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 POSOLSTVO  

25. december 2012, Medžugorie 

Pri poslednom každodennom zjavení, 12. septembra 
1998, Panna Mária Jakubovi Čolo povedala, že bude 
mať zjavenie jedenkrát ročne, a to 25. decembra, na 
Vianoce. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie sa začalo o 
14:15 a trvalo 10 minút. Jakub nám potom odovzdal 
posolstvo:  

„DDDDrahé deti, darujte mi svoj život a úplne sa mi 

odovzdajte, aby som vám mohla pomôcť pochopiť moju 
materinskú lásku i lásku môjho Syna k vám. Deti moje, 
nesmierne vás milujem. Zvlášť dnes, v deň narodenia 
môjho Syna, chcem každého z vás prijať do svojho srdca 
a darovať vaše životy svojmu Synovi. Deti moje, Ježiš vás 
miluje a dáva vám milosť žiť v jeho milosrdenstve, avšak 
mnohých vašich sŕdc sa zmocnil hriech a žijete v tme. 
Preto, deti moje, nečakajte, povedzte hriechu „nie“ 
a odovzdajte svoje srdcia môjmu Synovi, pretože len tak 
budete môcť žiť Božie milosrdenstvo a vydať sa s 
Ježišom vo svojich srdciach na cestu spásy.“  

VÝROČNÉ POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 
vizionárovi Jakubovi Čolo,  

25. december 2012, Medžugorie 



ODOVZDAJTE SVOJE SRDCIA  
MÔJMU SYNOVI 

V posolstve z 8. januára 1987 Panna 
Mária vizionárke Márii Pavlovič poveda-
la: „Drahé deti, chcem vám aj naďalej dá-
vať posolstvá, avšak, drahé deti, nie kaž-
dý štvrtok, ale každého 25. v mesiaci. 
Nadišiel čas, keď sa splnilo to, čo môj Pán 
chcel. Teraz vám dávam menej posolstiev, 
ale aj naďalej som s vami.“  Je už bežné, 
že nám Panna Mária, počnúc 25. janu-
árom 1987, každého 25. dňa v mesiaci 
dáva posolstvo. Tentokrát to bolo inak. 
Bolo to neočakávané. Počas zjavenia, 
ako svedčí vizionárka Mária Pavlovič, Je-
žiš prvýkrát prehovoril a povedal: „Ja 
som váš pokoj. Žite moje prikázania.“ Bol 
to Pánov hlas – rozhodný, autoritatívny, 
ktorý vzbudzoval Božiu bázeň. Je to nie-
čo nové so zreteľom na doterajšie zjave-
nia. Čo sa týka obsahu, Ježiš nepovedal 
niečo, čo by sme už z evanjelií nepoznali. 
Týmto chcel ešte mocnejšie poukázať na 
dôležitosť žitia jeho prikázaní, ktoré nás 
vedú k nemu, ktorý jediný je náš pokoj.  

V posolstve cez vizionára Jakuba 
Panna Mária vyzdvihla dôležitosť odo-
vzdania života do jej rúk a jej materin-
ského srdca. Len skrze toto odovzdanie 
je možné pochopiť a zakúsiť jej lásku 
a lásku jej Syna, nášho Spasiteľa. Mária 
je Matka Ježišova a naša Matka. Úloha 
matky nie je len v tom, že nosí dieťa de-
väť mesiacov pod svojím srdcom, ale že 
ho duchovným spôsobom zo dňa na deň 
vychováva a rodí. Zjavenia Panny Márie, 
jej blízkosť a posolstvá, sú znamením to-
ho, že plní svoju materinskú úlohu, kto-
rú jej zveril sám Ježiš na Kalvárii. Ježiš, 
kým visel na kríži, odovzdal skrze apoš-
tola Jána celé ľudstvo do Máriiných rúk. 
Ježiš na nás myslel aj na kríži. To, že 
zjavenia trvajú už tak dlho hovorí o tom, 

že Ježiš na nás myslí, že mu záleží na 
nás i na našom spasení. Boh skrze Má-
riu túži po nás.  

Aj v týchto slovách posolstva Panny 
Márie cítime Božiu túžbu po nás. 
V tomto posolstve nás Panna Mária nie-
len pozýva na modlitbu, ale nás prosí. 
Ona, nebeská Matka, nás prosí, aby sme 
zobrali vážne jej slová a vložili ich do ži-
vota. Mária nekoná senzácie chtivé veci, 
rada pracuje v skrytosti. Preto sa odpo-
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 
...Nebeská Matka, nás prosí, 

aby sme zobrali vážne jej slová 
a vložili ich do života... 

Zdroj: http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&rp=351383&gal=photo 



rúča, skôr než zaspíme, zveriť seba aj 
svoj život do jej starostlivosti, odovzdať sa 
do jej rúk. Ona nás pomaly, ale iste, chce 
modlitbou formovať ako formovala Ježiša, 
kým ho čakala. Keď nájdeme svoj domov 
v jej materinskom srdci, keď jej darujeme 
svoju slobodu, vtedy nás bude môcť for-
movať, vychovávať, a tak sa budeme zo 
dňa na deň stávať podobnejšími Ježišovi. 
Tak sa budeme môcť stať deťmi tej istej 
Matky.  

Preto nás s túžbou pozýva, aby sme 
odovzdali svoj život do jej rúk. Toto odo-
vzdanie sa neuskutoční v jeden deň, ani 
v jeden rok. Je to každodenné rozhodnu-
tie a kráčanie za Ježišom. Dôležité je pre-
budiť v sebe túžbu po Bohu a odkrývať 
radosť v hľadaní Boha. Ten, ktorý zakúsil 
vo svojom živote radosť Božej blízkosti 
a lásky, bude ho viac hľadať a túžiť po 
ňom. Kto hľadá a túži po Bohu, ten ho 
určite nájde. Neexistuje život bez matky. 
Žiť v Márii znamená, že máme Matku, 
a že sme obklopení jej materinskou lás-
kou. Mária je, tak ako ju vzývame 
v litániách, Bránou do neba, cez ktorú 
k nám prichádza Božia priazeň a milosť. 
Počas všetkých týchto rokov zjavení 
k nám skrze Máriu prichádza Boh, aby 
nám vyjadril svoju lásku konkrétnym a 
hmatateľným spôsobom. 

Týmto posolstvom nám Panna Mária 
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hovorí materinským srdcom, v ktorom sa 
môžeme ukryť a zveriť sa mu. Lebo nikdy 
nebolo počuť, že by niekoho opustila, kto 
sa pod jej ochranu utiekal a kto ju 
o pomoc prosil. 

Modlime sa: Nepoškvrnené počatie, 
Kráľovná neba a zeme, Útočisko hriešni-
kov a Matka dokonalej lásky, ktorej Boh 
chcel zveriť celý plán milosrdenstva. Hľa, 
tu sme, pri tvojich nohách, my, úbohí 
hriešnici.  

Pokorne ťa prosíme, prijmi nás, úplne, 
ako svoje dobro a svoje vlastníctvo. Konaj 
v nás podľa svojej vôle, v našej duši, aj 
v našom tele, v našom živote, v našej smr-
ti, aj v našej večnosti. Konaj s nami ako ty 
chceš, aby sa raz a navždy uskutočnilo to, 
čo je povedané o tebe: Žena rozšliape hla-
vu hadovi. Daj, aby sme sa v tvojich naj-
čistejších rukách, tak bohatých na milosr-
denstvo, stali prostriedkom tvojej lásky, 
aby sa takto rozšírilo kráľovstvo Božského 
Srdca Ježišovho. Amen.  (úkon odovzda-
nia sa Márii sv. Maximiliána Mária Kolbe-
ho, apoštola Rytiera Nepoškvrnenej) 

      Fra Ljubo Kurtović 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

V sobotu, 5. 1. 2013. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť za 

 DAR SPOLOČNEJ MODLITBY V RODINÁCH  

 

...Kto hľadá a túži po Bohu, 
ten ho určite nájde... 



25. decembra 2012 nám vizio-
nárka Mária Pavlović odovzdala ne-
obyčajné posolstvo: „Panna Mária 
prišla s malým Ježišom v náručí a 
nedala posolstvo, ale prehovoril 

malý Ježiš a povedal: „Ja som váš 
pokoj, žite moje prikázania.“ Sme 
pozvaní sa zastaviť a s bázňou roz-
mýšľať nad vianočným posolstvom 
neba. Sami nie sme schopní pocho-
piť hĺbku tejto veľkej milosti. Mária 
nám znovu ponúka svoju pomoc, 
keď nám v posolstve danom vizio-
nárovi Jakubovi 25. decembra 
2012 hovorí: „Darujte mi svoj život 
a úplne sa mi odovzdajte, aby som 
vám mohla pomôcť pochopiť moju 
materinskú lásku i lásku môjho Sy-
na k vám.“  

Ona, pokorná, poslušná Panna, 
nás učí, ako si nebo váži chudobu, 
odovzdanosť. Ak sa s ňou vydáme 
na cestu odkrývania posolstva Via-
noc, zistíme, že kľúčom k tomu je 
pokora. Prosme ju o pomoc, aby 
nás učila hľadať posledné miesta, 
stávať sa maličkými ako dieťa. Pre-
tože iba tak nám môžu byť zjavené 
tajomstvá nebeského kráľovstva. I 
my môžeme spolu  Ježišom zaple-
sať v Duchu: „Zvelebujem ťa, Otče, 
Pán neba i zeme, že si tieto veci 
skryl pred múdrymi a rozumnými a 
zjavil si ich maličkým.“ (Mt 11, 25) 
Môžeme velebiť Boha za veľké veci 
spolu s Máriou, keď ponižuje pyš-
ných a skláňa sa k maličkým. 

Sv. Faustína vo svojom Denníč-
ku zapísala skúsenosť rozhovoru s 
Dieťaťom Ježišom: „Aj keď si taký 
maličký, viem, že si môj Boh. Prečo 

MILÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 
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Zdroj: http://www.123rf.com  

 

...Darujte mi svoj život a  
úplne sa mi odovzdajte, aby 

som vám mohla pomôcť  
pochopiť moju materinskú 
lásku i lásku môjho Syna k 
vám... (25. december 2012)  



berieš na seba výzor úplne malič-
kého, aby si bol so mnou?“  
„Pretože ťa chcem naučiť detstvu 
ducha. Chcem, aby si bola veľmi 
malá, pretože, keď si úplne malá, 
ja ťa nesiem blízko svojho Srdca, 
úplne ako ty mňa v tejto chvíli držíš 
na svojom srdci“ (Denníček 1481). 

Aj my dnes môžeme prijať Dieťa 
Ježiša v Eucharistii, počuť jeho 
slová v Slove života. On zostáva 
maličký, aby sme ho mohli držať 
vo svojej dlani, pozvať ho do prí-
bytku nášho srdca. Dieťa Ježiš po-
trebuje našu ruku, ktorá ho po-
hladí, objatie, ktoré ho zohreje, 
srdce, ktoré ho miluje. V Betlehe-
me to bola Mária, Jozef, pastieri... 
Dnes Dieťa Ježiš potrebuje nás, 
aby sme ho prijali a slúžili mu v 
zranených, maličkých, ktorí nema-
jú inej ochrany, iba nás. Vtedy 
nám Ježiš povie: „´Bol som hladný 
a dali ste mi jesť; bol som smädný 
a dali ste mi piť; bol som pocestný 
a pritúlili ste ma; bol som nahý a 
priodeli ste ma; bol som chorý a na-
vštívili ste ma; bol som vo väzení a 
prišli ste ku mne.´ Vtedy mu spra-
vodliví povedia: ´Pane, a kedy sme 
ťa videli hladného a nakŕmili sme 
ťa, alebo smädného a dali sme ti 
piť? Kedy sme ťa videli ako pocest-
ného a pritúlili sme ťa, alebo nahé-
ho a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa 
videli chorého alebo vo väzení a pri-
šli sme k tebe?´ Kráľ im odpovie: 
´Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto mojich naj-
menších bratov, mne ste urobi-
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li´“ (Mt 25, 35-40).  

Ježiš nás prosí o lásku, ktorú 
mu môžeme dokázať tým, že bude-
me žiť jeho prikázania. On nám 
prisľúbil: „Ak ma milujete, budete 
zachovávať moje prikázania. Kto 
má moje prikázania a zachováva 
ich, ten ma miluje. A kto miluje 
mňa, toho bude milovať môj Otec; aj 
ja ho budem milovať a zjavím mu 
seba samého“ (Jn 14,15. 21). 

Prosme Máriu o pomoc stávať sa 
denne  maličkými, aby sme mohli 
byť blízko maličkých, rozumieť im 
a spoznávať, akým spôsobom im 
môžeme odkryť blízkosť Božieho 
kráľovstva. Mária je naším vzorom 
- pokorná služobnica Pána, sta-
rostlivá Matka, všímajúca si potre-
by blížnych na svadbe v Káne, ver-
ná Ježišovi až do konca. 

Modlime sa: Dieťa Ježiš, ďakujeme 
ti za to, že si sa narodil i v tieto Via-
noce. Pripájame sa k spevu anjelov, 
k radosti celého vesmíru. Ty, ktorý 
si povedal – prichádzam, aby som 
plnil vôľu Otca, posilni našu vôľu, 
aby bola v súlade s tvojou. Mária, 
nepoškvrnená Matka, úplne sa ti 
odovzdávame. Kráčaj s nami cestou 
spásy v tomto roku viery, v pokor-
nom slúžení, s túžbou plniť vo všet-
kom Božiu vôľu. 

Terézia Gažiová 

...Mária je naším vzorom -  
pokorná služobnica Pána... 



       JEŽIŠ, NÁŠ POKOJ... 

...Milé deti, Ježiš je pokoj, 
láska, radosť a preto sa teraz 
rozhodnite pre Ježiša. Začnite 

sa modliť. Proste ho o dar 
obrátenia. Milé deti, iba s 

Ježišom môžete mať pokoj, ra-
dosť a srdce naplnené láskou. 

Milé deti, milujem vás… 
(25. december 2005)  

...Ježiš je Kráľ pokoja a len 
on vám môže dať pokoj,  

ktorý hľadáte. Ja som s vami              
a obetujem vás zvláštnym 
spôsobom Ježišovi, teraz,        

v tejto novej dobe,  
keď je potrebné rozhodnúť sa 

pre neho. Tento čas  je 
časom milosti… 

(25. december 1995) 

...Aj dnes vám prinášam  
novorodeného Ježiša v náručí. 
On, ktorý je Kráľ neba i zeme, 

on je váš pokoj. Nikto vám,  
milé deti, nemôže dať pokoj 

tak, ako on, ktorý je Kráľ 
pokoja. Preto sa mu pokloňte 
vo svojich srdciach, zvoľte si 

ho a budete mať radosť v ňom.  
On vás požehná svojím 
požehnaním pokoja… 

(25. december 2006)  

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 3 / 0 1  | 6 |   

http://1.bp.blogspot.com 

...Som vašou matkou a pozývam 
vás, aby ste sa skrze modlitby 

priblížili k Bohu, lebo  
on je váš pokoj,  

váš Spasiteľ.  
Preto, milé deti, nehľadajte 

útechu v materiálnych veciach, 
ale hľadajte Boha… 
(25. september  1993) 

...Aj dnes vás všetkých 
žehnám so svojím Synom 

Ježišom v náručí a prinášam 
vám toho, ktorý je Kráľ 

pokoja, aby vám daroval svoj 
pokoj. Som s vami a všetkých 

vás milujem, milé deti…  
(25. december 2003  



„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Láska chce večné spolužitie 

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste s láskou 
venovali svoj život mne, aby som vás mohla s láskou 
viesť. Drahé deti, milujem vás zvláštnou láskou a 
chcem vás všetkých priviesť k Bohu do neba. 
Chcem, aby ste pochopili, že tento život trvá krátko 
v porovnaním s tým, ktorý je v nebi. Preto sa dnes, 
drahé deti, nanovo rozhodnite pre Boha. Iba tak 
vám budem môcť ukázať, akí veľmi ste pre mňa 
vzácni a ako veľmi si želám, aby ste sa všetci spasi-
li a boli so mnou v nebi. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie“ (27. november 1986) 

Slavko Barbarić, OFM 

 Zlatým pravidlom každej výchovy 
a zaobchádzania s ľuďmi je láska. Ju ne-
môžu zameniť žiadne pravidlá výchovy 
v rodine, škole, v spoločenstvách. Bez lás-
ky sú všetky pravidlá mŕtvymi literami. 
Stávajú sa násilnými a neúčinnými. Sa-
mozrejme, treba zdôrazniť, že láska nevy-
lučuje, ale naopak zahŕňa pravidlá 
a zákony. Oni chránia lásku a ona im do-
dáva životodarnosť. Každý vychovávateľ 
by sa mal venovať tomu, koho chce vy-
chovať. A každý zverenec by mal takisto 
opätovať pozornosť. Vzájomná pozornosť 
znamená: prijať sa navzájom s láskou 
a sľúbiť si vernosť naveky. Taktiež to zna-
mená prijať výchovu ako dar.  

 Mária nás pozýva, aby sme jej venovali 
svoj život. Motív je práve v tom, čo nás 
chce viesť. Viesť nás môže len ten komu 
dôverujeme, kto nás miluje, a ktorého my 
milujeme. Vzdory budú potom menšie 
a aj tie, ktoré budú sa postupne pretvoria 
na dobro. Preto je veľmi šťastný ten člo-
vek, ktorého láska k rodičom a blížnym 
rastie bez jeho vedomého úmyslu. Neza-
budnime, že láska sa môže tiež zastaviť 
vo svojom raste; to závisí od rodičov a od 
blížnych. Taktiež je šťastím, že rodičovská 
láska sa darúva. Matka si ihneď zamiluje 
svoje dieťa. Raduje sa z neho od prvého 

okamihu počatia. Nie je potrebné pripo-
mínať, že sú aj prípady, kedy matka od-
hodí svoje dieťa. Ale veľmi zriedkavým dô-
vodom toho je neprijímanie dieťaťa. Väč-
šinou je to vonkajší tlak zo strany muža, 
priateľa, okolia. A tak je darovaným da-
rom už samotný základný vzťah medzi 
ľuďmi a základný zákon výchovy.  

 Mária nás miluje a všetkých chce lás-
kou viesť k plnosti lásky; a ňou je Boh. 
Vedieť, že sme pre Boha vzácni, to je sku-
točnou, počiatočnou podmienkou pre ži-
vot. A láska nás napokon vedie do neba, 
pretože tam, kde je láska, tam je nebo. 
A nebo je večné spolužitie v láske 
s Bohom i medzi sebou navzájom.  

„Usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vie-
ru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dob-
rý boj viery a zmocni sa večného života; 
veď doň si povolaný a zložil si pred mno-
hými svedkami dobré vyznanie. Prikazu-
jem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva 
život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dob-
rým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom 
svedectvo: Zachovaj prikázanie bez po-
škvrny a bez úhony až do príchodu nášho 
Pána Ježiša Krista, ktorého v pravom čase 
ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ 
kráľov a Pán pánov“ (Flp 3, 7 - 11). 
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Ježiš v hebrejčine znamená: „Boh 
spasí“. Anjel Gabriel pri zvestovaní hovo-
rí, že jeho vlastné meno bude Ježiš. Toto 
meno vyjadruje aj jeho totožnosť, aj jeho 
poslanie. Keďže „okrem Boha“ nemôže 
nik „odpúšťať hriechy“ (Mk 2, 7), iba on 
v Ježišovi, svojom večnom Synovi, ktorý 
sa stal človekom, „vyslobodí svoj ľud 
z hriechov“ (Mt 1, 21). Takto Boh 
v Ježišovi zjednocuje ako v hlave celé de-
jiny spásy v prospech ľudí. V dejinách 
spásy sa Boh neuspokojil s tým, že vy-
slobodil Izrael „z domu otroctva“ (Dt 5, 
6), keď ho vyviedol z Egypta. Oslobodí ho 

aj od jeho hriechu. Keďže hriech je vždy 
urážkou Boha, môže ho odpustiť len On. 
Preto Izrael, uvedomujúc si čoraz viac 
univerzálnosť hriechu, bude môcť hľadať 
spásu len vo vzývaní mena Boha Vykupi-
teľa. Ježišovo zmŕtvychvstanie oslavuje 
meno Boha Spasiteľa, lebo odvtedy Ježi-
šovo meno naplno ukazuje najvyššiu 
moc mena, „ktoré je nad každé iné me-
no“ (Flp 2, 9-10). Zlí duchovia sa jeho 
mena boja a Ježišovi učeníci robia v jeho 
mene zázraky, lebo Otec im dáva všetko, 
o čo ho prosia v Ježišovom mene.  

 Kristus pochádza z gréckeho pre-
kladu hebrejského s lova 
„Mesiáš“ ,  ktoré znamená 
„pomazaný“. Stáva sa Ježišovým 
vlastným menom, pretože Ježiš 
dokonale spĺňa Božie poslanie, 
ktoré toto slovo znamená. 
V Izraeli boli totiž v Božom mene 
pomazaní tí, čo boli Bohu zasvä-
tení na poslanie, ktoré pochádza-
lo od neho. Boli to králi, kňazi 
a niekedy aj proroci. To mal byť 
predovšetkým prípad Mesiáša, 
ktorého mal Boh poslať, aby defi-
nitívne nastolil svoje kráľovstvo. 
Mesiáša mal pomazať Pánov 
Duch za kráľa a zároveň za kňa-
za, ale aj za proroka. Ježiš splnil 
mesiášsku nádej Izraela vo svojej 
trojnásobnej funkcii Kňaza, Pro-
roka a Kráľa. Anjel zvestoval pas-
tierom Ježišovo narodenie ako 
narodenie Mesiáša prisľúbeného 
I z rae lu :  „Dn es  s a  v á m 
v Dávidovom meste narodil Spasi-
teľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 11). On je 
od začiatku ten, „ktorého Otec 
posvätil a poslal na svet“ (Jn 10, 
36), ktorý sa počal ako 

VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, BOŽIEHO JEDINÉHO 
SYNA, NÁŠHO PÁNA  

ROK  VIERY 
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...Dnes sa vám v Dávidovom meste        

narodil Spasiteľ, Kristus Pán...  

 



„svätý“ (Lk 1,35) v Máriinom panenskom 
lone. Boh vyzval Jozefa, aby prijal 
„Máriu, svoju manželku“, ktorá bola 
v požehnanom stave „lebo to, čo sa v nej 
počalo, je z Ducha Svätého“ (Mt 1, 20), 
aby sa tak Ježiš, „nazývaný Kristus“ (Mt 
1,16) narodil z Jozefovej manželky ako 
potomok z mesiášskeho Dávidovho rodu. 
Ježiš prijal vyznanie viery Petra, ktorý ho 
vyznal ako Mesiáša, a zároveň oznámil 
blízke utrpenie Syna človeka. Tak odhalil 
pravú náplň svojej mesiášskej kráľovskej 
hodnosti. Iba po jeho zmŕtvychvstaní mô-
že Peter pred Božím ľudom vyhlásiť jeho 
mesiášsku kráľovskú hodnosť: „Nech te-
da s istotou vie celý dom Izraela, že toho 
Ježiša, ktoré ste vy ukrižovali, Boh urobil 
aj Pánom, aj Mesiášom“ (Sk 2, 36).  

Boží syn je titul, ktorý sa v Starom zá-
kone dával anjelom, vyvolenému ľudu, 
synom Izraela a ich kráľom. V týchto  prí-
padoch znamená adoptívne synovstvo, 
ktoré vytvára medzi Bohom a jeho tvorom 
vzťah osobitnej dôvernosti. Peter vyznáva, 
že Ježiš je „Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 
16, 16). Ježiš mu slávnostne odpovedá: 
„Nezjavilo ti to telo a krv, ale môj Otec, 
ktorý je na nebesiach“ (Mt 16,17). Podob-
ne povie Pavol o svojom obrátení na ceste 
do Damasku: „Keď sa Bohu, ktorý si ma 
už v lone matky vybral a svojou milosťou 
povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho Sy-
na, aby som ho zvestoval medzi pohan-
mi...“ (Gal 1, 15-16). A „hneď 
v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Bo-
žím Synom“ (Sk 9,20). To bude od začiat-
ku stredobodom apoštolskej viery, ktorú 
prvý vyznal Peter ako základ Cirkvi. 
 Evanjeliá hovoria, že v dvoch slávnost-
ných chvíľach, pri Kristovom krste 
a premenení, Otcov hlas označuje Ježiša 
za „svojho milovaného Syna“. Sám Ježiš 
sa označuje za „jednorodeného Syna“ Bo-
žieho (Jn 3, 16) a týmto titulom potvrdzu-
je svoju večnú predexistenciu. Vyžaduje  
vieru „v meno jednorodeného Božieho Sy-
na“ (Jn 3,18). Toto kresťanské vyznanie 

sa objavuje už v stotníkovom zvolaní 
pred Ježišom na kríži: „Tento človek bol 
naozaj Boží Syn“ (Mk 15, 39). 
 V evanjeliách sa ľudia veľmi často ob-
racajú na Ježiša oslovením „Pane“. Tento 
titul svedčí o úcte a dôvere tých, ktorí 
prichádzajú k Ježišovi a očakávajú od 
neho pomoc a uzdravenie. Pod vplyvom 
Ducha Svätého titul „Pán“ vyjadruje 
uznanie Ježišovho božského tajomstva. 
Pri stretnutí so zmŕtvychvstalým Ježišom 
sa stáva klaňaním: „Pán môj a Boh 
môj!“ (Jn 20, 28). Vtedy titul „Pán“ nado-
búda príznak lásky a nežnosti, ktorý zos-
tane charakteristický pre kresťanskú tra-
díciu: „To je Pán“ (Jn 21, 7). Prvé vyzna-
nia viery Cirkvi pripisujú Ježišovi božský 
titul Pána a tým už od samého začiatku 
potvrdzujú, že moc, česť a sláva, ktoré 
patria Bohu Otcovi, patria aj Ježišovi, le-
bo on má „božskú prirodzenosť“ (Flp 2, 
6), a že Otec zjavil túto Ježišovu zvrcho-
vanosť, keď ho vzkriesil z mŕtvych 
a povýšil do svojej slávy. Tvrdiť, že Ježiš 
je Pán nad svetom a dejinami, znamená 
aj uznávať, že človek nemá bezpodmie-
nečne podriadiť svoju osobnú slobodu 
nijakej pozemskej moci, ale jedine Bohu 
Otcovi a Pánovi, Ježišovi Kristovi.  

Nech nás sprevádza po našej ceste 
novonarodený Ježiš.  

   zostavila  Mária Sakmárová 

Zdroje:  

•     Katechizmus Katolíckej cirkvi 
•     Sväté písmo 
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...Ježišovi učeníci robia  
v jeho mene zázraky,                          

lebo Otec im dáva všetko,  
o čo ho prosia                

v Ježišovom mene... 
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do Medžugoria, kde som sa chytil za ruku 
Matky Božej a nechal sa ňou viesť. Stala 
sa z nej moja matka a viedla ma cestou 
odpustenia. Boh od nás nechce nič, na čo 
nám nedáva silu. Pozýva nás skrze Pan-
nu Máriu k obráteniu a odpusteniu, a ak 
silou Ducha Svätého prekonáme samých 
seba, budeme nadovšetko odmenení. O 
tom by som vám v týchto riadkoch rád 
podal svoje svedectvo.  

 Nemal som záujem stretnúť sa so svo-
jim biologickým otcom, pokým som sa cí-
til ukrivdený jeho nezáujmom. Ale vtedy, 

keď mi Boh dal silu odpustiť, rozhodol 
som sa s nim stretnúť. Neospravedlňo-
val som si už svoju neochotu vyhľa-
dať ho jeho nezáujmom o mňa. Ve-
del som, že Boh odo mňa chce, aby 
som sa s ním stretol, lebo je to 
správne. Modlil som sa teda, aby 
mi Boh dal silu a pomohol mi. 
Prosil som o pomoc a o prího-
vor Kráľovnú Pokoja. Nebol 
som si istý, ako zareaguje 
moja mama, keď jej po-
viem, že by som sa mal 
stretnúť so svojím otcom. 
Vtedy, keď som nemal 
odvahu prehovoriť o 

tom so svojou mamou, 
čerpal som silu so Sviatosti Ol-

tárnej. Mama to prijala a zorganizo-
vala naše stretnutie. Nevidím to inak, 
ako že Pán vyslyšal moje modlitby a dal 
nám silu. Stretol som sa so svojím otcom 
po prvýkrát vo svojich 28. rokoch a pove-
dal som mu, že ďakujem Bohu za to, že 
mi dal život skrze mamu a jeho, že mu 
odpúšťam a prajem mu pokoj a dobro. Po 
našom stretnutí ma naplnil pokoj, radosť 
a napriek tomu, že som prežil zložitú si-
tuáciu, cítil som sa posilnený. Presvedčil 
som sa o Božej láske a o sile, ktorou nás 

 Kde sa vzala viera? Kde sa vzala viera 
tvoja, viera moja, naša viera? Viera, ktorá 
koná zázraky. Je to dar od Boha, nášho 
milosrdného Otca. Vyrastal som bez otca. 
Svojho biologického otca som nikdy ne-
poznal. Keď som bol malý, nerozumel 
som tomu, prečo nemám otca a iné deti 
ho majú, prečo vyrastám len s mamou. 
Teraz vidím, že som nebol ochudobnený, 
ale obdarovaný mamou - hrdinkou. Pýtal 
som sa však Boha, prečo nemám otca. A 
Boh mi odpovedal: “Prečo vravíš, že ne-
máš otca? Máš mňa, nebeského Otca! 
Mnohí ľudia poznajú svojich biologických 
otcov, ale mňa, Boha, ich nebeského Ot-
ca, nespoznali.” Vtedy som pocho-
pil, že nie som ochudobnený, 
ale obdarovaný darom 
viery. 

 Moji rodi-
čia ma poča-
li mimo man-
želstva a po-
tom sa rozišli - 
nezosobášili sa. 
Pýtal som sa pre-
to Boha, prečo to 
dovolil? Prečo moji 
rodičia zhrešili a pre-
čo som sa narodil z 
hriechu? Bohu sa proti-
ví hriech, ale hriešnika 
miluje rovnako ako spra-
vodlivého. A Boh mi odpo-
vedal: „Daroval som ťa tvo- j i m 
rodičom, aby si sa za nich modlil.” A 
vtedy som pochopil, čo je mojou úlohou, 
čo odo mňa Boh chce, k čomu ma pozý-
va, a na čo mi dáva silu. Od môjho naro-
denia prešlo 28 rokov a stal sa zázrak. 
Tak ako sa môj otec o mňa celý život ne-
zaujímal, nezaujímal som sa ani ja o ne-
ho. Až pokým som neprijal pozvanie prísť 

BOH - OTEC 
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MEDŽUGORIE  

 Pozývame vás na: 
 
• Seminár pôstu, modlitby a  mlčania (v slovenčine):  24.2. -  1.3. 2013  
  (Kontakt: Vladimir Chromek; tel +421 517 789 898; e-mail: v.chromek@gmail.com ) 
                      22. -  27.9. 2013  
   (Kontakt: Ondrej Valentín: e-mail: skristoftour@post.sk;  tel: +421255567969,   
 +421903712534) 
 

• 20. Medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja 
a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín: 3. -  7.3. 2013  

� 15. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 3. – 6. 7. 2013 

� 18. Medzinárodný seminár pre kňazov: 8. – 13. 7. 2013 

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 

napĺňa Duch Svätý. Odovzdal som Kristo-
vi celý svoj život od okamihu svojho poča-
tia až po hodinu svojej smrti a prijal som 
ho ako svojho Pána a Spasiteľa, ako svo-
ju lásku, silu a radosť. Teraz viem, že 
mojou úlohou nebolo odpustiť, to bola 
milosť, ktorú mi od Boha vyprosila Panna 
Mária. Mojou úlohou je svedčiť o Božej 
sláve! 

 Šiel som k Bohu skratkou, ktorou je 
Panna Mária. Na ceste k Bohu skrze Pan-
nu Máriu o nič neprichádzame. Práve na-
opak! Vďaka Panne Márii, ktorá je Mat-
kou Božou a zároveň našou matkou, 
spoznávame Boha v jeho plnosti, ktorá je 
pre nás smrteľníkov ohromujúca. Matka 
Božia sa stala našou matkou v okamihu, 
kedy Pán umierajúci na kríži za hriechy 
ľudstva vyriekol: “Hla, tvoja matka.” Pan-
na Mária je novou Evou. Evou, ktorej deti 
nie sú odsúdené k zatrateniu, ale sú po-
zvané k večnému životu. Panna Mária je 
Nevesta Ducha Svätého. Priatelia, nesta-
čia mi slová na to, aby som vám opísal 
všetku tú radosť, ktorú prežívam. Táto 
radosť hreje v mojom vnútri. Tento pla-

meň má v sebe každý z nás! Je to Duch 
Svätý. 

 Povedal som, že ak silou Ducha Sväté-
ho prekonáme samých seba, budeme na-
dovšetko odmenení. Naša ľudskosť, ktorá 
je vo svojej podstate dobrá, lebo je stvore-
ná Bohom, ale je skazená našim hrie-
chom, nás odlúčila od Boha. Ale bez to-
ho, ktorý je Alfou a Omegou, nemôže nič 
existovať, ani my, ľudia. Boh preto poslal 
svojho jednorodeného Syna, ktorý sa stal 
človekom podobným nám vo všetkom ok-
rem hriechu, aby sme sa mi napriek svo-
jim hriechom mohli vrátiť k Bohu. Modli-
me sa teda, aby nás Duch Svätý voviedol 
skrze Nepoškvrnené srdce blahoslavenej 
Márie, vždy Panny, do Božského Srdca 
Ježišovho. Kristus pokoril smrť, a preto 
my nemusíme zomrieť. Stačí sa odovzdať 
Kristovi. Nechajme sa preto viesť Matkou 
Cirkvi, zažijeme zázraky tu na zemi a bu-
deme mať nádej na život večný!  

 

Peter Hoboth 



 

SNAŽÍME SA PRIJAŤ DO ŽIVOTA  
MÁRIINE POSOLSTVÁ: 

 

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

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.  

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.  

Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  Svetlo  MMMÁÁÁRIINORIINORIINO   
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“   

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.  

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

Časopis „SVETLO MÁRIINO“ 

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 Rusku,  
na Ukrajine,  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, milé deti, modlite sa a radujte 
sa so mnou z každého srdca, ktoré sa                  

obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete.                  
Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne              
môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý          

pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ 25.6.2004 

  Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe, alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com   
                        Svetlo Máriino 
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Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania živého 
vysielania večerného programu z Medžugoria.  

Vysielanie je dostupné na stránke  

www.medjugorje.hr 

[V hornom menu vpravo kliknite na “Multimedia”, potom “Live 
streaming Medjugorje” (v ponuke vľavo), kde sa každý užívateľ potre-

buje pri prvom spustení zaregistrovať /je potrebné uviesť meno, 
priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo/.]  

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby 
s farnosťou  Medžugorie. 

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 re-

dakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontak-
tujte nás na adrese: gospa3@gmail.com.  

MEDŽUGORIE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
gospa3@gmail.com 

 
SLOVENSKO 

Marta Uchalová 
tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

RUSKO 
Oľga Knazjeva 

tel.fax: + 7 3472 771 617 
tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

 

UKRAJINA 
Оля Репетуха  

tel. mob: + 387 63 707 636 
olja_mr@ukr.net 

LITVA 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 
mirija3@gmail.com 

 

LOTYŠSKO 
Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com   

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  
franciska.strode@inbox.lv  

 

MOLDAVSKO 
Vladimír Nadkrenicinii 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

ANGLICKY HOVORIACI 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

NEMECKY HOVORIACI 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

 

LOTYŠSKY: 
www.medjugorje.lv 

 

LITOVSKY: 
www.medjugorje.lt 

 

ANGLICKY: 
www.medjugorje.net 

 

NEMECKY: 
www.medjugorje.de 

 

SLOVENSKY: 
www.gospa.sk 

 

ČESKY: 
 www.medju.com 

 

RUSKY:  
www.medjugorje.ru 

 

UKRAJINSKY: 
www.medjugorje.ua  

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vati-
kánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjadrenia 
Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zá-

zraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu len ľudského 
svedectva. 

ŽIVÉ VYSIELANIE  
večerného PROGRAMU  

O MEDŽUGORÍ V RÔZNYCH JAZYKOCH: 

KOORDINÁTORI  
SMSMSMSMSMSMSMSM 
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Časopis „Svetlo Máriino“ v rôznych jazykoch môžete nájsť  
na www.gospa.sk v rubrike ČASOPIS. 

S V E T L O  M Á R I I N O |  2 0 1 3 / 0 1  | 1 3 |   

Text neprešiel jazykovou úpravou. 


