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V tomto čísle nájdete:



„Drahé deti! Prinášam vám môjho Syna 

Ježiša, aby vás požehnal a odkryl vám svoju 

lásku, ktorá prichádza z nebies. Vaše srdce túži 

po pokoji, ktorého je na zemi čoraz menej.

Preto sú ľudia ďaleko od Boha, duše sú choré a 

smerujú k duchovnej smrti. Som s vami, deti 

moje, aby som vás viedla touto cestou spásy, na 

ktorú vás Boh pozýva. Ďakujem vám, že ste 

prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
25. decembra 2019

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja
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Mária porodila Ježiša v Betleheme. Ale z duchovného pohľadu ho neustále rodí v 
ľudských srdciach. Ona najhlbším a najbolestnejším spôsobom zakúsila rodenie 
Ježiša nielen v Betleheme, ale aj v ľudských dušiach. 

Keď dieťa opúšťa matkino lono, je to pre neho prvý krok do sveta. Porodiť dieťa 
je to isté ako rozlúčiť sa s ním. Táto prvá rozlúčka je len začiatkom hlbšej i 
bolestnejšej rozlúčky a oslobodzovania. Pre každú matku je to ťažká a často aj 
bolestná úloha prijať postupné rozchádzanie sa a zároveň nechávať svojmu dieťaťu 
čoraz väčšiu slobodu, aby sa vydalo svojou vlastnou cestou.  

Mária vie, že Ježiša nemôže vlastniť a že ho porodila ako dar pre svet. Pre ňu 

Mária nám neustále vo svojich posolstvách hovorí: 
„Prinášam vám svojho Syna Ježiša“. Priniesla ho do 
Medžugoria i v prvý deň zjavení, keď ju vizionári, vtedy 
ešte deti, videli s dieťaťom Ježišom v náručí. Od toho 
prvého dňa neprestáva týmto miestom tiecť rieka milostí, 
čo zakúsili aj mnohí pútnici. Mnohí sa stretli s Máriou 
ako živou matkou, napriek tomu, že ju očami nevideli. 
Skúsenosť stretnutia sa odohráva srdcom a nie očami. 

PÁTER LJUBO
KURTOVIČ,

OFM
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Prinášam vám
svojho Syna Ježiša

Úvahy pre modlitbové skupiny



neprichádza do úvahy otázka privinúť si dieťa len na svoje prsia. Musí prijať iné 
pravidlo hry: dať ho k dispozícii všetkým. 

Porodiť Ježiša je to isté ako účasť na Eucharistii. Niet tu hraníc: potrebné je 
deliť sa a rozdávať do konca. 

Mária je matkou Boha, matkou, ktorá porodila Boha v Betleheme. Ale čo 
to znamená pre nás? Cirkevní otcovia hovorili: „Aký mám osoh z toho, že sa 
Kristus raz narodil z Márie v Betleheme, ak sa skrze vieru nerodí v mojej 
duši?“ Mária práve po tom túži – aby sa Ježiš narodil v našich dušiach, aby 
sme mohli odkryť a zakúsiť lásku, ktorá prichádza z neba. Skrze svoju lásku 
Boh chce a môže v nás urobiť všetko nové.

Modlitba:
Panna Mária, ty, ktorá si prijala Božie slovo a tak

skrze teba vznikol život v Duchu Svätom.
Skrze teba a v tebe rástol Život, ktorý všetko oživil.

Teba prosíme, ó, Mária, daj nám tú lásku, ktorú si mala
k Ježišovi, kým si ho nosila v lone, daj nám tú lásku,

ktorú si mala k svetu, keď si dala Spasiteľa sveta,
daj nám tú lásku, ktorú si mala k Ježišovi,

kým si ho láskala. Sprostredkuj nám u Boha
milosť Ducha Svätého, aby sme vo svojom živote
odkryli prekážky, ktoré nám bránia organizovať
život tak, aby ním pretekal božský život. Amen.

SVETLO MÁRIINO     JANUÁR 2020
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Hovorí nám: „Ja nie som dôležitá – vediem vás k svojmu Synovi“. Učí nás 
denne rozjímať, zachovávať v srdci Ježišove slová a vnášať ich do života. Kto sa 
odovzdá Márii, prináša druhým Ježiša, šíri vôňu evanjelia dobrými skutkami.

Vo vianočnom posolstve sa nám Panna Mária zdieľa s bolesťou: „Vaše srdce 
túži po pokoji, ktorého je na zemi čoraz menej. Preto sú ľudia ďaleko od Boha, 
duše sú choré a smerujú k duchovnej smrti.“

Aj z médií sa neustále ozývajú správy, že je stále menej pokoja a to znamená, 
že je stále menej lásky. Lebo tam, kde je láska, tam je i pokoj, tam je Boh. Medzi 
ľuďmi je stále viac nedôvery, strach, narastá násilie, závislosti. Za tým všetkým je 
ukrytá hlboká túžba po pokoji. Koľko je tých, ktorí nevedia, kde ho môžu nájsť. 
Hľadajú ho na nesprávnych miestach vo falošných veciach. Oklamaní, zranení, 
zradení zisťujú, že pokoj a láska sveta trvá krátko. Pozerajúc ľudsky niekedy zdá 
sa, že zlo má prevahu. Z posolstiev Panny Márie počujeme vždy nádej a 
východisko: „Božia láska je silnejšia ako všetko zlo. Modlitbou a láskou zvíťazíte 

TÚŽBA PO POKOJI
Mária nám zo slzami v očiach v jednom posolstve 

trikrát opakuje – „Boh je láska“. Prináša nám ho v náručí. 
Mária je srdce Boha, ktoré sa stalo matkou, zvykol hovoriť 
páter Pio. V Medžugorí nás pozýva, aby sme sa stali jej 
apoštolmi lásky. Sme svedkami toho, že keď niekto zakúsi 
Božiu lásku skrze Máriu zamiluje si jej životný štýl – 
pokoru, láskavosť, nežnosť, nenápadnosť, milosrdenstvo, 
všetky synonymá Božej lásky a Máriine cnosti. Máriina 
láska nerobí hluk, dáva sa spôsobom, akým to vie iba ona.

TERÉZIA
GAŽIOVÁ

Úvahy pre modlitbové skupiny
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aj nad tým, čo sa vám zdá ľudsky nemožné.“ Aj keď je zlo hlučné, to neznamená, 
že lásky niet.

Panna Mária sa v Medžugorí predstavuje: „Som kráľovná pokoja“. Stále platí 
sila jej prísľubu: „Modlitbou a pôstom môžete zastaviť  vojny i prírodné 
katastrofy“. Pokoj je možný pod jednou podmienkou – musíme sa vrátiť k Bohu. 
Od Boha môžeme získať pokoj a prinášať ho tým, ktorí sú ďaleko od Neho. Jej 
prvé slová pre celé ľudstvo boli: „Pokoj, pokoj, pokoj musí zavládnuť medzi 
Bohom a človekom i medzi ľuďmi navzájom“.

Opakuje nám: „Modlitbou a pôstom vydávajte svedectvo, že ste moji“. Častou 
svätou spoveďou, sebaovládaním, zodpovednou prácou nad svojim obrátením sa 
stávame sa pokojnými ľuďmi. Vždy sme pozvaní začať od seba. Pokoj vo svete sa 
začína pokojom vo vlastnom srdci. Akí sme my, takí sú ľudia okolo nás.

Mária nám i dnes hovorí: „Som s vami, deti moje, aby som vás viedla touto 
cestou spásy, na ktorú vás Boh pozýva.“

Cesta spásy a Máriou pokračuje i vďaka jej zjaveniam. Povedala: “To čo som 
začala vo Fatime uskutočním v Medžugorí. Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce 
zvíťazí.“ Zotrvávajme zahľadení na Máriu. Zasväcujme sa jej Nepoškvrnenému 
srdcu, svoje rodiny, národy, celý svet. Ona nás privedie bezpečne do cieľa. 

Každý z nás môže pomáhať Márii vo veľkom pláne spásy ľudstva, navracať 
duše smerujúce k duchovnej smrti k životu s Bohom. Choré duše privádzať k 
uzdraveniu vo sviatosti zmierenia, eucharistie. Ona nás volá – „Pomôžte mi, aby 
som vám mohla pomáhať, modlite sa za moje úmysly, moje plány pokoja, aby sa 
uskutočnilo všetko čo si praje nebeský Otec prostredníctvom mojich príchodov 
medzi vás“.

Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriu s Ježišom v náručí.

Silou svojho ducha otvor nás pre požehnanie a spoznanie
tvojej lásky. Mária, ty nás učíš, že keď milujeme Božou láskou, 

žijeme večne. Prosíme za vytrvalosť a vernosť  byť tvojimi apoštolmi 
pokoja a lásky. Prosíme za duševne chorých, za návrat tých, ktorí 

smerujú k duchovnej smrti. Ďakujeme ti, že nám opakuješ:
„Som s vami“. Veď nás týmto novým rokom pre tvoje plány

 pokoja a úmysly. Amen.
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„Pozývam vás, aby ste sa stali nositeľmi a svedkami môjho 
pokoja v tomto nepokojnom svete. Pokoj nech zavládne v celom 

svete, ktorý je nepokojný, ale túži po pokoji.“ 25.07.1990

„Skrze modlitbu Všemohúci vám chce dať hojnosť milosti
a vy sa stanete mojimi vystretými rukami v tomto

nepokojnom svete, ktorý túži po pokoji.“ 25.01.2012 

„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

„Drahé deti, ako matka, ktorá pozná svoje deti, viem, že túžite 
po mojom Synovi. Viem, že túžite po pravde, po pokoji, po tom, čo 

je čisté a nie falošné. A preto sa ja, ako matka, skrze Božiu lásku 
obraciam k vám a pozývam vás, aby ste sa modlili čistým a 

otvoreným srdcom a takto sami od seba spoznáte môjho Syna – 
jeho lásku, jeho milosrdné srdce.“ 02.04.2019

TÚŽBA
PO POKOJI

Posolstvá na tému
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Prvá sobota v mesiaci

Naše spoločné
modlitbové

stretnutie
sa uskutoční

v sobotu
04.01.2020.

Tento
mesiac

sa budeme
modliť

za pokoj.
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On sa milo usmial a povedal: „Nebojte sa, otče! Ak povedia, že nemajú nič, 
poďakujte sa s nimi Bohu, že nemajú hriech! A potom im dajte otázku: „Či ste 
pri každej príležitosti milovali Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba 
samého?“ Spýtajte sa a počúvajte odpoveď! Veď kto môže povedať, že dokonale 
miloval?! Pokiaľ to nemôže povedať, má sa k čomu priznať a má prečo žiadať 
odpustenie.“ 

V tej chvíli som pochopil slová zo Svätého písma o bratskom napomenutí: Keď 
sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za 
deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ,Ľutujem,’ odpusť mu! (Lk 
17, 3b-4).
Aj keď hovoríme, že sa na nikoho nehneváme, ľahko sa nám stane, že nemilujeme 
každého ako seba samého a nemilujeme Boha nadovšetko. Myslím, že nikoho 
neodsúdime, ak povieme, že nik na tomto svete nikdy nemôže povedať: Moja 
láska je dokonalá. Môj pokoj a moja túžba po zmierení sú také, že môžem 
povedať: Vždy som miloval Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. 

SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 
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SPÝTAJ SA A POČÚVAJ
Pri hľadaní odpovede na otázku o spovedi a spovedaní 

mal som príležitosť stretnúť sa s najznámejším teológom 
nášho storočia, Hansom Ursom von Balthasarom. 
Povedal som mu: Odkedy som v Medžugorí, ale aj 
predtým, stretával som sa s ľuďmi, ktorí chodili na spoveď 
len preto, že chceli splniť slová posolstva o mesačnej 
spovedi. Často hovorievali: „Nemám nič, ale prišiel som 
na spoveď.“ Čo treba povedať takým ľuďom?



Lenže táto otázka nie je postavená tak, aby sme všade a pri každej príležitosti 
hľadali hriech, ale aby sme všade hľadali príležitosť konať dobro.

Nikdy nemôžeme dostatočne zdôrazniť, že kresťanstvo nie je hľadanie alebo 
zakrývanie hriechu, alebo zastrašovanie človeka. Kresťanstvo nie je tu ani na to, 
aby človeka súdilo, ale aby ho spasilo. Kresťanstvo je svetlom, ktoré človeka 
hľadá v tme. Je láskou, ktorá človeka dvíha a zachraňuje od nenávisti, je 
pokojom, ktorý sa ponúka nepokojnému človeku. Je plnosťou, ktorá sa ponúka 
rozorvanej a trpiacej ľudskej bytosti, je milosrdenstvom, ktoré sa ponúka tým, 
čo zažívajú útrapy. Je odpustením, ktoré sa ponúka človeku zničenému 
nepokojom. 

Tak ako lekár nie je tu predovšetkým preto, aby diagnostikoval chorobu, ale 
aby podal liek, podobne je to aj s kresťanstvom z hľadiska spovede. Lekár nie je 
vinný, že zistil chorobu, ale jeho zásluhou je, ak podá alebo objaví liek. 

Možno si niektorý chorý pomyslel, že za jeho chorobu je vinný lekár. Lenže to 
by bolo nespravodlivé a nepomohlo by to vyliečiť chorobu. To môžeme povedať 
aj o kresťanstve. Nie na jeho obranu, ale aby sa ľahšie pochopilo. Kresťanstvo 
hovorí o hriechu alebo pozýva na spoveď nie preto, že chce objavovať hriech, ale 
že ponúka spásu. A ponúkajúc spásu, odkrýva i hriech, ľahko nachádza 
rozorvaného človeka. 

Kresťanstvo nevychádza z chorého a hriešneho, ale zo zdravého a svätého. 
Kresťanstvo nepotrebuje hriešneho človeka, aby splnilo svoju úlohu, ale človeka, 
ktorý môže rásť v láske a vo všetkých pozitívnych hodnotách. 

Inými slovami, moja otázka a aj otázky mnohých veriacich o spovedi sa dajú 
ospravedlniť, ak spoveď berieme len z hľadiska spáchanej chyby či priestupku. 
Avšak to nie je ani spoveď, ani všeobecné poslanie kresťanstva. Spoveď je 
potrebná a ustanovená ako sviatosť zmierenia, pretože tak môže človek rásť k 
dokonalosti, ktorá je zjavená a uskutočnená v Ježišovi Kristovi.

„Drahé deti! K tomuto sviatku vám chcem povedať, aby ste otvorili srdcia Pánovi 
všetkých sŕdc. Dajte mi všetky svoje pocity a všetky svoje problémy! Chcem vás potešiť 
vo vašich skúškach. Chcem vás naplniť pokojom, radosťou a Božou láskou. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (20. júna 1985)

„Drahé deti! Pozývam vás k láske k blížnemu, k láske k tomu, kto vám pôsobí zlo. 
Tak budete môcť s láskou posúdiť úmysly sŕdc. Modlite sa a milujte, drahé deti! 
Láskou môžete uskutočniť aj to, čo si myslíte, že je nemožné. Ďakujem vám, že ste 
prijali moje pozvanie!“ (7. novembra 1985)

SVETLO MÁRIINO     JANUÁR 2020
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On: V Medžugorí som bol prvýkrát pred 10 rokmi. Vtedy ma toto 
miesto oslovilo, ale napriek mnohým príležitostiam, ktoré som mal, 
som potom nepociťoval volanie sa tam vrátiť. Až na Silvestra v roku 
2017, keď som prežíval ťažšie obdobie. Rozhodoval som sa nad 
dôležitými krokmi v mojom živote. Vtedy som to chcel prebrať na tomto 
mieste a začať rok pri Panne Márii. Ubytovali sme sa v jednom 
spoločenstve aj s mojimi starými rodičmi a bratom a riadením Panny 
Márie tam bývala aj Katka s kamarátkou. 

Ona: V Medžugorí som bola prvýkrát keď som mala 17, ale silný 
dotyk Boha a zmierenie s ním som prežila až keď som mala 25. V tom 
čase sa môj život veľmi menil a ja som sa začala venovať misiám. Do 
Medžugoria som sa vracala pravidelne. Chodila som si tam oddýchnuť, 
znovu sa pozrieť na svet z perspektívy Panny Márie, nabrať si 
požehnania a hľadať smerovanie do ďalšieho obdobia v živote. Keďže 
mojím životným mo�om bol citát zo Svätého Písma – „Hľadajte Božie 
kráľovstvo a všetko ostatné sa vám pridá“, nehľadala som toho pravého a 
ani som nebola na manželstvo, v srdci či v mysli, nastavená. Mojou 
túžbou bolo slúžiť Bohu na misiách. Preto ma veľmi prekvapilo, keď sa 
objavil Lukáš, v ktorého blízkosti som sa zrazu cítila tak dobre. 

Naša cesta k sebe
cez Máriu
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On: Bol som veľmi rád, keď sme sa s Katkou mohli len tak prechádzať 
po Medžugorí a modliť sa vedľa seba, každý za svoje veci. Až raz v 
kaplnke som sa spýtal, či by som sa mohol modliť za nejakú jej vec a ona 
povedala, že za jej rodinu a aby si Panna Mária pozvala jej maminu do 
Medžugoria. Veľmi rád som trávil čas s Katkou, vyžaroval z nej pokoj, 
odovzdanosť Bohu – to bolo niečo, po čom som vždy túžil – byť v Božích 
rukách a neriešiť kedy a kam ma pošle. 

Ona: Lukáš bol úplne iný ako ja, zdalo sa mi, že sme dva rôzne svety a 
myslím, že sme aj istým spôsobom boli. On – farmár a ja pracovníčka v 
kancelárii a neustále na cestách. Myslím, že nikdy nepochopím, ako nás 
Mária dala dokopy. Bolo to niečo, čo spravila v našich srdciach. Od 
začiatku som k nemu pociťovala istý druh lásky, avšak vtedy som si ani 
nepomyslela, že by sa to mohlo rozvinúť do manželskej lásky. Po našom 
stretnutí na Silvestra sme si začali písať a volať, a túžili sme sa spolu aj 
naďalej modlievať. To bolo to, cez čo Mária spájala naše srdcia. 

On: Keď som odchádzal po Novom roku z Medžugoria, chcel som sa 
tam opäť vrátiť a znova stretnúť Katku. Avšak dovtedy bolo pre mňa 
neprípustné, aby som šiel niekam na dovolenku počas leta. Pri mojom 
životnom štýle a práci má človek voľnejší čas iba v zimných mesiacoch. 
Ale túžba ju opäť stretnúť a prežiť s ňou nejaký čas bola taká silná, že som 
sa rozhodol nájsť si ten čas a ísť s ňou do Medžugoria aj v lete. 

Ona: Vtedy začal boj. Nebol to len Lukáš, ktorý bojoval o moje 
srdce, ale aj Boh, ktorý bojoval za nás, hoci ja som sa nevedela stotožniť s 
predstavou povolania do manželstva. V tom čase sme sa v spoločenstve 
modlili deviatnik k sv. Rite a Boh mi počas neho odhaľoval, že tento plán 
mal pre mňa už dávno pripravený. Vtedy som dostala slovo – „Pán vo 
svojom čase všetko urýchli“. A naozaj sme teraz svedkami toho, ako rýchlo 
sa náš vzťah po letnom pobyte pri Márii začal vyvíjať. 

On: Ešte v ten rok na sviatok sv. Rodiny som požiadal Katku pri 
modrom kríži v Medžugorí o ruku. Bol to len rok potom, ako sme sa 
spoznali. V auguste 2019 sme mali svadbu a teraz na ďalší Silvester sme 
sa prišli poďakovať za dar manželstva už traja, s Katkou v požehnanom 
stave. Dúfame, že sa nám bude dariť prichádzať takto na Silvestra, 
všetko odovzdať a poprosiť Pannu Máriu o požehnanie do ďalšieho 
roka. 

        Katka a Lukáš
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MEDŽUGORIE 2020
  DUCHOVNÉ OBNOVY
02. – 06. marca
27. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA
PRE ORGANIZÁTOROV PÚTÍ,
VEDÚCICH CENTIER POKOJA
A MEDŽUGORSKÝCH MODLITBOVÝCH
A CHARITATÍVNYCH SKUPÍN

20. – 23. mája 
8. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ
OBNOVA ZA ŽIVOT 

14. – 17. júna
9. MEDZINÁRODNÁ PÚŤ
PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM A OSOBY S INVALIDITOU

06. – 11. júla
25. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ
OBNOVA PRE KŇAZOV

07. – 10. októbra
21. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ
OBNOVA PRE MANŽELSKÉ PÁRY 

           Semináre pôstu:        16. – 21. februára 
                             20. – 25. septembra

Oznamy



KTO SME? Svetlo Máriino je modlitbové spoločenstvo. V duchu evanjelia 
a posolstiev Panny 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. 

Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá

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.

„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)

SVETLO MÁRIINO
"Prinášať Ježiša – svetlo Máriino" 

Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať
časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com

Modlitbové skupiny SM
 
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 Nepoškvrne-
nému 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. 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,Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Nemecku, Rumunsku, Indii, USA.
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