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„Drahé deti! Dnes vás pozývam,  

aby ste svoj nový život žili s Ježišom. Nech vám 

Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v životných skúškach  

boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože vás 

Ježiš svojimi ranami spasil a zmŕtvychvstaním dal  

nový život. Modlite sa, deti moje, a nestrácajte nádej.  

Vo vašich srdciach nech je radosť a pokoj a vydávajte 

svedectvo radosti, že ste moji. Som s vami  

a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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ZMŔTVYCHVSTALÝ KRISTUS DÁVA SILU 
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 Panna Mária prežila svoj život s Ježišom od tej chvíle, keď povedala Bohu 
svoje áno prostredníctvom anjela Gabriela až do konca pod krížom. So svojim 

Synom Ježišom prežila každý okamih bolesti, poníženia a odmietnutia. Mária 
bola a aj zostala Matkou nádeje. Napriek všetkým bolestiam 
a prenasledovaniam, ktoré ju stretli, jasala od radosti: „Velebí, moja duša Pána.“ 
 Dnes prichádza a hovorí nám zo slávy, ktorá čaká na všetkých tých, ktorí 
svoj život a všetku svoju dôveru vkladajú v Pána. S Kristovým vzkriesením 

k nám prišla mimoriadna novosť a víťazstvo života nad smrťou, víťazstvo milosti 
nad hriechom, víťazstvo lásky nad nenávisťou. Mária ako matka túži po tom, 
aby sme aj my boli účastní tohto radostného Kristovho víťazstva.  
 V jednom zo svojich posolstiev nám Panna Mária povedala: „Deti moje, ot-
vorte svoje srdcia a dajte mi všetko, čo je v nich: radosti, trápenia aj každú, ba 
i najmenšiu bolesť, aby som ju mohla obetovať Ježišovi, aby on svojou 
nesmiernou láskou zapálil a premenil vaše trápenia na radosť svojho 
zmŕtvychvstania.“ 
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Herodesovi ani Anne, ani druhým 
Židom, aby im víťazoslávne ukázal, že 

sa mýlili a ponížil ich. Ježiš zomrel 
a vstal z mŕtvych aj za nich. Ježiš chce 
byť Spasiteľom pre všetkých. Chce 
zhromaždiť všetkých ľudí. Každému 
človeku dáva možnosť nového života. 

To je víťazstvo pre ľudí, pre človeka. 
Ježiš preťal puto nenávisti a hriechu vo 
svete.  
 Aj my túžime po víťazstve 
a víťazstvách. Žiaľ, často chceme pora-

ziť ľudí. Ľudia medzi sebou bojujú, aby 
porazili nepriateľa. Ľudia sa rozhodujú 
pre strany, aby porazili druhých. Me-
nia sa politické taktiky tak, aby bol 
protivník porazený. Len zriedka vieme 

prijať ľudí, získať ich pre dobro, primá-
lo si vážime človeka. Niekedy je pre nás 
dôležitejšia naša idea a zámer, naše se-
becké plány ako ľudia okolo nás.  
 Veľká noc ostane sviatkom 
Ježišovho víťazstva. Nech Veľká noc 

ostane aj pre nás i v nás sviatkom 
Ježišovho víťazstva. Nech zvíťazí 
Ježišova láska v srdciach všetkých 
nás, aby sa nikto v našej blízkosti 
necítil porazeným, ale prijatým. Veľká 

noc sa odohráva vtedy, keď si budeme 
získavať priateľov a nebudeme zvyšovať 
počet nepriateľov.  
 
 Мodlitba: 

 Panna Mária, matka nášho Pána 
Ježiša, víťaza nad hriechom, smrťou 
a zlom. Ó, Mária, ty, ktorá najlepšie 
poznáš svojho Syna a ktorá si s ním bo-
la a ostala spojená v láske, prihováraj 
sa za nás, ktorí sme ešte pokúšaní, aby 
sme v životných skúškach boli silní 
a v modlitbe vytrvalí a verní. Nech nám 
nič neprekáža na ceste za Pánom. Nech 
nám aj naše slabosti pomáhajú rásť 
v pokore. Vypros nám silu a milosť 
v životných zápasoch. Ty, ktorá si 
prežila život podobný nášmu životu, 
najlepšie vieš ako si uchrániť radosť 
v srdci aj napriek všetkým bolestiam, 
ktoré nám spôsobuje život. Na tvoj 
príhovor a modlitbu nech v našich 
srdciach ožije božská novosť, ktorú nám 
d a r o v a l  K r i s t u s  s v o j í m 
zmŕtvychvstaním. Amen.  

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

 Pre Ježiša neexistujú bez-
nádejné a bezvýchodiskové situácie 

a stavy. On sám bol skúšaný 
a prešiel ohňom skúšky a trpezlivosti, 
preto nám aj môže pomôcť vo 
všetkých našich stavoch a situáciách. 
Apo š t o l i  na s l e do va l i  Je ž i š a            

p r e d o v š e t k ý m  a k o  p r o r o k a 
a uzdravovateľa. Mnohí išli za ním 
a vyhlásili ho za Mesiáša. Od Mesiáša 
sa očakávalo, že zvíťazí nad        
nepriateľmi a podriadi si ich a nastolí 

nové kráľovstvo.  
 Lenže Ježiš zomrel na kríži, 
neprijatý ako prorok, a kvôli tomu 
spochybnil vieru tých, ktorí ho zažili 
ako Mesiáša, pretože Mesiáš nemôže 

zomrieť na kríži. Jednoducho on 
takýmto spôsobom nemôže skončiť. 
Učeníci nepochopili, keď im Ježiš 
hovoril o tom ponížení až na smrť,   
respektíve, o povýšení, ktoré má Boh 
uskutočniť zmŕtvychvstaním. Učeníci 

sa preto rozpŕchli, pretože sa 
vystrašili a nenasledovali Ježiša v jeho 
utrpení.   
 Z pohľadu učeníkov to vyzeralo 
ako jeden neúspešný projekt,          

odmietnutie toho, v čo verili, 
zrieknutie sa svojho učiteľa, proroka 
a Mesiáša. Aj Židia videli Ježišovu 
smrť ako smrť človeka, ktorý umrel 
ako ten, ktorý je prekliaty Bohom aj 

ľuďmi: visel na dreve a takýmto 
spôsobom umierali tí, ktorí boli 
vyhlásení za prekliatych.  
 Zmŕtvychvstanie, presnejšie 
Ježišovo zmŕtvychvstanie všetko  

prevracia naruby. Drevo hanby 
p r e m e n i l  n a  d r e v o  s p á s y . 
Zmŕtvychvstalý Kristus je navždy živý. 
On je víťaz. Zvíťazil a vstal z mŕtvych 
kvôli nám.  
 Skúsme sa nachvíľu zamyslieť 

nad podstatou Ježišovho víťazstva. 
Ježiš neporazil človeka, ale nenávisť, 
hriech, smrť. Ježišova smrť na kríži 
a jeho zmŕtvychvstanie sú víťazstvom 
nad smrťou a nad hriechom sveta. 

Ježiš porazil satana. Ježišovo 
zmŕtvychvstanie nie je natruc ľuďom 
a Ježiš ani nechcel poraziť ľudí. 
Nezjavil sa Pilátovi ani Kaifášovi, 
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V MODLITBE SILNÍ, VERNÍ, VYTRVALÍ 

 Veľkonočné obdobie je volaním k novému životu. Mária 
nás volá, aby sme ho žili s Ježišom a tým nám odkrýva zmysel 
nášho života. Iba v spolužití s ním môžeme obstáť v ťažkých 
skúškach. Ak je náš život spojený s Ježišom, nech sa deje 
čokoľvek, môžeme byť pokojní, radostní. Ak hľadáme zmysel 
života mimo neho, budeme nervózni, násilní, ničíme seba i 
druhých, žijeme v úzkosti a strachu.  
 Nájdením zmyslu života sa stávame schopní milovať, od-
púšťať, byť ľuďmi pokoja a radosti.  
 Mária sa zjavuje, aby nám pripomenula, že Ježiš naozaj 
vstal z mŕtvych, nebo existuje a pred nami je večnosť. Ona 
prežila svoj život s Ježišom. Obstála vo všetkých skúškach s 
vierou a nádejou vo víťazstvo dobra nad zlom. Kto nás to môže 
naučiť lepšie ako ona? Dôverne sa nám prihovára cez svoje 
posolstvá a ukazuje nám cestu:  
 „S Ježišom je všetko ľahšie. I bolesť prežívaná s ním je 
ľahšia, pretože existuje viera. Viera pomáha v bolesti a bolesť 
bez viery privádza do zúfalstva. Prežívaná, Bohu obetovaná 
bolesť pozdvihuje. Vari môj Syn skrze svoju bolestnú obetu 
nevykúpil svet? Ja, ako jeho matka som bola s ním v bolesti a 
utrpení tak, ako som i so všetkými vami. Deti moje, s vami 
som v živote, v bolesti, v utrpení, v radosti i láske. Preto majte 
nádej. Nádej pomáha pochopiť, že je tu život. Apoštoli mojej 
lásky, ako veľmi vás moje materinské srdce miluje. Koľkým 
mnohým veciam vás chcem naučiť.“  
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ZAČNITE NOVÝ ŽIVOT  

 

 

 Žiť život s Ježišom, znamená nasle-
dovať Máriu. Kráčať jej stopami, podobať 

sa jej v láske. Byť stále s Ježišom a da-
rovať sa blížnym. A to vie najlepšie Má-

ria, jeho Matka. Počas 37. rokov zjavení 
v Medžugorí nám neúnavne opakuje ako 
sa to dá dokázať. Zostáva verná progra-

mu, ktorý jej zveril nebeský Otec. Privá-
dza nás k Ježišovi. Dáva nám 5 hlav-

ných posolstiev:  

  „Eucharistia je srdcom viery. To je 
môj Syn, ktorý vás sýti svojim telom 
a posilňuje svojou krvou. To je zázrak 

lásky: môj Syn, ktorý vždy znova prichá-
dza, živý, aby oživil duše,“ povedala nám 

2. mája 2018. 
 Boh posiela na zem Máriu, aby nám 

pomohla. Niet iného vysvetlenia, prečo 
sa tak dlho zjavuje a neúnavne nám 
opakuje – žite moje posolstvá. Ona je tu, 

aby nás zhromaždila a zotrvávala verne 
na modlitbách ako vtedy s vystrašenými 

učeníkmi po Ježišovej smrti.  
 Vo svete zahalenom tmou, v časoch 

životných skúšok, v pokušeniach, v utr-
pení je nám darovaná Mária. V Lurdoch, 
vo Fatime i na iných miestach svojich 

zjavení nás pozýva modliť sa často ruže-
nec. 

  

 
 

1. Modlitba srdcom, 

modlitba ruženca  

 

2. Každý deň čítať 

Evanjelium 

 

3. Často sa  

spovedať srdcom  

 

4. Postiť sa  

v stredu a piatok  

o chlebe a vode  

 

5. Zaľúbiť sa  

do Eucharistie. 

 Aj v Medžugorí nám hovorí – dávam 
vám najsilnejšiu zbraň proti diablovi. „Aj 

dnes vás pozývam na modlitbu. Deti mo-
je, modlitba robí zázraky. Keď ste una-

vení a chorí, a keď nevidíte zmysel vášho 
života, vezmite si ruženec a modlite sa, 
modlite sa až kým sa vám modlitba ne-

stane radostným stretnutím s vašim 
Spasiteľom. Ja som s vami, prihováram 

a modlím sa za vás, deti moje“… „Proste, 
aby ste mohli byť apoštolmi Božieho 

svetla v tomto čase tmy a beznádeje. To-
to je čas vašej skúšky. S ružencom v ru-
ke a láskou v srdci poďte so mnou. Ve-

diem vás k Vzkrieseniu v mojom Syno-
vi“… „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 živo-
te.”  
 Mária vie, že radi poslúchneme to-

ho, o kom vieme, že nás miluje. 
Iba láska nám pomôže prijať to, čo nám 

milovaná osoba ponúka. Preto nás pozý-
va modliť sa za skúsenosť Božej lásky a 

vyznáva nám: „Som s vami a všetkých 
vás milujem svojou materinskou lás-
kou.“ 

 Prijmime jej materinské rady zvlášť 
v máji, v mesiaci, ktorý jej osobitne pat-

rí. Modlitbou ruženca berieme Máriu za 
ruku a spolu s ňou zotrvávame verne na 

modlitbách v očakávaní víťazstva Božej 
lásky vo všetkom, o čo s ňou prosíme.  

 
 Мodlitba: 
   
 Mária, s tebou chceme žiť nový život 

s Ježišom. Ty nám hovoríš: Keď sa na 
zemi vytráca láska, keď sa nenachádza 

cesta spásy, prichádzam, aby som vám 
pomohla spoznať pravú vieru – živú a hl-

bokú – aby som vám pomohla pravdivo 
milovať.  
 Darujeme ti tento mesiac máj z lás-

ky pre tvoje plány pokoja, premieňaj nás 
vo svojom srdci. Nech nás tvoja láska ro-

bí tvojimi – pokornými, radostnými, priná-
šajúcimi nádej. S tebou chceme zotrvávať 

verne a vytrvalo na modlitbách. Amen.  
  

(Terézia Gažiová) 
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ktoré otvoria bránu nebeského krá-
ľovstva. Pri tej bráne vás budem 
čakať. Pri tej bráne chcem privítať a 
objať všetky svoje deti.“ (2.11.2015) 
 
 
 
 
„Apoštoli moji, modlite sa a konajte. 
Prinášajte svetlo a nestrácajte nádej. 
Som s vami. Osobitným spôsobom 
som s vašimi pastiermi. Materinským 
srdcom ich milujem a chránim, lebo 
oni vás vedú do raja, ktorý vám môj 
Syn prisľúbil.“ (2.5.2014) 

„Pozerám sa na vás a vidím vás 
stratených a v srdci nemáte modlitbu 
ani radosť. Vráťte sa k modlitbe, deti 
moje, postavte Boha na prvé miesto a 
nie človeka. Nestrácajte nádej, ktorú 
vám prinášam.“ (25.7.2016) 
 
 
„Det i  mo je ,  apoš to l i  mo je j 
lásky, nestrácajte nádej, nestrácajte 
silu. Vy to dokážete. Povzbudzujem a 
žehnám vás. Pretože všetko toto po-
zemské, ktoré mnohé moje deti , žiaľ, 
dávajú na prvé miesto, sa pominie a 
ostane iba láska i skutky lásky, 

„Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Modlite sa srdcom, deti moje, 
a nestrácajte nádej, lebo Boh miluje svoje stvorenia. On vás chce spasiť, jedného 

za druhým, skrze moje príchody sem.“ (25.3.2003) 

NESTRÁCAJTE NÁDEJ 
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NAŠE SPOLOČNÉ  

MODLITBOVÉ STRETNUTIE  

SA USKUTOČNÍ V SOBOTU, 

05.05.2018. 

 

V TENTO MESIAC  

SA BUDEME MODLIŤ ZA VŠETKÝCH, 

KTORÍ PREŽÍVAJÚ ŤAŽKÉ SKÚŠKY,  

KTORÍ DUCHOVNE ZASPALI  

A VZDIALILI SA OD PÁNA 
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EVANJELIUM ŽIVOTA  

PÁPEŽ JÁN PAVOL II.  

 

 Veľmi dôležité je pochopiť, že niet ani 
jedného medžugorského posolstva, ktoré by 
nemalo základ vo Svätom písme, ani nie je 
v nich nič nové v liturgicko-pastoračnom 
zmysle, čo by muselo čakať nejakým 
zvláštnym spôsobom na schválenie Cirkvi. Aj 
preto treba robiť to, čo Panna Mária žiada, a 
nečakať na oficiálne uznanie Medžugoria. Aj 
keby neboli zjavenia, nezhrešili by tí, čo sa 
začali viac modliť, postiť, chodiť na spoveď, 
čítať Sväté písmo, klaňať sa Ježišovi 
v Najsvätejšej oltárnej sviatosti alebo uctievať 
kríž a modliť sa za uzdravenie po omši: 
všetko, čo sa už roky deň čo deň v Medžugorí 
koná.  

8  
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 Ale skutočnosť, že sa to robí 
stále ,  je  naj lepším dôkazom 
o mimoriadnom milostivom Božom zá-
sahu, lebo všetko, čo sa teraz deje, 
začalo sa od toho dňa, keď vizionári 
vyhlásili, že Panna Mária sa zjavuje 
a pozýva na pokoj, obrátenie, pôst, 
modlitbu, obnovu viery a na slávenie 
omše, spoveď, poklonu a čítanie 
Svätého písma. 
 Hoci v Cirkvi je všeobecne pôst 
zabudnutý, pápež Ján Pavol II. pozýva 
na pôst, sám sa postil a modlil jeden 
deň v Assisi s predstaviteľmi iných 
náboženstiev. 
V dokumente 
Evanje l ium 
života hovoril 
o  p ô s t e 
a pozval ľudí, 
aby sa postili 
a modlili. 
Vyhlásil, že 
p ô s t o m 
a modlitbou 
sa najlepšie bojuje proti diablovi 
a jeho kráľovstvu. 
 V čl. 100 spomínaného dokumen-
tu sa píše: 
 „V tomto veľkom úsilí o novú 
kultúru života posilňuje nás a oživuje 
presvedčenie plné nádeje, že Evanjeli-
um života, tak ako Božie kráľovstvo, 
rastie a vydáva hojné ovocie (porov. 
Mk 4, 26-29). Zaiste je veľká dispro-
porcia medzi mocnými a početnými 
prostriedkami, akými sú vybavené si-
ly, ktoré pracujú pre „kultúru smrti“, 
a tými, ktorými disponujú obhajcovia 

„kultúry života a 
lásky“. Vieme však, 
že môžeme dúfať 
v pomoc Boha, pre 
ktorého nie je nič 
nemožné (porov. Mt 
19, 26).  
 S  t ý m t o 
v n ú t o r n ý m 
p r e s v e d č e n í m , 
poháňaný ustarostenosťou o osud 
každého človeka, opakujem dnes 
pred všetkými to, čo som povedal 
rodinám, ktoré si plnia svoju ťažkú 
úlohu uprostred hroziacich ne-
bezpečenstiev: 135 naliehavo je po-
trebná veľká modlitba za život, 
modlitba, ktorá by prenikla celý 
svet. V rámci osobitných iniciatív, 
ako aj v každodennej modlitbe každé 
kresťanské spoločenstvo, každé 
hnutie a združenie, každá rodina 
a každý veriaci nech predkladajú 
vrúcne prosby Bohu, Stvoriteľovi 
a milovníkovi života. Sám Ježiš nám 
ukázal, že modlitba a pôst sú naj-
dôležitejšou a  najúčinnejšou 
zbraňou proti silám zla (porov. Mt 4, 
1-11), a svojich učeníkov poučil, že 
niektorých zlých duchov možno len 
takto vyhnať (Mk 9, 29). Zmôžme sa 
teda na pokoru a odvahu modlitby 
a pôstu, aby sme dosiahli, že by sila, 
ktorá prichádza zhora, zrúcala múry 
podvodu a lži, ktoré očiam toľkých 
našich bratov a sestier zacláňajú 
pohľad na zvrátenosť činov 
a zákonov, nepriateľských životu 
a vzbudila v ich srdciach rozhod-
nutia a úmysly, inšpirované civi-
lizáciou života a lásky.“  
 

 

 

Sám Ježiš nám ukázal, 

že modlitba a pôst  

sú najdôležitejšou 

a najúčinnejšou  

zbraňou proti  

silám zla... 
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 „28. apríla 2018 sa v Litve v Šiluve 

uskutočnilo 7. medžugorské modlitbové 

stretnutie za pokoj. Pre nás všetkých to 

bol veľký deň. Stretli sa tu pútnici 

z Lotyšska, Poľska, Bieloruska, z ruského 

Kaliningradu a z rôznych miest v Litve.  

 V Litve ešte len prichádza jar 

a v bazilike bolo veľmi chladno. Ale 

zohrievala nás modlitba (tak ako je zvy-

kom modlili sme sa všetky tri ružence) 

a spev mladých z Lotyšska, ktorí pozdvi-

hoval naše srdcia k Bohu. Celý deň sme 

boli zjednotení v modlitbe.  

 Úprimná vďaka všetkým kňazom, 

ktorí spovedali počas celého stretnutia. 

A tiež miestnemu spoločenstvu v Šiluve, 

ktoré nás počas prestávky pohostilo.  

 Veľmi poučným a vzácnym 

darom bolo svedectvo otca Cyrila 

zo Slovinska. Prešiel neopísateľne 

ťažkou cestou k úplnému odpus-

teniu a tento dar získal v škole 

Panny Márie nespúšťajúc z rúk 

ruženec.  

 Vrcholom dňa bola sv. omša 

a adorácia. 

 Verím, že sme sa domov 

vrátili premenení, plní radosti 

a Božích milostí.“ 

      

 sr. Alojzia SJE, Šiluva, Litva 

 

 

PANNA MÁRIA NÁS ZHROMAŽDILA 

F
o
to

: 
A

li
o

 R
ai

se
n

ia
i 



11  

1 1  

 „Keď som sa vrátila domov do Vilniusu, mala som pocit, akoby som sa 

vrátila z Medžugoria. Počas celého dňa Boh konal v mojom srdci. Vďaka celko-

vej atmosfére sa moja duša mohla otvoriť Bohu. Ešte hlbšie som pochopila 

dôležitosť zjavení Panny Márie  a ten dar,  že sa zjavuje každý deň. Keď si 

neuvedomíme tento zázrak, strácame veľa milostí, ktoré nám Boh dáva skrze 

Máriu. Boh nás skrze Máriu pozýva. Pochopila som, že aj keď som v Litve, 

vždy sa môžem pomodliť v čase zjavenia, keď sa otvára nebo a prichádza Már-

ia.“ 

Vida, Litva 

 „Chcel by som poďakovať 

všetkým, ktorí zorganizovali toto výni-

močné modlitbové  stre tnutie 

v litovskej Šiluve. Pre mňa to bol ne-

opísateľný sviatok a obrovské 

požehnanie milosrdného Boha.  

 Verím, že Boh požehnal nielen 

mňa, ale aj všetkých, ktorých som 

priniesol vo svojom srdci. U nás 

v Bielorusku bol vtedy pracovný deň 

a nie všetci  mali možnosť prísť. Za 

mnohých som cítil veľkú zodpoved-

nosť...“  

   Vladimír, Bielorusko 

 „Ďakujem Bohu, Panne Márii, 

všetkým organizátorom a účastníkom  

za možnosť pocítiť, že aj ja som sú-

časťou Medžugoria, zakúsiť mate-

rinské teplo a nekonečné Máriine 

svetlo aj v chladom, no zároveň 

nádhernom chráme.  

 Znova som sa stala žiačkou 

v Máriinej škole.  

 Veľká vďaka všetkým kňazom, 

ktorí spovedali, za ich múdrosť, 

citlivosť a otvorené srdce.“ 

Natália, Kaliningrad 

 

F
o
to

: 
A

li
o

 R
ai

se
n

ia
i 



12  

1 2  

  

 

 

 

  „Volám sa Táňa a som z Bieloruska. V Šiluve som počas svedectva otca 

Cyrila zo Slovinska a modlitby ruženca pocítila ako sa Mária dotýka môjho 

srdca a vyberá z neho niekoľko triesok. Sú to triesky neodpustenia a toho 

ťažkého z detstva, čo som ešte nedala Bohu. Mária sa potichu opýtala, či sú-

hlasím, aby ich delikátne vytiahla. Odpovedala som „áno“, hoci ma to bolelo 

a po tvári mi stekali slzy. Životný príbeh tohto kňaza sa v mnohom podobá na 

ten môj. Týždeň pred smrťou sa môj otec zmieril s Bohom a rodinou, hoci celý 

svoj život bol ateistom. Nech je oslávený Pán!“  

          Táňa, Bielorusko 

 „Pripravovali sme občerstvenie 

pre všetkých účastníkov, a preto sme 

nemali možnosť byť na celom pro-

grame. Ale keď nás kňaz po večernej 

svätej omši požehnal Sviatosťou 

oltárnou, jeho úsmev a výraz jeho 

tváre plný lásky, mi zostane pred 

očami po celý môj život.“ 

   Lajma, Litva (Šiluva) 

 

 „Uvedomila som si, akú dôležitú úlohu zohráva Panna Mária na ceste 

človeka k Bohu. Aká je to silná zbraň – ruženec – na dosiahnutie vnútorného 

pokoja, ale aj pokoja okolo seba. Je to cesta k odpusteniu, duchovnému 

rastu, k dosiahnutiu lásky. Videla som ako veľmi ma Panna Mária chráni.“ 

          Olja, Bielorusko 

 „Priniesli ste kúsok neba. 

Niektorí z našej modlitbovej skupiny 

sa dokonca chválili, že im narástli 

krídla :) .. Áno, áno, nesmejte sa! 

Mnohí sa pevne chytili ruženca, 

začali sa postiť v stredu a piatok. 

V našich srdciach horí láska 

k Panne Márii, našej Matke.“  

Ilona, Litva (Šiluva) 
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 „Keď sme sa chystali na cestu na 

stretnutie, rozmýšľala som nad tým, 

prečo sa to volá Medžugorské stretnutie, 

keď bude v Litve. Mala som možnosť byť 

už aj v Medžugorí. A tu v Šiluve, keď 

sme sa začali modliť prvý ruženec, na 

obrazovke sa začínajú premietať foto-

grafie z Podbrda a Križevca a ja začínam 

plakať. Zachvátila ma nežnosť, radosť 

a láska. To sa deje, keď sa Boh dotýka 

srdca. Niečo podobné sa mi stalo aj 

v Medžugorí. Len tam sme boli týždeň. 

Na prvý pohľad sa zdá, že je to dlho, ale 

v skutočnosti je to krátko. Tam som sa 

pred samotným odchodom rozplakala 

ako malé dieťa. Tak veľmi som nechcela 

odísť od Mamy. A tu na stretnutí 

v Šiluve  som dostala pozdrav 

z Medžugoria.  Mária sa s takou veľkou 

láskou stará o každého z nás. A teraz, 

keď dopisujem posledné riadky, spo-

mínam si na jej slová: „Keby ste vedeli 

ako veľmi vás milujem plakali by ste od 

radosti.“ 

Irina, Bielorusko 
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MEDŽUGORIE 2018 
 

DUCHOVNÉ OBNOVY 
 

 

 

 

   Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné duchovné    

obnovy, 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   

Kto sme?  
 

     Svetlo Máriino je modlitbové spo-
ločenstvo. V duchu evanjelia a po-
solstiev Panny Márie chceme ísť ces-
tou svätosti, aby náš život bol sve-
dectvom viery pre iných.  

   Chceme prinášať Ježiša – Svetlo 
sveta - konkrétnym spôsobom na tie 
miesta, kde žijeme. Snažíme sa po-
máhať pri obnove života viery 
v našich farnostiach.  
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SM 

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY:

ČESKY: 

 
RUSKY:  

 
UKRAJINSKY:  

 

LOTYŠSKY: 

 

LITOVSKY: 

 
ANGLICKY

NEMECKY: 

 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na       

účet:         Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o. 

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

Časopis Svetlo Máriino v rôznych jazykoch môžete nájsť na www.svetlomariino.com v rubrike ČASOPIS. 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjad-
renia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu len 
ľudského svedectva. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri kopírovaní jednot-
livých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese: 
gospa3@gmail.com.  

Webová stránka  

modlitbovej skupiny Svetlo Máriino 

 

http://www.svetlomariino.com/

