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„Drahé deti, pozerám sa na 

vás a pozývam vás:

vráťte sa k Bohu, pretože on 

je láska a mňa z lásky poslal 

k vám, aby som vás viedla 

cestou obrátenia. Zanechajte 

hriech a zlo, rozhodnite sa 

pre svätosť a radosť zavládne, 

a vy budete mojimi vystretými 

rukami v tomto stratenom 

svete. Želám si, aby ste boli 

modlitbou a nádejou pre tých, 

ktorí nespoznali Boha lásky. 

Ďakujem vám, že ste prijali 

moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja,

25. mája 2021



     aprílovom posolstve nás 
Panna Mária povzbudzo-
vala a podnecovala v týchto 
časoch skúšky, ktoré všetci 
žijeme, na vieru v Pána. 
Sľubuje nám svoju blízkosť, 
príhovor a sprevádzanie na 
ceste svätosti. Ona svoju 
vieru žila pevne s nohami na 
zemi, vystavená skúškam, 
ale ostala Matkou viery a ná-
deje. Sama prešla našimi 
cestami, preto pozná naj-
istejšiu cestu do neba. 

V posolstve z tohto me-
siaca v Máriiných slovách 
počujeme ozvenu Božích 
slov, ktoré hovoril skrze 
prorokov svojmu národu, 
ktorý si vyvolil, pretože ho 
miloval večnou láskou. Ten 
Boží národ si ty, ja, my, 
každý z nás. Boh nás dnes 
volá a pozýva prostred-
níctvom matky svojho Syna 
Ježiša. Božie slovo je večné, 
nepremožiteľné. Božie slovo 
je naplnené Božím dychom 
a duchom, pretože je večné. 

V

Páter

Ljubo Kurtovič, OFM

Vráťte sa

     �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

 k Bohu

Panna Mária Božiemu slovu darovala svoje srdce i 
telo. Božie slovo sa vtelilo v jej materinskom lone, 
prebýva navždy medzi nami. Spomeňme si na to, čo 
Boh hovoril svojmu vyvolenému národu a čo dnes 
hovorí aj nám:

„Vráťte sa k tomu, od ktorého ste tak hlboko od-
padli, synovia Izraela“ (Iz 31, 6). „Vráťte sa, odbojní 
synovia, vyliečim vašu spurnosť. Pozri, my pri-
chádzame k tebe, veď ty si Pán, náš Boh!“ ( Jer 3, 22). 

„Ustavične k vám posielam rozličných svojich 
sluhov, prorokov, s odkazom: Odvráťte sa každý od 
svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechoďte za 
cudzími bohmi slúžiť im, tak budete bývať v krajine, 
ktorú som dal vám a vašim otcom, ale nenaklonili ste 
si sluch a nepočúvali ste ma“ ( Jer 35, 15). 

„Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k 
Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, 
trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie“ 
( Joel 2, 13). 

Boh je láska a keď volá, napomína, karhá svoj národ 
robí to z lásky. To nám potvrdzuje aj Panna Mária, 
ktorá celým srdcom túži po našom obrátení a 
skúsenosti Božej lásky. Boh stvoril všetko z lásky, 
pretože on je láska a milosrdenstvo. Z lásky nám 
posiela Pannu Máriu s túžbou, aby sme sa vrátili zo 
svojich nesprávnych ciest a hľadania života tam, kde 
ho niet. 

Stále sme zaťažení behaním za niečím, čo 
považujeme za najdôležitejšie. Preto sa nám zdá, že je 
dôležité mať dobré pracovné miesto, založiť si rodinu, 
mať zaistený život s veľa peniazmi. A keď to všetko 
máme a uskutočníme, máme pocit, že nám život 
pretiekol pomedzi prsty. Život si nemôžeme zaistiť 
žiadnou ľudskou silou ani materiálnymi pro-
striedkami. Istotu a lásku nám nemôžu poskytnúť ani 
ľudia, ktorí sú len smrteľné bytosti. 



Dnes môžeme vidieť, čo všetko sú ľudia ochotní 
urobiť, aby si získali pozornosť druhých ľudí. Pozornosť 
je dôležitá, aspoň si to myslíme. Väčšina ľudí svoju 
identitu zakladá na tom, čo robia a ako ich vidia druhí, a 
nie na tom, kým sú v Božích očiach. 

Panna Mária nás materinskými slovami pozýva a 
chce nás viesť cestou obrátenia, na ktorej si prehĺbime 
svoju vieru v Boha, ktorý nás miluje takých, akí sme. 
Každé vzdialenie sa od Božej lásky je hriech, ktorý nás 
vedie do záhuby a beznádeje. Človek má slobodu 
povedať NIE Božej láske. A láska sa nikdy nevnucuje, 
nenúti, ale sa daruje. 

Ak sa neotvárame Božej láske, náš život je neplodný. 
Bez Božej lásky a prehĺbenia svojho vzťahu s Bohom 
zakusujeme prázdnotu a nezmyselnosť. 

Panna Mária ako Matka túži a pozýva nás byť jej 
apoštolmi. Túži, aby sme boli jej vystretými rukami, 
pretože ona potrebuje naše ruky i srdcia, aby sa mohla 
dotknúť každého srdca tou milosťou, ktorou ju Boh 
obdaril a naplnil. 

Modlitba
Panna Mária, ty si plná milosti, plná Božej lásky. 

Ty si zakúsila tú lásku a nosíš ju vo svojom srdci s 
túžbou darovať ju každému ľudskému srdcu. Zvlášť 
ťa prosíme za všetky ľudské srdcia, najmä tie, ktoré 
sú ranené, srdcia, ktoré sú zatvorené, zúfalé a bez 
nádeje. Ty najlepšie poznáš a vidíš, ako na svadbe v 
Káne Galilejskej, čo i nám chýba. 

Ty prenikáš a vidíš materinským pohľadom i 
srdcom všetku našu prázdnotu, bludné cesty, 
ktorými chodíme, cesty, po ktorých sa túlame a na 
ktorých sa potkýname hľadajúc zmysel a pokoj, ale 
ho nenachádzame. Prihováraj sa, ty Matka, u 
svojho Syna, aby nás odvrátil z našich nesprávnych 
ciest, ak je potrebné aj krížom a ťažkosťami, pretože 
to bude pre našu spásu. 

Prosíme ťa za všetkých, ktorí tonú v ťažkých 
hriechoch a zle. Tebe, ó, Matka, obetujeme aj 
všetkých, ktorí trpia kvôli hriechom druhých. 
Potrebujeme tvoju pomoc, my, ktorí kráčame našimi 
pozemskými cestami, na ktorých i zakopneme, ale 
pozdvihni nás a poveď nás cestou obrátenia a 
svätosti. Amen. 
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    ozerám sa na vás“... 
začína svoje posolstvo 
Panna Mária. „Pre mňa sú 
počas zjavenia najkrajšie 
Máriine oči.“ Opisuje nám 
svoju skúsenosť zo stretnu-
tí s Pannou Máriou počas 
zjavení vizionár Jakub. 
„Keď sa pozerám do jej očí, 
vidím v nich toľko lásky 
a zároveň ju cítim vo svo-
jom srdci. Pohľad Panny 
Márie hovorí za všetko. I ja 
ako každý človek mám 
veľa otázok, ktoré by som 
sa jej rád opýtal, ale keď 
stojím pred ňou, tak sú tie 
otázky zbytočné. Vtedy 
mnohým veciam rozu-
miem jednoducho preto, že 
sa na ňu pozerám. Pohľa-
dom do očí Panny Márie 
dostanem odpovede na 
všetky otázky, ktoré som 
chcel položiť.“

„P

     �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      Terézia Gažiová

Pod týmto pohľadom sa nachádzame my všetci, 
všetky jej deti. Vizionári nám hovoria: „My 
nemáme privilégium, že vidíme Pannu Máriu, ona 
je matkou všetkých nás. Miluje nás rovnako, pozerá 
sa na nás všetkých rovnakou láskou“.

Jej láska hľadá našu lásku. Často nám opakuje, že 
sa chce pozerať našimi očami. Pomáhať druhým 
našimi rukami. Je to možné. Vidíme to na 
príkladoch tých, ktorí ju milujú. Vizionárka 
Mirjana hovorí o svojom stretnutí s pápežom 
Jánom Pavlom II.: „Nikdy nezabudnem na lásku, 
ktorá vyžarovala zo Svätého Otca. To čo som pri 
ňom cítila sa podobalo na to, čo cítim pri Panne 
Márii. Pozerať sa mu do očí bolo ako pozerať sa do 
jej očí“.

Dôverné priateľstvo s Pannou Máriou nás 
skutočne robí podobnými matke. Tak ako sa 
hovorí, povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti poviem, 
kto si. Mária nás volá k návratu k Bohu a to znamená 

Pod

 Máriiným

pohľadom
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návrat k láske. V jednom posolstve nám so slzami v očiach trikrát zopakovala: „ Boh je 
láska, Boh je láska, Boh je láska. “

A v inom nám hovorí: „Moje meno je láska. To je to, prečo som s vami tak veľa času, 
pretože ma k vám posiela veľká láska. Žiadam od vás to isté“ (2.3.2007). Mária nás  
svojou láskou prebúdza k životu, potrebuje nás. Zveruje nám misiu – milovať ako ona. 
Neúnavne nám pripomína, že to môžeme dosiahnuť, ak budeme žiť jej hlavné 
posolstvá: modliť sa srdcom každý deň ruženec, rozjímať a žiť Božie slovo, často 
prijímať Eucharistiu, postiť sa o chlebe a vode každú stredu a piatok, mesačne sa 
spovedať.  Dnes nám hovorí, že sme sa stratili. Rozhodnúť sa pre lásku znamená vždy 
byť nájdený a znovu byť na správnej ceste. Ježiš mohol všetko urobiť silou, ale vybral si 
cestu lásky, poučuje nás Mária. „S tou istou dobrotou a veľkodušnosťou zaobchádzajte 
s dušami, ktoré stretáte. Nech ich vaša láska obracia. Nech vám je vždy jediným 
prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo 
privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať.“

Sila Máriinej lásky sa prejavuje cez životy miliónov pútnikov z celého sveta, ktorí 
prešli Medžugorím a vo svojich domovoch šíria jej posolstvo nádeje tým, ktorí ešte 
nespoznali Božiu lásku. Buďme to i my celým srdcom, s vďačnosťou odpovedajme na 
Máriino volanie, buďme modlitbou a láskou ako ona. I my sme dôležití pri tom veľkom 
pláne, ktorý Boh riadi cez Medžugorie. Boh chce obrátiť celý svet a pozvať ho k spáse a 
na cestu k nemu, ktorý je počiatok aj koniec všetkého bytia.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme ti za 40 rokov prežitých pod tvojim 
milujúcim pohľadom prostredníctvom Márie. Otvárame ti svoje srdcia, 
Matka naša, dovoľujeme ti zahľadieť sa na nás, aby si nás  premenila 
svojou láskou a urobila podobnými tebe. Pomôž nám zanechať hriech 
a zaoberať sa láskou. Nech sa naplní prostredníctvom nás tvoj prísľub: 
„Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a láska zavládne 
svetom“.  Amen.
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návrat k láske. V jednom posolstve nám so slzami 
v očiach trikrát zopakovala: „ Boh je láska, Boh je 
láska, Boh je láska. “

A v inom nám hovorí: „Moje meno je láska. To je 
to, prečo som s vami tak veľa času, pretože ma k vám 
posiela veľ ká láska. Žiadam od vás to isté“ 
(2.3.2007). Mária nás  svojou láskou prebúdza k 
životu, potrebuje nás. Zveruje nám misiu – milovať 
ako ona. Neúnavne nám pripomína, že to môžeme 
dosiahnuť, ak budeme žiť jej hlavné posolstvá: 
modliť sa srdcom každý deň ruženec, rozjímať a žiť 
Božie slovo, často prijímať Eucharistiu, postiť sa o 
chlebe a vode každú stredu a piatok, mesačne sa 
spovedať.  Dnes nám hovorí, že sme sa stratili. 
Rozhodnúť sa pre lásku znamená vždy byť nájdený a 
znovu byť na správnej ceste. Ježiš mohol všetko 
urobiť silou, ale vybral si cestu lásky, poučuje nás 
Mária. „S tou istou dobrotou a veľkodušnosťou 
zaobchádzajte s dušami, ktoré stretáte. Nech ich 
vaša láska obracia. Nech vám je vždy jediným 
prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro 
všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba 
tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem 
pomáhať.“

Sila Máriinej lásky sa prejavuje cez životy 
miliónov pútnikov z celého sveta, ktorí prešli 
Medžugorím a vo svojich domovoch šíria jej 
posolstvo nádeje tým, ktorí ešte nespoznali Božiu 
lásku. Buďme to i my celým srdcom, s vďačnosťou 
odpovedajme na Mári ino volanie,  buďme 
modlitbou a láskou ako ona. I my sme dôležití pri 
tom veľkom pláne, ktorý Boh riadi cez Medžugorie. 
Boh chce obrátiť celý svet a pozvať ho k spáse a na 
cestu k nemu, ktorý je počiatok aj koniec všetkého 
bytia.

Modlitba: Nebeský Otče, 
ďakujeme ti za 40 rokov 
p r e ž i t ý c h  p o d  t v o j i m 
m i l u j ú c i m  p o h ľ a d o m 
prostredníctvom Márie. 
Otvárame ti svoje srdcia, 
Matka naša, dovoľujeme ti 
zahľadieť sa na nás, aby si 
n á s   p re m e ni l a  sv o jo u 
láskou a urobila podobnými 
tebe. Pomôž nám zanechať 
hriech a zaoberať sa láskou. 
N e c h  s a  n a p l n í 
prostredníctvom nás tvoj 
prísľub: „Modlitbou a vašou 
láskou sa vydá svet na lepšiu 
cestu a láska zavládne 
svetom“.  Amen.



buďte

rukami 
mojimi

„Dnes vás pozývam, aby ste boli 
mojimi vystretými rukami v tomto 
svete, ktorý Boha dáva na posledné 
miesto.“ (25.2.2005)

„Buďte mojimi vystretými rukami 
pre každé stvorenie, aby sa 
priblížilo Bohu lásky.“ (25.6.2009)

„Buďte mojimi vystretými rukami, 
rukami lásky pre všetkých tých, 
ktorí sa stratili, ktorí už nemajú
viac vieru a nádej.“ (25.11.2009)

„Modlite sa, aby ste boli
mojimi vystretými rukami
tomuto svetu, ktorý je
smädný po Bohu a
po pokoji.“
(25.12.2011)

     �●  Posolstvá na tému                      - 8 -



aše spoločné
modlitbové

stretnutie
sa uskutoční

v sobotu
05.06.2021.

Tento mesiac
sa budeme

modliť za tých,
ktorí sa

vzdialili od Boha
a žijú v ťažkých

hriechoch.
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Vďaka ti

za dar života!
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Modlitba
Bože, Stvoriteľ všetkých vecí, vďaka ti, že si 

stvoril život. Chválim ťa a velebím, že si ma 
z ničoho povolal, aby som bol! Dnes vedome 
prijímam dar života. Ty si ma stvoril v lone 
mojej matky. Buď zvelebený za dielo stvorenia! 
Požehnaj môjho otca i matku! Ďakujem ti aj za 
ich lásku, ktorou ma prijali a vychovali. 
Ďakujem ti, že si chcel, aby som sa ti podobal 
v láske. Vďaka ti, že si želáš, aby môj život bol 
obohatený tvojím životom.

Nebeský Otče, musím sa ti priznať, že život, 
ktorý si mi dal, nebral som vždy vážne. 
Priznávam sa, že som svoj život ničil tým, čo sa 
nazýva hriech. Často som dopustil, aby pýcha 
a sebectvo udusili vo mne dar lásky, alebo mu 
bránili rozvíjať ho. Ničil som svoj život aj tým, 
že som nevenoval dosť času svojej duši a svojmu 
duchu. Hrešil som proti svojmu životu, pretože 
som sa o telo staral viac, než o duchovné 
hodnoty: lásku, vieru, nádej, trpezlivosť, 
pokoru, vernosť. Viem, že tým som narúšal 
svoje priateľstvo s tebou, lebo som dostatočne 
nerozvíjal dary, ktoré si mi zveril. Bol som 
lenivý, preto mnohé milosti zostali nevyužité 
a mnohým príležitostiam rastu v dobre som 
zamedzil. Zostal som nevyspelý, nedokonalý, 
nezrelý a ty si chcel dokonalosť. Chcel si byť 
na mňa hrdý, ako je hrdý každý otec na svoje 
dieťa, ktoré sa vo všetkom podobá svojmu 
otcovi a matke.

Nevenoval som rovnakú starostlivosť telu 
i duchu, preto som zostal polovičným člove-

     reto hovorím a dos-
vedčujem v Pánovi: Už 
nežite, ako žijú poha-
nia, v márnosti svojho 
zmýšľania, so zatemne-
ným rozumom, odcud-
zení Božiemu životu 
pre nevedomosť, ktorá 
sa ich zmocnila, a pre 
zaslepenosť ich srdca. 
Oni otupeli a oddali sa 
necudnosti a nenásytne 
žiadostivo páchajú 
každú nečistotu. Vy ste 
sa tak o Kristovi neuči-
li, ak ste vôbec o ňom 
počuli a v ňom boli 
vyučení, ako je pravda 
v  Je ž i š o v i ,  ž e  m á t e 
odložiť starého človeka 
s predošlým spôsobom 
života, ktorý sa ženie za 
klamnými žiadosťami 
do skazy, a obnovovať 
sa duchovne premenou 
zmýšľania, obliecť si 
nového človeka, ktorý je 
stvorený podľa Boha 
v spravodlivosti a pra-
vej svätosti. (Ef  4, 17-24)

P



kom, tvojím nedokonalým obrazom v tomto svete. Prestal som rásť, preto 
nemôžem byť ani ozajstným svedkom tvojej lásky, milosrdenstva a 
odpustenia. Odpusť mi! 

Ľutujem, že som zneužil svoju slobodu, svoju schopnosť hovoriť, konať a 
spolupracovať s tebou. Odpusť mi, že ma zotročovali materiálne veci a že 
ma moje rozmary často vzďaľovali od teba a iných. Mnoho ráz som bol 
nazlostený a rozzúrený. Nesúhlasil som s inými a ani som sa nesnažil 
pochopiť ich. Odpusť mi, že som zneužíval tvoju dobrotu, a tým som sám 
seba trápil a ničil.

Dnes znova prijímam svoj život s vďačnosťou. Chcem vďačne 
spolupracovať s tvojou svätou vôľou. Kvôli svojej nezodpovednosti som 
zostal neplodným �govníkom, ale teraz celým svojím srdcom som sa 
rozhodol spolupracovať s tebou. Vďaka ti, že odpúšťaním mi otváraš 
možnosti nového začiatku a nového rastu. Vďaka ti, že aj na mne sa 
uskutočnia slová: „Ó šťastná vina,“ lebo zakúsim tvoju lásku a tvoje 
milosrdenstvo.

Zošli na mňa svojho Ducha. Nech ma vedie. Nech ma privedie 
k dokonalosti, do ktorej som sa mal rozvinúť podľa tvojej vôle. 

(Teraz mlčky skúmam konkrétne to, čo sa vzťahuje na môj život. Možno som 
sa ničil pijatikou, drogami, prejedaním sa, nadmernou prácu, nerovnováhou 
medzi starostlivosťou o telo i ducha... Takisto sa pýtam, či sa neporiadok do 
môjho života nevotrel kvôli samopašnému pohlavnému životu, ktorým som 
ohrozoval svoje citové dozrievanie a – zneužívajúc tento dar – stal som sa 
sebcom, ktorý myslí iba na svoje pôžitky...)

Teraz ma po tejto spovedi úplne uzdrav a urob spôsobilým pre 
spoluprácu s tebou. A môj život bude na slávu tebe a na úžitok ľuďom – 
mojim bratom. Nechcem zostať zakrpatenou rastinou v tvojej záhrade, 
ani neplodným �govníkom vo tvojom sade. Tým menej chcem byť burinou 
medzi ušľachtilými rastlinami. Chcem byť mestom postaveným na návrší. 
Chcem byť zapálenou lampou, ktorú postavia na svietnik, aby svietila 
všetkým. Chcem byť horčičným zrnkom, ktoré sa rozvíja a rastie, hoci je 
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také maličké. Chcem, aby si ma teraz mohol prijať ako zrelého a 
dôležitého spolupracovníka vo svojom kráľovstve. Vďaka ti, že si ma 
neodvrhol od svojej tváre a že mi dávaš novú príležitosť!

Očisti moje srdce od všetkých rán, ktoré zostali po hriechu a zle vo mne, 
aj od všetkých negatívnych pocitov, aby som mohol rásť a prinášať ovocie, 
ktoré je dôkazom, že žijem podľa Ducha. Nech toto stretnutie s tebou bude 
pre mňa novou jarou, aby vo mne všetko znova rozkvitalo a prinieslo 
úrodu! Nech je ako jarný dážď pre suchú zem, 
ako jarné slnko pre vymrznutú pôdu. Ako 
materský bozk, ktorý v dieťati prebudí to 
najlepšie a najšľachetnejšie, aby sa mohlo 
rozvíjať ako človek i ako kresťan. Mocou svojho 
Ducha skloň sa nad mojím neporiadkom a stvor 
vo mne ten prvotný poriadok, ktorý som stratil 
preto, lebo vo mne prebýval hriech. Povzbuď 
ma, aby som znova mohol kráčať s tebou! 
Pomôž mi pochopiť, že môj kresťanský život 
nespočíva v tom, aby som sa len chránil hriechu, 
ale aby som čo najviac napredoval vo svätosti a 
dobrote, ako si to ty, Otče, želáš.

Otče, teraz ťa prosím aj za kňaza, ktorému sa 
chcem vyspovedať. Pomôž mu, aby podľa tvojho 
želania pretvoril sám seba, nech ma jeho láska, 
viera a nádej, radosť a pokoj, trpezlivosť a 
dobrota, múdrosť i sila povzbudia, aby som sa 
zriekol každého osobného rozvratu a aby som 
neprestajne spolupracoval s tebou! Požehnaj 
môjho spovedníka, aby sa uplatnil v ľudskom i kňazskom poslaní! Naplň 
môjho spovedníka svojím Duchom, aby ma dobre viedol a v tvojom mene 
mi dal správne rady, našiel správne slová, ktoré ma povzbudia, aby som 
rástol a bol ti stále podobnejší. Daj mu silu a múdrosť, aby ma vedel 
upozorniť na to, čo vo mne nie je v poriadku, aby odteraz všetko bolo na 
tvoju chválu a slávu! Amen. 

Páter

Slavko Barbarič

(1946 - 2000)

Z knihy  Daj mi svoje
ranené srdce.

Spoveď: prečo a ako?

Svetlo Máriino      Jún 2021      - 13 -



Žĳem z toho, čo zažívam

tu v Medžugorí, a budem

z toho žiť aj naďalej

Plody Medžugoria v mojom živote   o Medžugoria som 
prvýkrát prišiel v máji 
1 9 9 7 .  B o l  s o m  ú p l n ý 
skeptik, podozrievavý, 
anonymný pútnik, len člen 
skupiny pútnikov. Vtedy 
s o m  n i č  v ý n i m o č n é 
n e v i d e l ,  n e v i d e l  s o m 
Pannu Máriu ani sa nič 
výnimočné nestalo. Ale to, 
čo som videl boli ľudia, 
viera, ktorá vyžarovala 
z ich tvárí ,  poslušnosť 
v uskutočňovaní Márii-
ných posolstiev: pozvanie 
k pôstu v stredy a piatky, 
kostol plný ľudí a obrovské 
rady na spoveď. A ja som 
len spovedal a spovedal... 
To bol pre mňa znak, že sa 
tu niečo deje. Keď som sa 
vrátil späť na Ukrajinu, 
s v o j m u  f a r á r o v i  s o m 
p o v e d a l ,  ž e  n a  t o m 
Medžugorí  predsa len 
niečo bude. A on hneď na to 
o mesiac v júni 1997 sám 
prišiel do Medžugoria. A 
potom mnohokrát pri-
chádzal do Medžugoria 
a m ed zit ý m  s a  st al  aj 
biskupom. 

D

     �●  Svedectvo                      

Po tejto skúsenosti som do Medžugoria prichádzal 
aspoň raz za rok. Prichádzam, pretože tu je moja 
Matka, ktorej prítomnosť tak silno teraz pociťujem. 
Musím sa priznať, že aj teraz mám v sebe istú 
pochybnosť, ale tá vnútorná radosť, sila, obnova 
môjho života a kňazského povolania mi dávajú 
istotu, že Mária je tu prítomná, napriek všetkému, čo 
môže Cirkev vyhlásiť ako o�ciálne 
stanovisko. Taktiež mi táto pochybnosť 
pomáha pochopiť iných, ktorí majú 
pochynosti. 

V roku 1998 som spoznal komunitu 
Svetlo Máriino a jej zakladateľ ku 
Teréziu Gažiovú, ktorá mi navrhla, aby 
som ju vzal na Ukrajinu a aby sme 
spoločne začali evanjelizáciu a šírenie medžu-
gorských posolstiev po vtedajších farnostiach. Tak 
sme prvýkrát prišli do Záporožia v juhovýchodnej 
Ukrajine, potom Donecka, najväčšieho mesta na 
východe Ukrajiny, v ktorom je teraz vojna, a obišli 
sem ešte niekoľko miest. Pamätám si, že najviac sa ma 
dotkol vzťah, postoj, aký mala Terka k tým ľuďom. 
Ona s rovnakou horlivosťou, rovnakým svedectvom 
hovorila k dvom ľuďom aj k tisícim. Spomínam si ako 
sme raz navštívili moju chorú farníčku v nemocnici. 
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z toho žiť aj naďalej

Plody Medžugoria v mojom živote

V izbe s ňou boli ešte 3 alebo 4 ľudia. 
Terka sa im tak prihovárala, akoby bol 
pred ňou zástup. Pre mňa to bol šok. 
Svojimi príchodmi do Medžugoria som 
spoznával ,  že sa tu naozaj  niečo 
odohráva, ale počúvaním týchto sve-
dectiev a svedectvom života sa vo mne 

p r e b ú d z a l a 
i s t o t a  v o 
všetkom. Žijem 
z toho, čo zaží-
vam tu v Me-
džugorí a bu-
dem z toho žiť 
aj naďalej. Boh 

mi do cesty stavia toľko ľudí, ktorí tu žijú 
v Máriinej blízkosti, ktorí povzbudzujú 
k dobru, takže aj to ma presviedča o tom, 
že sú tu dobré plody. Teraz slúžim vo 
farnosti, ktorej správcom je kňaz, ktorý 
svoje povolanie našiel v Medžugorí, 
takže spoločne žijeme medžugorskú 
duchovnosť a s veriacimi vytvárame 
duchovnú sieť modlitbových skupín. 

Obyvatelia východnej Ukrajiny, kde 

som slúžil na začiatku, nie sú veriaci. 
Z milióna obyvateľov by som povedal, 
že možno 2000 z nich bolo veriacich, a 
to všetkých vierovyznaní. Vtedy som sa 
pýtal: „Prečo som tu? Aký je zmysel 
môjho slúženia?“ A teraz viem, že vieru 
potrebuje každý človek, či už jeden 
alebo viac. Som kňazom a mojou 
povinnosťou je byť dobrým pastierom, 
ktorý dáva život za svoje ovce (tento verš 
bol aj mo�om pri mojej kňazskej 
vysviacke). A tento pastier zanecháva 99 
oviec kvôli jednej stratenej, to znamená, 
že aj ja mám tak robiť. Príchody do 
Medžugoria mi tiež pomohli pochopiť, 
že nemám žiadnu zásluhu na tom, že 
som sa narodil vo veriacom prostredí. Je 
to dar. Preto nie sú vinní ani tí ľudia, 
ktorí nemajú vieru, ktorí vyrástli bez 
náboženskej výchovy a príkladu. Mojím 
povolaním je preto prinášať im vieru. 
To to  s p o z n a n i e  j e  t i e ž  p l o d o m 
Medžugoria v mojom živote.

                       Otec Henryk, Ukrajina
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k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici
prostredníctvom Panny Márie

Drahí priatelia,

24. mája 2021
na sviatok Preblahoslavenej
Panny Márie, Matky Cirkvi

slávnostne ukončíme
našu  33-dňovú prípravu

k zasväteniu sa.

Ďakujme Pánovi za všetky
zázraky a milosti, ktoré nám

daroval na príhovor
Panny Márie.

Viac informácií nájdete
na našej stránke:

www.svetlomariino.sk
16

33-DŇOVÁ PRÍPRAVA

         rahí priatelia, pozývame vás k spoločnej 
modlitbe novény k Panne Márii ako poďako-
vanie za všetky milosti, ktoré sme prijali 
prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším. 

Novénu sa začíname modliť spoločne s 
farnosťou Medžugorie . Počas 15. júna 2021
novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí, 
vystupovať každý deň na Podbrdo a takto sa 
v modlitbe spájať spolu s vami. 

     �●  Oznamy                      

N O V É N A

K 40. VÝROČIU ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ

D



Novéna pozostáva z modlitby ruženca, 
a to na tieto úmysly:

  – modlime sa za vizionárov.1. deň
2. deň – modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo 
farnosti Medžugorie.
3. deň – modlime sa za veriacich farnosti 
Medžugorie.
4. deň – modlime sa za zodpovedných v Cirkvi.
5. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, 
ktorí boli v Medžugorí.
6. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, 
ktorí prídu do Medžugoria.
7. deň – modlime sa za uskutočnenie všetkých 
plánov, ktoré má Boh prostredníctvom 
Medžugoria.
8. deň – modlime sa za všetky modlitbové 
skupiny a centrá vo svete, ktoré sú spojené 
s Medžugorím.
9. deň – modlime sa na úmysly Kráľovnej 
pokoja.
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     �●  Oznamy                      
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Mladifest
Medzinárodný festival mladých v Medžugorí

Téma: “Čo dobré mám robiť?“ (Mt 19, 16)
Čakáme vás v Medžugorí. Taktiež bude možnosť priameho prenosu. 

Program festivalu uverejníme čoskoro. 

                                     Zdroj: www.radio-medjugorje.com

32. Mladifest sa uskutoční od 1. do 6. augusta 2021



VYBERTE SI JEDEN DEŇ

V MESIACI,

KEDY SA BUDETE

POČAS JEDNÉHO ROKA

MODLIŤ A POSTIŤ

ZA KŇAZOV A NOVÉ

DUCHOVNÉ POVOLANIA

NA SLOVENSKU

   "Modlite sa za svojich pastierov,

aby vás prostredníctvom vášho pôstu

a modlitby mohli v láske viesť."
                             (02.02.2013)

ODM L ITÁT BI AŽ  R A

T  E P

R Ô

P SE T

N

www.zaknazov.sk
Viac informácií nájdete na našej stránke:
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SVETLO
MÁRIINO

Spoločenstvo SVETLO MÁRIINO – súkromné 
združenie veriacich. Členovia chcú 
nasledovaním života Panny Márie prinášať 
Svetlo – Ježiša súčasnému svetu, odliť sa a 
obetovať za uskutočnenie Božích plánov 
spásy skrze Pannu Máriu v tejto dobe. 
              Viac informácií: www.svetlomariino.sk

MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVÁ – zvyčajne sa 
stretávajú raz týždenne na modlitbe ruženca 
na úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, 
rozjímajú nad Božím slovom, zasväcujú sa 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.



Ak máte záujem �nančne podporiť
činnosť spoločenstva 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!

SPOLOČENSTVO SVETLO 

MÁRIINO – súkromné združenie 

veriacich. Členovia chcú 

nasledovaním života Panny 

Márie prinášať Svetlo – Ježiša 

súčasnému svetu, modliť sa a 

obetovať za uskutočnenie Božích 

plánov spásy skrze Pannu Máriu 

v tejto dobe. Viac informácií: 

www.svetlomariino.sk

MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVÁ – 

zvyčajne sa stretávajú raz 

týždenne na modlitbe ruženca na 

úmysly Panny Márie, za potreby 

blížnych, rozjímajú nad Božím 

slovom, zasväcujú

sa Nepoškvrnenému Srdcu

Panny Márie.

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. 

Prinášať Ježiša – svetlo Máriino

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.
Kontaktujte nás na adrese: gospa3@gmail.com

Ak máte záujem finančne

podporiť činnosť spoločenstva
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!

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. 
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