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„Drahé deti!  

Toto je milostivý čas. Deti moje,  

viac sa modlite, menej rozprávajte a dovoľte  

Bohu, aby vás viedol cestou obrátenia.  

Ja som s vami a milujem vás 

 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 . . .  
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Prvé Ježišove slová na začiatku jeho verejného účinko-

vania boli pozvanie k obráteniu a dôvere v jeho slovo. Pan-

na Mária nás aj v tomto posolstve pozýva k odovzdanosti 
Bohu, aby nás viedol cestou obrátenia k novosti života. 
V mnohým predošlých posolstvách za uplynulé roky nás 

Mária pozývala: „Obrátenie bude ľahké pre všetkých, ktorí 
ho chcú prijať. Je to dar, ktorý musíte vyprosiť pre svojho 

blížneho... Dnes vás chcem zahaliť svojím plášťom a viesť 
vás všetkých na cestu obrátenia. Drahé deti, prosím vás, 

dajte Pánovi celú svoju minulosť, všetko zlo, ktoré sa nahro-
madilo vo vašich srdciach... Ostávam s vami na vašej ceste 

obrátenia... Aj dnes vás pozývam na úplné obrátenie, ktoré 
je ťažké pre tých, ktorí sa nerozhodli pre Boha. Pozývam 
vás, drahé deti, na úplné obrátenie v Bohu. Boh vám môže 

dať všetko, čo od neho žiadate... Mám radosť z vášho 
obrátenia a ochraňujem vás svojím materinským plášťom... 

Nemôžete povedať, že ste sa obrátili, pretože váš život sa 
musí stať každodenným obrátením.“ 

 

DOVOĽTE BOHU, ABY VÁS VIEDOL  

CESTOU OBRÁTENIA 
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Toto sú len niektoré Máriine 
pozvania k obráteniu. Veľa jej posol-

stiev o obrátení hovorí o potrebe 
a dôležitosti zmeny života alebo 
lepšie povedané, zmeny pohľadu na 

to jediné podstatné a potrebné. Preto 
je dôležité, kde sú upriamené tvoje 

oči a tvoj pohľad. Existujú telesné 
oči, ale tak isto existujú 

aj oči ducha, oči srdca. 
Ak otvoríš duchovné 
oči, zbadáš, že Boh je 

tak blízko, tu pred 
tebou. Ak sa na neho 

zahľadíš, vtedy vstúpi 
do teba jeho duch i jeho 

sila. Ako hovorí žalm: 
„Nech zvedia o tom 
ponížení a nech sa po-

tešia; hľadajte Boha 
a srdce vám oživne“ (Ž 

69, 33). Preto je dôležité zahľadieť sa 
na to, čím sa chceš stať. Dôležité je 

zahľadieť sa na Ježiša, ktorého nám 
Panna Mária daruje a ku ktorému 
nás vedie. Hľadieť na Ježiša zna-

mená vidieť všetky tie zázraky, ktoré 
urobil a ktoré môže urobiť aj tebe. 

Môže ťa urobiť slobodným, ra-
dostným a naplneným človekom. Ty 

sa stávaš tým, na čo sa pozeráš. Je 
to cesta k novosti života, ktorú nám 
daruje Boh.  

Obrátenie je cesta, proces. Na 
tejto ceste obrátenia je potrebné 

využívať prostriedky, ktoré sú 

osvedčené v kresťanskej praxi a ktoré 
nám pripomína Panna Mária vo 

svojich posolstvách.  
Jeden z prostriedkov je pôst, 

zriekanie. Pôst nám pomáha zakúsiť 

Boha a jeho blízkosť, a tak sa stáva-
me citlivejšími na duchovno a Božie 

dotyky vo svojom srdci.  
Tak isto pomáha aj al-

mužna. Mať odvahu 
dať, podeliť sa. Keď 
dávaš, zriekaš sa 

niečoho, čo by si využil 
ty sám. Tak posilňuješ 

svojho ducha a cítiš 
lásku a dobrotu. 

Takýmto spôsobom 
pociťuješ Božie pôso-
benie a ako v tebe 

začína niečo dobré rásť.  
 Zvlášť dobré je aj 

modliť sa. Modlitba je cesta 
k stretnutiu sa s Bohom. Naj-

dôležitejšie v modlitbe je vytrvať sú-
stredený, byť si vedomý, kto som 
a kto je Boh. Modlitba je rozhovor. 

Modlitba nie je monológ. Modlitba nie 
je, že Bohu len rozprávame, ale je to 

aj počúvanie toho, čo nám chce on 
povedať.  

To znamená odovzdať sa Bohu, 
aby nás viedol cestou obrátenia. Je to 
proces, cesta a neúnavné kráčanie za 

Bohom. Len tak môžeme zažiť plnosť 
života, ku ktorej nás Panna Mária 

pozýva aj v tomto posolstve.  
 

 

„Nech zvedia o tom  

ponížení a nech  

sa potešia;  

hľadajte Boha  

a srdce vám oživne“  

 

(Ž 69, 33).  

  

Modlitba: 

 
Panna Mária, ty sama si rástla na ceste viery. Všetko, čo si prežívala 

s Bohom, všetky ťažkosti, bolesti a radosti si žila vo viere. Preto si                
blahoslavená, lebo si verila. Preto si Matkou, pretože si vytrvala aj v najťažších 
chvíľach pod krížom svojho Syna na kalvárii. Tu na kalvárii si sa stala Matkou 
každému človeku. Nikdy neprestaneš byť Matkou, ktorá pozýva, posmeľuje, 
povzbudzuje svoje deti, aby sme konečne otvorili svoje srdcia a stali sa ľuďmi 
obrátenia. Pomôž nám svojím príhovorom prijať vážne slová tvojho Syna Ježiša 
a nášho Spasiteľa. Pomôž všetkým, a zvlášť tým, ktorí sa vzdialili od prameňa 
života, od Boha, aby našli cestu k stretnutiu sa s Bohom, v ktorom je všetka 
plnosť života. Amen.   

 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 
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VIAC SA MODLIŤ, MENEJ ROZPRÁVAŤ 

naša cesta obrátenia. Svedectvom 
svojho života môžeme i my pomáhať 

Márii privádzať druhých k Ježišovi. 
 Ona je náš vzor. Vždy nás 
oduševňuje svojim príkladom. Akoby 

mlčky prechádzala evanjeliom, a to čo 
povedala, nám tak veľa hovorí. 

Svätý František z Assisi povedal: „Stále 
ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, 

použite aj slová.“ 
 Pri jednom evanjelizačnom 
stretnutí modlitbových skupín mi istý 

kňaz, ktorý mal katechézu a svedectvo 
na tom stretnutí povedal: „Keď budem 

jednu hodinu hovoriť ľuďom, predtým 
sa budem dve hodiny sám modliť.“ Je-

ho svedectvo, slovo, ktorým sa obracal 
k prítomným malo veľkú moc. 
 V dnešnom posolstve nás Mária 

pozýva menej hovoriť a viac sa modliť. 
Ona nepovedala, že nemáme nič 

 Panna Mária nám opakuje, že toto 
je čas milosti. „ V milostivom čase som 

ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomo-
hol. Hľa teraz je milostivý čas, teraz je 
deň spásy.“ - čítame vo Svätom písme. 

Toto sa odohráva i tam, kde sa zjavuje 
Mária. Veríme, že sa 37 rokov zjavuje i 

v Medžugorí a pripomína nám to naj-
dôležitejšie posolstvo: pozvanie 

k obráteniu. 
 Pri prvých zjaveniach nám 
povedala, že Boh ju posiela, aby nám 

pomohla a pozvala ľudstvo k obráteniu 
poslednýkrát. „Ja nie som dôležitá, 

prišla som, aby som vás priviedla 
k Ježišovi.“ 

 Čas milosti je vždy časom rozhod-
nutia a zodpovednosti. Aj my sme sú-
časťou milostivého času a pozvaní sme 

k spolupráci s ňou. Keď začneme 
úprimne žiť jej posolstvá, začne sa 



5  

5  

 

  
  hovoriť, ale menej hovoriť. Napríklad, 

keď prežívame niečo ťažké, koľko 

rozprávame o tom druhým, ako nám je 
ťažko. Pozvaní sme menej o tom hovoriť 
druhým a viac sa modliť. Teda, povedať 

viac o tom Pánovi. Alebo, keď veľa 
hovoríme negatívne o druhých, ako 

veľmi to nakazí naše vnútro i vnútro 
druhých. Pri rozhovore s Ježišom 

v modlitbe sa učíme hovoriť 
dobre, tak ako on. 
  Modlitba je stretnutie 

s Ježišom. Čas prežitý s ním 
pozláti večnou hodnotou 

všetko, čo nasleduje potom. 
Ježiš sa niekedy modlí i celú 

noc. Keď je ťažko modlí sa 
ešte viac. Stále je spojený 
s Otcom, odovzdaný do jeho 

rúk. 
 Dovoliť Bohu viesť nás 

cestou obrátenia je pozvanie 
k inému postoju v modlitbe. 

Byť podobný Ježišovi. Taká 
modlitba nás premieňa. 
Vtedy prestávame bojovať 

svojimi silami a dovoľujeme 
Bohu viesť nás. Otvárame 

srdce a nechávame sa 
premieňať Božou láskou. 

Rozhodujeme sa byť dobrými 
ľuďmi. Obrátenie v škole 
Panny Márie znamená 

prestať robiť zlo a začať robiť dobro. 
Zanechať hriech, zlo a zaplniť po-

zemský život dobrými skutkami. 
Prinášať veľa dobrého ovocia. 

 Obrátenie, ako nás tomu učí    
Mária, je podobné zrnu, ktoré keď    
odumrie prinesie stonásobnú úrodu. Je 

to intenzívna práca na sebe, na poli 
svojho srdca. Keď dovoľujeme Bohu 

aby nás viedol cestou obrátenia, začne 
nám ukazovať, čo treba meniť 

a rastieme v láske. Je to proces 
a program na celý život.  
 „Deti moje, keď je Boh na prvom 

mieste, budete vo všetkom, čo robíte, 
hľadať Božiu vôľu. Tak bude pre vás 

každodenné obrátenie ľahšie. Deti mo-
je, pokorne hľadajte, čo nie je v poriad-

ku vo vašom srdci, a potom pochopíte, 

čo máte robiť. Obrátenie sa stane pre 
vás každodennou úlohou, ktorú budete 

vykonávať s radosťou“ – povedala nám 
Kráľovná pokoja 25. apríla 1996.  
 V praxi to môže znamenať i toto: 

Všimli sme si, že máme napríklad málo 
trpezlivosti. Veľký plus je už to, že to 

vidíme, že máme málo trpezlivosti. Keď 
ju znovu stratíme, povedzme v pokore 

Pánovi: „Ľutujem, odpusť, 
chcem byť iný, rozhodujem sa 
nanovo byť viac trpezlivý, 

pomôž mi“. Pozvaní sme krá-
čať. Nie je dôležité koľkokrát 

padáme, ale ako rýchlo 
vstávame. 

 Panna Mária nám i dnes 
opakuje svoje vyznanie lásky, 
keď nám hovorí: „Som s vami 

a milujem vás svojou mate-
rinskou láskou“. Aj keď ju 

nevidíme, ona vidí nás, 
hovoria nám vizionári. 

U v e r m e  j e j  s l o v á m 
a odovzdajme sa jej materins-
kej láske. Na lásku sa od-

povedá láskou. Kto ma miluje, 
bude zachovávať moje slová, 

hovorí nám Ježiš. Kto miluje 
Pannu Máriu, uverí jej slo-

vám, odovzdá sa jej a pomáha 
privádzať druhých k Ježišovi. 
 

 Modlitba:  

  
 Nebeský Otče ďakujme ti, že 

dovoľuješ prichádzať Panne Márii 
k nám prostredníctvom jej zjavení. 

Vďaka ti za tento čas milosti, čas tvojho 
navštívenia. Ďakujeme ti za toľko záz-
račných obrátení, uzdravení, odpovedí, 

povolaní. Pomôž nám otvoriť srdce 
a poslúchnuť jej volanie k obráteniu. 

Božia láska príď, ty jediná máš silu 
vzbudiť v nás túžbu meniť sa, stávať sa 

lepšími a pracovať na svojom osobnom 
obrátení. Dovoľujeme ti milovať nás, 
premieňaj nás, oduševňuj nás modlit-

bou k rastu, k zomieraniu sebe 
a darovaniu života pre druhých. Amen. 

 
(Terézia Gažiová) 

 

 

 
 

Čas  

prežitý s ním  

pozláti  

večnou  

hodnotou  

všetko, čo 

nasleduje  

potom...  
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„Boh vám dáva veľkú milosť, preto deti moje, 
využite tento milostivý čas a priblížte sa môjmu 

srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu Synovi 
Ježišovi.“  (25.06.2001) 

„Dnes mi Pán dovolil, aby som 
vám znovu povedala, že žijete 

v milostivom čase. Neuvedomuje-
te si, deti moje, že vám Boh dáva 

veľkú šancu, aby ste sa obrátili 
a žili v pokoji a láske. Ste takí 
slepí a naviazaní na pozemské 

veci a myslíte na pozemský život. 
Boh ma poslal, aby som vás vied-

la k večnému životu. Deti moje, 
nie som unavená, hoci vidím vaše 

srdcia zaťažené a unavené zo 
v š e tk é h o ,  č o  j e  m i l o s ť 
a dar.“ (25.10.2006) 

 

 

„Boh mi dáva tento čas ako dar pre vás, aby som 
vás mohla učiť a viesť cestou spásy. Teraz, drahé 

deti, nechápete túto milosť, ale čoskoro príde čas, 
keď budete žialiť za týmito posolstvami. Preto, deti 

moje, žite podľa všetkých slov, ktoré som vám dala 
počas tohto milostivého času a obnovte modlitbu, 
kým sa vám modlitba nestane ra-

dosťou.“  (25.08.1997) 
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MILOSTIVÝ  
ČAS 

„Aj dnes vás znovu pozývam k obráteniu. Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým 
som s vami, využite ho. Povedzte si: ‘Toto je čas pre moju dušu’.“  (25.04.2007) 

6  



7  

7  

 
 

NAŠE SPOLOČNÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE SA USKUTOČNÍ  

V SOBOTU, 01.09.2018. 

 

V TENTO MESIAC SA BUDEME MODLIŤ  

ZA  VŠETKÝCH, KTORÍ SA VZDIALILI OD BOHA  
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PRVÁ SOBOTA  
V MESIACI       
 

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 :)  
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Drahí priatelia, pozývame vás k spoločnej modlitbe novény  

k Panne Márii ako poďakovanie za všetky milosti,  

ktoré sme prijali prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším.  

 

RUŽENEC NA DEŇ PÔSTU  

 Modliť sa ruženec 
znamená byť s Ježišom 

a s Máriou v radosti, 
bolesti aj v sláve. Keď je 

nám dobre, ľahko 
zabúdame na Boha, sebe 
aj iným pôsobíme prob-

lémy a ťažkosti, ktoré sa 
nám zmenia na ozajstné 

životné kríže. Preto sú 
potrebné radostné tajomstvá, aby sme 

sa naučili, ako sa žije s Bohom, keď je 
nám dobre. 
 A keď je nám ťažko, skôr sa pri-

hovárame Bohu pre naše utrpenie 
a vzďaľujeme sa od neho. V utrpení 

ľahko strácame vieru, nádej, lásku, 
dôveru a žijeme v úzkosti, strachu, 

roztrpčenosti, nedôvere. Je dobré 
naučiť sa žiť, keď je nám ťažko. Preto 
potrebujeme bolestné tajomstvá.  

  Aby sme ľahšie niesli svoje kríže, 
treba byť s Ježišom a Máriou v sláve, 

aby sme videli, čo prichádza po krí-
žoch, umučení a smrti. Často sa 

v živote správame ako deti, ktoré 
u lekára nevidia nič iné, len injekciu 
a plačú, chcú ujsť. Keď má človek pred 

očami uzdravenie, ľahšie prijme každé 
utrpenie. 

  V tomto zmysle odporúčam 
modlitbu ruženca na deň pôstu, aby 

sme sa modlili za milosť pôstu 
a naučili sa žiť s Ježišom a Máriou. 
  

 Radostné tajomstvá 
  Úvodná modlitba: 

 Nebeský Otče, Stvoriteľ celého 
sveta, ďakujem ti, že si ma pozval, aby 

som sa modlil, a tak sa zjednotil 
s tebou v tvojom Synovi Ježišovi 
Kristovi v Duchu Svätom. 

  Dnes v deň pôstu sa rozhodujem 
byť s tvojím Synom a s jeho matkou 

Máriou a chcem tento deň prežiť ra-
dostne. Ty si Boh pokoja a radosti, 

lásky a slobody. Odovzdávam ti svoje 
srdce a prosím ťa, aby si mi dal svoje 
svetlo a silu, aby som tento deň pôstu 

 prežil radostne ako tvoj Syn Ježiš 
Kristus a ako Panna Mária. 

 Verím... 
  

 Prvé radostné tajomstvo 
 Vďaka ti, Otče, že si prostred-
níctvom anjela Gabriela oznámil Márii 

svoju vôľu. Vďaka ti, Mária, že tvoje 
srdce bolo slobodné a že si Otcovu vôľu 

dala na prvé miesto vo svojom živote 
a odpovedala si: „Otče, nech sa mi 

stane podľa tvojho slova.“ 
 V tento deň pôstu s tebou, Mária, 
prosím Pána, aby mi očistil srdce od 

každej závislosti tohto sveta a od 
všetkého, čo zaujalo prvé miesto 

v mojom srdci, aby ma oslobodil od 
všetkého, čo mi odňalo a obmedzilo 

vnútornú slobodu, od všetkého, čo ma 
urobilo slepým a hluchým k poznaniu 
a prijatiu jeho vôle. Daj mi, Otče, mi-

losť, aby som v dnešný deň pôstu 
v úplnej vnútornej slobode od všetkých 

vecí spoznal a prijal tvoju vôľu 
a s Máriou povedal: „Otče, nech sa 

stane tvoja vôľa, aby si sa mohol vo 
mne celkom usídliť.“ 
 Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, 

Sláva Otcu, Ó Ježišu... 
  

 Druhé radostné tajomstvo 
 Mária, keď Boh vošiel do tvojho 

života, bola si pripravená stretávať sa 
s inými a prinášať Boha do ich života. 
Vďaka ti, že si išla k Alžbete, že si 

s ňou oslavovala Pána a pomáhala jej. 
Ty si bola v srdci slobodná 

a pripravená s láskou stretnúť sa 
s Alžbetou a ona v tvojom živote spoz-

nala Boha, požehnala ťa a s tebou ho 
oslavovala. 
 V tento deň pôstu s tebou prosím 

Pána, aby ma oslobodil od všetkého, čo 
mi prekáža, aby som sa s inými stre-

tával s láskou. Osloboď aj srdcia iných, 
aby vo mne spoznali prítomnosť Pána. 

Vďaka pôstu a modlitbe nech sa dnes 
celé moje telo otvorí Bohu a iným 
a v slobode srdca sa šťastne zjednotí 
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s inými. Tento deň pôstu a modlitby 
obetujem za všetky rodiny, aby sa 

rodičia a deti mohli v úplnej vnútornej 
slobode radostne zjednotiť v rodine. 

 Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva 
Otcu, Ó Ježišu... 
 

 Tretie radostné tajomstvo 
 Vďaka ti, Mária, že si v chudobe 

porodila Ježiša, Kráľa pokoja. Nehnevala 
si sa na obyvateľov v Betleheme, keď ťa 

s Jozefom nechceli prichýliť na noc, hoci 
videli, že si tehotná, neotvorili svoje 
brány. Premohla si trpkosť, lebo tvoje 

srdce bolo úplne slobodné a posilnené 
v Pánovi. Preto aj anjeli mohli radostne 

spievať, lebo tvoje srdce sa radovalo. 
 V tento deň pôstu prosím s tebou 

Pána, aby ma oslobodil od každej pri-
pútanosti k materiálnym veciam, aby 
som v slobode a láske radostne prijal 

podmienky, v ktorých žijem, premohol 
každý nepokoj a stal sa človekom dobrej 

vôle, pripravený prijať pokoj a ohlasovať 
ho iným. Nech bude moje srdce slobod-

né, aby sa ako ty a spolu s tebou 
poklonilo Kráľovi pokoja. Nech sú 

srdcia všetkých zodpovedných v Cirkvi 
a vo svete mocou pôstu a modlitby 

úplne slobodné, aby sa zo všetkých síl 
zasadzovali za pokoj všetkých ľudí.  
 Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, 

Sláva Otcu, Ó Ježišu...  
  

 Štvrté radostné tajomstvo 
 Vďaka ti, Mária, že si s Jozefom 

v slobode srdca a s láskou obetovala 
Ježiša v chráme pre našu spásu. Nech 
je požehnaná tá chvíľa, keď starec 

Simeon a Anna, ktorá sa celý život 
postila a modlila, spoznali v tvojom 

Synovi svojho Spasiteľa a svetlo na 
osvietenie všetkých národov. 

  V tento deň pôstu prosím s tebou 
Pána, aby sa všetci kresťania pôstom 
a modlitbou pripravovali a boli schopní 

stretnúť sa s Pánom, aby spoznali jeho 
prítomnosť v Eucharistii a v jeho slove, 

aby ho stretávali s otvoreným 
a slobodným srdcom v každej sviatosti. 

Foto: archív SM 

 

Modliť sa ruženec znamená  

byť s Ježišom a s Máriou 

 v radosti, bolesti aj v sláve... 
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Modlím sa a postím sa za všetkých, 
ktorí nemôžu prijať Pána do svojich 

rúk ako Simeon, lebo ich majú spúta-
né pozemskými dobrami a srdce 
o b r á t e n é  k  s v e t u  a  j e h o 

prisľúbeniam. Otvor nám všetkým 
srdcia i duše, aby sme v slobode 

spoznali Pána a so Simeonom 
a Annou slávili jeho príchod. Pomôž 

nám, aby sme v pôste a modlitbe ča-
kali na Pána a vedeli ho prijať, keď 
príde.  

 Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, 
Sláva Otcu, Ó Ježišu... 

 
 Piate radostné tajomstvo 

 Vďaka ti, Mária, že si so svätým 
Jozefom hľadala a našla svojho Syna 
v chráme. Celé tri dni si žila v úzkosti 

a bolesti, lebo si nevedela, kde sa na-
chádza. Našla si ho v chráme a tvoje 

srdce sa upokojilo v radostnom 

stretnutí. Ježiš, tvoj Syn, sa ne-
ospravedlňoval, iba povedal, že musí 

byť v dome svojho Otca. 
 V tento deň pôstu obetujem pôst 

a modlitbu s tebou, Mária, za 
všetkých tých, ktorí stratili vnútornú 
slobodu pre zlú rodinnú výchovu a vo 

svojej závislosti zablúdili na krivé 
životné chodníky ďaleko od Pána. 

Nájdi ich, Mária, a vráť do otcovského 
domu, aby mohli žiť v pokoji a radosti 

ako tvoj Syn Ježiš v Nazarete, 
vzmáhať sa v láske a múdrosti pred 
Bohom aj pred ľuďmi.  

 Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, 
Sláva Otcu, Ó Ježišu... 

 
 Záverečná modlitba 

 
 Dobrorečím ti a oslavujem ťa, 
nebeský Otče, s tvojím Synom 

Ježišom Kristom v Duchu Svätom, že 
si mi dal milosť, aby som sa dnes, 

v deň pôstu, mohol modliť a byť 
s tvojím Synom Ježišom Kristom a s 

jeho matkou Máriou. Nech dnes po 
tomto pôste a modlitbe vojde pokoj 
a radosť do môjho srdca a do sŕdc 

všetkých, za ktorých sa postím 
a modlím. Pomôž nám, aby sme ťa 

stále väčšmi milovali aj vtedy, keď je 
nám dobre. Nech sa tak stane. Amen. 

 

Mária,  

keď Boh vošiel  

do tvojho života,  

bola si pripravená  

stretávať sa s inými  

a prinášať Boha  

do ich života... 
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Svedectvá z 29. Medzinárodného modlitbového stretnutia mladých  

 

ŽIŤ Z BOŽIEHO SLOVA 

 

 Evgenij, Lotyšsko: Myslel som 
si, že môj príchod do Medžugoria 

pred dvoma rokmi bol náhodný. 
Teraz však chápem, že to bolo 
pozvanie Panny Márie.  
 Vtedy som nemal poňatie o tom, 
čo je Festival mladých. Videl som  

oznam na dverách chrámu 
a rozhodol som sa, že pôjdem.   
Domnieval som sa, že si pôjdem 
oddýchnuť k moru, že sa budem za-
bávať s mládežou. Moja ilúzia trvala 

až do príchodu do Medžugoria. Až tu 
som pochopil, že sme prišli do slova 
na púšť, kde nie sú žiadne „zábavky“ 
a celý čas je nabitý program. Bol 
som veľmi nahnevaný. Keďže som už 

bol na mieste, rozhodol som sa, že 
budem dodržiavať program, ako od-
porúčala vedúca skupiny. Povedal 
som si, že to skúsim a možno sa 
stane nejaký zázrak. Žiaľ, žiaden  

viditeľný zázrak sa neudial, ale udial 
sa v mojom vnútri. Rozhodol som sa, 

že zmením svoj život.  
 V tom čase som mal 29 rokov 
a nemal som žiadnu vieru. Bolo to 
len dodržiavanie tradícii, ktorým ma 
naučila babka, dedko a zriedkavé 

návštevy chrámu v nedeľu, keď sa 
mi chcelo. Môj život bol sprevádzaný 
alkoholom, hlučnými priateľstvami a 
nezodpovednými vzťahmi s dievčata-
mi.   

 Keď som prišiel do Medžugoria, 
pocítil som, že chcem ísť na sv. 
spoveď, pretože som sa už 5 rokov 
nespovedal. To bol aj kľúčový mo-
ment v mojom obrátení. Odvtedy 

prichádzam na sv. spoveď každý me-
siac. Začal som pravidelne chodiť do 
kostola v nedeľu, ale aj počas 
týždňa. Prečítal som si Nový zákon, 
v ktorom som stretol živého Boha, 
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ako hovoria aj kňazi. Môj život sa 
úplne zmenil. Do centra môjho života 

som postavil Ježiša Krista a ľutujem, 
že som to neurobil skôr, a že som ho 
urážal svojím hriešnym životom. Len 
vďaka Božiemu milosrdenstvu som 
mohol spoznať jeho lásku. 

 Aj tento rok som sa zúčastnil na 
Festivale mladých v Medžugorí, kde 
som vďaka sv. spovedi a Svätému 
písmu začal duchovne rásť v láske k 
blížnemu. Podnetom môjho rozhod-

nutia bol hymnus na lásku sv. 
apoštola Pavla (Kor 13). 
 Božie slovo a zvlášť Nový zákon 
sa pre mňa stali pilierom, ktorý ma 
každý deň drží a posilňuje vo viere. Je 

to základ, bez 
ktorého sa dá 
ľahko zablúdiť 
v duchu sveta. 
Bez toho sa ľahko 
p o d d á v a m 

pokušeniu tých 
ideálov, ktoré 
v l á d n u  v 
spoločnosti.  
 Pre mňa je 

nevyhnutné čítať 
evanjelium každý 
deň. Ako povedal 
jeden z našich 
kňazov: „Človek, 

ktorý štyri dni 
n e č í t a l         
evanjelium sa na-
c h á d z a  v          
nebezpečenstve.“  

 Žiť Božie slo-
vo pre mňa zna-
mená každý deň 
odovzdávať svoje kroky a robiť     
rozhodnutia podľa svätého evanjelia, 
t. j. plniť Božiu vôľu tak, ako to robila 

Mária. 
 Som vďačný Panne Márii, že si 
ma k sebe pozvala a zato, že mi 
pomohla stretnúť živého Boha, a že 
cesta môjho obrátenia pokračuje.  

 
Žiť Božie slovo 

pre mňa  

znamená  

každý deň  

odovzdávať  

svoje kroky 

a robiť  

rozhodnutia 

podľa  

svätého  

Evanjelia... 
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 Oľga, Lotyšsko: Počas tejto 

púte sa mi Panna Mária prihovára-
la prostredníctvom mojich detí. 
 Keď sme prišli do penziónu, 
môj syn sa začal zle správať: nepo-
čúval, nechcel ísť spať. Bola som 
rozhorčená a nevedela som, čo 

mám robiť. Prvá myšlienka bola, 
kričať na neho a postaviť ho do kú-
ta. Ale po náročnej ceste som ne-
mala síl hádať sa s ním. Začala 
som prosiť Pannu Máriu, aby mi 

pomohla. Vtedy som v srdci počula 
slová: „Objím ho.“ Išla som k nemu 
a objala som ho. Hneď sa upokojil 
a zmierili sme sa.  
 Na ďalší deň môj syn išiel na 

Križevac a ja som sa z toho veľmi 
tešila. Má len 6 rokov. Celým srd-
com sa modlil pod krížom. A mne 
sa zrazu chcelo povedať: „Pane, 
priviedla som ho k tebe.“  

 Na konci púte, keď sme ako 
rodina kráčali na Podbrdo, išla 
som so svojím mladším synom, 
ktorý má 3 roky. Išiel rád a oproti 
nám išiel starší pár. Keď videli 
môjho syna, začali ho žehnať 

a mali z neho radosť, ktorá pre-

pukla do slz. V tej chvíli som bola 
veľmi šťastná.  

 Keď sme podišli k soche, moja 
osemročná dcéra sa sama modlila 
ruženec a nechcela ísť preč.  
 Vďaka Ježišovi a Márii zato! 
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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/

