorá nemá konca, z 
nesmiernej lásky nekonečného ne-

beského Otca“ – hovorí nám často vo 
svojich posolstvách Mária. 

 Aj dnes nás volá: „Otvorte sa, žite 
Božie prikázania, milujte Boha 

nadovšetko!“  
 Milovať nadovšetko môžeme vtedy, 
keď cítime, že sme milovaní. Jedným z 

najdôležitejších úmyslov, za ktorý nás 
Panna Mária pozýva modliť sa, je modliť 

sa za skúsenosť Božej lásky. Milióny 
pútnikov putujúcich do Medžugoria 

svedčia: „Tu som zakúsil Božiu lásku, 
pocítil som, že Boh ma miluje a môj 
život sa začal meniť.“ Otvárame sa to-

mu, koho máme radi, komu veríme. 
 Čím viac niekomu veríme, tým viac 

sa mu otvoríme. Je to proces, ktorý si 
vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť a čas.  

 Obdobie veľkého pôstu je časom 
otvárania sa. Je to milostivý čas pre 
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 „Pozývam vás, aby Eucharistia bola 
životom vašej duše. Žite Eucharistiu s 

radosťou, pretože v Eucharistii sa vám 
môj Syn vždy a znova daruje a svojím 
príkladom ukazuje lásku a obetu k 

blížnemu.“ 
 Nezabudnite, že v Eucharistii, 

ktorá je srdcom viery, je môj Syn stále s 
vami. Prichádza k vám a s vami láme 

chlieb, pretože, deti moje, kvôli vám 
zomrel, vstal z mŕtvych a znovu prichá-
dza.“ 

 „Svet je v okamihu pokušenia, 
pretože zabudol a opustil Boha. Preto 

vy, deti moje, buďte tí, ktorí hľadajú a 
nadovšetko milujú Boha. Som s vami a 

vediem vás k môjmu Synovi, ale vy 
musíte povedať svoje ÁNO v slobode 
Božích detí.“ 

 „Svet a svetské pokušenia vás po-
drobujú skúškam, ale vy sa pozerajte na 

Bož ie  stvorenia,  mi lu jt e Boha 
nadovšetko.”  

 V Božej milosti a s Máriinou pomo-
cou dokážeme prekonávať všetky 
skúšky. 
 Мodlitba: 

 Pod tvoju ochranu sa utiekame Pan-

na Mária, sprevádzaj nás a prihováraj 
sa za nás zvlášť v časoch ťažkých 

skúšok a pokušení. Tebe odovzdávame 
tento milostivý čas pôstu, pomôž nám 
vytrvalo žiť Božie prikázania a milovať 

Boha nadovšetko. Amen. 
(Terézia Gažiová) 

šťastne prišli do cieľa. Ako hovorí Mária 
– „Deti moje, žite Božie prikázania, aby 

vám bolo dobre na zemi.“ 
 Prikázania sú spovedným zrkad-
lom a hlasom nášho svedomia.  Môžeme 

byť slepí, hluchí, zatvorení. Preto       
potrebujeme nadprirodzenú Božiu mi-

losť, aby sme sa znovu prebudili. Tam, 
kde prichádza Mária, začína obrátenie. 

Medžugorie sa nazýva spovednicou 
sveta. Ona nás vedie k Ježišovi.   
 Ježiš pred svojim odchodom k 

Otcovi myslel na všetko, ustanovil     
sviatosti, aby prostredníctvom nich 

prúdila do našich duší neviditeľná mi-
losť Božia. 

 V Máriinej škole je to pre-
dovšetkým svätá spoveď a Eucharistia. 
Nebeská Matka nám pripomína: „Nech 

sa svätá spoveď stane prvým skutkom 
obrátenia, a potom, drahé deti, rozhod-

nite sa pre svätosť.“  
 „Vo veľkej Božej láske prichádzam 

dnes k vám, aby som vás viedla cestou 
pokory a tichosti. Prvé zastavenie na 
tejto ceste je spoveď. Odhoďte svoju 

pýchu a pokľaknite pred môjho Syna. 
Pochopte, že nemáte nič a nemôžete 

nič. Jediné, čo je vaše a čo vlastníte je 
hriech. Očistite sa a prijmite tichosť a 

pokoru. Môj Syn mohol zvíťaziť silou, 
ale vybral si tichosť, pokoru a lásku. 
Nasledujte môjho Syna. Dajte mi svoje 

ruky, aby sme spoločne vystúpili na ho-
ru a zvíťazili.“ 

 

„...Deti moje,  

buďte tí,  

ktorí hľadajú  

a nadovšetko  

milujú Boha.“ 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 03.03.2018. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

za obrátenie 
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„Modlite sa, deti moje, a žite Božie 
prikázania, aby vám bolo dobre na 

zemi.“ (25.06.2016) 

 
 
 

„Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach 
mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, 

pretože sú ďaleko od modlitby 
a nemajú pokoj. Vy, deti moje, modli-

te sa, žite Božie prikáza-
nia.“ (25.02.2014) 

 

 
„Deti moje, z lásky k môjmu Nepo-

škvrnenému srdcu milujte Boha na-
dovšetko a žite jeho prikázania. Tak 

bude mať váš život zmysel a vo svete 
zavládne pokoj.“ (25.05.2010) 

 
 

„Milujem vás a chcem vás ochrániť  

od každého zla, ale vy nechcete.  
Drahé deti, nemôžem vám pomôcť,  

ak nežijete Božie prikázania,  
ak nežijete omšu,  

ak sa nevyhýbate  
hriechu.“  (25.10.1993) 
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obdobie Veľkého pôstu, ani si nespo-
míname na Ježišovo umučenie, aby 
sme oplakávali to, čo pretrpel, ale 
aby sme si obnovili svoju lásku 
k nemu. Slávime pôst, aby sme 
získali nové povzbudenie na rast 

v láske, aby sme svo-
je kríže a svoje 
u t rpe n ia  n i e s l i 
s láskou.  
 Pre tože  be z 
lásky nebudú mať 
takú hodnotu, ako 
by mali mať. A to by 
bola veľká strata. 
Pôst je časom obno-
vy, časom obrátenia 
a vracania sa, časom 
prebudenia sa zo 
smrte ľného sna 

a vždy časom nového života, života 
skrze lásku. Čas pôstu sa začína 
v zime a končí na jar. Začína 
u m u č e n í m  a  k o n č í 
zmŕtvychvstaním.“  

Glasnik mira 

 „Pôst je časom, kedy si spo-
míname na Kristovu lásku, s ktorou 
za nás trpí. 
 Je to príležitosť, aby sme si uve-
domili, ako utrpenie samo o sebe 
neprinieslo ani sa nezaslúžilo o  
spásu, ale láska, 
ktorou Kristus znášal 
svoje utrpenie a niesol 
svoj kríž. 
 Ako sa skutky po-
moci druhým stávajú 
s k u t k a m i  m i -
losrdenstva len vtedy, 
keď ich robíme ra-
dostne, pokorne, 
s láskou a z lásky, 
rovnako sa aj otázka 
k r í ž a  s t á v a 
v y k u p i t e ľ s k ý m 
utrpením vtedy, keď je kríž nesený 
s láskou. Kristovo napomenutie Jeru-
zalemských žien, aby neplakali nad 
ním, ale nad sebou a svojimi synmi, 
ktorí potrebujú obrátenie, je od-
poveďou pre nás všetkých. Neslávime 

 

Slávime pôst, aby sme  

získali nové povzbudenie  

na rast v láske, aby sme  

svoje kríže a svoje  

utrpenia niesli s láskou.  

S PÁTROM SLAVKOM POČAS PÔSTU 
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PÔST A DOBRÉ SKUTKY  

 Už v Starom zákone sa uvádza, že nestačí sa iba 
modliť a postiť, ale pôstom a modlitbou sa človek 

musí pripraviť konať dobré skutky. Preto sú pôst, 
modlitba a dobré skutky vždy spolu a navzájom sa 
podmieňujú.  
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 Kto sa postí a modlí, ľahko si 
uvedomí, čo má, čo sám potrebuje 
a čo môže dať iným. Nejde o to, že sa 
chudobným dá to, čo sa ušetrí 
pôstom, ale aby sa žiadostivosti člove-
ka uviedli na správnu mieru.  
 Ak sa človek nepostí a nemodlí, 
jeho potreby stále narastajú a nebude 
ich môcť kontrolovať. A čo niekto stále 
väčšmi potrebuje, to nemôže 
poskytnúť iným.  
 O mnohých veciach sme 
presvedčení, že ich potrebujeme – a ak 
ich nemáme, sme nervózni, násilní, 
chamtiví, lakomí, nespravodliví – a 
možno nás len iní presvedčili, že ich 
musíme mať. Zvlášť dnes hrozí veľké 
nebezpečenstvo, keď sa v oznamova-
cích prostriedkoch, najmä v televízii, 
neprestajne ponúka niečo nové. Aby 
bol človek schopný udržať rytmus  
života, je prinútený stále viac robiť, 
premárniť svoj život, zanedbať        
duchovné hodnoty, rodinu, ba aj 
zničiť vlastný život. V takom ovzduší 
človek nevie, ani čo má, ani čo mu 
treba, ani čo môže poskytnúť iným. 
 Pôstom človek získa schopnosť 
uvedomiť si to, a potom zmeniť svoj 
vzťah k materiálnym veciam.  
 Hodnota pôstu a modlitby sa 
meria práve podľa toho, či sa tento 
vzťah mení a či sa prestaneme na-

 

 

Kto sa postí a modlí,  

ľahko si uvedomí,  

čo má, čo sám  

potrebuje  

a čo môže  

dať iným... 

 

 

Kto sa postí a modlí,  

musí byť schopný v  

chudobných, nešťastných  

a vôbec v biednych  

spoznávať Krista  

a poskytnúť ľuďom všetko,  

čo môže z lásky  

ku Kristovi... 

9  

háňať za materiálnym dobrom. 
Hlavným kritériom pôstu a modlitby 
je citlivosť na situáciu iných 
a ochota pomôcť.  
 Kto sa postí a modlí, ale ne-
rastie v pocite zodpovednosti za 
druhých a nie je pripravený nič uro-
biť, hodnota jeho pôstu a modlitby je 
otázna. Kto sa postí a modlí, musí 
sa stať štedrým, milosrdným, 
citlivým voči iným. Musí byť 
schopný v chudobných, nešťastných 
a vôbec v biednych spoznávať Krista 
a poskytnúť ľuďom všetko, čo môže 
z lásky ku Kristovi, ktorý sa       
stotožnil s každým z nás, ale 
najväčšmi s chudobnými a s tými, 
čo to najväčšmi potrebujú. 
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pretože ak nemáme Boha, nemáme ani 
život; a keď máme Boha, máme všetko. 

Často si myslíme, že ak sme materiálne 
bohatí, máme všetko a vôbec            
nemyslíme na Boha. Ale práve naopak, 

človek je bez Boha chudobný. Len 
človek, ktorý má vo svojom srdci Boha, 

je bohatý a je úplným človekom.  
 MÔJ ŽIVOT ZAČAL, KEĎ SOM V SRDCI 
POCÍTIL JEŽIŠA A PANNU MÁRIU 

 Môj skutočný život začal, keď som 

mal desať rokov, v okamihu, keď som 

skutočne spoznal Ježiša a Pannu   

Máriu, keď som ich pocítil vo svojom 

srdci. Panna Mária nás pozvala, aby 

sme sa modlili. Hovorí nám: „Drahé 

deti, modlite sa srdcom, potom pocítite 

radosť, pokoj. Svoju modlitbu premeňte 

 

JE NEMOŽNÉ ZATAJIŤ VEĽKÚ  

MÁRIINU LÁSKU  

 KEĎ SA PANNA MÁRIA ZAČALA 

ZJAVOVAŤ, MAL SOM DESAŤ ROKOV.  

 Dovtedy som žil ako každé iné 
dieťa v našej dedine. Rád som sa     
priateli l  a  hral  s  rovesníkmi 

a priateľmi. Žil som v kresťanskej 
rodine a rodičia ma naučili, že existuje 

Boh, že existuje Panna Mária. Modlil 
som sa a žil som vieru tak, ako ju 

dokáže žiť desaťročný chlapec.  
 NEDÁ SA SLOVAMI OPÍSAŤ AKO 
VEĽMI SOM SA CÍTIL BYŤ MILOVANÝ 
A CHRÁNENÝ. 

 Keď som 25. júna 1981 prvýkrát 

uvidel Pannu Máriu, keď som sa pozrel 
do jej očí a pocítil tú obrovskú lásku 

ku mne, ku všetkým, ťažko mi je 
opísať ako veľmi som sa cítil byť mi-
lovaným a chráneným. V tom okamihu 

nevyslovujeme slová, ale hovorí len 
naše srdce, a moje srdce hovorilo: 

„Nech sa tento okamih nikdy 
neskončí.“ Od Boha som prijal veľký 

dar, dar vidieť Pannu Máriu, ale v tej 
istej chvíli som prijal ešte jeden väčší 
dar – skrze Máriu spoznať Ježiša. Keď 

nás Panna Mária pozvala žiť jej posol-
stvá, keď nás pozvala k modlitbe, 

obráteniu, pokoju, k pôstu a účasti na 
sv. omši, ako dieťa som sa pýtal, ako 

to všetko prijať. Vo svojom srdci som 
pochopil slová, ktoré nám Panna Mária 
povedala: „Drahé deti, stačí, ak sa mi 

otvoríte, ostatné urobím ja sama. 
V Medžugorí vždy treba pozývať, aby 

sme otvorili svoje srdcia Márii,          
odovzdali naše životy do jej rúk, 
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na radosť, pretože sa nemôžete modliť, 

ak si myslíte, že sa musíte modliť. 

Srdce musí pocítiť potrebu modliť sa, 

a vtedy sa stane radosťou.“ Keď nám to 

Panna Mária povedala, ako dieťa som 

sa pýtal: Ako sa modliť srdcom, čo mám 

pre to urobiť? Pochopil som, že modlit-

ba srdcom je dar od Boha, dar, ktorý 

chce Boh dať všetkým. Bohu a Panne 

Márii som povedal: „Bože, Mária, od 

dnes sa chcem modliť srdcom, chcem 

zakúsiť modlitbu vo svojom srdci, 

chcem zakúsiť radosť z modlitby, 

chcem zakúsiť pokoj v modlitbe 

a pomaly som pociťoval, ako sa modlit-

ba pre mňa stáva radosťou. Hľadal som 

miesto, na ktorom sa budem modlievať 

a už mi viac nebolo ťažké modliť sa. 

Všetci by sme si mali od Márie vyprosiť 

dar modlitby srdcom, aby sme zakúsili 

krásu modlitby.  

 BYŤ SVÄTÝ ZNAMENÁ MAŤ BOHA 

V SRDCI 

 Mária nás toľkokrát pozvala, aby 

sme sa začali modliť v rodine. Rodinu 

nemôže nič tak zjednotiť ako modlitba. 

Panna Mária hovorí: 

„Vo svojich rodinách 

postavte Boha na prvé 

miesto, nájdite si čas 

pre Boha.“ V jednom 

posolstve Mária 

povedala: „Túžim po 

tom, aby každá rodina 

bola svätá.“ Spýtal 

som sa, čo znamená 

byť svätý. Byť svätý znamená mať Boha 

vo svojom srdci, žiť s Bohom. Byť svätý 

znamená mať pokoj v rodine, byť svätý 

znamená, že sa môžem rozprávať so 

svojimi rodičmi, byť svätý znamená 

pomáhať druhým , byť svätý znamená 

na niekoho sa usmiať, byť svätý zna-

mená podať ruku svojmu bratovi, mi-

lovať ľudí. Panna Mária nám hovorí: 

„Drahé deti, postite sa. Viem, že mnohí, 

ktorí prichádzajú do Medžugoria majú 

problém s pôstom, a mnohí sa pýtajú 

načo sa postiť. Spomeňme si koľkokrát 

nám Mária zopakovala: „Drahé deti, 

modlitbou a pôstom môžete všetko, aj 

vojny zastaviť. Na Boha 

si spomenieme len vtedy, 

keď trpíme a máme neja-

ké kríže. Vtedy sa 

pýtame: Bože, kde si? 

Zabudol si na mňa? 

Prečo mi nepomôžeš? Ale 

namiesto toho by sme sa 

mali spýtať, kde sme bo-

li, koľko času sme 

strávili s Bohom, bol Boh na prvom 

mieste? Boh je vždy blízko, ale kvôli 

nášmu zanedbaniu dobra a hriechom, 

nechceme jeho prítomnosť. Panna Mária 

hovorí: „Drahé deti, obráťte sa, obráťte 

svoje srdcia!“ Do Medžugoria neprichá-

dzame preto, aby sme videli vizionárov, 

neprichádzame preto, aby sme hľadali 

viditeľné znaky. Najväčším znakom 

Medžugoria je naše obrátenie, nový život 

s Bohom. Tento nový život musíme 

vniesť do našich rodín a v nich svedčiť 

o našej premene; v rodine musíme 

 

Najväčším znakom  

Medžugoria je 

 naše obrátenie,  

nový život s Bohom... 
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V Medžugorí  

vždy treba pozývať,  

aby sme otvorili  

svoje srdcia Márii,  

odovzdali naše  

životy  

do jej rúk,  

pretože ak  

nemáme Boha,  

nemáme ani život;  

a keď máme  

Boha, 

 máme všetko... 

  

na Mária nás v Medžugorí pozýva, aby 

sme sa modlili za pokoj, v prvom rade 

za pokoj vo svojich srdciach. Ak 

nemáme pokoj v našich srdciach, 

nemôžeme prísť ani k Bohu a ak 

nemáme Boha, nemôžeme prijať ani to, 

k čomu nás Panna Mária pozýva. Každý 

pútnik by mal rozmýšľať ešte o jednom 

Máriinom posolstve: „Drahé deti, keby 

ste vedeli ako veľmi vás milujem, plakali 

by ste od radosti.“ Začnime aj my mi-

lovať Pannu Máriu, milovať Boha, 

začnime skutočne prijímať Boha ako 

otca a Pannu Máriu ako svoju matku. 

Skutočná púť medžugorského pútnika 

sa začína až po príchode domov. Len 

keď sa vrátime domov, uvidíme, čo sme 

v Medžugorí prijali a aké ovocie sme si 

odniesli.  
 

Jakub Čolo  

ukázať, aký je pekný život s Bohom. 

Mnohí sa, žiaľ, boja obrátenia. Keď 

spoznáme Boha a Božiu lásku, spoz-

náme, že naozaj máme všetko.  

 JE NEMOŽNÉ UTAJIŤ VEĽKÚ MÁRIINU 

LÁSKU 

 V prvých dňoch zjavení nás žiadali, 

aby sme všetko popreli. Chceli od nás, 

aby sme povedali, že sme nevideli    

Pannu Máriu. Povedali sme, že to je 

nemožné, zvlášť, keď si videl Pannu 

Máriu a vo svojom srdci pocítil jej 

lásku. Je nemožné zatajiť veľkú      

Máriinu lásku. Svet vyzerá tak ako   

vyzerá, pretože všetko chceme robiť 

sami, svojimi silami, namiesto toho, 

aby sme Bohu dali svoje srdce 

a povedali: Bože, tu som, darujem ti 

svoje srdce, darujem ti svoj život a od 

dnes ty vládni nad mojím životom. Pan-
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25. Medzinárodná duchovná  
obnova pre organizátorov pútí, 

vedúcich centier pokoja a     

medžugorských modlitbových  

a charitatívnych skupín 



14  

1 4  

 

 
MEDŽUGORIE 2018 

 

DUCHOVNÉ OBNOVY 
 

 

 

 

   Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné duchovné ob-

novy, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2018.  

 

 

  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 

 

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/

