
 

„DDDDrahé deti! 

Osobitným  spôsobom vás dnes chcem pozvať na obrátenie. 
Nech sa od dnes vo vašom srdci začne nový život. Deti, 
chcem vidieť vaše ´áno´ a nech sa váš život stane 
radostným žitím Božej vôle v každej chvíli vášho života. 
Dnes vás osobitným spôsobom žehnám svojím materinským 
požehnaním pokoja, lásky a jednoty vo svojom srdci 
a v srdci môjho Syna Ježiša. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  
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„DDDDrahé deti! 

Ja som s vami v mene najväčšej Lásky, v mene milovaného 
Boha, ktorý sa k vám priblížil skrze môjho Syna a ukázal 
vám pravú lásku. Chcem vás viesť Božou cestou. Chcem vás 
naučiť pravej láske, aby ju videli druhí vo vás, aby ste ju vi-
deli vy v druhých, aby ste im boli bratmi a aby druhí vo vás 
videli milosrdného brata. Deti moje, nebojte sa otvoriť mi svo-
je srdcia. Materinskou láskou vám ukážem, čo očakávam od 
každého z vás, čo očakávam 
od svojich apoštolov. Poďte za 
mnou. Ďakujem vám.“ 
 

 Panna Mária nás opäť po-
zvala k modlitbe za kňazov 

a povedala – „Znova vám zdô-
razňujem, že s nimi zvíťazím.“ 

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. marec 2011, Medžugorie 

VÝROČNÉ  POSOLSTVO KRÁĽOVNEJ POKOJA 

VIZIONÁRKE MIRJANE, 18. marec 2011 



ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

V posolstve z minulého mesiaca nás 
Panna Mária pozvala pracovať na svojom 
obrátení. Je to zároveň jej najdôležitejšie 
posolstvo, ktoré nám odovzdáva počas ce-
lého času svojich zjavení v Medžugorí. Aj 
na začiatku tohto posolstva nás upozor-
ňuje na nevyhnutnosť a dôležitosť obráte-
nia. Obrátenie vyžaduje zmenu, návrat na 
cestu, ktorá vedie k Bohu, zdroju radosti 
a života. Jedine Boh môže všetko urobiť 
novým. On sa nikdy neopakuje. S ním  
nikdy nie je nuda. Iba On nám môže da-
rovať novosť a plnosť života. Panna Mária, 
Matka Ježiša, ktorý je naša Cesta, Pravda 
a Život, nás chce viesť k novostiam, ktoré 
v nás chce Boh uskutočniť. Božie pozva-
nia na novosť života, svätosť 

a dokonalosť, sú nepretržité. Božie pozva-
nie očakáva našu odpoveď, ´naše áno´, 
ktorým mu dovolíme, aby v nás uskutoč-
nil svoju vôľu. 

Panna Mária nás pozýva na radostné 
žitie Božej vôle v každom okamihu nášho 
života. Problém nie je v poznaní Božej vô-
le, ale v tom, že Jeho vôľu nerozoznávame 
ako svoju. Boh sa nám môže zdať oponen-
tom, nepriateľom, ktorý nám chce zobrať 
radosti života. Môže sa nám zdať, že hľa-
dať a uskutočňovať Božiu vôľu znamená 
dať ´zbohom´ šťastnému životu. Boh nie je 
nepriateľom nášho života, ale tým, ktorý 
nás tak  miluje, že neušetril svojho Syna, 
aby sme mali život v plnosti. Podstata na-
šej viery a vzťahu s Bohom nie je v tom, 
čo my robíme pre Boha, ale v tom, čo On 
urobil pre nás. Keď táto pravda vstúpi do 
nášho srdca a zaplaví celú našu bytosť, 
uskutočňovanie Božej vôle bude pre nás 
niečím radostným, a nie povinnosťou ale-
bo predpisom.  

Pán Ježiš úplne prijímal vôľu svojho 
otca: „Nezostúpil som z neba, aby som pl-
nil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma po-
slal.“ (Jn 6,38). To je ideál, po ktorom by 
sme mali neustále túžiť. Podmienka pre 
svätosť je bezpodmienečné odovzdanie sa 
a dôvera v Božiu prozreteľnosť a lásku vo-
či nám. O odovzdaní a dôvere v Božiu lás-
ku svedčia svojím životom mnohí svätí. 
Svätá Terézia z Lisieux hovorievala: „Už 
dlho nepatrím sama sebe, úplne som sa 
odovzdala Ježišovi. On je aj naďalej slo-
bodný robiť so mnou, čo chce. “  

Aby sme mohli radostne žiť Božiu vô-
ľu, môžeme a potrebujeme veriť, že Boh je 
s nami vo všetkom, čo sa s nami deje a že 
jeho vôľa môže dať zmysel všetkému.   

NECH SA VÁŠ ŽIVOT STANE 
RADOSTNÝM ŽITÍM BOŽEJ VÔLE 
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Bohu nič neuniká a nič sa nedeje mimo 
Neho. Jeho vôľa môže premeniť púšť na 
rozkvitnutú záhradu a aj to, čo sa zdá ne-
zmyselné, dostáva zmysel.  

Problém v nás nastáva vtedy, keď ne-
spoznávame Božiu vôľu v tom, čo sa 
s nami deje. Neveríme v Božiu prozreteľ-
nosť, prostredníctvom ktorej sa mení 
všetko na dobro pre tých, čo milujú Boha. 
(por. Rim 8,28). 

Napriek všetkým ťažkostiam, 
v ktorých sa možno nachádzame, v krí-
žoch, ktoré nosíme alebo ťažkostiach, kto-
ré nás postihli, Panna Mária nás pozýva k 
radosti. Ne-
beská Matka 
Mária vidí 
hlbšie, vidí 
Boha, ktorý 
všetko obracia 
na dobro, 
a preto má silu pozvať nás 
k radostnému žitiu Božej 
vôle. Slová Ruského mní-
cha Silouana nám môžu 
poslúžiť ako skúška spô-
sobu nášho žitia Božej vô-
le: „Ako môžeš vedieť, že 
žiješ podľa Božej vôle? To-
to je znamenie: ak máš ne-
jaký neriešiteľný problém, 
to znamená, že si sa ne-
odovzdal Bohu úplne, hoci 
neviem nakoľko ty veríš, 
že žiješ podľa Jeho vôle. Kto žije podľa vôle 
Pánovej, neobáva sa ničoho. Všetky svoje 
potreby, ako aj samého seba, odovzdáva 
Pánovi. Všetko vkladá do Pánových rúk. 
Ak nedostane to, čo mu je potrebné, zostá-
va pokojný, ako keby to aj dostal. Neľaká 
sa, čo sa stane, pretože vie, že všetko je 
Božia vôľa. Tak udržuje pokoj na tele aj na 
duši.“  

 Boh je prítomný v každom momente 
nášho života. Je prítomný vo všetkých  
všedných udalostiach, ako aj v bolestiach 

a radostiach nášho života. Pozná každý 
náš krok, či sme si toho vedomí alebo nie. 

Nech nás Panna Mária, ktorá je bla-
hoslavená, pretože uverila, vedie cestou 
obrátenia a radostného žitia Božej vôle, 
ktorej sa aj ona sama úplne odovzdala.  

Modlime sa: Panna Mária, prosíme 
Teba, ktorá si služobnica Pánova, pretože 
si sa úplne odovzdala a radostne žila Bo-
žiu vôľu v každom okamihu svojho života, 
v bolesti i v radosti, povzbuď nás, prihová-
raj sa za nás, aby sme aj my mohli kráčať 
cestou obrátenia a zažiť Božiu novosť 
a radosť, ku ktorej nás Ty, Matka, chceš 

viesť. Pros za nás, Panna Mária, aby sme 
mohli svoju vôľu odovzdať Božej vôli, pre-
tože Jeho vôľa je náš pokoj a život. Vypros 
nám v tomto pôstnom období, aby nás mi-
losť posilnila, aby sme mohli zomierať se-
be a žiť v Bohu tak, ako Ty. Nech naše 
kráčanie k Veľkej noci bude naplnené ne-
prestajnou modlitbou, v radosti 
a vďačnosti, pretože to je Božia vôľa pre 
nás a pre naše posvätenie. Amen. 

o. Ljubo Kurtovič 
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Jedine Boh môže všetko urobiť novým. On sa nikdy neopakuje. 

S NÍM NIKDY NIE JE NUDA.  
Iba On nám môže darovať novosť a plnosť života. 



DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

Mária nás vo svojom posolstve pozýva k 
radosti v deň, kedy oslavujeme jej „áno“, na 
sviatok Zvestovania Pána, 25. marca.  Aj my 
môžeme vo viere uvidieť žiaru tohto veľkého 
dňa, ktorý zmenil dejiny ľudstva. Keď anjel 
Gabriel zvestuje Márii, že počne a porodí Sy-
na, Mária odpovedá v tichosti svojho srdca. 
Nikto ju nevidel, nikto to nevedel. V Máriinej 
škole sa učíme pokore, tichosti. Od nej sa 
učíme, že veľké a dôležité veci potrebné pre 
náš každodenný život, pre večnosť, sa rodia 
v tichosti. Aj my môžeme odkrývať silu tohto 
„áno“, silu slova darovaného Bohu v tichosti 
svojho srdca. Henri Nouwen o tom napísal: 
„Mlčanie je domovom slova. Mlčanie dáva 
slovu silu tvoriť a prinášať plody.“ 

Nachádzajme podľa Máriinho príkladu 
zaľúbenie v pokore a mlčaní, v modlitbe a 
pôste. Načúvajme Božiemu hlasu pri rozjí-
maní nad Božím slovom. V posolstve z 2. no-
vembra 2010 nám Panna Mária veľmi kon-
krétne hovorí: „Deti moje, nechcete prijať to, 
že ste bezmocní  a malí, a môžete byť mocní 
a veľkí, ak budete plniť 
Božiu vôľu. Dajte mi svo-
je srdcia, aby som ich 
mohla prežiariť svetlom 
života, mojím Synom.“ 

To, čo sa odohralo 
v Máriinom živote sa du-
c h o v n e  o d o h r á v a 
aj v našich životoch 
vždy, keď odovzdane po-
vieme Bohu svoje „áno“. 
Konkrétne to znamená 
povedať „áno“ dobrému 
skutku, dobrému slovu, byť vždy pripravený 
prejaviť lásku druhým. Mária nás pozýva, 
aby sa náš život stal radostným žitím Božej 
vôle v každom momente nášho života. Preží-
vajme tento mesiac v jednoduchosti, 
v radosti, s tichým úsmevom na duši, ktorý 
nech sa prenesie na každú osobu, ktorú 
stretneme. S veľkou láskou robme malé, na 
pohľad bezvýznamné veci. Dávajme im zmy-
sel svojou láskou k Bohu. Pretože práve ma-
lé veci uskutočňované s veľkou láskou nám 

pomáhajú prežívať veľké veci s Pánom.  
Každé ráno začínajme nový deň spolu 

s Máriou v tichom odovzdaní sa Bohu. Buď-
me počas dňa všímaví na to, komu je po-
trebná naša duchovná či materiálna pomoc 
tak, ako nás to učí Panna Mária. Prostred-
níctvom nás chce Mária prinášať Ježiša 
smutným, chorým, chudobným, opuste-
ným... Pripomeňme si jej posolstvá, 
v ktorých nás povzbudzuje slúžiť: 
“...Pozývam vás, milé deti, aby ste v tomto 
čase spoznali, kto potrebuje vašu duchovnú 
alebo materiálnu pomoc. Svojím príkladom, 
milé deti, budete predĺženými Božími rukami, 
ktoré ľudstvo hľadá. Len tak pochopíte, že ste 
povolaní svedčiť a stať sa radostnými nositeľ-
mi Božieho slova a lásky...“ (25. február 
1997) „...Milé deti, aj dnes vás pozývam, aby 
ste sa radovali a boli radostnými kresťanmi, 
zodpovední a uvedomelí, že vás Boh povolal, 
aby ste zvláštnym spôsobom boli radostne 
otvorenou náručou voči tým, ktorí neveria, 
aby podľa príkladu vášho života dosiahli vie-

ru a lásku k Bohu...“(25. no-
vember 1997)  „...Milé deti, 
nech sú vaše srdcia čisté a 
vľúdne, aby láska a teplo 
pretekali cez vás do každého 
srdca, ktoré je vzdialené od 
jeho lásky. Milé deti, buďte 
mojimi vystretými rukami, 
rukami lásky pre všetkých 
tých, ktorí sa stratili, ktorí už 
n e m a j ú  v i a c  v i e r u 
a nádej...“ (25. november 
2009) 

Modlime sa: „Mária, Matka naša, veď 
nás cestou odovzdania sa a radostného slú-
ženia. Pomáhaj nám stávať sa v každej chvíli 
nášho života maličkými, odovzdanými do Bo-
žích rúk, aby sa Jeho veľké diela spásy mohli 
uskutočniť i prostredníctvom nás. Prihováraj 
sa za nás, Mária, v ťažkých chvíľach skúšok, 
keď sa zakolíše naše „áno“. Pomôž nám zos-
tať vernými až do konca. 

 
Terézia Gažiová 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 2. 4. 2011. 

V tento mesiac sa budeme modliť ZA CIRKEV, ABY ODOVZDANE  

A RADOSTNE USKUTOČŇOVALA BOŽIU VÔĽU. 
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„S KRISTOM STE POCHOVANÍ V KRSTE, S NÍM STE  
AJ VZKRIESENÍ“ – táto parafráza 12. verša 2. kapitoly Listu Kolosanom 

je mottom Posolstva pápeža Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2011 
 

Pôstny čas, ktorý nás privádza k 
sláveniu Veľkej noci, je pre Cirkev veľmi 
cenným a dôležitým liturgickým obdobím, 
čítame v úvode pôstneho posolstva. 
Následne sa Svätý Otec pozastavuje nad 
sviatosťou krstu v listoch sv. Pavla: 
„Svätý Pavol vo svojich listoch opakovane 
pripomína jedinečné zjednotenie s Božím 
Synom, ktoré sa uskutočnilo v tomto kúpeli. 
Skutočnosť, že vo väčšine prípadov krst 
prijímajú deti, jasne poukazuje na to, že je 
to dar od Boha, nikto si nezaslúži večný 
život vlastnými silami. Božie milosrdenstvo, 
ktoré sníma hriechy a umožňuje nám žiť v 
našom vlastnom živote zmýšľanie «rovnaké 
ako zmýšľanie Ježiša Krista» (porov. Fil 2,5), bolo človeku dané zadarmo.“ 

Čo by mohlo byť vhodnejšou prípravou na slávenie Veľkej noci a Vzkriesenia Pána - 
najradostnejších a slávnostných obradov liturgického roka – ak to chcem brať vážne - ako 
nechať sa viesť Božím slovom? - Pýta sa Svätý Otec v ďalšej časti posolstva a ponúka 
exegézu l iturgických čítaní jednotlivých nedieľ Pôstneho obdobia. 
„Stručne povedané, cesta pokánia, počas ktorej sme vyzvaní ku kontemplácii tajomstva 
kríža, je «pripodobňovaním sa k smrti Krista» (Flp 3, 10), aby sa uskutočnila hlboká premena 
nášho života. Nechajme sa premieňať pôsobením Ducha Svätého ako svätý Pavol na ceste do 
Damasku, rozhodne orientovať náš život podľa vôle Božej, oslobodiť sa od sebectva, prekonať 
inštinkt ovládania ostatných a tešiť sa z Kristovej lásky.“    

(www.radiovaticana.org) 

Veľkú noc 24. 4. 2011 budeme sláviť spoločne s pravoslávnou cirkvou. 

Prajeme Vám požehnané kráčanie pôstnym obdobím k radostnej oslave vzkriesenia náš-
ho Pána Ježiša Krista, tichú radosť a istotu z Jeho prítomnosti v našich životoch.  

Redakcia  Svetla Máriina 
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...Deti moje, nechcete prijať to, že ste 

bezmocní a malí, a môžete byť mocní 

a veľkí, ak budete plniť Božiu vôľu. Dajte 

mi svoje srdcia, aby som ich mohla 

prežiariť svetlom života, svojím Synom... 

(2. november 2010) 

‘BOŽIA VÔĽA‘ 

...Nech sa vám 

modlitba stane 

radosťou. Obnovte 

modlitbu vo svojich 

rodinách a vytvárajte 

modlitbové skupiny, 

a tak budete prežívať 

radosť z modlitby a zo 

spoločenstva. Všetci, 

ktorí sa modlia a sú 

členmi modlitbových 

skupín, sú v srdci 

otvorení Božej vôli a s 

radosťou dosvedčujú 

Božiu lásku...  

(25. september 2000) 

...Milé deti,  

keď je Boh na prvom mieste,  

budete vo všetkom, čo robíte,  

hľadať Božiu vôľu. Tak bude pre vás 

každodenné obrátenie ľahšie.  

Milé deti, pokorne hľadajte, čo nie je 

v poriadku vo vašom srdci, a potom 

pochopíte, čo máte robiť. Obrátenie sa 

stane pre vás každodennou úlohou, 

ktorú vykonáte s radosťou.  

Milé deti, som s vami a žehnám vás 

všetkých a pozývam vás, aby ste sa 

stali mojimi svedkami cez modlitbu a 

osobné obrátenie... (25. apríl 1996) 

...Želám si, drahé deti, aby každý z vás bol čoraz bližšie k môjmu 

srdcu. Preto, milé deti, modlite sa a hľadajte vo svojom živote Božiu 

vôľu. Želám si, aby každý z vás našiel cestu svätosti a aby na tej 

ceste rástol do večnosti...   (25. apríl 1990) 



Plnosť kres-
ť a n s k é h o 
ž i v o t a 
v každom 
prípade spo-
číva v láske, 

ktorá rodí dobré skutky. Pokánie sa, žiaľ,  
v kresťanskom živote často chápe niečo 
negatívne a ľudia sa pokániu vyhýbajú. 
A nejde tu o nič iné, než o boj vnútorného 
človeka proti hriechu, ktorý ho chce zot-
ročiť a učiniť neschopným pre konanie. 
Teda pokánie je neustále oslobodzovanie 
sa od negatívnych vplyvov v živote a vo 
svete.  

Tento boj i oslobodzovanie majú svoje 
pravidlá a zákony, tak ako každý iný boj. 
Do akej miery sme ochotní bojovať proti 
pýche, sebectvu, chamtivosti, zhýralosti, 
lakomstvu, lenivosti, urážanlivosti, ne-
zmiereniu, závisti... závisí od lásky 
k slobode Božích detí. Cvičenie sa 
v pokore, poslušnosti, jednoduchosti, od-
púšťaní sa môže nazvať pokáním. Preto 
pokánie nie je niečo smutné, ale niečo ra-
dostné a pre každého človeka veľmi po-
trebné. Je to ako keď vinohradník prichá-
dza na jar do vinohradu a očisťuje vinič 
od viniča, odstraňuje všetko nepotrebné, 
aby potom umožnil rast svojmu vinohra-
du. Ak by niekto nevedel, o čo ide, čudo-
val by sa, čo vinohradník robí.   

Najlepšou cestou spoznania toho, čo 

a ako je potrebné odstrániť z nášho srd-
ca, je modlitba. Modlitba je stretnutie sa 
s Bohom. Boh je svetlo a v jeho svetle 
môžeme tiež vidieť i svoje svetlo, ale-
bo svoju tmu. Prostredníctvom modlitby 
dostávame silu bojovať proti svojim chy-
bám a silu, ktorou sa oslobodzujeme.  

Mária nás pozýva k pokániu, modlitbe 
a skutkom lásky. Vianoce sú radostnou 
udalosťou, ktorá by sa mala odohrávať 
každodenne. Zakaždým, najmä keď v nás 
zomiera zlo a hriech, keď ho vytrhávame 
zo svojho srdca, Boh sa môže narodiť 
a prebývať v nás. To je okamih, v ktorom 
môžeme prežívať Vianoce opakovane. Bez 
vnútornej slobody Vianoce pre človeka  
nemôžu existovať. Sloboda nás pripraví 
na stretnutie s druhými; robí nás schop-
nými vidieť iných a skutkami lásky im 
pomáhať, čím môžeme pomôcť aj sami 
sebe. Ten, kto ostane na materiálnej 
úrovni, Vianoce zažiť nemôže .  

„Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovo-
rí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho 
taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra 
bez šiat a chýba im každodenná obživa a 
niekto z vás by im povedal: „Choďte 
v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale 
nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo 
to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je 
sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie: „Ty 
máš vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi svo-
ju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skut-
kov ukážem vieru.“ (Jak 2, 14-18) 

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

V pokání, modlitbe a skutkoch lásky  

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa na Vianoce pri-
pravovali pokáním, modlitbou a skutkami lásky. Ne-
pozerajte, drahé deti, na materiálne veci, lebo potom 
nebudete môcť prežiť Vianoce. Ďakujem vám, že ste 
prijali moje pozvanie.“ (5. december 1985) 

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 1 / 0 4  | 7 |   

Slavko Barbarič OFM 



Sviatosť birmovania tvorí spolu s krs-
tom a Eucharistiou jeden celok sviatostí 
uvádzania do kresťanského života. Táto 
sviatosť je potrebná na dovŕšenie krstnej 
milosti. Sviatosť krstu je síce bez birmova-
nia a Eucharistie platná a účinná, ale uvá-
dzanie do kresťanského života ostáva neú-
plné. 

V Starom zákone Proroci zvestovali, že 
na očakávanom Mesiášovi spočinie Pánov 
Duch vzhľadom na jeho spasiteľné posla-
nie. Ježiš sa počal z Ducha Svätého a celý 
jeho život a celé jeho poslanie sa uskutoč-
ňujú v plnom spoločenstve s Duchom Svä-
tým, ktorého mu Otec dáva bez miery. 
Apoštoli naplnení Duchom Svätým začínajú 
ohlasovať „veľké Božie skutky“ (Sk 2,11) 
Vkladanie rúk sa v katolíckej tradícii prá-
vom považuje za začiatok sviatosti birmova-
nia, ktorou v Cirkvi určitým spôsobom pre-
trváva turíčna milosť.“ 

Zo slávenia sviatosti birmovania je zrej-
mé, že jej účinok spočíva v osobitnom vylia-
tí Ducha Svätého, aké kedysi apoštoli do-
stali v deň Turíc. Preto birmovanie prináša 
vzrast a prehĺbenie krstnej milosti: prehl-
buje naše zakorenenie v Božom synovstve; 
pevnejšie nás zjednocuje s Kristom; zveľa-
ďuje v nás dary Ducha Svätého; zdokona-
ľuje naše spojenie s Cirkvou; dáva nám 
osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako 
praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom 
šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vy-
znávali Kristovo meno. 

Birmovanie, takisto ako krst, vtláča do 
duše kresťana nezmazateľný duchovný 
znak alebo charakter. Preto túto sviatosť 
možno prijať iba raz v živote. Táto pečať 
Ducha Svätého znamená, že kresťan úplne 
patrí Kristovi, že je navždy v jeho službe, 
ale aj to, že má prisľúbenie Božej ochrany 
vo veľkej eschatologickej skúške. 

Podstatným obradom tejto sviatosti je 
vkladanie rúk a pomazanie voňavým olejom 
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(krizmou). Preto sa táto sviatosť na Výcho-
de volá krizmácia, t. j. pomazanie krizmou, 
alebo (po grécky) myron, čo značí „krizma“. 
Na Západe názov confirmatio (v slovenčine 
birmovanie) naznačuje, že táto sviatosť po-
tvrdzuje krst a zároveň posilňuje krstnú 
milosť. 

Vo Východných cirkvách sa sviatosť bir-
movania udeľuje bezprostredne po krste a 
po nej nasleduje účasť na Eucharistii. Táto 
tradícia zvýrazňuje jednotu troch sviatostí 
uvádzania do kresťanského života. V Latin-
skej cirkvi sa táto sviatosť udeľuje po do-
siahnutí veku používania rozumu a jej slá-
venie sa spravidla vyhradzuje biskupovi. 

Prax Východných cirkví vyjadruje viac 
jednotu uvádzania do kresťanského života. 
Prax Latinskej cirkvi jasnejšie vyjadruje 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA 
„Sviatosť kresťanskej zrelosti“ 

SVIATOSTI 

„Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Je-
žiša Krista, ty si znovuzrodil z vody a z 
Ducha Svätého týchto našich bratov a 
sestry a oslobodil si ich od hriechu. Ot-
če, zošli na nich Ducha Svätého Obhaj-
cu, udeľ im ducha múdrosti a rozumu, 
ducha rady a sily, ducha poznania a 
nábožnosti a naplň ich duchom bázne 
voči tebe. Skrze Krista, nášho Pána.“   

(KKC 1299) 



� 16. Medzinárodný seminár pre kňazov:  
    4.- 9.7.2011  

� 22. Medzinárodné modlitbové stretnutie mladých - Mladifest:  
   1.8.-6.8.2011 

� 12. Medzinárodný seminár pre manželské páry : 21.- 24. 9.2011 

� Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 2.–7.10.2011  

  (Kontakt: Ondrej Valentin: e-mail: skristoftour@post.sk;  

tel: +421  2 555 67 969, +421 903 712 534) 

O
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spoločenstvo nového kresťana s jeho bisku-
pom, ktorý je ručiteľom a služobníkom jed-
noty svojej Cirkvi, jej katolíckosti a jej 
apoštolskosti a tým aj spojivom s apoštol-
ským pôvodom Kristovej Cirkvi. 

Ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, 
môže mu birmovanie udeliť ktorýkoľvek 
kňaz. Cirkev totiž chce, aby ani jedno, ani 
to najmenšie z jej detí neodišlo z tohto sve-
ta bez toho, aby ho Duch Svätý nezdokona-
lil darom Kristovej plnosti. 

V latinskom obrade „sa sviatosť birmo-
vania udeľuje pomazaním krizmou na čele, 
ktoré sa koná vkladaním ruky a slovami: 
,Prijmi znak Daru Ducha Svätého: – ,Accipe 
signaculum doni Spiritus Sancti.‘“ Vo Vý-
chodných cirkvách byzantského obradu sa 
pomazanie myronom (krizmou) koná po 
modlitbe epiklézy na významnejších čas-
tiach tela: na čele, na očiach, na nose, na 
ušiach, na perách, na prsiach, na chrbte, 
na rukách a na nohách. Každé pomazanie 
sa sprevádza formulou: „Pečať daru Sväté-
ho Ducha,“ „Sfragis doreas Pneumatos Ha-
giou“ (po grécky), „Signaculum doni Spiritus 
Sancti“ (po latinsky). 

Dôležitým úkonom, ktorý predchádza 
slávenie birmovania, ale istým spôsobom je 

jeho súčasťou, je posvätenie svätej krizmy. 
Svätí ju biskup na Zelený štvrtok v omši 
svätenia olejov pre celú svoju diecézu. V 
niektorých Východných cirkvách je toto 
svätenie dokonca vyhradené patriarchovi: 
Antiochijská liturgia vyjadruje epiklézu po-
svätenia svätej krizmy takto: „[Otče…, zo-
šli svojho Svätého Ducha] na nás a na 
tento olej, ktorý je tu pred nami, a po-
sväť ho, aby bol pre všetkých, ktorí ním 
budú pomazaní a poznačení, svätým 
myronom, kňazským myronom, kráľov-
ským myronom, rúchom svetla, plášťom 
spásy, ochranou života, duchovným da-
rom, posvätením duše i tela, radosťou 
srdca, večnou slasťou, nehynúcim šťas-
tím, nezmazateľnou pečaťou, štítom vie-
ry a ochrannou prilbou proti všetkým 
úkladom Protivníka.“ 

V týchto dňoch sa môžeme spoločne za-
mýšľať nad významom práve týchto slov, 
prednášaných pri posväcovaní posvätenej 
krizmy. 

zostavila Jana Prudká 
 

Použitý materiál: 
Katechizmus Katolíckej Cirkvi (1285-1321) 

Kompendium KKC (265-270) 

Pozývame vás na: 

� 1. STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN V DUCHU POSOLSTIEV PANNY MÁRIE  
  Z MEDŽUGORIA - sobota, 21. máj 2011; 

  Kostol Sedembolestnej Panny Márie - ŽILINA, SLOVENSKO 

(Kontakt na koordinátorov: Marta Uchalová, 0911 912 537, 0905 412 040, 
marta@maria.sk, Marta Pincelová, 0910 988 359, matutka@hotmail.com)  

SK 

MEDŽUGORIE  



SPOLOČNÁ MODLITBA V RODINE  
JE ZÁKLADOM SPOKOJNÉHO MANŽELSTVA  

Pochádzam z veriacej rodiny, kde sme 
sa s rodičmi spoločne ráno, večer a pred 
obedom modlili. Občas sme so sestrou 
chodili k starým rodičom a s nimi sa mod-
lili ruženec. Vtedy bola pre nás modlitba 
dlhá, nezáživná a modlili sme sa ju len 
preto, aby sme im urobili radosť´. 

V období dospievania a odchodu na in-
ternát sa spoločné modlitby vytratili. Pra-
videlnú prítomnosť na nedeľnej svätej om-
ši a občasnú sviatosť zmierenia som si ale 
zachovala. V neveriacom prostredí sa však 
moja modlitba zmenila na osobnú a len 
zriedkavú modlitbu. 

Keď som sa vydala, s manželom sme sa 
snažili o spoločnú večernú modlitbu, ale 
ani to nemalo dlhé trvanie. Spoločnú mod-
litbu s deťmi pred obedom sme však nikdy 
nevynechali. 

 Po devätnástich rokoch manželstva 
sme prvýkrát s manželom navštívili Me-
džugorie. Bol to pre nás nesmierny záži-
tok. Najviac nás prekvapovalo, koľko mla-
dých ľudí prichádza sláviť prelom roku na 
toto posvätné miesto a modlí sa. Na tejto 
púti som pocítila veľkú túžbu opäť sa pra-
videlne modliť. Odporučenie k tomu, aby 

sme si vo svojom dome určili miesto, na 
ktorom bude kríž, Biblia, ruženec, soška 
alebo obrázok Panny Márie a malý kvietok, 
sa mi zdalo nezrealizovateľné. Malo to byť 
miesto, na ktorom budeme na kolenách 
s ružencom v ruke riešiť všetky naše prob-
lémy. 

O rok neskôr sme sa s manželom zú-
častnili 1. seminára pre manželské páry. 
Jedným z prednášajúcich bol i otec Jozo 
Zovko, ktorý zdôrazňoval, že každým novo-
manželom pri uzatváraní sviatosti manžel-
stva dáva kríž a ruženec, aby vedeli, ako 
a pred Kým riešiť problémy. Vtedy, pri jeho 
prednáške, mnou prenikla jasná, zreteľná 
myšlienka – kúp kríž. Táto myšlienka ma 
sprevádzala počas celej púte a nebolo mož-
né ju utíšiť. Zverila som sa manželovi 
a kríž sme kúpili. Na konci seminára kaž-
dý manželský pár dostal ruženec s výzvou 
pravidelnej spoločnej modlitby. 

Po návrate z tejto púte som doma našla 
vhodné miesto, na ktorom stojí tento kríž, 
je tam i Biblia, ruženec, obrázok Panny 
Márie, soška svätej rodiny a všetko zdobí 
kvietok – presne to, čo sa mi ešte na pred-
chádzajúcej púti zdalo byť nezrealizovateľ-
né. Od tej doby sme sa začali s manželom 
spoločne modliť. Zo začiatku to však nebo-
lo jednoduché. V rodine zavládol nepokoj, 
výbušnosť, mnoho problémov. Často mi 
prichádzalo na myseľ – prestaň sa modliť, 
bude opäť pokoj... V spoločnej modlitbe 
sme však vytrvali a toto dlhé a náročné ob-
dobie prekonali. Postupne sa všetko upo-
kojilo a ku spoločnej modlitbe ruženca sa 
pridali i dospievajúce deti. 

Ďakujeme Bohu za všetky dary, ktoré 
sme skrze Medžugorie dostali.  

                                                                                                                  
Marie  

(Česká Republika) 
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SVEDECTVO 



 

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.  

Ak je to možné, členovia v tento 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 uvedený v časopise. 

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, rozjí-

mania nad Božím slovom a posolstvom, 
zdieľania, modlitby na úmysly Panny 
Márie, za potreby blížnych, zasvätenia 

sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

    Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe, alebo pravidelne dostávať časopis SM, 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. 

PRVÁ SOBOTAV MESIACI 

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

ČASOPIS „SVETLO MÁRIINO“ 

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, Tadžikista-

ne, Pakistane, Rumunsku, Indii, USA, Nemecku, 
na Slovensku a v Českej Republike. 

Časopis vychádza každý mesiac od 
decembra 2004 potom, ako Panna Má-
ria dá posolstvo 25-teho v mesiaci. Ča-
sopis rozosielame cez internet, vychá-
dza v ruštine, slovenčine, angličtine, 

ukrajinčine, nemčine, v litovskom a lo-
tyšskom jazyku.  

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť  vo svojom srdci. 
Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán uskutočni-
teľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite 

sa a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrá-
tilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové sku-
piny 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 
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MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE       

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 potre-

buje pri prvom spustení zaregistrovať /je potrebné uviesť meno, 
priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo/.]  

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby 
s farnosťou  Medžugorie. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! 
Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povole-
né, pri kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v inom kon-
texte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie sú-

hlasu. Kontaktujte nás na adrese: gospa3@gmail.com.  

RUSKO 
Oľga Knazjeva 

tel.fax: + 7 3472 771 617 
tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

 

UKRAJINA 
Duda Miroslav 

tel. mob: + 380 505 026 414 
posmishka@bk.ru 

 

LITVA 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 
mirija3@gmail.com 

 

LOTYŠSKO 
Marite Jakabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadet@one.lv  

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  
franciska.strode@inbox.lv  

 

MOLDAVSKO 
Vladimír Nadkrenicinii 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

ANGLICKY HOVORIACI 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

NEMECKY HOVORIACI 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 
 

SLOVENSKO 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 
marta@maria.sk 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

MEDŽUGORIE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
          tel. mob:   + 387 63 682 620 

gospa3@gmail.com 

 

LOTYŠSKY: 
www.medjugorje.lv 

 

LITOVSKY: 
www.medjugorje.lt 

 

ANGLICKY: 
www.medjugorje.net 

 

SLOVENSKY: 
www.gospa.sk 

 

ČESKY: 
 www.medju.com 

 

RUSKY:  
www.medjugorje.ru 

 

UKRAJINSKY: 
www.medjugorje.com.ua  

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. 

ŽIVÉ VYSIELANIE  
VEČERNÉHO PROGRAMU  

O MEDŽUGORÍ V RÔZNYCH JAZYKOCH: 

KOORDINÁTORI  
SMSMSMSMSMSMSMSM 
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Časopis „Svetlo Mariino“ v rôznych jazykoch možete nájsť  
na www.gospa.sk v rubrike CASOPIS. 


