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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Blahoslavená Panna Mária nás 
v posolstve z minulého mesiaca septembra 
pozývala k modlitbe vďačnosti pri pohľade 
na všetko dobro, ktoré sme od Boha dosta-
li. Vďačné srdce je srdce, ktoré nie je slepé, 
lež vo všetkom stvorenom vidí a spoznáva 
Božiu dobrotu a lásku. Stvorený svet nám 
hovorí o Najvyššom, ktorý nás stvoril pre 
večnosť a plnosť života, ktorú nám môže 
dať len on sám. Svoje vlastné srdce nemô-
žeme oklamať, ani naplniť zbytočnosťami, 
ktoré nás zanechávajú ešte viac prázdnymi 
a zotročenými. Naše srdce neomylne po-
zná, kto je jeho tvorcom. Obdivuhodný je 
náš nebeský Otec vo svojej láske 
a trpezlivosti, keď k nám viac ako tridsať 
jeden rokov hovorí a pozýva nás skrze Mat-
ku svojho Syna Ježiša k obráteniu 
a novému životu vo svätosti a milosti. Pán 
je svojím prisľúbeniam verný. Jeho prisľú-
benie je, že nás nenechá ako siroty, a že je 
s nami po všetky dni až do skončenia sve-
ta. Zjavenia Panny Márie v dnešnej dobe sú 
potvrdením týchto Ježišových slov. Taktiež 
sú „hlas volajúceho na púšti“ (Mk 1, 3), 
ktorý nás pozýva k obráteniu, podobne ako 
Ján Krstiteľ za jeho čias.  

Pápež Benedikt XVI. nám pri príležitosti 
otvorenia 'Roku viery' povedal: „V posled-
ných desaťročiach sa rozmohlo akési du-
chovné 'spustnutie'. Čo by mohol znamenať 
život a svet bez Boha v čase koncilu, bolo 
možné poznať z niektorých tragických dejin-
ných udalostí, a dnes to, žiaľ, poznávame z 
každodenných udalostí okolo nás. Rozšírilo 
sa prázdno. Vychádzajúc však z tejto púšte, 
z tohto prázdna, môžeme nanovo objaviť ra-
dosť z viery, jej životnú nevyhnutnosť pre 
nás, mužov a ženy. Na púšti odkrývame 
hodnotu toho, čo je pre nás životodarné.“  

Práve Panna Mária nás v tejto duchov-
nej púšti vedie k oáze života a povzbudzuje 
nás, aby sme sa chopili osvedčených pro-
striedkov, ktoré pozná kresťanská tradícia. 
Sú nimi modlitba a pôst. Veľakrát nás Pan-

na Mária povzbudzovala a teraz to opäť ho-
vorí, lebo vie, že prirodzene sme zábudlivý, 
a že sa ľahko oddávame lenivosti a pôžitku. 
Preto potrebujeme stále znova využívať tie-
to prostriedky, ktorými sa približujeme 
k svätosti a milosti a rastieme v nich.  Ľud-
ská prirodzenosť je ranená hriechom. Pri 
pokúšaní sa satan spolieha na našu ľud-
skú slabosť a zranenosť. Napriek tomu, že 
satan stratil svoj lesk, uchránil si celý svoj 
um a prefíkanosť. Je otec lži, najprefíkanej-
ší zvodca. Vie ako zviesť človeka tým, že mu 
v najkrajšom jase predstavuje všetky mož-
né slasti: úspech, bohatstvá, moc, pocty, 
pôžitky, zisky... Keď nám predkladá nejaký 
blud, dáva pozor, aby to bolo zaobalené 
čiastočkami pravdy, ktorá ho robí 
prijateľným, preto, aby nás naviedol na 
hriech. Ako vysvetľuje sv. Tomáš Akvinský: 
„... a tak rozum pre privinutie sa k pravde 
upadá do bludu, tak ako sa vôľa dáva kvôli 

POZVANIE K SVÄTOSTI A ŽIVOTU V MILOSTI 
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Zdroj:http://namonitore.ru/wallpapers/big/raduga_nad_krestom_1024.html  

 

...Na púšti odkrývame  
hodnotu toho, čo je pre nás  

životodarné... 



zdanlivému dobru viesť zlom“. Satan nemá 
priateľov, ale iba otrokov, ktorých utláča 
potom, ako ich zviedol. Práve on je ten, 
ktorý na nás, potom ako nás oklamal a 
zviedol na zlo, dňom i nocou žaluje pred 
naším Bohom (porov. Zjv 12, 10b). Boh 
nás nenecháva samých a opustených. 
Nedovolí nás skúšať nad naše sily. Každé 
pokušenie a zlo môžeme premôcť 
prostriedkami, ktoré nám Panna Mária 
vkladá do rúk a želá si, aby sme ich prijali 
srdcom a žili.  

Sv. Anton, pustovník, hovorí: „Videl 
som všetky pasce, ktoré nepriateľ rozložil 
po celom svete a povedal som vzdychajúc: 
'Bude im niekto schopný uniknúť?' Vtedy 
som počul hlas, ktorý mi odpovedal: 
'Pokora'.”  

Panna Mária, ponížená služobnica 
Pána, nás môže najlepšie naučiť čnosti 
pokory. Mať účasť na jej pokore je 
najlepšou cestou k Jej spoznaniu. Mária, 
Bohorodička, zakúsila najvzácnejší dar 
milosti, a ním je túžba ukryť sa, uniknúť 
pred ľudským pohľadom, stratiť sa                 
v nekonečnej chudobe a pokore. A toto je 
poklona Bohu. Práve táto pokora, táto 
prázdnota obsahuje v sebe tajomstvo 
úplnej radosti, lebo je plná Boha. Hľadať 
túto prázdnotu je pravou úctou k Božej 
Matke. Násť ju, znamená nájsť Máriu. Byť 
ukrytý v jej hĺbkach znamená byť plný 
Boha, tak ako je ho ona plná. Mať účasť 
na jej poslaní znamená prinášať ho 
všetkým ľuďom.  
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Nech naše srdce spieva pieseň vďaky 
Panne Márii, ktorá je blahoslavená, lebo jej 
poslušnosťou sme my všetci prijali 
nadprirodzený život v milosti a svätosti.   

Modlime sa: Nepoškvrnená Panna, pri-
jmi moje 'áno', nech ho vyslovím ako odpo-
veď Pánovi na pozvanie, ktorým sa ku mne 
obracia. Prosím ťa, aby si ho chránila vo 
svojom 'áno', ktoré bolo tak obdivuhodne 
dôsledné. Daruj mi tú radosť a nádej, ktoré 
si preniesla na sv. Alžbetu, keď si vstupo-
vala do jej chudobného príbytku. Daj, aby 
ma láska k spáse duší učinila neúnavným 
misionárom, chudobným pri vlastnení vecí, 
ale krištáľovo čistým v pocitoch a úplne 
slobodným skutočne sa darovať druhým. 
Učiň ma pokorným a poslušným až na 
smrť na kríži, aby som sa stal jedno 
s Ježišom – Bohom, ktorý zostúpil z neba, 
aby ma spasil.  

Ó, Mária, tebe zverujem všetky oso-
by, ktoré som kedy v živote stretol, a ktoré 
ešte stretnem na ceste viery! Osvieť nám 
cestu, rozohrej nám srdce, veď nás do      
Otcovho domu a oslavy nekonečnej Lásky! 
Amen! (Angelo Comastri) 

      Fra Ljubo Kurtović 

...Panna Mária, ponížená 
služobnica Pána, nás môže 

najlepšie naučiť čnosti 
pokory... 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

V sobotu, 3. 11. 2012. 

V tento mesiac sa budeme modliť  

NA ÚMYSLY PANNY MÁRIE. 



DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

 Dnešné materinské pozvanie Panny 
Márie znie naliehavo. Ak sme sa rozhodli 
byť jej apoštolmi, toto posolstvo nás 
nemôže nechať ľahostajnými. Modliť sa na 
úmysly Panny Márie znamená vstupovať do 
jej pokorného srdca a súhlasiť s jej 
túžbami. Znamená to opakovať ako svätý 
otec Ján Pavol II. modlitbu odovzdania: 
'Totus tuus' - celý tvoj, nič mi nepatrí, 
všetko je tvoje, Mária. Vtedy nás ona vedie, 
bezpečne kráča pred nami, otvára nové 
cesty, oživuje. Jej milostivá prítomnosť nás 
chráni. Keď sa modlíme na jej úmysly, 
stretáme sa s ňou, pracujeme s ňou. Ona 
nás vedie a učí pokore, učí nás stáť v 
úzadí, byť maličkými, vyberať si posledné 
miesta.  

 S Máriou sa potom môžeme radovať, 
prežiť to, čo ona, keď oslavovala Boha za 
to, že zhliadol na jej pokoru. Tak radostne 
ako zostupovalo Božie požehnanie na 
Máriu, zostupuje i na tých, ktorí si ju 

vyvolili za vzor. Podobať sa Márii v 
modlitbe a pôste, znamená bdieť spolu s 
ňou, usilovať sa, aby bol Ježiš na prvom 
mieste. Známe sú nám Máriine slová 
„...potrebujem vás..., ...bez vás nemôžem 
nič urobiť... Boh si ma vyvolil a ja spolu s 
ním si vyberám vás...“ Dnes nás Panna 
Mária volá modliť sa na jej úmysly, a to sú 
naše hlboké potreby, hovorí fra Slavko.  

 Priblížme si posolstvá uplynulých 
rokov, keď nás pozývala modliť sa na jej 
úmysly: „Pozývam vás, aby ste sa rozhodli 
modliť sa na moje úmysly. Drahé deti, 
obetujte deviatniky tam, kde sa cítite byť 
najviac spútaní. Chcem, aby váš život bol 
spojený so mnou. Ja som vaša matka a 
prajem si, milé deti, aby vás nezviedol 
satan, pretože vás chce viesť po nesprávnej 
ceste, ale nezvedie vás, ak mu to 
nedovolíte.“ (25.7.1993) „Osobitným 
spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste 
sa modlili na moje úmysly, aby sa 

prostredníctvom vašich modlitieb 
zastavil satanov plán nad touto 
zemou, ktorá je každým dňom 
stále viac vzdialená od Boha a na 
miesto Boha stavia seba a ničí 
všetko to, čo je krásne a dobré v 
dušiach každého z vás. Preto, milé 
deti, ozbrojte sa modlitbou a 
pôstom, aby ste si uvedomovali, 
ako vás Boh miluje a uskutočňujte 
Božiu vôľu.“ (25.10.2008) „Teraz 
ako nikdy predtým chce satan 
ukázať svetu svoju hanebnú tvár, 
ktorou chce stále viac ľudí zviesť 
na cestu smrti a hriechu. Prosím 
vás všetkých, aby ste modlitby a 
obety venovali na moje úmysly, 
aby som ich aj ja mohla venovať 
Bohu za to, čo je najpotrebnejšie. 
Zabudnite na svoje priania a 
modlite sa, drahé deti, za to, čo si 
praje Boh, a nie za to, čo si prajete 
vy.“ (25.9.1991) „Dnes vás 
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... Dnes nás Panna Mária volá  
modliť sa na jej úmysly,  

a to sú naše hlboké potreby... 

Zdroj: http://liturgicalyear.wordpress.com/2011/02/19/getting-ready-
for-lent-what-if-it%E2%80%99s-not-all-about-your-sins/  



ZÍSKAVANIE ODPUSTKOV VZÍSKAVANIE ODPUSTKOV V  ČASE OD 1. ČASE OD 1. ––  8. N8. NOVEMBRAOVEMBRA  
 
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku 

a  pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať 
úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 

 
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:  
• sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 
• sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)  
• modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas' a Sláva).  

Okrem toho je potrebné vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, a to 
aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do 
polnoci určeného dňa.  

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže 
získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 
8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky.  
Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.  

pozývam, aby ste sa modlili a postili na 
moje úmysly, pretože satan chce zničiť môj 
plán. Tu som začala s touto farnosťou a 
pozvala som celý svet. Mnohí to prijali, ale 
obrovský je počet tých, ktorí nechcú ani 
počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy, 
ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a 
rozhodní.“ (25.8.2011) 

 Na Máriin príhovor sme prijali mnohé 
milosti, buďme veľkodušní, ochotne 
odpovedajme na jej pozvanie. Obnovme 
pôst, modlitbu. Mária s nami počíta. 
Spolupracujme s ňou, pomôžme jej modliac 
sa na jej úmysly. Našim dobrovoľným 
rozhodnutím, modlitbou môžeme vnášať 
ducha svätosti a milosti prostredníctvom 
zasvätenia sa Márii.  

 Mnohí sa v Medžugorí 'zaľúbili do 
Eucharistie', tak ako si to ona želá. 
Prinášajú lásku k Eucharistii do svojich 
farností. Organizujú ustavičnú poklonu, 
spoločnú adoráciu. V posolstve 25.9.1995 
nám povedala: „Pozývam vás, aby ste sa 
zamilovali do Najsvätejšej sviatosti oltárnej. 
Klaňajte sa jej, milé deti, vo svojich 
farnostiach, a tak budete spojení s celým 
svetom. Ježiš sa stane vaším priateľom, a 
vy nebudete o ňom hovoriť ako o niekom, 
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ktorého sotva poznáte. Jednota s ním vám 
bude radosťou a vy sa stanete svedkami 
Ježišovej lásky, ktorú má pre každé 
stvorenie. Milé deti, keď sa klaniate 
Ježišovi, ste blízko aj pri mne.“ V iných 
posolstvách nám hovorí: „Keď sa klaniate 
Ježišovi prijímate výnimočné milosti... 
Spoľahnite sa na mňa a klaňajte sa môjmu 
Synovi.“ Keď sa klaniame Ježišovi vo 
Sviatosti oltárnej, staviame jeho na prvé 
miesto. Vtedy padajú naše idoly, božstvá. 
Ježiš nás napĺňa svojim pokojom a láskou. 
O tom vydávajú svedectvo mnohí pútnici, 
ktorí prichádzajú do Medžugoria. 

 Modlime sa: Mária, pomôž nám obnoviť 
modlitbu a pôst. Darujeme ti v tento čas 
naše malé zriekania na tvoje úmysly. Naplň 
nás radosťou, chceme ti veľkodušne darovať 
tento čas nášho pozemského života. S tebou 
chceme spolupracovať v pláne spásy 
ľudstva. Prosíme ťa za všetkých, ktorí sa 
nechali oklamať diablom, za uzdravenie ich 
sŕdc, pretože v neuzdravených ranách sa 
začína zlo. Zasväcujeme sa ti, Mária, a 
prosíme, aby sme boli všetci zachránení. 
Amen. 

        Terézia Gažiová 



OBNOVTE MODLITBU A PÔST... 

...Dnes vás pozývam, aby ste sa 
priblížili k môjmu  

Nepoškvrnenému srdcu.  
Pozývam vás, aby ste vo svojich 

rodinách obnovili nadšenie  
prvých dní, keď som vás  

pozývala na pôst, modlitbu  
a obrátenie...  

(25. október 1998) 

...Dnes vás pozývam, aby ste  
obnovili modlitbu a pôst s ešte 

väčším nadšením, až kým sa vám 
modlitba nestane radosťou.  

Milé deti, kto sa modlí, nebojí sa 
budúcnosti, a kto sa postí, nebojí 

sa zla. Ešte raz vám opakujem: 
len modlitbou a pôstom sa aj  

vojny môžu zastaviť, vojny vašej 
nevery a strachu z budúcnosti. ... 

(25. január 2001) 

...Dnes vás pozývam, aby ste sa 
modlili za pokoj! V tejto dobe je 

pokoj zvlášť  
ohrozený a ja vás prosím, aby ste 

obnovili pôst a modlitbu vo svo-
jich rodinách. Drahé deti, prajem 
si, aby ste pochopili vážnosť situ-

ácie, a že mnohé  
z toho, čo sa stane, závisí od vašej 

modlitby. A vy sa málo modlíte. 
Drahé deti, som s vami a pozývam 

vás, aby ste sa vážne začali  
modliť a postiť, tak ako v prvých 

dňoch môjho príchodu… 
(25. júl 1991) 

...Aj dnes vás pozývam k modlitbe 
a pôstu. Viete, drahé deti, že  
s vašou pomocou môžem urobiť 
všetko, aj donútiť satana, aby  
už nezvádzal na zlé a aby sa 
vzdialil z tohto miesta.  
Satan číha, drahé deti,  
na každého jednotlivca.  
Zvlášť chce v každodenných  
veciach vniesť zmätok  
do každého z vás. Preto vás,  
drahé deti, pozývam, aby váš deň 
bol iba modlitbou a  
odovzdávaním sa Bohu… 
(4. september 1986 )  

...Chcem vás povzbudiť, aby ste  
s otvoreným srdcom aj naďalej 
prežívali pôst. Pôstom a  
zriekaním budete, milé deti,  
silnejší vo viere…  
(25. marec 2007) 
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Zdroj:http://www.israelimages.com/see_image_details.php?
idi=22923  



„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Modlitbou k Božej láske 

„Drahé deti!  

Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše 
v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby 
prišla k Bohu a Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, zís-
kate nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote po-
chopiť, že nie všetky pozemské veci sú pre vás dôležité, 
že jedine nebo je to, po čom je potrebné túžiť. Preto sa, 
drahé deti, modlite bez prestania, aby ste mohli pomôcť 
sebe, ale i druhým, ktorým modlitba prinesie radosť.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  
(6. november 1986)  

Slavko Barbarić, OFM 

 Modlitba je prejavom lásky voči         

Bohu, teda ten kto sa modlí, miluje Boha. 
Pretože modlitba sama o sebe vyjadruje hl-
bokú túžbu po Bohu, po tom, aby sme boli 
s ním ako s milovaným Otcom. Modlitba je 
rozhovor, stretnutie, spoločenstvo. Avšak 
modlitba má tiež moc a úlohu príhovoru 
a sprostredkovania. Inými slovami poveda-
né, my kresťania sa môžeme modliť za dru-
hých, môžeme sa za nich prihovárať tak, 
ako sa Mária prihovára za nás. Vierou a 
sviatosťami sú kresťanské putá samé o sebe 
hlbšie než rodinné. Preto my svojimi modlit-
bami môžeme druhým pomôcť získať Božiu 
lásku.  

 Jedná sa o kresťanské dedičstvo. Putujú-
ca cirkev môže svojimi modlitbami a obetami 
pomôcť trpiacej cirkvi v očistci. Duše 
v očistci nemôžu pomôcť samé sebe, ale mô-
žu sa prihovárať za putujúcu cirkev. Takto 
skrze modlitby vzniká hlboké spojenie medzi 
putujúcou a trpiacou cirkvou. Tak sa rodí 
priateľstvo, spoločenstvo a vzájomná pomoc. 
Mária je Matkou Cirkvi a to bez rozdielu: 
oslávenej, trpiacej aj putujúcej cirkvi. Učí 
nás ako môžeme, ako jej deti, byť spolu 
a pomáhať si navzájom. V poslednej dobe sa 
pomaly vytráca vedomie o tomto spoločen-
stve, ktoré chce Mária nanovo vytvoriť medzi 
všetkými svojimi deťmi. Noví priatelia v nebi, 
ktorým svojimi modlitbami a obetami putu-
júca cirkev pomôže získať nebo sa stávajú 

nielen pomocníkmi a priateľmi, ale aj učiteľ-
mi. Pomôžu nám pochopiť, že pozemské veci 
nie sú dôležité, ale jedine nebo a večný život. 
Niet krajšej úlohy než povolanie pomôcť dru-
hým priblížiť ich Božej láske. Pretože stret-
nutie s touto láskou robí človeka šťastným 
a spokojným. Preto nás Mária pozýva, aby 
sme sa s láskou modlili za všetky duše 
v očistci. Toto posolstvo nám bolo dané bez-
prostredne po slávnosti Všetkých svätých 
a Spomienke na všetkých verných zosnu-
lých. Samozrejme, že je hodné našej pozor-
nosti to, čo Panna Mária ako Matka hovorí, 
a k čomu nás pozýva. Modlitbou pomôcť 
druhým získať Božiu lásku znamená zabez-
pečiť aj sebe samému prístup k tej istej lás-
ke.  

 „Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi  
pokladám za stratu. A vôbec všetko  
pokladám za stratu pre vznešenosť  
poznania Krista Ježiša, môjho Pána.  
Preň som všetko stratil a pokladám za  
odpadky, aby som získal Krista a našiel 
sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti,  
ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je  
skrze vieru v Krista - spravodlivosťou  
z Boha, založenou na viere -, aby som  
poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania  
a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu  
pripodobním v smrti, aby som tak nejako 
dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych“  

(Flp 3, 7 - 11). 
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Svätý apoštol Pavol hovorí: „Trpím, 
ale sa nehanbím, lebo viem, komu som 
uveril, a som presvedčený, že má moc za-
chovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho 
dňa“ (2 Tim 1, 12). Môžem aj ja 
s takouto istotou vyznať, že viem komu 
verím? Len vtedy, ak skutočne mám 
vzťah s Bohom ako so živou osobou, prí-
tomnou v mojom živote, môžem spolu so 
sv. Pavlom volať: „Viem, komu som uve-
ril“. Len vtedy budem môcť stáť pevne vo 
svojej viere, presnejšie v Kristovi, aj 
v skúškach, utrpeniach, prenasledova-
niach.  

13. októbra - ako prví na začiatku ro-
ku viery - boli v Čechách vyhlásení za 
blahoslavených františkáni, ktorí boli 
v roku 1611 zabitý pre vieru. Svätý otec 
Benedikt XVI. po modlitbe 'Anjel Pána' 
v nedeľu 14. ok-
tóbra povedal, že 
títo noví blahosla-
vení nám pripo-
mínajú, že veriť 
v Krista znamená 
byť pripravený aj 
trpieť s ním a pre 
neho. Preto svätý 
Pavol môže volať: 
„Trpím, ale sa ne-
hanbím,  lebo 
viem, komu som 
uveril“. Ak viem 
komu verím, tzn. 
p o z n á m  h o 
a milujem ho, 
som pripravený aj 
trpieť s ním a pre neho.  

Nie všetci sme povolaní zomrieť mu-
čeníckou smrťou za Krista. No existuje aj 
iné mučeníctvo - utrpenie - z lásky 
k Bohu a za spásu duší prijímať 
a obetovať svoje každodenné trápenia, 

neúspechy, zápasy, kríže; odumierať se-
be, svojej vôli, aby sa cezo mňa mohol 
uskutočniť Boží plán. V tom nám sú prí-
kladom svätí, ktorých slávnosť sme si 
v Katolíckej cirkvi pripomínali a slávili 1. 
novembra. Tiež mnohí spravodliví staré-
ho zákona vo viere zomierali sebe, svojim 
plánom, aby sa skrze nich mohol naplniť 
Boží plán. Najväčším vzorom poslušnosti 
vo viere je pre nás Panna Mária. Ona 
uskutočňuje poslušnosť viery najdoko-
nalejším spôsobom. Vo viere prijíma 
zvesť a prisľúbenie, ktoré jej priniesol 
anjel Gabriel, lebo verí, že „Bohu nič nie 
je nemožné“ (Lk 1, 37), a dáva svoj sú-
hlas: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi 
stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Alž-
b e t a  j u  p o z d r a v i l a  s l o v a m i : 
„Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa 
splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45). Pre 

túto vieru ju budú 
blahoslaviť všetky 
pokolenia. Cez ce-
lý jej život až po 
poslednú skúšku, 
keď jej syn Ježiš 
zomrel na kríži, jej 
viera nezakolísala. 
Mária neprestala 
veriť, že Božie slo-
vo 'sa splní'. Preto 
Cirkev uctieva v 
Márii najrýdzejšie 
uskutočnenie vie-
ry. Viera je predo-
všetkým osobným 
primknutím sa 
človeka k Bohu; 

súčasne a neoddeliteľne je slobodným 
súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh 
zjavil. Pre kresťana je viera v Boha neod-
deliteľne spojená s vierou v toho, ktorého 
on poslal: v jeho milovaného Syna, v kto-
rom má zaľúbenie. A nik nemôže veriť v 

VIERA – VERÍM – VERÍME 

ROK VIERY 
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...aby sme žili, rástli a vytrvali                
vo viere až do konca,                             

musíme ju živiť Božím slovom...  

Zdroj: http://facultyblog.eternitybiblecollege.com/2012/03/05/hiatus/qumran-
scroll-isaiah/   



Ježiša Krista, ak nemá účasť na jeho Du-
chu.  Cirkev neprestajne vyznáva svoju 
vieru v jedného Boha, Otca, Syna a Du-
cha Svätého. Viera je milosť, je to nadpri-
rodzený Boží dar. Aby človek veril, potre-
buje vnútornú pomoc Ducha Svätého. Je-
žiš povedal: „Bezo mňa nemôžete nič uro-
biť“ (Jn 15, 5). No zároveň 'veriť' je vedo-
mý a slobodný ľudský úkon, ktorý zodpo-
vedá dôstojnosti ľudskej osoby. Ja 
v slobode spolupracujem s Božou milos-
ťou, slobodne Bohu odpovedám 'áno' ale-
bo 'nie'. Nikto nemá byť nútený prijať vie-
ru proti svojej vôli. Úkon viery je totiž sa-
mou svojou povahou dobrovoľný. Kristus 
síce pozýval k viere a k obráteniu, ale ni-
jakým spôsobom k tomu nenútil. „Vydal 
svedectvo pravde“ (Jn 18, 37), ale nechcel 
ju nasilu nanútiť tým, ktorí jej odporova-
li. Lebo jeho kráľovstvo sa vzmáha lás-
kou, ktorou Kristus vyzdvihnutý na kríži 
priťahuje ľudí k sebe (porov. Jn 12, 32). 
Viera je nevyhnutne potrebná na spásu. 
Tvrdí to sám Pán Ježiš: „Kto uverí a dá sa 
pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, 
bude odsúdený“ (Mk 16, 16). „Bez viery je 
nemožné páčiť sa Bohu“ (Hebr 11, 6). Vie-
ra je veľkým darom, ktorý ale môžeme 
stratiť, preto, aby sme žili, rástli a vytrva-
li vo viere až do konca, musíme ju živiť 
Božím slovom a musíme prosiť Pána, aby 
nám ju zveľaďoval. Viera nám dáva akoby 
vopred okusovať radosť a svetlo oblažujú-
ceho videnia, ktoré je cieľom nášho puto-
vania tu na zemi. Potom budeme vidieť 
Boha „z tváre do tváre“ (1Kor 13, 12), 
„takého, aký je (1Jn 3, 2). Viera je teda 
už začiatkom večného života. No tu na 
zemi môže byť vystavená skúške. Svet, v 
ktorom žijeme, sa často zdá veľmi ďaleko 
od toho, o čom nás uisťuje viera. Zlo a 
bolesť, nespravodlivosti a smrť, ktoré za-
kusujeme, akoby protirečili dobrej zvesti; 
môžu otriasť vierou a stať sa pre ňu po-
kušením. V takýchto chvíľach prosme 
o pomoc svätých, ktorí takisto prechádza-
li skúškami viery.  

Viera nie je úkon osamotený. Veriaci 
prijal vieru od iných a má ju zasa odo-
vzdať iným. Nemohol by som veriť, keby 
ma nepodopierala viera iných. Ja zasa 
svojou vierou pomáham udržiavať vieru 
iných.  

Prostredníctvom Cirkvi dostávame v 
krste vieru a nový život v Kristovi. Spása 
prichádza jedine od Boha. Ale pretože ži-
vot viery dostávame prostredníctvom Cir-
kvi, ona je našou matkou. A keďže je na-
šou matkou, je aj vychovávateľkou našej 
viery. Cirkev, ktorá je „stĺp a opora prav-
dy“ (1Tim 3,15), verne opatruje „vieru, 
raz navždy odovzdanú svätým“  (Júd 3). 
Uchováva v pamäti Kristove slová a z po-
kolenia na pokolenie odovzdáva vyznanie 
viery apoštolov. Podobne ako matka učí 
svoje deti hovoriť a tým aj chápať iných a 
komunikovať s nimi, tak nás naša matka 
Cirkev učí reč viery, aby nás uviedla do 
chápania a života viery.  

Apoštolské vyznanie viery obsahuje 
pravdy, skrze ktoré chce Pán vstupovať 
do našich sŕdc a životov, a preto 
v nasledujúcich mesiacoch, počas 'Roku 
viery' sa budeme spoločne zamýšľať nad 
týmito pravdami viery a aj skrze ne sa 
stále viac otvárať živému vzťahu 
s Bohom, aby sme aj my spolu so svätým 
Pavlom mohli radostne a úprimne slova-
mi aj životom vyznať: „Viem, komu som 
uveril“ (2 Tim 1, 12). 

zostavila Marta Porubská 

Zdroje:  

•     Katechizmus Katolíckej cirkvi 

•     Sväté písmo 
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...Cirkev uctieva v Márii  

najrýdzejšie uskutočnenie  

viery...  
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nutie, ktoré predkladalo alebo nútilo každú 
tehotnú ženu ´prerušiť´ tehotenstvo a oka-
mžite po potrate si dať implantovať vnútro-
maternicové teliesko. Od roku 1991 je zná-
my počet registrovaných potratov – 8 mil-
liónov. Toto číslo je však oveľa vyššie. Jed-
ným z dôvodov, prečo mnoho lekárov vyko-
návalo potrat bol fakt, že ich mesačný plat 
bol okolo 300 dolárov; žena prichádzajúca 
si dať vykonať potrat zvyčajne platila 100-
200 dolárov. 
 V mojej lekárskej praxi bolo vykonáva-
nie potratov druhom operácie, ako ma na-
učili na Univerzite. Nikdy mi nepovedali, že 
vlastne zabíjam ľudský život. Pamätám si 
každú ženu, ktorej som takýmto hrozným 
spôsobom ´pomohla´. Každá z nich mala 
veľmi silné argumenty, prečo zúfalo potre-
bovala vykonať potrat. Niektoré tvrdili, že 
nemajú manžela, iné dom alebo už majú 
štyri deti… Povedala som len pár slov, aby 
si to mohli rozmyslieť… No často sme mlč-
ky pristúpili k zákroku... 
 Pred dvoma rokmi som sa rozhodla od-
borne skúmať problém spontánnych potra-
tov. Väčšine mojich pacientov s týmto 
problémom potrat ani len neprišiel na my-
seľ, pretože tehotenstvo považovali za veľký 
dar. Takto som 2 roky nevykonala žiaden 
potrat. 
 V marci tohto roku som prežila niečo 
veľmi nezvyčajné. Bola som ako zodpoved-
ný lekár na pôrodnici. Keď som išla okolo 
ambulancie, kde robia utlrazvuk, videla 
som plačúcu ženu. Povedala mi, že je te-
hotná, jej manžel nepracuje a že platia vy-
soké nájomné za byt. Poprosila ma, aby 
som jej urobila potrat. Súhlasila som jej 
takto 'pomôcť' a potrat som vykonala. Po 
niekoľkých hodinách som bola na operač-
nom oddelení a vykonávala cisársky pôrod. 
Dieťa malo okolo krku ovinutú pupočnú 
šnúru. Nebola iná možnosť ako toto dieťa 
zachrániť, len vykonať cisársky rez. Operá-
cia prebiehala s komplikáciami, žena zača-
la mojou vinou krvácať, a takmer prišla o 

 Som rada, že sa s vami možem podeliť 
so svojím príbehom a poďakovať Panne 
Márii za zázrak, ktorý sa mi stal. Volám sa 
Olexandra, som vydatá a mám jedného sy-
na. Narodila som sa a žijem na Ukrajine. 
Desať rokov pracujem ako pôrodník 
a gynekológ a učím tieto predmety na Uni-
verzite. Pred niekoľkými mesiacmi sa môj 
život úplne zmenil.  
 Vyrastala som v jednoduchej rodine. 
Moji rodičia ma učili žiť podľa desiatich 
prikázaní. Spolu s otcom som čítala Bibliu, 
hovorili sme o Ježišovi, no nikdy sme sa 
spolu nemodlili, len počas veľkých sviat-
kov. Pamätám si, že už v tom čase som 
chcela byť lekárkou. Boh mi pomohol spl-
niť moju túžbu a napokon som sa ňou sta-
la aj napriek mnohým rodinným i finanč-
ným ťažkostiam. Ako špecializáciu som si 
zvolila odbor gynekológia. Prvé roky mojej 
lekárskej praxe som študovala základné 
postupy, chápala som, aká je to nádherná 
chvíľa, keď prichádza na svet nový človek. 
Mala som a mám veľmi rada metódy priro-
dzeného plánovania rodičovstva. Už počas 
štúdia na univerzite som chápala, že sú 
najbezpečnejšie pre zdravie ženského tela. 
V čase Sovietskeho zväzu boli potraty po-
važované za bežnú metódu prirodzeného 
plánovania rodičovstva. Lekári boli nútení 
vykonávať potraty, ale mnohí z nich boli 
skutočne presvedčení, že ich vykonávaním 
zabránia komplikáciám alebo nelegálnym 
potratom. Mohli vykonať až 10 potratov 
denne. 
 Po výbuchu v Černobyle, v roku 1986, 
sa počet potratov ešte zvýšil, a to kvôli 
strachu, že sa rodičom narodí postihnuté 
alebo defektné dieťa. Bolo vydané rozhod-

VÁŽIŤ SI ŽIVOT OD POČATIA AŽ PO SMRŤ 
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...Život je tak nádherný;  
musíme robiť všetko,  
aby sme ho chránili... 



lekárkou. Z jej životného príbehu som po-
chopila, aký úžasný je jej príklad, a ako 
môžem vykonávať svoju profesiu ako povo-
lanie k svätosti. 
 Po návrate do Kijeva mi moji známi 
kládli mnoho otázok. Nedokázala som na 
ne odpovedať. Až po niekoľkých týždňoch 
som si uvedomila, čo sa mi stalo. 
 Dnes pracujem úplne ináč. Keď za 
mnou príde žena a pýta sa ma na potrat, 
vždy si nájdem čas, aby som sa s ňou po-
rozprávala a pomohla jej zmeniť názor. Ni-
kdy potrat nedoporučujem a vždy sa sna-
žím navrhnúť metódy prirodzeného pláno-
vania, kedy ženy rozpoznávajú svoje plodné 
dni a dni, v ktorých nepočnú. 
 Študentov tiež vyučujem inak. Chcem 
ich naučiť, aby si vážili život od prirodzené-
ho počatia až po prirodzenú smrť. 
 Najkrajšou súčasťou mojej profesie teraz 
je čas, keď sa narodí dieťa, keď vidím pri-
pravovať novorodenecké oblečenie preň, a 
keď ho potom vidím v ňom oblečené. Pripo-
mína mi to Boží dych, nového človeka, nové 
dieťa, nový život…  
 Veľmi ďakujem Bohu za tento dar a prí-
ležitosť navštíviť Medžugorie. Toto je mies-
to, kde som skrze príhovor Panny Márie za-
kúsila Božiu lásku.       
        
        Olexandra, Kijev 

život. Podarilo sa nám ju zachrániť, no 
museli sme jej vybrať celú maternicu. Bola 
som zúfalá, pocit viny ma nútil opustiť 
svoju profesiu.  
 Niekoľko týždňov predtým som dostala 
pozvanie ísť na púť lekárov do Medžugoria, 
o ktorom som nevedela vôbec nič. Najskôr 
som ponuku neprijala, no po tom, čo sa 
stalo, som sa rozhodla ísť. Cesta bola pre 
mňa veľmi dlhá, trvala tri dni. Nikoho v 
autobuse som nepoznala. Sama seba som 
sa pýtala: „Prečo idem do Medžugoria? Kde 
to vlastne idem? Čo sa tam so mnou sta-
ne?“ 
 Hneď po príchode do Medžugoria sa mi 
v mysli objavila myšlienka: „Život je tak 
nádherný; musíme robiť všetko, aby sme 
ho chránili.“  
 Na druhý deň po príchode som sa zú-
častnila svätej omše. V tej chvíli som po-
chopila, že sa musím veľa modliť, aby mi 
bolo odpustené to, ako som vykonávala 
svoju profesiu. Zvlášť som si obľúbila čas 
adorácie; je pre mňa ťažké nájsť slová, kto-
rými by som to bola schopná opísať. Po vý-
stupe na Križevac som pochopila, že mô-
žem mnohé veci ako lekár vykonávať ináč, 
ak tak budem robiť s Bohom vo svojom 
srdci. Pod pätou kríža som pocítila túžbu 
úplne zmeniť svoj život a žiť úplne ináč. 
Taktiež som si veľmi obľúbila modlitbu ru-
ženca, hoci som o nej predtým nepočula. 
Mám rada dobré jedlo, no v Medžugorí sme 
sa v stredu aj v piatok postili. Bolo to pre 
mňa ťažké; práve v tie dni sme totiž vystu-
povali na kopce.  
 Po niekoľkých dňoch začali všetci lekári 
rozprávať o omyloch a chybách, ktorých sa 
dopustili vo svojom profesijnom živote, 
každý sa veľmi hlboko zdieľal. Veľa sme sa 
spolu rozprávali a vymieňali názory, tak-
tiež spoločne s kňazom, na tému potraty, 
umelé oplodnenie a antikoncepcia. 
 Vo vnútri mi rezonovala otázka, ktorá 
mi nedala pokoja: „Čo robiť a čo povedať 
žene, ktorá sa rozhodla ísť na potrat?“ Na 
odpoveď som prišla v posledný deň. Čas-
ťou duchovnej obnovy bola prednáška o 
svätej Gianne Berette Mollovej, ktorá bola 
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...Pripomína mi to Boží dych, 
nového človeka, nové dieťa, 

nový život…  



 

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 sv. omši, často    

prijímať Eucharistiu, adorovať 
• modliť sa za kňazov a zodpovedných 

v Cirkvi 
• stretávať sa v skupinách aspoň raz do 

týždňa 

• 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 sv. omšu, 
adoráciu, prečítajú rozjímanie             

z časopisu. Počas celého mesiaca sa 
modlíme na úmysel uvedený 

v časopise.  

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne stretávajú  

raz za týždeň.  

Spoločne sa modlia ruženec na úmysly Panny Márie, 
čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby blížnych. 

Stretnutie zakončia zasvätením sa  

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

KTO SME?  
Svetlo Máriino  

 je modlitbové spoločenstvo.  
V duchu evanjelia a posolstiev Panny     
Márie chceme ísť cestou svätosti,  aby  

náš život bol svedectvom viery pre iných.  
Chceme  prinášať Ježiša – Svetlo sveta - 

konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde 
žijeme, snažíme sa pomáhať pri obnove 

života viery v našich farnostiach.  

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 

na Slovensku, v Českej Republike, v Rusku,  
na Ukrajine,  v Litve, Lotyšsku, Moldavsku,  

Bielorusku, Nemecku, Rumunsku, Indii, USA. 

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

posolstvo 25-teho v mesiaci.  
Časopis rozosielame cez internet,  

vychádza v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, 
v litovskom, lotyšskom, anglickom  

a nemeckom 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 

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

Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania živého 
vysielania večerného programu z Medžugoria.  

Vysielanie je dostupné na stránke  

www.medjugorje.hr.  

[V hornom menu vpravo kliknite na “Multimedia”, potom “Live 
streaming Medjugorje” (v ponuke vľavo), kde sa každý užívateľ potre-

buje pri prvom spustení zaregistrovať /je potrebné uviesť meno, 
priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo/.]  

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby 
s farnosťou  Medžugorie. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! 
Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené, pri 
kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v inom kontexte si re-

dakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontak-

MEDŽUGORIE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
gospa3@gmail.com 

 
SLOVENSKO 

Marta Uchalová 
tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

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 

 

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. vati-
kánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjadrenia 
Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zá-

zraky 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 ČASOPIS. 
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Text neprešiel jazykovou úpravou. 


