
„DDDDrahé deti! 
 

Dnes vám ja i môj Syn chceme darovať hojnosť 
radosti a pokoja, aby bol každý z vás radostným 
nositeľom a svedkom 
pokoja a radosti na 
miestach, kde žijete. Milé 
deti, buďte požehnaním a 
pokojom.  
 

Ďakujem vám, že ste 
prijali moje pozvanie.“  

MODLITBOVÝ  
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VÝROČNÉ ZJAVENIE PANNY MÁRIE  

Jakubovi Čolo, 25. december 2010, Medžugorie  

Pri poslednom každodennom zjavení, 12. septem-
bra 1988, Panna Mária Jakubovi Čolo povedala, 
že bude mať zjavenie jedenkrát ročne, a to 25. 
decembra, na Vianoce. Tak tomu bolo i tento rok. 
Zjavenie sa začalo o 14:25 a trvalo 7 minút. 
 

Jakub nám odovzdal:  
 

“Panna Mária mi hovorila o tajomstvách a nako-
niec povedala: modlite sa, modlite sa, modlite sa.“ 

 

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. december 2010, Medžugorie 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Blahoslavená Panna Mária sa pri 
svojich zjaveniach predstavila vizioná-
rom v Medžugorií ako Kráľovná poko-
ja. Vo väčšine svojich posolstiev nám 
hovorí a pozýva nás k pokoju a rados-
ti. 25. 6. 2010 nám v posolstve na vý-
ročie zjavení hovorí: „...S radosťou vás 
všetkých pozývam: prežívajte moje po-
solstvá s radosťou... v mojom Synovi 
nájdete skutočný pokoj a radosť vášho 
srdca...“ „...Modlite sa, milé deti, aby 
sa vám modlitba stala životom. Takto 
vo vašom živote spoznáte pokoj a ra-
dosť, ktorú Boh dáva tým, ktorí majú 
otvorené srdcia pre Jeho lásku...“  (25. 
august 2007) „...Vy ste vyvolení, aby 
ste dosvedčovali pokoj a radosť. Ak 
nemáte pokoj, modlite sa a dosiahnete 
ho... modlitba koná zázraky v ľud-
ských srdciach a vo svete... (25. októ-
ber 2001) „...Milé deti, keď ste v Božej 
svätosti, Boh je s vami a daruje vám 
pokoj a radosť, ktoré prichádzajú od 
Boha len prostredníctvom modlit-
by...“ (25. máj 1997)  

Posolstvá Panny Márie sú evanje-
liom vysloveným jednoduchými mate-
rinskými slovami. Ona neprišla, ani 
neprichádza, aby nám hovorila iné 
evanjelium, ako to, ktoré nám daroval 
Ježiš Kristus. V jej posolstvách nie sú 
nijaké iné „spoznania“, ktoré by sme 
doteraz nepoznali. Jej zjavenia sú 
znakom, že niečo nie je v poriadku - s 
nami a medzi nami. Zjavenia Panny 
Márie sú tiež znakom, že Boh nikdy 
neopúšťa svoj národ a nenecháva nás 
napospas. 

Matku nie je možné oddeliť od die-
ťaťa. Keď vyslovíme slovo matka, ona 
je vždy vo vzťahu k svojmu dieťaťu. 
Tak i Máriu nemôžeme oddeliť od Je-
žiša. Ona je celá upriamená na Ježiša 
a celá je naplnená jeho milosťou. Prá-

ve preto začína svoje posolstvo slova-
mi: „Dnes vám ja i môj Syn chceme 
darovať hojnosť radosti a pokoja.“ Keď 
sa vybrala navštíviť svoju príbuznú 
svätú Alžbetu, nebola sama. Nosila vo 
svojom lone Ježiša. Stačil iba hlas 
Máriinho pozdravu a dieťa poskočilo 
od radosti v lone svätej Alžbety. Ján 
už v lone svojej matky spoznáva prí-
tomnosť Spasiteľa sveta, ktorého pri-
náša Mária. Aj dnes nám Mária pri-
náša a daruje Ježiša, a s ním i hoj-
nosť pokoja a radosti. 

Pokoj a radosť nie sú materiálne 
veci, ktoré môžeme odniesť a ktoré 
nám môže niekto dať. Existujú pod-
mienky, ktoré musíme splniť, aby 
sme mohli obsiahnuť pokoj a radosť, 
ktoré nám Boh chce darovať. Pokoj je 
plodom odpustenia. Bez odpustenia k 
nám pokoj nemôže prísť. Preto je dô-
ležité modliť sa za odpustenie. 

Blahoslavená matka Tereza sa pri 
jednej príležitosti podelila s jednou  zo 
svojich skúseností. “V našom dome 
pre bezdomovcov v Melbourne jeden 
náš chránenec veľmi poranil druhé-
ho. Tento prípad som pokladala za 
vážny; vyžadoval si zásah polície, pre-
to som ich privolala. Policajt žiadal od 
zraneného meno toho, kto ho zranil, 
ale on mu ho nechcel prezradiť. Na-
pokon musel policajt odísť bez ukon-
čenia svojej práce. Spýtala som sa 
zraneného chránenca, prečo nepove-
dal pravdu. On sa na mňa iba pozrel 
a povedal: ´Jeho utrpenie ani najme-
nej nezmenší to moje.´“ 

Čítajúc posolstvo Panny Márie, vi-
díme v ňom plody, ktoré by mali byť v 
našom srdci i živote, ak urobíme to, 
čo môžeme a musíme, aby sme mohli 
prijať hojnosť pokoja a radosti. Niet 
pokoja, ak nie je Ježiš na prvom 

BYŤ RADOSTNÝM NOSITEĽOM A 
SVEDKOM POKOJA A RADOSTI 

S V E T L O  M Á R I I N O  

Ona nepri-

šla, ani 

neprichá-

dza, aby 
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hovorila 

iné evanje-

lium, ako 

to, ktoré 

nám daro-

val Ježiš 

Kristus. 
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mieste. Niet pokoja, a Ježiš k nám ne-
môže prísť, ak v našom živote niet 
modlitby. Cieľ každej našej modlitby 
je iba jeden, a to, Božie kráľovstvo, a 
Božie kráľovstvo, to je Ježiš. On hovo-
rí: “Božie kráľovstvo je medzi va-
mi.“ (Lk 17,21) „Lebo kde sú dvaja 
alebo traja zhromaždení v mojom me-
ne, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 
18,20) Ježiš je ten, ktorý robí zázraky. 
Ježiš je náš pokoj a radosť. Jedine on 
môže premeniť 
naše srdcia a 
ľudí. On nás 
vedie k Otcovi. 
On a Otec sú 
jedno. Panna 
Mária nám to 
j e d n o d u c h o 
povedala v jed-
nom posolstve. 
“Drahé deti, 
iba môj Syn 
vám daruje 
pravý pokoj.“ 

V istom 
príbehu sa ho-
vorí o tom, ako 
žil jeden kres-
ťan, ktorý sa 
volal Paternos-
ter. Modlil sa, 
postil, putoval, 
no po čase sa 
jeho modlitba 
stala suchou a 
prázdnou. Zú-
častnil sa duchovných cvičení, na-
vštevoval rôzne modlitbové semináre. 
Zapojil sa do charitatívnej činnosti. 
Určitý čas žil v lese ako pustovník. Aj 
napriek tomu zostal taký istý. Pri ná-
vrate domov ho zastihla búrka a úto-
čište našiel u jedného starca. Pater-
noster mu porozprával o svojom utr-
pení. Starec sa na neho dlho pozeral 
a potom povedal: „Syn môj, ty si 
ochorel na chorobu zabudnutia. Ty si 
zabudol svoje meno. Zabudol si, že si 
modlitba. Ty si Otčenáš. Modliť sa ne-
znamená naučiť sa novú modlitbovú 

metódu, ale vedieť, kto si, a byť člo-
vekom, ktorým máš byť. Ježiš bol 
človekom modlitby nie preto, že sa 
modlil, ale preto, že bol modlitbou. 
Syn môj, i ty si Božou modlitbou. Ty 
si Božia sviatosť. Ty si Boží chrám.“ 

Táto historka nám potvrdzuje, že 
máme Boží pôvod. My všetci máme 
pôvod v Božom živote a vraciame sa 
do Božieho života. Práve preto sme 
schopní, ako nám hovorí Panna Má-

ria, stať sa 
a byť Ježišo-
vým požehna-
ním a pokojom 
tam, kde žije-
me. 
Modlíme sa: 
Blahoslavená 
Panna Mária, 
Kráľovná poko-
ja, k tebe sa 
obraciam s ná-
d e j o u 
a dôverou die-
ťaťa.  Tebe 
chcem otvoriť 
svoje srdce, 
aby som mohol 
zakúsiť hĺbku i 
krásu tvojej 
lásky, ktorú 
máš ku každé-
mu z nás. Pri-
c h á d z a m 
k tebe, Matka, 
aby si ma vied-

la k Ježišovi, aby som mohol druhých 
privádzať k Ježišovi. Chcem otvoriť 
svoje srdce, aby som mohol prijať hoj-
nosť pokoja a radosti, ktoré chceš ty i 
tvoj Syn vyliať do našich sŕdc. Prijmi 
do svojho vlastníctva celú moju by-
tosť, dušu, srdce i telo, aby som mo-
hol svedčiť a prinášať pokoj a radosť 
tam, kde žijem. Nech pokoj, ktorý pri-
chádza od vás, môže prostredníctvom 
mňa prijať každá duša, ktorú budem 
stretať. Amen. 

 
Fra Ljubo Kurtović 

Pokoj je 

plodom od-

pustenia. 

Bez odpus-

tenia k 

nám pokoj 

nemôže 

prísť.  



Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 1. 1. 2011. 

V tento mesiac sa budeme modliť za tých, ktorí sú bez radosti  

a pokoja, aby spoznali Ježiša. 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 
Stojíme na prahu nového roku. 

Obyčajne povieme nový rok - nový 
ž i v o t  a  z a č í n a m e  h o 
s nádejou, novými predsavzatiami. 
Túžime po pokoji a zakúšame, že 

pokoj nie je 
niečo, ale 
niekto – náš 
Pán. Panna 
Mária raz 
v jednom po-
solstve vizio-
nárovi Ivano-
vi povedala: 
„Hľadáte po-
koj vo faloš-
ných veciach 
a na ne-
s p r á v n y c h 
cestách, pre-
to ste nespo-
kojní a bez 

radosti v srdci; iba môj Syn vám 
môže dať pravý pokoj a radosť; 
môj Syn je Kráľ pokoja...“ Aj v tieto 
Vianoce k nám prichádza Kráľov-
ná pokoja, aby nám Ho darovala. 
Sľubuje nám: „...dnes môj Syn i ja 
vám chceme darovať hojnosť ra-
dosti a pokoja...“ Vďaka vám všet-
kým, ktorí ho prijímate a vydávate 
svedectvo o ňom na miestach, kde 
žijete. Boh vo svojej štedrosti nás 
pozval k tejto úlohe; prostredníc-
tvom nás sa chce darovať tomuto 
svetu. I dnes Ježiš prichádza, ako 
vtedy, keď prišiel po svojom 
vzkriesení k svojim vystrašeným 
učeníkom, a povedal „Pokoj 
vám!“ (Jn 20, 19); i potom, keď im 

znovu povedal: „Pokoj vám! Ako mňa 
poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20, 
21). Už vtedy na nás myslel. Jeho da-
rovanie pokoja a naša misia sa 
v Máriinej škole dodnes opakuje. Ježiš 
nám dáva silu nasledovať ho vo svia-
tostiach, predovšetkým v Eucharistii, 
vo sviatosti zmierenia. Jeho pokoj a 
radosť čerpáme z hlbokého dôverného 
vzťahu, ktorý prežívame v modlitbe. 
Pán nás nenecháva osamelých 
v tomto nepokojnom svete, posie-
la nám Máriu. Prostredníctvom jej po-
solstiev pociťujeme túžbu spolu s ňou 
objať celé ľudstvo. Ona nás potrebuje. 
Čítame o tom v jej posolstvách: 
„...pozývam vás, aby ste všetci so 
mnou skrze modlitbu vytvárali nový 
svet pokoja. Bez vás to nemôžem uro-
biť. Aj preto vás pozývam svojou mate-
rinskou láskou a ostatné urobí Boh. 
Preto sa otvorte Božím plánom a záme-
rom, aby ste mohli s ním spolupracovať 
pre pokoj a dobro...“ (25. 12. 1992). 
„Milé deti, vy ste vyvolení, aby ste do-
svedčovali pokoj a radosť. Ak nemáte 
pokoj, modlite sa a dosiahnete ho. Skr-
ze vás a vaše modlitby, milé deti, pokoj 
začne prúdiť do sveta“ (25. 10. 2001). 

Modlime sa: Mária, ďakujeme ti za 
dôveru; za to, že si nás pozvala. Miluje-
me ťa, Mária, chceme sa ti podobať, 
prinášať druhým Ježiša. Na začiatku 
tohto nového roku sa ti znovu zasväcu-
jeme, naše srdcia, rodiny, modlitbové 
spoločenstvá. V tebe sa chceme stať 
požehnaním a pokojom pre tento 
svet. Amen.   

Terézia Gažiová 

...prostred-

níctvom 

nás sa 

chce daro-

vať tomuto 

svetu. 
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Modlitba Matky Terezy 

Drahý Ježiš, pomôž mi šíriť tvoju vôňu všade, kam pôjdem. Zaplav moju dušu 
svojim duchom a Životom. Prenikni úplne celú moju bytosť a ujmi sa jej, aby 

môj život vyžaroval iba Tvoj život. Svieť prostredníctvom mňa a buď vo mne prí-
tomný takým spôsobom, aby každá duša, s ktorou sa stretnem, mohla pocítiť 

Tvoju prítomnosť v mojej duši. Nech viac nevidia mňa, ale iba Ježiša. Zostaň so 
mnou a ja potom začnem žiariť tak, ako žiariš Ty.  Žiariť tak, aby som bola svet-
lom pre druhých. To svetlo, Ježiš, bude celé od teba, nič z neho nebude mojim. 
Budeš to ty, kto bude skrze mňa svietiť druhým. Nech ťa chválim takým spôso-
bom, ktorý najviac miluješ. Nech ťa chválim tým, že budem žiariť ľuďom okolo 
seba. Nech ťa ohlasujem bez ohlasovania, nie slovami, ale príkladom. Nech ťa 
ohlasujem príťažlivou silou, priaznivým vplyvom toho, čo robím, očividnou pl-

nosťou lásky, ktorú moje srdce k tebe prechováva. Amen. 

Drahí priatelia,  

nech rok 2011, v ktorom oslávime 30 výročie  

zjavení Panny Márie v Medžugorií, bude pre nás  

všetkých rokom vďačnosti Pánovi za všetko, čo nám daruje 

v tejto dobe prostredníctvom Márie. S jej pomocou sa rozhod-

nime urobiť ešte viac pre uskutočnenie Božích plánov spásy.  

V jej srdci buďme nádejou pre tento svet. 

V modlitbe sme spojení s vami  

Svetlo Máriino 
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...Dnes vás chcem pozvať k láske k blížne-

mu. Ak milujete blížneho, viac pocítite Ježi-
ša, zvlášť na Vianoce. Boh vás obdaruje veľ-

kými darmi, ak sa mu odovzdáte. Chcem 
zvláštnym spôsobom na Vianoce dať mat-

kám svoje osobitné materinské požehnanie 
a všetkým ostatným udelí Ježiš svoje požeh-

nanie... 15. december 1985 

 
...Dnes som s 

vami zvláštnym 
spôsobom, v ná-
ručí držím ma-

lého Ježiša a po-
zývam vás, milé 
deti, aby ste sa 

otvorili jeho vo-
laniu. Pozýva 
vás k radosti. 

Milé deti, preží-
vajte s radosťou 
posolstvo evan-
jelia, ktoré vám 
opakujem od to-
ho času, čo som 
s vami. Milé de-

ti, som vaša 
matka a prajem 
vám, aby ste od-
halili 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... 25. december 1996 

...Dnes vás 
chcem všetkých 
ukryť pod svoj 

plášť a ochrániť vás 
pred všetkými 
útokmi satana. 

Dnes je deň pokoja, 
ale v celom svete je 
mnoho nepokoja. 

Preto vás pozývam, 
aby ste všetci so 

mnou skrze mod-
litbu vytvárali nový 

svet pokoja. Bez 
vás to nemôžem 

urobiť. Aj preto vás 
pozývam svojou 
materinskou lás-

kou a ostatné urobí 
Boh. Preto sa otvo-
rte Božím plánom 

a zámerom, aby ste 
mohli s ním spolu-
pracovať pre pokoj 

a dobro... 
25. december 

1992 

...Želám si, aby ste 
boli kvetom, ktorý 

bude kvitnúť na Via-
noce pre Ježiša, kve-
tom, ktorý nepresta-

ne kvitnúť, keď sa 
skončia Vianoce. Že-
lám si, aby vaše srd-
cia boli Ježišovými 

pastiermi...  
21. december 1984 

...Dnes vás zvláštnym spôsobom pozývam, aby ste sa otvorili pre Boha. Nech sa 
dnes každé srdce stane miestom Ježišovho narodenia. Milé deti, celý tento čas, v 

ktorom mi Boh dovoľuje, aby som bola s vami, vás chcem viesť k radosti večného ži-
vota. Milé deti, jedinou pravou radosťou vášho života je Boh. Preto, milé deti, ne-

hľadajte radosť v pozemských veciach, ale otvorte svoje srdcia a prijmite Boha. Milé 
deti, všetko je pominuteľné, vo vašom srdci zastáva iba Boh... 25. december 2007 

S T R A N A  6  

S V E T L O  M Á R I I N O  



   Naša ľud-
ská skúsenosť 
nám potvrdzu-

je, že každá bytosť túži byť milovaná. Nie-
len ľudia, ale aj zvieratá a rastlinný svet 
sa správajú k láske zhovievavo. Preto byť 
milovaný a milovať je základným záko-
nom života i žitia. Kde niet lásky, tam je 
nenávisť, a to znamená smrť a deštruk-
ciu. Milovať a byť milovaný znamená mať 
svetlo v srdci a v tomto svetle pozerať a 
rozpoznávať ľudí a udalosti. Avšak, keď 
jedno srdce začne nenávidieť a prestane 
na ľudskú slabosť a hriech odpovedať 
láskou, ale naopak odmietaním, súde-
ním, separáciou, vytvárajú sa vzťahy, cez 
ktoré prichádza smrť. Smrť postihuje naj-
prv tých, ktorí nenávidia, i keď na ľud-
skej úrovni nachádzajú pre svoju nená-
visť dôvody a ospravedlnenia. Ako prví 
trpia tí, ktorí nenávidia. Ľudský obyčaj 
znie milovať tých, ktorí milujú, 
a nenávidieť tých, ktorí nenávidia. Zub za 
zub, ranu za ranu, hrob za hrob. Toto je 
zákon smrti, ktorý je nám, žiaľ, akosi 
bližší, než zákon života.  

Mária nás chce viesť druhou cestou. 
Je to cesta Krista, cesta Božích a jej detí. 
Ona nás chce naučiť, aby sme láskou ví-
ťazili nad nenávisťou, svetlom víťazili nad 

tmou, urážku prekonávali odpúšťaním. 
Tu začína Kristova láska, a preto aj 
kresťanská láska. Ten, kto miluje, je vo 
svetle. Preto sa láska stáva prostried-
kom, ktorým sa odkrývajú ľudské 
úmysly. Láska hodnotí, ale neodsudzu-
je. Láska chápe a prijíma, ale neodmie-
ta. Preto sa láska zdá byť naivnou 
i nemohúcou, no v skutočnosti je vše-
mocná. Ten, kto miluje, stane sa účast-
níkom božskej všemohúcnosti, a bož-
skej vševedúcnosti. Ten, kto nemiluje, 
stratil všetky tieto schopnosti, pretože 
nenávisť je v skutočnosti tmou. Ten, kto 
nemiluje, trestá najprv seba a mrzačí 
svoj ľudský rast, zužuje svoje možnosti i 
svoj životný priestor. Márii záleží na 
tom, aby nás naučila pravidlám života. 
Preto nás pozýva, aby sme milovali všet-
kých a aby sme láskou prekonávali ľud-
ské zmýšľanie i ľudskú logiku. Toto sú 
súčasne i cesty a zákony pokoja.  

„Láska je trpezlivá, láska je dobroti-
vá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje 
sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, ne-
rozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa 
z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, 
všetko vydrží. Láska nikdy nezanik-
ne.“ (1 Kor 13,4-8a) 

Slavko Barbarič OFM 

„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   

Láskou sa prekonávajú hranice          

„Drahé deti! Pozývam vás k láske k blížnemu, k tomu, kto 
vám pôsobí zlo. Tak budete môcť s láskou posúdiť úmysly 
sŕdc. Modlite sa a milujte, drahé deti! S láskou môžete urobiť 
aj to, čo sa vám zdá nemožné. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“  (7. november 1985)     
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Nepremýšľali ste niekedy nad tým, aké to 
asi bolo žiť v raji? Aké to bolo žiť s Bohom 
a neustále zakúšať ozajstnú lásku, radosť 
a šťastie? Ako by asi v raji vyzeral môj vzťah 
k  m ô j m u  m u ž o v i ,  ž e -
ne, deťom, súrodencom, rodičom, a vôbec, ku 
všetkým ľuďom, s ktorými sa každodenne stre-
távam? Ako by asi vyzerala príroda okolo mňa? 

Pokiaľ sa úprimne zahľadíme do svojho srd-
ca a odpovieme si na tieto otázky, zistíme, že 
raj je práve to, po čom niekde v skrytosti každý 
z nás hlboko túži. Ale prečo sa rozprávať o raji, 
keď prostredie, v ktorom žijem, mi častokrát 
pripomína pravý 
opak? Je vôbec 
možné pre oby-
čajného človeka 
okúsiť raj už tu 
na zemi? 

Vieme, že 
hriechom našich 
prarodičov, ktorí 
ž i l i  v  ra j i 
s  B o h o m 
v dokonalej jed-
n o t e ,  l á s k e 
a radosti, vstúpi-
lo do ich života  
rozdelenie. Hrie-
chom bol naru-
šený vzťah medzi 
B o h o m 
a č lovekom, 
vzťah medzi mu-
žom a ženou, 
vzťah medzi člo-
v e k o m 
a stvorením. Bo-
la narušená jed-
nota medzi rozu-
mom a túžbou 
a medzi dušou a telom každého človeka. Toto 
rozdelenie každodenne zakúšame i my. Hriech 
nás odďaľuje od Boha a od všetkého, čo On pre 
nás stvoril. Hriechom – i tým nepatrným – sa 
narúšajú vzťahy medzi mužom a ženou, vzťahy 
v rodinách, medzi priateľmi... Hriech nám za-
braňuje vidieť seba i druhých ako dar,  ako ob-
raz Boha stvorený z lásky a pre lásku. 

Túžbou Nebeského Otca je, aby sme boli 
všetci spasení a žili opäť spoločne s Ním 
a v dokonalej jednote – na nebi alebo v raji. Skr-
ze Pannu Máriu, ženu nepoškvrnenú hriechom, 
nám teda posiela na zem svojho Syna. Je to veľ-
ké tajomstvo, v ktorom sa Boh stáva človekom 
a človek sa naraz môže „dotknúť“ Boha. Ježiš 
Kristus, On sám, Boží Syn, nám ustanovuje 
prostriedky našej spásy a posväcovania. Sú ni-
mi sviatosti alebo účinné znamenia milosti, kto-
rými sa nám udeľuje božský život.  Patrí sem 
krst, birmovanie, eucharistia, pokánie, pomaza-
nie chorých, kňazstvo a manželstvo. „Sedem 

sviatostí sa týka 
všetkých úsekov 
a všetkých dôleži-
tých okamihov živo-
ta kresťana: vďaka 
nim sa u kresťanov 
život z viery rodí 
a vzrastá, dostáva 
sa mu uzdravenia 
a i daru posla-
nia.“ (KKC 1210) 
Každá sviatosť je 
stretnutím s živým 
Kristom. „Sviatosti 
sú ako sila, ktorá 
v y c h á d z a 
z Kristovho tela, aby 
nás uzdravovala od 
r á n  h r i e c h o v 
a darovala nám no-
v ý  ž i v o t 
v Kristovi.“ (KKC) 
Jedine sviatostný 
život nám dáva mož-
nosť zakúšať nebo 
už tu na zemi. 
Sviatosti sú pre nás 
nenahrad i te ľnou 

pomocou na ceste do neba, preto by sme sa 
spoločne s vami v priebehu tohto roka radi za-
mýšľali nad sviatostným životom. Budeme sa 
zamýšľať nad ich vznikom, symbolikou 
a zmyslom, nad tým, ako sa sviatosti  slávia, 
ako vďaka nim môžeme žiť dobrý kresťanský 
život  a byť tak požehnaním pre iných. 

 

Jana Prudká 

SVIATOSTI CIRKVISVIATOSTI CIRKVISVIATOSTI CIRKVI   

„Sviatosti Cirkvi sú teraz pokračovaním 
činov, ktoré Kristus konal za svojho po-

zemského života. Sviatosti sú akoby „sily, 
ktoré vychádzajú„ z Kristovho tela, aby 

nás vyliečili z rán hriechu a aby nám dali 
nový Kristov život.“ (KKC)   
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 A TERAZ CHCEM ÍSŤ  
SVEDECTVO     ZA UČITEĽOM        

Volám sa Nataša, narodila som sa v Moskve. Vyras-
tala som na Ukrajine, študovala na Štátnej univerzite 
filmu a televízie, odbor – Kino režisér v Sankt-
Petersburgu. Keď som prvýkrát putovala do Medžugo-
ria (bolo to presne pred tromi rokmi), nevedela som, 
prečo tam idem. Celý svoj život som stále niekam ces-
tovala. V priebehu svojich 25 rokov života som zmenila 
25 miest pobytu. 

Pred šiestimi rokmi moja mama ochorela na rakovi-
nu. V poslednom štádiu choroby putovala do Medžugo-

ria. Predtým čas-
to cestovala na 
Kaukaz 
s humanitárnou 
pomocou, pomá-
hala tým, proti 
ktorým bojovala 
naša krajina. Ma-
ma písala nádher-
né básne, vycho-
vávala štyri deti 
a popri tom pomá-
hala utečencom. 
Nemohla som to-
mu veriť. Takisto 
aj tomu, že moja 
mama vycestovala 
na nejakú horu do 
Hercegoviny, kde 

sa zjavuje Panna Mária. Jej svedectvom bolo svetlo, 
prelievajúce sa na všetkých, ktorí ju po návrate odtiaľ 
stretali. Plakala som a pýtala som sa: “Prečo? Prečo sa 
ti to všetko stalo?“ A ona sa usmiala a hovorila: “Nie 
prečo, ale pre čo“. Všetci videli jej vnútornú zmenu. 
Presne o deväť mesiacov moja mama zomrela. 

Rodičia mojej mamy stratili jedinú dcéru a my, 
štyri deti, sme zostali sami; dvaja z nás boli neplnoletí. 
Keďže naši rodičia boli rozvedení, s otcom sme sa má-
lo poznali. 

Prevzala som starostlivosť o svojho stredného 
brata a odviezla ho z Moskvy do Sankt-Peterburgu. 
Nevšimla som si, že okolie, z ktorého som ho „vytrhla“, 

ho postupne obklopilo aj tu. Od svojich dvanástich ro-
kov môj brat nežil doma, hral na gitare na ulici a žil 
(ako sa to neskôr ukázalo) s narkomanmi. Fajčil mari-
huanu; nepokladal to za drogu. Moje najdojímavejšie 
spomienky sú z chvíľ, kedy sme spoločne snívali, že 
nakoniec u nás bude skutočná rodina a budeme si naží-
vať v pokoji. Ale pokoj nebol, niekedy mi kradol penia-
ze. Snívali sme o tom, ako sa budeme venovať umeniu 
a hrať. On chcel byť hercom a ja režisérom.  

Jedného rána, keď som sa vrátila domov, uvidela 
som spať brata v mojej posteli, oblečeného. Sťopa, 
môj brat, v tú noc prvýkrát vyskúšal heroín. Iba raz. 
Zomrel v spánku. Mal len 17 rokov. Predtým som si 
myslela, že „v tomto živote je treba všetko vyskúšať“ 
alebo „že z jedného razu nevzniká závislosť.“ No 
v prípade môjho brata to nebola závislosť, s ktorou by 
sa trápil celý život. Nie, on zomrel hneď, po prvom 
užití tvrdej drogy a mal len 17. 

Smrť ma postavila tvárou tvár životu. Musela som 
sa zamyslieť nad tým, ako si mám odpovedať na otáz-
ku smrti – a to znamená, života. „Kto som?“ a „Prečo 
som?“ Ale radšej som sa začala schovávať za alkohol. 
V alkohole som nenachádzala odpoveď, v ňom už nebo-
la ani samotná otázka. V tom období  som sa raz pre-
chádzala Moskvou; stretla som maminu známu, ktorá 
mi povedala, že keď bola mama v Medžugorií, zoznámi-
la sa tam s jednou modlitbovou skupinou. Táto modlit-
bová skupina, keď počula o smrti mojej mamy, ponúkla 
všetkým štyrom deťom zaplatiť púť do Medžugoria. 
Ich ponuku som prijala; prišla som do Medžugoria na 
Medzinárodný festival kresťanskej mládeže. Vtedy 
som všetko videla “v čiernej farbe“: zdalo sa mi, že sú 
to turistické kúpele a nie pútnické miesto. Ľuďom 
z rôznych kultúr je ťažko pochopiť sa navzájom. No 
napriek tomu som na tomto festivale pochopila 
a uvidela to, čo je dôležité pre tých ľudí, ktorí sem 
pricestovali – snaha o život s Bohom. V Eucharistii, v 
evanjeliu, v modlitbe. Po stretnutí s touto realitou sa 
v mojom živote toho veľa zmenilo. No nie zrazu, nie 
v jednej chvíli, ale postupne. Postupne v mojom živote 
začalo ísť všetko zlým smerom, rozpadalo sa to, čo sa 
dovtedy len tak-tak držalo pohromade. V priebehu 
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dvoch rokov som dva-trikrát počas roka začala prichádzať 
do Medžugoria. Čím vyššie som sa tu vypínala, tým nižšie 
som po návrate domov padala. Všetko sa dookola opakovalo. 
Pochopila som, že som závislá od mienky druhých ľudí, ví-
ťazstiev a odmien na festivaloch, podpory mojich priate-
ľov, záujmu mužov, hodnotení, od toho, čo si o mne všetci 
ľudia na svete myslia, akoby o mne vôbec rozmýšľali. Bolo 
to podobné červíkovi, ktorý ma zhrýzal. Keď som vypila 
alkohol, červík sa napil so mnou a veselil sa spolu so mnou, 
pomáhajúc mi pritom cítiť sa „takou, aká som“, lepšie pove-
dané - ilúziu toho.   

Chápala som, že láska je v živote to najdôležitejšie, 
hovorí sa o tom na každom rohu. Miluj, miluj, miluj. Ale 
ako? Ako to urobiť, keď neviem milovať, moji rodičia sa 
rozviedli, keď som mala dva roky, a môj otčim bil mňa 
i mojich bratov? Učil nás biť sa navzájom a potom nás 
opustil. Ako milovať, keď som nevidela príklad lásky medzi 
mojimi rodičmi? Ako, ak moji blízki, ktorí ma milovali – zo-
mreli? Ako mám milovať, keď som si nezvykla obetovať sa 
pre lásku? Snažila som sa o lásku citovú, kvôli ktorej som 
sa nemusela obetovať. Ale vnútri som chápala, že toto nie 
je láska, že ja hľadám niečo väčšie. 

Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som mal život večný? 

Zriekni sa všetkého čo máš a nasleduj ma – povedal Je-
žiš. 

Aj predtým, keď som sa nechcela zriekať vecí, ktoré 
sa mi zdali, že mám rada, keď som čítala tieto slová, bola 
som veľmi smutná. Ale v tom sa podľa mňa nachádza hlavný 
paradox kresťanstva, ako niekto povedal: “Bohužiaľ, Ježiš 
nám priniesol ´radostnú zvesť´.“Bohužiaľ, čaká nás veľká 
radosť“. Rozumiete? Je to tak.... A ak mám povedať kon-
krétne, moje zriekanie sa odohralo vo svätej spovedi. Zrie-
kala som sa toho, čo som mala. A teraz chcem ísť za Uči-
teľom. Iba začínam túto cestu, idem a hľadám. Rozhodnúť 
sa znovu prísť do Medžugoria – znamenalo pre mňa zriecť 
sa mnohého. Teraz žijem v modlitbovej skupine „Svetlo 
Máriino“, ktorá pomáha pútnikom z východných krajín 
a dáva možnosť mladým ľuďom prežiť jeden rok v 
„Máriinej škole“. Tu sa učím modliť, žiť podľa evanjelia, 
milovať, odpúšťať. Modlitbová skupina je moja nová rodina. 
Nachádzam to, za čím moje srdce vždy túžilo – zjednote-
nie s druhými ľuďmi v láske a jednote s Bohom, ktorý je 
láska. Kedysi som bola veľmi rozčarovaná a myslela som si, 
že to nie je možné. Ale teraz verím, že aj ja, tak, ako kaž-
dý človek, som povolaná k svätosti, k láske a k jednote 
s Bohom. Tam, kde som. Taká, aká som. 

Natalia Belyaeva (Rusko, Moskva) 

(Báseň, ktorú napísala moja mama niekoľko dní pred smrťou) 
 

Povedz mi: ”Ži!“ 
Samotné toto slovo... 
Ja neodmietnem to  
Z úplnej prázdnoty 
V hraničnú plnosť  

Som Tvojim slzavým  
Údolím prejsť 

Pripravená znovu  
 

Povedz mi: “Ži!“ 
Ja s radosťou, jak loptu 
Prijmem Tvoje pozvanie 

Nemajúc síl odolať. 
Odpusť mi, Bože môj, 

Môj zlatovlasý chlapček, 
Že som si toľko krát 

Ťa  neposlúchnuť trúfla... 

Irina Belyaeva,   *8.2.1956 / +28.12.2005 
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SNAŽÍME SA PRIJAŤ DO ŽIVOTA  
MÁRIINE POSOLSTVÁ: 

 

• modliť sa tri ružence denne 
• postiť sa v stredu a v piatok 
• spovedať sa každý mesiac 
• zúčastňovať 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 

• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym 

Duchovne  sa spájame v modlitbe v 
prvú sobotu v mesiaci.  

Kde je to možné, členovia v ten deň or-
ganizujú modlitbové stretnutie, modlia 
sa tri ružence, slávia svätú omšu, adorá-
ciu, prečítajú rozjímanie z časopisu. Po-

čas celého mesiaca sa modlíme 
na úmysel, ktorý sa nachádza v časopise. 

Mod-
litbové skupiny sa stretávajú podľa dohody členov, naj-
častejšie raz za týždeň. Stretajú sa v rodinách alebo v 
kostoloch. Stretnutia sú jednoduché a pozostávajú z 
modlitby ruženca, rozjímania nad Božím Slovom a po-

solstvom, zdieľania, modlitby na úmysly Panny 
Márie, za potreby blížnych, zasväte-

nia sa Nepoškvrnenému 
srdcu Panny 
Márie. 

    Ak sa chcete pridať k nám v modlitbe, či dostávať časopis, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com   
                              Svetlo Máriino 

Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  MMMÁÁÁRIINORIINORIINO   
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“   

KTO SME?  Svetlo Máriino je modlitbo-

vé spoločenstvo, jeho členovia 

chcú kráčať cestou svätosti, 

ktorou nás vedie v tejto dobe 

Mária. Svedectvom života, chcú 

prinášať Ježiša – Svetlo sveta, 

vo svetle evanjelia a posolstiev 

Panny Márie tomuto svetu; ob-

novovať život viery vo farských 
spoločenstvách. 

„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, kto-

ré 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.“ 25.6.2004 

Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“ sa spájame 
s modlitbovými skupinami v rôznych krajinách. Modlia sa 

s nami naši bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine, 
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Tadžikistane, Pakistane, 

Rumunsku, Indii, USA, 
Nemecku, na Slovensku 

a v Českej Republike. 

PRVÁ SOBOTAV MESIACI 

Časopis vychádza každý me-

siac od decembra 2004 po tom, 

ako Panna Mária dá posolstvo 25-

teho v mesiaci. Časopis rozosiela-

me cez internet, vychádza 

v ruštine, slovenčine, angličtine, 

ukrajinčine, nemčine, v litovskom 

a lotyšskom jazyku.  MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

ČASOPIS „SVETLO MÁRIINO“ 
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KONTAKTY 
Rusko Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  knya-
zev@anrb.ru 

Ukrajina Duda Miroslav tel:    00380 50 5026414 posmishka@bk.ru 

Litva Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 mirija3@gmail.com 

Lotyšsko Marite Jakabsone  

Franciska Strode  

tel. mob: 00371 29496878  

tel. mob: 00371 26300819  

bernadet@one.lv  

franciska.strode@inbox.lv  

Moldavsko Vladimír Nadkrenicinii   nadkrenicinii@mail.ru 

anglicky hovoriaci Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com  

nemecky hovoriaci Lenka Marhefková  lenka.marhefkova@gmail.com 

Slovensko Marta Uchalová tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 

Česká Republika Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medžugorie Svetlo Máriino tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE      na internete:na internete:na internete: 

OZNAMY 
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ŽIVÉ VYSIELANIE VEČERNÉHO PROGRAMU Z MEDŽUGORIA 

Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania živého vysielania večerného programu z 
Medžugoria. Vysielanie je dostupné na stránke www.medjugorje.hr.  

[V hornom menu vpravo kliknite na “Multimedia”, potom “Live streaming Medjugorje” (v 
ponuke vľavo), kde sa každý užívateľ potrebuje pri prvom spustení zaregistrovať (je po-

trebné uviesť meno, priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo).]  

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou  Medžugorie. 

OFICIÁLNÉ STRÁNKY MEDJUGORJE:  

    www.medjugorje.hr  (HRV, ENG,  DEU, FRA, ITA, POL, ESP, MAG) 

Iné stránky: 

� SLOVENSKY:  www.gospa.sk 

� RUSKY:   www.medjugorje.ru 

� UKRAJINSKY:  www.medjugorje.com.ua  

� LOTYŠSKY:   www.medjugorje.lv 

� LITOVSKY:   www.medjugorje.lt 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! 
Šírenie tohto časopisu bez úprav /v celku/ 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.  


