
"DDDDrahé deti! 

V tento radostný deň 
všetkých vás prinášam 
pred môjho Syna, Kráľa 
pokoja, aby vám dal 
svoj pokoj 
a požehnanie. Milé deti, 
o tento pokoj 
a požehnanie sa 
podeľte v láske 
s druhými. 
Ďakujem vám, že ste 
prijali moje pozvanie.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. decembra 2009  
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———————————–———–—————————————————— 

"DDDDrahé deti! 

Všetok tento čas, v ktorom mi Boh osobitným spôsobom 
dovoľuje, aby som bola s vami, vás chcem viesť cestou, 
ktorá vedie k Ježišovi a vašej spáse. Milé deti moje, iba 
v Bohu môžete nájsť spásu, a preto vás zvlášť v tento 
milostivý deň s malým Ježišom v náručí pozývam - 
dovoľte Ježišovi, aby sa narodil vo vašich srdciach. Iba 
s Ježišom v srdci môžete kráčať cestou spásy a večného 
života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

VÝROČNÉ POSOLSTVO PANNY MÁRIE  

vizinárovi  Jakovovi Čolo, 25. decembra 2009  
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Nebeský otec nám daruje nový rok. To, 
čo je nové, nás priťahuje, otvára nové 
možnosti. Narodením Pána sa všetko stalo 
novým! Ježiš s nami uzavrel novú zmluvu, 
dal nám nové prikázanie, hovoril nám o 
novom víne, o nových šatách, novom 
človeku... V nových veciach sa ukrýva 
očakávanie nádeje a otvorenosti. Ježišovým 
narodením sa začínajú nové dejiny. S Ním je 
všetko nové. 

Nebeská matka nám vo vianočnom 
posolstve hovorí: „V tento radostný deň vás 
všetkých prinášam pred môjho Syna, Kráľa 
pokoja, aby vám dal svoj pokoj a 
požehnanie.“  Dáva nám najvzácnejší dar zo 
všetkých darov - svojho Syna Ježiša. S 
radosťou nás vedie k Nemu a znovu nám 
opakuje, čo je cieľom jej príchodov k nám a 
zmyslom Vianoc – Ježišovo narodenie v 
našom srdci. Môžeme povedať, že túžbou 
Panny Márie je, aby sme Vianoce prežívali 
každý deň.  

Pozývajme Ježiša predovšetkým pri 
svätej omši, aby sa narodil v našich 
ťažkostiach, slabostiach, doráňaných 

vzťahoch, v 
pochybnostiach, v našich 
rodinách... 
Ak je nám ťažko a 
strácame silu, 
spomeňme si, že je s 
nami Emanuel a vtedy 
zvíťazíme.  
Panna Mária nás v 
priebehu 28-mich rokov 
svojich zjavení učí 
prežívať náš život 
s vedomím, že Boh je s 
nami! Ježiš sa narodil! 
Buďme vďační za to, že 
poznáme túto pravdu.  
Mária nás pozýva, aby 
sme sa s Ježišovým 
pokojom a požehnaním  

podelili v láske s druhými. Koľko je našich 
blížnych, ktorí nepoznajú cestu k pokoju, 
tápajú v temnote. Buďme zodpovední a 
pokračujme v misii, ktorú nám Panna Mária 
vo svojich posolstvách zveruje.  

Prežívajme Jej Vianočné posolstvo 
každý deň. 

 
Modlime sa: Nebeský Otče, Tvojmu 

Milosrdenstvu zverujeme uplynulý rok. 
Ďakujeme Ti za Tvoju lásku a dobrotu, v 
ktorej nám posielaš Kráľovnú pokoja, za 
každé Jej posolstvo a milosť. Tvojej 
otcovskej láske odovzdávame nový rok 
2010. 

Mária, Matka naša, prosíme ťa, pomáhaj 
nám žiť tvoje posolstvá, veď nás i naďalej 
cestou svätosti, ktorú si s nami začala. 
Tvojej materinskej ochrane zverujeme 
každého z nás, naše rodiny, modlitbové 
spoločenstvá, pápeža, cirkev, celý svet. 
Zasväcujeme sa Tvojmu Nepoškvrnenému 
Srdcu, chceme byť tvojím Svetlom, drahými 
deťmi, ktoré odpovedajú na Tvoje pozvania. 

 

Terézia Gažiová 

 

 

Drahí naši priatelia,  

ďakujeme Vám za vaše 

modlitby a obety  na úmysly 

Panny Márie. Prajeme Vám 

požehnaný  Nový rok 2010, 

nech nás  sprevádza Máriina 

nežná ochrana v každom dni. 

Zotrvávajme naďalej v Jej 

Srdci spojení navzájom 

modlitbou a láskou. 

Svetlo Mariino 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

Narodením 

Pána sa 

všetko 

stalo 

novým! 
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...V tejto vianočnej radosti chcem vás požehnať svojím 
požehnaním. Osobitným spôsobom, milé deti, dávam vám 

požehnanie malého Ježiša. Nech vás on naplní svojím 
pokojom. Dnes, milé deti, nemáte pokoj, a túžite po ňom. 
Preto vás so svojím synom Ježišom v tento deň vyzývam: 
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože bez modlitby 

nemáte ani radosť ani pokoj ani budúcnosť. Túžte po 
pokoji a hľadajte ho, a Boh je pravý pokoj... 25.12.1998 

...Dnes v deň milosti s 
malým Ježiškom v 
náručí vás zvlášť 
pozývam, aby ste 
otvorili vaše srdcia a 
začali sa modliť. Milé 
deti, proste Ježiša aby sa 

narodil v každom 
srdci a aby vládol 
vo vašich životoch. 
Proste Ho o milosť, 
aby ste vždy a v 
každom človeku 
mohli spoznať Jeho. 
Milé deti, proste si 
od Ježiša lásku, 
pretože iba s božou 
láskou môžete 
milovať Boha a 
všetkých ľudí. 
Všetkých vás nosím 

vo svojom srdci a dávam 
vám svoje materinské 
požehnanie... 25.12.2004 

...Aj dnes vám prinášam 
novorodeného Ježiša v 

náručí. On, ktorý je kráľ 
neba i zeme, on je váš 

pokoj. Nik vám, milé deti, 
nemôže dať pokoj, len on, 

ktorý je Kráľ pokoja. 
Preto sa mu pokloňte vo 

svojich srdciach, zvoľte si 
ho a budete mať radosť v 

ňom. On vás požehná 
svojím požehnaním 
pokoja... 25.12.2006 

...Aj dnes vás 
všetkých žehnám 
so svojím Synom 
Ježišom v náručí 
a prinášam vám 
toho, ktorý je Kráľ 

pokoja, aby vám 
daroval svoj 

pokoj... 25.12.2003 

...Aj dnes sa s vami radujem a prinášam vám malého 
Ježiša, aby vás požehnal. Pozývam vás, drahé deti, 

aby ste zjednotili svoj život s ním. Ježiš je Kráľ pokoja 
a len on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte. Ja som s 
vami a obetujem vás zvláštnym spôsobom Ježišovi, 

teraz, v tejto novej dobe, keď je potrebné rozhodnúť sa 
pre neho. Tento čas je časom milosti... 25.12.1995 

...Dnes sa radujem s vami a 
s vami sa modlím za pokoj: 
za pokoj vo vašich srdciach, 

za pokoj vo vašich 
rodinách, za pokoj vo 

vašich prianiach, za pokoj 
na celom svete. Nech vás 

dnes požehná Kráľ pokoja a 
daruje vám pokoj. Žehnám 
vás a nesiem každého z vás 

v srdci... 25.12.1994 
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H L A S   M E D Ž U G O R I A  

Kardinál Schönborn nar. 
1945 bol od 1975 – 1991 
profesorom dogmatiky a 
t e o l óg i e  k r es ťanského 
Východu vo Fribourgu 
(Švajčiarsko) a od 1987 - 
1992 bol tajomník redakcie 
v y d a v a t e ľ s t v a  n o v é h o 
Katechizmu Katolíckej Cirkvi. 
Od 1991 bol pomocným 
biskupom a od 1995 je 
Viedenským arcibiskupom. V 
roku 1998 bol vymenovaný za 
p r e d s e d u  B i s k u p s k e j 
k on f e r e nc i e  R a kús k a . 
Kardinál Schönborn je jeden z 
najuznávanejších odborníkov 
t e o l óg i e  k r es ťanského 
Východu, je tiež členom 
vatikánskej Kongregácie pre 
náuku viery. 

(www.medjugorje.hr) 

KARDINÁL SCHÖNBORN V MEDŽUGORIÍ   

V pondelok  28.12. pricestoval do Medžugoria na 
osobnú návštevu arcibiskup, kardinál dr. Christoph 
Schönborn. Strávil v Medžugorií niekoľko dní. 
Kardinál sa modlil na Podbrde, Križevci, viedol 
adoráciu v stredu večer a celebroval polnočnú svätú 
omšu 31.12.2009. Navštívil komunitu Cenakolo 
(jeden z domov komunity sa nachádza i v Rakúsku).  

Gospa, naša milovaná Matka Božia, 

 ďakujeme Ti za Tvoje Áno s vierou, za to, že si sa stala Matkou 
nášho Spasiteľa. 

Gospa, naša milovaná Matka Božia, 

 ďakujeme Ti, že si tu tak výnimočne a mocne blízko každého z nás. 

Gospa, naša milovaná Matka  Božia, 

 ďakujeme Ti za to že nie si ľahostajná k našim prosbám a staráš sa 
o každého z nás viac, ako naša pozemská matka.   

Gospa, ďakujeme Ti. 
 

(Modlitba Kardinála Schönborna na adorácii 30.12.2009 v Medžugorií)   



MMMODLITBYODLITBYODLITBY   ZAZAZA   KŇAZOVKŇAZOVKŇAZOV      

H L A S   M E D Ž U G O R I A  
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„Mojou radosťou je viesť kňazov ako Matka k veľkému cieľu 
svätosti. Chcem, aby boli horliví, aby milovali môjho Syna 

Ježiša, aby boli vždy verní evanjeliu. Musia byť v mojich rukách 
povolaní pre veľký plán Božieho milosrdenstva; ich 

prostredníctvom zachránim nesmierny počet duší. Budú mojou 
radosťou a najkrajšou korunou môjho Nepoškvrneného a 

Bolestného Srdca, ktoré chce byť stále prostriedkom spásy pre 
Cirkev a pre ľudstvo.“ /Panna Mária don Gobbimu, 24.8.1973/ 

Sv. Otec Benedikt XVI. vyhlásil Rok 
kňazov k 150. výročiu smrti sv. Jána 
Máriu Vianneya, farára z Arsu. Otvoril 
ho 19. júna 2009 na sviatok Najsv. 
Srdca Ježišovho, ktorý bol aj svetovým 
dňom modlitieb za posväcovanie 
kňazov. Tento rok má napomáhať, aby 
predovšetkým kňazi, ako aj celý Boží 
ľud, znovuobjavili, znovuoživili a 
nanovo si uvedomili, že sviatostné 
kňazstvo je mimoriadny a 
nenahraditeľný dar. Rok kňazov bude 
trvať do 19. júna 2010. Benedikt XVI. 
zvolil pre tento rok tému: „Vernosť 
Krista, vernosť kňaza“. 

Ján Mária Vianney. Farár z Arsu bol 
mimoriadne pokorný, no bol si vedomý 
toho, že ako kňaz je pre ľudí nesmiernym 

darom: „Dobrý pastier, pastier podľa 
Božieho Srdca, je najväčším pokladom, 
ktorý môže dobrý Boh dať farnosti a 
jedným z najcennejších darov Božieho 
milosrdenstva“. O kňazstve hovorieval 
tak, akoby nedokázal pochopiť veľkosť 
daru a úlohy, ktorá je zverená ľudskej 
bytosti: „Ó, aký je kňaz veľký!...“ 

Všetci túžime mať vo svojich farnostiach 
dobrých pastierov, ale dobrý kňaz je dar 
Ježišovho srdca a o tento dar musíme 
prosiť. Preto Vás pozývame  zapojiť sa 
k nepretržitým modlitbám za kňazov 
vytváraním 7-členných modlitbových 
skupín, kde si každá skupina berie do 
modlitieb konkrétneho kňaza. Každý člen 
si vyberie jeden deň v týždni a tak 
modlitby /aj obety/ pokračujú stále. 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 2.1.2010.    

V tento mesiac sa modlime  

ZA POKOJ V NAŠICH SRDCIACH. 

Prosme o to, aby zavládol pokoj medzi Bohom a 
človekom a medzi ľuďmi navzájom. 
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Pre tých, ktorí sa chcú zapojiť do týchto 
nepretržitých modlitieb, na požiadanie pošleme 
obrázky s krátkou modlitbou za kňaza 
a s vyznačeným dňom, v ktorom sa v skupine 
modlím. 

Ďalšie pokyny k týmto modlitbám: 
 

1. Evidujeme jednu kontaktnú adresu na sedem 
veriacich a meno kňaza, za ktorého sa modlia. 

2. Novovytvorenú skupinu môžete nahlásiť na 
adrese: INSPM, Jesenského 26, 040 01 Košice 
alebo i-meilom: marta@maria.sk 

3. Predsavzatie neviaže pod hriechom, kedykoľvek 
možno ukončiť záväzok, ale prosíme nahlásiť to 
kontaktnej osobe, aby sa mohla zabezpečiť 
náhrada. 

4. Nemusí sa o tom hovoriť tomu, za koho sa 
modlíme 

 
Ako každý rok uvádzame stručnú štatistiku tých, 

ktorí sa zapojili do našej modlitbovej akcie za kňazov. 
 

Prehľad o modlitbách:Čiastočný výpis - len počty 

sedemčlenných spoločenstiev (stav k 1.1.2010): 

Podľa  členenia diecéz: 
 
Bratislava .......................269 
Trnava ............................153 
Nitra ...............................224 
Žilina...............................484 
Banská Bystrica..............163 
Spiš ................................304 
Košice ............................949 
Rožňava .........................120 
Zahraničné..........................9 
====================== 
Spolu: .......................... 2675 
======================== 
.  
Priateľu, ktorý čítaš tieto riadky, pripoj 

sa k nášmu spoločenstvu modliacemu sa za 
kňazov!  

 
Všetkým, ktorí sa modlia za kňazov, 

ďakujeme za ich obetu a vyprosujeme 
požehnanie a vytrvalosť v modlitbe aj v 
ďalšom roku. 

 
Veríme, že túto výzvu prijme čo najväčší 

počet nás laikov, aby rok kňazov bol 
skutočne požehnaním pre celú cirkev. 

´ 
Marta Uchalová 

Oproti roku 
2008 sme 
zaevidovali 
o 1246  
členov viac 
v našej 
databáze, 
t.j. počet 
skupín 
narástol 
o 178. 

 
Úplné odpustky  
 
môžu získať všetci veriaci, ktorí skutočne 
ľutujú svoje hriechy, pokiaľ sa vyznali zo 
svojich hriechov vo sviatosti zmierenia a 
pomodlili sa na úmysel Svätého Otca, a ktorí 
sa v kostole či v kaplnke zbožne zúčastnia na 
svätej omši a obetujú za kňazov modlitby – tiež 
akýkoľvek dobrý skutok urobený v ten deň – 
aby ich posvätil a pretvoril podľa svojho Srdca.  
 
Odpustky sa viažu na nasledujúce dni:  
 
• v deň začatia a ukončenia Roku kňazov 

• v deň 150. výročia smrti svätého Jána 
Márie Vianneya (4. augusta) 

• na prvý štvrtok v mesiaci 

• v iný deň stanovený miestnymi ordinármi 
na úžitok veriacich (v Spišskej diecéze je za 
takýto deň ustanovený každý prvý piatok) 

Odpustky v Roku kňazov  
 

(19. jún 2009 – 19. jún 2010) 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  



 
„Drahé deti! Deň čo deň som vás 

pozývala na obnovu a na modlitbu vo 
farnosti, ale nedbáte na to. Dnes vás 
pozývam posledný raz. Teraz je obdobie 
pôstu a vy ako farnosť môžete v tomto 
pôstnom období prijať z lásky moje 
pozvanie. Ak to neurobíte, nebudem vám 
viac dávať posolstvá. Boh mi to dovoľuje. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ (21. február 1985) 

 

Ten, kto miluje, je tvorivý, 
zaneprázdnený, oduševnený a neúnavný. 
Pretože láska je sama o sebe silou v človeku, 
ktorý miluje, voči človeku ktorého miluje. 
Tvorivosť lásky je pripodobňovanie sa toho, 
ktorý miluje, tomu, koho miluje. Láska je 
živá  a odvážna. Prijíma situáciu takú, aká je 
a snaží sa pohnúť milovaného k rastu 
a náprave, aby ho vytrhla  z lenivosti, ktorá 
je  práve odporom voči láske. Preto ten, ktorý 
miluje, často trpí a je smutný, keď sa 
stretáva s odporom alebo nedostatočnou 

reakciou. Vtedy sa láska stáva i odvážnou. 
Môže sa stiahnuť, odísť, prerušiť dialóg, no 
nie preto, aby trestala, ale skôr aby pomohla 
otvoriť oči i srdce milovaného človeka.   

 Láska je vynaliezavá a využíva 
akýkoľvek čas i priestor, zvyky a situácie, 
aby pohla milovanou osobou.  

 Pôst je časom obnovy, časom obrátenia 
a návratu, časom prebudenia sa 
zo smrteľného  spánku k novému životu, 
novému životu prostredníctvom lásky. Čas 
pôstu začína v zime a končí na jar. Začína 
utrpením a končí slávnym zmŕtvychvstaním. 
Ak by sa milovaný ani vtedy nezobudil, láska 
môže umĺknuť, aby tak vytvorila nové 
podmienky pre dorozumievanie sa. Láska je 
neúnavná. Máme tu na mysli materinskú 
lásku. Koľkokrát matka zakáže niečo svojmu 
dieťaťu, len aby mu pomohla uvedomiť si jej 
lásku voči nemu.  

Panna Mária je zaneprázdnená 
a neúnavná, odvážna i vynaliezavá, pretože 
miluje. Prostredníctvom medžugorských 
udalostí pohla srdciami mnohých, ktorí teraz 
kráčajú cestou lásky, ktorou ich vedie. Ona 
sa z nich teší, ale trpezlivo čaká aj na tých, 
ktorí ju nepočúvajú. Pozýva všetkých, aby sa 
modlili a stali svedkami, aby sa napokon 
všetci zhromaždili v otcovom dome života 
i pokoja.  

„Mám však proti tebe to, že si zanechal 
svoju prvotnú lásku. Preto si spomeň, odkiaľ 
si padol, rob pokánie a konaj ako prv. Ak nie, 
prídem k tebe a pohnem tvoj svietnik z jeho 
miesta - ak nebudeš robiť pokánie.“ (Zj 2, 4-6) 
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Slavko Barbarič OFM 

„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Hybná sila lásky 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  
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DDDESATOROESATOROESATORO   BOŽÍCHBOŽÍCHBOŽÍCH   
PRIKÁZANÍPRIKÁZANÍPRIKÁZANÍ   –––   ÚVODÚVODÚVOD   

 
V novom roku k vám prichádzame s novou témou 

rozjímaní pre modlitbové skupiny. Tento rok sa budeme 
spoločne zamýšľať nad desatoro Božími prikázaniami.  

Zanechaním desiatich Božích prikázaní nám Boh nech-
cel dať zoznam pravidiel a nariadení, aby nám dokázal 
svoju autoritu a moc. Ponúkol nám v nich návod na šťastný 
a spokojný život a lásku, po čom túži každý z nás. Každé z 
prikázaní akoby chráni určitú oblasť nášho života ... 

Desatoru Božích prikázaní (alebo Dekalógu) pripisuje 
Cirkev prvoradú dôležitosť. V desatore Božích prikázaní 
zjavil Boh Izraelu základné pravidlá pre život, základné 
povinnosti voči Nemu samému a voči blížnym. Ježiš tieto 
prikázania nezrušil, ale práve on nás ich učí v plnosti žiť. 
Bohatý mladenec v evanjeliu sa pýta Ježiša: “Čo dobré 
mám robiť, aby som mal večný život? ...Ak chceš vojsť do 
života, zachovávaj prikázania.“ (Mt 19,16-17). 

Chceli by sme spoločne s Vami objavovať podstatu 
Božích prikázaní, lepšie im rozumieť a takto dokonalejšie 
nasledovať svojho Majstra, ktorý nám svojím životom 
najdokonalejšie ukázal napĺňanie zákona lásky k Bohu 
a k blížnemu, čo je podstatou desatora Božích prikázaní. 

Niektorí ľudia vnímajú desatoro Božích prikázaní ako 
niečo negatívne, niečo, čo obmedzuje život človeka, čo mu 
nedovoľuje slobodne žiť.  

Predstavme si diaľnicu, na ktorej neexistujú žiadne 
dopravné značky. Bolo by možné na tejto ceste jazdiť 
bezpečne? Myslím si, že nikto z nás si to nevie predstaviť. 
A takýmito značkami na našej životnej „diaľnici“ sú práve 
Božie prikázania.  

Ak na diaľnici stoja dopravné značky, ale vodiči ich 
nepoznajú a nerozumejú im, ani v tomto prípade nebude 
jazda bezpečná. A keby dopravné značky síce existovali 
a šoféri by ich aj poznali, ale by ich nedodržiavali, opäť tu 
bude problém ohrozenia vlastného života i života blížnych. 

Dodržiavanie desatora Božích prikázaní je pravidlo 
nášho šťastného života v Bohu. Sú pre nás akoby 
dopravnými značkami na ceste svätosti a obrátenia k 
večnému životu. 

 Aby sme lepšie porozumeli týmto „značkám“ na našej 
ceste do večnosti, budeme sa v tento rok každý mesiac 
zamýšľať nad jedným z Božích prikázaní a takto spoločne 
odkrývať tajomstvo Božej lásky k nám. 

Jana Kutníková 

Desatoro božích prikázaní v Biblii a Katechizme katolíckej 
cirkvi: 
 

• Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC): články 2052-2557 
• Exodus 20, 1-17 
• Deuteronomium 5, 6-22 

 

 

Otázky k zamysleniu a diskusii 
 

1. Rozjímavým spôsobom si prečítajte Exodus 20, 1-17. 
Naozaj poznám všetky Božie prikázania?  

2. Je pre mňa desatoro iba zoznam príkazov a zákazov, alebo 
ich vnímam ako prejav lásky Boha voči mne, ktorý mi cez 
ne ponúka návod na šťastný a spokojný život? 

3. Ako sa mi darí v mojom osobnom živote tieto prikázania 
žiť? 

4. S ktorým prikázaním mám ja osobne najväčší problém? 
Chcem v tomto roku v tejto oblasti niečo zlepšiť? Ako 
konkrétne? 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  



Časopis „Hlas Medžugoria“ je pozvaním pre všetkých, ktorí sa chcú modliť na úmysly Kráľovnej 
pokoja a za uskutočnenie Jej plánov. Svedectvom svojho života chceme byť Máriiným svetlom pre tento 
svet, šíriť pokoj. Ona nám povedala 25. 6. 2004:  „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.“ 

Náš malý časopis vychádza každý mesiac od decembra 2004 po tom, ako Panna Mária dá posolstvo 
25-teho v mesiaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza v ruštine, slovenčine, angličtine, nemčine, 
v litovskom a lotyšskom jazyku. Prostredníctvom časopisu Hlas Medžugoria sa spájame s  modlitbovými 
skupinami v krajinách východu. Modlia sa s nami naši bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine, 
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Kazachstane, Tadžikistane, Pakistane, USA, Nemecku, 
na Slovensku a v Česku. 

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa dohody členov, najčastejšie raz za týždeň. Stretajú sa 
v  rodinách alebo v kostoloch. Stretnutia sú jednoduché a pozostávajú z modlitby ruženca, rozjímania nad 
Božím Slovom a posolstvom, zdieľania, modlitby na úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, zasvätenia sa 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

 

Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá: 

• modliť sa tri ružence denne 

• postiť sa v stredu a v piatok 

• spovedať sa každý mesiac 

• zúčastniť sa na svätej omši, často prijímať, adorovať 

• modliť sa za kňazov a zodpovedných v cirkvi 

• stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa, podľa dohody členov 

Duchovne  sa spájame v modlitbe v prvú sobotu v mesiaci. Kde je to možné, členovia v ten deň 
organizujú modlitbové stretnutie, modlia sa tri ružence, slávia svätú omšu, adoráciu, prečítajú 
rozjímanie z časopisu. Počas celého mesiaca sa modlíme na úmysel, ktorý sa nachádza v časopise. 

KONTAKTY 

Rusko Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 
              (pre Oľgu) 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  
knyazev@anrb.ru 

Ukrajina Duda Miroslav tel:    00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua 

Litva Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 i.kondratiene@vdtat.lt, 
mirija3@gmail.com 

Lotyšsko Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855 

               003719139702 

zinaida@eriga.lv 

Moldavsko Vladimír Nadkrenicinii   nadkrenicinii@mail.ru 

Pakistan Feroze Nadeem tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 

Slovensko Marta Uchalová tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 

Česká Rep. Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medžugorie Terézia Gažiová tel.fax:   0038763322042 terezia.gaziova@tel.net.ba 

www.gospa.sk; www.medjugorje.ru 
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