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„Drahé deti!  

V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe. 

Modlite sa a hľadajte pokoj, deti moje. On, ktorý prišiel 

sem na zem, aby vám dal svoj pokoj bez rozdielu kto ste  

a čo ste. On, môj syn, váš brat, vás skrze mňa pozýva  

k obráteniu, pretože bez Boha nemáte budúcnosť ani  

večný život. Preto verte a modlite sa, a žite v milosti  

a očakávaní vášho osobného stretnutia s ním. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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BEZ BOHA NEMÁTE BUDÚCNOSTI 

 Modlitba a viera. Dve strany tej 
istej skutočnosti. Modlitba a viera 

kráčajú spoločne. Známe je   
porekadlo: „Povedz mi ako sa modlíš 
a ja ti poviem v čo veríš.“  
 V modlitbe, v jej praktizovaní, sa 
stáva jasným, v čom je podstata 

kresťanského ž i vota .  Jedine 
v modlitbe je kresťan tým, 
kým je. V Ježišovej modlit-
be upriamenej svojmu 
Otcovi je vyjadrený jeho 

vzťah s Bohom, ktorého 
volá „svojím Otcom“.  
 Preto apoštoli hľadiac 
na Ježiša zvolali: „Pane, 
nauč nás modliť sa!“ alebo 

„Pane, daj nám väčšiu 
vieru!“ To sú základné po-
treby pre nás i pre celý 

svet. Často počúvame ako u mnohých 
kresťanov slabne viera. Aj napriek 

 Lukášovo evanjelium nám 
prináša podobenstvo o vdove, ktorá 

neprestajne naliehala na sudcu, aby 
ju ochránil pred protivníkom. Podo-
benstvo hovorí o vytrvalosti tejto vdo-
vy, ktorá sa nevzdávala, neustúpila aj 
napriek početným odmietnutiam. 

Sudca nakoniec vypočuje jej prosbu, 
nie preto, že je milosrdný, 
ale preto, aby sa jej 
zbavil, aby ho ne-
obťažovala. Týmto podo-

benstvom nám chcel Ježiš 
priblížiť neporovnateľnosť  
Božieho vypočutia našich 
prosieb s týmto nespra-
vodlivým sudcom. 

 Toto evanjeliové 
podobenstvo sa končí 
Ježišovými slovami: „Ale 
nájde Syn človeka vieru na zemi, keď 
príde?“ (Lk 18, 8).  

 
Modlitba  

a viera  

kráčajú  

spoločne...  
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p a s t o r á l n y m  s n a h á m  a 
nespočetnému množstvu duchovnej 

literatúry sa u mnohých kresťanov 
vytratila viera. Strata viery súvisí 
s nedostatkom 
modlitby.  
 Preto Panna 

Mária ako matka, 
podobná vdove 
z  e v a n j e l i a , 
neúnavne volá 
a pozýva svoje deti 

k modlitbe. Vie, že 
je to jediná cesta 
k  s t r e t n u t i u 
s Bohom. Chce nás 
voviesť do tohto 

živého vzťahu s Bohom.  Každý vzťah 
je potrebné sýtiť, starať sa oň 
a prehlbovať. 

Keď sa stratí viera a autentický 
vzťah s Bohom, potom tie miesta, 

ktoré mal naplniť Boh, napĺňajú iní 
bohovia a idoly, ktoré s človekom ma-

nipulujú. V posolstve z 25. 
januára 1997 nám Panna  
Mária hovorí:  „Vytvárate nový 
svet bez Boha len svojimi sila-
mi, a preto ste nespokojní a bez 
radosti v srdci.“  
 Súčasná Európa je podob-
ná chrámu všetkých bohov, 

ktorí prichádzajú z rôznych 
náboženstiev, a preto sa zdá, 
akoby sa vracala k pohanstvu 
alebo ako hovorí Mária, k svetu 
bez Boha.  

 Bez Boha, bez Ježiša Krista 
niet budúcnosti ani života tu na zemi 
a ani vo večnosti.  

 

 

„Pane, daj nám  

väčšiu vieru!“   

To sú základné  

potreby pre nás  

i pre celý  

svet...  

 

  

 Modlitba: 
 
 

  Panna Mária, ďakujem ti, že nás mate-

rinskými slovami pozývaš k obráteniu. Vďaka 

ti za tvoje každodenné Áno Bohu a dnes aj za 

nás, svoje deti. Ďakujem ti za tvoje materinské 

slovo a hlas, ktorý neprestáva odznievať touto 

zemou. Vďaka ti za každé srdce, ktoré počulo 

a spoznalo matkin hlas, ktorý nasleduje.  

 Vypros nám milosti, ty, ktorá si plná mi-

losti, aby sme mohli zažiť skutočné stretnutie 

so svojím Pánom, ktorý jediný môže obrátiť 

naše srdcia a naplniť ich zmyslom a plnosťou 

života. Amen.  

  

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) F
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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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keď nám srdce nič nevyčíta. 

Panna Mária nás pozýva 

k svätej spovedi. „Ježiš chce 

naplniť vaše srdcia pokojom 

a radosťou. Deti moje, nemôžete 

mať pokoj, pokiaľ sa nezmierite 

s Ježišom. Preto vás pozývam 

na spoveď, aby sa Ježiš stal 

vašou pravdou a pokojom. Vo 

veľkej Božej láske prichádzam 

dnes k vám, aby som vás viedla 

cestou pokory a tichosti. Prvé 

zastavenie, deti moje, na tejto 

ceste je spoveď. Odhoďte svoju 

pýchu a pokľaknite pred môjho 

Syna. Pochopte, deti moje, že 

nemáte nič a nemôžete nič. 

Jediné, čo je vaše a čo vlastníte 

je hriech. Očistite sa a prijmite 

tichosť a pokoru. Môj Syn mo-

hol zvíťaziť silou, ale vybral si 

tichosť, pokoru a lásku.“  

Advent je milostivý čas 

prípravy na príchod Kráľa 

pokoja. Pán intenzívnejšie klope 

na dvere nášho srdca. Prihovára 

sa nám i Máriiným hlasom – 

„On môj Syn, váš brat, vás 

skrze mňa pozýva k obráteniu, 

pretože bez neho nemáte 

budúcnosť ani život večný.“  

Stvorení sme s hlbokou túžbou po pokoji, ktorá 

preniká všetko čo robíme, bez toho, aby sme si to uve-

domovali. Stále hľadáme pokoj, no často na 

nesprávnych miestach, vo falošných veciach. Tak veľa 

človek robí preto, aby sa uspokojil a bol šťastný. Alko-

holik pije preto, aby sa uspokojil, niekto veľa je, aby 

sa uspokojil, niekto veľa nakupuje, niekto je 

agresívny. Takýto pokoj trvá krátko. Moderný človek 

hľadá pokoj na „Googli“. Kráľovná pokoja nám 

neúnavne opakuje, že pokoj sa hľadá na kolenách. 

Pokoj nášho srdca sa nachádza v jej náručí, je to jej 

Syn, s ktorým prichádza a vedie nás k nemu.  

„Ježiš je Kráľ pokoja a iba on vám môže dať 

pokoj, ktorý hľadáte; Ježiš prišiel na zem, aby vám da-

roval pokoj, bez rozdielu kto ste a kým ste.“  

V evanjeliách čítame o tom, ako nás Ježiš učí 

o svojom kráľovstve, ktoré nie je z tohoto sveta. Jeho 

kráľovstvo pokoja má úplne opačnú logiku ako ľudské 

kráľovstvá. Prichádza v pokore. Pokoj máme vtedy, 

 

Hľadať pokoj –  

znamená  

hľadať  

Ježiša. 

 

HĽADAJTE POKOJ 
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Obrátenie v Máriinej škole znamená 

jednoducho zanechať hriech a ponáhľať sa 

robiť dobré skutky. Opakuje nám: „Deti 

moje, život je krátky; využite tento čas, aby 

ste robili dobro.” „Pozývam vás, aby ste bo-

li mojimi apoštolmi svetla, ktorí svetom 

budú šíriť lásku a milosrdenstvo. Deti mo-

je, váš život je len okamih k večnému 

životu. A keď prídete pred môjho Syna, on 

vo vašich srdciach uvidí, koľko ste ma-

li lásky.“  

Hľadať pokoj – znamená hľadať 

Ježiša. Nájdeme ho v blížnych. To je krá-

ľovská cesta priamo do neba. „Poďte, 

požehnaní môjho Otca, zaujmite krá-

ľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od 

stvorenia sveta. Lebo som bol 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. ‘Kráľ im odpovie: 

‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili 

jednému z týchto mojich najmenších bra-

tov, mne ste urobili“ (Mt 25, 34-40). 

Prosme Kráľovnú pokoja, aby nám 

pomáhala vytrvať v dobre až do nášho 

osobného stretnutia s ním. 

 

Modlitba: 
Mária, ty nám hovoríš: Boh si vybral 

vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké 

plány. Buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce 

Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť 

vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať do-

brými skutkami a takto s otvoreným srdcom 

privítate narodenie môjho Syna v celej jeho 

veľkodušnej láske. Matka, zaodej nás svo-

jou pokorou, nežnosťou, materinskou 

láskou, pomáhaj nám rásť pod tvojim 

vedením. Chceme sa ti podobať, premieňaj 

nás, urob nás takými akými nás chceš 

vidieť vo svojich plánoch pokoja. Znovu ti 

celým srdcom opakujeme: „Totus Tuus“ – 

aby mohlo tvoje srdce víťaziť. Amen.  

 

(Terézia Gažiová) 
 

 

 

Kráľovná 

pokoja  

nám 

neúnavne 

opakuje,  

že pokoj  

sa hľadá  

na 

kolenách... 

Foto: archív SM 
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Nech nás adventným 

očakávaním, modlitbou,  

dobrými skutkami sprevádza 

nežná prítomnosť Panny Márie 

a takto pripraví naše srdcia  

na príchod Kráľa pokoja :) 
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 „Pokoj je drahocenný dar od 

Boha. Hľadajte ho, proste oň 

a dostanete ho. Hovorte 

o pokoji a noste pokoj vo svojich 

srdciach. Starajte sa oň ako 

o kvet, ktorý potrebuje vodu, 

nehu a svetlo. Buďte tí, ktorí 

prinášajú pokoj druhým.“  

 

(25. 02. 2003) 

  

 

 „Pokoj je dar, ktorý vám 

Boh dáva v modlitbe. Deti mo-

je, hľadajte a pracujte zo 

všetkých síl, aby pokoj zvíťazil 

vo vašich srdciach a vo svete.“  

(25. 05. 2006) 

 „Modlite sa, modlite sa, 

modlite sa, pretože  

bez modlitby nemáte ani radosť, 

ani pokoj, ani budúcnosť.  

Túžte po pokoji a hľadajte ho,  

a   Boh je pravý pokoj.“  

(25. 12. 1998) 

 

 „Ježiš je  

kráľom pokoja  

a len on vám 

môže dať  

pokoj, ktorý  

hľadáte.“  

 

(25. 12. 1995) 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 02. 12. 2017. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 

zа tých, ktorí stratili vieru 



8  

8  

 

POSTITE SA SRDCOM 

Pôst a vďačnosť  

 Keď  človek získa vnútornú slobodu, stáva sa 
schopným konať dobro a deliť sa s inými aj o svoje ma-

teriálne dobrá, lebo správne vidí, čo má, a rozlišuje, čo 
potrebuje a čo môže dať inému. Preto sa od tých, čo sa 

postia, očakáva, že budú konať aj dobré skutky.  

 Tie sú totiž ovocím pôstu 
a modlitby, a preto sa pôst a modlitba 

nedajú nimi zameniť, ako sa to ľahko-
myseľne vyhlasuje. Keď prorok hovorí 
o pôste, ktorý sa nepáči Bohu, potom 

ukazuje prstom na sebecké správanie 
voči iným ľuďom. Izaiáš hovorí:  
 „A nie toto je pôst, aký som si vy-
volil: rozviazať putá nespravodli-
vé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených 
prepustiť na slobodu a rozlámať všetky 
okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, 
bedárov bez prístrešia zaviesť do svoj-
ho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, 
a pred svojím blížnym sa neskrývaj“ (Iz 
58, 6-7). 
 Ak hovoríme o vďačnosti, nemys-

líme tým vyslovenie slova „ďakujem“, 
ale najsprávnejší postoj, ktorý človek 
musí mať k sebe ako stvoreniu, ku 
svojim darom, k Bohu ako darcovi  
v š e t k é h o ,  k  i n ý m  ľ u ď o m 

a k materiálnym veciam. 
 Keď si všimneme Ježišov postoj 
k vďačnosti, zistíme, že jeho celý život 
je ďakovanie Otcovi. 

 
„V raji sa ďakuje  

a je potrebná  

celá večnosť  

na túto vďaku,  

keď uvidíme,  

čo všetko Boh  

pre nás urobil!“ 
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 „Počas večere a kríža Ježiš zjavu-
je zmysel celého svojho života a smrti: 

ďakovanie Otcovi svojím Synovským 
srdcom. Utrpenie a smrť Ježiša sú 
nutné, aby sa oslávil Otec (porov. Jn 
17, 1). Celý jeho život je vzdávanie 
vďaky, niekedy výslovne a slávnostne, 

aby získal ľudí, aby aj oni uverili 
a spolu s ním ďakovali Bohu (porov. 
Jn 11, 42). 
 Z toho vyplýva, že vďačný človek 
sa stáva človekom modlitby, a v tom 

zmysle sa dá chápať výzva na stálu 

Foto: Foto Ðani  

vďaku alebo stálu modlitbu. Pre sv. 
Pavla je kresťanský život ďakovanie 

(porov. Rim 1, 8, 1 Sol 3, 9 atď.). 
 Postoj k vďačnosti na zemi pre-
chádza do večnej vďaky na nebi. Ni-
kdy nezabudnem na svedectvo jednej 
vizionárky práve vo vzťahu k tejto 

otázke. Keď povedala, že jej Panna 
Mária ukázala raj, spýtali sa jej: „Čo 
sa robí v raji?“ Vizionárka odpovedala: 
„V raji sa ďakuje a je potrebná celá 
večnosť na túto vďaku, keď uvidíme, 

čo všetko Boh pre nás urobil!“ 

 

Jeden krok späť so Svätými Otcami 

CEZ MÁRIU S PETROM KU KRISTOVI 

Počas uplynulého jubilejného 
roka fatimských zjavení sme očami 

Svätých Otcov sledovali zjavenia Pan-

ny Márie vo Fatime a ich význam 
v poslednom storočí. Každý z nich, 

nehľadiac na ťažkosti, sa snažil od-
povedať na pozvanie Panny Márie vo 

Fatime a odovzdať jej posolstvo 

Božiemu národu.  

 C i r k e v n í  h i s t o r i c i 

a mariológovia nazývajú obdobie od 
začiatku 19. storočia až do súčasnosti 

Máriinou érou. Čo bolo príčinou? 

Z jednej strany rad zjavení Panny  
Márie v rôznych krajinách Európy 

(Paríž, Lurdy, La Salette, v 20. storočí: 
Fatima, ...). Z druhej strany rýchly 

vývoj učenia Cirkvi o Božej Matke, 

v prvom rade vďaka pápežom.  

 V 19. a 20. storočí pápeži 

vyhlásili dve dogmy o Panne Márii 
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a napísali o nej veľa encyklík. Európa 
bola preplnená vojnami a revolúciami. 

Vznikalo množstvo falošných učení 

(ateizmus, liberalizmus, relativizmus, 
sekularizmus...) a prenasledovania 

Cirkvi a pápežov. A práve v takýchto 
časoch Mária nenecháva svoje deti 

v biede. Modlitba ruženca 

a úcta k Panne Márii, ktorú 
šíria Svätí Otcovia, sa stali 

hlavným prostriedkom 
v boji proti zlu.  

 „ C e z  M á r i u 

s Petrom ku Kristovi!“ – toto 
spojenie odráža dôležitosť 

výnimočného spojenia 
apoštola Petra a Márie 

a taktiež ukazuje cestu, ktorou Pán ve-

die Cirkev.  

 

 S ružencom v rukách 

 

 V očakávaní 20. storočia pápež Lev 

XIII. vo svojich encyklikách o Panne 
Márii a ruženci píše: „Ruženec je 

najsilnejšou modlitbou. Silu mu dodáva 

samotná Kráľovná neba. Je to najlepší 
prostriedok v boji proti falošným 

učeniam v Cirkvi, v spoločnosti. 

Ruženec  je  unive rz i tou v ie ry 
a kresťanskou komunitou života.“ 

Odozvy tohto posolstva môžeme počuť 

aj neskôr pri zjaveniach vo Fatime.  

 Prejdime si teraz niekoľko   

konkrétnych zásluh, ktoré pápeži 
s osobitnou vďačnosťou pripisujú    

Fatimskej Panne Márii.  

•  Pius XII.: ochrana 
a pomoc Portugalsku počas 

prenasledovania Cirkvi v 20. 

storočí 

• Pavol VI.: ochrana 

počas 2. Vatikánskeho kon-

cilu 

• Ján Pavol II.: záchrana 
vlastného života, víťazstvo nad 

komunizmom v Rusku, ukončenie 

studenej vojny a pád železnej 

opony. 

 Počas 2. Vatikánskeho koncilu 

Panna Mária dostala titul Matka Cirkvi. 
Vyjadruje najdôležite jšiu úlohu        

Fatimskej Panny Márie a zdôrazňuje to 

každý pápež 20. a 21. storočia.  

 Boží národ s ružencom v rukách 

na čele so svojim pastierom, Petrovým 
nástupcom, sa na príhovor nebeskej 

Matky stal víťazom v mnohých bitkách 

 

Mária  

nenecháva  

svoje deti  

v biede... 
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so zlom vo vojnách, 
r e v o l ú c i á c h 

a  k a t a s t r o f á c h 

posledných dvoch  

storočí.  

 

 P o d s t a t a        
fatimského posolstva 

v súlade s výkladom 

Cirkvi v súčasnosti  

 

 Ľudská hriešnosť 

je príčinou mnohých 

nešťastí. Znakom tých-
to časov sa stali total-

itné režimy, ktoré 
páchali masové zločiny 

n i e l e n  p r o t i 

kresťanom, ale proti 
ce l é mu ľuds tv u . 

Cirkev  na  če le 

s pápežom prechádza 
svoju ťažkú krížovú 

cestu prenasledovaní.  

 V tajomstvách daných vo Fatime 

je symbolicky opísaný obraz sveta 20. 

storočia. Taktiež nám ponúkajú od-

poveď na túto situáciu:  

• Pozvanie k pokániu a obráteniu. 
Veď človek má vždy možnosť výbe-

ru a môže sa rozhodnúť pre dobro.  

• Krv mučeníkov nie je zbytočná 
a dostáva svoju prvú odmenu spo-

jenú s utrpením Krista.  

• Máriine áno umožnilo Božiemu 

Synovi stať sa človekom. On 

svojím príchodom na svet nám da-
roval milosť spasenia hovoriac: „ja 

som premohol svet“ (Jn 16, 33). 
Víťazstvo Nepoškvrneného srdca 

Panny Márie má účasť v tomto 

veľkonočnom „víťazstve nad svet-

om“ jej Syna.  

 Pozvanie k účasti v tomto boji 
a víťazstve je pozvaním pre každého 

človeka, ktorý spolupracuje s Božou 

milosťou. 

 Silu Božej milosti môžeme vidieť 

v páde totalitných režimov, v prvom 
rade komunizmu v Sovietskom zväze 

za pontifikátu Jána Pavla II.   

 Podľa slov sestry Lucie naj-

dôležitejším významom tajomstiev je, 

a b y  n á s  u p e v n i l i  v o  v i e r e 
a milosrdenstve. Preto prorocký obsah 

tajomstiev zrejme patrí do minulosti, 
ale jeho význam je aktuálny aj 

v súčasnosti, veď ľudstvo je aj naďalej 

sužované vojnami a vo svete namiesto 
ateizmu totalitných ideológii vládne 

ateizmus svetského humanizmu.  

 Podľa príkladu všetkých pápežov 

„fatimského“ storočia aj my môžeme 

každý deň zasväcovať seba, svoje 
rodiny, modlitbové skupiny a farnosti 

i celý svet Nepoškvrnenému srdcu 

Panny Márie s vierou v to, čo povedala 
v o  F a t i me :  „ N ak o n i e c  m o j e 

Nepoškvrnené srdce zvíťazí“.  

Zdroje: vatican.va 

Foto: archív SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

...aj my môžeme každý deň  

zasväcovať seba, svoje rodiny,  

modlitbové skupiny a farnosti i celý svet 

Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie... 
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„Približne som vedel kam idem, 

ale vôbec som si nepredstavoval, že 
to v mojej duši zanechá takú stopu. 

Myslel som si len, že cesta do Medžugo-
ria bude zase len jedna z mnohých    

ciest, ktorých už bolo veľa. Prvé čo som 
uvidel a pocítil, keď som sem prišiel, 

bola láska. Ešte som nevedel, čo 
dostanem na tomto svätom mieste, ale 

prvé čo som uvidel bol úsmev, 
nádherné oči a láska, ktorú nám od 
prvej minúty darovali tí, ktorí nás     

prijali.  

Keď som vyšiel na kopec, kde sa 
zjavuje Panna Mária, kľakol som si 

a začal som plakať. Nevedel som čo sa 
so mnou deje, slzy len tiekli a hovoril 
som všetko, čo som mal na srdci... Keď 

som vstal, mal som pocit, že som o 20 
kíl duchovne ľahší. A keď som bosý 

schádzal dole, vôbec som necítil kame-
ne. Cítil som sa úplne inak.  

Potom so šiel na spoveď. Prvýkrát 
v živote to bola skutočná spoveď. Nebo-
lo to len o tom, že som povedal, čo sa 

deje v mojom živote, čo som neurobil 
správne, ale dostal som odpovede, rady, 

ktoré som tak veľmi potreboval. Udialo 
sa niečo veľmi dôležité...  

V Medžugorí som sa stal druhým 
človekom, ale táto radosť nebude úplná 
v mojom živote, ak sa zmením iba ja. 

Preto som sa rozhodol, že minimálne 
musí prísť moja žena, moje deti a podľa 

možnosti ľudia, ktorí žijú v mojej blíz-
kosti a všetci tí, ktorým môžem povedať, 

čo sa tu deje... Ďakujem Božej Matke za 
to, že som mohol všetko uvidieť inak. 
Ďakujem Pánovi, že ma sem priviedol.“ 

 
 Ako povedal vizionár Jakub vo 

svojom svedectve – toto nie je ľudské 

dielo, ale Božie. Ďakujem Bohu za to, 

že sem pozval každého jedného z nás. 
Keď sú v srdci nejaké rany, je veľmi dô-
ležité dotknúť sa lásky, čistého prame-

ňa. Keď sme boli na svedectve u Nancy 
a Patricka, zašiel som do kaplnky 

a videl som, že je tam otvorená Biblia. 
Nahliadol som a po anglicky tam bolo 

napísane: „Blahoslavení tí, ktorým sa 
odpustili neprávosti a sú oslobodení od 

VÍŤAZIŤ S MÁRIOU  

 

S vďačnosťou Bohu za všetko,                           

čo robil v našich životoch počas                     

celého roka vstupujeme do advetného 

obdobia. Zvlášť mu ďakujeme                   

za každého pútnika, ktorý prežil čas                   

v Medžugorí a otvoril svoje srdce                   

Máriiným materinským slovám.                   

„Nikto do Medžugoria neprišiel“                

náhodne. Každého z vás som pozvala - 

tieto slová Božej Matky zazneli pre 

niekoľko tisíc pútnikov, medzi                

ktorými boli aj vojaci z Ukrajiny.      

Niektorí z nich sa podelili                             

so svojím svedectvom:  

F
o
to

: 
a
rc
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x
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hriechov“ (Rim 4, 7). 
A ak mám úprimne 

povedať, cítim, že mi 
je odpustené. Vedel 
som, že keď sa vy-

spovedám, Boh mi 
odpustí, ale samotné 

odpustenie som ne-
zakúsil. A teraz som 

pocítil odpustenie.“ 
 
„Tu som uvidel 

jednu ľudskú črtu, 

ktorú už vo svete 
veľmi nevidieť a to 

je ľudská úprim-

nosť. Keď sme boli 
na svedectve vizionára Jakuba, položili 
sme mu otázku, ako vyzerá raj, peklo 

a očistec. O raji povedal, že každý musí 
začať tento raj v sebe, vo svojom 

vnútri. A tu som uvidel príklad. Keby 
sme boli k sebe srdeční ako sú ľudia 

v Medžugorí, vtedy by sa raj začal 
v mnohých ľudských srdciach...“  

 
„Na adorácii som prežil stretnu-

tie s Ježišom a Máriou. Vonku bola 

už tma, všetci kľačali... Zatvoril som 
oči a spomenul som si na slová, ktoré 

nám povedali – všetko, čo máme vo 
svojom vnútri odovzdajte Panne Márii 
a Ježišovi. V myšlienkach som začal 

hovoriť (nemodlil som sa nejakú špe-
ciálnu modlitbu): „Ježišu, viem, že 

mám svoju slobodu. Ale chápem, že 
moja sloboda mi nedáva to, čo potre-

bujem a čo by som chcel prijať – viac 
Božej milosti a duševný pokoj. Preto ti 
chcem dať svoju slobodu. Nechcem ta-

kúto slobodu. Všetko zlo, ktoré je prí-
tomné v mojom vnútri vezmi a urob si 

tam príbytok. A v tej chvíli mi začali 
tiecť slzy a v mojom vnútri som pocítil 

veľké obľahčenie. Kľačal som, ale necí-
til som to. Plakal som a v tej chvíli som 
naozaj cítil Ježišovu i Máriinu prítom-

nosť. Ďakujem.“  
 
„Po úraze mám problémy 

s čuchom, v podstate nič necítim. 

Raz sa stalo dokonca to, že horel auto-
bus a ja som to necítil. Ľudia utekali 

z autobusu a ja si spokojne sedím so 
slúchadlami v ušiach... Keď sme 

vystupovali na Križevac, cítil som, že 
niečo vonia... Chalanov som sa pýtal – 
jedného, druhého: Cítiš to?! Veď pred-

sa ja nič necítim. A oni odpovedali: No 
áno, to je normálne. Veľmi veľa som tu 

načerpal. Veľmi rád by som prišiel so 
svojou ženou a deťmi.“  

 
„Vo svojom živote mám takú 

skúsenosť s rodičmi, zvlášť 
s mamou, že ona mi svojou láskou 

úplne brala slobodu – moju slobodu 
výberu, slobodu robiť to, čo mám 

rád. A vo mne sa vybudoval pocit, že 

Boh mi chce vziať slobodu. Keď sme 
vystupovali na Podbrdo, modlili sme sa 
vtedy za zosnulých, a moja duša sa 

začala búriť: Pane, ja mám také tvrdé 
srdce, že už takto nemôžem dlhšie žiť! 

Moje srdce je ako kameň. Večer, keď 
sme modlili za zosnulých, pocítil som, 

že mám ostať pri kríži za kostolom 
a začal som plakať. Už dlho som nepla-
kal. Pocítil som, že chcem ísť na 

Križevac a niesť so v ruke kameň 
v tvare srdca. Ako je napísané v Biblii: 

Bože vezmi moje kamenné srdce a daj 
mi srdce z mäsa. Keď som pri kríži 

pustil tento kameň, pocítil som veľkú 
ľahkosť. Ďakujem.“  

Foto: archív SM 
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MEDŽUGORIE 2018 
 

DUCHOVNÉ OBNOVY 
 

 

 

   Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné duchovné ob-

novy, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2018.  

 

 

26.02. – 2.03.2018 25. Medzinárodná duchovná obnova pre organi-

zátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských 

modlitbových a humanitárnych skupín 

  9. – 12.05.2018  6. Medzinárodná duchovná obnova za život  

  2. – 7.07.2018  23. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov  

  7. – 10.11.2018  19. Medzinárodná duchovná obnova pre man-

želské páry   

 

 

seminár pôstu, modlitby a mlčania 

 

04. - 09. 03. 2018.   

Kontakt: Vladimir Chromek: +424 902 373 505;  

e-mail: v.chromek@gmail.com  

 

23.  – 28. 09. 2018.   

Kontakt: Ondrej Valentin: +421 2 555 67 969; 

+421903 712 534;   

e-mail: skristoftour@post.sk  

 

     Viac informácií nájdete na našej stránke: www.svetlomariino.com. 

  

 

S radosťou vás pozývame!  
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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/

