
 

„DDDDrahé deti! 

Moja modlitba je dnes za vás všetkých, ktorí žiadate 

milosť obrátenia. Klopete na dvere môjho srdca, avšak bez 
nádeje a modlitby, v hriechu a bez sviatosti zmierenia s 

Bohom. Zanechajte hriech a rozhodnite sa, milé deti, pre 
svätosť. Len tak vám môžem pomôcť a vypočuť vaše modlitby 

a žiadať príhovor pred Najvyšším. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

MODLITBOVÝ  

ÚMYSEL   

NA  MESIAC:  

m o d l i m e  s a  

ZA OBRÁTE-

NIE TÝCH,  

KTORÍ ŽIJÚ  

V TME  

HRIECHU. 

SSSSSSSSvetlo  vetlo  vetlo  vetlo  vetlo  vetlo  vetlo  vetlo  MMMÁÁÁRIINORIINORIINO   
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“   

V  T O M T O  Č Í S L E  

N Á J D E T E  . . .  

Úvahy pre   

modlitbové  

skupiny 

2-5 

Novéna 6 

Posolstvá na tému  

„Zanechať 

hriech“  

7 

“V ŠKOLE LÁSKY”  

Fra Slavko Barbarič 

Reč na záver roka 

8 

SVIATOSTI CIRKVI 

= Eucharistia 

(2.  časť) 

9-10 

SVEDECTVO: 

Púť s krížom  

z Litvy  do  

Medžugoria 

10-12 

Oznamy, SM, 

Koordinátori  

12-15 

ČASOPIS MODLITBOVÝCH SKUPÍN SM J Ú N  2 0 1 1  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 
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 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. jún  2011, Medžugorie 

„DDDDrahé deti! 

Zatiaľ čo vás pozývam k modlitbe za tých, ktorí nespoznali 
Božiu lásku, keby ste sa pozreli do svojich sŕdc, pochopili by 

ste, že hovorím o mnohých z vás. Otvoreným srdcom sa 
úprimne opýtajte, či chcete živého Boha alebo ho chcete od-
strániť a žiť si po svojom. Obzrite sa okolo seba, deti moje, 

a pozrite, kam ide svet, ktorý zmýšľa všetko konať bez Otca 
a ktorý blúdi v tme pokušenia. Ja vám ponúkam svetlo Prav-

dy a Ducha Svätého. Podľa Božieho plánu som s vami, aby 
som vám pomohla, aby vo vašich srdciach zvíťazil môj Syn, 

jeho Kríž a Vzkriesenie. Ako matka si želám a modlím sa za 
vašu jednotu s mojím Synom a jeho pôsobením. Ja som tu, 
rozhodnite sa!  

Ďakujem vám.“ 

Panna Mária bola veľmi smutná. Kým hovorila, JA VÁM PO-

NÚKAM SVETLO PRAVDY A DUCHA SVATÉHO, Mirjana vide-
la za Pannou Máriou zvláštne svetlo. 



ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Blahoslavená Panna Mária sa nepre-
stáva za nás modliť a prihovárať. Toto 
posolstvo začína najdôležitejším posol-
stvom, ako raz povedala, a to je pozva-
nie k obráteniu. Ona najlepšie vidí du-
chovný stav svojich detí, pretože ich po-
zoruje srdcom plným materinskej lásky. 
A práve preto i v tomto posolstve odznie-
vajú slová, ktoré sú nám už dobre zná-
me a ktoré sme už toľkokrát z jej mate-
rinského srdca počuli. V týchto jej slo-
vách počujeme ozvenu prvej Ježišovej 
reči: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo 
nebeské kráľovstvo“ (Mt 4, 17). 

Som presvedčený, že vieme, že sa na 
svojej ceste za Ježišom potrebujeme ne-
ustále obracať a obnovovať. Obrátenie je 
každodenný proces, pretože máme po-
diel na slabej ľudskej prirodzenosti, kto-
rú musíme naprávať. Proces obrátenia 
a naprávania niektorých zlých návykov, 
zlých myšlienok a túžob trvá celý život. 

V posolstve z 25. 11. 1998 nás Panna 
Mária pozýva: „...Nech sa svätá spoveď 
stane prvým skutkom obrátenia, a po-
tom, drahé deti, rozhodnite sa pre svä-
tosť. Nech sa vaše obrátenie a rozhodnu-
tie pre svätosť začnú dnes, a nie zaj-
tra...“  

Aj v tomto posolstve nás Panna Má-
ria pozýva k vážnosti a potrebe sviatosti 
zmierenia. Bez sviatosti zmierenia je ne-
možné vstúpiť do procesu obrátenia. Av-
šak sviatosti nie sú magické skutočnos-
ti, ale stretnutie so živou osobou Ježiša 
Krista. Spoveď je skúsenosť obrátenia 
a obrátenie je skúsenosťou stretnutia. 
Sväté písmo je plné takýchto skúsenos-
tí, ktoré znamenali pre ľudí nový 
a naplnený život. Žiaľ, stáva sa, že i tie 

najsvätejšie a najvzácnejšie skutočnosti 
môžeme premeniť na zvyk, povrchnosť 
a návyk, a tak spoveď neprežijeme ako 
skutočné stretnutie, ktoré uzdravuje, 
vykupuje a obnovuje náš život. Stáva 
sa, že veriaci sa spovedajú, ale neobra-
cajú sa, a tým samotná sviatosť nenapĺ-
ňa človeka pokojom a radosťou. No ta-
kisto sa stáva, že tí, ktorí by sa mali 
spovedať na spoveď neprichádzajú, a tí, 
ktorí prichádzajú, to robia ľahkovážne 
a povrchne. 

Dnes sa veľa hovorí o kríze svätej 
spovede. Táto kríza je úzko spojená 
s krízou viery. Tam, kde je viera slabá, 
niet potreby po sviatosti zmierenia alebo 
sa nepokladá za dôležitú. Určite nikto 
nemôže byť šťastný v hriechu. Nikto nie 
je šťastný, keď hreší. Každý pociťuje 
rozpor medzi tým, čo by chcel, a tým, čo 
koná. To je skúsenosť, ktorú nám opísal 
sv. Pavol: „Ani nechápem, čo robím, lebo 
nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo ne-
návidím. Ja nešťastný človek! Kto ma vy-
slobodí z tohoto tela smrti? Ale nech je 
Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho 
Pána!“ (Rim 7, 15. 24 - 25).   

Iba Ježiš zvíťazil nad silou hriechu, 
ktorý prebýva v našich údoch. Bez neho 
nič nemôžeme. Ale ani Ježiš nemôže nič 
urobiť bez nás, bez nášho rozhodnutia, 

ZANECHAJTE HRIECH 
A ROZHODNITE SA PRE OBRÁTENIE 
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Ale ani Ježiš nemôže nič 
urobiť bez nás, bez nášho 

rozhodnutia, pripravenosti 
a túžby rozhodnúť sa 

postaviť  na Jeho stranu.  



pripravenosti a túžby rozhodnúť sa 
postaviť na Jeho stranu. Napriek 
všetkým našim hriechom nás Boh ako 
náš Otec neprestáva milovať a pozývať, 
aby sme vždy znovu prežívali to, že sme 
jeho milované deti. Robí to i dnes, v tejto 
našej dobe, skrze Matku svojho Syna 
Ježiša. 

Je veľmi zaujímavé, čo prežila a s čím 
sa s nami podelila vizionárka Marija 
Pavlović: „Počas modlitby som videla, 
akoby v obraze, tri razy jeden kvet. 
Prvýkrát bol nádherný, čerstvý, 
pestrofarebný. Radovala som sa. Potom 
som videla ten istý kvet zatvorený; 
vyschol a stratil svoju krásu. Bola som 
smutná. Potom som videla, ako na 
zvädnutý kvet padá jedna kvapka vody 
a on sa začal otvárať. Opäť som ho 
uvidela v jeho pôvodnej sviežosti a 
kráse. Pokúšala som sa pochopiť, čo by 
mal ten obraz pre mňa znamenať, ale 
nemohla som to pochopiť. Preto som sa 
rozhodla opýtať sa Panny Márie počas 
zjavenia. Povedala som jej: „Panna 
Mária, čo znamená to, čo som videla v 
modlitbe? Čo znamená ten kvet?“ Panna 
Mária sa pousmiala a povedala: „Vaše 
srdce je ako kvet. Každé srdce je 
nádherné, plné krásy. Ale keď zhrešíte, 
kvet vysychá, vytráca sa krása. Táto 
kvapka, ktorá padla na kvet a oživila ho, 
je znak svätej spovede. Keď ste v 
hriechu, nemôžete si pomôcť; pomoc 
musí prísť zvonku.“ 

Som presvedčený,  že každý z nás 
prežil chvíle radosti, pokoja a 
pripravenosti k obetujúcej sa láske k 
blížnym. No existujú aj chvíle, v ktorých 
prežívame, akoby naše srdce bolo bez 
sily, zranené a bez radosti a pokoja. 

Prijmime vážne toto materinské 
pozvanie Panny Márie k obráteniu, aby 
sme vždy znovu mohli zakúsiť dobrotu 
Otca milosrdenstva a dobroty. 
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Modlime sa: Blahoslavená Panna 
Mária, ďakujeme ti za tvoje materinské 
slová, ktorými nás i v tomto posolstve 
pozývaš na cestu evanjelia a svätosti. 
Modli sa s nami i za nás, aby sme mali 
odvahu a dôveru s otvoreným srdcom 
klopať na dvere tvojho materinského 
srdca. Vypros nám úprimné pokánie a 
uznanie vlastných hriechov, aby sme 
mohli zakúsiť všemohúcnosť uzdravujúcej 
lásky nebeského Otca. 

Ty si, Panna Mária, pokorná 
služobnica Pána. Ty si na sebe zakúsila 
Boží pohľad a moc Najvyššieho ťa 
zatienila. Veľké veci ti urobil Najvyšší. 
Vypros i nám, svojim deťom, skúsenosť 
dobroty, veľkosti a lásky Božej, aby sme 
mohli zo dňa na deň napredovať na ceste 
obrátenia. Amen. 

o. Ljubo Kurtovič 

...Potom som videla, ako na 
zvädnutý kvet padá jedna 
kvapka vody a on sa začal 

otvárať. Opäť som ho 
uvidela v jeho pôvodnej 

sviežosti a kráse...  



DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

S radosťou a vďačnosťou sa 
pripravujeme na oslavu 30. výročia 
zjavení Panny Márie v Medžugorí. 24. - 
26. 6. 2011, teda už o pár dní, sa 
Medžugorie naplní vďačnými pútnikmi 
z celého sveta. Kto može zrátať, koľko 
zázrakov sa tu odohralo v ľudských 
srdciach v priebehu toľkých rokov? 
Medžugorie má veľa prívlastkov - 
nazývajú ho miestom najväčšej 
duchovnej obnovy sveta tejto doby, 
spovedelnicou sveta,  miestom 
zmierenia a obrátenia... 

Vizionári nám často opakujú slová 
Panny Márie: „Toto je čas veľkých 
milostí. Využite tento čas, kým som s 
vami na vaše osobné obrátenie.“ Ak 
sme sa rozhodli žiť posolstvá Panny 
Márie, jej dnešné posolstvo nás 
nemôže nechať ľahostajnými. Čítame v 
ňom: „Zanechajte hriech a rozhodnite 
sa, milé deti, pre svätosť. Len tak vám 
môžem pomôcť a vypočuť vaše modlitby 
a žiadať príhovor pred Najvyšším.“ 

Mária nás poúča, že ak chceme 
prijať milosť obrátenia, musíme splniť 
podmienky. Jej napomenutie je 
podobné Ježišovým slovám z evanjelia 
„Keď teda prinášaš dar na oltár a tam 
si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti 
tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom 

a choď sa najprv zmieriť so svojím 
bratom; až potom príď a obetuj svoj 
dar“ (Mt 5, 23 - 24). A apoštol Jakub 
vo svojom liste píše konkrétne: 
„Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo 
neprosíte.  Prosíte, a nedostávate, lebo 
zle prosíte; chcete to využiť na svoje 
náruživosti“ (Jak 4, 2 - 3). 

Úprimne pohliadnime v tieto dni do 
svojho srdca. Nemôžeme sa modliť 
srdcom, ak je v ňom hriech. Nemôžeme 
pomáhať Panne Márii, ak naše srdcia 
nie sú čisté a jednoduché ako srdcia 
detí. Ona nás učí, že naším prvým 
krokom na ceste obrátenia je svätá 
spoveď a potom rozhodnutie sa pre 
svätosť. 

V piatok 27. 5. 2011 nám Panna 
Mária cez vizionára Ivana pre 
modlitbovú skupinu odovzdala tieto 
slová: „Drahé deti, dnes vás chcem 
pozvať: žite moje posolstvá, ktoré vám 
dávam, aby som vám mohla dávať nové 
posolstvá.“ A to znamená ustavične 
bdieť, aby boli naše srdcia čisté. 

Pán nám dal rozum, aby sme ho 
používali a slobodu, aby sme sa 
rozhodovali. Žime s múdrosťou každý 
okamih. Zvažujme, čo je podstatné, 
bdejme.  

Máriine posolstvá sú ako múdrosť v 
p o d o b e n s t v e  o  m ú d r y c h  a 
nerozumných pannách: „Vtedy sa 
nebeské kráľovstvo bude podobať 
desiatim pannám, ktoré si vzali lampy 
a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo 
nerozumných a päť  múdrych. 
Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so 
sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami 
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Panna Mária nás učí, že 
naším prvým krokom na 
ceste obrátenia je svätá 

spoveď a potom 
rozhodnutie sa pre svätosť. 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 4. 6. 2011. 

V tento mesiaci sa budeme modliť  

ZA OBRÁTENIE TÝCH, KTORÍ ŽIJÚ V TME HRIECHU. 

aj ole j do nádob. Keď ženích 
neprichádzal, všetkým sa začalo 
driemať a zaspali. O polnoci sa strhol 

krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v 
ústrety!“ Všetky panny sa prebudili a 
pripravovali si lampy. Tu nerozumné 
panny povedali múdrym: „Dajte nám zo 
svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“ 
Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo 
ani nám ani vám málo, choďte radšej k 
predavačom a kúpte si!“ No kým išli 
kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli 
pripravené, vošli s ním na svadbu a 
dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj 
ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, 
otvor nám!“ Ale on im povedal: „Veru, 
hovorím vám: Nepoznám vás.“ Preto 
bdejte, lebo neviete ani dňa ani 
hodiny“ (Mt 25, 1 - 13). 

Panna Mária potrebuje našu pomoc, 
pozýva nás „pomôžte mi, aby som vám 
mohla pomocť.“ Bdejme ako múdre 
panny z evanjelia, ktorým sa otváraju 
dvere neba a svedectvom života ho 
pomáhajme otvárať blížnym. 

Modlime sa:  Nebeská Matka, 
ďakujeme ti za všetky milosti, ktoré 
nám vyprosuješ. I dnes sa ukrývame 
pod tvoj plásť, chceme ťa poslúchnuť. 
Nech každý z nás hlboko prežije tvoje 
materinské napomenutie. Amen. 

Terézia Gažiová 

Žime s múdrosťou každý 
okamih. Zvažujme, čo je 

podstatné, bdejme. 



Pozývame vás, aby ste spolu s nami priniesli z vďaky Panne Márii za všetky milosti, 
ktoré sme prijali prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším, malý darček, a to 
novénu, ktorú sa začíname modliť spoločne s farnosťou Medžugorie 16. júna 2011. 

V tento čas budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí, vychádzať každý deň na  
Podbrdo a takto sa v modlitbe spájať spolu s vami. 

 

Novéna pozostáva z modlitby slávnostného ruženca, a to na tieto úmysly: 

1. deň  – modlime sa za vizionárov 

2. deň - modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo svätyni Kráľovnej pokoja 

3. deň - modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie 

4. deň - modlime sa za zodpovedných v Cirkvi 

5. deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí 

6. deň - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria 

7. deň - modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh prostredníctvom 

  Medžugoria 

8. deň - modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete, ktoré sú spojené s 

  Medžugorím 

9. deň - modlime sa za úmysly Kráľovnej pokoja 

25. júna 2011 očakávame s veľkou radosťou  

30. VÝROČIE ZJAVENÍ  

PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ 

NOVÉNA 
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ZANECHAŤ HRIECH  

...Nezabúdajte, že tu na zemi ste na 
ceste do večnosti a že váš domov je 

na nebesiach. Preto, milé deti, 
buďte otvorení pre Božiu lásku a 

zanechajte sebectvo a hriech. Nech 
sa vám stane radosťou len objavo-
vanie Boha v každodennej modlit-

be. Preto využite tento čas a modli-
te sa, modlite sa, modlite sa a Boh 

je vám nablízku v modlitbe  
a skrze modlitbu...  

(25. júl 2000)  

...Nebeský Otec chce zbaviť od ot-
roctva hriechu každého z vás. Pre-

to, milé deti, využite tento čas a 
cez stretnutie s Bohom v spovedi 

zanechajte hriech a rozhodnite sa 
pre svätosť. Urobte to z lásky k Je-
žišovi, ktorý vás všetkých vykúpil 

svojou krvou, aby ste boli šťastní a 
v pokoji. Nezabúdajte, milé deti, 

vaša sloboda je vašou slabosťou, 
preto nasledujte moje posolstvá 

s vážnosťou...  
(25. február 2007 )  

...Pozývam každého z vás, aby ste 
oddnes začali žiť životom, aký od 

vás žiada Boh, a aby ste začali ko-
nať dobré skutky lásky a milosr-

denstva. Nechcem, drahé deti, aby 
ste prežívali posolstvá a pritom 

konali hriech, ktorý nemám rada. 
Preto, drahé deti, si želám, aby 

každý z vás žil novým životom, a 
neničil všetko to, čo vo vás Boh vy-

tvára a čo vám dáva...    
(25. marec 1987)  

...Boh ma posiela k vám z lásky, 
aby som vám pomohla pochopiť, 
že bez neho niet budúcnosti, ani 

radosti, a predovšetkým ani več-
nej spásy. Milé deti, pozývam vás, 

aby ste zanechali hriech a prijali 
modlitbu v každom čase, aby ste v 

modlitbe spoznali zmysel svojho 
života. Boh sa dáva tomu,  

kto ho hľadá... 
 (25. apríl 1997 )  

...Vo veľkej božej láske prichá-
dzam dnes k vám, aby som vás 

viedla cestou pokory a tichosti. Pr-
vé zastavenie, deti moje, na tejto 

ceste je spoveď. Odhoďte svoju pý-
chu a pokľaknite pred môjho Sy-

na. Pochopte, deti moje, že nemáte 
nič a nemôžete nič. Jediné, čo je 

vaše a čo vlastníte je hriech. Očis-
tite sa a prijmite tichosť a pokoru. 

Môj Syn mohol zvíťaziť silou, ale 
vybral si tichosť, pokoru a lásku. 

Nasledujte môjho Syna...  
(2. júl 2007) 
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Počas roku 1985 Mária hovorila v 
dvadsiatich posolstvách o láske. To zna-
mená, že o láske hovorila takmer každý 
druhý týždeň. Na konci ďakuje za posluš-
nosť jej posolstvám a vyjadruje túžbu 
a rozhodnutie viesť svojich (a všetci sú jej) 
v láske. Je to materinská reč vďaky, ale i 
učiteľská rozhodnosť, aby sme išli ďalej. 
Je potrebné napredovať v láske, prekoná-
vať hriech a nedať sa viac pošpiniť zlom. 
Nedovoliť viac, aby nás niečo jedných od 
druhých rozdeľovalo a nikdy nedovoliť, aby 
sa i život ako Boží dar čímkoľvek ničil. Ide 
naozaj o neustály pokrok, ktorým človek 
musí prejsť.  

Niet dňa, ktorý nie je darovaný z Božej 
ruky. Niet dňa, v ktorom sa nedá konať 
dobro. Niet dňa, v ktorom sa nemôže udiať 
pád. Ale takisto niet dňa, v ktorom nemož-
no zažiť milosť odpustenia. Využívať deň, 
akoby bol posledným, a opäť, akoby bol 
prvým, by bolo každopádne veľkým zna-
kom zrelosti. Stretať ľudí zakaždým, akoby 
sme ich stretli prvýkrát, a správať sa 
k nim, akoby sme ich stretli poslednýkrát, 
by ľudské srdce obdarilo veľkou vnútor-
nou slobodou.  

Netreba sa trápiť nad ťažkosťami 
z minulosti, pretože láska ich z nás môže 
zobrať. Strachom tiež netreba zaťažovať 

ťažkosti budúcich dní, pretože tam, kde je 
láska, niet strachu ani úzkosti. Tam, kde 
je láska, tam je odovzdanosť. Zakončiť je-
den čas a začať druhý aktom úplného odo-
vzdania sa do Božej vôle a zasvätenia sa 
Márii, ktorá si praje, aby sme sa jej odo-
vzdali, je dobrý koniec a ešte lepší začia-
tok. 

„Vďaka ti, ó Mária, za posolstvá, ktorý-
mi si ako Matka milovala a hovorila 
o láske. Pomôž nám byť dobrými žiakmi v 
tvojej škole. Nauč nás, aby sme s láskou 
počúvali a aby sme boli zo dňa na deň lep-
ší, oblečení do odevu dobroty, jemnosti, 
pokory, lásky. Pomôž nám, aby nám viac 
nikto a nič nezničil odev pokoja. Matka, 
tebe sa zasväcujeme. Veď nás k večnej lás-
ke, ktorá Ťa urobila našou najlepšou a 
najdrahšou Matkou. Amen.“ 

 „Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás 
nemal zlé a neverné srdce a neodpadol 
od živého Boha; ale deň čo deň sa vzá-
jomne povzbudzujte, kým trvá to 
„dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo 
mámenie hriechu. Veď sme sa stali 
účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, 
ktorú sme mali na počiatku, zachováme 
pevnú až do konca, ako sa hovorí: 
„Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvr-
dzujte svoje srdcia ako pri onej vzbu-
re.“ (Hebr 3, 12 - 15) 

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

Reč na záver roka 

„Drahé deti! Chcem sa poďakovať všetkým, 
ktorí ste počúvali moje posolstvá a ktorí ste v 
deň Božieho narodenia žili podľa mojich slov. 
Chcem vás odteraz očistených od hriechu naďa-
lej viesť v láske. Odovzdajte mi svoje srdcia! Ďa-
kujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
(26. december 1985) 

| 8 |   

Slavko Barbarič OFM 
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Pán sa na nás obracia s naliehavou vý-
zvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eu-
charistie: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebu-
dete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, ne-
budete mať v sebe život“ (Jn 6,53). Aby sme 
mohli odpovedať na túto výzvu, musíme sa 
na túto veľkú a svätú chvíľu pripraviť. Svätý 
Pavol povzbudzuje spytovať si svedomie: 
„Kto by jedol chlieb alebo pil Pánov kalich ne-
hodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 
Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z 
toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pi-
je, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúde-
nie“ (1Kor 11,27-29). Kto si je vedomý ťažké-
ho hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijí-
maniu, prijať sviatosť zmierenia. 

Východné cirkvi, ktoré nie sú v plnom 
spoločenstve s Katolíckou cirkvou, slávia 
Eucharistiu s veľkou láskou: Tie cirkvi, i keď 
sú oddelené, majú pravé sviatosti a najmä – 
na základe apoštolského nástupníctva – 
kňazstvo a Eucharistiu, ktorými sú s nami 
ešte stále spojení veľmi tesnými zväzkami. 
Preto je istá účasť na svätých veciach nielen 
možná ale za vhodných okolností a so schvá-
lením cirkevnej vrchnosti sa aj odporúča. 
Cirkevné spoločenstvá, ktoré vznikli z refor-
mácie a sú oddelené od Katolíckej cirkvi, si 
nezachovali pravú a neporušenú podstatu 
eucharistického tajomstva najmä preto, že 
im chýba sviatosť posvätného stavu. Z tohto 
dôvodu pre Katolícku cirkev nie je možná 
vzájomná účasť na Eucharistii s týmito spo-
ločenstvami.  

Sväté prijímanie Kristovho tela a jeho kr-
vi prehlbuje zjednotenie prijímajúceho s Pá-
nom, odpúšťa mu všedné hriechy a chráni 
ho pred ťažkými hriechmi. Čím väčšiu účasť 
máme na Kristovom živote a čím väčšie pok-
roky robíme v priateľstve s ním, tým ťažšie 
sa od neho odlúčime smrteľným hriechom. 
Eucharistia nie je zameraná na odpúšťanie 
smrteľných hriechov. To je vlastné sviatosti 
zmierenia. Eucharistii je vlastné, že je svia-
tosťou tých, ktorí sú v plnom spoločenstve s 
Cirkvou. Keďže sa medzi prijímajúcim a 
Kristom upevňujú putá lásky, prijímanie tej-
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to sviatosti upevňuje jednotu Cirkvi, Kristov-
ho tajomného tela. 

Kristus je prítomný celý a úplný v kaž-
dom z obidvoch eucharistických spôsobov a 
v každej ich časti. 

SVIATOSŤ EUCHARISTIE (2.časť) 

SVIATOSTI 

„… Neustále sa klaňajte Najsvätejšej 
sviatosti oltárnej! Ja som vždy prítom-

ná, keď sa veriaci klaňajú. Vtedy sa zís-
kavajú zvláštne milosti.” (15.3.1984) „… 
Dnes vás pozývam , aby ste sa zamilo-
vali do Najsvätejšej sviatosti oltárnej. 

Klaňajte sa jej, milé deti, vo svojich far-
nostiach, a tak budete zjednotení s ce-
lým svetom. Ježiš sa stane vaším pria-
teľom, a vy nebudete o ňom hovoriť ako 
o niekom, koho sotva poznáte. Jednota 

s ním vám bude radosťou a vy sa stane-
te svedkami Ježišovej lásky, ktorú má 
pre každé stvorenie…” (25. 9. 1995)  
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PÚŤ S KRÍŽOM Z LITVY DO MEDŽUGORIA 

Púte s krížom z Litvy vážiacim 60 kg sa 
začali organizovať v r. 2000. Skupina 25-30 
ľudí s požehnaním miestnych biskupov sa 
rozhodla v rokoch 2000 – 2004 prechádzať 
pútnickými miestami Litvy. V r. 2003 pútnici 
pridali k predchádzajúcim úmyslom tieto: 
modlitba za ich osobné obrátenie; za cirkev 
v Litve; za krajiny, ktorými pútnici prechádza-
jú; za všetkých, ktorí žijú v hriechu; za pokoj 
v srdci každého človeka; za pokoj vo svete. 
K týmto úmyslom pridali ešte jeden – poďako-
vanie sa Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. za 
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Prijímanie Eucharistie prináša ako hlav-
né ovocie dôverné zjednotenie s Ježišom 
Kristom. Veď Pán hovorí: „Kto je moje telo a 
pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 
6,56). Kristus, ktorý odišiel z tohto sveta k 
Otcovi, dáva nám v Eucharistii závdavok 
slávy u neho; účasť na svätej obete nás pri-
podobňuje jeho srdcu, udržiava naše sily, 
kým putujeme týmto životom, vzbudzuje v 
nás túžbu po večnom živote a už teraz nás 
spája s nebeskou Cirkvou, s preblahoslave-
nou Pannou Máriou a so všetkými svätými. 

Aby sa veriaci náležite pripravili na prija-
tie tejto sviatosti, majú zachovať pôst pred-
písaný v ich Cirkvi. Vonkajší postoj (pohyby, 
odev) má vyjadrovať úctu, slávnostný ráz a 
radosť tejto chvíle, keď sa Kristus stáva na-
ším hosťom. 

Eucharistia zaväzuje voči chudobným. 
Aby sme v pravde prijímali Kristovo telo a 
jeho krv obetované za nás, musíme spoznať 
Krista v tých najchudobnejších, jeho bra-
toch. „Ochutnal si Pánovu krv, a ani tak ne-
poznáš brata;… teraz však zneucťuješ aj 
sám stôl, keď nepokladáš za hodného ani 
tvojho pokrmu toho, ktorý bol uznaný za 
hodného mať účasť na tomto stole… Boh ťa 
oslobodil od všetkých tvojich hriechov a 
uznal ťa za hodného takého stola: a ty si sa 

ani tak nestal štedrejším.“ (Sv. Ján Zlatoús-
ty) 

Sviatosti Eucharistie patrí kult latriae či-
že adorácie vyhradený jedine Bohu tak po-
čas eucharistického slávenia, ako aj mimo 
neho. Preto Cirkev s najväčšou starostlivos-
ťou uchováva konsekrované hostie, nosí ich 
chorým a iným ľuďom, ktorí sa nemôžu zú-
častniť na svätej omši. Vystavuje ich, aby 
ich veriaci slávnostne uctievali, nosí ich v 
procesii a povzbudzuje do častej návštevy a 
adorácie Najsvätejšej sviatosti uchovávanej 
vo svätostánku.  

Blahoslavený Ján Pavol II. hovorí: „Cirkev 
a svet veľmi potrebujú eucharistický kult. 
Ježiš nás očakáva v tejto sviatosti lásky. Ne-
šetrime svoj čas a stretajme sa s ním v ado-
rácii, v kontemplácii plnej viery a ochotnej 
odčiňovať ťažké viny a zločiny sveta. Nech 
naša adorácia naozaj nikdy neprestane.“ 

Pokúsme sa v tomto mesiaci viac zamýš-
ľať nad darom sviatosti Eucharistie, svätej 
omše, tak ako nás k tomu pozýva i Panna 
Maria v Medžugorí... „…Svätá omša, milé de-
ti, nech nie je pre vás zvykom, ale životom 
….” (25.1.1998) 

 

Z Katechizmus Katolíckej Cirkvi zostavila 
Jana Prudká 
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niach. Každý pútnik má so sebou povinnú vý-
bavu: posteľnú bielizeň, spací vak, nafukovač-
ku. Túto výbavu zvyčajne preváža autobus, kto-
rý ich sprevádza z farnosti do farnosti. Pútnici 
sú veľmi radi, keď sa k nim na niekoľko dní 
pripoja miestni veriaci, ktorí sa s nimi modlia 
za svoje farnosti. Pútnici sú zvyčajne všade sr-
dečné vítaní. Miestni ľudia ich pohostia  jed-
lom, teplými nápojmi, dajú im možnosť umyť 
sa. Pútnikov tiež často prijímajú do kláštorov, 
no niekedy sa stáva, že ich nikto nevíta. Vtedy 
jednoducho poprosia kňaza, aby do svojho kos-
tola prijal na noc kríž a jedia zo svojich zásob, 
ktoré majú pre každý prípad uschované 
v autobuse.  

Na dennú púť si pútnici berú len to nevy-
hnutné. A nie je dôležité, či padá dážď, páli sln-
ko alebo fúka vietor. Potrebné je prejsť určenú 
trasu. Obyčajne v prvé týždne kráčajú pútnici 
s krvavými otlakmi na nohách, potom si nohy 
zvyknú na obuv a na asfalt a kráča sa im lep-

jeho návštevu Litvy v r. 1993. 

V r. 2006 putoval kríž do Jeruzalema, 
Svätej zeme. Hlavným úmyslom bolo spojiť 
sedem krížových ciest v Litve s tridsiatimi tro-
ma krížovými cestami v Európe a Golgotou 
v Jeruzaleme. Vo Svätej zemi pútnikov veľmi 
srdečne privítali františkáni. Na dve hodiny 
bol chrám Božieho hrobu odovzdaný františ-
kánom (chrám patrí šiestim denomináciám). 
Františkáni slávnostne priviedli pútnikov 
s krížom, piesňami a fakľami do chrámu 
a odslúžili slávnostnú svätú omšu. Pre pútni-
kov to bola obrovská milosť! V r. 2008 kríž 
opäť putoval ďalej. Tentokrát z Lúrd do Šilu-
vy. V tomto roku sa oslavovalo 150. výročie 
zjavení Panny Márie v Lurdoch a 400. výročie 
zjavení v Šiluve. Táto púť bola spojením 
dvoch vážnych svätýň Európy. V r. 2010 púť 
s krížom pokračovala, slávil sa vtedy rok svä-
tého Jakuba a skupina pútnikov s krížom sa 
vybrala z Lúrd do Fatimy cez Santiago de 
Compostela.  

V tomto roku oslavujeme 30. výročie zjave-
ní Panny Márie v Medžugorí. Vedením Ducha 
Svätého sa zrodila túžba navštíviť túto dôleži-
tú svätyňu posledných čias a spojiť ju 
s Litvou. Túto púť, tak ako i predchádzajúce 
púte, požehnal litovský biskup S. Tamkiavi-
čus, a šiauliausky biskup Jevgenij Bartulis. 
V jeho diecéze sa nachádza Hora krížov 
(Kryziu kalnas), z ktorej sa 24. júna 2011 za-
čne púť a zakončí sa 11. septembra 2011 na 
Križevci, kde bude vynesený kríž, ktorý už 
preputoval tak veľa krajín! Pútnici musia pu-
tovať 80 dní (do Vatikánu putovali 130 dní, 
do Jeruzalema 163 dní, z Lúrd do Šiluvy 120 
dní). Do Medžugoria je potrebné prejsť okolo 
2300 km. Každý deň pútnici potrebujú prejsť 
okolo 25-40 km, zastavujúc sa vo vopred ur-
čených farnostiach. Denný program vyzerá 
približne takto: Každé ráno sa začína svätou 
omšou s farníkmi, ktorí sprevádzajú pútnikov 
cez územie svojej farnosti a nesú kríž. (Je to 
veľká radosť, keď ho nesú mladí.) Púť je spre-
vádzaná neustálou modlitbou – 4 ružence, 
litánie, krížová cesta, rozjímania, atď. Večer 
pútnici prichádzajú do druhej farnosti, kde 
ich stretajú miestni farníci. Všetci spoločne 
slávia svätú omšu; miestni farníci pozývajú 
pútnikov prenocovať do svojich domovov, ale-
bo im poskytnú možnosť prenocovať 
v školách, športových halách a iných zariade-
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 Pozývame vás na: 

� 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. 

� Knižné publikácie a časopis Medjugorje si môžete objednať na adrese: Mariánske 
centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika alebo 
na http://www.marianskecentrum.sk 

� 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) 

SLOVENSKO 

MEDŽUGORIE  

Vtedy sa začala epocha tzv. „buldozérového ate-
izmu“, KGB chcelo očistiť toto územie a zatopiť 
ho vodou, no kríže sa tam po každej noci opäť 
ukázali... Bol to zázrak, pretože horu strážila 
armáda. Očividne Boh chcel uchrániť túto svä-
tyňu ako symbol viery a odvahy litovského ná-
roda. V tomto roku bude táto svätyňa spojená 
s horou Križevac – svätyňou Medžugoria. Takto 
sa chceme poďakovať za všetky milosti, ktoré 
nám Boh udeľuje na príhovor Kráľovnej pokoja!  

Prajeme šťastnú a požehnanú púť všetkým 
pútnikom! 

Pozývam všetkých, ktorí sa chcú k púti pri-
pojiť alebo akýmkoľvek spôsobom pomôcť pút-
nikom, aby sa ozvali telefonicky vedúcemu sku-
piny na tel. č. 00370 612 70 610 (Ginteras) ale-
bo emailom na piligrimas3@gmail.com.  

Trasa Slovenskom bude viesť cez tieto  mes-
tá - 2. 8. Oravská Polhora, Námestovo, 3. 8. 
Hruštín, Dolný Kubín, 4. 8. Valaská Dubová, 
Ružomberok, 5. 8. Liptovská Osada, Donovaly, 
6. 8. Staré Hory, Banská Bystrica, 7. 8. Hron-
sek, Zvolen, 8. 8. Babina, Krupina, 9. 8. Hon-
tianske Nemce, 10. 8. Šahy. 

Ak chcete prispieť milodarom na túto púť, 
môžete tak urobiť: AB banka, SWEDBANKAS, 
č. účtu LT15 7300 0101 0493 5162, kód ban-
ky: BIC-HABALT 22, prijímateľ: asociácia 
„Pilgrimas“, kód: 301392532, ulica Baltikálnio 
7-4, Klaipeda. Ďakujeme všetkým!  

Danute, Litva 

šie... Tieto púte sú veľkou obetou. Organizuje 
ich člen františkánskeho tretieho rádu Ginte-
ras z Klaipedy – tichý, skromný, zbožný muž, 
ktorý má veľkú silu vôle a citlivo reaguje na 
pozvania Ducha Svätého. 

Hora krížov v Litve. Vrch Jurgaičai, mes-
tečko Miaškuičai, je štrvým najväčším kop-
com v Šiauliai. V súčasnej dobe na hore stojí 
56 629 rôznych krížov, krížikov, sôch svätých, 
na ktorých visí množstvo ružencov. Každý 
kríž alebo krížik má svoju históriu a úmysel; 
priniesli ich ľudia nielen z Litvy, ale aj z iných 
krajín. Svet sa o tomto mieste dozvedel viac 
po návšteve Svätého Otca Jána Pavla II., keď 
na tomto mieste odslúžil svätú omšu a nazval 
ho litovskou Golgotou. (Nachádza sa tu veľa 
krížov, ktoré tu umiestnili tí, ktorí boli depor-
tovaní a veľa trpeli za vieru vo väzniciach na 
severe a na Sibíri.) V Litve je táto hora pova-
žovaná za „symbol viery“. Uctievali si ju už 
dávno. Od r. 1977 sa na tomto mieste každý 
rok v poslednú júlovú nedeľu slávi svätá om-
ša s možnosťou získavania úplných odpus-
tkov.  

Prvé kríže tu boli postavené po povstaní 
v r. 1831. Od r. 1900 sa tu začalo objavovať  
stále viac krížov a hora sa stala svätyňou. To 
sa však nepáčilo sovietskej vláde. Začalo sa 
prenasledovanie, ničenie hory - v noci prichá-
dzali buldozéry a čistili horu od krížov – dre-
vené zapálili, kovové dávali do šrotu, kamen-
né a betónové kríže kládli na cestu do asfaltu. 
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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» 

 
 

Dopravu na seminár pre kňazov zo Slovenska zabezpečuje p. Vladimír Chromek - Gos-
pa Travel (kontakt: 0517789898, 0903387800, 0902373505; 
v.chromek@zoznam.sk) a bezplatne RNDr. Marián Kečkéš (kontakt: 
0905254742, m-keckes@nextra.sk) 
 

Odchod zo Slovenska pre Gospa Travel je 3. 7. 2011; východzia stanica je Prešov, odkiaľ au-
tobus pokračuje hlavnou trasou  v smere Poprad - Žilina - Trenčín - Bratislava. Záujemcov 
prosíme, aby  svoje prihlášky zaslali čo najskôr. Východzia stanica pre tých, ktorí budú od-
chádzať autobusom prostredníctvom RNDr. Mariána Kečkéša je Bratislava.  

Svoje prihlášky môžete zaslať e-mailom na adresu: seminar.marija@medjugorje.hr alebo 
faxom na telefónne číslo: + 387 36 651 999 (Marija Dugandžić). 
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, obyvatelia farnosti Medžugorie poskytujú ubytova-
nie počas seminára všetkým kňazom bezplatne. Prosíme všetkých kňazov, ktorí si budú zabez-
pečovať ubytovanie sami u svojich priateľov z Medžugoria, aby na prihláške uviedli meno, 
priezvisko a telefónne 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 ubytova-
nie zabezpečíme.  
Namiesto finančného poplatku vás prosíme, aby ste odslúžili päť svätých 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 zve-
rejnili 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 zúčastniť sa seminára, no nemajú dostatok finančných prostriedkov na cestu. Vopred 
vám za vašu spoluprácu 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 Kato-
líckej 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 Gemelliho 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 ve-
rejných diskusií o výzvach  bioetiky. Vo svojich vedeckých výskumoch rozvíja a presadzuje kri-
tické povedomie týkajúce sa dôležitosti a nevyhnutnosti interdisciplinárneho dialógu pri riešení 
pálčivých (bio) etických výziev.  
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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.  

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 dôle-
žitý, preto, milé deti, modlite sa a radujte sa 
so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo 

a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlit-
bové skupiny sú mocné a cez ne môžem vi-

dieť, 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 Máriino“ v rôznych jazykoch môžete nájsť  
na www.gospa.sk v rubrike CASOPIS. 
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