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cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú 

Júl/2018 

„Drahé deti! Toto je deň, ktorý mi dal Pán,  

aby som sa mu poďakovala za každého z vás,  

za tých, ktorí sa obrátili a prijali moje posolstvá  

a vydali sa cestou obrátenia a svätosti.  

Radujte sa, deti moje, pretože Boh je milosrdný  

a všetkých vás miluje svojou nesmiernou láskou  

a vedie vás po ceste spásy prostredníctvom  

môjho príchodu sem. Všetkých vás milujem a dávam  

vám svojho Syna, aby vám on daroval pokoj.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

V  T O MT O              

Č Í S L E   

N Á J D ET E . . .  



2  

2  

 

2  

F
o
to

: 
a
rc

h
ív

 S
M

 

 

DÁVAM VÁM SVOJHO SYNA 

 

 
 

Panna Mária po tridsiatich siedmych rokov svojich zjavení ďakuje Pánovi. 

Veľa ráz hovorila, že jej Boh dovolil prísť, že ju Boh poslal sem na zem k nám. 

Ona aj dnes plní svoju materinskú úlohu tak, že pozýva a vedie svoje deti 

k prameňu pokoja a života. Všetko, čo pre nás Mária robí, nás vedie ku Kristovi, 

jedinému Vykupiteľovi. Mária nerobí nič sama, ale nás pred ním zastupuje.  
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 Túžba po nás, ktorí sme jej deti, 
ju priviedla i zdržala toľké roky, počas 

ktorých nás neúnavne volá a pozýva. 

Túži po ľudských dušiach a srdciach, 
ktoré chce viesť cestou obrátenia 

a svätosti.  
 Mária neustále Bohu opakovala: 

„Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ 

Najdôležitejšia udalosť v dejinách 
ľudstva sa stala počas noci 

v Getsemanskej záhrade. Kristus vys-
lovil svoje „áno“ Otcovi. Najdôležitejšie 

udalosti v tvojom živote sa odohrávajú 

vtedy, keď si ako Mária vyberieš cestu 
súhlasu, prijatia. Náš život vo viere sa 

obmedzuje na toto „áno“. Podstatou 
kresťanstva je neustále opakovanie 

Bohu: „Buď vôľa tvoja.“ Matka Božia 

tieto slová opakovala Bohu neustále. 
 Ľahšie nám je povedať, že Mária 

je Nepoškvrnená, že bola Božou mat-

kou, že je výnimočná a nemôžme ju 
nasledovať. Ale to je len výhovorka 

a ospravedlnenie, prečo nenasledovať 
jej pozvanie milosti na ceste 

k svätosti. Ježiš chce, aby sme nasle-

dovali Máriino pozvanie a cestu, 

pretože bola radikálna v odovzdanosti 
sa Bohu. 

 Zvlášť výnimočným časom pre 
rast a napredovanie na ceste obráte-

nia a svätosti sú životné skúšky 

a búrky. Aby sme mohli rásť na ceste 
viery, potrebujeme aj kríže. Naše kríže 

môžu byť rôzne ako napríklad: 
pokušenia, starosť o budúcnosť, 

o zdravie, o prácu, problémy 
v manželstve či v rodine. Všetky kríže 

a životné búrky majú svoj zmysel. Je 

to Božie navštívenie, ktoré prinesie 
veľkú milosť, predovšetkým milosť 

dôvery.  
 Boh k nám neprichádza cez naše 

dokonalosti, ale cez naše ne-

dokonalosti, cez naše slabosti 
a neschopnosti. Keď si myslíme, že 

sme dokonalí, pomyslíme si, že 
môžeme žiť aj bez Boha a vytvárame si 

ilúziu, že Boha nepotrebujeme. Mária, 

Ježišova matka a naša matka, nás 
chce prebudiť z duchovného spánku 

a vytvorených ilúzií. Chce nám povedať 
ako sme vo všetkom závislí na Bohu. 

Len keď otvoríme duchovné oči, vtedy 

sa v nás rodí vďačnosť za všetko, čo 
Boh koná a chce  urobiť v našom 

srdci.  

 Učme sa žiť ako vďačné Božie 
deti. Ďakujme Pánovi za zjavenia 

a Máriinu blízkosť počas toľkých ro-
kov. Ďakujme Pánovi za všetko pekné 

i ťažké v našich životoch, pretože on 

všetko obráti na dobro tým, ktorí ho 
milujú a veria mu.  
 

 Modlitba: 
 
 Mária, ktorá žiješ v myšlienkami 
Otca, Mária, nevesta Otcových úmyslov, 
ktorá ma obklopuješ svojou mate-
rinskou prítomnosťou, pripomeň mi, že 
som bol stvorený s múdrosťou 
a z lásky, aby som plný vďačnosti mo-
hol nekonečne dobrému Otcovi povedať: 
„Ďakujem ti, Pane, že si ma stvoril tak 
zázračne!“ 
 Mária, navštív moment môjho 
počatia, zasväcujem ti ho. Zasväcujem 
ti svojho pozemského otca a svoju po-
zemskú matku, zasväcujem ti ich 
zväzok.  Zasväcujem ti  vše tky 
manželské zväzky na zemi, aby človek 
na Boží obraz a podobu dával život 
s múdrosťou a z lásky. Amen.  

 
(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

 

 

Ježiš chce, aby sme  

nasledovali Máriino pozvanie 

a cestu, pretože bola 

 radikálna v odovzdanosti  

sa Bohu... 
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RADUJTE SA  

 
POSOLSTVO PANNY MÁRIE NA 37. VÝROČIE JEJ ZJAVENÍ V MEDŽUGORÍ JE 

VYJADRENÍM OBROVSKEJ RADOSTI, VĎAKY, LÁSKY. V MÁRIINEJ RADOSTI JE I NAŠA RA-

DOSŤ A VĎAČNOSŤ BOHU ZA TOĽKÉ MILOSTI, KTORÝCH SME SVEDKAMI.  

 Keď sa vizionári delia so 
skúsenosťou zjavenia Panny Márie, 
hovoria nám o tom, ako je ťažko 
opísať skúsenosť neba: „Vidíme   
Pannu Máriu, otvorené nebo i duše, 
ktoré sú už s ňou vo večnosti. Vtedy 
máme len jednu túžbu – ostať s ňou 
navždy.“ Raz sa ich spýtali: „Čo sa 
robí v nebi?“ Okrem zvyčajných od-
povedí, že sa tam spieva a raduje, od-
povedajú, že v nebi sa ustavične 
ďakuje za prijaté milosti a dary. 
  Aj my môžeme byť príčinou ra-
dosti a vďačnosti neba, keď sa nano-
vo rozhodneme žiť horlivejšie Máriine 
posolstvá.  
 Nebo je stvorené pre nás. Mária 
prichádza, aby nás k nemu viedla 
cestou svätosti svojimi posolstvami. 

 Jedno z prvých, ktoré odznelo 
v Medžugorí bolo: „Boh existuje!“ 
Odvtedy milióny pútnikov prežíva 
skúsenosť Božej lásky. Začína sa pre 
nich nový život.  
 Mária je náš vzor v láske, 
poslušnosti, radostnej službe, viere. 
Delí sa s nami: 
 „ M ô j  p o z e m s k ý  ž i v o t 
bol jednoduchý. Mala som rada malé 
veci a tešila som sa z nich. Milovala 
som život, dar od Boha, hoci bolesti a 
utrpenia prebodávali moje srdce. Deti 
moje, mala som silu viery a 
bezhraničnú dôveru v Božiu 
lásku.“ (18.3.2018)  
  Pokorná služobnica Pána, 
prichádza, aby nás oduševnila pre 
Božiu lásku. Mnohí ako ona opakujú: 

4  
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 Láska sa dokazuje láskou. Je 
vynaliezavá v tom ako obdarovať mi-
lovanú bytosť a urobiť ju šťastnou. 
Matka dá dieťaťu aj posledné sústo, 
hoci by mala sama zomrieť od hladu. 
Kto miluje Pannu Máriu, bude 
veľkodušne prinášať malé, veľké obety 
s láskou za uskutočnenie jej plánov 
pokoja. 
 
 Modlime sa: 

 
 S tebou Mária sa radujeme 
a ďakujeme Bohu za veľké veci, ktoré 
koná prostredníctvom teba. I dnes sa 
rozhodujeme spolupracovať s tebou. 
Ďakujeme ti, že si si nás vyvolila 
a hovoríš nám, že každý z nás je 
dôležitý v pláne spásy ľudstva. Pomôž 
nám vytrvať v dobrom a vždy znovu sa 
rozhodnúť pre lásku. Amen. 
   

(Terézia Gažiová) 
 

 
 
 

„Tu som, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova.“ 
 „Pozvanie k obráteniu je naj-
dôležitejším posolstvom, ktoré som 
vám dala.“ – povedala nám 25.2.1996. 
Máriina škola je taká jednoduchá 
a jasná. Pracovať na obrátení s ňou 
znamená prestať robiť zlo a začať robiť 
dobro. Obrátenie znamená prinášať 
ovocie, usilovať sa o lásku. Cez hlavné 
posolstvá: modlitbu, čítanie Svätého 
písma, pôst, sv. spoveď, sv. omšu  
rastieme a stávame sa lepšími. 
 Vo svojej slobode sa rozhodujeme 
ako chceme prežiť všedný deň. Naplniť 
ho dobrými skutkami a ochotným srd-
com pre dobro je cesta do neba. 
 I v predvečer výročia zjavení pri 
zjavení na hore Podbrdo vizionárovi 
Ivanovi nám ďakuje: „Ďakujem vám, 
drahé deti, za vytrvalosť. Za to, že 
konáte dobro a za to, že spolu s vami 
uskutočňujem svoje plány mojim 
príchodom sem.“ 

Máriina škola je taká  

jednoduchá a jasná.  

Pracovať na obrátení s ňou  

znamená prestať robiť zlo 

a začať robiť dobro... 
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BOH VÁS MILUJE 

„Pozývam vás, aby ste čítaním 
Svätého písma obnovili modlitbu 

vo svojich rodinách a prežívali ra-
dosť zo stretnutia s Bohom, ktorý 

nekonečne miluje svoje stvorenia.“ 
(25.09.1999) 

 

„Všetky tieto roky, ktoré mi Boh 
dovoľuje byť s vami sú znakom ne-

smiernej lásky, ktorú má Boh voči 
každému z vás a je znakom toho, 

ako veľmi vás Boh milu-
je.“ (25.07.2005) 

 

„Počúvajte, pretože chcem povedať 
a pozvať vás, aby ste mali viac vie-

ry a dôvery v Boha, ktorý vás ne-
smierne miluje.“ (25.08.1996) 

 

„Postavte Sväté písmo na viditeľné 
miesto vo svojich rodinách, čítajte 

ho, rozjímajte a učte sa ako Boh 
miluje svoj národ. Jeho láska sa 

prejavuje aj v dnešnej dobe, preto-
že vám posiela mňa, aby som vás 
pozvala na cestu spásy.“   

(25.01.1999) 
 

„Keď sa modlíte, vaše srdce je 
otvorené a Boh vás miluje osobit-
nou láskou a dáva vám osobitné 
milosti.“ (25.12.2015) 
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Každú prvú sobotu v mesiaci sa duchovne spájame a darujeme  

tento deň Panne Márii za uskutočnenie jej plánov a víťazstvo  

jej Nepoškvrneného srdca. 
 

Ďakujeme vám za spoločnú modlitbu :) 

 
 

NAŠE SPOLOČNÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE SA USKUTOČNÍ  

V SOBOTU, 07.07.2018. 
 

V TENTO MESIAC SA BUDEME MODLIŤ ZA  

MILOSŤ ĎAKOVAŤ PÁNOVI ZA KAŽDÚ ŽIVOTNÚ SITUÁCIU  
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Drahí priatelia, pozývame vás k spoločnej modlitbe novény  

k Panne Márii ako poďakovanie za všetky milosti,  

ktoré sme prijali prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším.  

 

PÔST A NÁBOŽENSTVÁ 

 

 Ďaleko by sme 
zašli, keby sme sa 

začali zaoberať praxou 
pôstu v náboženstvách 
sveta vôbec. Jedno je 
i s t é :  k a ž d á 
náboženská prax, 

p o č í n a j ú c  o d 
najstarších, pozná 
pôst i prax pôstu. Čas 

pôstu a situácie, v ktorých sa postilo, 
sú rozličné, ale vždy mali rovnaký 

cieľ: vytvoriť podmienky na lepšie 
vzťahy s božstvom a s tým, čo je 
božské. 
 Všetci zakladatelia náboženstiev 
sa postili. Okrem náboženského 

významu pôstu objavili aj jeho dôleži-
tosť pre duševné a telesné zdravie. To 
nám potvrdzuje aj starý výrok: „Pôst 
je potravou duše, zakladá uzdu na 
nestriedmy jazyk a zatvára ústa, 
zmenšuje chuť na pôžitky a zmierňuje 

cholerický temperament, pomáha 
prijímať úsudky, posilňuje telo, oslo-
bodzuje od nočných mor, lieči bolesti 
hlavy a zbystruje zrak.“  
 Aj u starých Grékov a Rimanov 

má pôst veľkú hodnotu. Grécke slovo 
nestuo, ktoré nachádzame aj v Novom 
zákone, znamená neprijímať potravu, 
nič nejesť, byť triezvy, a výraz hagnos, 
čo znamená mať posvätnú úctu, 

vzbudzovať náboženský pocit, pocit 
hlbokej úcty. Latinský výraz ieiunare 
má rovnaký význam, teda nejesť. 
V Starom zákone slovo pre pôst je 
som, ním sa spája prax pôstu 

s náboženským prežívaním. 
 Všetky kresťanské c i rkvi 
a spoločenstvá vrátane celej tradície 
Katolíckej cirkvi poznajú pôst, ktorý 
sa na Západe stále väčšmi stráca. 
Východné cirkvi zostali vernejšie 

pô s t u  p r v é ho  k r e s ť a n ské h o 
spoločenstva, teda aj židovskému 
pôstu. 

 V islamskom svete pôst sa veľmi 
zdôrazňuje a možno potvrdiť, že 

stúpenci islamského vierovyznania 
do dnešných čias zostali verní 
predpisom pôstu. 
 Tu chcem upozorniť aj na 
skutočnosť, že Pravoslávna cirkev vo 

svojej náuke nezabudla, čo znamená 
pôst. V príprave veľkého a svetového 
koncilu prebiehajú predkoncilové 
konferencie. 6. novembra 1986 bola 
t r e t i a  t a k á t o  k o n f e r e nc i a 

v Chambesy. Medziiným tam bol 
zverejnený aj záverečný text, ktorý 
uvádzam: 
  „Pôst je božský príkaz (porov. 
Gn 2, 16-17).  Podľa Vasiľa Veľkého 

„pôst je taký starý ako ľudia: teda 
pôst bol prikázaný v raji“ (O pôste 1, 
3). Pôst je veľké duchovné cvičenie 
a mimoriadny výraz asketického 
ideálu pravoslávia. Tým, že Pra-
voslávna cirkev verne nasledovala 

apoštolskú náuku a kánony synód 
ako aj celú patristickú tradíciu, vždy 
zdôrazňovala veľkú hodnotu pôstu 
pre duchovný život človeka a jeho 
spasenie. Počas celého liturgického 

roka Cirkev sprostredkuje celkovú 
patristickú tradíciu a náuku o pôste 
ako aj predpoklad, ktorý je po-
trebný, aby človek dosiahol 
neprestajnú a stálu bdelosť 

a neuhasiteľný žiar v duchovnom 
zápase. Preto Cirkev pokladá pôst 
za Boží dar, svetlo milosti, ne-
poraziteľnú zbraň, základ duchov-
ného boja, dokonalú cestu k dobru, 

potravu duše, dokázanú pomoc od 
Boha, prameň meditácie, príklad 
nepoškvrneného spôsobu života, 
ktorý je podobný anjelskému, 
„matku“ všetkého dobra a všetkých 
čností, aj za obraz budúceho živo-

ta... 
  Pravoslávna c i rkev ako 
starostlivá matka ustanovila, čo 
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Jána Krstiteľa, ako aj všetky dni, 
ktoré sa ustanovujú z pastoračnej 

starostlivosti, alebo ak sa veriaci 
sami rozhodnú, že ich budú 

dodržiavať. 
  Okrem toho všetci 
veriaci sa musia postiť 

p r e d  s v ä t ý m 
prijímaním a zvyknúť 
si na to, že pôst je 
z n a k  p o k á n i a , 
zdokonaľovania du-

chovného záväzku, 
dosiahnutie nejakého 
cieľa, vo chvíľach 
pokušenia, a treba 
p ô s t  s p á j a ť 

s modlitbami k Bohu 
v časoch nešťastia, pred krstom (u 
dospelých), pred kňazskou vysviack-
ou, keď sa musia ukladať cirkevné 
tresty, na púťach ako aj v iných 
podobných prípadoch. 

  Z tohto textu jasne vidieť, akú 
hodnotu prikladá Pravoslávna cirkev 
pôstu pri obnove kresťanského živo-
ta. 
 

 
 
 

 

 

rozvíja spásu ľudí, a uviedla sväté 
obdobia pôstu ako Bohom daný 

„ochranný znak“ nového života       
veriaceho v Krista proti všetkým 
klamstvám            nepri-
ateľskej moci. Cirkev 
kráča po stopách otcov a 

stráži apoštolské príkazy, 
kánony koncilov aj sväté 
tradície. Vždy ponúka ve-
riacim sväté obdobia 
pôstu ako mimoriadny 

prostriedok na ceste k 
i c h  d u c h o v n e j 
dokonalosti a spáse, 
a zdôrazňuje svojim veri-
acim potrebu dodržiavať 

počas cirkevného roka 
určené obdobie pôstu: 40 dní pred 
Veľkou nocou, v stredu a piatok – 
podľa svedectiev svätých kánonov, 
obdobie pôstu pred Vianocami, pred 
sviatkom svätých apoštolov Petra 

a Pavla a pred sviatkom Nanebovza-
tia Bohorodičky, ako aj dni bdenia 
(vigílie) pred sviatkom Povýšenia sv. 
Kríža, Zjavenia Pána a Sťatia sv. 

 
 

Čas pôstu a situácie, 

v ktorých sa postilo,  

sú rozličné, ale vždy mali 

rovnaký cieľ: vytvoriť 

podmienky na lepšie 

vzťahy s božstvom a  

s tým, čo je božské... 
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PRI ŇOM SA MENÍ MOJE SRDCE 
Svedectvá účastníkov 7. Medzinárodnej púte pre ľudí so zdravotným postihnutím: 

 „Už na začiatku, keď som počul o 
možnosti ísť do Medžugoria, začal som 
si hľadať na internete informácie o 
tomto mieste. Keď som si prečítal viac, 
v srdci sa mi zrodila myšlienka prosiť 
Pannu Máriu za uzdravenie môjho 
syna, ale každým dňom sa táto prosba 
menila na inú.... Na koniec som sa uz-
dravil ja sám. Postupne sa moja 
modlitba začala meniť. Prosil som Pan-
nu Máriu, aby mi pomohla prijať 
chorobu môjho syna. Prosil som, aby 
mi pomohla objať a prijať toto 
ochorenie. Keď som sa pozeral na iné 

deti, ktoré sem prišli, pochopil som, že 
môj syn je zdravý! Poviem to aj 
manželke, keď sa vrátim domov. 
Verím, že sa sem ešte vrátim s celou 
rodinou, aby sme tak mohli byť spolu 
s Pannou Máriou,  a ďakovať jej za to, 
že náš syn je taký, aký je, pretože 
vďaka  nemu sa  men í  mo je 
srdce.“ (Igor) 
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 „Medžugorie je výnimočné miesto! 
Keď sem prídeš, zabudneš na všetky 
ťažkosti a problémy, vidíš iných ľudí, 
ich zápal, radosť zo života a to ťa 
posilňuje. Srdce sa ti napĺňa radosťou, 
keď vidíš starostlivosť dobrovoľníkov a 
majiteľov hotelov. Vtedy skutočne chá-
peš, že nie si vo svojom probléme sám, 
lebo sa o svoju bolesť delíš s ostatnými 
a niet tam žiadnej ľahostajnosti. 
Ďakujem Bohu za možnosť zažiť to v 
prostredí tohto svätého miesta.“ (Irina) 
 
 

 
 „Prišiel som sem s mamou a 
bračekom. Keď som videl, že ľudia 
vystupujú na Križevac bosí, tiež som 
chcel tak urobiť, aby som priniesol 
Panne Márii malé obety za uzdravenie 
môjho mladšieho brata. Chcem, aby 
mohol chodiť sám bez pomo-
ci.“ (Volodja, 11 rokov) 

 „Byť na vozíku pre mňa znamená 
možnosť žiť, pretože práve týmto 
spôsobom Boh chráni môj život. Len 
vďaka invalidnému vozíku som spoz-
nala živého Boha, jeho lásku a 
ustavičnú opateru. Tiež som sa 
naučila žiť pre druhých a pomáhať im 
nakoľko mi to dovoľujú moje možnosti. 
Ďakujem Bohu za toto znevýhodnenie, 
pretože práve vďaka nemu som teraz 
tu v Medžugorí.“ (Tanja) 
 
 
 

 
 „Väčšina ľudí, s ktorými som sa 
rozprával hovorila skôr o tom, že teraz 
prijímajú svoje ochorenie také, aké je, 
než o fyzickom uzdravení. Hovorili, že 
cítia, ako ich Panna Mária miluje a ob-
jíma. Delili sa o lásku a prianie ísť 
ďalej. Hovorili, ako túžia ísť vytrvalo 
ďalej s vedomím, že život tu na zemi je 
p ú ť o u ,  a  ž e  e x i s t u j e  č o s i 
viac.“ (Oleksandr, dobrovoľník) 
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 „Pre mňa bola táto púť rozhovorom 
o tom, čo je láska. Keď som si kúpila 
knihu pátra Slávka Barbariča, všimla 
som si, že má názov V škole lásky.  
 Ide o lásku, ktorej nás učí Pán a 
Panna Mária. Už na začiatku som vide-
la, s akou láskou pristupujú k svojim 
zverencom tí, ktorí sa starali o ľudí na 
vozíčku: sestra k sestre, priateľka k  
priateľovi, syn k mame. Bez lásky nie je 
vzťah dostatočný a reálny.  
 Cítila som lásku tých, ktorí žijú v 
Medžugorí voči tým, ktorí tam prichá-
dzajú, a to u našich domácich, sestier z 

komunity, a jednoducho všetci preu-
kazovali zvláštnu lásku, ktorou 
prekypovalo celé mestečko Medžugorie. 
Pre mňa to bolo veľmi dôležité, pretože 
som prišla do Medžugoria v stave úna-
vy, opustenosti a zranenia.  
 Pán a Panna Mária mi však 
pomohli pocítiť, že vo svete je láska, a 
svet teda nie je taký zlý. Predsa je v 
ňom nádej.“ (Oľga) 



13  

1 3  

 

 

 

 „Tento rok som bol v Medžugorí už 
druhý raz. Minulý rok mi ako lekárovi 
ponúkli ísť do Medžugoria spolu so 
skupinou. Boli v nej hlavne ľudia so 
znevýhodnením a mojou úlohou bolo 
poskytnúť im zdravotnú starostlivosť v 
prípade potreby. Ja som s tým súhlasil a 
vôbec som vtedy nevedel, čo to znamená. 
Predtým som nikdy nebol na púti. Na 
začiatku som to prijal ako pracovnú 
cestu. Keďže som kresťanom, potešil som 
sa, že pôjdem na sväté miesto, o ktorom 
som počul, ale vlastne som o ňom nič 
nevedel. Až potom som pochopil, že do 

Medžugoria nikto neprichádza náhodou. 
 Počas tých dvoch púti som dostal 
toľko, koľko som nedostal nikdy. Bol som 
v spoločnosti veriacich ľudí, plných svet-
la, ľudí s rôznymi zdravotnými problé-
mami, nezištných rodičov, kňazov. 
Všetkých spájala láska, pravdivá viera a 
obrovská duchovná sila. Boli to ľudia, v 
ktorých je svetlo, lebo s trpezlivosťou 
nesú svoj kríž. Boli tam ľudia, ktorí dali 
všetko, aby sa púť mohla úspešne zor-
ganizovať. Ľudia, ktorí slúžia bez nároku 
na odmenu tým, ktorí potrebujú pomoc 
blížneho. V tomto som aj ja našiel svoje 
povolanie. Pochopil som, že ma Panna 
Mária pozýva, aby som urobil niečo pre 
dobro druhých, teda aby som pomáhal a 
ochraňoval. Pochopil som, že Mária čaká 
mňa a všetkých, ktorých pozýva do 
Medžugoria. Najskôr to bolo veľmi 
nečakané – Panna Mária čaká na mňa? 
Ale postupne som pochopil, že ona čaká 
na nás všetkých a pomáha nám vrátiť sa  
na cestu svojho Syna. Nech Boh požehná 
všetkých pútnikov. Dali ste mi mnoho, 
viac, než som dal ja vám.“ (Andris, lekár, 
dobrovoľník) 

 „Už pred Medžugorím som verila v 
Boha, ale mnohému som nerozumela. 
Teraz sa však moja duša prebudila, a to 
zvlášť počas zjavenia Panny Márie. Keď 
som sa vrátila domov a sadla si do auta, 
povedala som mame: „Počuj, poďme do 
Medžugoria.“ Mama mi odpovedala: 
„Sme tu, aby sme pomáhali ľuďom, ktorí 
potrebujú pomoc tak, ako sme ju potre-
bovali my.“ (Svetlana) 
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Program: http://svetlomariino.com/sk/archives/29-mladifest/ 
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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 rozo-
sielame cez internet, vychádza 
v slovenčine, ruštine, ukrajinčine. Pro-
stredníctvom 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. 
 
 

 

• 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 

  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/

