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  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

 25. APRÍL 2017, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

  „Drahé deti! Milujte, modlite sa a vydávajte svedectvo o mojej 

prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko. Svojím svedectvom a príkladom 

môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami 

a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou vydávali 

svedectvo a povzbudzovali všetkých, ktorí sú ďaleko od môjho  

Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

        „Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa modlili nie žiadajúc, ale prináša-

júc obetu – obetujúc sa. Pozývam vás k hlásaniu pravdy a milosrdnej lásky. 

Prosím svojho Syna za vás, za vašu vieru, ktorá sa čoraz viac zmenšuje vo 

vašich srdciach. Prosím ho, aby vám pomohol Božím duchom, tak ako aj ja 

vám chcem pomôcť materinským duchom. Deti moje, musíte byť lepší. Len 

tí, ktorí sú čistí, pokorní a naplnení láskou udržujú svet – zachraňujú seba 

i svet. Deti moje, môj Syn je srdcom sveta. Treba ho milovať a prosiť, a nie 

vždy ho znovu zrádzať. Preto vy, apoštoli mojej lásky, rozmnožujte vieru 

v srdciach ľudí svojím príkladom, svojou modlitbou a milosrdnou láskou. 

Som pri vás a pomôžem vám. Modlite sa, aby vaši pastieri mali čoraz viac 

svetla, aby mohli osvecovať všetkých tých, ktorí žijú v tme. Ďakujem vám.“  

 

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

 2. MÁJ 2017, MEDŽUGORIE, 

 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 
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 Pán Boh v svojej slobode a prozreteľnej láske 
vybral Máriu z Nazaretu a pozval ju, aby sa stala 
matkou jeho Syna. Keď Boh pozýva, je to bez ná-

tlaku, v slobode srdca. Mária súhlasila a povedala 
Bohu svoje ÁNO. Svoje áno Bohu vyjadruje aj dnes 

svojimi zjaveniami, svojou blízkosťou pri nás 
ľuďoch. Je plná milosti. Preto nám hovorí: 

„Povzbudzujte všetkých tých, ktorí sú ďaleko od 
môjho Nepoškvrneného srdca.“ 
 Boh nám aj dnes daruje matku svojho Syna 

a posiela ju, aby nám hovorila, pozývala 
a povzbudzovala nás, aby sme sa priblížili k Páno-

vi, ktorý je prameň milosti a plnosti života.  
 V tomto posolstve Panna Mária trikrát hovorí 

o potrebe vydávať svedectvo. Svedkom môže byť 
len ten, kto videl, zakúsil, dot-
kol sa a to odovzdáva druhým. 

Ako píše apoštol Ján: „Čo bolo 
od počiatku, čo sme počuli, čo 

sme na vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa naše ru-

ky dotýkali...“ (1Jn 1,1). Apoš-
toli sú vierohodní svedkovia Je-

žišovho života, umučenia, smr-

ti a zmŕtvychvstania. Naša 
viera má základ na viere pr-
vých svedkov. Poklad viery 

zasiaty do sŕdc Ježišových 
apoštolov prišiel až k nám 

prostredníctvom svedectva 
a prijatia ich svedectva.  

 Vydávať svedectvo sa 
nenaučíme z kníh. Nemôže 
to byť ani nejaký návyk, 

zvyk alebo tradícia, ktorá 
nevniká hlboko do života. 

Pravá viera nie je formálna. 
Je to prejav viery v živého 

Boha. Uctievanie Boha ne-

 

 

„...keď zostúpi na vás Svätý Duch, 
dostanete silu a budete mi svedkami 

v Jeruzaleme i v celej Judei  
aj v Samárii a až po samý  

kraj zeme...“                                            
                                             (SK 1, 8).  

 
 

VYDÁVAJTE SVEDECTVO O MOJEJ PRÍTOMNOSTI 
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môže byť útekom 
od života. Kristovi 

učeníci nehľadajú 
najprv svoju isto-

tu. Neutekajú 
pred svojou pro-
rockou úlohou, ale 

sú si vedomí, že 
musia druhým 

prinášať posol-
stvo, ktoré prijali.  

 Svedok viery 
musí byť svedkom 
z presvedčenia si-

l o u  m i l o s t i 
a života. Ak to nie 

je tak, jeho sve-
dectvo má opačný 

účinok a všetko 
zlo cez neho môže 
prejsť na druhých. 

Boh robí svojich 
svedkov silnými 

a veľkými a dáva im svoju milosť. Ak 
človek odmietne túto milosť, je hodný 

opovrhnutia a odmietnutia.  
 Ježiš svojich svedkov nenecháva 
samých, ale im dáva silu: „Ale keď zos-

túpi na vás Svätý Duch, dostanete silu 
a budete mi svedkami v Jeruzaleme 

i v celej Judei aj v Samárii a až po samý 
kraj zeme“ (SK 1,8).  

 Byť svedok znamená dať celého 
seba, žiť posolstvo evanjelia skôr ako 

ho ohlásim druhým, žiť v osobnom 
stretnutí s Bohom, ktorý sa stal člove-
kom, s Ježišom, ktorý zomrel a vstal 

z mŕtvych. Svedok musí odpovedať na 
lásku, ktorou nás miluje Boh, byť pri-

pravený na najväčšie obety až po pre-
liatie krvi vo vydávaní svedectva lásky.  

 Autentické je len to vydávanie sve-
dectva, ktoré je schopné podstúpiť mu-
čeníctvo, trpieť a položiť vlastný život 

za pravdu.   
 Taktiež vydávanie svedectva 

o Máriinej blízkosti, prítomnosti a lásky 
zahŕňa nepochopenie od druhých, ne-

prijatie a utrpenie. Dôležité je vytrvať 
na ceste života podľa Máriiných posol-
stiev a slov. Nemôžme sa nechať 

zmiesť, aj napriek všetkým protiven-
stvám. Dôležité je ostať zahľadený do 

Máriinho Nepoškvrneného srdca, ktoré 
na konci zvíťazí vo všetkých, ktorí vytr-
vajú do konca.  
  

 Modlitba: 

 
 Panna Mária, Nepoškvrnená Mat-

ka. Ďakujeme ti za tvoju vytrvalosť 
s nami. Ďakujeme nebeskému Otcovi, 
ktorý ti dovolil byť s nami, pozývať nás 

skrze tvoje zjavenia a posolstvá. Ďaku-
jeme ti za každé ľudské srdce, ktoré sa 

tvojou prítomnosťou otvorilo Božej milos-
ti. Ďakujeme za všetkých pravdivých 

svedkov tvojej prítomnosti a lásky. Vy-
pros nám u svojho Syna milosť vytrva-
losti a autentického života podľa evanje-

lia napriek všetkým ťažkostiam, 
s ktorými sa stretávame. Pritiahni naše 

srdcia, Panna Mária, k svojmu Nepo-
škvrnenému srdcu, aby každý mohol 

zakúsiť ako veľmi nás miluješ. Len tak 
sa budeme môcť stať pravdivými sved-
kami tvojej lásky a milosti, ktorú nám 

prinášaš a daruješ vo svojom srdci. 
Amen.  

(M.M.) 

  

 

 
 

Byť svedok znamená  
žiť posolstvo evanjelia...                                     
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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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živote. Žehnám vás a zostanem 
s vami, kým to Boh bude chcieť; S ru-
žencom v ruke a láskou v srdci poďte 
so mnou. Vediem vás k Vzkrieseniu v 
mojom Synovi; Deti moje, vráťte sa k 
modlitbe ruženca. Modlite sa ho s po-
citmi dobroty, obety a milosrdenstva. 
Modlite sa nielen slovami, ale skutka-
mi milosrdenstva. Modlite sa s láskou 
za všetkých ľudí.“ 
 Každé Zdravas je Máriin bozk 
na naše srdce. Pozýva nás modliť sa 
tri ružence radostné, bolestné, sláv-
nostné tajomstvá každý deň, srd-
com, spoločne. Pri spoločnej modlit-
be ruženca v rodinách je Mária prí-
tomná, chráni nás, vedie, ukazuje 
cestu. 
 Jej prítomnosť a lásku spozná-
vame v čítaní Svätého písma i v jej 

 „Byť doma to neznamená byť v dome, 
v izbe, kde sú štyri steny a strecha nad hlavou. 
Doma to znamená byť tam, kde cítiš, že ťa mi-
lujú, kde si prijatý, kde ťa pohladia po hlave. 
Doma to znamená byť pri mame. A to je Medžu-
gorie. Tu si doma u mamy, prijatý a milovaný“ –  
povedala nedávno jedna pútnička. 
 Vydávať svedectvo o Máriinej prítomnosti 
môžeme vtedy, ak sme ju sami zakúsili. Ak bu-
deme svedčiť o niečom, čo je nám vzdialené ne-
budeme presvedčiví. Máriina prítomnosť sa za-
kusuje skúsenosťou Božej lásky. 
 Tisícky ľudí po celom svete vydáva svedec-
tvo o tom, ako na milostivých miestach Márii-
ných zjavení pocítilo Božiu lásku a tam sa začal 
ich návrat domov, k Otcovi. 
 Tak často počujeme z Máriiných posol-
stiev: „Milujem vás; milujem vás nekonečnou Bo-
žou láskou; milujem vás nežnou láskou, keby 
ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste 
od radosti.“ 
 J e j 
lásku mô-
žeme spoz-
návať tak 
ako i Božiu 
lásku - 
v modlitbe, 
zvlášť v 
m o d l i t b e 
ruženca a 
to celkom 
výnimočne 
tento me-
siac, ktorý 
je darovaný 
Márii. „Deti 
moje, ruže-
nec mám 
zvlášť rada. 
Prostredníc-
tvom ružen-
ca mi otvor-
te svoje srdce, a môžem vám pomôcť; Deti moje, 
modlitba robí zázraky. Keď ste unavení a chorí, 
a keď nevidíte zmysel vášho života, vezmite si 
ruženec a modlite sa, modlite sa až kým sa vám 
modlitba nestane radostným stretnutím s vašim 
Spasiteľom;  Zoberte si ruženec. Už samotný ru-
ženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašom 

MILUJTE A S LÁSKOU POVZBUDZUJTE  

TÝCH, KTORÍ SÚ ĎALEKO 

  

 

 
Doma to znamená byť  

tam, kde cítiš, že ťa  
milujú, kde si prijatý. 

Doma to znamená  
byť pri mame... 

Foto: Foto Ðani  
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 Modlitba: 

 
 „Mária, Matka  moja, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému srdcu v živote i 
v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých 
ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou 
pre čas i pre večnosť. Amen.“ 

(Terézia Gažiová) 

 Mária nás učí vydávať svedectvo jej 
príkladom. O tom nám hovorí veľmi dô-
verne. Započúvajme sa do jej materin-
ských rád o tom, ako sa priblížiť k jej Ne-
poškvrnenému srdcu: „Deti moje, vo svo-
jom pozemskom živote nasledujte môj  prí-
klad. Môj život bol bolesť, mlčanie a ne-
smierna viera a dôvera v nebeského Otca. 
Nič nie je náhodné – ani bolesť, ani radosť, 
ani utrpenie, ani láska. Všetko sú to milos-

ti, ktoré vám udeľuje 
môj Syn a ktoré vás ve-
dú do večného života. 
Môj Syn od vás žiada 
lásku a modlitbu v 
ňom. Milovať a modliť 
sa v ňom znamená – 
ako matka vás to      
naučím – modliť sa v 

tichosti svojej duše a nie len recitovať ústa-
mi. Je to i to najmenšie, najkrajšie gesto 
urobené v mene môjho Syna; je to trpezli-
vosť, milosrdenstvo, prijatie bolesti a obeta 
za iného. Deti moje, môj Syn sa na vás po-
zerá.“ „Dôvod, že som s vami, mojím posla-
ním je pomôcť vám, aby zvíťazilo Dobro, aj 
keď sa vám to zdá teraz nemožné. Viem, 
že mnohým veciam nerozumiete, ako som 
ani ja všetkému nerozumela, všetkému to-
mu, čo mi môj Syn vysvetľoval, kým pri 
mne rástol, ale verila som mu a nasledova-
la som ho. O to prosím aj vás, aby ste mi 
verili a nasledovali ma. Ale, deti moje, na-
sledovať ma znamená milovať môjho Syna 
nadovšetko, milovať ho v každom človeku 
bez rozdielu.“ 
 „Láska je cesta, na ktorú musíte vy-
kročiť, láska k Bohu a k svojmu blížnemu. 
Deti moje, to je láska, ktorá nemá hraníc, 
to je láska, ktorá vzniká v pravde a ide do 
konca. Nasledujte ma, deti moje, aby aj 
druhí, spoznajúc pravdu a lásku vo vás, 
vás nasledovali.“ 

posolstvách, ktoré zanechala pri svojich 
zjaveniach. Povedala nám o tom: „Dajte 
Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojej 
rodine, čítajte ho, uvažujte o ňom a učte sa 
ako Boh miluje svoj ľud. Jeho láska sa zja-
vuje aj v dnešných časoch, pretože ma po-
siela k vám, aby som vás pozvala na cestu 
spásy; Deti moje, Boh je veľký a veľká je 
jeho láska ku každému stvoreniu. Preto sa 
modlite, aby ste pochopili Božiu lásku a 
dobrotu. Ako dar Božej 
Stvoriteľovej dobroty a lás-
ky som i ja s vami.“ 
 Božia láska sa mocne 
prejavuje v dnešnej dobe i 
cez mnohé zjavenia Panny 
Márie. Koľko milostí a do-
tykov Božej lásky sa odo-
hráva na miestach, kde 
Pán posiela na zem Máriu. Jedným z nich 
je Fatima. Tento mesiac pohľad Máriiných 
detí smeruje k 100. výročiu fatimských 
zjavení. I Medžugorie je spojené s týmto 
miestom. 25. augusta 1991 nám Panna 
Mária povedala: „Pozývam vás, aby ste sa 
deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomo-
cou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutoč-
niť skrze tajomstvá, ktoré som začala 
vo Fatime.“ 
 Dnes sme pozvaní svedčiť tým, ktorí 
sú ďaleko. Ďaleko môžu byť márnotratní 
synovia ale i my, ktorí sme stále fyzicky 
blízko Otca ako starší syn z podobenstva, 
a pritom srdcom veľmi ďaleko.  
 Vydávať svedectvo o Máriinej prítom-
nosti je pozvanie vždy začínať a znovu sa 
vracať k zodpovednej práci nad svojim 
srdcom. Keď je moje srdce blízko jej Nepo-
škvrneného, potom budú blízko i všetci 
ostatní. Aké je moje srdce, takí budú ľu-
dia okolo mňa. Svedectvo Božej lásky i 
Máriinej prítomnosti sa začína láskou 
môjho srdca.  

 

 

Dôvod, že som s vami,            

mojím poslaním je             
pomôcť vám, aby zvíťazilo  
Dobro, aj keď sa vám to 

zdá teraz nemožné... 
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„Moje Nepoškvrnené srdce 

krváca, keď vás vidím v 

hriechu a v hriešnych    

návykoch. Pozývam vás, 

vráťte sa k Bohu a              

modlitbe, aby vám bolo   

dobre na zemi“  

                      (25.04.2016) 

 

„S radosťou v srdci vás všet-

kých milujem a pozývam vás, 

aby ste sa priblížili môjmu                  

Nepoškvrnenému srdcu, aby 

som vás mohla ešte viac                      

priblížiť môjmu Synovi a aby 

vám on dal svoj pokoj a lásku, 

ktoré sú pokrmom                              

pre každého z vás.“ 

                              (25.06.2013) 
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„S radosťou vás aj dnes 

pozývam: otvorte svoje 

srdcia a počúvajte moje 

pozvanie. Znovu vás 

chcem priblížiť k môjmu 

Nepoškvrnenému srdcu, 

kde nájdete útočisko 

a pokoj.“ 

                    (25.01.2012) 

„Ešte viac sa deti moje pri-

blížte môjmu Nepoškvrne-

nému srdcu, aby som vás 

všetkých mohla viesť 

k večnosti.“ 

                      (25.06.2011) 

 

„Obetujte všetky svoje               

radosti a žiale môjmu               

Nepoškvrnenému srdcu, 

aby som vás mohla                 

všetkých viesť k môjmu 

najdrahšiemu Synovi, aby 

ste v jeho srdci našli                  

radosť.“ 

                       (25.09.2009) 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

 
v sobotu, 06.05.2017. 

   
 

V tento mesiac sa budeme modliť 
 

za všetkých, ktorí sú ďaleko od Boha 
 

                  Viac informácii na: www.svetlomariino.com 

DARČEK PANNE MÁRII K 100.VÝROČIU  

JEJ ZJAVENÍ VO FATIME 
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POSTITE SA SRDCOM 

 Je jasné, že pôst kladne pôsobí 

na zdravie tela a na rovnováhu, a tým 

priamo či nepriamo aj na stav duše – 
psyché. Keď sa stráca telesná rovno-
váha, je ohrozená aj psychická, 
a stratená rovnováha v psychickej ob-
lasti vplýva na telesnú rovnováhu. 

Najlepšie to vidieť na dvoch krajných 
stavoch duše, ktoré sa odzrkadľujú 
v te lesnej  s tránke:  bul ímia 
a anorexia. Bulímia je nadmerné 
jedenie a násilné zvracanie, anorexia  

je odmietanie stravy. Aj v jednom aj 
v druhom prípade ide o duševné 
p r o b l é m y ,  k t o r é  n a s t á v a j ú 
v narušených ľudských vzťahoch 
a v narušenom vzťahu voči sebe sa-
mému a prírode. 

  Človek sa uzdraví vtedy, keď sa 
duša oslobodí od negatívnych 
a zaťažujúcich vzťahov voči sebe 
a iným. V tejto oblasti sú pôst 
a modlitba naozaj hygienou duše. Zá-

kladom duševných ochorení je strata 
vnútornej slobody, keď človek, 
zotročený sebou, materiálnymi 
vecami a pôžitkárstvom, sa stane 
ozajstným otrokom a takto sa ničí. 

Koľko ľudí prišlo o svoje psychické 
a duševné zdravie preto, že boli 
zranení a preťažení, pokoj a riešenie 
svojich problémov hľadali v alkohole, 
drogách a iných závislostiach! Je 

známe, že je stále viac závislých, stále 
viac depresívnych ľudí, ktorí stratili 

zmysel života, že je stále viac ľudí, 
ktorí v tabletkách hľadajú uspoko-
jenie, čo sa prejavuje na fyzickom 
stave ich organizmu. 
 Nechcem tu rozoberať celú psy-

chopatologickú problematiku, ani po-
dať zjednodušený recept na všetky 
duševné choroby, ani dať klamlivú 
nádej tým, čo znášajú kríž duševnej 
choroby, ale chcem upozorniť na fakt, 

že vďaka pôstu a modlitbe duša člove-
ka ľahšie zostane zdravá a skôr si za-
chová pokoj. 
 Preto je dôležité pochopiť, že sa 
treba chrániť každého zotročenia, 

pestovať si vnútornú slobodu, a to od 
raného detstva. Ak sa spytujeme, či sa 
majú deti postiť, áno, majú. Vôbec 
nejde o pôst, ktorý má dodržiavať dos-
pelý človek, ale o správnu výchovu 
k správnemu vzťahu voči sebe a iným. 

 Ak deti žijú od počiatku 
v hojnosti, dostávajú všetko, čo si 
želajú bez akejkoľvek námahy 
a ihneď, vtedy sa dostatočne nerozvíja 
ich duševný organizmus a neskôr 

v živote zlyhajú. Ak rodina má len jed-
no alebo dve deti a tie vyrastajú 
v ovzduší sebectva, nedostatočne 
rozvíjajú správne vzťahy voči iným. 
Život však nie je jednoduchý, prináša 

Pôst a modlitba - duševné zdravie  

  

 Stará múdrosť hovorí: „V zdravom tele zdravý 

duch,“ ale pokojne sa môže povedať: „Zdravé telo 
zo zdravého ducha!“  
 Človek je jedinečný celok, hoci sa hovorí 

o tele, duši a duchu. Stav jednej časti sa odráža 
a vplýva na stav inej. 
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aj ťažkosti a problémy, vyžaduje boj, 
v ktorom sa víťazí alebo prehráva, 

a predovšetkým sa nezískava hneď 
a bez osobnej námahy to, čo si človek 
želá. Kto si od detstva navykal, že má 
všetko a hneď, nenaučil sa brať ohľad 
aj na iných, a váži si ich len podľa 

toho, nakoľko mu slúžia, tomu sa celý 
duševný systém zrúti a on prepadne. 
Preto je stále viac labilných ľudí, ktorí 
po prvom neúspechu v škole, v práci, 
v láske, strácajú zmysel života 

a nevedia sa tešiť zo životných radostí, 
odchádzajú, ničení sebectvom, na 
cesty, kde pokračuje ich rozvrat. Tu sa 
rodí depresia alebo násilie, ktoré 
nadobúda najrôznejšie formy. 

 Všetko, čo som chcel povedať, 
môže sa jednoducho vyjadriť takto: Ak 
chceme pozerať nejaký obraz a kochať 
sa v jeho kráse, musíme od neho od-
stúpiť natoľko, aby sme videli na ňom 
všetky detaily. Ak sa človek veľmi 

priblíži k umeleckému dielu, pohľad 
mu padne na jednotlivosti, ktoré majú 
svoj zmysel iba v celku. Môže sa stať, 
že niekto vidí iba tieň, alebo nejakú 
čiernu bodku, alebo krivú čiaru, alebo 

možno len kvet, alebo peknú farbu. 
Ani v jednom ani v druhom prípade 
divák nemôže vysloviť úsudok 
o obraze. Jeden môže vyhlásiť obraz 
za tmavý, a druhý za celkom svetlý: 

ani prvý ani druhý úsudok nie je pres-
ný. Tieň má svoju úlohu, ale aj svetlo! 

Tak je to aj s človekom, ktorý stratil 
vnútornú slobodu. Je priveľmi blízko 
sebe samému, materiálnym veciam, 
druhým osobám, a stráca zo zreteľa 
celosť života a vytvára nezdravé 

vzťahy. 
 Hoci je dobré, aby každý človek, 
a najmä dieťa, mal dostatok všetkého 
pre život, treba sa učiť od mladosti 
hľadieť na život a všetko v živote slo-

bodným srdcom a dušou. To sa môže 
dobre dosiahnuť, ak sa rodina postí 
dva dni, ako žiada Matka Božia. Vtedy 
treba deťom vysvetliť, že tie dva dni sa 
neje nič, čo by bolo nejakým 

spôsobom navyše a nepotrebné. 
A preto ak niekto v tie dni – v stredu 
a piatok - daruje dieťaťu čokoládu, 
povedzte mu, aby si ju nechalo na 
zajtra. Patrí mu, ale až zajtra sa jej 
môže dotknúť. Ten čas do druhého 

dňa využije na duševný tréning; dieťa 
sa cvičí v odriekaní toho, čo má rado 
a čo chce, ale čo necháva na zajtrajší 
deň, a tak sa naučí, aby v sebeckosti 
netúžilo po veciach chamtivo. Takto sa 

v ňom rozvíja vnútorná sloboda, ktorá 
mu neskôr v živote bude pomáhať, 
aby sa správalo k sebe a k iným a k 
materiálnym veciam dôstojne človeka. 

 

 
 

...treba sa učiť  
od mladosti  

hľadieť na život  
a všetko v živote  

slobodným srdcom  
a dušou... 
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 Aby sme pochopili pápeža Františ-

ka, jeho pôsobenie a duchovné úmysly, 
je potrebné najprv pochopiť jeho vzťah 

s Máriou. Týmito slovami sa začína 
predslov knihy Pápež František. Mária. 

Myšlienky o Božej Matke. Na obálke 
knihy pápež stojí pri soche Panny Márie 

s veľkou kyticou kvetov a rukou sa do-
týka jej nôh. Podľa slov kardinála 
Comastriho, Svätý Otec svoj vzťah 

k Panne Márii vyjadruje veľmi jednodu-
cho – po každej ceste jej prináša kvety 

do baziliky Santa Maria Maggiore 
v Ríme a rozpráva jej o všetkom ako 

syn svojej Matke.  
 Je známe, že pápež František má 
hlbokú úctu k Márii, dokonca ho volajú 

Máriiným pápežom. Podarilo sa mu 
prekvapiť celý svet! Dokonca aj väčšina 

kriticky zmýšľajúcich médií je z neho 
nadšená. Časopis The Rolling Stone ho 

nazval „Popová hviezda pápež“ 
a časopis Time ho vymenoval za osob-

nosť roka. 
 Pápež František bol zvolený 13. 
marca 2013. Po svojom zvolení požiadal 

patriarchu Lisabonu kardinála J. Poli-
carpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fa-

timskej Panne Márii. Biskupi Portugal-
ska pápežovi splnili túto túžbu 13. má-

ja 2013.  
 Počas svojej prvej kázne 17. marca 
2013 po modlitbe Anjel Pána, pápež ho-

voril o Božom milosrdenstve i o tom, 
ako v roku 1992 do Buenos Aires pri-

viezli sochu Panny Márie Fatimskej.  
 13. októbra 2015 pred začiatkom 
zasadnutia Pápežskej rady pre novú 

evanjelizáciu a začiatkom Roku Viery 
pápež poprosil priviesť sochu Panny 

Márie Fatimskej z kaplnky zjavení. 
Všetci poznáme ten obraz, na ktorom 

sa Panna Mária zjavila trom pastieri-
kom kľačiacim na kolenách. Veď podľa 
slov Svätého Otca, súčasná evanjelizá-

cia je evanjelizácia na kolenách.  
 Na začiatku Roku milosrdenstva 

na sviatok Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie Svätý Otec povzbudzoval 

veriacich modliť sa za to, aby ich Má-
ria viedla v tomto roku.  
 Márie je „Matka milosrdenstva  

a najmä Matkou odpustenia“ – takto 
hovoril o Márii pápež, keď otváral brá-

nu milosrdenstva na rímskej bazilike 
Santa Maria Maggiore.  

 13. októbra 2013 pápež zorgani-
zoval dni zasvätené Márii. Spolu so 
špeciálne Vatikánom pozvanými pred-

staviteľmi hlavných mariánskych svä-
týň a pútnických miest, vrátane zá-

stupcov medžugorskej farnosti, pápež 
predniesol modlitbu zasvätenia Panne 

Márii Fatimskej. Socha Fatimskej Pan-
ny Márie stála presne na tom mieste, 
kde bol spáchaný atentát na pápeža 

PÁPEŽ FRANTIŠEK:  

SYN POD MILUJÚCIM MÁRIINÝM POHĽADOM 

Jeden krok späť so Svätými Otcami 
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Jána Pavla II. „Ó, Mária, daj nám pocí-
tiť tvoj materinský pohľad“, tak zaznelo 

jeho posolstvo v ten deň.  
 Môžeme povedať, že pápež Franti-
šek je pápežom, ktorý je neustále pod 

Máriiným pohľadom. Pozná ho ako   
nikto iný, ako pohľad svojej matky: 

„Pohľad! Aký dôležitý! Častokrát jeden 
pohľad povie to, čo slová nedokážu ale-

bo nemajú odvahu vyjadriť. Máriin po-
hľad je plný lásky, nežnost i 
a milosrdenstva, je upriamený na kaž-

dého z nás ako na jej dieťa. A ako sa 
pozerá? Pozerá na nás ako matka plná 

nežnosti, milosrdenstva a lásky. Tak 
pozerala i na svojho Syna v rôznych 

minútach jeho života. Tak ako rozjíma-
me v tajomstvách ruženca – radostný, 
svetla, bolestný a slávnostný – vždy pl-

ná  lásky.  Keď sme unaven í 

a nahnevaní, keď nás tlačia k zemi 
problémy, vtedy pozeráme na Máriu 

a cítime jej pohľad, ktorý hovorí náš-
mu srdcu: „buď odvážne, dieťa moje, ja 
som tu a ochraňujem ťa“.  

 Máriin pohľad je upriamený na 
Ježiša, ktorého nosila vo svojom lone, 

rozjímala pod krížom. Hovorí nám: 
„Pozri na môjho Syna, neustále na ne-

ho pozeraj, počúvaj ho, rozprávaj sa 
s ním. On hľadí na teba s láskou. Ne-
boj sa. Naučí ťa nasledovať ho 

a svedčiť o ňom“.  
 „Ó, Mária, dovoľ nám zakúsiť tvoj 

Materinský pohľad, veď nás k svojmu 
Synovi, učiň, aby sme neboli kresťan-

mi len navonok, len vo výklade, ale aby 
sme s tvojím Synom Ježišom budovali 
kráľovstvo lásky, radosti a pokoja“.  

 13. mája 1917, pred 100 rokmi, 

sa v dedinke Fatima v strednom Portu-
galsku trom deťom – Lucii, Hyacinte 
a Františkovi, ktorí pásli ovce, zjavila 

nádherná Pani na oblaku v oslepujúcej 
žiare. Počas šiestich mesiacov sa Božia 

Matka zjavovala deťom vždy 13. 
v mesiaci. Pozývala nás k pokániu 

a modlitbe ruženca za hriešnikov.  
 Už v roku 2015 Svätý Otec vyjad-
ril svoj úmysel navštíviť Fatimu na 100

-ročné výročie zjavení.  
 To sa uskutoční 12. – 13. mája 

2017. Pápežské lietadlo pristane blízko 
miesta zjavení. Pápež František má 

v úmysle navštíviť Fatimu ako „pútnik 
medzi pútnikmi“. Bude v poradí 6. pá-
pežom, ktorý navštívi Portugalsko.  

 Viac informácii nájdete na strán-
ke: http: //www.papa2017.fatima.pt 

 Program púte Svätého Otca: 
http://www.papa2017.fatima.pt/en/
events. 

Na tejto stránke je dostupný aj priamy 
prenos zo svätyne –  http://
www.papa2017.fatima.pt/en/pages/

online-transmissions. Každý mesiac 

od mája do októbra 2017 bude dostup-

ný priamy prenos všetkých modlitieb 

a  b o h o s l u ž i e b ,  k t o r é  b u d ú 
v Sanktuáriu počas noci z 12. – 13. 
(modlitba ruženca, sviečková proce-

sia...) a 13. počas dňa. 

PÁPEŽ FRANTIŠEK:  

PÚŤ DO FATIMY 13. MÁJA 2017 

 Oficiálne logo púte Svätého Otca do Fatimy. 

Zdroj: papa2017.fatima.pt 
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 Medžugorie sa pre mňa stalo 
miestom, kde som sa prvýkrát stretla 
so srdcom mojej nebeskej mami 
Márii. Od detstva som vždy milovala 
Ježiša a Panna Mária mi bola 
vzdialená, nikdy som necítila jej 
prítomnosť, hoci, mi vždy osvecovala 
moju cestu k Ježišovi. 
 Keď som bola v Medžugorí, kde 
je prítomnosť Panny Márie veľmi sil-
ná, prebývajúc v jej náručí som 
pociťovala radosť a teplo. Skrze jej 
Nepoškvrnené, čisté, láskavé srdce 
som inak začala pristupovať k svätej 
spovedi, modlitbe srdcom, Svätému 
písmu, pôstu a svätej omši (päť 
hlavných posolstiev, o ktorých Panna 
Mária často hovorí).  
 Všimla som si, ako týchto 5 
posolstiev začalo meniť môj život. 
Modlitbou srdca (modlitbou ruženca) 

ma Panna Mária držala za ruku,     
otvárala moje rany srdca a Ježiš ich 
na  je j  pr íhovor  uzdravova l .            
Odpustenie je to najkrajšie, čo môže 
existovať. Mohla som prísť a poprosiť 
o odpustenie tých, ktorým mi bolo 
ťažko odpustiť. Cítila som, že som 
voľná a srdce je slobodné, radostné 
a nežné.  
 Všetky ťažkosti, ktoré som 
prežila a ktoré prežívam vždy          
odovzdávam v modlitbe Mame, ktorá 
nekonečne miluje. Cítim, že som jej 
dieťa, ktoré vždy prichádza k nej. Jej 
prítomnosť je taká skutočná, taká 
živá.  
 Keď mi je ťažko prijať nejakú 
životnú situáciu, volám ju a hovorím 
jej: „Mamička, Mamička, ty si mojou 
poslednou nádejou! Ty vidíš moje 
srdce, pomôž mi!“ Cítim, že je blízko, 

 F a t i m s k é  d e t i  H y a c i n t u 
a Františka vyhlásia svätými. Prvýkrát 

budú vyhlásené za svätých deti, ktoré 
nie sú mučeníkmi.  

 Pripravme sa na túto veľkú uda-
losť – 100. výročie zjavení Panny Márie 
vo Fatime, skúsme pohliadnuť na Má-

riu pohľadom dieťaťa, tak ako to robí 
Svätý Otec František a spolu s ním sa 

pomodliť: 
 „Preblahoslavená Panna Mária Fa-

timská, s obnovenou vďačnosťou za 
tvoju materinskú prítomnosť pripája-
me svoj hlas k hlasu všetkých generá-

cií, ktoré ťa volajú blahoslavenou. 
Oslavujeme v tebe veľké diela Boha, 

ktorý sa vo svojom milosrdenstve neú-
navne skláňa k ľudstvu, sužovanému 

zlom a zranenému hriechom, aby ho 
uzdravil a spasil. Prijmi s materskou 
dobrotivosťou tento zverujúci úkon, 

ktorý dnes konáme s dôverou pred 

týmto tvojím obrazom, ktorý je nám ta-
ký drahý. Sme si istí, že každý z nás je 

vzácny tvojim očiam a že ti nie je cu-
dzie nič z toho, čo prebýva v našich 

srdciach. Dávame na sebe spočinúť 
tvojmu blaživému pohľadu a prijímame 
potešujúce pohladenie tvojho úsmevu. 

Opatruj náš život vo svojom náručí: 
žehnaj a posilňuj každú túžbu po do-

bre, oživuj a sýť vieru, dodávaj silu a 
svetlo nádeji, vzbudzuj a roznecuj lás-

ku, veď nás všetkých po ceste svätosti. 
 Nauč nás svojej prednostnej láske 
voči maličkým a chudobným, voči od-

strčeným a trpiacim, voči hriešnikom a 
v srdci zblúdeným, zhromaždi všetkých 

pod svoju ochranu a všetkých odovzdaj 
tvojmu milovanému Synovi, nášmu Pá-

novi, Ježišovi. Amen.“ (modlitbu sa 
môžeme modliť pred obrazom Fa-
timskej Panny Márie) 

 

MOJA NEŽNÁ MAMA 

                     Zdroj: http: //www.papa2017. fatima.pt, Radio vaticana  
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prichádza a upokojuje moje srdce. 
To, čo som pochopila skrze 
modlitbu je to, že Panna Mária 
potrebuje našu dôveru, naše     
otvorené srdce. Hlavné posolstvá 
nie sú (spoveď, svätá omša, 
modlitba ruženca, Sväté písmo, 
pôst) pre mňa kameňmi, ktoré 
treba nosiť ako niečo ťažké 
a nemožné, ale skrze moju ne-
beskú Mamu sa stávajú pre mňa 
radosťou, vďačnosťou, podporou.  
Teda nie sú nejakým ohraničením, 
obmedzením, ale Božou ochranou 
môjho života vďaka Panne Márii. 
Koľko zázrakov sa začalo diať v mojej 
rodine, okolo mňa, v mojom živote, 
keď som to pochopila. Aké veľké 
a silné sú dôvera a otvorené srdce. 
Ďakujem za tento veľký objav 
v mojom živote! Ďakujem za to 
nádherné stretnutie môjho srdca so 
srdcom mojej nebeskej Mamy, ktorá 
ma tak nežne a starostlivo vedie! 
Smúti so mnou, keď som smutná. 
Podporuje ma, keď mi je ťažko. 

Raduje sa so mnou, keď som ra-
dostná. Ochraňuje ma. Svojim 
milujúcim srdcom otvára moje pre 
Božiu vôľu v mojom živote, vyprosuje 
mi u svojho Syna Ježiša potrebné 
milosti. 
 Všetko, čo mi je nejasné, čo 
nevidím – všetko sa cez modlitbu 
stáva pochopiteľným a viditeľným. 
Teraz sa ničoho nebojím, pretože je 
so mnou Panna Mária. Ona mi nikdy 
nezlomí srdce. Chcem ju vždy pevne 
držať za ruku a nikdy sa nepustiť jej 
nežnej ruky. 

Tatiana, Ukrajina 
 

 
 
 

 

 
 

...Všetky ťažkosti, ktoré som  
prežila a ktoré prežívam vždy  
odovzdávam v modlitbe Mame,  

ktorá nekonečne miluje.  
Cítim, že som jej dieťa... 
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Medzinárodné semináre 2017: 
         

-  5. Medzinárodný seminár za život: 24.-27.05.2017. 

-  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 
 

      

Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie                   
si môžete objednať na adrese: Mariánske centrum Medžugorie,                 

Františkánska 2, 811 01 Bratislava, SR  alebo na                                   
http://www.marianskecentrum.sk. 

 

Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine 

29. apríl 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografie a video zo stretnutia nájdete na našej stránke:  

svetlomariino.sk 



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 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   



1 6  

  
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/

