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„DDDDrahé deti!  

Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť byť s vami a viesť vás k obráteniu. 
Každý deň rozsievam a pozývam vás k obráteniu, aby ste boli 
modlitbou, pokojom, láskou, zrnom, ktoré odumierajúc prináša 
stonásobnú úrodu. Drahé deti, nechcem, aby ste sa kajali za všetko to, 
čo ste mohli a nechceli. Preto, deti moje, znovu s nadšením povedzte: 
„Chcem byť znamením pre druhých.“  
 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. august 2013, Medžugorie 

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. september 2013, Medžugorie 

„DDDDrahé deti.  

Všetkých vás milujem. Vy všetci, všetky moje deti, vy všetci ste 
v mojom srdci. Všetci máte moju materinskú lásku a všetkých vás 
chcem viesť k poznávaniu Božej radosti. Preto vás pozývam. 
Potrebujem pokorných apoštolov, ktorí s otvoreným srdcom príjmu 
Božie slovo a pomôžu druhým, aby cez Božie slovo pochopili zmysel 
svojho života. Deti moje, aby ste to mohli, musíte sa naučiť cez 
modlitbu a pôst počúvať srdcom a poddávať sa. Musíte sa naučiť 
odmietať všetko to, čo vás vzďaľuje od Božieho slova a túžiť iba po tom, 
čo vás k nemu približuje. Nebojte sa. Som tu. Nie ste sami. Prosím 
Ducha Svätého, aby vás obnovil a posilnil. Prosím Ducha Svätého, aby 
ste sa pri tom, keď pomáhate druhým uzdravovali aj vy sami. Prosím 
ho, aby ste skrze neho boli Božími deťmi a mojimi apoštolmi.“ – 
S veľkou ustarostenosťou Panna Mária povedala – :„Kvôli Ježišovi, 
kvôli môjmu Synovi, milujte tých, ktorých on povolal a túžte po 
požehnaní tých rúk, ktoré on posvätil. Nedovoľte zlu, aby zavládlo. 
Znovu opakujem, len s vašimi pastiermi moje srdce zvíťazí. Nedovoľte 
zlu, aby vás oddelilo od vašich pastierov.  
 

Ďakujem vám.“ 



CHCEM BYŤ ZNAMENÍM PRE DRUHÝCH 

Blahoslavená Panna Mária aj týmto 
posolstvom opäť navštevuje, povzbu-
dzuje a pozýva svoje deti. Jednoduchý-
mi slovami sa prihovára srdciam, ktoré 
sú pripravené počúvať posolstvo, ktoré 
znie šírym svetom. Slová evanjelia vy-
slovuje Panna Mária materinským srd-
com. Sú to prvé slová a pozvanie Ježi-
ša: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 
kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanje-
liu“ (Mk 1, 15). Evanjelista Marek začí-
na svoje evanjelium kázaním Jána Krs-
titeľa. Ján je ten, ktorý ukázal Božieho 
Baránka. On pripravil cestu Ježišovi. 
Je pozoruhodné, že Panna Mária sa 

v Medžugorí zjavila na sviatok sv. Jána 
Krstiteľa, 24. júna 1981. Dnes nám 
Panna Mária opäť ukazuje Spasiteľa. 
Hovorí nám to, čo je už povedané. Ho-
vorí k nám, lebo vie, že človek je zábud-
livý. Zabudneme a vypustíme z mysle a 
zo srdca skutočnosti, ktoré sú večné.  

V slovách Panny Márie počujeme 
ozvenu slov sv. Jána Krstiteľa, ktorý sa 
staral len o jedno, ukázať toho, ktorý 
môže skutočne oslobodiť a spasiť. Ján 
Krstiteľ dobre poznal Ježiša. Prvé jeho 
stretnutie s Ježišom bolo pri stretnutí 
Márie s Alžbetou, keď sa ešte v lone 

matky zachvel 
od radosti. Celý 
život sa Ján 
u m e n š o v a l 
a Ježiš rástol. 
A to bolo pre Já-
na najväčšou 
p o c t o u 
a ziskom. To je 
zmyslom aj náš-
ho života. Slúžiť 
druhým. Slúžiac 
druhým môžeme 
najpravdivejšie 
spoznať seba. 
Služba druhým 
a odumieranie  
sebe je naša od-
poveď Bohu, 
ktorý nám daro-
val život. Boh 
všetko stvoril 
v láske a našou 
odpoveďou na 
jeho dielo je lás-
ka. Druhým mô-
žeme dať len to, 
č o  m á m e 
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...Druhým môžeme dať len to,  
čo máme v srdci... 



v srdci. Srdce je najbohatšie kráľovstvo 
a poklad, ktorý máme. Ak sa cítime 
prázdni a úbohí, máme prameň, 
v ktorom budeme môcť utíšiť svoj hlad 
a smäd. K tomuto žriedlu nás vedie na-
ša nebeská Matka. Neukazuje prstom 
na naše rany a na našu minulosť. To 
činí duch satana. Preto nám hovorí: 
„Nechcem, aby ste sa kajali za všetko 
to, čo ste mohli a nechceli.“ Matka obra-
cia naše oči k prekrásnej budúcnosti s 
Bohom, ktorá sa môže rozvinúť. Preto 
nie je dôležité, akým si bol doteraz, nie 
je dôležitá tvoja minulosť, ani hriechy. 
Dnes nám Boh ponúka možnosť, že nás 
vzkriesi a oslobodí.  

Cesta k oslobodeniu a radosti vedie 
cez službu a odumieranie sebe. Najväč-
ším nepriateľom radosti nie je utrpenie, 
ale sebectvo a hriech. Ten, kto je sebec-
ký, kto myslí iba na seba, veľmi rýchlo 
odhalí druhým, akým spôsobom pracu-
je a ako zaobchádza s ľuďmi 
a s vecami. Kto nie je spojený s Bohom, 
nemá v sebe život a vo vnútri je mŕtvy. 
Taký  č l ovek  nebude  pozo rný 
a ohľaduplný k druhým a ani k malým 
veciam.  

Pre druhých sa môžeme stať zname-
ním len vtedy, ak sa v pravde stretne-
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me skrze modlitbu s Bohom. Modlitba 
robí náš život pravdivým. V modlitbe sa 
nemôžeme skrývať, je to cesta 
k stretnutiu sa s Bohom. Z tohto stret-
nutia potom môžeme ísť k druhým 
a svedčiť im o obdivuhodných Božích 
skutkoch, ktoré chce aj dnes uskutoč-
ňovať v ľudských srdciach.  

Modlitba 

Panna Mária, ďakujeme ti za každé 
slovo, ktorým sa na nás obraciaš. Ďaku-
jeme ti za tvoje materinské srdce, ktoré 
neprestáva milovať svoje deti. Modli sa 
s nami, Panna Mária, tak, ako si sa 
modlila spolu s apoštolmi, očakávajúc 
Ježišovo prisľúbenie, Ducha Svätého. 
Chceme kráčať tou cestou, ktorou si ty 
kráčala. Cestou malosti, pokory 
a jednoduchosti. Panna Mária, ty nás 
nauč vo svojom srdci nosiť, zachovávať 
a premýšľať o všetkom, čo Boh aj dnes 
činí v životoch ľudí. Vypros nám milosť 
vedieť rozpoznať neviditeľnú Božiu ru-
ku, ktorá nás vedie a jeho srdce, ktoré 
túži po našich srdciach. Amen. 

                             Fra Ljubo Kurtović 

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 7. 9. 2013. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 
 

 ZA POKOJ VO SVETE.  



Z veľkej Božej dobroty k nám i dnes 
prichádza Mária s novým pozvaním na 
obrátenie. Jej prítomnosť a posolstvá sú 
pre nás nesmiernym darom. Pozorujúc, 
čo sa deje v Medžugorí, v jej milostivej 
prítomnosti, môžeme iba ďakovať. Koľko 
zázrakov sa tu odohráva doslova v každej 
sekunde. V posolstve z 2.augusta 2013 
nám Panna Mária hovorí: „Drahé deti, ke-
by ste mi len s úplnou dôverou otvorili 
svoje srdcia, všetko by ste pochopili. Po-
chopili by ste, s akou veľkou láskou vás 
pozývam, s akou veľkou láskou vás 
chcem zmeniť.“ 

Ona nás premieňa vo svojom Nepo-
škvrnenom srdci. Do týchto dní nám ho-
vorí: „Každý deň rozsievam a pozývam 
vás k obráteniu, aby ste boli modlitbou, 
pokojom, láskou, zrnom, ktoré odumiera-
júc prináša stonásobnú úrodu“ (2. sep-
tember 2013). Ak sa zasväcujeme Márii, 
ona seje do našich sŕdc svoje čnosti, po-
koru, lásku, nežnosť, všetku nebeskú 
dobrotu. A my vtedy pociťujeme ešte 
väčšiu túžbu darovať sa, slúžiť, chceme 
jej pomáhať. V jej srdci sa stávajú naše 
srdcia dobrou pôdou. Nad dnešným po-
solstvom Panny Márie môžeme rozmýš-

BUĎTE MODLITBOU, POKOJOM, LÁSKOU, ZRNOM... 
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...Tak, ako Ježiš učil svojich učeníkov slúžiť a vyberať si 
posledné miesta, tak nás to učí i Mária... 



ľať aj cez evanjeliové podobenstvo 
o rozsievačovi: „Rozsievač vyšiel rozsie-
vať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj 
cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné 
padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa 
zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v 
zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pre-
tože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli 
do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo 
ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a pri-
niesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesť-
desiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú“ (Mt 
13, 3 - 8). 

Mária je pokorná služobnica Pána. 
Tomuto chce naučiť i nás, svoje deti. „S 
vami chcem uskutočňovať svoje plány po-
koja“ – často nám opakovala v tomto ob-
dobí počas zjavení vizionárovi Ivanovi. 
To neznamená, že sme nejaká “pyšná 
elita”, ktorá sa vystatuje ´ja som bol v 
Medžugorí a Mária si ma vyvolila, ja 
mám jej materinské požehnanie a mô-
žem ho dávať ďalej´. Chcieť byť zname-
ním pre druhých v Máriinej škole zna-
mená stávať sa stále menším, pokor-
ným. Tak ako Ježiš učil svojich učeníkov 
slúžiť a vyberať si posledné miesta, tak 
nás to učí i Mária. Vtedy sa stávame my 
sami požehnaním pre svet. Pri zvestova-
ní Mária odpovedá na Božie pozvanie: 
„Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Ona je na-
ším vzorom, ako žiť Ježišove slová evan-
jelia vo všednom živote. Pozýva nás ráno 
začať deň s rozjímaním Božieho slova. 
Od nej sa môžeme učiť, ako ho prežívať 
počas dňa. Pripomínajme si Máriin spô-
sob tichého pokorného slúženia. Vo Svä-
tom písme, cez čítanie duchovných ot-
cov, cez jej posolstvá sa môžeme o nej 
dozvedieť viac. Napodobňujme Máriu.  

V modlitbe, keď ju pozveme modliť sa 
s nami. V pokoji, keď vieme, že je s na-
mi. V radostnom slúžení, keď sa daruje-
me druhým, stávame sa láskou a zrnom, 
ktoré zomierajúc svojmu pohodliu, se-
bectvu, pýche, lenivosti… prináša stoná-
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sobnú úrodu. 
Niekedy môžeme veľmi intenzívne pre-

žívať výčitky zo zanedbania dobra, ktoré 
sme mohli urobiť a neurobili sme. Toto 
nás môže zastaviť v konaní dobra, stáva-
me sa pasívni, upadáme do smútku, 
kompenzujeme tento stav v úteku do 
rôznych závislostí.  

Jednoducho nie sme prítomní, sme 
neschopní darovať sa v láske druhým v 
konkrétnej chvíli. Vtedy nás Mária po-
vzbudzuje: „Drahé deti, nechcem, aby ste 
sa kajali za všetko to, čo ste mohli 
a nechceli.“ Učí nás odovzdávať to, čo bo-
lo Božiemu milosrdenstvu a to, čo bude 
Božej prozreteľnosti. A naplno prežívať 
prítomnú chvíľu v láske, darovať sa blíž-
nym teraz. Tak, ako o tom čítame v liste 
sv. apoštola Pavla Filipanom: „Zabúdam 
na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, 
čo je predo mnou“ (Flp 3,13). 

Cvičme sa tajomstvu zomierania sebe 
a darovania sa v každej chvíli všedného 
života. Zasväcujme sa Márii a prosme ju, 
aby nás učila pravdivo rozumieť a žiť jej 
posolstvá. 

Modlime sa:  

Mária, ďakujeme ti za tvoj príklad po-
korného života. Daruj nám milosť zamilo-
vať si tvoju pokoru. Úplne sa ti odovzdá-
vame, premieňaj nás vo svojom srdci na 
maličkých, túžiacich uskutočňovať Božie 
plány v tejto dobe ako ty. Ty máš iba jed-
nu túžbu - priviesť nás k hlbokému vzťa-
hu s tvojím Synom. Uč nás tomu, Mária. 
Amen. 

 
Terézia Gažiová 

 ...V radostnom slúžení,                
keď sa darujeme druhým, 

stávame sa láskou a zrnom, 
ktoré zomierajúc…                    

prináša stonásobnú úrodu... 



  ROZHODNITE SA... 

...Pozývam vás, aby ste sa nanovo 
rozhodli milovať Boha  

nado všetko. V tomto čase,  
keď sa pre konzumný spôsob  

života zabúda, čo znamená  
milovať a vážiť si skutočné  

hodnoty, opäť vás, deti moje, po-
zývam, aby ste vo svojom živote 
postavili Boha na prvé miesto. 
Nenechajte sa satanom zlákať 
materiálnymi vecami, ale, deti 

moje, rozhodnite sa pre Boha, kto-
rý je sloboda a láska... 

(25. marec 1996)  

...Preto vás pozývam,  
aby ste sa rozhodli pre Boha  
a on vás bude ochraňovať  
a ukáže vám, čo máte robiť  
a ktorou cestou máte ísť.  
Pozývam všetkých, ktorí mi pove-
dali 'ÁNO', aby obnovili svoje  
zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi 
a jeho Srdcu i mne, aby sme vás 
mohli ešte intenzívnejšie urobiť 
nástrojmi pokoja v tomto  
nepokojnom svete. Medžugorie je 
znamenie pre vás všetkých  
a pozvanie, aby ste sa modlili a 
uskutočňovali dané milosti,  
ktoré vám Boh dáva.  
Prijmite preto, drahé deti, s 
vážnosťou  pozvanie k modlitbe. 
Som s vami a vaše utrpenie je  
aj mojím utrpením... 
(25. apríl 1992) 
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...Nech sa pre vás svätá spoveď 
stane prvým skutkom obrátenia  

a potom sa, drahé deti, rozhodni-
te pre svätosť. Nech sa vaše 

obrátenie a rozhodnutie  
pre svätosť začnú dnes  

a nie zajtra. Deti moje, ja vás  
všetkých pozývam na cestu spásy  

a chcem vám ukázať cestu  
do raja. Preto, deti moje, buďte 

mojimi a rozhodnite sa  
so mnou pre svätosť... 

(25. november 1998) 

...Dnes vás všetkých pozývam,  
aby ste sa rozhodli modliť sa  

na môj úmysel. Deti moje, 
pozývam vás, aby každý z vás  

pomohol k tomu, aby sa uskutoč-
nil môj plán prostredníctvom tejto 

farnosti. Osobitne teraz vás 
pozývam,  

deti moje, aby ste sa rozhodli ísť  
cestou svätosti.  

Len tak mi budete blízko.  
Milujem vás a chcem vás  

všetkých viesť so mnou  
do raja… 

(25. apríl 1994)   

Zdroj: httpsmisaozivota.files.wordpress.com20120592.jpg 

...Boh nežiada od vás nič,  
iba vašu odovzdanosť. Preto sa, 
deti moje, vážne rozhodnite  
pre Boha, lebo všetko ostatné  
je pominuteľné. Iba Boh je  
nepominuteľný! Modlite sa,  
aby ste objavili veľkosť a radosť 
života, ktorú vám Boh dáva... 
(25. máj 1989) 



„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Láskou zvíťaziť nad pominuteľnosťou 

„Drahé deti!  
Aj dnes vás pozývam k úplnému odovzdaniu sa Bohu. Drahé 
deti, vy si neuvedomujete, akou veľkou láskou vás Boh milu-
je. Preto mi dovoľuje, aby som bola s vami, aby som vás poú-
čala a pomohla vám nájsť cestu pokoja. A tú cestu nemôžete 
nájsť, ak sa nemodlíte. Preto, drahé deti, zanechajte všetko 
a posväťte čas Bohu, potom vás Boh obdaruje a požehná. De-
ti moje, nezabudnite, že váš život je pominuteľný ako jarný 
kvietok, ktorý je dnes nádherný a zajtra ho už niet. Preto sa 
modlite tak, aby vaša modlitba i vaša odovzdanosť Bohu 
ukazovali cestu druhým. Potom vaše svedectvo nebude mať 
cenu iba pre vás, ale pre celú večnosť. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (25. marec 1988) 

Slavko Barbarić, OFM 

LLLáska sa rozpozná záujmom 

o milovanú bytosť, prácu alebo vec. Ni-
kto nemôže povedať, že niekoho alebo 
niečo miluje, ak neprestajne neprejavuje 
živý záujem o predmet svojej lásky. Taká 
je aj Božia láska. Boh našich otcov, Boh 
Jakuba a Jozefa, Boh Abraháma a Izáka, 
nie je Boh, ktorý chce ostať sám vo svo-
jom šťastí a pokoji, ani sa utiahnuť na 
svoj trón, aby sa vzdialil od osudov ľudí, 
svojich detí, ktoré miluje. Boh miluje člo-
veka, ale problém nie je v tom, že človek 
si nie je vedomý nakoľko ho Boh miluje, 
pretože aj pre matku nie je dôležité, či 
dieťa naozaj chápe, čo je materinská lás-
ka, ani či je to vedomie rozhodujúce pre 
rast dieťaťa. Problém nastane vtedy, keď 
človek odmieta Božiu lásku a zamieňa ju 
za iné lásky.  

Božia láska je obzvlášť činorodá 
v Márii, Kráľovnej pokoja. Keď ona učí, 
vedie, napomína, robí to s božskou lás-
kou. Tak isto, keď pomáha, sľubuje ale-
bo požehnáva, alebo potom dáva kon-
krétne rady. Jej pomoc potrebujeme pre 
prítomnosť i budúcnosť aj pre večnosť. 
Preto nás pozýva, aby sme venovali, po-
svätili čas Bohu. Pred oči nám predkladá 
náš život, ktorý je ako kvet, hovoriac 

nám o pominuteľnosti, aby sme sa ne-
pripútali k čomukoľvek z tohto sveta, čo 
by nám mohlo spriečiť cestu do večnosti.  

A s láskou sa aj čas stane úmerne 
krátkym aj večným. Pretože práve 
v láske sa stretne pominuteľnosť, ktorej 
sa človek plaší a večnosť, ktorej sa člo-
vek raduje. Prítomnosť a budúcnosť lás-
kou splývajú do neprestajného „teraz“, 
ktoré sa chce vedome prežívať. Láska 
prenáša človeka do nového priestoru 
a času. Kto takto žije stáva sa slobod-
ným v tomto svete a svedkom 
a ukazovateľom cesty druhým pre prí-
tomnosť a večnosť.  

 

„Brat v nízkom postavení nech sa 
chváli svojím povýšením, bohatý za-
sa svojou úbohosťou, lebo sa pominie 
ako kvet trávy: vyjde slnko so svojou 
páľavou a vysuší trávu, jej kvet od-
padne a krása jej zjavu zanikne. Tak 
zvädne aj boháč na svojich cestách. 
Blahoslavený muž, ktorý vydrží 
skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane 
veniec života, ktorý Boh prisľúbil 
tým, čo ho milujú.“ (Jak 1, 9 - 12) 
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„Pán vesmíru, pre ktorého zákony 
umierame, vzkriesi nás pre večný ži-
vot“ (2 Mach 7, 9).  

Kresťanské Krédo – vyznanie našej 
viery v Boha Otca, Syna a Ducha Sväté-
ho a v jeho stvoriteľskú, spasiteľskú 
a posvätiteľskú činnosť – vrcholí vyzna-
ním viery vo vzkriesenie mŕtvych na 
konci čias a vo večný život. Pevne veríme 
a pevne dúfame, že ako Kristus naozaj 
vstal z mŕtvych a žije naveky, aj spra-
vodliví budú po svojej smrti naveky žiť 
so vzkrieseným Kristom a že on ich 
vzkriesi v posledný deň. Naše vzkriese-
nie bude, takisto ako jeho vzkriesenie, 
dielom Najsvätejšej Trojice. „Keď vo vás 
prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša 
z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil 
z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné 
telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva 
vo vás“ (Rim 8, 11).  

Výraz „telo“ označuje človeka v stave 
jeho slabosti a smrteľnosti. „Vzkriesenie 
tela“ znamená, že po smrti nebude žiť 
len nesmrteľná duša, ale že znova ožijú 

VYZNANIE VIERY... 

ROK VIERY 

aj naše smrteľné telá. Veriť vo vzkriese-
nie mŕtvych bolo podstatným prvkom 
kresťanskej viery už od jej začiatkov. 
Vzkriesenie mŕtvych je istota kresťanov. 
Vierou vo vzkriesenie sme kresťanmi. 
„Akože niektorí z vás hovoria, že zmŕt-
vychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvych-
vstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale 
ak nebol Kristus vzkriesený, potom je 
márne naše hlásanie a márna je aj vaša 
viera. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvoti-
na zosnulých“ (1 Kor 15, 12 - 14. 20).  

Čo znamená vstať z mŕtvych? Pri smr-
ti, teda pri oddelení duše od tela, telo 
človeka podlieha rozkladu, kým jeho du-
ša ide v ústrety Bohu, i keď ešte očaká-
va, že sa spojí so svojím osláveným te-
lom. Boh vo svojej všemohúcnosti defini-
tívne dá nášmu telu neporušiteľný život, 
keď ho mocou Ježišovho zmŕtvychvsta-
nia spojí s našou dušou. Kto vstane 
z mŕtvych? Všetci ľudia, ktorí zomreli: 
„Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre 
život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení 
na odsúdenie“ (Jn 5, 29). Ako? Kristus 
vstal z mŕtvych so svojím vlastným te-
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VERÍM VVERÍM V  BOHA, OTCA VBOHA, OTCA VŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA IŠEMOHÚCEHO, STVORITEĽA NEBA I  ZEME, ZEME,   

II  VV  JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA, JEŽIŠA KRISTA, JEHO JEDINÉHO SYNA, NÁŠHO PÁNA,   

  KTORÝ SA POČAL ZKTORÝ SA POČAL Z  DUDUCHA SVÄTÉHO, NARODILCHA SVÄTÉHO, NARODIL  SA ZSA Z  MÁRIE PANNY, MÁRIE PANNY,   

TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA, BOL UKRIŽOVANÝ, TRPEL ZA VLÁDY PONCIA PILÁTA, BOL UKRIŽOVANÝ,   

UMREL AUMREL A  BOL POCHOVANÝ. BOL POCHOVANÝ.   

ZOSTÚPIL KZOSTÚPIL K  ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL ZOSNULÝM, TRETIEHO DŇA VSTAL ZZ  MŔTVYCH, MŔTVYCH,   

VYSTÚPIL NA NEBESIA,VYSTÚPIL NA NEBESIA,  SEDÍ PO PRAVICI BOHSEDÍ PO PRAVICI BOHA,A,  

  OTCA VŠEMOHÚCEHO, OTCA VŠEMOHÚCEHO,   

ODTIAĽ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH IODTIAĽ PRÍDE SÚDIŤ ŽIVÝCH I  MŔTVYCH.MŔTVYCH.    

VERÍM VVERÍM V  DUCHA SVÄTÉHDUCHA SVÄTÉHO, VO, V  SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU, SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU,   

VV  SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH, VSPOLOČENSTVO SVÄTÝCH, V  ODPUSTENIE HRIECHOV, ODPUSTENIE HRIECHOV,   

VO VZKRIESENIE TELAVO VZKRIESENIE TELA  AA  VV  ŽIVOT VEČNÝ.ŽIVOT VEČNÝ.  AMAMEN. EN.   



lom. „Pozrite sa na moje ruky 
a nohy, že som to ja“ (Lk 24, 
39). Nevrátil sa však do po-
zemského života. Takisto 
v ňom všetci vstanú z mŕtvych 
so svojím vlastným telom, 
ktoré majú teraz, ale toto telo 
bude pretvorené na oslávené 
telo, na telo duchovné. Spô-
sob, akým sa odohrá vzkriese-
nie prevyšuje našu predstavu 
a naše chápanie. Je prístupné 
iba vo viere. Ale naša účasť na 
Eucharistii je už predzvesťou 
premenenia nášho tela Kris-
tom. Kedy? Definitívne 
v posledný deň, na konci sve-
ta. Vzkriesenie mŕtvych je to-
tiž úzko spojené s Kristovým 
d r u h ý m  p r í c h o d o m 
(parúziou). „Lebo na povel, na 
hlas archanjela a zvuk Božej 
poľnice sám Pán zostúpi 
z neba a tí, čo umreli 
v Kristovi, vstanú prví“ (1 Sol 
4, 16).  

Učiteľský úrad učí, že smrť vstúpila 
do sveta pre hriech človeka. Hoci človek 
mal smrteľnú prirodzenosť, Boh určil, že 
nemal umrieť. Smrť bola teda proti plá-
nom Boha Stvoriteľa a vstúpila do sveta 
ako následok hriechu. Telesná smrť, kto-
rej by bol býval človek unikol, keby nebol 
zhrešil, je teda posledný nepriateľ člove-
ka, ktorý má byť premožený. Aj Ježiš, 
Boží Syn podstúpil smrť, ktorá patrí 
k stavu ľudskej prirodzenosti. Ale na-
priek svojej hrôze pred ňou prijal ju úko-
nom úplnej a slobodnej poslušnosti vôli 
svojho Otca. Ježišova poslušnosť preme-
nila kliatbu smrti na požehnanie.  

Smrť je koniec pozemského putovania 
človeka, času milosti a milosrdenstva, 
ktorý mu Boh dáva, aby žil svoj pozem-
ský život podľa Božieho plánu a rozhodol 
o svojom konečnom osude. Po skončení 
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nášho jediného pozemského života, už sa 
nevrátime do iných pozemských životov. 
Je ustanovené, že ľudia raz zomrú. Po 
smrt i  ne j e s tvu j e  prev te ľovan ie 
(reinkarnácia). Cirkev nás povzbudzuje, 
aby sme sa pripravovali na hodinu svojej 
smrti, aby sme prosili Božiu Matku 
o orodovanie za nás v hodinu našej smrti 
a aby sme sa zverovali svätému Jozefovi, 
patrónovi dobrej smrti.  

Veď tým, čo veria v teba, Bože, život 
sa neodníma, iba mení; a keď skončíme 
život v smrteľnom tele, máme pripravený 
večný príbytok v nebesiach. 

 

 

   zostavila Mária Sakmárová 

Zdroje:  Sväté Písmo 

   Katechizmus katolíckej cirkvi 

Zdroj:http://www.nj.sk/index.php?go=blogy&text=doc/100409  

 

...Ježišova poslušnosť premenila kliatbu 
smrti na požehnanie... 
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AK CHCEŠ, ZMEŇ MA... 
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 Moje povolanie sa začalo rodiť, keď 
som mal 23 rokov. Som teda jeden 
z tých, ktorí nikdy nepočítali s tým, že 
raz budú blízko pri Pánovom oltári. Hoci 
som bol na prvom svätom prijímaní vo 
veku 7 rokov, bolo dlhšie obdobie, keď 
som chrám pravidelne nenavštevoval 
a nepristupoval ku sviatostiam. Do 23 
roku som nikdy ani neminištroval. Súvi-
selo to s tým, že o mne boli vedené zá-
znamy, že som „nevysporiadaný“ 
s náboženstvom a mal som ťažkosti do-
stať sa aj na gymnázium. Takže 
s rodičmi som chodil do kostola len, keď 
sme boli u starej mamy na dedine, pre-
tože v Banskej Bystrici to bolo nebez-
pečné. Takže až po páde komunistické-
ho režimu som opäť začal chodiť pravi-
delne na sv. omšu a mesačnú sv. spo-
veď priamo v mojom meste. Do kostola 
ma priviedla moja prvá známosť. Spýta-
la sa ma, či som katolík a či nepôjdeme 
v nedeľu do kostola. Súhlasil som. Po 
približne mesiaci sa ma spýtala, či ne-

jdem na sväté prijímanie, lenže ja som 
jej odpovedal, že som nebol 10 rokov na 
sv. spovedi a už ani neviem ako sa spo-
vedá. „Tak sa priprav, pôjdeš nabudúce“ 
- povedala. Kňaz, ktorý mi dal rozhreše-
nie mi na zadosťučinenie dal ísť na me-
sačnú sv. spoveď počas nasledujúcich 
10 mesiacov. Začal som čítať Sväté pís-
mo, modliť sa litánie, otváralo sa moje 
svedomie. Bol to čas veľkého požehna-
nia a dozrievania v láske aj vo viere. 
V tom čase som sa rozhodoval, na akú 
vysokú školu pôjdem. Som technický 
typ, môj otec učil 27 rokov v autoškole, 
vyrastal som teda s autami a mám tech-
nickú zručnosť. Mamka ma však vycho-
vávala veľmi citlivo a asi kvôli nej som 
bol schopný urobiť takéto rozhodnutie: 
„Ja chcem slúžiť človeku a technika musí 
slúžiť mne.“ Nakoniec teda zvíťazila sto-
matológia. Prijali ma do Brna; po dvoch 
rokoch som však musel prerušiť ročník. 
Počas prerušenia som zistil, že v Brne 
po prerušení nebudem môcť pokračovať 
v štúdiu, lebo na stomatológiu som na-
stupoval v roku 1992 ešte za existencie 
spoločného štátu s Českou republikou 
a dohody o výmene študentov na vyso-
kých školách boli po rozdelení republík 
podpísané až v roku 1997. To ma pri-
viedlo na kolená, lebo môj životný sen 
sa zrútil. Začal som sa teda modliť nie-
len o požehnanie mojich cieľov, ale aj za 
poznanie Božej vôle. V tom roku som sa 
začal každý deň modliť ruženec, bol som 
na generálnej spovedi a pravidelne som 
chodieval na púte do Litmanovej. Božou 
odpoveďou bolo, že som mohol pokračo-
vať v štúdiách na lekárskej fakulte 
v Martine, avšak už nie v pôvodnom od-
bore stomatológia, ale v magisterskom 
štúdiu ošetrovateľstvo. Počas prvého ro-
ku po prestupe som chodieval na sv. 
omše aj v týždni so skupinou spolužia-
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kov a hľadal som si medzi veriacimi 
dievčatami svoju budúcu manželku. Pri-
bližne po trištvrte roku sa začal ukazo-
vať jeden vzťah ako perspektívny. Bolo 
to moje najšťastnejšie obdobie. Rok 
predtým som nemal školu, nemal diev-
ča. A po roku modlitby ruženca som mal 
srdce naplnené láskou a bol som 
v škole, ktorá mi dávala istú perspektí-
vu. Začalo sa skúškové obdobie a veľké 
prázdniny a ja som putoval na slávnosť 
Zoslania Ducha Svätého pešo z Banskej 
Bystrice na Staré hory, čo je 17 km, po-
ďakovať Pánovi za všetky dary, ktoré mi 
počas roku dal. Po návrate domov som 
si prečítal z encykliky Jána Pavla II. 
'Dám vám pastierov' tieto slová: 
„Smerujte ku svätosti a Boh, pokiaľ to 
bude jeho vôľa si zo svätých mladíkov 
môže povolať svojich kňazov.“ Bolo to 
živé slovo do srdca. Lenže moje srdce na 
takúto výzvu nebolo pripravené. Navyše 
som iba pred pár mesiacmi začal spoz-
návať peknú veriacu dievčinu, ktorú 
som nosil vo svojom srdci. Čo s tým? 
V auguste 1996 som prišiel na Festival 
mladých do Medžugoria. Prvé tri dni 
som sa postil o vode a chlebe a každý 
deň počas obednej prestávky som zotr-
vával pred Sviatosťou oltárnou. Prosil 
som o Božie svetlo. To však neprichá-
dzalo. Z Medžugoria som odchádzal 
s touto myšlienkou: „Pane, ty vieš, že ja 
som nikdy nechcel byť kňazom. Ak to te-
da ty chceš, tak ma zmeň počas nasle-
dujúceho roka. Ja ti dávam jednu hodinu 
modlitby denne nasledujúcich 365 dní 
a o rok sa sem vrátim a poviem Ti 'áno' 
alebo 'nie' podľa toho, čo ty urobíš 
v mojom srdci.“ Začal som sa modliť za 
svoju rodinu, za moju manželku, naše 
deti, prácu – hodinu denne. Niekedy po 
Vianociach 1996 som cítil, akoby mi 
Boh do srdca vravel: „Toto všetko ti už 
dávam, ak chceš, povedz si niečo viac.“ 
Ešte stále som nechcel kňazstvo, ale 

hľadal som, čo viac by som mohol chcieť 
od Pána. Začal som sa modliť takto: 
„Pane daj, aby som bol plodný vo svojom 
živote, nech nie som ako suchá ratolesť, 
ktorá neprináša ovocie.“ Táto modlitba 
ma otvárala a pripravovala na to, že 
v auguste 1997 som v Medžugorí pove-
dal Pánovi svoje 'áno'. Bolo tam vtedy aj 
moje dievča. Keď som jej povedal, že ne-
môžem neodpovedať na Božie pozvanie, 
myslela si, že je to chvíľková radosť 
z atmosféry, ktorá vládla v Medžugorí, 
a že ma to prejde. Chcel som dokončiť 
školu, lebo som nechcel začať tretiu vy-
sokú školu bez toho, aby som jednu ne-
skončil. A zároveň mi môj spovedník po-
vedal, že ak je to tak, že ak som sa takto 
rozhodol, nesmiem sa s ňou viac stretá-
vať, aby bolo každému jasné, že je voľ-
ná. O dva roky neskôr som vstúpil do 
kňazského seminára a po vysviacke ma 
otec biskup poslal študovať teológiu 
manželstva a rodiny na Pápežský inšti-
tút manželstva a rodiny Jána Pavla II. 
na Lateránsku univerzitu v Ríme. Po 
návrate som sa stal riaditeľom 
a duchovným správcom diecézneho 
a pastoračného centra pre rodinu 
v Banskej Bystrici. Bolo to presne 10 
rokov od môjho fiat Pánovi a v duchu 
som sa smial, že som chcel mať rodinu 
a tak mi Pán dal väčšiu rodinu, dal mi 
viac ako by som mohol očakávať ja sám. 
Mária je stále mojou vernou učiteľkou, 
veľakrát neviem, ako reagovať na veľké 
ťažkosti, ktorými rodina v súčasnosti 
prechádza, ako nájsť odpovede na zá-
važné omyly, ktoré rodinu ohrozujú. Pri-
chádzam do Medžugoria, aby som Márii 
- tak, ako kedysi - zveroval svoje ruky, 
aby som bol schopný byť plodný 
a ochraňovať tých, ktorí sú otvorení 
službe životu a výchovy ďalších generá-
cií.  

o. Marek (Slovensko)  
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MEDŽUGORIE   Pozývame vás na: 
• Seminár pôstu, modlitby a  mlčania (v slovenčine): 22. - 27. 9. 2013  
   (Kontakt: Ondrej Valent: e-mail: kristoftour@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 

POZVANIE K MODLITBE ZA KŇAZOV 

Pozývame vás k vytvoreniu sedem členných modlitbových skupín, v ktorých sa spoločne bu-
deme modliť za konkrétneho kňaza. Viac informácií na kontakte:  

Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Jesenského 26, 040 01 Košice,  

email: marta@maria.sk  

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 3 / 0 9  | 1 2 |   

 

 

PÁPEŽ FRANTIŠEK: „VYHLASUJEM MOCNÚ VÝZVU ZA POKOJ!“ 

„Bratia a sestry, rozhodol som sa vyhlásiť 
pre celú Cirkev na blížiaci sa 7. september, 
vigíliu sviatku Narodenia Panny Márie, 
Kráľovnej pokoja, deň pôstu a modlitby za 
pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom 
svete a pozývam aj bratov kresťanov iných 
vyznaní, príslušníkov iných náboženstiev a 
všetkých ľudí dobrej vôle pripojiť sa k tejto 
iniciatíve spôsobom, aký uznajú za vhodný.  
 Dňa 7. septembra na Námestí sv. Petra v 
Ríme sa od 19. do 24. hodiny zjednotíme v 
modlitbe a v duchu pokánia, aby sme od 
Boha vyprosovali tento veľký dar pre 
milovaný sýrsky národ a pre všetky situácie 
konfliktov a násilia vo svete. Ľudstvo potre-
buje vidieť gestá pokoja a počuť slová nádeje 
a pokoja! Žiadam všetky partikulárne Cirkvi, 
aby okrem prežívania pôstu v tento deň zor-
ganizovali aj nejaký liturgický obrad s týmto 
úmyslom.  

Prosme Máriu, aby nám pomáhala        
odpovedať na násilie, konflikty a vojnu silou 
dialógu, zmierenia a lásky. Ona je Matkou: 
nech nám pomáha dosiahnuť pokoj. My 
všetci sme jej deťmi. Pomáhaj nám Mária, 
prekonať aj tento ťažký okamih a svojím  
dennodenným úsilím vytvárať v každom 
prostredí pravú kultúru stretnutia a pokoja.  
Mária, Kráľovná pokoja, pros za nás!” 

Celý článok nájdete na http://
sk.radiovaticana.va/news/2013/09/01/p%
C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek:_%
E2%80%9Evyhlasujem_mocn%C3%BA_v%
C3%BDzvu_za_pokoj!%E2%80%9C/slo-
724719 

Pripojme sa k výzve Svätého Otca.  
Tešíme sa, že práve v tento deň 7. 9. 2013 
budeme mať na Ukrajine v Zarvanici 5. 
modlitbové stretnutie modlitbových skupín v 
duchu posolstiev Kráľovnej pokoja. 

 

Redakcia Svetlo Máriino 



 

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  

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

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 po-

solstvo 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-
tujte nás na adrese: gospa3@gmail.com.  

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 
Ольга Репетуха  

tel. mob: + 387 63 707 636 
olja_mr@ukr.net 

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.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. 

Text neprešiel jazykovou úpravou. 
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Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete 
prispieť na účet: číslo účtu: 33 2025 6607; kód banky: 3100;         

názov banky: Volksbank Slovensko, a. s.;                                          
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX                                                     

Pán Boh zaplať 


