
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.

                    

           
1) KORENE REPTANIA

Koreňom reptania je pýcha a 
tá je vlastne podstatou našej po-
rušenej prirodzenosti. Preto rep-
tanie je pokušením každého člo-
veka bez rozdielu, aj keď u kaž-
dého vystupuje v iných farbách.  
Priame rúhanie sa Bohu je len 
jeho najhrubšou formou, ku kto-
rej dôjde málokedy. Ale reptaním 
je každá naša mrzutosť, nespo-
kojnosť, netrpezlivosť, ďalej 
vzpurnosť, pohŕdanie autoritou, 
neposlušnosť atď. Za tým 
všetkým sa skrýva nedostatok 
viery, nádeje a lásky.

Reptanie nemusí byť vôbec 
vyjadrené slovami a keď, tak je 
adresované ľudom a okolnos-
tiam, takže človeka ani nenapad-
ne, že tým prejavuje svoju prak-
tickú neveru a uráža Božiu lásku. 
Dá sa povedať, že náš život je 
reptaním úplne prelezený: reptá-
me na počasie, na preplnený au-
tobus, na presolené jedlo, na 
svojich blížnych, na pomery… 
Reptáme v bolestiach a ťažkos-

tiach, ktoré si často sami pôsobí-
me. Tí, ktorí začali žiť intenzív-
nym duchovným životom, opus-
tili mnoho svetských vecí pre 
Pána a viac sa modlia, budú pre-
žívať toto pokušenie v podobe 
tzv. chmúr. Chmúry prichádzajú 
ako malomyseľnosť, vzpurnosť a 
pod. Nemusí ísť o výslovné rep-
tanie, skôr o akýsi postoj srdca, 
postoj bez dôvery v Boha, po-
stoj vzbury a pod. Takéto chmú-
ry prepadajú nielen melancho-
lické povahy, ale skoro každého, 
kto sa vydá cestou modlitby. Tá 
je totiž pre nepriateľa veľmi ne-
bezpečná a preto sa snaží každú 
dušu keď nie odradiť, tak aspoň 
obťažovať, zdržovať a brzdiť. To 
však môže len natoľko, nakoľko 
dovolí Pán – t.j. nakoľko to pro-
spieva nášmu očisteniu. Pra-
vá podstata nášho srdca je taká, 
že sa nechce skloniť pred Bo-
hom a milovať Ho. V prvej fáze 
nadšenia to tak jasne nevystu-
puje. Človek má pocit, že vie 
milovať. Preto je nutné obdobie 
temnoty a suchopáru, aby člo-

vek poznal, čo v ňom je, a o to 
viac priľnul k Bohu. Tým, ktorí už 
vykročili z Egypta na púšť, poslú-
ži nasledujúci prehľad. Ide o nie-
koľko najčastejších reptaní s roz-
borom a svedectvom tých, ktorý 
sa učia proti chmúram vo viere 
bojovať.

2) POKUŠENIA

a/ Skúšky, ťažkosti, protiven-
stvá a strachy

Keď človek neráta s Bohom, 
prepadá malomyseľnosti a stra-
chu, vzdáva sa a uvoľňuje svoje 
pozície bez boja.

“Ako dlho ma bude tento ľud 
znevažovať?” 

“Ako dlho vo mňa nebude ve-
riť?“ Hovorí Boh Mojžišovi, keď 
ľud znovu nariekal: “Prečo sme 
radšej nezomreli v Egypte… Pre-
čo nás Boh vyviedol..“ To pove-
dali, keď sa desiati zvedovia vrá-
tili z prieskumu a oznámili, že 
zem pred nimi je síce bohatá, ale 
opevnená silným nepriateľom. 
Kálef a Jozue im dohovárali: 
“Zem ktorú sme prešli, je veľmi 
dobrá … Nebojte sa ľudu tej kra-
jiny, s nami je Boh!”

Tí dvaja nezatvárali oči pred 
skutočnosťou, ale pozerali sa 
očami viery. Avšak osem ostat-
ných videlo veci svojimi zmysla-
mi a rozumom, Boha nevideli a 

158
 1. 2. 2011

ROK 2011

Bohu. Keď to urobil, naplnila ho ra-
dosť a bolo mu ľahko. 

A naozaj, Pán vypočul Petrove 
modlitby. Peniaze na sviatky mu po-
žičal kamarát a s Božou pomocou 
odcestoval do práce do zahraničia. 
Tam každú nedeľu chodil do kostola 
na sv. omšu – kým jeho kamaráti 
pracovali 7 dní v týždni bez odpo-
činku, pretože hovorili, že sa sem 
neprišli modliť, ale zarobiť peniaze. 

Keď prišiel čas cestovať domov, 
Peter ako zvyčajne šiel najskôr do 
kostola poďakovať Bohu za prácu a 
zarobené peniaze, preto jeho kama-
ráti odcestovali domov skôr bez 
neho. Auto, v ktorom cestovali za-
stavili cestou mafiáni a zarobené 
peniaze im vzali. Myslím, že je to 
trest za to, že sa nemodlili a nepočí-
tali s Bohom a pohŕdali Jeho záko-
nom. Peter priviezol všetky zarobe-
né peniaze domov, pretože on bol s 
Ježišom a vždy sa spoliehal na Jeho 

pomoc.
O.

Kresťan a krčma

Bolo to už dávnejšie, keď sme 
mali mať zo strednej školy stre-
távku po niekoľkých rokoch. V 
tom čase som bola ako sa hovorí 
„obrátená“, no ja by som poveda-
la, že som vtedy začala viacej tú-
žiť po Pánu Ježišovi. Dlho som 
odolávala ponuke ísť s bývalými 
spolužiakmi posedieť si do krčmy 
na pivko či víno a porozprávať sa 
o starých časoch, aj ako sa im 
vodí dnes. Tak som si nakoniec 
povedala, že predsa kresťan by sa 
nemal vyhýbať takýmto situá-
ciam. No zdá sa mi, že vtedy to 
bola len zámienka, lebo sa mi 
tam veľmi chcelo ísť. Stretli sme 
sa všetci večer v bare. Zábava 
bola celkom dobrá, no nakoniec 
sa to nejako zvrhlo. Niektorí spo-
lužiaci sa dosť opili a potom strá-

cali vlastnú sebaúctu. Ja som se-
dela pri stole s pár ľuďmi a zrazu 
prišla reč na vieru a na Boha. Jed-
na spolužiačka povedala, že Boh 
neexistuje, druhá jej na to hneď po-
vedala, že veď každý z  nás je bohom, 
ja som zase tvrdila, že Boh je len je-
den. No videla som, že to nikam ne-
vedie, tak sme tú debatu ukončili. 
Nakoniec sa ma jedna spolužiačka 
(tá, čo tvrdila, že Boh neexistuje) 
opýtala, že či som v poriadku, že jej 
jedna naša spoločná kamarátka po-
vedala, že som sa dala nejako na 
vieru, že čo sa mi to vlastne stalo. 
Keď som prišla domov v noci, ľahla 
som si spať. Bola som ale rozrušená. 
Ako som tak ležala so zatvorenými 
očami, zrazu sa mi vynoril kríž s 
Ukrižovaným Pánom Ježišom. Tma-
vé drevo, biele telo. Nič viac, žiadne 
výčitky, žiadne slová, iba smutný po-
hľad na mňa, ktorý mi stačil. Pocho-
pila som. Kresťan nemá čo robiť v 
krčme, aj keď pod rúškom dobrého 
úmyslu. 

M.

POKUŠENIA NA CESTE SVÄTOSTI - 

CESTE PÚŠŤOU (PODĽA 1KOR 10,7-10) -  2. ČASŤ 



preto ich odrádzali: “Nemôžeme 
vytiahnuť do boja proti tomu 
ľudu, veď je silnejší ako my.” 
Ohováraním tú krajinu zhanobili 
a ešte zveličovali, aby ospravedl-
nili svoju zbabelosť: “… sú tam 
muži ako obri, v ich očiach sme 
boli ako kobylky!”, a radili vrátiť 
sa do Egypta a nikam sa nevydá-
vať. Týchto “rozumných” bola 
presila, a preto im ľud veril a mu-
žov viery chceli kameňovať (po-
zri Num 14).

A táto situácia sa často opa-
kuje – rozum sa vždy stavia proti 
viere, proti bláznovstvu evanje-
lia, bláznovstvu kríža. A takáto 
presila býva i v Cirkvi. Koreňom 
racionalizmu je ľudská pýcha. 
Človek neprijme Božie slovo, 
ktoré nechápe (lebo si ho musí 
aspoň rozumne vysvetliť), neuro-
bí krok, ktorý sa zdá byť nelogic-
ký, nevydá sa Bohu do rúk. V 
Boha možno verí, ale každý ho 
premeriava svojou obmedzenos-
ťou. Rozumní sa svojím srdcom 
nehnú z Egypta a ešte berú odva-
hu iným: “Sami nevchádzajú, a 
iným bránia, aby vošli.” (por.Lk 
11,52 Mt 23,13)

Teda častokrát možno ani ne-
vedia, že je nebezpečenstvo na 
obzore. Nepriateľ zneužíva 
“rozumných” veriacich, aby bral 
odvahu tým, ktorí sa vydali na 
cestu. Niekedy prichádza aj pria-
mo – zastrašuje človeka rôznymi 
čiernymi predstavami o budúc-
nosti, o ťažkostiach a strastiach, 
ktoré ho čakajú. Človek sa trápi 
a zmalomyseľnie kvôli veciam, 
ktoré sa možno ani nestanú a po-
kiaľ aj nastanú, nebude na ne 
sám!

Každého z nás bude satan kla-
mať, zastrašovať a “rozumne” 
brzdiť, aby sme sa čo najskôr 
vzdali života modlitby a pokánia, 
a poslušne sa vrátili do egypt-
ských tehelní. Raz ukáže na ob-
rov pred nami, inokedy nás bude 

dusiť poznaním vlastnej biedy – 
ale spoločný menovateľ – vždy 
nám zastrie pohľad na Ježiša. Pa-
mätajte si: mrak nemôže slnku 
zabrániť, aby svietilo, iba nám 
zabráni, aby sme sa z neho mohli 
radovať. Pre nášho Boha nie je 
žiadna ťažkosť príliš veľká. Na-
opak, čím väčšia, tým je väčšia 
príležitosť pre Neho, aby pôsobil 
ako Boh všetkej moci a milosti.

Svedectvo:
Svoje obrátenie som prežila 

veľmi búrlivo. Tým začalo asi pol-
ročné obdobie plné nadšenia a 
vrelej lásky k Bohu, túžby po 
modlitbe aj po Jeho slove. Spätne 
si teraz uvedomujem, ako som 
vtedy urobila mnoho chýb, i zá-
važných, ale Boh ma nenechal 
zablúdiť. Viedol ma ďalej. Po-
stupne začalo opadávať nadšenie, 
aj keď som sa čo najviac snažila 
ho zadržať. Stále viac som sa cíti-
la “na suchu”.  Modlitba sa stáva-
la bezútešnou a kresťanské po-
vinnosti, ktoré som predtým plni-
la tak veľkoryso a s láskou, ma 
pomaly prestali baviť. Pokladala 
som to za prechodný stav, a preto 
som čakala, čo bude ďalej. V tejto 
situácii som počula slovo o “púš-
ti”: že je to ťažký stav, ktorý na-
sleduje po období “prvej lásky”,  
a v ktorom sa má človek očistiť, 
aby miloval Boha nie pre útechy, 
ktoré mu dáva, ale úplne nezištne 
a odovzdane. A že tá púšť je dlhá 
a krušná... Vzbudilo to vo mne 
prudkú reakciu. Uvedomila som 
si, ako mám málo síl na to, aby 
som tejto vyprahnutosti vzdoro-
vala a dostala som hrozný strach, 
že to nevydržím. Zriecť sa Boha a 
vrátiť sa kľudne do sveta, to už 
som nedokázala. Vedela som, že 
buď budem Boha milovať alebo 
nenávidieť, iná možnosť nie je. 
Začala som reptať proti Bohu a 
vyčítať Mu, čo to so mnou robí, 

keď ma teraz nechá zahynúť. (,,Či 
nebolo v Egypte dosť hrobov, že si 
nás vyviedol na túto púšť?”) Trva-
lo to asi tri týždne a prešlo to tak 
náhle, ako to začalo. Boh ma za-
hrnul takou radosťou a láskou, že 
som Ho musela prosiť, aby pre-
stal, pretože to moje srdce ne-
mohlo uniesť. A to bolo iba posil-
nenie do ďalších skúšok. Potom 
sa toto pokušenie ešte niekoľko-
krát opakovalo, ale už nikdy ne-
prišlo v takej sile. Už som vedela 
ako na to:  vytrvať a ísť za Kris-
tom a bojovať proti tomu vo viere 
vediac, že “ten, čo začal vo vás 
dobré dielo, aj ho dokončí až do 
dňa Krista Ježiša.” (Fil 1,6)

VAŠA REDAKCIA

Život podľa Božieho Slova

Moja 10-ročná dcéra sa ma 
spýtala, či môžem ísť do školy a 
porozprávať o našom rodokmeni. 
Mali sme pekný album so starými 
i novšími fotografiami našej rodi-
ny, preto som bez rozmýšľania 
súhlasila. O nejaký čas ma v sú-
vislosti s týmto zavolali do školy 
(v ktorej zároveň pracujem ako 
učiteľka). Ukázalo sa, že má byť 
sviatok mesta a pri tej príležitosti 
bude konkurz na tému ,,rodo-
kmeň“ a účasť bude mať každá 
škola v meste. Bude ju zastupovať 
jedna rodina. Riaditeľka vybrala 
za našu školu - našu rodinu. Keď 
som počula, že máme ,,súťažiť“: 
rozprávať o nejakom našom hob-
by, spolu spievať a pripravovať na 
ukážku nejaké obľúbené jedlo 
našej rodiny, priniesť nejaké ruč-
né práce, a že sa to má uskutočniť 
v piatok – odmietla som. Riadi-
teľka ma presvedčovala, že musí-
me obhájiť česť našej školy, že už 
nemôžu nájsť zámenu, pretože 
zostal iba týždeň. Tak som skúša-

la odmietnuť pod zámienkou, že 
je málo času. Ubezpečovala ma, 
že škola i jedlo za nás pripraví i 
ručné práce zhromaždia, my už to 
máme iba prezentovať ,,ako svo-
je” a spolu celá rodina vystúpiť v 
konkurze. Váhala som: na jednej 
strane som nechcela učiteľom ro-
biť starosti a nepríjemnosti, ale 
zároveň som sa nechcela zúčast-
ňovať žiadnych ,,pretekov“ o pr-
venstvo. Tým by ešte viac vzrástla 
moja i dcérina pýcha, s ktorou 
obidve musíme i tak bojovať. 
Okrem toho konkurz mal byť v 
piatok, keď sa my s celou rodinou 
postíme. Povedala som, že odpo-
veď dám o niekoľko dní. Šla som 
domov a prosila Pána Ježiša o 
svetlo, aby sám prišiel do tejto si-
tuácie. Na modlitbe som s vierou 
otvorila Sv. Písmo a tam bolo: 
,,Vyhýbaj sa hlúpym pretekom i 
rodokmeňom…“ (Tit 3,9, ukr. pre-
klad) Všetci sme Ježišovi ďakovali 
za toto slovo a prosili o silu vydr-
žať v tejto skúške viery a urobiť 
tak, ako sa páči Jemu. V určený 
deň som šla do školy s tvrdým roz-
hodnutím odmietnuť. V ústrety 
mi vybehla dcéra s radostnou no-
vinou, že môžem ďakovať Ježišovi 
– konkurz sa prekladá. Tak nás 
minula účasť v ,,pretekoch“, na-
koľko mohli pripraviť iných, ktorí 
sa prihlásili. 

   My s manželom sme sa len 
čudovali, ako Pán rieši naše prob-
lémy. Videli sme, že ak my sme 
verní Jemu a snažíme sa žiť podľa 
Božieho slova, Bože vôle, vtedy 
On nad nami bdie a chráni nás od 
nebezpečenstva. Sláva Ježišovi!

Bohdana, 32 r.,

Prekonať sa

Mojou reakciou na sebaľútosti 
manželky bol vždy hnev a končil 
sa hádkou. Jedného dňa, keď so 
videl, že sa znovu v ,,chmure“ 

vrátila z práce, ma zas schytil 
hnev: ,,Čo sa zase stalo? Čo je 
znovu nadutá?!“ Naraz som si 
ale spomenul, že za všetko treba 
ďakovať a povedal som synovi:
,,Poď sa so mnou modliť a ďako-
vať skôr, ako to znovu vybuchne.“ 
Vošli sme do izby, kľakli si a ja 
som začal: ,,Ďakujem Ti, Pane, že 
práve teraz, keď treba riešiť dôle-
žité veci, je O. znovu v sebaľútos-
tiach. Ježišu, ja neviem, čo mám 
robiť, aby nevybuchla znovu hád-
ka.“ V mojom vnútri to ďalej vre-
lo, preto som začal ešte raz od 
začiatku: ,,Ďakujem Ti, Pane, že 
je to znovu tu. Ďakujem, že je to 
tu práve teraz. Verím, že Ty na to 
máš riešenie. Verím, že Ty si to 
dopustil práve preto, že Ti ide o 
moje dobro.“ A tak som ďakoval 
až dovtedy, kým som neuveril, že 
Boh to dopustil z lásky ku mne. 
Keď som vyšiel potom z izby, bol 
som schopný pokojne hovoriť s 
manželkou. A práve ten večer 
sme spolu vyriešili tú dôležitú 
záležitosť. Pán zvíťazil!

Adrian

Čisté srdiečko

Tento rok som bola v tábore 
pri mori. Jeden deň bol dňom 
Neptúna a mňa prinútili byť kiki-
morou – to je vodný zlý duch. 
Predtým som bola na duchov-
ných cvičeniach a kvôli Ježišovi, 
z lásky k Nemu, som prestala no-
siť náušnice a oni ich na mňa te-
raz znovu zavesili. Namaľovali 
mi nechty na rukách i nohách, 
oči tieňami a ústa rúžom. A mu-
seli sme tancovať v plavkách. Tak 
veľmi som nechcela. Bolelo ma 
to, lebo som nemohla nič urobiť. 
Keď som pricestovala domov, 
hneď som sa vyspovedala, zriekla 
som sa všetkých tých duchov a 

tak mi bolo dobre na duši. S čis-
tou dušou sa dobre žije.

Jarka, 10 r., K.

Problémy s nadváhou

Moja dcéra mala sklon k nad-
váhe a chcela sa tohto komplexu 
nejak zbaviť. V televízore videla 
reklamu na také tabletky. Kúpila 
si ich a odcestovala do Poľska 
zarábať. Brala ich dovtedy, až 
kým jej nebolo zle: začala vracať, 
stratila chuť do jedla a v noci ne-
mohla spávať. Psychicky sa zrúti-
la, začala mať halucinácie. Liečili 
ju na psychiatrii. Vďaka modlit-
bám celej rodiny, modlitbovej 
skupiny a sv. omšiam, ktoré za ňu 
slúžili v blízkych kostoloch a 
kláštoroch, ju lekári z toho stavu 
dostali. Ale depresie pokračovali, 
chcela spáchať samovraždu. Ale 
vďaka neustálym modlitbám 
a tomu, že som obetovala sv. pri-
jímania za ňu, je teraz, vďaka 
Bohu, zdravá. Chcem povedať 
všetkým ľuďom, aby také veci, 
ako moja dcéra, nerobili, aby sa 
nedostali do rúk diabla!

mama

Finančné ťažkosti

Môj známy, o ktorom chcem 
vydať svedectvo, sa volá Peter a 
býva v D. Keď stratil prácu a zo-
stal bez peňazí, blížila sa Veľká 
Noc a dcéra mala robiť prijíma-
cie skúšky na vysokú školu. Pe-
ter šiel do kostola, kľakol na ko-
lená a dlho a horlivo sa modlil, 
prosiac o pomoc P. Ježiša a Pan-
nu Máriu. Nakoniec mu napadlo, 
aby všetko odovzdal do rúk Pánu 


