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cez vizionárku Mariju Pavlovičovú - Lunettiovú 

„Drahé deti!  

Aj dnes vás pozývam – žite svoje povolanie v modlitbe. Dnes 

chce satan, ako nikdy predtým, udusiť svojím nákazlivým 

vetrom nenávisti a nepokoja človeka a jeho dušu. V mnohých 

srdciach niet radosti, lebo niet Boha, ani modlitby. Nenávisť 

a vojna rastú zo dňa na deň. Deti moje, pozývam vás, začnite 

nanovo s nadšením cestu svätosti a lásky, lebo kvôli tomu som 

prišla medzi vás. Buďme spoločne láskou a odpustením pre 

všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou 

a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva Boh. 

Deti moje, nech je vždy vo vašich srdciach nádej na lepší 

zajtrajšok. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
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Úvahy pre modlitbové  

skupiny                                   2-5 

 

Posolstvá na tému                   

„Začnite znovu...“                     6 

  

„Postite sa srdcom“ 

Fra Slavko Barbarić            7-8 

 

Pohľad na rodinu 

očami Cirkvi                            8-9 

 

Svedectvo 

Poklad pre každého  

kresťana                              10-11 

 

Oznamy, SM,  

Koordinátori                        12-14 

Február/2015 

  POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

2. február 2015, Medžugorie 

cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú 

„Drahé deti!  

Hľa, tu som medzi vami. Pozerám sa na vás, usmievam sa na 

vás a milujem vás, ako to môže len mama. V Duchu Svätom, 

ktorý prichádza skrze moju čistotu, vidím vaše srdcia a 

prinášam ich svojmu Synovi. Už dlho vás prosím, aby ste boli 

mojimi apoštolmi, aby ste sa modlili za tých, ktorí nespoznali 

Božiu lásku. Želám si modlitbu vyslovenú z lásky, modlitbu, 

ktorá koná skutky a prináša obety. Nestrácajte čas rozmýšľajúc 

o tom, či ste hodní byť mojimi apoštolmi. Nebeský Otec bude sú-

diť všetkých, ale vy ho milujte a počúvajte. Viem, že vás toto 

všetko mätie, aj samotná moja prítomnosť medzi vami, ale s ra-

dosťou ju prijmite a modlite sa, aby ste pochopili, že ste hodní 

pracovať pre nebo. Moja láska je nad vami. Modlite sa, aby moja 

láska zvíťazila vo všetkých srdciach, pretože je to láska, ktorá 

odpúšťa, dáva a nikdy neprestane. Ďakujem vám.“  



Panna Mária neprestáva hovoriť. 

Aj toto posolstvo nás upevňuje 
v pravde o prítomnosti Panny Márie 
s nami a kvôli nám. Dĺžka jej zjavení 

v Medžugorí nám hovorí o jej 
prítomnosti v tejto našej dobe. Ale 
nielen dnes. Matka Mária je s nami, je 

prítomná od počiatku Cirkvi. 
Nespočetné Máriine svätyne po celom 

svete svedčia o jej duchovnej 
prítomnosti medzi nami. Mária je 
začiatok lepšieho sveta tu medzi nami. 

Ona je naša patrónka, orodovnica 
a sprostredkovateľka milostí. Ježiš 
nám chce otvoriť oči, aby sme ju 

spoznali ako svoju matku a chce, aby 
sme ju ako apoštol Ján vzali do 

„svojho domu“, do svojho života. 
 Mária žila na zemi s pohľadom 

upriameným na nebo. Jej život je 

podobný aj nášmu životu. Prešla 
cestami života, ktoré boli od začiatku 

poprepletané úzkosťami a otázkami: 
Ako sa to stane? Ako sa Herodes 
dozvedel o narodení tohto dieťaťa? 

Prečo ho chce zabiť? Ako dlho budeme 
musieť zostať v Egypte? Uvidíme ešte 
niekedy strateného syna? Čo znamená 

tá hrôza na Kalvárii? Všetko je 
zahalené v hmle. Kde je Boh? Otázky, 

samé otázky... 

ZAČNITE NANOVO S NADŠENÍM CESTU SVÄTOSTI 

 Čo si počne matka pred tým 

beznádejným mlčaním? Má sa 
vystrašiť? Nie. Má si zúfať? Nie. 

Evanjelium nám trikrát predstavuje 
Matku, ako vo svojom srdci premýšľa, 
spomína s i  na dávne s lová 

a porovnáva ich so smutnými 
udalosťami, ktoré sa práve stali. 
Uprostred mlčania a tmy hľadá Božiu 

tvár. 

 Musela sa sama snažiť, aby 
starostlivo uchovávala spomienky na 

všetky udalosti a slová. Musela sa 
snažiť, aby o nich pozorne rozjímala 
vo svojom srdci, v duchu ich 

posudzovala a bez prestania o nich 
premýšľala. Práve takto, kráčajúc 

cestou života – uprostred temných 
protikladov života – usilovala sa 
odkryť Božiu vôľu a Boží plán. 

 Mária bola pútničkou viery, 
pretože nevedela všetko. V jej živote sa 
uskutočňuje požehnanie, ktoré jej 

dala svätá Alžbeta: „Blahoslavená je 
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 

...Mária je začiatok  

lepšieho sveta  

tu medzi nami... 
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tá, ktorá uverila...“ (Lk 1, 45). V Márii 

vidíme najdokonalejší príklad našej 
viery. Na našej ceste viery je blízko 
nás. Preto nám môže povedať: Deti 

moje, kráčajte za mnou. Sama som 
prešla týmito cestami temných nocí 

i nocí bez hviezd. Urobte aj vy, čo som 
ja urobila: Odovzdajte sa Božiemu 
mlčaniu a premôžete strach, tmu 

a noc. A blahoslavení sú tí, ktorí 
uprostred temnej noci verili vo svetlo.  

V jej živote všetky skúšky končili 
prehlbovaním dôvery. Aj keď 
prechádzala toľkými skúškami, nikdy 

nezradila Boha. V jej živote sa 
uskutočnil Boží ideál, takže sa stala 

Bož ím majstrovským die lom, 
najdokonalejším vtelením Božích 
plánov. Medzi našou vierou a životom, 

slovami a skutkami, ideálmi a ich 

uskutočnením je rozpor. V dôsledku 

skúšky viery ustupujeme alebo 
odchádzame. V tomto zmysle Mária 
prebúdza v nás hryzenie svedomia. 

Mária, ktorá je pre nás príkladom 
odovzdania sa Bohu s dôverou, môže 
byť nazývanou Matkou Božou 

prijímania alebo Matkou Božou 
odovzdania sa Bohu, pretože neustále 

hovorila Bohu: „Nech sa stane ako ty 
chceš.“ 

Isté je, že Boh nechce vojnu 

a nenávisť, ktoré sa deň čo deň stále 
viac okolo nás šíria. Toto nie sú plody 
Ježišových učeníkov, ale tých, ktorí 

nepatria Ježišovi ani jeho Matke. 
Panna Mária nám ukazuje cestu. 

Povzbudzuje nás, aby sme sa odvážili 
znovu v sebe prebudiť nadšenie pre 
modlitbu, po ktorej budeme bližší 

a viac podobní Bohu, ktorý je jediný 
prameň lásky a pokoja.  

 

Počúvnime pozvanie Matky, aby 
sme sami zakúsili silu Boha, ktorý sa 

nám chce znovu darovať a viesť nás 
cestami života a nie nenávisti a vojny.  

Modlitba 

 
Panna Mária, Kráľovná pokoja, obraciame sa k tebe, ktorá si sa tu 

v Medžugorí predstavila ako Matka a Kráľovná pokoja. Prišla si v náručí 
s Ježišom – Kniežaťom pokoja. On jediný je náš pokoj. Jedno z tvojich prvých 
slov bolo: Pokoj, pokoj, nech zavládne medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi 

navzájom. Utiekame sa k tebe, Matka pokoja, vypros nám pokoj. Pokoj v našich 
srdciach, pokoj našim myšlienkam, pokoj našim túžbam. Tebe zverujeme všetky 
srdcia, ktoré sú v nepokoji a posadnuté nenávisťou. Teba prosíme, Kráľovná 
pokoja, vypros pokoj všetkým národom, ktoré sú vo vojne. Vypros pokoj 

všetkým srdciam, ktoré sú naplnené strachom. Nech zavládne pokoj, ktorý 
prichádza od Pána a ktorý on dáva všetkým, ktorí ho hľadajú a prosia oň. 

 
 

Fra Ljubo Kurtović 

Zdroj: http://www.foto.fiit.stuba.sk  

...A blahoslavení sú tí, ktorí 

uprostred temnej noci  

verili vo svetlo... 



S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 5 / 2  | 4 |   

NÁDEJ NA LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK 

Keď sa dieťa v noci bojí, 
rozplače sa. Ak príde k nemu niekto 
cudzí a ponúka mu cumlík, kolíše 

ho, vezme ho na ruky, obyčajne to 
trvá dlho, kým sa znovu dieťa 
upokojí. A niekedy sa to ani 
nepodarí. Keď však príde mama, 

povie láskavé slová 
a vezme ho k sebe, 
dieťa sa upokojí. 
Stačí, aby prišla 

mama.  
Toto je pre 

mňa posolstvo 

Panny Márie - 
dnes, keď z médií 
vychádza veľa 
p o p l a š n ý c h 

čiernych správ. 
N i e k t o r é 
informácie nás 
môžu poriadne 

vydesiť. Kráľovná 
pokoja tiež o tom 
hovorí. Nazýva situáciu po mene. 

Svet sa skutočne zmieta v 
nákaz l i vom ve t re  nenáv is t i 
a nepokoja, ktorý môže byť 
smrteľný. I tentokrát tak ako to bolo 

i v niektorých osudných udalostiach 
ľudstva, nám Mária ponúka riešenie, 
ako je možné zastaviť vojnu, ktorá 

narastá deň čo deň. Neúnavne nám 
opakuje ako mama svojim deťom, 
kde je naša nádej. Nie je to poistka 
v banke, sociálna istota, ktorú nám 

ponúkajú svetové reklamy, politické 
strany a vládny predstavitelia 
dohodami. Sme svedkami ako 
doslova v jednej sekunde môžeme 

prísť o všetko. Ľudstvu chýba 
modlitba – tento jednoduchý 
prostriedok. V mnohých srdciach 

niet radosti, lebo niet Boha, ani 
modlitby, hovorí nám naša nebeská 
Matka. Žite svoje povolanie 

v modlitbe, znejú nám Máriine slová 
povzbudenia. 

Naše modlitby sú otcovia 
a matky toho, čo sa deje vo svete. 
Modlitba je stvoriteľská moc vo 
svete, povedal Origines. Sila 

modlitby je sila Ducha Svätého, 
ktorý obnovuje 
t v á r n o s ť  z e m e 
a všetko tvorí nové. 

Ja som iba biedna 
žena, ktorá sa modlí, 
vysvetľuje matka 

Tereza tajomstvo, 
odkiaľ čerpá silu 
d o n e k o n e č n a 
o d p o v e d a ť  n a 

Jež išov výkr ik: 
„Žíznim!“ Kráľovná 
p o k o j a  n á s 

najčastejšie pozýva 
modliť sa. Keď sa 
odohrávali ťažké boje 
počas vojny v bývalej 

Juhoslávii, opakovala niekoľkokrát 
za sebou: „Modlite sa, modlite sa, 

modlite sa.“ „Drahé deti, prajem si, 
aby ste pochopili vážnosť situácie a 
aby ste pochopili, že mnohé z toho, 
čo sa stane, závisí od vašej modlitby. 

A vy sa málo modlíte. Drahé deti, 
som s vami a pozývam vás, aby 
ste sa vážne začali modliť a postiť, 

tak ako v prvých dňoch môjho 
príchodu“ (25. 7. 1991). 

Keď sa modlíme máme nádej. 
Túto nádej nás učí hľadať Ježiš v 
evanjeliu. Jeho nádej bola živená 

modlitbou. Ježiš sa modlil často celú 
noc. O tejto nádeji nám hovorí už 33 
rokov a 7 mesiacov Kráľovná pokoja. 

Je povzbudzujúce vidieť, ako sa po 
celom svete organizujú modlitbové 
bdenia, nepretržitá modlitba za 

rôzne úmysly. „Ako jednotlivci, deti 
moje, nemôžete zastaviť zlo, ktoré 

 

...Stačí, aby prišla  
mama... 



 

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 5 / 2  | 5 |   

chce zavládnuť vo svete 

a zničiť ho. Ale skrze 
Božiu vôľu môžete                 
všetci spoločne v mojom 
Synovi všetko zmeniť a 

uzdraviť svet“ (2. 8. 
2011).  

I  v dnešnom 
posolstve nás Panna 

Mária povzbudzuje 
k sile spoločenstva: 
„ B uď me  s p o l o č n e 

láskou a odpustením 
pre všetkých tých, ktorí 
vedia a chcú milovať iba ľudskou 
láskou a nie tou nesmiernou Božou 

láskou, ku ktorej vás pozýva Boh“.  

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční   

vv  sobotu, 07. 02. 2015sobotu, 07. 02. 2015..    

V tento mesiac sa budeme modliťV tento mesiac sa budeme modliť  

ZA ZA VŠETKY NÁRODY, ZASIAHNUTÉ VOJNOU, VŠETKY NÁRODY, ZASIAHNUTÉ VOJNOU,   

ABY V NICH ZAVLÁDOL A ZVÍŤAZIL KRISTOV POKOJABY V NICH ZAVLÁDOL A ZVÍŤAZIL KRISTOV POKOJ   

Modlitba 
 
Pane, ďakujeme ti za radosť, ktorú prežívame vždy, keď si spomenieme 

na tvoj prísľub, že si s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Spájame sa 
so všetkými, ktorí sa rozhodli pre cestu svätosti s Máriou. Prosíme za dar 
lásky a odpustenia pre tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou 
a nie tou nesmiernou, ku ktorej nás pozývaš. 

Zasväcujeme ti celé ľudstvo a prosíme o uskutočnenie tvojich plánov 
pokoja prostredníctvom Márie. Amen. 

Terézia Gažiová 

 

...Sila modlitby je sila 

Ducha Svätého, ktorý 
obnovuje tvárnosť zeme 

a všetko tvorí nové... 

Koľko radosti nám môže priniesť 
predstava, že naša spoločná láska 

s Máriou je sila, ktorá zastaví i to, čo 
sa nám zdá ľudsky nemožné. Ako 
nám o tom hovorí v posolstve z 28. 

2 .  1 9 8 5 :  „ D r a h é  d e t i , 
láskou dosiahnete všetko, aj to, čo 
pokladáte za nemožné.“ 

Zdroj: http://www.myfranciscan.org 



ZAČNITE ZNOVU... 
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...Rozhodnite sa,  

deti moje, znovu  

pre Boha  

a hľadajte  

len jeho vôľu,  

a potom v ňom  

nájdete radosť  

a pokoj… 

(25.10.2013) 

...Prijmite ešte raz moje pozvanie a začnite sa znovu 

modliť, kým sa vám modlitba nestane radosťou. 

Potom objavíte, že Boh je všemohúci vo vašom 

každodennom živote. Som s vami  

a čakám na vás… 

(25.5.1992) 

...Pozývam vás, aby ste sa znovu rozhodli milovať 

Boha nadovšetko. V tomto čase, keď sa pre konzumný 

spôsob života zabúda, čo znamená milovať a vážiť si 

skutočné hodnoty, opäť 

vás pozývam, deti moje, 

aby ste vo svojom živote 

kládli Boha na prvé 

miesto...  

(25.3.1996) 

...Boh vám chce dať radosť a pokoj prostredníctvom modlitby, ale vy,  

deti moje, ste ešte ďaleko, naviazaní na zem a pozemské veci. Preto  

vás pozývam, aby ste znovu otvorili svoje srdcia a pohľad  

k Bohu a Božím veciam… 

(25.5.2012) 

...Deti moje, znovu  

s nadšením povedzte: 

„Chcem byť znamením  

pre druhých“…  

(25.8.2013) 

Zdroj: http://www.theguardian.com 



POSTITE SA SRDCOM 
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

Panna Mária. Aj prírodné katastrofy 
s a  m ô ž u  z a s t a v i ť  p ô s t o m 

a modlitbou. Pokoj závisí od modlitby 
a pôstu. Treba to zobrať vážne. Mária 
je s nami a trpí s nami. 

 

25. novembra 1996 

„Drahé deti! Dnes vás znova 
pozývam k modlitbe, aby ste sa 

modlitbou, pôstom a malými obetami 
pripravili na Ježišov príchod. Deti 
moje, nech sa tento čas, stane pre vás 

časom milosti. Využite každý okamih 
a konajte dobro, pretože iba tak 
pocítite vo svojich srdciach Ježišovo 
narodenie. Ak vy svojím životom dáte 

príklad a stanete sa 
znakom Božej lásky, 
radosť zavládne 

v srdciach ľudí. 
Ďakujem vám, že ste 
p r i j a l i  m o j e 
pozvanie.“ 

Modlitba a pôst sú 
prostriedky, ktorými 

sa môžeme pripraviť 

na Ježišov príchod. 
Posolstvo nám Panna 

M á r i a  d a l a  p r e d 

samotným zač iatkom 
vianočného obdobia. Len 

modlitbou a pôstom sa naše 

srdce môže očistiť a úplne otvoriť 

Ježišovmu príchodu. Modlitba a pôst 
oslobodzujú človeka od nesprávneho 
vzťahu voči sebe, voči Bohu, voči 

iným, a najmä voči materiálnym 
veciam.  

  
25. marca 1998 

„Drahé deti! Aj dnes vás 
pozývam k pôstu a odriekaniu. Deti 
moje, zrieknite sa toho, čo vám bráni, 

aby ste boli bližšie k Ježišovi. 
Osobitne vás pozývam: Modlite sa, 
lebo iba modlitbou dokážete ovládnuť 

I. POZVANIE  
KRÁĽOVNEJ POKOJA 

 
25. apríla 1992 

„Drahé deti! Aj dnes vás 
pozývam k modlitbe. Len modlitbou 

a pôstom sa môže zastaviť vojna. 
Preto, moje drahé deti, modlite sa a 
svedčte svojím životom, že 

ste moji a že mi patríte, 
pretože satan chce 
z v i e s ť  v  t ý c h to 

pochmúrnych dňoch čo 
najviac duší. Preto vás 
pozývam, aby ste sa 
rozhodli pre Boha, a on 

vás bude ochraňovať  
a ukáže vám, čo máte 
robiť a ktorou cestou máte 

ísť. Volám všetkých, ktorí 
mi povedali „ÁNO“, aby 
obnovili svoje zasvätenie 
môjmu Synovi Ježišovi a jeho 

Srdcu, a mne, aby sme vás mohli 
ešte mocnejšie použiť ako nástroje 
pokoja v tomto nepokojnom svete. 

Medžugorie je znamením pre vás 
všetkých a pozvaním, aby ste sa 
modlili a uskutočňovali dané milosti, 

ktoré vám Boh dáva. Preto, drahé 
deti, prijmite vážne pozvanie 
k modlitbe. Som s vami a vaše 
utrpenie je aj mojím utrpením. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ 

Aj vojny možno zastaviť 

modlitbou a pôstom. Toto je jedno 
z prvých posolstiev, ktoré vyslovila 
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svoju vôľu a odkryť Božiu vôľu aj v 
najmenších veciach. Deti moje, svojím 
každodenným životom sa stanete 

príkladom a budete svedčiť, či žijete 
pre Ježiša alebo proti nemu a proti 
jeho vôli. Deti moje, želám si, aby ste 

sa stali apoštolmi lásky. Deti moje, 
podľa lásky sa spozná, že ste moji. 
Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie."    

Modlitba a pôst nám pomáhajú, 
aby sme sa zriekli všetkého, čo nám 
bráni priblížiť sa k Ježišovi. Treba 

zvíťaziť nad vlastnou vôľou a otvoriť 
sa Božej vôli. Takto je možné stať sa 
Ježišovým svedkom a apoštolom 
lásky. Takýmto spôsobom sa 

stávame viditeľnými znakmi Božej 

prítomnosti v tomto svete. Je 
potrebné modlitbou a pôstom 

vybojovať si vnútornú slobodu od 
všetkého, čo nás odlučuje od Ježiša. 

  
25. októbra 1998 

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, 
aby ste sa priblížili k môjmu 
Nepoškvrnenému srdcu. Pozývam 

vás, aby ste vo svojich rodinách 
obnovili nadšenie prvých dní, keď 

som vás pozývala k pôstu, modlitbe 
a obráteniu. Deti moje, prijímali ste 
moje posolstvá s otvoreným srdcom, 
hoci ste nevedeli, čo je modlitba. Dnes 

vás pozývam, aby ste sa mi úplne 
otvorili, aby som vás mohla premeniť 
a priviesť k srdcu môjho Syna Ježiša, 

aby vás naplnil svojou láskou. Takto, 
deti moje,      nájdete pravý pokoj, 
pokoj, ktorý vám dá iba Boh. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ 

Na začiatku zjavení sa mnohí 
modlili a postili. Časom sa na to 

zabudlo, prišla únava alebo niečo 
iné. Mária nás pozýva, aby sme sa 

navrátili k prvotnému nadšeniu 

a znova prijali modlitbu a pôst, aby 
boli srdcia znovu úplne otvorené, aby 
mohlo pokračovať naše premieňanie. 
Pozvaní sme, aby sme sa stali 

podobní Srdcu Ježišovmu a Srdcu 
Máriinmu. Modlitba a pôst sú 
podmienkami k tomu, aby sme sa 

otvorili pokoju, ktorý dáva Boh. 

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU… 

 

 
"Nemajte strach z 

nebezpečenstiev! Božie sily sú 

oveľa mocnejšie ako vaše 

ťažkosti! Nepomerne väčšia ako 

zlo, ktoré pôsobí vo svete, je 

účinnosť sviatosti zmierenia" . 

 

(List rodinám, 18) 
 

 

Zdroj: http://www.olfatimachurch.com 



 

   POHĽAD NA RODINU OČAMI CIRKVI 
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Milosť sviatosti manželstva 
znamená, že Boh je prítomný 
medzi nimi.  

Sviatosť manželstva však nie je 
len Božia sila, ktorá pomáha konať 
dobro. Je to skutočná prítomnosť 
Boha, na ktorú sa dá spoľahnúť. 

Toto je úplná pravda o manželstve. 
Je to prítomnosť, ktorá závisí od 
nich. Manželia môžu mat' Boha pri 
sebe každý deň.  

Ľudia zabúdajú, že oni sami 
môžu „privolať“ alebo odohnať 
milosť sviatosti. Hriechom si môžu 
zatvoriť srdce a len sviatosť 

zmierenia - spoveď otvára dušu na 
pôsobenie milosti a akoby dovoľuje 
Bohu vojsť do rodiny.  

Ježiš Kristus bol v Káne 

Galilejskej, kde sa zúčastnil na 
svadbe. A vždy bol a je prítomný 
pri každom uzatvorení sviatostného 
manželstva, ale ako ho manželia 
prijímajú?  

Sviatosť manželstva znamená, 
že odteraz je v našom živote 
prítomný ešte niekto, že nie sme 

sami, pretože je s nami Boh - 
Ženích, ktorý je a zostáva verný 
dovtedy, pokiaľ ho nevyženieme! 
Toto je rozdiel medzi sviatosťou 

manželstva a civilným sobášom 
dvoch ľudí. Ženích - Kristus je 
prítomný, preniká ľudské srdce, vie 
všetko a miluje až „do krajnosti“.   

O koľko ľahší by bol život 
manželov, keby si túto pravdu stále 
uvedomovali! Bol - to znamená, že 
je, lebo pre Boha neexistuje čas. 
Odmietajú ho, a on čaká. Boh čaká 

na človeka, je vždy ochotný byť s 
človekom. 

 
Myšlienky sú vybrané z 

knihy: Rodinám, aby boli silné v 
Bohu…, Wanda Póltawska (SALI-
FOTO, 2010). 
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...Sviatosť manželstva znamená, že odteraz je v našom  
živote prítomný ešte niekto, že nie sme sami,  

pretože je s nami Boh... 

Zdroj: http://www.cancaonova.com 
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Rada by som sa s vami podelila o 

moju radosť, ktorá mi bola darovaná 
ako nekonečne nádherný a veľký dar 
v adorácii. Nazvala by som to - 

objavenie sily a krásy Eucharistie.  
Pred 15. rokmi v Lurdoch na 

duchovných cvičeniach s Komunitou 

blahoslavenstiev som spoznala hĺbku, 
silu a radosť v Najsvätejšej oltárnej 

sviatosti. Zaručene môžem povedať, že 
poklona Ježišovi ukrytému, ale predsa 
živému v svätostánku je ten najväčší 

poklad, aký Katolícka cirkev má. 

Je to miesto, kde nachádzam a 

objavujem svoju hlbokú identitu, kde 
mi Pán napĺňa najtajnejšie túžby 

srdca. Je to nekonečne nádherná 
prítomnosť živého Ženícha, Kráľa, 
Boha, najmilovanejšieho Otca, 

najnežnejšieho a najvernejšieho 
Priateľa, najmúdrejšieho Lekára, no 
predovšetkým najjemnocitnejšieho 

Stvoriteľa duše. 
 Odvtedy už 15 rokov chodím 

každý deň na hodinovú adoráciu. 
Niekomu sa to môže zdať dlhý čas, ale 
kým sa stíšime z hluku, chaosu, 

problémov, tak na to treba určitý čas. 
Keď odznejú všetky rušivé myšlienky, 

prichádza pokoj a radosť. Môžem 

 

 

POKLAD PRE KAŽDÉHO KRESŤANA  

potvrdiť, že akokoľvek som prišla na 

adoráciu rozbitá, rozčúlená, unavená, 
rozčarovaná, vyčerpaná, prázdna... 

VŽDY som odchádzala po tej hodine 
znovuzrodená, upokojená, vnútorne 
nesmierne šťastná, plná radosti, 

svetla a sily kráčať ďalej životom. 
Na adorácii sa stretám s 

najlepším Priateľom, ktorý má na 

mňa čas a o všetko sa zaujíma. Keď 
sa stretnem s najlepším priateľom 

nedokážeme a ani si nestihneme 
všetko povedať za 10 minút.  

...Túžim byť s ním čo najdlhšie, 
lebo je nám spolu dobre. V živote 
nemáme veľa pravých priateľov. 

Ježiš ma nikdy nesklame. NIKDY! 
Nikdy ma nenechá odísť naprázdno. 

On sa zaujíma o každý detail, ktorý 
prežívam. O všetkom mu s dôverou 
rozprávam, a potom načúvam. Len 

tak som pri ňom, pri jeho nohách. Nič 
nerobím, len som tam. Ako keď sa 
opaľuješ, či chceš či nie, zanechá to 

farbu na tvojej pokožke. To isté sa 
deje pred Pánom, či chcem či nie, on 

ma napĺňa svojimi darmi a milosťami. 
Čas adorácie je pre mňa časom 

ticha, vypnutia, načerpania, stíšenia, 

načúvania. Vypnem a nič neriešim. 

SVEDECTVO 
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Zdroj: http://www.angelqueen.org 
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Ježiš hovorí, že bez neho 

nemôžeme nič. Poďte ku mne všetci, 
ktorí ste hladní a smädní, ja vás 
poteším a nasýtim. V každom meste 

nie je možnosť ísť na adoráciu, alebo 
je Sviatosť oltárna vystavená možno 
len raz za týždeň. 

A l e  keď  j e 
otvorený kostol a 

j e  v  ň o m 
svätostánok, tak 
Ježiš je prítomný 

a čaká tam stále 
na nás! 

M ô ž e m 

potvrdiť z celého 
srdca, že v 

a k o m k o ľ v e k 
bezvýchodiskovom 
stave som prišla 

z a  n ím  na 
a d o r á c i u , 

odchádzala som 
VŽDY v pokoji a 
plná vnútornej 

radosti, zároveň 
vo svetle, ako 
ďalej žiť svoj život. 

Počas tých 15. rokov som 
vystriedala niekoľko zamestnaní, 

cestovala po svete, stretla veľa ľudí 
a spoznala som nádherných priateľov. 
Priateľstvo s Bohom je to najkrajšie 

dobrodružstvo.  
Akokoľvek náročná bola práca, či 

kolegovia, vždy vďaka každodennej 
adorácii sa menili srdcia kolegov a 
vznikali krásne priateľstvá. Vždy, keď 

som nevládala ja, Pán konal cezo 
mňa. 

 Raz, keď som žila v Anglicku a 

cestovala som z jedného konca na 
druhý autobusom, na každej 

prestávke, ktorá trvala nejakú pol 
hodinku, som si vybehla v krátkosti 
pozrieť mesto, kde sme práve stáli. 

Vždy bol neďaleko kostol, či katedrála 
a keď som vošla dnu, srdce mi 

podskočilo od radosti, lebo práve v 
tom čase sa tam konala tichá 
adorácia. Milovaný Ježiš, najvernejší 

priateľ, ma tam čakal. 

Tých zážitkov je veľmi veľa. 

Spomeniem ešte jeden. V Anglicku 
som pracovala v takom pochmúrnom 
priemyselnom meste na psychiatrii, 

kde boli veľmi ťažké prípady 
pacientov, ale i kolegov. Často som 

m u s e l a  d l h o 

hľadať a cestovať, 
kým som našla 

katolícky kostol a 
aj čas, kedy bola 
vystavená Sviatosť 

oltárna. Raz som 
si zobrala jedného 
psychicky chorého 

a komplikovaného 
p a c i e n t a  n a 

prechádzku úplne 
sama. Prechádzali 
sme okolo kostola. 

Vysvetlila som mu 
kto tam je a čo sa 

tam robí. Povedala 
som mu, že 
nesmie revať ani 

kr ičať ,  keďže 
vydával  rôzne 

„divoké“ zvuky. Bola práve Biela 

sobota. Zážitok bolo pozorovať tohto 
psychicky narušeného chalana, ako 

adoroval Ježiša v jemnosti a nehe, že 
som len otvárala oči. Na záver som ho 
nevedela vytiahnuť von. Taký bol 

zasiahnutý Pánom, že nechcel odísť.  
Ježiš sa nekonečnou láskou a 

nehou dotýka a uzdravuje každého 
z nás. Každý z nás potrebuje zakúsiť, 
že je veľmi milovaný. Ježišova 

prítomnosť je tak silná a príťažlivá, že 
to prajem zažiť každému človeku. 

Panna Mária v Medžugorí v 

posolstvách často hovorí, aby sme sa 
klaňali jej Synovi v eucharistii, aby 

sme mohli dostať – obsiahnuť 
mimoriadne milosti. „Modlite sa a 
adorujte môjho Syna, aby jeho pokoj 

a radosť mohli vstúpiť do vášho 
srdca.“ A je to tak. Nikto nás tak 

nepochopí a nebude milovať ako 
Ježiš. Ak je Ježiš na prvom mieste, 
potom dokážeme žiť aj nemožné. 

 Mária, Slovensko 
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Zdroj: http://www.panoramio.com 



OZNAMY 

Blížiace sa semináre: 
 

 Seminár pôstu, modlitby a mlčania (v slovenčine):  

 22.02.—27.02 2015 

  (Kontakt: Vladimír Chromek; tel.: + 421 517 789 898;  +421 903 387 800;     

  v.chromek@gmail.com); 

 21. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich       

   centier pokoja a medžugorských modlitbových  

   a charitatívnych skupín: 02.03—06.03. 2015 

  (Marian Keckes; tel.: +421 905 254742;  

  mkeckes@nextra.sk alebo keckes.marian@gmail.com)  

 

Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie si môžete objednať na adrese: 
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, SR alebo na  

http://www.marianskecentrum.sk 
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Vo februári sme spustili web stránku  
našej modlitbovej skupiny Svetlo Máriino  

postupne ju budeme dopĺňať.  

www.svetlomariino.com 

 
Nájdete tu posolstvá Panny Márie,  

všetky čísla časopisu Svetlo Máriino a tiež všetky 
informácie o hlavných udalostiach a všetkých 

medzinárodných seminároch, ktoré sa uskutočnia  

v Medžugorí v roku 2015. 

http://www.marianskecentrum.sk


 
KTO SME?  

 

     Svetlo Máriino je modlitbové 

spoločenstvo. V duchu evanjelia a 

posolstiev Panny Márie chceme ísť 

cestou svätosti, aby náš život bol 

svedectvom viery pre iných.  

   Chceme prinášať Ježiša – Svetlo 

sveta - konkrétnym spôsobom na tie 

miesta, kde žijeme. Snažíme sa 

pomáhať pri obnove života viery 

v našich farnostiach.  

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne 

stretávajú raz za týždeň. Spoločne sa 

modlia ruženec na úmysly Panny Márie, 
čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby 

blížnych. Stretnutie zakončia zasvätením 

sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

  Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com   

SNAŽÍME SA PRIJAŤ  

DO ŽIVOTA  

MÁRIINE POSOLSTVÁ: 

 
 

 modliť sa tri ružence denne 

 rozjímať evanjelium denne 

 postiť sa v stredu a v piatok 

 spovedať sa každý mesiac 

 zúčastňovať sa na sv. omši, často prijímať 
Eucharistiu, adorovať 

 modliť sa za kňazov a zodpovedných v Cirkvi 

 stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa 

 konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym 
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Prostredníctvom časopisu „Svetlo 
Máriino“ sa spájame s modlitbovými 
skupinami v rôznych krajinách.  

Modlia sa s nami naši bratia a sestry 
na Slovensku, v Českej Republike, 
v  R u s k u ,  n a  U k r a j i n e ,  v 
Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Nemecku, Rumunsku, Indii, USA. 

Časopis vychádza od decembra 2004 
každý mesiac potom, ako Panna Mária 
dá posolstvo 25-teho v mesiaci. Časopis 
rozosielame cez internet, vychádza 
v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, 
v litovskom, lotyšskom, anglickom a 
nemeckom jazyku.  

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán 

uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto sa, deti moje, modlite a radujte so mnou z každého srdca, 

ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem, deti 

moje, vidieť, že Duch Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“   25. 6. 2004 

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

Duchovne sa spájame v modlitbe v 

prvú sobotu v mesiaci. Ak je to možné, 

členovia v tento deň organizujú 
modlitbové stretnutie. Modlia sa tri 

ružence, slávia sv. omšu, adoráciu, 

prečítajú rozjímanie z časopisu. Počas 

celého mesiaca sa modlíme na úmysel 

uvedený v časopise.  
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KOORDINÁTORI  
SMSM 

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY: 

www.gospa.sk 

www.medjugorje.sk 
 

ČESKY: 

 www.medju.com 

 

RUSKY:  

www.medjugorje.ru 
 

UKRAJINSKY:  

www.medjugorje.com.ua 

www.gospa.com.ua  

LOTYŠSKY: 

www.medjugorje.lv 

 
LITOVSKY: 

www.medjugorje.lt 

 

ANGLICKY: 

www.medjugorje.net 

 
NEMECKY: 

www.medjugorje.de 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

ŽIVÉ VYSIELANIE  
VEČERNÉHO PROGRAMU  

[V ponuke vpravo nájdete „Live streaming“. Po kliknutí na túto možnosť 
sa vám objaví v modrom rámčeku „Live streaming Medjugorje - smooth 
player“. A po kliknutí na túto kolonku môžete spolu s nami sledovať 

večerný modlitbový program z Medžugoria.]  

Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na       

účet:                             Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o. 

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

Časopis Svetlo Máriino v rôznych jazykoch môžete nájsť na www.gospa.sk v rubrike ČASOPIS. 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať 
vyjadrenia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu 
len ľudského svedectva. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri kopírovaní 
jednotlivých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na 
adrese: gospa3@gmail.com.  


