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„Drahé deti!  

Buďte modlitbou a odrazom Božej lásky pre všetkých tých,  

ktorí sú ďaleko od Boha a Božích prikázaní.  

Deti moje, buďte verní a rozhodní v obrátení.  

Pracujte na sebe, aby svätosť života bola pre vás pravdou.  

Modlitbou sa povzbudzujte v dobre,  

aby váš život na zemi bol príjemnejší.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

Foto: Radiopostaja MIR Medjugorje 
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BUĎTE MODLITBOU 

a bola natoľko sústredená že sa 

úplne rozplynula a prebývala 

v najvyšších krajoch kráľovstva 

nebeského“ (2Čel 5, FI 682). 

František sa stal modlitbou 

a je naozajstným učiteľom mod-

litby. Vyhľadával osamelé, skry-

té miesta, na ktorých sa 

v modlitbe stretal s Pánom.  

Evanjelista Marek píše: 

„Včasráno, hneď na úsvite, vstal 

a vyšiel von. Utiahol sa na pus-

té miesto a tam sa modlil“ (Mk , 

1, 35). Keď sa chcel Kristus 

modliť, zriekal spánku. To je aj 

pre nás poučenie a cesta 

k Pánovi. Aby naše kontakty 

Ak si spomenieme na posolstvo 

z minulého mesiaca, na výročie zjavení, Pan-

na Mária nás pozývala k hlbokej modlitbe. 

Najlepšia modlitba je úprimná modlitba. Je 

to modlitba, ktorá vychádza z pravdy nášho 

života a okamihu, ktorý žijeme. Vieme, ako  

Ježiš vedel v modlitbe zvelebovať nebeského 

Otca a ďakovať mu, ale tak isto sa v modlitbe 

i potil krvou v Getsemanskej záhrade. 

V tomto posolstve nás Panna Mária pozý-

va, aby sme boli modlitbou. Autor životopisu 

sv Františka Tomaš Čelanski, nazýva sv. 

Františka modlitbou. František „ modlitba“ – 

takto výslovne definoval svätca Toma Čelan-

ski. „Nielenže sa zdalo akoby sa modlil celým 

svojím bytím, ale akoby sa celý pretvoril 

v modlitbu. Jeho duša kypela horlivosťou 

 

 

Najlepšia modlitba je úprimná modlitba. Je to modlitba, ktorá 

vychádza z pravdy nášho života a okamihu, ktorý žijeme... 
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s ľuďmi boli plodné, musíme sa pred-

tým vedieť utiahnuť. Musíme si vážiť 

čas samoty vo svojom živote. Samota 

zohrávala veľmi veľkú úlohu aj 

v životoch svätých.  

Nám, súčasným kresťanom, ktorí 

sme nakazení prílišnou aktivitou sa 

zdá, že musíme zo seba viac dávať – 

ale čo máme, čo by sme dali? Môžeme 

si pomyslieť, že Kristus, ktorý bol tes-

ne spojený s Otcom, nepotreboval 

modlitbu. Ale aj tak to robil, aj za ce-

nu spánku. A vždy to tak bude. Ľudia 

vyhľadávajú tých, ktorí sa stretajú 

s Bohom v samote. Ak v našom živote 

niet sústredenosti a utiahnutia sa na 

modlitbu, ale len útek od ľudí do sveta 

svojich povinností vtedy sme iba 

v zajatí vlastného sebectva.   

Spýtaj sa: Koľko času venuješ 

modlitbe? Ktoré miesto patrí modlitbe 

na zozname tvojich najdôležitejších 

prác? Je na prvom mieste ako najdô-

ležitejšia alebo je niekde na konci tvo-

jich životných povinností? 

Odpovede na tieto otázky ti ukážu, 

čo je v tvojom živote dôležitejšie ako 

Boh.  

Mnohí sa sťažujú, ako ťažko si je 

nájsť čas na modlitbu v množstve kaž-

dodenných povinností. To čo máme 

radi, na to si vždy nájdeme čas. Len 

v modlitbe sa môžeme stať takými 

akými by sme mali byť a prijať to, čo 

by sme mohli dávať druhým. 

 

 Modlitba 

 Panna Mária, plná milosti, nauč 

nás vo svojom srdci zachovávať, roz-

mýšľať tak, ako si to vedela ty. Modli 

sa s nami i za nás, tak, ako si sa mod-

lila s apoštolmi očakávajúc Ježišovo 

prisľúbenie – Ducha Svätého. Ty si ne-

vesta Ducha Svätého, ty poznáš jeho 

silu a svetlo, ktoré potrebujeme. Ďaku-

jeme ti za všetky tie roky, počas kto-

rých nás povzbudzuješ a ukazuješ ces-

tu, na ktorej môžeme dostať milosti, 

ktoré nám Boh chce dať. Prosím ťa za 

všetkých tých, ktorí sa nachádzajú 

v otroctve vlastnej ľahostajnosti, du-

chovnej lenivosti a slepoty. Zaodej ich 

svojim materinským plášťom, aby našli 

východisko z otroctva, v ktorom niet 

hojnosti života, ktorý nám prisľúbil Je-

žiš. Amen.  

(páter Ljubo Kurtovič, OFM)  

 

Najlepšia  

modlitba je 

úprimná  

modlitba. Je to 

modlitba, ktorá 

vychádza 

z pravdy nášho 

života a okamihu, 

ktorý žijeme... 
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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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modlitbou. To je životný štýl. My 
si ho vyberáme. 

Žijeme v dobe, v ktorej sa 

zo dňa na deň viac a viac 
ponáhľame. Často počujeme: Nič 

nestíham, nemám čas na 
modlitbu. Život sa míňa a my sa 

dáme tak ľahko zlákať rytmom 
sveta. Srdce nemôžeme oklamať. 
Stvorení sme podľa iných pra-

vidiel. Nebo starostlivo sleduje 
každý náš krok a posiela na zem 

Máriu. 36 rokov jej zjavení v 
Medžugorí nám odznieva jej ma-

terinské volanie: „Problém nie je 

„Buďte modlitbou“ –  pozýva nás Mária a v 
jej škole to znamená premeniť sa na lásku. 

„Modlitba je láska, ktorá priťahuje druhých a 
robí vás mojimi apoštolmi. Apoštoli moji, vždy sa 

milujte navzájom, ale nadovšetko milujte môjho 
Syna. To je jediná cesta k spáse, k večnému 
životu. To je moja najmilšia modlitba, ktorá 

napĺňa moje srdce najkrajšou vôňou ruží“: 
hovorí nám Mária vo svojich posolstvách o 

modlitbe. 
Modlitba je kontakt s Bohom. A Boh je 

láska. Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh 
ostáva v ňom - píše sv. Ján apoštol. 

Keď sa budeme usilovať modliť sa srdcom, 

všetko ostatné k čomu nás dnes volá Mária sa 
stane prirodzeným následkom. Úprimnou 

modlitbou sa premeníme na lásku. V modlitbe 
sa stávame odrazom Božej lásky pre tých, ktorí 

sú ďaleko od Boha. Tak ako sa hovorí: S kým 
si, taký si. V modlitbe sme s láskou. 

Alebo sa povie – tento človek je stelesnená 

dobrota, tento človek je stelesnený obchodník, 
tento človek je stelesnený muzikant. Mária nás 

vedie k tomu, aby sme sa stali stelesnenou 

MODLITBA  A LÁSKA 

Fotо: Radiopostaja MIR Medjugorje 

 

 
 

V modlitbe  

sa stávame  

odrazom Božej  

lásky pre tých,  

ktorí sú ďaleko  

od Boha... 
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srdciach uvidí, koľko ste mali 
lásky“ (2.8.2014). 

Otázka rozhodnutia sa pre 
modlitbu je otázkou života a smr-
ti. Najsilnejší sme na kolenách. 

Len v modlitbe dostávame silu 
byť verní a rozhodní v obrátení, 

práce na sebe, túžime robiť dobre 
a stávame sa príjemnými ľuďmi. 

Modlitbou a láskou dosiahneme 
aj to, čo sa nám zdá ľudsky 
nemožné, učí nás Mária. 

Preto môžeme rozumieť, 
prečo je pozvanie k modlitbe jej 

najčastejším pozvaním. 
 
Modlitba: 

 
Mária, pomôž nám zastaviť 

sa, nachádzať čas na modlitbu. 
Uprostred hluku a zhonu pomôž 

nám poslúchnuť tvoje volanie, - 
teraz je čas na modlitbu, teraz nie 

je nič dôležitejšie ako modlitba. S 
tebou sa chceme stať modlitbou. 

Premieňaj nás Mária na 
maličkých, pokorných, skromných, 
tichých, aby mohla prostred-

níctvom nás víťaziť Božia láska. 
Amen. 

(Terézia Gažiová) 

nedostatok času na modlitbu, problém je láska. 
Ak máš niečo rád, máš na to čas; zastavte sa, 

život je krátky; obráťte sa; otvorte srdce; toto je 
čas pre vašu dušu; toto je čas milosti, kým som 
s vami, využite ho a povedzte - toto je čas pre 

moju dušu.“ 
S Máriou sa najjednoduchšie učí modlit-

ba srdcom. Ona rástla v škole Ježišovej 
modlitbe. Videla Ježiša stále zjednoteného s 

Otcom. Opakuje nám to, čo sama prežila: 
„Viem, že mnohým veciam nerozumiete, ako 

som ani ja všetkému nerozumela, čo mi môj 
Syn vysvetľoval, kým pri mne rástol, ale verila 
som mu a nasledovala som ho. O to prosím aj 

vás, aby ste mi verili a nasledovali ma. Ale, 
deti moje, nasledovať ma znamená milovať 

môjho Syna nadovšetko, milovať ho v každom 
človeku bez rozdielu. Aby ste to mohli, znovu 

vás pozývam k odriekaniu, modlitbe a pôstu. 
Pozývam vás, aby Eucharistia bola životom 
vašej duše. Buďte mojimi apoštolmi svetla, ktorí 

budú svetom šíriť lásku a milosrdenstvo. Deti 
moje, váš život je len okamih k večnému životu. 

A keď prídete pred môjho Syna, on vo vašich 

 
 

Modlitba je láska, ktorá  

priťahuje druhých a robí vás  

mojimi apoštolmi... 
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Deti moje, pracujte na sebe  

v tomto milostivom čase,  

v ktorom vám Boh  

dáva milosť, aby ste sa  

cez odriekanie a pozvanie  

k obráteniu stali ľuďmi 

 jasnej a vytrvalej viery  

a nádeje.  

(25.02.2017) 

 
 
 

 

Aj dnes vás pozývam  

k obráteniu. Príliš sa staráte  

o materiálne veci  

a málo o duchovné.  

Otvorte svoje srdcia  

a znovu viac pracujte  

na osobnom obrátení.                 

(25.04.2000) 

 
 
 

 

Milé deti, nie ste  

dostatočne svätí a  

nevyžarujete svätosť druhým,  

preto modlite sa, modlite sa,  

modlite sa a pracujte  

na osobnom obrátení, aby ste  

boli pre iných znakom  

Božej lásky.  

(25.08.2009) 

 

 

Nech sa vám modlitba  

stane potrebou, aby  

ste každý deň vzrastali  

vo svätosti. Milé deti, 

viac pracujte na svojom  

obrátení, lebo ste ďaleko.  

(25.03.2012) 

 

Foto: Freeimages.com/Joe Zlomek 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, , 05.08.2017.   

 

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

za všetkých duchovne ľahostajných, duchovne slepých                   

a zostročených  

  Drahé deti, z vôle nebeského Otca, ako matka toho, ktorý vás miluje, 

som tu s vami, aby som vám ho pomohla spoznať a nasledovať ho. Môj Syn 

vám zanechal odtlačky svojich stôp, aby ste ho mohli ľahšie nasledovať. Ne-

bojte sa. Nebuďte neistí, ja som s vami. Nedajte sa znechutiť, pretože treba 

veľa modlitby a obety za tých, ktorí sa nemodlia, nemilujú a nepoznajú môj-

ho Syna. Pomôžte im vidiac v nich svojich bratov.  Apoštoli mojej lásky načú-

vajte v sebe môj hlas, pocíťte moju materinskú lásku. Preto modlite sa: mod-

lite sa pracujúc, modlite sa darujúc, modlite sa láskou, modlite sa prácou i 

myšlienkami v mene môjho Syna. Čím viac lásky budete dávať, tým viac jej 

aj prijmete.  Láska prameniaca z lásky osvecuje svet. Vykúpenie je láska a 

láska nemá konca. Keď môj Syn znova príde na zem, bude vo vašich srd-

ciach hľadať lásku. Deti moje, veľa skutkov lásky pre vás urobil. Učím vás, 

aby ste ich videli, pochopili a ďakovali mu milujúc ho a vždy a znova odpúš-

ťajúc blížnym. Pretože milovať môjho Syna znamená odpúšťať. Môj Syn nie 

je milovaný, ak sa nemôže odpustiť blížnemu, ak nie je snaha pochopiť blíž-

neho, ak je súdený. Deti moje, načo vám je modlitba, ak nemilujete a neod-

púšťate. Ďakujem vám.  

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

 2. AUGUST 2017, MEDŽUGORIE, 

 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 



8  

 

POSTITE SA SRDCOM 

Boh na prvom mieste  

 Srdce človeka Boh stvoril pre seba a ono nemôže 
byť šťastné, ak Boh v ňom nie je na prvom mieste. Stačí, 

aby sa niekto spýtal, čo vplýva na jeho konkrétne rozh-
odnutia, a zistí, na ktorom mieste v jeho živote je Boh. 

Keď sa Boh stane kritériom všetkých rozhodnutí, 
všetkých činov, potom sa môže hovoriť, že Boh je v ňom 
na prvom mieste. 

  Tak to bolo v Ježišovom živote. 
Robil všetko a len to, čo bolo Otcovi po 

vôli. On je celkom v Otcovi a Otec 
v ňom. Slová, ktoré hovoril, nepovedal 
sám od seba, ale počul ich od Otca. 
Keď počas pôstu musel bojovať 
s pokušiteľom, všetko konal, aby pres-

lávil Otca, aby sa diabol klaňal Otcovi. 
Žil z jeho slova a nedovolil pokúšať 
Otca. A keď prežíval smrteľný zápas 
v Getsemanskej záhrade, celkom sa 
podrobil Otcovej vôli a na kríži od-

ovzdal svojho ducha do Otcových rúk. 
Bohu patrí prvé miesto v srdci človeka 
v každom okamihu života. 

  
 Ak človek zostane len pri modlit-

be, ľahko sa môže do ducha modlitby 
a modlitebného úmyslu votrieť sebect-
vo a pýcha. Hoci sa hovorí: „Otče, buď 
tvoja vôľa, “ ale očakáva sa, aby bolo 
tak, ako my chceme. Preto sa človeku, 
ktorý sa modlí, ľahko stane, že Božiu 

lásku, milosrdenstvo a dobrotu meria 
podľa toho, čo dostal, alebo nezískal 
z toho, za čo sa modlil. Takto celý 
modlitebný život sa môže stať zá-
pasom medzi vôľou človeka a Božou 

vôľou. 
  
 Preto nie je prehnané, ak povie-

me, že naša modlitba môže byť aj bez-
božná, teda, že nehľadáme ani Boha, 

ani jeho vôľu, ani jeho lásku, ani jeho 
kráľovstvo, ale hľadáme ho iba 
natoľko, nakoľko nám môže niečo dať. 
Preto nás Ježiš upozorňuje, aby sme 

najprv hľadali Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť, a to ostatné sa nám 

pridá (porov. Mt 6, 26-34). Ak ne-
poslúchneme Ježiša, budeme sa 
modliť podnietení svojimi potrebami, 
a keď nám ich Boh nedá, odvrátime sa 
od neho sklamaní, že nám nedal to, čo 

sme žiadali. 
  
 Kto však prijme výzvu a začne sa 

modliť a žiť o chlebe (čo prakticky zna-
mená: kto počas života o chlebe dva 

dni zanecháva iné veci), ten si oslo-
bodí srdce od sebectva a pýchy, od 
pripútanosti k svojim želaniam 
a chúťkam, od nezdravej závislosti na 
materiálnych veciach, na sebe 

a iných. Tak sa Bohu otvára priestor, 
aby mohol zaujať prvé miesto v srdci 
človeka. Boh nezaujme srdce, aby ho 
zotročil, ale aby ho oslobodil, aby mu 
bol svetlom, cestou, pravdou, životom, 
pokojom, láskou, aby mu bol všetkým. 

  
 Pôstom a modlitbou sa človek 

oslobodzuje a stáva sa spôsobilým žiť 
životom dôstojným človeka. Treba 
dávať veľký pozor a nikdy nezabúdať, 

že práve tento rast slobody je aj me-
radlom pre pôst a modlitbu. To si tre-
ba vždy pamätať, skúmať sa 
a neuspokojiť sa len vyratúvaním dní, 
keď sme sa postili, ani množstvom 

modlitieb, ktoré sme odriekali. Ježišov 
život a pripodobňovanie sa k nemu 
zostávajú jediným a hlavným krité-
riom. V slobode, ktorá rastie pôstom 
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a modlitbou, aj po pôste sa stane 
citlivejším k vlastnému vzťahu voči 

sebe, voči druhým aj k materiálnym 
veciam. 

  
 Ľahko pocítime, ak sa nám pôst 

a modlitba krútia v začarovanom kru-

hu neslobody, pretože vtedy bude pre 
nás pôst len nepríjemným odriekaním 
sa príjemných vecí, a modlitba 
odriekaním sa voľného času, 
a budeme mať pocit, že modlením 

strácame čas. 
  
 Som presvedčený, že človek nie 

je schopný zriekať sa, ale je schopný 
zamieňať. Pôstom a modlitbou sa 

odhaľuje to, čo je lepšie, a ľahko sa 
zanecháva to, čo nie je dobré alebo 
menej dobré. Preto na životné 
skúsenosti svätých a mystikov vôbec 
nesmieme pozerať z hľadiska 
odriekania sa, ale zámeny. To znie 

nepríjemne pre nás, „normálnych“ 
kresťanov, že sa niekto zriekol rodiny, 
majetku, všetkého, ak nevidíme, že sa 
to zamenilo za lepšie. Preto je stále 
menej kresťanov pripravených 

radikálne nasledovať Ježiša: nevidia 
zámenu za to, čoho sa zriekajú 
a o čom Ježiš sám hovoril (porov. Mk 
10, 38). 

  

 Ak sa v kňazskom a rehoľnom 
živote praktizuje zriekanie, ale 
nepríde to „stonásobné“, čo je v sľube, 
vtedy sa stráca zmysel života 
i poriadok, zotrváva sa v hneve 

a nervozite, život zostáva prázdny 
a stále viac sa vyskytujú ozajstné tra-
gédie u tých, ktorí majú ohlasovať ra-
dostnú zvesť! 

  
 Preto každý kresťan, a najmä 

kňaz a rehoľník, musí sa postiť 
a modliť, lebo s pôstom a modlitbou 
vniká do tajomstva Božieho kráľovst-
va a Božej lásky a stáva sa človekom 
podobným Kristovi, schopným obeto-

vať svoj život za iných! 

 

Foto: Archiv Svietlo  Máriino 

 
 

Texty o tichu  

 

 

 Čím bližšie sme k Bohu, tým 

skúpejšie budú naše slová. Ak použí-

vame mnoho slov, namiesto toho, 

aby sme sa klaňali, namiesto úcty, 

namiesto toho, aby sme plní bázlivej 

úcty padli na kolená, zostaneme ďa-

leko od Boha. Čím sme bližšie 

k Bohu, tým je tichšie. A začína sa 

mlčanie. Vtedy prestanú aj otázky: 

vtedy sme pri Bohu.  

 

Dionýzius Areopagita  
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 Biskup v bielom pod materinskou 

ochranou Panny Márie 

 „...Anjel s ohnivým mečom v ľavej 

ruke a pravou rukou ukazoval na zem 
a kričal: Kajajte sa...“ Zem pred jeho 

plameňom ochraňovalo veľkolepé svet-

lo vyžarujúce z pravej ruky Panny Má-

rie... 
 V nekonečnom jasnom Božom 

svetle, akoby v odraze zrkadla, sme 

uvideli biskupa oblečeného v bielom, 

akoby Svätého Otca... Prechádzajúc 

ruinami mesta, trpiac bolesťou 
a zármutkom, modliac sa za duše za-

bitých ležiacich na uliciach, vystupo-

val na vrchol vysokej hory, kde stál 

veľký neotesaný kríž. Kľačiac pred krí-
žom bol zabitý skupinou vojakov 

a spolu s ním aj množstvo iných veria-

cich. A dvaja anjeli pri kríži zbierali do 

krištáľových kalichov  kvapky krvi 

mučeníkov a kropili nimi duše na 
ceste k Bohu...“ Približne takto znie 

obsah tretieho fatimského tajomstva.  

 13. júla, presne pred sto rokmi, 

Panna Mária zjavila fatimským deťom 
toto tajomstvo. V roku 1957 bolo ta-

jomstvo odovzdané Vatikánu a dlho sa 

držalo v tajnosti.  

 13. mája 1981, presne na výročie 

fatimských zjavení, o 17.15 hodine, 
keď sa viac ako 40 tisíc veriacich zhro-

maždilo na Námestí sv. Petra a pápež 

Ján Pavol II. pomaly prechádzal 

v papamobile pomedzi veriacich, za-
zneli štyri výstrely a pápež sa spustil 

 

PÁPEŽ JÁN PAVOL II: BISKUP V BIELOM                                     

POD MATERINSKOU OCHRANOU PANNY MÁRIE 

 
Jeden krok späť so Svätými Otcami 

Изображение третьей Фатимской тайны, следуя инструкциям сестры Луции. Автор: архитектор Хулио Гил. 

Взято из книги: «Воспоминания сестры Луции».  
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na sedadlo papamobilu. Na jeho život 

bol spáchaný atentát. Dav a polícia 

hneď zadržali 23. ročného Ali Akču. 

Viac ako 5 hodín traja chirurgovia bo-
jovali o život Svätého Otca a on zázrač-

ne prežil. Neskôr, keď pápež navštívil 

odsúdenca vo väzení, odpustil mu, ale 

Ali nemohol uveriť, že ostal nažive. 
„Jedna ruka stlačila spúšť, druhá ma 

ochránila pred výstrelom“ – Pápež bol 

úplne presvedčený, že ho v ten deň 

ochránila Panna Mária fatimská.  

 Jednoduchý erb v modrej farbe 
s krížom a písmenom M – tieto znaky 

nového pápeža, zvoleného 16. októbra 

1978 označovali začiatok novej cesty 

v histórii Cirkvi, v nádeji a dôvere 
Panne Márii, Božej Matke a Matke 

Cirkvi. „V týchto znepokojujúcich 

a ťažkých časoch musíme sa so 

synovskou odovzdanosťou 

v myšlienkach obrátiť k Presvätej 
Panne Márii v Kristovom tajom-

stve a zopakovať tieto slová: Totus 

Tuus (Celý Tvoj)“ -  toto pozvanie 

p r e d n i e s o l  S v ä t ý  O t e c 
v nasledujúci deň po jeho zvolení 

počas Urbi et Orbi. Bude ho niesť 

po celom svete na všetkých svojich 

cestách a púťach posväcujúc tak kraji-

ny a národy Srdcu Panny Márie. Pápež 
nevynechal ani jednu príležitosť, žeby 

učil veriacich nasledovať Krista podľa 

Máriinho príkladu, aby poukázal na 

nevyhnutnosť mariánskej úcty 
v súčasnej Cirkvi. Každý svoj list, en-

cykliku ukončuje rozjímaním o Márii.  

 Jeho misia bola aj hlboko spojená 

s tajomstvom fatimskej Panny Márie. 

Na výročie atentátu povedal: „S dôve-
rou vám musím povedať niečo dôleži-

té: už dávno som chcel prísť do Fati-

my... ale keď pred rokom došlo 

k atentátu na Námestí sv. Petra, keď 
som sa vrátil k vedomiu, moje myš-

lienky sa začali sústreďovať na túto 

svätyňu, aby som poďakoval Srdcu 

Matky Božej...“ 

 Nasledujúce slová pápež prednie-

sol na jednej z generálnych audiencií: 

„Znovu som sa stal Máriiným dlžní-

kom a taktiež všetkých svätých ... Vo 
všetkom, čo sa stalo práve v tento deň, 

cítil som neobyčajnú materinskú sta-

rostlivosť, ktorá sa zdala byť silnejšia 

než smrteľná guľka...“ 
 V roku 2000 pápež Ján Pavol II. 

poprosil Luciu, aby v liste podrobne 

rozpísala tretie tajomstvo. O tomto, ale 

aj o súčasnom výklade tretieho tajom-

stva budeme písať v ďalších článkoch.  
 Pred 100 rokmi, 19. augusta sa 

zjavila Panna Mária a prosila deti: 

„Modlite sa, veľa sa modlite 

a prinášajte obety za hriešnikov, pre-

tože veľa duší prichádza do pekla, pre-

tože sa za ne nikto nemodlí 
a neprináša obety.“  

 V jednom vyhlásení o pôvode fa-

timského tajomstva pápež Ján Pavol 

II. povedal: „Chcete, aby som vám po-
vedal tajomstvo? Potom to už nebude 

tajomstvo. Veľa sa modlite, každý deň 

sa modlite ruženec!“ 

 „Ruženec je mojou najobľúbenej-

šou modlitbou. Je taká nádherná! Je 
nádherná vo svojej jednoduchosti 

a hĺbke. V nej opakujeme veľké slová, 

ktoré Panna Mária počula od archan-

jela a Alžbety. Práve cez tieto jednodu-
ché slová „Zdravas, Mária“ duša začí-

na chápať tajomstvo Ježišovho života. 

Z hĺbky svojho srdca vás pozývam 

k modlitbe ruženca...“ 

Zdroje:   Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu; - www.vatican.va; 

 

 

„Ruženec je mojou  

najobľúbenejšou modlitbou! 

Z hĺbky svojho srdca  

vás pozývam  

k modlitbe ruženca...“ 

 

Ján Pavol II. 
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JA SOM VTEDY STRETOL BOHA... 

Moje meno je Andrej, pochádzam 

z Liptovských Sliačov a skončil som 

štvrtý ročník v kňazskom seminári.  

Práve som v Medžugorí už pár 

dní,  aby  som prež i l  krásne 

spoločenstvo na seminári pre kňazov, 

ale hlavne sa naučil nové veci. Je 

pravdou, že tie veci nie sú až tak nové, 

ale pre mňa vo veľkej miere sú. Chcem 

sa učiť ako nemať strach, hľadieť, aby 

som videl a počúvať, aby som počul 

a hlavne, aby som sa naučil milovať... 

A teraz trochu o tom, ako Boh koná v 

mojom živote.  

Boh ma ku vstupu do seminára 

povolal v trochu netypickej situácií. 

Moje povolanie sa zrodilo v rozpadáva-

júcej sa rodine, pri otcovi, ktorý v tej 

dobe dosť veľa pil. Naša rodina nemala 

s Bohom veľa spoločného, ale Boh 

dáva pučať kvetom aj v zemi, na ktorú 

nie vždy svieti slnko. Jemu stačí veľmi 

málo, až priam nič. A také nič som bol 

aj ja. Určite si viete predstaviť 17 

ročného chlapca bez veľkých morá-

lnych zásad s piercingom v obočí, s 

cigaretou v ruke a ostatným, čo je s 

tým spojené. Samozrejme rodičom nič 

nezazlievam, snažili sa mi vštepiť veľa 

dobra, čo zasa oni prijali od svojich 

rodičov.  

Keď som pracoval ešte ako 

čašník, prišli sa ku nám ubytovať 

ľudia, z vtedy mne neznámeho 

mládežníckeho spoločenstva. Keď sa 

navečerali, spýtali sa ma, či sa môžu 

spoločne pomodliť. Súhlasil som.  

Nikdy predtým som takú modlit-

bu ešte nevidel. Modlili sa tak, ako ke-

by oproti ním niekto konkrétny stál a 

ja som tomu vôbec nerozumel, poriad-

ne ma to rozhodilo. Spýtali sa ma, či 

sa môžu za mňa modliť, ale ja som 

nechcel. Oni ďalej pokračovali vo svo-

jej modlitbe.  

Tak neisto si pamätám, že hovori-

li niečo o Duchu Svätom a vtedy sa v 

mojom živote všetko pohlo.  

Ja som vtedy stretol Boha!!! 

Neviem presne opísať, čo som vtedy 

cítil, len viem, že to bolo spojenie 

lásky, nehy a vďačnosti v jednom. Tak 

ako keď stretnete najlepšieho priateľa, 

ktorý bol dlhý čas odcestovaný a veľmi 

dobre ho poznáte a on pozná vás a 

zrazu sa s ním stretnete. Je to chvíľa, 



ktorá sa ťažko opisuje. Boh, ktorý mi 

bol tak vzdialený, zrazu mi bol 

neskutočne blízko. Vtedy som nerobil 

nič, len som plakal a užíval si ten mo-

ment. Zrazu som bol iný. Bol som 

nový. Môj život dostal zmysel a ja som 

to chcel každému povedať.  

V tej dobe po ,,stretnutí" s Bohom 

sa mi veľmi páčilo jedno dievča, a 

niekto mi raz povedal:  

,,Choď do Medžugoria, tam sa 

zjavuje Panna Mária a tam si to dievča 

určite vymodlíš.“ 

Neprešiel dlhý čas a ja som sa 

ocitol v Medžugorí. Stretol som sa tam 

s jedným kňazom a všetko som mu 

chcel vyrozprávať – ako sa mi to dievča 

veľmi páči, aká je milá, ako sa za ňu 

modlím... a jeho odpoveď na to bolo: 

,,Andrej, a nechcel by si ísť do semi-

nára?“. Mňa sa to dotklo. Tak ja si tu 

vylievam srdce a on sa spýta úplne „od 

veci“, ale zároveň sa vo mne niečo ro-

zohrialo. Ešte väčšmi moja slabá viera 

rástla. Po pár dňoch, ako som  sa 

vrátil z Medžugoria, sme sa s tým die-

včaťom dali dokopy a začali sme spolu 

chodiť. Bol to môj prvý čistý vzťah a 

bol veľmi pekný. Boh mi skrze neho 

ukazoval čo všetko pekné môžem vy-

budovať, ale niekde akoby stále znela 

tá otázka: ,,Andrej nechcel by si ísť do 

seminára?".  

Ako čas išiel, vo mne sa viac a 

viac rozhárala túžba po kňazstve, až 

nakoniec som sa rozhodol pre semi-

nár. Bolo mi ľúto toho dievčaťa, lebo 

prežívala veľký smútok a mne smútok 

z rozchodu naplnila radosť z 

povolania, bolo to odo mňa dosť se-

becké a teraz by som rozchod pripravil 

trochu inak.  

A od tej doby sa vo mne povolanie 

ku kňazstvu ešte viac posilňovalo. Na 

tejto ceste mi Boh pomáha skrze mo-

jich priateľov, bohoslovcov a hlavne 

kňazov, ktorí mi veria a mnoho mi do 

života dali. Veľa vecí sa u nás v rodine 

zmenilo, otec prestal piť, sestra poz-

náva a hľadá pravdu a ja verím, že 

veľmi veľa sa toho ešte zmení. Boh 

svojou prítomnosťou dokáže aj z blata 

zdvihnúť našu hodnotu a robí z nás to 

najčírejšie zlato. Prosím modlite sa za 

mňa. 

Andrej, Slovensko 
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Medzinárodné semináre 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 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/

