
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.

                    

           
Drahé deti. Dnes vás chcem 
všetkých pozvať, aby sa každý 
z vás rozhodol pre nebo. Cesta je 
ťažká pre tých, ktorí sa neroz-
hodli pre Boha. Drahé deti, roz-
hodnite sa a verte, že sa vám Boh 
ponúka v plnosti. Ste pozvaní a 
je potrebné, aby ste odpovedali 
na volanie Otca, ktorý vás pozý-
va skrze mňa. Modlite sa, lebo 
v modlitbe bude môcť každý 
z vás dosiahnuť plnosť lásky. 
Žehnám vám a chcem vám po-
môcť, aby každý z vás bol pod 
mojím ochranným plášťom. Ďa-
kujem, že ste prijali toto pozva-
nie. (odkazy Kráľovnej pokoja. 
25.10.1987)

Po obrátení, po vyjdení z do-
mu otroctva, je nutné postaviť 
svoj život výlučne na skale a tou 

je 

Kristus. Je potrebné kopať a hĺ-
biť, aby sme vybudovali zákla-
dy, aby dom potom nebol strh-
nutý prvým prívalom (por. Lk 6, 
47 – 49).

Nenechajte sa zmiasť tým, že 
niektorí majú postavený dom 
bez toho, že by kopali základy. 
Zakorenenie v Kristovi sa neza-
obíde bez dlhej a ťažkej práce. 
Nedá sa vyhnúť púšti a skúse-
nostiam, ktoré sú na nej, ktoré 
sú nutné pre vstup do zasľúbe-
nej zeme. 

Pri východe Izraelitov 
z Egypta sa egyptské vojská vy-
dávajú prenasledovať vyvolený 
ľud, aby ho uvrhli späť do otroc-
tva. 

Satan sa nevzdá a je schopný 
zmobilizovať celé peklo, najmä 
vtedy, keď je človek vo svojom 
obrátení pevný a horlivý. Ak 
človek vydrží vo viere ťažké 
skúšky, začne diabol pôsobiť 
“psychologicky” – napríklad 
prostredníctvom iných kresťa-
nov: „Nebuď fanatik. Aj tak to 

nevydržíš, pozri sa na nás a buď 
normálny. Si pyšný a chceš sa 
nad iných povyšovať, preto sa 
toľko modlíš. Zlatá a bezpečná 
stredná cesta! Vieš, že jeden sa 
postil a odviezli ho?…..”

Ale to nie je potrebné brať na 
vedomie. Svätí sa svätými nena-
rodili, mali podobné protivenstvá 
a podstupovali tvrdé boje. Kto 
miluje Ježiša, usiluje sa o svätosť, 
chce ho nasledovať cestou kríža.

Boh nás vyvádza na púšť, na 
duchovnú púšť, kde nás bude vy-
učovať: “…aby ťa pokoril a vy-
skúšal, čo je v tvojom srdci”. 

Je to cesta, ktorou nás vedie 
k poznaniu seba samého a Božej 
veľkosti. Až tu poznáme, čo je 
telo vo všetkej svojej hriešnosti, 
nevere a vzbure. Boh bude otvá-
rať hlbiny nášho srdca, ale bude 
to robiť len v prítomnosti svojej 
nekonečnej milosti, pretože ináč 
by sme skončili v zúfalstve.

Na púšti vyšiel najavo “repta-
vý duch” Izraela. Púšť odhalí, že 
aj keď sme veľkoryso opustili 
Egypt, aby sme slúžili Pánovi, 
milujeme viac sami seba, sme 
plní svojej vôle, svojich predstáv 
a túžob: „Chceli pokrm podľa 
svojej vôle...“(Ž 78, 18)
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deti, ako som hľadala a 
presadzovala ,,svoje” v rôznych 
situáciách, ako som strácala 
drahocenný čas márnosťami, bola 
roztržitá na modlitbe…S tým 
všetkým som sa priznala Ježišovi 
a s vierou odovzdala svoj problém 
do Jeho rúk. Vtedy som si 
spomenula na svedectvo jedného 
kňaza, ktorého Pán uzdravil skrze 
pokánie a prijatie Sviatosti 
oltárnej. Počas sv. prijímania ma 
naplnila veľká viera v Božiu 
všemohúcnosť, a keď som prijala 
P. Ježiša do svojho srdca, hneď 
som pocítila, že sa v mojom hrdle 
niečo zmenilo. Ďakovala som 
Pánovi v Eucharistii celým svojím 
bytím, za to, že je rovnako 
všemohúci aj ako novonarodené 
Dieťa, aj ako Ukrižovaný. A od tej 
chvíle až do konca liturgie som 
oslavovala svojho Spasiteľa 

spevom. A potom celý vianočný 
čas koledami. Ježiš ma úplne 
uzdravil z choroby hrdla. 
,,Sediacemu na tróne a Baránkovi 
dobrorečenie a česť, sláva a moc 
na veky vekov.” (Zj 5,13)                   

          Bohdana

DRAHÍ BRATIA A SESTRY!

Za nami je starý rok a ocitli 
sme sa s Božou  pomocou v no-
vom roku 2011.

Vy, ktorí čítate tieto riadky, 
ste vernými a statočnými bojov-
níkmi, s ktorými Boh počíta v 
boji aj tento rok.

Všetkým vám, ktorí ste vydr-
žali v tomto boji až do dnešného 
dňa, sa chceme v Božom mene 
poďakovať.  Za modlitby, svedec-
tvá, fi nančnú podporu, ale hlavne 
za účasť v tomto zápase, ktorý je 

Božím zápasom.
Vyprosujme si spoločne, aby 

Kristus, ktorého sme znovu privítali pred 
pár dňami, nezostal v našom srdci iba ako 
hosť, pretože každý hosť po čase odchá-
dza. Nech prebýva v našom srdci ako jeho 
vlastník, ako jeho pán. Odhoďme od seba 
skutky tmy, aby sme raz po smrti naveky 
prebývali v nebi nie ako hostia, ale ako 
Božie deti, ako Jeho domáci.

Nech v našich srdciach horí oheň, 
ktorý spáli každú nečistotu, nech sme 
vždy ochotní konať pokánie, nech sme 
plní Kristovho svetla a pokoja, aby každý 
na nás videl, že Mu patríme. Nech vás 
všetkých napĺňa mocne Kristovo požeh-
nanie, aby sme s Ním došli do víťazné-
ho cieľa aj vďaka Modlitbovému 
zápasu.   

VAŠA REDAKCIA

POKUŠENIA NA CESTE SVÄTOSTI - 

CESTE PÚŠŤOU (PODĽA 1KOR 10,7-10)

“DRAHÉ DETI. DNES VÁS CHCEM 
VŠETKÝCH POZVAŤ, ABY SA KAŽDÝ 
Z VÁS ROZHODOL PRE NEBO.” 



   Prvá ťažká skúška prišla na 
Izraelitov ešte pred Červeným 
morom. Tam ich dostihli Egyp-
ťania. 

“Tu sa ich zmocnil veľký strach 
a volali k Pánovi. A Mojžišovi 
vraveli:«Či nebolo v Egypte hro-
bov, keď si nás zobral so sebou 
umrieť na púšti?! Čo si nám to 
urobil, že si nás vyviedol z Egyp-
ta? Nehovorili sme ti o tom v 
Egypte, keď sme ti vraveli:“Ne-
chaj nás na pokoji, budeme slúžiť 
Egypťanom!” Veď lepšie by nám 
bolo slúžiť v Egypte, ako zomrieť 
na púšti!»Tu Mojžiš povedal ľudu: 
«Nebojte sa! Len vytrvajte a uvi-
díte Pánovu záchranu, ktorú dnes 
uskutoční pre vás. Lebo ako dnes 
vidíte Egypťanov, tak ich už neu-
vidíte naveky. Pán bude za vás 
bojovať, vy sa budete len diviť.»” 
(Ex 14,11n) A tak sa aj stalo.

Druhá skúška viery, v ktorej 
Boží ľud neobstál a prepadol 
reptaniu, bola na púšti u Mary. 
Boli to len tri dni od toho, čo pre-
šli Červené more, kde videli ten 
veľký zázrak vlastného zachráne-
nia a zároveň zničenie výkvetu 
Egyptského vojska (pozri Ex 
14,27n). Boh aj napriek reptaniu 
ľudu kvôli Mojžišovi zázračne 
zasiahol a videli ďalší zázrak: 
horké vody sa skrze drevo, ktoré 
hodil Mojžiš, premenili na pitnú 
vodu (Ex 15,24-25).

V ďalšej skúške (15. dňa 
druhého mesiaca po východe zo 
zeme otroctva) opäť neobstáli. 
Bolo to na púšti Sin, kde reptali: 
“Veď ste nás vyviedli na púšť, aby 
ste nás umorili hladom.” (Ex 
16,3) Tam dal Boh ľudu nebeský 
pokrm: Mannu a ešte aj mäso 
(prepelice).

Keď boli takmer pri cieli a 

mohli vstúpiť do zasľúbenej zeme, 
znovu prepadli nevere a ihneď 
zabudli na svoje predošlé skúse-
nosti s Bohom. Pre svoju neveru 
a reptanie museli 40 rokov blúdiť 
púšťou ( Num 14,1n), i keď s vie-
rou by ju prešli za pár dní!

Keď Boh vyviedol svoj ľud, is-
totne nemal v úmysle nechať ho 
zomrieť hladom na púšti. Ale 
ľudskému srdcu je veľmi neľahké 
dať svoju vieru čistej a dokonalej 
láske Božej. Bez toho, že si to 
uvedomujeme, máme omnoho 
väčšiu dôveru k satanovi ako 
k Bohu. Spomeňme si na utrpe-
nie, biedu a poníženie, ktoré za-
kúsil človek ako následok toho, 
že počúvol hlas satana, a už ne-
počujeme slová náreku na jeho 
službu, ani nevidíme snahu sa 
z nej vymaniť. Dokonca, keď pri-
chádza Mojžiš a chce ľud vyslo-
bodiť, “nechceli ho počúvať pre 
tvrdú otročinu.” (2 Moj 6, 9) Mu-
sel im boj s faraónom sám vybo-
jovať, ale pri prvých ťažkostiach 
sa reptanie obracia proti nemu a 
proti Bohu, a ľud sa chce vrátiť 
naspäť do otroctva. Popravde, 
v ničom nezlyhávame tak výraz-
ným spôsobom, ako v pestovaní 
dôverujúceho a vďačného ducha. 
Tisíc dôkazov Božieho milosr-
denstva je naraz zabudnutých, 
akonáhle sa dostaví jedno ľahké 
súženie. Boli nám odpustené 
všetky hriechy, stali sme sa Boží-
mi dedičmi, očakávame večnú 
slávu a k tomu je naša cesta po-
siata nespočítateľnými prejavmi 
milosti; predsa však stačí na ob-
zore mráčik veľkosti dlane, ktorý 
sa možno vyleje na našu hlavu 
len k požehnaniu, a ihneď pre-
kryje v pamäti všetko milosrden-
stvo v minulosti. Človek je 
schopný nielen zabudnúť, že je 
v Božích rukách pre svoje dobro, 
ale je si schopný myslieť, že je 
v nich k svojmu nešťastiu.

“Či nebolo v Egypte dosť hro-

bov, že si nás vyviedol na túto 
púšť.”

Taká slepá je nevera. Nahová-
rajú si, že len preto boli zachráne-
ní krvou Baránka, aby mohli byť 
pochovaní na púšti. Takto uvažu-
je nevera vždy.

Vaša redakcia 

Uzdravenie z rakoviny 

Mal som strašnú chorobu – 
melanóm – rakovinu kože. V on-
kologickej nemocnici v Ľ. mi 
tento zhubný výrastok na tvári 
vypálili a predpísali 13 procedúr 
ožarovania. Ranka sa hojila veľ-
mi dlho, ale napokon sa ,,zatiah-
la“ a zdalo sa, že nešťastie prešlo. 
Ale radoval som sa príliš skoro. 
Pigmentová škvrna, ktorá bola 
blízko vypáleného miesta, začala 
intenzívne tmavnúť a pokrývať sa 
tvrdou rohovinou. Zväčšila sa. 
Lekári radili znovu to vypáliť, 
čím skôr. Vtedy som zaváhal a 
skúsil som to s národnou medicí-
nou. Nepomohlo, naopak, choro-
ba čoraz viac progresovala. Prešli 
3 roky, keď sa mi na tvári objavil 
ešte jeden výrastok. Tentoraz vy-
zeral ako bradavica, ktorá rýchlo 
rástla, stmavla a ohrozovala ľavé 
oko. Ktovie ako by to bolo skon-
čilo, keby som sa neobrátil o po-
moc k Bohu. Začal som sa viac 
modliť a prosiť o pomoc. Pán ma 
povolal na duchovné cvičenia. Tu 
som sa duchovne obohatil a začal 
sa na všetko okolo dívať inými 
očami. Vyspovedal som sa, vyznal 
svoje hriechy pred Bohom, prijal 
Ježiša v Eucharistii. Potom som 
sa s vierou modlil za svoje uzdra-
venie. To prinieslo úľavu mojej 
duši a nielen to…Boh ma naozaj 
uzdravil. Tam, kde bol strašný 
melanóm zostal len maličký znak 

v tvare tojuholníka. Sláva Tebe, 
Bože!                                              
              

                               Michal z B.

Svätenie nedele

Chcela by som sa s vami pode-
liť s takým malým svedectvom. V 
auguste som bola na dvojdňo-
vom modlitbovom stretnutí. Me-
dzi iným sa tam hovorilo, že kres-
ťan nemá v nedeľu chodiť po ob-
chodoch a nakupovať, pretože je 
to deň Pánov a je ,,znamením 
medzi Bohom a nami…aby sa 
poznalo, že On je Pán, ktorý nás 
posväcuje.”(por. 2M 31,13) Keď 
som prišla domov, bola nedeľa. 
Manžel ma čakal na stanici a ces-
tou domov chcel kúpiť trochu 
čokoládových cukríkov, ale ja 
som mu povedala: ,,Len včera 
sme o tom hovorili…nie, nekúpi-
me, zaobídeme sa bez nich.” Asi o 
dve hodiny k nám naraz pribehla 
susedka, priniesla plnú igelitku 
čokoládových cukríkov a vraví:
,,Syn pracuje v čokoládovni. Toľ-
ko toho domov nanosil, že to nie 
sme schopní zjesť. Spomenula 
som si, že si mi nedávno pomo-
hol, tak sa ti chcem aspoň takto 
odvďačiť.”-povedala manželovi. 
Tých cukríkov bolo stokrát viac 
ako tých, ktorých sme sa pred 
dvoma hodinami vzdali…                                                                                             
            

      Natália, T.

Vypočutá modlitba

Pred 3 rokmi sa narodili moje 
vnučky – dvojčatá – Anna a Má-
ria. Mária bola dva mesiace 
takmer beznádejne chorá a hneď 
po narodení ju dali na JIS-ku. 
Prežila, pretože Boh je milosrd-

ný, ale rástla pomalšie ako jej 
sestra Anna. Modlili sme sa, ob-
racali sa na lekárov. Pichali jej 
injekcie, ale čím viac jej toho dá-
vali, tým bolo horšie. Jedného 
dňa jej paralizovalo pravú stranu. 
Všetci, čo sme boli vtedy doma 
sme volali k Milosrdnému Bohu:
,,Nebeský Otče, v mene Ježiša 
Krista nášho Pána a Boha, Ťa 
prosíme uzdrav Marienku, ak je 
to Tvoja vôľa!“ Zatelefonovala 
som aj bratom a sestrám zo spo-
ločenstva a oni sa tiež modlili za 
uzdravenie dieťaťa. Na druhý 
deň Marienka vstala a behala po 
celom dome. Zatiaľ nehovorí a 
nie všetko rozumie, ale ja verím, 
že Boh nerobí zázraky napolovi-
cu, robí ich do konca a dokonale. 
Jej život je v rukách Božích. Ďa-
kujem Pánovi a Jeho Matke za 
vypočutú modlitbu!                                                                                          

   Z.L 

Boh odpovedá na modlitby

Mama so svojou sestrou vy-
rastali v komunistickej rodine. 
Boha nikdy nepoznali. Až teraz, 
keď sa blížia k 60.r., sa pomaly 
obracajú k svojmu Spasiteľovi a 
učia sa modliť. Teta má atipickú 
psoriázu. Vrchol jej trápenia je v 
júli – ruky a nohy sa jej zapália, 
tečie z nich hnis, odpadáva koža, 
otvárajú sa rany, tečie z nich krv a 
všetko strašne svrbí. Každý rok 
zvykne spolu s mojou mamou 
prísť za mnou na pár dní do kláš-
tora – tu sa spolu trochu modlí-
me, trochu čítame Božie slovo a 
uvažujeme nad ním, alebo si po-
zrieme nejaký dobrý náboženský 
fi lm. Tento rok to vyšlo nechtiac 
práve na júl. S blížiacim sa termí-
nom teta pozorovala každoročné 
zhoršovanie sa svojej choroby a 
celkom spontánne a zo srdca sa 
začala modliť tak ako vedela:

,,Bože, prosím Ťa, urob niečo, aby 
som mohla ísť, veď idem bližšie k 
Tebe…” A potom zašla za svojou 
lekárkou a povedala jej:,,Pani 
doktorka, prosím vás, vymyslite 
niečo, lebo ja chcem ísť za nete-
rou do kláštora. Celý rok sa na to 
teším.” A lekárka jej hovorí:,,An-
tibiotiká, ale bude vám po nich 
zle.” Potom rozmýšľala ďalej, na-
koniec tete predpísala len jedny 
lieky a roztok na potieranie cho-
rých miest. Teta pricestovala. Jej 
ruky a nohy mali znaky psoriázy, 
ale boli celé - bez rán! Také to 
nebolo 45 rokov! Moja teta mala 
novú skúsenosť: Boh ju počuje. 
Boh odpovedá na jej modlitby.           

    
   s.

Problémy s hrdlom

Mnoho rokov som mala prob-
lémy s hrdlom – ešte v škole mi 
vyoperovali mandle. Som učiteľ-
ka, a preto sú moje hlasivky naj-
viac zaťažované. V lete mi lekár 
stanovil diagnózu – atrofi cká fa-
ringitída, ktorá sa nedá vyliečiť, 
dá sa len zmierniť. Zaostrenie 
prichádzalo niekoľkokrát do 
roka. Vtedy som mala pocit, že 
mám v hrdle niečo nalepené, čo 
sťažuje prehĺtanie, hovorenie, 
mení hlas a o speve možno len 
snívať.

Pred sviatkami to znovu 
začalo. Cestou na sv. omšu som 
prosila manžela o modlitbu. 
Nevedela som si predstaviť 
Vianoce bez oslávenia Božieho 
Dieťaťa koledami. Začala som 
sama prosiť o uzdravenie, keď mi 
napadlo, že sa treba postaviť do 
Božej prítomnosti a dať Mu 
priestor, aby pôsobil. Začala som 
robiť pokánie. Spomenula som 
si, ako som obdivovala svoj hlas 
počas spevu, ako som kričala na 

mohli vstúpiť do zasľúbenej 
znovu prepadli nevere a ihneď 
zabudli na svoje predošlé skúse-
nosti s Bohom. Pre svoju neveru 
a reptanie museli 40 rokov blúdiť 
púšťou ( Num 14,1n), i keď s vie-

„CESTA JE ŤAŽKÁ PRE TÝCH, 
KTORÍ SA NEROZHODLI PRE BOHA.“


