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„DDDDrahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je vám modlitba ako 

semiačko, ktoré vkladáte do môjho srdca a ktoré odovzdávam za vás môjmu 
Synovi Ježišovi za spásu vašich duší. Želám si, milé deti, aby sa každý z vás 
zaľúbil do večného života, ktorý je vaša budúcnosť a aby vám všetky 
pozemské veci pomáhali, aby ste sa priblížili Bohu Stvoriteľovi. Som s vami 
tak dlho, pretože ste na nesprávnej ceste. Len s mojou pomocou, milé deti, 
otvoríte oči. Je veľa tých, ktorí tým, že žijú moje posolstvá, chápu, že sú na 
ceste svätosti ku večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie."  
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Pre človeka je najväčšou 

úlohou objaviť cestu do 

vlastného srdca. 

ÚVAHA PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

NECH VÁM MODLITBA BUDE AKO SEMIA ČKO  

Blahoslavená Panna Mária nám i týmto posolstvom s dôverou otvára svoje 
materinské srdce, skrze ktoré nám Boh dáva svoju milosť počas všetkých 
rokov zjavení. Ako mnoho iných, aj toto posolstvo začína Panna Mária 
pozvaním k modlitbe. Týmto pozvaním v nás chce Matka Mária prebudiť 
najhlbšie túžby po Bohu, ktoré sú ukryté v našom srdci. Dnes sa hovorí 
o kríze modlitby, ale takisto sa hovorí o hlade po modlitbe a skúsenosti Boha 
prostredníctvom modlitby. Človek nemôže žiť bez modlitby, tak ako nemôže žiť 
bez vzduchu.  

Každý človek prijal od Stvoriteľa orgán, ktorý je v ňom miestom modlitby. 
Obraz stvorenia nám hovorí, ako Boh stvoril človeka, vdýchnuc mu svoj dych 
života (Gen 2,7). Boží dych života v nás je prameňom modlitby. Orgán 
a miesto, kde sa odohráva modlitba, je naše srdce. Ale v každodennom živote 

ostáva obyčajne skryté. Ledva sa preberie 
k vedomiu. Žijeme neustále ponorení do 
vonkajších udalostí, strácame sa v dojmoch 
a pocitoch, vo všetkom tom, čo sa nám páči 
alebo protiví. Ježiš nám často vyčítal: vaše 
srdce je slepé, otupené, zatvorené (Mk 8,17). 

Je ťarbavé, nechápavé (Lk 24,25), plné tmy. Usadilo sa v pôžitkoch 
a starostiach (Mt 13,15). Je potrebné ho obrezať. Pre človeka je najväčšou 
úlohou objaviť cestu do vlastného srdca. Sme pútnici, ktorí hľadajú svoje 
srdce, svoje najhlbšie bytie. Tu k nám Boh prehovára a odtiaľ i my môžeme 
hovoriť k druhým ľuďom. Ešte sme nedosiahli cieľ; nachádzame sa na ceste 
k nemu. V našom srdci sa ukrýva zázračný svet, ktorý sa oplatí dobývať. 

„Nech je vám modlitba ako semiačko, ktoré vkladáte do môjho srdca a ktoré 
odovzdám za vás môjmu Synovi Ježišovi za spásu vašich duší.“ 

Modlitba je ako semiačko. Sejúc modlitbu žijeme vo viere a nádeji, že žatva 
bude bohatá. Rozsievač, ktorý seje semeno, žije vo viere, že prinesie úrodu. 
Semeno, ktoré padne do dobrej zeme určite úrodu 
prinesie. Ak svoju modlitbu vložíme do srdca našej 
nebeskej Matky, môžeme si byť istí, že úrodu prinesie. 
Máriino srdce je cesta našej modlitby k Bohu. Je 
prameňom všetkých darov, milostí a požehnania pre 
všetkých, ktorí ju milujú ako Matku a nábožne 
uctievajú jej Nepoškvrnené Srdce. Všetky modlitby, 
ktoré sú predkladané Bohu, všetka sláva, česť 
a poklona, ktorú mu preukazujeme, potrebujú prejsť 
cez N ajsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie, aby boli prijaté nebeským Otcom. Svätí 
svoje modlitby vkladali do Máriinho Srdca, ktoré je 
zlatou kadidelnicou, pretože pochopili, že Boh ich 
modlitby spojené s Máriinými prijíma radšej a stávajú 
sa účinnejšími. Preto je potrebné, aby sme svoje srdce 
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odovzdali Panne Márii a úpenlivo ju prosili, aby prevzala úplnú moc v našom 
srdci, odovzdala a obetovala nás Ježišovi, a tak pretvorila naše srdcia podľa 
Srdca svojho Syna Ježiša Krista.  

Svätý Ľudovít M. G. z Montfortu hovoril: „Nesmieme si preto myslieť, ako to 
robia niektorí klamlivo osvietení, že Mária je nám – tým, že je len stvorenie – 
zábranou pri zjednotení so Stvoriteľom. Nie je to viac Mária, ktorá žije, ale sám 
Ježiš Kristus, Boh sám, ktorý žije v Márii. Mária je stvorená len pre Boha. Preto 
je ďaleko od toho, aby zadržala nejakú dušu pre seba. Ona ich vrhá  Bohu 
a zjednocuje ich s Ním o toľko dokonalejšie, o koľko dokonalejšie sa tá duša 
zjednocuje s Ňou.“  

Môže sa nám zdať, že Panna Mária sa príliš dlho zjavuje. Nám sa to zdá 
predlho, ale jej nie. V prvých rokoch zjavení sa vizionári pri zjavení opýtali 
Panny Márie:  „Prečo si tak dlho s nami?“ Ona odpovedala: „Či ma už máte 
dosť, nudím vás?“ Odvtedy sa jej už viac nepýtali. V tomto posolstve nám 
hovorí: „Ja som s vami tak dlho, pretože ste na nesprávnej ceste.“ Ale tak isto 
hovorí: „Veľa je tých, ktorí žijúc moje posolstvá chápu, že sú na ceste svätosti do 
večnosti.“ Všetci by sme najradšej patrili k tým druhým, ktorí žijú jej posolstvá. 
Ale nikdy si nesmieme byť priveľmi istý, pretože by sme mohli veľmi ľahko 
zaspať. Potrebujeme mať v sebe stále akúsi pozitívnu napätosť, ktorá nás udrží 
v bdelosti.  Vždy by sme mali mať v srdci modlitbu žalmistu: „Skúmaj ma, 
Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem 
bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.“ (Ž 139, 23-24).  

Nech nám Blahoslavená Panna Mária svojím príhovorom otvorí oči, aby 
sme vedeli využívať pozemské dobrá, získajúc dobrá nebeské.  

Modlime sa: Blahoslavená Panna Mária, 
Kráľovná Pokoja, Matka n aša, prosíme ťa, nevzdávaj 
sa nás ani vtedy, keď sa my vzdáme teba i seba. 
Svojím Nepoškvrneným Srdcom otvor naše srdcia, 
aby sme mohli vidieť pravdu o nás; pravdu, ktorá 
sa nám dáva spoznať jedine v tvojom Synovi, 
Ježišovi Kristovi. Panna Mária, ty prichádzaš zo 
slávy a večnosti k nám, ktorí sme ešte na ceste, 
pomôž nám zaľúbiť sa do večného života. Nauč nás 
využívať pozemské veci s pohľadom upretým na 
Pána. Matka Mária, ty si prešla touto zemou, žijúc 
život podobný nášmu životu, a preto nám najlepšie 
môžeš pomôcť. Pomôž nám zostať na Božej ceste. 
Zvlášť ťa prosíme, aby sa ľudský život uctieval od 
počatia do prirodzenej smrti. Otvor oči všetkým 
ľuďom, aby v každom počatom živote spoznali 
Stvoriteľov dar a jeho  lásku. Amen.    

 

páter Ljubo Kurtović 



Hlas        Medžugoria 4 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

Počúvajúc ozvenu dnešného posolstva, radujem sa prísľubu spoločnej modlitby s 
Máriou. Môžeme si predstaviť - každé naše Zdravas´ Mária je malé semiačko, ktoré 
vkladáme s dôverou Márii do srdca a ona priam letí, aby predniesla našu modlitbu 
pred nebeský trón. Môže sa nám zdať, že naša modlitba je nedokonalá. Ona však vie, 
ako ju najlepšie predložiť svojmu Synovi, aby bolo všetko v poriadku. Mária je dobrá 
mama, vie čo je pre deti najlepšie - naša spása. Od nás očakáva iba jedno, aby sme 
jej dôverovali ako matke. 

Ak Jej s dôverou hneď ráno 
odovzdávame svoje srdce, ona nás povedie 
po celý deň. „Aj dnes vás pozývam, aby ste 
svoj život zasvätili s láskou mne, aby som 
vás mohla s láskou viesť. Milujem vás, drahé 
deti, zvláštnou láskou a chcem vás všetkých 
doviesť do neba k Bohu. Chcem, aby ste 
pochopili, že tento život je krátky v 
porovnaním s tým v nebi. Preto, drahé deti, 
znovu sa dnes rozhodnite pre Boha. Iba tak 
vám budem môcť ukázať, ako veľmi vás 
milujem a ako veľmi si želám, aby ste sa 
spasili všetci a boli so mnou v nebi.“- 
povedala v posolstve 27.11.1986. 

Veľa krát sme na stránkach nášho 
malého časopisu, ktorým sa chceme vždy spoločne povzbudiť, písali o Máriiných 
hlavných posolstvách. Zopakujme si ich i teraz: modlitba srdcom, Eucharistia, denne 
rozjímanie a úsilie žiť Evanjelium, mesačná svätá spoveď, pôst, milovať, odpúšťať. 
Dennodenne sa úprimne snažme s Máriou o svätosť života. Ona je nám nablízku, 
chce nám pomôcť. 

Pred očami máme svedectvo života Jana Pavla II., ktorý nám svojim životom 
ukázal, kam nás privedie odovzdanie sa Panne Márii, modlitba s Ňou. Nedávno som 
čítala v časopise La Croix svedectvo jeho šéfredaktora. Prišiel na audienciu k sv. 
Otcovi Jánovi Pavlovi II., aby mu predstavil špeciálne číslo tohto časopisu pri 
príležitosti 25.vyročia jeho pontifikátu. V jeho mysli bola jedna jediná otázka: Prečo je 
ešte pápežom ? K čomu to slúži, keď je starý, chorý; prečo nenechá miesto niekomu 
inému, mladšiemu? V ten deň Ján Pavol II. iba s veľkou s námahou niečo povedal. To 
ešte viac zosilnelo jeho pochybnosti. Ako šéfredaktor časopisu La Croix  mal právo 
priblížiť sa a odovzdať toto špeciálne číslo priamo sv. Otcovi. Nič zvláštne sa neudialo. 
Sv. Otec na neho jednoducho pozrel, o čom on vydal svoje svedectvo, hovoriac: Pre 

tento pohľad, pre jeho pohľad prosím Boha, aby žil 
čo najdlhšie. Aj keď nebude schopný slúžiť sv. 
omšu, nebude schopný hovoriť, no kým bude mať 
tento pohľad, prosím Boha, aby zostal s nami. 
Skrze pohľad sv. Otca sa vo mne niečo udialo. Niečo 
ako zoslanie Ducha Svätého. Bolo to veľmi silné.Môj 
život sa začal meniť... 

Pozerajúc na veľkých svätých milujúcich Máriu, učme sa od nich. My všetci 
môžeme v Máriinej škole zakusovať veľké a neočakávané veci. Staneme sa jej 
maličkým - veľkým svetlom, ktoré prináša tomuto svetu. Ona nám hovorí: „Iba s 

... Ona prostredníctvom 

tých, ktorí sa Jej zasvätili, 

môže otvárať oči druhým, 

aby spoznali Ježiša. 
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mojou pomocou môžete otvoriť oči“ ... a Ona prostredníctvom tých, ktorí sa Jej 
zasvätili môže otvárať oči druhým, aby spoznali Ježiša. 

Je veľa našich blížnych, ktorí nemajú správne poznanie, zablúdili vo falošnom 
lesku pozemských vecí. Sme zodpovední za dar viery, za dar života. Lebo aký bude 
náš život, takí budú i ľudia okolo nás. 

Pracujme zodpovednejšie na svojich srdciach, aby boli čoraz svetlejšími a 
pripravenejšími darovať sa druhým. Zotrvávajme na spoločnej modlitbe s Máriou v 
našich rodinách, spoločenstvách. Buďme jej svetlom. Denne vás na tomto milostivom 
mieste odovzdávame Panne Márii. Priviňme sa k jej Nepoškvrnenému srdcu. V ňom 
kráčajme bezpečnou cestou k večnému životu. 

Terézia Gažiová 
 

* * * 
 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu 7.2.2009. 

V tento mesiac sa budeme modliť, aby v ľudských srdciach 
rástla úcta a vďačnosť za dar života. 

* * *    

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane 2.2.2009Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane 2.2.2009Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane 2.2.2009Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane 2.2.2009    
 

““““Drahé deti! Materinským srdcom vám chcem dnes pripomenúť, lepšie povedané 
upozorniť vás na nesmiernu Božiu lásku a trpezlivosť, ktoré z nej vychádzajú. 
Váš Otec ma posiela a čaká. Čaká na vaše otvorené srdcia pripravené pre jeho 

diela. Čaká na vaše srdcia zjednotené v kresťanskej láske a milosrdenstve 
v duchu môjho Syna. Nestrácajte čas milé deti, pretože nie ste jeho pánmi. 

Ďakujem vám.“ 

 

Metropolita Cyril nový patriarcha ruskej 
pravoslávnej cirkvi  

Moskva/Vatikán. Novým patriarchom ruskej pravoslávnej 
cirkvi sa stal metropolita Smolenska a Kaliningrada, Cyril. 
Veľkou väčšinou hlasov ho 27.1.2009 zvolila synoda tejto 
cirkvi zhromaždená v Moskve. Cyril – Vladimír Gunďajev, je 
prvý ruský patriarcha zvolený v postkomunistickom Rusku. 
Jeho predchodca Alexej II., který zomrel 5. decembra 2008, 
nastúpil do úradu ešte pred rozpadnutím sa Sovietského 
Zväzu v roku 1990. 62 ročný Cyril je 16. patriarchom ruskej 
cirkvi... 

(www.radiovaticana.cz) 
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...Len v modlitbe budete blízko mne a môjmu Synovi a spoznáte aký krátky je tento život. 
Vo vašom srdci sa narodí túžba po nebi. Radosť zavládne vo vašom srdci a modlitba 

potečie ako rieka. Vo vašich slovách bude len chvála Bohu zato, že vás stvoril a túžba po 
svätosti sa vám stane skutočnosťou... 25.8.2006. 

... Nezabúdajte, že ste pútnici na tejto zemi a že veci vám môžu dať malé radosti, 
avšak prostredníctvom môjho Syna je vám darovaný večný život. Preto som s vami, aby 

som vás viedla k tomu, za čím túži vaše srdce... 25.12.2007 

.....Ja vás, drahé deti, pozývam k životu a k premene všetkého, čo je vo vás záporné, 
aby sa všetko obrátilo na kladné a na život. Drahé deti, som s vami a chcem každému 
z vás pomôcť, aby prežíval a svojím životom dokazoval radostné posolstvo. Som tu, 
drahé deti, aby som vám pomáhala a aby som vás priviedla do neba. V nebi je radosť, 

ktorú už teraz môžete prežívať... 
25.5.1991 

...Milé deti, nezabudnite, že váš život 
je pominuteľný ako jarný kvietok, ktorý 
je dnes nádherný a zajtra ho už niet. 

Preto sa modlite tak, aby vaša modlitba i 
vaša odovzdanosť Bohu ukazovali iným smer. Potom vaše svedectvo nebude mať cenu iba 

pre vás, ale pre celú večnosť... 25.3.1988 

...Milé deti, prežívajte s radosťou posolstvo evanjelia, ktoré vám opakujem od toho 
času, čo som s vami. Milé deti, som vaša matka a prajem vám, aby ste odhalili Boha 

lásky a Boha pokoja. Neželám si, aby váš život bol smutný, ale aby sa v radosti napĺňal 
pre večnosť podľa evanjelia. Iba tak bude mať váš život zmysel. Ďakujem vám, že ste 

prijali moje pozvanie. 25.12.1996 

...Milé deti, v tomto čase sa osobitným spôsobom modlím pred Bohom, aby vám 
daroval dar viery. Len vo viere objavíte radosť z daru života, ktorý vám Boh daroval. 
Vaše srdce bude s radosťou myslieť na večnosť. Som s vami a milujem vás nežnou 

láskou... 25.11.2005 

...Dnes mi Pán dovolil, aby som vám znovu povedala, že žijete v milostivom čase. 
Neuvedomujete si, milé deti, že Boh vám dáva veľkú príležitosť, aby ste sa obrátili a 
žili v pokoji a láske. Ste tak slepí a naviazaní na pozemské veci a myslíte na pozemský 

život. Boh ma poslal, aby som vás viedla k večnému životu. Ja, milé deti, nie som 
unavená, hoci vidím vaše srdcia oťažené a unavené zo všetkého toho, čo je milosť a 

dar. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.  25.10.2006 
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 Prežívajúc, že som Božia dcéra... 

Medžugorie – pôst, modlitba, mlčanie...  Čo je to? Pokus pozrieť sa do svojho vnútra. 
Nanovo pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

Slová možno vyslovovať naprázdno, a pritom vôbec Slovo nepočuť. Chodiac takto 
dookola v začarovanom kruhu je veľmi ťažké nájsť začiatok a koniec. Videla som len 
koniec –  ten hriech a  chyby, do ktorých som stále padala; scenár sa opakoval. 
Vyspovedala som sa, znova padla, objavila hriech,  vyspovedala som sa… To bolo to, čo je 
vidno, čo je na povrchu. 

Opäť v Medžugorí. Znova, ďalšia spoveď. Čo je to? Pokus pozrieť sa do hĺbky 
problému. Ukázalo sa, že príčina je absolútne neprijatie seba: ako človeka, ktorý má také 
a také správanie, charakter, zovňajšok, skutky, myšlienky, túžby, sny. Ba ešte hlbšie: 
neprijatie samej seba ako ženy, budúcej matky, v minulosti dcéry.  

 Pochopila som, že „neláska“ k sebe je hriech, pretože práve ona bola príčinou 
mojich chýb. Neprijímali ma ani ľudia okolo: moji učitelia, kamaráti, milovaní...  

Duchovné cvičenia – to je určite vhĺbenie sa, v istom zmysle „cestovanie“ do 
vlastného vnútra.  

 Kde sa rodí neláska? Aby som to spoznala, 
musela som sa vybrať veľmi ďaleko – do času, 
kedy som sa narodila a otec zanechal rodinu. 
Chápala som, že som toho dôvodom?  Nie. Vedela 
som to? Nie. No aj napriek tomu to bolo vo mne 
celý život.  Myslím, že pre človeka - dieťa –je 
pôvodne určené odpovedať láskou na lásku Boha - 
Otca. Ale v detstve sa často všetko odohráva 
naopak. A ja som odpovedala na nelásku neláskou... 
Keď človek začína chápať, cítiť a vidieť, že na 
počiatku všetkého bola Láska Boha - Otca – 
všetko v živote sa mu prevráti na ruby.  
Prežívajúc, že som Božia dcéra, vďaka Matke 
Márii – vraciam sa k Otcovi.  A odpovedám na jeho 
lásku láskou. Zároveň ju i prijímam. Aj ďakujem. 
“Už dávno nič nehovorím, a len sa dotýkam zvuku. 

A keď potrebujem niečo vedieť – horím, vlievajúc ticho v Božiu ruku…”  

Vraciam sa do Medžugoria. Robím chyby, určite, ale už v inom. Už to nie je viac 
uzavretý kruh. Je to priamka. Teraz jasne vidím, že najväčšou prekážkou pre mňa bolo 
moje želanie zachrániť sa od hriechu, získať lásku vlastného otca, ľudí okolo, zmeniť sa 
vtedy, keď skutočným nepomenovaným želaním zostávala snaha prísť k Bohu. Veď čo by 
bolo, ak by som to všetko mala, z detstva alebo teraz, a Lásku Boha by som nespoznala? 

 
Nataša, Sankt Peterburg 
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ZMYSEL ŽIVOTA... 
 

Položili ste si niekedy otázku: „Aký je zmysel môjho života? Prečo ma Boh 
stvoril ako ženu? Prečo ma Boh stvoril ako muža? Aký zmysel má moje telo? Aké 

je moje miesto v tomto svete? Aký je rozdiel medzi manželstvom a zasväteným 
životom? Ako môžem rozpoznať svoje povolanie? Ako nájsť pravé šťastie?“ 

Zdá sa, akoby kultúra okolo nás ponúkala ´recept´ na všetko. Ak chceš byť 
šťastný, kúp si toto! Rob čo chceš! Buď slobodný! ...“. Mnohokrát sa zdá, akoby 

iba  ľudia, ktorí sú mladí, dobre vyzerajúci, „slobodní“, zdraví, tí, ktorí                  
majú peniaze a skúsenosť so všetkým boli práve tí, ktorí vedú zmysluplný život! 
Môžu robiť              čokoľvek (dokonca rozhodovať nad životom alebo smrťou inej 

ľudskej bytosti – potrat, eutanázia). 

A čo zvyšok ľudstva? Nenarodené bábätká, deti, starší 
ľudia, postihnutí alebo chorí? Je ich život menej 

dôležitý? Je život iba  náhoda alebo existuje nádherný 
plán ukrývajúci sa za každým ľudským životom, 

dokonca životom nenarodených detí? 

V sérii úvah sa budeme snažiť    
spoločne  hľadať odpovede na  
tieto otázky, odkrývajúc krásu  
každého ľudského života.  

Zmysel ženskosti a mužskosti,  
 Podľa Božieho  plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jana Prudka 
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Slavko Barbarić OFM 

„V ŠKOLE LÁSKY“ 

Prečo si taká krásna? 

 

 

Prečo si taká krásna? 

Jelena Vasilj, dievča s mystickou 
skúsenosťou vnútorného rozhovoru, 
bola celá udivená krásou Matky, ktorú 
jej bolo dovolené zakúsiť. Celá 
rozradostená a nadchnutá, položila 
otázku, ktorú by dalo matke každé 
dieťa: „Panna Mária, prečo si taká 
krásna?“  

Panna Mária s ľahkým úsmevom na 
tvári povedala: „Som krásna, pretože 
milujem. Ak chcete byť krásni, milujte!“  

Každé ľudské srdce bez výnimky 
túži po kráse. Krása ho robí šťastným, 
upokojuje, zušľachťuje, zdokonaľuje 
a napĺňa plnosťou života. Krása ľudské 
srdce buduje, práve ako zlo, ktoré ho 

ničí, lebo sa krásy bojí; ľudské srdce 
túži po láske.  

 To je hlavnou príčinou, prečo 
svet neúnavne hľadá krásu. Celkom 
určite tu však nejde len o vonkajšiu 
krásu, ale o niečo oveľa hlbšie. Ide 
o krásu, ktorá sa zjavuje v materinskej, 
otcovskej, sesterskej, detinskej, 
priateľskej láske. Ide taktiež o krásu 
medziľudských vzťahov, o krásu 
spoločenstva a krásu stvorení 
a ľudských tvorov.  

 Uvedomme si, že pre materinskú 
lásku neexistujú škaredé deti, ktoré by 
mali byť odsunuté nabok. Všetky deti 
sú pekné. Každé dieťa prijíma svoju 
matku ako tú najkrajšiu. Je tomu 
skutočne tak. A pre každú matku je jej 
dieťa to najkrajšie. Každé ľudské 
stvorenie je pekné, pretože je dieťaťom, 
i keď odrastie.  

Práve preto sú všetci ľudia pekní 
a hodní lásky! 

Sami o sebe sme teda krásni 
a rovnako i tí druhí! 

No práve preto sa pred nás 
predkladá otázka: Prečo potom existuje 
toľko nešťastných ľudí a mnoho 
podmienok k tomu, aby sme prijali 
druhého, keď je jasné a očividné, že 
sme jedni pre druhých krásni a  jedni 
s druhými šťastní?!  

Ako odpoveď sa nám ponúka náš 
vzťah a túžba po láske. Ani roky, ani 
staroba, ani choroba, ani nič na tomto 
svete nemôže ohroziť našu krásu. Pekní 
sme preto, lebo sme milované deti 
najkrajšej Matky. Zo dňa na deň sa 
budú druhí pre nás stávať a i my pre 
nich krajšími do takej miery, do akej 
bude dozrievať naša láska.  
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ŠTRNÁSTY MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE 
KŇAZOV 

 

Štrnásty medzinárodný seminár pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí  
od 29. 6. do 4. júla 2009.  

 
Téma seminára: 

 
«Vy ste moji priatelia... (Jn 15,14)» 

 
PROGRAM SEMINÁRA 

29. júna 2009, pondelok 
13.00 - 18.00      Prihlásenie účastníkov (Nová hala) 
18.00                 ZAČIATOK SEMINÁRA    

Modlitba ruženca, sv. omša, 
Modlitba za uzdravenie a slávnostné 
tajomstvá ruženca 

30. júna 2009, utorok 
  8.30  Ranné chvály v latinskom jazyku, 
adorácia 
  9.00  Prednáška, modlitba 
12.00         Prestávka (Tichá adorácia) 
15.30  Prednáška, modlitba 
18.00  Večerný program (ruženec, sv. omša, 

modlitba za uzdravenie, slávnostný 
ruženec) 

 
 1. júla 2009, streda 
 8.30   Ranné chvály v latinskom jazyku, adorácia 
 9.00   Prednáška, modlitba 
12.00  Prestávka (Tichá adorácia) 
15.30  Prednáška, modlitba 
18.00  Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, slávnostný  
  ruženec) 
22.00  Adorácia 
 
 2. júla 2009, štvrtok 
  6.00  Ruženec na Vrchu zjavenia 
  9.30  Prednáška, modlitba 
12.00  Prestávka (Tichá adorácia) 
15.30           Prednáška, modlitba  
18.00  Večerný program (ruženec, sv. omša, adorácia) 
 
 3. júla 2009, piatok 
  6.00  Krížová cesta na Križevci , sv. spoveď 
15.30  Prednáška, modlitba 
18.00  Večerný program (ruženec, sv. omša, poklona Pánovmu krížu) 
 
  4. júla 2009, sobota 
  8.30  Odchod k hrobu P. Slavka Barbarića, modlitba 
  9.00  Skúsenosti, svedectvá 
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UKONČENIE STRETNUTIA SV. OMŠOU O 12. HODINE 
Koordinátorom stretnutia je p. Miljenko Šteko. 

 
Prednášateľom na seminári je P. Ante Vučković, OFM. Narodil sa v r. 1958 v Sinj 
ako prvé dieťa v početnej rodine. Je členom františkánskej provincie Najsvätejšieho 
Spasiteľa so sídlom v Splite. Seminár a klasické gymnázium ukončil  v Sinji, teológiu 
v Makarskej a Záhrebe. Za kňaza bol vysvätený v r. 1983. Po kaplánskej službe 
v Metkoviči a Mníchove študoval filozofiu v Mníchove a v Ríme, kde získal doktorát na 
tému Dimenzie načúvania od Martina Heideggera. Filozofiu prednášal na Pápežskej 
Univerzite Antonianum v Ríme a Františkánskom teologickom inštitúte v Makarskej. 
V súčasnosti prednáša na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Splite, v rámci 
ktorej prednáša aj na Filozofickej fakulte. Vedie duchovné cvičenia, semináre 
a duchovné obnovy. Je duchovným sprievodcom a poradcom. Vydal niekoľko kníh. 
Publikuje vo vedeckých a populárnych časopisoch.  

 
Prihlásiť sa môžete e-mailom na: seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom na tel. č.: 

00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić). 

Rovnako ako v predchádzajúcich rokov, aj počas tohto seminára poskytujú rodiny z 
farnosti Medžugorie všetkým kňazom ubytovanie bezplatne. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si 
budú sami zabezpečovať ubytovanie u svojich priateľov v Medžugoria, aby nám v prihláške 
uviedli meno, priezvisko a telefónne číslo rodiny, v ktorej budú bývať. Kňazov, ktorí 
nemajú priamy kontakt a možnosť zabezpečiť si ubytovanie sami prosíme, aby nám to označili 
v prihláške, my im ubytovanie zabezpečíme.  

Náklady seminára sa hradia piatimi sv. omšami odslúženými počas seminára v 
Medžugorí. 

Je potrebné si priniesť: celebret od svojho predstaveného, albu a štólu, Sv. Písmo, 
malé rádio s FM frekvenciou so slúchadlami (potrebné na simultánny preklad).  

Mnohí kňazi nemajú možnosť prístupu na internet a nevedia o tomto stretnutí. Preto 
prosíme všetkých organizátorov pútí, modlitbové skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu 
zverejnili v oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa tohto seminára mohlo 
zúčastniť čo najviac kňazov. Nakoľko je to pre vás možné, prosíme, aby ste pomohli kňazom, 
ktorí majú záujem prísť na seminár, no nemajú na cestu dostatok finančných prostriedkov. Za 
vašu spoluprácu vopred ďakujeme. Nech Pán žehná vašu prácu a sprevádza vás príhovor 
Kráľovnej pokoja. 

 

* * * 
 
 
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečilo pre kňazov bezplatnú dopravu. Autobus 

z Bratislavy do Medžugoria odchádza v nedeľu večer 28. júna 2009.  
Príchod zo seminára do Bratislavy je naplánovaný na nedeľu 5. júla 2009 v skorých 

ranných hodinách. Prihlásiť sa možno v Mariánskom centre Medžugorie telefonicky na čísle:  
0905 254 742, alebo mailom na adrese: m-keckes@nextra.sk alebo písomne na adrese 
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01  Bratislava 1. 

 

Dopravu pre kňazov zo Slovenska organizuje i p. Vladimír Chromek. Zo Slovenska sa 
odchádza 28.6., pričom trasa vedie celým Slovenskom prispôsobená miestam prihlásenia. V 
prípade záujmu sa prosím prihláste čo najskôr. 

 
Kontakt: Vladimír Chromek 

Tel. č. : 0517789898, 0903387800, 0902373505 
email: v.chromek@zoznam.sk  
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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, v litovskom, lotyšskom jazyku, anglickom. 
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, v Lotyšsku, v Moldavsku, v Bielorusku, v Kazachstane, v Tadžikistane, 
Pakistane, 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/ 


