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  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

 25. JÚLA 2018, MEDŽUGORIE  

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

August/2018 

„Drahé deti!  

Boh ma pozval, aby som vás viedla k nemu,  

pretože on je vaša sila. Preto vás pozývam,  

aby ste sa k nemu modlili, v neho dôverovali,  

pretože on je vaše útočisko pred každým zlom,  

ktoré striehne a odnáša duše ďaleko od milosti a radosti, 

ku ktorým ste všetci pozvaní. Deti moje, žite raj tu na zemi, 

aby vám bolo dobre a Božie prikázania nech sú pre vás 

svetlom na vašej ceste. Som s vami a všetkých vás milujem 

svojou materinskou láskou. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

V  T O MT O              

Č Í S L E   

N Á J D ET E . . .  



2  

Ф
о

т
о

: 
А

р
х
и

в
 С

М
  

 

 

 

 

Ф
о

т
о

: 
А

р
х
и

в
 С

М
  

svojej matke slovami: „Hľa, tvoja 
matka!“ Od toho okamihu sa Má-

ria stala našou matkou, matkou, 
ktorá nás vedie k Bohu. Ona mô-
že a chce viesť všetkých, ktorí sa 
jej zveria a utiekajú sa k nej. 
Apoštol Ján je prvý, ktorý si ju 
berie k sebe, do svojho domu, do 

svojho života. Aj my si musíme 
vziať k sebe Máriu, lebo iba tak si 
môžeme byť istí, že prídeme 
k Bohu a budeme uchránení od 
každého zla. V jednom zo svojich 
posolstiev nám hovorí: „Drahé de-

ti, potrebujem vaše modlitby 
a vaše ÁNO.“ 

 To, nakoľko patríme Márii sa 
prejavuje v  synovskej dôvere jej 
slovám a pozvaniam. Keď sa ve-
riaci synovsky zveruje Márii, 

„berie si ju k sebe“ a vovádza ju 
do celého priestoru svojho vnú-
torného života. Život každého 
kresťana by mal byť preniknutý 
Máriou. Hlavnou črtou Máriinho 
správania je skutočnosť, že žije 

pre druhých. Nič v nej nie je súk-
romné, všetko je k dispozícii dru-

hým.  
 Boh pozval Máriu, aby sa sta-

la matkou jeho Syna Ježiša. 

...Stane sa živým  

chrámom, v ktorom  

bude prebývať   

Emanuel... 

 

Panna Mária začína svoje 

posolstvo slovami: „Boh ma po-
zval...“ Boh predurčil Máriu už 
od počatia v lone jej matky An-
ny. Osobitným spôsobom ju po-
zval prostredníctvom archanjela 
Gabriela v Nazarete. To stretnu-

tie Márie a anjela je krátkym 
zhrnutím Máriinho života, jej 
vlastností a jej vznešenosti. Až 
do chvíle zvestovania nám   
evanjelisti o nej nič nehovoria – 
kto je, odkiaľ pochádza, aká je 

jej duša, jej bytie. V anjelových 
slovách sa Mária zrazu zaskvie 
vo svojej veľkosti a dôstojnosti. 
Je nám odhalená jej minulosť 
i jej budúcnosť – to kým bola pri 
svojom počatí i to, kým sa stane 

po svojej smrti, jej účasť 
v dejinách spásy.  

 „Zdravas‘, milosti plná, Pán 
s tebou!“ Tieto slová anjela Gab-
riela vyjadrujú celú hĺbku 
a svetlo, ktoré je prítomné v jej 

bytí. Mária je milosti plná, Pán 
je s ňou, je požehnaná, pretože 
uverila a súhlasila s Božím po-
zvaním. Jej lono príjme samot-
ného Božieho Syna. Stane sa ži-
vým chrámom, v ktorom bude 

prebývať Emanuel. Mária vyjadrí 
svoj súhlas radostne a vedome, 
vo viere a poslušnosti Bohu: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa 
mi stane podľa tvojho slova.“ 
Mária sa stala skutočným chrá-

mom Ducha Svätého a teraz sa 
stáva aj chrámom Božieho Syna.  

 Kým Ježiš visel na kríži, 
myslel na nás a odovzdal nás 

BOH MA POZVAL, ABY SOM VÁS VIEDLA K NEMU 
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Zmyslom Máriinho materstva 
je privádzať Božie deti 

k novému životu do konca 
sveta. Matka pozýva, opaku-
je, neunavuje sa, trpí, odpúš-
ťa a miluje. Počas celých Cir-
kevných dejín to robí neú-
navne, čo potvrdzuje aj dĺžka 

jej zjavení v Medžugorí. Boh 
nás skrze Máriu pozýva, aby 
sme počuli a odovzdali sa jej 
hlasu, ktorý sa nevyhráža, 
ale s materinskou láskavos-
ťou a trpezlivosťou opakuje, 

aby sme napokon odkryli 
útočište a prameň života, 
ktorý je v Bohu.  

 
 
Modlitba 

 Matka Mária, chcem ti za-
svätiť všetko, čo som ti ešte 
nezasvätil, čo som ti ešte ne-
dal, vezmi to všetko, prosím 
ťa, ó, Matka. Dotkni sa, očisti 
a zmocni sa toho, čo sa ťa vo 

mne ešte bojí a čo si            
neuvedomujem. Chcem ťa 
vziať k sebe, do najhlbšej inti-
mity svojho bytia. Vstúp do 
hĺbky môjho srdca a duše, ty 
Nepoškvrnená a plná milosti, 

na to hlboké miesto, ktoré ne-
môžem bez teba navštíviť. 
Matka Božia, buď mojou mat-
kou. Ty, ktorá si najčistejšia 
zo všetkých, zahaľ ma sebou, 
tak ako ťa zatienil Duch Svä-

tý, ty prečistá, presvätá 
a nepoškvrnená Matka. 
Amen. 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 
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DÔVERUJTE V BOHA 

Foto: archív SM 

V jednom z nedávnych posol-
stiev nám Panna Mária znovu opa-
kuje, prečo prichádza: „Keď sa na 
zemi vytráca láska, keď sa nenachá-
dza cesta spásy, ja, Matka, prichá-
dzam, aby som vám pomohla spo-
znať pravú vieru – živú a hlbokú – 
aby som vám pomohla pravdivo mi-
lovať.“  

Svet sa nachádza v zápase do-
bra a zla. Naozaj pozorujeme to, 
o čom hovorí Mária – zlo striehne 
a odvádza duše ďaleko od milosti 
a skutočnej radosti. 

Niekedy sme svedkami až dra-
matických následkov a čítame o tom 
v denných čiernych kronikách. 

Mária nás vedie k Bohu. „Kde je 
Mária doma tam satan nemôže vstú-
piť. Kde je matka nepokoj nemôže 
mať prevahu, tam  niet strachu. Má-
ria je bezpečná archa uprostred po-
topy.“- hovorí Svätý Otec František.  

Máriine posolstvá sú ako do-
pravné značky na ceste k Bohu.  

Dopravným značkám veríme. 
A ak ich dodržiavame jazda je bez-
pečná. Veríme, že Mária nám ukazu-
je správny smer a prevedie nás aj cez 
tie najnebezpečnejšie úseky domov 
do neba. 

Žiť jej posolstvá znamená i vidieť 
zázraky ako v evanjeliu. 

Nič nové nám nehovorí ani 
v dnešnom posolstve. Opakuje nám 
Ježišove učenie svojimi materinský-
mi slovami. 

Učí nás veriť v Boha, ktorý je 
naša sila, žiť jeho prikázania. Tak 
ako to opakoval Ježiš svojim učení-
kom i ľuďom, ktorých stretal. „Tvoja 
viera ťa uzdravila; neboj sa len ver; 
nech sa ti stane tak ako si uveril; ke-
by ste mali vieru ako horčičné zrnko, 
mohli by ste hory prenášať...“ 

Pripomeňme si, čo nám Panna 
Mária hovorí o viere: 

„Znovu vás pozývam k viere. Mo-
je materinské srdce túži po tom, aby 
vaše srdce bolo otvorené, aby mu 
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Школа Марии nакая  

простая и ясная. Работать 

над своим обращением  

вместе с Ней означает 

перестать делать зло, а 

начать делать добро... 
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Veríme, že Mária nám ukazuje správny smer 

a prevedie nás aj cez tie najnebezpečnejšie úseky  

domov do neba. 

„S ním je všetko ľahšie. I bolesť 
prežívaná s ním je ľahšia, pretože 
existuje viera. Viera pomáha v boles-
ti a bolesť bez viery privádza do zú-
falstva. Prežívaná, Bohu obetovaná 
bolesť pozdvihuje“ (2.3.2018). 

 
 
Modlime sa: 

 
Ukrytí v tvojom srdci Mária cíti-

me sa v bezpečí. Úplne sa ti odovzdá-
vame, zvlášť v tých chvíľach, keď sa 
nás zmocňuje strach, pochybnosti, 
keď nenachádzame východisko, príď 
nám na pomoc. S tebou prosíme o dar 
pevnej viery a dôvery v Boha. Ďaku-
jeme ti, že nám neustále opakuješ 
svoje vyznanie – milujem vás 
a s vami som. S tebou prosíme za 
tých, ktorí o tom nevedia. Amen. 

 
 (Terézia Gažiová) 

mohlo povedať: „Ver!“ Deti mo-
je, viera je to jediné, čo vám v ži-
votných skúškach dá si-
lu“ (2.10.2008). 

„Hľadiac na vás s nežnosťou, 
cítim nesmiernu lásku, ktorá ma 
posilňuje v mojej túžbe priviesť 
vás k pevnej viere. Pev-
ná viera vám dá radosť a poteše-
nie na zemi a nakoniec stretnutie 
s mojím Synom“ (2.7.2015). 

„Poznám vás, poznám vaše 
bolesti a smútky, pretože i ja som 
v tichosti trpela. Moja viera mi dá-
vala lásku a nádej“ (2.2.2016). 

„Deti moje, vo svojom pozem-
skom živote nasledujte môj prí-
klad. Môj život bol bolesť, mlčanie 
a nesmierna viera a dôvera v ne-
beského Otca. Nič nie je náhodné 
– ani bolesť, ani radosť, ani utrpe-
nie, ani láska. Všetko sú to milos-
ti, ktoré vám udeľuje môj Syn a 
ktoré vás vedú do večného živo-
ta“ (2.9.2016). 

Foto: Radiopostaja Mir Medjugorje 
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Žite Božie prikázania  

„Modlite sa, deti moje, a žite 
Božie prikázania, aby vám 
bo lo  dobre  n a ze -
mi.“ (25.6.2016) 
 
 
 „V tomto milostivom čase 
všetkých vás pozývam, aby 
ste sa otvorili a žili prikáza-
nia, ktoré vám Boh dal, aby 
vás viedli prostredníctvom 
sviatostí na ceste obráte-
nia.“ (25.2.2018) 
 
„Ja som váš pokoj, žite moje 
prikázania.“ (25.12.2012) 

„Deti moje, v láske voči       
môjmu Nepoškvrnenému srd-
cu milujte Boha nadovšetko 
a žite jeho prikázania. Tak 
váš život bude mať zmysel 
a na zemi zavládne po-
koj.“ (25.5.2010) 
 
 
„Deti moje, v pokore srdca sa 
vráťte k Bohu a jeho prikáza-
niam, aby ste z celého srdca 
mohli povedať: ako na nebi 
tak i na zemi.“ (25.1.2016) 
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Každú prvú sobotu v mesiaci sa duchovne spájame a darujeme  

tento deň Panne Márii za uskutočnenie jej plánov a víťazstvo  

jej Nepoškvrneného srdca. 

 

Ďakujeme vám za spoločnú modlitbu :) 

 
 

NAŠE SPOLOČNÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE SA USKUTOČNÍ  

V SOBOTU, 04.08.2018.   

V TENTO MESIAC SA BUDEME MODLIŤ 

ZA VŠETKÝCH, KTORÍ SA VZDIALILI OD BOHA A BOŽEJ MILOSTI. 

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,                                            

2. augusta 2018,                                                                                      

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú  

„Drahé deti!                                                                                                

Materinskou láskou vás pozývam, aby ste otvorili srdcia pokoju,                  

aby ste otvorili srdcia môjmu Synovi, aby vo vašich srdciach spievala 

láska k môjmu Synovi, pretože len z tej lásky prichádza pokoj do duše. 

Deti moje, viem, že máte dobrotu, viem, že máte lásku – milosrdnú 

lásku. Ale veľa mojich detí má ešte zatvorené srdcia.                                  

Myslia si, že môžu konať bez toho, aby svoje myšlienky upriamili na 

nebeského Otca, ktorý osvecuje, na môjho Syna, ktorý je vždy znovu 

s vami v Eucharistii a chce vás počúvať. Deti moje,                                      

prečo s ním nerozprávate? Život každého z vás je dôležitý 

a drahocenný, pretože je darom nebeského Otca pre večnosť.                       

Preto, nikdy nezabudnite ďakovať, rozprávajte s ním.                                   

Viem, deti moje, že to, čo príde potom, je pre vás neznáme,                               

ale keď príde to vaše potom, dostanete všetky svoje odpovede.                

Moja materinská láska si želá, aby ste boli pripravení. Deti moje, 

svojim životom vkladajte dobré pocity do sŕdc ľudí, ktorých stretáte – 

pocity pokoja, dobroty, lásky a odpustenia. V modlitbe načúvajte,         

čo vám môj Syn hovorí a podľa toho konajte. Znovu vás pozývam 

k modlitbe za vašich pastierov, za tých, ktorých pozval môj Syn. 

Pamätajte, že potrebujú modlitbu a lásku.                                                      

Ďakujem vám.“  

7  
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Panna Mária pozýva 

 

„Chcela by som, aby sa ľudia v týchto dňoch modlili so mnou,  
a to v čo najväčšom počte. Nech sa v stredu a v piatok prísne 

postia, nech sa každý deň modlia aspoň ruženec: radostný, bo-
lestný a slávnostný“’ 

(Posolstvo zo 14. augusta 1984). 

MODLITBA V DŇOCH PÔSTU 

 Modlitba na začiatok pôstu 

 Pane Bože, Stvoriteľ celého sveta aj 

môj Stvoriteľ! Dnes ti ďakujem, že si tak 

nádherne usporiadal svet. Vďaka ti, že si 

dal plodnosť matke zemi a ona nás živí 

všelijakými plodmi. Vďaka ti za jedlo, 

ktoré sa pripravuje z plodov zeme. Otče, 

radujem sa všetkému, čo si stvoril, teším 

sa dnes zo všetkých plodov a ďakujem ti. 

Vďaka ti, že potrebujeme každodenný 

chlieb a že nám treba každodenný nápoj. 

 Otče, vďaka ti, že si stvoril aj môj 

organizmus, aby mohol užívať plody ze-

me, tak sa rozvíjať a tebe slúžiť. Vďaka ti, 

Otče, za všetkých, ktorí svojou prácou 

tvoria nové možnosti pre život na zemi. 

Vďaka ti za tých, ktorí majú veľa 

a dávajú iným. Vďaka ti za všetkých, čo 

sú hladní po nebeskom chlebe, kým jedia 

tento pozemský. Otče, vďaka ti za tých, 

čo nemajú dnes jedlo, lebo som 

presvedčený, že im pošleš pomoc po do-

brých ľuďoch! 

 Otče, dnes sa rozhodujem postiť sa. 

Tým nepohŕdam tvojimi plodmi, ani sa 

ich nezriekam, len ich chcem znova obja-

viť. Rozhodujem sa pre pôst, veď postili 

sa aj tvoji proroci, postil sa tvoj Syn Ježiš 

Kristus, jeho apoštoli a učeníci. Zvlášť sa 

rozhodujem pre pôst, lebo postila sa aj 

tvoja služobnica Mária, Matka Božia. Ona 

ma pozvala, aby som sa postil: 

 „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby 

ste sa začali postiť zo srdca. Veľa ľudí sa 

postí, ale len preto, že sa všetci postia. 

Stalo sa to zvykom, ktorý by nikto 

nechcel prerušiť. Prosím farnosť, aby sa 

postila z vďačnosti, že Boh mi dovolil, 

aby som zostala dlhšie v tejto farnosti. 

Drahé deti, postite a modlite sa srdcom! 

Ďakujem vám, že ste prijali moje 

pozvanie“ (20. septembra 1984). 

 Otče, venujem ti dnes tento deň 

pôstu. Pôstom chcem lepšie vnímať tvo-

je slovo a prežívať ho. Chcem sa cez 

tento deň viac učiť a obrátiť sa k tebe 

napriek všetkým veciam, ktoré ma 

obklopujú. Týmto pôstom, ktorý do-

brovoľne beriem na seba, prosím ťa za 

všetkých, ktorí sú hladní a ktorí sa pre 

hlad stali agresívnymi. 

 Venujem ti tento pôst aj za 

POKOJ vo svete. Vojny prichádzajú, le-

bo sme viazaní na materiálne veci 

a sme pre ne pripravení navzájom sa 

zabíjať. Otče, venujem ti tento pôst za 

všetkých, ktorí sú celkom závislí od ma-

teriálnych vecí a nevidia nijaké hod-

noty. 

 Prosím ťa za všetkých, ktorí sú 

v sporoch, lebo oslepli z toho, čo majú. 

Otče, týmto pôstom im otvor oči, aby 

videli, čo nám dávaš a čo máme! 

 Kajám sa za toľkú slepotu, ktorá 

zachvátila aj moje zmysly, a preto 

neďakujem za dobro, ktoré mám. 

Kajám sa za zneužívanie materiálnych 

dobier, lebo som zle oceňoval ich hod-

notu. Cez tento dnešný pôst urob ma 

schopným lepšie vidieť teba aj ľudí oko-

lo seba! 

 Uspôsob ma, aby som lepšie 

počul tvoje slovo! Nech dnes vďaka to-
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okrem lásky a dobrých skutkov! Nech vo 

mne rastie vedomie, že aj keď niečo 

vlastním, nič nie je moje, ale, že som 

všetko dostal, aby som to spravoval. 

Otče, daj mi milosť, aby som sa vďaka 

pôstu stal pokornejším a bol pripravený 

plniť tvoju vôľu! Preto očisti ma od seb-

ectva a pýchy! 

 Takto ma očisti od všetkých 

zlozvykov a kroť moje vášne a nech sa 

zväčšujú moje čnosti! Nech sa v tomto 

pôste hlbina mojej duše otvorí tvojej mi-

losti, nech ma milosť celkom očistí 

a zasiahne! 

 Pomôž mi,  aby som bol 

v pokušeniach a v nešťastí vždy podob-

ný tvojmu Synovi, aby som vedel 

odohnať každé pokušenie, zo dňa na 

deň tebe viac slúžiť a hľadať tvoje slovo. 

 Panna Mária, ty si bola slobodná 

v srdci a spojená len s Otcovou vôľou. 

Vypros mi dnes milosť radostného 

pôstu, v ktorom moje srdce bude môcť 

s tebou spievať ďakovnú pieseň! Nech sa 

dnes na tvoj príhovor a silou tvojej 

ochrany vzdiali odo mňa všetko zlo aj 

diablove útoky! Nauč ma, Mária, postiť 

sa a modliť sa, aby som sa deň po dni 

stával podobnejší tebe a tvojmu Synovi 

Ježišovi Kristovi v Duchu Svätom! 

Amen. 

  

muto pôstu vzrastie vo mne láska k tebe 

a k blížnym! 

 Otče, rozhodujem sa dnes žiť 

o chlebe, aby som si lepšie uvedomil 

hodnotu nebeského chleba, prítomnosť 

tvojho Syna v Eucharistii. Nech po pôste 

vzrastá moja viera i dôvera! 

Otče, rozhodujem sa pre pôst 

a prijímam ho, lebo viem, že takto vo 

mne vzrastie túžba za tebou. Rád 

a s vďačnosťou myslím na slová tvojho 

Syna: „Blahoslavení chudobní duchom, 

lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Otče, 

daj, aby som bol chudobný pred tebou! 

Daj mi milosť, aby som vďaka pôstu 

pochopil, ako ťa potrebujem! Daj, nech s 

pôstom rastie moja túžba za tebou, nech 

moje srdce túži po tebe, ako jeleň dychtí 

po prameňoch vôd a púšť po oblakoch 

dažďa! 

 Otče, prosím ťa, daj, nech s týmto 

pôstom vzrastie najmä môj súcit voči 

hladným a smädným, voči tým, čo 

nemajú dosť materiálneho dobra! Pomôž 

mi, aby som si uvedomil, čo nepotrebu-

jem z toho, čo mám, aby som sa toho 

vedel zbaviť v prospech bratov a sestier! 

 Otče, osobitne ťa prosím, daj mi 

milosť, aby som si uvedomil, že som na 

tejto zemi pútnikom, že v čase prechodu 

na druhý svet nevezmem so sebou nič 
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Krátke predstavenie 

Som rád, že sa vám mô-
žem prihovoriť. Chcem sa krát-

ko predstaviť. Volám sa 
G o t t f r i e d ,  p o c h á d z a m 

z Rakúska a som strojný inži-
nier a teológ. Trochu nezvyčaj-

né spojenie, však? 
Ako som sa k tomu do-

stal? 

Keď som bol vo vašom ve-
ku, stále som sa pýtal, prečo 

žijem, čo je zmyslom môjho ži-
vota? Nemal som živý vzťah 

s Bohom. Do kostola som cho-
dil len kvôli mojej mame. Mod-

lil som sa len pred skúškami. 
Našťastie som ich mal veľa. 

Stále som niečo hľadal a veľa 
som cestoval. Ale šťastie som 

nenachádzal ani na diskoté-
kach, ani vo vzťahu so svojou 

priateľkou. Keď sa náš vzťah 
rozpadol, nechcel som viac žiť. 

Chcel som ukončiť svoj život. 
V tom ťažkom období som 

sa dopočul o Medžugorí. Veľmi 
sa ma dotklo, že žijeme v čase, 
keď sa zjavuje Panna Mária. 

Veľmi som chcel ísť do Medžu-
goria. V tom čase to bola ešte 

Juhoslávia, ale ja som sa obá-
val len jedného, či tam stih-

nem prísť, ešte kým trvajú zjavenia. 

Bolo to v roku 1984, ale ona sa zja-
vuje ešte aj dnes. Aká veľká milosť je 

to pre nás. 

 

Úryvok zo svedectva misionára Gottfrieda Prennera z Rakúska z  

29. Festivalu mladých 2018,  

Medžugorie 2.08.2018. 

V MEDŽUGORÍ SOM STRETOL  

MÁRIU A ONA MA PRIVIEDLA 

K OTCOVI 

Foto: Radiopostaja Mir Medjugorje 
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a poslúchať ho. Na ďalší deň som 

prišiel do kaplnky a našiel som si 
miesto. Bol som tam dosť dlho 

a premýšľal som o svojom živote. 
Všetky moje plány boli narušené. 

Potom prišli vizionári, modlili sa 
na kolenách a začalo zjavenie. Nič 

som nevidel, ale veril som. Pred-

stavil som si, že Mária je možno    

2m odo mňa. Vedel som, že je to 
najdôležitejší moment môjho živo-

ta. Povedal som len jednu vetu: 
„Mária, vezmi si môj život a veď 

ho.“ Povedal som to celým srdcom 
a v úplnej odovzdanosti. Keď som 

to povedal, pocítil som, ako ma 
naplnila veľká láska od hlavy až 

po päty. Bola to Božia láska, ktorá 
pretekala cez Máriu na mňa. V tej 

chvíli som našiel všetko, čo som 
hľadal – Božiu lásku. Teraz viem, 
že Boh existuje a že je Láska. Ale 

Moje obrátenie v Medžugorí 

Nakoniec som sa v roku 1984 
vybral do Medžugoria, ale ako 

strojný inžinier som mal svoj plán. 
Hovoril som si, že keď prídem do 

Medžugoria, pôjdem na zjavenie. 
Keď sme prišli, opýtal som sa 

kňaza, či je možnosť ísť na zjave-

nie. On však povedal nie. Veľmi 
ma to nahnevalo a chcel som ísť 
domov. Ale ostatní povedali, že 

musíme ostať. Po sv. omši ma 
tento kňaz vyhľadal. Bol to páter 

Slavko. Povedal mi: „Zajtra.“ Veľ-
mi som sa potešil a bol som 

v očakávaní. Všimnite si pokoru 
a načúvanie tohto kňaza. Som si 

istý, že on pochopil, že pre toho 
mladého človeka je dôležité byť na 

zjavení a tak počúvol tento im-
pulz. Všimnime si, aké je dôležité 

načúva ť  Duchu  Svä tému 
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to nebolo všetko. Okrem toho som 

pocítil také obrovské šťastie, že 
môžem povedať, že som bol niekoľ-

ko sekúnd v nebi. Môžem vám po-
vedať, že nikdy predtým som nepo-

cítil také šťastie. To nás čaká po 
smrti a je to nebo. Musíme robiť 

všetko preto, aby sme sa tam do-
stali. Hovorí nám o tom Matka Bo-
žia. Želám si, aby ste sa stali svä-

tými. A cesta k svätosti je aj ces-
tou k šťastiu. Chcete sa stať svätý-

mi? Tak sa rozhodnite, že chcete 
byť svätými. 

Mária ma premenila a stal 
som sa novým, šťastným člove-

kom. Ja som sa zasvätil Márii, keď 
som povedal jednu vetu: „Mária, 

vezmi si môj život a veď ho.“ Chcel 
som, aby ma viedla a ona tak aj 

urobila. Keď som vyšiel z kaplnky, 
uvidel som kňaza, ktorý mal ta-

buľku s nápisom: „nemecky“, čiže 
Mária ma hneď poslala aj na spo-

veď. Bola to spoveď môjho života, 
ktorá mi priniesla veľa uzdravení 

zo vzťahu s mojím dievčaťom. Má-

ria ma prijala takého, akým som 

bol – ako hriešnika a hneď ma 
poslala na spoveď. Spoveď nás 

očisťuje a uzdravuje, preto vám 
prajem, aby ste v Medžugorí zažili 

dobrú spoveď.  

Panna Mária ma viedla ďalej. 
Keď som doštudoval teológiu, do-

stal som veľkú úlohu.  
Jednou z úloh našej misie je 

zakladanie modlitbových skupín, 
ktoré sa modlia a obetujú za spá-

su sveta. Táto veta zmenila celý 
môj život. Preto pozývam aj vás, 

aby sme ju ešte raz zopakovali: 
„Mária, vezmi si môj život a veď 

ma.“ Amen. 
Nech vás Pán požehná. Ďa-

kujem. 
(Gottfried, Rakúsko) 

 ...Mária ma premenila 

a stal som sa novým,                      

šťastným človekom... 
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MEDŽUGORIE 2018 

 

DUCHOVNÉ OBNOVY 

 

ŽIŤ Z BOŽIEHO SLOVA 

„Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk  24, 45)  

 
   7. – 10.11.2018 19. Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry   

 

   23. – 28.10.2018     Seminár pôstu, modlitby a mlčania 

 

   Kontakt: Ondrej Valentin: +421 2 555 67 969; 

+421903 712 534;   

e-mail: skristoftour@post.sk  

 

         Viac informácií nájdete na našej stránke: www.svetlomariino.com. 

  

S radosťou vás pozývame!  

 

 Nepretržitá modlitba ruženca a pôst za pokoj: WWW.MIR.COM.HR 
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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 rozo-
sielame cez internet, vychádza 
v slovenčine, ruštine, ukrajinčine. Pro-
stredníctvom 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, 
Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Nemecku, Rumunsku, Indii, USA. 
 
 

 

• 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 

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

Kto sme?  
 

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

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

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY:

ČESKY: 

 
RUSKY:  

 
UKRAJINSKY:  

 

LOTYŠSKY: 

 

LITOVSKY: 

 
ANGLICKY

NEMECKY: 

 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

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

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

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

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

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

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

Webová stránka  

modlitbovej skupiny Svetlo Máriino 

 

http://www.svetlomariino.com/

