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November/2018 

„Drahé deti!  

Máte veľkú milosť, že ste pozvaní k novému životu                          

skrze posolstvá, ktoré vám dávam. Deti moje,  

toto je milostivý čas, čas a pozvanie k obráteniu  

pre vás i budúce pokolenia. Preto vás pozývam,  

deti moje, viac sa modlite a otvorte svoje srdcia môjmu  

Synovi Ježišovi. Som s vami a všetkých vás milujem 

a žehnám svojím materinským požehnaním.                                      

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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srdcia môjmu Synovi Ježišovi.“ 

Niekedy sa mi zdá, že sme v takom 

stave ako ten hluchonemý človek 

z evanjelia. Zástup prosí Ježiša, aby 

vložil na neho ruku. Ježiš ho vzal 

nabok od zástupu a povedal mu: 

„Effeta!“, čo znamená: „Otvor 

sa“ (Mk 7, 34).  

 Aj my vo svojom živote 

môžeme zažiť ako sú jednotlivé časti 

nášho života hluché alebo nemé.  

Existujú ľudia, ktorým keď hovoríš 

o Bohu ich srdcia sú akoby 

zabetónované. To sa môže stať 

 Niekto povedal, že Bohu by 

bolo ľahšie zísť z neba na zem, ako 

z našej hlavy do srdca. A v srdci sa 

odohráva skutočné stretnutie 

s Bohom. Boh počuje modlitby, 

ktoré vychádzajú z nášho srdca. 

Naše srdce môže byť ranené,      

zatvorené, choré, hluché a nemé. 

Potrebujeme uzdravenie srdca. Po-

trebujeme Božiu milosť, aby sme 

mohli Bohu dovoliť vojsť do nášho 

srdca.  

 Panna Mária nás vždy 

znovu pozýva: „...Otvorte svoje 

 

OTVORTE SVOJE SRDCIA 
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každému z nás. Všetci si nesieme 

určité negatívne skúsenosti,        

potláčania i rany, ktoré zatvorili 

naše srdce. Ale vďaka Máriinej blíz-

kosti a jej posolstvám máme 

možnosť a zároveň i dar stretnúť jej 

Syna, ktorý môže a chce položiť 

svoju ruku aj na nás, aby sme poču-

li: Otvor sa! 

 Existuje ešte jeden nedosta-

tok, ktorý je charakteristický zvlášť 

pre túto dobu a to, že žijeme sami 

pre seba a veľmi si nevšímame 

druhých. Zaoberáme sa sami sebou 

a svojimi túžbami, povinnosťami 

a problémami, a na druhých 

nemáme čas. Nepočúvame, čo nám 

druhí hovoria alebo chcú povedať, 

alebo sme natoľko pyšní, že 

r o z p r á v a m e ,  r o z p r á v a m e 

a nedovoľujeme druhému, aby sa 

vyjadril, aby povedal. Hoci naše uši 

sú zdravé, v duši sme hluchí. Hluchí 

sme k druhým, ale sme hluchí aj na 

Boží hlas.  

 Ale ani náš prejav nie je 

v poriadku. Väčšina z nás, o tom 

niet pochýb, môže pekne rozprávať, 

ale naše slová sú často prázdne. 

Veľakrát rozprávame veľa, ale povie-

me málo. Preto by sme mohli 

povedať, že sme všetci v určitom 

zmysle „hluchonemí“.  

 Práve preto prišiel aj Ježiš, 

aby nám vrátil sluch a uzdravil náš 

dar reči, ktorým sme možno často 

zašpinili druhých namiesto toho, 

aby sme pozerali na človeka 

z pozitívnej strany, povzbudili ho 

a pochválili.  

 Prosme aj my Pannu Máriu, 

skrze ktorú aj dnes Ježiš koná mno-

ho zázrakov uzdravenia ducha 

a srdca, aby sme sa aj my sami stali 

pre druhých svedkami jeho lásky. 

 

Modlitba: 

 

Panna Mária, vďaka ti za každé 

tvoje posolstvo, ako aj za všetkých 

tých, ktorí sa rozhodli prijať vážne 

tvoje materinské slová a nasledovať 

ich. Vďaka ti za všetky spásonosné 

stretnutia, ktoré sa uskutočnili vďaka 

tvojim zjaveniam, prítomnosti 

a tvojim posolstvám. Prosíme ťa, pri-

hováraj sa za nás u svojho Syna 

Ježiša, aby mnohí skrze nás mohli 

pocítiť, že láska je silnejšia než ne-

návisť a že dobro nakoniec vždy 

víťazí. Nech všetci pocítia, že nás nik-

dy nemôžeš opustiť. 

 Daj, Pane Ježišu, aby sme aj 

my pocítili na svojich ušiach dotyk 

tvojej ruky a tak mohli počuť silu 

a krásu tvojho slova. Daj, aby sme 

pocítili na svojich perách jemnosť 

tvojho dotyku, aby sme mohli byť 

v službe tvojho Slova a všetkým 

ľuďom ohlasovať, že tvoje Slovo je ra-

dostná zvesť nového, nezničiteľného 

života. Vďaka ti, Ježišu, za všetko, čo 

i dnes konáš a nám dávaš! Amen. 

 

 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

 

 

 

Ježiš môže a chce  

položiť svoju ruku aj  

na nás, aby sme počuli: 

Otvor sa! 
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MILUJEM VÁS! 
k obráteniu“, povedala nám Panna   

Mária. Z našej strany sa očakáva súhlas 

a horlivá túžba milovať Božou láskou. 

Mária stojí pred nami ako model a 

príklad lásky. Jej milostivá prítomnosť 

v Medžugorí je príčinou mnohých 

obrátení. „Keby ste vedeli, ako veľmi vás 

milujem, plakali by ste od radosti.“ Kto 

zakúsi Božiu lásku i prežije skúsenosť, 

že je milovaný Bohom, snaží sa od-

povedať na lásku láskou. Stáva sa 

lepším človekom. 

 Obrátenie v Máriinej škole zna-

mená práca nad svojím srdcom. 

Prinášať ovocie, naplniť život dobrými 

skutkami. Prechádzať životom podobne 

Márii, modliť sa a slúžiť, byť stále 

s Ježišom. 

 Často počujeme, ako nám Panna 

Mária hovorí – „Otvorte srdce Ježišovi“. 

Srdce otvárame tomu, koho milujeme 

a komu veríme. My si vyberáme, komu 

ho otvoríme, otvára sa zvnútra, našim 

 Počas 37. rokov zjavení Panny  

Márie sme svedkami toho, že keď 

začneme žiť podľa jej posolstiev, 

skutočne sa pre nás začína nový život.  

 S nebeskou Matkou sa nestratíme, 

s ňou sme v bezpečí. Jej posolstvá sú 

také jednoduché a také hlboké! Privedú 

nás priamo do cieľa, priamo k Ježišovi. 

A nový život s Ježišom je večný život.  

 Keď sa raz vizionárky Márii Pav-

lovičovej spýtali, ktoré z posolstiev je 

najkrajšie, bez váhania odpovedala: 

„Keď nám Panna Mária povie: „Milujem 

vás“.“ V jej slovách môžeme pocítiť tak 

veľa lásky, to sa nedá opísať ľudskými 

slovami. Najťažšie posolstvo je, keď 

nám povie: „Milujte druhých mojou 

láskou.“ Je to najťažšie, lebo nie sme 

schopní milovať ako ona, ale nie je 

nemožné sa o to neustále usilovať. A to 

je vlastne obrátenie. 

 „Najdôležitejšie posolstvo, ktoré 

som vám tu dala je pozvanie 
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rozhodnutím. Pomáhajú 

nám v tom prostriedky, 

ktoré nám Panna Mária 

stále opakuje a to je  

modlitba, pôst, svätá 

omša, spoveď, čítanie 

Svätého písma. Jedno 

z posolstiev, ktoré nám 

neustále zdôrazňuje 

v poslednej dobe je posol-

stvo odpustenia. „Drahé 

deti, odpúšťajte. Odpúšťaním otvárate 

brány srdca pre pôsobenie Ducha 

Svätého.“ 

 My rozhodujeme o tom, či otvoríme 

alebo zatvoríme srdce. Kľúč je rozhod-

nutie sa v slobode. Mária nás prosí ako 

matka, ona nás k ničomu nenúti iba 

pozýva: „Deti moje, Boh dal všetkým slo-

bodu, ktorú si v láske vážim a pred 

ktorou sa v  pokore skláňam...           

Nezabudnite, deti moje, že vaša sloboda 

je vaša slabosť, preto nasledujte moje 

posolstvá s vážnosťou.“ 

 Stretnutie s Božou láskou nás 

priťahuje modliť sa viac, milovať viac 

a takto sa pomaličky 

meníme my i svet okolo nás. 

 Kto miluje, ten sa 

obracia. Deň čo deň si 

všíma svoje nedostatky 

a snaží sa ich odstraňovať 

s túžbou milovať ešte viac. 

Keď je srdce naplnené 

láskou, niet v ňom miesta 

pre negatívnosť, prebýva 

v nás Boh a to je nový život.  

 Modlitba:  

 Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriu, 

za tú veľkú milosť kráčať s ňou k novému 

životu, k večnému životu. Daj nám svojho 

Ducha Svätého, aby sa naše srdcia      

otvorili dokorán pre Ježiša. Zjednotení 

s Máriou prosíme o milosť využiť milos-

tivý čas obrátenia. Prosíme za tých, ktorí 

sú zatvorení, zaslepení falošným šťastím 

a hľadajú nový život na nesprávnych 

cestách lebo nespoznali tvoju lásku. 

 Nech tvoj Duch Lásky preniká celý 

svet, aby sa začal nový život s tebou tam, 

kde ho niet. Amen. 

(Terézia Gažiová) 

 

 

Stretnutie s Božou 

láskou nás priťahuje 

modliť sa viac, milovať 

viac a takto sa  

pomaličky meníme  

my i svet okolo nás... 
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„...Otvorte svoje srdcia Bohu Stvoriteľovi, aby vás 
on premenil a formoval na svoj obraz, aby sa 
všetko dobro, ktoré zaspalo vo vašom srdci, pre-
budilo k novému životu a k túžbe po             
večnosti.“  (25.02.2010) 

 

„...Dnes vás pozývam, aby ste svoj 
nový život žili s Ježišom. Nech vám 
Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste 
v životných skúškach boli vždy 
silní a v modlitbe verní a vytrvalí. 
Pretože vás Ježiš svojimi ranami 
spasil a zmŕtvychvstaním dal nový 
život.“ (25.04.2018) 
 

 

NOVÝ ŽIVOT 

„...Osobitným spôsobom vás chcem dnes pozvať 
k obráteniu. Nech od dnes začne nový život vo 
vašom srdci. Deti, chcem vidieť vaše „áno“ a nech 
sa váš život stane radostným žitím Božej vôle 
v každej chvíli vášho života.“ (25.03.2011)  

„...Vy ste drahocenní a pozývam vás, deti moje, 
k svätosti, k večnému životu. Preto si uvedomte, 
že tento život je pominuteľný. Milujem vás 
a pozývam vás k novému životu obráte-
nia.“  (25.05.2014) 

„...Pozývam vás, aby ste boli so 
mnou v modlitbe v tomto milos-
tivom čase, keď tma bojuje proti 
svetlu. Modlite sa, deti moje, 
spovedajte sa a začnite nový život 
v milosti.“ (25.03.2018) 
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NAŠE SPOLOČNÉ MODLITBOVÉ 

STRETNUTIE SA USKUTOČNÍ  

V SOBOTU, 03.11.2018. 

 

V TENTO MESIAC SA BUDEME  

MODLIŤ ZA VŠETKÝCH,  

KTORÍ TRPIA  

NA DUŠI I NA TELE  

 

 Každú prvú sobotu v mesiaci sa duchov-

ne spájame a darujeme tento deň Panne 

Márii za uskutočnenie jej plánov a víťazstvo 

jej Nepoškvrneného Srdca. Ďakujeme vám 

za spoločnú modlitbu! 
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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.  

 

RUŽENEC NA DEŇ PÔSTU  

 Slávnostné tajomstvá  

 Úvodná modlitba: 

 Oslavujem ťa, Ježišu, lebo si premohol smrť a vstal si 

z mŕtvych, a volám ti Aleluja! Dnes, v deň pôstu 

a modlitby, daj mi milosť, aby som svojím srdcom a dušou 

prenikol do tvojho slávneho víťazstva nad hriechom, nad 

zlom, nad smrťou a prežil v sebe jeho krásu. Mocou svojho 

Ducha odstráň z môjho srdca všetko, čo mi nedovolí 

oslavovať s tebou veľké víťazstvo zmŕtvychvstania. Mária, 

nech aj moje srdce podľa tvojho v skoré veľkonočné ráno 

jasá radosťou zo zmŕtvychvstania. 

 Verím… 

niet miesta pre teba, lebo ich pohľad 

smeruje k zemi. Nech po pôste 

a modlitbe pozdvihnú svoje srdcia 

k nebeskému dobru a v slobode srdca 

a duše môžu milovať, odpúšťať, byť mi-

losrdní a dobrotiví, spravodliví 

a trpezliví. Nech bohatí tohto sveta 

pozdvihnú svoj pohľad v slobode 

svojho srdca, spoznajú v chudobných 

svojich bratov a s radosťou im 

pomáhajú. Nech sa vďaka pôstu 

a modlitbe dostaneš v ich srdci na prvé 

miesto a nech ti vždy ostanú verní. 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva 

Otcu, Ó Ježišu... 

  

Tretie slávnostné tajomstvo 

Oslavujem ťa, Ježišu, lebo si 

verný svojmu sľubu zoslal Ducha 

Svätého na apoštolov, ktorí vytrvali 

v modlitbe s Máriou, tvojou matkou. 

Prijali tvojho Ducha a stali sa tvojimi 

svedkami až do konca sveta. 

Obetujem ti deň pôstu a modlitby, 

aby si nepokojných naplnil duchom 

pokoja, neveriacich duchom viery, bez-

božných duchom modlitby, slabých 

duchom sily, nerozumných duchom 

múdrosti, smutných a úzkostlivých 

duchom útechy a radosti, zotročených 

Prvé slávnostné tajomstvo 

Slávne si vstal z hrobu, Ježišu. Po 

umučení, kríži, smrti a uložení 

do hrobu víťazne vychádzaš z tmy 

hrobu a z tmy smrti k novému životu. 

Obetujem ti tento deň pôstu 

a modlitby za seba a za všetkých ľudí, 

ktorí ležia v hroboch hriechu, zlozvy-

kov, nenávisti, závisti, žiarlivosti,    

sebectva a pýchy, bezbožnosti,         

kacírstva, násilia, i za všetkých, ktorí 

zranení hriechom iných padli do jamy 

hrobu. Nech každé srdce zakúsi 

víťaznú oslavu a neprestajne oslavuje 

a chváli teba, Ježišu, víťaza. 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva 

Otcu, Ó Ježišu... 

  

Druhé slávnostné tajomstvo 

Oslavujem ťa, lebo si štyridsať dní 

strávil so svojimi učeníkmi, posilnil si 

ich vieru, daroval im pokoj a pred 

nanebovstúpením si povedal, aby sa 

išli modliť a čakať Ducha Svätého. 

Požehnal si ich a vystúpil do neba. 

Obetujem ti tento deň pôstu 

a modlitby za všetkých, ktorí sú 

celkom pripútaní k sebe, k iným a k 

materiálnym veciam, ktorí sa nechali 

zviesť pokušením moci a v ich srdci 
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Foto: archív SM 

zlom a hriechom duchom vnútornej slo-

body, tých, ktorí nenávidia, duchom  

lásky, sklamaných duchom nádeje, 

násilníkov duchom miernosti, nespra-

vodlivých duchom spravodlivosti, nemi-

losrdných duchom milosrdenstva, tým, 

čo podľahli alkoholu a drogám, duchom 

triezvosti, lenivých duchom usilovnosti, 

tých, ktorí sa vzpierajú tvojej vôli, du-

chom spolupráce s tebou, lakomých du-

chom štedrosti, pyšných duchom 

pokory, tých, čo majú moc v Cirkvi a vo 

svete, duchom služby, tých, ktorí 

zabíjajú nenarodený život, duchom 

lásky k životu. Zachvátených duchom 

lži naplň duchom pravdy, aby sa vďaka 

pôstu a modlitbe odstránili spory 

a vojny, a ku všetkým ľuďom a národom 

nech príde tvoje kráľovstvo lásky 

a pokoja, spravodlivosti a pravdy. 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva 

Otcu, Ó Ježišu... 

Štvrté slávnostné tajomstvo 

Oslavujem ťa, Otče, lebo si Máriu 

vzal s dušou a telom do neba. Vďaka 

ti, že si jej vernosť tvojmu Synovi 

Ježišovi odmenil vznešenou oslavou 

v nebi. Buď požehnaný v jej modlit-

bách a pôstoch, v jej láske a vernosti. 

Vďaka ti, Mária, že si nám 

v posolstvách blízka, hoci si vyvýšená 

do neba. 

Obetujem s tebou tento deň 

pôstu a modlitby za všetkých, ktorí sú 

verní tvojmu odkazu: nech majú silu, 

aby ti v každej životnej situácii zostali 

verní, po celý život zostali s tebou, až 

do slávneho príchodu do neba. 

Osobitne  venujem svo j  pôst 

a modlitbu za mladých, aby v tebe, 

Mária, objavili Matku a Učiteľku 

a premohli všetky životné ťažkosti 

a pokušenia tohto sveta, aby po pôste 

a modlitbe rozoznali zlo i jeho úklady 
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a úspešne bojovali proti zvodom, ktoré 

ich čakajú vo svete. Nech všetci mladí 

v tebe spoznajú hviezdu spásy a nádeje, 

nech svoju cestu prekonávajú s tebou 

vo vernosti Ježišovi a prijmú ho ako 

svoju Cestu, Pravdu, Svetlo a Život. 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva 

Otcu, Ó Ježišu... 

  

Piate slávnostné tajomstvo 

Oslavujem ťa, Otče, lebo si Máriu 

korunoval za kráľovnú neba i zeme 

a poslal si ju k nám ako Kráľovnú 

pokoja. Vďaka ti, Mária, lebo si vytrvalo 

s nami, modlíš sa za nás a oroduješ za 

nás.   

Tento deň pôstu, na ktorý ma 

pozývaš, obetujem za všetky tvoje 

úmysly: nech vojde pokoj do každého 

srdca, do každej rodiny, do Cirkvi a do 

sveta, nech sa zmieria všetci rozvadení, 

nech neveriaci okúsia Otcovu lásku, 

nech sa rodiny začnú modliť, aby zlý 

a všetko zlo boli porazení. Modlím sa za 
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všetky úmysly spolupráce s tebou 

v modlitbe a pôste. Tak nech sa stane. 

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva 

Otcu, Ó Ježišu... 

  

Záverečná modlitba: 

Ďakujem ti, nebeský Otče, v mene 

tvojho Syna Ježiša Krista i s Pannou 

Máriou, že si mi dal milosť, aby som 

dnes v deň pôstu a modlitby celým 

svojím bytím vnikol do tajomstiev života 

tvojho Syna Ježiša Krista a Panny   

Márie, a tak objavil tvoju nesmiernu 

lásku, ktorou miluješ všetky stvorenia. 

Naplň svoje deti duchom pôstu 

a modlitby, aby sme mohli spoznať 

a plniť tvoju vôľu, teba milovať 

nadovšetko a svojich blížnych ako seba 

samých, milovať a chrániť prírodu ako 

zvláštny výraz tvojej lásky k nám. 

Prosíme ťa: nech tvoj pokoj naplní 

všetky srdcia na Máriin príhovor 

v mene tvojho Syna Ježiša Krista, Kráľa 

pokoja. Tak nech sa stane. Amen. 
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24. novembra slávime 18. výročie smrti  

pátra Slavka Barbariča. 

 

Ďakujeme Bohu za svedectvo jeho života  

a príklad odovzdanosti v škole Panny Márie! 
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MÁRIA PRIVIEDLA MOJU RODINU K BOHU 

veľa a radi sme sa modlili, ale nič výni-

močné sme neočakávali. Počas púte sa 

odohralo veľa rôznych zázrakov, ale bo-

li skôr vonkajšie a nerozumeli sme im. 

Po návrate domov, sme mohli pozorovať 

ako nás Boh zázračne viedol ďalej.  

Z  môjho neveriaceho manžela    

Borisa sa stal veriaci kresťan, konver-

toval na katolícku vieru, chodí do kos-

tola, každý deň číta evanjelium, pozerá 

kresťanské programy, počúva kázne 

a vždy keď môže, hovorí o svojej viere 

a o tom ako ho Panna Mária priviedla k 

obráteniu skrze ruženec. 

 Chodíme do modlitbovej skupiny, 

do spoločenstva spolupracovníkov sv. 

Matky Terezy. Pomáhame v kuchyni 

pre chudobných, vyučujeme v Škole 

kresťanského života a evanjelizácie sv. 

Márie z Nazareta – Matky Cirkvi. V lete 

sa tiež zúčastňujeme na detskom     

 Pochválený buď Ježiš Kristus! 

 O Medžugorí som sa dozvedela 

prvýkrát pred siedmymi rokmi na 

Medžugorskom modlitbovom stretnutí 

v Rige v Lotyšsku. 

 Odvtedy Panna Mária začala viesť 

našu rodinu bližšie k Bohu. 

 Na tom modlitbovom stretnutí 

priviezli z Medžugoria ružence 

a všetkým nám ich podarovali.   

Pomyslela som si, že ja a deti ružence 

už máme, ale že ho darujem manželovi. 

Manžel bol veľmi prekvapený, ale nič 

nepovedal, len sa usmial. Ja a moje tri 

deti sme pokrstení katolíci, ale manžel 

bol ateista. 

 O rok neskôr, v roku 2012 sme 

mali príležitosť putovať do Medžugoria 

na Festival mladých. Ak mám byť 

úprimná, skôr sme tam išli zo zveda-

vosti, akoby na exkurziu. Samozrejme, 
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Foto: archív SM 

katolíckom tábore. Slúžime väzňom 

a chorým. 

 Teraz  nedávno som bola 

druhýkrát v Medžugorí na seminári 

m o d l i t b y ,  p ô s t u 

a mlčania. Žiaľ, môj 

manžel nemohol prísť, 

pretože ho neuvoľnili 

z práce. Ale poslal 

pozdrav našej nebeskej 

Matke a srdcom bol so 

mnou. 

 Teraz však bolo 

všetko inak, spoznala 

som viac svoje srdce. 

Matka Božia  mi 

pomohla pozrieť sa do hĺbky môjho 

srdca a uvidieť tam moje hriechy 

a moju slabosť. Pomohla mi ešte viac 

otvoriť srdce pre Ježiša. Počas adorá-

cie nastali v mojom vnútri zmeny. 

Dokázala som sa zmieriť so svojou 

minulosťou a prijať tých ľudí, 

s ktorými som mala ťažkosti. 

 Pochopila som, že len v tichu, 

pôste a modlitbe možno počuť, aké má 

Boh plány s nami. A stávame sa 

schopní s láskou prijať kríž. Na 

katechézach s pátrom Marinkom som 

sa dozvedela o tých veciach, nad 

ktorými som sa predtým nezamýšľala. 

Najdôležitejšie v našom živote je „prijať 

Boha“ a nie len od neho 

n i e č o  d o s t á v a ť . 

V modlitbe je naj-

dôležitejšie počúvať, no 

my sme zvyknutí len 

rozprávať. V modlitbe nie 

j e  dô l e ž i t é  v e ľ a 

rozmýšľať, ale veľa mi-

lovať. Pôst je nero-

zlučným priateľom 

modlitby.  

 Panna Mária nás 

chce všetkých priviesť k milosrdnému 

srdcu Ježiša, a všetko s nami prežíva. 

 Bolo to pre mňa stretnutie 

s Máriou a Ježišom. Viem, že to bude 

pokračovať a že nás Boh povedie ďalej. 

Len vtedy, keď poznávame svoju nem-

ohúcnosť a svoje slabosti, nám Boh 

dáva svoju silu. 

 Ďakujem Pánovi za túto púť. 

Všetkým želám, aby otvorili svoje 

srdcia pre Ježiša a Máriu. Zbohom! 

Vanda, Lotyšsko 

 

 

Pochopila som, že len 

v tichu, pôste a modlitbe 

možno počuť, aké  

má Boh plány s nami. 

A stávame sa  

schopní s láskou  

prijať kríž... 
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 Drahí priatelia, chceli by sme sa s vami podeliť s katechézou, ktorou 

sa arcibiskup Henryk Hoser obrátil k účastníkom semináru pôstu, modlit-
by a mlčania pre skupinu zo Slovenska.  

 

   Celú katechézu nájdete na stránke: http://svetlomariino.com/sk/
archives/katecheza-mons-henryka-hosera-apostolskeho-vizitatora-pre-

medzugorie-na-seminari-postu-modlitby-a-mlcania-pre-slovakov/ 

 

 

 

 

 
1. – 8. november 2018: modlitba za duše v očistci 

 

 

  2. novembra je deň spomienky na všetkých zosnulých. V tento ako aj v 

nasledujúcich dňoch od 1. do 8. novembra Cirkev dáva možnosť získať 
plnomocné odpustky pre duše v očistci, t. j. odpustenie trestov za hriechy 
pre duše v očistci.  

 

  Viac informácii si môžete nájsť na stránke: http://

svetlomariino.com/sk/archives/1-8-november-2018-modlitba-za-duse-v-

ocistci/ 

 

Foto: archív SM 

1 4  
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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. Časo-
pis rozosielame 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 Ukraji-
ne,Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bieloru
sku, 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 
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.  
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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/

