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Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. júl 2009 
 
"Drahé deti! 
Nech tento čas bude pre vás časom modlitby. Ďakujem vám, že ste 
odpovedali na moje pozvanie." 
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„Modlitbe sa musíme 

učiť; na modlitbu si 

treba nájsť čas. 

ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

ČAS MODLITBY 

Život každého človeka na tejto zemi je časovo ohraničený. Začiatok 
každého života určuje Pán, prirodzene i jeho koniec určuje Pán. Naša úloha je 
v podstate veľmi jednoduchá - vyplniť Bohom darovaný čas niečím krásnym, 
užitočným, dobrým, svätým… vyvýšeným na úroveň dokonalosti. 

„Určený je čas pre každý čin, ktorý sa 
deje pod slnkom“ – píše sa v knihe Kazateľ 
8,9.  

I naša Nebeská matka nehovorí veľa vo 
svojich stručných radách; znovu obracia našu 
pozornosť na jedinú pravdu, ktorá je pre nás 

základným bodom  vo všetkom, čo prežívame. „Nech tento čas bude pre časom 
modlitby.“ 

Istý človek sa raz dlho pokúšal naučiť modlitbu, o ktorej sa dopočul na 
jednej svätej omši počas čítania zo skutkov apoštolov, „Bez prestania sa 
modlite“ (1 Sol 5, 17). 

Podarilo sa mu to napokon po dlhšej dobe. Aby to však dosiahol, musel 
splniť určité podmienky: nájsť človeka, ktorý by ho to naučil, vyčleniť si na 
učenie čas, usporiadať svoj život tak, aby robil to, čo ho naučil jeho učiteľ. 
Nebolo to jednoduché, no horlivým plnením úloh dosiahol úspech. Ustavičná 
modlitba, ktorú sa naučil, ho priviedla k trvalému zjednoteniu s Bohom. 

Nachádzať sa v ustavičnom zjednotení s Pánom, ktorého miloval celým 
srdcom, mu neprekážalo vo vzťahoch s ľuďmi, ani pri práci, ani pri jedle či 
spánku. Samozrejme, že jeho neustála modlitba mu neprekážala ani v plnení 
každodenných povinností.  

Naša nebeská matka nám chce ukázať najpriamejšie cesty k zjednoteniu 
sa s Bohom, a tou cestou je práve 
modlitba. Mária nám ukazuje náš cieľ, ale 
cesta k nemu od nás niečo vyžiada.  

V tomto mesiaci nás Panna Mária 
pozýva zasvätiť čas zdokonaľovaniu sa v 
modlitbe. Chce, aby sme si na modlitbu 
určili čím viac času a aby náš vzťah s 
Bohom bol vzťahom, ktorý nás obohacuje. 
Aby sme sa modlili súčasne s rytmom 
tlkotu našich sŕdc, aby tak, ako ustavične 
tlčie naše srdce, neprestávala ani naša 
modlitba. 
Modlime sa: 
O Mária, ty sama buď našou učiteľkou modlitby! Pomôž nám zjednotiť náš vzťah 
s Bohom a svetom, ktorý nás obklopuje. 

 
o.Henrych Jaworski     
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Modlitba je priateľským 

stretnutím s Pánom. 

Úprimne sa stretajúc 

s Ním, budeme sa meniť. 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 
 
S vďačnosťou a otvoreným srdcom prijmime dnešné pozvanie našej nebeskej 

matky. Nanovo si pripomeňme Jej školu modlitby. V priebehu 28. rokov svojich 
zjavení nás učí jednoducho ako mama svoje deti.  

Pozýva nás vytvoriť si konkrétne miesto modlitby, kde budeme stretávať Pána. 
Všetkých nás volá do školy modlitby a hovorí: “Drahé deti, v škole modlitby neexistujú 
prázdniny... nech sa modlitba stane vaším životom... nech modlitba bude pre vás ako 
vzduch, ktorý dýchate... modlite sa kým sa modlitba nestane pre vás radosťou....“ 

Modlitba je priateľským stretnutím s Pánom. Úprimne sa stretajúc s Ním, 
budeme sa meniť. Môžeme si predstaviť naše 
ľudské priateľstvá i známe porekadlo, ktoré 
hovorí: „Povedz mi, kto sú tvoji priatelia a ja 
ti poviem, kto si. Si takým, s akými ľuďmi sa 
priatelíš.“  

Panna Mária si praje, aby sa modlitba 
pre nás stala stretnutím s najlepším 
priateľom, ktorého sme dávno nevideli a je 
toho veľa, čo by sme mu chceli porozprávať. 
Najlepšiemu priateľovi otvoríme svoje srdce, 
zaujíma nás, čo sa s ním deje. Radi sa s ním 
rozprávame, chceme, aby s nami zostal 
dlhšie, aby nám v rozhovore nikto 
neprekážal, pre priateľa máme vždy čas. 
Panna Mária nás učí, že keď sa vytvorí 
skutočné priateľstvo s Ježišom, nezničí ho 
žiadna búrka. 

V posolstve z 25. 3. 2002 nám Panna 
Mária povedala: “...Dnes vás pozývam, aby 
ste sa zjednotili s Ježišom v modlitbe. Otvorte 
mu svoje srdce a darujte mu všetko, čo je v 

ňom: radosti, smútok i choroby. Nech sa vám to stane časom milosti. Modlite sa, milé 
deti, a nech každý okamih patrí Ježišovi. Som s vami a prihováram sa za vás...“ 

V modlitbe môžeme nájsť odpoveď na svoje otázky. Boh stále hovorí a my ho 
skutočne môžeme počuť počas  modlitby, pri čítaní Svätého písma, prostredníctvom 
človeka, ktorého stretáme, cez rôzne životné udalosti. 

V každodenných stretnutiach na modlitbe s Pánom sa stávame vnímaví na Boží 
hlas. Vieme sa rozhodovať podľa Božej vôle, 
rozlišovať. Mária nás pozýva každý deň čítať a žiť 
Božie slovo. Takto spoznávame Pána, prijímame 
jeho myšlienky, nasledujeme ho. „...Čítajte Sväté 
písmo, prežívajte ho a modlite sa, aby ste mohli 
pochopiť znamenia týchto čias. Toto sú osobitné 
časy! Som s vami preto, aby som vás priblížila k 
môjmu srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša. Moje milé 
deti, chcem, aby ste boli deťmi svetla, a nie tmy....“  (25. 8. 1993) 

 Nezabudnime na modlitbu ruženca, obľúbenú modlitbu Panny Márie, o ktorej 
povedala: “Dávam vám najsilnejšiu zbraň proti diablovi.“  
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„Aj dnes vás pozývam na modlitbu. Milé deti, modlitba robí zázraky. Keď ste 
unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel svojho života, vezmite si ruženec a modlite sa, 
modlite sa, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vaším 
Spasiteľom. Ja som s vami, prihováram a modlím sa za vás milé deti.... (25. 4. 2001) 

Modlime sa:  
Mária, matka naša, s nežnosťou sa skláňaš ku každému svojmu dieťaťu. Zasväcujeme 
sa ti, v tvojom srdci sa chceme modliť, v ňom ukrývame seba i svoje rodiny, tento 
nepokojný svet. Pomôž nám prežívať tento mesiac tak, aby bol časom modlitby.  
       

Terézia Gažiová 

* * * 

 
Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu 1. 8. 2009. 

V tento mesiac sa budeme modliť za úmysly Panny Márie.  
 
 

* * * 

 

Ježišu môj, pomáhaj mi  
šíriť tvoju vôňu kamkoľvek by som šla.  

Nalej do mojej duše tvojho Ducha  
a naplň ju tvojou láskou,  

aby prenikla do môjho bytia  
takým totálnym spôsobom,  

aby celý môj život  
mohol byť iba vôňou a láskou  

prenesenou skrze mňa  
a videnou vo mne,  
aby každá duša,  

s ktorou prídem do kontaktu  
mohla cítiť  

tvoju prítomnosť v mojej duši,  
a potom pozerať nahor  

a vidieť už nie mňa,  
ale teba, Ježišu.  
Zostaň so mnou  

a ja začnem svietiť  
tvojím svetlom.  

(Matka Tereza) 
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...Aj dnes vás pozývam, aby ste sa modlili. Drahé deti, vy nemôžete pochopiť akú hodnotu 
má modlitba, pokiaľ sami nepoviete: teraz je čas modlitby, teraz mi nie je dôležité nič iné, 

teraz mi nie je dôležitý nikto okrem Boha! Drahé deti, venujte sa modlitbe so zvláštnou 
láskou, lebo tak sa vám Boh bude môcť odplatiť milosťami....  

2. október 1986 
 
 

...Vy ste vyvolený ľud a Boh vám dal veľké milosti. Neuvedomujete si každé 
posolstvo, ktoré vám dávam. Teraz vám chcem iba povedať: modlite sa, 

modlite sa, modlite sa! Neviem, čo iného vám mám povedať, lebo vás milujem 
a chcem, aby ste v modlitbe spoznali moju a Božiu lásku....  

15. novembra 1984 
 
 

...Modlite sa a využite tento čas, pretože toto je čas milosti. Ja som s vami a pred Bohom 
sa prihováram za každého z vás, aby sa vaše srdce otvorilo Bohu a Božej láske. Milé deti, 

modlite sa neustále, kým sa vám modlitba nestane radosťou....  
25. marec 2000 

 
 

...Dnes vás pozývam, aby ste sa mi prostredníctvom modlitby ešte viac 
priblížili. Milé deti, som vaša matka, ľúbim vás a želám si, aby každý z vás 
dosiahol spásu a bol so mnou v raji. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, 

modlite sa, kým sa váš život nestane modlitbou....  
25. august 1998 

 
 

...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.  máj 1996 

 
 
...I naďalej potrebujem vaše modlitby. Pýtate 
sa: Prečo toľko modlitieb? Rozhliadnite sa 
okolo seba, drahé deti, a uvidíte, ako veľmi sa 
rozmohol hriech na tejto zemi. Preto sa 
modlite, aby Ježiš zvíťazil....  
13. septembra 1984 
 
 
 

...Modlite sa, drahé deti, a väčšmi mi dôverujte, veď 
som tu preto, aby som vám pomohla a aby som vás 

viedla novou cestou k novému životu. Preto, moje milé 
deti, počúvajte a prežívajte to, čo vám hovorím. 

Pretože to je pre vás dôležité, aby ste si spomenuli na moje slová a na všetko to, čo som 
vám hovorila, keď už nebudem viac s vami. Pozývam vás, aby ste začali od začiatku 

meniť svoj život a aby ste sa rozhodli pre obrátenie. Nie slovami, ale životom....  
25. október 1992 
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Boh na prvom mieste v mojom živote! 
Narodila som sa v r. 1967 v Abházsku, Gruzínsko, kde som vyrastala do svojich 

pätnástich rokov. Môj otec bol pravoslávny veriaci, matka Tatárka – moslimka. Keď som 
bola malá, o moju vieru sa starala babička z maminej strany. Vodila ma na moslimské 
obrady a učila ma modliť sa moslimské modlitby. Moji rodičia však vieru vôbec 
nepraktizovali. S babičkou som sa rada modlila - robila som to kvôli tomu, že som ju mala 
rada. S ňou i s  ľuďmi, ktorí sa s nami niekedy modlili, som prežívala spoločenstvo jednoty. 
Keď som mala dvanásť rokov, moja teta, sestra môjho otca, mi ponúkla prestúpiť na 
pravoslávnu vieru. Jej ponuku som neprijala - bola som už moslimka a nechcela som uraziť 
svoju babičku tým, že prestúpim na inú vieru.  

 Neskôr som sa vydala za muža, ktorý bol pravoslávny. Všetci okrem mňa, môj manžel 
a deti, boli pokrstení v pravoslávnej Cirkvi. Keď sme chodili do pravoslávneho chrámu na 
svätú liturgiu, vždy som sa cítila byť mimo – mimo tohto vierovyznania, Cirkvi a dokonca 
i mimo vlastnej rodiny. Preto, aby som nestála mimo vlastnej rodiny, rozhodla som sa dať 
sa pokrstiť. Tiež som pochopila, že aj napriek tomu, že moja rodina je pokrstená, v Boha 
skutočne neverí a nepozná ho. Pochopila som, že sa musím pre nich stať príkladom viery. 
Začala som chodiť do chrámu a snažila sa viac poznávať Boha. Pochopila som, že na to, aby 
sa zmenila moja rodina, potrebujem sa najskôr zmeniť ja. Bolo to v roku 2008 keď som sa 
dala pokrstiť, mala som 40 rokov. Na krst som sa pripravovala tým, že som čítala 
katechizmus.  

Veľký vplyv na toto moje rozhodnutie mali aj svedectvá ľudí o Medžugorií. Po 
prvýkrát som sa o tomto požehnanom mieste 
dozvedela v r. 2007, keď som nastúpila do nového 
zamestnania. Spoločne so svojou dcérou som raz išla 
na stretnutie ľudí, ktorí sa práve vrátili 
z Medžugoria a hovorili o svojej skúsenosti – o tom, 
čo tam prežili a čo sa tam odohráva. Všetko, čo som 
počula, ma zaplavovalo ako voda prúdiaca na 
vyprahnutú zem. Môjho srdca sa dotklo to, že 
Medjugorje je miesto, z ktorého požehnanie sa 
vlieva na ľudí, ktorí tam prichádzajú. Veľmi ma 
zaujal ich opis tohto miesta. Všetko mi to 
pripomínalo detstvo, miesto, kde som vyrastala 
a v hĺbke duše som zatúžila Medjugorje navštíviť. 
Silne na mňa zapôsobila veta, ktorú som počula 
v jednom svedectve. „Keď bude Boh na prvom mieste 
v tvojom živote, všetko v ňom zapadne na svoje 

správne miesto.“ Vedela som, že Boh v mojom živote na prvom mieste nie je. V rodine som 
si zvykla na to, že ju vlastne vediem. No vtedy som pochopila, že hlavou rodiny musí byť 
môj manžel, nie ja. Ak chcem, aby bol v mojej rodine poriadok, musím byť najskôr 
poriadok v mojom osobnom živote. A tak som postupne začala spoznávať Boha a premýšľať 
o tom, čo sa deje v Medžugorií. Chcela som tam ísť v r. 2008, no nepodarilo sa to kvôli 
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pasu. Teraz si ale myslím, že to nebol ten hlavný dôvod, pre ktorý som nemohla do 
Medžugoria v tom čase ísť. Nebola som na to ešte vnútorne pripravená. Ani môj manžel 
nechcel, aby som odchádzala z domu preč. No videla som druhých, ktorí sa vrátili 
z Medžugoria; boli úplne iní, zmenení. To sa ma veľmi dotýkalo. Potichučky všetko, čo som 
o Medžugorie počula, vstupovalo do môjho života.  

Keď som sa na druhý rok rozhodla ísť na púť, môj muž bol znova proti. Povedal, že 
by som mala radšej ísť navštíviť svojho otca, ktorého som už dlho nevidela. V hĺbke srdca 
som však pocítila, že musím ísť do Medžugoria a tu sa modliť za svojho otca i rodinu; že to 
bude užitočnejšie.  

Keď som vystupovala na kopec Podbrdo, pocítila som, že toto miesto i tento čas je 
pre mňa časom očisťovania.  Jednotlivé 
zastavenia tajomstiev ruženca na vrchu 
zjavenia sú ako zastavenia v našom živote. 
Všetko sa začína radostným tajomstvom 
a  nie je pre nás ťažké ísť touto cestou, 
no keď prídu bolestné tajomstvá, často sa 
snažíme ísť po tejto ceste sami, 
spoliehajúc sa na vlastné sily a zabúdajúc 
na Božiu pomoc. Ak dôverujeme len sebe, 
nemôžeme túto cestu zdolať. No ak je Boh 
na prvom mieste v našom živote, on sám 
nás prevedie týmito bolestnými 
tajomstvami života, a vtedy sa ťažký kríž 
stáva ľahkým. Sama sa rozhodujem, či sa 
budem na kríž sťažovať, alebo toto 
utrpenie prijmem s vďakou. Teraz 
dôverujem Bohu, ako sa píše v liste 
Filipanom 4,13 – „Všetko môžem v tom, 
ktorý ma posilňuje.“ Keď prijímam 
utrpenie, Boh to všetko môže premeniť 
v dobro. No najdôležitejšie je najskôr 
prosiť Boha o požehnanie a potom konať. 
Predtým som sa všetko snažila robiť vlastnými silami, spoliehať sa len na seba. Dnes sa 
snažím o to najdôležitejšie - aby bol v mojom živote na prvom mieste Boh. 

Je mi veľmi blízky názov „škola Panny Márie“; už som sa v nej veľa naučila. O túto 
skúsenosťou sa chcem deliť s druhými a svedčiť o nej. Samotné slovo „svedčiť“ je pre 
mňa veľmi dôležité  - svojím životom sa musíme stať príkladom viery pre druhých.  

 
Angela Nikolajeva, Jaroslav (Rusko) 
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Slavko Barbarič OFM 

„„„VVV   ŠŠŠKKKOOOLLLEEE   LLLÁÁÁSSSKKKYYY“““   
Láska vychováva 

 

„Drahé deti! Ďakujem vám, že všetku 
svoju námahu odovzdávate Bohu aj 
teraz, keď vás skúša prostredníctvom 
plodov, ktoré zbierate. Vedzte, drahé 
deti, že vás miluje, a preto vás skúša. 
Odovzdajte všetky ťažkosti Bohu a 
nestarajte sa! Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ 

Modlitbová skupina, ktorá sa 

zhromaždila okolo vizionára Ivana, sa 
zvyčajne stretáva na modlitbu na 
otvorenom priestranstve vonku, t.j. na 
vrchu zjavenia alebo na Križevci. Je to 
zvyčajne vo večerných hodinách, od 21.hod 
a neskôr. Modlitbové stretnutia mali 
niekedy aj po polnoci. Panna Mária ich 
pozýva na modlitbu v každom čase a za 
každého počasia, v lete, v zime, v daždi, 
i keď je chladno. Počas modlitbového 
stretnutia sa zjavuje Ivanovi, a keď sú 
prítomní aj iní vizionári, aj im. 

V jeden chladný veterný večer som 
sa opýtal vizionára, ako je možné, že ich 
Panna Mária práve dnes večer pozýva  
modliť sa na Križevac, keď je tak chladno? 
Ako to, že Ona, ktorá, ako ju nazývajú – 
starostlivá Matka, ich pozýva, aby išli na 
vrch tak neskoro a v takom chladnom 
počasí, keď všetok rozum hovorí, že 
najlepšie je ostať doma? Moja otázka 
vizionára nezmiatla, no čudoval sa, že sa 
také niečo pýtam. Odpovedal mi: „Ten, kto 
ťa má rád a stará sa o teba, musí mať tiež 
odvahu niečo od teba žiadať!“ 

Ani modlitbová skupina ani vizionári 
si nekladú tieto otázky, ale idú a robia to, 
čo od nich Panna Mária žiada. 
  Jeho odpoveď ma umlčala. Povedal 
som: „Dobre, keď je tak, prajem ti prajem 
veľa šťastia!“ Porozumel som v tom pravdu, 
ktorú môže pochopiť a prijať jedine láska. 
Niekoho milovať neznamená rozmaznať ho 
a urobiť z neho slabocha; láska skôr v sebe 
obsahuje pravý dôvtip výchovy. Láska 
žiada. Láska sa za druhého obetuje. 
Nechráni od obety a pokušenia, od kríža 
a choroby, ale uschopňuje a pripravuje 
človeka pre život. Takýmto spôsobom sa 
láska milujúceho a jeho odpoveď na ňu 
preveruje, čistí, dozrieva. Spomeňte si, že 
matka, ktorá miluje svoje dieťa, ktoré je 
choré, ako prvá pocíti, kedy ho treba 
odviesť do nemocnice na operáciu, aby sa 
uzdravilo. Ona sa nebojí utrpenia, pretože 
hľadá uzdravenie. Ten, kto má rád svoju 
záhradu, nenechá ju len tak, ale ju obrába 
a čistí, aby priniesla viac plodov. 
Pokušenia i utrpenie tak dostávajú svoj 
zmysel! 

„On v dňoch svojho pozemského života 
so silným výkrikom a so slzami 
prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý 
ho mohol zachrániť od smrti; a bol 
vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci 
bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa 
poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, 
stal sa pôvodcom večnej spásy pre 
všetkých, ktorí ho poslúchajú…(Hebr 5, 
7-9) 



 

LÁSKA ZJEDNOCUJE….  

      LÁSKA DÁVA ŽIVOT... 
 

„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“  
(Genezis 2,24) 

 

Schopnosť milovať je hlboko vrytá do srdca každého človeka, do jeho tela... 
V najhlbšej prirodzenosti muža a ženy je vpísané povolanie do manželstva. Muž 
a žena boli stvorení jeden pre druhého. Vzájomne sa dopĺňajú, nielen telesne, ale aj 
emocionálne, duševne i psychicky. Existujú veci, ktoré dokáže iba žena a ktoré sú len 
pre ňu, a existujú veci, ktoré dokáže len muž a prináležia len jemu. Iba žena môže 
počať a nosiť v sebe dieťa; dať život novému ľudskému stvoreniu. Iba ženské telo je 
schopné poskytnúť dieťaťu obživu. Iba žena môže byť matkou. Iba muž môže byť 
pôvodcom nového života. Iba muž môže byť otcom. 

Najhlbším vyjadrením a skúsenosťou manželskej lásky, ktorá sa daruje, je 
sexuálne zjednotenie. Toto nesmierne tajomstvo musí byť chránené manželským 
sľubom. Tým, že sa manželia vzájomne obdarovávajú v objatí jednoty, telo muža 
a telo ženy akoby stále nanovo potvrdzovali svoj manželský sľub: „Beriem si ťa...a 
sľubujem ti, že ti budem vernou manželkou/verným manželom a že ťa nikdy 
neopustím, ani v šťastí ani v nešťastí ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať 
a ctiť po všetky dni svojho života.“ Ich telá hovoria jazykom lásky: „Milujem ťa. Dávam 
sa ti úplne. Prijímam ťa takého, aký si! Túžim mať s tebou deti!“  

Naše telá „hovoria“, nesú isté 
posolstvo. Boli stvorené k tomu, aby dávali 
a prijímali lásku. Lásku, ktorá „je trpezlivá ... 
nie je nehanebná, nie je sebecká“; Lásku, 
ktorá sa „neteší z neprávosti, ale raduje sa 
z pravdy“; Lásku, ktorá „všetko znáša, všetko 
verí, všetko dúfa, všetko vydrží“; Lásku, ktorá 
„nikdy nezanikne...“ (1 Kor 13, 4-8). Všetko 
ostatné nie je skutočnou podobou lásky. 
Sexuálne zjednotenie je vyjadrením vnútornej 
lásky ich sŕdc a znakom i sľubom ich 
vernosti po celý život. Predstavte si, ako by 
ste sa cítili, keby vám niekto povedal: 
„Milujem ťa; túžim po tebe a chcem sa ti 
darovať dnes, no nie som si istý, či chcem mať 
s tebou dieťa a či ťa budem milovať 
a zostanem s tebou až do konca svojho 
života...“ Ako by ste sa cítili – milovaní alebo 
využívaní? Je toto skutočná láska? 

Skutočná láska je o sebadarovaní – 
darovaní svojho tela i svojej duše. Pozrite sa 
na Ježišove telo na kríži. Daroval seba samého úplne, navždy z lásky k nám, aby 
priniesol nový život. 



 

Nebojme sa aj my trpezlivo čakať na skutočnú ľudskú lásku, ktorá môže byť 
naplnená len v manželstve medzi mužom a ženou vtedy, ak na prvom mieste v 
manželskom vzťahu bude Boh.  Takéto zjednotenie lásky prináša život, šťastie 
a radosť. V opačnom prípade má za následok smrť - smrť lásky, vzťahov, 
nenarodeného života ... Pápež Ján Pavol II. často hovoril o kultúre, v ktorej žijeme, 
ako o „kultúre smrti“. Ľudia si prestávajú vážiť dar života, nie len svojho, ale i života 
druhých, najmä bezbranných. Antikoncepcia, umelé oplodnenie, potraty, eutanázia, 
striedanie sexuálnych partnerov... to všetko hovorí o nedostatku skutočnej lásky 
v našich srdciach a rodinách. 

 Naša sexualita je Božím darom. Iba vtedy, keď je zjednotená s láskou, sa môže 
stať zdrojom „kultúry života“.  

Panna Mária hovorí: „Nech je tento čas pre vás časom modlitby.“ Pokúsme sa 
nájsť tiché miesto, kde môžeme každý deň utíšiť svoje srdce pred Pánom. Miesto, kde 
budeme môcť rozmýšľať a rozprávať s Bohom o tom, čo je skutočná láska; o dare 
života, ženskosti, mužskosti; o dare manželskej lásky... Boh na nás čaká a túži si nás 
vypočuť, pretože nás miluje; chce nám pomôcť nájsť skutočnú lásku, radosť a šťastie, 
pretože sme pre neho vzácni. Čaká na nás vo sviatosti zmierenia, aby nás mohol 
očistiť od našej minulosti a dať nám novú nádej a nový život.    

Jana Prudká 
 

* * * 

 
MIER PO 15 ROKOCH VOJNY ! 

 Panna Mária prisľúbila Don Stefanovi Gobbimu:  “...Nechaj zasvätiť môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu krajiny, kam ťa pošlem: Kongo, Rwanda a Burundi, potom sa 
vrátiš do Talianska... sľubujem, že v týchto krajinách zavládne mier...“ 

 Povedať pred státisícom ľudí, v krajine, v ktorej 15 rokov zúri občianska vojna, že za 
krátko príde mier, na to treba veľkú odvahu a ešte väčšiu vieru. Ak sa takéto niečo splní, 
nemôžeme to prehliadnuť bez toho, aby 
sme sa nad tým nezamysleli. 

 Don Gobbi o tom hovoril na svojej 
ceste po Afrike koncom minulého roku. 
Žiadal, aby tieto krajiny zasvätili 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po 
tom, ako to  biskupi urobili, sa na 
príhovor Panny Márie stal zázrak - na 
začiatku tohto roku bojujúce strany 
uzavreli mier.  

 Zasväcujme sa s dôverou 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, 
naše rodiny, spoločenstvá, tento svet, 
modlime sa za pokoj. (Viac informácii 
nájdete na 
http://www.maria.sk/index.php?link=vita
zstva&sublink=mier.) 



 

 

10. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE 
MANŽELSKÉ PÁRY 

 
 
 
 

Desiaty medzinárodný seminár pre manželské páry sa uskutoční v Medžugorií  
od 4. do 7. novembra 2009.  

 
Téma seminára je: 

 
<< Láska nikdy nekončí a neprestáva >> 

 
 

 
 
PROGRAM: 
Streda, 4.novembra 2009  
13.00   Registrácia účastníkov 
16.00   Úvod do seminára 
17.00   Večerný modlitbový program v 
kostole (ruženec, sv. omša) 
21.00   Adorácia 
 
Štvrtok, 5.novembra 2009  
09.00   Ranná modlitba 
09.30   Prednáška, rozhovor  
12.00   Tichá adorácia 
15.00   Prednáška, rozhovor  
17.00   Večerný modlitbový program v kostole (ruženec, sv. omša, adorácia) 
 
Piatok, 6.novembra 2009  
06.30   Modlitba na Križevci 
10.00   Prednáška, rozhovor  
12.00   Tichá Adorácia 
14.00   Prednáška, rozhovor  
16.00   Príprava na sviatosť zmierenia 
17.00   Večerný modlitbový program v kostole (ruženec, sv. omša, poklona Kristovmu 

krížu) 
 
Sobota, 7.novembra 2009 
07.00   Modlitba na Podbrde – Vrchu zjavenia 
09.30   Ranná modlitba 
10.00   Prednáška, rozhovor  
 
 
STRETNUTIA SA UKONČÍ SV. OMŠOU O 12. HODINE 
Koordinátorom stretnutia je o. Miljenko Šteko. 
 
 
 

 



 

Prednášateľom na seminári je P. Ante Vučković, OFM. Narodil sa v r. 1958 v Sinj 
ako prvé dieťa v početnej rodine. Je členom františkánskej provincie Najsvätejšieho 
Spasiteľa so sídlom v Splite. Seminár a klasické gymnázium ukončil  v Sinji, teológiu 
v Makarskej a Záhrebe. Za kňaza bol vysvätený v r. 1983. Po kaplánskej službe 
v Metkoviči a Mníchove študoval filozofiu v Mníchove a v Ríme, kde získal doktorát na 
tému Dimenzie načúvania od Martina Heideggera. Filozofiu prednášal na Pápežskej 
Univerzite Antonianum v Ríme a Františkánskom teologickom inštitúte v Makarskej. 
V súčasnosti prednáša na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Splite, v rámci 
ktorej prednáša aj na Filozofickej fakulte. Vedie duchovné cvičenia, semináre 
a duchovné obnovy. Je duchovným sprievodcom a poradcom. Vydal niekoľko kníh. 
Publikuje vo vedeckých a populárnych časopisoch.  
 
Seminár sa uskutoční v Medžugorie. Prednášky budú prebiehať v novej dvorane za 
kostolom. Poplatok na krytie nákladov seminára je 40 € za jeden manželský pár. 
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr, alebo 
faxom na čísle +387-36-651-999 (pre Máriu Dugandzic). Počet účastníkov je 
z priestorových dôvodov obmedzený, preto vás prosíme, aby ste sa prihlásili čo 
najskôr, najneskôr však do konca septembra. Takisto prosíme všetky zúčastnené 
manželské páry účastníkov seminára, aby si ubytovanie v Medžugorí zabezpečili 
samostatne.  
 
Odporúča sa priniesť si so sebou  

1. slúchadlá a malé rádio s FM frekvenciou a  
2. Bibliu 

 
 
Pre záujemcov zo Slovenska organizujeme spoločný 
autobus. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: 
matutka@hotmail.com, alebo na tel. čísle: 0910988359 
(Matra Pincelová). 
 

* * * 

 
V čase od 14. – 18. 09. 2009  

sa v Medžugorie koná pre slovenských pútnikov 
 Seminár pôstu modlitby a mlčania.  

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu: skristoftour@post.sk,  
alebo na tel. číslach: 02 555 67 969, 0907 470 575, 0903 712 534. 

 



 

Pozývame Vás na modlitbové stretnutie v duchu posolstiev 
Panny Márie z Medžugoria, ktoré sa uskutoční na Ukrajine. 



 

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/ 


