
 

„DDDDrahé deti! 

Pozývam vás, aby sa tento čas stal pre vás všetkých časom 

svedectva. Vy, ktorí žijete v Božej láske a zakúsili ste jeho 

dary, dosvedčujte ich svojimi slovami a životom, aby boli na 

radosť a povzbudenie druhým vo viere. Ja som s vami 

a neustále sa prihováram pred Bohom za vás všetkých, aby 

vaša viera bola stále živá a radostná a v Božej láske.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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ÚMYS EL   
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Človek je vo svojej prirodzenosti Božie 
stvorenie. Za všetko, čo máme a sme 
môžeme ďakovať Bohu. Sme stvorení na 
Jeho obraz a podobu. Pri jednej príleži-
tosti, na otázku tých, ktorí ho chceli 
podchytiť v reči, či treba platiť daň cisá-
rovi, Ježiš odpovedal, držiac v ruke de-
nár: „´Čí obraz je na ňom a nápis?´ Oni 
odpovedali: ´Cisárov.´ Tu im povedal: 
´Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a 
čo je Božie, Bohu!´“ (Lk 20, 24 - 25). 
V tomto kontexte by sme sa mohli aj my 
opýtať: „Čí sme my obraz a nápis?“ Od-
poveď by znela: „Sme Boží obraz 
a nápis.“ A práve kvôli tomu by sme mali 
dať to, čo je Božie, Bohu. To znamená 
nás samých, naše dary, schopnosti, ta-
lenty; mali by sme mu vrátiť všetko, čo 
sme tak či tak prijali od Neho.  

Slnko rovnako hreje spravodlivých 
i nespravodlivých. Božia láska je rovnaká 
k spravodlivým i k hriešnikom. Jedni sú 
duchovne prebudení, aby spoznali Božiu 
lásku a dary, kým druhí nie. A práve to 
je zvláštne a nezvyčajné, že človek neroz-
poznáva svojho Stvoriteľa a Jeho lásku, 
ktorá sa k nám prihovára cez všetko 
stvorené. Všetko stvorené nám hovorí o 
Ňom. 

Hovorí sa o jednom nábožnom pus-
tovníkovi, ktorému sa kráčajúc cez pole 
zdalo, že tráva a kvety, po ktorých šlia-
pal, mu vyčítajú jeho nevďačnosť vo-
či Bohu. Preto ich udieral palicou 
a hovoril: „Mlčte, mlčte: nazývate ma ne-
vďačníkom; opakujete mi, že vás Boh 
stvoril kvôli mne a že ja ho nemilujem... 
Pochopil som vás, mlčte, mlčte, nevyčí-
tajte mi to viac.“ Duchovné prebudenie 
tohto pustovníka spôsobilo, že mu tráva 
i kvety hovorili a vydávali svedectvo 
o Bohu.  

Aj blahoslavená Panna Mária nás vo 

svojom posolstve pozýva k svedectvu 
o Božej láske a Jeho daroch svojimi slo-
vami a životom. Naše vydávanie svedectva 
bude silnejšie, ak budú naše slová totož-
né s naším životom. Svedčiť môže ten, kto 
zakúsil, prežil a, povedal by som, dotkol 
sa Božej lásky a milosrdenstva. Božia lás-
ka a milosť nie sú nikdy našim osobným 
vlastníctvom ani nejakými našimi záslu-
hami, s ktorými by sme sa mohli chváliť. 
Božia láska a milosť sa rozmnožujú len 
vtedy, keď sme aj my sami pripravení de-
liť sa s nimi s druhými. Vydávanie sve-
dectva o Božej láske nesmie byť nikdy 
spojené s nátlakom a presvedčovaním 
druhého človeka, ale v slobode, láske 
a pokore musíme prichádzať k druhým, 
ako k nám prichádza Boh.  

Panna Mária nás pozýva, aby naše 
svedectvo bolo na radosť a povzbudenie 
druhým. Stretnúť Boha rodí v človeku 
vždy radosť a novosť života. Tak by aj na-
še svedectvo malo v druhých rodiť radosť 
i novosť života, ktorú nám Boh dáva skr-

ČAS SVEDECTVA 
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...Stretnúť Boha rodí 
v človeku vždy radosť 

a novosť života... 



ze svojho Syna a v tieto naše dni skrze 
svoju a našu matku Máriu. Všetci potre-
bujeme povzbudenia,  svedectvá 
a príklady reálneho života. Aj Ježiš dal 
svojím učeníkom pred vystúpením do 
neba príkaz, úlohu: „Budete mi svedka-
mi až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8). Boh 
aj dnes potrebuje svedkov. Aj dnes nás 
pozýva, aby sme si boli navzájom sved-
kami  Božej lásky a nositeľmi pravdivej 
radosti. Aj dnes sme pozvaní rodiť Boha 
v srdciach ľudí potom, ako sme mu do-
volili narodiť sa v nás a zo dňa na deň 
nás znovuzrodzovať.  

Modlime sa: Panna Mária, k tebe sa 
utiekame vo svojich modlitbách; k tebe, 
Matka, ktorá si prešla životnou cestou tak 
podobnou tej našej. Nebeský Otec ťa po-
zval, aby si sa stala Matkou jeho Sy-
na. Ty si odovzdane povedala svoje áno, 
hoci si netušila, čo všetko ťa na tej ceste 
čaká. Vypros aj nám odvahu urobiť tento 
krok dokonca i vtedy, keď nevidíme, čo 
všetko nás v ďalekej budúcnosti čaká. 
Matka, vypros nám odvahu urobiť tento 
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jeden krok, spoliehajúc sa na Božiu proz-
reteľnosť a dôveru v Neho v tom, že On 
všetko obracia na dobro tým, ktorí ho milu-
jú.  

Vďaka ti, Matka, Kráľovná pokoja, za 
tvoje svedectvo Božej lásky k nám 
v priebehu všetkých tých tridsiatich rokov 
zjavení. Vďaka ti za každé slovo 
a posolstvo, za každé srdce, ktoré sa otvo-
rilo tvojim materinským slovám. Vďaka ti 
za všetkých, ktorí svedčia o tvojej prítom-
nosti medzi nami. Vďaka ti za všetky sve-
dectvá druhých ľudí, skrze ktorých sme sa 
aj my viac priblížili Bohu a zakúsili jeho 
lásku a milosť, ktorá premieňa. Vďaka ti 
za všetkých, ktorí sa ešte obrátia 
a prebudia k novému životu skrze svedec-
tva druhých. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 

...Aj dnes nás Boh pozýva, aby 
sme si boli navzájom svedka-
mi  Božej lásky a nositeľmi 

pravdivej radosti... 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 
V jesennom období zberania plodov 

nás nebeská Matka volá – „Nech tento čas 
bude časom svedectva. Vy, ktorí žijete v 
Božej láske a zakúsili ste jeho dary, do-
svedčujte ich svojimi slovami a životom, 
aby boli na radosť a povzbudenie druhým 
vo viere.“ Pozvaní sme darovať plody toho, 
čo v nás zasiala Božia láska. Máriino po-
zvanie do týchto dní je konkrétna ponuka 
stať sa misionárom Božej lásky - darovať 
ju blížnym; darovať  dary, ktoré sme do-
stali zadarmo. Ježiš svojim učeníkom po-
vedal: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dá-
vajte“ (Mt 10, 8). A svätý apoštol Pavol 
nás v 2. liste Korinťanom poučuje 
„ ...veselého darcu Boh miluje. A Boh má 
moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste 
mali vždy vo všetkom úplný dostatok a 

aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, 
ako je napísané: 'Rozsýpal a dal chudob-
ným; jeho spravodlivosť trvá naveky'“ (2 
Kor 9, 7 - 9).  

Misia darovania, slúženia s láskou ´drží 
svet nažive´. Možno túžime po daroch, vý-
nimočných charizmách, predstavujeme si 
misiu v Afrike... Ale naša misia darovania 
Božej lásky sa pre nás začína tam, kde 
práve teraz sme – doma, v našich rodi-
nách, v práci, v škole... Prinášajme lásku 
blížnym tým, že sa zaujímame o to, čo ro-
bia, ako sa majú. Rozsievajme úsmev, 
dobrotu, pozitívne slová. S Božou silou ne-
sme svoj kríž a pomáhajme ho nosiť dru-
hým.  

Učme sa darovať a svedčiť ako Mária. 
Začínajme naše denné svedectvo na kole-



nách, v tichom odovzdaní sa Pánovi ako 
ona. Vyprosujme si Máriinu pokoru, ml-
čanie, aby sme vedeli hovoriť a svedčiť 
ako ona. Toľkokrát sa môžeme pristihnúť 
pri tom, ako hovoríme o láske celý deň a 
pravdivo nemilujeme ani raz... Plodom 
Máriinej tichej odovzdanosti a mlčania je 
slúženie – svedectvo. Pri zvestovaní Mária 
prijíma najväčší dar - Ježiša. Neuteká k 
susedom, k Jozefovi, aby vysvetľovala a 
chválila sa, čo sa stalo. Ona v tichej ra-
dosti svojho srdca, ktorá nežne pôsobí 
a premieňa, sa ponáhľa slúžiť. Mária je 
úplne zjednotená vo všetkom s Ježišom, 
ona sa modlí a slúži. Takí by sme mali 
byť aj my, naše modlitbové skupiny, rodi-
ny. 

Prvou októbrovou sobotou sa začína 
mesiac Panny Márie. „Toto je môj mesiac“, 
povedala nám v posolstve 25. december 
1984. „Chcem vám ho dať. Len sa modlite 
a Boh vám dá milosti, ktoré hľadáte. Ja 
vám v tom budem pomáhať...“ Tento me-
siac buďme Máriinými misionármi lásky, 
ktorí sa darujú prostredníctvom jej Nepo-
škvrneného srdca tomuto svetu. Túžme 
byť jej svetlom, jej srdcom prinášajme Je-
žiša. Ona nám hovorí: “Nezabúdajte, že 
váš život nepatrí vám, ale je darom, kto-
rým máte potešovať iných a viesť ich k 
večnému životu.“ (25. december 1992) 

Modlime sa: Mária, ďakujeme ti za 
tvoje slová: “Ja som s vami a neustále sa 

prihováram pred Bohom za vás všetkých, 
aby vaša viera bola stále živá a radostná 
a v Božej láske.“ Matka naša, v tvojom 
srdci sa chceme učiť pokore. Nech nám v 
modlitbe hovorí tvoje mlčanie, čistota, než-
nosť, ktorá premieňa. Odovzdávame sa ti, 
tvojim srdcom chceme prinášať Ježiša, 
svedčiť o Jeho láske, slúžiť tvojim spôso-
bom. Amen. 

 Terézia Gažiová 
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...Túžme byť Máriiným  
svetlom, jej srdcom  
prinášajme Ježiša... 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 1. 10. 2011. 

V tento mesiac sa budeme modliť za  

TÝCH, KTORÍ NESPOZNALI BOŽIU LÁSKU. 

 



  SVEDČITE SVOJÍM ŽIVOTOM... 

...Aj dnes vás pozývam, aby 
ste boli nositeľmi evanjelia vo 
vašich rodinách. Nezabúdajte, 
milé deti, čítať Sväté písmo. 
Položte ho na viditeľné miesto 
a dosvedčujte svojím životom, 
že veríte a prežívate Božie Slo-
vo... (25. január 2006) 

...Dobrorečte a žiadajte  
múdrosť Ducha Svätého, aby 
vás viedol v tomto čase, aby 
ste rozumeli a žili v milosti 
tohto času. Obráťte sa, milé 
deti, a kľaknite si v tichu  
vášho srdca. Dajte Boha do 
stredu vášho bytia, aby ste tak 
mohli radostne dosvedčovať 
krásu, ktorú Boh neprestajne 
dáva vášmu životu...  
(25. máj 2001) 

...Modlite sa, aby vo vašich 
srdciach bol Boh stredobodom 
vášho života a svedčite svojím 
životom, milé deti, nech každé 
stvorenie pocíti Božiu lásku. 
Buďte mojimi vystretými ru-
kami pre každé stvorenie, aby 
sa priblížilo Bohu lásky...  
(25. jún 2009) 

...Aj dnes vás pozývam k mod-
litbe. Milé deti, modlite sa, 
kým sa vám modlitba nestane 
radosťou. Len tak každý z vás 
objaví pokoj v srdci a vaša 
duša sa uspokojí. Pocítite po-
trebu dosvedčovať druhým 
lásku, ktorú cítite vo svojom 
srdci a živote. Som s vami a 
prihováram sa za vás pred 
Bohom za vás všetkých...  
(25. júl 2003) 

...Aj dnes vám prinášam svoje 
požehnanie a všetkých vás 
žehnám a pozývam, aby ste 
rástli na tej ceste, ktorú Boh 
mojím prostredníctvom začal 
pre vašu spásu. Modlite sa, po-
stite a radostne dosvedčujte 
vašu vieru, milé deti, a nech je 
vaše srdce vždy naplnené 
modlitbou... (25. október 2009) 
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Obeta, ktorá skutočne zachraňuje 
svet, je svätá omša. Je to najväčšia 
obeta. Láska sprítomňuje nekrvavým 
spôsobom krvavú obetu prvého Veľké-
ho piatku a robí ju medzi nami živou. 
Láska je tá, ktorá nadchla i Krista, aby 
ostal s nami. Jeho všemocná božská 
láska pretvára chlieb a víno v božskú 
obetu za spásu ľudstva. Je to Kristova 
eucharistická láska, ktorá sa daruje v 
omšovej obete. Je to tá láska, ktorá si 
osobitným spôsobom zasluhuje našu 
odpoveď v láske. Prichádzať s láskou 
a prijímať  svätú omšu, byť vďačný za 
neprestajný akt Kristovej lásky, ktorá 
sa obetuje. Iba príchody s láskou nás 
môžu voviesť do tajomstva tejto ne-
smiernej božskej lásky, ktorá sa takto 
jednoducho a veľmi konkrétne daruje. 

Máriina úloha spočíva určite v tom, 
aby nás vychovala, ako stretávať Krista 
práve v eucharistickej láske. Potrebuje-
me si vyprosiť dar eucharistickej lásky, 
a potom budeme vždy s nesmiernou ra-
dosťou prichádzať, zúčastňovať sa i po-
nárať sa do tajomstva tejto lásky. Mária 
chce, aby sme pochopili, že svätá omša 
je aktom, v ktorom za nás Ježiš vždy 

zomiera, aby sme my žili. Každý z nás 
môže slobodne povedať: Teraz on zomie-
ra za mňa, v jeho smrti sa ničí moja 
smrteľnosť a otvárajú sa mi dvere života. 
To sa však nemôže vyjadriť slovami a ani 
slová veľa nepomôžu, tak ako smädné-
mu nepomôže opisovanie čerstvej  vody. 
Láska je kľúčom, ktorým sa otvárajú ta-
jomstvá božskej lásky, prenikajú srdce  i 
dušu človeka a on sa stáva schopným 
celým bytím odpovedať na túto lásku. 
A odpoveď je znovu úplne konkrétna: 
stať sa nebeským chlebom skrze slová, 
myšlienky a skutky pre všetkých ľudí, 
ktorých stretáme. Zomierať a vstávať z 
mŕtvych s druhými a pre druhých. 

„Toto je moje prikázanie: Aby ste sa 
milovali navzájom, ako som ja miloval 
vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, 
kto položí život za svojich priateľov. 
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám 
prikazujem. Nie vy ste si vyvolili mňa, 
ale ja som si vyvolil vás a ustanovil 
som vás, aby ste išli a prinášali ovo-
cie a aby vaše ovocie zostalo…“ (Jn 
15, 12-14. 16a) „Toto je moje telo, kto-
ré sa za vás dáva… Toto je moja krv, 
ktorá sa za vás vylieva!“ (Lk 
22,19.20) 

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

Láska, kľúč vstupu do tajomstva    

„Drahé deti! Chcem vás pozvať k prežívaniu 
svätej omše. Mnohí z vás pocítili krásu svätej 
omše, avšak sú aj takí, ktorí na ňu neradi pri-
chádzajú. Ja som si vás vybrala, drahé deti, a 
Ježiš vám dáva svoje milosti vo svätej omši. Pre-
to hlboko prežívajte svätú omšu a každý prí-
chod vám prinesie radosť! S láskou prichádzaj-
te a s láskou prežívajte svätú omšu! Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (3. apríl 1986) 
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Slavko Barbarič OFM 

 



„Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? 
A ako počujú bez kazateľa? A ako budú 
kázať, ak nie sú poslaní?“ (Rim 10,14-15). 
Nik si nemôže sám dať poverenie a posla-
nie hlásať evanjelium. Nik nemôže udeliť 
milosť sebe samému; musí mu byť daná a 
poskytnutá. Sviatosť posvätného stavu 
udeľuje „posvätnú moc“, ktorá je v sku-
točnosti Kristovou mocou. Vykonávanie 
tejto moci sa preto má riadiť príkladom 
Krista, ktorý sa z lásky stal posledným a 
služobníkom všetkých.  

Už od začiatku sa vysvätená služba 
udeľovala a vykonávala v troch stupňoch: 
v stupni biskupov, kňazov a diakonov. 
Podstatný obrad sviatosti posvätného sta-
vu pre všetky tri stupne sa skladá z vlože-
nia rúk biskupa na hlavu svätenca, ako 
aj z osobitnej konsekračnej modlitby, kto-
rá vyprosuje od Boha vyliatie Ducha Svä-
tého a jeho darov primeraných službe, na 
ktorú je kandidát svätený. Posvätnú vy-
sviacku platne prijíma jedine pokrstený 
muž. Cirkev si je vedomá, že je viazaná 
touto voľbou samého Pána. Preto vysviac-
ka žien nie je možná. Všetci vysvätení slu-
žobníci Latinskej cirkvi, okrem trvalých 
diakonov, sa normálne vyberajú spomedzi 
veriacich mužov, ktorí sú slobodní a chcú 
zachovávať celibát „pre nebeské kráľov-
stvo“ (Mt 19,12). Vo Východných cirkvách 
je už od stáročí platná odlišná disciplína: 
kým biskupi sa vyberajú jedine spomedzi 
slobodných, za kňazov a diakonov môžu 
byť vysvätení aj ženatí muži. Ani vo Vý-
chodných cirkvách sa už nemôže oženiť 
ten, kto prijal sviatosť posvätného stavu.  

Tak ako pri krste a pri birmovaní táto 
účasť na Kristovom poslaní sa dáva raz 
navždy. Aj sviatosť posvätného stavu ude-
ľuje nezmazateľný duchovný znak 
(charakter) a nemožno ju opakovať ani 
udeliť iba na istý čas.  Kto bol platne vy-
svätený, môže byť, pravda, zo závažných 
dôvodov dišpenzovaný od záväzkov a úloh 
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spojených s vysviackou alebo mu možno 
zakázať, aby ich vykonával. Ale nemôže 
sa už v striktnom zmysle slova znova stať 
laikom, lebo charakter vtlačený vysviac-
kou zostáva navždy. Povolanie a poslanie, 
ktoré dostal v deň svojej vysviacky, ho po-
značujú natrvalo.  

Biskupi so svojimi spolupracovníkmi 
kňazmi majú ako prvú úlohu hlásať všet-
kým Božie evanjelium podľa Pánovho prí-
kazu. Biskup a kňazi posväcujú Cirkev 
svojou modlitbou a svojou prácou, služ-
bou slova a vysluhovaním sviatostí. Po-
sväcujú ju aj svojím príkladom „nie ako 
páni nad dedičným podielom, ale ako vzor 
stáda“ (1Pt 5,3), aby tak spolu so sebe 

SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU 

SVIATOSTI 

 

“Viem, čí služobníci sme, na 
aké miesto sme postavení a 
kam sme poslaní. Poznám 
Božiu vznešenosť a ľudskú 

slabosť, ale aj jej silu.“  
(sv. Gregor Nazianzský) 



PÚTNICI Z LITVY V MEDŽUGORÍ 
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zvereným stádom dosiahli večný život. 
Biskupskou vysviackou sa udeľuje plnosť 
sviatosti posvätného stavu. Biskupská 
vysviacka udeľuje s poslaním posväcovať 
aj poslanie učiť a spravovať. Je zrejmé, že 
vkladaním rúk a konsekračnými slovami 
sa natoľko udeľuje milosť Ducha Svätého 
a vtláča posvätný charakter, že biskupi 
vynikajúcim a viditeľným spôsobom berú 
na seba úlohu samého Krista, Učiteľa, 
Pastiera a Veľkňaza, a konajú v jeho oso-
be.  

Kňaz, keďže  je spolupracovníkom bis-
kupského stavu, je vysvätený, aby hlásal 
evanjelium, aby slávil bohoslužbu, najmä 
Eucharistiu, z ktorej jeho služba čerpá 
silu, a aby bol pastierom veriacich.  

Úlohou diakonov je asistovať biskupo-
vi a kňazom pri slávení Božích tajomstiev, 

predovšetkým Eucharistie, rozdávať ju, 
asistovať pri uzatváraní manželstva a po-
žehnať ho, hlásať evanjelium a kázať, 
predsedať pri pohrebných obradoch a ve-
novať sa rozličným charitatívnym služ-
bám. 

Keďže prostredníctvom vysväteného 
služobníka koniec koncov pôsobí a usku-
točňuje spásu sám Kristus, nehodnosť 
služobníka neprekáža, aby Kristus skrze 
neho pôsobil.  

Ďakujme v tento mesiac za kňazov a 
modlime sa za nich,  aby čerpali silu pre 
svoju službu z Eucharistie, a tak boli dôs-
tojnými predstaviteľmi Ježiša Krista 
a s láskou nás viedli cestou pravdy. 

 
Z Katechizmus Katolíckej Cirkvi  

zostavila Marta Porubská 

Ďakujeme pútnikom z Litvy za ich neoby-
čajnú obetu a svedectvo viery 

Ich 2300 km dlhá pešia púť sa začala 24. 
6. 2011, v deň pri príležitosti 30. výročia zja-
vení Panny Márie v Medžugorí, kedy sa vy-
dali na túto netradičnú a náročnú púť 
z Vrchu krížov v Litvy. Do Medžugoria šťast-
ne doputovali v nedeľu 11. septembra, kedy 
sa na kopci Križevac slávil sviatok Povýšenia 
svätého kríža. 

Hneď po svojom príchode začali pútnici 
o 8:00 ráno vystupovať na horu Križevac, 
nosiac svoj veľký drevený kríž. Na Križevci 
sa zúčastnili slávnostnej svätej omše 
k sviatku Povýšenia svätého kríža, ktorú slá-
vil fra Robert Jolić. V mene všetkých ľudí im 
poďakoval za túto neobyčajnú obetu 
a svedectvo viery. Počas celej púte sa modlili 
za pokoj vo svete, duchovné oživenie Európy 
a ľudí, jednotu kresťanov, za kňazov, rehoľ-
níkov a laikov, rodiny, deti a mládež a za 
uskutočnenie plánov Panny Márie v kraji-
nách, ktorými prechádzali - Litvou, Poľskom, 
Slovenskom, Maďarskom, Chorvátskom, 
Hercegovinou...  

SM 
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3. septembra 2011 sa v Zarvanici, 
mieste zjavenia Panny Márie na Ukrajine, 
uskutočnilo tretie stretnutie modlitbo-
vých skupín spojených s modlitbovou 
skupinou „Svetlo Máriino“ v duchu posol-
stiev Panny Márie z Medžugoria. Okolo 
tritisíc veriacich sa v tento nádherný sl-
nečný deň spoločne modlilo za uskutoč-
nenie úmyslov Panny Márie. Svedectvami 
sme sa navzájom povzbudili na ceste svä-
tosti, ktorou nás vedie Panna Mária 
v Medžugorí. Boli sme veľmi radi, že 
v tomto roku boli s nami aj naši priatelia 
z Bieloruska, Litvy, Lotyšska, Ruska, 
Čiech a Slovenska... 

Veľkým darom pre nás bol príchod fra 
Ljuba Kurtovića a Terézie Gažiovej, ktorí 
nám svojimi jednoduchými, úprimnými 
a srdečnými slovami pomohli hlbšie po-
chopiť, ako žiť posolstvá Panny Márie. 
Spoločne sme odkrývali Máriin spôsob 
cesty k Ježišovi. Svedectvá Natálie Belya-
evej, o.Mirona Petenka, o. Leonida Hry-
horenka, Valentiny Pavsyukovej sa hlbo-
ko dotýkali sŕdc prítomných.  

V priebehu stretnutia sme sa 
modlili za uskutočnenie plánov 
Panny Márie. Na poludnie sme 
spoločne slávili svätú omšu 
a večer sme sa klaňali Ježišovi 
v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.  

Vidíme, aké sú dôležité tieto 
stretnutia pre tých, ktorí už boli 
v Medžugorí, no tak isto i pre 
tých, ktorí nemôžu na toto pút-
nické miesto putovať kvôli ne-
dostatku finančných prostried-
kov, problémom s vízami či jed-
noducho tým, že nemajú pas.  

Zosnulý o. Slavko Barbarič 
nás učil žiť svoj život srdcom. Pri 
o s o b n ý c h  r o z h o v o r o c h 
s účastníkmi sme videli, aký sil-
ný je smäd ľudí po skutočnej 

pravde a aká veľká je ich túžba žiť svoj ži-
vot srdcom. Obdobie komunizmu žiaľ 
mocne zasiahol naše srdcia, jeho pôsobe-
nie paralyzovalo vieru v jediného Boha Ot-
ca, lásku a nádej. 

Ale slzy v očiach ľudí pri modlitbe, 
svedectvách, rozhovoroch, modlitba ru-
ženca hovoria o tom, že uzdravenie sa už 
začalo. Ruky dvíhajúce sa k nebu a preží-
vanie Máriiných posolstiev nám ukazujú 
cestu, ako môžeme vo všetkých krajinách 
bývalého Sovietskeho zväzu zvíťaziť nad 
zlom a jeho pôsobením. Slepotu je možné 
vyliečiť iba duchovným liekom, ktorý nám 
ponúka Mária - modlitbou srdca, čítaním 
Svätého písma, pôstom, sviatosťou zmie-
renia, svätou omšou. 

V mene všetkých účastníkov ďakujeme 
Igorovi Prokopšinovi, Natálii Syrote 
i všetkým ostatným, ktorí darovali svoj 
čas, srdce a lásku do tohto diela. Dovide-
nia na budúci rok. 

Valentyna Pavsyuková, Ukrajina 

UKRAJINA V OBJATÍ PANNY MÁRIE 

 



 

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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