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  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

 25. AUGUST 2017, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

„Drahé deti!  

Dnes vás pozývam, aby ste boli ľuďmi modlitby.  

Modlite sa, až kým sa modlitba nestane pre vás radosťou  

a stretnutím s Najvyšším. On premení vaše srdce a vy  

sa stanete ľuďmi lásky a pokoja. Nezabudnite, deti moje,  

že satan je silný a chce vás odvrátiť od modlitby.  

Nezabudnite, že modlitba je tajný kľúč stretnutia s Bohom.  

Preto som s vami, aby som vás viedla. Nevzdajte sa modlitby. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

Foto: Foto Ðani  

September/2017 
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pozvaní sme byť poslušní jeho 

Duchu, ktorý je v nás prítomný.  

 Ježiš nás poučuje: „Ale keď 

sa ty ideš modliť, vojdi do svojej 

izby, zatvor za sebou dvere 

a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý 

je v skrytosti...“ (Mt 6,6). Vojsť do 

izby a zatvoriť za sebou dvere 

znamená vojsť do svojho srdca. 

To je pozvanie k sústredenosti. 

To je pozvanie, aby sme svoje 

srdce naplnili tichom, v ktorom 

zreteľnejšie a mocnejšie zaznieva 

Pánov hlas. Ako hovorí pápež Ján 

Pavol VI.: „Vojsť do seba samého, 

aby sa našiel a stretol ten, ktorý 

je vnútri nás.“ 

 „Keď sa modlíte, nehovorte 

veľa ako pohania. Myslia si, že 

budú vypočutí pre svoju       

mnohovravnosť“ (Mt 6,7). Ježiš 

 Čítajúc pozorne toto posolstvo Panny 

Márie, začujeme ozvenu jej materinských slov 

počas uplynulých rokov zjavení a prítomnosti 

medzi nami. Možno sa nám zdá, že jej pozvania 

sa za tie roky nezmenili. V Máriiných slovách 

počujeme ozvenu Ježišových slov a pozvaní: 

„Modlite sa a dostanete!“ Cieľom modlitby je 

radosť a stretnutie s Najvyšším, stretnutie 

s Bohom. Prvým a základným bodom  

kresťanskej modlitby nie je nejaké abstraktné 

pravidlo, ale živá osoba.  

 Panna Mária rástla a napredovala na ces-

te viery a modlitby. Hovorí nám a pozýva nás 

k modlitbe, ktorej silu a účinnosť zakúsila 

i ona sama a zažila ju vo svojom živote. 

V jednom posolstve hovorí: „Drahé deti, len 

môj Syn Ježiš vám 

môže dať radosť 

a pokoj.“ Zmyslom 

v š e t k ý c h  j e j 

pozvaní je priviesť 

nás k Ježišovi, 

ktorý je pre našu 

m o d l i t b u 

nevyčerpateľným 

zdrojom. Smrťou 

a zmŕtvychvstaním 

Ježiš na nás vylieva 

svo jho  Ducha 

a v tom istom 

Duchu voláme 

k Bohu: „Abba, 

O t č e ! “  N a 

stránkach evanjelia 

nám Ježiš zanechal 

rady ako budovať 

našu modlitbu. Ak 

sa chceme modliť 

podobne ako Ježiš 

a s Ježišom, 

 

MODLITBA – KĽÚČ 

STRETNUTIA S BOHOM 

 

 

 

Modlitba je priestor, ktorý vytvoríme Bohu,  

aby mal kde prísť. Ak niet v nás tohto priestoru, 

Ježiš ostáva pred dverami  

nášho srdca... 

Foto: Freeimages.com/Magda S 
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neodmieta dlhé 

modlitby, ale od-

mieta tie modlitby, 

k t o r é  k v ô l i 

dlhočiznej formu-

lácii rozptyľujú 

modliaceho sa. 

Ako povedal sv. 

Augustín: „Jedna 

vec  j e  veľa 

rozprávať a druhá 

veľa sa modliť“.  

 N a j h l b š i a 

kresťanská modlit-

ba je dôvera. 

Modlitba otvára 

našu dušu viere 

a dôvere. Ten, kto 

Bohu dôveruje, 

nesnaží sa Boha 

len informovať, ale 

dovolí Bohu, aby 

ho premenil. Ten, kto sa modlí je ako 

dieťa a Boh je Otec, ktorý je na          

nebesiach. Charakteristikou našej 

modlitby musí byť neúnavnosť, re-

spektíve, nemôže poznať znechutenosť.  

 Aj Panna Mária nás pozýva: 

Modlite sa. Nehovorí, aby sme sa po-

modlili niekoľko modlitieb, ale pozýva 

nás k vytrvalosti. A vtedy, keď naša 

modlitba nie je vyslyšaná, Boh určite 

pripravuje niečo oveľa lepšie, čo si 

nemôžme predstaviť ani vymodliť. Duch 

Svätý je ten, ktorý nás povzbudzuje 

k skutočnej modlitbe. On nám pomáha 

v modlitbe. „Keď nevieme ako sa modliť, 

Duch Svätý sa prihovára za nás    

nevysloviteľnými vzdychmi“ (porov. Rim 

8, 26-28).  

 Aby sa človek modlil, musí sa 

chcieť modliť. Svätá Terézia Avilská 

povedala, že jedinou cestou k Bohu je 

modlitba. Modlitba je priestor, ktorý 

vytvoríme Bohu, aby mal kde prísť. Ak 

 

Foto: Pexels.com  

 

Modlitba otvára našu dušu viere a dôvere.  

Ten, kto Bohu dôveruje, nesnaží sa Boha 

 len informovať, ale dovolí Bohu,                               

aby ho premenil... 

niet v nás tohto priestoru, Ježiš ostáva 

pred dverami nášho srdca.  

  

 Modlitba: 

 Panna Mária, Kráľovná pokoja, 
Matka viery a modlitby. Ty si sa svojím 

„Fiat“ stala Ježišovou matkou i našou 
matkou. Napredovala si a rástla na ces-
te viery a modlitby. Prešla si cestami, 

ktorými musíme aj my prejsť. Ty nás 
nemôžeš zameniť na tej ceste, ale 
prisľubuješ nám svoju blízkosť, modlitbu 
a prítomnosť. Ty si neopustila Cirkev 

svojho Syna od jej vzniku, keď si 
s apoštolmi vytrvalo očakávala Ježišovo 
prisľúbenie – Ducha Svätého. Modli sa 
s nami i za nás, aby sme mohli prijať si-

lu zhora – silu Ducha Svätého, v ktorom 
budeme môcť prekonávať všetky 
pokušenia a zvádzania. Modli sa za nás, 
aby sme sa vyhli satanovmu klamstvu 

a jeho osídlam. Modli sa za nás, aby 
sme zostali na ceste, ktorá vedie k Bohu  
- prameňu plnosti života. Amen.  
 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 



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) 

 

4  

v pokore skláňam.“ – opakuje 
nám nebeská Matka. 
„Nezabúdajte, deti moje, 
vaša sloboda je vašou slabosťou, 

preto nasledujte moje posolstvá s 
vážnosťou.“ 

V tom dnešnom nám 
toľkokrát zdôrazňuje vážnosť 

modlitby, keď nám hovorí: 
„Buďte ľuďmi modlitby, modlite 
sa, až kým sa modlitba nestane 

pre vás radosťou a stretnutím 
s Najvyšším, satan vás chce 
odvrátiť od modlitby, modlitba je 
tajný kľúč stretnutia s Bohom, 

 
 

„Už samotná túžba 

a rozhodnutie –  

chcem sa modliť  

srdcom je  

modlitbou srdca“.  
 

páter Slavko Barbarič 

Mária nám pripomína, že modlitba je tajný 
kľúč od dverí, za ktorými je Boh. Dvere srdca sa 
dajú otvoriť iba zvnútra. O tom píše i apoštol 
Ján: „Hľa stojím pri dverách a klopem. Kto 

počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem 
a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 
20).   

Mária nám 36 rokov v Medžugorí 

našepkáva, aby sme otvorili a dovolili Bohu 
vstúpiť. Aj my sa môžeme stretávať s Bohom, 
tak ako ho stretajú svätí. Svätý Augustín, 
ktorého sviatok sme slávili nedávno hovorí: „Ty 

si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. 
Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si 
stvoril. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. 
Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, 

keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril 
si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal 
si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej 
vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som a teraz 

som lačný a smädný. Dotkol si sa ma a zahorel 
som túžbou po tvojom pokoji.“ 

Aká neobyčajná je láska Božia, skláňa sa 
pred človekom s rešpektom. „Boh dal všetkým 

slobodu, ktorú si v láske vážim a pred ktorou sa 

NEVZDAJTE SA MODLITBY 
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nevzdajte sa modlitby.“ Také jednoduché a také 

intenzívne volanie. V posolstve je sedem viet 
a v šiestich nám Panna Mária hovorí o modlit-
be.  

Stať sa človekom modlitby znamená stať 

sa podobným Ježišovi. Ako jeho učeníci. Keď 
ho videli modliť sa, boli fascinovaní a zvolali: 
„Pane, nauč nás modliť sa“. Touto otázkou sa 
začínajú zaoberať i milióny pútnikov, ktorí 

prešli Medžugorím. 
Mária na ňu odpovedá skúsenosťou, 

v ktorej rástla s Ježišom. Vedie nás krok za 
krokom, trpezlivo nám opakuje, že bez modlit-

by nemôžeme žiť, bez modlitby nemáme ani 
pokoj ani radosť, ani budúcnosť. Bez modlitby 
nemôžeme pochopiť všetko to, čo Boh plánuje 

skrze každého z nás. 
Každý deň musíme ísť do školy modlitby, 

v nej neexistujú prázdniny. Na modlitbu si 
musíme nájsť dostatok času a vytvoriť vhodné 

podmienky. Potrebné je miesto – modlitbový 
kútik, i čas, pravidelnosť. A nadovšetko 
pozvaní sme modliť sa srdcom, teda úprimne. 

Raz sa spýtali pátra Slavka Barbariča: Ako 

sa modliť srdcom? Odpovedal: „Už samotná 
túžba a rozhodnutie – chcem sa modliť srdcom 
je modlitbou srdca“.  

 
 

Každý deň musíme ísť do                     

školy modlitby, v nej neexistujú  

prázdniny... 

Zo skúsenosti vieme, že keď 
niektoré veci robíme častejšie, 
lepšie sa nám daria. Tak je to i s 
modlitbou. Kto sa modlí viac, 

modlí sa lepšie. Modliť sa viac je 
naše osobné rozhodnutie a modliť 
sa lepšie je milosť daná tým, ktorí 
sa modlia viac. 

Ježiš, Mária, svätí sú pre nás 
príkladom ako sa máme stále 
modliť a neochabovať.  

Ježiš sa modlí v noci, pred 

zázrakom, po zázraku, pred 
prácou, po práci, jeho oči sú stále 
upreté na nebo. Ježiš často preb-
del celú noc v modlitbe. A keď bol 

v úzkosti ešte viac sa modlil. Tak 
nás to učí i Mária. Poslúchnime 
ju, ona nás vedie ako Matka. 

Modlitba: 

 
Nebeský Otec, ďakujeme ti za 

Máriu, ktorú nám posielaš, aby 
znovu zhromaždila všetky svoje 

deti k modlitbe. S tebou Mária 
prosíme za tých, ktorí ešte nestretli 
v modlitbe lásku. Pomôž nám nev-
zdať sa modlitby, zvlášť, keď je 

ťažko. Odovzdávame sa tvojmu 
vedeniu, lebo vieme že modliť sa 
s tebou, znamená objať celý svet 
a priviesť ho k Ježišovi. Amen. 

(Terézia Gažiová) 
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Modlitba je  to, po čom túži ľudské srdce. 

Modlitba je  základom vášho pokoja. 

Modlitba je  radosť, bez ktorej nemôžete žiť. 

Modlitba je  plodom lásky k Bohu Stvoriteľovi. 

Modlitba je  rozhovor dieťaťa s Otcom. 

Modlitba je  reťaz, ktorá vás približuje k Bohu. 

Modlitba je  srdcom viery. 

Modlitba je  nádejou vo večný život. 

 

Мodlitba  koná zázraky vo vás aj cez vás. 

Modlitba  zachraňuje svet. 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 02.09.2017.   

 

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

za oživenie rodinnej modlitby v našich rodinách  
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2. SEPTEMBER, PRVÁ SOBOTA V MESIACI  

 Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie  

 «Krátko predtým, ako išla do nemocnice, mi povedala: „Už to nebude dlho trvať 
a pôjdem do neba. Ty zostaneš tu, aby si povedala ľuďom, že Boh chce vo svete za-
viesť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Až príde čas o tom hovoriť, ne-
skrývaj sa. Povedz všetkým, že Boh nám udeľuje milosti skrze Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie, že ľudia ich musia prostredníctvom tohto Srdca vyprosovať, že Srdce 
Ježišovo chce, aby spolu s ním bolo uctievané Nepoškvrnené Srdce Márie. Nech si 
ľudia vyprosia mier od našej Nebeskej Matky, pretože Boh jej ho zveril. Keby som len 
mohla dať do každého srdca plameň, ktorý mi horí v hrudi, a ktorý spôsobuje, že 
mám Ježišove a Máriine Srdce tak rada!” 

(Spomienky sestry Lucie) 

 Vo Fatime nás Panna Mária pozýva zasväcovať jej prvé soboty v mesiaci 
a prijímať sväté prijímanie za odčinenie hriechov proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.  
 

V tento deň nás Panna Mária pozýva: 
- Ku sv. spovedi 
- Prijať sväté prijímanie 
- Pomodliť sa ruženec 
- Stráviť 15 minút rozjímaním nad jedným alebo niekoľkými tajomstvami  
  ruženca 
 

 Všetko toto je potrebné urobiť na odčinenie hriechov, ktoré ranili Nepoškvrnené 
srdce Panny Márie.    
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POSTITE SA SRDCOM 

Vzbudzovať túžbu po Bohu 

 Vo veľmi mnohých modlitebných textoch vo 
Svätom písme Starého i Nového zákona sa vyjadruje 
hlboká túžba po Bohu, po pokoji, radosti, svetle, prav-
de, láske a po všetkom, čo prichádza od Boha. Stačí si 
len spomenúť na 63. žalm a pochopiť, čo je podstata 
modlitby a jej naozaj prvá a základná podmienka.  

  Žalmista sa modlí: 

„Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu 
sa viniem k tebe. Za tebou prahne mo-

ja duša, za tebou túži moje telo; ako 
vyschnutá, pustá zem bez vody, tak 

ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť 
tvoju moc a slávu.“ 

 Kto túži po Bohu, bude mať čas 

na modlitbu, bude hľadať Boha 
a nájde ho. Kde niet tejto túžby, niet 

ani  modlitby ani radostného 
očakávania Boha a stretnutia s ním. 

A v 42. žalme veľmi jednoducho sa 
vyslovuje hlboká túžba po Bohu, keď 

sa porovnáva duša a srdce s jeleňom, 
ktorý prahne za žriedlom vody: 

Ako jeleň dychtí za vodou 
z prameňa, tak moja duša, Bože, túži 

za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po 
Bohu živom; kedyže už prídem 

k nemu a uzriem Božiu tvár? 

Slzy sú mojím chlebom vo dne 
i v noci, keď sa ma deň čo deň spy-

tujú: „Kdeže je tvoj Boh?“ Duša sa mi 

rozplýva pri spomienke, ako som 

putoval ku vznešenému stánku 
a vstupoval do domu Božieho 

s radostným plesaním a s piesňou 
ďakovnou uprostred zástupov slávi-

acich sviatky. 
 Tu sa vynára otázka: ako ožiť 

a stále v sebe nosiť túto túžbu, ktorá 

vedie k Bohu, ako smäd vedie jeleňa 
za prameňom vody? Odpoveď je zno-

va v pôste a modlitbe. Kto sa postí 
a modlí, jeho duša bude zo dňa na 

deň slobodnejšia, v slobode bude 
hľadať Boha a nikdy ho hľadať 

neprestane. 
 V blahoslavenstvách Ježiš 

vyhlasuje:  
„Blahoslavení chudobní v duchu, 

lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blaho-
slavení lační a smädní po spra-

vodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha.“ (Mt 5, 3.6.8) 

 Ide o ten istý problém: chudobní 
v duchu sú tí, čo vedia, že nič ich 

nemôže obohatiť, len Boh, preto ho 
budú hľadať a ich bude nebeské krá-

ľovstvo. Hladní a smädní sú tí, čo ne-
dovolia, aby sa túžba po nebeskom 

chlebe zamenila túžbou po po-
zemskom chlebe a pozemských 

nápojoch, a sú to súčasne tí čistého 

srdca, lebo vedia, čo je najpotreb-
nejšie, keďže nie sú zaslepení ničím 

na tomto svete. 

 

  

Kto túži po Bohu,  

bude mať čas  

na modlitbu,  

bude hľadať Boha  

a nájde ho... 
 
 



9  

 Túžba po Bohu, ktorá sa 

zväčšuje pôstom a modlitbou, je 
naozaj jedným z kritérií našej praxe 

kresťanskej modlitby a pôstu. Srdce 
sa očisťuje, lepšie vidí, väčšmi sa ot-

vára duševným hodnotám a nedá sa 
zastaviť ničím na tomto svete. Sú-

časne tento rozmer pôstu veriaceho 

človeka vedie k nebeskej hostine, a 
tak dáva pôstu eschatologický 

význam a uschopňuje ho byť bdelý 
a čakať, hľadať a nachádzať, a opäť 

znova začínať a neunaviť sa. A to je 
naozaj láska. Podstata lásky je 

v tom, že kto miluje, vždy je blízko 
i ďaleko od toho, ktorého miluje. 

Stále je blízko, lebo miluje. 
Priestorová a fyzická vzdialenosť 

pritom nie sú nijakou prekážkou. 
Kto miluje, vždy sa cíti ďaleko, preto 

vždy znova začína hľadať mi-

lovaného. 
 Takto sa chápe duchovná prob-

lematika dnešného človeka, ktorému 
sa ľahko stáva, že srdce obráti k po-

zemským želaniam a zastane na ces-
te k Bohu. To je najväčší klam, ktorý 

človek môže zažiť. Vďaka pôstu 
a modlitbe však objaví túto nástrahu 

a ľahko ju zvládne. Srdce človeka 
i jeho duša na tomto pozemskom 

putovaní vždy budú smerovať 
k tomu, o kom človek vie, že ho 

nesmierne miluje, a to je iba Boh. 

Toto je tajomstvo všetkých svätcov 
a mystikov. Boli vytrvalí v hľadaní 

Boha, pripravení všetko opustiť, aby 
mohli nasledovať a uskutočniť svoju 

túžbu po Bohu a jej konečnú        
realizáciu vo večnosti. 

 Kde však niet pôstu a modlitby, 
tam je ohrozená túžba po Bohu, te-

da znova sa vynára otázka modlitby 
a pôstu. Mária nás vyzýva k pôstu 

a modlitbe, aby naše srdce bolo slo-
bodné a neprestajne hľadalo Boha. 

 

 

 

 
  

Chudobní v duchu sú tí,  

čo vedia, že nič ich  

nemôže obohatiť,  

len Boh, preto  

ho budú hľadať... 
 
 

 

" 

" 

Foto: archív SM 



1 0  

 Rozmýšľajúc nad návštevou Fatimy 
pápežom Jánom Pavlom II., 13. mája 1982, 

sa pokúsime pozrieť na význam zjavení na 
tomto mieste pápežom, ktorý vyslovil jej 

slová „Totus Tuus“ (Celý tvoj).  

 
Odovzdať slávu Márii a oddýchnuť si 

v jej objatí 
 

 „40 minút modlitby pri nohách Fa-
timskej Panny Márie. Sústredený, sklonil 

hlavu a zakryl si tvár rukami, kľačal – una-

vený, doslova zaťažený ťarchou mnohých 
skúšok, s obrovskou zodpovednosťou 

a neskrývaným smútkom v očiach. No    
odišiel od nej povzbudený, spokojný, žiaria-

ci hlbokou radosťou!“ Takto jeden očitý sve-
dok opisuje stretnutie pápeža Jána Pavla II. 

so svojou nebeskou Matkou vo Fatime, 13. 
mája 1982 o 17.00 hodine, presne rok po 

atentáte na Námestí sv. Petra v Ríme. 

 Atentát na Petrovho nástupcu vidí pá-
pež ako pozvanie byť teraz vo Fatime. Vďa-

ka Božej prozreteľnosti spolu so starozá-
konným prorokom predniesol hymnus slá-

vy k Nepoškvrnenej Matke slova: 
 „Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyš-

šieho nad všetky ženy na zemi. A zvelebený 

je Pán, náš Boh, ktorý stvoril nebo i zem. 
S jeho pomocou sa ti podarilo udrieť 

a odťať hlavu vodcovi našich nepriateľov. 
Preto nikdy nevymizne spomienka na tvoju 

dôveru v Boha zo sŕdc ľudí, ktorí si budú 
pripomínať Pánovu silu“ (Jdt 13, 18-19). 

 
Hodnotenie fatimských zjavení 

a odpoveď Cirkvi 

 
 Zvážime niekoľko príčin uznania     

fatimských posolstiev (ich súlad 
s univerzálnym Božím zjavením v Ježišovi 

Kristovi), na ktoré poukazuje pápež Ján 
Pavol II.: 

PÁPEŽ JÁN PAVOL II.:  
 

NECH CELÝ SVET  

POVIE MÁRII  
 

«TOTUS TUUS» 

 

Jeden krok späť so Svätými Otcami 

 1. Podstata fatimských posolstiev – je 
to skutočná pravda a pozvanie evanjelia: 

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk, 1,15); 
 2. V súlade s tradíciou mnohých   

storočí Panna Mária aj vo Fatime pozýva 

k modlitbe ruženca, zvlášť za hriešnikov 
a duše v očistci; 

 3. Posolstvá sú dané deťom. Pri 
takýchto zjaveniach majú deti špeciálne 

privilégium (ako aj Bernadeta v Lurdoch): 
z jednej strany – detská jednoduchosť 

a otvorenosť, z druhej strany –               

jednoduchosť jazyka a obsahu posolstiev.  
 Obsah fatimských posolstiev je 

natoľko hlboko spojený so Svätým písmom, 
poznamenáva pápež, že Cirkev vníma 

pozvanie na jeho vtelenie. A to priviedlo 
k hlbšiemu chápaniu tohto aktu, ktorým je 

zasvätenie sa Máriinmu srdcu. Zasvätenie 
sveta už neraz uskutočnili Petrovi 

nástupcovia ešte pred Jánom Pavlom II. 

Výnimočná Máriina starostlivosť ako matky 
v jej evanjeliových zvolaniach fatimských 

posolstiev je vyjadrená špeciálnym titulom 
– Mária Matka Cirkvi.  

 
  Význam zasvätenia sa Márii 

 

 Vo svojich posolstvách vo Fatime 
Presvätá Panna Mária prosí zasvätiť svet jej 
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srdcu. Ján Pavol II., ako nikto iný, vedel, čo 
znamená zasvätiť sa Márii, čo znamená Totus 

Tuus (Celý tvoj). Toto tajomstvo sa snaží odkryť 
vo svojej kázni, keď si máme predstaviť kríž, 

pod ktorým sa odohráva naplnenie prekvapu-

júceho testamentu: „Hľa, tvoja matka“ – „Žena, 
hľa, tvoj syn“ (Jn 19). Matka Božia sa stala 

matkou človeka a v podobe Jána celého 
ľudstva, alebo každého osobne.  

 Materstvo – označuje starostlivosť o život 
dieťaťa. Najväčšou prekážkou človeka na ceste 

k Bohu je hriech. Práve on vedie k oddeleniu od 

Boha a večnej záhuby. Zrieknutie sa Boha ve-
die k morálnej degradácii a úpadku spoločnos-

ti. Pozvanie Panny Márie k pokániu je jej mate-
rinským pozvaním. Láska, ktorá sa „raduje z 

pravdy“ (1 Kor) – všetko znáša a vydrží. 
A pozvanie k pokániu znie spolu s pozvaním 

k modlitbe, modlitbe ruženca, ktorý nás zjed-
nocuje so samotnou Matkou Božou.  

 Nepoškvrnené srdce Panny Márie je du-

chovne zjednotené s prebodnutým Ježišovým 
srdcom. Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému 

srdcu Panny Márie znamená na Máriin prího-
vor približovať sa ku Golgote, vyvierajúcemu 

prameňu života, vykúpenia a milosti, 
vykúpenia všetkých hriechov sveta. Najlepšie 

vie o tom Panna Mária, a preto nás pozýva 

k obráteniu a prijatiu jej materinskej pomoci 
na našej osobnej ceste obrátenia.  

 Svätý Otec pozval všetkých biskupov 
k obnove zasvätenia sveta Máriinmu Srdcu 

a niekoľko desiatok biskupov z rôznych krajín 
pozval do Fatimy ako predstaviteľ svetového 

episkopátu.  
 

   S čím prichádza k Panne Márii  

Petrov nástupca? 
 

 „S chvejúcim sa srdcom prednáša pozva-
nie k pokániu, vystupuje ako svedok ohrom-

ných ľudských utrpení a nebezpečenstva pre 
všetky národy, pevne verí vo vykúpenie sveta, 

v spasiteľskú lásku, ktorá je silnejšia než 
akékoľvek zlo“. Pred očami Otca v modlitbe sto-

jí svet druhého tisícročia, svet moderný a svet 

súčasný:  
 „Pod tvoju ochranu sa utiekame Svätá Bo-

žia rodička...“ „Ty, Matka ľudí i národa, ty, kto-
rá poznáš všetky ich utrpenia a nádeje, ty, kto-

rá svojím materinským srdcom cítiš boj medzi 
dobrom a zlom, boj, ktorý otriasa našim sve-

tom, objím svojou Materinskou láskou celé ľud-

stvo, celý svet, ktorý ti zasväcujeme s pocitom 
úzkosti za osudy ľudí i národov, zvlášť tých, 

ktorí sú v najväčšej núdzi... 

 

 

 

 

 

Nech sa pre všetkých otvorí 

svetlo nádeje v tvojom  

Nepoškvrnenom srdci! 
 

 

Sv. Ján Pavol II. 

 Ó, Nepoškvrnené srdce! Pomôž 
nám zvíťaziť nad tým strašným zlom, 

ktoré tak ľahko púšťa korene do ľud-
ských sŕdc, ktoré sa svojimi neviditeľný-

mi následkami zmráka nad  súčasným 

svetom a snaží sa zatvoriť cestu do bu-
dúcnosti! Od nebezpečenstva atómovej 

vojny a samozničenia, hriechov proti 
ľudskému životu a jeho cti, všetkých 

nespravodlivostí na všetkých spoločen-
ských úrovniach, hriechov proti Božím 

prikázaniam a Svätému Duchu, od 

skreslenej pravde o Bohu – zachráň nás 
Pane! 

 Prijmi, Matka Božia, toto volanie, 
naplnené utrpením všetkých ľudí! Nech 

ešte raz zostúpi na svet nekonečná sila 
milosrdnej lásky a zastaví všetko zlo! 

Nech sa pre všetkých otvorí svetlo náde-
je v tvojom Nepoškvrnenom srdci“.  

Pripravilo: Svetlo Máriino 

Zdroje:  

- Fatima. História o Fatime, najväčšom zázraku 

našich čias. Brusel, 1991; 

- www.vatican.va 
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 Drahí priatelia, volám sa Ditmar 
Zajffert. Narodil som sa v Nemecku, 

neďaleko Stuttgartu. Mám dvoch 
starších bratov a sestru. Už od detstva 
som sa túžil stať kňazom, rád som 
miništroval  v  našom kostole 
a chodieval som s mamou na púte. 

Zvlášť mi bola blízka Panna Mária. 
Jednoducho som ju miloval,    
nehľadiac na žiadne osobné či rodinné 
problémy, vždy som sa k nej utiekal 
v ťažkých momentoch. Vždy v máji 

sme doma zdobili sochu Panny Márie 
poľnými kvetmi.  
 No počas štúdia na gymnáziu 
som sa nechal preniknúť duchom bez-
božného humanizmu a vzdialil som sa 

od môjho Boha. Našťastie, on sa    
nevzdialil odo mňa a poslal mi do-
brého kňaza, ktorý ma priviedol na 
správnu cestu. Vstúpil som do 
kňazského seminára v Eichstätte 
v Bavorsku. Avšak v poslednom 

ročníku som začal veľmi pochybovať 
o svojom povolaní a rozhodol som sa 

odísť zo seminára. Nenaučil som sa 
pokorovať sa pred Bohom, a preto bol 

donútený poslať ma na ťažkú cestu 
obrátenia.  
 Vyštudoval som programovanie 
a 10 rokov som pracoval v tomto od-
bore. Celé tie roky som utekal od Pána 

alebo lepšie povedané od seba sa-
mého. Bolo mi veľmi zle, cítil som 
takú prázdnotu, že sa mi už nechcelo 
žiť. Ako márnotratný syn som začal 
spomínať na dobré časy, keď som bol 

s Bohom a začal som sa každý deň 
modliť jeden desiatok ruženca. Ostalo 
mi trochu ľahšie na srdci. Neskôr som 
pridal ešte jeden desiatok a bolo mi 
ešte ľahšie. A takýmto spôsobom som 

sa vrátil k duchovnému životu. Mal 
som veľa strachov a pochybností, ale 
modlitba mi pomáhala. Na povolanie 
som sa neodvážil ani len pomyslieť, 
cítil som sa úplne bezvýznamným.  
 V roku 1998 som dostal pozvanie 

na seminár s pátrom Jozom Zovkom 
v Medžugorí. Raz ma poklepal po pleci 

 

POZVANÝ V MEDŽUGORÍ 



a povedal mi: „Ty sa 
musíš stať kňazom!“ Bol 

som v šoku! Vôbec som 
to nečakal. „Ako môže byť 
z o  m ň a  k ň a z ? 
 V stave úplnej 
stratenosti som išiel do 

kaplnky. Nikto tam 
nebol, tak som sa začal 
n a h l a s  r o z p r á v a ť 
s  J e ž i š o m 
vo svätostánku: „Pane, ak 

ma ty chceš, nie som pro-
ti. Ale neviem na koho sa 
mám obrátiť!“ V tej chvíli 
som za chrbtom počul 
hlas: „Biskup Vert 

z Novosibirska hľadá ľu-
dí! Obráť sa na neho!“ 
Vystrašený som sa obrátil 
a uvidel som bradatého 
deduška, ktorý sa na 
mňa         usmieval. Bol 

to profesor z Rakúska, 
nasledoval  ma do 
kaplnky, ale ja som si ho 
nevšimol. Bola to Božia 
prozreteľnosť!  

 V tej chvíli som cítil 
veľkú vnútornú radosť 
a pokoj, a bol som 
presvedčený: „Boh mi odpustil, on je 
so mnou a dáva mi novú šancu! Mária 

sa odo mňa neodvrátila!“ Urobil som 
prvé kroky v tejto veci a začal som 
hľadať kontakty v Novosibirsku. Cítil 
som Božiu pomoc a prozreteľnosť. Asi 
takto som sa modlil: „Pane, ak to je od 

teba, veď ma ďalej. Ak nie, ukonči to!“ 
A Boh ma viedol ďalej a cítil som sa 
pohodlne a pokojne na tejto ceste. 
 V roku 2000 som prišiel do Novo-
sibirska na ročnú prax. Vtedy som si 
bol úplne istý, že sa chcem stať   

kňazom práve v Rusku.  
 Biskup Jozef Vert ma prijal za 
svojho kandidáta na kňazstvo 
a v roku 2001 som z jeho rúk prijal 
diakonskú vysviacku a v roku 2002 

kňazskú. Od toho času slúžim ako 
kňaz v malom mestečku Kujbyšev 
v západnej Sibíri.  

 Práca tu nie je ľahká, pretože 
väčšina ľudí nie je katolíckeho vyzna-

nia a ich viera nie je taká hlboká 
a ťažko sa preniká do ľudských sŕdc. 
70 rokov komunizmu zanechalo svoje 
následky, ktoré tak ľahko nezmiznú. 
Ale zažívam aj veľa radosti v službe 

Pánovi a ľuďom. Zvlášť sú veľmi ra-
dostné úprimné obrátenia ľudí, ktorí 
začínajú duchovný život prakticky od 
nuly. Mám rád týchto ľudí, súcitím 
s nimi. Sú veľmi štedrí.  

 Som vďačný Bohu za pozvanie 
slúžiť Cirkvi a ľuďom v Rusku. On si 
n e v y b e r á  n a j l e p š í c h 
a najschopnejších, aby sa nikto 
nechválil. Mária vyhladzuje množstvo 

chýb a hlúpostí v našich životoch. 
Sláva Bohu!  

O. Ditmar     
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Na hore Križevac. Otec Ditmar: vľavo.  
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Medzinárodné semináre 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/

