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"DDDDrahé deti! 

"Radujte sa so mnou, obracajte sa s radosťou a ďakujte Bohu za dar 
mojej prítomnosti medzi vami. Modlite sa, aby bol Boh vo vašich srdciach 
v centre vášho života a svojím životom vydávajte svedectvo, milé deti, aby 
každé stvorenie pocítilo Božiu lásku. Buďte mojimi vystretými rukami ku 
každému stvoreniu, aby sa priblížilo Bohu lásky. Ja vás žehnám svojím 
materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje 
pozvanie." 
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„Urobte všetko,  

čo vám povie  

môj Syn.“ 

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 
 

OBRACAJTE SA S RADOSŤOU A ĎAKUJTE BOHU ZA 
DAR MOJEJ PRÍTOMNOSTI MEDZI VAMI 

V Evanjeliu sv. Jána vidíme Máriu iba dvakrát: na samotnom začiatku s Ježišom 
a apoštolmi na svadbe v Káne Galilejskej a na konci – pod krížom svojho Syna. Tu je už iba 
s jedným z učeníkov Pána, s Jánom. V Evanjeliu sv. Jána nám Panna Mária hovorí len jednu 
krátku vetu. Pretože je iba jedna, znie ako slovo, ktoré je pozvaním pre všetky Jej deti. Mária 
hovorí veľmi jednoducho a zároveň veľmi výstižne: „Urobte všetko, čo vám povie môj Syn.“ 
Akoby nám hovorila: „Všetko, čo vám povedal môj Syn, sú tie najlepšie rady, ja vám ich budem 
len pripomínať.“ 

V Medžugorií sa už 28 rokov zjavuje Panna Mária. Stále nám ako milujúca mama 
s veľkou láskou a dobrotou opakuje veľmi vzácne ponaučenia. 
Akoby sa Panna Mária stále vracala k svojmu pozvaniu z Kány 
Galilejskej. Akoby nám stále vždy novým spôsobom zdôrazňovala 
vždy novú pravdu, udalosť, ktorá sa nám môže zdať veľmi 
vážnou, dokonca v danej chvíli spásonosnou. Milujúca matka si 
vždy všimne to, aké je vonku počasie, ako správe vychystať deti 
do škôlky či školy. Keď deti odrastú, keď sú už dospelé, 
pripomína im, aby si dávali pozor na zdravie, no stále si cení 
slobodu svojich detí...dáva im vzácne rady. Ako dospelým im 

opakuje tie pravdy, ktoré ich naučila v detstve. 
Ďakujme Panne Márii za 28 rokov jej zjavení a prítomnosti medzi nami, za ten veľký 

dar, že k nám každý deň prichádza z neba. 
Deti by sa mali dovtípiť, že sa majú svojej 
mame poďakovať za to, že nie je unavená 
z toľkého napomínania.  „Urobte všetko, čo 
vám povie môj Syn“. 

Stále nám pripomína  a obracia našu 
pozornosť na srdce, aby v ňom bolo miesto 
pre Boha, aby našou hlavnou starosťou bola 
Jeho živá prítomnosť v našom živote. 
Dovoľme Ježišovi žiť v srdci každý deň rady 
Jeho matky prostredníctvom modlitby 
ruženca, sýtiac sa Božím slovom, prijímajúc 
Eucharistiu, očisťujúc svoje srdcia v  svätej 
spovedi, pôstom. Od Neho sa budeme učiť 
obetovať sa a milovať, keď nám hovorí: „Nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj 
život za svojich priateľov. Vy ste moji 
priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem“ (Jn 
15, 13-14). 

 
Modlime sa: 
Pane, ďakujeme ti za Máriu, našu milovanú 
matku. Ďakujeme ti za 28 rokov jej zjavení, 
jej posolstiev, za materinskú výchovu, vďaka 
čomu sa naše obrátenie stáva veľmi reálnym. 
Ďakujeme ti za dôveru, ktorú nám 
preukazuješ, aby sme sa stali svedkami 
tvojej nesmiernej lásky ku každému z nás. Ďakujeme ti za vizionárov, za farnosť Medžugorie, 
za každé srdce, ktoré odpovedá na tvoje pozvania vyslovené slovami Kráľovnej pokoja. 

 
o.Henrych Jaworski     
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“Hľa matka,  

tu sme, 

veď nás!“ 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

S radosťou i vďakou sme slávili 28. výročie zjavení Panny Márie v Medžugorií. 
Teraz, ako píšem tieto riadky, tu v Medžugorií práve prebieha 14. Medzinárodný 
seminár pre kňazov. Počúvajúc každý deň svedectvá o veľkých veciach, ktoré koná 
Pán skrze príhovor Kráľovnej pokoja nemôžem nič iné len ďakovať. 

S Máriou môžeme ďakovať a spievať Magnifikat, pretože naozaj veľké veci koná 
Pán všetkým, ktorí sa Jej odovzdajú a dovolia stať sa Jej vystretými rukami pre tento 
svet, ktoré ľudstvo hľadá. I v posolstve z 25. 2. 2005 nám Panna Mária povedala: 
„Dnes vás pozývam, aby ste boli mojimi vystretými rukami v tomto svete, ktorý Boha 
dáva na posledné miesto. Vy, milé deti, dajte Boha na 
prvé miesto vo svojom živote. Boh vás požehná a dá vám 
silu, aby ste dosvedčovali Boha lásky a pokoja. Ja som s 
vami a prihováram sa za vás všetkých. Milé deti, 
nezabúdajte, že vás ľúbim nežnou láskou.“ 

Na začiatku zjavení nám Panna Mária v prvých 
posolstvách hovorí: „...prišla som vám povedať, že Boh existuje, postavte ho na prvé 
miesto vo svojom živote...ak bude Boh na prvom mieste vo vašom živote, všetko bude v 
poriadku...“ Aké jednoduché, no pritom vieme, aké je to niekedy ťažké. Áno, v tejto 
dobe, ktorú žijeme, je to skutočne ťažké. No Pán nás nenecháva bez pomoci. Posiela 
nám Máriu - najväčší dar - pred svojou smrťou a pokračuje každý deň: „Hľa tvoja 
matka“. Ona  nás vedie k Nemu, hovorí nám - ja nie som dôležitá, dôležitý je môj Syn 
Ježiš. V Jej škole sa učíme priblížiť sa k Ježišovi cez sviatosti, modlitbu, pôst, dobré 
skutky, prežívaním Evanjelia. 

Ďakujme Jej za dôveru, že nás pozýva stať sa Jej vystretými rukami. Ona nás 
potrebuje, nás maličkých, slabých, hriešnych úplne sa spoliehajúcich na Ňu. Vieme, 

že nám pomôže. Odovzdajme sa do Jej 
rúk. Dajme sa Jej k dispozícii, opakujme 
často tak, ako nás  učí v posolstve 
prostredníctvom vizionárky Mirjany z 2. 
5. 2009 „...Budem s vami, iba ma 
pozvite: ´Hľa, tu sme, matka, veď nás!´“ 

Buďme zodpovední za dar, že 
môžeme spoznávať cestu, ktorou nás 
vedie k Bohu. Radujme sa z toho, že 
môžeme vydávať svedectvom svojím 
životom o Božej láske. Matka Tereza raz 
povedala: „Viem, ako veľmi ma Boh 
miluje a táto skúsenosť ma ženie k 
tomu, aby to zakúsili všetci ľudia.“  

Modlime sa: 
Mária, Matka naša, chceme sa ti podobať v tvojich cnostiach, odovzdaní sa Bohu, no 
dnes predovšetkým v tvojom materinskom slúžení. Zasväcujeme sa ti, tebe patríme, 
veď nás a chráň nás, naše rodiny, spoločenstvá, tento svet. Privádzaj nás k tým, ktorí 
ešte nespoznali Božiu lásku, chceme ti pomáhať. Ty nás voláš: „Pomôžte mi, aby som 
vám mohla pomôcť.“ Sme pripravení, chceme ísť s Tebou po cestách tohto sveta, 
prinášať všetkým Ježiša. 

Terézia Gažiová 
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* * * 

 
Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu 4. 7. 2009. 

V tento mesiac sa budeme modliť za Cirkev, aby radostne 
vydávala svedectvo o Božej láske 

 

* * * 

 

Posolstvo Kráľovnej pokoja vizionárke Mirjane z 2. 7. 2009 

 

„Drahé deti! 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.“ 

  

* * * 

 
Výročné zjavenie Panny Márie vizionárke Ivanke 

25. jún 2009 
 

Po zjavení vizionárka Ivanka povedala: Panna Mária so mnou zostala 10 
minút, hovorila mi o 10-tom tajomstve. Panna Mária povedala: „Drahé deti, 
pozývam vás, aby ste boli apoštolmi pokoja. Pokoj, pokoj, pokoj.“ 
 

* * * 
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... V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly. 

Zvlášť, milé deti, modlite sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku a 
nehľadajú Boha Spasiteľa. Milé deti, buďte moje vystreté ruky a svojím 
príkladom priblížte ich môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna. Boh sa vám 

odmení milosťami a všetkým požehnaním... 25. november 2004 
 
 
 
...Aj dnes vás pozývam, aby ste so zvláštnou láskou prežívali a 
nasledovali všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, Boh si 
neželá, aby ste boli vlažní a nerozhodní, ale aby ste sa mu úplne 
odovzdali. Viete, že vás milujem a že pre vás horím láskou. Preto, 
drahé deti, rozhodnite sa i vy pre lásku, aby ste horeli a 
spoznávali každý deň Božiu lásku. Drahé deti, rozhodnite sa pre 

lásku, aby láska prevládala vo 
všetkých vás, avšak nie 
ľudská láska,ale láska 
Božia...  20. november 1986 

 
 

 
...Dnes vás pozývam, aby ste šli 
do prírody, lebo tam stretnete 
Boha Stvoriteľa. Ja vás, milé deti, 
dnes pozývam, aby ste ďakovali 
Bohu za všetko, čo vám dáva. V 
tom ďakovaní objavíte 
Najvyššieho a všetko dobro, čo 

vás obklopuje. Milé deti, Boh je veľký a veľká je jeho láska ku každému 
stvoreniu. Preto sa modlite, aby ste pochopili Božiu lásku a dobrotu. Ako 
dar Božej Stvoriteľovej dobroty a lásky som i ja s vami... 25. október 1995 

 
 
 

...Prebuďte sa zo sna nevery a hriechu, pretože toto je čas 
milosti, ktorý vám Boh dáva. Využite tento čas a žiadajte si od 

Boha milosť uzdravenia svojho srdca, aby ste srdcom videli Boha aj 
ľudí. Zvlášť sa modlite za tých, ktorí nepoznali Božiu lásku a 

vydávajte svedectvo svojím životom, aby aj oni poznali Boha a jeho 
nesmiernu lásku... 25. február 2000 
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Mária, Kráľovná kňazov, oroduj za nás! 
 

Prečo som katolík? Existuje skutočne Boh? Aký je zmysel môjho života? Takéto 
a podobné otázky mi prechádzali ako tínedžerovi mysľou. Keď som mal pätnásť, 

prostredníctvom jedného muža som dostal k brožúrke evanjelia sv. Jána, čo dramaticky 
zmenilo smerovanie môjho ďalšieho života. Počas pôstu som si dal za pokánie, že ho 
prečítam celé, čo bola pre mňa v tom čase veľká obeta. V závere brožúrky bola napísaná 

modlitba odovzdania svojho života Ježišovi. Po rozhovore s jedným priateľom som i ja 
urobil toto rozhodnutie a prostredníctvom tejto modlitby odovzdal svoj život Ježišovi. 
Modlil som sa: „Ježišu, chcem aby si sa stal Pánom môjho života.“ 

Odvtedy som sa usiloval viesť skutočný kresťanský život, čítať Bibliu, chodiť na sv. 
omšu, byť dobrým človekom. Miloval som Boha, no svoje srdce som mu nedokázal darovať 
úplne. Stále boli v mojom živote veci, do ktorých som Boha nevpúšťal. Niekedy som 

v modlitbe Bohu hovoril: „Pane, chcem viesť život v chudobe. Chcem byť misionárom. No 
nežiadaj odo mňa, aby som sa stal kňazom.“ (Boh má určite zmysel pre humor.) 

 V isté obdobie svojho života som sa prežíval krízu, ktorá mi ukázala, že stále žijem 

iba pre seba. Zlomený po náhlom ukončení jedného vzťahu a plný temnoty, zúfalstva som 
sa pohrával s myšlienkou samovraždy. Nemohol som uvažovať nad ničím iným, a tak som sa 

rozhodol celý svoj život zveriť Bohu. Povedal som: „Bože, dávam ti celý svoj život. Môžeš 
s ním urobiť čo chceš. Odstráň  bolesť, ktorú prežívam, alebo mi dovoľ zomrieť. Ja ťa 
však prosím – nechaj ma zomrieť.“ Krátko po modlitbe som zaspal. Keď som sa na druhý 

deň som zobudil, zažil som niečo nádherné! Boh uzdravil moje zlomené srdce a naplnil ma 
úžasným nadprirodzeným pokojom. Bol to pre mňa 
zázrak! 

 Táto zmena vniesla do môjho života túžbu žiť 
úplne pre Boha. Mal som odrazu túžbu vytvárať 
priateľstvá s kresťanmi, počúvať kresťanskú 

hudbu, navštevovať biblické krúžky, modlitebné 
skupiny a  celým svojím bytím slúžiť Bohu. Začal 
som brať skutočne vážne to, v čo som veril. 

Náhodne som sa dostal ku knihe o Fatime, čo mi 
pomohlo uveriť v základné pravdy Katolíckej cirkvi 

týkajúce sa Panny Márie, pápeža, očistca, sviatosti 
zmierenia.  

 V tom období mi jedna moja priateľka 

požičala knihu o Medžugorií, ktorá ma tak zaujala, 
že som si o ňom prečítal ďalšie knihy. Vo svojom 
vnútri som cítil, že to, čo sa v knihách písalo, je pravda. Priviedlo ma to k tomu, že som sa 

začal viac modliť sv. ruženec, horlivejšie navštevovať sv. omšu, chodiť na rôzne 
konferencie týkajúce sa Medžugoria. Prostredníctvom svojho duchovného vodcu som 
postupne začal svoje srdce otvárať možnosti kňazského povolania. V tom období som však 

viedol život, ktorý mi veľmi vyhovoval. Po ukončení štúdií na univerzite som pracoval ako 
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výkonný predstavený rodinného podniku, zastávajúc pozíciu makléra. K tomu v mojom srdci 
bola túžba založiť si rodinu a viesť pokojný rodinný život v dome svojich snov. Spoznanie, 
že ma Boh volá do kňazstva, mnou úplne zatriaslo.  

 Bol som zmätený a rozpoltený. Nechcelo sa mi opustiť svoj pohodlný život. Cítil som 
sa ako zúfalý pacient s nevyliečiteľnou diagnózou, a tak som začal s Bohom vyjednávať. 
„Bože, ak chceš, stanem sa diakonom a budem vyučovať teológiu. Viac ti dať nemôžem.“ 

Neustále som však rozmýšľal nad tým, aký dobrý bol Boh ku mne po celý ten čas, aká veľká 
česť je cítiť volanie predstúpiť pred Boží oltár, a koľko duší môže byť stratených, ak 
odmietnem plniť Božiu vôľu. Takéto myšlienky ešte viac znásobovali moju bolesť 

a nerozhodnosť. Preto som sa napokon rozhodol ísť na 11-dňovú púť do Medžugoria. Chcel 
som sa tam postiť a modliť a tak urobiť rozhodnutie o ďalšom smerovaní svojho života. 
Spomínam si, ako raz niekto povedal: „Keď to s Bohom začneš brať vážne, začne ťa brať 

vážne aj Boh.“ A Medžugorie bolo pre mňa tým najlepším miestom, ako to začať s Bohom 
vážne. 

 Po dlhých hodinách strávených v autobuse sme konečne pricestovali do Medžugorie. 
Kým si ostatní vykladali batožinu, ja som sa okamžite vydal do kostola sv. Jakuba. Prišiel 
som úplne dopredu a kľakol si pod kríž. Modlil som sa: „Pane, celú túto púť obetujem za to, 

aby som sa vedel správne rozhodnúť, ako ďalej so svojím životom. Viem, že chceš, aby som 
sa stal kňazom, no ja ťa nechcem sklamať.“ Potom, hneď ako som v srdci predložil Bohu 
túto svoju modlitbu, začul som vo svojom vnútri nádherný jemný hlas, akoby ženský, ktorý 

mi povedal: „Boh bude mať väčšiu 
radosť z toho, ak sa staneš 
diakonom a budeš plniť toto 

povolanie s radosťou, ako keby si 
sa mal stať kňazom a vykonávať 
toto povolanie s nevôľou.“ Tieto 

úžasné slová naplnili moje srdce 
pokojom. V tej chvíli som sa 

rozhodol. Vedel som, čo mám 
a potrebujem urobiť, tak som 
Bohu s láskou, ktorá zaplavovala 

moje srdce odpovedal: „Pane, ak 
ma miluješ tak, že si ochotný 

robiť kompromisy len kvôli môjmu šťastiu, potom sa chcem stať Tvojím kňazom!“ Na svoju 

odpoveď som prišiel v priebehu prvých 15 minút v Medžugorií! 

 Odvtedy už uplynulo takmer devätnásť rokov. Z toho som trinásť rokov 
františkánom a takmer šesť rokov kňazom. Svoje rozhodnutie nikdy neoľutujem a nikdy 

nezabudnem na to, ako som ho získal. Zostanem naveky vďačný za to, že ma Panna Mária 
v ten deň voviedla do Božieho pokoja a poznania Jeho vôle.  

 

o. Bradley LePage, T.O.R  

kaplán Františkánskej univerzity Steubenville v Gamingu, Rakúsko 
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Slavko Barbarič OFM 

„„„VVV   ŠŠŠKKKOOOLLLEEE   LLLÁÁÁSSSKKKYYY“““   
Vybraní a chránení v láske 

 

 

„Drahé deti! Túto farnosť som si vybrala 
zo zvláštneho dôvodu a chcem ju viesť. S 
láskou ju ochraňujem a želám si, aby 
všetci patrili mne. Ďakujem vám, že ste 
dnes večer prišli. Želám si, aby ste tu 
boli so mnou a s mojím Synom stále vo 
väčšom počte. Každý štvrtok vám 
poviem zvláštne posolstvo!“ 
(1. marec 1984)                                                        

Milovať znamená byť otvorený 

pre jedno bytie, pre všetky bytia, pre všetky 
stvorenia, pre Boha. Čím viac milujeme, 
tým sme otvorenejší a tým viac prijímame 
všetky bytia. Podmienky, hranice, cudzinci, 
vylúčení, odmietnutí sú znakom 
zatvorenosti, respektíve znakom 
ohraničenej lásky. Božská láska nepozná 
ani jedno z týchto ohraničení. Ona zahŕňa 
všetkých ľudí a všetko, čo je stvorené, 
pretože všetko je stvorené z lásky. Z 
povedaného jasne vyplýva, že všetci sme 
vyvolenci Božej lásky. Boh sa 
bezpodmienečne rozhodol pre nás. Láska 

nechce nikoho stratiť. Preto sa snaží 
všetkých chrániť a všetkých vyvolených 
zachrániť. Láska je proti strate, ničeniu, 
nedostatku. Božská láska preto chráni 
žiarlivo svojich milovaných. I Boh sám je 
žiarlivý, lebo s láskou chráni všetkých. A 
strata by i jeho bolela, trpel by.  

Mária si vyberá farské spoločenstvo 
a chráni ho. Vyvolením farského 
spoločenstva sa ešte raz potvrdzuje 
vyvolenie každého jedinca. Farské 
spoločenstvo je samo o sebe Cirkvou i 
časťou veľkej Cirkvi. Iné farské 
spoločenstvá medzitým, nemusia byť 
žiarlivé, ale radostne spolupodieľať na 
skutočnosti vyvolenia. Výber tohto 
farského spoločenstva sám potvrdzuje i 
osvetľuje ľudom všetkých farských 
spoločenstiev, že sú vybraní a že nie sú 
zabudnutí. Mária chce preto chrániť a 
zhromažďovať svojich. Chce, aby boli 
prítomní, aby nezablúdili, aby sa nestratili. 
Láska vytvára a chce spoločenstvo. Mária 
preto chce, aby sme sa v čo najväčšom 
počte zhromažďovali.  

Radosť, na ktorej sa podieľa farské 
spoločenstvo je odpoveďou na darovanú 
lásku. A kto vie, že je milovaný, chce sa 
stať podobným tomu, kto ho ľúbi a snaží 
sa urobiť všetko, aby odpovedal s láskou. 
Početní pútnici potvrdzujú, že považujú 
toto farské spoločenstvo ako svoje, radi sa 
tu vracajú a radi tu ostávajú. Je to znakom 
i dôkazom darovaného vedomia, že Boh 
skrze Máriu miluje, ochraňuje i 
zhromažďuje svojich.  

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho 
Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi 
požehnal všetkým nebeským duchovným 
požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred 
stvorením sveta vyvolil, aby sme boli 
pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v 
láske; On nás podľa dobrotivého 
rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby 
sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho 
adoptovanými synmi na chválu a slávu 
jeho milosti, ktorou nás obdaroval v 
milovanom Synovi.“ (Ef 1, 3-6) 



 

PPPPOVOLANIEOVOLANIEOVOLANIEOVOLANIE    
  

Aké je moje povolanie? Ako prísť na to, ktorý smerom sa mám vydať .... 
manželstvo alebo zasvätený život? Kde nájdem skutočné naplnenie, lásku 
a šťastie? 

 Ján Pavol II. sa vo svojich knihách a homíliách často dotýkal práve témy 
povolania. Mnohokrát povzbudzoval mladých ľudí k tomu, aby sa nebáli urobiť 
vo svojom živote rozhodnutie:  

„Nachádzate sa na veľkej križovatke života a musíte sa rozhodnúť...“ 

 Povolanie je cesta, na ktorej Boh vedie každú jednu osobu k úlohe, ktorú 
má vo svojom živote naplniť. „Ježiš má pre každého jedného z nás pripravenú 
konkrétnu úlohu. Každého z nás si Ježiš starostlivo vyvolil a zavolal po mene! 
Neexistuje človek, ktorý by nemal božské povolanie.“ Srdce manželskej lásky je 
procesom sebadarovania. Preto obe, panenstvo a manželstvo, sú povolania. 

 Sme povolaní k tomu, aby sme svojmu životom dali konkrétny význam, 
aby sme objavili svoju vlastnú cestu k Bohu. „Aké je moje povolanie ´znamená´ 
akým smerom by sa mala rozvíjať moja osobnosť, berúc do úvahy to, čo sa 
nachádza v mojom vnútri a to, čo môžem ponúknuť, a čo ostatní -  ľudia a Boh 
– odo mňa očakávajú?“ 

 Každé jedno povolanie musí byť upriamené na lásku, pretože práve 
prostredníctvom nej je 
človek zjednotený 
s Bohom, ktorý je láska, 
a v ktorom každý 
ľudský život nachádza 
svoje naplnenie. Mať 
povolanie znamená byť 
priťahovaný láskou 
a v láske, aby sa mohol 
človek zaviazať k 
určitému spôsobu 
života. (Joseph Bolin) 

 Aby sme mohli 
objaviť plán, ktorý má 
Boh s naším životom, 
musíme sa naučiť, ako 
sa zapojiť do Božieho 
konania a odpovedať na 
Jeho lásku. Kristu dáva 
každému jednému z nás osobné pozvanie nasledovať ho. Tento Kristov tajomný 
vnútorný hlas môžeme zachytiť najzreteľnejšie v tichosti a modlitbe.  

 „...ak takéto volanie vstúpi do vášho srdca, neumlčujte ho! Nech sa 
rozvinie v zrelosť povolania! Odpovedajte naň v modlitbe a vernosťou 



 

prikázaniam! Lebo „žatva je veľká“ a existuje obrovská potreba mnohých, ktorí 
potrebujú zachytiť Kristovo volanie „Nasleduj ma“.“ 

 „Vaša odpoveď je záväzok, priateľstvo a láska prejavujúce sa 
prostredníctvom daru vášho života,“ hovorí pápež. Obe povolania, panenstvo 
a manželstvo, by mali byť rozpoznané v modlitbe. Rozhodnutie pre manželstvo 
by malo byť uskutočnené s plným vedomím zmyslu a cieľa manželstva vo 
vzťahu ku Kristovi a jeho Cirkvi. Rovnako i možnosť celibátu, ako hovorí Ján 
Pavol II, musí byť starostlivo zváženou a hlboko inšpirovanou voľbou.  

 Neexistuje všeobecný 
spôsob, ako rozpoznať svoje 
povolanie. „Každé volanie sa 
uskutočňuje spôsobmi, ktoré 
sú stále nové a zakaždým 
odlišné... vždy krásne 
a úžasné, pretože Boh je 
úžasný vo všetkom, čo koná.“ 
Aj napriek tomu pápež na 
niekoľkých miestach vo 
svojom diele udáva základné 
črty k rozpoznaniu: 

 „Neotáľajte s  odpoveďou 
na Božie volanie! Zo 
state knihy Exodus, ktorá sa 
čítala počas sv. omše, sa 
dozvedáme, že Boh koná v každom povolaní (porov. Ex 3,1-6, 9-12). Najskôr 
provokuje prostredníctvom horiaceho kra, aby si ľud nanovo uvedomil Jeho 
prítomnosť. Ak prejavíme svoj záujem, zavolá nás po mene. Ak naša odpoveď sa 
stane konkrétnejšia a rovnako ako Mojžiš povieme: „Tu som, Pane“, potom nám 
odhalí oveľa jasnejšie samého seba a svoju súcitnú lásku voči tým, ktorí sú 
v núdzi. Postupne nás bude viesť k tomu, že objavíme skutočnú cestu ako mu 
slúžiť: „Pošlem vás.“ Zvyčajne práve v tejto chvíli prichádza strach 
a pochybnosti, ktoré nás mätú a sťažujú celé naše rozhodovanie. Práve vtedy 
potrebujeme počuť Božie potvrdenie: „Som s tebou“ (Ex 3, 12). Každé povolanie 
je hlboká osobná skúsenosť pravdy týchto slov: „Som s tebou.““ 

 Rovnako je tiež dôležité povedať, že Božie volanie nikdy nepripravuje 
človeka o jeho slobodu. Ježiš nikdy človeka nenúti, aby ho nasledoval. 
Jednoducho mu len ponúka určitú cestu života, na ktorej môže dosiahnuť 
dokonalosť, naplnenie a pravé šťastie. Do akej miery človek porastie v láske 
a svätosti závisí od jeho vlastnej spolupráce s Božou milosťou. Povolanie je 
Božím darom a človek podľa svojej slobodnej vôle môže objaviť jeho jedinečnú 
hodnotu a krásu.  

Jana Prudká 

 

(Karol Wojtyła, Láska a zodpovednosť; Pápež Ján Pavol II: homília z 1. júna 
1982; porov. Redemptor Hominis, č. 21; homília z 10. februára 1986; Mladým 
celého sveta; 31. marca 1985; homília zo 7. septembra 1986; porov.  Redemtor 
Hominis, homília z 13. januára 1995) 



 

FESTIVAL MLADÝCH 
1. – 6. august 2009 

 

 «Urobte všetko, čo vám povie!» (Jn 2,5) 
 («Chcem vás všetkých, milé deti, viesť k Ježišovi, pretože on je vaša záchrana.» -  

posolstvo z 25. júna 1994) 
 

 
PROGRAM 

 
Piatok, 31.07.2009 

18.00 - ruženec 

19.00 – sv. omša – generálne skúška zboru 

a orchestra 

20.00 - adorácia najsvätejšej Sviatosti 

Oltárnej  – generálna skúška zboru a orchestra 

Sobota, 01.08.2009 
18.00 - ruženec 

19.00 – sv. omša – generálne skúška zboru 

a orchestra 

20.30 - adorácia najsvätejšej Sviatosti Oltárnej 

Nedeľa, 02.08.2009 
16.00  - prednášky, hudba, svedectvá 

18.00 - ruženec 

19.00 - sv. omša 

21.30 - adorácia najsvätejšej Sviatosti Oltárnej 

Pondelok, 03.08.2009 
09.00 – ranná modlitba 

09.30 – 12.00 prednášky, hudba, svedectvá 

12.00 - obedňajšia prestávka 

16.00 – prednášky, hudba, svedectvá 

18.00 - ruženec 

19.00 - sv. omša 

20.15 - sprievod farnosťou Medžugorie 

22.30 – 23.00 adorácia najsvätejšej Sviatosti 

Oltárnej  

Utorok, 04.08.2009 
09.00 – ranná modlitba 

09.30 – 12.00 prednášky, hudba, svedectvá 

komunity „Cenacolo"  

12.00 - obedňajšia prestávka 

16.00 – prednášky, hudba, svedectvá 

18.00 - ruženec 

19.00 - sv. omša, adorácia najsvätejšej Sviatosti 

Oltárnej 

21.15 – divadelné predstavenie komunity 

„Cenacolo“  

Streda, 05.08.2009 
09.00 – ranná modlitba 

09.30 – 12.00 prednášky, hudba, svedectvá 

12.00 - obedňajšia prestávka 

16.00 – prednášky, hudba, svedectvá 

18.00 - ruženec 

19.00 - sv. omša 

20.30 – 21.30 - adorácia najsvätejšej Sviatosti 

Oltárnej  

21.30 – 23.00 – spoločná rozlúčka 

Štvrtok, 04.08.2009 
03.00 - ruženec pri výstupe na vrch Križevac 

05.00 - sv. omša na vrchu Križevac 

Informácie: 
• Odporúčame si priniesť: malé rádio so slúchadlami, Sväté Písmo a dáždnik. 

• Prosíme všetky skupiny, ktoré sa zúčastnia Festivalu mladých, aby si počas týždňa  neplánovali vlastný 

program.  

• Večerný program sa začína o 18:00 modlitbou ruženca, po ňom nasleduje sv. omša o 19:00.  

• V čase festivalu (okrem nedele) nebudú ranné sv. omše pre pútnikov. Pútnikov pozývame zúčastniť sa 

večerných sv. omší spolu s mladými. 

 

 

Dovidenia v Medžugorií 1.-6.2009 ☺☺☺☺ 
 



 

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/ 


