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Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša.  
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Na začiatku svojho posolstva nám 
Panna Mária hovorí, aký je cieľ jej 
zjavení, jej blízkosti a prítomnosti. 
Upevňuje nás vo viere, že je s nami 
a neopúšťa nás. Tak isto si praje, aby 
sme boli a zostali s ňou. Cieľ jej blíz-
kosti je viesť nás k spáse. Našou spá-
sou je Ježiš Kristus. On jediný zo-
mrel za nás a našu spásu. Zomrel 
kvôli našim hriechom. Zomrel, aby 
sme mali život v plnosti. Prvý deň sa 
Panna Mária v Medžugorí zjavila 
s dieťaťom Ježišom v náručí. Neexis-
tuje nič cennejšie ani vzácnejšie od 
tohto daru, ktorý nám daruje. 

 Mária, ako skutočná matka, nás 
miluje, pozerá srdcom, a preto môže 
vidieť duchovný stav nášho srdca. 
Len ten, kto miluje pozná druhého. 
Ona vidí a rozpoznáva všetky nepo-

MODLITE SA K DUCHU SVÄTÉMU 

koje, ktoré sídlia v našom srdci. Ne-
pokojná duša je zatvorená a krúti sa 
iba okolo seba. Nepokojná duša nie 
je schopná vidieť skutočnú situáciu 
a možnosť východiska. Spása môže 
prísť len od druhého, tak ako sme aj 
život prijali od druhého, od Boha. Po-

zvania a povzbudenia Panny Márie 
prichádzajú zvonku a nie od nás 
a našich nepokojov. 

 S nepokojmi a otravami, ktoré 
môžeme nosiť vo svojom srdci sa 
nám nedá modliť. Otcovia púšte ho-
voria, že my už nosíme vo svojom 
srdci všetko to, z čoho vzniká hriech. 
Ježiš vysvetľujúc svojim učeníkom 
podobenstvo o rozsievačovi hovorí 

o príčinách, ktoré dusia semeno Bo-
žieho slova. Sú to súženia alebo pre-
nasledovania pre Slovo, potom svet-
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 

...Do tohto nepokojného sveta a nepokojným dušiam Panna Mária 

prináša iskierku svetla a nádeje. Ponúka nám možnosť východiska 

z temného kruhu, v ktorom žije veľa duší... 

Zdroj: gandex.ru 
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ské starosti, klam bohatstva 
a všelijaké iné žiadostivosti (Mk 4, 17
-19). To je to isté, čo nám aj Panna 
Mária hovorí vo svojom posolstve. 
Okupovaní pozemskými vecami zbie-
rame plody nepokoja, slabosti 
a únavy. Bohužiaľ, mnohí, ktorí sa 
ocitnú v takom stave siahnu po alko-
hole alebo droge a stanú sa závislý-
mi. Svetské a prehnané starosti, opi-
losť a žiadostivosti nezaťažujú len 
dušu, ale oddeľujú človeka od Boha. 
Veľa ľudí sa nachádza v takomto za-
čarovanom kruhu, z ktorého viac ne-
môžu nájsť východisko. Ak sa 
k tomu pridá chudoba, potom nasta-
nú také veľké problémy, že zakryjú 
každú potrebu po religióznosti 
a človeka prenasledujú myšlienky 

Modlitba 

 
Blahoslavená Panna Mária, nevesta Ducha Svätého, prosím ťa, prihováraj 

sa za nás v tomto slzavom údolí, ktorým si aj ty prešla. Mala si odvahu veriť, 

odovzdať sa a nasledovať Božiu vôľu, preto k nám prichádzaš, aby si nás vo-

viedla do priestranstva slobody a krásy, ktoré Boh sľubuje a dáva všetkým, kto-

rí sa mu otvoria. Ty si Blahoslavená, ó Mária, pretože si verila. Vypros nám mi-

losť Ducha Svätého, modli sa 

s nami i za nás, tak ako si sa 

modlila s apoštolmi očakáva-

júc Ježišov prísľub – dar Du-

cha Svätého. Nech Duch Svätý 

v nás premení všetko to, čo je 

slabé, hriešne a bezmocné, 

a učiní nás schopnými odo-

vzdať sa Božej vôli, aby sme 

deň čo deň stále viac rástli 

v čistote a slobode srdca. 

Amen. 

Fra Ljubo Kurtović 

o samovražde. Ak otvoríme oči, uvidí-
m e  m n o ž s t v o  p r e ť a ž e n ý c h 
a nepokojných duší, ktoré kráčajú 
týmto svetom. 

 Do tohto nepokojného sveta a k 

nepokojným dušiam Panna Mária 

prináša iskierku svetla a nádeje. Po-

núka nám možnosť východiska 

z temného kruhu, v ktorom žije veľa 

duší. Panna Mária najlepšie pozná 

všemocnú premieňajúcu silu Ducha 

Svätého, lebo tou istou silou vo svo-

jom srdci a vo svojom lone počala Bo-

žieho Syna. Počúvnime jej pozvanie, 

aby sme sa stávali premenení milos-

ťou a silou Ducha Svätého.  

 

...Panna Mária najlepšie pozná všemocnú premieňajúcu silu Du-

cha Svätého, lebo tou istou silou vo svojom srdci  

a vo svojom lone počala Božieho Syna...  

Zdroj: archív sm 
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konať zázraky skrze Ducha Svätého. 

Toto sa deje i dnes, keď zotrvávame 
na modlitbe s Máriou. Je to veľmi jed-
noduché a také mocné. Keď cítime 

únavu, nepokoj a nevieme kam sa vy-
brať ďalej, jednoducho volajme: „Príď 

Duchu Svätý, príď na mocný príhovor 
Nepoškvrneného srdca Panny Márie, 
tvoje milovanej nevesty.“ 

V modlitbe s Máriou sa vytráca 
sila zla. Mária nám často v Medžugorí 
opakuje: nestrácajte nádej! Ako hovo-

rí jeden exorcista, keď sa modlím ru-
ženec, ja viem, že prichádza Mária 

a zlo odchádza, lebo diabol neznáša 
Máriinu pokoru.   

„Dávam Vám najsilnejšiu zbraň 
proti satanovi a to je modlitba ruženca. 
Keď sa modlíte ruženec, otvorte mi 

SILA VIERY A NÁDEJE 

. . . j e  v  zopätých  rukách 
v spoločnej modlitbe s ňou k Duchu 

Svätému. Pozýva nás v dnešnom po-
solstve Kráľovná pokoja. 

Modlitba k Duchu Svätému je 
vdýchnutie Božieho života. Duch Svä-
tý má moc utešiť, on 

je pomazanie du-
chovné, darca, slo-
vo, sila milosti, 

ochranca... môže 
stvoriť všetko nové. 
Zošli svojho Ducha 

a obnovíš tvárnosť 
zeme - modlíme sa 

v hymne k Duchu 
Svätému.  

Aj my sme ako 

Ježišovi učeníci, 
ktorí boli zaťažení 
pozemskými vecami, 

slabí, unavení, zmä-
tení a nadovšetko 
p l n í  s t r a c h u . 

S touto hŕstkou 
k r e h k ý c h 

a zranených sa stre-
táva Mária. Stretáva 
sa s nimi po Ježišo-

vej smrti, keď strati-
li vieru a nádej. Aj 
keď mali skúsenosť 

stretnutia s Ježišom 
zmŕtvychvstalým, aj 
tak ich viera „ešte nebola to, čo mala 

byť“. Tak veľmi sme im podobní. 
  Mária zotrváva s nimi, 

a potom sa to zrazu stalo: „V jednej 
chvíli, keď sa modlili, náhle sa strhol 
hukot z neba, ako keď sa ženie prud-
ký vietor a naplnil celý dom, v ktorom 
boli. Naplnil ich Duch Svätý...“ (porov. 

Sk 2, 2-4).  A všetko sa v jednej chvíli 

zmenilo. Po tejto modlitbe okamžite 
zmizla všetka únava, zmätok, strach. 

Z nepokojných apoštolov sa stali od-
vážni hrdinovia a Pán začal cez nich 

 
 

 

 

 

...Keď sa 

modlíme 

s Máriou,  

prichádza 

Duch Svätý, 

lebo on je 

tam,  

kde je jeho 

nevesta... 
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Modlitba:  

 
Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny 

Márie tvojej milovanej nevesty. Duchu Svätý, príď, premeň nás a naplň nás si-
lou viery a nádeje. Do Nepoškvrneného srdca tvojej nevesty ukrývame celý  
rozbúrený svet, všetky unavené a nepokojné srdcia. Nech sa každé zlo vytratí. 
Nech tvoja láska zvíťazí a zavedie nás do neba k Otcovi. Amen.  

 

Terézia Gažiová 

„Mária spolu s Duchom Svätým 

vytvorila to najväčšie, čo kedy bolo a 
čo kedy bude – Bohočloveka; a ná-
sledne vytvorí veľké veci v posledných 

časoch. Jej Boh zveril for-
máciu a výchovu veľkých 

svätcov, ktorí budú žiť pri 
konci sveta; lebo len táto 
výnimočná a zázračná Pan-

na môže vytvoriť v spojení s 
Duchom Svätým neobyčaj-
né a zázračné veci. Keď ju 

Duch Svätý, jej Ženích, ná-
jde v duši veriaceho, ponáhľa sa tam 
vstúpiť a vlieva sa do nej v takej mie-

re, v akej táto duša dala priestor jeho 
Neveste.“   

Na inom mieste hovorí, že Duch 
Svätý nemôže konať veľa zázrakov 
práve preto, že veľa duší nevie, kto je 

Mária, a aká je jej úloha. Jej jedinou 
úlohou je priviesť nás do neba. Počas, 
už takmer 34 rokov zjavení 

v Medžugorí nás vedie priamou cestou 
k spáse, k Pánovi. Opakuje nám jeho 
pozvanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním“ (Mt 11, 28).   

 

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 02. 05. 2015.  

V tento mesiac sa budeme modliť 

za všetkých, ktorí sú zotročení závislosťami, 
nepokojom, úzkosťou...  

svoje srdce a môžem vám pomôcť.“ 

Keď sa modlíme s Máriou, prichádza 
Duch Svätý, lebo on je tam, kde je je-
ho nevesta. Duch Svätý prichádza 

okamžite so všetkým tým, 
čo je, a čo nám treba. Lebo 

my ani nevieme, čo nám 
treba. Preto to radšej ne-
chajme na neho. Buďme 

pokorní, nechajme sa ob-
dariť. Tak ako nás učí Pís-
mo: „Tak aj Duch prichá-
dza na pomoc našej slabo-
sti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme 
modliť, ako treba; a sám Duch sa pri-
hovára za nás nevysloviteľnými 
vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, 
vie, po čom Duch túži: že sa prihovára 
za svätých, ako sa páči Bohu“ (Rim 8, 

26 – 27). 

Prijmime svoju slabosť, neschop-
nosť zareagovať správne a úplne sa 

odovzdajme vedeniu Ducha. Máriina 
pokora je vstupnou bránou nášho 
srdca pre príchod Ducha Svätého. 

Svätý Ľudovít nám zveruje svoje spo-
znanie v knihe O pravej úcte k Panne 
Márii: 

 

...V modlitbe  

s Máriou  

sa vytráca  

sila zla... 



MODLITE SA K DUCHU SVÄTÉMU... 
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„...Aj dnes vás pozývam k mod-

litbe. Obnovte svoju osobnú mod-

litbu, a osobitným spôsobom 

proste Ducha Svätého, aby vám 

pomohol modliť sa srdcom…“  

25/05/2003 

 

„...Každá modlitba, ktorá  

prichádza z lásky, vás zjednocu-

je s mojím Synom a Duchom Svä-

tým. A Duch Svätý vás osvecuje 

a robí mojimi apoštolmi, apoštol-

mi, ktorí všetko, čo budú robiť, 

budú robiť v mene Pánovom…“                                   

                                 02/06/2014 

 

“...Proste Ducha Svätého, aby môj 

Syn bol vo vás vtlačený. Proste, aby 

ste mohli byť apoštolmi Božieho 

svetla v tomto čase tmy a 

beznádeje. Toto je čas vašej skúšky.  

S ružencom v ruke a láskou v srdci 

poďte so mnou. Vediem vás k 

Vzkrieseniu v mojom Synovi…”          

02/03/2012 

 

“...Modlite sa k Duchu Svätému  

za osvietenie! Keby ste vedeli,  

aké veľké milosti vám  

Boh dáva, modlili by ste sa bez 

prestania…”                  

                                    08/11/1984 

 

„...Drahé deti! Modlite sa  

so mnou k Duchu Svätému,  

aby vás pri hľadaní Božej vôle 

viedol na ceste vašej svätosti…“ 

                                 25/05/2007 

 

“...Ja sa modlím a modlite  

sa aj vy, aby vás Duch Svätý  

uschopnil a viedol, aby vás osvietil  

a naplnil láskou a pokorou.  

Modlite sa, aby vás naplnil  

milosťou a milosrdenstvom…” 

   02/10/2012 

Zdroj: archív sm 
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SLAVKO BARBARIĆ, OFM 

POSTITE SA SRDCOM 

pociťovala som pokušenie, zmocnila 
sa ma akási únava, vytratila sa 
chuť, s ktorou som znášala dni pôs-

tu, preto som sústredila všetky svo-
je sily a húževnato išla ďalej. A na-
stali pekné dni plné radosti, pokoja, 
vnútornej sily. Vtedy som pochopila, 

že je to Božia vôľa, aby som sa po-
stila. Pekné a ťažké dni sa striedali. 
  

Začala si sa postiť aj v iné 

dni okrem stredy a piatku? 
  

Je to pravda. Medzitým som 
odišla do kláštora, rozhodla som sa 
pre rehoľné povolanie. Vtedy ma za-

čali nadchýnať deviatniky. Neviem, 
ako, ani prečo, ale začala som sa 
modlitbou a pôstom pripravovať na 
sviatky a slávnosti. Počas týchto de-

viatnikov som sa nepostila iba 
o chlebe, ale na najmenšiu možnú 
mieru som obmedzila všetku stravu. 
Počas vojny som sa prirodzene po-
stila niekoľko deviatnikov, od sviat-

ku po sviatok. Každý mesiac som 
vykonala aspoň jeden deviatnik. 
Niekedy som si vzala kalendár  
a  h ľ a d a l a  s o m  s v i a t k y . 

Z deviatnikov je v roku aj niekoľko 
mesiacov. Ak sú niektoré sviatky 

II. Skúsenosť pôstu 

  

2. 2. Svedectvo rehoľníčky 

(pokračovanie...) 

 

Raz som v jednej knihe prečí-

tala, že zmysel pôstu - „život 
s chlebom“ je v tom, že nás približu-
je k Eucharistii, pretože Ježiš zostal 
s nami v chlebe, objavila som pre 
seba hlboký zmysel pôstu, a to ma 

oduševňovalo. Dovtedy som sa po-
stila z lásky a poslušnosti k Panne 
Márii, chcela som splniť jej želanie, 
ale postupom času sa vo mne obja-

vila hlboká túžba „žiť s chlebom“ 
a byť bližšie k Ježišovi. Toto želanie 
ma už nikdy neopustilo a stále 
chcem byť bližšie k Ježišovi 

v Eucharistii. Tak sa menil aj môj 
vzťah k omši a poklone. 
  

Objavila si aj vzťah medzi 
modlitbou, poklonou a pôstom? 
  
  Naozaj môžem povedať, že ne-
možno sa postiť, ak nie je čas na 
modlitbu. Pre mňa je veľmi dôležitá 

poklona, byť blízko pri Ježišovi bez 
ohľadu na to, ako strávim ten čas: 
sústredená, roztržitá, unavená, či 
oddýchnutá. Dôležité je, že som 
blízko Ježiša. Hoci som sa presved-

čila, že oveľa ľahšie je postiť sa, keď 
sa modlím a keď sa klaniam, nie-
ktoré dni boli pre mňa naozaj ťažké, 

| 7 |   

Zdroj: archív sm 
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Túto kapitolu by som nazvala 

výzvou k spamätaniu sa, zamysle-

niu a využitiu života. Veď ak ťa bu-

dú súdiť tvoje skutky, znamená to, 

že ešte máš nádej, ešte máš čas ro-

biť dobre. Pokiaľ žiješ, môžeš konať 

dobré skutky, ktoré môžu akosi vy-

rovnať všetko zlé, čo si v minulosti 

urobil. Ešte máme čas, ale ... ne-

vieme, aký dlhý - možno rok, mož-

no iba deň. Preto sa už dnes treba 

rozhodnúť a vedome konať dobro. 

RODINÁM, ABY BOLI SILNÉ V BOHU… 

„...PRIJALI STE MA“ 

 

„Je teda Kristus sudca? Tvo-

je vlastné skutky ťa budú súdiť 

vo svetle pravdy, ktorú poznáš. 

Súdiť otcov a matky, synov a dcé-

ry budú ich diela. Každý z nás 

bude súdený podľa prikázaní; aj 

podľa tých, ktoré sme spomínali 

v tomto liste: štvrté, piate, šieste, 

deviate.“ 

 

(List rodinám, 22). 

blízko seba, dodržujem deviatnik aj 
trojdnie. Takto som chcela pomôcť 
a prispieť svojím prínosom. Keď 

som prišla do služby v Medžugorí, 
začala som sa prísnejšie postiť. 
V čase Adventu a veľkého pôstu po-
stila som sa vo všetky dni okrem 

nedele. Zistila som, že sa to dá. 
V tomto jubilejnom roku je 

mojím želaním čo najväčšmi sa pri-
blížiť k Najsvätejšej Trojici a budem 

sa usilovať čo najviac sa postiť. 
  

Mala si nejakú osobitnú 
skúsenosť s deviatnikmi? 
  

Každý deviatnik je osobitná 
skúsenosť, ale po prísnejších deviat-
nikoch len o chlebe a vode prežívala 
som v deň sviatku neopísateľnú Bo-

žiu blízkosť. To mi dodávalo silu. Tr-
valo to takmer dva roky. Túto milosť 
som prežívala ako dar za pôstne 
dni. 

Nezabudnuteľná je pre mňa 
skúsenosť na sviatok Krista Kráľa 
v jednom roku, na ktorý som sa 

pripravovala prísnym pôstom. Po-
čas svätého prijímania som pocítila 
bezprostrednú Božiu blízkosť, ako 
aj blízkosť všetkých ľudí ako svo-

jich bratov, sestier. Cítila som veľ-
kú lásku voči všetkým v kostole 
i voči všetkým ľuďom na svete. 
Pretože Božia blízkosť bola stále in-

tenzívnejšia, povedala som: NIE! 
Bože, chcem, aby si túto milosť dal 
všetkým ľuďom, a až potom mne. 
Tu som sa vedome zriekla všetkých 
milostí, ktoré som prijímala počas 

deviatnika. Vedela som, čo hovo-
rím. Vtedy tie skúsenosti aj presta-
li. Preto som trocha aj smútila, ale 
vždy som bola šťastná, lebo som 

vedela, čo robím, a že takto je to 
v poriadku. 
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dosiahnuť, že „ak budú va-

še hriechy sťa šarlát, budú 

obielené ako sneh.“ Teraz 

môžeš dostať rozhrešenie, a 

to nie od kňaza, ale od sa-

mého Boha, ktorý používa 

kňaza ako nástroj. Ako čas-

to rozhovor s manželmi vy-

javí, že síce boli na spovedi, 

ale bolo to pred svadbou. 

Predovšetkým muži si mys-

lia, že nemajú hriechy. A 

okrem toho nebudú predsa 

kňazovi hovoriť o svojich 

hriechoch.  

 Vo sviatosti manželstva 

prijali Boha do svojho zväz-

ku, a preto žijú v trojici, či 

chcú alebo nie. Nikto nemá 

moc anulovať túto zmluvu. 

Ženích s nimi bol a je stále, 

ak ho k sebe pozvú. 

 Dobré skutky prináša-

jú ovocie... Ale koľko je si-

tuácií, v ktorých sa nedá 

poskytnúť' ľudská pomoc? 

Vtedy zostáva len trpezlivá, 

verná a akoby dotieravá 

modlitba, pretože Boh môže 

všetko. A keď ho hľadáme, 

nájdeme ho, pretože on 

chce byt' pri nás a miluje nás verne 

až do krajnosti! Ale súdení budeme 

z lásky. 

 

Myšlienky sú vybrané z knihy: 

Rodinám, aby boli silné v Bohu…,  

Wanda Póltawska  (SALI-FOTO, 

2010). 

Už dnes, pretože zajtrajšok nemusí 

prísť.  

V rozhovoroch s ľuďmi ma čas-

to prekvapuje, že ľudia vôbec neroz-

mýšľajú o tom, že musia zomrieť. 

Nechcú o tom uvažovať, ba aj keď o 

tom premýšľajú, spoliehajú sa na 

Božie milosrdenstvo. Teraz je čas 

milosrdenstva, pretože teraz môžeš 

 

...Pokiaľ žiješ, môžeš konať 

dobré skutky... 

 

Zdroj: internet 
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MATKA, KTORÁ BUDE ROBIŤ DEŤOM RADOSŤ...  

Pochválený buď Pán Ježiš Kris-

tus! 

 Už prešlo viac ako 5 mesiacov, od-

vtedy ako som mal to šťastie stráviť 

skoro 5 dní v Medžugorí. Moje spo-

mienky sú také čerstvé, a hlboké... 

akoby to bolo včera. Keď som sa vrátil 

domov, prvé týždne som nemohol bez 

vzrušenia, bez sĺz hovoriť o tom, čo 

som videl a prežil v Medžugorí.  

 Spolu s neopísateľnými pocitmi 

som si domov priviezol veľa fotografií 

a videá, ktoré mi pomáhajú o všetkom 

deliť sa s ostatnými. Som vďačný našej 

nebeskej Matke za tú veľkú milosť a 

príležitosť navštíviť Medžugorie! 

 Vnímam to ako Božiu vôľu, že sa 

v Moldavsku už 20 rokov zaoberám 

charitatívnymi projektmi. V súčasnosti 

pomáhame viac ako 460 deťom 

z chudobných rodín, a preto sme otvo-

...Hneď potom, ako sme 
zavesili v spoločných 

priestoroch obraz Panny 

Márie Medžugorskej, deti sa 
začali pred ňou modliť... 

Tieto fotografie sú zo školskej 

jedálne. V minulom roku ju 

zrekonštruovala naša 

charitatívna organizácia           

PRO UMANITAS za viac ako 

40 000€. Bol to jeden z našich 

veľkých projektov v roku 2014.  

rili 15 detských centier. Náš každo-

denný program začína obedom pre de-

ti, potom im pomáhame s domácimi 

úlohami, organizujeme pre deti rôzne 

aktivity, ktoré zodpovedajú ich záuj-

mom... 

 Po návrate z Medžugoria som sa 

rozhodol (z vďaky našej Mame), aby jej 

Ikona bola súčasťou našich projektov. 

A to bol zázrak!!! Hneď potom, ako 

sme zavesili v spoločných priestoroch 

obraz Panny Márie Medžugorskej, deti 

sa začali pred ňou modliť. 
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Fotografie zo stretnutia na Sloven-

sku si môžete pozrieť na našej web-

stranke:  

 

http://svetlomariino.com/sk/

archives/v-modlitbove-stretnutie/ 

 

 

25.apríla 2015 sa na Slovensku 

(Žilina-Hájik) uskutočnilo V. modlit-

bové stretnutie v duchu posolstiev 

Panny Márie z Medžugoria.  

Tešíme sa, že sme sa mohli spolu 

stretnúť a zasvätiť tento deň Bohu 

prežijúc ho v škole Panny Márie. 

 

 V týchto dňoch ukončíme ešte je-

den projekt (rekonštrukciu škôlky) 

a riaditeľ škôlky povedal, že s radosťou 

príjme od nás obraz Panny Márie z Me-

džugoria, ktorá bude robiť deťom ra-

dosť. Aj my sa radujeme z toho, že stá-

le viac a viac ľudí v Moldavsku uvidí 

obraz Kráľovnej pokoja, pretože puto-

vať do Medžugoria je pre nás nemožné 

z finančných dôvodov, ale i kvôli vyba-

vovaniu potrebných víz, ktoré je veľmi 

ťažko dostať.  

      Vladimír, Moldavsko 

  

MODLITBOVÉ STRETNUTIE NA SLOVENSKU  



OZNAMY 

     Blížiace sa semináre: 
 

 3. Medzinárodný seminár pre lekárov: 13.—16. 05. 2015 
(Kontakt: Vladimír Chromek; tel.: + 421 517 789 898;  e-mail: v.chromek@gmail.com)  

(Kontakt: Monika Cáková; tel.: + 421 948 521 402; e-mail:monic@centrum.sk)  
 

Knižné publikácie na tému Medžugorie ako i časopis Medžugorie si môžete objednať na adrese: Mariánske centrum Medžugorie,  

Františkánska 2, 811 01 Bratislava, SR  alebo na  http://www.marianskecentrum.sk. 
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Pozývame vás na  

V. Modlitbové stretnutie v Lotyšsku  

„S Máriou k Ježišovi“, 

ktoré sa uskutoční 23. mája 2015 

Adresa: kostol sv. Márie Magdalény, ulica Klostera 2, Riga 
 

Program začína o 10.00 a končí o 20.45. 
 

 

Pozývame vás a tešíme sa na stretnutie 

s vami! :) 

 

WWW.SVETLOMARIINO.COM 

Oznamy 

Pozývame vás na V. modlitbové stretnutie 

v Lotyšsku „S Máriou k Ježišovi“, 

ktoré sa uskutoční 23. mája 2015 

Adresa: kostol sv. Márie Magdalény, ulica Klos-

tera 2, Riga 

Program začína o 10.00 a končí o 20.45. 

Kontakty organizátorov a program stretnutia nájdete na: 
 

Pozývame vás a tešíme sa na stretnutie s vami!  

http://www.marianskecentrum.sk
http://www.svetlomariino.com/


Kto sme?  

 
 

     Svetlo Máriino je modlitbové spoločen-

stvo. V duchu evanjelia a posolstiev Pan-

ny Márie chceme ísť cestou svätosti, aby 

náš život bol svedectvom viery pre iných.  

   Chceme prinášať Ježiša – Svetlo sveta - 

konkrétnym spôsobom na tie miesta, kde 

žijeme. Snažíme sa pomáhať pri obnove 

života viery v našich farnostiach.  

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne 
stretávajú raz za týždeň. Spoločne sa mod-

lia ruženec na úmysly Panny Márie,  

čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby 
blížnych. Stretnutie zakončia zasvätením  

sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

Modlitbové skupiny SM 

  Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com   

 

 modliť sa tri ružence denne; 

 rozjímať evanjelium denne; 

 postiť sa v stredu a v piatok; 

 spovedať sa každý mesiac; 

 zúčastňovať sa na sv. omši; 

 často prijímať Eucharistiu, adorovať; 

 modliť sa za kňazov a zodpovedných v Cirkvi; 

 stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa; 

 konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym. 
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      Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“  
sa spájame s modlitbovými skupinami v rôznych kraji-

nách. Modlia sa s nami naši bratia a sestry 
na Slovensku, v Českej Republike, v Rusku,  
na Ukrajine, v Litve, Lotyšsku, Moldavsku,  

Bielorusku, Nemecku, Rumunsku, Indii, USA. 

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. 
Chcem sa vám poďakovať, že robíte môj plán usku-

točniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto sa, deti 
moje, modlite a radujte so mnou z každého srdca, 

ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja 
vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne mô-
žem, deti moje, vidieť, že Duch Svätý pôsobí vo sve-

te. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“   

/25. 06. 2004/ 

Prvá sobota v mesiaci 

Duchovne sa spájame v modlitbe v prvú so-
botu v mesiaci. Ak je to možné, členovia  

tento deň organizujú modlitbové stretnutie. 
Modlia sa tri ružence, slávia sv. omšu,  

adoráciu, prečítajú rozjímanie z časopisu. 

Počas celého mesiaca sa modlíme  

na úmysel uvedený v časopise.  

Časopis vychádza od decembra 2004 každý mesiac 
potom, ako Panna Mária dá posolstvo 25-teho v me-
siaci. Časopis rozosielame cez internet, vychádza 

v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, v litovskom, lotyš-
skom, anglickom  a nemeckom jazyku.  

 

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 
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KOORDINÁTORI  
SMSM 

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY: 

www.medjugorje.sk 

 
ČESKY: 

 www.medjugorje.cz 

 

RUSKY:  

www.medjugorje.ru 

 
UKRAJINSKY:  

www.medjugorje.com.ua 

LOTYŠSKY: 

www.medjugorje.lv 

 
LITOVSKY: 

www.medjugorje.lt 

 

ANGLICKY: 

www.medjugorje.net 

 
NEMECKY: 

www.medjugorje.de 

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby s farnosťou Medžugorie. 

Ak máte záujem finančne podporiť misiu Svetlo Máriino, môžete prispieť na       

účet:                             Názov účtu: SVETLO MÁRIINO, n.o. 

Banka: Slovenská sporiteľňa   (Erste Group bank) 

číslo účtu: 5058517603 / 0900; 

IBAN: SK5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX  

IČO: 45743304   

Pán Boh zaplať 

Časopis Svetlo Máriino v rôznych jazykoch môžete nájsť na www.svetlomariino.com v rubrike ČASOPIS. 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjad-
renia Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu len 
ľudského svedectva. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené. Pri kopírovaní jednot-
livých častí a ich použití v inom kontexte si redakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontaktujte nás na adrese: 
gospa3@gmail.com.  

Webová stránka  
modlitbovej skupiny Svetlo Máriino 

 
WWW.SVETLOMARIINO.COM 

http://www.svetlomariino.com/

