
 

„DDDDrahé deti! 

Hľadím na vás a nevidím vo vašich srdciach radosť. Dnes 

vám chcem dať radosť Vzkrieseného, aby vás On viedol 

a objal svojou láskou a nežnosťou. Milujem vás a neustále sa 

modlím za vaše obrátenie pred svojím Synom Ježišom.  

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

25. október 2011, Medžugorie 

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. november 2011, Medžugorie 

„DDDDrahé deti! 

Otec vás neponechal sebe samým. Nesmierna je jeho láska; 
láska, ktorá ma privádza k vám, aby som vám Ho pomohla 
spoznať a aby ste Ho mohli skrze môjho Syna všetci celým 
srdcom volať Otcom, aby ste mohli byť jeden národ v Božej 
rodine. Ale, deti moje, nezabudnite, že nie ste na tomto svete 
iba kvôli sebe a že vás tu nepozývam len kvôli vám. Tí, ktorí 
nasledujú môjho Syna, myslia na brata v Kristovi ako na seba 
samého a nepoznajú sebeckosť. Preto chcem, aby ste boli 
svetlom môjho Syna, aby ste všetkým tým, ktorí nespoznali 
Otca - všetkým tým, ktorí blúdia v tme hriechu, zúfalstva, 
bolesti a samoty - osvietili cestu a svojím životom ukázali Božiu 
lásku. Ja som s vami! Ak otvoríte svoje srdcia, povediem vás. 
Opäť vás pozývam: modlite sa za svojich pastierov. 

Ďakujem vám.“ 



ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

V priebehu uplynulých tridsiatich    
rokov zjavení nám Panna Mária vo svojich 
posolstvách mnohokrát hovorila 
a pozývala nás k radosti. Hovorila aj 
o podmienkach, ako žiť v radosti, ktorú 
nám dáva iba Boh. „...Môj Syn zvíťazil 
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a 
pozýva vás, aby ste cezo mňa boli časťou 
jeho radosti” (25. apríl 2006). V posolstve 
z 25. augusta 2008 nás svojimi 
materinskými slovami povzbudzovala: „Aj 
dnes vás pozývam na osobné obrátenie. 
Vy buďte tí, ktorí sa obrátia a svojím 
životom budú svedčiť, milovať, odpúšťať 
a prinášať radosť Zmŕtvychvstalého do 
tohto sveta, kde môj Syn zomrel a kde 
ľudia necítia potrebu, aby ho hľadali 
a objavovali vo svojom živote.“ Učila nás, 
hovoriac nám, aké sú podmienky radosti: 
„Drahé deti! Modlite sa bez prestania! 
Potom vám dám radosť, ktorú mi dáva 
Pán. S týmito milosťami, drahé deti, 
chcem, aby sa vaše utrpenie stalo 
radosťou. Som vaša Matka a chcem vám 
pomôcť” (19. jún 1986).  

Ona sa na nás neprestáva pozerať 
svojim materinským pohľadom a aj 
v tomto posolstve nám hovorí: „Hľadím na 
vás a nevidím vo vašich srdciach radosť.”       
Príčiny a dôvody, ktoré nás privádzajú 
k nedostatku radosti v srdci sú rôzne. 
Aby sme obsiahli radosť srdca, potrebné 
je veriť a túžiť po Bohu, po obrátení 
srdca, po radosti, ktorú nám Vzkriesený 
chce darovať. Všetky naše ľudské radosti 
trvajú krátko. Sme stvorení pre Boha, pre 

nebo, to znamená pre plnosť života, 
a preto každé hľadanie radosti mimo Boha 
nás privádza ku skaze, prázdnote 
a nezmyselnosti. 

Druhou podmienkou radosti je 
oslobodenie sa od sebectva a hriechu. 
Sebecký človek stavia seba a svoje potreby 
na prvé miesto a chce, aby mu Boh 
a druhí slúžili. Následkom toho je úzkosť, 
kritizovanie druhých, posudzovanie 
a odmietanie. Koľkokrát sme i my sami 
boli smutní, pretože sme nedostali to, čo 
sme zamýšľali alebo chceli mať, lebo sme 
boli oslepení egoizmom, a preto sme sa 
nemohli tešiť z toho, čo už máme. 
Skutočná radosť nepochádza z toho, čo 
máme, ale z lásky k Bohu a k človeku.  

Žiarlivosť a závisť kvôli tomu, že druhí 
majú nejaké dary a schopnosti, ktoré my 
nemáme, nás oberajú o radosť v srdci. Ak 
tieto ich dary chápeme akoby boli proti 
nám, alebo sú nám odňaté, privádza nás 
to k smútku v srdci. Obviňovanie druhých 
kvôli vlastnému nešťastiu nás privádza do 
konfliktu s druhými. Boh nemôže 
oslobodiť toho, kto si zapríčinil svoj 
smútok a utrpenie vlastným sebectvom, 
pýchou, žiarlivosťou a iným zlom, ak 
človek nie je pripravený zrieknuť sa toho, 
čo zapríčinilo toto jeho utrpenie.  

Evanjelium je veselá, radostná zvesť. 
Sväté písmo nás pozýva k radosti. V liste 
Filipanom nás svätý Pavol pozýva: 
„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: 
Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa 
všetkým ľuďom.” (Flp 4, 4 - 5). To nie je 
subjektívna ani citová radosť, ale 
skutočná, objektívna radosť, ktorej 
základom je Boh a to, čo On skutočne pre 
nás urobil a chce, aby to žilo v nás. 
Ľudské dejiny, ktoré sú plné plaču 
a utrpenia po spáchanom hriechu, sú 

CHCEM VÁM DAROVAŤ RADOSŤ 
VZKRIESENÉHO 
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...Skutočná radosť 
nepochádza z toho, čo 

máme, ale z lásky k Bohu 
a k človeku... 



prežiarené Božím svetlom a radosťou, 
ktorá je silnejšia ako tma, utrpenie 
a smrť. To je nádej, ktorá nám dáva silu, 
aby sme zostali optimistickí a žili 
s dôverou vo víťazstvo dobra nad zlom, 
života nad smrťou a lásky nad            
nenávisťou.  

Okrem nádeje potrebujeme aj lásku, 
aby bol život radosťou. Potrebujeme 
zakúsiť, že sme milovaní a že milujeme. 
Iba ten, kto miluje a kto vie milovať, 
zakusuje skutočnú radosť. Panna Mária 
nám ako Matka chce sprostredkovať 
lásku a nežnosť Vzkrieseného, aby sme 
mohli žiť a svedčiť o radosti. 

Svätý Pavol nás vo svojom liste 
nepozýva len k radosti, ale poučuje nás 
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 5. 11. 2011. 

V tento mesiac sa budeme modliť za  

SKÚSENOSŤ SKUTOČNEJ RADOSTI V SRDCI. 

aj o tom, ako by sme sa mali správať ako 
tí, ktorí sú spasení a vykúpení a ktorí 
chcú svedčiť o svojej radosti a konať tak, 
aby v ňu uverili aj druhí. „Vaša miernosť 
nech je známa všetkým ľuďom”, hovorí 
nám svätý Pavol. To znamená, byť 
tolerantní, milí, vedieť druhým ustúpiť. To 
je ľudská skúsenosť stretnutia 
s radostnou osobou, ktorá je milá ku 
všetkým, nie je zatrpknutá, podráždená, 
vie odpúšťať a prosiť o odpustenie. To si 
všimne každý, kto sa nachádza s takouto 
osobou.  

Nemôžeme byť radostní iba sami pre 
seba. Radovať sa znamená šíriť radosť.    
Nepriateľom radosti nie je utrpenie, ale 
egoizmus a zatváranie sa pred druhými.  

Modlime sa: Panna Mária, s dôverou 
sa obraciam ku tebe, ktorá si  sama 
prežila utrpenie a bolesť na tejto zemi. 
Napriek tomu si radostne volala: „Velebí 
moja duša Pána.“ Mohla si plesať od 
radosti, pretože Boh bol prameňom tvojej 
radosti a základom tvojho života. Tvoj 
pohľad preniká naše srdcia, v ktorých niet 
radosti. Ďakujem ti, pretože ty chceš 
u svojho Syna Ježiša vyprosiť obrátenie 
našich sŕdc, aby v nás mohla nanovo 
zažiariť radosť. Tvoj Syn a náš Spasiteľ 
Ježiš nás pozval k úplnej radosti napriek 
všetkým bolestiam, ktoré prežívame na 
tejto zemi. Nech sa naše srdcia otvoria pre 
tú radosť, ktorá je v tvojom srdci, Panna 
Mária, aby sme mohli radostne žiť a šíriť 
radosť  všetkým okolo seba. Amen. 

f. Ljubo Kurtović 

...Panna Mária nám ako 
Matka chce sprostredkovať 

lásku a nežnosť 
Vzkrieseného, aby sme mohli 

žiť a svedčiť o radosti... 



Ježiš nás objíma. On nás vedie a objíma aj 
v spoločenstve, tak ako povedal: „Kde sú 
dvaja alebo traja zhromaždení v mojom 
mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20). 

A napokon sme pozvaní prinášať ho ako 
Mária druhým, nemyslieť iba na seba, 
slúžiť. Pred nami sú zástupy svätých, od 
ktorých sa môžeme učiť byť radostnými 
kresťanmi. Tak ako napríklad svätý apoštol 
Pavol, ktorý verne a nežne miloval Ježiša. 

On nás učí, aby sme 
s lúž i l i  radostne : 
„Veselého darcu Boh 
miluje“ (2 Kor 9, 7). 

V priebehu nasledu-
júceho mesiaca sa 
cvičme v tom, aby 
druhí v nás videli 
Ježiša. Začnime dnes. 
Rozhodnime sa na-
novo, prosme Máriu          
o pomoc, aby sme sa 
neustále navracali             
k Ježišovi – našej 
jedinej a skutočnej 
radosti. Snažme sa             
o to, aby sme niekoho 
potešili, rozveselili. 
Buďme verní v drob-
ných prejavoch lásky  

k blížnym. Nech je Ježiš viditeľný v našom 
úsmeve, v našich pohľadoch, gestách, 
pohyboch, vo všetkom, čo robíme. 

Modlime sa: Mária, v tvojom srdci 
vidíme ďalej, môžeme rozpoznať príčiny 
toho, prečo sme bez radosti. Pomôž nám 
prebúdzať sa k modlitbe, zanechať sebectvo 
a hriech a s láskou prijímať to,      čo je 
nepríjemné. Zasväcujeme sa tvojmu srdcu; 
pomáhaj nám vrátiť sa z každého smútku k 
Ježišovi. Mária, v tvojom srdci sa chceme 
učiť prijímať a darovať Ježiša. S tebou 
chceme, prijímajúc Ježišovo objatie, objímať 
druhých. Amen. 

Terézia Gažiová 

| 4 |   

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 
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Za slovami našej nebeskej Matky 
„hľadím na vás a nevidím vo vašich 
srdciach radosť“, nachádzame hneď i jej 
milujúcu odpoveď: „Chcem vám dať              
radosť Vzkrieseného, aby vás On viedol                
a objal svojou láskou a nežnosťou“. 

Môžeme povedať, že nemáme radosť, 
lebo sme vzdialení od Ježiša. Ježiš nám 
povedal: „Ostaňte vo mne a ja vo vás, ... 
ostaňte v mojej láske ... toto som vám 
povedal, aby vo vás 
bola moja radosť              
a aby vaša radosť 
bola úplná“ (Jn 15,      
4 -11). 

Radosť je plodom 
zjednotenia s Ježi-
šom, život v jeho 
prítomnosti.Mária 
nám prináša Ježiša. 
Tak ako sa zarado-
val Ján v Alžbeti-
nom lone, môžeme 
sa radovať i my. 
Mária nám chce 
darovať toho istého 
Ježiša. Vtedy, keď 
žijeme jej posolstvá, 
Ježiš nás objíma        
a vedie - v modlitbe, 
skrze Sväté písmo, daruje sa nám živý v 
Eucharistii vo svätej omši, klaniame sa 
mu ako tí, ktorí sa mu prví poklonili v 
Betleheme. 

Ježiš je tu, On nám to prisľúbil:               
„Ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta“ (Mt 28, 20). 

Keď prijímame malé i veľké utrpenia          
s láskou a spájame ich s Ježišovou 
obetou, môžeme zakúsiť objatie 
vzkrieseného Pána. Vieme, že On všetko 
vedie k víťazstvu, k dobru. Vo svätej 
spovedi stretáme Ježišovo objatie nežnosti 
a lásky. Vo chvíľach, keď si navzájom 
odpúšťame a milujeme jeden druhého, 

...Radosť je plodom  
zjednotenia s Ježišom,                

život v jeho prítomnosti... 

 



 RADOSŤ V BOHU... 

...Keď nájdete jednotu s 
Bohom, pocítite hlad po 
Božom slove a vaše srdce, 
milé deti, bude prekypovať 
radosťou a budete svedčiť o 
Božej láske všade, kde 
budete... (25. január 1997) 

...Milé deti, ja som s vami a 
neustále vás chcem viesť do 

radosti života. Želám si, aby 
každý z vás našiel radosť a 

lásku, ktoré sa nachádzajú iba 
v Bohu a ktoré môže dať iba 
Boh. Boh od vás nežiada nič 

iné, iba vašu odovzdanosť. 
Preto sa, milé deti, vážne 

rozhodnite pre Boha, lebo 
všetko ostatné je pominuteľné. 

Iba Boh je nepominuteľný! 
Modlite sa, aby ste objavili 

veľkosť a radosť života, ktoré 
vám Boh dáva... (25. máj 1989) 

...Milé deti, otvorte svoje 
srdcia a dajte mi všetko, čo 
je v nich: radosti, trápenia 
aj každú, ba i najmenšiu 
bolesť, aby som ju mohla 
odovzdať Ježišovi, aby on 
svojou nesmiernou láskou 
zapálil a premenil vaše 
trápenia na radosť svojho 
zmŕtvychvstania...  
(25. február 1999) 

...Dnes vás pozývam k obnove 
srdca. Otvorte sa Bohu a 

odovzdajte mu všetky svoje 
ťažkosti a kríže, aby Boh 

všetko pretvoril na radosť...              
(25. júl 1989) 

...Pozývam vás, aby ste 
sa úplne odovzdali 

Bohu. Nech všetko, čo 
máte, je v Božích 

rukách, pretože iba tak 
budete mať v srdciach 
radosť. Milé deti, tešte 
sa všetkému, čo máte. 

Ďakujte Bohu, lebo 
všetko je pre vás Božím 

darom. Tak budete 
môcť v živote ďakovať 

za všetko a objavíte 
Boha vo všetkom, aj v 

najmenšom kvete. 
Objavíte veľkú radosť... 

(25. apríl  1989) 
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Láska je milosťou, ale aj plodom našej 

spolupráce s touto milosťou. Mária je 
Matka, a preto vždy jednoduchým, 
obrazným, ale i múdrym a hlbokým 
spôsobom poučuje, objasňuje. Každé 
semienko je darom. Ale k tomu, aby sa 
kvet stal i plodom, potrebuje slnko, 
plodonosnú i životodarnú zem, vodu 
a neustálu pozornosť zo strany ľudskej 
ruky. Len vtedy, keď sa vytvoria všetky 
tieto podmienky, semienko prirodzene 
rastie a rozvíja sa.  

Tak je to i s láskou. Ona je božským 
semienkom v našich srdciach. Boh si nás 
zamiloval už predtým, ako sme boli 
stvorení. Zamiloval si nás už v možnosti 
našej existencie. Miloval nás, keď nikto 
nemohol ani tušiť ani vedieť, že stvorí 
práve nás. Táto láska nás vyviedla z večnej 
ničoty. Preto táto láska zanechala v našich 
srdciach hlboké stopy, no ostala aj ako 
semienko. Odtiaľ pochádza tá hlboká 
túžba za láskou, s ktorou sa rodíme. Nosí 
v sebe zákony rastu, ktorý možno porovnať 
s tým, keď zo semienka rastie kvet a kvet 
dozrieva v plod. Slnkom pre rast našej 
lásky je Božie požehnanie, Božia milosť. A 
ako semienko potrebuje každý deň slnko 
a zem i vodu, tak aj dar Božskej lásky. A to 
je pre nás každopádne zákon života.  

Mnohí ľudia sú vo svojom živote ako 
vyschnuté konáre alebo už zoschnuté 
stromy. A v niektorých láska ani nezačala 
rásť a ako semeno zostane zasypaná 
hriechom, zlom sveta i osobným hriechom. 
Boj proti hriechu je preto zároveň i bojom 
za život. Mária ako Matka lásky a Matka 
života pozýva, aby sme rástli v láske, lebo 
to znamená, že sa uskutočňuje jej 
materinská úloha. Odpovedať na pozvanie, 
hľadať Božie požehnanie, spolupracovať s 
milosťou, vykonávať práce s Bohom a v 
Bohu, to je očakávaná odpoveď! Učiňme to 
z lásky k sebe samým! Vystrime ruku 
spolupráce už dnes. Jedno je isté: ešte nie 
je neskoro! 

„Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. 
Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; 
prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo 
na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa 
zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko 
v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahorelo, 
a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné 
zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, 
udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné 
zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a 
priniesli úrodu: jedno tridsaťnásob-
nú,druhé šesťdesiatnásobnú a iné 
stonásobnú.“ A povedal: „Kto má uši na 
počúvanie, nech počúva!“ (Mk 4, 3 - 9)  

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

Rásť v láske 

„Drahé deti! Chcem vás pozvať, aby ste rástli v 
láske. Kvet nemôže bez vody normálne rásť. 
Tak aj vy, drahé deti, nemôžete rásť bez 
Božieho požehnania. Deň čo deň musíte prosiť o 
požehnanie, aby ste správne rástli a aby ste 
všetky práce vykonávali s Bohom. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (3. apríl 1986) 
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Slavko Barbarič OFM 
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Sám Boh je pôvodcom manželstva. 
Povolanie na manželstvo je vpísané do 
samej prirodzenosti muža a ženy. Boh, 
ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj 
k láske. Keď stvoril muža a ženu, povolal 
ich na dôverné spoločenstvo života a 
vzájomnej lásky v manželstve, takže „už 
nie sú dvaja, ale jedno telo” (Mt 19, 6). Boh 
ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a 
množte sa” (Gn 1, 28). Sväté písmo tvrdí, že 
muž a žena sú stvorení jeden pre druhého: 
„Nie je dobre byť človekovi samému“ (Gn 2, 
18). Žena, „telo z jeho tela“ (Gn 2, 23), 
predstavuje Boha, od ktorého prichádza 
pomoc. „Preto muž opustí svojho otca a 
svoju matku a priľne k svojej manželke a 
budú jedným telom“ (Gn 2, 24).  

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena 
vytvárajú medzi sebou celoživotné 
spo ločenstvo ,  zamerané  svo jou 
prirodzenou povahou na dobro manželov a 
na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus 
Pán medzi pokrstenými na hodnosť 
sviatosti. Manželský zväzok podľa 
p ô vo d né ho  B o ž i e ho  p l á nu  j e 
nerozlučiteľný: „Čo Boh spojil, nech človek 
nerozlučuje” (Mk 10, 9). Vinou prvého 
hriechu je manželský zväzok veľmi často 
ohrozovaný nesvornosťou a nevernosťou. 
Ale Boh vo svojom milosrdenstve dáva 
mužovi a žene svoju milosť, aby 
uskutočnili zjednotenie svojich životov 
podľa pôvodného Božieho plánu. Po páde 
manželstvo  pomáha prekonávať 
uzatváranie sa do seba, egoizmus, 
vyhľadávanie vlastného pôžitku a otvárať 
sa druhému, vzájomnej pomoci a 
darovaniu seba samého. Svätý Pavol 
hovorí: „Muži, milujte svoje manželky, ako 
aj Kristus miloval Cirkev“ (Ef 5, 25). 
Sviatosť manželstva je znakom spojenia 
Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť 
milovať sa láskou, akou Kristus miloval 
svoju Cirkev; takto milosť sviatosti 
zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, 
posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a 
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posväcuje ich na ceste do večného života.  

V latinskom obrade sa sviatosť 
manželstva medzi dvoma veriacimi 
katolíkmi normálne slávi počas svätej 
omše. Je vhodné, aby manželia spečatili 
svoj súhlas dať sa jeden druhému obetou 
svojich životov tým, že ju spoja s obetou 
Krista za svoju Cirkev, sprítomnenou v 
eucharistickej obete, a prijmú Eucharistiu, 
aby účasťou na tom istom Kristovom tele a 
na tej istej Kristovej krvi boli „jedno telo“ v 
Kristovi. Je teda potrebné, aby sa budúci 
manželia pripravili na slávenie svojho 
manželstva prijatím sviatosti pokánia. 
Pretože manželstvo zaraďuje manželov do 
verejného životného stavu v Cirkvi, je 
potrebné, aby jeho slávenie bolo verejné, v 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA 

SVIATOSTI 
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„Ako by sme mohli opísať 
šťastie takého manželstva, 
ktoré Cirkev spája, obeta 

posilňuje, požehnanie 
spečaťuje, anjeli ohlasujú a 

Otec schvaľuje?… Nijaký 
rozdiel ducha ani tela, ale 
naozaj dvaja v jednom tele. 

Kde je jedno telo, je [aj] jeden 
duch.“  
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rámci liturgického slávenia, pred kňazom 
(alebo pred kvalifikovaným svedkom 
Cirkvi), pred svedkami a zhromaždením 
veriacich. Manželstvo sa zakladá na 
súhlase manželov, t. j. na vôli vzájomne a 
definitívne sa darovať s cieľom žiť podľa 
zmluvy vernej a plodnej lásky. Cirkev 
považuje výmenu súhlasu medzi manželmi 
za nevyhnutný prvok, ktorý dáva vznik 
manželstvu. Ak súhlas chýba, manželstvo 
nejestvuje. Súhlas spočíva v ľudskom 
úkone, ktorým sa manželia navzájom 
odovzdávajú a prijímajú: „Beriem si teba… 
za manželku.“ – „Beriem si teba… za 
manžela.“ Sám Boh spečaťuje súhlas, 
ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú 
a prijímajú. Manželský zväzok ustanovil 
teda sám Boh, takže platne uzavreté a 
manželským úkonom zavŕšené manželstvo 
medzi pokrstenými nemôže byť nikdy 
rozviazané. Súhlas má byť úkonom vôle 
každej zo zmluvných strán, bez nátlaku 
alebo veľkého strachu vyvolaného zvonku. 
Ak táto sloboda chýba, manželstvo je 
neplatné. Z tohto dôvodu (alebo z iných 
dôvodov, ktoré robia manželstvo 
neplatným a neuskutočneným od začiatku) 
Cirkev môže po preskúmaní prípadu 
kompetentným cirkevným súdom vyhlásiť 
„nulitu manželstva“, to značí vyhlásiť, že 
manželstvo nikdy nejestvovalo.  

Aby miešané manželstvá (medzi 
katolíkom a pokrsteným nekatolíkom) boli 
dovolené, je potrebné povolenie cirkevnej 
vrchnosti. Aby manželstvá s rozdielnosťou 
kultu (medzi katolíkom a nepokrsteným) 
boli platné, vyžaduje sa dišpenz. Toto 
povolenie alebo tento dišpenz predpokladá, 
že obidve stránky poznajú a nevylučujú 
ciele a podstatné vlastnosti manželstva, 
ako aj to, že katolícka stránka potvrdí 
záväzky – s ktorými treba oboznámiť aj 
nekatolícku stránku – zachovať svoju vieru 
a zabezpečiť krst a výchovu detí v 
Katolíckej cirkvi. V manželstvách s 
rozdielnosťou kultu má katolícky 
manželský partner osobitnú úlohu: „Lebo 
neveriaci muž sa posväcuje v žene a 
neveriaca žena sa posväcuje v 
bratovi“ (1Kor 7, 14). 

Sviatosti manželstva vážne protirečia: 
cudzoložstvo, polygamia (mnohoženstvo), 
odmietnutie plodnosti, rozvod. Jednota, 
nerozlučiteľnosť a otvorenosť pre plodnosť 
sú pre manželstvo podstatné. Polygamia je 
nezlučiteľná s jednotou manželstva. Rozvod 
rozlučuje, čo Boh spojil. Odmietnutie 
plodnosti zbavuje manželský život jeho 
najvzácnejšieho daru, ktorým je dieťa. Nové 
manželstvo rozvedených, kým žije legitímny 
manželský partner, porušuje Boží plán a 
zákon, ako ich učil Kristus. Rozvedení, 
ktorí uzavreli nový zväzok nie sú odlúčení 
od Cirkvi, ale nemôžu prijímať Eucharistiu. 
Majú viesť svoj kresťanský život najmä tým, 
že vychovávajú svoje deti vo viere.  

Cirkev pripúšťa fyzickú rozluku 
manželov, keď sa ich spolužitie zo 
závažných dôvodov stalo prakticky 
nemožným. Kým žije jedna manželská 
stránka, nie sú slobodní uzavrieť nový 
manželský zväzok.  

Plodnosť manželskej lásky sa rozširuje 
aj na ovocie mravného, duchovného a 
nadprirodzeného života, ktorý rodičia 
odovzdávajú svojim deťom výchovou. 
Rodičia sú prvými a hlavnými 
vychovávateľmi svojich detí. Kresťanská 
rodina je miesto, kde deti dostávajú prvé 
ohlasovanie viery. Preto sa rodina právom 
volá „domáca cirkev“, spoločenstvo milosti 
a modlitby, škola ľudských čností a 
kresťanskej lásky. 

Boh povoláva niektorých mužov a ženy, 
aby nasledovali Pána Ježiša na ceste 
panenstva alebo celibátu pre nebeské 
kráľovstvo. Oboje – sviatosť manželstva a 
panenstvo pre Božie kráľovstvo – 
pochádzajú od samého Pána. Úcta k 
panenstvu pre Božie kráľovstvo a 
kresťanský zmysel manželstva sú 
neoddeliteľné a navzájom sa podporujú. 

Prosme Pána za sväté manželstvá, aby 
naše rodiny boli skutočne domácimi 
cirkvami.  

Z Katechizmu Katolíckej Cirkvi  
zostavila Lenka Marhefková 
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VÍŤAZSTVO PANNY MÁRIE 
V MOJEJ RODINE 
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Chcem sa s vami podeliť o zázrak, 
ktorý sa stal 12. októbra 2011. Volám sa 
Valentyna, som Ukrajinka. Vyrástla som 
v rodine, ktorá žila ďaleko od Boha, od 
nášho nebeského Otca a jeho Cirkvi. Zo 
všetkých mojich príbuzných nikto nikdy 
neprijal žiadne sviatos- 
ti, okrem krstu. A aj to 
len preto, lebo tak robili 
všetci. Myslím si však, 
že vieru v Boha nemôže 
v človeku nikto zničiť. 
Tak, ako sa o to snažil 
v bezbožnom čase  
komunizmus, kedy sa 
ľudia báli každého a 
všetkého. Taká bola aj 
moja rodina. Obyčajní 
robotníci, ktorí nepozna
-li nič viac okrem teles- 
nej práce. Celý svoj 
život prežili starajúc sa 
o materiálne zabezpečenie rodiny. 
Bohužiaľ, o duchovný život sa nikto z nás 
neusiloval. Nik z mojich príbuzných 
nevyrastal v rodine, ktorá by bola 
nábožná. Nikto nikdy nechodil do 
kostola. Nikto nehovoril o Bohu. Aj keď 
sme oslavovali Veľkú noc, nevedeli sme, 
prečo tak robíme... Moja mama nám na 
Veľkú noc hovorievala: „Vravia, že Kristus 
vstal z mŕtvych.“ A napiekla koláče... Tak 
isto sa u nás slávili i Vianoce, môžem 
povedať, v pohanskom štýle. Nový rok bol 
pre nás najväčším sviatkom, na ktorý 
čakali všetky deti, aj dospelí.  

Ako osemnásťročná som dostala veľký 
dar – mohla som odísť žiť do Spojených 
štátov, kde do môjho života vstúpila láska 
nebeského Otca. Akým šťastím bolo pre 
mňa spoznanie pravdy, že On naozaj 
existuje, a že je prítomný vo svojom 

synovi Ježišovi. Dozvedela som sa o 
daroch, ktoré nám daruje cez sviatosti. 
Samozrejme, z celej duše som to chcela 
zvestovať všetkým ľuďom, zvlášť mojim 
príbuzným, priateľom... Oni to, žiaľ, 
neprijali; dokonca to odmietali. Moji blízki 

boli o mňa ustaroste- 
ní, pretože som zača- 
la žiť inak a chceli, 
aby som sa vrátila k 
predchádzajúcemu 
spôsobu života. 

    Keď som sa 
dozvedela, že môžem 
zasvätiť seba, svojich 
blízkych a príbuz- 
ných Nepoškvrnené-
mu srdcu Panny 
Márie, videla som v 
tom jedinú nádej, že 
aj tí, ktorých milu- 
em, budú v jej srdci 

chránení. Panna Mária nám prisľúbila, že 
tomu, kto je zasvätený jej Nepoškvrnené- 
mu srdcu, vyprosí u svojho Syna spásu. 
Spomínam si na chvíľu, keď som v 
Medžugorí počas jednej adorácie 
zasväcovala srdcia mojich príbuzných, 
jedno za druhým, a odovzdávala ich 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a 
Božskému Srdcu Ježišovmu. Som 
svedkom toho ako Nepoškvrnené srdce v 
mojej rodine víťazí. Hoci cez ťažkosti, ako 
sa u nás hovorí, ´šťastie v nešťastí´.  

Pred mesiacom moja stará mama Rajsa 
prežila veľmi silnú mozgovú príhodu. 
Prosila som Pána, aby nedovolil, aby 
zomrela bez svätej spovede. Prosila som 
ho, aby Jeho milosrdenstvo mocne 
pôsobilo v jej duši vo chvíľach agónie a 
bolestí, ktoré prežívala. Keď som ju prišla 
navštíviť, veľa sme sa rozprávali o Ježišovi 

 



a Jeho láske, o odpustení každému 
kajúcemu hriešnikovi. Spoločne sme sa 
pomodlili ruženec k Božiemu milosrdens– 
tvu. Keď som sa jej opýtala, či by sa 
chcela vyspovedať, okamžite povedala 
´áno´. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie a 
zázrak, pretože predtým o tom nechcela 
ani počuť. Nádhernými hlbokými modrými 
očami sa zahľadela na obraz medžugorskej 
Panny Márie a opakovala modlitbu 
Zdravas´ Mária. Prijala svoje utrpenie a 
zmierila sa s Božou vôľou. O dva dni som 
sa k nej vrátila s kňazom o. Andrejom. 
Bolo to veľmi dojímavé, pretože sa 
nechcela vyspovedať iba ona, ale i dedko. 
Nebolo to však také jednoduché. Aj 
napriek siedmim rokom prežitým spolu 
neboli cirkevne zosobášení. Dedko bol 
vdovec a babka, vydatá civilne, bola 
rozvedená. Väčšinu svojho života však 
prežila sama a potom s dedkom. Na 
otázku o. Andreja, či by sa nechceli 
zosobášiť, dedko povedal svoje rozhodné 
´áno´, pozerajúc na trpiacu a k posteli 

pripútanú babku. A ona niekoľkokrát po 
sebe zopakovala – ´súhlasím, súhlasím´. 
Bol to zázrak a víťazstvo Nepoškvrnené- 
ého srdca Panny Márie. To, čo bolo 
nemožné a odmietané, sa stalo reálne 
vďaka pomoci našej nebeskej Mamy. Aké 
to bolo dojímavé, keď ja – ich vnučka, a 
môj otec Alexander - ich syn, sme boli 
svedkami na ich svadbe – sviatosti 
manželstva, sviatosti lásky. S dovolením 
o. biskupa Jána Sobiło bola odslúžená 
svätá omša priamo v ich dome. Takto sa 
prvýkrát v histórii mojich predkov 
uskutočnilo sviatostné uzavretie 
manželstva. 

Pravdivé boli tvoje slová, dedko, keď 
si pozeral na svoju milovanú a prijal si 
svoju, od bolesti trpiacu, Rajsu. Áno, 
súhlasil si  byť s ňou v radosti i bolesti, 
až do smrti. Držal si ju za ruku a pozeral 
si sa na ňu akoby očami mladého 
zamilovaného chlapca. Nebojíš sa už 
žiadnych ťažkostí, tvoje srdce je 
rozhodnuté byť jej verné až do konca. 
Pravdivé boli tvoje slová, babka, keď si 
sa pozerala na dedka očami plnými 
lásky, radosti a šťastia, nehľadiac na 
svoje utrpenie.  

Láska, ktorá sa nebojí ťažkostí, trvá 
do konca pozemského života, prebýva v 
tlčúcich srdciach až do spoločného 
stretnutia v nebi. Ďakujem ti, Mária, za 
to, že sa na pozemských cestách staráš o 
každého človeka. Ďakujem ti za sviatosť 
manželstva, ktorú si vyprosila mojim 
starým rodičom, Rajse a Viktorovi. Nech 
sa táto láska stane príkladom pre mnohé 
manželské páry, ktoré sú zaťažené 
starosťami a zabúdajú na prisľúbenie, 
ktoré si dali na celý život... „verní po 
všetky dni svojho života.“ Nech je 
zvelebené Najsvätejšie Srdce Ježiša a 
Nepoškvrnené srdce Panny Márie. 

Valentyna Pavsyuková, Ukrajina 
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11. VÝROČIE „NARODENIA PRE NEBO“  
FRA SLAVKA BARBARIĆA 

V mesiaci november si pripomíname 11. výročie 
úmrtia, alebo lepšie povedané „narodenia pre nebo“, 
fra Slavka Barbariča, kňaza, no predovšetkým 
krásneho človeka, ktorý zasvätil svoj život Panne Márii 
a šíreniu jej posolstiev z Medžugoria. Každý, kto sa s 
fra Slavkom aspoň raz stretol, nikdy na neho 
nezabudol. A hoci je to už 11 rokov, čo od nás fra 
Slavko odišiel, jeho prítomnosť medzi nami je stále 
citeľná, hoci už iným spôsobom. 

Posolstvo Panny Márie, 25. november 2000 

„Drahé deti!  
Dnes, keď je k vám nebo zvláštnym spôsobom blízko, 

pozývam vás k modlitbe, aby ste prostredníctvom 
modlitby dali Boha na prvé miesto. Milé deti, dnes som 

blízko k vám a žehnám každého z vás svojím 
materinským požehnaním, aby ste mali silu a lásku pre 
všetkých ľudí, ktorých stretnete vo vašom pozemskom 
živote, a aby ste mohli odovzdávať Božiu lásku. Teším 
sa s vami a chcem vám povedať, že váš brat Slavko sa 

narodil pre nebo a prihovára sa za vás. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ 

 Pozývame vás na: 

� Stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev Panny Márie                              
z Medžugoria, Lotyšsko, Riga: 12. 11. 2011 

� 19. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, 
vedúcich centier pokoja a medžugorských 
modlitbových a charitatívnych skupín: 4. – 8. 3. 2012 

� 17. Medzinárodný seminár pre kňazov: 9. – 14. 7. 2012 

� 23. Medzinárodné stretnutie mladých—Festival mladých: 1.  - 6. 8. 2012 

� 13. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 19. – 22. 9. 2012 

� Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine):   
19. – 24. 02. 2012  

 (Kontakt:  Vladimír Chromek: +421903387800, e-mail: v.chromek@zoznam.sk) 
  30. 09. – 5. 10. 2012  
 (Kontakt: Ondrej Valentin: e-mail: skristoftour@post.sk;  tel: +421255567969, +421903712534) 

Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie si môžete 
objednať na adrese: Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2,                

811 01 Bratislava, SR alebo na http://www.marianskecentrum.sk 
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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 Eucharistiu, 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, 
modlia sa tri ružence, slávia svätú 

omšu, adoráciu, prečítajú rozjímanie z 
časopisu. Počas celého mesiaca sa 

modlíme na úmysel uvedený v 

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa 
dohody členov, najčastejšie raz za týždeň. 
Stretajú sa v rodinách alebo v kostoloch. 
Stretnutia sú jednoduché a pozostávajú z 

modlitby ruženca, rozjímania nad Božím slovom 
a posolstvom, zdieľania, modlitby na úmysly 

Panny Márie, za potreby blížnych, zasvätenia sa 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

    Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe, alebo pravidelne dostávať časopis SM, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com   
                              Svetlo Máriino 

Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  MMMÁÁÁRIINORIINORIINO   
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“   

KTO SME?  
Svetlo Máriino je modlitbové 

spoločenstvo, jeho členovia chcú 
kráčať cestou svätosti, ktorou nás 

vedie v tejto dobe Mária. Svedectvom 
života chcú prinášať Ježiša – Svetlo 

sveta, vo svetle evanjelia a posolstiev 
Panny Márie tomuto svetu; 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, 

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

Časopis vychádza každý mesiac od 
decembra 2004 potom, ako Panna Mária dá 

posolstvo 25-teho v mesiaci. Časopis 
rozosielame cez internet, vychádza v ruštine, 
slovenčine, angličtine, ukrajinčine, nemčine, 

v litovskom a lotyšskom jazyku.  

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť  vo svojom 
srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte 
môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je 

dôležitý, preto, milé deti, modlite sa a radujte 
sa so mnou z každého srdca, ktoré sa 

obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. 
Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne 

môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý pôsobí 
vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje 

pozvanie.“ 25.6.2004 
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Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania                   
živého vysielania večerného programu z Medžugorie.  

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 

potrebuje 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 

povolené, pri kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v 
inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na 

vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese: 

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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