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„Drahé deti! I príroda vám ponúka  

znaky svojej lásky prostredníctvom plodov, ktoré  

vám dáva. I vy ste mojim príchodom prijali hojnosť  

darov a plodov. Deti moje, nakoľko ste odpovedali na  

moje pozvanie, Boh vie. Pozývam vás: Nie je neskoro,  

rozhodnite sa pre svätosť a život s Bohom v milosti  

a pokoji! Boh vás požehná a dá vám stonásobne,  

ak v neho dôverujete. 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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Boh nás rôznymi spôsobmi, 
hovorí  Panna Mária,  pozýva 

k duchovnému bdeniu, k odvahe 
rozhodnúť sa pre svätosť. Aj Pán 
pozýva každého z nás k svätosti: 

„Buďte svätí, lebo ja som svätý“ ( Lv 
11, 44; 1 Pt 1, 16). 

Istý kňaz rozpráva o svojej 
skúsenosti so študentmi. Prišiel na 

prednášku a na začiatku sa ich 
spýtal: „Nech zdvihnú ruku tí, ktorí 
sa chcú naozaj stať svätými.“ Nikto 

nezdvihol ruku. Keď kňaz videl, že 
nikto nezdvihol ruku, že nikto nemá 

túžbu stať sa svätým, potom povedal, 
že nemá zmysel už nič rozprávať. 

Otočil sa a odišiel z miestnosti. Všetci 
ostali šokovaní a prekvapení. Na-
koniec sa po nejakom čase vrátil 

a mal prednášku, ktorú študenti 
pozorne počúvali. 

Táto otázka svätosti stojí pred 
každým veriacim a kresťanom. Byť 

svätý znamená byť dôsledný 
k svojmu kresťanskému poslaniu, 
svojím krstným povinnostiam 

a programu, ktorý sa krstom zapísal 
do našich duší. Byť kresťanom zna-

mená nasledovať Ježiša Krista, strážiť 
jeho evanjelium ako pravidlo života. 
A ak sa človek o to snaží, je to zároveň 

aj uskutočnenie svätého života. 
Potrebujeme vedieť, že byť svätý 

neznamená byť bez hriechu. Aj mnohí 
svätci, hoci to boli ľudia výnimočných 

hrdinských čností, neboli bez hriechu. 
Jediná z ľudí, ktorá bola bez hriechu 
bola Blahoslavená Panna Mária. A to 

je výnimka. Všetci ostatní sú len 
relatívni svätí. Aj svätci, ktorí sa na-

chádzajú v katolíckom kalendári tak-
tiež zakúsili hriech, ale v ich životoch 

prevládal milostivý a čnostný život. 
V dejinách Cirkvi existuje veľa 
svätcov, ktorí mali odvahu uveriť v silu 

Božej milosti, ktorá v nich učinila záz-
raky a plody svätosti.  

Rozhodnime sa byť svätými, 
pretože to nie je nedosiahnuteľné. 

Nech nás ideály svätosti nez-
nechucujú, ale nech sú pre nás míľni-
kom na ceste k Bohu. 
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ROZHODNITE SA PRE SVÄTOSŤ 
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Modlitba: 

 

Panna Mária,  

Matka plná milosti,  

ty, ktorá si Svätá a Nepoškvrnená,  

prihováraj sa za nás,  

ktorí sa na svojej ceste viery  

potkýname a padáme.  

Nech nás neznechucuje vlastná slabosť,  

ale nech nás vedie dôvera v silu Božej milosti,  

ktorá je silnejšia než hriech.  

 

Ty, ó, Mária, ktorá si blahoslavená,  

pretože si verila,  

vypros nám vieru a dôveru 

aj v najťažších životných pokušeniach a slabostiach.  

 

Nech v nás rastie túžba, 

 posilní sa vôľa, aby sme  

každodenne boli otvorení vnuknutiam  

Ducha Svätého a mali otvorené oči  

pre rozpoznávanie znakov Božej lásky  

v každodenných malých veciach  

a udalostiach života. Amen.  
 

 
(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 
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POZÝVAM  

VÁS –  

NIE JE  

NESKORO 
  

 

 Ježiš miloval prírodu. Rád 

používal príklady z prírody, 

hovoril v podobenstvách. Mária 
to vie, vedie nás k Ježišovi. I ona 

nás učí v prírode odkrývať Božiu 
lásku. Vo svojich posolstvách 

nám hovorila: „Vo farbách príro-
dy oslavujte Boha Stvoriteľa. 
Hovorí k vám aj cez najdrobnejší 

kvietok o svojej kráse a hĺbke 
lásky, ktorou vás stvoril... Nech 

vám modlitba vytryskne zo srdca 
ako čerstvá voda z prameňa. 

Nech vám pšeničné lány hovoria 
o Božom milosrdenstve ku 
všetkému stvoreniu. Preto ob-

novte modlitbu vďaky za všetko, 
čo vám dáva“ (25.8.1999). 

 Keď na jeseň zberáme       
hojnosť plodov prežívame 

vďačnosť za to, že Boh požehnal 
úrodu. Mária sa delí s nami: 

„I mojím príchodom ste prijali ho-
jnosť darov a plodov.“ 
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 Jej milostivá 

p r í t o m n o s ť  j e 

najsilnejšie posolstvo 

– hovorieval páter 
Slavko Barbarič. Krá-

ľovná pokoja je tu 

s nami 37 rokov. Deň 

čo deň prichádza do 

Medžugoria. Vďaka 

jej prítomnosti vidíme 

mnohé plody, obráte-
nia, uzdravenia, nové 

povolania, diela mi-

losrdenstva po celom 

svete. Je jasné, že bez jej zjavení by ľudia do 

Medžugoria neprichádzali. Ona je tu. Jej mi-

lostivá prítomnosť nás privádza k Ježišovi,   
otvárajú sa nám oči, mení sa život. 

 Máriine príchody sú ako magnet, ktorý 

priťahuje duše k Bohu. 

 Nakoľko odpovieme záleží od nás. My 

máme kľúč. Jej posolstvá, ktorými nás vedie 

sú cestou, východiskom, Božím obdarovaním. 
Stačí žiť to, čo nám hovorí a Boh nás požehná 

stonásobne.  

 Jeden kňaz, ktorý prichádza častejšie do 

Medžugoria na púť hovorí: „Mária počas tých 

niekoľkých dní púte akoby vezme moje srdce 

do svojho a mení ho. Ja neviem, čo s ním robí, 

ale je iné, citlivejšie, otvorenejšie, schopnejšie 
viac milovať.“ 

 Ježiš nám povedal: „S Božím kráľovstvom 

je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; 

či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno 

klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od 

seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a 
napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozre-

je, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ Tiež 

v podobenstve o rozsievačovi hovorí, že ak se-

meno padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo 

počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a 

šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú 

úrodu. 
 Pod Máriiným vedením sa naše srdce 

stáva dobrým a šľachetným. Pozvaniami 

k modlitbe, pôstu, k obráteniu, k Eucharistii, 

svätej spovedi, čítaniu Božieho slova, poklone, 

k práci nad svojim srdcom chce Panna Mária, 

aby sa naše srdce otvorilo pre Božiu lásku 
a dovolilo Bohu premieňať nás. Takto rastie 

naša viera a dôvera v Boha, nádej i láska. 

Stávame sa požehnaním pre druhých, prináša-

júc ovocie dobrých skutkov. 

 „Nakoľko sme odpovedali, 

Boh vie.“ Nám sa môže zdať, že 

sme odpovedali. Pred Bohom 

nezostáva nič skryté. Ešte nie je 

neskoro – hovorí nám Mária. 
Nikdy nie je neskoro rozhodnúť 

sa pre Boha. Spomeňme si na 

zločinca pri Ježišovej smrti. 

V posledných minútach života 

sa rozhodol pre Ježiša, bolo mu 

darované nebo. 
 Kráľovná pokoja nám 

hovorí: „Deti moje, vy ste slobod-

ní vybrať si dobro alebo zlo.“ Byť 

slobodní, to znamená, že máme 

možnosť vybrať si bez donúte-

nia. V modlitbe môžeme nájsť 

správne rozhodnutia. „Deti mo-
je, vám je daná sloboda, aby ste 

si vybrali, ale ja ako matka vás 

prosím, aby ste si vybrali slo-

bodu pre dobro.  

 Nezabúdajte, deti moje, 

vaša  s loboda je  vašou 

slabosťou, preto nasledujte moje 
posolstvá s vážnosťou.“  

 Poslúchnime našu ne-

beskú Matku a uvidíme pôso-

benie Božieho požehnania 

v našom živote. Jej patrí mesiac 

október, odovzdajme sa jej 
vedeniu modlitbou ruženca a 

prežívaním jej posolstiev. 

 

Ona je tu.  

Jej milostivá  

prítomnosť nás 

privádza  

k Ježišovi,  

otvárajú sa nám 

oči, mení sa život... 

  
 

 Modlitba:  

 

 Nebeský Otče, ďakujeme ti 
za Máriine príchody medzi 
nás. Mocou svojho Ducha 
Svätého urob nás schopnými 
prijať túveľkú milosť i dar.  

 Mária, pomôž nám od-
povedať na tvoje neúnavné 

volanie k obráteniu, svätosti. 
Zjednotení s tebou prosíme o 

svätosť a ochranu celej Cirkvi. 
Amen.    
 

(Terézia Gažiová) 
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„Modlite sa, aby ste mohli pochopiť všetko to, čo 
vám Boh dáva skrze moje príchody.“  

(25.09.1992) 

„Aj dnes vás pozývam, aby ste sa 
modlili za pokoj. Modlite sa srd-

com, deti moje, a nestrácajte 
nádej, lebo Boh miluje svoje 

stvorenia. On vás chce spasiť, 
j e d n é h o  z a  d r u h ý m , 
skrze moje príchody sem.“  

(25.03.2003) 
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NAŠE SPOLOČNÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE SA USKUTOČNÍ V SOBOTU, 06.10.2018. 
 

V TENTO MESIAC SA BUDEME MODLIŤ ZA CIRKEV PROTI NÁSTRAHÁM DIABLA  

 

MÁRIINE PRÍCHODY  

„Moje príchody k vám sú dôkazom toho, ako veľmi 
vás Nebo miluje. Ukazujú vám cestu k večnému 

životu, k spáse.“   
(02.06.2016) 

„Deti moje, modlite sa a čítajte Sväté písmo, aby 
ste skrze Sväté písmo odhalili posolstvo pre vás 

skrze môj opakovaný príchod! Ďakujem vám, že 
ste prijali moje pozvanie“    

(25.06.1991) 

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam 
k modlitbe, pretože len v modlitbe 

b u d e t e  m ô c ť  p o c h o p i ť 
môj príchod sem .“   

(25.07.1995) 
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 Svätý Otec sa rozhodol pozvať všet-

kých veriacich celého sveta, aby sa modlili 
Svätý ruženec každý deň  počas celého 

mariánskeho mesiaca október a aby sa ako 

Boží ľud zjednotili v spoločenstve a v ka-
júcnosti a vyprosovali od Svätej Matky Bo-

žej a sv. Michala archanjela ochranu pre 
Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, 

ako by nás oddelil od Boha a vzájomne 
rozdelil. 

 V uplynulých dňoch, pred cestou do 

Pobaltia, sa Svätý Otec stretol s pátrom 
Frédericom Fornosom SJ, medzinárodným 

riaditeľom Svetovej siete modlitby pápeža 
(Apoštolát modlitby) a požiadal ho, aby roz-

šíril v celom svete túto jeho výzvu všetkým 
veriacim, pozývajúc ich uzatvárať ruženec 

starobylým vzývaním „Pod tvoju ochranu“ 
a modlitbou k sv. Michalovi archanjelovi, 

ktorý nás ochraňuje a pomáha nám v boji 

proti zlu (porov. Zjavenie sv. Jána 12,7-
12). 

 Ako povedal Svätý Otec pred niekoľ-
kými dňami, 11. septembra v homílii 

v Dome sv. Marty, citujúc Knihu Jób, mod-
litba je zbraňou proti Veľkému žalobcovi, 

ktorý „chodí dokola po svete hľadajúc spô-

sob, ako obžalúvať“. Len modlitba ho môže 
poraziť. Ruskí mystici a veľkí svätci všet-

kých tradícií radili vo chvíľach duchovných 
turbulencií hľadať ochranu pod plášťom 

Svätej Matky Božej, vyslovujúc vzýva-
nie „Sub tuum praesidium“ (Pod tvoju 

ochranu). 
 Toto vzývanie sa modlíme takto: 
 Pod tvoju ochranu sa utiekame, 

svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak 

od našich prosieb, pomôž nám v núdzi 
a z každého nebezpečenstva nás vyslo-

boď, ty Panna slávna a požehnaná. 

 Touto žiadosťou o príhovor Svätý 
Otec prosí veriacich celého sveta o modlit-

bu, aby Svätá Matka Božia vzala Cirkev 
pod svoj ochranný plášť: aby ju chránila 

pred útokmi Zlého, veľkého žalobcu, a ro-
bila ju zároveň stále viac vedomou si vín, 

pochybení, zneužití spáchaných v súčas-

nosti i v minulosti a usilovnou zápasiť bez 
akéhokoľvek zaváhania, aby zlo nezískalo 

prevahu. 
 Svätý Otec tiež požiadal, aby sa mod-

litba Svätého ruženca počas mesiaca ok-
tóbra ukončovala modlitbou pochádzajú-

cou od Leva XIII.: 
 Svätý Michal archanjel, bráň nás 

v boji, buď nám ochrancom proti zlobe 
a úkladom diabla. Pokorne prosíme, 

nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, 
knieža nebeských zástupov, Božou mo-

cou zažeň do pekla satana a iných 
zlých duchov, ktorí sa na skazu duší 

potulujú po svete. Amen. 

 

Svätý Otec František sa obrátil na všetkých veriacich s prosbou, aby počas 

blížiaceho sa mesiaca október zintenzívnili osobnú i komunitnú modlitbu za 

Cirkev. Pozýva ich, aby pri modlitbe ruženca osobitne vyprosovali na príhovor 

Panny Márie a archanjela Michala ochranu pred nástrahami diabla, ktorý sa usi-

luje rozdeliť kresťanské spoločenstvo.  

 

Svätý Otec pozýva v októbri k modlitbe  

za Cirkev proti nástrahám diabla 

 
 

 

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/ 
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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  

 Bolestné tajomstvá  

  

 Úvodná modlitba: 
 Ježišu, vďaka ti, že 

si prišiel na svet a prijal 
aj utrpenie, aby si svet 
vykúpil. Daj mi milosť, 

aby som v tvojom utrpení 
objavil tvoju lásku a starostlivosť o nás 

ľudí, aby som bol vďačný za tvoju 
lásku, z ktorej si za nás trpel. 

  V tento deň pôstu, ktorý 
v modlitbe chcem venovať tebe za 
spasenie sveta, osobitne chcem byť 

s tebou v tvojom utrpení a preniknúť 
do tajomstva tvojej lásky. Chcem 

s rovnakou láskou prijať pôst 
a modlitbu, ako si ty prijal svoj pôst, 

umučenie a utrpenie. Obetujem ti 
dnes svoj hlad, aby si vo mne prebudil 
hlad po večnom dobre, po Otcovej vôli, 

po tvojom slove, po láske a pokoji. 
  Pomôž mi, Mária, nauč ma dnes 

postiť sa a modliť, ako ma aj pozývaš, 
aby som mohol ako ty nasledovať 

tvojho Syna v jeho utrpení. Amen. 
 Verím... 
 
 Prvé bolestné tajomstvo 

  Vďaka ti za príchod do Get-

semanskej záhrady, kde si sa modlil, 
krvou potil a prijal Otcovu vôľu, vzal 

na seba kalich utrpenia. 
  Tvoje srdce bolo celkom slobodné, 
a preto si mohol povedať: „Otče, nech 

sa stane podľa tvojho slova.“ Ty si 
trpel. Lebo si miloval. 

  V tento deň pôstu prosím ťa, 
Ježišu: daj mi milosť, aby som 

úspešne bojoval proti svojim zlozvy-
kom, ktoré mi pripravujú utrpenie 
a muky. Prosím ťa za všetkých, ktorí 

svojou závislosťou na alkohole, 
drogách a iných zlách tohto sveta pri-

pravujú sebe, svojim rodinám, 
manželkám, deťom, ťažké get-

semanské chvíle. Prosím za všetkých, 
čo sa pre svoje závislosti stali zločin-
cami a teraz sú vo väzení a veľmi trpia. 

 

Prosím aj za tých, ktorí si zničili zdra-
vie svojimi závislosťami. Obetujem ti 

za nich svoj pôst a modlitbu 
a ďakujem ti, že všetkým chceš da-

rovať vnútornú slobodu a pokoj, du-
chovné, duševné a telesné zdravie. 
  

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

  
 Druhé bolestné tajomstvo 

  Priviazali ťa k stĺpu na Pilátovom 
dvore a nemilosrdne ťa bičovali. Po 
úderoch zostali rany, krv tiekla, stratil 

si silu, bolelo ťa to. Všetko si znášal 
pre nás, aby si nás oslobodil od zla 

a hriechu. 
  Odhaľ mi dnes v deň pôstu svoju 

lásku, ktorou si vytrpel bičovanie, aby 
sa mi v srdci usídlila hlboká vďačnosť 
za tvoje utrpenie. Obetujem ti svoj 

pôst a modlitbu za všetkých, ktorí vo 
svojom srdci prechovávajú rany získa-

né ešte v detstve, pre ne upadajú zno-
va do zla a nových závislostí, a takto 

bičujú seba aj iných. Preruš, Ježišu, 
reťaz zla a hriechu, aby v každom 
srdci nastal tvoj pokoj, láska 

a odpúšťanie. Obetujem ti svoje 
modlitby a pôst za rodičov, ktorí 

svojím správaním v opitosti, nevere, 
užívaní drog, v hazardných hrách, 

v sporoch a rozvodoch bičujú svoje 
deti. Osloboď naše rodiny od každého 
biča a zla, osloboď našu Cirkev 

a národ. Nech sa vyliečia všetky rany, 
nech všetky bičovania prestanú, nech 

vďaka pôstu a modlitbe nastane pokoj 
a radosť, zdravie duše a tela. 

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

  
 Tretie bolestné tajomstvo 

  Ježišu, korunovali ťa tŕňovou ko-
runou, aby ti spôsobili aj tento druh 

bolesti, vrážali ti tŕne do hlavy, 
a posmievali sa ti ako kráľovi. Dali ti aj 
purpurový plášť a do ruky kráľovské 
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Foto: archív SM 

žezlo, niektorí ťa bili a opľúvali 
s potupnými slovami. To všetko si 

vytrpel, aby si nás vykúpil a oslobodil 
od zla a Zlého. 

  Povedal si, že niektorých zlých du-
chov možno vyhnať iba pôstom 
a modlitbou, preto ti tento deň pôstu 

a modlitby venujem ako náhradu za 
všetky urážky a poníženia, ktorých sa ti 

dostáva v čiernych omšiach a v iných 
okultných obradoch, za všetkých, ktorí 

sú v satanských sektách a zúčastňujú 
sa na satanských obradoch, za 
všetkých, ktorí sa zaoberajú špiritiz-

mom, veštectvom, čarami a dostali sa 
pod vplyv zlého ducha. Za nich ti obetu-

jem tento deň pôstu a modlitby, aby si 
ich oslobodil a ochránil pred diablom, 

lebo ty si Pán. Verím, že stačí tvoje jed-
no slovo, a budú vyslobodení spod dia-
blovej moci, budú prežívať pokoj, ktorý 

ty dávaš. Vyslov to slovo oslobodenia 
a zažeň diabla, aby už nerozvracal 

pokoj a nezavádzal na cestu do priepas-
ti. Obetujem ti tento pôst a modlitbu za 

všetkých kňazov, ktorí sa zasvätili oslo-
bodzovaniu od zlých vplyvov: stráž ich 
a chráň, ukáž svoju moc, ktorú máš 

nad zlými duchmi, aby viac neza-
vádzali tých, ktorých si vykúpil svojou 

drahocennou krvou. 
  

 Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, 
Sláva Otcu, Ó Ježišu... 
  
 Štvrté bolestné tajomstvo 

  Ježišu, trpezlivo si niesol svoj 

kríž, padal si pod ním a znova vstával, 
pokračoval si po ceste, ktorú si prijal, 

aby si nás spasil. Vďaka ti za každý 
krok, ktorý si urobil s krížom, za 
každý pád a povstanie a za každé 

stretnutie na krížovej ceste. Urobil si 
všetko, aby si nás vykúpil. Buď   

blahoslavený, chválený a oslavovaný, 
že si niesol svoj kríž. 

  Obetujem ti tento deň pôstu 
a modlitby za všetkých chorých 
a nevládnych, za všetkých, ktorí sú 

ťažko chorí a stratili už nádej, za 
všetkých, ktorí opatrujú chorých. 

Prosím ťa za rodičov detí, ktorí celý 
život ponesú svoj kríž, aby sa im 

všetko obrátilo na dobré. 
  Osobitne ťa prosím za tých, čo si 
zničili telesné i duševné zdravie pre 
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nadmierne jedenie a pitie, ale aj za 
všetkých, čo nosia kríž anorexie 

a bulímie, toho chorobného vzťahu 
k strave, ktorú buď odmietajú a tým 

si ničia zdravie, alebo nadmerne jedia 
a potom zvracajú. 
  Tento deň pôstu a modlitby 

venujem aj za tých, ktorí hladujú, za 
podvyživené deti, aby sme vďaka 

pôstu a modlitbe boli schopní 
správne rozdeľovať materiálne dobrá. 

  Obetujem ti tento deň pôstu aj 
za tých, čo nosia kríž nezriadených 
vzťahov vo svojom sexuálnom živote, 

za všetkých homosexuálov, za všetky 
lesbičky, za všetkých, ktorí boli 

v detstve sexuálne zneužití, aby si ich 
uzdravil a oslobodil od neusporiada-

ného a neprirodzeného života. 
  
 Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, 

Sláva Otcu, Ó Ježišu... 
  
 Piate bolestné tajomstvo 

  Vďaka ti, Ježišu, že si za nás pri-

jal ukrižovanie aj smrť na kríži. Buď 
požehnaný za ten okamih, keď si sa 

modlil za svojich nepriateľov, keď si 
im odpustil a odovzdal svojho ducha 

Otcovi. 
  Obetujem ti tento deň pôstu 

a modlitby za pokojný prechod z tohto 
sveta na druhý pre seba i svojich 
blízkych. Nech po pôste a modlitbe aj 

vo mne zomrie všetko zlo a hriech, 
každá hriešna pripútanosť k sebe, 

nech zomrú vo mne nezdravé vzťahy 
k sebe, k tebe, k iným ľuďom 

a materiálnym veciam. Venujem ti 
tento deň pôstu a modlitby aj za 
všetkých samovrahov, ktorí celkom 

stratili pokoj duše a vzali si život, aj 
za obete nadmerného jedenia a pitia, 

aj za všetkých násilníkov, ktorí 
v opitosti spôsobili nešťastia na 

cestách a vraždy v rodinách, aby si 
im vo svojom milosrdenstve otvoril 
brány večného života. Nech silou 

pôstu a modlitby zomrie v nás zlo 
a hriech, aby sme mohli pokojne 

spočinúť v tvojom večnom kráľovstve. 
  

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

 
 

      Záverečná modlitba: 
 

  
Vďaka ti, Ježišu, za tvoje utrpenie, 

kríž, umučenie a smrť.  
Nech po tomto pôste a modlitbe 

môžeme s láskou niesť svoj životný 
kríž a takto ťa osláviť.  

 
V deň pôstu a modlitby  

daj mi milosť, aby som sa mohol 
celým bytím v slobode srdca 
a duše pridať k tebe v tvojom 

umučení, aby som sa nebál prijať  
kríž boja proti zlu v sebe a okolo 

 seba a raz si zaslúžil počuť slová: 
„Dobrý sluha, vojdi na večnú  

hostinu v nebeskom kráľovstve.“ 
Amen. 
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zbadal som na ulici kňaza. Keďže som 

bol z hudobníckej rodiny, opýtal som sa 

ho: „Máte v kostole organ?“ Odpovedal: 

„Áno, máme.“ A tak mi dovolil zahrať si 
na ňom. Keď som si na ňom zahral, 

opýtal som sa ho: „Máte organistu?“ 

Povedal: „Nie.“ A tak som sa ho opýtal: 

„Môžem byť vašim organistom?“ A on sú-

hlasil. V ten deň som prišiel domov 

a všetkým som rozprával, že som sa zoz-

námil s kňazom a že ma prijal „do prá-
ce“. Budem organista!   

 Tak som sa začal učiť hrať na or-

gane v kostole.  

 Po nejakom čase… ma povolali do 

armády. Ja som dobre vedel, že keď sa 
vrátim, budem pokračovať v tom, čo som 

robil, kým som neodišiel – že budem or-

ganista. Ale v mojom živote sa všetko 

zmenilo. Išiel som slúžiť do Afganistanu. 

 Bola to pre mňa dobrá škola života. 

Po štyroch mesiacoch som bol prvýkrát 

zranený. Po prvom zranení ma previezli 
na raketomet (kaťušu). Potom som dostal 

 Medžugorie pre mňa znamená pre-

dovšetkým pokoj. Chcem sa s vami po-

deliť o krátke svedectvo z môjho života, 

a tak pochopíte, nakoľko dôležitý je tento 
pokoj. 

 Keď robíš všetko a chápeš, že je to 

Božia vôľa, a že nás k tomu Boh pozýva. 

 Narodil som sa do veľkej rodiny 

v čase Sovietskeho zväzu. Môj otec bol 

nielen predsedom Kolchozu, ale aj 

dôležitým straníckym pracovníkom. Ma-
ma bola úplne jednoduchá žena, ktorá 

mala za sebou len tri roky základnej ško-

ly. Bola veľmi veriaca. Nikdy mi o Bohu 

nehovorila, ale vždy som videl, ako sa 

modlí. Videl som ju každý deň pri modlit-
be. Každý večer, keď som išiel spať, videl 

som ako sa modlí na kolenách. Nikdy 

som sa jej na to nevypytoval, ale chápal 

som, že je to pre ňu veľmi dôležité.  

 Napriek tomu, že sme žili 

v Sovietskom zväze, boli sme všetci 

pokrstení. Bol som najmladší z bratov. 
Raz, keď som bol v 5. alebo 6. ročníku, 
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od tejto chvíle nedostanem ani jednu 

ranu, žiadnu guľku, sľubujem, že sa 

stanem kňazom. Ak dostanem, hoci len 

maličkú ranu alebo guľku, bude to zna-
menať, že neexistuješ a nič nemá zmysel. 

Potom je všetko jednoduché.“ Po tejto 

modlitbe som vstal a šiel som do 

kasárne. Pocítil som vtedy pokoj. Viac 

som nemal strach z ničoho. V ten deň 

pred obedom začíname odchádzať 

z územia Afganistanu. Ako som povedal, 
bolo to veľmi ťažké. 

Nechcem sa už opako-

vať. Vďaka Bohu, že nás 

našli a vyviedli preč. Môj 

plukovník, s ktorým som 

býval v jednej izbe sa 
však domov nevrátil. 

Keď som sa ja vrátil živý 

bez jedinej rany, bez 

jed iného zranenia, 

pochopil som, že sa 

mám stať kňazom. 
 Na 13. september 

nikdy nezabudnem. Skoro ráno som 

pricestoval z Moskvy do Rigy. Najviac zo 

všetkého som túžil po spovedi. Rozhodol 

som sa, že pôjdem do prvého kostola, 

ktorý bude otvorený a tam sa 

vyspovedám. Bolo zaujímavé, že o šiestej 
ráno otvárali poľský kostol, kde slúžil 

poľský kňaz a zároveň profesor v  semi-

nári. Tam som sa vyspovedal. Tento kňaz 

ma po sv. omši pozval na raňajky. 

Povedal som mu, aby nezabúdal na to, že 

som človek, ktorý má rád stávky. Keď 
chceš, aby som prišiel k tebe na raňajky, 

musíme uzavrieť dve stávky. Prvá – po 

raňajkách mi dovolíš zahrať si na organe 

a druhá – keďže si profesor v seminári, 

pomôž mi dostať sa tam. Súhlasil. Iba sa 

ma spýtal, kedy chcem vstúpiť do semi-
nára. Odpovedal som: „Zajtra.“ Nechcel 

som meškať ani minútu. Zistil som, čo 

chcem a kým sa chcem stať.  

 Keď som vstúpil do seminára, 

pochopil som, že je to miesto pre mňa. 

Kňazi ma poslali na službu do tej časti 

Lotyšska, kde je málo katolíkov. Je to 
katolícka misia. Je tam maličká farnosť 

s maličkým domom pre kňaza.  

 Raz za mnou prišiel jeden narko-

man, ktorý ma prosil o pomoc. Pozval 

som ho na obed a dal som mu možnosť 

porozprávať mi o narkománii. Na konci 

ďalšiu silnú ranu, žltačku... Po nejakom 

čase vyšlo nariadenie, že armáda musí 

opustiť územie Afganistanu. Môj     

nadriadený prišiel do vojenského skladu 
poprosil si pero a papier, a povedal, že 

mám napísať svoj posledný list mame. 

Videl som, ako aj on písal list 3-4 

hodiny. Viac plakal, ako písal. 

 Vždy som veril, že aj keby som 

skončil ako invalid, určite sa vrátim do-

mov. Moji rodičia ani nevedeli, že slúžim 
v Afganistane. Nevedel 

som si predstaviť mojich 

rodičov, ktorí každý deň 

čakajú, že dostanú list, 

v ktorom bude napísané, 

že váš syn príde v „peknej 
debničke“. Keďže jeden 

mô j  p r i a t e ľ  s l úž i l 

v Nemecku, rozhodli sme 

sa, že všetky listy pošlem 

najskôr jemu, on zmení 

obálku, dá tam svoju 
adresu, osloví ich: „drahá 

mama, otec, drahí bratia a sestry, ako 

vás všetkých ľúbim!“ Nepočítam len dni, 

ale aj hodiny, kedy vás už uvidím. Teraz 

som bol vo vani a pôjdem pozerať tele-

vízor. Život je u nás veľmi jednoduchý. 

Super! A predstavte si, že moji rodičia 
stále čítali takéto listy. 

 Keď som videl, ako môj plukovník 

píše 4 hodiny list svojej mame, začal som 

veriť tomu, že sa už domov určite 

nevrátime. Tiež som preto začal písať list 

domov. 
 Začína sa posledná etapa opustenia 

oblasti Afganistanu. Bolo to veľmi ťažké, 

pretože zo 600 vojakov ostalo nažive iba 

40. Ja som prežil a nedostal som ani jed-

nu ranu. Prečo? V tú noc, keď som 

napísal svoj posledný list, mal som pocit, 
že som napísal úmrtný list. Ako keby 

som prijal, že už to nemá zmysel.  R á n o 

som išiel na poštu, položil som list do 

schránky a nemohol som prijať, že to 

môže byť pravda, že sa už viac nevrátim 

domov. Prvý raz v živote som nešiel do 

kasárne, ale šiel som kdesi von a kľakol 
som si. Bola to prvá modlitba v mojom 

živote. Povedal som: „Bože, neviem, či si, 

alebo nie si. Ale ak si, potom má všetko 

zmysel. Ak nie si, potom nič nemá 

zmysel.“ Som človek, ktorý rád uzatvára 

stávky. Povedal som: „Dohodnime sa. Ak 

 

Bola to prvá modlitba 

v mojom živote. Povedal 

som: „Bože, neviem, či si, 

alebo nie si. Ale ak si,  

potom má všetko 

zmysel…” 
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Otvárajte svoje 

srdce,  

otvárajte.  

To najdôležitejšie, 

čo v živote  

potrebujeme,  

je pokoj... 

som mu dal otázku: „Ako ti môžem 

pomôcť?“ On odpovedal: „Len ma 

nevyháňaj, nechaj ma tu. Nehovor mi, že 

sa mám modliť ruženec a čítať Sväté 
písmo.“ Všetci kňazi mi hovoria, aby som 

sa modlil ruženec a nebudem viac narko-

manom. A ja sa modlím ruženec, no 

narkomanom som stále. Ostal teda so 

mnou. Potom prišiel ešte jeden narko-

man a jeden alkoholik.  

 Potom som dostal starú budovu, 
kde sme vytvorili spoločenstvo. Nevedel 

som si predstaviť, aké to je – žiť 

v spoločenstve. O 3 roky neskôr ma 

pozvali do Medžugoria. Táto púť zmenila 

celý môj dovtedajší život. Dovtedy som 

robil všetko s veľkým strachom a nevedel 
som si predstaviť ako budem žiť  

v spoločenstve s takýmito ľuďmi. Keď 

som prišiel do Medžugoria, dostal som sa 

do komunity Cenacolo. Tam som pocho-

pil, že nie som jediný, kto žije v takej 

komunite. Dokonca aj pravidlá nášho 
života boli také, ako v Medžugorí. Vidíte, 

ako Duch Svätý všetko viedol aj napriek 

tomu, že ja som netušil, ako treba žiť 

v podobnej komunite? 

 Medžugorie je pre mňa pilierom 

môjho života. Odvtedy som už nikdy 

nepochyboval o tom, čo odo mňa Boh  
žiada. Asi 18 – 19 rokov som sa modlil za 

to, aby mi biskup dovolil byť kňazom len 

v tej mojej komunite. Dovtedy som mal 

na starosti 11 maličkých farností 

a komunitu, ktorá bola 300 km od nich. 

Panna Mária v Medžugorí vyslyšala moje 

modlitby. Dnes je to už tretí rok, odkedy 

som sa úplne odovzdal životu v komunite 

v Brukne. Je to super miesto, na ktorom 

tvoríme veľa dobrých projektov, ot-
várame školy a podobne.  

 Na záver by som vás chcel pozvať: 

Otvárajte svoje srdce, otvárajte. To naj-

dôležitejšie, čo v živote potrebujeme, je 

pokoj. Pokoj. V Medžugorí som ho dostal. 

Už si neviem predstaviť žiť bez duchov-

nosti Medžugoria – toho obrazu života  
a všetkého, k čomu nás Panna Mária 

pozýva. Pre mňa je to veľmi, veľmi 

dôležité. Je dôležité, aby sme boli 

úprimní a vytrvalí. Pre mňa je veľkým 

pozvaním žiť s mládežou, s narkomanmi, 

alkoholikmi, závislými na hazardných 
hrách. V súčasnosti je veľa mladých, 

ktorí nevidia zmysel. Im nestačí len niečo 

hovoriť, ale ukazovať im vytrvalý duchov-

ný život.  

 Vždy budem Panne Márii ďakovať, 

že odvtedy, čo som bol prvý raz  
v Medžugorí – už je to 20 rokov – sa už 

viac netrápim a neznepokojujem. Stal 

som sa pokojným človekom, lebo všetko, 

čo robím, robím s Pannou Máriou 

a s Duchom Svätým.  

 Aj vás dnes pozývam: Otvárajte svo-

je srdcia a tiež dostanete to naj-
dôležitejšie – pokoj. Nie vonkajší pokoj, 

ale vnútorný pokoj. Vtedy budete 

schopní pochopiť, čo Boh chce, a čo od 

nás očakáva. Práve k tomu nás vedie 

Panna Mária v Medžugorí. Amen. Nech je 

pochválený Ježiš!  
O. Andrej, Lotyšsko 

Foto: archív SM 
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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. Časo-
pis rozosielame 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 Ukraji-
ne,Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bieloru
sku, 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/

