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„Drahé deti! Nech je tento čas pre vás  

časom modlitby, aby skrze modlitbu Duch Svätý  

zostúpil na vás a dal vám obrátenie.  

Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo,  

aby ste cez svedectvá aj vy boli bližšie k Bohu.  

Deti moje, hľadajte nadovšetko Boha a Božie veci,  

a pozemské ponechajte zemi, pretože satan vás  

priťahuje k prachu a hriechu. Vy ste pozvaní  

k svätosti a stvorení pre nebo. Preto hľadajte nebo  

a nebeské veci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

V  T O MT O             

Č Í S L E   

N Á J D ET E . . .  
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И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  

повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы 

ничего не сможете, не можете 

остановить зло, которое хочет 

завладеть миром и уничтожить его. 

Но по Божьей воле, все вместе вы 

можете изменить всё». Вместе с Тобой 

молим о мире, за Твои намерения. 

Соединяем наши молитвы с Твоими, 

чтобы осуществилось всё то, к чему 

Ты нас призываешь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 
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DAR DUCHA SVÄTÉHO V MODLITBE 

 

Potrebné je spomenúť si na predchádzajúce Máriine posolstvá, v ktorých nás 
pozýva k modlitbe k Duchu Svätému. V posolstve z 9. júna 1984, v ktorom Panna 
Mária hovorí: „...Modlite sa, aby vám Duch Svätý vnukol ducha modlitby, aby ste 
sa viac modlili.“ V posolstve z 9. mája 1985 hovorí: „Obráťte svoje srdcia 
k modlitbe a proste, aby sa Duch Svätý vylial na vás.“ V posolstve z 25. mája 1993 
nám povedala: „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu 
tak, aby Duch Svätý začal vo vás a skrze vás konať zázraky.“ V posolstve z 25. 
júla 1995 nám hovorí, akým spôsobom môžeme porozumieť jej zjaveniam: „Drahé 
deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe, pretože len v modlitbe budete môcť pochopiť 
môj príchod sem. Duch Svätý vás v modlitbe osvieti, aby ste pochopili, že sa musíte 
obrátiť.“  
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dí, ktorý otvára novú cestu k Bohu. Aj 
oni sami chcú ísť tou cestou, prijímajú 

Krista, vieru, krstia sa a pridávajú sa 
k apoštolom. Takto vzniká prvé 
spoločenstvo kresťanov – Cirkev, ktorá 
sa stane všeobecnou – katolíckou, a to 
znamená Cirkvou celého sveta, vierou 

všetkých ľudí ,  spoločenstvom  
vykúpených. 
 Až po zoslaní Ducha Svätého, 
v jeho moci, sa apoštoli už viac neboja, 
nemajú strach vydávať svedectvo a pre 

Ježiša položiť svoj život. Do príchodu 
Ducha Svätého boli v strachu, bez sily, 
zatvorení v sebe, bez života. Počúvnime 
Máriin hlas, aby moc a sila Ducha 
Svätého oživili našu vieru a darovali 

nám život v hojnosti.  
   
 Modlitba: 
 
 Panna Mária, Nevesta Ducha 
Svätého, naša matka, modli sa s nami 
i za nás tak, ako si sa modlila 
s apoštolmi, vytrvalo a jednomyseľne, 
až do okamihu, kým Boh neodpovedal 
na vaše modlitby. Ďakujeme ti, že nás 
povzbudzuješ, aby sme sa nikdy nev-
zdali. Ďakujeme ti, že sa nás nevzdáš, 
ale nás deň čo deň povzbudzuješ 
k viere v Boha, od ktorého pochádza 
všetko dobro.  
 Príď, Duchu Svätý, do našich 
miest, dedín, do našich domovov, do 
našich rodín, do našich pohľadov, do 
našich sŕdc. Príď, Duchu Stvoriteľ, urob 
si príbytok v našom svete, v našich 
srdciach. Nauč nás pochopiť, že Boh je 
naše všetko, naše šťastie a radosť, že 
len v ňom je naša súčasnosť 
i budúcnosť, naša večnosť. Príď k nám 
a premeň nás, obráť nás, spas nás, 
zmier nás, posväť nás. Nauč nás byť 
úplne Kristovými, úplne tvojimi, úplne 
Božími, o to ťa prosíme na príhovor 
a prostredníctvo, pod vedením 
a ochranou Nepoškvrnenej Panny, tvo-
jej prečistej Nevesty, Ježišovej a našej 
Matky Márie, Kráľovnej pokoja! AMEN.   

 
(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

  

 Tam, kde je Mária, je aj Duch 
Svätý. Ona je Nevestou Ducha 

Svätého. Mocou Ducha Svätého 
počala Ježiša. Spolu s apoštolmi ča-
kala na Ježišovo prisľúbenie, Ducha 
Svätého. Preto nám svetlo Ducha 
Svätého môže pomôcť spoznať      

Máriine posolstvá, ktoré prichádzajú 
z neba a uviesť ich do života. Preto 
nám aj v posolstve na výročie zjavení 
25. júna 2002 hovorí: „Drahé deti! 
Dnes sa modlím za vás a s vami, aby 
vám Duch Svätý pomohol a zväčšil 
vašu vieru, aby ste ešte viac prijali 
posolstvá, ktoré vám tu dávam na 
tomto svätom mieste.“ 
 Vieme, že Cirkev vznikla na 

Turíce. Predtým existovala len skupi-
na vystrašených a úplne stratených 
učeníkov, apoštolov. Zavreli sa 
v jednom dome v Jeruzaleme, modlili 
sa a na Ježišov príkaz čakali na 

prisľúbenie – nejakú tajomnú silu, 

ktorá ich pohne, povedie a oživí. 
Zrazu nastal šum, z neba zostúpila 
na všetkých prítomných zázračná 

moc v podobe horiacich jazykov, a tak 
ich vnútorne premenila, že sa      
nemohli spoznať. Vystrašení ľudia  
otvárajú dvere, vychádzajú do ulíc 
a hlásajú. Ľudia sa prekvapene pýta-

jú: „Kto sú títo? Čo to hlásajú, akí sú 
odvážni a k tomu ešte hovoria našimi 
jazykmi. To je nemožné.“ Bol to deň, 
keď si všetci ľudia na zemi rozumeli, 
deň prvých Spojených národov. Ako 
počúvali, pochopili, že hovoria o viere 

v Ježiša Krista, Spasiteľa všetkých ľu-

 
Príď, Duchu Stvoriteľ, urob si  

príbytok v našom svete, v našich 

srdciach. Nauč nás pochopiť,  

že Boh je naše všetko, naše  

šťastie a radosť... 
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ria, a aká je jej úloha. Jej jedinou 
úlohou je priviesť nás do neba.  

Dnes nám hovorí: „Otvorte svoje 
srdce a čítajte Sväté písmo, aby ste 
skrze svedectvá boli i vy bližšie k Bo-
hu.“ Sú dve posolstvá, ktoré nás po-

zýva žiť každý deň a to je modliť sa 
ruženec a čítať Sväté písmo. 

Sväté písmo v Máriinej škole nie 
je informácia. Čítaním Svätého písma 
sa posilňuje naša viera, spoznávame 
Ježiša. Pred jeho čítaním sa s ňou po-

modlime a prosme Ducha Svätého 
o pomoc, aby sa v nás slovo stalo ži-
votom. Mária nám opakuje volanie 
nebeského Otca: „Toto je môj milova-
ný Syn jeho počúvajte.“ 

Započúvajme sa, čo nám hovorí  
o Božom slove vo svojich posolstvách: 
„Znovu prichádzam, aby som vám ho-
vorila o slovách môjho Syna a o jeho 

Duch Svätý + Panna Mária = zá-
zraky. Mária sa v pokore srdca odo-

vzdala pôsobeniu Ducha Svätého a stal 
sa zázrak nad všetky zázraky - na svet 
prišiel Boží syn. Od tej chvíle je na zemi 
všetko iné. Prišla k nám spása. Tajom-
né  pôsobenie  Ducha Svätého 

v modlitbe s Pannou Máriou pokračuje 
v spolupráci s nami a spôsobuje zázra-
ky. Ako o tom píše i svätý L.M.G.   
Montfortský: 

„Mária spolu s Duchom Svätým 

vytvorila to najväčšie, čo kedy bolo a čo 
kedy bude – Bohočloveka; a následne 
vytvorí veľké veci v posledných časoch. 
Jej Boh zveril formáciu a výchovu veľ-
kých svätcov, ktorí budú žiť pri konci 

sveta; lebo len táto výnimočná a zá-
zračná Panna môže vytvoriť v spojení s 
Duchom Svätým neobyčajné a zázračné 
veci. Keď ju Duch Svätý, jej Ženích,  
nájde v duši veriaceho, ponáhľa sa tam 
vstúpiť a vlieva sa do nej v takej miere, 

v akej táto duša dala priestor jeho Ne-
veste.“ 

Na inom mieste hovorí, že Duch 
Svätý nemôže konať veľa zázrakov prá-
ve preto, že veľa duší nevie, kto je Má-
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 03.02.2018. 
 

V tento mesiac sa budeme modliť 

 

za vytrvalosť v modlitbe a za milosť skúsenosti  

Ducha Svätého vo svojom živote 

láske. Mám nádej, že ma prijmete srd-
com, pretože slová môjho Syna a jeho 
láska sú jediným svetlom a nádejou v 
t m e  s ú č a s n e j  d o b y .  T o 
je jediná pravda a vy, ktorí ju prijmete 
a budete žiť, budete mať čisté a pokor-
né srdcia; 

Iba skrze vieru Božie slovo bude 
svetlom v tejto tme, ktorá vás chce ob-
klopiť. Nebojte sa, ja som s va-
mi; Potrebujem pokorných apoštolov, 
ktorí s otvoreným srdcom príjmu Bo-
žie slovo a pomôžu druhým, aby cez 
Božie slovo pochopili zmysel svojho 
života; Chcem vám pripomenúť slová 
môjho Syna. Ohlasoval slová spásy 
pre celý svet, slová lásky pre všet-
kých, lásky, ktorú dokázal svojou 
obetou. Ale aj dnes ho mnohé moje de-
ti nepoznajú, nechcú ho spoznať, sú 
ľahostajní. Kvôli ich ľahostajnosti moje 
srdce bolestne trpí. Môj Syn bol vždy v 

Otcovi. Rodiac sa na zemi priniesol Bo-
žie a odo mňa prijal ľudské. S ním pri-
šlo medzi nás slovo. S ním prišlo svet-
lo sveta, ktoré preniká do sŕdc, osve-
cuje ich a napĺňa láskou a útechou.“ 

Nemôžeme žiť bez Božieho slova. 
Bez neho sme mŕtvi a je tma. Berúc 

do rúk Bibliu každý deň, sa stávame 
múdrym človekom, ktorému hovorí 
Boh a ukazuje cestu. Keď začneme žiť 
Božím slovom, odohráva sa konkrét-
ne obrátenie, vždy nový začiatok a 

rozhodnutie pre svätosť. 
Poslúchnime nebeskú Matku, 

odovzdajme sa v modlitbe s ňou pôso-
beniu Ducha Svätého, čítajúc Sväté 
písmo každý deň. 

 

  
 Modlitba: 

 

 Príď, Duchu Svätý, na mocný prí-

hovor Nepoškvrneného Srdca Panny 

Márie tvojej milovanej nevesty. Pomá-

haj nám modliť sa, otvoriť srdce, ne-

chať sa tebou premeniť. Obráť nás, 

uzdrav, osloboď, ty, ktorý všetko činíš 

nové. Oduševni nás pre svätosť, pre 

veľké veci, pre nebo. Amen. 
 

 

(Terézia Gažiová) 

 

Keď začneme žiť Božím  

slovom, odohráva sa  

konkrétne obrátenie,  

vždy nový začiatok  

a rozhodnutie pre svätosť... 
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„Svet je v okamihu pokušenia, 
pretože zabudol na Boha a opustil 

ho. Preto vy, deti moje, buďte tí, 

ktorí hľadajú a nadovšetko milujú 
Boha. Som s vami a vediem vás 

k môjmu Synovi, ale vy musíte po-
vedať svoje ÁNO v slobode Božích 

detí.“ (25.08.2015) 
 

 
„Ako matka si prajem,  

aby ste sa skrze lásku 

k nebeskému Otcovi povzniesli  
nad márnosťou tohto sveta 

a pomohli druhým, aby  
postupne spoznali nebeského  

Otca a priblížili sa 
k nemu.“ (02.11.2013) 

 
 

 

 

„Pozývam vás, aby ste sa znovu 

rozhodli milovať Boha nadovšetko. 
V tomto čase, keď sa pre konzumný 

spôsob života zabúda, čo znamená 
milovať a vážiť si pravé hodnoty, 

opäť vás pozýva, deti moje, aby  
ste vo svojom živote dali  

Boha na prvé miesto.“ 
(25.03.1996) 

 

„Dnes vás pozývam, aby  
ste sa znovu rozhodli pre Boha 

a aby ste si pred všetkým 
a nadovšetko vybrali Boha,  

aby mohol konať vo vašom  
živote zázraky a aby  

každý deň bol váš život  
s ním radosťou.“ (25.01.1990) 
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Pôst je ustanovený na to, 

aby veriacich pripravil na 
slávenie tajomstva Ježišovej 
smrti a jeho zmŕtvychvstania. 
Kristus je našim príkladom 

a našim sprievodcom pôstnym 
obdobím, pretože po krste sa 
utiahol na púšť a ostal tam 

štyridsať dní.  
Číslo štyridsať má svoju 

symboliku. Najlepšie vyjadril je-

ho význam sv. Augustín.  
Spomeňme si, že samotný 

Starý zákon sa skladá 
z niekoľkých epizód, v ktorých 

je číslo 40 výnimočné: potopa 
trvala 40 dní; Izraelčania 40 dní 
kráčali púšťou; 40 dní potre-

bovali Ninivčania na svoje 
obrátenie, atď.. Avšak existujú 
dve najvýznamnejšie udalosti, 

ktoré liturgia priamo spája 
s pobytom na púšti. Je to     
Mojžišovo prebývanie na hore 
Sinaj 40 dní a 40 nocí 

a putovanie proroka Eliáša 40 
dní a 40 nocí predtým, ako 
vyšiel na horu Horeb.  

Z týchto dvoch rôznych 
udalostí podľa sv. Augustína 
vyplýva, že číslo 40 je Bohom 

stanovený počet dní, počas 
ktorých sa ľudia pripravujú 
k veľkým dielam, ktoré sa tu na 
zemi uskutočňujú v boji a úsilí.  

 
 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

BLÍŽI SA OBDOBIE  

VEĽKÉHO PÔSTU... 



8  

8  

F
o
to

: 
a
rc

h
ív

 S
M

 

 V tradícii prvotnej Cirkvi (aj dnes 
sa dá sledovať v  cirkevných 
spoločenstvách na Východe, ktoré sú 

zemepisnou polohou bližšie k počiat-
kom Cirkvi) je viditeľný duch, ktorý 
vládol spočiatku. Tento spôsob prípra-
vy môžeme nájsť aj v praxi Pra-
voslávnej cirkvi. Tí, čo sa pripravujú 

na prijímanie, celý týždeň sa postia. 

A pôst je stále prísnejší, čím viac sa 
približuje deň prijímania. Avšak pra-
voslávni veriaci veľmi zriedka 

pristupujú k prijímaniu. 
 Netreba zabudnúť, že nie vždy bo-
lo dovolené prijímať každý deň. Podľa 
cirkevných prikázaní veriaci sa mali 
raz v roku vyspovedať a na Veľkú noc 

prijímať. Keď sa zaviedla možnosť 

 

POSTITE SA SRDCOM 

Pôst a Eucharistia  

 Hoci Ježiš ustanovil Eucharistiu po sviatočnej veľkonočnej večeri, a teda po 
večeri dal prvý raz apoštolom svoje telo za jedlo a svoju krv za nápoj, od počiatku 

Cirkvi sa veriaci pripravovali na stretnutie s Kristom v Eucharistii tzv. eucharis-
tickým pôstom. 



9  

9  

Foto: archív SM 

častejšieho sv. prijímania, bolo pravid-
lom, že od polnoci do okamihu 

prijímania sa nesmela ani piť voda. 
Dovolené bolo užiť len lieky. Po obnove 
liturgie, ktorá sa začala za pápeža Pia 
XII., dovolilo sa sláviť sv. omšu 
popoludní, a tak eucharistický pôst sa 

z praktických dôvodov skrátil na tri 
hodiny. Po II. vatikánskom koncile sa 
eucharistický pôst skrátil na jednu 
hodinu pred prijímaním. Tým prak-
ticky zanikla príprava na Eucharistiu 

pôstom.  
 Iste nie je problém v tom, že sa 
eucharistický pôst skrátil, ale v tom, 
že nie je primeraná príprava na 
stretnutie s Kristom v Eucharistii. 

Vzniká ozajstné nebezpečenstvo, že sa 
stratí hlboká úcta voči Kristovi prítom-
nému v Eucharistii, a potom aj 
správne rozlíšenie obyčajného 
a eucharistického chleba. Keď sv. 
Pavol píše o eucharistickej oslave 

spoločenstva v Korinte, medzi iným 
píše: 
    „Nech teda človek skúma sám se-
ba, a tak je z toho chleba a pije 
z kalicha. Lebo kto je a pije, 

a nerozoznáva telo, ten si je a pije 
odsúdenie.“ (1 Kor 11, 28-29) 
 Som presvedčený, že práve       
eucharistický pôst bol bránou, ktorou 
sa s hlbokou úctou vchádzalo do ta-

jomstva Kristove j prítomnost i 
a rozlišoval sa obyčajný chlieb od Kris-
tovho tela.  
 Aké dôležité bolo pre prvoprijíma-
júce deti očakávanie stretnutia 

s Kristom, na ktoré sa pripravovali 
prísnym pôstom od polnoci do chvíle 
prijímania! Tým pôstom sa uvádzala 
duša ver iaceho do ta jomne j 
a nádhernej Kristovej prítomnosti 
a ľahšie sa vyhlo nebezpečenstvu pov-

rchného stretnutia s eucharistickým 
Kristom. A keď veriaci začne stretávať 
Krista v Eucharistii bez náležitej 
prípravy, potom stráca správny vzťah 
medzi Kristom, ktorý zostal so svojím 

ľudom v chlebe, a človekom, ktorý 
prijíma. 

 Keď nás Panna Mária pozýva na 
dvojdňový pôst, a to v stredu a piatok, 

svojím spôsobom nás pozýva, aby sme 
sa pripravovali  na stretnutie 
s eucharistickým Kristom. Štvrtok bol 
vždy dňom Eucharistie a kňazstva. 
P r e t o  j e  p ô s t  v  s t r e d u 

z eucharistického hľadiska prípravou 
na štvrtok, deň Eucharistie, a v piatok 
poďakovaním za  Euchar ist iu 
a  prosbou ,  aby  sme  mohl i 
s eucharistickým Kristom zostať celý 

život. 
 Keď sa človek dôstojne pripravuje 
na stretnutie s Kristom na eucharis-
tickej hostine, chystá sa na večnú 
hostinu v nebi. Eucharistia je osobitná 

príprava a predčasná večná hostina 
v Božom kráľovstve. 
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BÝVALÝ VOJAK SA UZDRAVIL VĎAKA MÁRII,  

RUŽENCU A MEDŽUGORIU 

myšlienkou bolo – dobrý na obesenie; 
balkón – dobrý na vyskočenie z neho. 
Bál sa samoty, bál sa väčšej skupiny 
ľudí, jedným slovom bál sa všetkého. 
Nemohla som pochopiť túto chorobu. 
Nechápala som, že osoba, ktorá má 
všetky končatiny, všetky orgány zdra-
vé, môže byť chorá. Celé dni prespal 
a vstával len kvôli jedlu. Počas dňa 
som z neho nemohla vytiahnuť ani 
slovo, nesmela som ho nechať sa-
mého, ani ho nikde vziať so sebou. 
Všetci priatelia nás opustili. Ostali 
sme vydaní napospas sami sebe. 
Jedným slovom PEKLO na zemi. Le-
kári mi povedali, že celý život bude na 
liekoch, pretože tá choroba je nevy-
liečiteľná a keď si s ním nebudem dať 
vedieť rady, vezmú ho do zariadenia 
pre takéto choroby.  
 Pri jednej príležitosti uvidel 
plagát s pozvaním do Medžugoria 
a rozhodol sa tam ísť hľadať pomoc. 
Nevedel sa modliť, a ani nebol 
schopný. Keď prišli do Medžugoria, 
pred sochu Panny Márie, zachvátil ho 

 Volám sa Antonija a môj muž je 
Mateo. Počas Vlasteneckej vojny sme 
obaja bránili chorvátsky národ. 
V roku 1994 môj muž ťažko ochorel, 
diagnostikovali mu schizofréniu, 
schizoafektívnu poruchu, psychózu 
a PTSD (posttraumatická stresová 
porucha) – ťažkú formu.  
 Poča s  dv och  r okov  bo l 
niekoľkokrát hospitalizovaný na   
psychiatrii, niekoľkokrát mu menili 
liečbu, ale bez nejakého väčšieho 
úspechu. Bolo mu hrozne, ale rodine 
oveľa horšie. Bral sedem – osem 
tabliet trikrát denne, stále mal 
násilné, samovražedné myšlienky, nič 
pozitívne. Keď uvidel strom, prvou 

 

 

Žiadna choroba nie je  

silnejšia ako Boh, a preto  

mu patrí nesmierna  

vďaka a sláva!  
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Foto: archív SM 

kŕčovitý plač, ktorý nemohol 
kontrolovať. Všetka úzkosť, bolesť, 
smútok  a  s trach spoč inu l i 
v Máriiných rukách. V Medžugorí sa 
už potom nič výnimočné neudialo, 
bola to „obyčajná“ púť. Na spiatočnej 
ceste domov sa ženy modlili ruženec 
a aj on pocítil túžbu modliť sa, aj keď 
sa ho nevedel modliť, 
len preberal zrnká 
a tváril sa, že sa modlí.  
 Keď sa vrátil do-
mov, poprosil ma, aby 
som ho naučila modliť 
sa ruženec. Keďže som 
však bola už úplne 
f r u s t r ovaná  j e h o 
stavom, len som mu 
hrubo odsekla - že 
nebudem starého štyridsaťročného 
koňa učiť modliť sa. A dala som mu 
brožúrku s návodom ako sa modliť 
ruženec. Nechala som ho na milosť i 
nemilosť chorobe, pretože som mala 
naozaj dosť aj jeho i jeho choroby. A 
okrem toho všetkého som sa starala 
aj o dve malé deti. Vzal brožúrku a od 
toho dňa sa každý deň modlí aspoň 
jeden ruženec. Odvtedy nevzal ani 

jednu tabletku. Úplne sa uzdravil 
vďaka Panne Márii a modlitbe ružen-
ca.  
 Dnes je z neho úplne iná osoba –  
je spoločenský, získali sme nových 
priateľov vo viere, je členom modlit-
bovej skupiny, dokonca je jedným 
z vedúcich. Stal sa z neho starostlivý 

otec a muž. Jedným 
slovom, je z neho 
príjemný človek.  
 An i  le károv i 
n e c h c e l  k l a ma ť 
a povedal mu, že sa 
u z d r a v i l  v ď a k a 
M e d ž u g o r i u 
a modlitbe ruženca. 
Jeho nálezy sú úplne 
v poriadku, dokonca 

mu lekárska komisia odňala status 
„vojnový invalid“. Nech je všetko na 
Božiu a Máriinu slávu a nám na 
úžitok. Žiadna choroba nie je silnejšia 
ako Boh, a preto mu patrí nesmierna 
vďaka a sláva!  
 Zbohom, a všetkým prajem Božie 
požehnanie! 

Antonija, Chorvátsko 
Zdroj: putevimilosti.com 

 

...od toho dňa sa  

každý deň modlí  

aspoň jeden ruženec. 

Odvtedy nevzal  

ani jednu tabletku... 
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MEDŽUGORIE 2018 
 

DUCHOVNÉ OBNOVY 
 

 

 

   Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné duchovné ob-

novy, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2018.  

 

 

26.02. – 2.03.2018 25. Medzinárodná duchovná obnova pre organi-

zátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských 

modlitbových a humanitárnych skupín 

  9. – 12.05.2018  6. Medzinárodná duchovná obnova za život  

  2. – 7.07.2018  23. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov  

  7. – 10.11.2018  19. Medzinárodná duchovná obnova pre     

manželské páry   

 

 

 

 

 

 

seminár pôstu, modlitby a mlčania 

 

23.  – 28. 09. 2018.   

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!  
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Modlitbové skupiny SM 

„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) 

 

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.  

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.  

 

• 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. 

   Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá 

      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. 

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

INTERNETOVÉ STRÁNKY O MEDŽUGORÍ 

SLOVENSKY:

ČESKY: 

 
RUSKY:  

 
UKRAJINSKY:  

 

LOTYŠSKY: 

 

LITOVSKY: 

 
ANGLICKY

NEMECKY: 

 

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 

 

http://www.svetlomariino.com/

