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"DDDDrahé deti! 

V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste obnovili modlitbu 
vo svojich rodinách. Pripravte sa s radosťou na Ježišov príchod. Milé deti, 
nech sú vaše srdcia čisté a vľúdne, aby láska a teplo pretekali cez vás do 
každého srdca, ktoré je vzdialené od jeho lásky. Milé deti, buďte mojimi 
vystretými rukami, rukami lásky pre všetkých tých, ktorí sa stratili, ktorí 
už nemajú viac vieru a nádej. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje 
pozvanie.“  
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...rodina je miesto, 

kde sa silnejšie 

a hlasnejšie počuje 

tlkot božieho 

srdca... 

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

“V TOMTO MILOSTIVOM ČASE, OBNOVTE 
MODLITBU V RODINÁCH“ 

 
Rodina je tak veľký zázrak, odzrkadľujúci prítomnosť Boha, že vzťah a úctu k 

nej môžeme odkrývať po celý svoj život.  

Aké je to zvláštne, pretože hoci dobre vieme a uvedomujeme si to predovšetkým 
v dnešnej dobe viac ako nikdy doteraz, že práve rodina je krbom  lásky, vľúdnosti, 
nezištnosti, pokoja, trpezlivosti. Veľa by sme mohli hovoriť o tom, čím všetkým rodina  
je. Aj napriek tomu je práve dnes rodina viac ako 
kedykoľvek predtým znevažovaná, vysmievaná a 
degradovaná. 

Koľko rodín nie je otvorených na prijatie novej 
ľudskej bytosti, nehovoriac už o deťoch! Koľko rodín je 
rozbitých a rozvedených! Ako rýchlo sa šíria názory 
porovnávajúce rodinu s podnikom, ktorý je ustanovený 
len kvôli pôžitkom, pohodliu, vyhýbajúci sa akýmkoľvek 
povinnostiam?!   

A samozrejme, vrcholom klamstva týkajúceho sa 
rodiny sú homosexuálne vzťahy akceptované  mnohými štátmi a stavané na úroveň 
rodiny. Čoho všetkého je schopný človek, ktorý nehľadí na Boha a jeho zákon!? K 
čomu môže dospieť človek, ktorý má síce uši, no nepočuje nič nežné, dobré a ... 
božie!? 

Napriek všetkému by nás to nemalo vyľakať alebo zarmútiť.  

Vďaka Bohu je aj v dnešnej dobe  veľa nádherných rodín, v ktorých prekvitá 
láska, vzájomná dôvera, dobrota a pokoj; je miestom, v ktorom vládnu Božie 
prikázania, spoločná rodinná modlitba, kde sa uskutočňuje láska a milosrdenstvo v 
myšlienkach, slovách i skutkoch. Pri pohľade na takéto rodiny môžeme s radosťou 

vykríknuť “Aleluja!“. 

„Kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam 
som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) 
Kde, ak nie v rodine, ktorá je 
podľa Božieho zámeru prirodzené 
prostredie na budovanie vzťahov, 
sa môžu lepšie uskutočniť tieto 
slová evanjelia? Rodina je 
základom vzájomnej a nezištnej 
lásky založenej na ľudskej 
pomoci a opore.  Práve rodina je 
miesto, kde môžeme  silnejšie a 
hlasnejšie zachytiť  tlkot Božieho 
srdca. 

Nebeská matka obracia 
našu pozornosť na kľúč, ktorým možno získať rodinné šťastie, a tým je jedine 
prichádzajúci Pán. Pán je prítomný v modlitbe, pretože v spoločnej modlitbe je láska 
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Láska sa 

začína 

doma.  

a odpustenie, budovanie nebeského kráľovstva tu na zemi. Keď v rodine vládne Pán, 
vtedy sú všetky údy schopné deliť sa s okolím. Vtedy majú všetci silu vytvárať lásku 
tam, kde jej niet, pokojom tam, kde je nepokoj, harmóniou, kde vládne chaos, 
dobrým slovom, kde znie rúhanie.  

Advent nás pripravuje na Vianočné sviatky, a to sú rodinné oslavy. Pripravujme 
sa spoločne s Máriou, prinášajme  vieru, nádej a lásku tým, že obnovíme spoločnú 
modlitbu v rodinách. 

Otec Henryk Jaworski 

 
* * *  

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

 

Stojíme na prahu nového liturgického roka, začína sa čas adventu, očakávanie 
narodenia Pána. Koľko milostí môžeme v tomto milostivom čase vyprosiť sebe i svojim 
blížnym! Preto nás naša nebeská matka povzbudzuje - “s radosťou sa pripravte na 
Ježišov príchod“. Radujme sa, pretože Pán prichádza, 
blížia sa Vianoce - Boh je s nami. 

Keď čakáme milovaného človeka, niekoho, na kom 
nám záleží, dobre sa na stretnutie pripravíme a vopred sa 
naň tešíme. Čakanie na milovaného človeka nás 
neunavuje. Čakáme s radosťou! 

Naša nebeská matka vie o nebezpečenstvách, do 
ktorých môžeme v predvianočnom období vpadnúť. Ona 
vie, že sa môžeme ľahko stratiť v obchodoch, 
supermarketoch, pri upratovaní, predvianočnom svetskom 
zhone... Môže sa stať, že zabudneme na to najdôležitejšie – 
pripraviť svoje srdce.  

Adventné posolstvo Panny Márie nám znie ako 
vianočné želanie z neba. K tomu, aby boli naše Vianoce 
šťastné a požehnané, sa potrebujeme pripraviť. Panna 
Mária nám hovorí: „V tento milostivý čas obnovte spoločnú modlitbu v rodinách“. 
Láska sa začína doma. Keď je doma „všetko v poriadku“, sme šťastní a spokojní. V 
duchu vidím mnohé rodiny, ktoré vďaka posolstvu Panny Márie našli svoj stratený 
pokoj. Počúvnime Jej rady, modlime sa spoločne v rodinách ruženec, čítajme a 
rozjímajme spoločne Písmo sväté, nájdime si čas jeden pre druhého. 

Popritom nám Panna Mária znova zveruje dôležitú úlohu - “nech sú vaše srdcia 
čisté a vľúdne, aby láska a teplo pretekali cez vás do každého srdca, ktoré je 

vzdialené od jeho lásky.... buďte mojimi vystretými rukami, rukami 
lásky pre všetkých tých, ktorí sa stratili, ktorí už nemajú viac vieru 
a nádej.“   

S bázňou sa zamýšľam nad dôverou Panny Márie - “buďte 
mojimi vystretými rukami lásky“. Koľko možností sa nám ponúka 
každý deň, ak si osvojíme tento postoj! Radujem sa, pretože viem, že 

sa tak stane, ak tomu uveríme a budeme úprimne túžiť byť vystretými rukami lásky 
Panny Márie. Nech nás nadchýna príklad našej milovanej Matky. Ona je nám vzorom 
vo všetkom, čo prežívame - Jej pokora, mlčanie, čistota, slúženie... 
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Naše srdce je zrkadlo; akí sme my, takí budú aj ľudia okolo nás. Zasväcujúc sa 
denne Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, nech sa ono stane naším zrkadlom. 
Môžeme si byť istí, že ak sa budeme denne odovzdávať pod Jej ochranu, Mária nás 
bude meniť, obnovovať a povedie nás v ústrety Ježišovi. Zamilujme si nanovo cestu 
svätosti, ktorou nás vedie. Využime milostivý čas adventu a cez srdce Márie, 
modlitbou a konkrétnymi skutkami lásky prinášajme Ježiša tým, ktorí sa stratili a 
nemajú viac viery a nádeje.  

 

Modlime sa: Drahá Matka, ďakujeme ti za dôveru, ktorú nám i dnes prejavuješ, keď 
nás pozývaš stať sa tvojimi vystretými rukami lásky. S Tebou sa radujeme a ďakujeme 
za každé srdce, ktoré odpovedá na tvoje pozvanie. Tu sme i my, naše rodiny, 
modlitbové skupiny, odovzdávame sa ti, veď nás týmto časom milosti. Nech naše ruky 
budú zopäté s tvojimi v  jednom volaní - aby sa Ježiš narodil v srdci každého človeka.  

 

Terézia Gažiová 

* * * 

  Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 5.12.2009.    

V tento mesiac sa modlime za pokoj v rodinách. Prosme za 

dar vytrvalosti a vernosti v modlitbe. 

* * * 

Posolstvo Panny Márie 

Kráľovnej pokoja 
prostredníctvom vizionárky 

Mirjany 2.12.2009 
 

„Drahé deti! 
V tento čas príprav a radostného 

očakávania vás chcem ako Matka 
upozorniť na to, čo je najdôležitejšie, 
na vašu dušu. Môže sa v nej narodiť 

môj Syn? Je láskou očistená od 
klamstva, pýchy, nenávisti a zloby?   

Miluje vaša duša predovšetkým Boha ako Otca a brata človeka v Kristovi? 
Ukazujem vám cestu, ktorá pozdvihne vašu dušu k úplnému zjednoteniu s 

mojím Synom.  Prajem si, aby sa vo vás narodil môj Syn. Aká radosť je to pre 
mňa ako matku! Ďakujem vám.“ 
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...Rodina nemôže hovoriť, že má pokoj, keď sa nemodlí. Preto nech sa vaše ráno 
začína rannou modlitbou a večer sa končí vzdávaním vďaky... 25.8 1995 

...Hovoríte, že Vianoce  sú sviatkom  rodiny. Preto drahé deti, dajte 
Boha vo svojich rodinách na prvé miesto, aby vám on dal pokoj a 

aby vás chránil... 25.12 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Drahé deti, nech je vaša rodina miestom, kde sa rodí svätosť... 24.7 1986 

...Dajte Sväté Písmo na viditeľné miesto vo svojej rodine, čítajte ho, 
uvažujte o ňom a učte sa ako Boh miluje svoj ľud. Jeho láska sa 

zjavuje aj v dnešných časoch, pretože ma posiela k vám, aby som vás 
vyzvala na cestu spásy... 25.1 1999 

...Ovocím   pokoja je láska a ovocím lásky je zmierenie. Som s vami a všetkých 
vás pozývam, milé deti, aby ste najprv odpúšťali v rodine, a potom budete môcť 

odpustiť aj iným...25.1 1996 

...V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej 
situácie, ktorá je bezvýchodisková... 28.3 1985
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PANNA MÁRIA ZACHRÁNILA NAŠU RODINU 

Volám sa Alina, narodila som sa v Litve, no v súčasnosti žijem v Moskve. Som 

vydatá, s manželom máme dve dcéry.  

Prvýkrát som prišla do Medžugoria pred štyrmi rokmi na radu mojej staršej 
dcéry, ktorá tam strávila niekoľko dní. Z púte mi priniesla malý darček – ruženec. 
V tej dobe sme v rodine prežívali veľkú krízu. Uvažovala som o rozvode. Situácia bola 
skutočne veľmi zúfalá. Mladšia dcérka mala 10 rokov a veľmi milovala svojho otca. 
Z lásky k nej som sa preto nemohla odhodlať urobiť tento krok. 

S manželom a mladšou dcérou sme sa rozhodli ísť do Medžugoria. Bola som si 
istá, že po návrate domov manžela opustím. Napriek tomu som cestou do Medžugoria 
prežívala pocit radostného očakávania. V prvý večer bol ako vždy v Medžugorií 
večerný modlitbový program. Sedeli sme všetci traja vedľa seba a modlili sa ruženec. 
Pritom, ako som učila mladšiu dcérku modliť sa ho, zacítila som veľmi silnú vôňu ruží. 
Myslela som si, že ju cítiť v celom kostole. No nebolo to tak. Bol to môj ruženec a moje 

ruky, ktoré sa na môj veľký údiv naplnili voňavým olejom. V tej chvíli akoby ma niekto 
objal, objal moje srdce a ono začalo horieť. Bolo mi veľmi horúco! Pocítila som 
neobyčajne silnú lásku. Zdalo sa mi, akoby som v jednom okamihu začala milovať celý 
svet. Nie je možné opísať tento zážitok slovami. Po tejto udalosti sa v mojom srdci 
zrodila veľká túžba  po modlitbe. Neustále som sa modlila... nemohla som prestať...  

Počas tejto púte mi Pán ukázal akoby vo 

filme udalosti z mojej minulosti. Zaujímavé bolo 
pre mňa spoznanie, že aj keď som videla ťažké 
momenty vo svojom živote, necítila som pri tom 
zlo, ale iba lásku. Potom som videla pekné zážitky 
a chcela som, aby zostali navždy. Pocit šťastia, 
lásky... nezmohla som sa na nič, iba som plakala 

a modlila sa. Táto neustála modlitba trvala 
v mojom živote štyri roky. Keď sme sa vrátili do 
Moskvy, začali sme sa celá rodina spoločne 
modliť. Keď sa ma potom dcéry s manželom 
opýtali, aký darček k narodeninám by som si 
priala, povedala som im:  „Túžim po tom, aby sme 
sa každý deň v rodine spoločne modlili“. A tak 

sme začali. Každý večer sme sa modlili ruženec 
a videli sme, že naše vzťahy a životy sa menia. 

Medžugorie sa pre nás stalo miestom 
znovuzrodenia. Modlitba je pre mňa rozhovor 
s niekým, kto ma počúva a bez koho už nemôžem žiť. 
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Po pol roku sme opäť putovali do Medžugoria. Večer počas adorácie som prijala 
v srdci jeden obraz - Pán mi ukázal, ako vyzerá hriech. Uvidela som veľkú pijavicu, 
ktorá obmotáva môjho manžela a vyciciava z neho život. Všetko to prebiehalo vo veľmi 
škaredom a odpornom slede udalostí. Dokonca som sa pijavice i dotkla... nikdy 
nezabudnem na ten nepríjemný pocit; nechcela by som to už nikdy v živote prežiť. 
Napriek tomu som stále cítila lásku. Pochopila som, o aký hriech ide – s manželom sme 

neboli cirkevne zosobášení. Keď sme sa vrátili do Moskvy, vyhľadali sme kňaza a začali 
sme sa pripravovať na prijatie sviatosti manželstva. 

V tomto roku sme putovali do Medžugoria na Medzinárodný seminár pre 
manželov. Prišli sme poďakovať Panne Márii za to, že zachránila naše manželstvo a našu 
rodinu. Po Vianociach prijmeme sviatosť manželstva v kostole. 

 

 
Alina, Moskva 

* * * 

SVOJ SVOJ SVOJ SVOJ ČAS MÁ NARODAS MÁ NARODAS MÁ NARODAS MÁ NARODIIIIT‘T‘T‘T‘ SA, SVOJ  SA, SVOJ  SA, SVOJ  SA, SVOJ 

ČAS MÁ ZOMRIEAS MÁ ZOMRIEAS MÁ ZOMRIEAS MÁ ZOMRIET‘T‘T‘T‘    ………… 
(Kaz 3,2) 

 

Život je dar, ktorý nám zveril Boh. Sme správcovia života, nie jeho vlastníci. 
Boh sám je zvrchovaný Vládca života. Iba On vie, kedy je čas sa narodiť a kedy je 
čas zomrieť... Len On môže život dať a vziať. Nik iný nemá právo vziať si svoj 
vlastný život alebo život iného človeka. 

 Za životom každého ľudského života sa ukrýva zmysel – dokonca aj za 
životom postihnutého, chorého či starého človeka. Práve títo slabí členovia našich 
rodín prahnú po láske od svojich najbližších. Túžia mať vedľa seba niekoho, kto 
by im pomohol v utrpení, kto by im na tvári vyčaril úsmev, kto by ich držal pevne 
za ruku v posledných chvíľach ich života. No častokrát majú práve títo ľudia 
strach, že sú pre ostatných len bremenom. Hoci sa môže zdať, že už viac nie sú 
„schopní“, ich život sa však môže stať veľkým požehnaním pre celú rodinu! 

 Mnoho dnešných ľudí má strach z utrpenia, bolesti a samotnej smrti. 
Utrpenie vnímajú ako veľké bremeno a nechápu, prečo ho Boh v ich životoch 
dovoľuje. Upadajú do depresie, negativizmu, bolesť nedáva nijaký zmysel a  kríž 
sa im stáva priťažkým – nielen pre nich, ale aj pre ich najbližších. 

 Ježiš nás však pozýva, aby sme ´vzali svoj kríž a nasledovali ho.´ Učí nás, že 
Láska dokáže všetko zmeniť! Bolesť a utrpenie sa nám môže stať prostriedkom 
hľadania Boha. Prostredníctvom utrpenia sa môžeme oveľa hlbšie zjednotiť 
s Ježišom – Jeho krížom a utrpením. Môže nám to pomôcť rásť v láske, rozpoznať, 
čo nie je v našom živote podstatné a upriamiť sa na to, čo je najdôležitejšie. Náš 
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kríž sa môže zmeniť na zdroj nesmiernych milostí a skutočnej radosti, ak 
vytrváme až do konca ako Ježiš a jeho Matka. Zrakom lásky sme schopní hľadieť 
na smrť ako na „veniec života“; ako na chvíľu, v ktorej odovzdáme všetko ovocie 
svojho života Večnej láske – Bohu. Nepoznáme deň, kedy nás pozve, aby sme ho 
uvideli ´z tváre do tváre,´ no vieme, že v ten deň sa nás nebude nik pýtať, ako dlho 
sme žili, ale ako sme žili – ako sme milovali, ako sme spravovali vlastný život, ako 
sme sa starali o tých, ktorí nám boli zverení. 

 Náš nebeský Otec je tak milosrdný, že nám stále dáva novú šancu na 
obrátenie, dokonca aj v poslednej chvíli nášho pozemského života. Preto nik nemá 
právo ukončiť život postihnutého človeka, chorého či zomierajúceho, aj keby sa 
nám mohol takýto spôsob javiť ako oslobodzujúci, ktorý ho zbaví bolesti 
a utrpenia (tzv. eutanázia). Boh má dôvod, pre ktorý chce, aby tento človek žil! 
Možno práve čas utrpenia je najdôležitejší pre jeho spásu! 

 Boh zveril každý ľudský život do starostlivosti ďalších ľudí. Hoci to dnes nie 
je jednoduché – rodina by mala byť miestom, kde je nový život stále vítaný a starší 
ľudía a chorí doprevádzaní počas posledných období ich pozemského života. 

 Pokúsme sa v tento adventný čas myslieť tiež na tých, ktorých nám Boh 
zveril do starostlivosti – deti, rodičia, starí rodičia, blízki priatelia... Nie je medzi 
nimi niekto, kto by potreboval našu pomoc, vľúdne slovo či modlitbu? Pokúsme 
sa byť rukami Panny Márie, aby každé srdce mohlo počas týchto Vianoc zakúsiť 
Božiu lásku. 

Jana Prudká 

 

"Drahé deti!  

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. 

Drahé deti, zabúdate, že ste všetci 

dôležití. Zvlášť dôležití sú v rodine starší. 

Povzbuďte ich, aby sa modlili! Všetci 

mladí majú byť vzorom pre ostatných, 

majú svedčiť o Ježišovi! Drahé deti, 

prosím vás, začnite sa meniť 

prostredníctvom modlitby a potom 

spoznáte, čo máte robiť. Ďakujem vám, 

že ste prijali moje pozvanie. " 

 (Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 24.apríl 1986) 
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Slavko Barbarič OFM 

„„„VVV   ŠŠŠKKKOOOLLLEEE   LLLÁÁÁSSSKKKYYY“““   
Láska vidí a hovorí

 

 

„Drahé deti! Aj dnes vám chcem 
poďakovať za všetky obety. Zvlášť ďakujem 
tým, ktorí prechovávajú lásku k môjmu 
srdcu a radi sem prichádzajú. Je dosť 
farníkov, ktorí nenasledujú moje posolstvá, 
ale kvôli tým, čo sú zvlášť blízki môjmu 
srdcu, chcem i naďalej odovzdávať 
posolstvá pre farnosť. Posolstvá budem i 
ďalej dávať, lebo vás milujem a chcem, aby 
ste rozširovali posolstvá srdcom. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie.“  (10. 
január 1985) 

Láska je vďačná. Nezabúda a nie je 
slepá voči obetám tých, ktorí sa obetujú. 
Obeta i obetavosť vzbudzuje radosť 
a lásku, istotu a pokoj v srdciach tých, za 
ktorých sa obetuje. Obeta prináša 
vďačnosť a radosť v srdci človeka, za 
ktorého je prinášaná a dáva silu vytrvať 
tomu, kto obetu prináša.  

Ak sme slepí voči obete iných, voči 
obete, ktorá je prinášaná z lásky, nežijeme 
v súlade s láskou. A práve takáto slepota 
často spôsobuje utrpenie, napríklad ak deti 

nie sú vďačné rodičom za ich obetu, keď 
na nich zabúdajú a ignorujú ich, budú od 
rodičov žiadať ešte viac obety. Toto je 
veľkým utrpením pre obe strany. 
Nevďačnosť a slepota lásky, ktorá je 
zakorenená v Božej láske, môže priniesť 
novú príležitosť na prejavenie tejto lásky, 
dozrieva a  prekonáva hranice všetkých 
možností. Láska sa prejavuje tak, že 
neustále pokračuje  a je vynaliezavá. Keď 
láska stretáva slepých a hluchých, ktorí 
nevidia a nepočujú, láska sa nezastavuje, 
ale miluje a pôsobí ďalej. 

Láska Panny Márie k tým z farnosti, 
ktorí počúvajú a odpovedajú obetou 
rodiacou sa z lásky,  je vďačná. Aj keď 
niektorí nepočúvajú, ona naďalej hovorí, 
pretože vidí aj tie duše, ktoré skutočne 
počúvajú. Máriine slová povedané s láskou 
rodia v srdci počúvajúceho nový vzťah. 
Obnovujú ho a tak sa on stáva svedkom. 
Ten, kto zakúsil Božiu lásku a lásku Panny 
Márie, je schopný prijať vo svojom srdci 
nové slovo. Toto slovo bude sprevádzať jeho 
duchovný rast a bude ho môcť v každom 
okamihu šíriť tým, že bude žiť slovo, ktoré 
mu bolo povedané. Láska teda tvorí slovo 
v srdci i otvára oči, zatiaľ čo  nenávisť slovo 
zabíja, zatvára oči a robí človeka slepým. 
A človek sa v tej slepote ničí a ostatným 
prináša zlo.  

Mária hovorí ako Matka a  chce v 
srdciach svojich detí vytvárať lásku, ktorá 
sa nebojí obety, pretože práve ona je 
dôkazom lásky. To je podmienka pre nový 
život.  

Keď si uvedomíme, že toto posolstvo 
bolo dané na začiatku nového roka 
v januári, môžeme ešte lepšie pochopiť 
program, ktorý vedie Mária a chce v našich 
srdciach uskutočniť.  

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; 
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je 
nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, 
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje 
sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko 
dúfa, všetko vydrží.“ (1 Kor 13, 4-7)  
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Časopis „Hlas Medžugoria“ je pozvaním pre všetkých, ktorí sa chcú modliť na 
úmysly Kráľovnej pokoja a za uskutočnenie Jej plánov. Svedectvom svojho života 
chceme byť Máriiným svetlom pre tento svet, šíriť pokoj. Ona nám povedala 25. 6. 
2004:  „Drahé deti! Aj dnes mám radosť  vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, 
že robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite sa 
a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo 
svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý 
pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

Náš malý časopis vychádza každý mesiac od decembra 2004 po tom, ako Panna 
Mária dá posolstvo 25-teho v mesiaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza 
v ruštine, slovenčine, angličtine, nemčine, v litovskom a lotyšskom jazyku. 
Prostredníctvom časopisu Hlas Medžugoria sa spájame s  modlitbovými skupinami 
v krajinách východu. Modlia sa s nami naši bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine, 
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Kazachstane, Tadžikistane, Pakistane, USA, 
Nemecku, na Slovensku a v Česku. 

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa dohody členov, najčastejšie raz za týždeň. 
Stretajú sa v rodinách, alebo v kostoloch. Stretnutia sú jednoduché a pozostávajú z 
modlitby ruženca, rozjímania nad Božím Slovom a posolstvom, zdieľania, modlitby na 
úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny 
Márie. 

Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá: 

� modliť sa tri ružence denne 
� postiť sa v stredu a v piatok  
� spovedať sa každý mesiac 
� zúčastniť sa na svätej omši, často prijímať, adorovať 
� modliť sa za kňazov a zodpovedných v cirkvi 
� stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa, podľa dohody členov 

 Duchovne  sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v mesiaci. Kde je to 
možné, členovia v ten deň organizujú modlitbové stretnutie, modlia sa tri 
ružence, slávia svätú omšu, adoráciu, prečítajú rozjímanie z časopisu. Počas 
celého mesiaca sa modlíme na úmysel, ktorý sa nachádza v časopise. 

 

KONTAKTY 
Rusko Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

              (pre Oľgu)   

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  

knyazev@anrb.ru  

Ukrajina  Duda Miroslav tel:    00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua  

Litva Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 i.kondratiene@vdtat.lt, 
mirija3@gmail.com  

Lotyšsko Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855  

               003719139702          
zinaida@eriga.lv 

Moldavsko Vladimír 
Nadkrenicinii  

 nadkrenicinii@mail.ru 

Pakistan Feroze Nadeem tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.
com 

Slovensko  Marta Uchalová tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk  

Česká Rep. Jana Prudká  jprudka@email.cz 

Medžugorie Terézia Gažiová  tel.fax:   0038763322042 terezia.gaziova@tel.net.ba 

 www.gospa.sk;  www.medjugorje.ru; http://katolis.eks.lv/ 


