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"DDDDrahé deti! 

Aj dnes vám prinášam svoje požehnanie a všetkých vás žehnám a 
pozývam, aby ste rástli na tej ceste, ktorú Boh mojím prostredníctvom 
začal pre vašu spásu. Modlite sa, postite sa a radostne dosvedčujte vašu 
vieru, milé deti, a nech je vaše srdce vždy naplnené modlitbou. Ďakujem 
vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“  
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...Mária svojím 

požehnaním  

rozprestiera  

materinský plášť...  

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

DÁVAM VÁM SVOJE POŽEHNANIE 

Rodičia často prejavujú lásku voči svojím deťom práve modlitbou. Pôst hovorí o obete, 
nezištnosti a požehnaní; zvlášť rodičovské požehnanie vyjadruje ochranu a súhlas rodičov 
k rôznym rozhodnutiam v živote dieťaťa.  

Patriarcha Jakub, neskôr nazvaný ako Izrael, sa špeciálnym spôsobom vyjadril 
o požehnaní. Hovoril, ako si veľmi cenil to, čo stratil Ezau, keďže sa u jeho otca nenašlo  
druhé požehnanie pre prvorodeného syna, ktorý ešte počas svojej mladosti odovzdal 
prvorodenstvo mladšiemu bratovi Jakubovi, pretože ho nepokladal za dôležité.  

„Bez Božieho požehnania, 
márne naše namáhania.“ – 
hovorí staré porekadlo. Môžeme 
tiež povedať, že bez požehnania 
rodičov nechceme vo 
svojom živote začínať žiadne 
veľké dielo. Krst sa začína 
požehnaním rodičov, rovnako 
tiež pred prvou svätou spoveďou 
a pred prvým svätým prijímaním 
prosíme rodičov o to, aby nás 
požehnali. V čase, keď sa 
rozhodujeme ohľadom životného 
povolania, životného partnera, 
pred svadbou, kňazskou 
vysviackou alebo vstupom do 
rehole, pred odchodom na 

ďalekú cestu, aj v mnohých iných životných situáciách, zakaždým tak veľmi túžime po 
rodičovskom požehnaní. Ako veľmi túžime po tom, aby nám rodičia želali dobre a žehnali 
naše rozhodnutia a skutky! 

Naša nebeská matka o tom vie, a preto nám hovorí: „Aj dnes vám prinášam svoje 
požehnanie“. Ona nikdy neobracia pozornosť na seba. Ona 
nerozdáva  Božie požehnanie ani požehnanie Cirkvi, ale štedro 
rozdáva svoje materinské požehnanie a rozprestiera  svoj 
materinský ochranný plášť. (Osobne som sa stým stretol, keď 
som žehnal náboženské predmety, ktoré  pútnici prinášali 
v Medžugorií na zjavenie Panny Márie - Ona prosí, aby ich 
požehnal kňaz, pretože kňazské požehnanie je požehnanie Jej 
syna Ježiša, Božie požehnanie.) 

Panna Mária nám dáva požehnanie s konkrétnym 
cieľom. Jej požehnanie nám má pomáhať v duchovnom raste - „aby ste rástli na tej ceste, 
ktorú Boh mojím prostredníctvom začal pre našu spásu“.  

Požehnanie môžeme dostať iba na dobré dielo preto, aby sme rozvíjali vo svete dobro, 
spravodlivosť a lásku. 

Požehnanie Panny Márie neprinesie plody, ak sa nebudeme usilovať konať aspoň 
maličké dobro. Vtedy, keď tak  začneme robiť, pôsobenie požehnania  Panny Márie bude 
zázračné a mocné. 

Modlime sa: „Drahá Matka! Ďakujem ti za lásku Tvojho materinského srdca a tvoje 
požehnanie. Pomôž nám stále rásť v dobre a  tvoriť okolo seba lásku.“ 

o. Henrych Jaworski     
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Prihováraj sa za nás, Mária, 

aby sme v malých i veľkých 

bojoch všedných dní odvážne 

a s radosťou svedčili o  

dare viery. 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

Každý deň sa v Medžugorií odohráva veľmi veľa vecí. Uzdravenia, obrátenia, 
sväté prijímania, zmierenia s Bohom - toto všetko sú zázraky. Koľko dobra a plánov 
pokoja sa zrodilo na tomto mieste milosti. Všetko, čo sa tu odohráva, sa nedá 
vysvetliť inak, ako prítomnosťou Panny Márie na tomto mieste. Poznám iba jednu 
odpoveď: “Panna Mária je skutočne tu!“ 

Každý deň skupiny pútnikov prichádzajú k nohám Panny Márie, aby s dôverou 
prijali Jej materinské požehnanie. Mária akoby zasievala  maličké zrnká dobých 
myšlienok, správnych rozhodnutí, ktoré vďaka Jej materinskej láske prinášajú plody.  

Koľko tvrdých a zlomených sŕdc sa 
vďaka Máriinej nežnej prítomnosti stalo 
odrazom Jej srdca, prameňom útechy pre 
druhých, Máriinou vystretou rukou pre tento 
svet, ktorý stavia Boha na posledné miesto, 
ako nám  hovorí v  posolstve z 2. 11. 2009. 
Aj my sa nanovo rozhodnime byť jej 
radosťou. Dovoľme Jej pôsobiť 
prostredníctvom nás, staňme sa radosťou Jej 
srdca.  

Mária nás potrebuje, aby sa Jej posolstvo nádeje šírilo do celého sveta. Volá 
nás: „Pomôžte mi, aby som vám mohla pomôcť“ “...potrebujem vaše modlitby a vaše 
ÁNO. Ľahko sa strácate v materiálnych a ľudských veciach a zabúdate, že Boh je váš 
najväčší priateľ...“ (25.2.1992). V inom posolstve nám Panna Mária hovorí: „Pozývam 
vás, pretože vás potrebujem. Potrebujem srdcia pripravené na nesmiernu lásku. Srdcia 
nezaťažené prázdnotou. Srdcia, ktoré sú pripravené milovať tak, ako miloval môj Syn, 
ktoré sú pripravené obetovať sa, ako sa obetoval môj Syn. Potrebujem vás. Aby ste išli 
so mnou, odpustite sebe, odpustite druhým a klaňajte sa môjmu Synovi. Klaňajte sa i 
za tých, ktorí ho nespoznali, ktorí ho nemilujú. Preto vás potrebujem, preto vás volám. 
Ďakujem vám.“ (2.7.2009) 

V škole Panny Márie spoznávame, že Jej jediným cieľom je priviesť nás 
k Ježišovi. Naše modlitbové skupiny sme nazvali Svetlo Máriino. Chceme prinášať 
Máriino svetlo, ktorým je Jej syn Ježiš. Veľa našich blížnych nepozná zmysel života. 
Mária chce, aby sme im ho spolu s 
ňou prinášali svedectvom nášho 
života. Aj dnes poďakujme za dar, 
že poznáme cestu, ktorou nás 
vedie Mária. Pozýva nás srdcom 
prežívať modlitbu, pôst, 
Eucharistiu, svätú spoveď, každý 
deň srdcom čítať Písmo sväté, žiť 
Evanjelium ... a potom s radosťou 
vydávať svedectvo viery iným. 

Buďme zodpovedný za dar 
viery a podobní Márii, naplňujme 
svoje dni modlitbou a skutkami 
láskami. Nech naše modlitbové 
skupiny i my sami budeme 
modlitbou a radostnou službou 
Máriinho svetla.  
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Modlime sa: “Nebeský Otče, ďakujeme ti, že nám vo svojej dobrote posielaš matku 
Máriu. Vďaka za veľký dar z neba v tejto dobe. Mária, tvoje srdce bolo vždy otvorené 
pre veľké Božie diela, tvojim Áno sa začala naša spása, a pokračuje  vždy, keď 
vykročíme s Tebou do našich dní. Matka našej spásy. Tebe sa znovu odovzdávame, 
zasväcujeme sa Tvojmu Srdcu. Skláňame sa pred Tebou a prosíme o tvoje materinské 
požehnanie pre nás, naše rodiny, modlitbové skupiny. Prihováraj sa za nás, Mária, aby 
sme v malých i veľkých bojoch všedných dní odvážne a s radosťou svedčili o dare 
viery. Prosíme o dar odvahy, aby sme mohli vydávať svedectvo viery a brániť Cirkev, 
ktorá je dnes tak veľmi napádaná.“ 

Terézia Gažiová 

 

* * *   

  Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 7. 11. 2009.    

V tento mesiac sa modlime sa za Cirkev, aby radostne 

a nebojácne vydávala svedectvo viery. 

* * * 

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja  
vizionárke Mirjane, 2. 11. 2009 

 
"Drahé deti! Aj dnes som medzi vami, aby som vám ukázala cestu, ktorá vám 
pomôže spoznať Božiu lásku, lásku Boha, ktorý vám dovolil nazývať ho a  pokladať 
za svojho Otca.  

Žiadam od vás, aby ste 
sa  úprimne  pozreli do svojich 
sŕdc a rozpoznali, nakoľko ho 
milujete. Nemilujete ho ako 
posledného? 
 Obklopení dobrami, koľkokrát 
ste ho zradili, zapreli, zabudli na 
neho. 
 Deti moje, nedajte sa oklamať 
pozemskými dobrami. 
 Myslite na dušu, pretože ona je 
dôležitejšia ako telo, očistite ju. 
 Volajte k Otcovi, On vás čaká, 
vráťte sa k nemu. Ja som 
s vami, pretože ma On vo svojej 
milosti posiela. Ďakujem vám."  
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...Milé deti, želám si, aby ste boli všetci v tomto čase aktívni, ktorý je mojím 
prostredníctvom zvláštnym spôsobom spojený s nebom. Modlite sa, aby ste 

pochopili, že vy všetci svojím životom a svojím príkladom napomáhate šírenie 
spásy. Milé deti, želám si, aby sa ľudia obrátili a aby vo vás spoznali mňa a 

môjho Syna Ježiša. Ja sa budem za vás prihovárať a pomôžem vám, aby ste sa 
stali svetlom. Pomáhajte druhým, pretože ak im pomôžete, nájdete spásu aj 

svojej duše... 25.2.1996 

...Drahé deti, vyprosujte si od Boha milosti, ktoré vám dáva prostredníctvom mňa. Som 
pripravená vyprosiť od Boha všetko, o čo prosíte tak, aby vaša svätosť bola dokonalá. Preto, 

drahé deti, nezabúdajte prosiť, lebo Boh mi dovolil, aby som vám vyprosila milosti...25.8.1987 

...Ja som s vami aj vtedy, keď si to 
neuvedomujete. Chcem vás ochrániť pred 
všetkým, čo vám satan ponúka a čím by 

vás chcel zničiť. Ako som nosila Ježiša vo 
svojom lone, tak by som chcela aj vás, 

drahé deti, priniesť ku svätosti. Boh vás 
chce zachrániť a preto posiela vám 

posolstvá prostredníctvom ľudí, prírody a 
mnohých vecí, ktoré vám môžu len 

pomôcť, aby ste pochopili, že musíte 
zmeniť smer svojho života. Preto, milé 
deti, pochopte veľkosť daru, ktorý vám 

Boh dáva prostredníctvom mňa, aby som 
vás chránila svojím plášťom... 25.3.1990 

...Drahé deti! Chcem sa s vami podeliť o svoju 
radosť. Vo svojom nepoškvrnenom srdci cítim, že 

je veľa tých, ktorí sa mi priblížili a zvláštnym 
spôsobom nesú vo svojich srdciach víťazstvo 

môjho nepoškvrneného srdca prostredníctvom 
modlitby a obrátenia. Chcem sa vám poďakovať 
a povzbudiť vás, aby ste s láskou a silou Ducha 

Svätého ešte viac pracovali pre Boha a jeho 
kráľovstvo. Som s vami a žehnám vás svojím 

materinským požehnaním... 25.8.2000 

... Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Modlite sa srdcom, milé 
deti, a nestrácajte nádej, lebo Boh miluje svoje stvorenia. On vás chce spasiť, 
jedného za druhým, skrze moje príchody sem. Pozývam vás na cestu svätosti. 

Modlite sa, a v modlitbe ste otvorení Božej vôli, a tak vo všetkom, čo robíte 
uskutočňujete Boží plán vo vás a cez vás... 25.3.2003 

...Aj dnes sa radujem s vami a všetkých vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, všetkých 
vás pozývam, aby ste tu spolu so mnou ďakovali Bohu za všetky milosti, ktoré vám skrze mňa 
dáva. Želám si, aby ste pochopili, že tu nechcem vytvoriť len miesto modlitby, ale aj stretnutie 

sŕdc. Želám si, aby sa moje, Ježišovo a vaše srdce premenili na jedno srdce lásky a pokoja. 
Preto, milé deti, modlite sa a radujte sa zo všetkého, čo tu Boh koná, napriek tomu, že satan 

vyvoláva hádky a nepokoj. Som s vami a všetkých vás vediem cestou lásky... 25.7.1999 
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... Chcem vás obnoviť a svojím srdcom 
priviesť k Ježišovmu Srdcu... 

( P o s o l s t v o  P a n n y  Má r i e ,  25 . o k t ó b r a  1996 )  

  
Prvé skupiny pútnikov z Ukrajiny začali do Medžugoria prichádzať v roku 1998/99. 

Aj vďaka tejto malej hŕstke prvých pútnikov vyrástlo v priebehu niekoľkých rokov 

modlitbové spoločenstvo ”Svetlo Máriino”, ktoré modlitbou a skutkami lásky objíma 
krajiny východu, bývalého ZSSR. Jeho členovia sa snažia žiť v duchu posolstiev Panny 

Márie, modliť sa Jej úmysly. 

2. - 3. 10. 2009, v prvý piatok a sobotu mesiaca október, sa stretlo okolo 5000 
veriacich, členov modlitbových skupín, ctiteľov Panny Márie, na svojom prvom spoločnom 

modlitbovom stretnutí v známej mariánskej svätyni gréckokatolíckej cirkvi, Zarvanici, na 
Ukrajine.  Motto  stretnutia bolo:  “Svojim srdcom vás chcem obnoviť a priviesť 

k Ježišovmu srdcu.” 

Veriaci rímskokatolíckej, 
gréckokatolíckej a pravoslávnej 
cirkvi sa stretli, aby sa 

spoločne pomodlili v duchu 
posolstiev Panny Márie. Na 
stretnutí bolo počuť modlitby 

jazykov východných krajín: 
ukrajinský, ruský, lotyšský, 

litovský, bieloruský....Panna 
Mária je skutočne matka 
jednoty, všetci sme Jej deti. 

Zvlášť dojímavé bolo 
pozorovať tváre starých ľudí, 
z ktorých vyžarovalo utrpenie 

a prenikavá odovzdanosť Bohu, napriek mnohým rokom boja za božie kráľovstvo v tejto 
krajine. Mnohé babičky, ktoré sa zúčastnili modlitby prežili prenasledovania, 
koncentračné tábory. Napriek všetkému čo spôsobil bezbožný komunizmus, v ich očiach 

sme videli silu viery a divili sme sa ich úprimnej láske k Panne Márii. 

Program stretnutia sa začal už v piatok večer modlitbou svätého ruženca a slávením 
liturgie byzantského obradu v starom chráme. Po jeho skončení  nasledoval pochod 

sviečkovej procesie k novému chrámu, krížová cesta a modlitbové bdenie do tretej hodiny 
ráno. 

Program celého stretnutia bol sprevádzaný sviatosťou zmierenia, ktorú vysluhovali 

prítomní kňazi. Zo svedectiev, ktoré sme si mohli vypočuť, mnohí veriaci  pristúpili k 
svätej spovedi po niekoľkých rokoch.  

Sobotňajší program bol popretkávaný rozjímaním nad tajomstvami svätého ruženca 
a  svedectvami priateľov z Medžugoria Nancy a Patrika, Gorana a  Terézie. Po nich 
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nasledovalo slávenie svätej liturgie, ktorú  spoločne koncelebrovalo približne  50  kňazov. 
Vyvrcholením stretnutia bola poklona pred Sviatosťou oltárnou. 

Jeden z hlavných organizátorov stretnutia, o. Petro Kobal, hlavný celebrant 

sobotňajšej liturgie, povedal:  

 

“Prečo sme sa stretli? Toto stretnutie je výsledok boja Nepoškvrneného 
srdca Panny Márie, o ktorom nám Panna Mária povedala vo Fatime, kde nás pozvala 
modliť sa za víťazstvo Jej srdca a modliť sa svätý ruženec za obrátenia Ruska. 
Zjavenia Panny Márie pokračujú v Medžugorií.  

Som hlboko presvedčený, že zjavenia Panny Márie v Medžugorií sú 
pokračovaním  Fatimy. Môžeme povedať, že dnes v Zarvanici sa uskutočňuje 
Víťazstvo Jej srdca v Rusku - bývalom ZSSR. Dnes sa Rusko nemodlí iba za svoje 
obrátenie, ale sa modlí za obrátenie celého sveta. Obetujme Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie seba, svoje rodiny, modlitbové skupiny, Ukrajinu, Cirkev, 
všetkých kňazov, biskupov, Svätého Otca a celý svet. 

Tu na území bývalého “Ruska” ďakujeme Pánovi za prisľúbené víťazstvo 
Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktoré sa odohráva vďaka proroctvu Panny 
Márie vo Fatime. A skrze Nepoškvrnené srdce Panny Márie ďakujme Otcovi, Synovi 
i Duchu svätému. Amen” 

 

Terézia Gažiová 
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Slavko Barbarič OFM 

„„„VVV   ŠŠŠKKKOOOLLLEEE   LLLÁÁÁSSSKKKYYY“““   
Láska a radosť

 

 

„Drahé deti! Viete, že sa blíži čas radosti, 
ale bez lásky nič nedosiahnete. Preto 
najskôr začnite milovať vlastnú rodinu, 
všetkých vo farnosti a potom budete môcť 
prijať a milovať všetkých, ktorí sem 
prichádzajú. Nech je pre vás tento týždeň 
týždňom, keď sa naučíte milovať. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ (13. decembra 1984) 

 Toto posolstvo bolo dané 

v predvianočnom čase. Vianoce sú časom 
radosti a radosť je plodom lásky. Každé srdce 
človeka hlboko túži po radosti. Smútok, 
rozčarovanie, neúspechy, prázdnota, 
vnútorná púšť sú skutočnosti, ktorým sa 
chce vyhnúť alebo čo najskôr prekonať srdce 
každého človeka. Človeku stále hrozí 
nebezpečenstvo, že sa bude snažiť získať 
radosť bez lásky, čo zakaždým predstavuje 
ničenie samotného človeka a druhých. 
Rozhodnúť sa pre lásku znamená rozhodnúť 
sa pre radosť. Radosť sa rodí v srdci človeka 
a tam prebýva vtedy, keď je srdce otvorené 
pre druhých, odpovedajúc na ich lásku a 
„zasluhujúc“ svojou láskou nanovo ich 

vernosť. Vernosť prináša trpezlivosť, no 
neničí radosť. Nevernosť však zakaždým 
prináša smútok a neistotu, pretože v srdci 
milovaného človeka to láme, čo potrebuje pre 
život.  

 Láska nám sľubuje, že ňou všetko 
dosiahneme. Láska však skutočne začína od 
seba. Vychovávať samého seba 
podľa pravidiel života, čo zakusujeme v 
čistom srdci, tak ako ich Boh vložil do srdca 
človeka a zostať týmto pravidlám verný, 
znamená mať radosť. Zradiť tento vnútorný 
zákon znamená, že kráčame po ceste smútku 
a úzkosti.   

 Láska je milosť. Je pre človeka darom. 
Človek ako taký nevymyslel potrebu po láske, 
pretože táto láska sa v ňom narodila. Láska 
je však tiež ovocím spolupráce s milosťou, 
ovocím cvičenia sa v slobodnom prijímaní 
vnútorných zákonov pomocou rastu 
a rozvíjania lásky. Človek potrebuje okamžite 
začať, dnes, a pokračovať každý deň, každý 
týždeň, každý rok. Takto budeme pripravení 
na Vianoce. Každý čas je časom milosti. 
Každý deň je darom, úlohou a pozvaním rásť 
v láske. Ak odpovedáme na toto pozvanie, 
každý deň má zmysel. Ak tak nekonáme, deň 
zostáva prázdny. „Cvičenia“, pri ktorých 
rastieme v láske, sú: každodenné odpúšťanie 
a zmierenie, nesúdenie, dávanie darov, 
radosť z darov, bojovanie proti negatívnym 
pocitom a otvorenosť srdca pre druhých. 
Každý, kto tak robí, sa neustále pripravuje 
na Vianoce a neustále žije v období Vianoc, 
až kým nebude jedného dňa prenesený do 
večných Vianoc, do šťastnej večnosti, kde 
vládne láska a prostredníctvom lásky večná 
radosť.  

 „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj 
anjelskými, a lásky by som nemal, bol 
by som ako cvendžiaci kov a zuniaci 
cimbal. A keby som mal dar proroctva 
a poznal všetky tajomstvá a všetku 
vedu a keby som mal takú silnú vieru, 
že by som vrchy prenášal, a lásky by 
som nemal, ničím by som nebol. A keby 
som rozdal celý svoj majetok ako 
almužnu a keby som obetoval svoje telo, 
aby som bol slávny, a lásky by som 
nemal, nič by mi to neosožilo.“ (1 Kor, 13 
1-2) 
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ANTIKONCEPCIA VEDIE ANTIKONCEPCIA VEDIE ANTIKONCEPCIA VEDIE ANTIKONCEPCIA VEDIE KKKK    ODDELENIUODDELENIUODDELENIUODDELENIU    

Existuje súvis medzi antikoncepciou a rozpadom manželstva a spoločnosti? 

 Spoločenstvo medzi mužom a ženou v manželstve bolo stvorené, aby odhaľovalo Ikonu 
Božej Trojice (Otca, Syna a Ducha Svätého) – „spoločenstvo lásky a života“. Manželstvo je 
sviatosť, v ktorej muž a žena sami seba navzájom darujú tomu druhému slobodne, úplne, 
plodne a v plnej viere. Darovať samého seba a prijať druhú osobu úplne znamená 
darovať/prijať celého človeka – dušu a telo, spolu s jej/jeho plodnosťou. „Zameriava sa na 
hlboko dôvernú jednotu, jednotu, ktorá prostredníctvom jednoty tela, vedie k vytváraniu 
jedného srdca a jednej duše; vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a bezhraničné vzájomné 
darovanie sa; je otvorená plodnosti“ (Ján Pavol ll). Je to život darujúci lásku. 

 Manželia sú Bohom pozvaní, aby s ním spolupracovali na vytváraní novej ľudskej 
bytosti. Nie pri každom vzájomnom zjednocovaní sa počína nový život. Telo ženy je stvorené 
tak, že plodné obdobie trvá len niekoľko dní v miesiaci. Existujú príčiny, pre ktoré manželia 
majú vážny dôvod vyhýbať sa otehotneniu (napr. zlá zdravotná, ekonomická situácia a iné 
náročné životné okolnosti...). V takýchto chvíľach sú muž a žena pozvaní nasledovať 
prirodzený rytmus ženského tela a prejavovať si lásku prostredníctvom telesnej jednoty iba 
v neplodnom období ženy. No pri všetkom je potrebné mať na zreteli, aby sa diala Božia vôľa. 
Pretože iba On je tvorcom života! Keď povoláva nové ľudské bytie k životu – „novú tvár 
odrážajúcu Božiu podobu vo svete spôsobom, ako tomu nebolo nikdy predtým“ (Mary Healy) 
– rovnako tiež dáva silu a všetko potrebné tým, ktorí ho o to prosia. 

 „Manželstvo musí zahŕňať otvorenosť pre dar dieťaťa. Prejavom kresťanského páru je 
skutočná otvorenosť prijať dieťa ako Boží dar, ktoré je vyjadrením ich lásky. Je potrebné mať 
úctu voči Bohom danému životnému cyklu, pretože táto úcta je súčasťou našej úcty voči 

samotnému Bohu, ktorý stvoril muža 
a ženu; stvoril ich na svoj obraz, 
odzrkaľujúc svoju vlastnú životodarnú 
lásku podľa vzoru ich sexuálnych bytí,“ 
hovorí Ján Pavol II. 

 Ak skutočne milujeme svojho 
manželského partnera, chápeme 
plodnosť ako veľký Boží dar a nie ako 
chorobu, ktorá potrebuje byť „liečená“ 
alebo potláčaná antikoncepciou. 

 „Spojiť sa s inou osobu pri 
pohlavnom styku znamená hovoriť 
rečou tela, “Úplne sa ti odovzdávam.“ 
Každý úmyselný pokus  učiniť tento 
styk neplodným, či už prostredníctvom 
antikoncepcie, sterilizácie alebo iných 

spôsobom, reč tela pokrivuje. Znamená to hovoriť o úplnom sebadarovaní, a v skutočnosti 
odopiera časť samého seba – vlastnú plodnosť – alebo odmieta plodnosť toho druhého. Preto 
dar samého seba nie je daný ani prijímaný v rámci vlastnej celistvosti, a manželia – aj 
napriek svojim najlepších úmyslom – sa správajú jeden voči druhému ako k  veci a nie ako 
k človeku. Reč tela nevyjadruje pravdu.“ (Mary Healy) 

 Metódy Prirodzeného Plánovaného Rodičovstva nám pomáhajú pochopiť vlastné telá, 
našu plodnosť. Pomáhajú nám spolupracovať s Bohom bez toho, aby sme ničili a odmietali 
Jeho stvoriteľskú moc darovať život. Podľa súčasného výskumu (napr. P. Frank-Herrmann 
a kol. 2007) správne používanie prirodzeného plánovaného rodičovstva je dokonca účinnejšie 
ako kondómy a má rovnaký účinok ako hormonálna antikoncepcia (ktorá, žiaľ, niekedy 
zapríčiňuje potraty!). Okrem toho prirodzené plánované rodičovstvo pomáha manželom 
budovať cnosti a vytvára medzi nimi hlbšiu a skutočnejšiu lásku. 
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24.11.2009 si s láskou a vďakou pripomíname 9. výročie smrti fra Slavka Barbariča . 
Fra Slavko, prihováraj sa za nás ... 

 
Bože, dobrý Otče, 
buď požehnaný prostredníctvom svojho Syna Ježiša 
Krista, ktorý nás v  tomto sĺzavom  údolí napriek 
všetkým námahám pozval k úplnej radosti a modlil 
sa, aby jeho radosť v nás bola úplná. Buď požehnaný, 
Otče, lebo vypočuješ modlitbu svojho Syna a dáš nám 
dokonalú radosť. Svojou láskou otvor naše srdcia pre 
tú radosť, s ktorou sa chce s nami deliť  tvoja 
pokorná služobnica Mária. Svojou láskou nás, Otče, 
osloboď od každého zla a hriechu, aby sme vo svojom 
srdci mohli niesť víťazstvo, ktoré sa uskutočnilo 
v srdci Tvojho Syna a jeho Matky Márie. Nech láska 
zvíťazí tam, kde je nenávisť! Nech zvíťazí viera, kde 
jej niet ! Nech zvíťazí dôvera, kde sa vtlačila 
nedôvera! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bože, dobrý Otče 
Nech zvíťazí nádej, kde sa usídlila beznádej! Nech zvíťazí život, kde 
zavládla hriechom smrť! Daj nám milosť lásky a silu Ducha Svätého, aby 
sme od tejto chvíle robili viacej pre Teba a Tvoje kráľovstvo pokoja, lásky 
a pravdy, života a svetla. Odpusť, že sme viacej spolupracovali s týmto 
svetom, zabúdajúc na Tvoje kráľovstvo. Vďaka Ti, Mária, za tvoju 
prítomnosť a Tvoje materinské požehnanie. Nech nás sprevádza na našej 
pozemskej ceste a nech sa raz s Tebou a zo všetkými svätými radujeme 
vo večnej blaženosti a tešíme sa z radosti v nebeskej sláve. Tak nech 
bude! Amen.      

Fra Slavko Barbarič 
 

“Pre niekoho to môže byť prekvapujúce, no tá najdôležitejšia odpoveď na otázku, prečo 
je antikoncepcia zlá, je vlastne rovnaká s otázkou: „Prečo môžu manželstvo uzavrieť len muž 
a žena – a nie dve ženy alebo dvaja muži?“ Alebo: „Prečo je manželstvo nerozlučiteľné?“ Tá 
odpoveď znie: Pretože manželstvo je sviatosť. Inak povedané: keď pochopíme, že manželstvo 
je sviatosť, pochopíme, prečo je antikoncepcia zlá.“ (Karel Skočovský) 

 

Jana Prudká 

(Mary Healyová – Muži a ženy jsou z ráje; Jan Pavel II – Teologie Těla) 
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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; http://katolis.eks.lv/ 


