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Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. februára 2009 

"Drahé deti! V tomto čase odriekania, modlitby a pokánia vás znovu 
pozývam: choďte, vyznajte svoje hriechy, aby milosť otvorila vaše srdcia a 
dovoľte, aby vás menila. Kajajte sa milé deti, otvorte sa Bohu a jeho plánu 
pre každého z vás. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie." 
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Boh robí stále prvý 

krok, no nedotýka 

sa našej slobody... 

 

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

NECH MILOSŤ MENÍ VAŠE SRDCIA 
Čítajúc posolstvá Panny Márie, ktoré nám dáva v priebehu uplynulých rokov zjavení 

vidíme, že všetky posolstvá možno zjednodušiť na základné pozvania k obráteniu, 
spovedi, Eucharistii, viere, čítaniu Svätého Písma a pozvania k pokoju a zmiereniu. Ona 
ako Matka chce aktualizovať to, čo nám povedal jej Syn a náš Spasiteľ, Ježiš, a to čo 
nám Cirkev hovorí zvlášť v tomto čase pôstu, ktorý začal. Mária, Matka Cirkvi, kráča 
s Cirkvou ku konečnému cieľu a stretnutiu sa so Spasiteľom Ježišom. 

Panna Mária prišla a prichádza pozvať svoje deti 
k novému životu. Ona neprichádza ľudí ani strašiť ani 
nútiť. Jej hlas je tichý a materinský, ktorý sa dotýka sŕdc 
pripravených počúvať. 

Aj v tomto posolstve nás pozýva na svätú spoveď. 
Mnohí si pomyslia, že sa musia vyspovedať. Hovoriac 

o spovedi neexistuje slovo „musím“. My sa smieme vyspovedať. My môžeme v spovedi 
zakúsiť Božiu milosrdnú lásku. Máme právo spoznať lásku Nebeského Otca, ktorý nám 
ju zakaždým nanovo daruje skrze svojho Syna Ježiša. V spovedi sa stretávam 
s milosrdnou láskou Spasiteľa Ježiša, ktorý neprišiel kvôli zdravým, ale chorým. Pred 
ním môžeme byť takí, akí sme, v pravde svojho srdca i bytia. A práve preto by sa spoveď 
nemala zredukovať na suchopárne a jednotvárne počítanie hriechov. Slovo „spovedám 
sa“ znamená predovšetkým: „priznávam, odovzdávam sa, ďakujem“. Potrebujeme si 
uvedomiť, či naša spoveď bola ozdobená radosťou z oslavy nášho Spasiteľa, alebo bola 
poznačená strachom z večného trestu, ak zamlčíme nejaký hriech. 

Cirkev nám daruje toto pôstne obdobie, ktoré je poznačené odriekaním, modlitbou 
a pokáním, aby sme nanovo obnovili svoj vzťah s Bohom a s našimi blížnymi. Každý 
pociťuje, akoby vždy nanovo zišiel z tej správnej cesty. Je potrebné urobiť rozhodnutie a  
začať opäť odznova. Jedným z prostriedkov, ktoré sa nám ponúkajú, je i sviatosť 
zmierenia. V tejto sviatosti je nám darovaná možnosť zmieriť sa s Bohom, so sebou 
i s blížnymi. Podmienkou, aby sa človek vrátil k Bohu je spoznanie, že je hriešnik. Človek 
nemôže svojimi silami a  schopnosťami pochopiť a znášať pocit hriešnosti. Chápanie 
a prijímanie svojej hriešnosti je dar Milosti. Ak sa 
úprimne osvietený Jeho svetlom postavím pred 
Boha, vždy nájdem „časti“ svojho bytia, ktoré nie 
sú v Bohu a pre Boha. Boh daruje svoju milosť 
tým, ktorí ho s úprimným srdcom hľadajú. Milosť 
znamená Božiu náklonnosť. Boh sa skláňa 
k človeku. On sa skláňa ku svojmu stvoreniu. 
Miluje človeka láskou, ktorá sa dáva a neočakáva, 
že mu  bude i opätovaná. Boh robí stále prvý krok, 
no nedotýka sa našej slobody. On ako milosrdný 
otec, z Ježišovho podobenstva dovoľuje synovi, 
odísť do ďalekého sveta. Púšťa syna, aby odišiel 
z domu do ďalekého sveta. A po odchode syna 
z domu ho neustále čaká s nádejou, že sa syn 
vráti. Božia milosť a láska učinila, že syn „si 
vstúpil do seba“ a vrátil sa k otcovi. Otec mu 
„nedáva“ kázeň, nepýta sa ho kde bol, 
nemoralizuje, ale pripravuje hostinu šťastný, z 
návratu svojho syna. Môžeme si predstaviť, aká 
radosť sa ukrývala v otcovom srdci z návratu 
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svojho strateného syna. Takto sa Boh raduje, keď „si vstúpime do seba“ a spoznáme, že 
nás hriech oddialil od prameňa lásky.  

Sviatosť svätej spovede je Kristov dar pre nás. Je to nová možnosť, aby sme začali 
odznova, neobzerajúc sa späť, ale pozerajúc sa do jeho milosrdného pohľadu lásky, ktorá 
uzdravuje, zachraňuje a neodsudzuje. Svätý Peter nenašiel v Kristovom pohľade potom, 
ako zaprel svojho učiteľa odsúdenie ale lásku.  Táto láska bola svetlom, v ktorom uvidel 
stav svojho srdca a to zapríčinilo horký plač. Svätý Peter mal pokoru vidieť seba samého 
v pravde. Neospravedlňoval sa, ale dopustil, aby ho Kristus ospravedlnil. Úprimnosť a 
pokora boli podmienkami, ktoré mu pomáhali, aby sa pomalými ale istými krokmi stával 
celý Kristov, nehľadiac na seba ani na svoju minulosť, ale na Krista.  

Žalmista hovorí: „Bože, ty nepohŕdaš srdcom 
skrúšeným a poníženým.“ Potrebujeme kajúcnosť, 
ktorá nás otvára pre Božiu milosť. Ale i v kajúcnosti 
existuje nebezpečenstvo, že ostaneme upriamený na 
svoju minulosť. Neustále sa točíme okolo svojej viny 
a tak padáme ešte hlbšie. Ak sa upriamujeme na 
svoju vlastnú vinu, nedovoľujeme Božej milosti meniť 
nás. Existuje jeden výrok púštnych otcov, ktorý nás 
chce ochrániť od toho, aby sme sa dookola točili okolo 
svojho správania, hriechov z minulosti. Otec Anton 
radí otcovi Pambovi: „Nebuduj na svojej vlastnej 
spravodlivosti a nekajaj sa za veci, ktoré sú minulé, 
ale cvič sa v zdržanlivosti jazyka a brucha“. Anton 
neradí, že je potrebné ospravedlňovať všetko, čo je už 
minulosťou. Ale nie je to pre nás užitočné neustále sa 
prehrabávať v minulosti. Dôvod, prečo niektorí 
neustále bojujú so svojou minulou vinou je, že majú 
skôr dôveru vo svoju ako Božiu spravodlivosť.  Ak 
zhrešia, nedokážu sami sebe odpustiť, lebo nie sú takí 
ideálni, ako si to mysleli. Otec Anton nás chce uviesť 
do stavu pokory. Vždy budeme hrešiť. Avšak 
nesmieme sa s tým zmieriť. Potrebujeme zanechať 

svoje chyby a dovoliť im, aby nás „opustili“ a zbytočne sa ich nedržať. 

 Práve preto potrebujeme milosť, ktorá nám otvorí naše srdcia. Práve skrze sviatosť 
spovede, na ktorú nás Panna Mária i v tomto posolstve pozýva nám Boh daruje svoju 
milosť, ak máme dôveru pristúpiť ku Kristovi v pokore a pravde svojho srdca a bytia.  

 

Modlime sa: Blahoslavená Panna Mária, Matka Pokory, nauč nás pokore, aby sme 
mali odvahu stretnúť sa so sebou samým v pravde svojho srdca a svojho bytia. Nech na 
tvoj príhovor aj naše srdcia môžu spolu s tebou povedať: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je 
mocný a sväté je jeho meno.“ Teba, Matka, prosíme: nech každé srdce zažije skúsenosť 
odpustenia, skúsenosť nového života, ktoré nám Boh daruje skrze sviatosť svätej spovede. 
Nech každé srdce môže počuť Ježišove slová: „Hľa, všetko činím nové“. Nech sa novosť 
života udeje aj v nás po úprimnej a pokornej svätej spovedi v tomto čase pôstu, v ktorom 
nás Pán chce obohatiť svojimi darmi pokoja, lásky, slobody a radosti. Panna Mária, modli 
sa s nami a za nás, aby aj v našom živote, tak ako aj v tvojom, bol Pán  na prvom 
mieste. 

Nech ti, Matka Mária, každé srdce ďakuje za tvoje slová a pozvania,  ktorými nás 
chceš zobudiť z ospalosti a priviesť nás bližšie k Ježišovi, ktorý jediný môže premeniť 
naše srdcia. Amen.    

    páter Ljubo Kurtović 
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 
 
Na začiatku pôstneho obdobia počujeme Máriino pozvanie k obráteniu, pokániu a 

zmene nášho života. Poďme spolu s Ňou i v týchto milostivých dňoch práce na svojom 
osobnom obrátení hľadať Ježiša. Dnes nás privádza do hlbín našej duše, kde sa rodia 
naše rozhodnutia pre dobro či zlo. Pozýva nás k svätej spovedi, tam, kde sa odohráva 
stretnutie s Ním v pravde. To je počiatok nášho obrátenia. Tu stretáme nášho Priateľa, 
ktorý neodsudzuje, ale miluje, odpúšťa a dáva šancu začať opäť od začiatku. Milovaný 
hľadá milovaného. Ak milujeme Ježiša, budeme sa tešiť na stretnutie s Ním v svätej 
spovedi. 

Keď trochu porozmýšľame, zistíme, že ten, kto nám neustále vnucuje myšlienky na 
naše hriechy je diabol. To on nám našepkáva, že si nezaslúžime prísť k Bohu; aby sme sa 
za svoje hriechy hanbili s pocitom, čo si o nás pomyslí kňaz – a tak odkladáme spoveď na 
zajtra. Niekedy si môžeme myslieť, že svätú spoveď nepotrebujeme. Ale Boh nás chce 
zachrániť! Diabol chce, aby sme sa pozerali len na svoje hriechy. Boh nám ponúka, aby 
sme odhodili bremeno hriechu, aby sme mu ho odovzdali. 

 Sv. Hieronymovi, ktorý preložil Sväté písmo do latinčiny, sa v Betleheme zjavil Ježiš. 
Povedal mu: „Hieronym, daj mi dar.“ Hieronym odpovedal: „Pane, môžem ti dať preklad 
Biblie. Ale ak chceš, môžem ho pre teba i spáliť.“ Ale Ježiš povedal: “Nie, daj mi niečo 
iné.“ Hieronym odvetil: „Čo ti mám dať, Pane? Svoj zrak, sluch...? Dám ti všetko, čo 
mám.“ Ježiš mu na to povedal : „Hieronym, ty mi ponúkaš predsa to, čo som ti dal ja a čo 
je moje. Daruj mi svoj hriech.“ 

 Panna Mária v posolstve 2. 7. 2007 hovorí:„Vo veľkej Božej láske prichádzam dnes k 
vám, aby som vás viedla cestou pokory a 
tichosti. Prvé zastavenie, deti moje, na tejto 
ceste, je spoveď. Odhoďte svoju pýchu a 
pokľaknite pred môjho Syna. Pochopte, deti 
moje, že nemáte nič a nemôžete nič. Jediné, čo je 
vaše a čo vlastníte, je hriech. Očistite sa a 
prijmite tichosť a pokoru. Môj Syn mohol zvíťaziť 
silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku. 
Nasledujte môjho Syna. Dajte mi svoje ruky, aby 
sme spoločne vystúpili na horu a zvíťazili“. 

Poslúchnime i dnes Máriine posolstvo, 
buďme verní a úprimní. Spolu s ňou 
pristupujme ku svätej spovedi, aby nám pomohla otvoriť sa milosti Božej lásky, ktorá 
uzdravuje a premieňa. S Ňou kráčajme k Veľkonočnému víťazstvu. 

 
Terézia Gažiová 

* * * 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu 7.3.2009. 

V tento mesiac sa budeme modliť za  
naše osobné obrátenie a obrátenie našich rodín. 
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Drahé deti! 
Som tu medzi vami. Pozerám sa do vašich ranených a nepokojných sŕdc. Stratili ste sa, deti 

moje. Vaše rany spôsobené hriechom sa stávajú čoraz väčšie a väčšie a stále viac vás 
vzdaľujú od skutočnej pravdy. Hľadáte nádej a útechu na nesprávnych miestach, a ja vám 

ponúkam úprimnú pobožnosť, ktorá sa sýti láskou, obetou a pravdou. Dávam vám môjho Syna. 
Mirjane 2.3.2009 

 
...Pozývam vás, aby ste otvorili Ježišovi dvere svojho srdca tak, ako sa kvet otvára 

slnku. Ježiš chce naplniť vaše srdcia pokojom a radosťou. Milé deti, nemôžete uskutočniť 
pokoj, pokiaľ sa nezmierite s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal 
vašou pravdou a pokojom. Milé deti, modlite sa, aby ste mali silu uskutočniť to, čo vám 

hovorím. Ja som s vami a milujem vás… 25.1.1995 
 
 
 

…Dnes vás chcem všetkých prikryť svojím plášťom a viesť na cestu obrátenia. Drahé deti, 
prosím vás, odovzdajte Pánovi celú svoju minulosť: všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich 
srdciach! Želám si, aby každý z vás bol šťastný, avšak s hriechom to nikto nemôže 
dosiahnuť. Preto, drahé deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte túto novú cestu radosti. 
Radosť sa prejaví vo vašich srdciach, a tak sa stanete radostnými svedkami toho, čo si od 
každého z vás želáme ja a môj Syn. Žehnám vás... 25.2.1987 

 
 

 
…Nech sa svätá spoveď stane prvým skutkom obrátenia, a potom, drahé deti, 

rozhodnite sa pre svätosť. Nech sa vaše obrátenie a rozhodnutie pre svätosť začnú dnes, a 
nie zajtra. Ja vás, milé deti, všetkých volám na cestu spásy a chcem vám ukázať cestu do 

raja. Preto, milé deti, buďte mojimi a rozhodnite sa so mnou pre svätosť. Milé deti, 
prijmite modlitbu s vážnosťou a modlite sa, modlite sa, 

modlite sa… 25.11.1998 
 

 
…Chcem sa vám zo srdca poďakovať za vaše pôstne 

zriekania. Chcem vás povzbudiť, aby ste s otvoreným 
srdcom aj naďalej prežívali pôst. Pôstom a zriekaním, 

milé deti, budete silnejší vo viere. V Bohu nájdete pravý 
pokoj prostredníctvom každodennej modlitby. Som s vami 
a nie som unavená. Chcem vás všetkých viesť so sebou 

do raja, a preto sa každodenne rozhodnite pre svätosť… 
25.3.2007 

 
 

 
…Odvahu, milé deti! Rozhodla som sa viesť vás cestou 

svätosti. Zrieknite sa hriechu a poďte cestou spásy, 
cestou, ktorú vybral môj Syn. Cez každé vaše utrpenie a 

trápenie Boh nájde pre vás cestu radosti. Preto, milé deti, modlite sa. Sme vám blízko 
svojou láskou…. 25.3.2006 
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NECH SA STANE TVOJA VÔĽA, PANE... 
Volám sa o. Emil a pochádzam z Rumunska. Som grécko-katolícky kňaz a do 

Medžugoria prichádzam veľmi často. V roku 2001 som duchovne sprevádzal skupinu 
katolíckych a pravoslávnych veriacich z celého Rumunska. S niektorými z nich som 
každú noc vystupoval na Križevac. Pridal sa k nám i jeden asi 60 ročný muž. Veľmi 
ťažko sa pohyboval a v pravej ruke niesol tašku. Myslel som si, že je ťažká, a preto 
som sa ponúkol, že mu ju ponesiem. Dlho odmietal, no napokon mi ju s ťažkým 
srdcom predsa len dal. Vážila aspoň 10 kíl.  

Vystupujúc kopcom sme pokračovali v modlení sa Krížovej cesty. Tento pán už 
vystupoval oveľa rýchlejšie a na spiatočnej ceste dokonca predbehol aj nás mladších. 
Keď sme zostúpili vrátil som mu tašku a on mi rozpovedal svoj príbeh: 

„Volám sa Michal, som inžinier architekt, pracujem v Bukurešti. Pred niekoľkými 
rokmi som sa obrátil a odvtedy navštevujem rumunské pravoslávne kláštory, kde 
pomáham. Keď som dopočul o Medžugorii, pocítil som silnú túžbu navštíviť toto miesto. 
Mal som však jeden problém: ako sa môžem ja pravoslávny modliť pred sochou Panny 
Márie? My uctievame iba ikony, nie sochy. Miloval som Pannu Máriu, no trápilo ma, že 
v katolíckom kostole majú len sochy. Povzbudený svojim duchovným vodcom som  sa 
rozhodol na púť ísť. Keďže ma však táto vec stále oberala o pokoj, pripravil som si malú 
ikonu Panny Márie s tým, že keď sa pôjdeme pomodliť k soche Panny Márie, ja si 
vyberiem svoju ikonu a budem sa modliť k nej. Pricestovali do Medžugoria. Hneď na 
nádvorí  pred kostolom som uvidel krásnu bielu sochu Panny Márie. Niečo ma viedlo 
priamo k nej, padol som  pred ňou na kolená a od radosti som sa rozplakal. Vtedy 
som pocítil nežné objatie Matky Márie a na svoju ikonu si vôbec nespomenul. Odvtedy 
už so sochami nemám žiaden problém. 

Ako architekt som pred ôsmymi rokmi pomáhal jednému kláštoru, ktorý je 
postavený ďaleko v horách. Po ukončení prác som sa vybral pešo dole. Cesta bola dlhá 

asi 20 km a zvyčajne mi 
trvalo 4 hodiny, kým som 
sa dostal k nejakej 
frekventovanej ceste. Bolo 
už neskoro popoludní 
a keďže som mal večer 
cestovať do Bukurešti, 
ponáhľal som sa. Kráčajúc 
som sa pošmykol a spadol 
do priepasti. Nikto 
nevedel, kde som a iba 
zázrakom som ostal 
nažive. Bol som celý 
poudieraný, zakrvavený, 
mal som zlomené rebrá 

a narazenú chrbticu. Z priepasti sa mi podarilo dostať von až večer nasledujúceho 
dňa. Hýbal som sa s veľkými bolesťami, čo ma vyčerpávalo. Keď sa mi nakoniec 
podarilo dostať do nemocnice, lekári mi povedali, že rebrá a stavce boli veľmi dlho 
premiestnené, a že mi nemôžu pomôcť. A preto, aby som si udržal rovnováhu a 
stabilitu, mal som v pravej ruke záťaž, čo mi uľahčovalo chôdzu a zmierňovalo bolesti.  

Preto som vám nechcel túto svoju pomôcku pri výstupe na Križevac dať. 
Uvedomoval som si, že vás zdržiavam. S rozhodnutím a so slovami, „Nech sa stane 
Tvoja vôľa, Pane!“, som vám po vašom naliehaní tašku,  nakoniec dal. Povedal som si, 
že keď nebudem môcť ísť ďalej, počkám na vás pri zastavení, kde sme práve boli. V tej 
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chvíli som pocítil obrovskú úľavu a ľahkosť. Bolesti odišli, rovnako i problém 
s rovnováhou. Som si istý, že som bol uzdravený, a že svoju tašku už viac 
nepotrebujem.“ 

Môžem dosvedčiť, že pán Michal po príchode domov navštívil lekárov, podstúpil 
všetky vyšetrenia a výsledky potvrdili, že rebrá aj stavce sú na pôvodnom mieste a po 
chorobe niet ani stopy. Pán Michal ostáva dodnes verným pútnikom Medžugoria, aby 
tak prejavil svoju lásku, úctu a vďačnosť Panne Márii. 

o. Emil, Rumunsko 
 

 

* * * 

 
 

TAJOMSTVO SKUTOČNEJ RADOSTI 
A POKOJA... 

 

Všetko, čo Boh stvoril odráža Jeho krásu, nežnosť, vznešenosť a lásku voči nám. 
Ako korunu celého stvorenia stvoril Boh človeka „ako muža a ženu ich stvoril“. Boli 
stvorení na Jeho obraz a podobu. Najdokonalejším spôsobom vyžarovali Jeho lásku. 
Všetko ostatné, čo Boh stvoril, zveril do rúk človeka. Všetko bolo veľmi dobré 
a dokonale usporiadané. 

Božia láska voči človeku bola taká nesmierna, že mu dal dokonca slobodnú vôľu, 
aby sa človek sám mohol rozhodnúť, či chce žiť podľa Jeho vôľe a poriadku, alebo 
nie. Aby sa sám mohol rozhodnúť pre dobro alebo zlo so všetkým následkami svojho 
rozhodnutia. 

S príchodom hada, ktorý vstúpil do rajskej záhrady, kde žili Adam a Eva v pokoji 
a súlade s Bohom, sa všetko odrazu zmenilo. 

S lákavým ovocím vstúpil do života muža a ženy hriech, ktorý so sebou priniesol 
bolesť a utrpenie. Práve kvôli tomuto prvotnému hriechu stráca ľudské srdce 
vnútorný pokoj a jednotu s Bohom. Takto vstúpil do srdca človeka zmätok. 

Počas ľudských dejín Boh znovu a znovu preukazuje človeku svoju lásku. 
Zakaždým, keď sa človek vydal nesprávnym smerom tým, že sa rozhodol pre zlo 
javiace sa ako dobro, Boh trpezlivo čakal na návrat svojho strateného dieťaťa. Boh bol 
pripravený ukázať človeku správny smer, dať mu novú nádej, pokoj a šťastie. 
Zanechaním desiatich Božích prikázaní nám nechcel dať zoznam pravidiel 
a nariadení, aby nám dokázal svoju autoritu a moc. Ponúkol nám v nich návod na 
šťastný a spokojný život a lásku, po čom túži každý z nás. 

Aj keď človek Boha neposlúchal, Boh ho nikdy nezavrhol. Veď Boh tak miloval 
človeka, že obetoval život svojho jednorodeného Syna, aby pozdvihol človeka 
z temnoty hriechu. Samotný Ježiš trpel a zomrel z lásky k nám. Aká úžasná musí 
táto láska byť?! Obetoval svoj vlastný ži vot za tých, ktorí ho zraňujú. Urobil všetko, 
aby sme mohli získať nový život. S jeho pomocou môžeme žiť život podľa zákona, 
ktorý je hlboko vpísaný v našich telách a srdciach, aby sme mohli vo svojom vnutri 
nájsť pokoj už tu na zemi a jedného dňa i dokonalé šťastie v nebi. 
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Dnešná kultúra nám ponúka veľa vecí, ktoré musíme vyskúšať, mať, kúpiť si, 
aby sme „boli šťastní“, a aby sme našli to, čo hľadáme. No keď si to, čo sa nám 
ponúka kúpime alebo vyskúšame, po krátkom čase sme sklamaní, pretože žiadna 
z vecí nie je schopná uspokojiť naše najhlbšie potreby. Zistíme, že za týmito dobre 
vyzerajúcimi ponukami sa nachádza iba dočasné šťastie, ktoré sa rýchlo vytráca 
a zanecháva naše srdce nanovo prázdne. Niekedy nám dokonca tieto veci, 
´skúsenosti´ poskytujú iba potešenie a po krátkom pocite šťastia a uspokojenia sa 
dostavuje do našich sŕdc hlboký nepokoj. Naša túžba po šťastí sa tak stále viac a viac 
vzďaľuje od skutočného naplnenia. Nepripomína vám to udalosť, ktorá sa odohrala 
v rajskej záhrade?  

Stáva sa tiež, že hľadáme naplnenie svojich najhlbších túžob v druhom človeku. 
Aj napriek tomu však nedostávame to, čo by sme si priali. A keď sa tento človek 
z nášho života vytratí (či už ide o manžela, manželku, dieťa, rodiča, priateľa,... ), 
nesieme si v sebe hlboké sklamanie. Mnohokrát prežívame, že nás nik nedokáže 
pochopiť, pretože je veľmi ťažké zhmotniť svoje pocity do slov. 

V dnešnom svete existuje mnoho ľudí, ktorí stretli vo svojom živote Ježiša, či už 
vo sviatosti zmierenia, Eucharistii alebo modlitbe... Aj keď sa problém, ktorému práve 
čelili, nezmenil, boli šťastní, pretože 
okúsili skutočné šťastie, ktoré 
naplnilo ich srdce. A touto 
skúsenosťou bola nová nádej. 

Každý – otec, matka, dieťa, 
mladý človek, dospelý, starý či 
opustený, môže nájsť šťastie, ktoré 
je trvalé a stále... v Bohu. Dokonalé 
šťastie nezískame v tomto živote. 
Zmyslom tohto života je príprava na 
dokonalé šťastie v nebi. Panna 
Mária nám vo svojich posolstvách 
hovorí: „Želám si, aby každý z vás 
bol šťastný tu na zemi a aby každý z 
vás bol so mnou v nebi. To je, drahé 
deti, cieľ môjho príchodu a moja 
túžba.“ (25. máj 1987) „...s hriechom 
nikto nemôže dosiahnuť šťastie. Preto, drahé deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte 
túto novú cestu radosti.“ (25. február 1987) 

Preto, drahí priatelia, pristúpme počas tohto pôstneho obdobia ku sviatosti 
zmierenia, aby nám milosť otvorila srdcia a my sme mohli okúsiť skutočnú radosť 
a šťastie v Ježišovi. 

 
Jana Prudká 

* * *
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Slavko Barbarić OFM 

„„„VVV   ŠŠŠKKKOOOLLLEEE   LLLÁÁÁSSSKKKYYY“““   
Keby ste vy vedeli ... 

 
 

Byť milovaný a byť schopný milovať 
znamená objaviť zmysel a radosť života 
nezávisle od akýchkoľvek životných okolností. 
Život človeka, ktorý je milovaný, je naplnený 
zmyslom. A kto miluje, žije svoj život v celej 
jeho plnosti. Čím je láska väčšia, odovzdanejšia, 
dôvernejšia, čím je bližšia svojmu skutočnému 
obsahu, tým je život ľahší a lepší.  

 
 Vizionári  nám odovzdali nasledujúce 
slová Panny Márie: „Drahé deti, keby ste vedeli 
ako vás milujem, plakali by ste od radosti!“ 
 
 Hlboký zážitok vedomia, že sme milovaní 

a že milujeme je spojený so všetkým, čo prežívame a ako to prežívame. Dnešný človek je 
často unavený a to nie len telesne - je skôr unavený životom. Nie je väčšie trápenie ako 
unudenosť, ktorou trpí človek znudený vlastným životom. Tento druh vyčerpanosti je hlboko 
spojený s nedostatkom lásky voči druhým a nedostatkom istoty, ktorá prichádza z lásky 
druhých ľudí voči nám. Každý človek túži prekonať vyčerpanosť, ktorá ho unavuje. Existujú 
však aj také prípady, keď je človek natoľko unavený zo života, že už viac nechce oddychovať. 
Vtedy nastáva prerušenie so životom. Čo to znamená?  
 
 Najhlbší oddych sa nachádza v láske; a láskou sa prekonáva každá vyčerpanosť. 
Všetky bremená a kríže života sa stávajú ľahšími. S láskou sa ľahko žije i ľahko zomiera. Ani 
zdravie ani choroba nemôžu ohroziť toho, kto miluje a vie, že je milovaný. Úspech 
nespôsobuje márnivosť a neúspech nevedie k zúfalstvu, keď spočíva v láske. Preto 
nezabúdaj, že naša Matka ťa tak miluje, až tvoje srdce môže skákať a plesať od radosti. 
Nezabúdaj na lásku Matky. Všetky životné ťažkosti sa pominú a ty sa budeš radovať zo 
všetkého, čo Boh stvoril, z každého človeka.  
 

Láska Matky sa ti ponúka bezpodmienečne. Nežiada od teba nič, iba to, aby si dovolil 
láske, aby ťa milovala. Nedovoľ, aby ťa unavila ľudská ohraničená a podmienená láska, ale 
plač a spievaj od radosti z tejto Matkinej lásky. Ona k tomu, aby ťa mohla milovať neočakáva, 
že sa zmeníš. On ťa miluje, aby si mohol byť lepší a mohol ďalej rásť do plnosti, po ktorej túži 
tvoje srdce.  

 
Okrem matky, všetci ľudia najčastejšie čakajú, kým  budeš taký, akého ťa chcú mať, 

aby ťa mohli milovať. Tu to tak nie je! Ak sa otvoríš tejto láske, aj ľudia okolo teba budú 
šťastní, radostní, pokojní, schopní žiť.  

 
 Modli sa, aby si každému človeku mohol svedčiť o Matkinej láske, aby každý poskočil 
od radosti, pretože ho ty miluješ. Máme mnoho dôvodov a veľkú pomoc, aby sme tak mohli 
konať, pretože nám Boh skrze Máriu hovorí: „Keby ste vedeli ako vás milujem, plakali by ste 
od radosti.“ 
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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 p. Vladimír Chromek. Zo Slovenska sa 

odchádza 29.6., 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  

• Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01; Bratislava 1. 

e-mail: m-keckes@nextra.sk  tel.: 0905 254 742 
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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 a lotyšskom jazyku. Prostredníctvom 
časopisu Hlas Medžugoria sa spájame s  modlitbovými skupinami v krajinách 
východu. Modlia sa s nami naši bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine, v Litve, 
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/ 


