
„DDDDrahé deti! 

Dnes som s vami a všetkých vás žehnám svojím  

materinským požehnaním pokoja a povzbudzujem vás, 
aby ste ešte väčšmi prežívali 
svoj život viery, pretože ste 
ešte slabí a nie ste pokorní. 
Povzbudzujem vás, milé deti, 
aby ste menej rozprávali a 
viac pracovali na svojom 
osobnom obrátení, aby vaše 
svedectvo prinášalo plody. 
Nech sa váš život stane 
ustavičnou modlitbou.  

Ďakujem vám, že ste  

prijali moje pozvanie.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. septembra 2010  MODLITBOVÝ  
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Drahí priatelia! 
Mesiac október je mesiacom úcty k Panne Márii. 
Cirkev nám ponúka tento čas, aby sme sa viac 
priblížili k Máriinmu Srdcu a ukryli sa pod jej 
materinský plášť.  

Viac o zasvätení Nepoškvrenému Srdcu Panny Márie 
sa dočítate na str. 10-11. Tiež vám ponúkame 
možnosť vypočuť si nahrávku biskupa Hnilicu, ktorá 
sa týka úcty k Panne Márii. Nájdete ju tu. 
(http://www.gospa.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=61) 

MESIAC OKTÓBER - MESIAC PANNY MÁRIE 



S T R A N A  2  

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Čítajúc a počúvajúc srdcom 
slová tohto posolstva Panny 
Márie cítime, ako sme veľakrát 
počuli podobné slová, s ktorými 
sa k nám ako Matka obracia. 
Opakovaním posolstiev  nás chce 
Panna Mária povzbudiť k viere, 
aby sme si všimli a spoznali jej 
prítomnosť s nami a medzi nami. 
Toľkokrát v jej slovách počujeme 
slovo „dnes“. Boh je s nami 
prostredníctvom Panny Márie 
v každú chvíľu nášho života. 
Každá chvíľa je znakom Jeho 
prítomnosti, blízkosti a lásky. 
Každá chvíľa tvojho života je 

chvíľou stretnutia s Bohom, 
ktorý ťa miluje. Svätý Pavol 
hovorí: „Lebo v ňom žijeme, 
hýbeme sa a sme.“ (Sk 17, 28) 

Od Boha dostávame nie len  dar 
existencie, ale tiež dar dýchania, 
jedla, priateľstva, dar každej 
životnej chvíle. V našom živote je 
všetko milosť, pretože Pán nám 
neustále a vždy ponúka šancu. 
Preto je nesmierne dôležité uveriť 
v Božiu blízkosť a prítomnosť, 
ktorá nás neprestajne sprevádza. 
Žalmista to vyjadril slovami: 
“Kam môžem ujsť pred tvojím 
duchom a kam utiecť pred tvojou 
tvárou?“ (Ž 139,7) 

Božia prítomnosť nás nestraší 
a ani nás nechce ohrozovať, ale 
materinskými slovami nás pozýva 
na cestu svätosti a obrátenia. 
Preto nám Panna Mária hovorí: 
„...Povzbudzujem vás, aby ste 
ešte viac prežívali svoj život 
viery.“ Viera je odraz nášho 
vzťahu s Bohom. Viera je proces,  
ktorý podlieha neustálym 
zmenám. Tento proces sa odvíja 
z Božej iniciatívy ako odpoveď 
človeka na jeho dôveru v Boha. 
Boh v našom živote viery dopúšťa 
i pokušenia. Pomocou ťažkých 
situácií a skúseností úplnej 
bezmocnosti sa prehlbuje naša 
odovzdanosť a priľnutie k Pánovi. 
Vieru a svoj život viery 
potrebujeme neustále rozvíjať 
skrze ustavičný proces obrátenia. 

Proces obrátenia nás má 
priviesť k radikalizmu evanjelia, 
ku ktorému nás pozýva 

PRACUJTE NA SVOJOM OSOBNOM 
OBRÁTENÍ 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

Každá 

chvíľa 

tvojho 

života je 

chvíľou 

stretnutia 

s Bohom, 

ktorý ťa 

miluje. 
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H L A S   M E D Ž U G O R I A  

v o  s v o j i c h  z j a v e n i a c h 
a posolstvách Panna Mária. Jej 
posols tvá  sú evanje l iovo 
radikálne a náročné, pretože chce 
to, čo je pre nás najlepšie. 
O pa k om  r a d i ka l i zm u  j e 
kompromis. Boh od nás skrze 
Pannu Máriu žiada všetko, 
pretože nám daroval všetko, 
samého seba.  

Existuje úzke prepojenie 
medzi vierou a modlitbou ale 
takisto i medzi pokorou a vierou. 
Tajomstvo našej modlitby je hlad 
po Bohu. I vtedy, keď pociťujeme 
nechuť k modlitbe, keď nám 
modlitba „nejde od ruky“, možno 
sú práve toto chvíle, ktoré nám 
Boh dáva, aby sme sa naučili 
skutočne modliť. 

Naša pravda pred Bohom je 
pokora. My všetci sme úbohí 
ľudia pred bohatým Bohom, 
ktorý nás chce obohatiť sebou 
samým. 

Nech  Panna Mária, ktorá 
i dnes chce v našich dušiach 
porodiť duchovným spôsobom 
Boha, nás vedie k svojmu Synovi 
a nášmu Spasiteľovi, Ježišovi 
Kristovi. 

Modlitba: Panna Mária, 
Matka, ty, ktorá nám i dnes 
vo svojom posolstve opakuješ 
slová, že si s nami a že si tu 
pre nás, vypros nám milosť, 
aby sme srdcom a celým 
svojim bytím počuli tvoje slová. 
Ó, Matka, svojím príhovorom 
nám vypros, aby sme sa 
o d h o d l a l i  a  r o z h o d l i 
pre radikálnosť evanjelia a nie 
pre polovičatosť a vlažnosť. 
Nech sa i naše srdcia rozpália 
láskou k Bohu a aby sme sa 
stávali zo dňa na deň čoraz 
viac Boží skrze tvoje ruky 
a tvoje Nepoškvrnené Srdce, 
ktoré verilo svojmu Pánovi 
dokonca. Ďakujeme ti, Matka, 
z a  s l o v á ,  k to r é  n ás 
povzbudzujú, že si s nami a že 
nás neopúšťaš. Vypros nám 
i všetkým tým, ktorí sa 
nachádzajú v duchovnej tme, 
aby začali vidieť a srdcom 
prijali tvoje slová, ktoré nás 
vedú k Ježišovi Kristovi, 
nášmu Pánovi. Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 2.10. 2010.    

V tento mesiac sa budeme modliť  

za DAR VIERY A POKORNÉHO SLÚŽENIA.  

Proces 

obrátenia 

nás má 

priviesť 

k radika-

lizmu 

evanjelia  

... 
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DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

Najlepší priateľ upozorní svojho 
priateľa, ak niečo nerobí správne 
skôr, než sa to dozvie jeho 
nepriateľ. Rozmýšľam dnes nad 
úprimnými slovami napomenutia 
Panny Márie: “Ešte viac prežívajte 
svoj život viery, pretože ste ešte 
slabí a nie ste pokorní“. Vizionárka 
Marija Pavlovič hovorí, “Keď k nám 
Panna Mária prichádza, robí to 
s takou pokorou, akoby som ja bola 
Kráľovná a ona tá, ktorá prichádza 
slúžiť.“ 

Začíname mesiac október, ktorý 
je výnimočne zasvätený Panne 
Márii. Koľko milostí môžeme na Jej 

príhovor prijať 
v tento mesiac, 
ktorí patrí jej - 
Kráľovnej ruženca. 

Mária je náš vzor 
p o k o r y .  K e ď 
povedala Bohu 
svoje „ÁNO“, nikto 
j u  n e p o č u l , 
nikto o tom 
nevedel, nikto ju 
nevidel. Jej súhlas 
k darovaniu sa 
odznel v skrytosti. 
Učme sa od nej, 
žime s Máriou 

zvlášť tento mesiac v jednoduchosti, 
skrytosti, ochotne pomáhajme 
druhým. 

Modlime sa ruženec srdcom. 
Veľa ľudí čaká a my musíme 
odpovedať. V modlitbe s Máriou 
prevezmime na seba potreby celého 
sveta a prinášajme ich pred 
nebeský trón. Všetko očakávajme 
od našej Kráľovnej, ona je s nami. 
Naučí nás byť pokornými, žiť slovo 

života. Kým sa modlíme ruženec, 
Ona nás v skrytosti nanovo rodí 
svojou láskou, aby sme mohli žiť 
tak, ako si to želá Ježiš.  

S Ňou sa učíme povedať: „Hľa, 
Pane, tu som, aby som ti slúžila“. 
Mária nebola iba ochotná slúžiť, 
ona celý čas slúžila i dodnes slúži. 
Nezostávajme iba pri túžbach, ale 
konkrétnymi dobrými skutkami 
nap ĺňa jme  naše  dn i .  Ako 
hovorievala sv. Terezka Ježiškova, 
snažme sa robiť malé veci s veľkou 
láskou. To, čo sa nám zdá 
bezvýznamné, bezcenné, sa skrze 
našu lásku stáva cenným. Naša 
láska a ochota slúžiť Pánovi dáva 
všetkému hodnotu večnosti. 

Všetko veľké, čo obdivujeme 
v živote svätých, sa začalo 
na kolenách. Mária nás i dnes volá 
„Nech váš život bude neprestajná 
modl i tba“.  Ak sa modlíme, 
budujeme svoju večnosť na skale; 
ak sa nemodlíme, staviame dom 
na piesku. Budujme v tichosti, 
skrytosti s Máriou na kolenách 
nebeské kráľovstvo na zemi. 

Modlime sa: Pane, prosíme Ťa 
o dar pevnej viery. Ako tvoji učeníci 
voláme spoločne s Máriou: “Pane, 
verím, pomôž mojej nevere“. Sme 
slabí,  nie sme pokorní; prosíme ťa, 
Mária, uč nás v tento mesiac pokore, 
uč nás slúžiť v skrytosti. I dnes sa, 
Már ia,  ukrývame v  tvo jom 
Nepoškvrnenom srdci, ďakujeme ti 
za tvoje úprimné napomenutia. 
Zasväcujeme ti tento mesiac, chceme 
ho prežívať  v tvojej škole pokory 
a slúženia. Amen. 

Terézia Gažiová 

Mária je 

náš vzor 

pokory.  
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...Milé deti, vaša viera je malá a ani si neuvedomujete, nakoľko preto nie ste 
schopní prosiť Boha o dar viery. Preto som s vami, aby som vám, milé deti, 

pomohla pochopiť moje posolstvá a aby ste ich uviedli do života. Modlite sa, 
modlite sa, modlite sa a len vierou a prostredníctvom modlitby nájde vaša 

duša pokoj a svet radosť, že bude s Bohom...  25. august 2002 

 
...Moje materinské 

srdce túži po tom, aby 
vaše srdce bolo 

otvorené, aby mu 
mohlo povedať: „Ver!“ 
Deti moje, viera je to 

jediné, čo vám 
v životných skúškach 

dá silu. Ona vám 
obnoví dušu a otvorí 
cesty nádeje. Ja som 

s vami. 
Zhromažďujem vás 
okolo seba, pretože 
vám chcem pomôcť, 

aby ste vy mohli 
pomáhať svojim 

blížnym v odkrývaní 
viery, jedinej životnej 

radosti a šťastia...   
2. október 2008 

...Dnes vás pozývam, aby ste sa stali mojimi svedkami 
tým, že budete žiť vieru svojich otcov. Milé deti, hľadáte 

znamenia a posolstvá a nevidíte, že vás Boh vyzýva 
v každom rannom východe slnka na obrátenie a 

navrátenie sa na cestu pravdy a spásy. Veľa rozprávate, 
milé deti, ale málo robíte pre svoje obrátenie. Preto sa 

obráťte a začnite žiť moje posolstvá, nie slovami, ale 
životom a tak, milé deti, budete mať silu rozhodnúť sa 

pre skutočné obrátenie srdca...  25. september 1998  

...Milé deti, aj dnes vás pozývam, aby ste sa 
radovali a boli radostnými kresťanmi, 

zodpovední a uvedomelí, že vás Boh povolal, 
aby ste zvláštnym spôsobom boli radostne 

otvorenou náručou voči tým, ktorí neveria, aby 
podľa príkladu vášho života dosiahli vieru a 

lásku k Bohu... 25. november 1997 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

...Cesta, ktorou 
vás ja vediem 

k Bohu, je ťažká 
ale vytrvajte a 

na konci sa 
budeme všetci 

radovať v Bohu. 
Preto, deti moje, 
neprestaňte sa 

modliť za dar viery. 
Iba skrze vieru 

Božie slovo bude 
svetlom v tejto tme, 

ktorá vás chce 
obklopiť... 

2. október 2007  
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H L A S   M E D Ž U G O R I A  

 „Drahé deti! Všetko má svoj čas. Dnes 
vás pozývam, aby ste začali pracovať 
na svojich srdciach. Teraz sa skončili 
všetky poľné práce: viete si nájsť čas 
na čistenie aj tých najzanedbanejších 
priestorov, ale srdce ponecháte bokom. 
Pracujte viac a očistite si s láskou 
každú časť svojho srdca. Ďakujem vám, 
že ste prijali moje pozvanie.“ (17. október 
1985) 

Človek musí rásť, rozvíjať sa a dozrievať. 
Ak sa to nedeje, človek je mŕtvy. A ako 
človek musí rásť a rozvíjať sa telesne, tak 
isto platia zákony aj pre jeho duševný 
i duchovný rozvoj. Žiaľ, často tento duševný 
a duchovný rozvoj nesprevádza ten telesný. 
V dnešnom svete a poradí hodnôt, ktoré svet 
vyznáva, sa stále viac stáva, že človek 
zanedbáva svoj duševný a duchovný rozvoj a 
stará sa len o telesné a materiálne. Preto 
stále viac stretávame ľudí, ktorí ak duševne 
a duchovne nezomreli, sú zakrpatení, 
nezrelí. Čím viac ľudia majú, tým viac sú 
v nebezpečenstve toho, že zabudnú na svoj 
duchovný rozvoj. Pravé šťastie je vtedy, keď 
ľudia dobré majetkové požehnanie príjmu 
ako základ pre svoj duchovný a duševný 
rast. Keď tomu nie je tak, prichádzajú 
ľudské nebezpečenstvá všetkých druhov. 
Ľudia sa stanú neschopnými pre duchovné 
hodnoty, a tým ničia svoju ľudskú tvár.  

Mária ako Matka a Učiteľka pozýva, aby 
sme nestratili rovnováhu, ktorú tak veľmi 
potrebujeme. Preto aj hovorí, aby sme 
duchovne pracovali na svojich srdciach, ako 
sa pracuje na poli; ak chceme, aby pole 
prinieslo úrodu, musíme dôkladne pracovať. 
Neobrobená pôda je hrobom každého, ba 
i toho najlepšieho semienka. Tak je to i 
so srdcom. Potrebujeme dôkladne bojovať, 

vytrhnúť každý zlý koreň sebectva, pýchy a 
lenivosti. Rovnako aj zlý koreň každého 
zlého návyku. Zvlášť je potrebné očistiť 
srdce od pút, ktoré nás viažu k tomuto 
svetu a robia nás jeho otrokmi. Ide teda 
o základnú a dlhotrvajúcu, t.j. každodennú 
prácu. Kto takto nepracuje, nie je otvorený 
Duchu, ani sa v ňom nemôžu zakoreniť a 
rásť dary Ducha. Túto prácu treba 
vykonávať s láskou. Bez lásky duchovné 
nasadenie nemôže byť úspešné. Preto 
výchova je podobná práci na poli: čistenie, 
plenie, obrezávanie, priväzovanie, 
postrekovanie, triedenie. Nie vždy je to 
ľahké. To, čo potrebujeme, je poznanie, 
čas, láska, skúsenosť, pochopenie, pomoc 
druhých ľudí! 

 „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. 
Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto 
seje pre svoje telo, z tela bude žať 
porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha 
bude žať večný život. Neúnavne konajme 
dobro, lebo ak neochabneme, budeme 
v pravom čase žať. Kým teda máme čas, 
robme dobre všetkým, ale najmä členom 
rodiny veriacich.“ (Gal 6, 7-10) 

Slavko Barbarič OFM 

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

Očisťovať srdce s láskou 
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„Nebudeš žiadostivo túžiť 
po manželke svojho blížneho“ 

 

Zdá sa, akoby sa v dnešnom svete stále 
viac vytrácal pravý význam tohto 
prikázania. Žiadostivosť a s ňou spojená 
nevera, sexuálne potešenie bez zodpo-
vednosti, to všetko akoby sa stávalo v našej 
spoločnosti normou, podľa ktorej treba žiť. 
Na prvý pohľad to všetko môže vyzerať 
veľmi lákavo. Následky takéhoto správania 
sa však majú veľmi nepriaznivý dopad 
na život nielen človeka samotného, ale i 
na život celej rodiny i spoločnosti. Bolestivé 
rozvody, deti vyrastajúce v neúplných 
rodinách, prostitúcia, pornografia, obcho-
dovanie s ľudským telom… K tomu sa ešte 
väčšinou pripájajú i rôzne iné závislosti – 
na alkohole, drogách, hracích automatoch, 
atď. Človek akoby strácal schopnosť 
skutočne milovať.  

Musíme si však uvedomiť, ako hovorí 
sestra Lucia z Fatimy, že: “aj keby sa celý 
svet ponoril do priepasti, Božie slovo 
naďalej opakuje: ´Nepožiadaš manželku 
svojho blížneho!´” (sestra Lucia). Hriech 
spáchaný proti tomuto prikázaniu je taký 
ťažký, že v Starom zákone sa trestal 
smrťou: “Kto bude súložiť s vydatou ženou, 
s manželkou svojho blížneho, tak 
cudzoložník ako cudzoložnica musia 
zomrieť.” (Lv 20, 10) a v inom úryvku: “Ak 
bude spať niekto so ženou iného, nech 
obaja zomrú, tak cudzoložník ako 
cudzoložnica” (Dt 22, 22)... Zákon 
občianskeho rozvodu, ktorý pripúšťajú 
mnohé krajiny, je v rozpore s Božím 
zákonom, ktorý stanovuje manželský 
zväzok za nerozlučný: “Čo teda Boh spojil, 
nech človek nerozlučuje” (Mt 19,6). Keď 
chcel svätý Pavol hovoriť o špecifických 
obmedzeniach zákona, prináša konkrétny 

príklad zväzku manžela a manželky, ktorý 
môže prerušiť len smrť jedného z nich: 
„Vydatú ženu viaže zákon len k žijúcemu 
mužovi, ak muž zomrie, je oslobodená 
od zákona muža. Kým teda žije muž, budú 
ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému 
mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená 
od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí 
inému mužovi“ (Rim 7, 2-3). 

Ten istý apoštol nám neskrýva strašný 
osud určený previnilcom: „Neviete, že 
nespravodliví nebudú dedičmi Božieho 
kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani 
modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani 
chlipníci, ani súložnici mužov, ani zlodeji, ani 
chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči 
nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1Kor 
5, 9-11).“ (sestra Lucia, Výzvy Fatimského 
posolstva) 

Dôverný vzťah medzi mužom a ženou bol 
narušený už v prvom páde žiadostivosťou 
našich prarodičov (Adama i Evy). 
Žiadostivosť vnáša neporiadok do mravných 
síl človeka. „Každý, kto na ženu hľadí 
žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom 
srdci.“ (Mt 5, 27-28)  

Žiadostivosť zabraňuje človeku skutočne 
milovať tým, že znižuje druhého človeka 
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       Modlitbové stretnutie  

SVEDECTVO       v Zarvanici 

1. Prečítajme si v spoločenstve alebo 
v rodine Ex 20, 17; Rim 7, 2-3.  

2. Spoločne rozjímajme nad nasledujúcim 
úryvkom „Blahoslavení čistého srdca, lebo 
oni uvidia Boha“ (Mt 5,8). 

3. Uvedomujem si, že moje telo i telo môjho 
blížneho je chrámom Ducha Svatého? 

Námety na zamyslenie a diskusiu: 

Zdroje: 

• Biblia: Ex 20, 17; Mt 5, 8; Mt 5, 28; 
Rim 7, 2-3; 1Kor 5, 9-11 ... 

• KKC 2514 - 2533 
• Výzvy Fatimského Posolstva - Sestra 

Lucie 
• Teológia tela, Jan Pavol II 

(muža, ženu) len na prostriedok 
uspokojenia vlastných túžob. So žiadosti-
vosťou nie sme schopní vnímať druhého 
človeka ako človeka stvoreného na Boží 
obraz,  ako jednotu duše a tela. 

Boj proti telesnej žiadostivosti vyžaduje 
očisťovanie srdca a cvičenie sa v umierne-
nosti. V tomto nám môže byť veľkou 
pomocou modlitba, pôst, Eucharistia, 
spoveď a čítanie Svätého písma. „Tým, čo 
majú ´čisté srdce´, je prisľúbené, že uvidia 
Boha z tváre do tváre a že mu budú 
podobní. „Blahoslavení čistého srdca, lebo 
oni uvidia Boha“ (Mt 5,8). Čistota srdca je 
predpokladom videnia Boha. Už teraz nás 

robí schopnými vidieť všetko z hľadiska 
Boha a prijímať druhého ako „blížneho“; 
dovoľuje nám vnímať ľudské telo, vlastné 
i telo blížneho, ako chrám Ducha Svätého, 
prejav Božej krásy.“ (KKC 2519) 

Čistota je cnosť a dar, ktorý môže 
dosiahnuť každý. Musí však byť 
zakorenená vo vôli, v samotnom základe 
chcenia a vedomého jednania človeka. 
Jedine čistota nám umožňuje milovať 
celým a nerozdeleným srdcom. Preto teda 
spoločne s Pannou Máriou prosme Pána 
o dar čistoty srdca, aby sme mohli zakúsiť 
opravdivú lásku. 

Jana Prudká 

3-4.septembra sa na Ukrajine, v Zarvanici, 
konalo II. modlitbové stretnutie “Vo svetle 
posolstiev Panny Márie z Medžugoria”. Už druhý 
rok sa v Zarvanici stretli priatelia Medžugoria, 
prichádzajúcich z rôznych častí Ukrajiny. Prišli 
všetci, čo chcú žiť posolstvá Panny Márie 
a prinášať Jej svetlo, lásku do sveta.  Mária, naša 
Matka, nás vedie svojimi posolstvami k svojmu 
synovi Ježišovi a hovorí: „Urobte všetko, čo vám 
povie.“ Mária, ako dobrá matka, sa pýta svojich detí 
– prosí nás, aby sme sa modlili každý deň všetky tri 
časti svätého ruženca, každý deň čítali Sväté písmo 
a žili podľa neho, čo najčastejšie prijímali Jej syna 
vo svätej Eucharistii, raz do mesiaca pristúpili ku 

sviatosti zmierenia a postili sa v stredu a piatok o 
chlebe a vode. 

Program v Zarvanici sa začal modlitbou 
radostného ruženca a pokračoval úvodným 
svedectvom Terézie Gažiovej. Jana Prudká hovorila 
o tom, ako povedala Bohu svoje “áno”, ako mu 
zasvätila svoj život. Jana pochádza z Českej 
republiky, patrí do modlitbovej skupiny “Svetlo 
Máriino”, štúdiá ukončila na Pedagogickej Fakulte 
Masarykovej univerzity v Brne. Púť do 
Medžugoria, na ktorej bola spolu s bratom počas 
Festivalu mládeže pred niekoľkými rokmi, ju veľmi 
oslovila. Vidiac tisícky mladých ľudí, ktorí sa 
modlia, spievajú, oslavujú Boha, Jana začala 

4. Premýšľal som niekedy, že čistota srdca 
je podmienkou pôsobenia Ducha Svätého? 
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rovno dve ponuky. Prvú – pracovať ako recepčná 
v prestížnom hoteli a druhú – v dome dôchodcov 
ako opatrovateľka starých a chorých ľudí.  V 
ľudskom ponímaní sa to môže zdať čudné, no 
v srdci pocítila, že má prijať druhú ponuku – bolo 
to volanie, ktoré nasledovala. Práca bola namáhavá, 
no Helena dostávala od starých ľudí za odmenu 
ohromnú radosť a teplo. Svoj život zasvätila službe 
týmto ľuďom, v súčasnosti sa venuje aj štúdiu 
Sociálnej práce. 

Po týchto svedectvách sme sa opäť všetci 
spojili v modlitbe bolestného ruženca. Nasledovali 
svedectvá domácich ľudí z Ukrajiny, ktorí sa 
so všetkými podelili o veľkú radosť, ktorú prežili 
vďaka prítomnosti Panny Márie v ich živote. Boli 
to Miroslava a Vasilij Slichko z Volovca, 
Zakarpatská oblasť. Obaja sú podnikatelia, ktorí 
počas pobytu v Medžugorí riešili záležitosti 
ohľadom svojho obchodu poctivo, opierajúc sa o 
Božiu ochranu. Potom nasledovali Oľga 
Lavrinenko a Oľga Maljuk, z Dneprodzerdizhiska, 
ktoré hovorili o tom, ako Panna Mária zmenila a 
uzdravila ich srdcia, keď na jar cestovali spolu so 
skupinou z východnej Ukrajiny do Medžugoria. 
Toto samo o sebe bolo zvláštne a oslavou Panny 
Márie, keďže sa vydali putovať tí, ktorí nikdy 
predtým nemali možnosť byť v Medžugorí ani na 
inom pútnickom mieste. 

Večer sme sa modlili tajomstvá slávnostného 
ruženca. Program končil adoráciou – poklonou pred 
vyloženou sviatosťou oltárnou z veľkej vďaky 
Ježišovi za celý tento deň, za toto nádherné 
stretnutie. Bolo veľmi ticho a pokojne,  všetci sme 
jednoducho oddychovali pri Ježišových nohách, 
naše srdcia boli otvorené Jeho sláve.  

 Ja ako účastníčka stretnutia som samozrejme 
vďačná Bohu za možnosť byť na tom mieste, 
modliť sa, radovať, stretať sa s ľuďmi, deliť sa o 
svoje pocity. Pre Ukrajinu je to obrovská milosť, 
ktorú si možno ešte plne neuvedomujeme. Som 
nesmierne vďačná Panne Márii, že ona, ako aj 
prisľúbila, urobila z Medžugoria nielen miesto 
modlitby, ale aj miesto stretnutia sŕdc. Myslím si, 
že mnohí budú so mnou súhlasiť, keď poviem, že 
ľudia, ktorí spolu boli v Medžugorí, sa stali 
spriaznenými dušami. Teda, dovidenia opäť 
v Zarvanici na III. Modlitbovom stretnutí. 

 
 Natalia Syrota, Ternopoľ 

rozmýšľať o tom, čo od nej Boh chce. Neskôr, 
po absolvovaní teologického štúdia na Medziná-
rodnom Teologickom Inštitúte v Rakúsku, Jana 
vo svojom srdci pocítila pozvanie byť misionárkou, 
rozprávať ľuďom v rôznych krajinách sveta o čistote 
a svätosti ľudského tela.   

Centrom modlitebného stretnutia bola Liturgia, 
ktorú slávil otec Dimitrij Kvich. Otec Dimitrij 
predstavil pútnikom ostatných kňazov slúžiacich 
svätú liturgiu a všetkým odovzdal pozdrav 
od miestneho biskupa Vasilija Semjenjuka. Otec 
Henryk Jaworski, rímskokatolícky kňaz mesta 
Nikolajevo, predniesol hlbokú kázeň na tému 
„Svadba v Káne Galilejskej”. „Urobte všetko, čo 
vám povie.” Počas kázne o. Henryk hovoril o tom, 
ako svoj život zasvätil službe ľuďom na Ukrajine (o. 
Henryk pochádza z Poľska). Po obedňajšej prestávke 
a modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva opäť 
zazneli svedectvá ľudí. Pútnik z Rakúska, Gottfried 
Prenner, inžinier architekt, hovoril o svojom 
hlbokom obrátení v Medžugorií. Teraz ako doktor 
teológie roznáša svetlo Panny Márie, Ježiša Krista, 
na Východ. Veľa cestuje po Rusku, Ukra-
jine,  Kazachstane a iných krajinách, hovorí svedec-
tvá, rozpráva o modlitebných skupinách, učí, ako 
ich  zakladať. 

Helena Stašaková – mladá žena zo Slovenska, 
svedčila o svojom živote. Keď išla prvýkrát 
do Medžugoria, bola nezamestnaná a chcela sa tam 
modliť za svoju prácu. Po návrate domov dostala 
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Zasvätenie sa  

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
...Drahé deti! Dnes vás všetkých 

pozývam, aby sa vaša modlitba stala 
modlitbou srdcom. Každý z vás nech si 

nájde čas na modlitbu... (25.4.1991) 
 
Pre lekára má srdce dôležité miesto, 

pretože bez neho niet života. 
Pre zamilovaného sa stáva symbolom 
lásky, spisovateľ doň načiera, aby sa 
vyjadril. Čo znamená srdce pre človeka 
veriaceho v Boha? Žalmista vo svätom 
písme hovorí: „Dúfajte v neho, ľudia, 
v každom čase, pred ním si srdce otvorte; 
Boh je naše útočište.“ (Žalm, 62, 9) Panna 
Mária v dnešných časoch vyzýva ako 
Matka svoje deti k obráteniu srdca, 
k modlitbe srdcom. Pozná dôležitosť srdca 
a sama nám ponúka svoje Nepoškvrnené 
Srdce. Vzťahuje sa k tomu, že bola 
sv. Annou počatá bez škvrny dedičného 
hriechu (dogma vyhlásená pápežom Piom 
IX, 1854). Ak Eva spáchala prvotný hriech, 
ktorý sa pre nás stáva dedičným, Mária, 
ako nová Eva, mala účasť na jeho odčinení 
v spojení so svojím synom Ježišom Kristom 
(Pius XII – encyklika Mediator Dei). Je 
zasľúbenou zemou, „v ktorej budú 
požehnané všetky pokolenia zeme“ (Gn 
12,3). 

 Predchádzajúce storočie bolo 
storočím nepokojov, vojen, ale tiež 
storočím, v ktorom nám Boh poslal v Márii 
osobitnú pomoc. Mária prichádza a vyzýva 
nás k obráteniu, k pokoju, ukazuje cestu 
k Ježišovi, Ján Pavol II. hovoril o kultúre 
smrti, ktorá vošla do dejín, no proti tomuto 
všetkému stojí Matka Božia. Jej zveril Boh 
vládu nad nebom i zemou, v nej má 
zaľúbenie ako v žiadnom inom stvorení. 
Ľudovít Mária Grignion vysvetľuje, že cez 
Pannu Máriu je cesta k Bohu najjedno-
duchšia a istejšia. Pretože mariánska úcta 
značí ochranu v Jej srdci, píše: „Mária, 

predivná a zázračná Panna, spojená 
s Duchom Svätým, môže konať mimo-
riadne a neobyčajné veci.“ (O pravej úcte k 
Panne Márii, 35) 

 V roku 1917 vo Fatime prostredníctvom 
zjavenia malým deťom sama Matka Božia 
hovorí, že Ježiš si praje, aby bola úcta k Jej 
Nepoškvrnenému Srdcu rozšírená do celé-
ho sveta. Panna Mária Lucii hovorí: 
„Povedz všetkým, ktorí počas piatich 
mesiacov v prvé soboty pristúpia k sv. 
spovedi, príjmu sv. prijímanie, pomodlia 
sa ruženec a aspoň 15 minút mi budú 
robiť spoločnosť rozjímajúc o ruženco-
vých tajomstvách s cieľom, aby ma 
potešili, sľubujem, že budem pri nich 
v hodine smrti so všetkými milosťami 
potrebnými pre večnú spásu ich duše.“ 
Počet mesiacov zdôvodňuje piatimi druhmi 
urážok a rúhaním sa proti jej Nepoškvrne-
nému Srdcu. Odčiňovanie urážok nielen 
voči Ježišovmu Najsvätejšiemu Srdcu, ale 
i voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
si Boh prial aj prostredníctvom modlitbo-
vých stretnutí. Cez Jej Srdce k Jeho 
Srdcu – aj tak by sa dalo chápať to veľké  
Božie Milosrdenstvo, ktoré nám Boh 
daroval cez Matku svojho Syna.  

V tejto Máriinej dobe aj pápež Ján Pavol 
II. zanecháva odkaz  pre celý svet, keď sám 
seba zveruje Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie, aby mohol byť celý jej - 
TOTUS TUUS. „Miloval som ju a vyhľadával 
od svojej mladosti a usiloval som sa dostať 
ju za nevestu, lebo som sa zamiloval do jej 
krásy“ (Múd 8,2), pápež prijíma slová Biblie 
za vlastné a 25.marca 1984 zasväcuje 
Márii celý svet.  

Panna Mária už vo Fatime žiadala, aby 
ľudia zasväcovali jej Srdcu seba, svoje 
rodiny, vyzývala na akt zasvätenia celých 
farností. Tak, ako ona dala Bohu „áno“, aj 
my odpovedajme na jej výzvy svojím „áno“. 
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nebeského dvora volím si ťa dnes 
za svoju Matku a Kráľovnú. V úplnej 
poddanosti a láske zverujem a zasvä-
cujem ti svoje telo a dušu, svoje vnútor-
né i vonkajšie dary, ako aj hodnotu 
svojich minulých, terajších i budúcich 
dobrých skutkov. Dávam ti úplné 
a neobmedzené  právo vládnuť nado 
mnou a nad všetkým, čo mi patrí, bez 
výnimky, podľa tvojej ľubovôle, 
na väčšiu Božiu slávu teraz 
i vo večnosti. (podľa sv. Ľudovíta Mária 
Grigniona z Montfortu): 

A nezabúdajme, ako hovorí sv. 
Maximilián Kolbe: „Láska k Nepoškvrnenej 
nespočíva len v úkone zasvätenia, aj keby 
bol vyslovený s veľkou vrúcnosťou, ale aj 
v znášaní mnohých protivenstiev a v neú-
navnej práci pre ňu.“ Buďme teda neú-
navní. Tak ako ona neúnavne buduje most 
na spojenie medzi Bohom a  nami, my 
budujme spojenie nasledovaním po tomto 
moste. 

Bibiana Kľačková 

Cieľom zasvätenia je mystická svadba, 
zväzok božského a ľudského, v Božom srdci 
skrze ľudské a Nepoškvrnené Srdce Panny 
Márie. Etymologický význam slova „zasvätiť“ 
z lat. znamená posvätiť odovzdaním Bohu. 
Zasvätením sa Nepoškvrnenému Máriinmu 
srdcu sa odovzdávame Máriinmu Srdcu 
(cez Máriu k Ježišovi) a stávame sa tak 
schopnými milovať božskou láskou.  

Naším súhlasom jej nechávame voľné 
ruky konať, odovzdávame a podriaďujeme 
sa Božej vôli. Všetko, čo nedokážeme uniesť 
sami, obetujme jej, aby sa posvätením 
horké stalo sladkým.   

Ježišove slová, že na konci časov 
v mnohých vychladne láska (porov. Mt 24, 
12), majú byť pre nás naliehavou výzvou. 
Mária potrebuje každého jedného z nás 
ku víťazstvu svojho Nepoškvrneného Srdca, 
ako sa o ňom zmieňuje vo Fatime: „Moje 
Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí!“. 
Cez Máriu začala spása sveta a cez ňu sa 
má i zavŕšiť. Toto pochopili mnohí svätí, 
ktorí boli vyznávačmi Máriinho Srdca (sv. 
Augustín, sv. Ignác z Loyoly, sv. Maximilián 
Kolbe, sv. František Saleský,..). Svätý Ján 
Eudes uvádza túto úctu do katolíckej 
liturgie a Srdce Máriino vždy spája so Srd-
com Ježišovým, inšpirovaný sestrou Máriou 
Alacoque, ktorej sa stal duchovným 
vodcom. 

Ak nemáme vzťah ku Márii, vyprosujme 
si ho. Ak sme sa doteraz nemodlili, začnime 
s dennou modlitbou svätého ruženca. 
Panna Mária nás vyzýva k modlitbe srdcom. 
„Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami 
a svojimi perami ma ctí, srdce si však 
vzďaľuje odo mňa..“ (Iz 29,13). Tak ako Ona 
ponúka svoje materinské srdce, i my 
ponúknime Bohu svoje srdce a vkladajme 
ho i do každej modlitby. Lebo len v modlitbe 
nájdeme pokoj a silu k žitiu kresťanského 
života. Modlime sa: Príď Duchu presvätý, 
príď na mocný príhovor Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie, tvojej milovanej 
nevesty! Denne sa odovzdávajme do jej 
ochrany a denne sa modlime modlitbu 
zasvätenia: „Mária, v prítomnosti celého 



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.  

 „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 

Prostredníctvom časopisu Hlas 

Medžugoria sa spájame s  
modlitbovými skupinami 
v rôznych krajinách. Modlia sa s nami naši 
bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine, 
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Tadžikistane, Pakistane, Indii, USA, 
Nemecku, na Slovensku a v Českej 
Republike. 

 

SNAŽÍME SA PRIJAŤ DO ŽIVOTA MÁRIINE POSOLSTVÁ: 
 

• modliť sa tri ružence denne 
• postiť sa v stredu a v piatok 
• spovedať sa každý mesiac 
• zúčastňovať sa na svätej omši, často 

prijímať, adorovať 
• modliť sa za kňazov a zodpovedných 

v cirkvi 
• stretávať sa v skupinách aspoň raz do 

týždňa, podľa dohody členov 
• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym 

Duchovne  sa spájame 

v modlitbe v prvú 
sobotu v mesiaci.  

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. 

Časopis vychádza každý 
mesiac od decembra 2004 
po tom, ako Panna Mária dá 
posolstvo 25-teho v mesiaci. 
Časopis  rozosie lame cez 
internet, vychádza v ruštine, 
slovenčine, angličtine, nemčine, 
v litovskom a lotyšskom jazyku.  

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

    Ak sa chcete pridať k nám v modlitbe, či dostávať časopis, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com   
                 Svetlo Máriino 
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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 mirija3@gmail.com 

Lotyšsko Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855 

               003719139702 
zinaidaz@inbox.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 Republika Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medžugorie Svetlo Máriino tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

anglicky hovoriaci Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com  

H L A S   M E D Ž U G O R I A  
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− SLOVENSKY: www.gospa.sk 

− RUSKY: www.medjugorje.ru 

INÉ stránky: 

− UKRAJINSKY: www.medjugorje.com.ua  

− CHORVÁTSKY, ANGLICKY, FRANCÚZSKY, NEMECKY, TALIANSKY, POĽSKY, 
ŠPANIELSKY: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

− ANGLICKY: www.medjugorje.net 

− LOTYŠSKY:  http://katolis.eks.lv/  

MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE      na internete:na internete:na internete: 

ŽIVÉ VYSIELANIE VEČERNÉHO PROGRAMU Z MEDŽUGORIA 
 

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 potrebuje pri prvom spustení 
zaregistrovať (je potrebné uviesť meno, priezvisko, krajinu, mailovú adresu a 
heslo).] 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou  Medžugorie. 

OZNAMY 


