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„Drahé deti! V tomto nepokojnom čase vás pozývam,  

aby ste mali viac dôvery v Boha, ktorý je váš Otec  

na nebesiach a ktorý ma poslal, aby som vás viedla  

k nemu. Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám  

chce darovať a v tichosti srdca sa klaňajte môjmu  

Synovi Ježišovi, ktorý dal svoj život, aby ste vy žili  

vo večnosti, kam vás chce priviesť. Nech vaša nádej  

bude radosťou stretnutia sa s Najvyšším  

v každodennom živote. Preto vás pozývam:  

nezanedbajte modlitbu, pretože modlitba robí zázraky. 

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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 Panna Mária nám vo svojich po-
solstvách hovorila o Bohu, ktorý je 

Otec a pozýva nás otvoriť svoje srdcia, 
k  d ô v e r e 
a odovzdanosti jeho 
vôli. Toľkokrát nám 
povedala, ako jej Boh 

dovolil byť tak dlho 
s nami. Všetko je od 
Boha. Všetko sa deje 
podľa jeho svätej vôli. 
Aj zjavenia Panny Má-

rie sú v Božom pláne. 
Ako píše sv. Pavol: „My 
máme iba jedného Boha, Otca, od kto-
rého je všetko...“ (1Kor 8,6). Všetko 

svojím a rôznym spôsobom pramení 

z Boha Otca.  
 Panna Mária nás vo svojom po-
solstve pozýva k dôvere v Boha Otca. 
Na prijatie viery, teda Božieho otcov-

stva potrebujeme svetlo Ducha Sväté-
ho a lásku. V byzantskom obrade 

pred modlitbou Verím v Boha, diakon 
pripomenie veriacim:  
 „Milujme sa na-
vzájom, aby sme jed-
nomyseľne mohli vy-
znať: Verím v Boha 
Otca všemohúceho.“ 
 Evanjelia takmer 
na každej strane zdô-
razňujú potrebu vie-

ry, aby sme sa priblí-
žili k Bohu. Spása 

spočíva v poznaní Boha a bez viery je 
nedostupný.  
 Klasickým príkladom nekonečnej 

dôvery v Boha je Abrahám. Bol pri-
pravený nielen prijať ako pravdu všet-
ko, čo mu Boh povedal, ale v tom is-
tom okamihu to aj vykonať. Viera ta-

 

DÔVERA V BOHA OTCA 

 
Na prijatie viery, teda  

Božieho otcovstva  

potrebujeme svetlo  

Ducha Svätého a lásku... 
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kéhoto človeka sa páči Bohu. Ten, kto 
sa chce priblížiť Bohu, musí mať 

v neho dôveru.  
 V Novom zákone nachádzame 
Máriinu vieru. Ona je „blahoslavená 
tá, ktorá uverila“ (Lk 1,45).  

 Ani Márii nebolo ľahko. Cez ar-
chanjela jej je prisľúbené, že sa stane 
matkou Spasiteľa. A aj Ježišovo naro-
denie bolo sprevádzané spevom anje-
lov a uctili si ho mudrci z východu. 
Ale potom nastali dlhé roky každo-

denného života v Nazarete, bez zázra-
kov, zjavení a výnimočných Božích 
znakov. Mária všetko žila nie 
v nazeraní, ale vo viere. Nakoniec sa 
Ježišovo poslanie ako Mesiáša zavŕši-

lo na potupnom kríži. Niektorí cirkev-
ní otcovia hovoria, že na Kalvárii pod 
krížom Mária bola pokúšaná pochyb-
nosťami. Ale práve na Kalvárii sa na-
učila posledný stupeň múdrosti, 

múdrosť kríža. Vytrvala vo viere do-
konca aj pri konfrontácii so smrťou 
a zdanlivou opustenosťou zo strany 
Boha.  
 Mária má odvahu pozvať nás 

k dôvere v Boha Otca, pretože ona 
prešla cestu viery tak podobnú našej 
ceste. Ona verila a nedala sa oklamať. 
Neprišla nás klamať, ale viesť cestou, 
ktorá vedie k životu.  
 Počúvnime matkin hlas a odpo-

vedzme na jej pozvanie k modlitbe, 
skrze ktorú Boh aj dnes môže a chce 
konať zázraky v našom živote.  
 
  

 Мodlitba: 

 

 Panna Mária, ty, ktorá si dcérou 

nebeského Otca, matkou nášho Pána 

a nevestou Ducha Svätého veď nás Bo-

žími cestami.  

 Prosíme ťa, pohliadni na nás, pri-

hováraj sa za nás, pritiahni nás k sebe, 

aby sme aj my sami mohli zakúsiť 

a stretnúť živého Boha, ku ktorému nás 

vedieš. Vráť nás zo všetkých našich ne-

bezpečných a nesprávnych ciest na ces-

tu, ktorá vedie k Bohu, prameňu života.  

 Ty, ktorá si sama prešla touto sl-

zavou dolinou, neopusť svoje deti, ktoré 

k tebe volajú vo svojich modlitbách. Te-

be odovzdávame všetkých, ktorí idú ne-

správnymi cestami, všetkých, ktorí sa 

nachádzajú v tme a otroctve hriechu. 

  Ty, matka Mária, ktorá nikdy neo-

púšťaš svoje deti, ktorá máš s nami tr-

pezlivosť po všetky tie roky, modli sa 

s nami a pros svojho Syna za nás, aby 

sme sa mohli otvoriť pre novosť božské-

ho života, ktorý nám daruje. Amen.  

 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 
 

 

Počúvnime matkin hlas a odpovedzme na jej pozvanie 

k modlitbe, skrze ktorú Boh aj dnes môže  

a chce konať zázraky v našom živote... 
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MAJTE VIAC DÔVERY V BOHA 

 Byť v nepokoji znamená byť bez Ježiša. Nepokojný čas, o ktorom hovorí Mária je 
preto, lebo sme sa vzdialili od neho. Svetom vládne strach a neistota. Pozorujúc ľudí, 
načúvajúc rôzne životné príbehy, môžeme povedať, že veľa ľudí má strach. Mnohí ma-
jú strach zo všetkého a zo všetkých. Hľadáme pokoj rôznymi spôsobmi a ten nám ne-
môže dať nikto a nič, iba Boh. 
 Hovorí sa: „Strach zaklopal na dvere, otvorila viera a nikoho tam nebolo.“ Inými 
slovami, čím viac dôvery budeme mať v Boha, tým rýchlejšie sa strach vytratí a zavlád-
ne v nás Boží pokoj.  
 Pán nás nenecháva v našej voľbe nepokoja samotných, miluje nás a chce nás za-
chrániť. Posiela k nám Máriu. Od začiatku svojich zjavení v Medžugorí hovorí: „Prišla 
som, aby som vám povedala, že Boh existuje!“ Táto jednoduchá veta rozháňa nepokoj. 
 Započúvajme sa do jej posolstiev, v ktorých nám hovorí o sile viery. „Keď sa na ze-
mi vytráca láska, keď sa nenachádza cesta spásy, ja, Matka, prichádzam, aby som 
vám pomohla, aby ste spoznali pravú vieru – živú a hlbokú...“ „Znovu vás pozývam k 
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ZAČNITE NOVÝ ŽIVOT  

viere. Moje materinské srdce túži po 
tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby 
mu mohlo povedať: „Ver!“ Deti mo-
je, viera je to jediné, čo vám v život-
ných skúškach dá silu. Ona vám ob-
noví dušu a otvorí cesty nádeje…“ „Ja 
som s vami, pretože vám chcem po-
môcť, aby ste vy mohli pomáhať svo-
jim blížnym v odkrývaní viery, jedinej 
životnej radosti a šťastia…“ „Modlite 
sa, lebo cez modlitbu rastie va-
ša viera a rodí sa láska, s ktorou ani 
kríž nie je neznesiteľný, pretože ho ne-
nesiete sami...“ „Viera sa stane mocná 
a celým srdcom budete môcť povedať: 
,Boh môj, moje všetko.‘ Pochopíte, deti 
moje, že tu na zemi je všetko pominu-
teľné.“ „Deti moje, vo svojom pozem-
skom živote nasledujte môj príklad. 
Môj život bol bolesť, mlčanie a ne-
smierna viera a dôvera v nebeského 
Otca. Nič nie je náhodné – ani bolesť, 
ani radosť, ani utrpenie, ani lás-
ka. Všetko sú to milosti, ktoré vám 
udeľuje môj Syn a ktoré vás vedú do 
večného života.“ 
 Panna Mária sa zjavuje v rozho-
dujúcich, prelomových chvíľach dejín 
ľudstva, prichádza, aby nám pomohla 
veriť. Keď sa vizionári v Medžugorí na 
začiatku zjavení pýtali Panny Márie, 
čo od nich očakáva a či budú schopní 
uskutočniť to, k čomu ich pozýva od-
povedala—pevnú vieru a aby pomáhali 
druhým veriť. Keď hovorí o tom, prečo 
si vybrala farnosť Medžugorie, odpove-
dá: „Pretože som tu našla pevnú vieru, 
prajem si, aby ste pomáhali druhým 
veriť.“ Dnes sme to my, milióny pútni-
kov z celého sveta, ktorým odpovedá 
to isté: „Pozývam vás, aby ste mali 
pevnú vieru.“ 
 Vstúpiť do jej školy a nechať sa 
ňou viesť k pevnej viere, znamená žiť 
jej posolstvá. V poslednom nás pozýva: 
„Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám 
chce Boh darovať a v tichosti srdca sa 
klaňajte môjmu Synovi Ježišovi, ktorý 
dal svoj život, aby ste vy žili vo večnos-
ti, kam vás chce priviesť.“ Srdce otvá-
rame tomu, koho máme radi. Preto 
jedným z najdôležitejších posolstiev 

Panny Márie je modliť sa za skúsenosť 
Božej lásky. My si vyberáme komu a 
nakoľko sa otvoríme. Skúsenosť Božej 
lásky a viera sa rodia a rastú na kole-
nách. Modliť sa a veriť sú dve veci, 
ktoré patria spolu.  
 Čím viac sa modlíme srdcom, tým 
viac Bohu veríme. On nás nikdy ne-
sklame. Niekedy skúša našu vieru ako 
Abraháma, ako Máriu, ako Ježiša a po 
ňom i nás jeho učeníkov. Ale nikdy  
nás neopustí.  
 Modlitba a denné rozjímanie Svä-
tého písma posilňujú našu vieru.  
 Modlitba v tichosti srdca je tajný 
kľúč pre stretnutie sa s ním. Je rozdiel 
modliť sa k Bohu a modliť sa v Bohu. 
Hovorí sa: S kým si, taký si; povedz 
mi, kto je tvoj priateľ a ja ti poviem, 
kto si. V modlitbe sa odohráva naša 
premena. 
 Pokoj je Boh so všetkými svojimi 
darmi a milosťami. Ak sme s ním, má-
me všetko. Byť s ním, znamená stretať 
sa s ním v povinnostiach a udalos-
tiach všedných dní. Tak ako Ježiš: 
„Mám byť tam, kde ide o môjho Ot-
ca“(Lk 2, 49). A to nás môže najlepšie 
naučiť Mária. Nasledovať jej príklad a 
modliť sa s ňou znamená odovzdať sa 
Bohu bez výhrad, kráčať životom a 
jednoducho konať dobro, vytrvať vo 
viere, nádeji a láske do konca.  
 

 Мodlitba: 

 
 Mária, ty si blahoslavená, ktorá 
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. 
Pomôž nám otvoriť svoje srdcia Ježišo-
vi. Uč nás modliť sa a dôverovať mu 
viac. Pomôž nám odovzdávať svoj život 
do Božích rúk a vedieť, že tak sme v 
bezpečí. Tebe matka, zverujeme tých, 
ktorí žijú v strachu a nepokoji, lebo ešte 
nespoznali Božiu lásku. Modliť sa s te-
bou znamená uveriť, že modlitba koná 
zázraky. S tebou prosíme o to, čo sa 
nám zdá nemožné ľudsky zmeniť. 
Amen.  
 

(Terézia Gažiová) 
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DÔVERUJTE VIAC 

„Modlite sa a uvedomte si, že  
bez Boha ste prach. Preto obráťte 

svoje mysle i srdcia k Bohu  
a modlitbe. Dôverujte jeho láske.“  

(25.05.2014 ) 

„Deti moje, modlite sa za silu  
viery, dôverujte nebeskému Otcovi  

a nebojte sa.“ 
(18.03.2018) 

„Dôverujte môjmu Synovi, pretože on pre 
vás urobí i to, o čo by ste nevedeli ani len 

prosiť. Vy, deti moje, vy by ste sa mali  
starať iba o svoju dušu, pretože ona je  

to jediné, čo vám na tejto zemi patrí.“  
(02.07.2016) 

 
 

„Nech z vášho srdca na vaše pery 
vždy vychádza: ‚Nech sa stane tvoja 

vôľa!‛ Preto dôverujte a modlite sa.“ 
(02.03.2014) 

 

„Počúvajte, pretože chcem k vám hovoriť  
a pozvať vás, aby ste mali viac viery 

a dôvery v Boha, ktorý vás nekonečne  
miluje. Deti moje, neviete žiť v Božej milosti, 

preto vás všetkých znovu pozývam,  
aby ste nosili vo svojich srdciach  

a myšlienkach Božie slovo.“ 

                                     (25.08.1996) 
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NAŠE SPOLOČNÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE SA USKUTOČNÍ  

V SOBOTU, 02.06.2018. 
 

V TENTO MESIAC SA BUDEME MODLIŤ ZA 

UZDRAVENIE VIERY V BOHA OTCA 
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NOVÉNA K 37. VÝROČIU ZJAVENÍ  

PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ 

Drahí priatelia, pozývame vás k spoločnej modlitbe novény  

k Panne Márii ako poďakovanie za všetky milosti,  

ktoré sme prijali prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším.  
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Novénu sa začíname modliť spoločne s farnosťou Medžugorie  

15. júna 2018.  

 

 

Počas novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí,  

vystupovať každý deň na Podbrdo a takto sa  

v modlitbe spájať spolu s vami.  

 

 

Novéna pozostáva z modlitby ruženca, a to na tieto úmysly: 

1.deň,15.06. -  modlime sa za vizionárov; 

2.deň, 16.06. - modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie; 

3.deň , 17.06. - modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie; 

4. deň,18.06. - modlime sa za zodpovedných v Cirkvi; 

5.deň, 19.06. - modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí; 

6.deň, 20.06.- modlime sa za všetkých pútnikov,  

 ktorí prídu do Medžugoria; 

7.deň, 21.06. - modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov,  

  ktoré má Boh prostredníctvom Medžugoria; 

8.deň, 22.06. - modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá  

  vo svete, ktoré sú spojené s Medžugorím; 

9.deň, 23.06. - modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja. 
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 Treba v každom prípade spo-
menúť aj apoštolskú konštitúciu 
„Paenitemini“ o pôste a pokání, 
ktorú vydal pápež Pavol VI. Na sa-
mom začiatku dokumentu pápež vy-
svetľuje, prečo ho vydáva. 
 Je zvlášť potrebné poučiť 
o pokání všetkých, ktorí majú nábo-
ženský cit. Poučenie sa týka obsahu 
aj Božieho príkazu, aby sa činilo po-
kánie. Cirkev obsahuje v sebe ľudské 
i božské, viditeľné i neviditeľné, do-
časné i stále. Sám Ježiš spojil hlása-
nie evanjelia s pokáním. Začínal svo-
je kázne výzvou na pokánie 
a obrátenie na vieru evanjelia, ra-
dostnej zvesti. Ján Krstiteľ sa pripra-
voval na svoju úlohu prísnym po-
káním, pôstom a odriekaním (porov. 
Mk 1, 1 a n.). Aj Ježišov príchod sv. 
Pavol vidí ako vzdávanie sa, zriekanie 
sa božskej prirodzenosti, teda rov-

nosti s Bohom, Ježiš sa stáva sluhom 
podobným ľuďom (porov. Fil 2, 6). 
Kresťan je pozvaný, aby       spolupra-
coval na Kristovej úlohe, preto musí 
vziať na seba všetko, čo Ježiš sám ro-
bil, postil sa a odriekal sa aj všetko to, 
čo učil. V tomto svetle treba vidieť aj 
Kristovo umučenie a smrť na kríži.  
 Preto hoci je Cirkev svätá, bez 
poškvrny a vrásky, tvoria ju hriešni 
ľudia. Preto neprestajne vyzýva na ob-
rátenie, na pokánie a pôst. 
K bytostnej úlohe Cirkvi učiteľky pre-
to patrí aj hlásanie pokánia 
a poúčanie ľudí, ako sa oslobodiť od 
materiálnych vecí, aby sa na pozem-
skom putovaní do nebeskej vlasti ne-
zastavili a neuzavreli sa pred Božím 
pôsobením a pred spoluprácou 
s Bohom.  
 Pokánie treba konať pre vnútor-
nú očistu a odpustenie hriechov 
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ktorý sám seba 
„zbavil Božej priro-
dzenosti“, aby sa tak 
ľahšie a účinnejšie 
dosiahla plnosť lás-
ky.“  
 Okrem uvede-
ných všeobecných 
výziev na posilnenie 
pokánia veriacich po-
vzbudzuje, aby sa 
cvičili aj v umŕtvovaní tela.  
 Hoci ustanovenia o pôste 
a pokání ponechávajú ich konanie na 
slobodnú vôľu človeka, pápežovým že-
laním je, aby sa sloboda využívala len 
v jednotlivých situáciách, ale aby zo-
stalo čosi, čo zaväzuje všetkých veria-
cich Katolíckej cirkvi. Preto sa na kon-
ci konštitúcie nachádzajú ustanove-
nia, ktoré sú záväzné pre všetkých ve-
riacich. 
  Najprv sa hovorí, že všetci z moci 
Božieho prikázania sú povinní robiť 
pokánie. A podľa cirkevného prikáza-
nia čas pôstu – teda čas pred Veľkou 
nocou – sa zachováva a má stále svoj 
kajúci význam, a potom aj každý pia-
tok počas celého roka. V tých dňoch 
sa máme zdržiavať  mäsitých pokr-
mov. Popolcová streda a Veľký piatok 
zostávajú dňami prísneho zdržiavania 
sa a pôstu. Zdržiavanie sa, teda nejesť 
mäso, je záväzné pre všetkých veria-
cich od 14. roku života a pôst zname-
ná raz sa najesť do sýtosti a dva razy 
menej, už podľa miestnych zvykov, 
a zaväzuje to veriacich od 21 do 60 ro-
kov. Biskupi a farári majú moc upraviť 
predpis podľa miestnych potrieb.  
  Ak sa všetky ustanovenia uvede-
né v tejto apoštolskej konštitúcii po-
rovnajú s praxou, ktorú nachádzame 
v Starom i Novom zákone, s tradíciou 
Cirkvi a uzavretých rádov, potom si 
môžeme všimnúť, že pôst a pokánie sa 
dostali na úroveň, na ktorej sa ľahko 
mohli stratiť. To sa aj stalo. 
 

 (porov. Sk 2, 38) a zdôrazňuje sa, že 
je to naozaj podmienka pre vnútorný 
život s Bohom. V ďalšom texte doku-
mentu sa uvádzajú predovšetkým 
rôzne biblické situácie, v ktorých sa 
konalo pokánie a postilo. Hoci vnú-
torný proces pri pôste a pokání zostá-
va hlavným kritériom toho, čo sa na-
vonok koná, v dokumente sa hovorí 
o vonkajších formách, ktoré sa menia 
podľa okolností v čase a priestore, 
v ktorých ľudia žijú.  
 Cirkev určuje rôzne druhy po-
kánia vo všeobecnej rovine, biskupi 
sú zodpovední za formy pokánia vo 
svojich diecézach a farári vo svojich 
farnostiach. Treba vytvárať formy 
vhodné pre priestor, kde žijú veriaci, 
a pritom sa držať ustanovení 
a smerníc Cirkvi. 
  Keď však porovnáme rozhovor 
o vnútorných procesoch a význame 
pôstu s vonkajšími heslami o pokání 
a o formách pokánia, potom zistíme, 
že beztak viac zostalo z vonkajšieho 
aspektu pokánia a pôstu, čo sa dá 
pochopiť, lebo vonkajší aspekt sa dá 
vidieť, merať, zhodnotiť a závisí od 
slobodného rozhodnutia veriaceho, 
zatiaľ čo vnútorný proces je mimo 
vplyvu ľudskej vôle, lebo je ovocím 
milosti a spolupráce človeka. 
  Prvé cvičenie v pokání je naozaj 
svedomité plnenie povinností, ktoré 
veriaci má vo svojom živote a ktoré 
vyžadujú trpezlivosť a každodennú 
vernosť do konca. Veriacich, ktorí sú 
postihnutí neduhom choroby, chudo-
by, prenasledovania, Cirkev pozýva, 
aby  svoju  bo lesť  z jednot i l i 
s Kristovou, a to je ich cvičenie 
v pokání. 
  „Povinnosť umŕtvovania tela mu-
sia dokonalým spôsobom plniť najprv 
kňazi, ktorí sú osobitne poznačení 
Kristovými znakmi, a potom tí, ktorí 
žijú na spôsob evanjeliových rád, aby 
tak dokonalejšie nasledovali Krista, 
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 Keď sme počas semináru pôstu 

vystupovali na Križevac, zbadala 

som jednu starenku, s bielymi vlas-

mi a s paličkou. Viedli ju dvaja mu-

ži. Dostala som chuť priblížiť sa ku 

nej a povedať jej, aká je pekná. Veď 

ona nesie na horu nejakú intenciu! 

Táto staršia osoba ide na Križevac. 

Dokonca nie na Podbrdo, ale na Kri-

ževac ?! Ale netrúfla som si. Pomys-

lela som si: A ako to bude vyzerať 

a čo si pomyslia o mne, veď som ta-

ká seriózna žena...  

 A tak sme išli ďalej, k ďalšiemu 

zastaveniu – Veronika podáva Pánu 

Ježišovi ručník. V rozjímaní zazneli 

slová o tom, aká je Veronika odváž-

na žena, ako sa ona dostala cez zá-

stup k tomu, koho miluje, 

ku Ježišovi a odvážila sa poutierať  

jeho tvár. Tu som si všimla ako sa 

ku zastaveniu blížia títo starčekovia. 

Pomyslela som si: Treba konať!  

 Ukázalo sa, že táto babička je 

z Talianska, a povedala mi : „O, 

piccolina!“ ( „O, malička!“) A pri 

týchto jej slovách sa niečo zlomilo 

v mojom srdci – mám byť 

„piccolina“, ale odvážna  „piccolina“ .  

 Pretože v Litve som sa pohybo-

vala v kruhoch, v ktorých sa disku-

tuje o zákonoch na ochranu života. 

Robila som, čo som mohla, ale vždy 

som sa bála, že poviem niečo ne-

správne. 

 A teraz som sa modlila, aby 

som mala odvahu, ak ma ešte pozvú 

medzi seba. Verím, že čas všetko 

ukáže.  

 

     Ehle, Litva 

 

 

BYŤ ODVÁŽNA AKO VERONIKA 

 Prišla som do Medžugoria prvý-

krát, aj keď ma sem kamarátky vola-

li už asi desať rokov.  

 Tu som začala vnímať a cítiť 

Máriu ako Matku. A dostala som ve-

ľa odpovedí.  

 P r i c e s t o v a l a  s o m  s e m 

s úvahami nad svojou cestou 

v živote: Mám ukončiť kariéru? Čo 

mám urobiť ? Premýšľajúc nad tými-

to otázkami, počula som volanie Má-

rie a jej slová o tom, že ona prichá-

dza s dieťaťom v náručí a žehná nás 

spolu s dieťaťom Ježišom. Ja som 

neonatológ (lekárka pre novoroden-

cov) a toto mi povedalo veľmi veľa. 
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Fotografie a svedectvá  

nájdete na stránke:  
 

www.svetlomariino.com 
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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.  

 

  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   

Kto sme?  
 

     Svetlo Máriino je modlitbové spo-
ločenstvo. V duchu evanjelia a po-
solstiev Panny Márie chceme ísť ces-
tou svätosti, aby náš život bol sve-
dectvom viery pre iných.  

   Chceme prinášať Ježiša – Svetlo 
sveta - konkrétnym spôsobom na tie 
miesta, kde žijeme. Snažíme sa po-
máhať pri obnove života viery 
v našich farnostiach.  
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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/

