
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.

Kto chce celým srdcom milo-
vať Ježiša Krista, musí z neho 
vylúčiť všetko, čo nie je Boh, 
všetko, čo je sebaláska. To zna-
mená nehľadať seba, ale túžiť len 
po tom, čo sa páči Bohu. Pán to 
žiada od každého: „Milovať bu-
deš Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom“ (Mt 22,37).

Aby sme milovali Boha celým 
srdcom, musíme sa zbaviť všetké-
ho pozemského a naplniť sa svä-
tou láskou. Srdce, v ktorom má 
miesto akákoľvek pozemská zá-
ľuba, nemôže celé patriť Bohu. 
Svätý Filip Neri hovorieval: „Koľ-
ko lásky venujeme stvoreniam, 
toľko uberieme Bohu.“ Ale ako si 
očistíme srdce od pozemských 
pút? Umŕtvovaním a odlúčením 
sa od stvorených vecí. Niektoré 
duše bedákajú, že hľadajú Boha, 
a nenachádzajú ho. Týmto du-
šiam platia slová svätej Terézie: 
„Odpútajte si srdce od stvorení a 
hľadajte Boha: potom ho nájde-
te.“

Niektorí sa chcú stať svätými, 
ale podľa svojho vlastného názo-

ru. A to je omyl. Chcú milovať 
Boha, ale podľa svojho rozumu. 
Nechcú obetovať zábavy, márni-
vosť v obliekaní, vybrané pokr-
my. Milujú vraj Boha, ale sú ne-
spokojní, ak nedostanú miesto, 
po ktorom bažia. Keď sa niekto 
len zďale dotkne ich cti, hneď sa 
rozpaľujú hnevom. Keď sa ne-
uzdravia z choroby, strácajú tr-
pezlivosť. Vraj milujú Boha, ale 
nechcú sa odpútať od bohatstva, 
svetských pôct a vzdať sa márni-
vosti. Chcú, aby ich pokladali za 
vznešených, učených a lepších od 
iných. Rozjímajú, pristupujú k 
svätému prijímaniu, ale zo všet-
kého majú len málo úžitku, lebo 
ich srdce je zaujaté pozemskými 
starosťami. Pán k nim nechce ani 
hovoriť, lebo vie, že by to boli 
zbytočné slová. Ježiš Kristus sa 
sťažoval svätej Terézii: „Chcel by 
som sa prihovoriť mnohým du-
šiam, ale svet robí v ich ušiach 
taký veľký hluk, že nemôžu po-
čuť môj hlas. Ó, keby sa aspoň 
trochu vzdialili od sveta!“

Kto je naplnený pozemskými 

záľubami, nemôže počuť hlas 
Boha, ktorý k nemu hovorí. Ne-
šťastný človek, ktorý ostáva pri-
pútaný k dobrám tohto sveta! Vo 
svojej zaslepenosti istého dňa 
celkom ľahko zanechá lásku k 
Ježišovi Kristovi. Aby nestratil 
tieto pominuteľné dobrá, stráca 
naveky Boha, nekonečné dobro. 

Dávid si prial krídla holuba, 
zbavené príťaže svetskej náklon-
nosti, aby mohol vzlietnuť a od-
počinúť si v Bohu. „Ktože mi dá 
holubičie krídla, aby som mohol 
odletieť a odpočinúť si?“ (Ž 
55,7). Mnohé duše by sa rady 
oslobodili od každého puta, kto-
ré ich viaže k zemi, aby mohli 
odletieť k Bohu. A skutočne by 
veľmi pokročili v dokonalosti, 
keby sa odpútali od tohto sveta. 
Dokiaľ si však ponechajú akú-
koľvek nezriadenú náklonnosť a 
nebudú sa usilovať zlomiť putá, 
ostanú stále ponorené vo vlast-
nej biede a neodpútajú sa od 
zeme. Svätý Ján z Kríža hovorie-
val: „Duša, ktorú spútava akákoľ-
vek náklonnosť, aj k nepatrnej 
veci, nespojí sa úplne s Bohom, aj 
keby bola čnostná. Nie je pod-
statné, či je vtáčik spútaný pov-
razmi, hrubou alebo tenkou ni-
ťou. Kým niť nepretrhne, nech je 
akokoľvek jemná, ostane stále v 
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cca 2 týždňoch som dostala 
radu – zavolaj F., on ti možno 
pomôže, on tomu rozumie. A 
tak som zavolala. Aké veľké 
bolo moje prekvapenie, keď 
mi povedal, že docestuje a po-
kúsi sa mi to opraviť. A sku-
točne, na druhý deň bola so-
bota a on docestoval. Vymenil 
dymovod a ešte opravil nie-
koľko ďalších vecí v domác-
nosti. To bola skutočne pomoc 
z neba. F. totiž nikde necestu-
je, lebo pri cestovaní má vážne 
zdravotné ťažkosti. V našom 
meste bol posledný raz pred 
15 rokmi. Pán Boh zariadil, že 
nielen F. mi pomohol, ale aj 
bez zdravotných ťažkostí zvlá-
dol cestu ku mne i späť. Pane 

Bože, vďaka Ti!

E.

Dožila som sa

Ležala som v nemocnici, 
bola som na tom dosť zle. Pro-
sila som drahú našu Matku, 
aby predostrela moju modlit-
bu u jej Syna Ježiša Krista. Môj 
vnuk sa pripravoval na prijatie 
všetkých sviatostí a zároveň na 
sobáš. Prosila som, aby som sa 
toho dožila. Moja prosba bola 
vyslyšaná a vďaka Bohu ja 
som sa z nemocnice vrátila a 
nakoniec som bola aj na jeho 
svadbe. Vďaka Bohu.

Sľúbila som si v nemocnici, 
že ak sa toho dožijem, napíšem 
môj príbeh do MZ, kde som v 

modlitbovej skupine a pravidel-
ne ho čítam. Pán Boh zaplať. 

Babka

AKO EŠTE VIAC MILOVAŤ PÁNA JEŽIŠA



zajatí a nemôže odletieť. Bolest-
ne si uvedomujeme, že niektoré 
veľmi zbožné duše, ktoré vynika-
jú čnosťami a Božou priazňou, 
nemôžu dosiahnuť spojenie s Bo-
hom, lebo nemajú odvahu skon-
covať s celkom malou záľubou. 
Stačilo by, keby veľkoryso pre-
trhli tú niť! Duši oslobodenej od 
každej stvorenej záľuby Boh ne-
môže odmietnuť úplné spojenie 
sa s ňou. Kto chce, aby Boh patril 
celý jemu, musí sa sám odovzdať 
celkom Bohu: „Môj milý je môj a 
ja som Jeho“(Pies 2, 16). Za svoju 
lásku žiada Ježiš Kristus všetku 
našu lásku. Kým ju nemá všetku, 
nie je spokojný.

     Prosme Boha, aby naše srd-
ce očistil od každej pozemskej 
náklonnosti: „Bože, stvor vo mne 
srdce čisté“ (Ž 51,12). Inak ne-
môžeme patriť celkom Bohu, 
ktorý nastolil túto požiadavku: 
„Tak ani jeden z vás, ak sa neriek-
ne všetkého, čo má, nemôže byť 
mojím učeníkom“ (Lk 14,33). 

    Povedzme teda Bohu veľko-
ryso a rozhodne: Pane, dávam ti 
prednosť pred všetkým, pred 
zdravím, pred bohatstvom, pred 
postavením, pred poctami, pred 
chválou i vedomosťami, pred 
útechami, pred nádejami i túžba-
mi, ba i pred milosťami a dobra-
mi, ktoré by som mohol od teba 
dostať. Slovom, dávam ti pred-
nosť pred každým stvoreným 
dobrom, pred všetkým, čo nie si 
ty, Bože! Nijaký dar, ktorý mi dáš 
okrem seba, mi nepostačí.         
Chcem jedine teba a nič viac!

Čo má robiť duša, aby sa cel-
kom darovala Bohu? táto duša 
musí:

1. zriecť sa všetkého, čo sa ne-
páči Bohu a konať všetko, čo je 
mu najmilšie;

2. prijať bezvýhradne všetko, 
čo prichádza z jeho rúk, nech je 
to akokoľvek ťažké a nepríjem-

né;
3. vo všetkom dať prednosť 

Božej vôli pred vlastnou vôľou.

MODLITBA 

Môj Boh a moje všetko! 
Viem, že hoci som nedbanlivý v 
tvojej službe, ustavične ma na-
bádaš, aby som ťa miloval. Už 
ti nechcem vzdorovať. Chcem 
sa zrieknuť všetkého, aby som 
bol celý tvoj. Nechcem už žiť 
pre seba. Čo všetko si vykonal, 
len aby si ma donútil milovať 
ťa?!

Môj Ježišu, moja duša je do 
teba zaľúbená a túži len po 
tebe. A mohol by som milovať 
niečo iné, keď si zomrel takou 
bolestnou smrťou na kríži, aby 
si ma spasil? Ako by som mo-
hol pozerať na teba, ktorý si 
zomrel bolesťou strávený, a ne-
milovať ťa celým srdcom? Mi-
lujem ťa, môj drahý Vykupiteľ! 
Milujem ťa celou svojou dušou 
a po ničom netúžim, jiba po 
tom, aby som ťa miloval v tom-
to živote i po celú večnosť.

Láska moja, nádej moja, 
moja sila a moje potešenie, po-
silni ma, aby som ti ostal ver-
ný... Osvieť ma a daj mi poznať, 
od čoho sa mám odlúčiť. Daj 
mi silu, aby som ťa vo všetkom 
poslúchal.

Láska mojej duše, tebe sa 
obetujem a tebe sa oddávam, 
aby som splnil tvoju túžbu po 
spojení so mnou. Chcem sa s 
tebou celkom spojiť, môj Boh a 
moje všetko! Príď teda. Môj 
Ježišu, zmocni sa ma celého a 
ovládni všetky moje myšlienky 
a všetky moje žiadosti. 

Zriekam sa všetkých svojich 
túžob, všetkej útechy a každého 

stvorenia. Ty jediný mi postačíš. 
Daj mi milosť, aby som na nič 
iné nemyslel, iba na teba, nič 
iné si neželal, iba teba, nič iné 
nehľadal, iba teba, moja jediná 
láska a moje jediné dobro!
Ó, Mária, Matka Božia, vypros 
mi sväté zotrvanie!

(prevzaté z knihy Alfonza de Li-
guori , Cesta  lásky)

Vaša redakcia

Stáť pevne vo viere...

Bývame v rodinnom dome. 
Už dlhšiu dobu sme premýšľali 
o tom, že by sme si  mali dať 
navŕtať alebo naraziť studňu. 
Voda z mestského vodovodu je 
stále drahšia a keďže sme napo-
jení aj na verejnú kanalizáciu, 
polievanie našej záhrady je veľ-
mi neekonomické. Asi po dvoch 
rokoch som tento náš plán za-
čal realizovať. V našej dedine 
má väčšina ľudí studňu natĺka-
nú, takže som i ja zvolil tento 
variant. Sused z vedľajšej ulice 
mi rozprával, že má vodu nezá-
vadnú, má jej dosť, v koľkých 
metroch je, atď. Nezabudol po-

dotknúť, že tam mal aj prútiká-
ra, ktorý našiel presné miesto a 
povedal aj v akej hĺbke bude 
voda. Prútikár sa nemýlil, takže 
mi sused dal najavo, že aj ja by 
som si mal najskôr zavolať prú-
tikára. My sme však veriaca ro-
dina a vďaka Pánovi máme jas-
no v tom, že existujú len dve 
duchovné sily: dobrá – Pán Je-
žiš s jeho mocou a zlá – od diab-
la. Prútikári sa pri hľadaní vody 
nikdy nemodlia a nepočítajú s 
Pánom Ježišom, takže ich „sila“ 
logicky nemôže pochádzať od 
Boha. A to, že sa nemýlia, je 
„dar“ od zlého, ktorý má moc 
dať im aj toto, aby mu slúžili. 
Prečo by som  mal dať moju zá-
hradu na pokusy zlému? Nad 
našou záhradou, domom a 
všetkým má moc iba Pán Ježiš. 
Takže som si sám vybral miesto, 
pomodlil som sa, posvätil 
miesto svätenou vodou a zavo-
lal som chlapov, že môžu prísť 
natĺkať. Spočiatku šli práce veľ-
mi dobre, do hĺbky 4,5 metra sa 
dostali bez akýchkoľvek prob-
lémov. Od tejto hĺbky to šlo 
stále ťažšie a ťažšie. Tu sa začala 
skúška našej viery. Pri hĺbke 6 
metrov sa rúra zastavila. Chla-
pom od stroja som povedal, že 
sa idem modliť, lebo Pánovi nič 
nie je nemožné. Videl som, že sa 
im takáto reakcia zdala čudná. 
No napriek všetkým našim sna-
ženiam a modlitbám sa rúra za 
3 hodiny natĺkania nepohla ani 
o centimeter. Až sa napokon 
rozbil aj natĺkací stroj. Chlapi 
skonštatovali, že treba rúru vy-
tiahnuť a začať znova úplne na 
novom mieste. Napodiv boli 
pokojní a veľmi trpezliví. Vôbec 
s tým nemali problém. Keď 
odišli domov, začali sa susedia 
vypytovať, či už máme vodu. 

Keď sme povedali, že nie, tak sa 
pýtali, či sme tu mali prútikára. 
Všetkým som odpovedal, že ja 
šarlatánom neverím. Večer sme 
s manželkou začali uvažovať, 
kde sme urobili chybu. Prútiká-
ra sme predsa nevolali, modlili 
sme sa, verili sme Pánovi a do-
padlo to takto. Pri modlitbe 
nám Pán ukázal, že som pri vý-
bere miesta vôbec nedal 
priestor Jemu. Sám som si vy-
bral miesto, ktoré sa mi hodilo 
a páčilo. Neuvedomil som si, 
že sa môžem mýliť. Pri pre-
sadení vlastnej vôle nepo-
môžu ani modlitby ani svä-
tená voda. Odprosili sme 
Pána a chválili sme Ho aj za 
takúto skúšku. V Božom 
slove sme dostali prísľub - 
„Ježiš im na to povedal: 
„Majte vieru v Boha. Veru, 
hovorím vám: Keď niekto 
povie tomuto vrchu: „Zdvih-
ni sa a hoď sa do mora,“ a vo 
svojom srdci nezapochybu-
je, ale uverí, že sa stane, čo 
povedal, stane sa mu to. Pre-
to vám hovorím: Verte, že 
všetko, o čo v modlitbe pro-
síte, ste už dostali, a budete 
to mať.““ (Mk 11, 22-24) Ve-
deli sme, že vodu určite bu-
deme mať, že sa Pán oslávi, 
a že nenechá zahanbiť svo-
jich verných. Poprosili sme 
Pána Ježiša ešte o to, aby 
nám skrze Ducha Svätého 
ukázal to pravé miesto. Na 
druhý deň sme s manželkou 
chodili v tichosti a v modlit-
be po záhrade. Veľa miesta 
kde by mohla studňa byť už 
neostávalo. Máme v záhra-
de ovocné stromy a nechceli 
sme ani jeden vyrúbať. Natĺ-
kací stroj je veľmi vysoký 
a mohol poškodiť stromy. 

Takže ostával len malý kruh 
s asi 2,5 m priemerom a je-
diné, čo v tom kruhu bolo 
zvláštne, bol kameň. Man-
želka povedala, bude to tu. 
Keď je kameň navrchu ne-
bude skala vnútri. A ja som 
mal vnútornú istotu, že to 
bude tak. Nové miesto bolo 
asi 2 m od toho starého. 
Opäť sme sa modlili a odvo-
lávali na Pánov prísľub... 
Keď o 2 dni prišli chlapi na 
práce, mali sme úplný pokoj 
a istotu. Vôbec sme nepo-
chybovali. Rúru narazili do  
takmer 8 metrov a je v nej 
takmer 2 m vody. Je krásna, 
čistá. Verím, že bude požeh-
naná voda aj naša rodina za 
vernosť Pánovi. Pán Ježiš je 
Víťaz, keď s ním počítame 
vo svojom živote a nikdy 
nikto nám nemôže viac po-
môcť ako On. Iba treba po-
staviť vieru na prvé miesto aj  
nad rozum a „lacne“ ponúknu-
té riešenia. 

J. Z.

Proste a dostanete

Bývam sama v rodinnom 
dome. Túto zimu mi začalo 
štrajkovať kúrenie. Začala sa 
zanášať pec i komín, napokon 
už nechcelo horieť ani drevo. 
Som technicky zdatná, tak som 
vyskúšala nejaké možnosti, no 
všetko bez úspechu. Oslovila 
som viacerých známych, no ich 
rady sa väčšinou nedali usku-
točniť. Nakoniec som sa začala 
modliť: „Pane Bože, prosím Ťa, 
pošli mi do cesty niekoho, kto 
by mi s kúrením pomohol.“ Po 


