
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.

Rick Joyner vo svojej knihe 
„Poslední bitva“ (preklad Praha 
1998) opisuje víziu duchovného 
boja:

„Démonická armáda bola 
taká veľká, že sa rozprestierala 
všade, kam som len mohol do-
hliadnuť. Bola rozdelená do diví-
zií a každá z nich niesla inú zásta-
vu.

Najprednejšie divízie pocho-
dovali pod vlajkami Pýchy, Sa-
mospravodlivosti, Ješitnosti, Se-
beckých ambícií, Nespravodlivé-
ho súdu a Žiarlivosti... Zbrane 
mali svoje názvy. Meče sa nazý-
vali Zastrašovanie, kópie sa na-
zývali Zrada a šípy sa volali Ob-
viňovanie, Klebety, Ohováranie a 
Hľadanie chýb. Vyzvedači a 
menšie oddiely démonov s me-
nami ako Odmietnutie, Horkosť, 
Netrpezlivosť, Neodpustenie 
a Žiadostivosť, boli vyslaní armá-
dou, aby pripravili hlavný úder... 
Jeden démon Horkosti mohol 
zasiať svoje jedovaté semeno do 
mnohých ľudí, dokonca i celých 
rás alebo kultúr. Démon Žiados-

tivosti sa mohol prichytiť na hu-
dobnú skupinu, či dokonca na 
jedného herca alebo speváka, na 
film, alebo i reklamu a vysielať 
niečo ako výboje elektrického 
slizu, ktoré by zasiahli a „znecitli-
veli“ veľké masy ľudí. Toto všetko 
malo byť prípravou na obrovskú 
temnú armádu. Táto armáda po-
stupovala obzvlášť proti cirkvi...

Za prvými divíziami sa vliekol 
veľký zástup zajatých kresťanov. 
Každý mal nejaké zranenie a bol 
strážený menšími démonmi Stra-
chu. Väzni síce mali svoje meče a 
štíty, ale ich nepoužívali. Bolo 
šokujúce vidieť, ako malé množ-
stvo démonov Strachu, mohlo 
držať v zajatí toľko ľudí. Keby len 
títo kresťania dokázali použiť 
svoje zbrane, veľmi ľahko by sa 
dokázali oslobodiť!... Nad zajat-
cami bola obloha celá čierna od 
supov s menom Depresia. Títo 
občas pristávali na ramenách za-
jatcov a zvracali na nich. Zvratky 
niesli meno Odsúdenie... Zajatci 
sa domnievali, že zvratky odsú-
denia sú Božia pravda a tiež sa 

domnievali, že pochodujú  v Bo-
žej armáde. Práve preto nezabí-
jali tých malých démonov Stra-
chu alebo supov, mysleli si, že sú 
to Boží poslovia! Naivne prijí-
mali všetku lož a všetko, čo sa 
s nimi dialo, ako by to prichádza-
lo od Pána. Občas sa stalo, že 
slabší väzni zakopli a spadli. 
Ostatní väzni ich začali bodať 
svojimi mečmi a posmievať sa im. 
Supy potom zlietli a začali týchto 
úbožiakov zaživa požierať. Ostat-
ní kresťania s tým súhlasili a vo 
svojom klame to pokladali za 
Boží trest pre nich... Ešte horšie 
ako zvratky supov bol odporný 
sliz, ktorý títo démoni močili a 
vylučovali na kresťanov, na kto-
rých sedeli a jazdili. Týmto slizom 
bola pýcha, sebecké ambície, má-
gia, veštenie, špiritizmus, reiki, 
východné bojové umenia, jóga, 
zen, Silvova metóda, akupunktú-
ra, okultné liečiteľstvo a všetky 
druhy šarlatánstva. Kresťania 
naivne verili, že démoni sú Boží-
mi poslami a o slize si v skutoč-
nosti mysleli, že je to pomazanie 
Ducha Svätého.“ (por. str. 12-14)

A KOMU SLÚŽIŠ TY? KRISTO-
VI ALEBO ANTIKRISTOVI? 
V AKEJ ARMÁDE SI?
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menula si totiž, kde ju zabudla: 
pod posteľou. Manžel sa usmial: 
,,Ja som tam pozeral 4 razy a nič 
som nenašiel, takže teraz treba 
Panne Márii poďakovať, že ti 
pomohla nájsť fľaštičku.“ Svet-
lanka rozžiarene ďakovala.                                   

                              mama
 

Teplota

V nedeľu, keď sa manželka 
dotkla nášho dvojročného syna, 
cítila, že je rozpálený. Zmerala 
mu teplotu – 36,9°C. Hrdlo mal 
červené. Doobeda sa teplota 
naraz zvýšila na 38,8. Liekami 
sa ju podarilo znížiť na 37,0, ale 
do večera znovu vystúpila na 

38,2. Manželka ešte raz použila 
lieky a zatelefonovala mi pro-
siac o modlitbu. Ja som bol prá-
ve na stretnutí mužov a tak sme 
sa tam hneď spoločne pomodlili 
Zdrava’s Mária za uzdravenie 
dieťaťa. Teplota hneď klesla, 
viac sa nezvýšila a syn bol zdra-
vý. Znovu som sa presvedčil o 
sile úprimnej spoločnej modlit-
by. 

 A. 

Uzdravenie

Od detstva som bol chorľavý. 
Každú zimu som približne 4-
krát ochorel na chrípku. Keď 
som pred dvoma rokmi znovu 

prechladol a cítil, že ma choroba 
opäť začína premáhať, povedal 
som si: ,,Keď je Boh všemohúci, 
prečo by som Ho nepoprosil, 
aby ma uzdravil?” Kľakol som 
si vedľa postele a modlil sa. Na 
druhý deň ráno som vstal 
celkom zdravý. Tak som robil 
vždy, keď som prechladol. Tej 
zimy som nebol chorý ani raz a 
nasledujúcu zimu tak isto. 

Chvála Bohu!                         
                                                      
                                             

                                         A. 

     

           
JEŽIŠ JE VÍŤAZ!



Nie si väzňom, ktorý je znečiste-
ný démonickým slizom mágie, či 
veštenia a ich zamaskovaných 
foriem, ktoré sa sugestívne vnu-
cujú i tým najhorlivejším kresťa-
nom, napr. tým, že im ponúknu 
duchovnú liečbu, alebo im dajú 
návod ako „intenzívnejšie medi-
tovať“? Zajatci sa domnievali, že 
zvratky sú Božie pravdy a živili 
sa nimi. Strach, depresie, odsúde-
nie, to je dôsledok toho, že člo-
vek nie je spojený s Pravdou, 
ktorou je Ježiš a nekonfrontuje 
s Ním svoj život. Aké je to bo-
lestné, keď Božie dielo a Boží ľu-
dia sú zabíjaní a likvidovaní a tí, 
ktorí to robia, sú presvedčení, že 
tým slúžia Bohu! Diabol je luhár 
a vrah! Jemu slúžim, keď svojou 
pýchou, klebetami, ohováraním, 
obviňovaním, hľadaním chýb, ne-
trpezlivosťou a neodpustením 
likvidujem mystické telo Kristo-
vo- Cirkev!

Boh si žiada zmierne obete! 
Obetujúce sa duše, ktoré sú po-
korné, pravdivé, milujúce hrieš-
nikov, ale nenávidiace hriech!

Čím sa živí moja duša? Mod-
litbou? Uvažovaním o posled-
ných veciach človeka - smrti, 
súde, nebi a pekle, alebo sa živí 
televíznymi seriálmi, filmami, 
ktoré propagujú morálnu nečis-
totu, rozvody, násilie a sympati-
zujú s pohanskými náboženstva-
mi? Alebo prijímam za pravdu 
lož pseudoduchovných kníh (A. 
de Mello a pod.)? Či sa moja 
duša živí Božím slovom, alebo 
pseudoduchovnom, knihami o 
ezoterike, východnej mystike, 
psychológii či filozófii New Age? 
Alebo je mojou obživou hudba, 
za ktorou je iný duch než Kris-
tov? V akej armáde som a komu 
slúžim? Každý si musí vybrať. Ak 
chcem byť v Kristovej armáde, 
musím začať reformu od seba: a 
to rozísť sa so zmýšľaním sveta a 

prijať Kristovo zmýšľanie! (Flp 
2). Práve teraz je historický rok, 
teraz je milostivý čas, teraz je deň 
spásy!!! Neodkladaj! Zajtra už 
môže byť neskoro! Pán dáva svo-
ju milosť teraz, aby sme mohli žiť 
Jeho životom, či skôr, aby On 
mohol žiť v nás.

Modlitby, ktoré prinášame ako 
armáda modliacich sa a volajú-
cich k Bohu za duchovné prebu-
denie nášho národa, Boh chce 
dať najprv nám, aby sme sa obrá-
tili od vlažnosti k horlivosti a od 
horlivosti ku svätosti! Ak bude-
me horieť, zapálime druhých: Je-
žiš povedal: „Oheň som prišiel 
vrhnúť na zem, a čo chcem? Len 
aby už vzplanul (a horel)!“ (Lk 
12,49). 

Aké dôležité je neochabovať 
na tejto ceste! Každý nemohúci, 
trpiaci, úbohý je v Kristovi moc-
ný! Ježiš ťa potrebuje, počíta 
s tvojou modlitbou i s tvojimi 
obetami, pokorovaním a neustá-
lym odpúšťaním. Nie je možné 
začať tento boj bez solídnej mod-
litby, a ty si už začal, ty máš svoju 
hodinu, modlitbovú stráž. Ty dá-
vaš prednosť pred pohodlím, zá-
bavou a odpočinkom a denne si 
nájdeš čas na svojho Pána cez 
svätú hodinu od 20-21 hodiny.

Tento rok bude historic-
kým rokom, ak sa Ježiš naro-
dí v tvojej duši. Otváraj sa 
s vierou Jeho slovu, stávaj sa 
Máriou, aby Duch Svätý 
v tebe mohol konať svoje 
dielo! 

Vaša redakcia 

Obetujem všetko

,,Stratila som v škole všetkých 
priateľov. Teraz, keď som začala 
hovoriť to, čo si myslím, smejú sa 
zo mňa.“ Z denníka Ráchel cítiť 
sklamanie, pretože ľudia, ktorým 
chcela svedčiť o Kristovej láske, 
sa jej zriekli. Ale ona sa nevzdá-
vala. ,,Nebudem sa ospravedlňo-
vať za to, že som vyslovovala Ježi-
šove meno. Potrpím. Ak sa moji 
priatelia majú stať mojimi nepria-
teľmi, aby som bola so svojím 
najlepším priateľom Ježišom, po-
tom je so mnou všetko v poriad-
ku. Vždy som vedela, že byť kres-
ťanom, znamená mať nepriateľov, 
ale nikdy som si nemyslela, že sa 
nimi stanú moji priatelia.“ Ráchel 
bola študentkou školy v Amerike, 
v ktorej v r. 1999 v predvečer Hit-
lerových narodenín dvaja študen-
ti začali streľbu. Jeden z útoční-
kov sa jej spýtal, či ešte stále verí 
v Boha. Pozrela do jeho očí a po-
vedala:,,Áno!“ Spýtal sa jej: „pre-
čo?“, ale nedovolil jej odpovedať 
a zabil dievčinu.

Ráchel Scott zložila svoju naj-
dôležitejšiu životnú skúšku, preto 
sa jej svetlo rozlialo po celom 
svete, ďaleko za hranicami jej 
školy. Dávno pred touto skúškou 
Ráchel vyslovila túžbu celkom sa 
odovzdať Kristovi. Slová z jej 
denníka napísané rok pred smr-
ťou hovoria o jej povinnosti: ,,Ne-
chystám sa skrývať svetlo, ktoré 
do mňa vložil Boh. Ak bude tre-
ba obetovať všetko, urobím to!“ 

                                                    
              „Hlas mučeníkov“

Ježiš, môj lekár

Minulý týždeň som maľoval 
byt. Neviem či to bolo z prieva-
nu, alebo som zodvihol niečo 
ťažšie, ale v piatok ma začali bo-
lieť kríže. V sobotu boleli ešte 
viac a v nedeľu ráno som ledva 
vstal z postele. Každý deň sa 
modlievam kontenplatívnu mod-
litbu. V tú nedeľu som si uvedo-
mil, že Ježiš je ten, kto i teraz 
uzdravuje dušu i telo tak isto ako 
pred 2000 rokmi. Opakoval som:
,,Ježišu, Ty si môj Lekár…“ Po 
modlitbe som vstal z kolien a cítil 
som, že mi je oveľa lepšie. Šiel 
som na svätú omšu, ktorú som 
obetoval za svoje uzdravenie, 
pred Svätým prijímaním som sa 
modlil, aby mi bolo na uzdrave-
nie duše i tela. A keď som prijal 
Pána Ježiša v Eucharistii, bolo mi 
celkom dobre, ostal mi len trochu 
nepríjemný pocit na mieste, kde 
bola predtým bolesť. Ešte toho 
dňa som svedčil iným, že Boh ma 
uzdravil a nasledujúci deň som 
bol už celkom zdravý. Chválim 
Ťa, Pane, za to, že uzdravuješ 
naše duše i telá.                             

                                                   
                                                        
                                      Andrej K.

Obrátenia

Ja a moja sestra (dvojča), sme 
sa obrátili pred pol rokom na 
duchovných cvičeniach v P. Naša 
mama to však pokladá za fana-
tizmus. Preto je v rodine napätie 
a neraz slzy. Nedávno sa mame 
na ruke urobila dosť veľká hrča, 
ktorá ju bolela. Ale k lekárovi 
nešla, lebo sa bála. Raz cez deň 
mama zaspala, tak som k nej 
podišla, chytila ju za chorú ruku 

a začala sa modliť. Trvalo to asi 
10 minút – zo srdca som prosila 
Pána Ježiša, aby mamu uzdravil a 
tak jej pomohol pochopiť, že sa s 
nami nestalo nič zlé, ale naopak, 
že sme na dobrej ceste. Plakala 
som pri tom.

O dva dni som si na to 
spomenula a spýtala sa mamy, čo 
je s jej rukou. Povedala mi:
,,Predstav si, že hrča zmizla.” 
Začala som zase plakať a 
porozprávala som mame, ako 
som sa za ňu modlila. Vtedy 
začala plakať aj mama, Pán Ježiš 
sa dotkol jej srdca.                        

                                                   
      

                                         Táňa 

Duchovná rodina

Spadla som z bicykla a stratila 
som pamäť. Jeden brat z nášho 
spoločenstva mi povedal, že som 
zrejme náhodne natisla na mo-
bilný telefón a povedala len: 
,,Spadla som a stratila pamäť.“ 
Len podľa čísla vedel, kto volá. 
Hneď obzvonil celé spoločenstvo 
a začali sa za mňa modliť. Ja si nič 
nepamätám, že by som niekde 
telefonovala. O hodinu som však 
už bola v poriadku vďaka ich 
modlitbám. Uvedomila som si, 
aké šťastie, že mám niekoho, kto 
sa za mňa môže modliť – moju 
duchovnú rodinu.                                                                                          

O.

Dobrá úroda

Mali sme pole, ale zem bola 
neúrodná, úroda vždy malá. Na 
jar, keď sme sadili zemiaky nám 
napadlo pomodliť sa, aby Pán 
požehnal tohtoročnú úrodu. 

Celá rodina sme sa priamo tam 
na poli spoločne pomodlili a na 
jeseň sme vykopali takmer dva 
krát viac zemiakov ako po minu-
lé roky. Bola to náhoda? NIE! 
Nasledujúce roky sme vždy pro-
sili o požehnanie a aj naďalej sme 
mali dobrú úrodu.                                                                 

M. 

Meno JEŽIŠ

 Manželka čistila ročnej dcére 
uško. Naraz sa dieťa začalo dusiť. 
Asi o 10 sekúnd prestalo dýchať 
a hýbať sa, čoskoro bolo červené 
...fialové. Vyľakaná manželka 
ňou začala triasť a kričať: ,,Ma-
rienka! Marienka!“ I ja som sa 
zľakol a vykríkol som: ,,Ježišu!!!“ 
a presne v tú sekundu sa dieťa 
pohlo a začalo dýchať. Manželka 
šla do kuchyne ukľudniť Marien-
ku a ja som si kľakol pred obraz 
Pána Ježiša s ďakovaním. Meno 
nášho Pána je mocné!      

Andrej
 

Stratená fľaštička

Moja 4-ročná dcéra stratila 
obľúbenú fľaštičku, z ktorej 
zvykla piť. Celý deň sme ju všetci 
hľadali – ale nenašli. Zosmutne-
la, ale z hrnčeka piť nechcela. 
Manžel jej večer vraví: ,,Svetlan-
ka, musíš sa pomodliť!“ Malá 
hneď začala nahlas Zdravas’ Má-
ria. Ocko jej nežne hovorí: ,,Mu-
síš poprosiť konkrétne: ‚Panna 
Mária, pomôž mi, prosím, nájsť 
fľaštičku.‘“ Dcérka po ňom túto 
vetu poslušne zopakovala a zno-
vu sa pomodlila Zdravas’ Mária. 
O chvíľku beží po chodbe a kričí: 
,,U viem! U viem! U viem!“ Spo-
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trpezlivosťou a neodpustením 
likvidujem mystické telo Kristo-
vo- Cirkev!

Boh si žiada zmierne obete! 
Obetujúce sa duše, ktoré sú po-
korné, pravdivé, milujúce hrieš-
nikov, ale nenávidiace hriech!

Čím sa živí moja duša? Mod-
litbou? Uvažovaním o posled-
ných veciach človeka - smrti, 
súde, nebi a pekle, alebo sa živí 
televíznymi seriálmi, filmami, 
ktoré propagujú morálnu nečis-
totu, rozvody, násilie a sympati-
zujú s pohanskými náboženstva-
mi? Alebo prijímam za pravdu 
lož pseudoduchovných kníh (A. 
de Mello a pod.)? Či sa moja 
duša živí Božím slovom, alebo 
pseudoduchovnom, knihami o 
ezoterike, východnej mystike, 
psychológii či filozófii New Age? 
Alebo je mojou obživou hudba, 
za ktorou je iný duch než Kris-
tov? V akej armáde som a komu 
slúžim? Každý si musí vybrať. Ak 
chcem byť v Kristovej armáde, 
musím začať reformu od seba: a 
to rozísť sa so zmýšľaním sveta a 

prijať Kristovo zmýšľanie! (Flp 
2). Práve teraz je historický rok, 
teraz je milostivý čas, teraz je deň 
spásy!!! Neodkladaj! Zajtra už 
môže byť neskoro! Pán dáva svo-
ju milosť teraz, aby sme mohli žiť 
Jeho životom, či skôr, aby On 
mohol žiť v nás.

Modlitby, ktoré prinášame ako 
armáda modliacich sa a volajú-
cich k Bohu za duchovné prebu-
denie nášho národa, Boh chce 
dať najprv nám, aby sme sa obrá-
tili od vlažnosti k horlivosti a od 
horlivosti ku svätosti! Ak bude-
me horieť, zapálime druhých: Je-
žiš povedal: „Oheň som prišiel 
vrhnúť na zem, a čo chcem? Len 
aby už vzplanul (a horel)!“ (Lk 
12,49). 

Aké dôležité je neochabovať 
na tejto ceste! Každý nemohúci, 
trpiaci, úbohý je v Kristovi moc-
ný! Ježiš ťa potrebuje, počíta 
s tvojou modlitbou i s tvojimi 
obetami, pokorovaním a neustá-
lym odpúšťaním. Nie je možné 
začať tento boj bez solídnej mod-
litby, a ty si už začal, ty máš svoju 
hodinu, modlitbovú stráž. Ty dá-
vaš prednosť pred pohodlím, zá-
bavou a odpočinkom a denne si 
nájdeš čas na svojho Pána cez 
svätú hodinu od 20-21 hodiny.

Tento rok bude historic-
kým rokom, ak sa Ježiš naro-
dí v tvojej duši. Otváraj sa 
s vierou Jeho slovu, stávaj sa 
Máriou, aby Duch Svätý 
v tebe mohol konať svoje 
dielo! 

Vaša redakcia 

Obetujem všetko

,,Stratila som v škole všetkých 
priateľov. Teraz, keď som začala 
hovoriť to, čo si myslím, smejú sa 
zo mňa.“ Z denníka Ráchel cítiť 
sklamanie, pretože ľudia, ktorým 
chcela svedčiť o Kristovej láske, 
sa jej zriekli. Ale ona sa nevzdá-
vala. ,,Nebudem sa ospravedlňo-
vať za to, že som vyslovovala Ježi-
šove meno. Potrpím. Ak sa moji 
priatelia majú stať mojimi nepria-
teľmi, aby som bola so svojím 
najlepším priateľom Ježišom, po-
tom je so mnou všetko v poriad-
ku. Vždy som vedela, že byť kres-
ťanom, znamená mať nepriateľov, 
ale nikdy som si nemyslela, že sa 
nimi stanú moji priatelia.“ Ráchel 
bola študentkou školy v Amerike, 
v ktorej v r. 1999 v predvečer Hit-
lerových narodenín dvaja študen-
ti začali streľbu. Jeden z útoční-
kov sa jej spýtal, či ešte stále verí 
v Boha. Pozrela do jeho očí a po-
vedala:,,Áno!“ Spýtal sa jej: „pre-
čo?“, ale nedovolil jej odpovedať 
a zabil dievčinu.

Ráchel Scott zložila svoju naj-
dôležitejšiu životnú skúšku, preto 
sa jej svetlo rozlialo po celom 
svete, ďaleko za hranicami jej 
školy. Dávno pred touto skúškou 
Ráchel vyslovila túžbu celkom sa 
odovzdať Kristovi. Slová z jej 
denníka napísané rok pred smr-
ťou hovoria o jej povinnosti: ,,Ne-
chystám sa skrývať svetlo, ktoré 
do mňa vložil Boh. Ak bude tre-
ba obetovať všetko, urobím to!“ 

                                                    
              „Hlas mučeníkov“

Ježiš, môj lekár

Minulý týždeň som maľoval 
byt. Neviem či to bolo z prieva-
nu, alebo som zodvihol niečo 
ťažšie, ale v piatok ma začali bo-
lieť kríže. V sobotu boleli ešte 
viac a v nedeľu ráno som ledva 
vstal z postele. Každý deň sa 
modlievam kontenplatívnu mod-
litbu. V tú nedeľu som si uvedo-
mil, že Ježiš je ten, kto i teraz 
uzdravuje dušu i telo tak isto ako 
pred 2000 rokmi. Opakoval som:
,,Ježišu, Ty si môj Lekár…“ Po 
modlitbe som vstal z kolien a cítil 
som, že mi je oveľa lepšie. Šiel 
som na svätú omšu, ktorú som 
obetoval za svoje uzdravenie, 
pred Svätým prijímaním som sa 
modlil, aby mi bolo na uzdrave-
nie duše i tela. A keď som prijal 
Pána Ježiša v Eucharistii, bolo mi 
celkom dobre, ostal mi len trochu 
nepríjemný pocit na mieste, kde 
bola predtým bolesť. Ešte toho 
dňa som svedčil iným, že Boh ma 
uzdravil a nasledujúci deň som 
bol už celkom zdravý. Chválim 
Ťa, Pane, za to, že uzdravuješ 
naše duše i telá.                             

                                                   
                                                        
                                      Andrej K.

Obrátenia

Ja a moja sestra (dvojča), sme 
sa obrátili pred pol rokom na 
duchovných cvičeniach v P. Naša 
mama to však pokladá za fana-
tizmus. Preto je v rodine napätie 
a neraz slzy. Nedávno sa mame 
na ruke urobila dosť veľká hrča, 
ktorá ju bolela. Ale k lekárovi 
nešla, lebo sa bála. Raz cez deň 
mama zaspala, tak som k nej 
podišla, chytila ju za chorú ruku 

a začala sa modliť. Trvalo to asi 
10 minút – zo srdca som prosila 
Pána Ježiša, aby mamu uzdravil a 
tak jej pomohol pochopiť, že sa s 
nami nestalo nič zlé, ale naopak, 
že sme na dobrej ceste. Plakala 
som pri tom.

O dva dni som si na to 
spomenula a spýtala sa mamy, čo 
je s jej rukou. Povedala mi:
,,Predstav si, že hrča zmizla.” 
Začala som zase plakať a 
porozprávala som mame, ako 
som sa za ňu modlila. Vtedy 
začala plakať aj mama, Pán Ježiš 
sa dotkol jej srdca.                        

                                                   
      

                                         Táňa 

Duchovná rodina

Spadla som z bicykla a stratila 
som pamäť. Jeden brat z nášho 
spoločenstva mi povedal, že som 
zrejme náhodne natisla na mo-
bilný telefón a povedala len: 
,,Spadla som a stratila pamäť.“ 
Len podľa čísla vedel, kto volá. 
Hneď obzvonil celé spoločenstvo 
a začali sa za mňa modliť. Ja si nič 
nepamätám, že by som niekde 
telefonovala. O hodinu som však 
už bola v poriadku vďaka ich 
modlitbám. Uvedomila som si, 
aké šťastie, že mám niekoho, kto 
sa za mňa môže modliť – moju 
duchovnú rodinu.                                                                                          

O.

Dobrá úroda

Mali sme pole, ale zem bola 
neúrodná, úroda vždy malá. Na 
jar, keď sme sadili zemiaky nám 
napadlo pomodliť sa, aby Pán 
požehnal tohtoročnú úrodu. 

Celá rodina sme sa priamo tam 
na poli spoločne pomodlili a na 
jeseň sme vykopali takmer dva 
krát viac zemiakov ako po minu-
lé roky. Bola to náhoda? NIE! 
Nasledujúce roky sme vždy pro-
sili o požehnanie a aj naďalej sme 
mali dobrú úrodu.                                                                 

M. 

Meno JEŽIŠ

 Manželka čistila ročnej dcére 
uško. Naraz sa dieťa začalo dusiť. 
Asi o 10 sekúnd prestalo dýchať 
a hýbať sa, čoskoro bolo červené 
...fialové. Vyľakaná manželka 
ňou začala triasť a kričať: ,,Ma-
rienka! Marienka!“ I ja som sa 
zľakol a vykríkol som: ,,Ježišu!!!“ 
a presne v tú sekundu sa dieťa 
pohlo a začalo dýchať. Manželka 
šla do kuchyne ukľudniť Marien-
ku a ja som si kľakol pred obraz 
Pána Ježiša s ďakovaním. Meno 
nášho Pána je mocné!      

Andrej
 

Stratená fľaštička

Moja 4-ročná dcéra stratila 
obľúbenú fľaštičku, z ktorej 
zvykla piť. Celý deň sme ju všetci 
hľadali – ale nenašli. Zosmutne-
la, ale z hrnčeka piť nechcela. 
Manžel jej večer vraví: ,,Svetlan-
ka, musíš sa pomodliť!“ Malá 
hneď začala nahlas Zdravas’ Má-
ria. Ocko jej nežne hovorí: ,,Mu-
síš poprosiť konkrétne: ‚Panna 
Mária, pomôž mi, prosím, nájsť 
fľaštičku.‘“ Dcérka po ňom túto 
vetu poslušne zopakovala a zno-
vu sa pomodlila Zdravas’ Mária. 
O chvíľku beží po chodbe a kričí: 
,,U viem! U viem! U viem!“ Spo-



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.

Rick Joyner vo svojej knihe 
„Poslední bitva“ (preklad Praha 
1998) opisuje víziu duchovného 
boja:

„Démonická armáda bola 
taká veľká, že sa rozprestierala 
všade, kam som len mohol do-
hliadnuť. Bola rozdelená do diví-
zií a každá z nich niesla inú zásta-
vu.

Najprednejšie divízie pocho-
dovali pod vlajkami Pýchy, Sa-
mospravodlivosti, Ješitnosti, Se-
beckých ambícií, Nespravodlivé-
ho súdu a Žiarlivosti... Zbrane 
mali svoje názvy. Meče sa nazý-
vali Zastrašovanie, kópie sa na-
zývali Zrada a šípy sa volali Ob-
viňovanie, Klebety, Ohováranie a 
Hľadanie chýb. Vyzvedači a 
menšie oddiely démonov s me-
nami ako Odmietnutie, Horkosť, 
Netrpezlivosť, Neodpustenie 
a Žiadostivosť, boli vyslaní armá-
dou, aby pripravili hlavný úder... 
Jeden démon Horkosti mohol 
zasiať svoje jedovaté semeno do 
mnohých ľudí, dokonca i celých 
rás alebo kultúr. Démon Žiados-

tivosti sa mohol prichytiť na hu-
dobnú skupinu, či dokonca na 
jedného herca alebo speváka, na 
film, alebo i reklamu a vysielať 
niečo ako výboje elektrického 
slizu, ktoré by zasiahli a „znecitli-
veli“ veľké masy ľudí. Toto všetko 
malo byť prípravou na obrovskú 
temnú armádu. Táto armáda po-
stupovala obzvlášť proti cirkvi...

Za prvými divíziami sa vliekol 
veľký zástup zajatých kresťanov. 
Každý mal nejaké zranenie a bol 
strážený menšími démonmi Stra-
chu. Väzni síce mali svoje meče a 
štíty, ale ich nepoužívali. Bolo 
šokujúce vidieť, ako malé množ-
stvo démonov Strachu, mohlo 
držať v zajatí toľko ľudí. Keby len 
títo kresťania dokázali použiť 
svoje zbrane, veľmi ľahko by sa 
dokázali oslobodiť!... Nad zajat-
cami bola obloha celá čierna od 
supov s menom Depresia. Títo 
občas pristávali na ramenách za-
jatcov a zvracali na nich. Zvratky 
niesli meno Odsúdenie... Zajatci 
sa domnievali, že zvratky odsú-
denia sú Božia pravda a tiež sa 

domnievali, že pochodujú  v Bo-
žej armáde. Práve preto nezabí-
jali tých malých démonov Stra-
chu alebo supov, mysleli si, že sú 
to Boží poslovia! Naivne prijí-
mali všetku lož a všetko, čo sa 
s nimi dialo, ako by to prichádza-
lo od Pána. Občas sa stalo, že 
slabší väzni zakopli a spadli. 
Ostatní väzni ich začali bodať 
svojimi mečmi a posmievať sa im. 
Supy potom zlietli a začali týchto 
úbožiakov zaživa požierať. Ostat-
ní kresťania s tým súhlasili a vo 
svojom klame to pokladali za 
Boží trest pre nich... Ešte horšie 
ako zvratky supov bol odporný 
sliz, ktorý títo démoni močili a 
vylučovali na kresťanov, na kto-
rých sedeli a jazdili. Týmto slizom 
bola pýcha, sebecké ambície, má-
gia, veštenie, špiritizmus, reiki, 
východné bojové umenia, jóga, 
zen, Silvova metóda, akupunktú-
ra, okultné liečiteľstvo a všetky 
druhy šarlatánstva. Kresťania 
naivne verili, že démoni sú Boží-
mi poslami a o slize si v skutoč-
nosti mysleli, že je to pomazanie 
Ducha Svätého.“ (por. str. 12-14)

A KOMU SLÚŽIŠ TY? KRISTO-
VI ALEBO ANTIKRISTOVI? 
V AKEJ ARMÁDE SI?
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menula si totiž, kde ju zabudla: 
pod posteľou. Manžel sa usmial: 
,,Ja som tam pozeral 4 razy a nič 
som nenašiel, takže teraz treba 
Panne Márii poďakovať, že ti 
pomohla nájsť fľaštičku.“ Svet-
lanka rozžiarene ďakovala.                                   

                              mama
 

Teplota

V nedeľu, keď sa manželka 
dotkla nášho dvojročného syna, 
cítila, že je rozpálený. Zmerala 
mu teplotu – 36,9°C. Hrdlo mal 
červené. Doobeda sa teplota 
naraz zvýšila na 38,8. Liekami 
sa ju podarilo znížiť na 37,0, ale 
do večera znovu vystúpila na 

38,2. Manželka ešte raz použila 
lieky a zatelefonovala mi pro-
siac o modlitbu. Ja som bol prá-
ve na stretnutí mužov a tak sme 
sa tam hneď spoločne pomodlili 
Zdrava’s Mária za uzdravenie 
dieťaťa. Teplota hneď klesla, 
viac sa nezvýšila a syn bol zdra-
vý. Znovu som sa presvedčil o 
sile úprimnej spoločnej modlit-
by. 

 A. 

Uzdravenie

Od detstva som bol chorľavý. 
Každú zimu som približne 4-
krát ochorel na chrípku. Keď 
som pred dvoma rokmi znovu 

prechladol a cítil, že ma choroba 
opäť začína premáhať, povedal 
som si: ,,Keď je Boh všemohúci, 
prečo by som Ho nepoprosil, 
aby ma uzdravil?” Kľakol som 
si vedľa postele a modlil sa. Na 
druhý deň ráno som vstal 
celkom zdravý. Tak som robil 
vždy, keď som prechladol. Tej 
zimy som nebol chorý ani raz a 
nasledujúcu zimu tak isto. 

Chvála Bohu!                         
                                                      
                                             

                                         A. 

     

           
JEŽIŠ JE VÍŤAZ!




