
 

„DDDDrahé deti! 

Tak ako príroda dáva najkrajšie farby roka, aj ja vás 

pozývam, aby ste svojím životom svedčili a pomohli druhým 

priblížiť sa k môjmu Nepoškvrnenému srdcu, tak aby v ich 

srdciach vyklíčil plameň lásky k Najvyššiemu. Ja som 

s vami a neustále sa za vás modlím, aby vás život bol 

odrazom raja tu na zemi. 

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

Boh Otec ma posiela, aby som vám ukázala cestu spásy, 

pretože on vás, deti moje, chce spasiť a nie odsúdiť. Preto 

vás ja ako matka zhromažďujem okolo seba, lebo vám 

chcem svojou materinskou láskou pomôcť, aby ste sa oslo-

bodili od nečistoty minulosti a začali žiť nanovo a inak. Po-

zývam vás, aby ste vstali z mŕtvych v mojom Synovi. Vo vy-

znaní hriechov sa zrieknite všetkého, čo vás vzďaľovalo od 

môjho Syna a urobilo váš život prázdnym a neúspešným. 

Srdcom povedzte ´áno´ Otcovi a vydajte sa na cestu spásy, 

na ktorú vás pozýva skrze Ducha Svätého. Ďakujem vám. 

Osobitne sa modlím za pastierov, aby im Boh pomohol byť 

celým srdcom pri vás.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. apríl 2011, Medžugorie 

POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA, 

 2. máj 2011, Medžugorie 



ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Vidíme, ako nás Panna Mária materin-
skými slovami pozýva intenzívnejšie 
a usilovnejšie prežívať čas, v ktorom sa na-
chádzame. V minulomesačnom posolstve nás 
počas pôstu pozvala k novému životu, obráte-
niu a k tomu, aby sme dali Bohu svoje „áno“. 
Mária ako naša Matka naďalej kráča s nami 
a týmto posolstvom nás pozýva, aby sme si 
vzali príklad z prírody, ktorá sa prebúdza do 
nového života; aby sme i my vydali zo seba to 
najlepšie. Príroda a všetky stvorenia nám 
chcú pomôcť na ceste k Bohu Stvoriteľovi. Vo 
viacerých posolstvách Panna Mária spomína 
prírodu, čím nás chce povzbudiť na otvore-
nosť voči Bohu.  

...Pozrite, milé deti, ako sa príroda otvára 
a dáva život i plody, tak aj ja vás pozývam, 
aby ste žili s Bohom a úplne sa mu odovzda-
li... (25. máj 1989) ...Choďte do prírody a po-
zerajte, ako sa prebúdza príroda, a to vám po-
môže otvoriť si srdcia láske Boha Stvoriteľa... 
(25. apríl 1993) ...Drahé deti! Dnes vás pozý-
vam, aby ste šli do prírody, lebo tam stretnete 
Boha Stvoriteľa... (25. október 1995) ...Aj 
dnes vás pozývam, aby ste vo farbách prírody 
oslavovali Boha Stvoriteľa. Hovorí k vám aj 
cez najdrobnejší kvietok o svojej kráse a hĺbke 
lásky, ktorou vás stvoril... (25. august 
1999) ...Vyhľadajte pokoj v prírode a objavíte 
Boha Stvoriteľa, ktorému sa budete môcť po-

ďakovať za všetky stvorenia, a potom nájdete 
radosť vo svojom srdci... (25. júl 
2001) ...Radujte sa so mnou v tomto jarnom 
čase, keď sa celá príroda prebúdza a vaše 
srdcia túžia po zmene... (25. apríl 2002) ...Aj 
dnes vás pozývam, aby ste vo svojom srdci 
ďakovali Bohu za všetky milosti, ktoré vám 
dáva i prostredníctvom znakov a farieb, ktoré 
sú v prírode... (25. august 2003) 

Panna Mária chce otvoriť naše oči, aby 
sme získali nový pohľad, ktorým sme schop-
ný vidieť vo stvoreniach všemohúcu Božiu 
ruku a Jeho lásku. Všetko stvorené hovorí 
o Bohu. Každý kvet, každý plod, všetky krásy 
a farby prírody, slnko aj dážď, sneh aj ľad, 
svetlo aj tma, každý prírodný zákon a každá 
ľudská bytosť nie je nič iné ako Božie priho-
váranie sa človeku. Osobitným spôsobom 
nám môže byť učiteľom v komunikácii so 
stvoreniami sv. František z Assisi, ktorý v 
stvorenom svete odhaľuje hodnotu, ktorú je 
potrebné rešpektovať. Vo stvoreniach vidí 
prejavy krásy a Božej veľkosti. Všetko, čo si 
všimol na stvoreniach, mu pripomínalo Stvo-
riteľa. S nadšením velebil všetky diela Božích 
rúk. Všetky stvorenia volal menom brata ale-
bo sestry, veriac, že spolu s ním vychádzajú 
z toho istého počiatku. Osobitným spôsobom 
to vyjadruje vo svojej Piesni stvorení, ktorá 
upriamuje náš pohľad na poriadok a krásu 

materiálneho stvorenia, a tak i to, 
čo sa v živote zdá byť absurdné 
a bolestivé, utrpenie a smrť, stáva 
sa  premeneným.  

Ako ťažko chorý a takmer slepý 
zložil sv. František Pieseň stvore-
ní. Prežíval noc ducha a očistený 
utrpením a slzami mohol novým 
premeneným pohľadom pozorovať 
svet a svojho Pána, ktorého svo-
jím životom chválil a oslavoval.  

Premenenými očami objavoval 
svet plný čara, úcty a pozornosti. 
Všetky stvorenia žijú spolu 
s ľuďmi v jednom otcovskom do-
me; v nich spoznával toho istého 
Stvoriteľa, Otca, ktorý z lásky tvo-
rí všetko dobré.  

ODRAZ RAJA NA ZEMI 
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Objaviť Boha Stvoriteľa a veriť, že existu-
je, je len prvým krokom na našej duchovnej 
ceste. Ďalším krokom je oslavovanie Boha 
Stvoriteľa. Všetko, čo Boh stvoril, existuje len 
preto, že to tak Boh vo svojej večnej múdrosti 
a láske chcel. Viera v Boha Stvoriteľa v nás 
chce prebudiť vzdávanie vďaky a oslavy. 
V ľudskom srdci, ktoré verí, oslavuje 
a vzdáva vďaku Bohu, prebýva pokoj a láska. 
Nepoškvrnené srdce Panny Márie nás môže 
najlepšie poučiť, ako prísť k pokoju a láske. 
Preto Panna Mária v tomto posolstve chce, 
aby farby a krásy prírody boli schodíkmi, kto-
ré nás privedú k jej Nepoškvrnenému srdcu, 
v ktorom neustále horí plameň lásky voči 
Všemohúcemu. 

Nepoškvrnené a prečisté srdce našej ne-
beskej Matky, ktoré je naplnené Bohom, chce 
aj nás priviesť k Bohu, aby sme i my sami 
mohli zakúsiť veľkosť a krásu Božej lásky. 
Z Máriinho srdca prišiel Spasiteľ sveta a v jej 
Nepoškvrnenom srdci zostal a navždy zostá-
va. Panna Mária chce, aby aj náš život bol 
svedectvom a odrazom raja, odrazom Božej 
prítomnosti a vyžarovaním Božieho života. 
Sv. Ján Eudes hovorí: „Srdce presvätej Panny 
Márie bolo skutočným rajom  na zemi, 

v ktorom nebolo vojen, nepokoja, ani žiadne-
ho neporiadku; bol v ňom len pokoj, mier 
a krásny poriadok. Srdce tejto vznešenej Krá-
ľovnej je úplne preniknuté Božou krásou.“ 
Zasväťme aj my svoje životy, rodiny a svoje 
srdcia Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie 
a prosme ju, aby sa za nás prihovárala, aby 
sa náš život stával zo dňa na deň odrazom 
raja tu na zemi. 

 Modlitba sv. Jána Eudesa:  

Ó, Kráľovná môjho srdca, obetujem 
a zasväcujem ti svoje biedne srdce a úprimne 
ťa prosím, pre dobrotu tvojho srdca, mocou, 
ktorú ti udelil Boh, znič vo mne všetko, čo 
zarmucuje tvojho Syna. Upevni v mojom srd-
ci kráľovstvo Ježišovho a Tvojho srdca. Nech 
tieto dve nádherné srdcia vo mne neustále 
a naveky panujú. Ó, veľká a nádherná Matka 
Mária, obetujem a zasväcujem ti svoje telo a 
dušu, celú svoju bytosť, so všetkými jej 
schopnosťami; všetko, čo mi patrí, môj život, 
moju večnosť. Takto ti chcem naveky a večne 
preukazovať česť. Ty samotná, Pani moja, uj-
mi sa ma silou a mocou, ktorú ti udelil Boh, 
zmocni sa ma a úplne zjednoť s tebou, aby 
som bol úplne Ježišov. Amen. 

o. Ljubo Kurtovič 
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Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, 
tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrore-

čenie, 
len tebe patria, Najvyšší; 
a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno. 
Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím 

tvorstvom, 
najmä s pánom bratom Slnkom, 
ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo. 
A on je krásny a žiari veľkým jasom; 
o tebe, Najvyšší, je nám znamením. 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru 
Lunu a hviezdy; 
na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne. 
Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor, 
za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé 

počasie, 
čím dávaš svojim tvorom obživu. 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, 
ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. 
Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň, 

ktorým osvetľuješ noc. 
Aj on je krásny, veselý i silný a mocný. 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu 
matku Zem, 
ktorá nás živí a stará sa o nás 
a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trá-

vu. 
Buď pochválený, môj Pane, za tých, 
čo odpúšťajú pre tvoju lásku 
a znášajú slabosť a trápenie. 
Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, 
lebo ty, Najvyšší, ich budeš korunovať. 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú 

Smrť, 
ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. 
Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch; 
blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, 
lebo druhá smrť im neublíži. 
Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, 
ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou! 
 

Sv. František z Assisi 

PIESEŇ BRATA SLNKA 



DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

Podobne ako Ježiš, keď učeníkom pribli-
žoval tajomstvá nebeského kráľovstva podo-
benstvami a obrazmi z prírody, aj Panna 
Mária obracia našu pozornosť na prírodu. 
Dnes nám hovorí: „Tak ako príroda dáva 
najkrajšie farby roka, aj ja vás pozývam, 
aby ste svojím životom svedčili a pomohli 
druhým priblížiť sa k môjmu Nepoškvrnené-
mu srdcu.“ V mesiaci máj sme ponorení do 
radostného prebúdzania prírody, objíma nás 
jej krása, fascinuje nádhera a farba kvetov... 
Mesiac máj je Máriiným mesiacom. Potešme 
našu nebeskú Matku a začnime ho radostne 
s modlitbou ruženca na perách. V posolstve 
z 25. 12. 1991 nás Panna Mária pozýva: 
„Vy, ktorí ste povedali, že ste moji a hľadáte 
moju pomoc, vydajte všetko zo seba.“ 
„Osobitne pozývam všetkých tých, ktorí sa 
zasvätili môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby 
sa stali príkladom pre ostatných. Pozývam 
všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, 
aby sa modlili ruženec a učili ho modliť sa 
ostatných. Milé deti, ruženec mám zvlášť ra-
da. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje 
srdce a môžem vám pomôcť.“ (25. 8. 1997) 
Modlitbou ruženca sme blízko jej srdca; ona 
nás pretvára na takých, akých nás chce Je-

žiš mať. Byť blízko jej srdca znamená horieť 
láskou, prežívať hlboký vzťah s Ježišom. Je 
veľa tých, ktorí potrebujú pomoc a my sme 
pozvaní dať im to najlepšie, čo máme - daro-
vať im lásku a v nej odraz neba.  

Istý kňaz svedčil o svojom prvom stret-
nutí s Medžugorím takto - prvýkrát som pri-
šiel zo zvedavosti. Bol som prítomný na zja-
vení Panny Márie a neďaleko mňa bola prí-
tomná vizionárka. V momente zjavenia Pan-
ny Márie sa vizionárkina tvár úplne preme-
nila, nemohol som od nej odtrhnúť oči. Celá 
jej tvár žiarila zo stretnutia s Pannou Má-
riou. V tej chvíli, keď som uvidel premenu 
jej tváre, ktorá odrážala nebo, som uveril, že 
Panna Mária naozaj prichádza.  

Vizionári nám hovoria: “Vidieť Pannu 
Máriu je veľký dar, no omnoho väčším da-
rom je otvoriť jej srdce a žiť jej posolstvá.“ Aj 
my môžeme vidieť očami srdca Pannu Má-
riu; v modlitbe sa môžeme rozprávať 
s Ježišom, v službe blížnym môžeme byť od-
razom raja na zemi.  

Mária nás povzbudzuje vydať zo seba to 
najkrajšie, darovať maximum. Posolstvo do 
týchto dní je pre nás pozvaním robiť všetko, 
čo robíme, s veľkou láskou. Prežívajme naše 
každodenné povinnosti s rozhodnutím plniť 
ich tak, ako najlepšie vieme. Vkladajme do 
našich skutkov všetku krásu lásky a ochotu 
srdca darovať blížnym len to najlepšie. 

Modlime sa: Mária, ďakujeme ti za tvoju 
lásku k nám, za neustálu modlitbu, vďaka 
ktorej môžeme byť odrazom neba na zemi. 
Premieňaj nás blízkosťou svojho Nepoškvrne-
ného srdca, aby sme si uvedomovali vážnosť 
vydávania svedectva viery. Pretváraj nás 
svojou materinskou láskou, uč nás slúžiť, po-
máhať blížnym. Zverujeme ti všetkých tých, 
ktorí neprežili veľkonočnú radosť, milosť Pá-
novho vzkriesenia. Mária, v tvojom srdci nás 
uč milovať, veriť, vydávať všetko, zostať ver-
nými Bohu až dokonca. Amen. 

 

Terézia Gažiová 
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Je veľa tých, ktorí potrebujú po-
moc a my sme pozvaní dať im to 
najlepšie, čo máme - darovať im 

lásku a v nej odraz neba.  



Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 7. 5. 2011. 
V tento mesiac sa budeme modliť ZA TÝCH, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ V 

OTROCTVE ZLA, HRIECHU, V ZÁVISLOSTIACH, ABY ICH ZMŔT-

VYCHVSTALÝ PÁN VYVIEDOL NA SLOBODU. 
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„Totus Tuus ego sum. V mene Najsvätej-
šej trojice. Amen. „Bdejte teda, lebo nevie-
te, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24, 42) – 
tieto slová mi pripomínajú posledné zavo-
lanie, ktoré príde vo chvíli, keď to bude 
chcieť Pán. „Túžim ho nasledovať a želám 
si, aby všetko to, čo tvorí môj pozemský 
život pripravilo ma na túto chvíľu. Neviem 
kedy príde, ale ako všetko, tak aj túto 
chvíľu vkladám do rúk Matky môjho Maj-
stra: Totus Tuus. V týchto materských ru-
kách nechávam všetko a všetkých, s kto-
rými ma spojil môj život a moje povolanie. 
V týchto rukách nechávam predovšetkým 
Cirkev a tiež môj národ a celé ľudstvo. Ďa-
kujem všetkým a všetkých prosím o od-
pustenie. Prosím aj o modlitbu, aby sa Bo-
žie milosrdenstvo ukázalo väčšie ako mo-
ja slabosť a nehodnosť.   

(Testament Jána Pavla II., 6. marec 1979) 

�  18. máj 1920, narodený vo Wadowiciach v Poľsku 

�  1. november 1946, vysvätený za kňaza 
� 1958, vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove, o päť rokov neskôr menovaný za 

krakovského arcibiskupa  

�  29. máj 1967, vymenovaný za kardinála 
�  16. október 1978, zvolený za pápeža  

�  2. apríl 2005 o 21:37, zomrel vo Vatikáne (v predvečer druhej veľkonočnej nedele - ne-
dele Božieho milosrdenstva) 
�  1. máj 2011 – vyhlásený za blahoslaveného 

BLAHOSLAVENÝ JÁN PAVOL II.  
(vlastným menom Karol Jozef Wojtyla) 

SOM   CELÝ TVOJ 

TOTUS TUUS   EGO SUM 

Nech sú naše uši neustále schopné jasne zachytiť tvoj materinský hlas: “Urobte 
všetko, čo vám môj Syn povie.” Uschopni nás vytrvať s Kristom. Uschopni nás, 
Matka Cirkvi, budovať Jeho mystické Telo žitím života, ktorý nám len On môže 

dať v plnosti, ktorá je božská i ľudská zároveň.  Bl. Ján Pavol II.  

BLAHOREČENIE 
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NEPOŠKVRNENÉ SRDCE 
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...Chcem sa s vami podeliť o 
svoju radosť. Vo svojom 

Nepoškvrnenom srdci cítim, že 
je veľa tých, ktorí sa mi 

priblížili a  zvláštnym spôsobom 
nesú prostredníctvom modlitby 
a obrátenia vo svojich srdciach 

víťazstvo môjho 
Nepoškvrneného srdca. Chcem 
sa vám poďakovať a povzbudiť 

vás, aby ste s láskou a silou 
Ducha Svätého ešte viac 

pracovali pre Boha a jeho 
kráľovstvo...  

(25. august 2000) 

...Som vaša Matka a prajem si, 
aby sa vaše srdcia podobali 
môjmu srdcu. Milé deti, bez 
modlitby nemôžete žiť a vravieť, 
že ste moji. Modlitba je radosť. 
Modlitba je to, po čom túži 
ľudské srdce. Preto, milé deti, 
priblížte sa k môjmu 
Nepoškvrnenému srdcu 
a objavíte Boha...   
(25. november 1994) 

...Osobitne pozývam všetkých 
tých, ktorí sa zasvätili môjmu 
Nepoškvrnenému srdcu, aby sa 
stali príkladom pre ostatných. 
Pozývam všetkých kňazov, 
rehoľníkov a rehoľníčky, aby sa 
modlili ruženec a učili ho modliť 
sa ostatných. Milé deti, ruženec 
mám zvlášť rada. 
Prostredníctvom ruženca mi 
otvorte svoje srdce, a môžem 
vám pomôcť...  
(25. august 1997) 

...Obetujte všetky svoje radosti 
i trápenia môjmu 

Nepoškvrnenému srdcu, aby 
som vás všetkých mohla viesť k 

môjmu predrahému Synovi, aby 
ste v jeho srdci našli radosť. 

Som s vami, aby som vás 
poúčala a viedla k večnosti...  

(25. september 2009)  



Je to vianočné posolstvo. Kresťanské 
učenie nesie vo svojej podstate  odvážnu 
myšlienku: náš blížny je miestom i prie-
storom, v ktorom stretávame Boha. Pre-
to každý človek, ktorého stretám a s kto-
rým žijem, zvlášť chorý, nevládny, núdz-
ny, je trvalou príležitosťou stretnutia sa 
s Bohom. Stáva sa sviatosťou, prostried-
kom stretnutia sa s Bohom. Avšak náš 
blížny sa stáva aj miestom a priestorom, 
o k o l o  k t o r é h o  m ô ž e m  p r e j s ť 
a neuskutočniť hlboké stretnutie 
s Bohom. Preto sa náš blížny stáva  buď 
naším chrámom, rajom alebo naším 
peklom. Práve v tomto pozostáva vzneše-
nosť a krása kresťanského učenia, ale 
aj neustále nebezpečenstvo. Boh je blíz-
ko ľuďom skrze Ježiša Krista. Jeho me-
no je Emanuel - čo znamená, Boh 
s nami.  

Kresťania nie sú panteisti - ľudia, 
ktorí veria, že všetko je Boh, ale tými, 
ktorí v každom stretávajú Boha 
a, milujúc Boha, milujú ľudí okolo seba. 
Milujúc ľudí okolo seba sú na ceste 
k blízkemu Bohu.  

Mária nás pripravuje na Vianoce. Tak 
ako darovala svetu vtelené Slovo, Ema-
nuela, chce, aby ho pocítil každý človek, 

a b y  b o l  b o h a t o  o b d a r o v a n ý . 
A najbohatší dar je práve Boh sám, kto-
rý sa stáva  darcom i darom. Mária sľu-
buje matkám svoje požehnanie. Požeh-
nať znamená hovoriť o niekom dobre, 
prijímať niekoho, vytvárať okolo človeka 
prostredie, v ktorom môže stretnúť Bo-
ha. Materinské požehnanie by malo viesť 
k tomu, že uschopní matky, aby prijali, 
chránili a milovali život, aby v deťoch 
stretali a prijímali Boha. Ježiš dáva svo-
je požehnanie všetkým. On je najväčším 
požehnaním, ktorý neprišiel súdiť, ale 
spasiť. Neprišiel raniť, ale uzdraviť. Ta-
kémuto Bohu sa srdce každého človeka 
rado odovzdá a On ho obohatí. A toto je 
veľká radosť Vianoc. Srdcia sa 
i v najťažších okolnostiach otvárajú ra-
dosti, a radosť otvára srdce voči Bohu 
i človeku. Mária chce vytvoriť radostné 
spoločenstvo medzi svojimi deťmi, ktoré 
priveľmi trpia, pretože sú ďaleko od Via-
noc. To znamená, že sú si vzdialení. Po-
koj znamená blízkosť a teplo medzi ľuď-
mi navzájom!  

„Toto slovo je spoľahlivé a chcem, aby 
si to zdôrazňoval, žeby tí, čo uverili Bo-
hu, usilovali sa vynikať v dobrých 
skutkoch. Toto je ľuďom dobré 
a užitočné.“ (Tit 3, 8) 

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

Stretnutie s Ježišom milujúc blížneho  

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať k láske 
k blížnemu. Ak milujete blížneho, viac pocítite Je-
žiša, zvlášť na Vianoce. Boh vás obdaruje veľkými 
darmi, ak sa mu odovzdáte. Zvláštnym spôsobom 
chcem na Vianoce dať matkám svoje osobitné ma-
terinské požehnanie; všetkým ostatným udelí Je-
žiš svoje požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ (19. december 1985) 

| 7 |   

Slavko Barbarič OFM 
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Eucharistia je prameň a vrchol celého kres-
ťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všet-
ky cirkevné služby a apoštolské diela úzko sú-
visia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zame-
rané. Pretože v Najsvätejšej sviatosti oltárnej je 
opravdivo, skutočne a podstatne prítomný sám 
živý a oslávený Kristus, jeho telo a jeho krv 
spolu s jeho dušou a s jeho božstvom, stojí Eu-
charistia nad všetky sviatosti. Eucharistia je 
teda ´sviatosť sviatostí´ alebo srdce všetkých 
sviatostí. 

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do 
kresťanského života.   

Krstom nám bola daná milosť otvárajúca 
bránu večného života; aby sme ho však dosiah-
li, musíme na rozvíjaní krstných milostí spolu-
pracovať. Účasť na tele vzkrieseného Krista za-
chováva, zveľaďuje a obnovuje život milosti pri-
jatý v krste a dáva mu rast. Čo teda spôsobuje 
hmotný pokrm v našom telesnom živote, to ob-
divuhodným spôsobom uskutočňuje sväté prijí-
manie v našom duchovnom živote.  

| 8 |   

Eucharistia je obeta tela a krvi Pána Ježiša. 
Kristus ju ustanovil, aby ňou v priebehu vekov 
až do svojho návratu trvale zachoval obetu krí-
ža a aby tak zveril svojej Cirkvi pamiatku svojej 
smrti a svojho zmŕtvychvstania. Eucharistia je 
znak jednoty, puto lásky, veľkonočná hostina, 
pri ktorej sa prijíma Kristus, duša sa napĺňa 
milosťou a dáva sa nám závdavok večného živo-
ta. Ježiš Kristus ustanovil Eucharistiu na Zele-
ný štvrtok, „v tú noc, keď bol zradený“ (1 Kor 
11, 23), keď slávil so svojimi apoštolmi Posled-
nú večeru. Vtedy ustanovil svojich apoštolov za 
„kňazov Nového zákona“ a prikázal im: „Toto 
robte na moju pamiatku“ (1 Kor 11, 24). Od to-
ho času Cirkev, verná Pánovmu príkazu, vždy 
slávila Eucharistiu, najmä v nedeľu, v deň Ježi-
šovho zmŕtvychvstania. 

V starej zmluve je predobrazom Eucharistie 
najmä každoročná veľkonočná hostina, ktorú 
Izraeliti slávili s nekvasenými chlebmi na pa-
miatku náhleho a vyslobodzujúceho odchodu 
z Egypta. Tým, že Ježiš slávil Poslednú večeru 
so svojimi apoštolmi počas veľkonočnej hostiny, 
dal židovskej Veľkej noci definitívny význam. A 
skutočne, Ježišov prechod k jeho Otcovi skrze 
smrť a zmŕtvychvstanie, čiže nová Veľká noc 
(Pascha), sa anticipuje v Poslednej večeri a slávi 
v Eucharistii, ktorá završuje židovskú Veľkú 
noc (Paschu) a anticipuje konečnú Veľkú noc 
Cirkvi v sláve Kráľovstva. 

Slávenie Eucharistie prebieha v dvoch hlav-
ných momentoch, ktoré tvoria jediný bohoslu-
žobný úkon: je to liturgia slova, ktorá obsahuje 
hlásanie a počúvanie Božieho slova, a eucharis-
tická liturgia, ktorá obsahuje predloženie chle-
ba a vína a eucharistickú modlitbu alebo ana-
foru, zahŕňajúcu slová premenenia a prijíma-
nie. Tak isto, ako bol samotný priebeh večere 
zmŕtvychvstalého Ježiša s jeho učeníkmi. Ces-
tou im vysvetľoval Písma, a keď si potom sadol 
s nimi k stolu, „vzal chlieb a dobrorečil, lámal 
ho a podával im ho“ (Lk 24,30).  

Celebrantom Eucharistie je platne vysväte-
ný biskup alebo kňaz, ktorý koná v osobe Kris-
ta Hlavy a v mene Cirkvi. 

 (pokračovanie nabudúce) 

Z Katechizmus Katolíckej Cirkvi zostavila  
Jana Prudká 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE (1.časť) 

SVIATOSTI 

Ježiš hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý 
zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chle-

ba, bude žiť naveky… Kto je moje telo a 
pije moju krv, má večný život…, ostáva vo 

mne a ja v ňom“. (Jn 6,51.54.56).  
(KKC 1406) 
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24 – HODINOVÁ EU-

CHARISTICKÁ ADORÁ-

Kongregácia pre klérus vo svojom 
liste z 8. 12. 2007 Eucharistická adorá-
cia pre posvätenie kňazov nás vyzýva: 
„...Chceme zaviesť do Cirkvi hnutie 
modlitieb, umiestniac do centra pozor-
nosti nepretržitú 24 – hodinovú eucha-
ristickú adoráciu, aby sa modlitby ado-
rácie, vďakyvzdania, chvál, prosieb 
a odprosovania vznášali k Bohu nepre-
tržite a z každej časti sveta, s hlavným 
úmyslom vzbudiť dostatočný počet du-
chovných povolaní do kňazského sta-
vu...“ 

„Dobrý pastier, pastier podľa Božieho 
Srdca, je najväčším pokladom, ktorý mô-
že dobrý Boh dať farnosti a jedným z 
najcennejších darov Božieho milosrden-
stva“. „Keby sme tu na zemi dobre po-
chopili, čím je kňaz, umreli by sme nie od 
strachu, ale z lásky... Bez kňaza by smrť 
a utrpenie nášho Pána ničomu neposlúži-
li. Je to práve kňaz, kto pokračuje v diele 
vykúpenia na zemi...“ „NAČO BY BOL DOM 
PLNÝ ZLATA, AK BY NEJESTVOVAL NIKTO, 
KTO BY DOŇ OTVORIL DVERE? KŇAZ MÁ 
KĽÚČE K NEBESKÝM POKLADOM: JE TO ON, 
KTO OTVÁRA DVERE; ON JE HOSPODÁROM 
DOBRÉHO BOHA; SPRÁVCOM JEHO DO-

BIER...“ „Nechajte farnosť dvadsať rokov 
bez kňaza a budú sa tam klaňať zviera-
tám... Kňaz nie je kňazom pre seba sa-
mého, ale je ním pre vás.“ (Sv. Ján Mária 
Vianney, farár z Arsu) 

Panna Mária nás vo svojich posolstvách 
v Medžugorí neustále vyzývala a vyzýva 
k modlitbám za kňazov a za nové kňazské a 
duchovné povolania. Veriaci modlitbových 
skupín jednotlivých mestských častí Košíc, 
ktorí sa už niekoľko rokov modlia 
a adorujú pred Najsvätejšou Sviatosťou Ol-
tárnou za kňazov, túto výzvu Kongregácie 
pre klérus privítali, čím zároveň odpovedali 
aj na posolstvá Panny Márie. V kostole Bož-

ského Srdca Ježišovho, ktorý patrí rehoľnej 
spoločnosti Jezuitov, je už niekoľko rokov 
vystavená Sviatosť Oltárna k poklone, a to 
po skončení rannej sv. omše, t.j. od 7.00 
hod. až do večernej sv. omše, t.j. do 19.30 
hod. Z radov modlitbových skupín vyšla 
iniciatíva, aby táto poklona trvala až do na-
sledujúcej rannej sv. omše, s úmyslom obe-
tovať tieto modlitby za našich kňazov. Táto 
poklona Sviatosti Oltárnej trvá 24 – hodín. 
Pátri Jezuiti súhlasili a k týmto modlitbám 
dali k dispozícii svoj kostol. Nepretržitá 24 
– hodinová adorácia prebieha v ich kostole 
už tri roky, podľa želania Kongregácie pre 
klérus, ktorú zabezpečujú modlitbové sku-
piny mesta. Počas dňa prebieha tichá ado-
rácia; po večernej sv. omši pokračuje celo-
nočná adorácia moderovaná modlitbovými 
skupinami určenými podľa celoročného 
rozpisu. Úmysly týchto modlitieb sú veno-
vané len za kňazov a nové duchovné povo-
lania. V modlitbe svätého ruženca tak odo-
vzdávajú všetkých kňazov Márii, Matke 
Najvyššieho a večného Veľkňaza, Ježiša, 
ktorá má zvláštne miesto a úlohu 
v dejinách spásy. 

SVEDECTVO 

„NAČO BY BOL DOM PLNÝ ZLATA, AK BY 
NEJESTVOVAL NIKTO, KTO BY DOŇ OTVO-

RIL DVERE? KŇAZ MÁ KĽÚČE K NEBESKÝM 
POKLADOM: JE TO ON, KTO OTVÁRA DVE-

RE; ON JE HOSPODÁROM DOBRÉHO BOHA; 
SPRÁVCOM JEHO DOBIER...“  

Sv. Ján Mária Vianney 
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Lásky. Preto potrebujeme prosiť Pána žat-
vy, aby daroval svetu takýchto pastierov. 
Pozývame aj ostatné modlitbové skupiny, 
aby sa aj takouto formou modlitieb za 
kňazov pripojili k nám, aby sme tak spo-
ločne prosili, aby Panna Mária  vzbudila v 
duši každého kňaza veľkodušný zápal za 
ideály úplného zasvätenia sa Kristovi 
a Cirkvi. 

Marta Uchalová  

Košice  

Modlitbové skupiny tieto modlitby za 
kňazov neprednášajú len v túto noc. Každá 
modlitbová skupina sa celý mesiac pripra-
vuje intenzívnou modlitbou na tieto nočné 
modlitby, modliac sa pred fatimskou so-
chou Panny Márie, ktorú si modlitbové 
skupiny odovzdávajú. Skupina si sochu 
prevezme po nočnej adorácii v prvú sobotu 
v mesiaci a celý nasledujúci mesiac sa 
modlí a pripravuje na nočné bdenie v prvý 
piatok v mesiaci. 

Na tieto modlitby prichádza skupina  so 
sochou Panny Márie, aby nám pohľad na 
ňu neustále pripomínal Jej posolstvo: 

 „Drahé deti! Aj dnes vás s veľkou ra-
dosťou pozývam - modlite sa, modlite 
sa, modlite sa, aby ste takto pomohli, 
aby sa uskutočnili moje plány vo svete 
skrze toto miesto. Modlite sa za nové 
duchovné povolania v Cirkvi a za pevnú 
vieru mojich kňazov. Drahé deti, neza-
búdajte, že ja som s vami. Modlím sa s 
vami. Znovu s radosťou ďakujem všet-
kým, ktorí sa rozhodli prijať a žiť moje 
posolstvá.“ (1. január 2011 vizionárovi 
Ivanovi) 

Farár z Arsu dokázal vo svojej dobe 
zmeniť srdcia a životy toľkých ľudí, pretože 
im vedel priblížiť Pánovu milosrdnú lás-
ku. Aj naša doba potrebuje takýto štýl 
ohlasovania a takéto svedectvo o pravde 
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Pozývame vás na: 

� 1. STRETNUTIE MODLITBOVÝCH SKUPÍN V DUCHU POSOL-

STIEV PANNY MÁRIE Z MEDŽUGORIA  

 sobota, 21. máj 2011, kostol Sedembolestnej Panny Márie - ŽILINA 

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

� EMFEST (EURCHARISTIA A MÁRIA) - festival mladých, nielen vekom :), 
ktorý sa uskutoční v dňoch 17. 6. - 19. 6. 2011 na Starých Horách. Nosnou témou 
tohtoročného festivalu je: "NEBOJTE SA". Viac info nájdete na našej webovej stránke 
www.emfest.sk. Tešíme sa na vás.  Organizátori Emfestu. 
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� 16. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV 

  od 4. do 9. júla 2011 v Medžugorí  
 

Téma seminára: «Kňaz a sviatosť zmierenia – súčasné výzvy» 

MEDŽUGORIE  

Dopravu na seminár pre kňazov zo Slovenska zabezpečuje p. Vladimír Chromek.   
(Tel. č.: 0517789898, 0903387800, 0902373505; email: v.chromek@zoznam.sk) 
Odchod zo Slovenska je 3. 7. 2011; východzia stanica je Prešov, odkiaľ autobus pokračuje 
hlavnou trasou  v smere Poprad – Žilina – Trenčín - Bratislava. Záujemcov prosíme, aby  
svoje prihlášky zaslali čo najskôr. 

� 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) 

Svoje prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: seminar.marija@medjugorje.hr alebo fa-
xom na tel. č.: + 387 36 651 999 (Marija Dugandžić). 
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, obyvatelia farnosti Medžugorie poskytujú ubytovanie 
počas seminára všetkým kňazom bezplatne. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si budú zabezpečovať 
ubytovanie sami u svojich priateľov z Medžugoria, aby na prihláške uviedli meno, priezvisko a tel. 
číslo rodiny, u ktorej budú bývať. Kňazov, ktorí nemajú priamy kontakt a možnosť zabezpečiť si 
ubytovanie, prosíme, aby nám to označili v prihláške, my im ubytovanie zabezpečíme.  
Namiesto finančného poplatku vás prosíme, aby ste odslúžili päť sv. omší na tento úmysel.  
Je potrebné si priniesť: celebret od svojho predstaveného, albu a štólu, Bibliu, malé rádio s FM 
frekvenciou so slúchadlami (potrebné na simultánny preklad).  
Mnohí kňazi nemajú možnosť prístupu na internet a nevedia o tomto stretnutí. Preto prosí-
me všetkých organizátorov pútí, modlitbové skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu zverej-
nili v oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa tohto seminára mohlo zúčastniť 
čo najviac kňazov. Zároveň vás prosíme o finančnú pomoc pre kňazov, ktorí majú záujem zúčast-
niť sa seminára, no nemajú dostatok finančných prostriedkov na cestu. Vopred vám za vašu spolu-
prácu ďakujeme. Nech Pán žehná vašu prácu a nech vás sprevádza príhovor Kráľovnej pokoja. 

Prednášateľom seminára je o. Tonči Matulić.  
Narodil sa v r. 1966. Je riadnym profesorom morálnej teológie a sociálnej náuky Cirkvi na Katolíckej 
teologickej fakulte (KTF) univerzity v Záhrebe. Teológiu študoval v Splite a v Záhrebe. Za kňaza bol 
vysvätený v r. 1992. V r. 1995 zložil na pápežskej Lateránskej univerzite „Academia Alphonsiana“ 
magisterskú skúšku z morálnej teológie; v r. 1998 obhájil na tej istej univerzite doktorát z morálnej 
teológie. Štúdia z oblasti bioetiky dovŕšil na Inštitúte bioetiky univerzitnej polikliniky Agostina Ge-
melliho v Ríme, na Kennedyho inštitúte etiky Univerzity Georgetown vo Washingtone D.C., USA, na 
Pápežskom inštitúte pre štúdium manželstva a rodiny Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme a na 
Inštitúte bioetiky. 
Vedie nasledovné semináre: Základy morálnej teológie II (KTF); Bioetika, Sexuálna a manželská 
morálka (KTF); Sociálna náuka Cirkvi II (KTF); Základy morálnej teológie (Katechetický inštitút - 
KI); Špeciálna morálna teológia (KI). Niekoľko rokov sa zúčastňuje verejných diskusií o vý-
zvach  bioetiky. Vo svojich vedeckých výskumoch rozvíja a presadzuje kritické povedomie týkajúce 
sa dôležitosti a nevyhnutnosti interdisciplinárneho dialógu pri riešení pálčivých (bio) etických vý-
ziev.  



 

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 
organizujú modlitbové stretnutie, mod-

lia sa tri ružence, slávia svätú omšu, 
adoráciu, prečítajú rozjímanie z časopi-
su. Počas celého mesiaca sa modlíme 

na úmysel uvedený v časopise. 

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa do-
hody 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 Nepoškvrnené-

mu 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 modlitbové spolo-

čenstvo, jeho členovia chcú kráčať ces-
tou svätosti, ktorou nás vedie v tejto 
dobe Mária. Svedectvom života chcú 

prinášať Ježiša – Svetlo sveta, vo svetle 
evanjelia a posolstiev Panny Márie to-
muto svetu; obnovovať 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, Tadži-
kistane, Pakistane, Rumunsku, Indii, USA, Ne-

mecku, na Slovensku a v Českej Republike. 

Časopis vychádza každý mesiac od de-
cembra 2004 potom, ako Panna Mária dá po-
solstvo 25-teho v mesiaci. Časopis rozosiela-
me cez internet, vychádza v ruštine, sloven-

čine, angličtine, ukrajinčine, nemčine, 
v litovskom a lotyšskom jazyku.  

„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 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 
Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com   

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 

NEMECKY: 
www.medjugorje.de 

 

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. 

| 1 3 |   S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 1 / 0 5  


