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cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

   „Drahé deti! Dnes vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a 

pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Deti moje, modlitba 

je srdce viery a nádeje na večný život. Preto, modlite sa srdcom, až 

kým vaše srdce nebude spievať s vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý 

vám dal život. Ja som s vami, deti moje, a prinášam vám svoje mate-

rinské požehnanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozva-

nie.“ 

Foto: Radiopostaja MIR Medjugorje 
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 Je dobré si spomenúť na niektoré slová Pan-
ny Márie, ktoré nám už povedala: „...Deti moje, 
všetkých vás pozývam, aby ste sa z hĺbky svojho 
srdca otvorili tejto veľkej milosti, ktorú vám Boh 
dáva skrze moju prítomnosť tu...“; „Roky vás 
pozývam a povzbudzujem k hlbokému duchov-
nému životu a jednoduchosti.“ Toto sú slová ne-

beskej Matky, ktoré nám hovoria o jej láske a 
vytrvalosti s nami.  
 V živote je všetko milosť. Milosťou je Máriina 
prítomnosť a zjavenia počas všetkých uplynulých 

rokov v Medžugorí. Milosťou je aj dar vedieť sa 
modliť. Prvou a základnou pravdou pre 
modlitbu je uvedomenie si, že sa nevieme 
modliť. Aj apoštoli prosili Ježiša: 
„Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11, 1). 

 Ak zanecháme modlit-

bovú prax, hlad po modlitbe 
bude veľký. Ľudské srdce 
potrebuje Boha, pretože ono 
neomylne vie, kto je jeho 
Stvoriteľ. Ak sa naše srdce 

neobráti k Bohu, potom si 
nájde iné klamné idoly a 
božstvá, ktoré mu nemôžu 
priniesť pokoj.  
 Panna Mária nás 

pozýva k hlbokej modlitbe  
a nielen k modlitbe 

slovami alebo k 
p r á z d n y m 

r e č i a m , 
k t o r é 

hovoríme 
B o h u . 
B o h         
n e p o -
t r e b u j e 

naše slová, 
ale naše 

srdcia. Ako 
hovorí sv. Au-

gustín: „Človek sa modlí 

preto, aby seba trans-
formoval a nie, aby in-
formoval Boha.“ Hlboká 
modlitba alebo kontem-
plácia je kresťanskou ces-

tou modlitby ku skúsenosti 
pravde o Bohu i človeku, 
nakoľko je to človeku 
možné. Boh poslal človeku 
posolstvo lásky, ale on ho 
prijíma rozumom. Súčasný 

človek zabudol na Boha, 
odosielateľa tejto správy. Na 
duchovnej ceste hlbokej 
modlitby odkrývame to, čo 
nám Boh daroval. Máme 

svoje krstné meno a rodin-
né priezvisko. Ale naše 
skutočné priezvisko je, že 
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Na duchovnej 

ceste hlbokej 
modlitby              

odkrývame to, 
čo nám Boh              
daroval... 

 

 

OTVORTE SA HLBOKEJ MODLITBE  
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p o c h á d z a m e  z 
Božieho rodu. Prichádza-
me z Božieho života a vraciame sa do 
Božieho ž ivota.  Pri  návšteve        

Španielska pápež Benedikt XVI. 
povedal: „Každý človek je chrám Boží.“ 
To je vnútorná skúsenosť.  
 Existuje jeden príbeh, ktorý to 
vysvetľuje: Jeden kresťan sa volal  
Paternoster. Modlil sa, postil sa, cho-

dieval na púte, ale časom sa jeho 
modlitba stala suchou a prázdnou. 
Zúčastňoval sa duchovných cvičení, 
navštevoval rôzne modlitbové semi-
náre. Stal sa členom charitatívnych a 

mierových hnutí. Nejaký čas žil v lese 
ako pustovník. Ale aj po tomto 
všetkom sa vôbec nemenil. Keď sa 
vracal domov, zastihla ho búrka a 
útočisko našiel u jedného starca. 

Paternsoter mu porozprával o svojom 
utrpení. Starec sa na neho dlho poze-

ral a potom povedal: „Synu môj, trpíš 

chorobou zabúdania. Zabudol si svoje 
meno. Zabudol si, že si modlitba. Ty si 
Otčenáš. Modliť sa neznamená naučiť 
sa nejakú novú modlitbovú metódu 
ale vedieť, kto si a byť človekom, 

ktorým musíš byť. Ježiš bol človek 
modlitby nie preto, že sa modlil, ale 
preto, že bol modlitbou. Synu môj, aj 
ty si Božia modlitba. Ty si Božia     
Sviatosť. Ty si chrám Boží.“ 

 Milosť je nielen vedieť rozumom, 
ale vo svojom vnútri zakúsiť, že sme 
Božie deti a Boží chrám. Boh toto poz-
nanie dáva tým, ktorí ho vážne a 
vytrvalo hľadajú. Aj Panna Mária nám 
v tomto posolstve ďakuje za 

vytrvalosť. Ježiš nám povedal: Modlite 
sa a dostanete – to znamená 

neustále, vytrvalo sa modliť. 
Preto je dôležité rozhodnutie, 
darovať sebe i Bohu každý 

deň hodinu na stretnutie s 
ním, aby si dostal silu na 
úspešný a zmysluplný život.  
 

 Modlitba 

 
Panna Mária, ty, ktorá si bola a 

ostala matkou nádeje a viery aj v 
najťažších chvíľach života, vypros nám 
milosť vytrvalosti na Božej ceste. Ty si, 
ó, Mária, blahoslavená, pretože si veri-
la, že sa uskutoční všetko, čo ti 
povedal Pán. Ty si zachovávala všetky 
udalosti vo svojom srdci a rozmýšľala 
si o nich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 
19). Vypros nám milosť, aby bola 
modlitba neustále na našich perách i v 
srdciach, tak ako keď vzduch prúdi 
našim telom. Ty si, ó, Mária, mala 
hlboké poznanie Boha, pretože si plná 
milosti a celá si v Bohu, a preto nám 
prinášaš Boha a vedieš nás k Bohu. 
Chceme vložiť svoje ruky do tvojich rúk 
a  n a š e  s r d c i a  d o  t v o j h o    
Nepoškvrneného srdca, aby sme mohli 
rásť na ceste viery, nádeje a lásky. 
Amen.  

 
(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

 

Synu môj, aj ty 

si Božia 
modlitba. Ty si 
Božia Sviatosť. 

Ty si chrám 
Boží. 



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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Povedala nám: 

„Drahé deti, ži-

vot je pred vami, 

nezabudnite, že 

s o m  s t á l e 

s vami, nech sa 

deje čokoľvek, 

iba ma pozvite a 

ja urobím všet-

ko, aby som 

vám pomohla, 

som vaša mat-

ka“; „Aj dnes 

vás pozývam k 

modlitbe. Hriech 

vás priťahuje k pozemským ve-

ciam, prichádzam, aby som vás 

viedla k svätosti a Božím veciam. 

No vy bojujete a svoje sily stráca-

te v boji s dobrým a zlým, čo je vo 

vás. Preto, deti moje, modlite sa, 

modlite sa, modlite sa, kým sa 

vám modlitba nestane radosťou a 

váš život jednoduchým kráčaním 

k Bohu.“ 

  Na začiatku každej modlitby 

jednoducho pozvime Máriu: 

„Mária, pomôž mi modliť sa srd-

com.“ Už samotná túžba: „Chcem 

sa modliť srdcom“ je modlitbou 

srdca, lebo je úprimná. 

 Modlitba srdcom je vzťah, 

rozhovor s Bohom. Ona je to po 

čom túži každé srdce človeka, je 

to milosť, cesta, dar i premena. 

 Hlboká modlitba srdcom je 

ako dôverný vzťah s najlepším 

priateľom. Čím viac sú spolu, 

tým viac sa poznajú a dôverujú. 

Ona nás spája zjednocuje s Pá-

nom a stavia pred Boží trón. 

Modlitba nás premieňa, posväcu-

je. I my môžeme zakúsiť 

v modlitbe srdcom to, čo zakúsili 

apoštoli na hore Tábor – „Dobre 

je nám tu, Pane“. 

 Kráľovná neba nám ďakuje za vytrvalosť 

a znovu nás pozýva k modlitbe. Toľkokrát sme to 

už počuli  – otvorte sa hlbokej modlitbe. Naša 

modlitba môže byť všelijaká i povrchná, i hlboká. 

Páter Slavko hovorí, že môže byť dokonca 

i bezbožná, t. j. bez Boha, iba informovaním Boha 

o tom, čo potrebujeme. Môže byť vyslovovaním 

mnohých slov bez toho, aby sa odohralo stretnu-

tie. Ako nám o tom hovorí Mária: „Zhromažďujete 

sa okolo mňa, hľadáte svoju cestu, hľadáte, hľadá-

te pravdu, no zabúdate na to najdôležitejšie – za-

búdate sa správne modliť. Vaše pery vyslovujú 

nespočetne veľa slov, no váš duch nič necíti. Blú-

diac v tme i samotného Boha si predstavujete pod-

ľa seba, a nie takého, aký vo svojej láske skutočne 

je. Drahé deti, pravá modlitba vychádza z hĺbky 

vášho srdca, z vášho utrpenia, z vašej radosti, z 

vašej prosby o odpustenie hriechov. To je cesta 

spoznávania pravého Boha, a tým aj samého se-

ba, pretože podľa neho ste stvorení“ (2.2.2011). 

 Často počujeme otázku:  A ako sa modliť 

srdcom? Aj do tejto túžby môžeme pozvať Máriu. 

 

JA SOM S VAMI 

 

 

V Máriinej prítomnosti v Medžugorí 

som pocítila, že som milovaná, že môj 
život je drahocenný dar. Moja duša 

začala spievať Bohu pieseň vďačnosti 
za všetko, čo mi dal... 
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 Tisíce pútnikov prichádzajú 

k Matke do Medžugoria so svojimi 

prosbami, slzami, otázkami, rana-

mi. Ona je tu, aby nám pomohla. 

Ona je všade, stačí ju iba pozvať. 

„Ako Matka vás prosím, otvorte mi 

svoje srdce odovzdajte sa mi 

a ničoho sa nebojte, budem s vami 

a pomôžem vám postaviť Ježiša na 

prvé miesto; Ako matka starostlivo 

bdiem nad každým vašim krokom; 

Pozývam vás, aby ste sa úplne 

odovzdali Bohu. Všetko, čo robíte a 

čo máte, odovzdajte Bohu, aby vlá-

dol vo vašom živote ako Kráľ nad 

všetkým, čo máte. Tak vás Boh 

skrze mňa môže viesť do hlbín du-

chovného života. Nebojte sa, lebo ja 

som s vami aj vtedy, keď si myslí-

te, že niet východiska a že satan 

zavládol. Ja vám prinášam pokoj. 

Som vaša Matka a Kráľovná poko-

ja.“ 

 

 Modlitba: 

 

 Nebeský Otče, ďakujeme ti za 

ten nezvyčajný plán návratu ľud-
stva ku tebe prostredníctvom Má-

rie. Ty vieš, že potrebujeme mamu, 

aby nám trpezlivo, znovu a znovu 
pripomínala, že modlitba je srdce 

viery a cesta s tebou, nádej na več-

ný život. Mária, pomôž nám úplne 
sa odovzdať do Božích rúk a zakú-

siť to, čo ty, keď tvoja duša spieva-

la radosťou Velebí moja duša Pá-
na. Uč nás modliť sa srdcom. 

Amen. 

 
(Terézia Gažiová) 

 Mária nám hovorí, že modlitba srdcom je 

milosť daná tým, kto sa modlí viac a modliť sa 

viac je naše osobné rozhodnutie. To je ako 

v živote. Keď chceme niečo robiť lepšie, musíme 

sa v tom cvičiť. Napríklad, ak jazdíme na aute 

častejšie a dlhšie, budeme lepšími šoférmi.  Ak 

budeme robiť určitú prácu častejšie, budeme ju 

robiť dokonalejšie. Tak i v modlitbe, ak sa mod-

líme viac a s úsilím úprimnejšie, budeme sa 

modliť hlbšie. 

 Často počujeme v Máriiných posolstvách: 

„Modlite sa dovtedy, kým nepocítite ra-

dosť;  modlite sa dovtedy, kým sa váš život ne-

stane modlitbou; modlite sa dovtedy, kým nepo-

cítite Božiu lásku ku každému z vás“. I v tieto 

dni nás pozvala: „Modlite sa dovtedy, kým vaše 

srdce nebude spievať s vďačnosťou Bohu Stvori-

teľovi, ktorý vám dal život.“ 

 Svedčí o tom jedno dievča, ktoré bolo pred 

niekoľkými dňami v Medžugorí na púti pre in-

validov. Od detstva je na invalidnom vozíku. 

Hovorí: „Celý život som počúvala od mojich naj-

bližších, že môj život za nič nestojí, že som tu 

na ťarchu. Prežila som veľa ťažkých chvíľ 

i násilie, často odmietnutie. V Máriinej prítom-

nosti v Medžugorí som pocítila Božiu lásku. 

Jedného dňa ma chlapci z komunity Cenaco-

lo  vyniesli na nosidlách na horu Podbrdo. Na 

mieste zjavení Panny Márie som v modlitbe cíti-

la, akoby ma nebeská Matka vzala do náručia 

a kolísala. Pocítila som, že som milovaná, že 

môj život je drahocenný dar. Moja duša začala 

spievať Bohu pieseň vďačnosti za všetko, čo mi 

dal. S bázňou som pozorovala i jej sprievodky-

ňu, ktorá sa s toľkou nežnosťou o ňu starala. 

Pri odchode z Medžugoria povedala aj ona niečo 

o sebe. Jej život tiež nie je ľahký, bez rodičov, s 

rôznymi trápeniami .Na tvári má úsmev a       

postoj darovania sa druhým. Hovorí: „Nad rá-

nom som sa prebudila a napísala báseň“. Pove-

dala: „Nikdy som nemala odvahu spievať na-

hlas, iba v sprche a dnes vám chcem  na roz-

lúčku zaspievať nahlas: „Nemusíš byť ideálny, 

nemusíš byť svätý, príď taký, aký si a zostaň so 

mnou. To je želanie Otca. Odovzdaj mu svoju 

slabosť a on ťa urobí silným. Ak si s ním, všet-

ko sa ti darí.“  

 

Nemusíš byť ideálny, 
nemusíš byť svätý,              

príď taký, aký si a zostaň 
so mnou. To je želanie 

Otca… 
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„Chcem vám povedať, aby ste ďakovali Bohu za všetky 

milosti, ktoré vám Boh dal. Ďakujte Pánovi za všetky plo-

dy a oslavujte ho! Drahé deti, naučte sa ďakovať za malé 

veci, potom budete môcť ďakovať aj za veľké.“ 

(03.10.1985) 

 

 
 
 

 

„Prostredníctvom              

modlitby ovárate svoje 

srdce Bohu a on robí 

zázraky vo vašom                

živote. Keď vidíte plody, 

vaše srdce sa napĺňa 

radosťou a vďačnosťou 

Bohu za všetko, čo                  

koná vo vašom živote,         

a cez vás aj druhým.“  

              (25.10.2002) 

 
 
 

 

„Keď pozeráte na bohatstvo farieb v prírode, ktoré                  

vám dáva Najvyšší, otvorte si srdce a modlite sa                         

s vďačnosťou za všetko to dobro, ktoré máte,                                

a povedzte: tu som stvorený pre večnosť. Túžte                            

po nebeských veciach, lebo Boh vás miluje                                   

nesmiernou láskou.“ 

                                                (25.09.2012) 

 

„Modlite sa, aby ste mohli byť otvorení všetkému,                        

čo Boh koná skrze vás, a aby ste vo svojom živote                     

mohli Bohu ďakovať a tešiť sa zo všetkého, čo koná                   

prostredníctvom každého jednotlivca.“   

(25.01.1989) 
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  Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke 

zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz 

ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 4 minúty, 

bolo v Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zja-

vení vizionárka Ivanka povedala: 

  „Panna Mária nám dala toto posolstvo: ,Deti moje, modlite sa, modlite sa, 

modlite sa.̓ Panna Mária bola radostná a všetkých nás požehnala svojim materinským 

požehnaním.“ 

 

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

 
v sobotu, , 01.07.2017. 

   
 

V tento mesiac sa budeme modliť 
 

za mladých, za ich obrátenie a vytrvalosť na ceste viery 

  VÝROČNÉ ZJAVENIE VIZIONÁRKE IVANKE IVANKOVIČOVEJ-ELEZOVEJ,      

25. JÚN 2017, MEDŽUGORIE 
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POSTITE SA SRDCOM 

Pôst a duchovné zdravie  

 Po tom, čo sme rozmýšľali o pôste vo vzťahu 
k telesnému a duševnému zdraviu, zostáva nám ešte 
porozmýšľať o pôste a duchovnom ovocí pôstu 
a modlitby.  

 Cieľom kresťanského života je 

stať sa celkom podobný Kristovi. 
Sme vyzvaní, aby sme pochopili 
a usilovali sa prežívať všetko, čo 
nám pomôže, aby sa tá podobnosť 
naozaj uskutočnila. Pôst a modlitba 
nemajú význam samy osebe, ale iba 
vo vzťahu k dosiahnutiu cieľa. Ak 
chce byť kresťan podobný Kristovi, 
musí mať pred sebou celkom kon-
krétne ciele, ktoré chce dosiahnuť. 

Keď sa hovorí o duchovnom zdraví, 
potom sa musí zdôrazniť, že ono pô-
sobí pozitívne na duševno i telesno 
(duševnú a telesnú stránku), ale to 
vôbec neznamená, že telesná choro-
ba je dôkazom nedostatku duševné-
ho a duchovného zdravia. Poznáme 
svätcov, čo boli celý život chorí, 
a v chorobe dosiahli dokonalé du-
chovné zdravie. 
 Jestvujú aj isté kritériá pre du-

 

 

Тexty o tichu  

 Pokojne seď v samote svojej iz-

by. Nakloň hlavu, zatvor oči, ticho 

a pomaly dýchaj, sústreď sa na 

svoje myšlienky a svoj rozum, upo-

koj si srdce a v rytme dychu vyslo-

vuj slová: Pane Ježišu Kriste, Boží 

Syn, zmiluj sa nado mnou! Vyslovuj 

celkom potichu a jednoducho 

v sebe, odožeň všetky myšlienky, 

buď vytrvalý a trpezlivý, a  celé to 

často opakuj. 

 

Vyznanie ruského pútnika  

  Ak človek mlčaním pripraví 

v sebe pokoj tak, aby zanikol každý 

hluk, vtedy Pán príde v tichom ván-

ku ako k Eliášovi a rozsvieti ducha.  

 

Ivan Tauler  

  

 Mlčanie je vnútorná modlitba, 

„znak sveta, ktorý prichádza“ (Sv. 

Izák Ninivský) alebo „mlčiaca lás-

ka“.  

 

Sv. Ján z Kríža 
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chovné zdravie; sú to vnútorná 
sloboda, schopnosť milovať 
a odpúšťať, štedrosť a vďačnosť, 
pokoj a úplná odovzdanosť sa do 
Božej vôle, ochota obetovať svoj 
život za iných. Inými slovami, cie-
ľom kresťanského života je byť 
schopný povedať Bohu aj ľuďom, 
s ktorými žijeme: „Toto je môj ži-
vot za teba, moje schopnosti po-
slúžia tebe.“ 

 

Cieľom kresťanského 

 života je byť schopný  

povedať Bohu aj  

ľuďom, s ktorými  

žijeme: „Toto je môj  

život za teba, moje  
schopnosti poslúžia  

tebe.“ 

Foto: archív SM 

 

 Odstrániť všetko, čo prekáža, 

to je metóda cesty k Bohu: odstrániť 

všetko hlučné, krikľavé a nečisté, 

odstrániť všetko svetské. Ale keď 

odstránime zo svojej duše všetko 

svetské - čo nám svetským ľuďom 

potom zostane? Mlčanie. Tma. 

A v tej tme: Boh.  

 

Dionýzius Areopagita  

 

 Čím bližšie sme k Bohu, tým 

skúpejšie budú naše slová. Ak pou-

žívame mnoho slov, namiesto toho, 

aby sme sa klaňali, namiesto úcty, 

namiesto toho, aby sme plní bázlivej 

úcty padli na kolená, zostaneme 

ďaleko od Boha. Čím sme bližšie 

k Bohu, tým je tichšie. A začína sa 

mlčanie. Vtedy prestanú aj otázky: 

vtedy sme pri Bohu.  

 

Dionýzius Areopagita  

 

Texty o tichu  
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 Nie je tajomstvom, že výnimočný 

vzťah pápeža Pavla VI. s Pannou Mári-
ou bol základom jeho požehnaného 
pontifikátu.  
 Ako sa mu podarilo mať taký 
blízky vzťah s Máriou? Vo 

svojej prednáške na 
Mariánskom kongrese 
v roku 1975 na tému ší-
r e n i a  m a r i á n s k e j 
nábožnosti pápež hovorí 
o dvoch cestách k Panne 

Márii. 
 Prvá cesta je cesta 
pravdy.  Predpokladá 
hlboké biblické, historické 
a teologické štúdie, ktoré 

viedli k odhaleniu, ktorým 
dnes učí Cirkev. No       ex-
istuje aj druhá cesta. Cesta 
krásy. Vo svojej podstate je 
Mária stvorením absolútnej 

k r á s y .  O n a  j e 
„nepoškodeným zrkadlom“. 
Je ideálom dokonalosti, 
ktorý sa pokúšali zobraziť 
umelci všetkých čias. Ona 

je žena „odetá slnkom“, 
z ktorej vychádzajú 
najčistejšie lúče ľudskej 
krásy. Prečo je to tak? Je 
plná milosti, čo znamená 
naplnená Duchom Svätým, 

ktorý z nej vyžaruje 
nepredstaviteľným jasom.   
Je potrebné pozerať na 
Máriu a uvažovať o jej 
nekonečnej kráse, pretože 

naše oči sú zranené 
a zaslepené skazeným 
obrazom tohto sveta. Koľko 
vznešených pocitov, koľko 
túžob po čistote, aké obno-

venie ducha môže priniesť uvažovanie 
o tejto veľkej kráse. 

 Pápež Pavol VI. bol známy ako 
pápež dialógu, liturgickej reformy, 
pokoja, pápež Druhého vatikánskeho 

 

 

 

 
 
 

 

Ona je naplnená Duchom Svätým,  
ktorý z nej vyžaruje nepredstaviteľným 

jasom... 

PÁPEŽ PAVOL VI. : 

CESTA PRAVDY A KRÁSY 

 
Jeden krok späť so Svätými Otcami 
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koncilu. Ale taktiež bol pápežom, ktorý 
prvý navštívil Fatimu a spoločne sa 

tam modlil s miliónmi veriacich.  
 V roku 1967, 13. mája pápež vy-
konal púť do Fatimy k 50. výročiu 
začiatku zjavení a k nohám Matky 
Cirkvi a Kráľovnej pokoja priniesol 

vrúcne prosby za pokoj vo svete 
a v Cirkvi.  
 „Prvým cieľom našej púte je 
Cirkev.“ Koncil priniesol Cirkvi veľa 
nových síl a možností. Avšak zo svoj-

voľného využívania svojho bohatstva 
priniesol Cirkvi aj mnoho konfliktov 
a nepokojov v hierarchii a správe, 
v teológii a liturgii.  
 Vo Fatime sa Svätý Otec modlil: 

„Mária, chceme si u teba vyprosiť živú 
Cirkev, pravú, jedinú, svätú Cirkev! 
Modlime sa spoločne s tebou, aby 
Cirkev naplnil Duch Svätý všetkými 
darmi, o ktorých hovorí sv. Pavol: 
láskou, radosťou, pokojom, zhovieva-

vosťou, láskavosťou, dobrotou, ver-
nosťou, miernosťou, zdržanlivosťou 
(Gal 5, 22). Modlime sa, aby Boh raz 
a navždy zaujal prvé miesto u všetkých 
ľuďoch vo svete, aby sa Božie prikáza-

nia stali základom pre ľudské         
svedomie, morálku a zvyky. Nech 
nezhasne toto svetlo v ľudských 
srdciach, ale naopak, nech sa uchová 
v motiváciách, ktoré vychádzajú 

z pravej náuky a výskumu.“ 
 „Druhým cieľom púte je pokoj 
v celom svete“. Vieme, že v poslednom 
čase došlo k mnohým objavom 
a pokrokom vo vede, no svetu pre-

dovšetkým chýba šťastie a pokoj. 
Príčinou je nepokoj medzi národmi, 
množstvo vojenských konfliktov, rozvoj 
priemyslu smrtiacich zbraní. Tiež     
existujú miesta, kde vládne hlad 
a chudoba. „Preto padáme k nohám 

Kráľovnej pokoja a prosíme o pokoj“. 
Pápež svoju reč ukončil prosbou nasle-
dova ť  pozvania  Bože j  Matky 
„k modlitbe a pokániu“. 
  

 V mnohých svojich doku-
mentoch Pavol VI. pozýva      

veriacich k úcte Panny Márie, 
zasväteniu svojho života, 
k modlitbe Anjel Pána 
a modlitbe ruženca. 
 
 V deň svojej púte do Fatimy, 13. 

mája 1967 pápež datuje aj apoštolskú 
exhortáciu Signum Magnum. Na 

pamiatku 50. výročia zjavení a na spo-
mienku pápeža Pia XII., pozval 
všetkých synov a dcéry Cirkvi 

k osobnému zasväteniu sa Panne  
Márii. „Tento znak, napodobňovania 
príkladu Nebeskej Kráľovnej, je 
znakom plnohodnotnej detskej lásky, 
ktorý sa má v plnosti uskutočňovať 

v živote každého a usmerňovať život 
v službe Božej vôli.“ 

Zdroje:   Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu; - www.vatican.va;  - Der marianische Papst Paul VI. 
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PEŠO Z POĽSKA DO JERUZALEMA. ZA POKOJ 

 Dostať sa na akékoľvek miesto 
na Zemi je čoraz jednoduchšie. 

Konské záprahy 

dávno nahradili 

autá, autobusy, 
rýchle vlaky 

a lietadlá. Mohlo 

by sa zdať, že 

pešo dnes už 

necestuje nikto. 
Obča s  v šak 

c o l n í k o v 

prekvapia pút-

nici s batohmi 
a opálenými 

tvárami, ktorí 

hranice medzi 

štátmi doslova 

prekročia. 
 Pár dní pred 

Zoslaním Ducha 

Svätého prišiel 

do Medžugoria 
veselý Poliak 

Jacek Jelonek 

(47). Zastavil sa 

tu počas svojej 

tritisíc kilome-
t r o v  d l h e j  

pešej púte z Otyne do Jeruzalema. Pre 

niekoho nepredstaviteľnú vzdialenosť 

prekonáva s nevyliečiteľným optimiz-
mom. Svoje zážitky si nenecháva pre 

seba, ale delí sa o ne s celým svetom 

prostredníctvom stránky „Do Jerozo-

limy“ na sociálnej sieti. 

 
Nie jeho, ale Božia vôľa 

 

 Informatik na voľnej nohe sa po-

dieľa na prevádzkovaní stránky 
all4peace.net. Každý tam môže zapáliť 

virtuálnu sviečku a tento čin spojiť 

s modlitbou za mier. Za pokoj vo svete 
Jacek obetoval aj svoje púte. V roku 

2 0 1 2  i š i e l 

z Lúrd do    

Santiaga de 
C o m p o s t e l a , 

o dva roky 

neskôr z poľskej 

Čenstochove j 

do Ríma. Teraz 
p r v ý k r á t 

vykroči l  za 

hranice Európy. 

Je presvedčený, 
že cesta do Je-

ruzalema je viac 

Božia vôľa ako 

jeho vlastná. 

 „Keby to 
bol iba môj 

v ý m y s e l , 

manželka Marta 

b y  m a 
n e p u s t i l a , “ 

h o v o r í  s o 

smiechom. Je-

ruza l em s i 

vybral aj preto, 
l e bo  spo l u 

s Rímom a Santiagom de Compostela 

bol v stredoveku   najvýznamnejším 

pútnickým miestom. Nie div, veď 
túžba prejsť sa po cestách, ktorými 

kráčal Ježiš dodnes priťahuje ľudí 

z celého sveta. 

 Svoju púť Jacek začal 26. apríla, 

v stredu po Nedeli Božieho mi-
losrdenstva zo Sanktuária Matky 

Božej, Kráľovnej pokoja v Otyne. Do 

Jeruzalema by mal prísť 6. augusta 

vo sviatok Premenenia Pána. Spolu 
s manželkou, ktorá za ním priletí, sa 

potom letecky vrátia domov. Viac ako 

 

 Informatik Jacek svedčí o tom, že človek dokáže zvládnuť oveľa 

viac, ako si myslí. Po dvoch veľkých púťach vykročil až za hranice   
Európy. 
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tri mesiace trvajúce odlúčenie Jacek 

zvláda s pokojom, putovať sám sa 

nebojí. „Stretávam samých dobrých 

a ochotných ľudí,“ hovorí. Neraz mu 
spolu s jedlom a nápojmi poskytnú aj 

nocľah. 

 

Tri mesiace, dvanásť krajín 
 

 Jacek denne prejde približne 

tridsať kilometrov, počas nedelí 

menej, lebo tieto dni chce zasvätiť. So 

sebou nesie iba najnutnejšie veci – 
stan, plynový varič, pár kúskov 

oblečenia, karimatku, spací vak 

a niekoľko drobných vecí. Spolu so 

stravou a vodou jeho batoh váži okolo 
pätnásť kilogramov. Okrem záťaže ho 

potrápili aj otlaky na pätách. „Od 

Viedne, po prvých päťsto kilometroch, 

sa mi už kráča lepšie,“ dodáva 

s úsmevom. 
 Počas púte Jacek nevyužíva 

verejnú dopravu, ani stopovanie. 

Každý kilometer prešiel peši bez 

ohľadu na počasie. Prvé soboty 
v mesiaci zvykne chodiť na svätú 

spoveď. Zatiaľ sa mu darí absolvovať 

ju v poľštine. „Prvú májovú sobotu 

som bol v Brne, kde som stretol 

poľsky hovoriacich kňazov. Prvú 
sobotu v júni som sa vyspovedal 

v Medžugorí,“ hovorí spokojne. 

 Usmievavý pútnik zos ta l 

v Medžugorí tri dni. Prežil ich 
v spoločenstve Svetlo Máriino, aktívne 

sa zapájal do programu a ani tu    

nezabudol veľa fotiť a obohacovať 

svoju stránku na sociálnej sieti. Bos-

na a Hercegovina je po Poľsku, Českej 
republike, Rakúsku, Maďarsku,   

Slovinsku a Chorvátsku siedma   

krajina, ktorú navštívil. Z Medžugoria 

povedú jeho kroky do Čiernej Hory, 
Albánska, Grécka a Turecka. Svoju 

tretiu veľkú púť zavŕši vo Svätej zemi. 
 

Pripravilo Svetlo Máriino 
Foto: Jacek Jelonek 3x 
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PROGRAM 

28. FESTIVAL MLADÝCH  
 MEDZINÁRODNÉ MODLITBOVÉ 

STRETNUTIE MLADÝCH  

 
Medžugorie, 1. – 6. 08.2017. 

 

ABY VAŠA LÁSKA ČORAZ VIAC RÁSTLA 

 
 

„Modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pra-

vom poznaní a vo všestrannej skúsenosti...“ (Flp 1, 9) 

Utorok, 1. 8. 2017. 
18.00     Modlitba ruženca  

19.00     Slávnostné otvorenie Festivalu, 

sv. omša  
21.00 – 22.00  Adorácia  

 

Streda, 2. 8. 2017. 

06.00 – 06.40 Ruženec na Podbrde           
pri soche Panny Márie  
 

09.00    Modlitba, katechéza, svedectvá  

12.00    Anjel Pána  

             Pauza  
 

16.00    Svedectvá  

18.00    Modlitba ruženca  
19.00    Sv. omša  

20.30 – 21.30 Rozjímanie so sviečkami 

a modlitba pred krížom  

 

Štvrtok 3. 8. 2017. 

09.00    Modlitba, katechéza, svedectvá  

12.00     Anjel Pána  
             Pauza  
 

16.00     Svedectvá  

18.00     Modlitba ruženca  

19.00     Sv. omša  

20.30 – 21.30 Procesia so sochou Panny 
Márie a adorácia 

 

Piatok, 4. 8. 2017. 
09.00     Modlitba, katechéza, svedectvá  

12.00     Anjel Pána  

              Pauza  
 

16.00     Svedectvá komunity Cenacolo  

18.00     Modlitba ruženca  
19.00     Sv. omša  

21.15     Predstavenie komunity Cenacolo: 

VERÍM  

 

Sobota, 5. 8. 2017. 

09.00     Modlitba, katechéza, svedectvá 

12.00     Anjel Pána  
              Pauza  
 

16.00     Svedectvá  
18.00     Modlitba ruženca  

19.00     Sv. omša  

20.30 – 21.30   Adorácia  

21.30 – 22.00   MISIA: Rozlúčka s piesňou  

 

Nedeľa, 6. 8. 2017. 

Osobný výstup na Križevac  

05.00    Sv. omša na Križevci  
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Modlitbové skupiny SM 

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám               
poďakovať, že robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, 

preto sa, deti moje, modlite a radujte so mnou z každého srdca,                      
ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové                  

skupiny sú mocné a cez ne môžem, deti moje, vidieť, že Duch Svätý                   
pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“                                                                 

                                                                                  (25.06.2004) 

Naše modlitbové skupiny  

sa zvyčajne stretávajú raz za týždeň. 

Spoločne sa modlia ruženec na úmysly 

Panny Márie, čítajú Sväté písmo,  

modlia sa za potreby blížnych. 

 Stretnutie zakončia zasvätením  

sa Nepoškvrnenému Srdcu  

Panny Márie.  

Časopis vychádza od decembra 2004 každý  
mesiac potom, ako Panna Mária dá posolstvo  

25-teho v mesiaci. Časopis rozosielame  
cez internet, vychádza v slovenčine, ruštine,  

ukrajinčine, v litovskom, lotyšskom,  
anglickom  a nemeckom jazyku.  

 

• modliť sa tri ružence denne; 

• rozjímať evanjelium denne; 

• postiť sa v stredu a v piatok; 

• spovedať sa každý mesiac; 

• zúčastňovať sa na sv. omši; 

• často prijímať Eucharistiu, adorovať; 

• modliť sa za kňazov a zodpovedných v Cirkvi; 

• stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa; 

• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym. 

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 

      Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“  
sa spájame s modlitbovými skupinami v rôznych  

krajinách. Modlia sa s nami naši bratia a sestry na  
Slovensku, v Českej Republike, v Rusku, na Ukrajine,  
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Nemecku,  

Rumunsku, Indii, USA. 

  Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com   
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SM 

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY:

ČESKY: 

 
RUSKY:  

 
UKRAJINSKY:  

 

LOTYŠSKY: 

 

LITOVSKY: 

 
ANGLICKY

NEMECKY: 

 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

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

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

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

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

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

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

Webová stránka  

modlitbovej skupiny Svetlo Máriino 

 

http://www.svetlomariino.com/

