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„Drahé deti! Boh mi zo svojho 

milosrdenstva dovolil byť s vami, 

aby som vás učila a priviedla na 

cestu obrátenia. Deti moje, všetci 

ste pozvaní, aby ste sa z celého 

srdca modlili, aby sa uskutočnil 

plán spásy s vami a 

prostredníctvom vás. Uvedomte si, 

deti moje, že život je krátky a 

podľa zásluh vás čaká život večný. 

Preto modlite sa, modlite sa, 

modlite sa, aby ste boli dôstojnými 

nástrojmi v Božích rukách. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje 

pozvanie.“
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2019

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja



V tomto posolstve nás Panna Mária pozýva, aby sme si my sami 
pripomenuli, že tento život je pominuteľný a krátky. Sme stvorení, 
aby sme žili večne. Pre večnosť sa rozhodujeme tu na zemi. Po smrti 
je už neskoro. Pripomína nám to aj modlitba žalmu: „Nauč nás rátať 
naše dni, aby sme našli múdrosť srdca“ (Ž 90, 12). Človek tu na zemi 
môže premárniť svoj život. Život, ktorý mu je darovaný, môže 
prežiť povrchne a nevedome.

Vieme, že všetko, čo žije na tomto svete, skôr či neskôr, musí 
umrieť. Nič nemá konečný stav vo svojej súčasnej podobe. Človek je 
stvorený pre život a aby ten život miloval. Ale človek stratil jasnú 
perspektívu, že smrť je súčasťou života, pravého a večného života. 

Častokrát sa pozeráme na smrť ako na niečo bezútešné a 
pochmúrne, ako na nedostatok plnosti života alebo ako trest za 
hriech. Tak hovorí aj Starý zákon.  Ale Nový zákon ponúka iný 
pohľad. „A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky“ , hovorí 
Ježiš (Jn 14, 28). Fyzický proces sa nemení, ale sa úplne mení zmysel a 
význam. „Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, 
lebo Otec je väčší ako ja“ (Jn 14, 28). Človek pociťuje, že v ňom 
existujú prvky posmrtného, večného života. Čas, ktorý nám je 
darovaný je ohraničený priestor, ktorý môžeme naplniť večnosťou. 

ŽIVOT
JE KRÁTKY
A ČAKÁ VÁS
VEČNÝ
ŽIVOT
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Úvahy pre modlitbové skupiny

V posolstve z minulého 
mesiaca nám Panna Mária 

hovorila, že toto je čas 
milosrdenstva a pozvala nás, 

aby sme nedovolili, aby v 
našom srdci zavládli nenávisť 

a nepokoj. Do nášho srdca 
môže vojsť len to, čo dovolíme, 
aby vošlo. A Boh je bezmocný 

pred našou slobodou a chce , 
aby sme prišli k nemu v 

slobode a túžili po spáse, ktorú 
nám len on môže dať. 
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páter Ljubo Kurtovič, OFM

Čas je ponuka, čas je sila, ktorú môžeme zmeniť na život. Čas môžeš 
naplniť dobrými alebo zlými skutkami. Ak naplníš čas zlými 
skutkami, staneš sa zlým, tvoje dni sa predlžujú zlom a nešťastím. 

Ale ak každý okamih svojho života naplníš dobrými skutkami, 
vtedy sú dobré skutky koreňom, z ktorého do výšky rastie strom 
tvojho života. Ak vyplníš čas Bohom a jeho prítomnosťou a 
modlitbou, vtedy sa tvoj strom stane všemohúcim, veľkým ako Boh. 

Čas je drahocenný dar, ktorý nosíš v sebe. Čas je priestor, na 
ktorom máš budovať svoj život. Ak naplníš svoj čas Božou, 
všemohúcou prítomnosťou, vtedy sa aj tie najnebadanejšie skutky 
stanú veľkými. Ak vo svojom živote robíš dobro druhým, miluješ 
druhých a odpúšťaš im, vtedy bude tvoj život naplnený najlepšími 
skutkami. Aj najmenšia láska je väčšia ako najväčšie slová. 

Učme sa od našej nebeskej Matky ako najlepšie vyplniť čas, ktorý 
nám je darovaný. Nech nás ona vedie k prameňu a zmyslu života, 
ktorý nachádzame v Ježišovi.

MODLITBA

Panna Mária, ty si svojím Áno nebeskému Otcovi pripravila 
Ježišov príchod. Žila si v jeho tieni, sprevádzala si ho, bdela si nad 
ním a darovala si nám svojho Syna. Ty si blahoslavená Matka. Je 

veľa tých, ktorí pozerajúc na tvoj obraz, odovzdali svoju dušu 
Bohu, vyslovujúc alebo spomínajúc drahé meno Máriino. Po celom 
svete sa rozlieha množstvo hlasov, ktoré ti spievajú chvály. Je to 

neutíchajúci zbor celej zeme, ktorý každý deň priťahuje Božie 
milosrdenstvo na svet podľa Božej vôle a túžby. 

Je veľa tých, ktorí vďaka tebe, Panna Mária, prišli k Bohu. Ty si 
cesta, ktorá vedie k Ježišovi. Ty si svojou modlitbou prítomná s 
Cirkvou od samého počiatku ako aj teraz, keď si vyvýšená nad 
všetkých anjelov a svätých. Prihováraj sa za nás, za svoje deti, 

ktorí sme ešte na ceste do neba, aby sme boli a ostali Boží, ako si 
bola a ostala ty, celá ponorená v Bohu. Amen.
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VEDIEM VÁS
CESTOU

OBRÁTENIA
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Boh vie, že potrebujeme matku. On sám ju potreboval, aby 
prišiel na tento svet, Ježiš rástol v materinskej láske, pod jej 
vedením. Keď zomieral, jeho posledné slová boli: „Hľa, tvoja 

matka.“ Odvtedy sa nebeská Matka toľkokrát zjavila na 
mnohých miestach vo svete. Ľudstvo túži po láske. Hľadáme 

lásku, potrebujeme materinskú, nežnú lásku. 

Preto tisíce putujú do Fatimy, Guadalupe, Medžugoria. Panna Mária v 
Medžugorí nám neúnavne opakuje – „milujem vás!“ Každý večer už takmer 38 
rokov sa opakuje to nebeské vyznanie lásky nebeského Otca prostredníctvom 
Márie.

Sme svedkami, že v jej prítomnosti sa rýchlo zakúsi Božia láska a život sa mení. 
Začíname chápať,  že byť milovaný znamená milovať. Láska je tá, ktorá otvára brány 
raja. 

Mnohí práve tu v Medžugorí prvýkrát pochopili, že existuje večný život. Nie je 
možné inak objasniť to, čo sa tu deje, iba tak, že je tu s nami Kráľovná pokoja, aby 
nás cez skúsenosť Božej lásky viedla domov k Otcovi.

V dnešnom posolstve nám hovorí, že je tu preto, aby nás poučovala a viedla 
cestou obrátenia. Poučuje nás v posolstvách, ktorými nám objasňuje, čo máme v 
tejto dobe robiť. Jej slová sú ozvenou Evanjelia. Pripomína nám, čo sme zabudli. 
Ako dobrá matka, ktorej záleží na spáse svojich detí nám opakuje: „Modlite sa 
srdcom, každý deň rozjímajte a žite Evanjelium, mesačne sa spovedajte, slávte 
Eucharistiu, postite sa v stredu a piatok.“ Toľkokrát sme počuli tie isté slová. 
Opakuje nie preto, že nemá čo nové povedať, ale preto, lebo je  matka, ktorá vie, že 
tak ľahko zabúdame.

Zabúdame načo sme na zemi, kam kráčame. Stratili sme sa v pozemských 
veciach.  „Deti moje, vy ste pozvaní, z celého srdca sa modliť, aby sa uskutočnil plán 
spásy s vami a prostredníctvom vás. Uvedomte si, že život je krátky a čaká vás život 



večný podľa vašich zásluh. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste boli 
dôstojnými nástrojmi v Božích rukách.“

Mohli by sme povedať, že sú to materinskými slovami objasnené slová z 
Evanjelia: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón 
svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od 
druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, 
zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol 
hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a 
pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; 
bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili 
sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a 
pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo 
väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste urobili‘“ (Mt 25, 31 – 40).

Mária nás svojim príkladom pozemského života a opakovaním jej modlitby: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova“ učí odovzdať sa do 
Božích rúk. Priťahuje nás tým, ako sa treba usilovať slúžiť blížnym. Prijala Ježiša a 
prvá vec, ktorú urobila ponáhľala sa pomáhať svojej príbuznej Alžbete. Jej život bol 
modlitba a láska. A to nám neustále opakuje i vo svojich posolstvách v Medžugorí. 

„Všetko pozemské, ktoré mnohé moje deti, žiaľ, dávajú na prvé miesto, pominie a 
ostane iba láska i skutky lásky, ktoré otvoria bránu nebeského kráľovstva. Pri tej 
bráne vás budem čakať. Pri tej bráne chcem privítať a objať všetky svoje deti. Deti 
moje, život je krátky; vy využite tento čas, aby ste robili dobro. A nezabúdajte, že 
váš život nepatrí vám, ale je darom, ktorým máte potešovať iných a viesť ich k 
večnému životu.“

Nebojme sa jej úplne odovzdať a nechať sa ňou viesť, ako veľkí svätí našej doby – 
Ján Pavol II., matka Tereza, páter Pio... 

Mária je láska, ktorá priťahuje nenápadným pôsobením. Ako nám to raz 
povedala v posolstve: „moje meno je láska“. Je tichá, nenápadná, pokorná, neustále 
prítomná. Jej láska je silnejšia ako všetko zlo. Máriina láska nerobí veľký hluk. 
Mária je náš príklad vyvolenia a odovzdania sa pre plány spásy nebeského Otca. 

Život prežívaný s ňou nie je sentimentálny vzťah, ale istota. Keď sa jej pevne 
držíme za ruku kráčame bezpečnou cestou do neba.

7

Svetlo Máriino    2019 / 06



Modlitba
Nebeský Otče, ďakujem ti, 

že dovoľuješ Márii 

zjavovať sa a viesť nás 

cestou svätosti. Vďaka za 

každý jej príchod na zem, 

medzi nás. Nebeská Matka 

i dnes si ťa volíme za svoju 

Sprievodkyňu, Orodovnicu. 

S tebou prosíme, aby sa 

uskutočnili plány spásy s 

nami i prostredníctvom 

nás. Pomôž nám uvedomiť 

si, že život je krátky, 

pomôž naplniť ho 

modlitbou a láskou. Úplne 

sa ti odovzdávame, 

premieňaj nás na dôstojné 

nástroje v Božích rukách. 

Amen.  
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Terézia Gažiová



Večný život…
„Môj Syn Ježiš dal 

svoj život z lásky, aby 

vás spasil a dal vám 

večný život.“ 

(25.03.2016)

„Želám si, deti moje, 

aby sa každý z vás 

zaľúbil do večného 

života, ktorý je vaša 

budúcnosť, a aby vám 

všetky pozemské veci 

pomáhali priblížiť sa 

Bohu Stvoriteľovi.“  

(25.01.2009)

„Nič nie je náhodné – 

ani bolesť, ani radosť, 

ani utrpenie, ani láska. 

Všetko sú to milosti, 

ktoré vám udeľuje môj 

Syn a ktoré vás vedú do 

večného života.“ 

(02.09.2016)

„Zrieknite sa hriechu 

a zvoľte si večný život.“ 

(25.01.2008)
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Posolstvá na tému
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Naše spoločné
modlitbové stretnutie
sa uskutoční
v sobotu, 01.06.2019.

Tento mesiac
sa budeme modliť
za uskutočnenie
Božieho plánu s nami
a prostredníctvom nás.

Prvá sobota v mesiaci



SLAVKO BARBARIĆ OFM 

MODLITBA
PRED

KRÍŽOM
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 Farár páter Bernardin Smoljan a farníci postavili na 

Križevci 8,56 metrov vysoký železobetónový kríž. Naň vytesali 

slová

JEŽIŠOVI KRISTOVI

VYKUPITEĽOVI ĽUDSKÉHO POKOLENIA,

NA ZNAK SVOJEJ VIERY,

LÁSKY A NÁDEJE,

POSTAVIL BERNARDIN SMOLJAN FARÁR

A FARNOSŤ MEDŽUGORIE

OD VŠETKÉHO ZLA

VYSLOBOĎ NÁS JEŽIŠU
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 Do kríža boli uložené relikvie, ktoré priniesli z Ríma na túto 

príležitosť – kúsok z kríža, ktorí kresťania uctievajú ako pôvodný 

kríž, na ktorom bol pribitý Ježiš Kristus, a jeho najväčšiu časť 

opatrujú v kostole Santa Croce di Gerusalemme v Ríme. Kríž na 

Križevci bol postavený 15. marca 1934. Neskôr sa ustálil zvyk 

sláviť pri jeho podnoží svätú omšu v prvú nedeľu po Narodení 

Panny Márie na pamiatku Povýšenia svätého kríža.

  Klaniame sa tvojmu krížu, lebo je znakom tvojej lásky. 

Svojou najdrahšou krvou očisti nás od všetkých hriechov a ochráň 

od každého pôsobenia satana. Nech z tohto miesta potečie rieka 

pokoja a zmierenia do farského spoločenstva, do Cirkvi a do sveta.

  Požehnaj a pozvi do svojho raja všetkých, ktorí postavili 

tento kríž. Požehnaj všetkých, ktorí sa pred ním modlili a budú sa 

modliť, lebo počúvajú Máriu, tvoju matku, ktorá nás pozvala: 

„Modlite sa pred krížom, z kríža prichádzajú veľké milosti.“

  

 Buď požehnaný, Ježišu, lebo si nás svojím krížom 

vykúpil pre večný život, Obetujem ti ešte raz svoj pôst a 

modlitbu za svoje spasenie i spásu všetkých ľudí. Amen.
 

 (Pomodli sa ešte 5x Otče náš ku cti Kristových rán!)

 

 Pri návrate od kríža nájdeš zastavenie, ktoré predstavuje 

Vzkriesenie: zastav sa a pomodli sa, zaspievaj nejakú veľkonočnú 

pieseň a v tichosti zíď z Križevca. Ak sa modlíš doma alebo vo 

farskom kostole, urob podobne: Spomeň si na Kristovo 

vzkriesenie!
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Máriino Srdce
sa dotklo môjho...

Svedectvo

   „Ja vám pomôžem na vašej ceste. 
Moja láska vás obvinie ako plášť a 
urobí z vás apoštolov môjho svetla 
– Božieho svetla. Láskou, ktorá 
vychádza z pokory, budeme 
prinášať svetlo tam, kde panuje 
tma – slepota...“ 

(posolstvo Panny Márie, 2.7. 2014)

Medžugorie – je miesto, kde je 
všetko objaté  láskou. Niekedy sa 
zdá,  že v ovzduší  je niečo 
nadprirodzené, čo má vplyv na 
všetkých pútnikov.

Môj život, ako aj životy väčšiny  
pútnikov, možno rozdeliť na „do“  i 
„po“ spoznaní Medžugoria. V 
živote sa častokrát stáva, že keď má 
človek všetko, vôbec sa nezamýšľa 
nad tým, odkiaľ to všetko je. Nám 
sa zdá, že sme pánmi svojho osudu, 
že môžeme rozhodovať, prečo áno a 
prečo nie... Ľahko prijímame ľudí, 
ale ľahko ich aj odsúvame od seba, 
súdime a odsudzujeme. 

Tiež som si myslela, že som 
pánom, ktorému je všetko dovolené, 
a nezamýšľala som sa nad tým,  čo 
je dobré, a čo nie.  Prakticky som 
nikdy nechodila do kostola, s 
výnimkou Veľkej noci, keďže to je 
tradícia a všetci tak robia.  Nebolo to 
pre mňa dôležité. Niekedy som to 
prehnala s alkoholom, niekedy aj s 
drogami rôznych typov, mysliac si, 
že je to normálne. Nemala som 

vôbec výčitky svedomia.  Ani na 
začiatku môjho manželského života, 
či po narodení môjho dieťatka som 
si neuvedomovala  tieto skutočnosti,  
čo ma nakoniec priviedlo  do 
rozpadu mojej rodiny a strašnej 
diagnózy môjho malého  syna. 

V tom období som ešte ničomu 
nerozumela,  moje dni boli naplnené 
stretnutiami s lekármi, ktorí kývli 
plecom a hovorili, že nášmu dieťaťu 
sa už nedá pomôcť, že jeho 
diagnóza, rakovina 4. stupňa, je 
hranica, pri ktorej sa všetko končí. 
Hoci som si neuvedomovala mnoho 
vecí, jedno som vedela na 100 
percent. Nevzdám sa, ale  budem 
bojovať za život svojho syna do 
konca. To, čo nie je možné ľuďom, je 
možné Bohu, a práve vtedy, keď 
som takmer všetok svoj čas trávila v 
nemocnici, asi prvýkrát v svojom 
živote som sa rozhodla zoznámiť sa 
s ním. Prvým krokom k tomu,  bola 
moja spoveď v malej nemocničnej 
kaplnke, hoci sa to na spoveď veľmi 
nepodobalo, nakoľko  som nemohla 
vysloviť ani slovo a slzy sa 
neprestajne liali po mojej tvári ako 
dážď, uvedomujúc si svoj 
predchádzajúci život.  Pomaly som 
sa začala modliť, čítať Sväté Písmo, 
rozprávať sa s Bohom. Viem, že on 
ma počúval a počul, hoci ja som 
vtedy ešte úplne nechápala, čo 
robím. Vtedy som ešte nevedela, čo 
znamená modliť sa srdcom, a preto 
som čítala a recitovala všetky 
modlitby, ktoré sa mi dostali do 
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Medžugoria. Vtedy som ešte 
nevedela, aký veľký darček mi 
pripravujú nebesia a že po krátkom 
čase, ja sama budem privádzať 
skupinky pútnikov a pozerať sa, ako 
sa pred mojimi očami menia.                                      
Keď som sa vrátila domov, 
zdravotný stav môjho syna sa 
každým dňom zlepšoval a  opuch 
ustupoval. Lekári boli však stále 
skeptickí, ale moja viera vzrastala a 
silnela. Prijala som do svojho života 
všetko, o čo prosí Panna Mária a 
videla som, ako sa všetko pomaly 
začína meniť. Moja rodina sa stávala 
zo dňa na deň krajšou rodinou, kde 
panuje láska, vzájomné 
porozumenie, rodinou, kde sa deň 
končí modlitbou a poďakovaním.                                        

Čo sa týka zdravia nášho dieťatka 
je úplne zdravým a šťastným 
chlapčekom. Prešiel chemoterapiou 
a bez chirurgického zákroku sa jeho 
opuch každým dňom zmenšoval a 
neskôr úplne zmizol, akoby tam 
nikdy nič nebolo, a ako by to bol len 
jeden strašný sen. Lekári aj doteraz 
len kývnu plecom, ako je to možné a 
ja sa iba usmievam lebo viem, že 
tam, kde človek už dáva bodku, Boh 
dáva čiarku. Dnes som  šťastnou 
manželkou a mamou dvoch detí, 
ktoré spolu s mojim manželom 
dostali pozvanie Panny Márie a tiež 
boli v Medžugorí.  Je to veľká 
radosť, stáť  pod krížom so svojou 
rodinou, vychádzať spolu na 
Podbrdo,  prechádzať krížovou 
cestou, dívať sa na kroky svojich 
detí a uvedomovať si tú 
bezhraničnú Božiu lásku, ktorou 
objíma každého človeka. Som 
presvedčená, že Boh chce len šťastie 
a radosť pre každého človeka, 
pretože je to vložené do každého 
človeka, do každej rodiny už od 
počiatku. 

                      Romana, Ukrajina  

ruky a po nociach som čítala Bibliu, 
hľadajúc odpovede a čakajúc na 
zázrak. 

Raz, po konzultácii  lekárov, ktorí 
znovu len kývli plecami a povedali 
nám, že tu môže pomôcť len Boh, 
som urobila rozhodujúci krok. 
Zobrala som všetky peniaze, ktoré 
nám ešte ostali a odcestovala som 
do Izraela, do Svätej zeme. Ešte 
počas letu som sa zoznámila so 
ženou, ktorá mi podarovala ruženec 
z Medžugoria. Už po dvoch 
mesiacoch, držiac ten istý ruženec v 
ruke, som stála v Medžugorí.  Mala 
som pocit, že som prišla domov, kde 
ma dlho čakali, kde si o mňa robili 
starosti, podporovali ma a milovali 
ma. Precítila som, ako sa milosrdné 
srdce Panny Márie dotklo môjho. 
Bol to čas pokoja a požehnania. 
Práve v Medžugorí som sa naučila 
modliť svätý ruženec, dozvedela 
som sa o piatich kameňoch proti 
Goliášovi – o modlitbe srdcom, 
svätej spovedi, Eucharistii, pôste a o 
Svätom písme.  To boli tie 
prelomové dni, počas ktorých som 
viac porozumela a naučila sa, ako za 
celý svoj predchádzajúci život. 
Teraz vidím, že som musela prejsť 
mnohými skúškami, prejsť tú cestu, 
ktorá od začiatku bola nasmerovaná 
k môjmu obráteniu. 

V Medžugorí som sa tiež prvýkrát 
stretla s adoráciou, s klaňaním sa 
Ježišovi prítomnému v Eucharistii. 
Častokrát som nemohla zadržať 
slzy, keď som cítila a uvedomovala 
si jeho prítomnosť, jeho lásku a 
milosrdenstvo.                                         

Ani raz, počas svojho pobytu som 
netelefonovala domov, nemala som 
strach o svoje dieťa lebo som vedela, 
že všetko je v poriadku. Prežívajúc  
tento pokoj v duši, som veľmi 
prosila nebeskú Mamku, aby mi ešte 
dala možnosť pricestovať do 



MEDŽUGORIE 2019
DUCHOVNÉ OBNOVY

DRAHÍ NAŠI PRIATELIA!

Pozývame vás na medzinárodné duchovné obnovy, ktoré sa 

uskutočnia v Medžugorí v roku 2019. 

08.07. – 13.07.2019      24. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov 

06.11. – 09.11.2019      20. Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry  

seminár pôstu, modlitby a mlčania

22. 09. - 27. 09. 2019.  

Kontakt: Ondrej Valentin: +421 2 555 67 969;

+421903 712 534;  

e-mail: skristoftour@post.sk 

Viac informácií nájdete na našej stránke: 

www.svetlomariino.com
 

S radosťou vás pozývame! 

Oznamy
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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. 

Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá

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.

„Drahé deti! Aj dnes mám radosť vo svojom srdci. Chcem sa vám  
poďakovať, že robíte môj plán uskutočniteľný. 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 môžem, deti moje, vidieť, že 
Duch Svätý pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ (25.06.2004)

SVETLO MÁRIINO
"Prinášať Ježiša – svetlo Máriino" 

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

Modlitbové skupiny SM
 
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 Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie. 

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. 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,Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Nemecku, Rumunsku, Indii, USA.
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