
Motivácia

Modlíme sa za obrátenie, duchovné 
prebudenie a záchranu Slovenska. Modlite 
sa za konkrétne problémy vo farnosti, a to
v jednote. Modlitbový zápas sa skladá:

1. Svätá hodina, ktorá je daná od 2000 do 2100. 
Modlia sa ju všetci členovia modlitbového 
zápasu. Odporúča sa, aby sa ju modlila 
každá kresťanská rodina spoločne doma. 
O 2100 hod. dávajú kňazi požehnanie, 
predovšetkým modliacim sa. Je dobré 
upozorniť, aby ľudia chorí a spútaní 
otrockými okovami zlého (alkoholom, 
hracími automatmi, nečistým duchom, 
okultnými putami) s veľkou vierou prosili 
Pána Ježiša za oslobodenie a s vierou 
prijímali v túto hodinu požehnanie. Počas 
sv. hodiny aj počas modlitbovej stráže je 
dôležité mať konkrétny úmysel, za ktorý 

sa modliť. Počas modlitby si uvedomovať 
Božiu prítomnosť a pravdu, že „Bohu 
nie je nič nemožné“ (Lk 1,37) a so živou 
vierou sa na Neho obrátiť. Vzorom pre 
túto modlitbu sú nám Abrahám, Jakub, 
Mojžiš, Eliáš, Nehemiáš, Judit, Panna 
Mária. Možno sa modliť sv. ruženec a iné 
cirkevné modlitby.

2. Modlitbová stráž. Jednu modlitbovú 
skupinu tvorí 23 ľudí. Každý člen má jednu 
konkrétnu hodinu dňa modlitbovú stráž 
(20:00 – 21:00 hod. je spoločná). Takto 
sa modlí celý deň nepretržite. Za skupinu 
je jeden zodpovedný. Každý by mal mať
zoznam svojej modlitbovej skupiny.

Režim modlitieb
Takto vytvorené modlitbové skupiny 
na celom území Slovenska majú svoju
modlitbovú stráž rozdelenú podľa krajov:

„Slovensko nezachráni nikto, iba Boh. Ale On to neurobí bez teba!” (citát otca biskupa Rudolfa Baláža, 12. 7.1997, Žilina)
Modlitbový zápas chce podporovať Evanjelizáciu 2000, vyhlásenú sv. Otcom i našimi biskupmi 13.5.1997 v Nitre a 11.7.1997 

v Žiline; otec kardinál Ján Ch. Korec vtedy vyzval modlitbové skupiny k veľkej úlohe: „Premodľujte Slovensko!”
Toto je výzva, ktorú by mal každý kresťan zodpovedne realizovať.

Kontaktná adresa: Pavol Karoľ, Dargovských hrdinov 5, 066 01 Humenné
 Prosíme Vás, pošlite nám vaše svedectvá a skúsenosti s modlitbou. Tento časopis si robíte sami.

Pokiaľ tu boli citované privátne zjavenia, ktoré ešte neboli schválené Cirkvou, konečný úsudok o nich ponechávame učiteľskému úradu Cirkvi.
Toto číslo MZ vyšlo ako príloha časopisu NOVÁ ZVESŤ 2000.

– bývalý Západoslovenský kraj 
od 1. do 10. dňa v mesiaci;
– bývalý Stredoslovenský kraj
od 11. do 20. dňa v mesiaci;
– bývalý Východoslovenský kraj
od 21. do 30. (31.) dňa v mesiaci.

Nie je nutné, ale odporúča sa: Pred 
10–dennou strážou, najlepšie v nedeľu, 
sa skupina stretne a podajú sa návrhy, 
za čo je potrebné sa modliť. Je dobré, aby 
sa na modlitbách bojovalo za aktuálne 
problémy vo svojom najbližšom okolí 
(napr. za problémy rodiny, zamestnanie, 
za obrátenie nejakého človeka, za 
uzdravenie, za oslobodenie od alkoholu, 
za zastavenie šírenia siekt v okolí a pod.). 
Môže sa lósom určiť, ak je viac návrhov. 
Po skončení 10–dennej modlitbovej stráže 
sa skupina (v nedeľu) podelí so svojimi 
skúsenosťami z modlitbového zápasu.

V liturgickej modlitbe začína 
prefácia vždy rovnako: „aby sme 
Ti vždy a všade vzdávali vďaky...“

Naučiť sa ďakovať Bohu.
Je potrebné naučiť sa Bohu 

ďakovať. Nielen keď sa nám darí 
dobre, ale vedieť ďakovať i v situ-
áciách, ktoré svojím rozumom 
nechápeme, ktoré sú pre nás ťaž-
ké. Práve v takýchto chvíľach sa 
máme naučiť ďakovať Bohu.

Ďakovanie je prejavom živej 
viery v Božiu všemohúcnosť, že 
Boh má moc každé, ale i toto zlo, 
obrátiť na dobré, na požehnanie. 
Ako svedčí Božie slovo: „Vieme, 
že tým, čo milujú Boha, všetko 
slúži na dobré.“ (Rim 8,28) Áno, 
ďakujme Bohu vždy a všade!

Jedna z mnohých skúseností 
s chválou a ďakovaním:

Jánov otec bol otrokom alko-
holu celých 30 rokov. Po celú tú 
dobu sa Jánova matka, neskôr i 
Ján so svojou ženou denne mod-
lili za otca. Jánov otec svoju sla-
bosť vôbec nepriznával, a keď s 
ním niekto začal hovoriť o viere, 

strašne sa vždy rozhneval. Raz 
Ján počul kázeň o tom, že keď 
Pánovi ďakujeme, namiesto na-
riekania a žobrania o zmenu ne-
milých okolností, uvoľní sa v na-
šom živote priestor pre pôsobe-
nie Božej moci. Ján si kázeň pri-
niesol na magnetofónovom 
zázname a stále ho svojim priate-
ľom prehrával. Raz ho to samého 
vnútorne oslovilo a hneď si tiež 
uvedomil, že vlastne sa ešte 
nikdy nepokúsil Bohu poďako-
vať za stav svojho otca. Povedal 
svojej žene: “Vieš čo, drahá? Po-
ďakujme Bohu za to, že i táto si-
tuácia je súčasťou Božieho plánu 
v jeho živote.“ A tak, celý deň 
Bohu ďakovali a chválili ho za 
stav, v ktorom bol otec. Večer 
boli ich srdcia naplnené radost-
ným očakávaním. Nasledujúci 
deň bola nedeľa. Rodičia k nim 
prišli, ako obyčajne, na návštevu. 
Až doposiaľ otec návštevu vždy 
veľmi skracoval a hneď po jedle 
odchádzal. Tentoraz zostal poho-
dlne sedieť a nechal sa pozvať na 
kávu. Sám položil niekoľko otá-
zok o náboženstve. V priebehu 

niekoľkých týždňov to došlo tak 
ďaleko, že otec priznal, že je 
otrokom alkoholu. Hľadal po-
moc u Pána Ježiša a bol dokona-
le uzdravený. Teraz vydáva sve-
dectvo celej rodine, aká moc 
spočíva v tom, keď chválime 
Pána. „Len si predstavte“, pove-
dal Ján, „celých 30 rokov sme sa 
modlili, aby Boh otca zmenil. 
Teraz sme len jediný deň chválili 
Pána za situáciu takú, aká je a 
hneď sa stal zázrak.“ 

„Ustavične sa radujte, bez 
prestania na modlite, za všetko 
ďakujte Bohu, lebo to je Božia 
vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás 
(1Sol 5,16-18). Poznali sme mno-
ho ľudí, ktorí chválili Boha za 
svoje ťažké pomery preto, že pri-
jali Božie slovo, ktoré nám pri-
kazuje za všetko ďakovať. Chvá-
lením a ďakovaním sa človek 
skoro dostane do stavu ustavič-
nej radosti a vďačnosti, rastie 
viera a tak sa vďačnosť a velebe-
nie Boha stane životným štýlom. 
Ľudia to považujú za veľmi ne-
ľahké. Hovoria, že tomu nerozu-
mejú. Pokúšajú sa síce chváliť 
Boha, ale pripadá im to nespráv-
ne, vidieť Božiu ruku i za tým 
bolestným, čo prežívajú. Prečo 
majú ďakovať za to, čo je ťažké, 
nepríjemné a bolestné? Naše 
chápanie vecí sa nám stane ka-
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Odpustenie = uzdravenie

 Môj dobrý známy, ktorý bol 
roky kostolníkom, mal cukrov-
ku. A navyše u neho začala gan-
gréna…V piatok ho odviezli do 
nemocnice a lekár povedal, že v 
pondelok mu amputujú palce 
na nohách. V sobotu som zašla 
za ním a pri rozhovore zistila, že 
má veľký hnev na testinú a ne-
chce jej odpustiť. Tak som mu 
postavila vedľa postele obrázok 
Pána Ježiša a povedala:,,Máš 1 
deň na to, aby si sa rozhodol: 
alebo testiná alebo palce. Keď 
odpustíš, noha ti zostane a ty 
budeš mať v srdci pokoj. Ak nie 
– stratíš nohu. Vyber si! Tu máš 
obrázok, pozeraj sa naň a roz-

mýšľaj!“ V nedeľu ráno som bola na 
omši a tam mi napadlo poprosiť kňa-
za, aby ho vyspovedal. I auto bolo 
poruke, tak sme šli do nemocnice. 
Spoveď trvala hodinu. Keď otec vyšiel, 
pýtam sa môjho známeho:,,A o svo-
jom hneve na testinú si povedal?“ 
,,Nie.“ Rýchlo som bežala za otcom a 
prosila ho, aby sa vrátil:,,Hlavný 
hriech nepovedal.“ Otec sa vrátil k 
chorému a zase bol u neho hodinu…
No a v pondelok lekár prekvapene 
povedal:,,Rany na nohách sa vám 
pekne zatiahli. Palce vám amputovať 
nemusíme.“ A môj známy sa vrátil 
domov na svojich nohách.                    

        Mária, lekárka

Sila požehnania o 21. h

Jedno ráno, keď sa moja man-
želka zobudila, pocítila bolesť 
chrbta. Nič nepomáhalo, bolesť 
neodchádzala ani nasledujúce 
dva dni. Večer tretieho dňa, na 
koniec sv. hodinky, ktorú sa mod-
líme s celou rodinou, som prijal 
požehnanie prosiac Boha, aby ju 
uzdravil. Manželka o tom neve-
dela, ale po 21.00 hod. povedala: 
,,Predstav si, už ma ten chrbát 
nebolí,” a začala sa zohýnať vpra-
vo-vľavo, dopredu-dozadu, hoci 
predtým to urobiť nemohla.

                                                   
                                                        

                    Andrej, 35 r. 

ČO TO ZNAMENÁ - CHVÁLIŤ BOHA 1.



meňom úrazu vo vzťahu k Bohu. 
Ale Boh má svoj dokonalý plán. 
Boh nechce, aby sme vypli rozum 
a chápanie a hovorili so zaťatými 
zubami: „Chválim Boha, keď je 
to jediná možnosť, ako sa z tej 
šlamastiky dostať.“ To by nebola 
Božia chvála, ale manipulácia. 
Starý človek v nás sa často snaží 
manipulovať s Bohom. Našťastie 
je Boh tak láskavý, že nám to ne-
trpí. Máme chváliť z viery!

Naše chápanie a náš rozum 
nás potrápi, keď sa budeme po-
kúšať vystihnúť P R E Č O  Boh 
určité okolnosti v našom živote 
dopúšťa. Ale vieme, že je to On, 
ktorý všetko riadi a nedovolí 
skúšať nás nad naše sily. Nikdy 
úplne nepochopíme P R E Č O a 
A K O  Boh koná, ale vedzme, že 
nič sa Mu nevymklo z rúk a milu-
je nás, chce pre nás to najlepšie 
dobro, hoc tomu teraz nerozu-
mieme. A preto ho máme chváliť 
a velebiť. Boh nás chce naučiť 
chápať, že nás miluje a že má pre 
náš život svoj plán. „Vieme, že 
tým, čo milujú Boha, všetko slúži 
na dobré.“ (Rim 8,28)

Skús Bohu s plnou dôverou 
povedať: Síce tomu nerozumiem, 
ale chválim Ťa, môj milujúci 
Otče, dôverujem Ti, že i toto zlo 
môžeš obrátiť na dobré, lebo Ty si 
všemohúci!!!

Vaša redakcia

Ježiš zmenil všetkých 

Tento príspevok sme už raz 
uverejnili, ale pre aktuálnosť i veľ-
kú silu svedectva, ho uverejňuje-
me znovu: 

Mária sa v r. 1977 pripravovala 
na povolanie zdravotnej sestry. 
Raz počas voľného času zašla na 
detské oddelenie, aby potešila 

malých pacientov. Tak podišla aj 
k posteli 14 ročnej Janky. Hneď 
na začiatku rozhovoru sa jej Jan-
ka spýtala: ,,Si katolíčka?“ ,,Áno.“ 
,,Chodievaš aj do kostola?“ 
,,Áno, pravidelne.“ ,,Dobre teda, 
prezradím ti niečo, čo som dopo-
siaľ ešte nikomu nepovedala: 
Pred 5 rokmi som po prvý raz 
prijala sv. prijímanie. No pota-
jomky! Pripravovala ma na to 
moja stará mama, pretože rodičia 
sú v komunistickej strane. Moja 
mama je učiteľka a otec je zá-
stupcom tajomníka strany. Nikdy 
sa so mnou nerozprávali o Bohu 
a o viere. Po prvom sv. prijímaní 
som mala zvláštny sen. Videla 
som Ježiša. V ruke držal dva ven-
ce, jeden biely, druhý červený a 
spýtal sa ma:, Janka, ktorý chceš?’ 
,Obidva,’odpovedala som. , Ale 
keď prijmeš aj ten červený, budeš 
trpieť!’ ,To nevadí, chcem obidva.’ 
Toto bol môj sen. Krátko nato sa 
moji rodičia dozvedeli, že som 
bola na prvom Sv. prijímaní. Sta-
rú mamu za to veľmi vyhrešili a 
nakoniec ju vyhodili z domu. Ja 
som veľmi plakala. Moja mama 
mi prehľadala izbu a pred mojimi 
očami spálila všetky nábožné ob-
rázky a katechizmus. Potom po-
ložila na stôl Leninovu knihu a 
zvolala: ,Teraz budeme študovať 
toto!’ Vo svojom rozčúlení som 
na túto knihu napľula, za čo ma 
otec veľmi zbil. Potom moji rodi-
čia odišli, zostala som doma 
sama

Rozmýšľala som, kde by moh-
la byť stará mama. Určite v kos-
tole! A tam som ju aj našla. Pri-
pravila som si plán:,Poď, babi, spi 
u mňa. Veď rodičia sú celý deň 
preč. Tak môžeš zostať v mojej 
izbe. Ja ti vždy nechám svoju de-
siatu a cestou zo školy si niečo 
kúpim.’ Stará mama súhlasila. 
Išla so mnou a skryla sa v mojej 
izbe. Bolo to práve cez Vianoce. 

Desať dní prebehlo v poriadku. 
Potom rodičia starkú objavili a 
vyhodili ju ešte bezohľadnejšie 
ako prvý raz. Ja som veľmi plaka-
la a kričala od bolesti. Môj otec v 
hneve zúril. Priviazal ma o stôl a 
zbil ma takmer k smrti. Pozri, tu 
pod kolenom mi zostala ešte jaz-
va. No ale to nebolo také hroz-
né.Oveľa viac ako telo ma bolela 
duša, pretože starú mamu našli za 
kostolom mŕtvu – zamrzla. 

Potom ma priviezli do nemoc-
nice, ale do iného kraja, aby skry-
li príčinu mojich rán. Nikto z 
môjho príbuzenstva netušil, čo sa 
so mnou stalo. Odvtedy som viac 
v nemocnici ako doma. Som úpl-
ne sama.“ Mária prerušila Janku 
otázkou:,,A prečo si tu?“ Janka 
odpovedala:,,Pozri sem, tu na 
hlave, na tejto strane mám takú 
hrču, ktorá rastie. Na toto miesto 
ma otec viackrát udrel. Odvtedy 
mi to rastie a niečo z toho vyteká. 
Budú ma operovať.“ Mária po-
chopila, že ide o nádor, a poveda-
la:,,Je to ťažká operácia. Mala by 
si k sebe zavolať kňaza, aby ti pri-
niesol Ježiša, a poprosiť o poma-
zanie chorých.“ ,,Práve preto som 
ti to porozprávala a hneď na za-
čiatok som sa ťa spýtala, či si ka-
tolíčka.“ Neskôr sa Mária od jed-
nej zdravotnej sestry z detského 
oddelenia dozvedela, že 8. de-
cembra 1977 Janka po operácii 
zomrela. Na oddelení však ne-
chala pre Máriu list: „Mária! Ďa-
kujem Ti, že si mi sprostredkova-
la posledné Sv. prijímanie. Mala 
som iba prvé a posledné. Teraz 
som už po operácii. Vieš, čo sa 
stalo? Po operácii som stratila 
sluch. Moji rodičia boli z toho 
veľmi nešťastní. Ja som vôbec ne-
rozumela tomu, čo hovorili. A tak 
vytiahol môj otec z peňaženky 
obrázok ukrižovaného Ježiša, na 
kúsok papiera napísal niekoľko 
viet a podal mi ho, aby som si to 

prečítala: ‚Janka, ty si náš ukrižo-
vaný Kristus! Ty si nás priviedla 
späť k Bohu. Ja už nie som stra-
níckym sekretárom, ale skladní-
kom a mama už nie je učiteľka, 
ale predavačka. Ďakujeme ti. Zo 
strany sme vystúpili!‘“                                                                                        
                        

   zdravotná sestra

Prvá reakcia - hnev

Cestovala som MHD. Neďale-
ko mňa stála moja známa, ktorej 
sa niekedy podarí nechtiac vyro-
biť nepríjemné situácie. Našťastie 
ju dobre poznám a viem, že nemá 
zlý úmysel. Tak to bolo aj vtedy. 
Povedala nahlas nevhodnú vec, 
ktorá sa týkala mňa a ľudia okolo 
to samozrejme počuli. Prvý mo-
ment som nezvládla - vzplanula 
som hnevom a urazene som zare-
agovala. Potom som už mlčala, 
ale mala som jediné prianie: Keď 
vystúpime - dám voľný priechod 
svojej zlosti a poviem jej všetko, 
čo si myslím. A vtedy mi môj 
dobrý Pán vnukol myšlienku, že 
sa to Bohu nepáči.  Nemala som 
silu to zastaviť, moje emócie boli 
silnejšie, preto som sa začala 
modliť a prosiť: ,,Duchu Svätý, 
pozri, v akom som stave. Urob so 
mnou niečo! Pomôž mi zmeniť 
moje myslenie a robiť úprimné 
pokánie!“ A o chvíľu som už 
mala silu v duchu odprosovať 
Pána za svoju pýchu, urazenosť a 
slepotu na dobrú vôľu mojej zná-
mej. A naraz som uvidela, že hoci 
v tejto situácii som nevinná, ale 
práve v tej oblasti, ktorej sa to 
týkalo, mám mnoho skrytých 
hriechov. A vnímala som, že ,,to“ 
je za to… Modlila som sa: ,,Pane, 
ona urobila chybu, ale čo ja?! Ja 
som urobila v živote toľko zla…“ 
a začala som si spomínať na svoje 
hriechy a pomaly odišiel hnev i 

prianie ,,vykričať sa na ňu“. Veľmi 
som sa za tento svoj postoj han-
bila. Opakovala som: ,,Bože, od-
pusť mne a odpusť i jej“ a Pán 
Ježiš bol znovu uprostred nás! 
Keď sme potom vystúpili, mala 
som v srdci pokoj i silu pekne na 
ňu reagovať.Po hneve nezostalo 
ani stopy. Chvála Pánovi!                                                                               

J.

Vyliečený z alkoholizmu

Môj manžel bol alkoholik. 
Kvôli tomu ho už 2 razy vyhodili z 
práce. Dva roky sedel doma neza-
mestnaný, bol na protialkoholic-
kom liečení, ale nepomohlo mu to. 
Stále bol na tabletkách, ale pil čo-
raz častejšie a dostať ho z toho 
stavu bolo čoraz ťažšie. Manžel 
strácal všetko. Roky som sa za 
neho modlila sama, ale zdalo sa 
mi, že to nikdy neskončí. A potom 
sa naraz môj život zmenil – dosta-
la som sa na duchovné cvičenia do 
P. Po svojom návrate odtiaľ som 
našla otvorený byt a opitého man-
žela. Ale aj tak som mu porozprá-
vala o duchovných cvičeniach, o 
tom, ako nás Pán Ježiš miluje a 
dala som mu obrázok sv. Prokopa 
Sázavského. Potom spokojne za-
spal. Vtedy mi dal môj dobrý Pán 
ešte jeden dôkaz svojho milosr-
denstva a všemohúcnosti. Modlit-
bové spoločenstvo sa 10 dní mod-
lilo MZ za oslobodenie môjho 
manžela z alkoholizmu. Bolo oči-
vidné, ako ho Pán v tie dni posil-
ňoval. Vyspovedal sa a pristúpil k 
sv. prijímaniu. Už prešlo niekoľko 
rokov. Manžel sa ani nepozrie tým 
smerom, kde je alkohol. Spoločná 
modlitba robí zázraky! Pane, veľ-
ký a všemohúci, oslavujem Tvoje 
meno!Aleluja!                                                                                       
                                                          

Maja

Hádka

S jednou sestrou zo spoločen-
stva sme sa nezhodli. Bola som 
práve u nej na návšteve. Boží ne-
priateľ nás oklamal a došli sme až 
tak ďaleko, že o mne nahovorila 
rôzne strašné veci a skončila vyhlá-
sením: ,,Vôbec nemusíš ku mne 
chodiť!“ Odišla som a cestou pla-
kala. Vtedy som stretla inú sestru 
zo spoločenstva, a keď počula, čo sa 
stalo, povedala mi: ,,Mne si vždy 
vedela poradiť: ‚Rob pokánie! Či si 
v tejto veci vinná či nie – rob poká-
nie! Daj priestor Ježišovi!‘“ Vôbec 
sa mi do toho nechcelo. Odkladala 
som to. Už bola piata večer a o šies-
tej máme ,,stretko“. Vzala som do 
ruky svoju modlitbovú knižku a 
otvorila ju – je tam modlitba do 
takýchto situácii. Začína slovami: 
,,Odpusť brat (sestra), že som sa 
nad teba povyšovala…“ 

Tak som si konečne kľakla a sna-
žila sa vžiť do situácie sestry, s kto-
rou sme sa pohádali. A začalo pri-
chádzať svetlo: «nemala si povedať 
to a to slovo, a vôbec – niektoré 
veci bolo treba premlčať a v duchu 
vzývať meno Ježiš». A potom som 
už mala silu odprosiť Pána Ježiša za 
moju pýchu a všetky chyby, ktoré 
som urobila. Potom som ešte sestre 
odpustila a spokojne šla na stretko. 
Bola som tam medzi prvými. 

Len čo prišla tá sestra, už od 
dverí volala: ,,A Tánička už prišla? 
Jój, ľudia, čo som ja dnes narobi-
la?!“A začala plakať a pred všetký-
mi ma prosiť o odpustenie. I ja som 
ju odprosila a Pán Ježiš obnovil náš 
vzťah – znovu bol uprostred On. 
Vďaka Ti, Pane!      

         Tatiana



meňom úrazu vo vzťahu k Bohu. 
Ale Boh má svoj dokonalý plán. 
Boh nechce, aby sme vypli rozum 
a chápanie a hovorili so zaťatými 
zubami: „Chválim Boha, keď je 
to jediná možnosť, ako sa z tej 
šlamastiky dostať.“ To by nebola 
Božia chvála, ale manipulácia. 
Starý človek v nás sa často snaží 
manipulovať s Bohom. Našťastie 
je Boh tak láskavý, že nám to ne-
trpí. Máme chváliť z viery!

Naše chápanie a náš rozum 
nás potrápi, keď sa budeme po-
kúšať vystihnúť P R E Č O  Boh 
určité okolnosti v našom živote 
dopúšťa. Ale vieme, že je to On, 
ktorý všetko riadi a nedovolí 
skúšať nás nad naše sily. Nikdy 
úplne nepochopíme P R E Č O a 
A K O  Boh koná, ale vedzme, že 
nič sa Mu nevymklo z rúk a milu-
je nás, chce pre nás to najlepšie 
dobro, hoc tomu teraz nerozu-
mieme. A preto ho máme chváliť 
a velebiť. Boh nás chce naučiť 
chápať, že nás miluje a že má pre 
náš život svoj plán. „Vieme, že 
tým, čo milujú Boha, všetko slúži 
na dobré.“ (Rim 8,28)

Skús Bohu s plnou dôverou 
povedať: Síce tomu nerozumiem, 
ale chválim Ťa, môj milujúci 
Otče, dôverujem Ti, že i toto zlo 
môžeš obrátiť na dobré, lebo Ty si 
všemohúci!!!

Vaša redakcia

Ježiš zmenil všetkých 

Tento príspevok sme už raz 
uverejnili, ale pre aktuálnosť i veľ-
kú silu svedectva, ho uverejňuje-
me znovu: 

Mária sa v r. 1977 pripravovala 
na povolanie zdravotnej sestry. 
Raz počas voľného času zašla na 
detské oddelenie, aby potešila 

malých pacientov. Tak podišla aj 
k posteli 14 ročnej Janky. Hneď 
na začiatku rozhovoru sa jej Jan-
ka spýtala: ,,Si katolíčka?“ ,,Áno.“ 
,,Chodievaš aj do kostola?“ 
,,Áno, pravidelne.“ ,,Dobre teda, 
prezradím ti niečo, čo som dopo-
siaľ ešte nikomu nepovedala: 
Pred 5 rokmi som po prvý raz 
prijala sv. prijímanie. No pota-
jomky! Pripravovala ma na to 
moja stará mama, pretože rodičia 
sú v komunistickej strane. Moja 
mama je učiteľka a otec je zá-
stupcom tajomníka strany. Nikdy 
sa so mnou nerozprávali o Bohu 
a o viere. Po prvom sv. prijímaní 
som mala zvláštny sen. Videla 
som Ježiša. V ruke držal dva ven-
ce, jeden biely, druhý červený a 
spýtal sa ma:, Janka, ktorý chceš?’ 
,Obidva,’odpovedala som. , Ale 
keď prijmeš aj ten červený, budeš 
trpieť!’ ,To nevadí, chcem obidva.’ 
Toto bol môj sen. Krátko nato sa 
moji rodičia dozvedeli, že som 
bola na prvom Sv. prijímaní. Sta-
rú mamu za to veľmi vyhrešili a 
nakoniec ju vyhodili z domu. Ja 
som veľmi plakala. Moja mama 
mi prehľadala izbu a pred mojimi 
očami spálila všetky nábožné ob-
rázky a katechizmus. Potom po-
ložila na stôl Leninovu knihu a 
zvolala: ,Teraz budeme študovať 
toto!’ Vo svojom rozčúlení som 
na túto knihu napľula, za čo ma 
otec veľmi zbil. Potom moji rodi-
čia odišli, zostala som doma 
sama

Rozmýšľala som, kde by moh-
la byť stará mama. Určite v kos-
tole! A tam som ju aj našla. Pri-
pravila som si plán:,Poď, babi, spi 
u mňa. Veď rodičia sú celý deň 
preč. Tak môžeš zostať v mojej 
izbe. Ja ti vždy nechám svoju de-
siatu a cestou zo školy si niečo 
kúpim.’ Stará mama súhlasila. 
Išla so mnou a skryla sa v mojej 
izbe. Bolo to práve cez Vianoce. 

Desať dní prebehlo v poriadku. 
Potom rodičia starkú objavili a 
vyhodili ju ešte bezohľadnejšie 
ako prvý raz. Ja som veľmi plaka-
la a kričala od bolesti. Môj otec v 
hneve zúril. Priviazal ma o stôl a 
zbil ma takmer k smrti. Pozri, tu 
pod kolenom mi zostala ešte jaz-
va. No ale to nebolo také hroz-
né.Oveľa viac ako telo ma bolela 
duša, pretože starú mamu našli za 
kostolom mŕtvu – zamrzla. 

Potom ma priviezli do nemoc-
nice, ale do iného kraja, aby skry-
li príčinu mojich rán. Nikto z 
môjho príbuzenstva netušil, čo sa 
so mnou stalo. Odvtedy som viac 
v nemocnici ako doma. Som úpl-
ne sama.“ Mária prerušila Janku 
otázkou:,,A prečo si tu?“ Janka 
odpovedala:,,Pozri sem, tu na 
hlave, na tejto strane mám takú 
hrču, ktorá rastie. Na toto miesto 
ma otec viackrát udrel. Odvtedy 
mi to rastie a niečo z toho vyteká. 
Budú ma operovať.“ Mária po-
chopila, že ide o nádor, a poveda-
la:,,Je to ťažká operácia. Mala by 
si k sebe zavolať kňaza, aby ti pri-
niesol Ježiša, a poprosiť o poma-
zanie chorých.“ ,,Práve preto som 
ti to porozprávala a hneď na za-
čiatok som sa ťa spýtala, či si ka-
tolíčka.“ Neskôr sa Mária od jed-
nej zdravotnej sestry z detského 
oddelenia dozvedela, že 8. de-
cembra 1977 Janka po operácii 
zomrela. Na oddelení však ne-
chala pre Máriu list: „Mária! Ďa-
kujem Ti, že si mi sprostredkova-
la posledné Sv. prijímanie. Mala 
som iba prvé a posledné. Teraz 
som už po operácii. Vieš, čo sa 
stalo? Po operácii som stratila 
sluch. Moji rodičia boli z toho 
veľmi nešťastní. Ja som vôbec ne-
rozumela tomu, čo hovorili. A tak 
vytiahol môj otec z peňaženky 
obrázok ukrižovaného Ježiša, na 
kúsok papiera napísal niekoľko 
viet a podal mi ho, aby som si to 

prečítala: ‚Janka, ty si náš ukrižo-
vaný Kristus! Ty si nás priviedla 
späť k Bohu. Ja už nie som stra-
níckym sekretárom, ale skladní-
kom a mama už nie je učiteľka, 
ale predavačka. Ďakujeme ti. Zo 
strany sme vystúpili!‘“                                                                                        
                        

   zdravotná sestra

Prvá reakcia - hnev

Cestovala som MHD. Neďale-
ko mňa stála moja známa, ktorej 
sa niekedy podarí nechtiac vyro-
biť nepríjemné situácie. Našťastie 
ju dobre poznám a viem, že nemá 
zlý úmysel. Tak to bolo aj vtedy. 
Povedala nahlas nevhodnú vec, 
ktorá sa týkala mňa a ľudia okolo 
to samozrejme počuli. Prvý mo-
ment som nezvládla - vzplanula 
som hnevom a urazene som zare-
agovala. Potom som už mlčala, 
ale mala som jediné prianie: Keď 
vystúpime - dám voľný priechod 
svojej zlosti a poviem jej všetko, 
čo si myslím. A vtedy mi môj 
dobrý Pán vnukol myšlienku, že 
sa to Bohu nepáči.  Nemala som 
silu to zastaviť, moje emócie boli 
silnejšie, preto som sa začala 
modliť a prosiť: ,,Duchu Svätý, 
pozri, v akom som stave. Urob so 
mnou niečo! Pomôž mi zmeniť 
moje myslenie a robiť úprimné 
pokánie!“ A o chvíľu som už 
mala silu v duchu odprosovať 
Pána za svoju pýchu, urazenosť a 
slepotu na dobrú vôľu mojej zná-
mej. A naraz som uvidela, že hoci 
v tejto situácii som nevinná, ale 
práve v tej oblasti, ktorej sa to 
týkalo, mám mnoho skrytých 
hriechov. A vnímala som, že ,,to“ 
je za to… Modlila som sa: ,,Pane, 
ona urobila chybu, ale čo ja?! Ja 
som urobila v živote toľko zla…“ 
a začala som si spomínať na svoje 
hriechy a pomaly odišiel hnev i 

prianie ,,vykričať sa na ňu“. Veľmi 
som sa za tento svoj postoj han-
bila. Opakovala som: ,,Bože, od-
pusť mne a odpusť i jej“ a Pán 
Ježiš bol znovu uprostred nás! 
Keď sme potom vystúpili, mala 
som v srdci pokoj i silu pekne na 
ňu reagovať.Po hneve nezostalo 
ani stopy. Chvála Pánovi!                                                                               

J.

Vyliečený z alkoholizmu

Môj manžel bol alkoholik. 
Kvôli tomu ho už 2 razy vyhodili z 
práce. Dva roky sedel doma neza-
mestnaný, bol na protialkoholic-
kom liečení, ale nepomohlo mu to. 
Stále bol na tabletkách, ale pil čo-
raz častejšie a dostať ho z toho 
stavu bolo čoraz ťažšie. Manžel 
strácal všetko. Roky som sa za 
neho modlila sama, ale zdalo sa 
mi, že to nikdy neskončí. A potom 
sa naraz môj život zmenil – dosta-
la som sa na duchovné cvičenia do 
P. Po svojom návrate odtiaľ som 
našla otvorený byt a opitého man-
žela. Ale aj tak som mu porozprá-
vala o duchovných cvičeniach, o 
tom, ako nás Pán Ježiš miluje a 
dala som mu obrázok sv. Prokopa 
Sázavského. Potom spokojne za-
spal. Vtedy mi dal môj dobrý Pán 
ešte jeden dôkaz svojho milosr-
denstva a všemohúcnosti. Modlit-
bové spoločenstvo sa 10 dní mod-
lilo MZ za oslobodenie môjho 
manžela z alkoholizmu. Bolo oči-
vidné, ako ho Pán v tie dni posil-
ňoval. Vyspovedal sa a pristúpil k 
sv. prijímaniu. Už prešlo niekoľko 
rokov. Manžel sa ani nepozrie tým 
smerom, kde je alkohol. Spoločná 
modlitba robí zázraky! Pane, veľ-
ký a všemohúci, oslavujem Tvoje 
meno!Aleluja!                                                                                       
                                                          

Maja

Hádka

S jednou sestrou zo spoločen-
stva sme sa nezhodli. Bola som 
práve u nej na návšteve. Boží ne-
priateľ nás oklamal a došli sme až 
tak ďaleko, že o mne nahovorila 
rôzne strašné veci a skončila vyhlá-
sením: ,,Vôbec nemusíš ku mne 
chodiť!“ Odišla som a cestou pla-
kala. Vtedy som stretla inú sestru 
zo spoločenstva, a keď počula, čo sa 
stalo, povedala mi: ,,Mne si vždy 
vedela poradiť: ‚Rob pokánie! Či si 
v tejto veci vinná či nie – rob poká-
nie! Daj priestor Ježišovi!‘“ Vôbec 
sa mi do toho nechcelo. Odkladala 
som to. Už bola piata večer a o šies-
tej máme ,,stretko“. Vzala som do 
ruky svoju modlitbovú knižku a 
otvorila ju – je tam modlitba do 
takýchto situácii. Začína slovami: 
,,Odpusť brat (sestra), že som sa 
nad teba povyšovala…“ 

Tak som si konečne kľakla a sna-
žila sa vžiť do situácie sestry, s kto-
rou sme sa pohádali. A začalo pri-
chádzať svetlo: «nemala si povedať 
to a to slovo, a vôbec – niektoré 
veci bolo treba premlčať a v duchu 
vzývať meno Ježiš». A potom som 
už mala silu odprosiť Pána Ježiša za 
moju pýchu a všetky chyby, ktoré 
som urobila. Potom som ešte sestre 
odpustila a spokojne šla na stretko. 
Bola som tam medzi prvými. 

Len čo prišla tá sestra, už od 
dverí volala: ,,A Tánička už prišla? 
Jój, ľudia, čo som ja dnes narobi-
la?!“A začala plakať a pred všetký-
mi ma prosiť o odpustenie. I ja som 
ju odprosila a Pán Ježiš obnovil náš 
vzťah – znovu bol uprostred On. 
Vďaka Ti, Pane!      

         Tatiana



Motivácia

Modlíme sa za obrátenie, duchovné 
prebudenie a záchranu Slovenska. Modlite 
sa za konkrétne problémy vo farnosti, a to
v jednote. Modlitbový zápas sa skladá:

1. Svätá hodina, ktorá je daná od 2000 do 2100. 
Modlia sa ju všetci členovia modlitbového 
zápasu. Odporúča sa, aby sa ju modlila 
každá kresťanská rodina spoločne doma. 
O 2100 hod. dávajú kňazi požehnanie, 
predovšetkým modliacim sa. Je dobré 
upozorniť, aby ľudia chorí a spútaní 
otrockými okovami zlého (alkoholom, 
hracími automatmi, nečistým duchom, 
okultnými putami) s veľkou vierou prosili 
Pána Ježiša za oslobodenie a s vierou 
prijímali v túto hodinu požehnanie. Počas 
sv. hodiny aj počas modlitbovej stráže je 
dôležité mať konkrétny úmysel, za ktorý 

sa modliť. Počas modlitby si uvedomovať 
Božiu prítomnosť a pravdu, že „Bohu 
nie je nič nemožné“ (Lk 1,37) a so živou 
vierou sa na Neho obrátiť. Vzorom pre 
túto modlitbu sú nám Abrahám, Jakub, 
Mojžiš, Eliáš, Nehemiáš, Judit, Panna 
Mária. Možno sa modliť sv. ruženec a iné 
cirkevné modlitby.

2. Modlitbová stráž. Jednu modlitbovú 
skupinu tvorí 23 ľudí. Každý člen má jednu 
konkrétnu hodinu dňa modlitbovú stráž 
(20:00 – 21:00 hod. je spoločná). Takto 
sa modlí celý deň nepretržite. Za skupinu 
je jeden zodpovedný. Každý by mal mať
zoznam svojej modlitbovej skupiny.

Režim modlitieb
Takto vytvorené modlitbové skupiny 
na celom území Slovenska majú svoju
modlitbovú stráž rozdelenú podľa krajov:

„Slovensko nezachráni nikto, iba Boh. Ale On to neurobí bez teba!” (citát otca biskupa Rudolfa Baláža, 12. 7.1997, Žilina)
Modlitbový zápas chce podporovať Evanjelizáciu 2000, vyhlásenú sv. Otcom i našimi biskupmi 13.5.1997 v Nitre a 11.7.1997 

v Žiline; otec kardinál Ján Ch. Korec vtedy vyzval modlitbové skupiny k veľkej úlohe: „Premodľujte Slovensko!”
Toto je výzva, ktorú by mal každý kresťan zodpovedne realizovať.

Kontaktná adresa: Pavol Karoľ, Dargovských hrdinov 5, 066 01 Humenné
 Prosíme Vás, pošlite nám vaše svedectvá a skúsenosti s modlitbou. Tento časopis si robíte sami.

Pokiaľ tu boli citované privátne zjavenia, ktoré ešte neboli schválené Cirkvou, konečný úsudok o nich ponechávame učiteľskému úradu Cirkvi.
Toto číslo MZ vyšlo ako príloha časopisu NOVÁ ZVESŤ 2000.

– bývalý Západoslovenský kraj 
od 1. do 10. dňa v mesiaci;
– bývalý Stredoslovenský kraj
od 11. do 20. dňa v mesiaci;
– bývalý Východoslovenský kraj
od 21. do 30. (31.) dňa v mesiaci.

Nie je nutné, ale odporúča sa: Pred 
10–dennou strážou, najlepšie v nedeľu, 
sa skupina stretne a podajú sa návrhy, 
za čo je potrebné sa modliť. Je dobré, aby 
sa na modlitbách bojovalo za aktuálne 
problémy vo svojom najbližšom okolí 
(napr. za problémy rodiny, zamestnanie, 
za obrátenie nejakého človeka, za 
uzdravenie, za oslobodenie od alkoholu, 
za zastavenie šírenia siekt v okolí a pod.). 
Môže sa lósom určiť, ak je viac návrhov. 
Po skončení 10–dennej modlitbovej stráže 
sa skupina (v nedeľu) podelí so svojimi 
skúsenosťami z modlitbového zápasu.

V liturgickej modlitbe začína 
prefácia vždy rovnako: „aby sme 
Ti vždy a všade vzdávali vďaky...“

Naučiť sa ďakovať Bohu.
Je potrebné naučiť sa Bohu 

ďakovať. Nielen keď sa nám darí 
dobre, ale vedieť ďakovať i v situ-
áciách, ktoré svojím rozumom 
nechápeme, ktoré sú pre nás ťaž-
ké. Práve v takýchto chvíľach sa 
máme naučiť ďakovať Bohu.

Ďakovanie je prejavom živej 
viery v Božiu všemohúcnosť, že 
Boh má moc každé, ale i toto zlo, 
obrátiť na dobré, na požehnanie. 
Ako svedčí Božie slovo: „Vieme, 
že tým, čo milujú Boha, všetko 
slúži na dobré.“ (Rim 8,28) Áno, 
ďakujme Bohu vždy a všade!

Jedna z mnohých skúseností 
s chválou a ďakovaním:

Jánov otec bol otrokom alko-
holu celých 30 rokov. Po celú tú 
dobu sa Jánova matka, neskôr i 
Ján so svojou ženou denne mod-
lili za otca. Jánov otec svoju sla-
bosť vôbec nepriznával, a keď s 
ním niekto začal hovoriť o viere, 

strašne sa vždy rozhneval. Raz 
Ján počul kázeň o tom, že keď 
Pánovi ďakujeme, namiesto na-
riekania a žobrania o zmenu ne-
milých okolností, uvoľní sa v na-
šom živote priestor pre pôsobe-
nie Božej moci. Ján si kázeň pri-
niesol na magnetofónovom 
zázname a stále ho svojim priate-
ľom prehrával. Raz ho to samého 
vnútorne oslovilo a hneď si tiež 
uvedomil, že vlastne sa ešte 
nikdy nepokúsil Bohu poďako-
vať za stav svojho otca. Povedal 
svojej žene: “Vieš čo, drahá? Po-
ďakujme Bohu za to, že i táto si-
tuácia je súčasťou Božieho plánu 
v jeho živote.“ A tak, celý deň 
Bohu ďakovali a chválili ho za 
stav, v ktorom bol otec. Večer 
boli ich srdcia naplnené radost-
ným očakávaním. Nasledujúci 
deň bola nedeľa. Rodičia k nim 
prišli, ako obyčajne, na návštevu. 
Až doposiaľ otec návštevu vždy 
veľmi skracoval a hneď po jedle 
odchádzal. Tentoraz zostal poho-
dlne sedieť a nechal sa pozvať na 
kávu. Sám položil niekoľko otá-
zok o náboženstve. V priebehu 

niekoľkých týždňov to došlo tak 
ďaleko, že otec priznal, že je 
otrokom alkoholu. Hľadal po-
moc u Pána Ježiša a bol dokona-
le uzdravený. Teraz vydáva sve-
dectvo celej rodine, aká moc 
spočíva v tom, keď chválime 
Pána. „Len si predstavte“, pove-
dal Ján, „celých 30 rokov sme sa 
modlili, aby Boh otca zmenil. 
Teraz sme len jediný deň chválili 
Pána za situáciu takú, aká je a 
hneď sa stal zázrak.“ 

„Ustavične sa radujte, bez 
prestania na modlite, za všetko 
ďakujte Bohu, lebo to je Božia 
vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás 
(1Sol 5,16-18). Poznali sme mno-
ho ľudí, ktorí chválili Boha za 
svoje ťažké pomery preto, že pri-
jali Božie slovo, ktoré nám pri-
kazuje za všetko ďakovať. Chvá-
lením a ďakovaním sa človek 
skoro dostane do stavu ustavič-
nej radosti a vďačnosti, rastie 
viera a tak sa vďačnosť a velebe-
nie Boha stane životným štýlom. 
Ľudia to považujú za veľmi ne-
ľahké. Hovoria, že tomu nerozu-
mejú. Pokúšajú sa síce chváliť 
Boha, ale pripadá im to nespráv-
ne, vidieť Božiu ruku i za tým 
bolestným, čo prežívajú. Prečo 
majú ďakovať za to, čo je ťažké, 
nepríjemné a bolestné? Naše 
chápanie vecí sa nám stane ka-

165
 1. 9. 2011

ROK 2011

Odpustenie = uzdravenie

 Môj dobrý známy, ktorý bol 
roky kostolníkom, mal cukrov-
ku. A navyše u neho začala gan-
gréna…V piatok ho odviezli do 
nemocnice a lekár povedal, že v 
pondelok mu amputujú palce 
na nohách. V sobotu som zašla 
za ním a pri rozhovore zistila, že 
má veľký hnev na testinú a ne-
chce jej odpustiť. Tak som mu 
postavila vedľa postele obrázok 
Pána Ježiša a povedala:,,Máš 1 
deň na to, aby si sa rozhodol: 
alebo testiná alebo palce. Keď 
odpustíš, noha ti zostane a ty 
budeš mať v srdci pokoj. Ak nie 
– stratíš nohu. Vyber si! Tu máš 
obrázok, pozeraj sa naň a roz-

mýšľaj!“ V nedeľu ráno som bola na 
omši a tam mi napadlo poprosiť kňa-
za, aby ho vyspovedal. I auto bolo 
poruke, tak sme šli do nemocnice. 
Spoveď trvala hodinu. Keď otec vyšiel, 
pýtam sa môjho známeho:,,A o svo-
jom hneve na testinú si povedal?“ 
,,Nie.“ Rýchlo som bežala za otcom a 
prosila ho, aby sa vrátil:,,Hlavný 
hriech nepovedal.“ Otec sa vrátil k 
chorému a zase bol u neho hodinu…
No a v pondelok lekár prekvapene 
povedal:,,Rany na nohách sa vám 
pekne zatiahli. Palce vám amputovať 
nemusíme.“ A môj známy sa vrátil 
domov na svojich nohách.                    

        Mária, lekárka

Sila požehnania o 21. h

Jedno ráno, keď sa moja man-
želka zobudila, pocítila bolesť 
chrbta. Nič nepomáhalo, bolesť 
neodchádzala ani nasledujúce 
dva dni. Večer tretieho dňa, na 
koniec sv. hodinky, ktorú sa mod-
líme s celou rodinou, som prijal 
požehnanie prosiac Boha, aby ju 
uzdravil. Manželka o tom neve-
dela, ale po 21.00 hod. povedala: 
,,Predstav si, už ma ten chrbát 
nebolí,” a začala sa zohýnať vpra-
vo-vľavo, dopredu-dozadu, hoci 
predtým to urobiť nemohla.

                                                   
                                                        

                    Andrej, 35 r. 
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