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POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. septembra 2014, Medžugorie 

cez vizionárku Mirijanu Dragićević-Soldo 

„Drahé deti,  

ja, vaša matka, znova prichádzam medzi vás z lásky, ktorá ne-

má konca, z nesmiernej lásky nekonečného nebeského Otca. 

Pozerajúc do vašich sŕdc, vidím, že mnohí z vás ma prijímate 

ako matku a úprimným a čistým srdcom chcete byť mojimi 

apoštolmi. Ale ja som matkou aj vás, ktorí ma neprijímate 

a v tvrdosti svojho srdca nechcete spoznať lásku môjho Syna. 

A neviete, ako veľmi moje srdce trpí a ako veľmi prosím môjho 

Syna za vás. Prosím ho, aby uzdravil vaše duše, lebo on to mô-

že. Prosím ho, aby vás prežiaril zázrakom Ducha Svätého, aby 

ste ho prestali vždy znova zrádzať, preklínať a zraňovať. 

Z celého srdca sa modlím, aby ste pochopili, že len môj Syn je 

spásou a svetlom sveta. A vy, deti moje, apoštoli moji drahí, 

stále noste môjho Syna v srdci a v myšlienkach. Takto prináša-

te lásku. Všetci tí, ktorí ho nepoznajú, spoznajú ho vo vašej lás-

ke. Ja som vždy s vami. Zvlášť som s vašimi pastiermi, pretože 

ich môj Syn povolal, aby vás viedli cestou k večnosti. Ďakujem 

vám apoštoli moji za obetu a lásku.“ 



Je veľa posolstiev, v ktorých nás 
Panna Mária pozýva k modlitbe na jej 
úmysly. V posolstve z 25. augusta 
2011 nám hovorí: „Drahé deti! Dnes 
vás pozývam, aby ste sa modlili 
a postili na moje úmysly, lebo satan 
chce zničiť môj plán.“ Panna Mária 
ako skutočná matka upozorňuje svo-
je deti na zlo a Zlého, ktorý chce zni-
čiť jej plány a priania. Ona sa nebojí 
rozprávať o satanovi, lebo vie, že je 
už porazený, ale chce, aby sme si 
v slobode vybrali a kráčali cestou, 
ktorá vedie k Bohu. Tragický osud 
človeka je, že si musí vybrať spome-

dzi Boha a Zlého. V posledný deň sa 
ukáže, na koho sme strane. Satan je 
duch, strašný pre svoju prefíkanosť, 
nástrahy a klamstvá. Mení sa na   
anjela svetla. Satan predstavuje 
hriech nie ako niečo odporné, „ale na 
jedenie chutné, na pohľad krás-
ne“ (Gn 3, 6), ale mimo Božej vôle 
a to je samotná podstata hriechu. 

Človek otvoril hriechu dvere svojho 
srdca. Takto zlo vošlo do sveta 
a rozmnožilo sa vo svete. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi 
nás učí: „... Zlo nie je nič abstraktné, 
ale označuje osobu, satana, Zlého, 
anjela, ktorý sa stavia proti Bohu. 
„Diabol“ je ten, ktorý „sa vrhá krí-
žom“ cez Boží plán a jeho „dielo spá-

s y “ ,  k t o r é  s a  us ku točn i l o 

SATAN CHCE ZNIČIŤ MÔJ PLÁN A UKRADNÚŤ 

VÁM POKOJ 

v Kristovi“ (KKC 2851). 
Božia vôľa je náš pokoj. Posol-

stvá Panny Márie sú naše dobro. 
Matka nemôže chcieť inak pre svoje 

deti. Ako nerozpoznať cez celé tie ro-
k y  j e j  ma t e r in s ký  z áu j em 
a starostlivosť o každé svoje dieťa. 
Preto upozorňuje na všetky prefíka-
nosti a zvádzania Zlého, ktorý nám 
chce ukradnúť pokoj. 

Veľmi dobre poznáme, že keď 
sme znepokojení, skľúčení, keď je 
naše srdce bez pokoja, vtedy aj naše 
slová, ktoré vyslovujeme rania nás 
samých, ale aj druhých. Keď v srdci 

nemáme pokoj, vte-
dy realitu nevidíme 
jasno. Je to niečo 
podobné ako keď 
sú naše oči zakale-
né, nevidíme cestu, 
ktorou máme ísť. 
V ľudskom srdci sa 

začínajú vojny, ale aj pokoj. Ak je 
v ľudskom srdci nenávisť, strach, 
zlosť a všetky druhy hriechu, vtedy je 
začiatok vojny veľmi blízko. Tieto voj-
ny vznikajú nielen medzi štátmi, ale 
aj v každodenných medziľudských 
vzťahoch. 

Peklo alebo raj začínajú tu na 
zemi a nie iba po smrti. Neskoršie po 

smrti pokračujeme v tom, čo sme žili 
tu na zemi. Preto sa potrebujeme roz-
hodnúť a postaviť sa na Božiu stra-
nu, na stranu dobra a pokoja. 

Kráľovná pokoja nepozýva len 
k pokoju, ale nás povzbudzuje, aby 
sme využili výnimočný a silný pro-
striedok na dosiahnutie pokoja a to 
je modlitba. Nepozná iný spôsob ani 
nejaký iný prostriedok, ktorým môže-
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

...ale chce, aby sme si v slobode vybrali 

a kráčali cestou, ktorá vedie k Bohu.               
Tragický osud človeka je, že si musí vybrať 

spomedzi Boha a Zlého...  
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me prísť k pokoju. Ak by poznala ne-
jaký iný prostriedok alebo spôsob, 
určite by nám to povedala. 

Boh k nám môže prísť len vtedy, 
ak mu pripravíme priestor v našom 
srdci. Modlitba je prostriedok, kto-
rým pripravujeme priestor pre Boha, 

 

...budem žiariť 

tak, ako ty žia-
riš – žiariť,             

aby som bol 

svetlom pre 

druhých.               
Svetlo, Ježišu, 

bude prichá-

dzať od teba, 

nie odo mňa...  

ktorý sa nikdy nevnucuje, ale sa da-
ruje tým, ktorí ho túžia prijať. Nech 
nás modlitba urobí disponovanými 
pre Boha, aby on mohol konať skrze 
nás v našich medziľudských vzťa-
hoch i v tomto svete. 

Modlitba 

 
„Drahý Ježišu, pomôž mi šíriť tvoju vôňu kdekoľvek pôjdem. Zaplav mi 

dušu svojím duchom i životom. Zmocni sa celej mojej bytosti, aby bol môj život 
vždy vyžarovaním tvojho života. Buď vo mne, aby každá duša, s ktorou sa 
stretnem, pocítila tvoju prítomnosť v mojej duši. 

 

Daj, aby tí, ktorí sa pozerajú na mňa, nevideli mňa, ale teba – Ježišu. Os-

taň navždy so mnou. Takto budem žiariť tak, ako ty žiariš – žiariť, aby som 

bol svetlom pre druhých. Svetlo, Ježišu, bude prichádzať od teba, nie odo mňa. 

Ty budeš žiariť skrze mňa, úbohého. 

Daj, aby som ťa oslavoval prinášajúc ťa tým, ktorí ma obklopujú, takým 

spôsobom, aby si bol nadovšetko milovaný. Daj, aby som ťa ohlasoval nie slo-

vami, ale príkladom, silou, ktorá priťahuje, ochotnou prácou, viditeľnou plnos-

ťou lásky, ktorou je moje srdce naplnené voči tebe. Amen. 

 
John Henry Newman (1801.-1890.) 

Fra Ljubo Kurtović  

Zdroj:http://duhovnost.savjetnikuspjeha.com/sto-znaci-vjerovati-u-boga-2/ 



Zo života svätých sa môžeme veľa 

naučiť, prečo milovať Máriu. S 
obdivom sa môžeme pozerať na 

veľkých svätých, ktorí si ju vyvolili za 
vzor. Svojím životom sa nebáli vyznať 
lásku k nej. Bezhraničná láska 

k Ježišovi ich poháňala k tomu, aby 
sa čo najviac duší spojilo s ním skrze 
Máriu. Svätý Ján Pavol II. si vybral 

motto svojho pontifikátu „Totus tuus!“ 
Sv. Maximilián Kolbe sa 

pred sochou Panny Márie 
v Lurdoch pýta: „Kto si 
Nepoškvrnená?“...  

Svätý Ľudovít Mária 
Grignion z Montfortu 

povedal, že Duch Svätý 
nemôže konať veľa 
zázrakov práve preto, lebo 

veľa duší nevie, kto je 
Mária a aká je jej úloha. 
Mnoho duší  nevie , 

nedokáže v plnosti prijať 
Pannu Máriu. 

Vo Fatime vizionárke 
Lucii Ježiš povedal, že Boh 
chce dať svetu osobitný 

prostriedok pre spásu. A 
to je zasvätenie sa 
Nepoškvrnenému srdcu 

Panny Márie, aby ešte viac 
mohol prejaviť moc 

p ô s o b e n i a  s v o j h o 
milosrdenstva a lásky. 

Vizionári v Medžugorí sa s nami 

delia, že hneď na začiatku zjavení sa 
zaľúbili do Panny Márie. Avšak za 

krátky čas ich Panna Mária priviedla 
k Ježišovi – k najväščiemu daru, ktorý 
prostredíctvom nej mohli spoznať. 

Jeden exorcista, ktorý bol v 
Medžugorí sa podelil so skúsenosťou, 
ako satan neznáša Pannu Máriu. 

Nemôže vydržať v jej prítomnosti. 
Zúčastnil sa zjavenia Panny Márie 

pričom už dlhšiu dobu prežíval silný 
duchovný zápas po jednej modlitbe 
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exorcizmu. V tej chvíli, keď prišla 

Mária všetok nepokoj ho opustil. 
Povedal: „Diabol odo mňa odišiel. 

Stačí, aby prišla Mária, ona nemusí 
vysloviť ani jedno slovo, diabol odíde 
sám.“ Keďže je Panna Mária stvorenie, 

je pokorná, poslušná, nepoškvrnená – 
preto ju diabol neznáša.  

Diabol sa usiluje získať dušu, aby  

nemala dôverný vzťah s Máriou. Ak 

má duša dôverný vzťah s Máriou,  
odíde. Viac pre neho nie je atraktívna. 

Tu je jeho zápas prehratý. Keď sa 
sústredíme na modlitbu na Máriine 

úmysly, nebudeme sa znepokojovať za 
čo všetko sa treba modliť.  

Aj my si môžeme dnes položiť túto 

otázku: „Kto je Nepoškvrnená?“ 
Žasnem, koľko je múdrosti v tom, 

keď nás Panna Mária so všetkou 

pokorou pozýva modliť sa na jej 
úmysly. My nevieme, za čo sa treba 

modliť najviac. Ona z nebeskej 
perspekt ívy to  v ie .  Takýmto 

...Modliť sa na jej úmysly, znamená 
dovoliť jej konať tak, ako ona uzná za 

vhodné. Ona vie, akú milosť 

najsúrnejšie potrebujeme v tejto chvíli 

a ktoré z jej detí ju potrebuje najviac... 

MODLITE SA NA MOJE ÚMYSLY 

 

https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.medzugorie.sk%2Fziv_svatych%2Fziv_svatych_detail.htm&ei=YWD_U5ftJunf4QTHhoHYAw&usg=AFQjCNHPNYpSL1siNkLYXdpm1Cd8dBJaRQ&sig2=7oZMHnIDn3kibNmQDrJqwQ&bvm=bv.74035653
https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.medzugorie.sk%2Fziv_svatych%2Fziv_svatych_detail.htm&ei=YWD_U5ftJunf4QTHhoHYAw&usg=AFQjCNHPNYpSL1siNkLYXdpm1Cd8dBJaRQ&sig2=7oZMHnIDn3kibNmQDrJqwQ&bvm=bv.74035653
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spôsobom, ak jej darujeme modlitby 

na jej úmysly, určite sa jej podarí, aby 
zvíťazilo Dobro.  

Modliť sa na jej úmysly, znamená 
dovoliť jej konať tak, ako ona uzná za 
4vhodné. Ona vie, akú milosť 

na jsúrne jš i e 
potrebujeme v 
tejto chvíli a 

ktoré z jej detí 
ju potrebuje 

najviac. 
I dnes nás 

pozýva modliť 

sa, modliť sa, modliť sa. Panna Mária 
žiada od nás nasledovať ju žiť tak, ako 

ona. Vždy bola stále nasmerovaná na 
Boha. Môžeme povedať, že ona sama 
je modlitbou; stále prebývala v Bohu. 

Modliť sa s Máriou znamená získavať 
duše pre Ježiša, nemyslieť na svoje 
sebecké ciele. Modliť sa s Máriou 

znamená modliť sa za všetky jej deti.  
Od nej sa učíme byť otvorený 

Božej vôli. Radujme sa, že sa jej 
spôsobom môžeme s nadšením 
darovať Pánovi. Nezabudnime, že 

potom ako Mária súhlasila s Božou 
vôľou, aj keď všetkému nerozumela, 
utekala slúžiť. Ponáhľa sa pomôcť 

hneď prvému človeku, o ktorom 

počuje, že potrebuje pomoc.  

S radosťou, veľkoryso darujme 
všetky naše modlitby, obety, námahy, 

úsmevy i slzy na jej úmysly. Jej 
úmysly to je na sto percent naše 
dobro – dobro všetkých jej detí.  

Povedala nám to i 2. augusta 
2014: „Dôvod, prečo som s vami, moje 
poslanie je, aby so vám pomohla, aby 
zvíťazilo Dobro. Aj keď sa vám to teraz 
zdá nemožné.“ 

 
 

Modlitba 

Chceme ťa poslúchnuť Mária, 
darujeme ti naše modlitby na tvoje 
úmysly. Opakujeme ti spolu so 
svätými, ktorí boli nadšení tvojou 
veľkosťou a zároveň i pokorou  - som 
celá tvoja/celý tvoj a všetko čo mám je 
tvoje. Viem, že nás vedieš k svojmu 
Synovi. Amen. 

Terézia Gažiová 

...Modliť sa s Máriou znamená získavať duše 

pre Ježiša, nemyslieť na svoje sebecké ciele. 
Modliť sa s Máriou znamená modliť sa                        

za všetky jej deti... 

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 6. 9. 2014. 

 

V tento mesiac sa budeme modliť 

ZA POKOJ, KTORÝ JE OHROZENÝ VO SVETE                               

I  V ĽUDSKÝCH SRDCIACH .  
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...Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste 
sa modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom 
vašich modlitieb zastavil satanov plán nad touto ze-
mou, 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, deti moje, ozbrojte sa modlitbou a pôstom, 
aby ste si uvedomili, ako vás Boh miluje a usku-
točňujte Božiu vôľu... (25. október 2008)  

...Ďakujem vám za vaše modlitby a lásku, ktorú mi preu-
kazujete. Pozývam vás, aby ste sa rozhodli modliť sa na 
moje úmysly. Drahé deti, obetujte deviatniky tam, kde 
sa cítite byť najväčšmi zviazaní. Chcem, aby váš život 
bol spojený so mnou. Ja som vaša matka a chcem, 
deti moje, aby vás nezviedol satan, pretože vás chce 
viesť po nesprávnej ceste, ale nezvedie vás, ak mu 
to nedovolíte. Deti moje, preto obnovte modlitbu vo 
svojich srdciach a potom pochopíte moje pozvanie 
a moju živú túžbu pomôcť vám... (25. júl 1993) 

...Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly. Obnovte pôst a mod-
litbu, lebo satan je rozumný a priťahuje veľa sŕdc k hriechu a k záhube. Deti 
moje, pozývam vás ku svätosti a aby ste žili v milosti. Klaňajte sa môjmu Sy-

novi, nech vás on naplní svojím pokojom a láskou, po ktorých túžite... 

(25. október 2012) 

...Dnes vás pozývam, aby ste sa 
modlili a postili na moje úmys-
ly, pretože satan chce zničiť môj 
plán. Tu som začala s touto far-
nosťou a pozvala som celý svet. 
Mnohí to prijali, ale obrovský je 
počet tých, ktorí nechcú ani po-
čuť, ani prijať moje pozvanie. 
Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, 
buďte silní a rozhodní... 

(25. august 2011) 

...Prosím vás všet-
kých, aby ste mod-
litby a obety obeto-

vali na moje úmysly, 
aby som ich aj ja 

mohla obetovať Bohu 
za to, čo je najpotreb-

nejšie. Zabudnite na 
svoje priania a modlite 
sa, drahé deti, za to, čo 

chce Boh, a nie za to,                          
čo chcete vy... 

(25. september 1991) 

MODLITE SA NA MOJE ÚMYSLY... 

 

Zdroj: http://www.medjugorje.de/ 
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„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“ 

SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

Namiesto záveru 
 

Túto knihu som písal počas vojny. 
Počúvajúc každý deň o nenávisti, 
o duchu pomsty, o ničení, zabíjaní, väz-
není... niekedy by som stratil odvahu 
i vôľu. Nie je ľahké písať o láske, keď pô-
sobí nenávisť. A ešte ťažšie je vtedy žiť 
v láske. Preto som sa rozhodol každý deň 
sa modliť za seba i za všetkých ľudí, aby 
sme boli hodní prijať lásku a schopní ší-
riť ju ďalej. 

Pri rozmýšľaní a písaní týchto riad-
kov som bol súčasne smutný ale  aj ra-
dostný. Zo dňa na deň som poznával ako 
sme všetci bez rozdielu ďaleko od lásky, 
a preto sme nepokojní, nešťastní, zniče-
ní. To ma zarmucovalo i zarmucuje. Ra-
dosť som opäť prežíval, pretože som viac 
pociťoval a pociťujem, že aj napriek všet-
kému je skutočne možné vydať sa cestou 
lásky a pokoja. Lebo je to Božia vôľa pre 
nás a on nám ponúka pomoc. Preto som 
sa rozhodol, že chcem každý deň hľadať 
tú pomoc a každodenne sa pokúšať pre-
kročiť svoje hranice lásky a tak oslobodiť 

lásku od ľudských okov. Veď Bohu je 
v našom živote všetko možné. 

Teraz som ešte viac vďačnejší Márii, 
Matke lásky za to, že tak dlho ostala 
s nami. A jeden z dôvodov je aj ten, aby 
nás naučila milovať. A preto pozývam 
všetkých ľudí v mene Matky lásky, bez 
akéhokoľvek strachu otvoriť sa jej mate-
rinskej láske. Ona nás zachová v pokoji 
a jedného dňa nám bude večný pokoj da-
rovaný v Bohu lásky. 

 

Medžugorie, máj 1992 
 

Modlitba za lásku 
 

Ó, Bože, Otče, verím v tvoju večnú, 
nekonečnú lásku. Ty si láska sama. Tvoj 
Syn, Ježiš Kristus je tvoje Slovo lásky 
a tvoj Svätý Duch je spojenie lásky medzi 
vami.  

Verím, že si všetko stvoril z lásky 
a s láskou všetko múdro spravuješ. Ve-
rím, že tvoja láska neprestala ani vtedy, 
keď človek, tvoje stvorenie, ktoré miluješ, 

hriechom sa ti 
obrátil chrbtom 
a zavrhol tvoju 
lásku.  

Verím, že 
si z lásky po-
slal prorokov, 
aby pozývali 
n á r o d 
k obráteniu.  
   Verím, že si nakoniec poslal svojho 
Syna, aby spasil svet svojou láskou 
a aby ukázal tvoju otcovskú lásku ku 
všetkým, zvlášť k hriešnikom. Verím, že 
ty, Otče, miluješ každého človeka, pretože 
sú všetci tvoje deti. Nepoznáš hranice, ale 
všetko nekonečne miluješ. Verím, že ty 
miluješ všetky stvorenia a že tvoja láska 
dáva všetkému zmysel a silu bytia. Ve-
rím, že ty miluješ Cirkev, lebo ona je te-
lom tvojho Syna. Verím, že ma osobne mi-
luješ a že môj život je darom tvojej lásky. 
Verím, že si ma miloval ešte pred mojím 
stvorením, a pretože si ma miloval mohol 
som byť stvorený. Verím, že si mi v krste 
preukázal svoju jedinečnú lásku a prijal 
si ma do spoločenstva Cirkvi. Verím, že aj 
keď zhreším, ty ma miluješ a  s láskou mi 
odpúšťaš hriechy. Verím v tvoju lásku aj 
vtedy, keď viem, že jej nie som hodný. 
Verím, že miluješ aj tých, ktorých ja 
v tejto chvíli nemôžem milovať. Verím, že 
je tvoja láska najistejším prisľúbením, 
aby som aj ja mohol dosiahnuť večný ži-
vot a s tebou žiť a radovať sa z tvojej ne-
smiernej lásky. Verím, že chceš vo svojom 
kráľovstve svojou láskou zhromaždiť 
mnoho svojich detí. Verím, že ma teraz 
vypočuješ, pretože ťa chcem prosiť 
o lásku. Verím, že ma vypočuješ, pretože 
ťa chcem prosiť s Máriou, Matkou lásky, 
pretože ona bola tvojej láske úplne otvore-
ná. Mária, Matka, pros so mnou a za mňa 
ako aj za všetky svoje deti, ktoré si 
v bolesti a láske zrodila pod krížom. Vy-
počuj ma ty, ktorý ma miluješ a žiješ 
i kraľuješ po všetky veky vekov. Amen. 

 



   POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI 
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„Spoločné dobro manželov: láska, ver-
nosť, česť, trvanie ich zväzku až do smrti, 
teda, po všetky dni života'“ (List rodinám, 
10). 

Koľko ráz manželia „spoločenstvo do-
bier“ chápu ako spoločný majetok. Koľko 
ráz sa kvôli tomu hádajú, súdia, handr-

kujú. Neraz sú do týchto sporov o peniaze 
a majetok zatiahnuté celé rodiny!  

Ale dobro, o ktorom píše pápež, sa 
nedá získať za peniaze, nemôže vzniknúť 
inak, než spoločným veľkým úsilím a ná-
mahou, bojom so sebou samým, jednodu-
cho... snahou o svätosť. 

Každý človek môže byť svätý, práve s 
týmto zámerom ho Boh Stvoriteľ povolal k 
životu… A manželstvo má byť zväzkom 
vzájomnej pomoci na ceste k svätosti. Ko-
niec koncov preto sú manželmi. Sľúbili si, 
že budú uskutočňovať tento plán. Roz-
hodli sa, že sa budú milovať až do smrti, 
zachovajú si vzájomnú vernosť a vytrvajú 
spolu až do smrti. Bolo to ich slobodné 
rozhodnutie. Na kňazovu otázku odpove-
dali jasne: „Chcem.“ 

Ochota vyjadrená vo chvíli uzavretia 
manželského zväzku sa nerozmnožuje sa-
močinne, potrebuje ustavičné „chcem“ 

opakované deň za dňom so stále 
hlbším vedomím.  

Podarujte si čas - buďte spolu, 
rozprávajte sa, prejavujte si než-
nosť gestami, hovorte o sebe, zau-
jímajte sa o to, čo sa partnerovi 
prihodilo, čo si myslí, čo cíti, čo 
prežíva, prečo reaguje tak či inak. 
Prihovárajte sa jeden druhému 
slovami aj hlbokým pohľadom, 
spoločným tichým bytím aj srdeč-
ným pritúlením tiel, ktoré si na-
vzájom patria a sú schopné vyjad-
rovať lásku, ak sa to naučili. Ob-
darujte sa navzájom nežnosťou!  

Dar času a dar vďačnosti. Tre-
ba si prejavovať vzájomnú vďač-
nosť za veľký dar partnerovej oso-
by, za dar spoločného života a vzá-
jomnú odovzdanosť. Manželská 
láska je najväčším darom a záro-
veň najťažšou ľudskou úlohou. 
Vyžaduje si veľkú námahu a po-
trebuje pomoc milosti.  

Svätý Otec jednoducho prosí o po-
moc. Koľko ráz sa modlil spolu s ľuďmi a 
za ľudí:  

„Matka krásnej lásky, oroduj za nás,“ 
pomáhaj nám pretože my sami tento po-
klad nedokážeme vytvoriť.  

Musíme si uvedomiť, že manželstvo je 
úloha a nie „osud“, ktorý spadol na člove-
ka. Veľmi často ľudia nazývajú svoje ne-
dostatky a zanedbania pri vytváraní lásky 
osudom. „Postretol ma zlý osud.“ A ja na 
to často odpovedám: „To nie je osud, ale 
dôsledky tvojich činov alebo zanedbaní. 
Je to vaše spoločné dielo a na vás záleží, 
či budete šťastní vy aj vaše deti.“ Samo-
zrejme, sú osudové udalosti, ktoré postih-
nú človeka, ale ak je ich vzájomný vzťah 
obšťastňujúci, spolu ľahšie znesú všetko, 
čo ich stretne.  

Nie je dobre byť človeku samému, 
preto Boh stvoril manželstvo, aby im bolo 
spolu dobre. Manželstvo je pre šťastie, ale 
ako ľudia realizujú túto úlohu? 

 
 

Myšlienky sú vybrané z knihy: Rodi-
nám, aby boli silné v Bohu…, Wanda Pól-
tawska (SALI-FOTO, 2010). 

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU… 

...Podarujte si čas - buďte spolu, 

rozprávajte sa, prejavujte si nežnosť 

gestami, hovorte o sebe, zaujímajte sa 

o to, čo sa partnerovi prihodilo, čo si 

myslí, čo cíti, čo prežíva,                            

prečo reaguje tak či inak...  
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SVEDECTVO 

IDEM S TEBOU DOMOV 

Volám sa Matúš a mám 29 rokov. 

Mám detskú mozgovú obrnu, preto 
som od narodenia na vozíku. Môj prí-
beh cestovania do Medžugoria sa za-

čal v podstate už koncom januára toh-
to roka, kedy sme boli na jednom 
kresťanskom stretnutí. Tam sme do-

stali úlohu napísať zopár splniteľných 
a nesplniteľných snov. Všetky sme na-

písali na papier. Potom sme mali nie-
k toré  sny  v lož i ť  do  obálky 
a symbolicky si ich nechať ako tie, 

ktoré chceme, aby sa splnili tohto ro-
ku. Vedúci akcie potom povedal, že 
pre Pána Boha nič nie je 

nemožné a vie splniť aj 
nesplniteľný sen. Tak sa 

Števo, môj asistent, doz-
vedel o mojom nesplniteľ-
nom sne – ísť do Medžu-

goria. Ja som ho totiž bral 
tak, že pre mňa je to ne-

splniteľný sen a to z toho 
dôvodu, že som na vozíku 
a ťažko sa mi cestuje, ob-

zvlášť na také vzdialenos-
ti. 

Po nejakom čase pri-

šiel za mnou Števo 
a opýtal sa ma, či by som 

nechcel ísť s ním a jeho 
rodinou do Medžugoria. 
Jeho rodina chcela ísť do 

Medžugoria už minulý 
rok, no kvôli istým okol-

nostiam nemohli, a tak 
chceli pokus zopakovať tento rok. Ja 
som strašne chcel ísť do Medžugoria 

a zažiť tú atmosféru. Videl som to na 
DVD-čku a veľa som o tom počul, že 
je to milostivé miesto a že tam je veľa 

zázrakov a Božieho požehnania. Cítil 
som to ako také pozvanie od Panny 

Márie. 

Tak som mu povedal, že jasné, že 

chcem ísť. Bol som veľmi šťastný, že 
som mohol prežiť taký milostivý a po-

žehnaný čas. Vtedy, keď sme išli na 
miesto zjavenia – Podbrdo, pocítil som 
tam také veľké objatie, požehnanie 

a taký pokoj od Panny Márie. Bolo to 
niečo, ako keď vás niekto objíme, no 
nedá sa to slovami popísať. Pokoj 

v zmysle „Neboj sa, ja som s tebou aj 
s tým, čo práve prežívaš a kde sa na-
chádzaš.“ Od začiatku tejto púte som 
bol veľmi šťastný a pokojný. Silný bol 

pre mňa aj zážitok, keď sme sa modli-

li ruženec smerom hore na Podbrdo. 

Vtedy som počas cesty pociťoval úžas-
ný pokoj. Keď sme prišli dole, toto bo-

lo pre mňa veľmi silné – dostal som od 
kňaza sochu Panny Márie. Ja som to 
bral tak, akoby povedala: Idem 

s tebou domov. 
Matúš, Slovensko 

 



POZVANIE K MODLITBE ZA KŇAZOV 

Pozývame vás k vytvoreniu sedem členných modlitbových skupín, v ktorých 

sa spoločne budeme modliť za konkrétneho kňaza. Viac informácií na kontakte:  
Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Jesenského 26, 040 01 Košice,  
email: marta@maria.sk  

OZNAMY 

Pozývame vás na: 

Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine): 21.—26. 9. 2014 

(Kontakt: Ondrej Valent: e-mail: kristoftour@gmail.com; tel.: +421 255 567 969, +421 903 712 534) 
 

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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 Pôst – postiť sa môžete v ľubovoľný deň počas novény tak, ako nás k tomu 
pozýva Panna Mária, o chlebe a vode. Ak sa nemôžete postiť o chlebe a vode, 
môžete sa zriekať od toho, čo je pre vás najmilšie – (malé obety a zriekania s 

láskou). 
 

 Sv.omša – počas novény môžete niektorý deň obetovať sv. omšu na úmysly 
Panny Márie. 
 

ĎAKUJEME VÁM 
V modlitbe s Vami Svetlo Máriino 

Novéna na úmysly Panny Márie na Ukrajine 

Milí priatelia, 
 

pozývame Vás k nepretržitej modlitbovej 
i pôstnej novéne na úmysly Panny Márie 

na Ukrajine.  
 

Deviatnik začína                             

6.9.2014 – 14.9.2014. 
 

Modlitba – môžete si vybrať ľubovoľnú 
hodinu počas dňa a modliť sa sv. ruženec 
na úmysly Panny Márie (jeden za druhým). 

http://www.marianskecentrum.sk
Oksana
Typewritten Text
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Typewritten Text
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KTO SME?  
 

Svetlo Máriino je modlitbové spoločen-

stvo. V duchu evanjelia a posolstiev Pan-

ny 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 pomá-

hať pri obnove života viery v našich far-

nostiach.  

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám poďako-

vať, že robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto sa, deti 

moje, modlite a radujte so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa 

nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem, 

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

moje pozvanie.“ 25. 6. 2004 

Časopis vychádza od decembra 2004 každý mesiac 

potom, ako Panna Mária dá posolstvo 25-teho v me-
siaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza 
v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, v litovskom, lotyš-

skom, anglickom a nemeckom jazyku.  

Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“ sa spája-
me s modlitbovými skupinami v rôznych krajinách.  
Modlia sa s nami naši bratia a sestry na Slovensku, 
v Českej Republike, v Rusku, na Ukrajine, v Lit-
ve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Nemecku, Ru-
munsku, Indii, USA. 

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne stretávajú raz za 
týždeň. Spoločne sa modlia ruženec na úmysly Panny 

Márie, čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby blíž-
nych. Stretnutie zakončia zasvätením sa Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie.  

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v me-
siaci. 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.  

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

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 

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

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY: 

www.gospa.sk 

www.medjugorje.sk 
 

ČESKY: 

 www.medju.com 

 

RUSKY:  

www.medjugorje.ru 
 

UKRAJINSKY: 

www.gospa.com.ua  

LOTYŠSKY: 

www.medjugorje.lv 

 
LITOVSKY: 

www.medjugorje.lt 

 

ANGLICKY: 

www.medjugorje.net 

 
NEMECKY: 

www.medjugorje.de 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

ŽIVÉ VYSIELANIE  
VEČERNÉHO PROGRAMU  

[V ponuke vpravo nájdete ‘Live streaming‘. Po kliknutí na túto možnosť 
sa vám objaví v modrom rámčeku ‘Live streaming Medjugorje - smooth 
player‘. A po kliknutí na túto kolonku môžete spolu s nami sledovať večer-

ný modlitbový program z Medžugoria.]  

Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na       

účet:                             Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o. 

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

Časopis ‘Svetlo Máriino‘ v rôznych jazykoch môžete nájsť na www.gospa.sk v rubrike ČASOPIS. 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjad-
renia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu len 
ľudského svedectva. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri kopírovaní jednot-
livých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese: 
gospa3@gmail.com.  




