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  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

 25. MÁJ 2017, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

  „Drahé deti! Najvyšší mi dovolil, aby som vás znovu pozvala k 

obráteniu. Deti moje, otvorte svoje srdcia pre milosť, ku ktorej ste  

všetci pozvaní. Buďte svedkami pokoja a lásky v tomto nepokojnom 

svete. Váš život je tu na zemi pominuteľný. Modlite sa, aby ste pro-

stredníctvom modlitby túžili po nebi i nebeských veciach a vaše srdcia 

budú vidieť všetko inak. Nie ste sami, ja som s vami a prihováram sa 

za vás pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje 

pozvanie.“ 
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 Vidíme ako nás Panna Mária vo svojich 
posolstvách často pozýva vydávať svedectvo. Ježiš 
tiež pozýval svojich učeníkov, aby vydávali 
svedectvo. Povzbudzoval ich, hovoril im, že sa 
nemusia báť, ale majú sa radovať. Všetko, čo 
hovorili Písma sa malo uskutočniť: že Kristus 
bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych. Poučuje 
ich: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť 
a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa 
bude všetkým národom počnúc od Jeruzalema, 
hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho 
svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec 
prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete 
vystrojení mocou z výsosti!“ 
 To bude úloha apoštolov. Budú ohlasovať 
Kr is tovo  umučen ie ,  smrť 
a zmŕtvychvstanie a hlásať, že 
skrze neho prišlo pokánie 
a odpustenie hriechov. Avšak Ježiš 
zdôrazňuje: „Vy ste toho svedka-
mi“. To je to rozhodujúce – 
vydávanie svedectva. Apoštoli sa 
naozaj stali svedkami Ježišovho 
zmŕtvychvstania a ohlasovateľmi spásy. Oni mohli 
svedčiť o tom, čo počuli a zažili. Apoštol Ján práve 
toto zdôrazňuje vo svojom Prvom liste: „Čo bolo od 
počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči vi-
deli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky 
dotýkali, to zvestujeme: Slovo života“ (1 Jn 1, 1-3). 
Apoštoli ohlasovali nie to, čo počuli od druhých 
alebo čo prečítali, ale to, čo sami videli.  

 Avšak apoštolom nestačilo len vidieť na vlast-

né oči. Ježiš im pripomína: 
„Preto zostaňte v meste, kým 
nebudete vystrojení mocou 
z výsosti!“ Musel na nich 
ešte zostúpiť Duch Svätý. 
Hoci boli očitými svedkami 
a mohli sa dotknúť 
zmŕtvychvstalého Ježiša, 
mohli – aj chceli – vložiť prst 
do jeho rany, ale aj napriek 
tomu apoštoli potrebovali 
silu Ducha Svätého, aby sa 
im otvorila myseľ a mohli 
chápať Písma a tajomstvo, 
ktoré je od vekov skryté u 

Boha. Niektorí 
to nazývajú 
kvalitatívnym 
skokom - až  
po prijatí       
D u c h a 
Svätého sa 
s k ú s e n o s ť 

apoštolov pretvára na zmys-
luplnú vieru. Len skrze 
Ducha Svätého mohli 
pochopiť význam udalostí, 
ktorých boli svedkami.  
 V Medžugorí mnohí 
svojím spôsobom zažili záz-
račné Božie diela. Na vlast-
nom srdci a tele zakúsili 

 

 

BUĎTE SVEDKAMI POKOJA A LÁSKY 

 

Ježišu chceli by  

sme, aby dnes v  
každom srdci zaznel 

tvoj pozdrav:  
„Pokoj vám!“. 
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Boží zásah. To, čo zažili im nemôže 
nikto ukradnúť ani ich nemôže nikto 
zneistiť, že Boh konal v ich živote. Aby 
sme mohli vydávať svedectvo potrebu-
jeme silu Ducha Svätého. Panna Mária 

vo svojich posolstvách často pozývala 
k modlitbe k Duchu Svätému, Duchu 
Pravdy. Ona je nevesta Ducha 
Svätého. Tam, kde je Panna Mária, 
tam je Duch Svätý. Kde je Panna Már-
ia, tam je svetlo a Božia milosť.  
 Druhým môžeme dať len to, čo 
máme. Môžeme dať len to, čo sme pri-
jali od Boha, ktorý jediný je bohatý na 
všetky dary, po ktorých túžime. Cestou 
k prijatiu Božích darov je modlitba, 
ktorá otvára naše srdcia pre Božiu mi-
losť. To, čo prijmeme od Boha si 
nemôžeme nechať pre seba. To nie je 
náš majetok. Pre lásku a milosť je pri-
rodzené darovať sa, deliť sa. Čím viac 
niečo daruješ, tým viac sa to        
rozmnožuje. Preto s  vážnosťou        
prijmime Máriine slová a pozvania, aby 

sme boli naplnení pokojom a láskou, 
po ktorej hladuje tento nepokojný svet, 
ktorý tak potrebuje Boha. 
 
 Modlitba 
 
 Ježišu, chceli by sme, aby si aj 
dnes vstúpil do nášho stredu, do našich 
komunít, do našich rodín, do našich 
národov, do našej vlasti, aby v každom 
srdci zaznel tvoj pozdrav: „Pokoj vám!“. 
Daruj pokoj vystrašeným srdciam. Da-
ruj pokoj všetkým ľuďom, ktorí pociťujú 
úzkosť a strach. Daruj pokoj všetkým 
tým, ktorí pociťujú, že ich srdcia sa 
napĺňajú zatrpknutosťou a nenávisťou. 
Nedovoľ, aby si niečo negatívne, sa-
tanské našlo miesto v našom vnútri. 
O to prosíme teba, Pane Ježišu, ty si 
jediný, ktorý nám môžeš darovať pravý 
pokoj a radosť. O to ťa prosíme pre zá-
sluhy našej nebeskej Matky, Panny 
Márie, Kráľovnej pokoja. Amen.  

(o. Ljubo Kurtovič) 

 

Tam, kde je Panna Mária, tam je Duch Svätý.  
Kde je Panna Mária, tam je svetlo a Božia milosť.  

Foto: archív SM   



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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moje pozvanie k modlitbe. Želám 
si, deti moje, aby ste si v tomto 
čase našli miestečko pre osobnú 
modlitbu. Chcem vás viesť k mod-

litbe srdcom. Iba tak pochopíte, 
že váš život je prázdny bez mod-
litby. Zmysel svojho života objaví-
te, keď objavíte v modlitbe Boha. 

Preto, deti moje, otvorte brány 
svojho srdca a pochopíte, že mod-
litba je radosť, bez ktorej nemôže-
te žiť“ (25.7.1997). 

 Miesto modlitby je rodinný 
oltár, najkrajšie miesto v našich 
domovoch. Tu je kríž, obraz Pan-
ny Márie, Sväté písmo, ruženec, 

svätená voda, kvety. Každý deň 
potrebujeme vidieť miesto mod-
litby, kde nás čaká Pán. Potre-
bujeme čas na stretnutie s ním v 

tichu srdca, mysle, očí, rúk. 
Modlitba je vnútorná premena, 
odkiaľ vidíme všetko inak a na-
chádzame zmysel života. Modlit-

ba nás premieňa. Taký jedno-
duchý a taký mocný prostriedok. 
Modlitba koná zázraky. Keď sa 
modlíme, máme viac trpezlivosti, 

pokory. Modlitba upokojuje. V 
nej čerpáme výživu. Ona sýti lás-
ku, túžbu milovať a to je jediný 

spôsob, ako sa získava nebo. Na-
še obrátenie sa začína na kole-
nách. 
 Dôležitá je rodinná i osobná 

modlitba. Mária nám kladie do 
rúk ruženec a hovorí: „Deti moje, 
ruženec mám zvlášť rada. Pro-
stredníctvom ruženca mi otvorte 

svoje srdce a môžem vám po-
môcť.“ Od začiatku zjavení nás 
pozýva modliť sa tri ružence 
denne: radostný, bolestný, sláv-

nostný – každý deň, srdcom a 
spoločne. 
 Neskôr povedala, aby sme 
sa modlili tri hodiny denne. Vte-

dy sa jedna pútnička pýtala    
vizionára Ivana: „Naozaj si Pan-
na Mária praje, aby sme sa mod-

lili až tri hodiny denne? To je 
veľmi veľa.“ O rok, keď znovu 
prišla do Medžugoria, spýtala sa: 

 Pozvanie k obráteniu, otvorenie srdca, vydá-
vanie svedectva, život je pominuteľný, vidieť všet-
ko inak a nie sme sami… Toľkokrát sme počuli 
tieto slová. Každá veta je veľmi intenzívna a hlbo-

ká. Istý kňaz rozprával svoje svedectvo, ako mal 
problém s tým, že Panna Mária v posolstvách 
opakuje to isté a je priveľmi jednoduchá. Zamýš-
ľal sa nad tým a vtedy si spomenul, ako mu ma-

ma často hovorievala: „Koľkokrát ti mám opako-
vať stále to isté?“ Od tej chvíle, keď čítal posol-
stvá Panny Márie stali sa pre neho vždy niečím 
novým a užitočným, ako napomenutia jeho ma-

my. 
 Nič z toho, čo 
nám hovorí Panna 
Mária sa nemôže 

odohrať bez našej 
spolupráce a otvo-
reného srdca. Srdce 
sa otvára v modlit-

be. Iba láska otvára 
srdce. Iná možnosť 
neexistuje. V Márii-
nej škole sa učíme neustále prosiť o dar Božej 

lásky. 
 Srdce otvárame tomu, koho máme radi, ko-
mu dôverujeme. Keď stretáme osobu, ktorú má-
me radi, srdce sa otvára, raduje, zdôveruje sa. 

Tak je to i vo vzťahu k Bohu. Mária je našim prí-
kladom. Ona je úplne otvorená Bohu a jeho mi-
losti. Preto nás tak často pozýva k modlitbe a je 
to jej najčastejšie posolstvo. Učí nás modliť sa 

srdcom.  
 „Dnes vás pozývam, aby ste odpovedali na 

 

VIDIEŤ VŠETKO INAK 

 

Modlitba je  
vnútorná premena,  

odkiaľ vidíme  

všetko inak  
a nachádzame  

zmysel života... 
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Ako náš Pán – modliť sa v noci, modliť sa 
pred prácou i po práci, keď je ťažko ešte 
viac sa modliť. Modliť sa celým svojim 
bytím s láskou a pre lásku. 

Modlitbu nemôžeme vypnúť a potom za-
pnúť. Modlitba je život, modlitba je to, po 
čom ľudské srdce túži. Modlitba je ra-
dosť. V modlitbe sa stretáme s Bohom, 

počúvame, hovoríme a dostávame odpo-
veď. Boh odpovedá v modlitbe, cez ľudí, 
ktorých stretávame, cez prírodu, cez kaž-
dú udalosť, ktorá sa odohráva v našom 

živote. Keď sa vytvorí vzťah s Bohom 
v modlitbe, všetko, čo sa deje, vidíme 
inak. 
 Modlitba: 

 
 Nebeský Otče, ďakujeme ti, že dovo-

ľuješ Márii prichádzať a pozývať nás k 
obráteniu. Ďakujeme za každú milosť a 
dar na jej príhovor. S tebou, Matka, prosí-
me o otvorené srdce pre lásku. Ty, ktorá 

nás učíš, že je dôležité iba milovať a dá-
vať, pomôž nám vydávať svedectvo poze-
rajúc na tvoj príklad – v pokore, odovzda-
nosti, modlitbe a materinskom slúžení 

blížnym. Amen. 
 

(Terézia Gažiová) 

„Ešte stále 
Panna Mária 
žiada tri hodi-
ny modlitby 

denne?“ Ivan 
o d p o v e d a l : 
„Milá pani, 
zmeškali ste, 

už nie tri, ale 24 hodín modlitby denne 
žiada Panna Mária.“ 
 Rásť v modlitbe srdcom je proces. 
Treba začať. Najskôr troška a potom po-

stupne rastie túžba modliť sa viac. Mod-
litba je vzťah, priateľstvo s Ježišom. Keď 
sa vytvorí skutočné priateľstvo s ním, 

žiadna búrka ho nemôže zničiť. Modlitba 
je dom postavený na skale. Ak sa ne-
modlíme, staviame dom na piesku. Keď 
voda narazí na dom našich plánov bez 

Boha a modlitby, zostane iba veľké ru-
movisko. 
 Posledné roky v Máriiných posol-
stvách počúvame: „Nech bude modlitba 

ako záchranné lano; ako vzduch ktorý dý-
chate; nech sa modlitba stane životom; 
nech váš život bude modlitbou; vy sa 
staňte modlitbou.“ To neznamená stať sa 

fanatikom. Modliť sa životom znamená 
prežívať život s Bohom a nikdy nie sám. 
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Iba láska  

otvára srdce.  
Iná možnosť  
neexistuje... 
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„V tomto milostivom pôstnom 

čase vás pozývam, aby ste  

otvorili svoje srdcia darom,  

ktoré vám chce dať Boh.  

Nebuďte zatvorení, ale  

modlitbou a zriekaním  

povedzte Bohu Áno a on                      

vám dá v hojnosti.“ 

(25.02.2006) 

„Otvorte svoje srdcia,  

nech vstúpi do nich Ježiš, 

zostane v nich a cez  

vás nech začne konať.“  

(25.12.2000) 

 

„Dnes vás pozývam, aby ste sa  

modlitbou otvorili Bohu, aby  

Duch Svätý vo vás a skrze vás  

začal konať zázraky.“ 

(25.05.1993) 

 

„Vaše srdcia, deti moje, nie sú  

pre mňa ešte celkom otvorené,  

preto vás znovu pozývam, aby ste  

sa otvorili modlitbe, aby vám 

v modlitbe Duch Svätý pomohol,  

aby vaše srdcia boli srdcia  

z mäsa, a nie z kameňa.“ 

(25.06.1996) 

 
 
 

 

„Otvorte svoje srdcia, deti  

moje, vo svätej spovedi Bohu 

a pripravte si dušu, aby sa  

vo vašom srdci mohol znovu  

narodiť malý Ježiš.“ 

(25.11.2002) 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

 
v sobotu, 03.06.2017. 

   
 

V tento mesiac sa budeme modliť 
 

zа všetkých kresťanov, aby mali odvahu                        
vydávať svedectvo o svojej viere  
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Novénu sa začíname modliť  

spoločne s farnosťou Medžugorie  

 15. júna 2017 

Počas novény budeme tí, ktorí žijeme  

v Medžugorí, vystupovať každý deň na Podbrdo  

a takto sa v modlitbe spájať spolu s vami.  

Novéna pozostáva z modlitby ruženca, 

 a to na tieto úmysly: 

 

 

1. deň - modlime sa za vizionárov 

2. deň - modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie 

3. deň - modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie 

4. deň - modlime sa za zodpovedných v Cirkvi 

5. deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí 

6. deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria 

7. deň - modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh  

prostredníctvom Medžugoria 

8. deň - modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete,                

ktoré sú spojené s Medžugorím 

9. deň - modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja 

Drahí priatelia,  

pozývame vás k spoločnej  

modlitbe novény k Panne Márii  

ako poďakovanie za všetky milosti,  

ktoré sme prijali prostredníctvom  

jej príhovoru pred Najvyšším.  

 

 

NOVÉNA K 36. VÝROČIU  

ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ 
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Utiahnuť sa do seba a odmlčať sa  

POSTITE SA SRDCOM 

 Počas celého týždňa pôstu a modlitby sa od-
porúča mlčanie. Dôvody sú jednoduché. Každý človek 
v dnešných možnostiach medializácie cez noviny, 
rozhlas, televíziu a iné prostriedky každý deň získa 
množstvo správ z celého sveta... 

 Pred mediálnymi prostriedkami 

človek zostáva nemým divákom, či-
tateľom, poslucháčom, ktorý prijíma 

správy o všetkom, čo sa prihodí, ale 
súčasne aj všetko ľahko zabúda 

a každodenne znova hľadá nové správy 
a prediskutuje ich s priateľmi, ktorí ich 

tiež počuli, čítali, či videli. Tak dochá-
dza k tomu, že človek veľmi málo tvorí: 
on len opakuje a diskutuje. Tým sa 

ochudobňuje jazyk a vôbec sila výrazu. 
 Na druhej strane sa neprestajne 

hovorí, akí sú ľudia povrchní, ako sa 
nikomu nedá veriť, ako sa nedodržiava 

slovo. O diplomatoch sa hovorí, že 
nehovoria, čo si myslia, a nerobia, čo 
hovoria. To je hlboké poníženie daru 

slova a reči. 
 Známe je taktiež, že na oslavách, 

kde sa schádzajú mladí - a účastníci 
hostín vôbec - vyhráva ohlušujúca 

hudba. Takisto sa vie, že v niektorých 
kaviarňach a diskotékach sa pri 
hlučnej hudbe sedí a pije alebo tancuje 

celé noci. To svedčí o vnútornej prázd-
note, ktorá hľadá náplň. A o čo je 

prázdnota väčšia, o to viac sa človeku 
žiada kriku a hulákania. V tej prázd-

note sa rodí aj násilie a násilné slová. 
Z toho vyplýva, že človek je neschopný 

mlčať a byť ticho. A kde nie je ticho 
a mlčanie, tam sa nemôže ani zrodiť 
správne slovo. Preto je stále menej do-

brých a šľachetných slov, ale stále viac 
prázdnych a násilných, urážlivých 

a nevhodných. 
 Často sa mi účastníci skupín 

priznávali, že pre nich je ťažšie mlčať 
ako žiť o chlebe. Práve preto je výzva 

na mlčanie a ticho ešte dôležitejšia. 
Nejde o zabránenie rozhovorov alebo 

o odriekanie sa daru reči, ale 
o schopnosť ľudí hovoriť.  
 O tichu a mlčaní sa vynárajú dve 

otázky: Kde sa začína moje slovo a ako 
sa rodí? Ak sa slovo začne v hneve, 

zlosti, nenávisti, žiarlivosti, závisti, zá-
rmutku, depresii, závislosti, sebeck-

osti, pýche, nadutosti alebo v nejakom 
inom negatívnom ovzduší, potom to 
slovo uráža, ponižuje, prináša nepokoj, 

nepríjemnosti a zanecháva urážky 
v srdciach ľudí. Ak sa človek upokojí, 

povie: „Nemyslel som to tak, prepáč ...“ 
a podobne. Nestotožňuje sa so slovami, 

ktoré sa takto zrodili. Ospravedlňuje 
sa. Ale ak sa slovo rodí v pokoji, láske, 
dôvere, nádeji, radosti, priateľstve, do-

brote, potom to slovo buduje. Za také 
slová sa človek nemusí ospravedlňovať, 

tie zostávajú v platnosti. 
 Nikdy nesmieme zabúdať, čo sa 

hovorí na začiatku Jánovho evanjelia : 
že Boh je Slovo a Slovo je Boh a tak je 
to od začiatku (porov. Jn 1, 1/a).  

 Ježiš sám hovorí, že on je Otcovo 
Slovo. To, čo hovorí Otec, je jeho slovo, 

a to, čo  hovorí on, za tým stojí Otec. 
Preto môžeme povedať, že on a Otec sú 

jedno. Nikdy nemusí svoje slovo 
odvolať, ono zostane navždy. Je večné. 
 Ježiš povedal, že naša reč má byť 

„áno, áno“ a „nie, nie“ (porov. Mt 5, 
37). Vôbec nejde o to, aby sme bránili 

hovoriť ani obmedzili reč na dve slová, 
ale o to, aby sa vždy vedelo, čo sa 

hovorí, a nech platí to, čo sa povedalo. 
 Takisto sa môže povedať, že 
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človek je slovo a slovo je človek. Človek 
je natoľko slovo - a slovo je natoľko 

človek - nakoľko sa jeho slovo rodí 
v pokoji a láske, v priateľstve a dôvere. 
Preto je dôležité z času na čas stíchnuť, 

mlčať a preskúmať svoj vzťah 
k vlastnému slovu, lebo ja som slovo 

a moje slovo som ja. Čím je človek 
pokojnejší, väčšmi sa ovláda a jeho slo-

vá sú jednoduchšie, pokojnejšie, 
krajšie, pretože slovo nie je iba odraz 
človeka, ale aj človek sám. Ak je človek 

rozvrátený, závislý, také sú aj jeho slo-
vá. Dobré je tiež 

spomenúť, že 
v Cirkvi sa 

mnohé úkony, 
ako  reho ľné 
sľuby, kňazské 

vysviacky a iné, 
vykonávajú len 

v y s l o v e n í m 
niekoľkých slov 

a l e b o  l e n 
vkladaním rúk. 
 Slovu treba 

vrátiť silu a ono 
získava silu nie 

hlučnosťou alebo 
prekrikovaním, 

ale podľa toho, v 
akej oblasti duše 
vzniká. 

 Dnes často počuť, že autorita 
rodiča a vychovávateľa je všeobecne 

ohrozená, a tým je ohrozená aj výchova. 
Rodičovi alebo vychovávateľovi sa ľahko 

stáva, že hovorí v hneve, a od svojho 
dieťaťa alebo žiaka niečo žiada, alebo  
mu v niečom bráni, a neskôr – správne 

- zistí, že nekonal správne, a zmení 
názor či požiadavku, alebo zjemňuje 

a ruší zákazy. Tým hlboko otrasie svo-
jou autoritou a zraňuje svoje dieťa 

i chovancov, ktorí takto vo výchove ne-
objavujú skutočné hodnoty alebo 
zmysel zákazov, ale všetko spájajú 

s náladou autority. Myslia si, že len od 
autority závisí, čo je dobré a čo je zlé. 

Tak sa stráca správne chápanie hodnôt 
a nastáva duševná prázdnota. 

 Nie náhodou dnes toľko ľudí strat-
ilo správny vzťah voči sebe, voči iným, 

voči prírode aj voči Bohu. Čím väčšmi 
stráca slovo hodnotu, tým väčšmi sú 
otrasené všetky hodnoty. 

 Prvé, čo sa teda žiada, je rozhod-
núť sa pre mlčanie, nehovoriť nič, len 

to najpotrebnejšie. Je to jedna 
z podmienok, aby sa človek ponoril do 

seba a pôstom i modlitbou vytvoril pod-
mienky pre vnútorné procesy. Hoci 
mlčať je ťažko, ako nám potvrdzuje 

skúsenosť skupín, ešte ťažšie je ponoriť 

sa do vnútorného ticha, to znamená, 

aby zmĺkla fantázia, pamäť, pocity 
a vytvoril sa nový priestor na stretnutie 
s Pánom. Až keď sa uskutoční vnútorné 

ticho, môže sa povedať, že sa 
uskutočnila časť očisty a že sa môže 

zrodiť nový vzťah k sebe samému, 
k iným a k Bohu. 

 

 
...ja som slovo a moje slovo   

som ja. Čím je človek 
pokojnejší, väčšmi sa ovláda 

a jeho slová sú jednoduchšie, 
pokojnejšie, krajšie…  

Foto: archív SM 
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PÁPEŽ FRANTIŠEK VO FATIME:  

PÚTNIK NÁDEJE A POKOJA 

Jeden krok späť so Svätými Otcami 

 „Ďakujem vám za vaše každoden-
né modlitby, ktoré tak veľmi potrebu-

jem, ako hriešnik spomedzi hriešnikov... 
Modlitba osvecuje moje oči, aby som 

mohol vidieť a milovať druhých tak ako 

ich vidí a miluje Pán.“ S takouto veľkou 
pokorou sa pápež František pripravoval 

na slávnosť 13. mája vo Fatime.  
V tomto roku sa tento deň vyznačoval 

dvomi dôležitými udalosťami – oslavou 
100. výročia zjavení Panny Márie vo 

Fat ime a  svätorečen ím dvoch             

fatimských detí-pastierikov.  

  
„Máme Matku!“ 

 
 Svätý Otec prišiel do Fatimy ako 

pútnik nádeje a pokoja, aby priniesol 

Panne Márii nádhernú kyticu: zlatú 
ružu. Do tejto kytice zahrnul všetkých 

veriacich a priniesol ju k nohám Panny 
Márie.  

 „Máme Matku! Máme Matku!... – 
pápež František niekoľkokrát zopakoval 

tieto slová – Panna Mária sem neprišla, 
aby sme ju videli. Na to budeme mať 

celú večnosť... Ale ona, predpovedajúc 

a upozorňujúc na riziko pekla, do 
ktorého vedie život bez Boha... prišla 

nám pripomenúť Božie svetlo, ktoré 
prebýva v nás a chráni nás. A podľa Lu-

ciiných slov traja privilegovaní sa 
ocitajú vo vnútri Božieho svetla, ktoré 

vyžarovalo z Panny Márie. Ona ich 

zahaľovala plášťom svetla, ktorý jej dal 
Boh.“ 

 
Svätí František a Hyacinta,  

orodujte za nás! 
 
 Keď voláme k Márii ako deti, ži-

jeme nádejou, ktorá nás nesie na 
svojich krídlach až do posledného 

výdychu. 13. mája vo svojej kázni veno-

vanej udalostiam vo Fatime sa nám 
pápež František pokúšal ukázať cestu 

nádeje, ktorá nás má priv iesť 
k úplnému obráteniu. „Pred očami 

máme príklady ako svätý František 
Marto a svätá Hyacinta, ktorých Panna 

Mária voviedla do nesmierneho mora 

Božieho svetla, aby sa mu klaňali. Odtiaľ im 
prichádzala sila prekonávať protivenstvá 

i utrpenia. Božia prítomnosť sa stala konštant-
nou v ich životoch“. Hlboké osobné obrátenie 

a evanjelizácia vlastným životom sa stanú ces-

tou k pokoju v našich spoločenstvách, našich 
krajinách a medzi národmi.  

 Najdojímavejším momentom bolo pápežo-
vo stretnutie „so svojou Matkou“ v Kaplnke 

zjavení. Za čo sa modlil Svätý Otec? Čo bolo 
najväčšou túžbou jeho srdca? „Vo Fatime som 

bol pohrúžený do modlitby za Boží národ, - 

spomína pápež 14. mája, - prosil som 
o Máriinu materinskú ochranu celého sveta... 

Kaplnka bola naplnená atmosférou modlit-
bového ticha a rozjímaniami mnohých pútnikov 

a v centre všetkého, v centre svojho národa bol 
Pán...  

 Panna Mária si vo Fatime vybrala nevinné 
srdcia a jednoduchosť malých Františka, Hy-
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acintu a Luciu ako ochrancov jej posolstiev. 
Po stretnutí s „nádhernou Paňou“, ako ju 

volali, sa často modlili ruženec, prinášali 
obety a pokánie, aby sa skončila vojna 

a tiež za tie duše, ktoré najviac potrebovali 

Božie milosrdenstvo... Aj v súčasnosti sú 
modlitba a pokánie nevyhnutné pre        

vyprosenie milosti obrátenia, aby sa 
skončili vojny, ktoré sa šíria po celom 

svete, aby sa 
zastavili početné 

veľké i malé kon-

flikty, ktoré defor-
mujú tvár celého 

ľudstva.“ 
 Pápež pozval 

rôzne spoločenstvá 
vydať sa na cestu 

dialógu a vzájomnej pomoci, aby sme bu-
dovali budúcnosť na základe rešpektu, 

bezpečnosti a pokoja, slobodnej od        

akejkoľvek formy vojny.  
 

Zdravas´ Kráľovná 
 

 V tomto roku, 25. júna, budeme sláviť 
36. výročie zjavení Panny Márie 

v Medžugorí, ktorá k nám prichádza ako 
Kráľovná pokoja s pozvaním k pokoju. Srd-

com plným nádeje utiekajme sa k našej 
Matke s modlitbou, ktorú sa modlil Svätý 

Otec vo Fatime: 
 „Zdravas’ Kráľovná, blahoslavená  

Fatimská Panna, Panna Nepoškvrneného 

srdca, útočisko a cesta, ktorá vedie 
k Bohu! Ako pútnik Svetla, ktoré k nám 

prichádza z tvojich rúk, vzdávam vďaku 
Bohu Otcovi, ktorý v každom čase a na 

každom mieste koná v dejinách 
ľudstva; ako pútnik pokoja, ktorý ohlasuješ 

na tomto mieste, vzdávam chválu Kristovi, 
nášmu pokoju, a vyprosujem pre svet svor-

nosť medzi všetkými národmi; ako pútnik 

nádeje, ktorú oživuje Duch, prichádzam 
ako prorok a posol, ktorý všetkým umyje 

nohy za jedným stolom, ktorý nás spája. 
 Zdravas’ matka milosrdenstva, Panna 

odetá do bieleho rúcha! Na tomto mieste, z 
ktorého si pred sto rokmi všetkým ukázala 

plány Božieho milosrdenstva, hľadím na 

tvoj žiarivý odev a ako biskup odetý 
v bielom, pripomínam všetkých, 

ktorí oblečení do krstnej bielosti, chcú žiť 
v Bohu a modlia sa Kristove tajomstvá, aby 

vyprosili pokoj. 
 Zdravas’, život i sladkosť, Buď pozdra-

vená, nádej naša, Ó putujúca Panna, ó 

Kráľovná celého vesmíru, v najintímnejšom 
vnútri tvojho bytia, v tvojom Nepoškvrne-

nom srdci, zhliadni na radosti člove-
ka, ktorý kráča smerom k Nebeskej vlas-

ti. V najintímnejšom vnútri tvojho 

bytia, v tvojom Nepoškvrnenom 
srdci, zhliadni na bolesti ľudskej 

rodiny, ktorá kvíli a narieka v tomto údolí 
sĺz. V najintímnejšom vnútri tvojho 

bytia, v tvojom Nepoškvrnenom 
srdci, ozdob nás leskom šperkov tvojej ko-

runy a urob z nás pútnikov, akou si bola 

ty. S tvojím panenským úsmevom dodaj 
silu radosti Kristovej Cirkvi. S tvojím slad-

kým pohľadom posilni nádej Božích 
detí. S modliacimi sa rukami, ktoré spínaš 

k Pánovi, zjednoť všetkých do jednej ľud-
skej rodiny. 

 Ó milostivá a nad všetky pobožná, ó 
pres ladká Panna,  Božia Matka               

Már ia ,  Ružencová  krá ľ ovná  z                 

Fatimy! Pomôž nám, aby sme nasledovali 
príklad blahoslavených Františka 

a Hyacinty a všetkých, čo sa zasväcujú 
ohlasovaniu Evanjelia. Vydáme sa tak 

každým smerom, pôjdeme ako pútnici 
pozdĺž všetkých ciest, zbúrame všetky 

m ú r y  a  p r e k o n á m e  k a ž d ú 

hranicu, kráčajúc smerom k všetkým 
perifériám, prejavujúc Božiu spravodlivosť 

a pokoj. V evanjeliovej radosti budeme 
Cirkvou odetou do bieleho, do belosti 

opranej v Baránkovej krvi preliatej ešte aj 
dnes vo vojnách, ktoré ničia svet, v ktorom 

žijeme. A tak budeme ako Ty, obrazom 
ohnivého stĺpu, ktorý osvecuje cesty 

sveta, všetkým ukazujúc, že Boh existu-

je, že Boh je, že Boh prebýva uprostred 
svojho národa, včera, dnes i po celú 

večnosť. 
 Zdravas’ Matka Pána, Panna Mária, 

Ružencová kráľovná z Fatimy! Požehnaná 
si medzi ženami, si obrazom Cirkvi odetej 

do veľkonočného svetla, si cťou nášho ľu-
du, si víťazstvom nad útokom zla. 

 Proroctvo Otcovej milosrdnej 

lásky, Učiteľka ohlasovania dobrej zvesti 
Syna, Znamenie žiarivého ohňa Ducha 

Svätého, nauč nás, v tomto údolí radostí 
a bolestí, večným pravdám, ktoré Otec 

zjavuje maličkým. Ukáž nám silu tvojho 
ochranného plášťa. Tvojim Nepoškvrneným 

srdcom, buď útočiskom hriešni-

kov a cestou, ktorá vedie k Bohu. Zjed-
notený s mojimi bratmi, vo viere, nádeji 

a láske, sa ti zverujem. Amen.“ 

Zdroj: - vatican.va; - papa.2017.fatima.pt 

Keď voláme 

k Márii  
ako deti,  
žijeme  

nádejou  
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PÔSTOM A MODLITBOU  

MÔŽETE ZASTAVIŤ VOJNY 

 Volám sa Vladimír a žijem 
v Minsku, hlavnom meste Bieloruska. 

Bielorusi si celkom nedávno prežili 
celkom smutné obdobie. V susednej 
Ukrajine sa začala vojna. Nie je tajom-
stvom, že ozvenu tohto konfliktu sme 
výrazne pocítili aj v našej krajine.  

 Vtedy, snáď v tom najnapätejšom 
okamihu sa mi ozvala moja známa, 

Oľga a povedala mi o jednej novéne – 
nepretržitej modlitbe ruženca a pôstu 

za uskutočnenie Máriiných plánov 
pokoja. Novéna spočívala v tom, aby 
sa počas 9 dní nepretržite modlil 
ruženec (mohol som si vybrať 
ľubovoľnú hodinu počas dňa 

a pomodliť sa ruženec 2-3 časti) na 
tento úmysel a jeden deň obetovať Bo-

hu pôst o chlebe a vode.  
 Chytil som sa tejto no-
vény ako záchranného la-

na. Pomodliť sa tri ružence 
za deň nebolo pre mňa 
problémom, pretože milu-
jem túto modlitbu a snažím 
sa každý deň pomodliť 

všetky tri ružence, ale pôst 
o chlebe a vode som ešte 
neskúšal. Motivácia bola 
veľmi silná: vojna alebo 
pokoj.  
 Prekvapujúcou zhodou 

okolností sa práve v prvý 
deň novény začali v Minsku 
m i e r o v é  r o k o v a n i a 
o konflikte na Ukrajine 
medzi hlavami niektorých 

európskych krajín. Roko-
vania sa skončili na 9. deň 
novény podpisom mierovej 
dohody. A práve vtedy som 
jasne pocítil, že počas tých-

to deviatich dní bola 
v Minsku pr í tomná 
a spoločne s nami sa modli-
la za pokoj naša Panna 
Mária. Až do dnešného dňa 

ma ešte  neopust i lo 
presvedčenie, že môj 
MALIČKÝ PÔST zohral 
O B R O V S K Ú  ú l o h u 
v uskutočnení jej plánov 
pokoja.  

 
 

Verím, že každý z nás, koho  

pozval Boh a kto si otvorí srdce  
jeho pozvaniu, je veľmi dôležitý  

v jeho očiach... 
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 Videl som, akú veľkú silu majú 
naše pôsty o chlebe a vode. Teraz 

mám s i lnú  mot i vác iu .  Som 
presvedčený, že ak budem vytrvalý vo 
svojom rozhodnutí postiť sa o chlebe 
a vode, potom v Bielorusku nebude 
miesta ani pre satana, ani pre príčiny, 

ktoré by v ľudských srdciach zasiali 
nenávisť, ktorá môže viesť k vojne.  
 Najdôležitejšou Božou zbraňou je 
láska a našim hlavným nepriateľom 
nie je druhý človek, človek inej národ-

nosti, alebo človek iného vyznania, ale 
hriech. Hlavným nepriateľom každého 
človeka je jeho osobný hriech.  
 Veľmi dobrú radu, ako možno 
zastaviť vojnu, nám dal známy ruský 

svätý Serafim Sarovský. Jednému 
mníchovi povedal:  
 „Radosť moja, zachovaj si 
vnútorný pokoj a tisíce okolo teba 
budú spasené“.  
 A toto je práve to, k čomu nás už 

takmer 36 rokov pozýva Panna Mária 
v Medžugorí. 
 Pri tejto príležitosti chcem      
potvrdiť Máriine slová, pre všetkých, 
ktorí budú čítať toto svedectvo:  
 „Modlite sa a postite sa. Modlitbou 

a pôstom môžete zastaviť aj vojny“ (25. 

jún 1981);  
 „...Modlitbou môžete celkom 
odzbrojiť satana a zabezpečiť si 
šťastie“ (24. január 1985);  

 „Drahé deti! Hľa, aj dnes vás 
chcem pozvať, aby ste oddnes všetci 
začali žiť novým životom. Drahé deti, 
chcem, aby ste pochopili, že Boh si 
vybral každého z vás, aby ho použil vo 
veľkom pláne spásy ľudstva. Nemôžete 
vedieť, aká veľká je vaša úloha 
v Božom pláne. Preto, drahé deti, 
modlite sa, aby ste v modlitbe mohli 
pochopiť Boží plán prostredníctvom 
vás. Ja som s vami, aby ste ho mohli 
v úplnosti uskutočniť. Ďakujem vám, že 
ste prijali moje pozvanie“ (25. január 

1987).  
 A je to pravda! Verím, že každý 
z nás, koho pozval Boh a kto si otvorí 
srdce jeho pozvaniu, je veľmi dôležitý 

v jeho očiach. Verím, že každému 
z nás dáva svoju úlohu. Tieto úlohy sú 
veľmi dôležité a majú veľkú silu, 
pretože Pán Boh nás ich učí plniť 
v jednote s Presvätou Pannou Máriou.  
 

Vladimír, Bielorusko 
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Medzinárodné semináre 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: 

        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. 

Pozývame vás k vytvoreniu sedem členných modlitbových skupín, v ktorých 
sa spoločne budeme modliť za konkrétneho kňaza. Viac informácií na        

kontakte:  

Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Jesenského 26, 040 01 Košice,  

email: marta@maria.sk  
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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 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/

