
 

„DDDDrahé deti! 

Nech je tento čas pre vás časom modlitby a ticha. Oddýchnite 

si na tele i na duchu, nech prebývajú v Božej láske. Dovoľte 

mi, milé deti, aby som vás viedla; otvorte svoje srdcia Duchu 

Svätému, aby všetko dobro, čo je vo vás, rozkvitlo a prinieslo 

stonásobnú úrodu. Začnite a ukončite deň modlitbou srdca.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. august 2011, Medžugorie 

„DDDDrahé deti! 

Dnes vás pozývam, aby ste sa nanovo zrodili v modlitbe 

a skrze Ducha Svätého stali v mojom Synovi novým národom. 

Národom, ktorý vie, že keď stratí Boha, stratil seba; národom, 

ktorý vie, že aj napriek všetkým utrpeniam a skúškam je v Bo-

hu v bezpečí a spasený. Pozývam vás, aby ste sa zhromaždili 

v Božej rodine a upevňovali sa v Otcovej moci. Ako jednotlivci, 

deti moje, nemôžete zastaviť zlo, ktoré chce zavládnuť vo svete 

a zničiť ho. Ale skrze Božiu vôľu môžete všetci spoločne v mo-

jom Synovi všetko zmeniť a uzdraviť svet. Pozývam vás, aby 

ste sa celým srdcom modlili za svojich pastierov, pretože si 

´ich´ môj Syn vyvolil. 

Ďakujem vám.“  



ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Vo svojom posolstve k tridsiatemu 
výročiu zjavení nás Panna Mária pozý-
va ďakovať Najvyššiemu za jej prítom-
nosť medzi nami. Zjavenia Panny Márie 
sú pre nás darom Božej milosti a lásky 
v dobe, v ktorej žijeme. Je isté, že by sa 
nám oveľa ťažšie kráčalo vo viere bez 
jej prítomnosti, povzbudení a pozvaní. 
Všetci potrebujeme vzory, príklady 
a tých, ktorí nás budú povzbudzovať 
k tomu, aby sme sa každý deň rozho-
dovali pre dobro, pre to, čo je sväté 
a Božie. Mária plní svoju úlohu Matky 
tým najlepším možným spôsobom, už 
od chvíle na Kalvárii, keď nás Ježiš 
zveril svojej Matke a odporučil nám ju. 

Ako v každom posolstve, aj v tomto 
veľmi hmatateľne cítime, ako Mária vo 
viere a láske kráča s nami. Preto nás 
povzbudzuje: „Nech je tento čas pre vás 
časom modlitby a ticha.“ Moderný spô-
sob života je dosť uponáhľaný 
a hlučný. Často nás tento ustavičný 
hluk vyrušuje, vedome či nevedome, 
nie iba v tom, aby sme sa sústredili na 
to, čo robíme, ale aby sme v pokoji pre-
mýšľali o tom, čo by sme chceli, mali 
alebo mohli uskutočniť. Potrebujeme 
ticho a pokoj, aby sme skutočne po-
chopili, pocítili a spoznali, čo chceme 
dosiahnuť, mať alebo akí by sme chceli 
byť. Mnohé náboženstvá pestujú mlča-
nie kvôli dosiahnutiu vnútorného po-
koja a kontaktu s božským. Oddych 
môže byť príležitosťou pre ticho, 

v ktorom môžeme počuť a počúvať svoju 
dušu i to, čo nám Boh chce povedať. 

Žijeme v dobe, v ktorej sú chvíle skú-
senosti Božej prítomnosti zriedkavé. Na-
ša doba je chorá od hluku, preto potre-
bujeme ticho a mlčanie. A to neprichá-
dza samo od seba. Za ticho a mlčanie 
sa nám oplatí bojovať a vyhľadávať ich, 
nakoľko je to možné.  

Blahoslavená Matka Terézia niekoľ-
kými slovami stručne zhrnula cesty, 
ktorými nás vedie mlčanie: „Ovocím ml-
čania je modlitba. Ovocím modlitby je 
viera. Ovocím viery je láska. Ovocím 
lásky je služba. Ovocím služby je pokoj. 
Vidíte, všetko navzájom súvisí.“ 

ČAS MODLITBY A TICHA 
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...Iba v tichu srdca môže  
Boh naplniť a dotknúť sa  

najhlbšie skrytých kútikov  
nášho srdca... 



Všetci potrebujeme ticho naplnené 
blízkosťou a Božou prítomnosťou. V 
tichu sa najsilnejšie zachytí Boží hlas. 
Boh nechce prekrikovať hluk, ktorý 
môže byť v nás i okolo nás. Chvíle ti-
cha môžu byť milostné Božie navštíve-
nia v našom živote. Môžu to byť chvíle 
milosti, ktoré prorok Eliáš zakúsil na 
vrchu Horeb, keď v šepote jemného 
vánku pocítil mocnú Božiu prítom-
nosť. Iba v tichu srdca môže Boh napl-
niť a dotknúť sa najhlbšie skrytých 
kútikov nášho srdca. 

Krása Božieho hlasu sa prejavuje 
v duši, ktorá ho túžobne načúva. Nie 
je to nudné a nemé mlčanie, je to ml-
čanie lásky, ktoré priťahuje Boha. Boh 
hovor í  a  môžeme ho  počuť 
v priestoroch, ktoré sú očistené mlča-
ním. 

„Oddýchnite si na tele i na duchu, 
nech prebývajú v Božej  láske.“ Toto je 
čas, keď mnohí odchádzajú na dlho 
očakávanú a zaslúženú dovolenku od-
dýchnuť si od každodenných prác 
a starostí. Človek potrebuje oddych. 
Život nás unavuje, vyčerpáva 
a privádza k pokušeniu, že kvôli utr-
peniu zabúdame na Božiu lásku. Ježiš 
chce taktiež apoštolov pozvať k oddy-
chu. Hovorí im, aby išli „do samoty 
a na osamelé miesto“. Oddýchnuť si 
znamená vrátiť sa k sebe, k blížnym 
a k živému Bohu. V životnom zhone sa 
môžeme ľahko stratiť. Môžeme sa vy-
čerpať pod bremenom starostí. Ježiš 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 6. 8. 2011. 

V tento mesiac sa budeme modliť  

ZA MLADÝCH.  

nás pozýva „poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení a ja vás posil-
ním“. 

Človek je jednota tela i ducha. Nestačí 
oddychovať iba telesne. Aj naša duša po-
trebuje oddych a pokoj. Je zbytočné ísť 
na dovolenku, ak svedomie zostane zaťa-
žené. Preto neodchádzajme na dovolen-
ku, mysliac si, že si potrebujeme oddých-
nuť aj od Boha. Pretože, ako nás učí žal-
mista, „iba v Bohu spočiň, duša moja“ –, 
a túto múdrosť  žalmu nám potvrdzuje 
aj naša nebeská Matka Mária. 

Poslúchnime ju, aby sme si mohli od-
dýchnuť na duši i na tele, a takto 
s obnovenými silami mohli žiť svoje kaž-
dodenné bremená a námahy. 

Modlitba: Bože, Otče náš, ty poznáš na-
še srdcia, ktoré sú nespokojné, kým nespo-
činú  v tebe – dovoľ nám oddýchnuť si 
v tebe. Pomôž nám, aby sme zakúsili užitoč-
nosť ticha, aby sme tak mohli zakúsiť tvoju 
prítomnosť v našich srdciach aj v našich 
blížnych. Daj nám milosť, aby sme zakúsili 
tvoju lásku stále hlbšie a hlbšie, aby sme 
prijali vnútornú istotu, ktorá je pre nás po-
trebná, aby sme sa stali takými, akých 
nás chceš mať. Amen.  

Fra Ljubo Kurtović 

...Oddýchnuť si znamená  
vrátiť sa k sebe, k blížnym a  

k živému Bohu... 



DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

Posolstvo, ktoré nám do týchto dní 
dáva naša nebeská Matka, začína slova-
mi: „Nech je tento čas pre vás časom 
modlitby a ticha“. Aby sme mohli poro-
zumieť všetkému, čo nám chce Mária v 
tejto dobe odkrývať, potrebujeme sa učiť 
jej mlčaniu. Skôr než začneme, musíme 
sa stať veľmi maličkými a pokornými, 
ako deti. Načúvajme ticho spolu s Má-
riou, mlčme spolu s Ňou. Keď sa s dôve-
rou odovzdávame, zasväcujeme Márii, 
ona nás povedie do hlbín svojho Nepo-
škvrneného srdca, kde sú ukryté všetky 
slová jej Syna. S nežnosťou nám nenú-
tene odhalí všetko, čo povedal Ježiš; na-
plní nás túžbou nasledovať Ho.  

V tieto dni dovoleniek a oddychu na-
chádzajme tiché miesta modlitby, ako 
náš Pán. Nech nás oduševnia jeho noč-
né rozhovory v samote s Otcom – „V 
tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a 
strávil celú noc v modlitbe s Bohom“ (Lk 
6, 12). Spolu s Máriou rozjímajme nad 
Božím slovom. Svätý Ľudovít Mária 
Grignon z Montfortu nám odovzdáva 
svoje spoznanie: „Boh Duch Svätý chce 
v Márii a jej prostredníctvom formovať 
svojich vyvolených. Preto jej povedal: 
´Moja milovaná a Nevesta moja, zapusti 
korene všetkých svojich čností v mojich 
vyvolených, aby mohli napredovať z 
čnosti do čnosti a z milosti do milosti. 
Počas svojho pozemského života si 
uskutočňovala tie najvznešenejšie čnos-

ti, a preto som si ťa tak zaľúbil, že túžim 
i teraz nachádzať ťa na zemi bez toho, že 
by si prestala prebývať v nebi. Preto sa 
rozrastaj v mojich vyvolených, aby som 
mohol i v nich s potešením nachádzať 
korene tvojej neochvejnej viery, hlbokej 
pokory, všestranného umŕtvovania sa, 
vznešených modlitieb, blčiacej lásky, 
pevnej nádeje a všetkých tvojich čnos-
tí.´“ 

„Začnite a ukončite deň modlitbou 
srdca“, toto je vyjadrenie Máriinho skry-
tého života v Nazarete. Všedné dni napl-
nené modlitbou, pokorným slúžením, 
toto je naša cesta s Máriou. Ona pre-
chádza evanjeliami, akoby mlčky, verná 
Ježišovi do konca, vnímavá na potreby 
blížnych. 

Modlime sa: Nebeská Matka, i dnes 
stojíme pred tvojím srdcom, našim bez-
pečným útočišťom, príbytkom v ktorom 
sa učíme od teba. Nauč nás mlčať, otvá-
rať sa Duchu Svätému a odpovedať na 
Božie plány ako ty: „Hľa, služobnica Pá-
na, nech sa mi stane podľa tvojho slo-
va“ (Lk 1, 38). 

Terézia Gažiová 
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...Mária nám s nežnosťou a  
nenútene odhalí všetko, čo  
povedal Ježiš, naplní nás  
túžbou nasledovať Ho.... 



  ČAS ODDYCHU 

...V tomto čase milosti vás 
pozývam, aby ste sa ešte viac 
priblížili Bohu prostredníctvom 
vašej osobnej modlitby. Využite 
čas oddychu a dožičte svojej duši 
a svojim očiam oddych u 
Boha.Vyhľadajte pokoj v prírode 
a objavíte Boha Stvoriteľa, 
ktorému sa budete môcť 
poďakovať za všetky stvorenia, a 
potom nájdete radosť vo svojom 
srdci... (25. júl 2001) 

...V tomto čase, keď 
myslíte na telesný 
odpočinok, ja vás 
pozývam na 
obrátenie. Modlite sa 
a pracujte tak, aby 
vaše srdce túžilo po 
Bohu Stvoriteľovi, 
ktorý je skutočný 
odpočinok vašich 
duší a vašich tiel. 
Nech vám on zjaví 
svoju tvár a nech 
vám dá svoj pokoj. 
Som s vami a 
prihováram sa pred 
Bohom za každého z 
vás... (25. júl 2008) 

...V tomto čase nemyslite iba na 
telesný oddych, avšak, milé 
deti, využite čas i pre dušu. 
Nech k vám v tichosti hovorí 
Duch Svätý a dovoľte mu, aby 
vás obrátil a menil. Som s vami 
a pred Bohom sa prihováram za 
každého z vás... (25. júl 2006) 

...S veľkou radosťou vás chcem 
aj dnes znovu pozvať: modlite 
sa, modlite sa, modlite sa. Nech 
sa vám tento čas stane časom 
osobnej modlitby. Počas dňa si 
nájdite miesto, kde sa budete 
sústredene s radosťou modliť. 
Ľúbim vás a všetkých vás 
žehnám... (25. august 2010) 

...Dnes vás znovu pozývam na 
modlitbu srdcom. Nech vám je 
modlitba, drahé deti, 
každodenným pokrmom zvlášť 
teraz, keď vás práca na poli 
natoľko vyčerpáva, že sa 
nevládzete modliť srdcom. 
Modlite sa, a potom budete môcť 
prekonať každú únavu. Modlitba 
sa vám stane radosťou i 
oddychom... (25. máj 1985) 
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Ten, kto miluje, je pripravený urobiť 
pre druhého pri každej príležitosti všetko, 
čo je v jeho silách. Keď sú tieto skutky 
ťažké, keď človek vkladá svoj život alebo 
svoje materiálne dobrá, možno ich nazvať 
aj obetou, hoci obetu netreba vždy spájať 
s niečím ťažkým a nepríjemným. Závisí to 
od lásky. Veľký pôst je časom, kedy pred 
očami kresťana stojí neustále Kristus, kto-
rý dáva svoj život, nesie svoj kríž, zomiera 
na kríži. Všetko to sa stalo veľkým dôka-
zom jeho lásky. Nazývame to aj jeho obe-
tou za nás. Jeho láska, ktorá sa dokazuje 
aj obetou, je každopádne nadchnutím pre 
tých, ktorí v neho veria a ktorí ho milujú. 

Mária nás vedie k Ježišovi. Nemôže ísť 
nijako pomimo Krista, ktorý trpí 
a s ktorým trpela a, milujúc, ukázala, koľ-
kú obetu je pripravená priniesť za neho a 
s ním. Veľký pôst je časom obrátenia, ča-
som zanechávania sebectva, pýchy 
a ostatného zla i hriechu. Veľký pôst je 
časom nadchnutia sa novou láskou pre 
kresťanské ideály, pre ktoré sa oplatí dať 
všetko s Kristom. Podmienkou toho, aby 
sme to pochopili, je určite pozeranie sa na 
Krista. Ten, kto ostane mimo a nie je pri-
pravený darovať svoj čas, svoje dobrá, sa-
mého seba, určite ostane mimo a nie je 
zachvátený novým duchom, ktorý by sa 

mal v čase Veľkého pôstu narodiť. Preto 
nás Mária pozýva, aby sme sa cvičili a ako 
Matka nám sľubuje odmenu, ktorú Boh 
pripravuje tým, ktorí s láskou prinášajú 
obetu. Mária vie, že my ešte stále najľahšie 
prijímame lásku a obetu vtedy, keď vieme, 
že niečo za to dostávame, keď vieme, že nás 
čaká odmena. A najväčšou odmenou je byť 
schopným nadovšetko milovať Boha, správ-
ne milovať seba a blížneho ako seba samé-
ho. To, čo je každopádne potrebné si všim-
núť a zapamätať je, že Mária ďakuje za 
obety a lásku. Dôvodom jej vďačnosti nie je 
ani tak to, že sme urobili niečo pre ňu, ale 
že jej pomáhame, aby ona urobila všetko 
pre nás. Skutočnosť je nepopierateľná - 
láskou a obetou jednako v prvom rade my 
pomáhame sami sebe, dozrievajúc ako ľu-
dia a ako kresťania, ako Božie deti, rastúc 
podľa podoby, ktorá je vtlačená do našich 
sŕdc.  

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho 
Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva 
a Boh všetkej útechy! On nás potešuje 
v každom našom súžení, aby sme mohli 
aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľ-
vek súžení, tou útechou, ktorou Boh pote-
šuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú 
Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista 
rozhojňuje aj naša útecha.“( 2 Kor 1,3-5). 

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

Ak pomáhate, robte to s láskou 

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. 
Potrebujem vaše modlitby, aby sa Boh oslávil 
skrze vás všetkých. Drahé deti, prosím vás, po-
slúchajte a prežívajte Matkino pozvanie, preto-
že vás pozývam len z lásky, aby som vám mohla 
pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozva-
nie.“ (13. marec 1986) 
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Slavko Barbarič OFM 
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Službu zmierenia zveril Kristus svojim 
apoštolom, biskupom, ich nástupcom, a 
kňazom, ich spolupracovníkom, ktorí sa tak 
stávajú nástrojmi Božieho milosrdenstva a 
Božej spravodlivosti. Vykonávajú moc od-
púšťať hriechy v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého. Rozhrešenie od niektorých osobit-
ne ťažkých hriechov (ako sú tie, ktoré sa 
trestajú exkomunikáciou) je rezervované 
Apoštolskej stolici alebo miestnemu bisku-
povi alebo kňazom, ktorým oni dali splno-
mocnenie. 

Vzhľadom na posvätnosť a veľkosť tejto 
služby, ako aj na úctu, aká patrí ľudskej 
osobe, Cirkev vyhlasuje, že každý kňaz, kto-
rý spovedá, je pod veľmi prísnymi trestami 
viazaný zachovať absolútne tajomstvo, čo 
sa týka hriechov, z ktorých sa mu jeho ka-
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júcnici vyznali. Ani nesmie použiť poznatky, 
ktoré získal pri spovedi o živote kajúcnikov. 
Toto tajomstvo, ktoré nepripúšťa výnimky, 
sa volá „sviatostná pečať“, lebo to, čo kajúc-
nik vyjavil kňazovi, ostáva „zapečatené“ 
sviatosťou. 

Táto sviatosť nás zmieruje s Cirkvou. 
Hriech oslabuje alebo pretŕha bratské spo-
ločenstvo. Sviatosť pokánia ho napráva ale-
bo obnovuje. V tomto zmysle nielen uzdra-
vuje toho, kto je znovu plne zapojený do ek-
leziálneho spoločenstva, ale má aj oživujúci 
účinok na život Cirkvi, ktorá trpela pre 
hriech jedného zo svojich členov. Hriešnika, 
ktorý bol znovu plne zapojený do spoločen-
stva svätých alebo v ňom bol upevnený, po-
silňuje výmena duchovných dobier, ktorá 
jestvuje medzi všetkými živými údmi Kris-
tovho tela, či sú ešte na pozemskej púti, 
alebo sú už v nebeskej vlasti. 

Keď sa hriešnik v tejto sviatosti zveruje 
milosrdnému Božiemu súdu, určitým spô-
sobom anticipuje súd, ktorému bude po-
drobený na konci tohto pozemského života. 
Lebo teraz, v tomto živote sa nám poskytuje 
možnosť voliť si medzi životom a smrťou a 
len kráčajúc cestou obrátenia, môžeme 
vojsť do Božieho kráľovstva, z ktorého ťažký 
hriech vylučuje. Keď sa hriešnik vierou a 
pokáním obracia ku Kristovi, prechádza zo 
smrti do života a „nepôjde na súd“ (Jn 5, 
24). 

Odpustky 

Učenie o odpustkoch a ich prax v Cirkvi 
sú tesne spojené s účinkami sviatosti poká-
nia. Odpustky sú odpustenie časného tres-
tu pred Bohom, zaslúženého za hriechy, 
ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Do-
stáva ho veriaci za stanovených podmienok 
pre seba alebo pre zosnulých prostredníc-
tvom služby Cirkvi, ktorá ako vysluhovateľ-
ka vykúpenia rozdáva poklad zásluh Krista 
a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo 
úplné podľa toho, či oslobodzujú od časné-
ho trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. 

SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA (2.časť) 

SVIATOSTI 
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Aby sme toto učenie a prax Cirkvi po-
chopili, treba mať na zreteli, že hriech má 
dvojaký následok. Ťažký hriech nás pozba-
vuje spoločenstva s Bohom, a preto nás ro-
bí neschopnými večného života, ktorého po-
zbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. Na 
druhej strane každý hriech, aj všedný, má 
za následok nezdravé pripútanie k stvore-
niam, ktoré potrebuje očistenie či už tu na 
zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom 
očistec. Toto očistenie oslobodzuje od tak-
zvaného „časného trestu“ za hriech. Obidva 
tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý 
druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, 
ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej po-
vahy hriechu. Obrátenie, ktoré pochádza z 
vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému 
očisteniu hriešnika, takže už nezostane ni-
jaký trest. 

Kresťan, ktorý sa s pomocou Božej mi-
losti snaží očisťovať od svojho hriechu a po-
sväcovať sa, nie je sám. Život každého Bo-
žieho dieťaťa je v Kristovi a skrze Krista po-
divuhodným putom spojený so životom 
všetkých bratov kresťanov v nadprirodzenej 
jednote Kristovho tajomného tela akoby v 

jednej tajomnej osobe. 

V spoločenstve svätých je nepochybne 
trvalé puto lásky a hojná výmena všetkých 
dobier medzi veriacimi, ktorí už dosiahli ne-
beskú vlasť alebo odpykávajú svoje viny v 
očistci, alebo ešte putujú na zemi. Pri tejto 
obdivuhodnej výmene svätosť jedného pro-
spieva druhým oveľa viac, než hriech jedné-
ho mohol škodiť druhým. Takto utiekanie sa 
k spoločenstvu svätých umožňuje kajúcemu 
hriešnikovi, aby sa skôr a účinnejšie očistil 
od trestov za hriech. 

Vo svetle viery nejestvuje väčšie zlo ako 
hriech a nič nemá zhubnejšie následky pre 
samého hriešnika, pre Cirkev a pre celý 
svet. 

Pokúsme sa teda spoločne v týchto dňoch 
premýšľať o svätosti; o tom, akú úlohu zo-
hráva sviatosť zmierenia na našej ceste ku 
svätosti. Nezabudnime na to, že „svätosť jed-
ného prospieva druhým oveľa viac, než 
hriech jedného mohol škodiť druhým“ (KKC 
1475). 

Z Katechizmus Katolíckej Cirkvi  
zostavila Jana Prudká 

Snažím sa nájsť slová, ktorými by som bola 
schopná opísať veľký zázrak, ktorý sa udial 
19. marca 2011, kedy 45 lekárov z rôznych 
okresov  Ukrajiny (vrátane miest Kiev, Zaporo-
žie, Kamenka-Dneprovskaya, Čerkasi, Irpin, 
Žitomir a Doneck) prišlo na púť do malého 
mesta v Bosne-Hercegovine, zvaného Medžu-
gorie.  

Otázkou zostáva, ako je možné, že lekári, 
90% z nich sú pôrodníci, ktorí žili a pracovali 
v období komunizmu, vôbec zatúžili toto mies-
to modlitby navštíviť. Aká bola ich motivácia? 
Vieru nepraktizovali, no aj napriek tomu 
v nich táto túžba vznikla. A nielen to – rozhod-
li sa plne zúčastniť na duchovnej obnove na-
zvanej „Oslava života“. Skutočne, z ľudského 
pohľadu je to nemožné. No ich hlboký vnútor-

ný smäd im pomohol zachytiť toto pozvanie 
a povedať „áno“.  

Mala by som sa azda vrátiť do minulosti, 
aby bolo možné lepšie pochopiť, čo zname-
nalo byť lekárom v čase Sovietskeho zväzu 
a priblížiť, čím musel každý z nich prejsť, 
aby mohol vykonávať svoju profesiu. 20. sto-
ročie bolo pre Ukrajinu strašným obdobím. 
Obrovská temnota znečistila mysle ľudí, ba 
čo je horšie, aj ich srdcia. Bolo to obdobie, v 
ktorom bolo absolútne nemysliteľné dať naj-
avo svoju vieru v Boha. Jeho existenciu na-
zývali ”ópium pre ľudstvo”. Zabíjanie, ak za-
bránilo akémukoľvek ohrozeniu vlády, bolo 
považované naopak za veľkú vec. Všetci ľu-
dia vykonávajúci profesiu učiteľa, hudobní-
ka, umelca, vedca, vrátane tých, ktorí boli 



mu, ktorý popieral akýkoľvek hriech, a preto 
povoľoval prijatie mnohých vecí, napr. potra-
tov. Ďalšou témou bolo porovnávanie priro-
dzeného plánovaného rodičovstva s núteným 
svetom antikoncepcie. Práve táto téma sa sta-
la citlivou a na istú chvíľu v miestnosti za-
vládlo ticho. Všetci mali za sebou dlhé roky 
profesijného života, no v tej chvíli z nich už 
nik nepovažoval potrat za dobrý skutok. Bolo 
cítiť, že sa odohrávalo niečo výnimočné; prí-
tomní sa so slzami v očiach začali deliť 
s príbehmi zo svojho života. 

Popoludní 22. marca sa vydali na Podbrdo, 
miesto, kde sa Panna Mária prvýkrát zjavila 
šiestim deťom v roku 1981 (odvtedy zjavenia 
pokračujú až dodnes). V tento krásny deň vy-
šli na vrch s ružencom v rukách; bez akejkoľ-
vek nevôle sa mnohí modlili Zdravas´ Mária, 
hoci túto modlitbu dosiaľ nepoznali. Bolo to 
dojemné a fascinujúce – vystupovali a modlili 
sa. Počas výstupu mali niektorí opäť v očiach 
slzy. Lekárka Ludmila (vedúca pôrodnej ne-
mocnice v meste Čerkasi) plakala 
a na nasledujúci deň ostatným povedala: “Keď 
sme začali vystupovať na horu, všetko, čo som 
videla, boli kamene... ktoré sa premieňali na 
lebky a kosti… vrchy lebiek a kostí… Videla 
som, čo som vykonala, bolo mi to hneď jas-
né… potom som v srdci pocítila, že mi Boh 
môže odpustiť a že môžem zmeniť svoj život. 
Niečo sa deje v mojom vnútri. Niečo, čo spôso-

úplne zasvätení Bohu alebo mali čokoľvek do 
činenia s Cirkvou (kňazi a rehoľníci), boli pre-
nasledovaní. V lepšom prípade boli všetci títo 
len väznení, no mnohí z nich boli usmrtení 
alebo poslaní do gulagov. Povolené bolo robiť 
iba to, čo komunistická strana učila a s čím 
súhlasila. 

Obdobie komunizmu na Ukrajine bolo pre 
každého veľmi ťažké. V celej krajine panoval 
nedostatok všetkého; ľudia žili v neustálom 
napätí, strachu a mlčaní. Dôrazne sa vyučo-
valo, že v blízkej budúcnosti dôjde k zriadeniu 
nového neba komunizmu, v ktorom viac po-
jem „hriech“ existovať nebude. Ak teda nebu-
de hriech, bude v poriadku robiť hrozné veci. 
Jednou z nich bolo usmrtenie dieťaťa v lone 
matky. Mať dve alebo viac detí bolo priveľa, 
pretože bolo náročné ich kŕmiť, vychovávať a 
starať sa o ne. Ženám bolo preto odporúčané, 
respektíve ženy boli nútené, podstúpiť potrat. 
To sa dialo všade, každý deň. Bolo to jednodu-
ché a rýchle. Potrat bolo dovolené vykonávať 
dokonca v 28. ôsmom týždni, t.j. v 7 mesiaci 
tehotenstva. Lekári pracovali pod silným tla-
kom komunistickej vlády, a tak boli vedení k 
vykonávaniu potratov, ktoré sa konali bez 
akéhokoľvek zaváhania. Keďže väčšina leká-
rov neverila v existenciu Boha, neverila tiež, 
že existuje nejaký súd. Potrat bol považovaný 
za dobrý skutok, pretože oslobodzoval rodinu 
od ´problémov´. No výsledkom toho bolo, že 
žena padla ešte do väčšej temnoty a depresie. 
Mnohé ženy trpeli a ich utrpenie pokračovalo; 
trpeli takisto i lekári, ktorý tieto zákroky vyko-
návali. Toto je prvý následok potratu. 

Na základe predchádzajúceho si už dokáže-
te lepšie predstaviť túto skupinu lekárov, kto-
rí viac ako 30 rokov vykonávali svoju profesiu 
bez akéhokoľvek náboženského pozadia; leká-
rov, ktorí prišli zažiť niečo úplne fascinujúce. 

Po trojdňovej ceste autobusom dorazili do 
Medžugoria 21. marca tohto roku. Cesta ich 
úplne vyčerpala, no aj napriek tomu boli roz-
hodnutí zúčastniť sa večerného modlitbového 
programu v kostole sv. Jakuba. Niektorí 
z nich sa v ten večer prvýkrát zúčastnili svätej 
omše; naplnil ich hlboký pokoj.  

Ďalší deň sa začal predstavovaním, každý 
mal možnosť osobne sa zoznámiť s ostatnými. 
Nasledovala prvá časť duchovnej obnovy - ho-
vorilo sa o mnohých spoločných témach. Títo 
lekári boli rovnako vyučovaní počas komuniz-
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Pozývame vás na: 

� 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) 

 

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 

MEDŽUGORIE  

človek. Bol to okamih radosti, ktorý sa dá len 
ťažko slovami popísať. Cestou späť sa lekári 
zaujímali o to, či je možné pristúpiť ku svia-
tosti zmierenia, prosili tiež o radu, ako si vy-
konať dobrú svätú spoveď... 

Na príhovor Panny Márie, vďaka pomoci 
Ludmily a Geny a našich vzácnych a úplne sa 
darujúcich kňazov mohli lekári znovuobjaviť 
dôstojnosť svojho povolania - obzvlášť tí, ktorí 
vidia prvé okamihy života dieťaťa pri pôrode.  

Z Medžugoria odchádzali 26. marca 
s novou nádejou a slobodou. Jeden z lekárov 
povedal: „Nikdy by som nepovedal, že raz ta-
kéto miesto navštívim. No teraz neviem, ako 
budem bez neho žiť.“  

„Lekár je jedna z najdôležitejších profesií“, 
hovorí sv. Gianna Berretta Mollová: "Každý 
pracuje pre službu človeku. My, lekári, pracuje-
me na človeku priamo. Veľké mystérium člove-
ka je Ježiš: „Bol som chorý a navštívili ste ma“, 
povedal Ježiš. Práve tak ako sa kňaz dotýka 
Ježiša, rovnakým spôsobom sa my dotýkame 
Ježiša v telách našich pacientov... Máme príle-
žitosť konať dobro, akú nemá kňaz. Naša misia 
sa nekončí, keď sa už neužívajú lieky. Máme 
priniesť dušu Bohu, naše slovo má určitú auto-
ritu…. Katolícki lekári sú tak potrební!" 

Z celého srdca sa chcem poďakovať všet-
kým, ktorí sa modlia za našu misiu „Kalich 
milosrdenstva“, našim sponzorom a všetkým 
tým, ktorí sa o nás s láskou a vernosťou  sta-
rali počas tejto púte.  

V modlitbe s vami,  

Valentyna Pavsyukova  
 

Naša webová stránka:www.chaliceofmercy.org 

buje, že sa môžem takto cítiť.”  

V stredu po večernom programe v kostole 
sv. Jakuba sa pred adoráciou niektorí z leká-
rov rozhodli, že sa počas prestávky nepôjdu 
najesť. „Chceme zostať tu vo vnútri“, poveda-
li. „Budeme sa modliť.“  

25. marec, kedy slávime sviatok Zvestova-
nia Panny Márie, bol jedným z najdojímavej-
ších dní. Skupina vyšla na Križevac, ktorý je 
postavený vo výške 520 m; je to náročný ka-
menistý výstup. Počas výstupu na horu sa 

modlili zastavenia krížovej cesty, až prišli na 
jej vrchol, kde stojí veľký kríž. Všetci stáli 
okolo kríža, držiac sa za ruky… „Otče náš… 
odpusť nám naše viny… viny našej krajiny, 
odpusť nám viny, ktoré sme spáchali v našich 
životoch; odpusť nám, že sme zabíjali naše 
vlastné deti; odpusť nám a všetkým lekárom 
na svete...“ Bol to skutočne moment odpus-
tenia. Bolo nádherné vidieť lekárov, ktorí sa 
so slzami v očiach objímajú a prosia jeden 
druhého o odpustenie. V tomto okamihu sa 
zrodila sloboda. Niečo, čo bolo vo vnútri mŕt-
ve, ožilo. Ožilo spoznanie, že hoci hriech exis-
tuje, existuje aj túžba konať zaň pokánie, 
túžba zmeniť sa a vrátiť sa domov ako nový 
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„Ponúknuť mu našu slobodnú 
vôľu, náš rozum, celý náš  

život skrze čistú vieru, aby  
mohol vložiť svoje myšlienky 

do našich myslí, uskutočňovať 
svoje diela našimi rukami a 

milovať našimi srdcami.“  
(Matka Tereza) 
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16. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE  

MANŽELSKÉ PÁRY 
 

  od 21. - 24. septembra 2011 v Medžugorí  

<<...Manželstvo – vo viere a s vierou...>>  
 

PROGRAM: 
 

Streda, 21. september 2011 
13:00   Registrácia účastníkov 
16:00   Úvod do seminára 
17:00   Večerný modlitbový program v kostole 

(ruženec, sv. omša) 
21:00   Adorácia 
  
Štvrtok, 22. september 2011 
09:00   Ranná modlitba 
09:30   Prednáška, rozhovor  
12:00   Tichá adorácia 
15:00   Prednáška, rozhovor  
17:00   Večerný modlitbový program v kostole 

(ruženec, sv. omša, adorácia) 

 
Piatok, 23. september 2011 
06:30   Modlitba na Križevci 
10:00   Prednáška, rozhovor  
12:00   Tichá adorácia 
14:00   Prednáška, rozhovor  
16:00   Príprava na sviatosť zmierenia pred  
vyloženou Oltárnou sviatosťou 
17:00   Večerný modlitbový program v kostole 

(ruženec, sv. omša, poklona Kristov-
mu krížu) 

 
Sobota, 24. september 2011 
08:00 Modlitba na Podbrde – Vrchu zjave-

nia 
11:00   Záverečná sv. omša  

Prednášateľom seminára je prof. Ljilja Vokić — Prof. Ljilja Vokić sa narodila 
v Ljubušách (BiH). Vyrastala v kresťanskej rodine spoločne so štyrmi sestrami a jedným bratom. 
Je vydatá, má päť detí. V r. 1972 ukončila štúdium literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity v 
Záhrebe. Po skončení pracovala najskôr vo svojom rodnom meste, neskôr odišla do Záhrebu. Je 
riaditeľkou známeho VII. gymnázia. Počas dvoch volebných období vlády Chorvátskej republiky 
(1994 - 1995, 1995 - 1998) zastávala post ministerky školstva a športu. Je aktívna v organizá-
ciách, ktoré sú založené na kresťanskom svetonázore. Predniesla početné prednášky o výchove 
detí v rodine, škole a Cirkvi. Pri vystúpeniach na verejnosti často poukazuje aj na svoj osobný 
vzťah s Medžugorím. 

Seminár sa uskutoční v Medžugorí. Prednášky budú prebiehať v dvorane za kostolom. Poplatok 
na krytie nákladov seminára je 40 € za jeden manželský pár. Svoje prihlášky môžete zaslať e-
mailom na adresu:  
seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom 
na tel. č.: 00 387 36 651 999 (Marija Dugandžić). 
Odchod zo Slovenska zabezpečuje CK Gospa Tra-
vel. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: 
v.chromek@zoznam.sk   alebo na tel. čísla: 
0902 373 505, 0903 387 800, 0907 563 317.  Po-
čet účastníkov je z priestorových dôvodov obme-
dzený, preto vás prosíme, aby ste svoje prihlášky 
zaslali čo najskôr. Takisto prosíme všetky zúčast-
nené manželské páry seminára, aby si ubytovanie 
v Medžugorí zabezpečili samostatne.  
Odporúčame priniesť si so sebou slúchadlá a malé 
rádio s FM frekvenciou, Bibliu. 
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Koordinátorom seminára je fra Miljenko Šteko. 



 

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 SOBOTA V 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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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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