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„Drahé deti! 

Aj dnes s nádejou v srdci prosím za vás  

a ďakujem Najvyššiemu za každého z vás,  

ktorí žijete moje posolstvá srdcom.  

Ďakujte Božej láske, že môžem každého  

z vás milovať a viesť skrze svoje  

Nepoškvrnené srdce i k obráteniu.  

Otvorte svoje srdcia a rozhodnite sa pre svätosť.  

A nádej zrodí radosť  vo vašich srdciach.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  
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 POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. augusta 2012, Medžugorie 

Zdroj:hhttp://www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/153411/

http://www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/153411/vychod-slnka-spoza-okno/


ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

 Blahoslavená Panna Mária, Kráľovná 

pokoja, nás aj týmto svojím posolstvom 
povzbudzuje a pozýva, pričom túži ubez-

pečiť naše srdcia o svojej blízkosti 

a prítomnosti. Najmocnejšie posolstvo, 
ktoré nám Panna Mária dáva sú jej zjave-

nia, ktoré trvajú o niečo viac ako 31        

rokov. Dĺžka zjavení Panny Márie hovorí 
o jej vytrvalosti a trpezlivosti. Zjavenia 

nám tiež hovoria o viere a nádeji, ktorú 

Panna Mária vkladá do nás.  

 Aj napriek početným pozvaniam 

a posolstvám, počas uplynulých rokov, aj 

v tomto posolstve nám hovorí, že sa pri 

nás neunavila a neopúšťa nás. V jej srdci 
nezomrela nádej. Vo svojom pozemskom 

živote prežívala skúšky proti nádeji. Hoci 

bola Božou Matkou nebola uchránená od 
skúšok a krížov. Od okamihu Navštívenia 

až po Nanebovzatie do nebeskej slávy  

prežívala život naplnený skúškami,     
krížmi a nepochopením. Aj napriek tomu 

jej srdce spievalo: „Velebí moja duša    

Pána...“ (Lk 1, 46).  

 Ona bola a zostala Matkou nádeje 
a viery: „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, 

že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45). 

Zostala Matkou viery a nádeje aj 
v najťažších okamihoch svojho života. 

Uverila Pánovi, keď ju povolal, aby sa  

stala Matkou jeho Syna. Celý svoj život 
vložila do dvoch slov: „Hľa, služobnica  

Pána“, a „Nech sa mi stane podľa tvojho 

slova“ (Lk 1, 38). Toto Máriino „áno“ Boh 
potreboval, aby zostúpil k nám. No toto 

Máriino „áno“ očakávalo aj celé ľudstvo. 

Panna Mária svoje „áno“ Bohu vyslovuje 

aj dnes za nás a v mene nás Bohu.  

 V srdci Panny Márie nezomrela nádej 

ani vtedy, keď na Kalvárii stála pod krí-

žom svojho Syna. Vo svojom živote zažila 
Božiu všemohúcu silu a lásku. A túto 

svoju osobnú skúsenosť chce darovať aj 

nám.  

 Matka Mária k nám prichádza 

s nádejou v srdci. Verí a dúfa, že srdcom 

prijmeme jej slová, aby sme zažili plnosť 
života, ktorý nám Boh skrze ňu chce      

darovať.  

 Nech ani v našich srdciach nikdy     

nezomrie nádej a viera, že „tým, čo milujú 
Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). 

Dovoľme Panne Márii, aby nás viedla svo-

jím Nepoškvrneným srdcom k plnosti 

a hĺbke kresťanského života.  

 

       fra Ljubo Kurtović 

S NÁDEJOU V SRDCI PROSÍM ZA VÁS 
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...V srdci Panny Márie          
nezomrela nádej ani vtedy, 

keď na Kalvárii stála              
pod krížom svojho Syna...  

Zdroj:http://www.wga.hu 

http://www.wga.hu/
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 1. 9. 2012. 

V tento mesiac sa budeme modliť za 

KŇAZOV, BISKUPOV A PÁPEŽA. 

...ŽIŤ POSOLSTVÁ       

...Dnes vás pozývam, aby ste sa stali 
mojimi svedkami tým, že budete žiť 

vieru svojich otcov. Milé deti, hľadáte 
znamenia a posolstvá a nevidíte, že 

vás Boh každým ranným východom 

slnka pozýva k obráteniu a návratu 
na cestu pravdy a spásy.  Veľa       
rozprávate, milé deti, ale málo       

pracujete na svojom obrátení. Preto 
sa obráťte a začnite žiť moje                 

posolstvá, nie slovami, ale životom, a 

tak budete mať, milé deti, silu      
rozhodnúť sa pre skutočné obrátenie 

srdca... (25. septembra 1998)  

 
...Drahé deti! Ďakujem vám.  

Vy ste moja nádej. 
Vy ste moja radosť.  

Pozývam  vás,  
žite moje posolstvá  

s radosťou... (1. januára 2010) 

...Modlite sa bez prestania a  

žite podľa posolstiev, ktoré 
vám  dávam, lebo to robím        
s veľkou láskou k Bohu  

i k vám...  

(1. januára 1987) 

 
Želám si, milé deti, aby sa  
každý z vás zaľúbil do večného 
života, ktorý je vaša budúcnosť 

a aby vám všetky pozemské   
veci pomáhali priblížiť sa Bohu 

Stvoriteľovi.                        
Som s vami tak dlho, pretože 
ste na nesprávnej ceste.       
Len s mojou pomocou,               
milé deti, otvoríte oči.                    

Je veľa tých, ktorí tým, že žijú 
moje posolstvá, chápu, že sú          
na ceste svätosti, ku večnosti... 

( 25. januára 2009) 

              Zdroj:http://medjumladifest.webnode.sk/produkty/mladifest-2012/  

http://medjumladifest.webnode.sk/produkty/mladifest-2012/


„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
Svätosť v slobode a láske  

„Drahé deti!  

Viete, že vás chcem viesť na ceste svätosti, ale nechcem 
vás nútiť, aby ste sa stali svätými z prinútenia. Chcem, 

aby každý z vás svojimi malými zriekaniami pomohol  

sebe aj mne, aby som vás mohla viesť a aby ste zo dňa na 

deň boli bližšie ku svätosti. Preto vás, drahé deti,         

nechcem nútiť ani k tomu, aby ste zachovávali posolstvá, 
ale tento dlhý čas, ktorý som s vami, je znakom, že vás 

nesmierne milujem a že chcem od každého jednotlivca, 

aby bol svätý.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“   
(9. októbra 1986)  

Slavko Barbarić, OFM 

 Viera nie je len úkon rozumu, ale aj srdca. 

Láska je úkonom srdca, odohráva sa v srdci 
a až potom v rozume. Preto nemôžeme niko-
ho nútiť ani k láske ani k viere. Napriek to-
mu ostáva skutočnosť, že každý človek po-
trebuje mať aspoň nejakú  vieru, aby žil 
a potrebuje byť milovaný, aby mohol prežiť. 
Sloboda je Boží dar. Môžeme povedať, že  
Boh tým, že nám dal slobodu, ohraničil svo-
ju všemohúcnosť a podmienil ju ľudskou 
slobodou. A tak ten, kto v slobode prijíma 
vieru a lásku, vydáva sa na cestu svätosti. 
Pod svätosťou rozumieme najprv vnútorné, 

duchovné uzdravenie od hriechov a jeho ná-
sledkov a potom neustály rast k obrazu, po-
dobe Božej. Kto rastie podľa zámeru, ktorý 
Boh vtlačil do ľudského srdca, stane sa svä-
tým. Človek sa môže vzoprieť tomuto zámeru 
a zanedbať duchovný rast. Človek spôsobuje 
sám sebe najväššiu škodu a zlo, keď sa 
vzpiera pozvaniu k svätosti. Zostáva stálym 
ta jomstvom prečo  č lovek  hneď 
a s oduševnením neprijme pozvanie 
k svätosti; je to totiž to, čo je človeku najpri-

rodzenejšie.  

 Mária je svätá. Ona, ktorá je bez hriechu po-
čatá, mocou milosti a v spolupráci 
s milosťou uskutočnila plnosť svätosti, pre-
tože v jej živote sa naplno uskutočnila Božia 
vôľa. Chce, aby sme nasledovali cestu vnú-
torného oslobodenia sa od hriechu a to je 
prvý krok k svätosti. Dôležité sú malé     

zriekania, obety, námahy kým sa neobráti-
me veľkými krokmi k hlbinám Božej lásky. 
Božia láska sa vtedy stane hlavným moto-
rom ľudskej sily na ceste svätosti, pretože 
svätosť znamená približovať sa Bohu. Mária 
ostáva s nami, lebo nás miluje. Nechce nič 
z donútenia, lebo nechce otrokov, ale slo-
bodné deti. Jej láska je taká. Necháva nám 
slobodu odpovedať, ale trpí, ak neodpovedá-
me, pretože my sami trpíme, ak nenasleduje 
odpoveď. Samozrejme, zostáva nám veľká 
úloha – každodenne sa modliť, aby sme sa 
stali svätými. A kým nás pozýva na zriekanie 

sa a cestu svätosti, akoby sa vo svojej hlbo-
kej opatrnosti voči našej slobode ospravedl-
ňovala pripomínajúc, že nechce nič z donú-
tenia. Nech jej nesmierna láska nájde čo 

najviac sŕdc pripravených odpovedať. 

 

„A práve preto vynaložte všetko úsilie na 
to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť,      
k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, 
k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti 
nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklon-
nosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak  
toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje,   
nebudete nečinnými a neplodnými v pozná-
vaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto však 
toto nemá, je slepý, krátkozraký: zabudol, 
že bol očistený od svojich starých hrie-
chov.“ (2 Pt 1, 5 - 9).  
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V živote sa mnohokrát stretávame 
s pojmami ako krst, birmovka, sobáš, prvé 
sväté prijímanie alebo manželstvo. V mysli 
sa nám pri týchto pojmoch často vynoria 
sviatočné alebo biele šaty, možno biskup, 
slávnostný obed a potom hodinky, zlatá re-
tiazka, zlatý náramok a pod. Tí uvedomelejší 
si azda spomenú aj na to, že ide o prija-
tie sviatosti, darov Ducha Svätého a skrze to 
aj čnosti. 

Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že 
„ľudské čnosti sú pevné postoje, stále dispo-
zície, trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré 
usmerňujú naše činy, usporadúvajú naše 
vášne a riadia naše správanie podľa rozumu 
a viery. Poskytujú človekovi ľahkosť, seba-
ovládanie a radosť, aby mohol viesť morálne 
dobrý život. Čnostný človek je ten, ktorý slo-
bodne koná dobro.“ Keďže, ako hovorí sv. 
Gregor Nyssenský, „cieľom čnostného  života 
je stať sa podobným Bohu“ , žiadna práca 
nemôže byť a nie je taká namáhavá a spoje-
ná s toľkými pádmi ako práca na sebe sa-
mom a na svojej spáse. My sme často netr-
pezliví, rozladení, leniví; je nám ťažko, lebo 

nevidíme výsledok svojej námahy; niekedy 
nemáme silu bojovať ďalej... No práve keď 
hovoríme o čnosti, je potrebné nevzdávať sa, 
ale s Božou pomocou a na základe vlastného 
rozhodnutia a postoja: „Ja to nevzdám“, ísť 
ďalej. 

Sv. Gregor Naziánsky hovorí, že „na Boha 
si máme spomenúť častejšie ako dýchame“, 
preto sa nemáme v duchovnom boji vzdávať 
alebo ochabovať hoci hneď nevidíme výsle-
dok. Sviatosti, čnosti a dary Ducha Svätého, 

ktoré nám boli dané nás budú v tomto boji 
posilňovať. Sv. Augustín nás jasne vyzýva: 
„Správne žiť nie je nič iné ako milovať Boha 
celým srdcom, celou dušou a celou mysľou…, 
aby sa láska k nemu zachovala neporušená a 
úplná, čo je vlastné miernosti, aby sa nezlomi-
la nijakými ťažkosťami, čo je vlastné mravnej 
sile, aby neslúžila nikomu inému, čo je vlastné 
spravodlivosti, aby bdela pri rozoznávaní vecí, 
žeby sa do nej pomaly nevkradli klam a lesť, 
čo je vlastné rozvážnosti.“  

Ľudské (kardinálne) čnosti – rozvážnosť, 
spravodlivosť, mravná sila, miernosť - sú za-
korenené v teologálnych (božských) čnos-
tiach, ktoré uspôsobujú schopnosti človeka, 
aby mohli mať účasť na Božej prirodzenosti. 
Božské čnosti sa totiž bezprostredne vzťahujú 
na Boha. Robia kresťanov schopnými žiť vo 

vzťahu s Najsvätejšou Trojicou. Ich pôvodcom 
je jeden Boh v troch osobách. Ony sú zákla-
dom morálneho konania kresťana 
a posilňujú nás v duchovnom a kresťanskom 
raste. Boh ich vlieva nám veriacim do duše, 
aby sme sa stali schopnými konať ako jeho 
deti a aby sme získali večný život. Božské 
čnosti sú viera, nádej a láska. „Ľudské čnosti 
- nadobudnuté výchovou, vedomými a dobro-
voľnými činmi a vytrvalosťou v neprestajne 
obnovovanom úsilí - očisťuje a povznáša Božia 
milosť. S Božou pomocou stvárňujú charakter 
a robia konanie dobra ľahkým. Čnostný           
človek je šťastný, keď ich praktizuje.“  

zostavil brat Milan 

Zdroje:   

     Katechizmus Katolíckej cirkvi 

     Sväté písmo 

ZÁVER 

ČNOSTI 
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              Zdroj:http://otvorenesrdcia.wordpress.com/2012/06/02/ikona-najsvatejsia-trojica/  

http://otvorenesrdcia.wordpress.com/2012/06/02/ikona-najsvatejsia-trojica/


S
V

E
D

E
C

T
V

O
 

 Preto, aby som bola bližšie k Panne Márii, 
poprosila som nášho monsignor - apoštolské-
ho administrátora, Antona Koša, o požehna-
nie na zorganizovanie modlitbovej skupiny 
„Máriine deti“. V auguste 1998 sa uskutočni-
lo prvé stretnutie, ktorého sa zúčastnilo       
okolo tridsať ľudí. Čítali sme Sväté Písmo – 
čítanie na deň, rozjímali sme nad ním 
a zdieľali sa s tým, čo nám Písmo odkrývalo. 
Udivení sme sa radovali tomu, koľko veľa 

rôznych myšlienok prichádzalo po prečítaní 
jedného úryvku. Potom sme sa modlili       

 Pochválený buď Ježiš Kristus! Volám sa 
Valentína, mám šesťdesiatpäť rokov 
a pochádzam z Kišineva, Moldavsko. Chcem 
sa s vami podeliť o našej modlitbovej skupine 

„Máriine deti“. 

 Po prvýkrát som sa o Medžugorí dozvede-
la v roku 1989. V tom čase sme s manželom 
pracovali v kostole na dedine. Raz jeden kňaz 
z Rigy – dnešný kijevsko-žitomirský arcibis-

kup, vtedajší  bohoslovec seminára v Rige, 
Peter Maľčuk – nám priviezol maličkú brožú-
ru s posolstvami Panny Márie z Medžugoria. 
Bolo to ešte v čase Sovietskeho zväzu, hrani-
ce boli zatvorené a my sme dovtedy 
o Medžugorí nepočuli – no táto knižôčka 
s posolstvami zasiahla celú dedinu. Kňaz  
dovolil čítať posolstvá Panny Márie pred         
večernými svätými omšami, na ktoré prichá-
dzala skoro celá dedina. Pre nás sa to stalo 
závanom čerstvého vzduchu – všetci sa zapo-
čúvali do slov posolstiev, chápajúc ich ako 
slová z neba. Bolo to  v čase, keď prenasledo-
vanie viery práve ustalo a každé slovo sa  
vpíjalo do našich duší ako voda do piesku; 
modlitby sa stávali čoraz vrúcnejšie. Počas 
ďalších rokov sme nedostávali žiadne správy 
o Medžugorí, a preto sme si mysleli, že zjave-

nia prestali. 

 V roku 1995 sme sa s manželom presťa-
hovali do Kišenevu, odkiaľ sme v roku 1998 
odcestovali na štúdiá na Teologický inštitút 
rodín do Poľska, mesto Bielsko-Biala. Počas 
nášho pobytu v príjemnej rodine Mariána 
a Terezy som sa dozvedela, že zjavenia Panny 
Márie po celý čas pokračujú. Darovali mi 
knihu sestry Emmanuely „Slová z neba“, 
v ktorej boli posolstvá Panny Márie a história 
zjavení. Čítala som to a plakala, že tak dlho 
sa k nám Panna Mária obracia a čaká na   

našu odpoveď, a my o tom nič nevieme.  
Hedviga Musjal, sestra mojej domácej pani 
mi rozpovedala, aký silný pocit blízkosti Bo-
ha prežila v Medžugorí. Veľmi ma to povzbu-
dilo v túžbe odcestovať tam. No túžba bola 
nereálna – nemala som stálu robotu, privyro-

biť si nebolo možné, manžel bol chorý... 

MODLITBOVÁ SKUPINA “MÁRIINE DETI“  
V MOLDAVSKU 
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páčil priebeh našich stretnutí. Niekoľkokrát 
sme pomáhali deťom z detského domova.  

Najnovšie sme založili modlitbu - „živý Ruže-
nec“ svätého Pantelejmona, modlíme sa za 
chorých v našej farnosti a všetkých chorých 
v Moldavsku;  taktiež sme sa začali modliť 
„živú Krížovú cestu“ za znovuzrodenie nášho 

Moldavska. 

 Môj muž už nežije. Niekoľkokrát som sa 
pokúšala cestovať do Medžugoria, no dvakrát 
som nemala dostatok času na získanie        
potrebných dokumentov na vycestovanie 
a tretíkrát ma rumunské veľvyslanectvo            
nepustilo na územie Rumunska, kde sa           

nachádza najbližšie veľvyslanectvo Bosny 
a Hercegoviny. Okrem toho, pri odchode do 
Bosny potrebujeme mať na bankovom účte 
uloženú sum 500 Eur; a my, penzisti 
z Moldavska, máme veľmi málo peňazí – od 
50-90 Eur mesačne, preto je pre nás cesta do 
Medžugoria nereálna. No modlitbová skupina 
žije, modlí sa a oslavuje Boha a jeho Matku 

Máriu. 

 Pred niekoľkými rokmi k nám pricestoval 
Gottfried, medžugorský misionár z Rakúska. 
Po duchovných cvičeniach, ktoré u nás viedol, 
bola založená druhá modlitbová skupina, 
v ktorej je teraz päť ľudí. Stretnutia prebieha-
jú každú sobotu, no týchto stretnutí sa nemô-
žem zúčastniť, pretože mám zlomenú nohu 
a nemôžem chodiť do kostola. Prosíme vás 
o modlitby, ktoré by nám pomohli slúžiť          

Márii, našej Mamičke. S Bohom!                       
       
      Valentina, Moldavsko 

ruženec a obetovali ho na rôzne úmysly.      
Neskôr sme sa modlili medžugorské modlit-
by, Anjel Pána a spievali pesničky. Nakoniec 

sme čítali z posolstiev Panny Márie. 

 Po nejakom čase celé naše spoločenstvo 
zatúžilo ísť do  Medžugoria. Poradili sme sa 
s naším kňazom a rozhodli sa hľadať sponzo-
rov na cestu. Rozoslali sme listy s podpisom 
nášho kňaza do niekoľkých väčších podni-
kov, no od všetkých sme dostali zápornú          
odpoveď. Z jedného podniku nám odpísali, že 
pre nich je dôležitejšie pomáhať tým, ktorí sa 
naozaj nachádzajú v núdzi – takých 
v deväťdesiatych rokoch bolo veľmi veľa, a 

že Boh naše modlitby vypočuje aj tu 
v Moldavsku. V tomto bode sa naše hľadanie 
zastavilo – žiaľ, Moldavsko bolo i je najchu-

dobnejšou krajinou v Európe. 

 Počet ľudí v modlitbovej skupine sa              
postupne zmenšoval – z tridsatich postupom 
času zostalo len desať – dvanásť ľudí. Hlav-
ným problémom bolo plánovanie stretnutí – 
prebiehali po druhej nedeľnej svätej omši 
(prvá bola v poľskom a druhá v ruskom jazy-
ku). Teda tí, ktorí prichádzali na prvú svätú 
omšu museli čakať na ukončenie druhej.   
Toto čakanie bolo zdĺhavé, pretože v našej 
skupine boli a sú od začiatku prevažne starší  
ľudia, a preto nie všetci vydržali.  V priebehu 
nasledujúcich rokov sa v našej farnosti           
založilo ešte niekoľko skupín – v roku 2000 
Máriina Légia, v roku 2005 Hagioterapia 
a Obnova v Duchu Svätom.  V našej skupi-
ne „Máriine deti“ nemáme kňaza, no zopár-
krát k nám zavítal náš biskup, ktorému sa 
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  Pozývame vás na: 

 13. Medzinárodný seminár pre manželské páry: 19. – 22. 9. 2012 

 Seminár pôstu, modlitby a  mlčania (v slovenčine):   

  30. 9. – 5. 10. 2012  
   (Kontakt: Ondrej Valentín: e-mail: skristoftour@post.sk;   
  tel: +421255567969, +421903712534) 

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 

MEDŽUGORIE  

mailto:skristoftour@post.sk
http://www.marianskecentrum.sk


 

SNAŽÍME SA PRIJAŤ DO ŽIVOTA  

MÁRIINE POSOLSTVÁ: 
 

 modliť sa tri ružence 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 

Duchovne  sa spájame v modlitbe            
v prvú sobotu v mesiaci.  

Ak je to možné, členovia v 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.  

Naše modlitbové skupiny sa zvyčajne stretávajú  

raz za týždeň.  

Spoločne sa modlia ruženec na úmysly Panny Márie, 

čítajú Sväté písmo, modlia sa za potreby blížnych. 

Stretnutie zakončia zasvätením sa  

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

Svetlo  Svetlo  MMMÁÁÁRIINORIINORIINO   
„Prinášať Ježiša - svetlo Máriino - každému ľudskému srdcu“   

KTO SME?  
Svetlo Máriino  

 je modlitbové spoločenstvo.  
V duchu evanjelia a posolstiev Panny     
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.  

PRVÁ SOBOTA V MESIACI 

MODLITBOVÉ SKUPINY SM 

Časopis „SVETLO MÁRIINO“ 

Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“             
sa spájame s modlitbovými skupinami v rôznych 

krajinách.  
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. 

Časopis vychádza od decembra 2004        

každý mesiac  potom, ako Panna Mária dá  
posolstvo 25-teho v mesiaci.  

Časopis rozosielame cez internet,  
vychádza v slovenčine, ruštine, ukrajinčine, 

v litovskom, lotyšskom, anglickom  
a nemeckom jazyku.  

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť  vo svojom 
srdci. Chcem sa vám poďakovať, že robíte 
môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je         

dôležitý, preto, milé deti, modlite sa a radujte 
sa so mnou z každého srdca, ktoré sa                  

obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete.                  
Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne              
môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý          

pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ 25.6.2004 

  Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe, alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com   
                        Svetlo Máriino 
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Chceli by sme vás informovať o možnosti sledovania živého 

vysielania večerného programu z Medžugoria.  

Vysielanie je dostupné na stránke  

www.medjugorje.hr.  

[V hornom menu vpravo kliknite na “Multimedia”, potom “Live 
streaming Medjugorje” (v ponuke vľavo), kde sa každý užívateľ potre-

buje pri prvom spustení zaregistrovať /je potrebné uviesť meno, 

priezvisko, krajinu, mailovú adresu a heslo/.]  

Prajeme vám požehnaný čas spoločnej modlitby 
s farnosťou  Medžugorie. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! 
Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a povolené, pri 

kopírovaní jednotlivých častí a ich použití v inom kontexte si re-
dakcia časopisu vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu. Kontak-

MEDŽUGORIE 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

gospa3@gmail.com 

 

SLOVENSKO 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

RUSKO 
Oľga Knazjeva 

tel.fax: + 7 3472 771 617 

tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

 

UKRAJINA 
Duda Miroslav 

tel. mob: + 380 505 026 414 

posmishka@bk.ru 
 

LITVA 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 

mirija3@gmail.com 
 

LOTYŠSKO 
Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com   

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  
 

MOLDAVSKO 
Vladimír Nadkrenicinii 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

ANGLICKY HOVORIACI 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

NEMECKY HOVORIACI 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

 

LOTYŠSKY: 

www.medjugorje.lv 
 

LITOVSKY: 

www.medjugorje.lt 
 

ANGLICKY: 
www.medjugorje.net 

 

NEMECKY: 

www.medjugorje.de 

 

SLOVENSKY: 

www.gospa.sk 
 

ČESKY: 

 www.medju.com 
 

RUSKY:  

www.medjugorje.ru 
 

UKRAJINSKY: 

www.medjugorje.com.ua  

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vati-
kánskeho koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjadrenia 
Cirkvi, ktorej sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zá-

zraky a všetko ostatné majú v tomto časopise hodnotu len ľudského 
svedectva. 

ŽIVÉ VYSIELANIE  

VEČERNÉHO PROGRAMU  

O MEDŽUGORÍ V RÔZNYCH JAZYKOCH: 

KOORDINÁTORI  
SMSM 
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Časopis „Svetlo Máriino“ v rôznych jazykoch môžete nájsť  
na www.gospa.sk v rubrike ČASOPIS. 
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Text neprešiel jazykovou úpravou. 
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