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„Drahé deti! V tomto milostivom čase si prajem

vidieť v modlitbe vaše premenené tváre.

Vy ste natoľko zaplavení pozemskými

starosťamia necítite, že jar je na prahu.

Pozvaní ste, deti moje, k pokániu a modlitbe.

Tak ako príroda v tichu bojuje za nový život

aj vy ste pozvaní otvoriť sa v modlitbe Bohu,

v ktorom nájdete pokoj a teplo jarného slnka

vo vašich srdciach. Ďakujem vám,

že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

25. februára 2020

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja
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Z evanjelia vieme, že Ježiš sa často uťahoval do samoty, aby sa modlil. Pri 
jednej príležitosti vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpili na horu, kde sa 
modlil. Kým sa modlil, zmenila sa jeho tvár, odev mu zbelel ako svetlo a z neba 
zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte 
ho!“ Ježiš vystúpil na vrch, aby sa modlil a v modlitbe jeho tvár zažiarila a 
premenila sa. Ježiš nešiel na vrch, aby sa premenil – to bolo prekvapenie 
nebeského Otca. On sa jednoducho odišiel modliť.

Vstúpili sme do obdobia veľkého pôstu. Je to darovaný 
čas, v ktorom máme príležitosť spoznávať seba a rásť vo 
viere, obrátení, modlitbe, pokání a v dobrých skutkoch. 
Panna Mária ako matka kráča s nami počas celých tých 
rokov a aj v tomto pôstnom čase nás pozýva, aby sme sa 
stali premenenými ľuďmi. PÁTER LJUBO

KURTOVIČ,
OFM
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Premenené tváre

Úvahy pre modlitbové skupiny



 Aj učeníci prosili Ježiša: „Pane, nauč nás modliť sa.“ Táto túžba v ich 
srdciach sa rodila pozerajúc na Ježiša ako sa modlí. Pozerajúc na neho ako sa 
modlil a pozorujúc čo sa odohrávalo počas modlitby, učeníci si uvedomili, že sa 
vo svojom živote nikdy nemodlili. Prežívali nostalgiu, túžili po modlitbe a 
chceli sa učiť modliť sa. Ježiš im povedal: „Vy sa budete modliť takto“ (Mt 6,9).

 K modlitbe dochádza existenciálnym rozhodnutím sa pre Ježiša Krista a 
priateľstvo s ním. Podľa Svätého písma rastieme vtedy, keď nás postihne 
utrpenie, choroba a samota. Modlitba je boj a zápas so svojím osudom i osudom 
našich blízkych. Je to neustále vyhrávanie nad svetom a dotýkanie sa Božieho 
kráľovstva. Núti nás rozmýšľať o svojom živote a jeho zmysle. Modlitba je 
neustále hľadanie, a preto aj nachádzanie. Modlitba je život lebo bez nej 
kráčame k smrti. 

 Bez modlitby nemôžeme vydržať všetky pokušenia a skúšky, s ktorými 
sa stretávame. Aj Ježiš povie svojim učeníkom v Getsemanskej záhrade: 
„Modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.“

 Modlitba a viera nie sú dve oddelené skutočnosti, ale veľmi závisia jedna 
od druhej. Modlitba je v tesnom spojení so skutočnosťou viery. Ako kresťania v 
modlitbe stojíme alebo padáme. Modlitba a viera sa navzájom podmieňujú. 
Strata alebo úbytok viery začína zabúdaním na modlitbu. Kto sa viac nemodlí, 
stal sa neveriacim. Ale nie v takom zmysle, že odmieta Boha, ale vzdialil sa z tej 
skutočnosti, kde sa vytvára spoločenstvo s Bohom. 

 Svätá Terézia Avilská povedala: „Ak vám niekto povie, že existuje aj iná 
cesta k Bohu okrem modlitby, neverte mu.“ Boh, ktorý nie je prítomný v našej 
modlitbe sa stáva cudzincom a niekým neznámym.

 Dovoľme, aby nás Panna Mária viedla do svetla a prameňa života, k 
svojmu Synovi Ježišovi a nášmu bratovi a Pánovi.

SVETLO MÁRIINO     MAREC 2020
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Modlitba

Pane Ježišu, tak ako si vzal svojich učeníkov

na vrch Tábor, vezmi aj nás na veľmi vysokú horu.

Veď nás čo najvyššie a čo najďalej od pozemských starostí. 

Vyveď nás nad všetko, čo nás zväzuje a trápi.

Vezmi i nás so sebou, Ježišu, ako si vzal Petra,

Jakuba a Jána, aby sme aj my skrze modlitbu zakúsili

silu a svetlo tvojho premenenia vo svojom živote. 

Pane, v živote je veľa sklamaní. Potrebujeme tvoju pomoc

a vedenie. Voveď nás do svetla tvojej prítomnosti, zaodej nás 

sebou, pretože sme slabí a častokrát je v nás i okolo nás tma.

Premeň a posilni naše srdcia, aby sme vždy znovu mohli

s nadšením kráčať za tebou. O to ťa prosíme

na príhovor našej nebeskej Matky Márie,

ktorá až do konca ostala služobnicou Pána

a našou orodovnicou. Amen.
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Z tváre sa dá veľa vyčítať. Únava, radosť, ustarostenosť, hnev, 
prijatie... Záleží od nás pre akú tvár sa rozhodneme. Vstúpili sme do 
obdobia obrátenia, pokánia. Niekedy je dobre zastaviť sa a uvedomiť 
si, ako asi najčastejšie vyzerá moja tvár a pozrieť sa do zrkadla. Možno 
sa i zľakneme.

TICHÝ BOJ

ZA NOVÝ ŽIVOT
„Keby ste sa videli, akí ste krásni“, povedalo dieťa 

pozorujúc rodičov pri modlitbe. Hovorí sa: „S kým si, 
taký si.“ „V tomto milostivom čase si prajem vidieť v 
modlitbe vaše premenené tváre“, pozýva nás Panna 
Mária. Inými slovami chce vidieť naše tváre 
premenené v láske. Láska má krásnu tvár. Spomeňme 
si na to ako sa raz vizionári pýtali Panny Márie: „Ako 
je to možné, že si taká krásna?“ Odpovedala : „Krásna 
som lebo veľa milujem. Ak chcete byť krásni, milujte.“ 

TERÉZIA
GAŽIOVÁ

Úvahy pre modlitbové skupiny
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Boh je láska, hovorí apoštol Ján. To znamená, že keď sa stretáme s 
ním budeme mu podobní. Môžeme prosiť Pannu Máriu v tomto 
milostivom pôstnom období, aby nám pomohla uvidieť to, čo nie je 
na nás krásne. Začnime s maličkými krokmi. Milosť je uvidieť sa v 
pravde. Keď vidíme svoju pýchu, lenivosť, povrchnosť, sebectvo a 
začneme ich odstraňovať, nachádzame sa vo svetle, tma je odhalená. 
Po každom uvedomení si chyby urobme pokánie. Napríklad, ak si 
všimnem, že hovorím o niekom negatívne a svedomie mi to vyčíta. 
Oľutujem to a hneď to aj napravím – pomodlím sa za tú osobu, aby ju 
Pán požehnal. 

„Vy ste natoľko zaplavení pozemskými starosťami a necítite, že jar je 
na prahu. Tak ako príroda v tichu bojuje za nový život, aj vy ste 
pozvaní otvoriť sa v modlitbe Bohu, v ktorom nájdete pokoj a teplo 
jarného slnka vo vašich srdciach.“

Panna Mária nám hovorí v podobenstvách ako Ježiš. Jej posolstvo je 
i dnes ozvena evanjelia. Môže sa stať, že si nevšimneme jar, že ju v 
našich starostiach jednoducho preskočíme, a potom zažijeme jeseň 
bez plodov. Preskočiť jar, znamená preskočiť obrátenie. Vtedy sme 
podobní nerozumnému mužovi, ktorý stavia dom na piesku – bez 
modlitby, bez pokánia. Bez tichého zápasu v modlitbe o nový – večný 
život sa všetko zrúti a zostane po nás iba rumovisko. Môžeme veľa 
dobrého urobiť a veľa toho stihnúť. Ale ak to bude bez modlitby a bez 
lásky, preskočíme obrátenie a na konci života sa postavíme pred Pána 
s prázdnymi rukami.

V jednom posolstve Panna Mária povedala: „Pracujte na svojom 
srdci ako na poli“. Na jarnom poli je veľa práce, treba poorať, zasiať, 
okopávať, vytŕhať burinu. Aby dalo pole plod potrebná je námaha.  
Ako múdro je to v liturgickom roku usporiadané, že práve na jar je 
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umiestnené obdobie veľkého pôstu. Čas očisťovania, v ktorom nás 
Cirkev pozýva intenzívne rásť v láske, spoznávať a odstraňovať svoje 
nedostatky.

Príroda bojuje v tichu za nový život, hovorí nám Mária. To je 
pozvanie k skrytosti a následnej zázračnej vnútornej premene. 
Uprostred starostí a povinností všedných dní majme odvahu zastaviť 
sa a darujme Ježišovi svoje srdce v modlitbe. Ježiš často všetko opustil 
a utiahol sa do samoty, aby bol s Otcom. Učil nás skrytosti. „Keď’ ty 
dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja 
almužna zostala skrytá. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v 
skrytosti“ (Mt 6,3-4). 

V tichu modlitby a v skrytosti dobrých skutkov bojujeme o večný 
život ako jarná príroda o nový život. Nech nás vedie týmto 
milostivým obdobím Panna Mária – Učiteľka skrytosti a ticha, ktorá 
kráčala s Ježišom ticho, nenápadne, akoby ani nebola a predsa nám 
darovala nový život.

MODLITBA 
Mária, s tebou chceme zotrvávať v modlitbe

za premenu našich tvárí v láske. Pomôž nám napriek
záplave pozemských starostí vybrať si to najdôležitejšie – 

modlitbu a lásku. V tebe sa ukrývame Mária, Matka tichosti
a skrytosti. Otvor naše srdcia, oči, uši, aby sme zachytili volanie 

našich blížnych o pomoc. Odovzdávame sa ti
pre tvoje plány pokoja s nami i prostredníctvom nás

aj v tomto pôstnom období. Amen.



„V tomto čase odriekania,
modlitby a pokánia znovu

vás pozývam: choďte, vyznajte
svoje hriechy, aby milosť

otvorila vaše srdcia a dovoľte, aby vás
zmenila. Kajajte sa, milé deti, otvorte sa

Bohu a jeho plánupre každého z vás.“
25.02.2009

 „Drahé deti, materinskou láskou vám chcem 
pomôcť, aby váš život modlitby a pokánia

bol opravdivým úsilím približovania sa môjmu 
Synovi a jeho božskému svetlu; aby ste sa vedeli

odlúčiť od hriechu.“ 02.04.2014

 „ ...V tomto milostivom čase vás všetkých 
pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia

Božiemu milosrdenstvu, aby ste prostredníctvom 
modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť

začali nový život.“ 25.03.2017

Posolstvá na tému
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Prvá sobota v mesiaci
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Naše spoločné
modlitbové stretnutie
sa uskutoční
v sobotu 07.03.2020.

Tento mesiac
sa budeme modliť
za kňazov.



Ježiš hovoril mnohé podobenstvá, ktorými vysvetľoval 
tajomstvá Božieho kráľovstva. Jedno z nich je o talentoch. 
Tu je to podobenstvo, ako ho prináša evanjelium:

Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. 
Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal 
päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému 
podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť 
talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 
Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a 
získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal 
ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a 
peniaze svojho pána ukryl. 

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi 

SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 
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HĽA, TVOJE DARY



účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a 
vravel: ,Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.’ Jeho 
pán mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, 
ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’ Predstúpil ten, čo 
dostal dva talenty, a vravel: ,Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som 
ďalšie dva.’ Jeho pán mu povedal: ,Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný 
nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.’ 

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ,Pane, viem, že si tvrdý 
človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som 
išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.’ Jeho pán mu povedal: 
,Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som 
nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po 
návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo 
má desať talentov. 

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu 
sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude 
plač a škrípanie zubami.’ (Mt 25, 14-30)

Čo je tu dôležité všimnúť si? Človek s piatimi talentmi získal ďalších päť. Iný s 
dvoma talentmi získal ďalšie dva talenty. Ten s jedným talentom neminul svoj 
talent, ani ho nestratil. Naopak, uschoval ho a potom ho vrátil svojmu pánovi, 
ako ho prijal. Pán nebol spokojný. Berie tomu sluhovi to málo, čo mu dal a dáva 
druhému, aby mal ešte viac. Tieto slová znejú veľmi čudne. Mohlo by sa 
povedať, že nespravodlivo. Stráca ten, čo nemá a získava ten, čo má.

Ale keď sa na toto podobenstvo pozrieme a rozoberieme ho vo svetle spovede, 
ľahko pochopíme, že sa nehovorí o nijakej pánovej nespravodlivosti, ktorú by 
Ježiš ospravedlňoval, ale o novom chápaní úlohy človeka. Len ten, kto pracuje, 
kto napreduje, kto rastie, kto sa nedá ničím zastrašiť – ani stratou – môže urobiť 
niečo dobré. Ten môže aj rásť a bude odmenený. Kto chce len chrániť semeno 
darov, ten už pácha veľký hriech. Kto nerastie, padá. „Preto kto si myslí, že stojí, 
nech si dáva pozor, aby nepadol.“ (1 Kor 10, 12)

V tomto podobenstve môžeme pochopiť, prečo sa lenivosť počíta medzi 
hlavné hriechy. Tým sa nemyslí na to, že niekto spí o hodinu viac, alebo príde 
neskoro do školy, alebo neurobí niečo na termín, ktorý mu iní určili. Lenivosť je 
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postoj človeka k spolupráci s Bohom. Ak spolupracujem pri rozvíjaní darov, som 
usilovný. Ak sa mi nechce dary rozvíjať, som lenivý. Ak som lenivý, nikdy 
nedospejem v človeka stvoreného na Boží obraz a podobu. To je naozaj najhlbší 
odpor proti Božej vôli. Boh je žiarlivý na semeno darov, ktoré zasial do našich 
sŕdc. A nie je mu jedno, ako sa správame. Veď ktorému otcovi je jedno, ako jeho 
deti vyrastajú a ako napredujú?! Ktorému záhradníkovi by bolo všetko jedno, ak 
by sa semeno jedného kvetu rozhodlo rásť len napoly, a nie do plnej veľkosti? 
Iste by bol smutný a nešťastný, že zbytočne pracoval a že jeho dôvera sa 
nenaplnila.

Človek je stvorený tak, aby mohol rásť. Boh povedal o všetkom stvorení, že je 
to dobré. Ale takisto povedal: „Nech rastú!“ To je Boží príkaz. To je vnútorná 
požiadavka každého stvorenia, a zvlášť človeka. Všetko nosí v sebe zákony rastu. 
Niet na svete ani jedného semena, ktoré by sa rastu vzoprelo, ak má vytvorené 
podmienky. Jedine človek vo svojej slobode môže vyhlásiť: „Nechcem rásť!“ 
Inými slovami povedané, môže sa rozhodnúť pre lenivosť. Ak niečím podporuje 
tú lenivosť, stavia sa proti prvopočiatočnej Božej vôli, ktorá všetkým stvoreniam 
určila zákony rastu.

„Drahé deti! Vy ste zodpovední za posolstvá. Tu je prameň milosti a vy ste, drahé 
deti, nádoby, ktoré prenášajú dary. Preto vás, drahé deti, pozývam, aby ste svoju 
prácu vykonávali zodpovedne. Každý sa bude zodpovedať podľa svojej miery. Drahé 
deti, pozývam vás, aby ste dary s láskou odovzdávali druhým a nie aby ste si ich 
nechávali pre seba. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (8. mája 1986)

„Drahé deti! Dnes vám ďakujem za vašu prítomnosť na tomto mieste, kde vám 
dávam osobitné  milosti. Pozývam každého z vás, aby ste oddnes začali žiť životom, 
aký chce od vás Boh, a aby ste začali konať dobré skutky lásky a milosrdenstva. 
Nechcem, drahé deti, aby ste uskutočňovali posolstvá a páchali hriech, ktorý nemám 
rada. Preto, drahé deti, si želám, aby každý z vás žil novým životom, a neničil všetko 
to, čo vo vás Boh vytvára a čo vám dáva. Dávam vám svoje osobitné požehnanie a 
zostávam s vami na vašej ceste obrátenia. Ďakujem vám, že ste prijali moje 



Svedectvo

Milí priatelia, rád by som sa s vami podelil  so svedectvom 
svojho života. Ako som žil svoj život, a ako som zistil, že Boh 
naozaj existuje. Pochádzam zo slušnej kresťanskej rodiny, v 
ktorej nebol problém s výchovou. Keď som mal 20 rokov, moja 
sestra ma pozvala na púť do Santiaga de Compostela, kde som 
stretol „lásku môjho života“. Ani som nesníval, že by som si na 
púti našiel priateľku, no keď sa púť blížila ku koncu, tak mi 
povedala, že jej bolo so mnou dobre, ale že žijeme ďaleko od 
seba (300 km), tak ostaneme len kamaráti. No ja som sa s tým 
nevedel vysporiadať, a tak som zistil, kde býva. Navštívil som 
ju a začali sme spolu chodiť.

Pozvanie
do Medžugoria

zmenilo môj život
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Voľný čas som začal vypĺňať tým, že som chodil von a spoznával nových 
priateľov. Chcel som mať nejakú partiu, chcel som niekam patriť. Po čase sme 
začali fajčiť marihuanu. Povedal som si, že prečo nie, veď sa cítim ako v raji, 
nič ma netrápilo... 

O svojich nových priateľoch som nikomu nehovoril, ani svojej priateľke. 
Neuvedomoval som si, že padám do života klamstiev. Netrápilo ma to, veď 
som mal dievča a veľa kamarátov.

Toto je začiatok môjho pádu. Bolo to stále horšie a 
horšie. Menej som sa stretával so svojím dievčaťom, 
nedvíhal som jej telefón, viac času som trávil s 
kamošmi vonku. Odzrkadlilo sa to aj doma. Nebol 
som pri svojej rodine, nepomáhal som im. Vyčítali mi, 
že trávim veľa času s kamarátmi. Neuvedomoval som 
si, ako im ubližujem. Postupne som začal strácať 
vieru, prestal som chodiť do kostola, začal som zle 
rozprávať o kňazoch a Cirkev som nenávidel. Úplne 
som oslepol a satan sa radoval, že získava moju dušu...

Mal som sa skvele, nič mi nechýbalo. Po 2 rokoch 
sme sa s priateľkou rozišli, pretože som sa jej úplne 
vyhýbal. Chcel som sa z toho všetkého pozbierať, ale 
bol som slabý. Dievča ma síce nechalo, ale s 
marihuanou mi bolo lepšie, tá ma nikdy neopustí. 
Doštudoval som a našiel som si prácu. No bol som 
natoľko slabý, že som padol do ešte ťažších drog. 
Hovoril som si, aký som frajer, a že toto je správna 
cesta. Ale celé to bol iba diablov klam, dostať ma do 
záhuby.

Doma sa všetko zmenilo. Vôbec som tam nebol, 
keď ma potrebovali. Chodil som do práce a povedal 
som si, že keď chcem byť poriadny frajer potrebujem 
aj poriadnu „káru“. Tak som si kúpil športové auto. Po 
práci som sa niekedy ani dva týždne neukázal doma, hľadali ma, ale mne bolo 
všetko jedno. Žil som na ulici, to bol môj domov. Cítil som sa tam dobre, mal 
som všetko – drogy, nezmyselné míňanie peňazí, a takto to šlo aj ďalší rok.

18. januára 2018 som išiel do práce a zavolal mi otec, že zomrela babka a že 
mám prísť čo najskôr domov. V takejto chvíli by každý sľúbil, že beží rýchlo 
domov, aby mohol byť oporou pre svojich blízkych. Ale ja som urobil úplný 
opak, nemohol som zniesť tú ranu. Zobral som kamarátove auto, ktoré išlo len 
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na dvoch rýchlostiach a šiel som s partiou do herne. Keď sme sa vracali, vonku 
bola tma a fujavica. Bol som nahnevaný, že babku už nikdy neuvidím. Šiel 
som neprimerane rýchlo a zrazu sme vyleteli z cesty. Našťastie sa nikomu nič 
nestalo. Keď som na druhý deň ešte pred pohrebom vyťahoval auto na cestu 
rozmýšľal som o tom, čo sa stalo. Pár sekúnd pred tým ako sme vyleteli, 
napadlo mi, že strhnem volant. Bolo mi všetko jedno. Bral som to ako lekciu 

od Pána Boha. Začal som trochu viac o ňom 
rozmýšľať, ale svoj životný štýl som nezmenil. 

Po polroku som padol na kolená a prosil som Pána 
Boha, že ak naozaj existuje, chcem na narodeniny 
dostať rozum a šancu začať znova. Neuveríte, čo sa 
stalo. Niekoľko dní pred Silvestrom mi volal jeden 
kňaz, ktorého som už predtým dvakrát dosť 
neprimerane odmietol, ale tentokrát som od neho 
prijal pozvanie do Medžugoria. Keď som to povedal 
doma, všetci boli šťastní a ja som nechápal prečo. 
Nevedel som, čo je Medžugorie, a tak som sa opýtal, 
čo tam budem robiť. Odpovedali mi, že modliť sa. Čo? 
Modliť sa? Nikdy...Ale rodičom bolo jedno, čo 
hovorím, verili, že sa vrátim zmenený. Veď toľko ľudí 
sa modlilo za tento okamih zázraku. 

Keď som stál pred kostolom v Medžugorí, prišlo za 
mnou dievča, ktoré ma z videnia poznalo a spýtalo sa, 
že či nechcem ísť na generálnu spoveď. Zo mňa len 
vyšlo ÁNO, CHCEM. Ale nevedel som, čo to je. Začal 
som sa pripravovať. Počas spovede som cítil, ako zo 
mňa vychádza všetko zlo, aj keď miestami som mal 
pocit, že mi bráni vyznať všetky hriechy. Po spovedi 
som len plakal a plakal.

Môj život sa úplne zmenil. Našiel som si prácu, k 
rodine sa správam tak ako sa patrí a zo starých 

kamarátov mi veľa neostalo. Každý deň sa modlím za ich obrátenie. Život s 
Pannou Máriou je krásny, ale niekedy veľmi náročný. Zlo útočí z každej 
strany, ale s ružencom v ruke sa učím prekonávať pokušenia a vytrvať na 
dobrej ceste. 

            Lukáš, Slovensko



23. februára 2020 sa v Aréne v Poprade uskutočnilo 
modlitbové stretnutie Ruženec za Slovensko a posolstvo z 
Medžugoria. Stretnutie sa konalo na pozvanie Slovenského 
dohovoru za rodinu pod záštitou vladyku Jána Babjaka SJ, 
arcibiskupa prešovskej archieparchie. Na stretnutí boli prítomní 
aj arcibiskup Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch, Mons. 
Stanislav Stolárik, diecézny biskup Rožňavskej diecézy a Mons. 
Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy.

RUŽENEC
ZA SLOVENSKO

18

Stretnutie sa začalo o 13.00 a trvalo viac ako 9 hodín. Celým stretnutím nás 
sprevádzal otec Peter Holbička v úlohe moderátora a atmosféru Medžugoria 
dopĺňal orchester mladých zo spoločenstva Svetlo Máriino, ktorý nás 
medžugorskými piesňami hlbšie vovádzal do modlitby. 

Na úvod nás privítal vladyka Ján Babjak. Privítal biskupov, kňazov a všetok 
zhromaždený ľud, ktorí sa prišiel modliť za Slovensko. Otec arcibiskup nám 
pripomenul, že potrebujeme Božiu pomoc a milosti zhora, aby sme žili tak ako 
máme žiť. Cez modlitbu, svedectvá, archijerejskú liturgiu sa všetci chceme priblížiť 
k Ježišovi a jeho matke Márii. 

Po úvodnom privítaní sme spoločne rozjímali nad tajomstvami radostného 
ruženca s posolstvami Panny Márie z Medžugoria. Ruženec sa predmodlievali deti z 
Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. 



Po modlitbe nasledovalo svedectvo Gorana Čurkoviča, bývalého kriminálnika, 
narkomana a bezdomovca. Jeho život sa zmenil v Medžugorí v komunite Cenacolo. 
Cez Máriu si vyprosil uzdravenie, oslobodenie, prácu i manželku. V súčasnosti žije 
so svojou manželkou Katkou v Medžugorí a spolu vychovávajú päť detí. 

O Pätnástej hodine sme sa ponorili do Ježišovho prebodnutého srdca a nechali 
sme sa objať Božím milosrdenstvom. Korunku Božieho milosrdenstva sa 
predmodlievali sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. 

Prihovoril sa nám aj poľský katolícky kňaz salezián Dominik Chmielewski, 
misionár, exercitátor, ktorý evanjelizuje po celom svete. Vo svojich 24 rokoch prežil 
obrátenie v Medžugorí a stal sa kňazom. Venoval sa bojovým umeniam a po vstupe 
do rehole sa vzdal výcviku bojových umení. Venuje sa problematickej mládeži, 
najmä mužom. Otec Dominik sa podelil so svojou skúsenosťou s ružencom a o jeho 
sile. „Po sviatostiach a svätej omši je to najsilnejšia modlitba daná Bohom v autorite 
Božieho kráľovstva.“ V druhej časti programu sme sa spolu s Pannou Máriou 
ponorili do tajomstiev bolestného ruženca. Modlitbu viedli muži zo Slovenského 
dohovoru za rodinu. 

Hlavným hosťom modlitbového stretnutia bola vizionárka Mirjana Soldová z 
Medžugoria. Na Slovensku bola prvýkrát a podelila sa so svojou skúsenosťou 
stretnutí s Pannou Máriou. Mirjane skončili denné zjavenia na Vianoce 1982 a 
vtedy jej Panna Mária povedala, že sa jej bude zjavovať raz ročne až do konca jej 
života  a to 18. marca. Od 2. augusta 1987 má Mirjana výnimočné zjavenia, ktoré 
trvajú do dnes. V tento deň sme všetci pozvaní modliť sa za neveriacich. Panna 
Mária nikdy nepoužíva slovo neveriaci, ale sú to tí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. 
Ona potrebuje našu pomoc. „Deti moje, keď sa modlíte za nich, modlíte sa za seba i 
vašu budúcnosť.“

Panna Mária nás pozýva, aby sme sa nezabudli modliť za svojich pastierov, 
pretože len oni majú ruky požehnané jej Synom. Mirjana nás pozvala ukázať správny 
vzťah ku kňazom – modliť sa za nich a nesúdiť ich a nekritizovať, ak sa nám niečo 
nepáči. Jedine modlitba im môže pomôcť, pretože v tomto svete je tak veľa súdu a 
kritiky a tak málo lásky. Aj Panna Mária si praje, aby nás poznali podľa lásky. Iba Boh 
nás môže súdiť. Ak stratíme úctu voči kňazom, postupne ju stratíme voči Cirkvi a 
nakoniec i voči samotnému Bohu. 

Po svedectve Mirjany  sa prítomným prihovorila Terka Gažiová zo spoločenstva 
Svetlo Máriino, podelila sa so svedectvom svojho života v Medžugorí a pozvala nás 
zapojiť sa do nepretržitej modlitby ruženca a pôstu za Máriine plány pokoja. 
Nasledovali tajomstvá slávnostného ruženca s posolstvami Panny Márie, ktoré sa 
predmodlievalo spoločenstvo Svetlo Máriino.  

Vyvrcholením stretnutia bola archijerejská liturgia, ktorej predsedal vladyka Ján 
Babjak. V kázni sa nám prihovoril Mons. Ján Orosch, ktorý nám priblížil históriu 
Mariánskej úcty na Slovensku. Stretnutie sa skončilo  adoráciou, ktorú viedol 
Mons. Stanislav Stolárik. 

Ďakujeme všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, všetkým, ktorí sme sa 
spoločne modlili za Slovensko. Vytrvajme v modlitbe. ☺







MEDŽUGORIE 2020
DUCHOVNÉ OBNOVY

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 

Seminár pôstu:        
20. – 25. septembra

Oznamy
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Drahı ́priatelia, vo svojich posolstvách nás Panna Mária často 
vyzýva, aby sme sa modlili a postili za svojich pastierov. Hovorı:́ 

"Modlite	sa	za	svojich	pastierov,	aby	vás	prostredníctvom	vášho	
pôstu	a	modlitby	mohli	v	láske	viesť."	(2/02/2013)	

"Modlite	sa	za	svätosť	svojich	pastierov,	aby	v	mene	môjho	Syna	
mohli	robiť	zázraky,	pretože	svätosť	robí	zázraky."	(2/05/2015)

	"Nedovoľte	zlu,	aby	zavládlo.	Znovu	opakujem,	len	s	vašimi	
pastiermi	moje	srdce	zvíťazí.	Nedovoľte	zlu,	aby	vás	oddelilo	od	
vašich	pastierov.	"	(2/09/2013)	

Chceme odpovedať na slová Panny Márie a pozvať Vás k 
nepretržitej modlitbe a pôstu za kňazov. Môžete si vybrať jeden deň v 
mesiaci, kedy budete obetovať modlitbu ruženca a pôst za kňazov vo 
vašej diecéze. 

Prihlásiť sa môžete vyplnenıḿ formulára, ktorý nájdete

na našej stránke: www.svetlomariino.com

Prıṕadné otázky Vám zodpovieme na mailovej adrese: 
modlitbazaknazov@gmail.com	

NEPRETRŽITÁ
MODLITBA	A	PÔST	ZA	KŇAZOV
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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; ozjímať 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;

„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" 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho 
koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjadrenia Cirkvi, ktorej 

sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko 
ostatné majú v tomto časopise hodnotu len ľudského svedectva.

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 Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! 
Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a 
povolené. Pri kopírovaní jednotlivých častí a ich 
použití v inom kontexte si redakcia časopisu 
vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu.

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!
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