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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,  

 2. NOVEMBRA 2016, MEDŽUGORIE 

 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 

„Drahé deti! Dnes vás pozývam: modlite sa za pokoj! Zanechajte 

sebectvo a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Bez nich nemôžete 

zmeniť svoj život. Žijúc modlitbu budete mať pokoj. Keď budete žiť 

v pokoji, pocítite potrebu vydávať svedectvo, pretože odkryjete Bo-

ha, ktorého teraz cítite vzdialeného. Preto, deti moje, modlite sa, 

modlite sa, modlite sa a dovoľte Bohu, aby vstúpil do vašich sŕdc. 

Vráťte sa k pôstu a spovedi, aby ste zvíťazili nad zlom vo vás a 

okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

 25. OKTÓBRA 2016, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

„Drahé deti, pre moje materinské srdce je veľkou radosťou pri-

chádzať k vám a zjavovať sa vám. Je to dar môjho Syna pre vás a 

pre druhých, ktorí prichádzajú. Ako matka vás pozývam, milujte 

môjho Syna nadovšetko. Aby ste ho milovali celým srdcom, musíte 

ho spoznať. Spoznáte ho modlitbou. Modlite sa srdcom i citmi. 

Modliť sa znamená myslieť na jeho lásku a obetu. Modliť sa zna-

mená milovať, dávať, trpieť a obetovať. Vás, deti moje, pozývam, 

aby ste boli apoštolmi modlitby a lásky. Deti moje, je čas bdenia. 

V tomto bdení vás pozývam k modlitbe, láske a dôvere. Kým sa 

môj Syn bude pozerať do vašich sŕdc, moje materinské srdce si 

praje, aby v nich videl bezpodmienečnú dôveru a lásku. Zjednote-

ná láska mojich apoštolov bude žiť, víťaziť a odhaľovať zlo. Deti 

moje, ja som bola kalichom Bohočloveka, bola som Božím nástro-

jom. Preto vás, svojich apoštolov, pozývam, aby ste boli kalichom 

pravdivej, čistej lásky môjho Syna. Pozývam vás, aby ste boli  ná-

strojom, prostredníctvom ktorého všetci tí, ktorí ešte nespoznali 

lásku Božiu – ktorí nikdy nemilovali – porozumeli, prijali ju a boli 

spasení. Ďakujem vám, deti moje.“ 

Počas toho, ako Panna Mária odchádzala Mirjana videla kalich. 
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DOVOĽTE BOHU, ABY VSTÚPIL DO VAŠICH SŔDC 

 Keď čítame a rozjímame nad 

posolstvami Panny Márie, máme pocit, 

akoby sa vracala na začiatok svojich 

zjavení. Toto posolstvo začína 

pozvaním, ktoré nám už povedala 

v tretí deň zjavení, 26. júna 1981: 

„Pokoj, pokoj, pokoj nech zavládne 

medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi 

navzájom.“ 

 Pri svojej rozlúčkovej reči, 

v evanjeliu podľa Jána, Ježiš hovorí 

svojim učeníkom, ale aj všetkým 

učeníkom až do konca sveta: „Pokoj 

vám zanechávam, svoj pokoj vám 

dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet 

dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje 

a nestrachuje“ (Jn 14, 27). V ľudských 

dejinách neexistuje obdobie, kedy by 

na našej planéte zem nebolo vojny. 

Ani dnes niet pokoja. Vo svete je 

vojna. Vojna všetkých proti všetkým. 

Ježišovi učeníci žijú v tomto i takomto 

svete. Môže sa nám zdať, akoby sa 

Boh utiahol z tohto sveta. Akoby 

mlčal. Slabá ľudská pamäť sa pýta: 

Ježišu, z čoho si nás vykúpil? Akoby 

sme na tomto svete, v ktorom vládne 

nepokoj, vojna a strach, nevideli plody 

tohto vykúpenia. Ale svet vojny, ne-

návisti a zabíjania nepatrí tým, ktorí 

sú Ježišovi. To je svet tých, ktorí 

nežijú podľa jeho Ducha.   

 Ježiš chce vliať svoju silu a istotu 

do sŕdc svojich učeníkov, aby sa 
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Ježišovi učeníci žijú v tomto i takomto svete... 
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necítili sami a stratení, keď nastanú 

pokušenia a súženia. Boh nikdy ne-

opúšťa svojich učeníkov, svoj národ, 

svoju Cirkev. Boh chce naše dovole-

nie, aby k nám mohol prísť. 

Neprestajne stojí pri dverách nášho 

srdca, ako to aj on sám hovorí: „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). Ježiš chce, 

aby sme v slobode k nemu prišli. On 

nás nenúti, ale ponúka sa a daruje 

tomu, kto ho hľadá a chce.  

 „Žijúc modlitbu, budete mať 

pokoj…” Panna Mária nehovorí 

prázdne slová, ale túto cestu k pokoju 

sama zakúsila. Neexistuje nijaká iná, 

ľahšia a širšia cesta okrem modlitby. 

Počúvnime Máriino pozvanie, aby sme 

zakúsili jej prisľúbenia vo svojom 

živote.  

 Modlitba: 

  
 Blahoslavená Panna Mária, obra-
ciam sa k tebe, ktorá k nám neúnavne 
prichádzaš a hovoríš nám také jed-
n o d u c h é  a  n á r o č n é  s l o v á . 
V jednoduchosti tvojich slov odkrývam 
múdrosť života. Ty, ktorá si celá Božia, 
plná milosti, svojim príhovorom prebuď 
naše srdcia, aby túžili za tým, čo je 
večné, za tým, čo je Božie. Kráľovná 
pokoja, daruj nám pokoj, ktorý je 
v tvojom srdci. Ty vieš, ktorými cestami 
si išla, cez aké skúšky si prešla 
a ochránila si ten pokoj, ktorý len Boh 
dáva. Vypros nám vytrvalosť na Božej 
ceste aj vtedy, ak sa nám prihodia 
životné ťažkosti a kríže. Vypros nám 
dar modlitby a vytrvalosti. Zvlášť ti od-
ovzdávam tých, ktorí vo svojom srdci 
nosia vojnu a nenávisť. Vypros im svet-
lo a Božiu milosť, aby zakúsili prameň 
pravého pokoja a plnosť života, ktorú 
daruje Boh. Amen.  

(M.M.) 

Ježiš chce, aby sme v slobode k nemu prišli... 
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И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, гово-

ря: «молитесь в Моих намерениях». Она 

рассчитывает на нас, ибо когда мы мо-

лимся в Её намерениях, то забываем о 

своих нуждах и отдаём себя в Её распо-

ряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  по-

вторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы ниче-

го 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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MODLITE SA ZA POKOJ 

 I z dnešného posolstva môžeme 

vidieť, že najväčšou túžbou Panny 

Márie je pokoj nášho srdca. Toľkokrát 

sme počuli jej materinské, naliehavé 

pozvanie: „Drahé deti, modlite sa za 

pokoj.” Jedinou cestou k pokoju je 

modlitba. Modlitba je priateľstvo s 

Ježišom. Hovorí sa: „s kým si, taký si; 

povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti 

poviem, kto si.” Ježiš je Kráľ pokoja. 

„Zostaňte v tichosti srdca s Ježišom, 

aby vás svojou láskou pretváral a menil. 

Keď máte Boha, máte všetko.” Pov-

zbudzuje nás Mária. V modlitbe nás 

preniká Ježišov pozdrav „Pokoj vám”. 

 Pokoj je drahocenný dar, ktorý 

môžeme vyprosiť u Boha. Modlitba za 

pokoj v Máriinej škole je modlitba srd-

com a to je premena života. Hovorí 

nám: „Modliť sa znamená milovať, 

dávať, trpieť a obetovať. Môj Syn od vás 

žiada lásku a modlitbu v ňom.  Milovať 

a modliť sa v ňom znamená – ako mat-

ka vás to naučím – modliť sa v tichosti 

svojej duše a nie len recitovať ústami. 

Je to i to najmenšie, najkrajšie gesto 

urobené v mene môjho Syna; je to 

trpezlivosť, milosrdenstvo, prijatie boles-

ti a obeta za iného.” 

 Modlitba za pokoj je pozvanie 

začať od seba. Ak sa modlíme za pokoj 

a sami nemáme pokoj srdca, takáto 

modlitba nemá veľký účinok. Pokoj vo 

svete sa začína pokojom v mojom srdci, 

prácou na mojom srdci, obrátením.  

 Dnes nás Mária upozorňuje –   

zanechajte sebectvo. Keď zomierame 

sebectvu dávame šancu narodiť sa 

láske a plodom lásky je pokoj. V 

komunite Cenacolo, ktorá sa stala 

miestom zmŕtvychvstania stratených, 

oklamaných, zúfalých, závislých na 

drogách, alkohole a iných otroctvách 

majú mladí v pravidlách 10 zakázaných 

slov, ktorým sa snažia vyhýbať:  

1. Nechcem,  

2. Mňa sa to netýka, 

3. Nepáči sa mi to, 

4. Necítim to tak, 

5. Nebudem, 

6. Som unavený, 

7. Nemám sa dobre, 

 
 

Keď zomierame  
sebectvu dávame šancu  

narodiť sa láske  
a plodom lásky  

je pokoj... 
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8. Staraj sa o se-

ba, 

9. N i e  s o m 

schopný, 

10. Daj mi pokoj. 

 Toto môže byť 

konkrétne pozvanie 

i pre nás. Časté 

spytovanie svedomia nám pomáha 

bdieť. Preverovaním svojich skutkov a 

správania sa počas dňa toľkokrát 

môžeme pristihnúť pri sebectve.  

 Svätá spoveď je nový začiatok a 

vždy nový krok na ceste rastu v láske. 

Vyznať svoj hriech v spovedi, úprimne 

oľutovať a rozhodnutie robiť všetko to, 

čo chceme, aby ľudia robili nám je 

vždy vyhratým zápasom bez boja. 

Ježiš potrebuje len našu dobrú vôľu, 

ochotu spolupracovať s ním a dovoliť 

mu, aby nás premenil. Od spovedi k 

spovedi dajme si predsavzatie meniť 

to, čo sa Ježišovi nepáči. Modlime sa k 

Duchu Svätému, aby nám zjavil prav-

du o nás. 

 Matka nás volá, toto je čas bde-

nia. Teraz je čas rozhodnutia, čas  

zanechávať sebectvo a rásť v láske. 

Jedno z prvých posolstiev Panny   

Márie bolo: „Ľudstvo sa musí vrátiť k 

Bohu, obrátiť sa, prebudiť sa a znovu 

začať žiť Evanjelium.” 

 “Kto ma miluje, bude zachovávať 

moje prikázania”, hovorí nám Ježiš. 

Kto miluje Máriu, bude sa snažiť žiť jej 

posolstvá. Keď nám Mária hovorí žite 

moje posolstvá, bez nich sa nemôžete 

zmeniť to je pozvanie  žiť Evanjelium. 

Jej posolstvá sú ozvenou Ježišovho 

učenia – „milujte sa navzájom, tak ako 

som ja miloval vás.“ Žijúc Máriine 

posolstvá sme pozvaní k láske. Hovorí 

nám: „Moje meno je láska. To je to, 

prečo som s vami tak veľa času, 

pretože ma k vám posiela veľká láska. 

Žiadam od vás to isté. Žiadam od vás 

lásku v rodine. Nezabúdajte, že tu na 

zemi ste na ceste do večnosti a že váš 

domov je na nebesiach. Preto, deti mo-

je, buďte otvorení pre Božiu lásku a 

zanechajte sebectvo a hriech. Od vás 

sa očakáva iba jedno: milovať a 

dávať.“ 

 Odpoveďou na modlitbu za pokoj 

je Božia nežnosť, ktorá sa chce da-

rovať prostredníctvom nás tým, ktorí 

to najviac potrebujú – Máriiným mate-

rinským spôsobom. Mária je náš vzor. 

Prosme ju, aby nám pomohla stávať 

sa jej podobnými - v živote, modlitbe, 

v láske. Tak ako nás k tomu nedávno 

pozvala, 2.10.2016: „Deti moje, vo svo-

jom pozemskom živote nasledujte môj 

príklad. Môj život bol bolesť, mlčanie a 

nesmierna viera a dôvera v nebeského 

Otca. Nič nie je náhoda – ani bolesť, 

ani radosť, ani utrpenie, ani láska. 

Všetko sú to milosti, ktoré vám udeľuje 

môj Syn a ktoré vás vedú do večného 

života.“ 

  

 Modlitba:  

 Pane, spojení s Máriou prosíme: 

„pokoj, pokoj iba pokoj nech zavládne 

medzi Bohom  a človekom i medzi ľuď-

mi navzájom”. Prenikni nás svojim po-

kojom, osloboď nás od všetkého, čo 

nám ho kradne, daj nám milosť opúš-

ťať sebectvo, otvárať sa pre lásku. 

Urob nás tvorcami pokoja. Pane, prosí-

me o pokoj pre tých, ktorí ho hľadajú 

na nesprávnych miestach vo falošných 

veciach. Príď tvoj pokoj tam, kde zúri 

nenávisť a  vojna. Ty si Kráľ pokoja, 

daruj svoj pokoj tým miestam 

a krajinám, kde ho niet. Amen.   

 

(Terézia Gažiová) 
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ŽITE MOJE POSOLSTVÁ 

„Roky vás volám a povzbudzujem  

k hlbokému duchovnému životu  

a jednoduchosti, a vy ste takí 

chladní. Preto, deti moje, prosím 

vás, prijmite s vážnosťou a  

prežívajte posolstvá, aby  

vaša duša nebola smutná,  

keď už nebudem viac medzi vami  

a keď už vás nebudem viac viesť 

ako neisté dieťa pri prvých  

krokoch. Preto, deti moje, každý 

deň čítajte posolstvá, ktoré som 

vám dala a uskutočňujte ich  

v živote!“ (25.12.1989) 

  „Drahé deti, je to milosť, 

že som s vami, preto  

prijmite a prežívajte  

moje posolstvá  

pre vaše dobro...“  

(25.11.1992) 

„Prežívajte moje posolstvá  

a uskutočňujte v živote  

každé slovo, ktoré vám  

dávam. Nech sú vám vzácne, 

pretože prichádzajú z neba…“  

(25.06.2002) 

„Boh mi dovolil, aby som s vami 

zostala tak dlho, a preto vás, deti 

moje, pozývam, aby ste  

s láskou prežívali posolstvá,  

ktoré vám dávam, a aby ste  

ich prenášali do celého sveta -- 

tak, aby rieka lásky tiekla  

do ľudstva plného nenávisti  

a nepokoja…“ (25.02.1995) 

  „Len prostredníctvom  

modlitby budete môcť pochopiť  

a prijať moje posolstvá  

a uviesť ich do života. Čítajte  

Sväté písmo, prežívajte ho a  

modlite sa, aby ste mohli  

pochopiť znamenia  

týchto časov...“ (25.08.1993) 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

  
v sobotu, 05.11.2016. 

      
  

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

 za všetkých, ktorí ži jú v nenávisti,  zaťažení  

strachom a krížom  

24. novembra  

slávime  

16. výročie smrti  

pátra Slavka Barbariča. 

 

 

Ďakujeme Bohu  

za svedectvo jeho života  

a príklad odovzdanosti  

v škole Panny Márie! 
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KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI O PÔSTE 

 V najnovšom Katechizme   

Katolíckej cirkvi ľahko sa dá zistiť 

efektivita pôstu. Už len pohľad na zá-

kladné biblické a teologicko-morálne 

témy dokazuje – podľa toho, koľko 

priestoru sa im venuje – že pôst 

stratil svoje miesto, svoj zmysel, 

a najmä svoju prax. Kým téme 

modlitby sa venuje, a to právom, asi 

70 strán, pôst sa len mimochodom 

spomína na 9 miestach. 

 V  č l .  575  sa  spomína 

v súvislosti s formami nábožnosti: 

„almužna, modlitba a pôst“. 

 V čl. 1387 sa pôst spomína iba 

ako príprava na sväté prijímanie, 

a to podľa predpisov miestnej cirkvi. 

Nehovorí sa nič konkrétne, v čom je 

tá príprava, koľko má trvať a aký je 

jej skutočný zmysel. 

 V čl. 1430 sa hovorí, že Ježišova 

„výzva na obrátenie a pokánie sa 

nevzťahuje predovšetkým na von-

kajšie skutky, na ,vrece a popol, na 

pôsty a umŕtvovania, ale na obrátenie 

srdca, na vnútorné pokánie“, 

a uvádza sa, že skutky pokánia sú 

neplodné a klamné bez vnútorného 

obrátenia srdca. 

 Jasný vzťah medzi vonkajšou 

činnosťou a vnútorným stavom srdca 

a duše nachádzame už u prorokov, 

a na to sa celkom zabúda. Je to 

nespravodlivosť voči prorockým 

zjaveniam a Ježišove slová sa dávajú 

do takého kontextu, že pôst sa javí 

nepotrebný.  Nemožno sa zbaviť 

dojmu, že názor na pôst je ne-

bezpečne povrchný. Obrátenie srdca 

je plodom modlitby aj pôstu, ako aj 

kritériom ich správnosti. Vždy sú 

hlboko späté tak, ako sa učenie 

spája s hodnotiacou známkou. Tu sa 

však získava dojem, že známka je 

dôležitejšia než učenie. Známka je 

dôležitá, lebo bez nej by učenie sa 

nemalo zmysel, ale aby sme dostali 

známku, musíme sa učiť. 

 V čl. 1434 sa zdôrazňuje, že 

vnútorné  pokánie  nadobúda 

„rozmanité spôsoby“, a to pôst, 

modlitbu a almužnu, ktoré „vyjadrujú 

obrátenie vo vzťahu k sebe samému, 

vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k iným“. 

Pôst, modlitba a almužna sú pros-

triedky, ktorými sa dosahuje odpus-

tenie hriechov, zmierenie sa so svoji-

mi blížnymi a činorodá láska k iným. 

 Ani pri tomto vysvetlení nemožno 

sa zbaviť dojmu povrchnosti, lebo ak 

sa Ježiš postil, potom to nebolo ani 

pre jeden z uvedených dôvodov. Pôst 

má svoj hlboký  zmysel a nestráca ho 

nikdy bez ohľadu na to, v akom stave 

sa človek nachádza. Bohatí aj 

chudobní, pobožní aj hriešni sa mu-

sia postiť a modliť, pretože pôst 

a modlitba sú základné podmienky 

a prejavy vzťahu k Bohu, k sebe sa-

mému a k iným. 

  V čl. 1438 sa spomína čas ka-

júcnosti: Pôstne obdobie a piatky. 

V tomto období sa organizujú du-

chovné cvičenia, kajúcne liturgické 

pobožnosti a púte. Pôst sa predstavu-

je ako dobrovoľné odriekanie a 

bratské podelenie sa. 

 Ak Katechizmus chce predstaviť 

celkové Zjavenie – tradíciu a prax 

Cirkvi, tak to nestačí, ale ak prináša 

iba závery na základe dnešnej praxe, 

potom ich uvádza celkom dostatočne. 

Podľa súčasnej praxe v Cirkvi pôst 

takmer nejestvuje. 

 V  čl. 1755 sa pôst znova spo-

mína iba v zátvorkách ako príklad 
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 Azda aj tu musíme povedať: to, 

čo Boh spojil, nech človek nerozluču-

je!  

 Z knihy: Slavko Barbarič OFM, 

Postite sa srdcom, kapitola 5. 

skutkov, ktoré sa nemusia robiť 

z presvedčenia, teda ak sa drží pôst, 

len aby sa človek ukázal pred ľuďmi.  

 A ako sa v tejto súvislosti hovorí 

o pôste, mohlo by sa chápať, že je 

nebezpečnejšie postiť sa, aby si sa 

ukázal pred ľuďmi, ako pred tými 

istými ľuďmi nemierne jesť a piť! 

 V čl. 1969 je dôraz na tom, že 

Nový zákon „koná skutky nábožnosti: 

almužnu, modlitbu, pôst“, zameriava-

júc ich na Otca, ktorý vidí úmysly 

srdca. 

 Z praxe sa vynára otázka: koľko 

vôbec môže byť správnych úmyslov 

s r d c a ,  a k  s a  n e p o s t í m e 

a nemodlíme? Ako sa nesmie 

zdôrazňovať nebezpečenstvo pôstu 

ako vonkajšieho skutku, tak nie je 

správne ani vyhlasovať úmysel, ktorý 

podnecuje pôst a ku ktorému pôst 

vedie. Treba na ne stále pozerať ako 

na prostriedok a cieľ. Cieľ sa nedosi-

ahne bez prostriedkov a prostriedky 

nemajú zmysel bez cieľa. 

 Iba v čl. 2043 sa spomína, že 

pôstom sa človek pripravuje na litur-

gické sviatky, získava slobodu srdca 

a ovláda pudy. 

 Pôstom a modlitbou sa naozaj 

dosiahne sloboda srdca, ktorou 

človek úspešne bojuje proti 

všetkému zlu v sebe a okolo seba. 

Práve pre toto je pôst dôležitý. 

 V čl. 2742 sa uvádza citát 

z diela Evagria Pontského (Pontica) 

Capita practica ad Anatolium, ktorý 

sa  vzťahuje  na  požiadavku 

neprestajnej modlitby: „Nebolo nám 

prikázané neprestajne pracovať, bed-

liť a postiť sa, ale bez prestania sa 

modliť stanovil zákon.“  

 Prax potvrdzuje skutočnosť, že 

keď sa človek postí – lepšie sa modlí, 

a keď sa modlí – ľahšie a lepšie sa 

postí. 

Prvé semináre pôstu, modlitby a mlčania pre Slová-

kov v Medžugorí pod vedením pátra Slavka Barbari-

ča. 

Foto: pútnici zo Slovenka 
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Foto: archív SM 

 8. decembra 2015 
n a  s v i a t o k   
Nepoškvrneného počatia 
P a n n y  M á r i e  s a 
uskutočnilo slávnostné 
otvorenie mimoriadneho 
svätého Roku mi-
losrdenstva. Pápež Fran-

tišek v Homílii na slávnostnej svätej 
omši povedal:  „Tento mimoriadny 
Rok je taktiež darom Božej milosti. 
Vstúpiť touto bránou znamená objaviť 
hĺbku Otcovho milosrdenstva, v ktorom 
prijíma všetkých a ide každému osob-
ne v ústrety. To on nás hľadá! To on 
nám prichádza v ústrety!“ 
 V histórii Cirkvi sa svätý Rok 
slávil dvoma spôsobmi: 1) obyčajný 
(regulárny) spojený s okrúhlym rokom 
od narodenia Krista. V histórii ich už 
bolo 26; 2) mimoriadny – vyhlásený 
z iných dôvodov. 
V histórii ich bo-
lo 90.  
 Každý rok 
milosrdenstva je 
čas  mi lost i , 
obrátenia, od-
p u s t e n i a 
hriechov, obno-
ven ia v ie ry . 
S t r e d o b o d o m 
každého svätého 
Roka je mi-
losrdenstvo.  
 Pri otváraní 
tohto mimoriad-
neho jubilejného 
R o k u  m i -
l o s r d e n s t v a 
pápež František 
povedal: „V tomto 
m i m o r i a d n o m 
Svätom roku mi-
l o s r d e n s t v a 

 Ф
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о
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máme v každodennom živote prežívať 
milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na 
nás od večnosti. Nechajme sa počas 
tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nik-
dy neprestáva otvárať dvere svojho 
Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že 
nás má rád a chce sa s nami deliť o 
svoj život... 
 Nech v tomto jubilejnom roku 
Cirkev šíri Božie slovo, ktoré znie silno 
a presvedčivo ako slovo a gesto odpus-
tenia, povzbudenia, pomoci, lásky. 
Nech neúnavne ponúka milosrdenstvo 
a nech vždy trpezlivo poskytuje útechu 
a odpustenie. Nech sa Cirkev stane 
hlasom každého muža a ženy, keď s 
dôverou a bez prestania opakuje: 
„Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľuto-
vanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré 
t r v á  o d  v e k o v “  ( Ž  2 5 , 
6).“ (Misericordiae vultus, 25). 

ČAS MILOSTI 

 

 

 

„Vstúpiť touto bránou znamená objaviť  

hĺbku Otcovho milosrdenstva, v ktorom prijíma 
všetkých a ide každému osobne v ústrety...“ 
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Foto: archív SM 

 Svätý Rok 
milosrdenstva 
trvá do 20. no-
vembra 2016. 
Na 33. cezročnú 
nedeľu,  13.    
novembra, sa 
zatvoria všetky 
sväté  brány 
v katedrálnych 
chrámoch po ce-
l o m  s v e t e 
a v rímskych  
b a z i l i k á c h . 
V nedeľu, 20. 
novembra, na 
sviatok Krista 
Kráľa, bude   
zatvorená svätá 
b r á n a  v o  
vatikánskej ba-
zilike sv. Petra 
a uskutoční sa 
slávnostná sv. 
omša zatvorenia 
svätého Roka 
milosrdenstva.  
 „V ten deň, keď zatvoríme svätú 
bránu, budeme predovšetkým 
naplnení vďakou voči Najsvätejšej Tro-
jici za to, že nám darovala tento mi-
moriadny čas milosti. Zveríme život 
Cirkvi, celé ľudstvo i obrovský vesmír 
Kristovej vláde s prosbou, aby vylial 
na nás svoje milosrdenstvo ako rannú 
rosu a aby tak všetci mohli spoločne 
budovať svetlú budúcnosť. Ako vrúcne 
si želám, aby nadchádzajúce roky boli 
poznačené milosrdenstvom, aby sme 
išli v ústrety každému človeku, 
prinášajúc mu Božiu dobrotu a nehu. 
Nech sa všetkým, veriacim i tým 
vzdialeným, dostane tohto balzamu 
milosrdenstva ako znamenia Božieho 
kráľovstva, ktoré je už prítomné upros-
tred nás“ – píše Svätý Otec v bule 

Misericordiae vultus. (Misericordiae 
vultus, 5). 
 Drahí priatelia! Koľko darov svo-
jej lásky pripravil Pán trpiacemu 
ľudstvu! Ďakujeme Pánovi za každý 
deň tohto svätého Roku mi-
losrdenstva a za všetky milosti, ktoré 
chce ešte podarovať nám aj všetkým 
tým, ktorí ešte nespoznali jeho lásku 
a milosrdenstvo. Nech nám Pán ešte 
tento zostávajúci čas jubilejného 
Roku pomôže prežiť s vďačnosťou 
a zodpovednosťou za dar viery 
a každý deň robiť skutky mi-
losrdenstva a rásť v láske.  

  
 Zdroje: - www.radiovaticana.com;   

- časopis rímskokatolíckeho kostola 
v Kazachstane “Credo. Verím”. 

 

 

 

„Nech sa všetkým, veriacim i tým vzdialeným,  
dostane tohto balzamu milosrdenstva  

ako znamenia Božieho kráľovstva, ktoré  
je už prítomné uprostred nás“  
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ÚČASŤ V NEPRETRŽITEJ MODLITBE ZA POKOJ 

 Pochválený buď Ježiš a Mária! 

 „Drahé deti! Modlite sa na moje 

úmysly, pretože satan chce zničiť moje 

plány tu a ukradnúť vám pokoj. Preto 

deti, modlite sa, modlite sa, modlite 

sa...“. (Posolstvo Panny Márie z 25. au-

gusta 2014). 

 Pamätám s i  na  t e l e f onát 

z Medžugoria z modlitbovej skupiny 

Svetlo Máriino v septembri 2014: „Pani 

Stefa, pozývame Vás modliť sa deviat-

nik a postiť sa na úmysly Panny Márie, 

za pokoj.“ S veľkou radosťou som pri-

jala toto pozvanie. Napadla mi taká 

myšlienka, že u nás na Ukrajine je 

vojna a je potrebné sa lepšie zorgani-

zovať a pozývať ľudí k modlitbe. Začala 

som o tomto pozvaní hovoriť vo svojej 

farnosti a  mnohí sa pridali k tejto no-

véne.  

 Po skončení novény prišla ďalšia 

správa z Medžugoria. Znovu nás pozvali 

modliť sa. Pri jednom zjavení Panna 

Mária povedala vizionárovi Ivanovi: 

„Drahé deti, buďte vytrvalí v modlitbe za 

pokoj...“. Mesiac október je zasvätený 

ružencovej Panne Márii a my sme sa 

rozhodli pokračovať v nepretržitej 

modlitbe ruženca počas celého mesiaca. 

Prešiel mesiac modlitby  a s veľkou ra-

dosťou a túžbou sme chceli pokračovať 

ďalej.   

 Ďakujem Panne Márii za jej 

pozvanie klaňať sa Ježišovi vo Sviatosti 

oltárnej. Pri adorácii v prítomnosti živej 

a večnej jednoty – Otca, Syna i Ducha 

Svätého sa spolu s Máriou a všetkými 

svätými modlím za uskutočnenie 

všetkých Božích plánov pokoja, na 

úmysly Panny Márie, odovzdávam Bohu 

všetko, čo mám v srdci. Rozprávam sa s 

ním ako s najlepším priateľom.  

 

„Pre mňa je nepretržitá  

modlitba slúžením Panne  
Márii, naplnením srdca poko-

jom, láskou a vďačnosťou,  
či už v utrpení alebo 

v radosti…”  

 Zvlášť sa radujem, keď ráno 

prichádzam do kostola vo svojej farnos-

ti, v ruke držím pero a zošit a vidím ra-

dostné tváre ľudí a ich túžbu zapísať sa 

na nepretržitú modlitbu. Šepkajú mi 

ako deti: „Zapíš ma, zapíš ma...“. 

Snažím sa vždy sledovať rozpis modlit-

by a keď vidím, že je voľná hodina, 

začnem sa modliť sama alebo nájdem 

človeka, ktorý sa ochotne pomodlí.  

 Pri organizácií púti na Ukrajine 

vždy pozývam k nepretržitej modlitbe 

ruženca na úmysly Panny Márie. Takto 

sejeme zrno nepretržitej modlitby 

ruženca, ktoré prináša plody.  

 Pre mňa je nepretržitá modlitba 

slúžením Panne Márii, naplnením srdca 

pokojom, láskou a vďačnosťou, či už 

v utrpení alebo v radosti. Ďakujme 
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našej Matke, ktorá nás pozýva 

k modlitbe, svojimi posolstvami nás 

pozýva modliť sa neustále. Takto nepre-

tržitá modlitba trvá už dva roky 

a v srdci je vrúcna túžba pokračovať 

navždy.  

(Stefa, Ukrajina) 

  

 Svedectvá niekoľkých ľudí, ktorí 

odpovedali na pozvanie k modlitbe: 

 Mária je učiteľka v škole. Keď sa 

vracala z púte z Medžugoria počula  

o nepretržitej modlitbe ruženca, 

o pozvaní vybrať si hodinu a modliť sa 

ruženec na úmysly Panny Márie za 

pokoj vo svete a na Ukrajine. Toto sa 

tak silno dotklo jej srdca, že keď prišla 

domov zorganizovala rodinnú modlitbu 

ruženca na úmysly Panny Márie.  

 Sestra Sofia, ktorá tiež odpovedala 

na pozvanie Panny Márie, vstáva každú 

noc o 3.00 hod. na hodinovú modlitbu. 

Povedala, že do konca svojho života sa 

bude modliť na úmysly Panny Márie.  

  

 Na pozvanie k nepretržitej modlit-

be ruženca odpovedali ľudia z rôznych 

krajín:  

 „Ježiš zanechal učeníkom modlit-

bu Otče, náš... Panna Mária nám dáva 

modlitbu ruženca. Ruženec je svätý, 

pretože je prítomný nebeský Otec, Ježiš 

– jeho Syn, Panna Mária, Duch Svätý 

a všetci svätí, ktorí počas života slúžili 

Pánovi a jeho presvätej Matke. Preto je 

modlitba ruženca pre mňa radosťou, 

pokojom a zotrvaním v Bohu. 

A nepretržitá modlitba mi dodáva aj 

pocit jednoty s Pannou Máriou a celou 

Cirkvou. Ruženec upevňuje vieru. Vždy 

keď rozjímam o tajomstvách ruženca, 

narastá moja dôvera v  Boha 

a pociťujem lásku, ktorá chýba tomuto 

svetu!” (Elena) 

 „Pochválený buď Pán Ježiš 

Kristus! Byť súčasťou nepretržitej 

modlitby znamená pre mňa byť sú-

časťou veľkého plánu Panny Márie, 

v ktorom má každý z nás svoje miesto. 

Možno keby som sa nezapojil, ostalo by 

v tejto mozaike voľné miesto. Myslím si, 

že je to medzinárodná, možno dokonca 

aj globálna modlitbová skupina, ktorá 

má pre svet, plného vojen a katastrof,  

veľký význam. Nepretržitá modlitba je 

nádejou pre lepšiu budúcnosť plnú 

pokoja!” (Inga) 

  

 „Už viac ako 10 rokov sa naša 

modlitbová skupina stretáva pri 

spoločnej modlitbe na úmysly Panny 

Márie dvakrát do týždňa. Mali sme už 

skúsenosť s nepretržitou modlitbou za 

ťažko chorého kňaza, preto sme hneď 

odpovedali na pozvanie k nepretržitej 

modlitbe za pokoj. Táto modlitba nám 

pomáha uvedomovať si Máriinu prítom-

nosť, že je s nami a dôveruje nám. Táto 

modlitba dáva disciplínu, spája nás, 

posilňuje našu vieru. Pozývame aj 

ostatné modlitbové skupiny k tejto 

modlitbe. Keď sa modlíš srdcom to 

určite zakusuješ duchovnú radosť, ale 

niekedy je aj ťažké modliť sa. Ale verí-

me, že každú našu modlitbu Boh 

vypočuje a v správnom čase prinesie 

svoje plody. Každý z nás by chcel niečo 

podarovať Panne Márii, urobiť jej ra-

dosť. Ak sme s Pannou Máriou v škole 

modlitby aj v živote, určite má radosť. 

V skupine sme sa zdieľali, že keď sa 

postíš (máme nepretržitú modlitbu 

pôstu na úmysly Panny Márie), to sv. 

omšu prežívaš inak, hlbšie. Niekedy po 

sv. omši sa mi chce spievať, oslavovať 

Boha, chce sa mi objímať svojich bratov 

a  s e s t r y ,  c h c e m  o b j a ť  c e l ý 

svet!” (Marína) 
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Medzinárodné semináre 2016/2017: 
 

 

  Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné semináre                           
a stretnutia, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2016\2017. Viac 
informácií nájdete na našej stránke: www.svetlomariino.com. 

 

 
 

- 17. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 9.-12.11.2016. 

 

- 24. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich modlit-

bových skupín: 27.02.-3.03.2017. 

 

- 5. Medzinárodný seminár za život: 24.-27.05.2017. 

 

- 6. Medzinárodné stretnutie ľudí s osobitnými potrebami:                              
15.-18.06.2017. 

 

- 22. Medzinárodný seminár pre kňazov: 3.-8.07.2017. 

 

- 28. Festival mladých Mladifest: 1.-6.08.2017. 

 

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

 

 

- Seminár pôstu, modlitby a mlčania: 

   

  19. - 24. 02. 2017. 

  Kontakt: Vladimir Chromek: +421 51 77 89 898, e-mail: 

v.chromek@gmail.com 

  

  24.  – 29. 09. 2017. 

  Kontakt: Ondrej Valentin: +421 2 555 67 969; +421903 712 534;    

e-mail: skristoftour@post.sk 
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Kto sme?  
 
 

     Svetlo Máriino je modlitbové spoločen-

stvo. V duchu evanjelia a posolstiev Pan-

ny Márie chceme ísť cestou svätosti, aby 

náš život bol svedectvom viery pre iných.  

   Chceme prinášať Ježiša – Svetlo sveta - 

konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde 

žijeme. Snažíme sa pomáhať pri obnove 

života viery v našich farnostiach.  

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/

