
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.

           

Zhromaždili sme sa tu z milos-
ti Božej v mene nášho Pána Ježi-
ša Krista. A všetci máme ten istý 
cieľ: svätosť života. Vyslovili ste 
svoje želanie, že sa chcete poučiť 
o cestách spásy a ja mám povin-
nosť hlásať slovo Božie vo dne i v 
noci (por. 1Kor 9,16), pamätajúc 
na apoštola, ktorý povedal: „tri 
roky som vo dne v noci neprestá-
val so slzami napomínať každého 
z vás“ (Sk 20,31). 

A keďže terajší čas je najvhod-
nejší a aj toto miesto je tiché a 
sme tu slobodní od všetkého, čo 
by nám mohlo prekážať, pomod-
lime sa spoločne za seba navzá-
jom, aby som mohol spolupra-
covníkom načas dávať určený 
pokrm (por. Lk 12,42), a vy aby 
ste prijali slovo Božie, a tak sa 
stali úrodnou pôdou, doniesli 
plné a hojné plody svätosti, ako 
je napísané: „A u koho bolo za-
siate do dobrej zeme, to je ten, 
kto počúva slovo a chápe ho a 
ono prináša úrodu: jedno stoná-
sobnú, druhé šesťdesiatnásobnú, 

a 

iné tridsaťnásobnú“ (Mt 13,23).
Prosím vás pre lásku nášho 

Pána Ježiša Krista, ktorý seba 
samého obetoval za naše hriechy 
(por. Tit 2,14): začnime sa už ko-
nečne starať o svoje duše, opla-
kávať márnosť minulého života a 
bojovať za život budúci, na slávu 
Boha, Ježiša Krista a Svätého, 
poklonyhodného Ducha.

Nezotrvávajme v doterajšej ne-
dbalosti a ľahostajnosti, nepremár-
nime ľahkomyselne tento čas a ne-
odkladajme začiatok práce (na 
sebe) na zajtra alebo na neskôr. 
Mohlo by sa totiž stať, že Ten, ktorý 
bude od nás vyžadovať počet za 
naše duše (por. Lk 12,20), by nás 
našiel nepripravených, bez dobrých 
skutkov a my by sme sa nemohli 
zúčastniť svadobnej hostiny s ne-
beským Snúbencom (Mt 22,13). 
Potom bude daromný náš plač a ľú-
tosť nad zle prežitým časom. Vtedy 
už nebude mať pokánie nijakú 
cenu.  

Apoštol hovorí: „Hľa, teraz je 
milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 
Kor 6,2). Dnes je čas pokánia, zajtra 
radosti, dnes je čas práce, zajtra je 

čas odmeny, dnes je čas utrpenia a 
zajtra potešenia. Dnes je Boh po-
mocníkom tým, ktorí sa obracajú zo 
zlej cesty, a zajtra bude prísnym sud-
com ľudských skutkov, slov a myš-
lienok, ktorého nikto neoklame. 
Dnes sa tešíme z jeho zhovievavosti, 
a zajtra, keď vstaneme zmŕtvych, 
jedni pre večné trápenie a druhí pre 
večný život (por. Mt 25,46), keď kaž-
dý dostane odplatu podľa svojich 
skutkov (por. Mt 16,27), poznáme 
jeho spravodlivosť.

Dokedy budeme otáľať poslúch-
nuť Krista, ktorý nás volá do svojho 
nebeského Kráľovstva? Či ostane-
me spať ? Či nepovstaneme z oby-
čajného pozemského života do 
evanjeliovej dokonalosti? Či neza-
čneme rozjímať o dni Pánovom, o 
dni veľkom a veľmi hroznom (por. 
Joel 2,11), kedy Kráľovstvo nebeské 
príjme tých, čo za svoje dobré skut-
ky budú postavení po pravici Sudcu, 
a priepasť ohňa a večná tma pohltia 
tých, ktorí budú pre nedostatok 
dobrých skutkov postavení na ľavi-
cu. Bolo povedané: „Tam bude plač 
a škrípanie zubami“ (Mt 25,30).

Hovoríme, že túžime po kráľov-
stve nebeskom, a nestaráme sa o 
cestu, ktorá tam vedie. Vyhýbame sa 
akejkoľvek námahe spojenej so za-
chovávaním Božích prikázaní a pri-
tom sa opovážlivo domnievame, že 
dosiahneme takú istú slávu ako tí, 
ktorí v boji proti hriechu odporovali 
až do krvi (por. Hebr 12,4). Či to nie 
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pracovať v nedeľu – a ja som v III. 
ráde a vôbec - to je nedeľa! Z 
takej práce nebudem mať 
požehnanie. Jeden a pol roka som 
tak hľadala. Raz som po skončení 
stretnutia III. rádu podišla so 
svojím problémom ku kňazovi. 
On sa za mňa pomodlil a potom 
mi povedal:,,Riešenie je takéto - 
musíte povedať manželovi, aby si 
s vami pár minút pred deviatou 
kľakol na desiatok ruženca a 
potom prijal požehnanie.” 
Zasmiala som sa. , ,Prečo sa 
smejete?”,,On to určite neurobí!” 
,,S vierou mu to povedzte, a 
uvidíte. Potom budete svedčiť, že 
skrze manželovu modlitbu ste 
dostali prácu.” ,,Dobre, ja mu 
poviem, ale viem, že on to 
neurobí.” Spočiatku som mlčala a 
sv. hodinku sa modlila sama. Pár 
dní sa nič nedialo a potom naraz 

si manžel ku mne kľakol, ale až na 
požehnanie.Vtedy som pozbierala 
odvahu:,,Počúvaj, ty vieš, aký 
máme problém s prácou.” ,,A 
čo?” Mala som strach: čo to teraz 
bude? Asi budem mať búrlivý 
večer…Ale pokračovala som:
,,Pýtala som sa otca a on mi 
povedal, aby si sa so mnou modlil 
aspoň desiatok pred požehnaním.” 
,,Dobre.” Bola som celá 
prekvapená. Ako dobre je počuť 
slovo:,,Dobre.” Mali sme vtedy 
ešte jeden problém: i jeho mali z 
roboty prepustiť. Plat nedostal už 
dva mesiace. Na druhý deň sme 
spolu kľakli na modlitbu i na tretí 
deň. Na štvrtý deň mi z práce 
naraz telefonuje: ,,Vieš čo? 
Neprepúšťajú ma, plat mi vydali 
a mne jedinému dali o 700 korún 
viac.” O pár hodín prichádza ku 
mne jedna známa a hovorí:,,Už 

mám pre teba prácu.” A naozaj 
dostala som veľmi dobrú prácu. 
To , za čo som ja prosila jeden a 
pol roka, manžel vyprosil za tri 
dni. 

Mária 

Všetkým vám, ktorí ste zapojení 
v modlitbovom zápase, vyprosuje-
me do tohoto nového roku 2012 
stálosť požehnania od nášho JEDI-
NÉHO PÁNA A BOHA JEŽIŠA 
KRISTA, vernosť a vytrvalosť v bo-
joch, ktoré sú pred nami! A pripája-
me slovo z Hebr 10,35-37. „Preto 
netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká 
odmena. Potrebujete vytrvalosť, aby 
ste plnením Božej vôle získali prisľú-
benie. Lebo ešte chvíľku, celkom 
krátku, a ten, ktorý má prísť, príde, 
nebude meškať.“

Vaša redakcia

SV. BAZIL VEĽKÝ: „ZAČNIME SA UŽ 

KONEČNE STARAŤ O SVOJE DUŠE!“



je ľahkomyseľnosť?
Či bude v dobe žatvy žať hoj-

nú úrodu ten, čo v čase sejby se-
del doma alebo spal? Kto zbiera 
hrozno vo vinici, ktorú nesadil a 
neobrábal?

Ovocie patrí tomu, kto pracoval 
a namáhal sa. Úcta a vence patria 
len víťazom. Kto kedy venčil ven-
com hlavu toho, čo ani nezačal bo-
jovať? Avšak v tomto boji nestačí 
iba zvíťaziť, tu je nevyhnutné i zápa-
siť podľa pravidiel, ako hovorí apoš-
tol: „Kto závodí, nedostane veniec, 
ak nezávodí podľa pravidiel“ (2Tim 
2,5). To znamená, že z toho, čo je 
prikázané, nesmieme vynechať ani 
to najmenšie a všetko robiť tak, ako 
je to prikázané. Bolo totiž povedané: 
„Blahoslavený sluha, ktorého pán 
pri svojom príchode nájde – neho-
vorí akokoľvek, ale – tak robiť“ (Lk 
12,43).  My si však myslíme, že keď 
sme náhodou splnili jeden príkaz, 
ihneď môžeme čakať odmenu za 
dobrý skutok a vyhnúť sa hnevu, 
ktorý sme si zaslúžili za nesplnené 
povinnosti. No ťažko možno pove-
dať, že by sme naozaj splnili aspoň 
jeden príkaz, lebo – keď dobre chá-
peme cieľ prikázaní – vidíme, že sú 
tak tesne spojené, že keď sa previní-
me proti jednému, previňujeme sa 
proti všetkým. 

Ak niekto dostane desať talen-
tov (por. Mt 25,15), a jeden či dva si 
privlastní, a zbytok odovzdá, roz-
hodne nebude ospravedlnený len 
preto, že väčšinu odovzdal. Naopak, 
každý ho obviní, že je nepoctivý a 
lakomec, lebo spreneveril majetok, 
hoci to bola iba maličkosť.

Načo však hovoriť o spreneve-
re, keď ten, čo odovzdal jediný 
jemu zverený talent celý a nepo-
rušený, bol odsúdený len preto, 
že s jeho pomocou nič nenado-
budol (por. Mt 25,24-28)!

Kto si desať rokov ctil otca, a 
potom ho len raz udrel, toho si 
nebudú vážiť ako dobrodincu, 
ale bude odsúdený zato, že udrel 
vlastného otca.

„Choďte teda – hovorí 
Kristus – učte všetky národy... a 

naučte ich – nie jedny veci za-
chovávať a iné vypúšťať, ale – za-
chovávať všetko, čo som vám 
prikázal!“ (Mt 28,19-20) Apoštol 
hovorí tak isto: „Preto nikomu v 
ničom nedávame pohoršenie, 
aby táto služba bola bez hany. Vo 
všetkom sa odporúčame ako 
Boží služobníci“(2Kor 6,3-4).

Keby neboli potrebné k spáse 
všetky prikázania, neboli by všet-
ky dané, a ani by nebolo poveda-
né, že je nutné zachovávať ich 
všetky.

Či mi prospeje zachovávať 
všetky ostatné prikázania, pokiaľ 
mám byť odsúdený do pekla pre-
to, že som brata nazval „hlupá-
kom“ (por. Mt 5,22)? Aký osoh 
má niekto z toho, že je oslobode-
ný od mnohých slabostí a je otro-
kom iba jednej? Veď bolo pove-
dané: „Každý, kto pácha hriech, 
je otrok“ (Jn 8,34). Aký úžitok je 
teda z toho, že je niekto imúnny 
voči všetkým ostatným choro-
bám, keď jediná ničí jeho zdra-
vie?

Prosím vás pre lásku nášho 
Pána Ježiša Krista, ktorý seba sa-
mého obetoval za naše hriechy 
(por. Tit 2,14): začnime sa už ko-
nečne starať o svoje duše, oplaká-
vať márnosť minulého života a 
bojovať za život budúci, na slávu 
Boha, Ježiša Krista a Svätého, 
poklonyhodného Ducha.
 

Vaša redakcia 

Chcela som byť štíhla

Pán ma oslobodil. Je to taká 
bolestná téma, ale chcela by 
som o tom napísať, možno to 
niekomu pomôže. Keď som 
bola vo 8. ročníku, chodila som 
na basketbal. Vtedy mi jedna 
osoba povedala:,,Si tučná.“ 

Mňa to veľmi zranilo. Bola som 
normálne dievča. Keď som ale 
potom stála pred zrkadlom, 
zdalo sa mi, že to tak naozaj je. 
A odvtedy som začala chudnúť 
rôznymi metódami. Bolo to 
otroctvo a silno ma to držalo. 
Potom nastala v mojom živote 
taká etapa, že som nejedla vô-
bec. Jedla som iba trochu suchá-
rov na deň, nič iné, a pritom som 
sa seriózne zaoberala športom. 
Potom som šport nechala, ale 
mojím cieľom zostalo: schudnúť. 
Mám 171cm a vážila som 48 kg. 
Keď som si nedávno prezerala 
svoje fotografie, bolo mi strašne 
z toho, ako som vtedy vyzerala. 
Ľudia sa ma dokonca pýtali, či 
sa chystám zomrieť…Musím 
povedať, že je to strašné otroc-
tvo, len niečo zješ a už sa ti zdá, 
že si v tej chvíli pribrala. Ďaku-
jem Bohu, že zmenil môj život. 
Prišlo to včas, pretože môj orga-
nizmus už jedlo neprijímal. Čo 
som zjedla, to som vyvrátila. 
Alebo prišli strašné bolesti, až 
som sa krútila. Mama vymodli-
la, že som sa dostala na duchov-
né cvičenia. Po nich som pomaly 
začala jesť. Mama a sestra sa za 
mňa modlili. Pán mi ukázal, že 
môj spôsob života je zlý.  Začala 
som z toho robiť pokánie, spo-
vedať sa z toho. Začala som tro-
chu viac jesť, ale tie myšlienky 
ma aj naďalej prenasledovali. 
Mala som depresie, že som pri-
brala. Snažila som sa robiť 
úprimné pokánie, a na jedných 
duchovných cvičeniach asi o 
rok mi Pán odkryl, že je to váž-
ny hriech - kult tela. Onedlho 
som sa dopočula o inom dievča-
ti, ktoré sa z toho nedostalo, a 
vtedy mi to viac došlo. Začala 
som ďakovať Bohu za to, že ma 
zachránil, veď som mohla zo-

mrieť. Z takého chorého spôso-
bu života boli aj iné zdravotné 
problémy a aj z nich ma Pán 
uzdravil. Keď mi povedali:,,Pri-
brala si.“, tak ma to trochu zabo-
lelo. Vytrvalo som sa zriekala 
tých myšlienok. A tohto leta, 
keď mi to niekto povedal, už ma 
to nebolelo, ba mohla som sa z 
toho i zasmiať. 9 rokov trvalo, 
dostať sa z toho. Človek sa pre 
svoju márnivú pýchu ľahko 
otvorí takému chorému mysle-
niu. Chcem hlavne dievčatám 
povedať, že za ním je duch smr-
ti a nebyť modlitieb mojej 
mamy a sestry, ktovie kde by 
som dnes bola…Ale to najdôle-
žitejšie, čo som dostala, nebolo 
zdravie duše i tela ale to, že som 
spoznala Pána Ježiša. V Ňom 
mám večný život.

H.

Automaty

Keď som mal 25 rokov, začal 
som hrať na hracích automa-
toch. Oklamala ma vidina ľah-
kého zbohatnutia. Ale realita 
bola opačná – prehrával som a 
dlhy rástli. I moja rodina sa roz-
padala. Videl som, že je to zlé, 
chcel som s tým prestať, ale ne-
mal som na to silu. Raz sa mi do 
rúk dostal letáčik o Ježišovi. 
Vtedy som pochopil, že On je 
mojou jedinou nádejou. Bola 
tam krátka modlitba:,,Pane Je-
žišu, verím, že si Boh a že si zo-
mrel za moje hriechy. Teraz 
odovzdávam do Tvojich rúk 
celý svoj život.“ Prijal som Ježi-
ša za svojho Pána a Spasiteľa a 
toto prijatie som neustále ob-
novoval. A Ježiš naozaj vošiel 
do môjho života, oslobodil ma 
od hracích automatov a urobil 

šťastným mňa i moju rodinu. 
Chvála Pánovi!

Roman, 27 r.

Dcéra za mňa prosila...

Bola som práve v práci, keď 
tu cítim prvé príznaky chrípky a 
začala ma veľmi bolieť hlava. V 
tú chvíľu zatelefonovala moja 9 
ročná dcéra, ktorá bola v druži-
ne spolu s inými deťmi. Poveda-
la som jej, že sa cítim veľmi zle, 
že budem určite chorá. S tým sa 
náš rozhovor skončil. Po robote 
som zašla po dieťa, ale cítila 
som sa už oveľa lepšie, všetky 
príznaky chrípky zmizli, nič ma 
nebolelo. A keď sme šli domov, 
dcéra mi po ceste porozprávala, 
že po tom telefonáte poprosila 
všetky deti i učiteľku, aby sa 
spolu pomodlili za mamu a jej 
zdravie, čo aj urobili. A výsle-
dok bolo hneď vidno. Sláva 
Tebe, Pane!

S.

Mama

Raz v zime nadránom sme sa 
s manželom vracali z návštevy 
pešo, pretože to bolo v našom 
meste. Neďaleko veľkej fabriky 
sme našli na zemi ležať asi 18 
ročného chlapca. Bol opitý a za-
mŕzal. Vlasy mu už primrzli k 
zemi a čiapka ležala neďaleko 
neho. Začali sme ho trieť sne-
hom, triasť ním, až konečne za-
čal reagovať. Podarilo sa nám z 
neho dostať adresu, kde býva – 
bolo to len 50 metrov od miesta, 
kde ležal. Tak sme ho zodvihli a 
doslova dotiahli do domu. Brán-
ka bola otvorená, dvere tiež. 

Vošli sme bez klopania a …na-
šli sme jeho mamu ako kľačí 
pred obrazom Pána Ježiša a 
modlí sa za svojho syna. Tak sa 
modlila celú noc… Preto Pán 
nedopustil, aby zamrzol. 

Hana

Bojové umenia

Viac ako 15 rokov som sa 
venoval bojovému umeniu, z 
toho 10 rokov ako inštruktor. 
Keď som však spoznal Ježiša a 
odovzdal Mu svoj život, pocho-
pil som, že bojové umenie je 
cestou do pekla. Obrátil som sa. 
Ježiš ma oslobodil aj od faloš-
nej viery v sny, horoskopy…
Zriekol som sa tiež alkoholu, 
cigariet a podobných vecí. Do-
stal som živú vieru a hlavne 
SPÁSU V JEŽIŠOVI.

Andrej

Modlitba muža

Na duchovných cvičeniach 
som prijala P. Ježiša za svojho 
osobného Spasiteľa. Cítila som 
sa tak, ako by som sa znovu 
narodila. I môj manžel vnímal tú 
zmenu, ale jeho reakcia bola asi 
taká:,,Si nenormálna! Ty si sa 
zbláznila! To je fanatizmus.” Celý 
rok potom nechcel o Bohu nič 
počuť, búrlivo reagoval, alebo 
vstal a vyšiel. O Sv. Písme a 
modlitbe som mu nemohla 
povedať absolútne nič. Keď mi 
skončila materská dovolenka, 
začala som si hľadať prácu. 
Modlila som sa, postila, i na omše 
som dávala, ale nič sa nenašlo. 
Možnosti boli len také, že treba 



je ľahkomyseľnosť?
Či bude v dobe žatvy žať hoj-

nú úrodu ten, čo v čase sejby se-
del doma alebo spal? Kto zbiera 
hrozno vo vinici, ktorú nesadil a 
neobrábal?

Ovocie patrí tomu, kto pracoval 
a namáhal sa. Úcta a vence patria 
len víťazom. Kto kedy venčil ven-
com hlavu toho, čo ani nezačal bo-
jovať? Avšak v tomto boji nestačí 
iba zvíťaziť, tu je nevyhnutné i zápa-
siť podľa pravidiel, ako hovorí apoš-
tol: „Kto závodí, nedostane veniec, 
ak nezávodí podľa pravidiel“ (2Tim 
2,5). To znamená, že z toho, čo je 
prikázané, nesmieme vynechať ani 
to najmenšie a všetko robiť tak, ako 
je to prikázané. Bolo totiž povedané: 
„Blahoslavený sluha, ktorého pán 
pri svojom príchode nájde – neho-
vorí akokoľvek, ale – tak robiť“ (Lk 
12,43).  My si však myslíme, že keď 
sme náhodou splnili jeden príkaz, 
ihneď môžeme čakať odmenu za 
dobrý skutok a vyhnúť sa hnevu, 
ktorý sme si zaslúžili za nesplnené 
povinnosti. No ťažko možno pove-
dať, že by sme naozaj splnili aspoň 
jeden príkaz, lebo – keď dobre chá-
peme cieľ prikázaní – vidíme, že sú 
tak tesne spojené, že keď sa previní-
me proti jednému, previňujeme sa 
proti všetkým. 

Ak niekto dostane desať talen-
tov (por. Mt 25,15), a jeden či dva si 
privlastní, a zbytok odovzdá, roz-
hodne nebude ospravedlnený len 
preto, že väčšinu odovzdal. Naopak, 
každý ho obviní, že je nepoctivý a 
lakomec, lebo spreneveril majetok, 
hoci to bola iba maličkosť.

Načo však hovoriť o spreneve-
re, keď ten, čo odovzdal jediný 
jemu zverený talent celý a nepo-
rušený, bol odsúdený len preto, 
že s jeho pomocou nič nenado-
budol (por. Mt 25,24-28)!

Kto si desať rokov ctil otca, a 
potom ho len raz udrel, toho si 
nebudú vážiť ako dobrodincu, 
ale bude odsúdený zato, že udrel 
vlastného otca.

„Choďte teda – hovorí 
Kristus – učte všetky národy... a 

naučte ich – nie jedny veci za-
chovávať a iné vypúšťať, ale – za-
chovávať všetko, čo som vám 
prikázal!“ (Mt 28,19-20) Apoštol 
hovorí tak isto: „Preto nikomu v 
ničom nedávame pohoršenie, 
aby táto služba bola bez hany. Vo 
všetkom sa odporúčame ako 
Boží služobníci“(2Kor 6,3-4).

Keby neboli potrebné k spáse 
všetky prikázania, neboli by všet-
ky dané, a ani by nebolo poveda-
né, že je nutné zachovávať ich 
všetky.

Či mi prospeje zachovávať 
všetky ostatné prikázania, pokiaľ 
mám byť odsúdený do pekla pre-
to, že som brata nazval „hlupá-
kom“ (por. Mt 5,22)? Aký osoh 
má niekto z toho, že je oslobode-
ný od mnohých slabostí a je otro-
kom iba jednej? Veď bolo pove-
dané: „Každý, kto pácha hriech, 
je otrok“ (Jn 8,34). Aký úžitok je 
teda z toho, že je niekto imúnny 
voči všetkým ostatným choro-
bám, keď jediná ničí jeho zdra-
vie?

Prosím vás pre lásku nášho 
Pána Ježiša Krista, ktorý seba sa-
mého obetoval za naše hriechy 
(por. Tit 2,14): začnime sa už ko-
nečne starať o svoje duše, oplaká-
vať márnosť minulého života a 
bojovať za život budúci, na slávu 
Boha, Ježiša Krista a Svätého, 
poklonyhodného Ducha.
 

Vaša redakcia 

Chcela som byť štíhla

Pán ma oslobodil. Je to taká 
bolestná téma, ale chcela by 
som o tom napísať, možno to 
niekomu pomôže. Keď som 
bola vo 8. ročníku, chodila som 
na basketbal. Vtedy mi jedna 
osoba povedala:,,Si tučná.“ 

Mňa to veľmi zranilo. Bola som 
normálne dievča. Keď som ale 
potom stála pred zrkadlom, 
zdalo sa mi, že to tak naozaj je. 
A odvtedy som začala chudnúť 
rôznymi metódami. Bolo to 
otroctvo a silno ma to držalo. 
Potom nastala v mojom živote 
taká etapa, že som nejedla vô-
bec. Jedla som iba trochu suchá-
rov na deň, nič iné, a pritom som 
sa seriózne zaoberala športom. 
Potom som šport nechala, ale 
mojím cieľom zostalo: schudnúť. 
Mám 171cm a vážila som 48 kg. 
Keď som si nedávno prezerala 
svoje fotografie, bolo mi strašne 
z toho, ako som vtedy vyzerala. 
Ľudia sa ma dokonca pýtali, či 
sa chystám zomrieť…Musím 
povedať, že je to strašné otroc-
tvo, len niečo zješ a už sa ti zdá, 
že si v tej chvíli pribrala. Ďaku-
jem Bohu, že zmenil môj život. 
Prišlo to včas, pretože môj orga-
nizmus už jedlo neprijímal. Čo 
som zjedla, to som vyvrátila. 
Alebo prišli strašné bolesti, až 
som sa krútila. Mama vymodli-
la, že som sa dostala na duchov-
né cvičenia. Po nich som pomaly 
začala jesť. Mama a sestra sa za 
mňa modlili. Pán mi ukázal, že 
môj spôsob života je zlý.  Začala 
som z toho robiť pokánie, spo-
vedať sa z toho. Začala som tro-
chu viac jesť, ale tie myšlienky 
ma aj naďalej prenasledovali. 
Mala som depresie, že som pri-
brala. Snažila som sa robiť 
úprimné pokánie, a na jedných 
duchovných cvičeniach asi o 
rok mi Pán odkryl, že je to váž-
ny hriech - kult tela. Onedlho 
som sa dopočula o inom dievča-
ti, ktoré sa z toho nedostalo, a 
vtedy mi to viac došlo. Začala 
som ďakovať Bohu za to, že ma 
zachránil, veď som mohla zo-

mrieť. Z takého chorého spôso-
bu života boli aj iné zdravotné 
problémy a aj z nich ma Pán 
uzdravil. Keď mi povedali:,,Pri-
brala si.“, tak ma to trochu zabo-
lelo. Vytrvalo som sa zriekala 
tých myšlienok. A tohto leta, 
keď mi to niekto povedal, už ma 
to nebolelo, ba mohla som sa z 
toho i zasmiať. 9 rokov trvalo, 
dostať sa z toho. Človek sa pre 
svoju márnivú pýchu ľahko 
otvorí takému chorému mysle-
niu. Chcem hlavne dievčatám 
povedať, že za ním je duch smr-
ti a nebyť modlitieb mojej 
mamy a sestry, ktovie kde by 
som dnes bola…Ale to najdôle-
žitejšie, čo som dostala, nebolo 
zdravie duše i tela ale to, že som 
spoznala Pána Ježiša. V Ňom 
mám večný život.

H.

Automaty

Keď som mal 25 rokov, začal 
som hrať na hracích automa-
toch. Oklamala ma vidina ľah-
kého zbohatnutia. Ale realita 
bola opačná – prehrával som a 
dlhy rástli. I moja rodina sa roz-
padala. Videl som, že je to zlé, 
chcel som s tým prestať, ale ne-
mal som na to silu. Raz sa mi do 
rúk dostal letáčik o Ježišovi. 
Vtedy som pochopil, že On je 
mojou jedinou nádejou. Bola 
tam krátka modlitba:,,Pane Je-
žišu, verím, že si Boh a že si zo-
mrel za moje hriechy. Teraz 
odovzdávam do Tvojich rúk 
celý svoj život.“ Prijal som Ježi-
ša za svojho Pána a Spasiteľa a 
toto prijatie som neustále ob-
novoval. A Ježiš naozaj vošiel 
do môjho života, oslobodil ma 
od hracích automatov a urobil 

šťastným mňa i moju rodinu. 
Chvála Pánovi!

Roman, 27 r.

Dcéra za mňa prosila...

Bola som práve v práci, keď 
tu cítim prvé príznaky chrípky a 
začala ma veľmi bolieť hlava. V 
tú chvíľu zatelefonovala moja 9 
ročná dcéra, ktorá bola v druži-
ne spolu s inými deťmi. Poveda-
la som jej, že sa cítim veľmi zle, 
že budem určite chorá. S tým sa 
náš rozhovor skončil. Po robote 
som zašla po dieťa, ale cítila 
som sa už oveľa lepšie, všetky 
príznaky chrípky zmizli, nič ma 
nebolelo. A keď sme šli domov, 
dcéra mi po ceste porozprávala, 
že po tom telefonáte poprosila 
všetky deti i učiteľku, aby sa 
spolu pomodlili za mamu a jej 
zdravie, čo aj urobili. A výsle-
dok bolo hneď vidno. Sláva 
Tebe, Pane!

S.

Mama

Raz v zime nadránom sme sa 
s manželom vracali z návštevy 
pešo, pretože to bolo v našom 
meste. Neďaleko veľkej fabriky 
sme našli na zemi ležať asi 18 
ročného chlapca. Bol opitý a za-
mŕzal. Vlasy mu už primrzli k 
zemi a čiapka ležala neďaleko 
neho. Začali sme ho trieť sne-
hom, triasť ním, až konečne za-
čal reagovať. Podarilo sa nám z 
neho dostať adresu, kde býva – 
bolo to len 50 metrov od miesta, 
kde ležal. Tak sme ho zodvihli a 
doslova dotiahli do domu. Brán-
ka bola otvorená, dvere tiež. 

Vošli sme bez klopania a …na-
šli sme jeho mamu ako kľačí 
pred obrazom Pána Ježiša a 
modlí sa za svojho syna. Tak sa 
modlila celú noc… Preto Pán 
nedopustil, aby zamrzol. 

Hana

Bojové umenia

Viac ako 15 rokov som sa 
venoval bojovému umeniu, z 
toho 10 rokov ako inštruktor. 
Keď som však spoznal Ježiša a 
odovzdal Mu svoj život, pocho-
pil som, že bojové umenie je 
cestou do pekla. Obrátil som sa. 
Ježiš ma oslobodil aj od faloš-
nej viery v sny, horoskopy…
Zriekol som sa tiež alkoholu, 
cigariet a podobných vecí. Do-
stal som živú vieru a hlavne 
SPÁSU V JEŽIŠOVI.

Andrej

Modlitba muža

Na duchovných cvičeniach 
som prijala P. Ježiša za svojho 
osobného Spasiteľa. Cítila som 
sa tak, ako by som sa znovu 
narodila. I môj manžel vnímal tú 
zmenu, ale jeho reakcia bola asi 
taká:,,Si nenormálna! Ty si sa 
zbláznila! To je fanatizmus.” Celý 
rok potom nechcel o Bohu nič 
počuť, búrlivo reagoval, alebo 
vstal a vyšiel. O Sv. Písme a 
modlitbe som mu nemohla 
povedať absolútne nič. Keď mi 
skončila materská dovolenka, 
začala som si hľadať prácu. 
Modlila som sa, postila, i na omše 
som dávala, ale nič sa nenašlo. 
Možnosti boli len také, že treba 



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.

           

Zhromaždili sme sa tu z milos-
ti Božej v mene nášho Pána Ježi-
ša Krista. A všetci máme ten istý 
cieľ: svätosť života. Vyslovili ste 
svoje želanie, že sa chcete poučiť 
o cestách spásy a ja mám povin-
nosť hlásať slovo Božie vo dne i v 
noci (por. 1Kor 9,16), pamätajúc 
na apoštola, ktorý povedal: „tri 
roky som vo dne v noci neprestá-
val so slzami napomínať každého 
z vás“ (Sk 20,31). 

A keďže terajší čas je najvhod-
nejší a aj toto miesto je tiché a 
sme tu slobodní od všetkého, čo 
by nám mohlo prekážať, pomod-
lime sa spoločne za seba navzá-
jom, aby som mohol spolupra-
covníkom načas dávať určený 
pokrm (por. Lk 12,42), a vy aby 
ste prijali slovo Božie, a tak sa 
stali úrodnou pôdou, doniesli 
plné a hojné plody svätosti, ako 
je napísané: „A u koho bolo za-
siate do dobrej zeme, to je ten, 
kto počúva slovo a chápe ho a 
ono prináša úrodu: jedno stoná-
sobnú, druhé šesťdesiatnásobnú, 

a 

iné tridsaťnásobnú“ (Mt 13,23).
Prosím vás pre lásku nášho 

Pána Ježiša Krista, ktorý seba 
samého obetoval za naše hriechy 
(por. Tit 2,14): začnime sa už ko-
nečne starať o svoje duše, opla-
kávať márnosť minulého života a 
bojovať za život budúci, na slávu 
Boha, Ježiša Krista a Svätého, 
poklonyhodného Ducha.

Nezotrvávajme v doterajšej ne-
dbalosti a ľahostajnosti, nepremár-
nime ľahkomyselne tento čas a ne-
odkladajme začiatok práce (na 
sebe) na zajtra alebo na neskôr. 
Mohlo by sa totiž stať, že Ten, ktorý 
bude od nás vyžadovať počet za 
naše duše (por. Lk 12,20), by nás 
našiel nepripravených, bez dobrých 
skutkov a my by sme sa nemohli 
zúčastniť svadobnej hostiny s ne-
beským Snúbencom (Mt 22,13). 
Potom bude daromný náš plač a ľú-
tosť nad zle prežitým časom. Vtedy 
už nebude mať pokánie nijakú 
cenu.  

Apoštol hovorí: „Hľa, teraz je 
milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 
Kor 6,2). Dnes je čas pokánia, zajtra 
radosti, dnes je čas práce, zajtra je 

čas odmeny, dnes je čas utrpenia a 
zajtra potešenia. Dnes je Boh po-
mocníkom tým, ktorí sa obracajú zo 
zlej cesty, a zajtra bude prísnym sud-
com ľudských skutkov, slov a myš-
lienok, ktorého nikto neoklame. 
Dnes sa tešíme z jeho zhovievavosti, 
a zajtra, keď vstaneme zmŕtvych, 
jedni pre večné trápenie a druhí pre 
večný život (por. Mt 25,46), keď kaž-
dý dostane odplatu podľa svojich 
skutkov (por. Mt 16,27), poznáme 
jeho spravodlivosť.

Dokedy budeme otáľať poslúch-
nuť Krista, ktorý nás volá do svojho 
nebeského Kráľovstva? Či ostane-
me spať ? Či nepovstaneme z oby-
čajného pozemského života do 
evanjeliovej dokonalosti? Či neza-
čneme rozjímať o dni Pánovom, o 
dni veľkom a veľmi hroznom (por. 
Joel 2,11), kedy Kráľovstvo nebeské 
príjme tých, čo za svoje dobré skut-
ky budú postavení po pravici Sudcu, 
a priepasť ohňa a večná tma pohltia 
tých, ktorí budú pre nedostatok 
dobrých skutkov postavení na ľavi-
cu. Bolo povedané: „Tam bude plač 
a škrípanie zubami“ (Mt 25,30).

Hovoríme, že túžime po kráľov-
stve nebeskom, a nestaráme sa o 
cestu, ktorá tam vedie. Vyhýbame sa 
akejkoľvek námahe spojenej so za-
chovávaním Božích prikázaní a pri-
tom sa opovážlivo domnievame, že 
dosiahneme takú istú slávu ako tí, 
ktorí v boji proti hriechu odporovali 
až do krvi (por. Hebr 12,4). Či to nie 
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pracovať v nedeľu – a ja som v III. 
ráde a vôbec - to je nedeľa! Z 
takej práce nebudem mať 
požehnanie. Jeden a pol roka som 
tak hľadala. Raz som po skončení 
stretnutia III. rádu podišla so 
svojím problémom ku kňazovi. 
On sa za mňa pomodlil a potom 
mi povedal:,,Riešenie je takéto - 
musíte povedať manželovi, aby si 
s vami pár minút pred deviatou 
kľakol na desiatok ruženca a 
potom prijal požehnanie.” 
Zasmiala som sa. , ,Prečo sa 
smejete?”,,On to určite neurobí!” 
,,S vierou mu to povedzte, a 
uvidíte. Potom budete svedčiť, že 
skrze manželovu modlitbu ste 
dostali prácu.” ,,Dobre, ja mu 
poviem, ale viem, že on to 
neurobí.” Spočiatku som mlčala a 
sv. hodinku sa modlila sama. Pár 
dní sa nič nedialo a potom naraz 

si manžel ku mne kľakol, ale až na 
požehnanie.Vtedy som pozbierala 
odvahu:,,Počúvaj, ty vieš, aký 
máme problém s prácou.” ,,A 
čo?” Mala som strach: čo to teraz 
bude? Asi budem mať búrlivý 
večer…Ale pokračovala som:
,,Pýtala som sa otca a on mi 
povedal, aby si sa so mnou modlil 
aspoň desiatok pred požehnaním.” 
,,Dobre.” Bola som celá 
prekvapená. Ako dobre je počuť 
slovo:,,Dobre.” Mali sme vtedy 
ešte jeden problém: i jeho mali z 
roboty prepustiť. Plat nedostal už 
dva mesiace. Na druhý deň sme 
spolu kľakli na modlitbu i na tretí 
deň. Na štvrtý deň mi z práce 
naraz telefonuje: ,,Vieš čo? 
Neprepúšťajú ma, plat mi vydali 
a mne jedinému dali o 700 korún 
viac.” O pár hodín prichádza ku 
mne jedna známa a hovorí:,,Už 

mám pre teba prácu.” A naozaj 
dostala som veľmi dobrú prácu. 
To , za čo som ja prosila jeden a 
pol roka, manžel vyprosil za tri 
dni. 

Mária 

Všetkým vám, ktorí ste zapojení 
v modlitbovom zápase, vyprosuje-
me do tohoto nového roku 2012 
stálosť požehnania od nášho JEDI-
NÉHO PÁNA A BOHA JEŽIŠA 
KRISTA, vernosť a vytrvalosť v bo-
joch, ktoré sú pred nami! A pripája-
me slovo z Hebr 10,35-37. „Preto 
netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká 
odmena. Potrebujete vytrvalosť, aby 
ste plnením Božej vôle získali prisľú-
benie. Lebo ešte chvíľku, celkom 
krátku, a ten, ktorý má prísť, príde, 
nebude meškať.“

Vaša redakcia

SV. BAZIL VEĽKÝ: „ZAČNIME SA UŽ 

KONEČNE STARAŤ O SVOJE DUŠE!“


