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  „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli veľkodušní v 

zriekaní, pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení a sú 

vašimi bratmi a sestrami. Zvlášť vás prosím, aby ste sa modlili za 

kňazov i za všetkých zasvätených, aby ešte vrúcnejšie milovali 

Ježiša, aby Duch Svätý naplnil ich srdcia radosťou, aby vydávali 

svedectvo o nebi a nebeských tajomstvách. Mnohé duše sú v 

hriechu, pretože niet tých, ktorí sa obetujú a modlia za ich   

obrátenie. Som s vami a modlím sa za vás, aby vaše srdcia boli 

naplnené radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  
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rodičia tu na zemi – ktorí sú zlí – 

darujú svojim deťom „dobré veci“, 

čo môžeme povedať o Otcovi, 

ktorý je na nebesiach, ktorý je 

v rcho lo m a  ne kon ečn ým 

prameňom lásky? 

 Existujú rôzne druhy modlit-

by prosieb, ktoré sa prejavujú 

v závislosti od stavu nášho ducha, 

v ktorom sa nachádzame alebo od 

situácie, ktorá nás podnietila, aby 

sme sa obrátili k Bohu v modlitbe. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi spo-

mína výrazy ako sú: hľadať, vyža-

dovať, vytrvalo hľadať, vzývať, 

prosiť, kričať a „v modlitbe zá-

pasiť“ – ako povzbudzuje sv. Pavol 

v Liste Rimanom: „Prosím vás, 

bratia, pre nášho Pána Ježiša 

Krista a pre lásku Ducha, zápaste 

spolu so mnou v modlitbách za 

mňa u Boha.“ Pavol často žiada 

od svojich veriacich, aby sa za 

neho modlili. V Starom zákone  

máme príklady, v ktorých sa 

modlitba chápe ako nejaký druh 

boja s  Bohom. Abrahám 

vyjednáva s Bohom Sodomu (Gen 

 V posolstve z minulého mesiaca nás Pan-

na Mária pozvala: „Modlite sa, kým sa vám 

modlitba nestane radosťou a stretnutím 

s Najvyšším.“ V tomto posolstve nás pozýva 

k modlitbe za druhých, za tých, ktorí sú 

v pokušeniach, za kňazov a zasvätených.  

 Môžeme sa modliť za všetko, čo je 

v súlade s jeho vôľou. Bolo by nerozumné 

prosiť od Boha to, čo sami môžeme urobiť bez 

zvláštneho Božieho zásahu. Prosiť Boha, aby 

nám vyklíčila pšenica a sami by sme predtým 

nepoorali pôdu a nezasiali ju, bolo by hlúpe 

a trúfalé. Takéto zásahy Boh nerobí, pretože 

nám dal schopnosti, dary a možnosti, aby sme 

robili to, čo máme urobiť.  

 Ježiš nás pozýva k modlitbe plnej dôvery. 

Ten, kto sa modlí je dieťa a Boh je „Otec“, 

ktorý je na nebesiach. Ježiš veľmi konkrétnym 

a živým spôsobom nalieha na synovskú dôve-

ru, ktorou treba inšpirovať našu prosbu, naše 

žiadanie, naše klopanie na dvere, alebo lepšie 

povedané, na Božie srdce, ale ešte viac       

nalieha na Božiu otcovskú lásku: ak vaši 

 

MODLITBA PRÍHOVORU 

 

Vďaka ti, Matka, že ani dnes  

neutíchajú tvoje modlitby za nás... 
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18, 17); alebo Jakubov zápas s Bohom; 

taktiež v Lukášovom evanjeliu 

v poučení o modlitbe sa hovorí 

o potrebe vytrvalosti, trpezlivosti.  

 Panna Már ia  nás  pozýva 

k modlitbe príhovoru. V evanjeliu 

máme príklad modlitby príhovoru     

rímskeho stotníka, ktorý sa prihovára 

za svojho sluhu. Slová, ktorými 

vyjadruje hlbokú vieru v Ježiša často aj 

my opakujeme vo svätej omši: „Pane, 

nie som hoden, aby si vošiel pod moju 

strechu..., ale povedz iba slovo a duša 

mi ozdravie.“ Ježiš vypočul stotníkovu 

modlitbu na základe jeho viery. Nič sa 

nehovorí o duchovnom stave sluhu ani 

o jeho viere. Dostačujúcou bola viera 

rímskeho stotníka, aby Pán vyslyšal 

jeho modlitbu. 

 Modlitba príhovoru je modlitba 

prosby. Ježiš je u Otca jediným    

Orodovníkom za všetkých ľudí, zvlášť 

za hriešnikov. Prihovárať sa, modliť sa 

za niekoho iného je ako srdce, ktoré je 

v súlade s Božou láskou. Len láska 

k niekomu nás môže iniciovať 

k úprimnej a vrúcnej modlitbe, ktorá 

dosahuje Božie srdce.  

 Modlitba: 

 Panna Mária, ty si Matka, ktorá sa 

za nás neprestajne prihovára u svojho 

Syna. Ty si si prvá na svadbe v Káne 

Galilejskej všimla, čo chýba hosťom. Ty 

aj dnes vidíš všetko, čo nám chýba 

k tomu, aby náš život bol v súlade 

s Božou vôľou. Vďaka ti, Matka, že ani 

dnes neutíchajú tvoje modlitby za nás, 

ale prichádzaš, aby si nás duchovne 

prebudila. Tvojmu mocnému príhovoru 

zveru jeme  vše tkýc h ,  k to r í  sú 

v pokušeniach, všetkých, ktorí sú 

zaťažení krížom utrpenia ako aj tých, 

ktorí sa stali ľahostajní a prestali bo-

jovať na ceste obrátenia.   

 Zvlášť ti odovzdávame tých, ktorí 

sa osobitným spôsobom zasvätili Bohu. 

Nech sa život zasvätených stane 

nádejou pre tento svet, ktorý je bez Bo-

ha stratený. Amen.  

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

 

 

Prosiť Boha,  

aby nám  

vyklíčila  

pšenica a sami  

by sme predtým  

nepoorali pôdu 

a nezasiali ju,  

By bolo hlúpe 

a trúfalé... 



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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Mária nás pozýva nasle-
dovať Ježiša, k spolupráci a 

zodpovednosti za celý svet. Opa-
kovane nás k tomu pozvala: 
„Deti moje, nezabúdajte, že ste 

všetci dôležití pri tom veľkom 
pláne, ktorý Boh uskutočňuje cez 

Medžugorie. Boh chce obrátiť celý 
svet a pozvať ho k spáse a na 

cestu k nemu, ktorý je počiatok aj 
koniec všetkého bytia.“ 

„Dnes vás pozývam, aby ste 

pôstom a modlitbou prerazili 
cestu, ktorou chce môj Syn vojsť 

do vašich sŕdc. Prijmite ma ako 
matku a posla Božej lásky a jeho 

túžby po vašej spáse.“ 

Už 26.6.1981 zazneli jej 
prvé slová celému ľudstvu: 
„Modlitbou a pôstom môžete 

zastaviť vojny i prírodné ka-
tastrofy.“ V ďalších posolstvách 

nám hovorí : „Zvlášť sa postite, 
lebo pôstom dosiahnete, že sa 

uskutoční celý plán, ktorý má 
Boh s Medžugorím.“ 

„Len modlitbou a pôstom sa 
môže zastaviť vojna, len modlit-

Pri slovách zriekanie, pôst sa nám môže 
zdať, že to znamená stratu. Mária nám pri-

pomína, aby sme nezabúdali i na druhú stranu 
– zriekať sa znamená získavať. Odmena za 
našu obetu je dobro druhých, ich obrátenie. 

Keď si začneme uvedomovať viac víťazstvo ako 
námahu, ktorú nás to stojí, potom sme na 

správnej ceste. 
Vtedy budú 

n a š e  s r d c i a 
naplnené ra-
dosťou, tak ako 

nám o tom 
hovorí. Pôstom a 

z r i e k a n í m , 
vstupujeme do 

púšte ako Ježiš, 
apoštoli, zástupy 
svätých pred 

nami. Ich ra-
d o s ť o u  b o l o    

zomieranie sebe s 
jedinou túžbou: 

p r i v á d z a ť 
blížnych k Bohu.  

Zriekaním sa 

rozhodujeme pre 
Božie kráľovstvo a 

privádzame do 
neho i druhých. 

Vyberáme si to, 
čo Ježiš. Pôst bol 
v jeho živote 

veľmi dôležitý, bol 
podmienkou ot-

várania sa Bohu,    
odovzdania sa mu 

až po položenie života za nás.   
Dnes nám Panna Mária hovorí: „Zvlášť vás 

prosím, aby ste sa modlili za kňazov i za 

všetkých zasvätených, aby ešte vrúcnejšie mi-
lovali Ježiša, aby Duch Svätý naplnil ich srdcia 

radosťou, aby vydávali svedectvo o nebi a ne-
beských tajomstvách.“ To je pozvanie byť viac 

zodpovedný jeden za druhého. Aby zasvätení 
boli pre nás takí, akí majú byť, musíme sa za 

nich modliť. 

 

 

Zriekaním sa  

rozhodujeme pre  

Božie kráľovstvo  

a privádzame  

do neho i druhých... 

VEĽKODUŠNÍ V PÔSTE, ZRIEKANÍ A MODLITBE 
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bou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, 
vojny vašej nevery a strachu z 

budúcnos t i .  Pôs tom a 
zriekaním, milé deti, budete 

silnejší vo viere.“  
Podľa svedectva vi-

zionárov nás Panna Mária 

pozýva postiť sa v stredu a 
piatok o chlebe a vode. 

Zriekať sa toho, čo je pre nás 
najmilšie a najviac sa teší 

z toho, keď sa rozhodneme 
zriekať sa hriechu, toho, k čo-
mu sme sa pripútali a škodí 

nám. Často nás Panna Mária 
pozýva prinášať obety, zriekať 

sa svojho pohodlia, sebectva. 
13. októbra 2017 sa 

končí 100. výročie zjavení 
Panny Márie vo Fatime. 

Môžeme si pripomenúť 

jej posolstvo, ktoré nám dala 
25.8.1991: „Pozývam vás, aby ste sa 

deväť dní odriekali, aby sa s vašou po-
mocou uskutočnilo všetko, čo chcem 

uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som 
začala vo Fatime. Volám vás, drahé 

deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť 

môjho príchodu a vážnosť situácie! 
Chcem zachrániť všetky duše a 

obetovať ich Bohu. Preto sa 
modlime, aby sa uskutočnilo 

úplne všetko, čo som začala!“ 
„Buďme veľkodušní a celým 
srdcom odpovedajme na        

naliehavé posolstvo našej ne-
beskej Matky, spolu s ňou 

zachraňujme duše.“ 
 Modlitba: 

 Mária, pozeráme sa 
očarení na tvoj príklad, s akou 
jednoduchosťou sa veľkodušne 

odovzdávaš Bohu. Nič si ne-
nechávaš pre seba. S tebou 

chceme opakovať: „Hľa, tu som, 
som služobnica Pána“. Pomáhaj 

nám Panna Mária byť 
veľkodušní a radostní v obeto-
vaní sa, zriekaní ešte viac a 

stále. Prosíme za kňazov, zasvätených, 
aby vrúcnejšie milovali tvojho Syna. S 

tebou prosíme za obrátenie našich 
blížnych, ktorí sú v pokušeniach a v 

hriechu. Amen.  
(Terézia Gažiová) 

 

 

„Deti moje,  

nezabúdajte,  

že ste všetci  

dôležití pri  

tom veľkom 

pláne, ktorý 

Boh  

uskutočňuje  

cez  

Medžugorie.“  
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Fotо: Radiopostaja MIR Medjugorje 

 
 
 

 

  „Zasväťte čas modlitbe a obete! 

Som s vami a chcem vám pomôcť, aby 

ste rástli v odriekaní a umŕtvovaní, 

a tak mohli pochopiť krásu života tých 

ľudí, ktorí sa mi osobitným spôsobom 

darujú.“  

              (25.5.1990) 

 

  „ Aj dnes vás pozývam k pôstu a odriekaniu. Deti moje, zrieknite sa to-

ho, čo vám bráni, aby ste boli bližšie k Ježišovi. Zvlášť vás pozývam: modlite 

sa, lebo iba modlitbou dokážete ovládnuť svoju vôľu a odhaliť Božiu vôľu aj 

v najmenších veciach.“  

(25.3.1998) 

 
 
 

 

  „... Deti moje, pracujte na sebe 

v tomto milostivom čase, v ktorom 

vám Boh dáva milosti, aby ste 

v zriekaní a v pozvaní k zriekaniu bo-

li ľuďmi jasnej a vytrvalej viery 

a nádeje.“  

                              (25.2.2017) 

 

  „Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, čo sa začal 

uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce prekaziť moje plány pokoja 

a radosti, aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. 

Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte mocnejšie modlili 

a postili. Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou 

uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo 

Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho prícho-

du a vážnosť situácie! Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto 

sa modlime, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala.“  

 (25.08.1991) 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 07.10.2017.   

 

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

za všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky  
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  „Drahé deti, ako matka vám hovorím jednoduchými slovami, ale plný-

mi veľkej lásky a starostlivosti o moje deti, ktoré sú mi skrze môjho Syna 

zverené. A môj Syn, ktorý je z večnej prítomnosti, hovorí k vám slovami živo-

ta a seje lásku do otvorených sŕdc. Preto vás prosím, apoštoli mojej lásky, 

majte otvorené srdcia vždy pripravené pre milosrdenstvo a odpustenie. Skr-

ze môjho Syna vždy odpúšťajte blížnym, pretože tak bude vo vás prebývať 

pokoj. Deti moje, starajte sa o svoju dušu, pretože ona je to jediné, čo vám 

naozaj patrí. Zabúdate na dôležitosť rodiny. Rodina by nemala byť miestom 

utrpenia a bolesti, ale miestom porozumenia a nežnosti. Rodiny, ktoré sa 

snažia žiť podľa môjho Syna, žijú vo vzájomnej láske. Ešte keď bol môj Syn 

malý hovoril mi, že všetci ľudia sú jeho bratmi. Preto si zapamätajte, apoštoli 

mojej lásky, že všetci ľudia, ktorých stretávate sú vašou rodinou, bratia skr-

ze môjho Syna. Deti moje, nestrácajte čas rozmýšľajúc o budúcnosti, znepo-

kojujúc sa. Nech vašou jedinou starosťou bude to, ako dobre žiť každý oka-

mih podľa môjho Syna – toto je váš pokoj. Deti moje, nikdy sa nezabudnite 

modliť za svojich pastierov. Modlite sa, aby všetkých ľudí prijali ako svoje 

deti, aby im skrze môjho Syna boli duchovnými otcami. Ďakujem vám.“  

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

 2. OKTÓBER 2017, MEDŽUGORIE, 

 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 
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POSTITE SA SRDCOM 

Pôst a pokoj  

 Pokoj je ovocím Ducha. 

 Najhlbšou túžbou ľudského srdca je práve 
pokoj. Všetko, čo robíme, či dobré alebo zlé, je 
hľadanie pokoja... 

 Кeď človek miluje, hľadá 
a prežíva pokoj, keď nenávidí a chce 
pomstu, vlastne hľadá pokoj, keď 
zostáva triezvy a bojuje proti zá-
vislosti, hľadá pokoj, keď sa opíja, 
tiež hľadá pokoj, keď sa modlí, hľadá 
pokoj, keď nadáva a kľaje, tiež hľadá 
pokoj, keď bojuje za svoj život a život 
tých, ktorých má rád, uskutočňuje 
pokoj, a keď na seba siahne rukou 
a spácha samovraždu alebo zabije 
niekoho, znova hľadá pokoj. Teda 
každé rozhodnutia človeka je 
v podstate rozhodnutím za pokoj. 
Avšak je jasné, že keď sa koná dobro, 
potom sa hľadá a uskutočňuje osob-
ný pokoj aj pokoj iných ľudí, ale keď 
sa pácha zlo, potom sa hľadá iba 
vlastný pokoj na účet nepokoja 
iných. 
 Alebo pohľad z druhej strany: 
koľko ráz sme stratili pokoj, lebo sme 
pyšní, sebeckí, závistliví, žiarliví, 
chamtiví, závislí od moci. Skúsenosť 

potvrdzuje, že pôstom a modlitbou sa 
premáha zlo, pýcha a sebectvo, že 
sa otvára srdce, láska a pokora, 
štedrosť a dobrota rastú, čím sa     
realizujú správne podmienky pre 
pokoj. A kto má pokoj, pretože miluje 
a odpúšťa, ten bude zdravý duševne 
i telesne a bude schopný vytvárať 
svoj život spôsobom dôstojným člove-
ka, najvyššieho Božieho stvorenia. 
 Pôstom a  modl i tbou sa 
zmenšujú a na pravú mieru uvádzajú 
ľudské potreby, čím sa znova 
vytvárajú podmienky pre pokoj 
a správny vzťah k iným ľuďom 
i k materiálnym veciam. 
 Preto je veľkým omylom, ak sa 
pôst prežíva negatívnym spôsobom, 
ako odriekanie sa niečoho, najmä ak 
sa nerozoznáva jeho blahodarnosť 
v duchovnej oblasti. Preto sa ani 
nemôže hovoriť o zámene pôstu 
s dobrými skutkami alebo s niečím 
iným. Teraz môžeme pochopiť, prečo 
sa pokoj vždy sľubuje po obrátení sa, 
po pôste a modlitbe. 
 Anselm Grün vo svojej knihe 
o pôste píše: 
 „Práve keď si pôst uvedomujem 
a zanechávam mnohé prostriedky, 
ktorými sa pokúšam nahradiť svoje 
pôžitky, ktoré ma často dosť omamu-
jú či zaslepujú, spoznám najhlbšiu 
pravdu.  

 

...pôstom a modlitbou sa 

premáha zlo, pýcha 

a sebectvo, otvára sa  

srdce, láska a pokora, 

štedrosť a dobrota rastú,  

čím sa realizujú správne  

podmienky pre pokoj... 



9  

 

Foto: archív SM 

 

...kto má pokoj, pretože  

miluje a odpúšťa, ten bude 

zdravý duševne i telesne 

a bude schopný vytvárať  

svoj život spôsobom 

dôstojným človeka, 

najvyššieho Božieho  

stvorenia... 
 

 Pôstom sa zbavujem obalu, 
ktorý sa navŕšil nad mojimi 
nepokojnými myšlienkami a pocitmi. 
Tak sa môže ukázať všetko, čo je vo 
mne, moje nesplnené želania a túžby, 
moje strasti, moje myšlienky, ktoré 
krúžia okolo mňa, okolo môjho 
úspechu, môjho majetku, môjho 
zdravia, mojich tvrdení a mojich 
pocitov, ako sú zlosť, rozhorčenie, 
žiaľ. Odkrývajú sa rany, ktoré 
zakrývam rôznymi aktivi tami 
a mnohými prostriedkami na 
utešenie seba v jedle a pití.  
 Všetko, čo je potlačené, vychá-
dza na svetlo. Pôst mi ukazuje, kto 
som. Ukazuje mi, kde som ohrozený 
a kde mám začať svoj boj.“   
 Teda vďaka pôstu človek pocho-
pí, proti čomu v sebe musí bojovať. 
Tým sa aj naše podvedomie oslo-
bodzuje od všetkého, čo nás ženie do 
nepokojov a neporiadku. Duša však 
zostáva pokojná a vytvárajú sa pod-
mienky pre pokoj. Obraz toho boja 
pekne ukazuje nasledujúci text. 
 „Keď si chce kráľ podmaniť 
nepriateľské mesto, najprv sa zmocní 
vody, zastaví akýkoľvek prísun jedla, 
a keď obyvatelia mesta začnú      
zomierať od hladu a smädu, vzdajú 
sa mu. Tak je to aj s telesnými       
žiadostivosťami: ak rehoľník pôstom 
a hladom pôjde proti nim, vtedy 
nepriatelia duše strácajú silu!“  
 Skúsenosť jasne potvrdzuje, že 
be z  bo ja  pr o t i  vn ú t o rn ým          
nepriateľom pokoja nemožno dospieť 
k pokoju a že na to je pôst veľa ráz 
vyskúšaným prostriedkom. Nie je to 
náhoda, že všetci proroci, aj sám 
Ježiš, a teda aj celá cirkevná tradícia 
vyzývali na pôst a modlitbu, aby sa 
človek otvoril pravému pokoju.  
 Problém je v tom, že človek je 
naklonený nasledovať falošných pro-
rokov, ktorí sľubujú ľahký pokoj, aký 
v skutočnosti ani nejestvuje. 
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 13.októbra 1917 sa Panna Mária 
zjavila deťom vo Fatime šiestykrát: „Ja 
som Kráľovná ruženca“. Poprosila nás, 
aby sme sa každý deň modlili ruženec 
a neurážali Pána. Pre Františka 
a Hyacintu to bolo posledné zjavenie. 
Čoskoro zomreli v ťažkých bolestiach za 
spásu sveta. Ani nie za mesiac sa 
v Rusku začala boľševická revolúcia 
a začalo sa jedno z najväčších prenasle-
dovaní kresťanov a Cirkvi. A odtiaľto sa 
komunistické bludy začali šíriť po celom 
svete. O podobných udalostiach sa 
hovorilo v druhej časti fatimského posol-
stva. V roku 1929 sa Panna Mária zjavila 
Lucii ako jej sľúbila a prosila, aby Svätý 
Otec spolu so všetkými biskupmi zasvätil 
svet a zvlášť Rusko jej Nepoškvrnenému 
srdcu. Rôznymi spôsobmi toto zasvätenie 
urobili pápež Pius XII. a Pavol VI., ale 
v oboch nebola dostatočná zmienka 
o Rusku a jednota medzi biskupmi.  
 Po atentáte v roku 1981 pápež Ján 
Pavol II. si už v nemocnici pozorne naštu-

doval dokumenty týkajúce sa zjavení vo 
Fatime. Tri mesiace boja medzi životom 
a smrťou mu pomohli pochopiť, že jedi-
nou možnosťou ako zachrániť svet pred 
novými vojnami, katastrofami a ateizmom 
– je obrátenie Ruska. Negramotné deti 
hovorili o udalostiach, ktoré pápež 
narodený na východe prežil na sebe. Pre-
to nebol i žiadne pochybnost i 
o dôveryhodnosti posolstiev. Pápež chcel 
čo najvernejšie uskutočniť prosbu Panny 
Márie. Využil všetky kontakty 
s duchovnými osobnosťami, zodpoved-
nými za tento akt a tiež so sestrou Lu-
ciou. O rok neskôr z vďačnosti za 
zachránený život vykonal slávnostné 
zasvätenie. Podľa slov sr. Lucii zasvätenie 
nebolo ešte urobené tak ako sa vyžaduje: 
nebula dosatočná jednota so všetkými 
biskupmi. Pápež taktiež cítil, že treba bo-
jovať za spásu súčasného sveta. 25. mar-
ca 1984 na sviatok Zvestovania bola so-
cha Fatimskej Panny Márie privezená do 
Ríma a pápež obnovil zasvätenie. Pozval 

 

Jeden krok späť so Svätými Otcami 

PÁPEŽ JÁN PAVOL II.: V ŠKOLE PANNY MÁRIE 
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Pripravilo: Svetlo Máriino 

všetkých biskupov s prosbou, aby sa 
k nemu pripojili. Sr. Lucia bola spokojná 
s týmto aktom.  
 S úplnou istotou nemôžeme hovoriť 
o vplyve aktov Zasvätenia Panne Márii na 
priebeh udalostí vo svete, ale môžeme oz-
načiť udalosti, ktorých vývoj nikto 
nepredpokladal. Napríklad: zmena 
priebehu vojny po zasvätení pápežom 
Piom XII. v roku 1942. Po zasvätení 
v roku 1984 Gorbačov navštívil USA 
a bola podpísaná dohoda o odzbrojení, 
uskutočnila sa návšteva vatikánskej dele-
gácie v Moskve, pád komunizmu 
a Berlínskeho múru, zrod štruktúr       
Rímsko-katolíckej cirkvi v Rusku, Gor-
bačovova audiencia u Svätého Otca. 
V roku 1990 na otázku novinárov 

o spojitosti udalostí vo Východnej Európe 
a Rusku s predpoveďou Panny Márie   
Fatimskej, pápež Ján Pavol II. odpovedal, 
že vďaka úcte k panne Márii sa obnovilo 
rešpektovanie ľudských práv vo 
Východnej Európe a v Rusku a to nepro-
tirečí učeniu Cirkvi. Špecialisti pre náuku 
viery sa radujú, že sa tieto udalosti plnia 
po niekoľkých rokoch. Sr. Lucia súhlasila 
so Svätým Otcom.  
 V roku 1991 na desiate výročie 
atentátu pápež znovu navštívil Fatimu 
s vďačnosťou Panne Márii za starostlivosť 
počas rokov ťažkých pre Cirkev, za 
starostlivosť, ktorá nás uchránila pred 
tragédiami a ťažkými utrpeniami  a tiež za 
tie nečakané zmeny, ktoré zrodili vieru 
v utláčaných a ponižovaných národoch. 
Ale zmeny so sebou prinášajú aj nové 
ťažkosti, o ktorých pápež Ján Pavol II. 
povedal: „Existuje nebezpečenstvo zámeny 
marxizmu inou formou ateizmu, ktorá 
pozýva k slobode a môže opäť zasiahnuť 
korene morálky či už ľudskej alebo 
kresťanskej. Buď aj naďalej Matkou pre 
všetkých, pretože národy ťa potrebujú!“ 
V jednote so všetkými pastiermi pápež ob-

novil zasvätenie ľudského rodu 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 
 Využívajúc tie najmenšie nástroje, 
Boh zvláštnym spôsobom zasahuje do 
ľudskej histórie a vedie ho k spáse. Ale 
vidíme, že ešte nenastal čas víťazstva 
Nepoškvrneného srdca. V roku 2000 pri 
blahorečení fatimských detí Františka 
a Hyacinty nám pápež pripomenul, že 
„človek, odstraňujúc Boha zo svojho živo-
ta  nemôže  dos iahnuť  šťas t ie 
a v konečnom dôsledku ničí samého se-
ba.“ Vojny 20. storočia , koncentračné 
tábory, etnické prenasledovania, teroriz-
mus, únosy ľudí, útoky na nenarodené 
deti a rodiny sú tomu svedkami.” 
 Na tomto pozadí pápež Ján Pavol II. 
predstavuje svetu dva žiariace obrazy 

podobné „dvom sviecam, zapálené 
Bohom, aby dali ľudstvu svetlo do 
týchto smutných a temných časov.“  
Dvoch malých človiečikov – Fran-
tiška a Hyacintu, ktorí preto, aby 
„spasili hriešnikov, podstúpili 
akékoľvek poníženia a pokánia.“ 
Ich príklad povzbudzuje aj dnes – 

dospelých aj deti tretieho tisícročia. 
„Vyjadrujem svoju vďačnosť blahoslavenej 
Hyacinte za modlitby a obety, ktoré 
prinášala v mene Svätého Otca, ktorý veľa 
trpel v jej videniach“ – týmito slovami sa 
modlil pápež.  
 13. októbra 1996 kardinál Ratzinger  
navštívil Fatimu a poznamenal: „ Mária 
rozprávala s deťmi, s tými, ktorý nič nez-
namenajú v tomto osvietenom a pyšnom 
svete, svete vedy a viery v progres, ktorý je 
súčasne aj svetom ničenia, strachu 
a zúfalstva. Aké aktuálne!“ 
 Svoju kázeň pápež ukončil slovami: 
„Presvätá Panna Mária nás potrebuje, aby 
sme potešovali Ježiša, zarmúteného  
urážkami, ktoré mu spôsobujeme. Po-
trebuje naše modlitby a naše obety za 
hriešnikov. Poproste svojich rodičov 
a učiteľov, aby vás zapísali do školy Pan-
ny Márie, aby vás ona učila stať sa takými 
ako boli pastierikovia, ktorí sa snažili 
robiť to, čomu ich ona naučila. Hovorím 
vám, že „za krátky čas, ktorý strávime 
s Máriou, sa posunieme ďalej, ako za celé 
roky zbytočných iniciatív zameraných na 
seba samých.“  
  

 

 

„za krátky čas, ktorý strávime 

s Máriou, sa posunieme ďalej,  

ako za celé roky zbytočných iniciatív 

zameraných na seba samých.“  



1 2  

 

Už z dávnych čias niektorý katolíci (a 
tiež pravoslávni) chodili okolo Kremľa 
a modlili sa ruženec za obrátenie Ruska 
a víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny 

Márie. Táto modlitba bola inšpirovaná  
fatimským posolstvom. Najznámejším ini-
ciátorom tejto modlitby bol otec Edmund 
Boniewicz  (1919 -2006 )  pa lo t ín  

z Čenstochovej, blízky priateľ Sv. Otca 
Jána Pavla II. Od kardinála Wyszyńskeho, 
ktorému bol spovedníkom, dostal 
požehnanie pre túto modlitbu. Nielen o. 

Boniewicz organizoval túto modlitbu, ale 
aj mnoho iných katolíkov. Modlitba bola 
inšpirovaná biblickým príbehom oblieha-
nia Jericha.  

O. Boniewicz chodil na misie do 
krajín ZSSR vrátane Ruska, kde učil 

katolíkov o sviatostiach, šíril fatimské 
posolstvo a posolstvo Božieho mi-
losrdenstva, ktoré dostala sr. Faustína 

Kowalská. Sv. Otec Ján Pavol II. požehnal 
jeho evanjelizačné misie zvlášť v Rusku. 
A kardinál Wyszyński pomáhal týmto  
misiám materiálne.  

Od roku 1975 o. Boniewicz prichá-
dzal do Moskvy dvakrát ročne a so 
skupinou moskovských katolíkov začal 
chodiť na Červené námestie, kde sa modli-

li ruženec a korunku k Božiemu mi-
losrdenstvu. Snažil sa prichádzať tak, aby 
sa stretnutie na Červenom námestí mohlo 

uskutočniť 13.-teho v mesiaci. O 8.00 
bola sv. omša v kostole sv. Ľudovíta, 
a potom farníci, ktorí chceli išli ku 
Kremľu a modlili sa ruženec. Keď o. Ed-

mund neprišiel, farníci išli sami 
a modlili sa ruženec s úmyslom, aby sa 
Panna Mária vrátila do Ruska.  

Takto o tom píše o. Boniewic vo 

svojej knihe Fatimská Panna Mária na 
východe (Ks. Edmund Boniewicz SAC 
Pani  Fat imska na Wschodz ie . 
Wspomnienia Kaplana. Czenstochowa, 

1999): 
„Začínali sme nenápadne, bez 

zbytočných demonštrácií, so skupinkou 
niekoľkých ľudí, ktorá sa neustále 

zväčšovala a duchovne 
dozrievala. Na začiatku 80. ro-
kov, po zmenách v Rusku sme 
sa ako pútnici mohli slobodne 

modliť a spievať v centre   
Moskvy,  vyjadri ť  svoje 
náboženské cítenie bez 
nátlaku polície alebo ŠTB. 

Táto púť moskovskými ulicami 
s ružencom a krížom k úcte 
Fatimskej Panne Márie a sláve 
Božieho milosrdenstva, sa 

konala vždy, keď som prišiel. 
Snažil som sa ju organizovať 
12. alebo 13. v mesiaci, aby 
som zdôraznil spojitosť s 

číslom 13, s dátumom šiestich 
zjavení v roku 1917, ktoré si 

vybrala Panna Mária vo Fatime.  
Vždy sme sa modlili modlitbu 

Zasvätenia Nepoškvrnenému srdcu  
Panny Márie na Červenom námestí pro-
siac Kristovu Matku, aby sa toto 

námestie stalo bielym – námestím sú-
hlasu, lásky a pokoja. Odovzdávali sme 
toto miesto, Moskvu i celé Rusko Božej 
Matke, Matke Cirkvi. Jej starostlivosti 

a materinskej láske sme zverovali svoje 
životy, životy našich rodín, priateľov 
i nepriateľov; ľudí vládnucich v ZSSR 
a v každej krajine sveta. Nahlas sme sa 

modlili ruženec, chodili okolo Kremľa. 
Rozjímania nad tajomstvami s veľkou 
nábožnosťou viedli členovia miestnych 

 

RUŽENCOM OKOLO KREMĽA 
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modlitbových skupín. Horlivosť mojich 
ruských spolubratov ma vždy inšpiro-
vala.“ 

V modlitbe ruženca okolo Kremľa 

sa pokračuje aj dnes. Pred niekoľkými 
rokmi sme začali chodiť s neveľkou so-
chou Panny Márie Fatimskej.  

Raz sa s touto sochou stala zau-

jímavá príhoda. Na Červenom námestí je 
vždy veľa cudzincov. A v ten deň, ako 
zvyčajne, keď sme obchádzali Kremeľ 
a zastavili sme sa, aby sme rozjímali nad 

štvrtým bolestným tajomstvom – krížová 
cesta, prešli popri nás traja asi Kórejci: 
dvaja muži a žena. Keď v mojich rukách 
uvideli sochu Panny Márie tá žena vykrí-

kla: „Mama! – a ukázala na sochu. Po-
tom niečo hovorila mužom v ich jazyku 
opakujúc slovo „mama“.  

Zdá sa, že je to medzinárodné slo-

vo. Potom urobila to, na čo sa ešte nikto 
neodvážil, dokonca ani obyvatelia katolí-
ckych krajín. Nehanbila sa, prišla 
k nám, postavila sa na špičky, aby 

dočiahla na čelo Panny Márie 
a pobozkala ju.  

Ostali sme bez slov. Bolo to štvrté 
bolestné tajomstvo – Ježišova krížová 

cesta. Bozk tejto ženy navždy ostal na 
čele Panny Márie a v našich srdciach, 
podobne ako sa otlačila Ježišova tvár na 
Veronikinej šatke.  

Keď som bola vo Fatime v tomto ju-
bilejnom roku a vošla som do sídla  
Svetového apoštolátu Fatimy (Modrá 
armáda), bola som prekvapená, keď som 

uvidela veľký obraz tej istej Panny Márie 
ako je naša socha, na pozadí Kremľu. 
Práve takéto fotografie som robila aj ja, 

keď sme s ružencom v ruke obchádzali 
Kremeľ. O ich obraze som nič nevedela, 
tak ako ani oni o našej existencii.  

Možno to bol pamätný obraz z roku 

1971, keď Modrá armáda tajne priniesla 
sochu Fatimskej Panny Márie pred Kre-
meľ.  

V roku 2015 začalo nové hnutie – 

ruženec za Rusko cez skype. Aj dnes sa 
stretáme na skype každé ráno, na obed 
a večer (kto ako môže) a modlíme sa 
ruženec. Spolu s nami sa modlia aj pra-

voslávni, aj katolíci z iných krajín 
(Poľsko, Bielorusko).  

Taktiež dvakrát do roka máme 
možnosť bezplatne vstúpiť na územie 

Kremľa, je to počas dní múzeí. Vtedy sa 
v Kremli modlíme všetky ružence 
a zasväcujeme Rusko Nepoškvrnenému 
srdcu Panny Márie pred oltárom 

starodávnej katedrály Nanebovzatia, 
prvého katedrálneho chrámu v Moskve.  
Pre toto zasvätenie používame slová 
Jána Pavla II., ktorými on zasvätil Rus-

ko i celý svet Nepoškvrnenému srdcu 
Panny Márie 25. marca 1984 a ktoré sú-
časne s pápežom tajne predniesol 
biskup Hnilica v tomto chráme Nane-

bovzatia. Otec biskup Hnilica mohol 
vtedy odslúžiť aj sv. omšu a všetko to 
urobil prikrytý novinami Pravda.  

A dnes vďaka úsiliu týchto ľudí sa 
už nemusíme schovávať za noviny Prav-
da, keď sa modlíme v chráme         
Nanebovzatia alebo na akomkoľvek inom 

mieste v Rusku. Ale je ešte veľa vecí, 
ktoré potrebujú Božiu korektúru. Tak zo 
srdca Ruska voláme k Nepoškvrnenému 
srdcu Panny Márie, aby sa splnilo jej 

fatimské proroctvo a jej srdce zvíťazilo 
v našej krajine.  

Anna, Rusko 
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Medzinárodné semináre 2017: 
         

-  18. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 8.-11.11.2017. 

 

 

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/

