
M O D LI T B O V Ý   

Ú M Y S E L   

N A  M ES I A C :

modlime sa 
 

za všetkých tých,   

ktor í  sa   

nachádzajú   

v ťažkých  

ž ivotných  

skúš kach,   

pokušeniach  

V  T O MT O              

Č Í S L E   

N Á J D ET E . . .  

Úvahy pre  
modlitbové  
skupiny  5 
 
Posolstvá na tému: 
Svätí  
 6 
Prvá sobota  
v mesiaci  7 

 
Postite sa srdcom 
Fra Slavko  
Barbarič 8-9 

 
Z Medžugoria  
do Fatimy   10-11 

 
Svedectvo:  
Tu som ...            12-13 

 
Oznamy, SM,  
Koordinátori  14-16 

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA,   

 25. NOVEMBER 2017, MEDŽUGORIE 

cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

November/2017 

„Drahé deti!  

Pozývam vás, aby ste v tomto milostivom čase  

boli modlitbou. Všetci máte problémy, ťažkosti,  

utrpenia i nepokoje. Nech sú svätí pre vás vzorom  

a povzbudením k svätosti. Boh vám bude blízko  

a vy budete obnovení pri hľadaní osobného  

obrátenia. Viera vám bude nádejou a radosť  

zavládne vo vašich srdciach. Ďakujem vám,  

že ste prijali moje pozvanie.“  
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NECH SÚ PRE VÁS SVÄTÍ POVZBUDENÍM 

Pred sviatkom Všetkých svätých 
a Pamiatkou zosnulých nás Panna 

Mária pozýva, aby sme si vzali 

svätých za príklad a vzor, aby sme 
mohli rásť na ceste svätosti. Máme 

veľa svätcov, mučeníkov a svedkov 
viery, ktorých Cirkev vyhlásila za 

svätých. Verím, že je oveľa viac 

svätých, ako len tí, ktorých vyhlásila 
alebo vyhlási Cirkev. List Hebrejom 

hovorí: „Preto aj my, obklopení takým 
oblakom svedkov, zhoďme všetku 

príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, 

a vytrvalo bežme v závode, ktorý 
máme pred sebou!“ (Hebr 12, 1).  

 Na ceste viery sú nám po-
trebné príklady tých, ktorí do konca 

a autenticky žili svoju vieru 

a odovzdanosť Bohu. Nie sme 
ponechaní len sami na seba. Existuje 

diskrétna prítomnosť a pomoc 

svätcov, ktorí sa za nás prihovárajú 
pred Božou tvárou a sprevádzajú nás. 

Svätci sú nám svedkami toho, že 
kresťanský život nie je nedosiah-

nuteľný ideál. Boh od nás nežiada to, 
čo je nemožné. Na to, aby sme     

dosiahli svätosť, nemusíme chodiť 

ďaleko, ale môžeme ju uskutočniť 
v našom každodennom živote. Byť 

svätým znamená plniť si svoje       
povinnosti každý deň. Nejde o to, čo 

robíme, ale ako to robíme. Otázkou 

nie je práca, ale to to s akou veľkou 
láskou ju robíme.  

 Svätosť je Boží dar, pretože 
Boh je jediný svätý. Máriu zdobí „ jas 

jedinečnej svätosti“ už od jej počatia. 

Viac ako akúkoľvek inú stvorenú 
osobu ju Otec „v Kristovi požehnal 

všetkým nebeským duchovným 
požehnaním“ (Ef 1, 3). Aj napriek 

plnosti života, ktorú mala Mária, nie 

je uchránená od všetkých po-
zemských pokušení, ktorými si prešla 

na tejto zemi. Preto nám Mária môže 

najviac a najistejšie pomôcť ostať 
verným Bohu vo všetkých ťažkostiach 

a pokušeniach.  

 

 

Na ceste  

viery  

sú nám  

potrebné  

príklady tých, 

ktorí do konca 

a autenticky  

žili svoju vieru 

a odovzdanosť  

Bohu... 
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 Svätým sa nenarodíš, 
svätým sa stávaš. Zaujímavé je, čo 

napísal vo svojej autobiografii Sedem-
stupňová hora Thomas Merton. Spo-
mína si na rozhovor so svojím        

priateľom Bobom Laxom. Keď sa 

jeden jarný večer prechádzali newyor-
skou Piatou avenue, Bob 

Lax sa ho znenazdania 
opýtal:  

LAX: Čím vlastne 

chceš byť? 
MERTON: Neviem, 

hádam dobrým katolí-
kom. 

LAX: Ako to myslíš 

„dobrým katolíkom“?... 
Asi si chcel povedať... že 

sa chceš stať svätcom.  
MERTON: Ako sa ja 

môžem stať svätcom? 

LAX: Svätým sa 
stane ten, kto to chce. 

M E R T O N :  J a 
nemôžem byť svätý. Ja 

nemôžem byť svätý... 

LAX: Jediné, čo je potrebné na 
to, aby sa niekto stal svätcom je 

túžba. Vari neveríš tomu, že Boh 
môže z teba urobiť to, na čo ťa stvoril 

len ak mu to dovolíš? Všetko čo 

musíš urobiť je, že to chceš. 
 Byť svätý nemá nič spoločné 

s tým, že niekoho vyhlásia za svätého 
a už vôbec nie aureolou svätosti. 

Svätci svojím vnútrom žiaria láskou 

tomuto svetu bez vonkajšej úcty 
a pochvál. Svätci sa prejavujú veľkou 

skromnosťou:  Ján XXI I I .  s i 
hovorieval: „Ján, neber sa tak vážne.“ 

A Terézia od dieťaťa Ježiša povedala: 

„V skutočnosti som len to, čo Boh 
chce.“ 

 Jedine s Bohom môžeme 
rásť do plnosti milosti a života. Boh 

nás nechce ponížiť. Chce, aby sme 

rástli do jeho veľkosti a plnosti. Len 
Boh nás urobí veľkými. Nepotrebuje 

moju maličkosť. Neponižuje ma. 

Neteší sa mojim hriechom.  
Čo mi nemôže povedať ani jeden 

človek, to mi môže povedať Boh 

v modlitbe. A Boh prehovára v tichu, 
v modlitbe srdca a všetko v nás robí 

novým. Preto Márii ako matke záleží 

na tom, aby sme sa odvážili kráčať 
cestou vytrvalej modlitby, aby sme 

stretli Boha, ktorý v nás robí všetko 
novým.   

Modlitba: 

Panna Mária, Kráľovná pokoja, 
Matka Ježiša, Kniežaťa pokoja. Ty sa-
ma si prešla ťažkosťami pozemskej 
cesty, ktorými prechádzame aj my. 
Poznáš srdcia i životy každého z nás. 
Preto nám hovoríš: „Viem, že máte 
prob l é my,  ťažkos t i ,  u trp en ia 
a nepokoje.“ Ty, ó, Matka, ktorá naj-
lepšie vieš, čo nám chýba, prihováraj 
sa za nás. Prihováraj sa za naše 
rodiny, za každé srdce, ktoré sa na-
chádza v utrpeniach a nepokojoch. Te-
be zverujeme všetkých, ktorí majú 
v srdciach tmu, všetkých, ktorí sú 
zotročení nenávisťou a zlom. Ďakujeme 
ti, Mária, že sa nás nevzdávaš. Aj my 
túžime ostať s tebou, aby sme sa učili 
modliť, veriť a odovzdať svoje životy 
Pánovi ako ty. Amen.  

 
(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nejde o to, čo robíme,  

ale ako to robíme... 

Foto: archív SM 



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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ka vie o našich problé-
m o c h ,  u t r p e n i a c h , 

ťažkostiach, nepokojoch. 

Pripomína nám svoju 
skúsenosť, aby sme robili 

tak ako ona: odovzdávali 
v modlitbe všetko do Božích 

rúk,  tak  ako nás            

povzbudzuje žalmista: „zlož 
svoju starosť na Pána a on 

sa o všetko postará, budem 
volať k Pánovi a on ma 

zachráni“.  

Mária nám radí pov-
zbudzovať sa príkladmi 

svätých. Aj oni boli tak, ako 
my pokúšaní, sklamaní, 

u t r ápe n í ,  a l e  v žd y         

vynaliezaví v tom ako 
prekonávať  prekážky 

s Bohom. Mária je kráľov-

nou všetkých svätých. Ona 
a Cirkev idú stále spolu, 

hovorí Svätý Otec Fran-
tišek. V tomto období 

nás Cirkev v liturgických 

čítaniach pozýva viac 

rozmýšľať o posledných 

veciach, večnom živote, 
o smrti. 

T a k  v i d í m e 
i v posolstve z 25.10., ktoré 

nám dáva Panna Mária pár 

dní pred Sviatkom všetkých 
svätých, keď nám hovorí: 

„Nech sú svätí pre vás 
vzorom a povzbudením 

k svätosti. Boh vám bude 

blízko a vy budete obnovení 
pri hľadaní osobného 

obrátenia.“ 
Panna Mária prichá-

dza i v našich modlitbách 

Hovorí sa: povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti 

poviem, kto si. Tak je to i v duchovnom živote. 

S kým sme, takí sme. Čím viac sme s Bohom, tým 
viac sme mu podobní a Boh je láska, hovorí sv. 

apoštol Ján.  
Modlitba je stretnutie s Bohom. Posledné me-

siace nám nebeská Matka často zdôrazňuje: „buďte 

modlitbou“ inými slovami – 
stretávajte sa s láskou. Sv. 

Terézia Avilská hovorí 
o modlitbe, že je to 

stretnutie s tým o kom vieš, 

že ťa miluje. Nemáme 
rozdeľovať život na dve časti 

– v modlitbe a po modlitbe. 
To znamená, že sa máme premeniť na neprestajný 

kontakt s láskou. Žiť s Bohom a nikdy nie sám. 

Boh je stále s nami, záleží od nás, či chceme byť 
my s ním. 

Sv. Pavol píše: „v Bohu žijeme, hýbeme sa 
a sme“. Mária nám opakuje: „Modlitba je život; 

modlitba je to, po čom ľudské srdce túži; nech sa 

vám modlitba stane krídlami pre stretnutie 
s Bohom; buďte modlitbou a láskou vy, ktorí ste od 

samého počiatku povedali 'áno' môjmu pozvaniu; 
nech je vaša modlitba silná ako mohutná skala; 

buďte ľuďmi modlitby; nezabudnite, že modlitba je 

tajomný kľúč stretnutia s Bohom; nech sa 
vám modlitba stane životom.“ 

S modlitbou sa všetko inak prežíva. Modlitba 
koná zázraky, v ľudských srdciach i vo svete. Mat-

 

NECH SÚ SVÄTÍ VZOROM 

 

 

 

S Máriou kráčať cestou svätosti znamená 

pretvárať vieru na skutky lásky... 

Foto: archív SM 
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z večnosti na zem, aby zobrala všetky 
naše starosti, problémy, ťažkosti do 

neba a pomáhala nám. Od začiatku 
svojich zjavení nám hovorí: „Prišla 

som, aby som vás viedla cestou 

svätosti.“  
Ona je náš vzor. Jej pozemský 

život bol prežitý v láske k Bohu 

a blížnym. Na ceste svätosti sa 
s Máriou učíme byť konkrétni, milovať 

Boha a blížnych. Materinským 
spôsobom nám pripomína Ježišove 

prikázanie lásky: „Bol som hladný 

a dali ste mi jesť; bol som smädný 

a dali ste mi piť; bol som pocestný 
a pritúlili ste ma. Bol som nahý 

a priodeli ste ma, bol som chorý 

a navštívili ste ma, bol som vo väzení 
a prišli ste ku mne. Čokoľvek ste uro-

bili jednému z týchto mojich naj-
menších bratov, mne ste urobili.“ 

S Máriou kráčať cestou svätosti 

znamená pretvárať vieru na skutky 
lásky. Milovať a dávať. Viera 

pretvorená do skutkov lásky nás 
privádza k nádeji a srdce sa napĺňa 

radosťou. 
  

Modlitba: 
 
Mária zjednotení s tebou a so 

všetkými svätými odovzdávame všetky 
svoje starosti, problémy, utrpenia, 
nepokoj do Božích rúk. Pomôž nám spo-
menúť si, že Boh je stále s nami, zvlášť 
vtedy, keď je ťažko. Pomáhaj nám krá-
čať cestou svätosti, na ktorú nás 
pozývaš. Amen. 

 
(Terézia Gažiová) 

 
 

 

 

Panna Mária prichádza i v 

našich modlitbách z večnosti 

na zem, aby zobrala všetky 

naše starosti, problémy, 

ťažkosti do neba  

a pomáhala nám... 
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 „Dnes vás pozývam, aby ste 
pochopili svoje kresťanské povola-
nie. Deti moje, ja som vás viedla a 
vediem vás týmto časom milosti, 
aby ste si uvedomili svoje kresťan-
ské povolanie. Svätí mučeníci 
umierali svedčiac: Ja som kres-
ťan a milujem Boha nadovšetko!“  

(25.11.1997) 

  

 „ P r o s t e  v a -
šich svätých patrónov, aby 
vám pomohli rásť v láske k 
Bohu.“  

(25.07.2002) 

  

 „N as l edu j t e  ž i vo -
ty svätých a nech vám budú 
príkladom a ja vás všetkých 
budem povzbudzovať, kým 
mi Všemohúci dovolí byť s 
vami.“  

(25.09.2006)  

  

 „ N a s l e d u j t e  ž i v o -
ty svätých, aby boli pre vás 
povzbudením a učiteľmi na 
ceste svätosti.“  

(25.10.2004) 

 „Modlite sa v tomto milos-
tivom čase a proste o príhovor 
všetkých svätých, ktorí sú už 
vo svetle. Nech sú deň čo deň 
pre vás príkladom a povzbude-
ním na ceste vášho obrátenia. 
Deti moje, uvedomte si, že váš 
život je krátky a pominuteľný.“    

(25.10.2014) 
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  „Drahé deti, pozerajúc na vás zhromaždených okolo mňa, svojej matky, 

vidím veľa čistých duší, mnoho mojich detí, ktoré hľadajú lásku a útechu, ale 

nikto im ju nedáva. Vidím aj tých, ktorí robia zlo, pretože nemajú dobrých prí-

kladov, ktorí nespoznali môjho Syna. To dobro, ktoré je tiché a šíri sa cez čisté 

duše, je silou, ktorá udržuje tento svet. Je mnoho hriechu, ale existuje aj lás-

ka. Môj Syn vám posiela mňa - matku, tú istú pre všetkých, aby som vás nau-

čila milovať a aby ste pochopili, že ste bratia. Chcem vám pomôcť. Apoštoli mo-

jej lásky, stačí živá túžba viery a lásky a môj Syn ju prijme. Ale musíte byť dô-

stojní, mať dobrú vôľu a otvorené srdcia. Môj Syn prichádza do otvorených 

sŕdc. Ako matka si prajem, aby ste čoraz lepšie spoznávali môjho Syna, Boha 

narodeného z Boha, aby ste spoznali veľkosť jeho lásky, ktorú tak veľmi potre-

bujete. On prijal na seba vaše hriechy, získal pre vás vykúpenie a za odmenu 

žiada od vás, aby ste sa milovali navzájom. Môj Syn je láska. On miluje všet-

kých bez rozdielu, všetkých ľudí všetkých krajín a národov. Keby ste, deti mo-

je, žili láskou môjho Syna, jeho kráľovstvo by už bolo na zemi. Preto, apoštoli 

mojej lásky, modlite sa, modlite sa, aby vám môj Syn a jeho láska boli čoraz 

bližšie, aby ste boli príkladom lásky a pomohli všetkým tým, ktorí nespoznali 

môjho Syna. Nikdy nezabudnite, že vás môj Syn, jeden a Trojjediný, miluje. 

Milujte a modlite sa za svojich pastierov. Ďakujem vám.“ 

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

 2. NOVEMBER 2017, MEDŽUGORIE, 

 cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 04.11.2017.   
 

V tento mesiac sa budeme modliť 

za všetkých tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkých  

životných skúškach, pokušeniach  
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POSTITE SA SRDCOM 

Pôst a vďačnosť  

 K vďačnosti patrí aj radosť zo 
slúženia i radosť,  že iní majú dary 

a môžu slúžiť. Všetky dary, ktoré 
človek dostane, sú mu zverené, ale sú 
vždy pre iných. Preto ak naše osobné 
dary neslúžia iným, nemajú nijaký 
zmysel. Práve tak ako ten talent, 

ktorý sluha zo strachu zakopal a na 
konci vrátil hospodárovi. Sluha dar 
ani nestratil, ani nezašpinil, ani 
nepokazil: vrátil, čo dostal, a tým sa 
odsúdil (porov. Mt. 24, 14-30). 

Z uvedeného je jasné, že vďačnosť je 
ovocím viery, lebo viera nás učí, že 
sme stvorení a všetko je nám zverené. 
 K vďačnosti patrí aj pokora. Bez 
pokory nemožno hovoriť o stave 

vďačnosti. Nemecký výraz pre pokoru 
je Demut, čo znamená odvaha slúžiť, 
a latinský výraz humilitas, ktorý 
pochádza zo slova humus, najlepšia 
zem, pôda, poukazuje na spoluprácu 
človeka s Bohom, lebo človek pri-

pravuje svoje srdce, aby dary mohli 
rásť a slúžiť. Pýcha a sebectvo sú 
smrtonosné duchovné vírusy, kvôli 
ktorým človek začne sám seba      
považovať za nezávislého pána 

všetkého, čo má, nechce slúžiť iným, 
ale si želá, aby iní slúžili jemu. To je 
úplná nevďačnosť. 
 Keď sa človek postí a modlí, 
srdce sa mu oslobodzuje od každého 

zotročenia seba i svojich darov, ale aj 
od každého otroctva človeku a svetu. 

 Vďačnosť je vnútorný stav človeka, ktorý hlboko 

a vedome prežíva, že je Božím stvorením, že nie je 
pánom svojho života, že život a všetko, čo má mu bolo 
darované. Tento stav vyvoláva ďalší, a to je zodpoved-
nosť pred tým, ktorý mu všetko dal a zveril. Kto vie, že 
to, čo má je dar, bude vedieť týmito darmi slúžiť iným 

ľuďom a bude pripravený byť zodpovedný za dary, 
ktoré dostal.  

 Pôstom a modlitbou človek oslo-
bodzuje samého seba, získava 

vnútorný priestor slobody a v ňom 
môže jasne vidieť svoju pravdu 
a prežívať ju. V tej slobode človek 
spozná všetko, čo  Boh preňho robí, 
a nezabúda na to, takisto spozná 

všetko, čo iní ľudia robia preňho - 
veľké i malé veci. „Pôst pomáha člove-
ku, aby znova cítil, že dostal dary. 
Človek obetuje svoje začiatky 
a v modlitbe vytvára priestor a čas pre 

Boha.“  
 Vďačný človek je teda človek 
pokoja, má vo svojom srdci radosť 
a nádej. Nebude nikdy sklamaný, lebo 
od iných nič neočakáva, ale všetko 

bude robiť pre nich. No ak je v srdci 
nevďak, potom nemôže byť pokoj ani 
radosť, lebo sebeckému a pyšnému 
človeku nikdy nikto nemôže dosť 
slúžiť, ani Boh, ani človek: bude     
žiadať vždy viac od iných, a keď to ne-

dostane, bude sklamaný a sklamanie 
plodí násilie, nervozitu a každé iné 
zlo. 
 Každý hriech, ktorý spáchame, je 
práve plodom nevďačnosti, respektíve 

sebectva a pýchy. Keď človek nevidí, 
čo preňho robí Boh a čo znamenajú 
iní, obráti sa k sebe a svetu. 
Nevďačný človek je zábudlivý, to zna-
mená, že na všetko dobré zabudne 

pre jednu situáciu, ktorá sa mu 
nepáči. 
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 Ak si pripomenieme prvý hriech 
Adama a Evy, ľahko v ňom rozpoz-

náme zábudlivosť a nevďak. Boh ut-
voril človeku podmienky pre šťastný 
život. No vyslovil mu aj jeden zákaz – 
aby nezabudol, že je stvorenie a že 
jestvuje Pán. Pokušiteľ odvrátil Evin 

pohľad od všetkého, čo mala 
a vlastnila, čoho sa smela dotýkať 
a užívať, a otvoril jej oči pre to, čo 
nemala a čo nesmela. Rozhovor medzi 
pokušiteľom a Evou je klasickou 

situáciou, ako sa pácha hriech. Evina 
prvá reakcia bola dobrá: „Pán 
povedal, aby sme sa toho nedotýkali.“ 
Pokušiteľ použil otázku, ktorú 
nájdeme v každom hriechu: „Kto je 

ten Boh, že ti to zakázal?“ Eva      
zabudla na všetko, čo mala, načiahla 
ruku za tým, čo nemala. A spáchala 
hriech. Ak by šťastnou náhodou bola 
povedala: „Idem si natrhať najprv zo 
všetkého, čo mi je dovolené, potom 

urobím aj to, čo je zakázané,“ 

O
b
rá

z
o
k

: 
D

in
a 

A
b

el
e 

pokušiteľ by sa nikdy nedočkal 
priestupku, lebo toľko bolo dovo-

lených vecí (porov. Gn 3, 1-7). 
 Keď sa človek stane slepým voči 
tomu, čo preňho robia iní, napr. 
manželka, manžel, rodičia, deti, a vidí 
len to, čo neurobia, upadne do stavu 

zabúdania a slepoty a otvára sa 
hriechu. Keby sme nezabúdali, čo 
rodičia urobili pre nás, nikdy by 
neboli spory medzi deťmi a rodičmi! 
Keby muž nezabudol, čo preňho robí 

manželka, a opačne, nikdy by nebolo 
rozvodov! A keby sme si vedeli 
vzájomne uznať a ďakovať za to, čo sa 
urobilo, prežívali by sme navzájom 
radosť a pokoj. 

 Predstavme si situáciu v rodine: 
Keď sa večer členovia rodiny vracajú 
domov, kde matka celý deň robila, 
a keď si všimnú to, čo urobila 
a pochvália ju, potom zavládne ra-
dosť. Ale ak najprv vidia to, čo sa 

nestihlo urobiť, a začnú jej vyčítať 
a karhať ju, potom nasleduje          
ospravedlňovanie, urážky a obrana, 
spory, nepokoj, žiaľ.  
 Zlaté pravidlo každej výchovy je 

práve vďačnosť: vidieť a priznať 
inému to, čo je dobré. Nemecké 
porekadlo znie: „Ak by ten, čo vyčíta, 
radšej pochválil, každá výčitka by sa 
dala zniesť!“ 

 Tu nachádzame profesionálnu 
deformáciu. Správame sa k sebe ako 
učiteľ v škole, ktorý najprv hľadá chy-
by a podčiarkuje ich červeným perom, 
aby boli dobre viditeľné. Nemyslím, že 

je to nesprávne, ale lepšie by bolo 
podčiarknuť to, čo je dobré, aby sa 
chyby ľahšie znášali. Ak niekto 
reaguje, len keď sa urobí chyba, 
stráca autoritu v očiach toho, komu 
vyč íta .  A  negat ívne reakcie 

sú u mnohých ľudí príčinou rôznych 
komplexov, neistoty a presvedčenia, 
že ich život nestojí za nič, len preto, 
že iní neuznávajú hodnotu ich práce. 
Takéto stavy môžu negatívne vplývať 

na celý život. 
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„Kto pozorne číta text tretieho 
„fatimského tajomstva“, ktoré je tu teraz na 
pokyn Svätého Otca po dlhom čase zverejnené 
v úplnom znení, zostane pravdepodobne 
sklamaný alebo prekvapený po toľkých špe-
kuláciách.“ Tieto slová vyslovil Jozef 

Ratzinger, predseda Kongregácie pre náuku 
viery za pápeža Jána Pavla II., ktorý sa 

neskôr stal pápežom Benediktom XVI. Práve 
on mal tú možnosť tlmočiť Fatimské tajom-

stvo pred tvárou Cirkvi.  

 13. mája 2000 v deň beatifikácie        
fatimských pastierikov štátny tajomník 

Vatikánu, kardinál Sodano, prvýkrát vyhlásil 
tak dlho očakávanú tretiu časť fatimského 

tajomstva a zároveň aj jeho všeobecné 

vysvetlenie. Dlhý čas bola táto časť držaná 
v tajnosti. Podľa J. Ratzingera bol toto naj-

lepší čas na jeho pochopenie. Uvedieme 
niekoľko momentov z tlmočenia fatimského 

tajomstva:  
 

 1. Ide o súkromné zjavenie – „text obsa-
huje prorocké videnie porovnateľné s pro-
rockými videniami vo Svätom písme“.  
 

• Všeobecné zjavenie: živý Kristus, 
v ktorom Boh v plnosti zjavil seba sa-

mého. Písomne je to vyjadrené vo 
Svätom písme. Ono je ukončené, ale nie 

je úplne dostupné nášmu chápaniu. Sú-

kromné zjavenie nám nemá pomôcť 
pochopiť Kristovo definitívne Zjavenie, 

ale pomáha, aby sa ono plnšie žilo 
v istom dejinnom období“. 

• Proroctvo – zjavenie, ktoré má miesto 

v Cirkvi po všetky časy. Ak proroctvo 
vykladáme podľa Svätého písma, nezna-

mená to predpovedanie budúcnosti, ale 
je to rozjasnenie Božej vôle pre súčas-

nosť. Ukazuje vernú cestu do budúcnos-

ti.  

• Súkromné zjavenie nám má 
tiež pomôcť pochopiť zna-

menia čias, cez ktoré bol 

Kristus prítomný v histórii 
a vo viere nájsť na ne 

správnu odpoveď.  
 Boh má moc prísť k nám, 

zvlášť cez vnútorné pocity a duša 

pociťuje nežný dotyk neba. Preto 
je potrebná vnútorná bdelosť srd-

ca, ktorú majú častokrát len deti.  
 Zjavenie je nadprirodzený im-

pulz.  Viz ionár je  ľudsky 

ohraničený a nemôže ho v plnosti 
odovzdať. Ale táto skúsenosť 

premieňa jeho samotného. Jeho 
osoba sa stane vyjadrením posol-

stva. Táto skúsenosť spôsobila, že 

fatimskí pastierikovia sa do takej 
miery zaľúbili v Boha, do Ježiša, 

že Hyacinta zvolala: „Veľmi rada 
hovorím Ježišovi, že ho milu-
jem! Keď mu to poviem mnoho ráz, 
zdá sa mi, že mi horí srdce, ale 
nepáli ma to”. A František: „To, čo 
sa mi páčilo najviac zo všetkého, 
bolo vidieť nášho Pána vo svetle, 

 

Jeden krok späť so Svätými Otcami 

PÁPEŽ BENEDIKT XVI.: 

VOLANIE FATIMY 

V SÚČASNOSTI 
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ktoré nám naša Matka vložila do srdca. Mám 
Boha veľmi rád!” 
 

 2.„Nejde o fotografické detaily budúcich 
udalostí, ale o syntézu, ktorá zhŕňa na tom 
istom pozadí skutočnosti, ktoré sú postupne 
rozložené v čase a v neupresnenom trvaní. 
Z toho vyplýva, že kľúč k čítaniu textu 
nemôže mať iný ako symbolický charakter.“ 
„Nie každý prvok vo videní musí mať   
konkrétny historický zmysel. Dôležité je      
videnie ako celok.“ 
 

 Pri jednom zjavení pastierikovia mali 
možnosť uvidieť peklo a duše biednych 

hriešnikov. Bolo to preto, aby mohli vidieť 
cestu k spáse cez úctu k Nepoškvrnenému 

Srdcu Márie.  

 Srdce v biblickom jazyku znamená 
stred ľudského bytia, miesto, kde sa stretá 

rozum, vôľa a pocity. „Čisté srdce“ (Mt 5,8) 
sa nachádza v dokonalej jednote s Bohom, 

vidí ho. Cez úctu k Nepoškvrnenému      

Máriinmu srdcu sa človek mení, približuje 
sa k takému postoju srdca ako bolo jej –  fiat 

– nech sa mi stane podľa tvojej vôle.  
 

 3. Fatimské zjavenia sa týkajú boja 
ateistických krajín s Cirkvou a kresťanmi, 
a veľkých utrpení svedkov viery posledného 
storočia. Je to nekonečná krížová cesta, po 
ktorej nás viedli pápeži 20. storočia. Atentát 
na Svätého Otca a pád komunizmu môžu byť 
znakmi čias, 
o  k t o r ý c h 
hovoria posol-
s t v á .  Ž i a ľ , 
v iných častiach 
sveta sa pre-
n as l e d o v an i e 
C i r k v i 
a kresťanov 
neskončilo. 
 

 Dnes, keď 

nanovo odkrýva-

me posolstvo 
Fatimy, zisťuje-

me, že útoky na 
Cirkev i pápeža, 

prenasledovania 

i  u t r p e n i a 

pochádzajú nielen zvonku, ale aj 
zvnútra, zvlášť cez hriechy Cirkvi. 

Preto sa musíme nanovo učiť 

neustálemu obráteniu, pokániu, 
modlitbe a dobrým skutkom.  

 Na omši vo Fatime 13. mája 
2010 sa pápež Benedikt XVI. 

obrátil k veriacim so slovami: „Do 

ľudskej rodiny, ktorá je ochotná 
obetovať najposvätnejšie putá na 

oltár malicherného egoizmu 
národa, rasy, ideológie, skupiny, 

jednotlivca, zostúpila z Neba naša 

blahoslavená Matka, aby vložila 
do sŕdc tých, ktorí sa k nej 

utiekajú, Božiu lásku, ktorá horí 
v jej srdci. V tej dobe boli len tra-

ja, ale ich príklad života sa 

rozšíril a znásobil a dnes vidíme 
veľké plody. Vo Svätom písme sa 

často uvádza, že Boh hľadá spra-

vodlivých, aby zachránil mesto 
človeka a to sa deje aj tu vo 

Fatime, keď sa Panna Mária pýta: 
„Chcete sa ponúknuť Bohu 

a znášať každé utrpenie, ktoré na 

vás zošle, ako obetu za odčinenie 
hriechov, ktorými ho ľudia urazili 

a ako prosbu za obrátenie 
hriešnikov?“ 

Zdroj: - fatima2017.ru: -vatican.va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Santuário de Fátima  
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TU SOM… „...pocítil radosť, akú som ešte nikdy 

a nikde nepociťoval“ (Janis)  

 
TU SOM... „...dostala odpoveď na otázku: Ako 

pomôcť svojim neveriacim priateľom, čo   

konkrétne mám pre to urobiť? Pretože by som im 

chcela rozprávať o Bohu, priblížiť ich k nemu, 

ale všimla som si, že to nefunguje. Preto som 

mala na Boha otázku: Ako to urobiť? A tu som 

vďaka pátrovi Marinkovi , modlitbe, Svätému 

písmu dostala odpoveď, že sa to dá dosiahnuť 

láskou a trpezlivosťou. Dôležité je, aby bol náš 

život príkladom...“ (Viktória)  

 
TU SOM… „si uvedomila cenu Ježišových rán. 

Koľko je v nich lásky a ako svojimi ranami môže 

uzdraviť tie naše.“ (Inta)  

 
TU SOM... „sa modlil a pýtal som sa, komu mám 

ešte odpustiť? Za koho sa mám ešte modliť a 

prosiť, aby mi Boh dal viac lásky k tomu člove-

ku? A zrazu prišla odpoveď: No za koho? Predsa 

za seba! A sebe si odpustil? Boh ti odpustil, 

Božia Matka ťa miluje. A ty? Prečo nemiluješ 

sám seba? A ešte aj slová z posolstva z 25.10. 

hovoria „Božia radosť naplní vaše srdcia“. A to je 

práve to, čo som potreboval počuť, pretože 

v mojom srdci naozaj nebolo radosti, ale bolesť. 

A teraz je v ňom radosť a pokoj...“ (Vladimír)  

 
TU SOM... „pochopila, že pred krížom neutečiem, 

zostane so mnou, ale treba ho vziať s láskou 

a vtedy sa stáva ľahším...“ (Romualda)  

 

So svojou skúsenosťou sa delia účastníci  

semináru pôstu, modlitby a mlčania  

z Lotyšska a Litvy 

TU SOM... 
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TU SOM... „sa znovu zamiloval do svojho povolania 

– byť kňazom. Každý raz, keď sem prichádzam, 

uvedomím si, že to bolo správne rozhodnutie 

v mojom živote. Milujem svoje povolanie ako aj 

svätú spoveď. Nemôžem odísť z Medžugoria bez 

spovede. Medžugorie je také miesto, že sa tu 

nedá byť bez toho, že by človek neočistil svoju 

dušu.“ (otec Andrej)  

 
TU SOM... „pochopil, že adorácia je pre všetkých 

ľudí, pretože Ježiš má veľkú náruč a môže objať 

všetkých.“ (Aldis)  

 
TU SOM... „lepšie pochopila, čo je Sväté písmo. 

Nevedela som o ňom veľa. A pochopila som, že 

treba odpúšťať v akomkoľvek prípade. Chcem 

poradiť aj druhým ľuďom, aby prišli na tento 

seminár, aby lepšie spoznali Ježiša.“ (Felicita, 

12 rokov)  

 
TU SOM... „niečo pocítil vo svojom srdci, keď som 

vystupoval na horu Križevac. Bol to Ježiš 

v mojom srdci. Keď prichádzajú nejaké ťažkosti, 

vtedy prichádza on. Na Križevci som pocítil 

akoby hovoril: „Nevzdávaj sa, pokračuj ďalej“. 

Obetoval som túto modlitbu za svoju babičku 

Ninu. Nedávno si zlomila nohu... Každý rok celá 

rodina prichádzame do Medžugoria. Pomáha 

nám to v našich vzťahoch, vo všetkom. Všetko 

sa stáva lepším.“ (Jazeps, 8 rokov)  

 
TU SOM... „a možno nie ešte úplne zvíťazil nad 

sebou samým. Zvlášť v oblasti pôstu. Tu som 

pocítil posvätnosť pôstu. Zdá sa, že nie je všetko 

také strašné, ako to vyzeralo na prvý pohľad. 

Nielen jeden deň sa dá prežiť o chlebe a vode, 

ale dokonca päť dní! Tento seminár je najlepšou 

školou pre život a ako dodržiavať pôst...“ (Jurij)  
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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/

