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„Drahé deti!  

Pozývam vás, aby ste boli so mnou v modlitbe  

v tomto milostivom čase, keď tma bojuje proti svetlu. 

Modlite sa, deti moje, spovedajte sa a začnite  

nový život v milosti. Rozhodnite sa pre Boha  

a on vás povedie k svätosti a kríž sa vám stane  

znakom víťazstva a nádeje. Buďte hrdí na to,  

že ste pokrstení a  vo svojom srdci vďační,  

že ste súčasťou Božieho plánu.  

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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KRÍŽ – ZNAK VÍŤAZSTVA A NÁDEJE 
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a ako človek môže žiť božský život. 

Boh poslal svojho Syna na zem pre 
moju i tvoju spásu. Svätý Pavol to 
vyjadril v hlbokej skúsenosti viery: 
„Miluje ma a vydal seba samého za 
mňa.“ Je odvedený, za mňa i za teba, 

ako ovca na zabitie...ako baránok, 
ktorý onemie  pred tým, čo ho strihá. 
Ježiš sa stal tým baránkom a naplnilo 
sa proroctvo takým spôsobom, že sa 
dal ukrižovať bez akéhokoľvek odporu. 

Jeho obeta na kríži drží celý vesmír, 
minulosť, budúcnosť a ľudskú histó-
riu, každý život. Ježišova láska, 
ukrižovaná na kríži, určuje osud 
nášho života teraz i vo večnosti. 

 Neslávime utrpenie, kríž ani smrť, 
ale oslávený, vyvýšený kríž. Slávime 
zmŕtvychvstalého Krista, víťaza nad 
diablom, smrťou a zlom a nad 
všetkým, čo ničí tvoj i môj život.  

 Spolu s apoštolmi by sme mali 
prosiť Ježiša: Učiteľ, nauč nás modliť 
sa, nauč nás žiť. Učiteľ, nauč nás 
strácať, umierať, aby sme mohli žiť 
s tebou nielen po smrti, ale už dnes vo 
svojej každodennosti podľa zákonov 

tvojho života, nie podľa svetských zá-
konov, ktoré zvádzajú, priťahujú 
a prinášajú prázdnotu a smrť.  
 Vieme, aké sú svetské zákony: 
mať, mať ešte viac, zhrabnúť pre seba, 

vlastniť, a potom sa udusiť nadbytkom 
vlastníctva a vecí. Zákon života je iný: 
darovať nielen veci, ale seba, svoj 
život. Ak človek nemá nič alebo niko-
ho, za koho by dal svoj život, potom 

taký život nie je hoden žitia. Ježiš nás 
to učil: „Ak pšeničné zrno nepadne do 
zeme a neodumrie, ostane samo. Ale 
ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ 
Tento zákon sa nevzťahuje len na tele-

 

 

 Máme pred sebou Kristov kríž – 

znak víťazstva a nádeje. V uplynulom 
čase nám  Panna Mária počas zjavení 
veľakrát vo svojich posolstvách  
hovorila o kríži: „Zvlášť sa modlite 
pred krížom, z ktorého vychádzajú 
veľké milosti... Dnes vás osobitným 
spôsobom pozývam, aby ste vzali do 
rúk kríž a rozjímali o Ježišových ra-
nách. Proste Ježiša, aby uzdravil vaše 
rany, ktoré ste, drahé deti, dostali 
v živote pre vaše hriechy alebo hriechy 
vašich rodičov. Len tak, deti moje, 
pochopíte, že svet potrebuje uzdraven-
ie viery v Boha Stvoriteľa...Len da-
rovaním sa, deti moje, môžete pocho-
piť dar Ježišovej obety na kríži za 
každého z vás.“ 
 Ježišov kríž nie je len vonkajší 
znak, obradný symbol, ozdobný pred-
met na peknej retiazke. Ježišov kríž je 

krvavá skutočnosť a smrtná obeta, 
čin božského sebadarovania sa 
a lásky za spásu všetkých ľudí, za 
tvoju i moju spásu.  
 Ježiš hovorí: „Kto neberie svoj 
kríž a nenasleduje ma, nie je 
ma hoden.“ Veľmi často je človek krí-

žom sám seba. A práve preto, že sme 
krížom sami sebe, odkrývame, že Boh 
nás stvoril nedokonalými nie preto, 

aby nám sťažil život, ale aby nám 
umožnil mať účasť na jeho vnútor-
nom živote. Keď nás Boh pustil zo 
svojich rúk, neboli sme ešte úplne 
hotoví a opracovaní. Dal nám príleži-

tosť, aby sme pracovali na vlastnom 
obrábaní srdca a života, aby sme 
neboli krížom ani sebe, ani ho 
neuštedrovali druhým.  
 Boh sa v Ježišovi stal človekom, 
aby ukázal ako Boh žije ľudský život 

  

 Blahoslavená Panna Mária neprestáva pozývať svoje deti, zvlášť 

v tomto milostivom čase, keď intenzívnejšie prežívame tajomstvá našej 

viery: umučenie, smrť a Ježišovo zmŕtvychvstanie. Na tomto svete žijeme 

ponorení do sveta duchov, do sveta boja tela a duše, tmy a svetla. 

V tomto boji nie sme sami. Matka Mária nás pozýva k spoločenstvu s ňou 

v modlitbe. To je jediná cesta k Bohu a jeho víťazstvu nad všetkým, čo 

ohrozuje človeka.  
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jediného syna Bohu, tak aj Mária 
obetovala svojho jediného Syna. Ten, 

kto všetko dá, všetko dostane.  
  
 Мodlitba: 
 
 Panna Mária, Útočisko hriešnikov, 
Útecha plačúcich, ty, ktorá si ne-
obyčajným spôsobom trpela a prežívala 
umučenie a utrpenie svojho Syna, skrze 
ktoré sme vykúpení, buď s nami, zvlášť 
v okamihoch, keď klesáme, keď si mys-
líme, že niet východiska zo životných 
ťažkostí. Ty, ktorá si pri kríži svojho 
Syna na kalvárii zachovala vieru 
a stala si sa Matkou nádeje, vypros 
nám vieru a nádej v životných utrpeni-
ach a skúškach. Zvlášť ti obetujem, 
Matka naša, všetkých tých, ktorí preží-
vajú ťažké skúšky a životné kríže, buď 
im blízko tak ako si bola blízko svojmu 
Synovi na jeho krížovej ceste. Ty, ktorá 
aj naďalej sprevádzaš svoje deti až do 
konca sveta, nenechaj nás v tomto 
slzavom údolí, ale vypros nám milosť 
vytrvalosti, aby sme mohli byť svedka-
mi Ježišovho víťazstva nad hriechom, 
diablom a smrťou. Amen. 
 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

snú smrť, ale na každodenný život, na 
každodenné medziľudské vzťahy. Pred 

konečnou smrťou potrebujeme toľko 
každodenných umieraní, aby sme 
mohli žiť. Mohli by sme povedať, že 
naše narodenie bolo našou „prvou 
smrťou“, ktorú sme prežili. Keď sme 

museli opustiť istotu matkinho lona 
a konfrontovať sa s hrubosťou tohto 
života na zemi. Tomu nás učí aj Bib-
lia, keď bol Abrahám pozvaný opustiť 
istotu otcovho domu a vydať sa do 

neznáma, tam, kde ho Boh volá. Iz-
raelský národ musí prejsť púšťou 
a nevyhnutnej skúške. Tak aj ty i ja, 
ak nie sme pripravení riskovať a ísť 
s Bohom do neznáma, potom sa 

nemôžeme ani rozvíjať, ani rásť, ale 
zhnijeme. „Lebo kto by si chcel život 
zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj 
život pre mňa – učí nás Učiteľ – 

zachráni si ho“, bude si užívať život 

v plnosti. 
 Tomuto duchovnému zákonu nás 
učí Panna Mária a vedie nás cestami 
plnosti božského života. Dôvod, pre 
ktorý sa Mária stala takou veľkou 

a svojou veľkosťou udivuje svet, je 
ten, že ona dala všetko. Tak ako bol 
Abrahám pripravený obetovať svojho 
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ZAČNITE NOVÝ ŽIVOT  

 

 

 Nový život sa začína vtedy, keď 

do neho vstúpi Boh. Začal sa skrze 

Máriu. Preto nás pozýva, buďte so 

mnou v tomto milostivom čase boja 
tmy proti svetlu. Svetlo a tma nemajú 

nič spoločné. Vždy sú kontrastom. Na-
chádzame sa medzi nimi a vyberáme 

si jednu z možností. Mária nám 

pomáha, aby zvíťazilo svetlo. Tak ako 
po Ježišovej smrti, keď zhromažďovala 

vystrašených učeníkov na modlitbu, 
volá i nás. Dnes sme to my. Nebeská 

Matka nás učí zaujať postoj tých, ktorí 

vedia, kto sú a ako sa majú správať. 
Sme deti svetla, a máme byť hrdí na 

to, že sme pokrstení a vďační za to, že 
sme časťou Božieho plánu.  

 Ona nás učí bojovať proti tme ne-

obyčajne jednoduchým spôsobom –  
keď zapálime svetlo, tma sa sama 

vytratí. A toto sa deje vždy, tam, kde 

prichádza Mária. Keď sa usilujeme 
nasledovať príklad jej života, žiť jej 

posolstvá, stávame sa svetlom, ktoré 
víťazí.  

 Máriina pokora, tichosť, jed-

noduchosť vyžarujú svetlo. Jej príklad 

priťahuje. Často nám pripomína 
nesmiernu silu ukrytú v pokore. 
„Pozývam vás, aby ste vykročili cestou 
pokory. Tá cesta vedie k poznávaniu 
lásky môjho Syna. Môj Syn je všemo-
húci, on je vo všetkom. Ak to vy, deti 
moje, nespoznáte, vtedy vo vašej duši 
vládne tma – slepota. Uzdraviť vás 
môže len pokora. Deti moje, ja som 
vždy žila pokorne, odvážne a v nádeji. 
Vedela som, pochopila som, že Boh je v 
nás a my v Bohu. To isté žiadam od 
vás. Chcem vás všetkých so mnou vo 
večnosti, pretože ste časťou mňa. Ja 
vám pomôžem na vašej ceste. Moja 
láska vás obvinie ako plášť a urobí z 
vás apoštolov môjho svetla – Božieho 
svetla. Láskou, ktorá vychádza z 
pokory budete prinášať svetlo tam, kde 
vládne tma – slepota. Budete prinášať 
môjho  Syna, k to rý je  Sve tlo 

sveta“ (2.7.2014). 
 „Boh si vybral vás maličkých, aby 
uskutočnil svoje veľké plány. Deti moje, 
buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce 
Boh svojou múdrosťou z vašich duší 
urobiť vyvolený príbytok. Budete ho 
osvecovať dobrými skutkami.“  
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 „Deti moje, pýcha zavládla. Ja vám 
ukazujem pokoru, zapamätajte si, len 
pokorná duša žiari čistotou a krásou, 
lebo spoznala Božiu lásku. Len pokorná 
duša sa stáva rajom, lebo v nej je môj 
Syn.“  
 Mária nás privádza k Ježišovým 

slovám: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa 
nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale 
bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12).  

 Prvý krok ku svetlu v Máriinej 

škole je spoveď: „Osloboďte sa od 
všetkého z minulosti, čo vás zaťažuje a 
dáva pocit viny, všetkého, čo vás 
voviedlo do klamstva – tmy. Prij-
mite svetlo.  Dajte mi svoje srdcia, aby 
som ich mohla prežiariť svetlom života, 
mojím Synom.“  
 Je d na  p ú tn i č k a  ne d áv n o 
v Medžugorí, vydala toto svedectvo: 

Sedem rokov som žila v ťažkom 

smrteľnom hriechu, ktorý som zam-
lčovala, okrášľovala som ho  a nazývala 

iným menom. V jednej chvíli som uvi-
dela stav mojej duše, pochopila som, že 

ak budem takto pokračovať skončím 

v pekle. 
 V Máriinej milostivej prítomnosti 

mi spadli z očí šupiny a uvidela som sa 

vo svetle pravdy. Horko som zaplakala 
nad toľkou slepotou. Vyspovedala som 

sa a rozhodla som sa pre nový život.  
 
  

 Мodlitba: 

 
 Nebeský Otče, ďakujeme ti za Má-
riinu prítomnosť medzi nami. Daj nám 
milosť podobať sa jej v pokore, tichosti, 
odovzdanej láske blížnym pre tvoje veľ-
ké plány spásy. Mária uč nás žiť ako ty, 
prinášať Ježišovo svetlo dobrými skut-
kami tým, ktorí ho ešte nespoznali. Pro-
síme za tých, ktorých srdcia sú zatvore-
né v tme hriechu, dotkni sa ich a priveď 
k novému životu. Amen. 

 
(Terézia Gažiová) 
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Naše spoločné  

modlitbové stretnutie  

sa uskutoční v sobotu, 

07.04.2018. 
 

V tento mesiac sa budeme 

modliť za tých, ktorí  

prežívajú ťažké kríže  

a utrpenia. 

 

„S mojím Synom bude vaša duša upria-
mená k šľachetným cieľom a nikdy sa ne-
stratíte. I v najväčšej tme nájdete cestu. 
Deti moje, rozhodnite sa pre nový život s 
menom môjho Syna na perách.“ 
(2.01.2009) 
 

 
 
„Osobitným spôsobom vás dnes chcem 
pozvať na obrátenie. Nech sa od dnes vo 
vašom srdci začne nový život. Deti, chcem 
vidieť vaše „áno“ a nech sa 
váš život stane radostným žitím Božej vô-
le v každej chvíli vášho života.“  
(25.3.2011) 
 
 
 

„V tomto milostivom čase vás všetkých 
pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Bo-
žiemu milosrdenstvu, aby ste prostredníc-
tvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre 
svätosť začali nový život.“ 
(25.3.2017) 
 
 
„V tomto milostivom čase, keď sa aj príro-
da pripravuje, aby vydala najkrajšie far-
by v roku, pozývam vás, deti moje, otvorte 
svoje srdcia Bohu Stvoriteľovi, aby vás on 
premenil a formoval na svoj obraz, aby sa 
všetko dobro, ktoré zaspalo vo vašom srd-
ci, prebudilo do nového života a túžby po 
večnosti.“ 
(25.2.2010) 
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PÁTER SLAVKO O ZMŔTVYCHVSTANÍ 
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 „Zmŕtvychvstanie začína už 
v okamihu, keď sa rozhodneme bo-

jovať proti zlu v sebe a okolo seba, 
keď začneme veriť, že sa oplatí milo-
vať a odpúšťať, že sa oplatí byť veľ-

korysým a milosrdným. Každý mili-
meter slobody a lásky musí vynakla-

dať neustále úsilie a boj proti otroc-
tvu a nenávisti.“ 

 
 „K vzkrieseniu sa dostaneme 
cestami Veľkého piatku. Znamená 

to, že musí umrieť sebectvo, pýcha, 
samovôľa. Musíme zvíťaziť nad po-

kušeniami moci a vládnutia 
a rozhodnúť sa slúžiť s láskou 

a pokorou. Keď sa to stane, odohrá-
va sa vzkriesenie.“ 
 

 „Do zmŕtvychvstania sa vchá-
dza umieraním sebe, svetu a jeho 

prisľúbeniam a počúvaním slova, 
ktoré počula Mária, ktoré počuli že-

ny, keď hľadali mŕtveho Ježiša 
v hrobe: Pokoj tebe! Neboj sa! Nep-

lač! Ja som to! Choď a vyrozprávaj 
to druhým. Takýmto spôsobom na-
chádzame jednoduchý vzorec zmŕt-

vychvstania: milovať, zomrieť 
a potom žiť v pokoji!“ 

 
 „Keď sa srdce naplní obrátením 

a láskou, hriech, zlo a smrť sa vytra-
tia a prichádza život, prichádza me-
dzi nás Boh. A to je Veľká noc.“ 

 
 „Veľkonočný pokoj nedovoľuje 

človeku, aby bol pokojný len vo svo-
jom kútiku, ale aby ako apoštoli, 

ako učeníci z Emauz, hneď po skú-
senosti živého Ježiša utekal 
v ústrety druhým a hlásal, že Ježiš 

je živý, že láska víťazí, že nie smrť 
má posledné slovo, ale život.“ 

 
Glasnik mira 

  

 

 
Pokoj  

tebe!  

Neboj sa! 

Neplač! Ja 

som to! 

Choď 

a vyrozprá

vaj to  

druhým.  
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PÔSTOM A MODLITBOU PROTI SILE DIABLA  

 Vari nie je náhoda, že zabúdaním na pôst v Cirkvi sa 
nejakým spôsobom zabudlo aj na boj proti silám zlých du-
chov. Ako sa v Cirkvi takmer prestalo hovoriť o pôste, tak 
sa stratil aj boj proti diablovi a jeho kráľovstvu. A zatiaľ čo 
diablovo účinkovanie vo svete je stále viditeľnejšie – 
v skupinách satanistov, v knihách, filmoch, piesňach, 
speváckych skupinách, ktoré sa vyhlasujú za sluhov diabla 
a stavajú satanistické chrámy – v ostatných desaťročiach sa 
v Cirkvi o účinkovaní diabla nehovorí, a zanikol aj exorciz-
mus, či služba oslobodenia od diabolských síl, ktorú Ježiš 
zveril apoštolom (porov. Mt. 7, 22, 10, 8 a i.).  

 Avšak tam, kde Pannu Máriu 
pokladajú za Matku Cirkvi a jej 
Učiteľku, tam sa na tento boj neza-
búda a pokračuje sa v ňom. Nie je to 
náhoda. Spomínam si na rozhovor 
s Mons. Milingom (je známy ako jeden 
z tých, ktorý vedome žije Ježišov 
príkaz a svoju kňazskú moc nad 
zlými duchmi, a neprestajne vykonáv-
ajú službu oslobodzovania), v ktorom 
o Matke Božej povedal, čo som nikdy 
predtým nepočul:  
 „Matka Božia je prvým exor-
cistom, pretože po prvom hriechu 
ohlásil Pán ženu, ktorá so svojím 
dieťaťom bojuje proti diablovi, pričom 
diabol jej zraní pätu a ona mu 
rozšliape hlavu“ (porov. Gn 3, 15).  
 V Knihe Zjavenia apoštola Jána 
sa hovorí o žene, ktorá má porodiť: 
diabol striehne na jej dieťa, ale ona 
ujde do púšte a zachraňuje dieťa 
(porov. Zjv 12, 2-6). 
 Vtedy som si spomenul na svoje 
skúsenosti s modlitbami nad oso-
bami, o ktorých som predpokladal, že 
sú pod vplyvom diabolských síl. 
Počas modlitby nad nimi vždy sa 
ozývali rúhavé reči proti Ježišovi, pro-
ti krížu, proti Najsvätejšej oltárnej 

sviatosti a takisto proti Márii, 
Ježišovej matke. Ak je ona tá, čo di-
ablovi rozšliape hlavu a porazí ho, 
potom je normálne, že sa proti nej 
stále búri a bojuje. 
 Odstrčená a zabudnutá služba 
exorcizmu v ostatných rokoch znova 
sa uvádza do Cirkvi. V mnohých 
diecézach opäť vymenovali kňazov 
so zvláštnymi mocami v tejto službe, 
ale mnohé diecézy to ešte, žiaľ, neu-
robili. Prax sa obnovuje pre stále 
väčší počet veriacich, ktorí pociťujú 
prítomnosť zlých duchov, alebo sú 
posadnutí a žiadajú pomoc od kňa-
za. Ak im kňazi neposkytnú pomoc, 
idú k lekárom a rôznym liečiteľom, 
ktorí ich ešte väčšmi vháňajú do zla. 
 V celých dejinách Cirkvi sa 
všetci kňazi-exorcisti modlili 
a postili, a takto sa pripravovali na 
modlitbu. To isté sa obnovuje aj 
v dnešných časoch. Mnohí dnešní 
exorcisti sú obklopení ľuďmi, ktorí 
sa modlia a postia spolu s nimi 
a sprevádzajú ich nielen v príprave, 
ale aj počas samotnej modlitby. 
Ukázalo sa to ako veľmi dobré 
a užitočné ako ochrana samého 
kňaza i toho, nad kým sa modlí, 
a okolia vôbec. 
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 Musím sa priznať, že som ho 
poznal z videnia: pekne sme sa zdra-
vili, ale nevedel som nič bližšie 
o ňom.  
 Medziiným ma prekvapil tým, že 
už niekoľko rokov trávil dovolenku 
v Medžugorí. Na to má isté dôvody.  
 Veľmi ma prekvapilo, keď som 
sa dozvedel, že je zodpovedný za 
službu oslobodzovania (čo sa 
predtým nazývalo služba exorcistu) 
v Nemecku. Preto som ho požiadal 
o rozhovor a som mu vďačný za 
všetko, čo nám zo svojich bohatých 
skúseností prezradil.  
 

 Nedávno vznikla aj Medzinárod-
ná organizácia exorcistov, do ktorej 
patrí stále viac kňazov. Aby sa to 
zdôvodnilo, treba si spomenúť, čo 
napísal sv. Peter:  
 „Buďte triezvi a bdejte! Váš pro-
tivník, diabol, obchádza ako revúci 
lev a hľadá, koho by zožral.“ (1 Pt 5, 
8). 
 Preto tu uvádzam rozhovor 
s kňazom zodpovedným za nemeckú 
jazykovú oblasť. Jeho poznatky, 
skúsenosti a vôbec jeho cesta k tejto 
službe nám môžu pomôcť, aby sme 
správne pochopili a prijali tieto veci. 
 Je to Martin Ramoser. 
  
 

 
Мedžugorská duchovnosť  

je pre naše časy  

veľkým darom, lebo tu  

sa prichádza k osobnému  

vzťahu s Kristom cez  

sviatosti a mnoho modlitieb.  

Kto vo viere Cirkvi  

ostane spojený s Ježišom  

a Máriou, je najlepšie 

 chránený pred  

zlými silami...  

 Rozhovor s Martinom Ramoserom sa možno dočítať na:  
 http://svetlomariino.com/uk/archives/za-dopomogoyu-postu-j-molitvi-
proti-bisivs-kih-sil-besida-z-martinom-ramozerom/  

http://svetlomariino.com/uk/archives/za-dopomogoyu-postu-j-molitvi-proti-bisivs-kih-sil-besida-z-martinom-ramozerom/
http://svetlomariino.com/uk/archives/za-dopomogoyu-postu-j-molitvi-proti-bisivs-kih-sil-besida-z-martinom-ramozerom/
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MÁM NOVÉHO ORODOVNÍKA V NEBI  

pocítil niečo zvláštne. Akoby mi Panna 
Mária povedala: „Dávam ti ho za oro-

dovníka v tvojej službe, aby bol tvojím 

priateľom a pomáhal ti na tvojej ceste.“ 
Mňa sa to vtedy nesmierne dotklo, lebo 

už pár rokov pracujem s mladými a v 
tom momente som pochopil, že mám 

nového priateľa v nebi, ktorý mi bude v 

mojej službe nápomocný. 
 Počas semináru sa zároveň stávali 

bežné veci ako jedenie a pitie zrazu 
vzácnymi a hodnotnými. Nanovo som 

pochopil, že iba On je podstatný a dôle-

žitý v živote človeka. Priestor pre Boha, 
ktorý sme mali možnosť vytvoriť vo svo-

jom vnútri skrze tak silné prostriedky, 
ako sú ticho, modlitba a pôst s rados-

ťou naplnil Boh, ktorý vždy ide človeku 

v ústrety. Ešte viac som si zamiloval 
Máriinu školu, ktorá nie je síce ľahká, 

ale je veľmi jasná. Dostala ma krása jej 

jednoduchosti a lásky, ktorá menila 
naše srdcia a verím, že aj naďalej bude 

meniť. Ťažko dať na papier to, čo od-
znie v tichu a je zapísané iným perom v 

hĺbke srdca človeka a preto by som tú-

to skúsenosť veľmi rád odporučil kaž-
dému, kto má takúto možnosť prísť tu 

do Medžugoria.  
 

páter Mário Brezňan, Slovensko 

 Do Medžugoria prichádzam už nie-
koľko rokov. Prvýkrát som sem prišiel s 

rodinou v roku 2000 ako desaťročný 

chlapec po smrti môjho otca. Bola to 
pre mňa skúsenosť živej viery, ktorú 

som si nechcel nechať sám pre seba. 
Začal som sem prichádzať každý rok a 

postupom času som sa stal aj spoluor-

ganizátorom púte na toto miesto. Chcel 
som, aby aj ostatní zažili ten neopísa-

teľný pokoj, ktorým toto miesto priam 
sála. Tu postupom času rástla aj moja 

viera a zároveň dozrievalo vo mne aj po-

volanie ku kňazstvu, ktoré som prijal 
minulý rok v júni.  

 Viackrát som počul, že podstatu 
Medžugoria pochopím najlepšie počas 

semináru ticha, modlitby a pôstu. Šesť 

rokov som mal túžbu prísť na tento se-
minár a som nesmierne rád, že sa táto 

moja túžba naplnila práve tento rok. 

Bol to pre mňa čas Božej blízkosti a 
pravdy pred Bohom. Pán mi pomohol 

odkryť mnohé veci, ktoré sa vyplavili na 
povrch v tichu a modlitbe. Silným mo-

mentom bolo pre mňa, zastavenie sa na 

mieste, kde zomrel páter Slavko Barba-
rič. Počul som rozprávať o jeho živote, 

ktorý bol preniknutý službou a obetou. 
Vo chvíli, keď som počul ako hovoria o 

jeho veľkom dare v službe mladým, som 
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SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, 8. APRÍL 2018 

 

 Ján Pavol II. zaviedol slávenie Nedele Božieho Milosrdenstva ako 

sviatok pre celú Cirkev. Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu po Veľ-
kej noci.  
 

 Tento sviatok si prial ustanoviť 
sám Ježiš, ktorý sv. Faustíne 
povedal: „Túžim, aby prvá nedeľa po 
Veľkej noci bola sviatkom mi-

losrdenstva“ (Den. 299).  
 

Nedeľa Božieho milosrdenstva  
je dňom veľkých milostí. 

 

 J e ž i š  p o v e d a l  s v . 
Faust íne:  „Sviatok môjho mi-
losrdenstva vytryskol z môjho vnútra 
pre potešenie celého sveta“ (Den. 
1517). „V ten deň je otvorené vnútro 

môjho milosrdenstva. Vylievam celé 
more milostí na duše, ktoré sa priblížia 
k  p r a m e ň u  m ô j h o  m i -
losrdenstva…“ (Den.699) 

 
 Najväčšou milosťou tohto dňa je 
Ježišovo prisľúbenie úplného odpus-
tenia hriechov a trestov. Ježiš 
sľúbil: „Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a k svätému prijímaniu, 
dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené 

všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti“ (Den. 699). 
 
 Cez sv. Faustínu nám Ježiš ukázal, čo je nevyhnutné urobiť pre 
to, aby sme dosiahli veľké milosti, ktoré chce duši darovať v ten deň:  
 

• Prípravná novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva. 
• Spoveď a sv. prijímanie.  
• Dôvera v Boha a milosrdenstvo k blížnym.  
 

 
 Viac sa možno dočítať na stránke: 
  

 http://svetlomariino.com/sk/archives/sviatok-bozieho-milosrdenstva/  

 

http://svetlomariino.com/sk/archives/sviatok-bozieho-milosrdenstva/
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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.  

 

 

  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!  

 
 

 

 



15  

1 5  

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/

