
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.

           
Panna Mária je vzor viery: 

„Blahoslavená, ktorá si uveri-
la.“ Tradícia cirkvi hovorí: „Cir-
kev ide tou istou cestou, ktorou 
prešla aj Panna Mária, ktorá sa 
uberala cestou viery, svoje spo-
jenie so Synom udržovala až ku 
krížu.“ 

Termín „poslušnosť viery“ 
má hlboký obsah a vzorom 
nám je tu Ježišova Matka. Ona 
sa podriadila, zasvätila a odo-
vzdala Pánovi. Panna Mária 
ešte stále kráča pred Božím ľu-
dom.  Vierou sa človek celkom 
dobrovoľne a slobodne odo-
vzdáva Bohu. Táto viera sa do-
konalo uskutočnila v Márii 
a  rozhodujúcim okamžikom 
bolo zvestovanie. Pri zvestova-
ní sa Mária dokonale odovzda-
la Bohu, keď prejavila posluš-
nosť viery Bohu a keď sa mu 
rozumom a vôľou dokonale 
podriadila. Tajomstvo vtelenia 
sa dovŕšilo, keď Mária poveda-
la svoje „fiat“ ... Mária pred-

niesla toto svoje „fiat“ silou 
svojej viery. Vo viere sa celá za-
svätila ako služobnica Pána 
osobe a dielu svojho Syna. Ona 
prijíma všetko od Boha s otvo-
reným srdcom, podobá sa Ab-
rahámovi. Vyznáva poslušnosť 
viery voči Božiemu zjaveniu. 
Zvestovanie je okamžik, v kto-
rom začína jej púť viery a na 
tejto ceste sa bude hrdinsky na-
plňovať poslušnosť, ktorú vy-
znala voči slovu Božieho zjave-
nia. Táto Máriina poslušnosť 
viery sa bude na celej jej ceste 
prekvapivo podobať viere Ab-
raháma. Ako patriarcha Božie-
ho ľudu, tak i Mária na ceste 
svojho fiat ostáva v poslušnosti 
viery, zatiaľ čo s otvoreným srd-
com prijíma úplne všetko, čo 
bolo určené v Božom pláne.

V Káne Galilejskej jej viera 
privoláva prvé znamenie. Jej 
viera prechádza „temnou no-
cou“, akýmsi závojom, prikrýv-
kou, ktorá zahaľuje národy /viď 

Iz 25,7/. Tento pohľad viery je 
aj voči jej Synovi. 

Mária je na začiatku evan-
jelia, teda dobrého, radostné-
ho posolstva... Ale nie je ťažké 
postrehnúť v onom začiatku 
tiež zvláštnu bolesť srdca, kto-
rá je spojená s temnou nocou 
viery... Akýmsi závojom, cez 
ktorý sa musíme približovať 
k neviditeľnému a stýkať sa 
s tajomstvom. Týmto spôso-
bom sa Mária veľa rokov stre-
táva s tajomstvom svojho Syna 
a kráča vpred na svojej ceste 
viery... „Nikto nepozná Božie-
ho Syna iba Otec“ /por. Mt 
11,27/. Dokonca aj tá, ktorej 
bolo najplnšie zjavené jeho 
Božie synovstvo, ako matka sa 
stýka s týmto tajomstvom iba 
skrze vieru. V Káne sa ukazu-
je ako osoba veriaca v Ježiša. 
Jej viera privoláva prvý zázrak 
a prispieva k prebudeniu viery 
prvých učeníkov.

Táto skúška viery začína in-
tenzívne vo chvíli vtelenia, 
pokračuje v jej živote – v živo-
te chudobnej ženy a matky 
v Nazarete a vrcholí na Golgo-
te, kde je slovo, ktoré jej bolo 
povedané je podrobené ťažkej 
skúške viery. Namiesto slávy 
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v ťažkom stave. Vtedy sme našli 

kňaza, ktorý bol ochotný ocka 

vyspovedať. A Boh to viedol 

tak, že to bol kňaz, ktorý ocka 

poznal.Ocko už nemohol hovo-

riť, ale počul,preto kňaz hovoril 

nahlas hriechy a ockovi počas 

spovede tiekli slzy. Kňaz sa za 

ocka ešte pomodlil a udelil mu 

sviatosť Pomazania nemocných. 

Na nasledujúci deň ocko zo-

mrel. Viem, že to bol Boží plán 

a že to bolo pre neho to najlep-

šie. Okrem alkoholu mával to-

tiž samovražedné myšlienky. 

Ďakujem Pánovi za to, že vypo-

čul moje modlitby za neho a dal 

mu milosť obrátenia a pokánia 

krátko pred smrťou.. 
K., 17 r.

Som šťastný

,,Ak vás Syn oslobodí, bude-
te skutočne slobodní.“(Jn 8,36) 
– o pravdivosti týchto slov som 
sa presvedčil na sebe samom. 
Nikdy predtým som sa neza-
mýšľal nad tým, do akých ka-
tastrofálnych následkov môže 
doviesť alkohol. V konečnom 
dôsledku môj organizmus ne-
prijímal žiadne jedlo, bol som 
prikutý na lôžko, pohyblivá 
bola len moja hlava. V nebez-
pečenstve smrti som sa ocitol 
na ÁRE. Lekári ma pokladali 
za beznádejný prípad. Vďaka 
modlitbám mojej rodiny sa môj 

stav trochu zlepšil a na invalid-
nom vozíku ma priviezli do 
jedného spoločenstva. Tu som 
sa dozvedel o Ježišovi, o tom, že 
On zomrel za moje hriechy. Na-
raz som si uvedomil: ja som ten 
hriešnik, ktorý zabil Ježiša. Slzy 
pokánia tiekli po mojej tvári. 
Spoznal som, že mám Spasiteľa 
a prijal som Ježiša do svojho 
srdca. On ma uzdravil na duši i 
na tele. Stal sa ďalší zázrak – do-
konca som sa vrátil do práce. 
Môj život sa úplne zmenil a ja 
som šťastný človek. Mám mod-
litbové spoločenstvo, ktoré je 
mi oporou. Teraz budujem svoj 
život na PRAVDE, ktorou je 
JEŽIŠ. 

Vlado, 35 r.

POSLUŠNOSŤ VIERY



kráľovstva bez konca, umiera 
jej syn ako opustený zločinec. 
Ona toto všetko nielenže v po-
slušnosti viery prijíma, ale vie-
rou sa zjednocuje so Synovým 
sebazmarením a jeho smr-
ťou. V jednej z mariánskych en-
cyklík sa píše: „Blahoslavená, 
ktorá si uverila. Toto blahosla-
venstvo dosahuje naplnenie 
zmyslu, keď Mária stojí pod krí-
žom svojho Syna ... zachovala 
verne svoje spojenie so Synom 
na kríži, a to skrze tú istú vieru 
s akou prijala vo chvíli zvestova-
nia anjelovo zjavenie. Vtedy tak-
tiež počula slová: „On bude veľ-
ký... Pán Boh mu dá trón jeho 
otca Dávida... jeho kráľovstvo 
nebude mať konca /Lk 1,32n/. 
A teraz, keď stojí pod krížom, 
ľudsky povediac je svedkom úpl-
ného popretia týchto slov. Jej Syn 
umiera na dreve ako odsúdenec. 
Odvrhnutý, opustený ľuďmi, muž 
bolesti ... Akú veľkú a hrdinskú 
„poslušnosť viery“ prejavuje Má-
ria tomuto nepreniknuteľnému 
Božiemu rozhodnutiu. „Ako 
bezvýhradne sa odovzdáva Bohu 
a rozumom a vôľou sa mu úplne 
podriaďuje“. ... Touto vierou sa 
Mária dokonale zjednocuje 
s Kristom v jeho sebazmarení... 
Vierou má Mária účasť na smrti 
Syna, na smrti vykupiteľskej.

Máriina poslušnosť viery na 
Golgote je v tom, že touto vierou 
je zjednotená s ohniskom nášho 
vykúpenia. Táto viera sa stáva 
protiváhou nevery prvej ženy, 
z ktorej vzišlo tajomstvo zauzle-
nia a zotročenia ľudského poko-
lenia. Eva priniesla svojou nepo-
slušnosťou smrť, Mária „posluš-
nosťou viery“ život. Uzol zauzle-
ný neposlušnosťou Evy bol roz-
viazaný poslušnosťou Márie; to, 
čo Eva zauzlila svojou neverou, 
rozviazala Panna Mária svojou 
vierou...“. Svätí otcovia prehlasu-
jú: „Smrť prišla skrze Evu, život 

skrze Máriu“. Mária stála pod krí-
žom vo viere, ale stála taktiež vo 
viere v Božie slovo, že Syn člove-
ka musí zomrieť, ale tretieho dňa 
vstane z mŕtvych /por. Mt 17,22/. 
Aj apoštoli toto slovo poznali, 
trikrát im ho Kristus zdôraznil, 
ale oni neobstáli v tejto skúške 
viery. Mária uverila v Božiu vše-
mohúcnosť, že Boh môže i mŕt-
vych kriesiť a že to, čo jej Syn 
povedal, sa stane, pretože on je 
Božím Synom.

A predsa ani pod krížom Má-
ria nestratila vieru. Stále to bola 
tá, ktorá podobne ako Abrahám 
verila a dúfala, hoci už nebolo 
nádeje /por.Rim 4,18/. A hľa, po 
zmŕtvychvstaní odhalila pravú 
tvár nádeje a zasľúbenie sa zača-
lo stávať skutočnosťou.

Vaša redakcia

Obrátenie otca

Po svojom obrátení dostal môj 
otec jednu veľmi dobrú črtu – 
strach pred hriechom. Pravidelne 
chodil na omšu, dosť často sa spo-
vedal, nekradol, nepoužíval vul-
gárne slová. Ale napriek tomu, 
keď človek nečíta Božie slovo a 
nemá živé biblické spoločenstvo, 
za nejaký čas ochladne. Tak bolo i 
s mojim otcom. Neprestal chodiť 
na omšu, snažil sa nehrešiť, ale to 
nebola tá horlivosť ako po obrá-
tení. Tak ako v každej rodine, i u 
nás prichádzali rôzne problémy, 
choroby, a my sme sa za to mod-
lievali, ale ja som si uvedomil, že 
najdôležitejší problém – SPÁSA 
– nestojí na prvom mieste v mo-
jich modlitbách. Uvedomujúc si, 
že len chodenie do kostola člove-
ka nespasí, začal som prosiť 
Boha:,,Bože, najprv zachraňuj 

naše duše a až potom uzdrav, ak 
to nepoškodí našej spáse.“ Vtedy 
som vydal seba i celú rodinu do 
Božích rúk s modlitbou:,,Ježišu, 
dôverujem Ti!“ Pán akoby čakal, 
že Mu niekto zverí záležitosť spá-
sy otca. Otec začal mať problémy 
so zdravím, bol na operácii, ktorá 
ho prinútila serióznejšie sa za-
myslieť nad sebou. Tvrdšie než 
predtým si predsavzal: Už nebu-
dem piť! Nikdy!. Po operácii sa 
necítil dobre. Mysleli sme si, že to 
prejde, ale zdravotný stav sa ne-
zlepšoval. Ja som ďalej prosil:
,,Bože, najprv zachraňuj otcovu 
dušu!“ Navrhol som otcovi sv. 
spoveď, ale on váhal – cestovať 
nemal silu a doma sa hanbil spo-
vedať pred známymi kňazmi. Pre-
šiel mesiac a k jeho všeobecnej 
slabosti pribudli nové problémy. 
Kvôli upchatiu ciev opuchla noha 
a stúpala teplota. Už sme ho 
chceli zaviesť do nemocnice. A 
tento zdravotný stav pomohol 
urobiť otcovi krok, o ktorom už 
dávno sníval, o ktorý sa snažil, ale 
nedarilo sa – prestal fajčiť. Jedné-
ho dňa som to už nevydržal:,,Pre-
čo, keď liečite telo, zabúdate na to 
hlavné – na pokánie?! Dokonca 
ani pred operáciou ste sa nevy-
spovedali!“ Ponúkol som mu, že 
mu privediem kňaza. Súhlasil. O 
niekoľko hodín prišiel kňaz a s 
veľkou horlivosťou začal praco-
vať na očiste otcovej duše v svia-
tosti zmierenia. Po polhodinovej 
spovedi udelil otcovi sviatosť po-
mazania nemocných, povzbudil 
ho, potom sme spolu Bohu za-
spievali:,,Za všetko Ti ďakujem!“ 
a približne o 31 hodín si Pán ne-
čakane vzal jeho dušu pripravenú 
na večnosť zázračnou prozreteľ-
nosťou. Bol som práve doma a o 
jeho smrti som nevedel, ale práve 
v tej chvíli som sa modlil Ruže-
nec Božieho Milosrdenstva. Na-
padlo mi, že otec môže zomrieť, 

ale v mojom srdci bol pokoj: uve-
domoval som si, že teraz je čas, 
keď je na to, možno z celého ži-
vota najlepšie pripravený. Dostal 
tú milosť, pretože sa za neho 
modlili: rodina, moje spoločen-
stvo a niektorí kňazi, ktorí otca 
poznali. 

Andrej z M.

 Pán ma zmenil

Žila som v meste a po smrti 
otca, som sa musela  vrátiť naspäť 
na dedinu a starať sa o 80 ročnú 
maminu. Začiatky boli veľmi ťaž-
ké, kým som si zvykla na zmeny a 
najmä na zaužívané zvyky staré-
ho človeka. Nemala som k nej 
trpezlivosť a s tým som jej aj ublí-
žila.

Trápilo ma, že sa neviem  ovlá-
dať. Môj duchovný otec mi  pora-
dil, aby sme sa modlili spolu s 
maminou. Postupne ako sme sa 
začali modliť , začala som sa me-
niť. Cítila som, že sa  vo mne nie-
čo  deje k lepšiemu. Bola som na 
duchovnom cvičení, kde som si 
ešte viacej uvedomila, že Pán ma 
posiela starať sa o maminu. Teraz 
máme k sebe iný vzťah a ja mám 
z toho radosť, že mi Pán cez mod-
litbu  pomohol prekonať môj 
hriech. Ďakujem Pane za silu 
modlitby. 

Tika 

Môj otec sa znovu narodil

Jedného dňa mi zatelefonoval 
otec a povedal, že mu našli nádor. 
Našťastie nebol zhubný. Ocka 
čakala operácia. Dala som mu 
DVD so svedectvom pani Tatia-
ny, ktorú Pán Ježiš po 3 dňoch, 
tak ako Lazara vzkriesil z mŕt-

vych.. Ona videla nebo i peklo…
Na druhý deň prišiel za mnou do 
roboty a povedal mi, že to poze-
ral. A potom dodal:,,Mám sa nad 
čím vo svojom živote zamyslieť.“ 
(Moji rodičia nežijú spolu, každý 
má svoju rodinu.) Na tretí deň po 
operácií bolo ockovi veľmi zle, 
padal mu tlak. Keď sa mi podari-
lo za ním pricestovať, bolo mu už 
lepšie. Naraz vytiahol obrázok s 
modlitbou a vraví mi:,,Pozri sa, 
prosím ťa, na to. Dala mi ho jed-
na pani, aby som sa modlil, keď 
mi bolo zle.“ Bol to ruženec k 
Božiemu Milosrdenstvu. O pár 
dní mal ocko narodeniny. Chcela 
som, aby šiel na spoveď. Hovorila 
som mu o Bohu, o tom, že nie 
náhodou sa stávajú rôzne veci v 
našom živote…Povedala som 
mu:,,Ocko, Pán ťa chce obdaro-
vať. Zajtra k tebe príde kňaz.“ ,,Ja 
som sa ešte nikdy nespovedal.“ 
,,Neboj sa.“ No a v sobotu sa vy-
spovedal. S mojou mamou totiž 
nemali cirkevný sobáš, preto to 
bolo možné.Spoveď trvala hodi-
nu. Potom kňaz vyšiel a povedal 
mi:,,Nechaj ho aspoň 10 minút 
samého, aby sa mohol pomodliť. 
Bolo to prvý raz...“ Keď som po-
tom vošla, našla som ho plakať. 
,,Ocko, dnes sú tvoje nové naro-
deniny. Ježiš ti odpustil hriechy.“ 
,,Ďakujem.“ Odvtedy sa každý 
deň modlí ruženec k Božiemu 
Milosrdenstvu. Ale Pán dal, že to 
vysvetlenie ruženca na obrázku 
bolo sformulované tak: na veľ-
kom zrnku (5-krát) - modlitba a 
na malom (10-krát) - modlitba . 
A tak sa na každom veľkom 
modlil 5 ráz úvodnú modlitbu a 
na každom malom po 10 ráz tú 
krátku. Zistila som to až po čase, 
keď mi povedal, že mu tento ru-
ženček trvá asi hodinu. Začala 
som mu to dôkladnejšie vysvet-
ľovať, ale on povedal, že keď sa 
tak modlil doteraz, bude tak i 
ďalej. Ďakujem Pánu Ježišovi, že 

si pomaly ale iste nachádza cestu 
k srdciam mojich rodičov. Budem 
sa za nich modliť aj naďalej.

Ivanka 

Neverte poverám

Celý deň ma svrbelo oko, ale 
nevšímala som si to. Ktosi mi po-
vedal, že sa mi na ňom urobil 
,,jačmeň“. Večer som šla na 
stretko. Modlili sme sa a ja som 
sa pýtala:,,Čo mám s tým robiť,-
Pane Ježišu?“ V práci mi radili, 
že treba, aby mi doň niekto na-
pľul. Také niečo je mi po priro-
dzenosti protivné a navyše viem, 
že je to hriech. A na modlitbe mi 
Pán Ježiš pripomenul svätený 
olej. Pomodlila som sa, namastila 
si oko a ľahla som si spať. A ráno 
po jačmeni nebolo ani stopy. Ale-
luja! Sláva Bohu! 

Irena

Prestal piť

Môj ocko pil od 16 rokov a 
nedávno mal 52. Odkedy som sa 
obrátila, modlila som sa za neho, 
prosila Boha i jeho, aby prestal 
piť, ale nič sa nemenilo. V r.2011 
som bola na duchovných cviče-
niach a práve tu, keď sme sa mali 
modliť bojovku, lósom vytiahli 
môj úmysel: za obrátenie môjho 
otca Michala. Keď som sa vrátila 
domov, nemala som odvahu mu 
hneď zatelefonovať (mama už 
zomrela a mňa adoptovali zná-
mi), ale o 2 týždne som sa od 
jeho sestry dozvedela, že prestal 
piť práve v ten deň, keď sme sa za 
neho modlili. O niekoľko dní 
som sa dozvedela nasledujúce - 
že ocko leží v nemocnici na ÁRE 



kráľovstva bez konca, umiera 
jej syn ako opustený zločinec. 
Ona toto všetko nielenže v po-
slušnosti viery prijíma, ale vie-
rou sa zjednocuje so Synovým 
sebazmarením a jeho smr-
ťou. V jednej z mariánskych en-
cyklík sa píše: „Blahoslavená, 
ktorá si uverila. Toto blahosla-
venstvo dosahuje naplnenie 
zmyslu, keď Mária stojí pod krí-
žom svojho Syna ... zachovala 
verne svoje spojenie so Synom 
na kríži, a to skrze tú istú vieru 
s akou prijala vo chvíli zvestova-
nia anjelovo zjavenie. Vtedy tak-
tiež počula slová: „On bude veľ-
ký... Pán Boh mu dá trón jeho 
otca Dávida... jeho kráľovstvo 
nebude mať konca /Lk 1,32n/. 
A teraz, keď stojí pod krížom, 
ľudsky povediac je svedkom úpl-
ného popretia týchto slov. Jej Syn 
umiera na dreve ako odsúdenec. 
Odvrhnutý, opustený ľuďmi, muž 
bolesti ... Akú veľkú a hrdinskú 
„poslušnosť viery“ prejavuje Má-
ria tomuto nepreniknuteľnému 
Božiemu rozhodnutiu. „Ako 
bezvýhradne sa odovzdáva Bohu 
a rozumom a vôľou sa mu úplne 
podriaďuje“. ... Touto vierou sa 
Mária dokonale zjednocuje 
s Kristom v jeho sebazmarení... 
Vierou má Mária účasť na smrti 
Syna, na smrti vykupiteľskej.

Máriina poslušnosť viery na 
Golgote je v tom, že touto vierou 
je zjednotená s ohniskom nášho 
vykúpenia. Táto viera sa stáva 
protiváhou nevery prvej ženy, 
z ktorej vzišlo tajomstvo zauzle-
nia a zotročenia ľudského poko-
lenia. Eva priniesla svojou nepo-
slušnosťou smrť, Mária „posluš-
nosťou viery“ život. Uzol zauzle-
ný neposlušnosťou Evy bol roz-
viazaný poslušnosťou Márie; to, 
čo Eva zauzlila svojou neverou, 
rozviazala Panna Mária svojou 
vierou...“. Svätí otcovia prehlasu-
jú: „Smrť prišla skrze Evu, život 

skrze Máriu“. Mária stála pod krí-
žom vo viere, ale stála taktiež vo 
viere v Božie slovo, že Syn člove-
ka musí zomrieť, ale tretieho dňa 
vstane z mŕtvych /por. Mt 17,22/. 
Aj apoštoli toto slovo poznali, 
trikrát im ho Kristus zdôraznil, 
ale oni neobstáli v tejto skúške 
viery. Mária uverila v Božiu vše-
mohúcnosť, že Boh môže i mŕt-
vych kriesiť a že to, čo jej Syn 
povedal, sa stane, pretože on je 
Božím Synom.

A predsa ani pod krížom Má-
ria nestratila vieru. Stále to bola 
tá, ktorá podobne ako Abrahám 
verila a dúfala, hoci už nebolo 
nádeje /por.Rim 4,18/. A hľa, po 
zmŕtvychvstaní odhalila pravú 
tvár nádeje a zasľúbenie sa zača-
lo stávať skutočnosťou.

Vaša redakcia

Obrátenie otca

Po svojom obrátení dostal môj 
otec jednu veľmi dobrú črtu – 
strach pred hriechom. Pravidelne 
chodil na omšu, dosť často sa spo-
vedal, nekradol, nepoužíval vul-
gárne slová. Ale napriek tomu, 
keď človek nečíta Božie slovo a 
nemá živé biblické spoločenstvo, 
za nejaký čas ochladne. Tak bolo i 
s mojim otcom. Neprestal chodiť 
na omšu, snažil sa nehrešiť, ale to 
nebola tá horlivosť ako po obrá-
tení. Tak ako v každej rodine, i u 
nás prichádzali rôzne problémy, 
choroby, a my sme sa za to mod-
lievali, ale ja som si uvedomil, že 
najdôležitejší problém – SPÁSA 
– nestojí na prvom mieste v mo-
jich modlitbách. Uvedomujúc si, 
že len chodenie do kostola člove-
ka nespasí, začal som prosiť 
Boha:,,Bože, najprv zachraňuj 

naše duše a až potom uzdrav, ak 
to nepoškodí našej spáse.“ Vtedy 
som vydal seba i celú rodinu do 
Božích rúk s modlitbou:,,Ježišu, 
dôverujem Ti!“ Pán akoby čakal, 
že Mu niekto zverí záležitosť spá-
sy otca. Otec začal mať problémy 
so zdravím, bol na operácii, ktorá 
ho prinútila serióznejšie sa za-
myslieť nad sebou. Tvrdšie než 
predtým si predsavzal: Už nebu-
dem piť! Nikdy!. Po operácii sa 
necítil dobre. Mysleli sme si, že to 
prejde, ale zdravotný stav sa ne-
zlepšoval. Ja som ďalej prosil:
,,Bože, najprv zachraňuj otcovu 
dušu!“ Navrhol som otcovi sv. 
spoveď, ale on váhal – cestovať 
nemal silu a doma sa hanbil spo-
vedať pred známymi kňazmi. Pre-
šiel mesiac a k jeho všeobecnej 
slabosti pribudli nové problémy. 
Kvôli upchatiu ciev opuchla noha 
a stúpala teplota. Už sme ho 
chceli zaviesť do nemocnice. A 
tento zdravotný stav pomohol 
urobiť otcovi krok, o ktorom už 
dávno sníval, o ktorý sa snažil, ale 
nedarilo sa – prestal fajčiť. Jedné-
ho dňa som to už nevydržal:,,Pre-
čo, keď liečite telo, zabúdate na to 
hlavné – na pokánie?! Dokonca 
ani pred operáciou ste sa nevy-
spovedali!“ Ponúkol som mu, že 
mu privediem kňaza. Súhlasil. O 
niekoľko hodín prišiel kňaz a s 
veľkou horlivosťou začal praco-
vať na očiste otcovej duše v svia-
tosti zmierenia. Po polhodinovej 
spovedi udelil otcovi sviatosť po-
mazania nemocných, povzbudil 
ho, potom sme spolu Bohu za-
spievali:,,Za všetko Ti ďakujem!“ 
a približne o 31 hodín si Pán ne-
čakane vzal jeho dušu pripravenú 
na večnosť zázračnou prozreteľ-
nosťou. Bol som práve doma a o 
jeho smrti som nevedel, ale práve 
v tej chvíli som sa modlil Ruže-
nec Božieho Milosrdenstva. Na-
padlo mi, že otec môže zomrieť, 

ale v mojom srdci bol pokoj: uve-
domoval som si, že teraz je čas, 
keď je na to, možno z celého ži-
vota najlepšie pripravený. Dostal 
tú milosť, pretože sa za neho 
modlili: rodina, moje spoločen-
stvo a niektorí kňazi, ktorí otca 
poznali. 

Andrej z M.

 Pán ma zmenil

Žila som v meste a po smrti 
otca, som sa musela  vrátiť naspäť 
na dedinu a starať sa o 80 ročnú 
maminu. Začiatky boli veľmi ťaž-
ké, kým som si zvykla na zmeny a 
najmä na zaužívané zvyky staré-
ho človeka. Nemala som k nej 
trpezlivosť a s tým som jej aj ublí-
žila.

Trápilo ma, že sa neviem  ovlá-
dať. Môj duchovný otec mi  pora-
dil, aby sme sa modlili spolu s 
maminou. Postupne ako sme sa 
začali modliť , začala som sa me-
niť. Cítila som, že sa  vo mne nie-
čo  deje k lepšiemu. Bola som na 
duchovnom cvičení, kde som si 
ešte viacej uvedomila, že Pán ma 
posiela starať sa o maminu. Teraz 
máme k sebe iný vzťah a ja mám 
z toho radosť, že mi Pán cez mod-
litbu  pomohol prekonať môj 
hriech. Ďakujem Pane za silu 
modlitby. 

Tika 

Môj otec sa znovu narodil

Jedného dňa mi zatelefonoval 
otec a povedal, že mu našli nádor. 
Našťastie nebol zhubný. Ocka 
čakala operácia. Dala som mu 
DVD so svedectvom pani Tatia-
ny, ktorú Pán Ježiš po 3 dňoch, 
tak ako Lazara vzkriesil z mŕt-

vych.. Ona videla nebo i peklo…
Na druhý deň prišiel za mnou do 
roboty a povedal mi, že to poze-
ral. A potom dodal:,,Mám sa nad 
čím vo svojom živote zamyslieť.“ 
(Moji rodičia nežijú spolu, každý 
má svoju rodinu.) Na tretí deň po 
operácií bolo ockovi veľmi zle, 
padal mu tlak. Keď sa mi podari-
lo za ním pricestovať, bolo mu už 
lepšie. Naraz vytiahol obrázok s 
modlitbou a vraví mi:,,Pozri sa, 
prosím ťa, na to. Dala mi ho jed-
na pani, aby som sa modlil, keď 
mi bolo zle.“ Bol to ruženec k 
Božiemu Milosrdenstvu. O pár 
dní mal ocko narodeniny. Chcela 
som, aby šiel na spoveď. Hovorila 
som mu o Bohu, o tom, že nie 
náhodou sa stávajú rôzne veci v 
našom živote…Povedala som 
mu:,,Ocko, Pán ťa chce obdaro-
vať. Zajtra k tebe príde kňaz.“ ,,Ja 
som sa ešte nikdy nespovedal.“ 
,,Neboj sa.“ No a v sobotu sa vy-
spovedal. S mojou mamou totiž 
nemali cirkevný sobáš, preto to 
bolo možné.Spoveď trvala hodi-
nu. Potom kňaz vyšiel a povedal 
mi:,,Nechaj ho aspoň 10 minút 
samého, aby sa mohol pomodliť. 
Bolo to prvý raz...“ Keď som po-
tom vošla, našla som ho plakať. 
,,Ocko, dnes sú tvoje nové naro-
deniny. Ježiš ti odpustil hriechy.“ 
,,Ďakujem.“ Odvtedy sa každý 
deň modlí ruženec k Božiemu 
Milosrdenstvu. Ale Pán dal, že to 
vysvetlenie ruženca na obrázku 
bolo sformulované tak: na veľ-
kom zrnku (5-krát) - modlitba a 
na malom (10-krát) - modlitba . 
A tak sa na každom veľkom 
modlil 5 ráz úvodnú modlitbu a 
na každom malom po 10 ráz tú 
krátku. Zistila som to až po čase, 
keď mi povedal, že mu tento ru-
ženček trvá asi hodinu. Začala 
som mu to dôkladnejšie vysvet-
ľovať, ale on povedal, že keď sa 
tak modlil doteraz, bude tak i 
ďalej. Ďakujem Pánu Ježišovi, že 

si pomaly ale iste nachádza cestu 
k srdciam mojich rodičov. Budem 
sa za nich modliť aj naďalej.

Ivanka 

Neverte poverám

Celý deň ma svrbelo oko, ale 
nevšímala som si to. Ktosi mi po-
vedal, že sa mi na ňom urobil 
,,jačmeň“. Večer som šla na 
stretko. Modlili sme sa a ja som 
sa pýtala:,,Čo mám s tým robiť,-
Pane Ježišu?“ V práci mi radili, 
že treba, aby mi doň niekto na-
pľul. Také niečo je mi po priro-
dzenosti protivné a navyše viem, 
že je to hriech. A na modlitbe mi 
Pán Ježiš pripomenul svätený 
olej. Pomodlila som sa, namastila 
si oko a ľahla som si spať. A ráno 
po jačmeni nebolo ani stopy. Ale-
luja! Sláva Bohu! 

Irena

Prestal piť

Môj ocko pil od 16 rokov a 
nedávno mal 52. Odkedy som sa 
obrátila, modlila som sa za neho, 
prosila Boha i jeho, aby prestal 
piť, ale nič sa nemenilo. V r.2011 
som bola na duchovných cviče-
niach a práve tu, keď sme sa mali 
modliť bojovku, lósom vytiahli 
môj úmysel: za obrátenie môjho 
otca Michala. Keď som sa vrátila 
domov, nemala som odvahu mu 
hneď zatelefonovať (mama už 
zomrela a mňa adoptovali zná-
mi), ale o 2 týždne som sa od 
jeho sestry dozvedela, že prestal 
piť práve v ten deň, keď sme sa za 
neho modlili. O niekoľko dní 
som sa dozvedela nasledujúce - 
že ocko leží v nemocnici na ÁRE 



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.

           
Panna Mária je vzor viery: 

„Blahoslavená, ktorá si uveri-
la.“ Tradícia cirkvi hovorí: „Cir-
kev ide tou istou cestou, ktorou 
prešla aj Panna Mária, ktorá sa 
uberala cestou viery, svoje spo-
jenie so Synom udržovala až ku 
krížu.“ 

Termín „poslušnosť viery“ 
má hlboký obsah a vzorom 
nám je tu Ježišova Matka. Ona 
sa podriadila, zasvätila a odo-
vzdala Pánovi. Panna Mária 
ešte stále kráča pred Božím ľu-
dom.  Vierou sa človek celkom 
dobrovoľne a slobodne odo-
vzdáva Bohu. Táto viera sa do-
konalo uskutočnila v Márii 
a  rozhodujúcim okamžikom 
bolo zvestovanie. Pri zvestova-
ní sa Mária dokonale odovzda-
la Bohu, keď prejavila posluš-
nosť viery Bohu a keď sa mu 
rozumom a vôľou dokonale 
podriadila. Tajomstvo vtelenia 
sa dovŕšilo, keď Mária poveda-
la svoje „fiat“ ... Mária pred-

niesla toto svoje „fiat“ silou 
svojej viery. Vo viere sa celá za-
svätila ako služobnica Pána 
osobe a dielu svojho Syna. Ona 
prijíma všetko od Boha s otvo-
reným srdcom, podobá sa Ab-
rahámovi. Vyznáva poslušnosť 
viery voči Božiemu zjaveniu. 
Zvestovanie je okamžik, v kto-
rom začína jej púť viery a na 
tejto ceste sa bude hrdinsky na-
plňovať poslušnosť, ktorú vy-
znala voči slovu Božieho zjave-
nia. Táto Máriina poslušnosť 
viery sa bude na celej jej ceste 
prekvapivo podobať viere Ab-
raháma. Ako patriarcha Božie-
ho ľudu, tak i Mária na ceste 
svojho fiat ostáva v poslušnosti 
viery, zatiaľ čo s otvoreným srd-
com prijíma úplne všetko, čo 
bolo určené v Božom pláne.

V Káne Galilejskej jej viera 
privoláva prvé znamenie. Jej 
viera prechádza „temnou no-
cou“, akýmsi závojom, prikrýv-
kou, ktorá zahaľuje národy /viď 

Iz 25,7/. Tento pohľad viery je 
aj voči jej Synovi. 

Mária je na začiatku evan-
jelia, teda dobrého, radostné-
ho posolstva... Ale nie je ťažké 
postrehnúť v onom začiatku 
tiež zvláštnu bolesť srdca, kto-
rá je spojená s temnou nocou 
viery... Akýmsi závojom, cez 
ktorý sa musíme približovať 
k neviditeľnému a stýkať sa 
s tajomstvom. Týmto spôso-
bom sa Mária veľa rokov stre-
táva s tajomstvom svojho Syna 
a kráča vpred na svojej ceste 
viery... „Nikto nepozná Božie-
ho Syna iba Otec“ /por. Mt 
11,27/. Dokonca aj tá, ktorej 
bolo najplnšie zjavené jeho 
Božie synovstvo, ako matka sa 
stýka s týmto tajomstvom iba 
skrze vieru. V Káne sa ukazu-
je ako osoba veriaca v Ježiša. 
Jej viera privoláva prvý zázrak 
a prispieva k prebudeniu viery 
prvých učeníkov.

Táto skúška viery začína in-
tenzívne vo chvíli vtelenia, 
pokračuje v jej živote – v živo-
te chudobnej ženy a matky 
v Nazarete a vrcholí na Golgo-
te, kde je slovo, ktoré jej bolo 
povedané je podrobené ťažkej 
skúške viery. Namiesto slávy 
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v ťažkom stave. Vtedy sme našli 

kňaza, ktorý bol ochotný ocka 

vyspovedať. A Boh to viedol 

tak, že to bol kňaz, ktorý ocka 

poznal.Ocko už nemohol hovo-

riť, ale počul,preto kňaz hovoril 

nahlas hriechy a ockovi počas 

spovede tiekli slzy. Kňaz sa za 

ocka ešte pomodlil a udelil mu 

sviatosť Pomazania nemocných. 

Na nasledujúci deň ocko zo-

mrel. Viem, že to bol Boží plán 

a že to bolo pre neho to najlep-

šie. Okrem alkoholu mával to-

tiž samovražedné myšlienky. 

Ďakujem Pánovi za to, že vypo-

čul moje modlitby za neho a dal 

mu milosť obrátenia a pokánia 

krátko pred smrťou.. 
K., 17 r.

Som šťastný

,,Ak vás Syn oslobodí, bude-
te skutočne slobodní.“(Jn 8,36) 
– o pravdivosti týchto slov som 
sa presvedčil na sebe samom. 
Nikdy predtým som sa neza-
mýšľal nad tým, do akých ka-
tastrofálnych následkov môže 
doviesť alkohol. V konečnom 
dôsledku môj organizmus ne-
prijímal žiadne jedlo, bol som 
prikutý na lôžko, pohyblivá 
bola len moja hlava. V nebez-
pečenstve smrti som sa ocitol 
na ÁRE. Lekári ma pokladali 
za beznádejný prípad. Vďaka 
modlitbám mojej rodiny sa môj 

stav trochu zlepšil a na invalid-
nom vozíku ma priviezli do 
jedného spoločenstva. Tu som 
sa dozvedel o Ježišovi, o tom, že 
On zomrel za moje hriechy. Na-
raz som si uvedomil: ja som ten 
hriešnik, ktorý zabil Ježiša. Slzy 
pokánia tiekli po mojej tvári. 
Spoznal som, že mám Spasiteľa 
a prijal som Ježiša do svojho 
srdca. On ma uzdravil na duši i 
na tele. Stal sa ďalší zázrak – do-
konca som sa vrátil do práce. 
Môj život sa úplne zmenil a ja 
som šťastný človek. Mám mod-
litbové spoločenstvo, ktoré je 
mi oporou. Teraz budujem svoj 
život na PRAVDE, ktorou je 
JEŽIŠ. 

Vlado, 35 r.

POSLUŠNOSŤ VIERY


