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„Drahé deti!  

Toto je čas milosti a modlitby, čas čakania a darovania. 

Boh sa vám dáva, aby sme ho milovali nadovšetko.  

Preto, deti moje, otvorte svoje srdcia a rodiny, aby sa  

toto čakanie stalo modlitbou a láskou, a zvlášť  

darovaním. Som s vami, deti moje, a povzbudzujem  

vás, aby ste sa nezriekali dobra, pretože plody  

je vidieť i počuť široko-ďaleko. Preto je nepriateľ  

zúrivý a využíva všetko, aby vás odlákal od modlitby.  

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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ČAS MILOSTI A MODLITBY, 

ČAKANIA A DAROVANIA 

Blahoslavená Panna Mária prichádza v tomto našom 

čase aj do našich dní. Povzbudzuje nás, aby darovaný čas 

neprešiel márne popri nás. Čas je ako prázdna nádoba, ktorá 

čaká na naplnenie dobrými skutkami. Známy je výrok sv. Au-

gustína: „Ľudia hovoria, že časy sú dobré a časy sú zlé. 

V skutočnosti sme my tými časmi. Akí sme my, také budú aj 

časy.“  

Základnou  

víziou 

 lásky je  

dávanie  

a prijímanie. 
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Pýtame sa: Prečo Boh stvoril 

čas? Načo musíme prežiť tento po-

divný život so všetkými jeho 

ťažkosťami a utrpeniami, hriechmi 

a zlyhaniami skôr ako sa nám otvorí 

brána do večnosti? Ak je Boh láska, 

ak je taký dobrý, prečo nám neda-

roval všetko naraz? 

Prečo musí prejsť toľko 

času, predtým ako 

prídeme do cieľa?  

Samotný Boh žije 

mimo času, vo večnom 

teraz, v blaženosti šťas-

tia, kde mu nič 

nechýba.  

V našom živote sa 

všetko deje postupne, 

po častiach, v malých 

krokoch, ktoré musíme urobiť. Boh 

stvoril človeka nedokonalým nie pre-

to, aby mu sťažil život, ale aby mu 

umožnil účasť na vlastnom trojjedi-

nom živote. Vnútorný život troch 

Božských osôb pozostáva z večného 

vnútorného darovania a prijímania. 

To je plnosť, prameň a nekonečná 

hĺbka lásky, z ktorej sme aj my 

stvorení. Základnou víziou lásky je 

dávanie a prijímanie.  

Časy Máriiných zjavení sú pre 

nás darom a milostivým časom. Je 

to čas, v ktorom nám Boh dáva šan-

cu na rast.  

Boh nám ponúka svoju lásku, 

na ktorú by sme mali v slobode od-

povedať. On čaká na našu odpoveď. 

Čas je znakom Božej trpezlivosti.  

Boh má v úcte naše postupy 

a podporuje náš rast, ak sa preň 

rozhodneme. Na túto cestu nám 

poslal Matku svojho Syna Ježiša, 

ktorá nás povzbudzuje k darovaniu 

tak ako sa ona sama darovala Bohu 

slovom, telom a celým životom.  

Darujme seba Bohu, všetko to, 

čo sme a máme, aby sme to všetko 

premenené mohli od neho prijať.  

 

   Modlitba: 

 Panna Mária, Krá-

ľovná pokoja, ty nás 

pozývaš a povzbudzuješ, 

aby sme nezabudli 

a márne netratili čas, 

ktorý nám je darovaný. 

Aj ty si žila v čase, 

s nohami pevne na zemi 

a teraz k nám prichá-

dzaš z večnosti, aby sme 

tento čas, ktorý žijeme 

n a p l n i l i  d o b r o m 

a rozhodli sa pre dobro.  

Ďakujeme ti, že nás povzbudzu-

ješ, aby sme sa nikdy nezriekli do-

bra, ktoré nakoniec vždy víťazí. 

Prosím ťa, veď nás, veď svojou mate-

rinskou rukou každého osobne, 

rodiny a spoločenstvá, a všetkých, 

ktorí sa utiekajú pod tvoju ochranu.  

Prihováraj sa za nás u svojho 

Syna, ty, ó Matka, pretože nikdy 

nebolo počuť, žeby si opustila tých, 

ktorí sa k tebe utiekajú svojimi 

modlitbami. Vypros nám, aby nám 

tento čas čakania a darovania 

neprešiel v povrchnostiach života.  

Ty, ktorá si plná milosti, pros za 

nás, aby sme sa oslobodili každej 

vlažnosti a priemernosti duchovného 

života. Nech nás láska tvojho 

Nepoškvrneného srdca pritiahne 

k tebe a skrze teba spoznáme Ježiša, 

nášho Spasiteľa. Amen.  

 

(páter Ljubo Kurtovič, OFM) 

 

 

Čas je ako  

prázdna nádoba, 

ktorá čaká na  

naplnenie dobrými 

skutkami.  
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NEZRIEKAJTE SA DOBRA 

Modlitba je stretnutie s Bohom, 

s jeho slovom, ktoré prehovára a  tvorí 

všetko nové. Z hriešnika robí spra-

vodlivého, zúfalého premieňa na 

človeka nádeje. Jeho slová majú moc, 

na jeho slovo všetko povstáva 

k novému životu. Odohrávajú sa Vi-

anoce. Nikto nikdy tak nehovoril ako 

on. Dáva sa nám a chce s nami meniť 

svet. V modlitbe nám daruje lásku.  

Láska sa prijíma na kolenách. 

Boh je láska píše evanjelista Ján. 

Prišiel na zem, aby nám ukázal ako 

sa získava nebo a večný život s ním – 

s láskou. Iba láska má hodnotu 

premeniť pominuteľné na večné. Bez 

lásky je i dar iba darovaným pred-

metom, vykonaná činnosť bez večnej 

hodnoty. Len to, čo máme  môžeme 

darovať.  

Darovanie - sv. Hieronym 

napísal: „Blahoslavený, ktorý nosí 

v sebe vo svojom srdci Betlehem. V 

ňom sa každý deň rodí Kristus.“ Tým 

Mária nám dnešným posolstvom ukazuje priamu cestu do Betlehema —

modlitbou, láskou a darovaním. To je príprava srdca pre Ježišovo narodenie sa. 

 „Využite každý okamih, aby ste konali dobro, pretože iba tak prežijete 

Ježišovo narodenie vo svojich srdciach... keď sa dávate pre vieru, keď sa dávate 

pre lásku, keď robíte dobro blížnym, môj Syn sa usmieva vo vašej duši... 

pozývam vás, aby ste boli odvážni, aby ste sa nevzdávali, pretože aj naj-

menšie dobro, aj najmenší znak lásky víťazí nad čoraz viditeľnejším zlom.“ Poču-

jeme jej materinské povzbudenia z uplynulých rokov. 
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najväčším darom je 

Boh sám. Otvorme 

svoje srdcia a rodiny 

tak ako nás k tomu 

volá Mária. Aby sa 

mohol narodiť a my 

sa stali Betlehemom 

pre celý svet, 

v každej chvíli tohto 

milostivého času. Jej 

prísľub, že je s nami 

je pre nás útechou.  

„Povzbudzujem 

vás, aby ste sa 

nezriekali dobra, 

pretože plody je 

vidieť i počuť široko-

ďaleko. Preto je 

nepriateľ zúrivý 

a využíva všetko, aby 

vás odlákal od 

modlitby.“  

 Aj v posolstve z 2.11.2018 nám 

odkrýva neobyčajnú silu dobra, ale 

i silu zla. „Apoštoli mojej lásky, usilu-

jte sa pozerať na úplné dno do ľud-

ských sŕdc a určite tam nájdete malý 

ukrytý poklad. Pozerať sa takýmto 

spôsobom je milosrdenstvo ne-

beského Otca. Hľadať dobro dokonca 

aj tam, kde je najväčšie zlo, snažiť sa 

pochopiť jeden druhého a nesúdiť. To 

je to, čo od vás žiada môj Syn. A ako 

matka vás pozývam, aby ste ho 

počúvli. Deti moje, duch je mocnejší 

než telo a nesený láskou a skutkami 

prekonáva všetky prekážky.“  

 B o ž i e  m i l o s r d e n s t v o 

a dobrota je silnejšia ako všetko zlo 

sveta. Sme svedkami toho, čo hovorí 

Panna Mária – že nepriateľ je zúrivý 

a využíva všetko, aby nás odlákal od 

modlitby. 

 Bez Božej pomoci my nie sme 

schopní konať dobro. Konať dobro aj 

vtedy, keď nás prepadne zúfalstvo 

 

a zdá sa nám, že je to zbytočné. To je 

moment, keď sme pozvaní modliť sa 

s Máriou ešte viac. Napriek všetkému 

veriť s Máriou, že naše rozhodnutie 

sa pre dobro je magnet pre Božie 

víťazstvo dobra nad zlom. 

 

Modlitba: 

Ďakujeme ti, Pane, za milostivý 

čas, v ktorom nám daruješ seba  

skrze Máriu. S ňou chceme modlitbou, 

láskou a darovaním naplniť toto ad-

ventné obdobie, aby si sa mohol 

narodiť v našich srdciach, rodinách, 

vo svete. 

Zošli na nás svojho ducha modlit-

by, posilni nás svojou dobrotou, aby 

sme mali silu byť dobrí. Pomôž nám 

konať dobro zvlášť tam a vtedy, kde 

je i najväčšie zlo. Pomôž nám vždy sa 

rozhodnúť pre dobro, aby sme nesení 

láskou a dobrými skutkami 

prekonávali všetky prekážky, a takto 

očakávali tvoj príchod. Amen. 

(Terézia Gažiová) 

 

...veriť s Máriou, že naše rozhodnutie sa pre dobro  

je magnet pre Božie víťazstvo dobra nad zlom. 
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 „Pozývam vás k modlitbe, le-

bo v modlitbe sa stretáte s 
Bohom. Boh sa vám ponúka, 
dáva. Avšak vás žiada, aby ste vo 

svojej slobodnej vôle odpovedali 
na jeho pozvanie.“  

(25.11.1988) 

 „Deti moje, pozývam vás, 

aby ste zanechali hriech 
a prijali modlitbu v každom 
čase, aby ste v modlitbe spoz-

nali zmysel svojho života. Boh 
sa dáva tomu, kto hľadá.“  

(25.04.1997) 

 „...milujte nie ľudskou, ale 

Božou láskou. Tak bude váš život 
krajší i bez záujmu. Pochopíte, že 
Boh sa vám najjednoduchším 

spôsobom dáva z lásky.“   
(25.09.1997) 

 

 

BOH SA DÁVA 

 „Vezmite kríž, pozerajte sa 

na Ježiša a nasledujte ho. On 
sa vám dáva až po smrť na krí-
ži, pretože vás miluje.“  

(25.02.2016) 
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NAŠE SPOLOČNÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE  

SA USKUTOČNÍ V SOBOTU, 01.12.2018. 
 

V TENTO MESIAC SA BUDEME MODLIŤ ZA TO, ABY SME ČAS  

DAROVANÝ OD BOHA NEPREMÁRNILI V POVRCHNOSTIACH,  

ALE HĽADALI BOHA V MODLITBE  
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VIANOCE – SVIATOK ŽIVOTA 
S pátrom Slavkom Barbaričom rozjímame o tajomstve Vianoc  



9  

9  

 

 Rozlišuj podstatné 

od nepodstatného! 

 E x i s t u j e  n e -

bezpečenstvo, zo dňa na 

deň stále väčšie, že sa 

zastavíme na vonkajších 

podmienkach pokoja 

a radosti. Mnohí budú 

v tomto predvianočnom 

čase behať, pracovať 

a pripravovať sa na Vi-

anoce, že nebudú mať 

čas na modlitbu, na do-

brú sv. spoveď, na omšu, a to zna-

mená, že nebudú mať čas na 

stretnutie s Bohom. A ak sa toto 

stretnutie neuskutoční, vianočná ra-

dosť a vianočný pokoj nebudú dlho 

trvať. Skončí dobrým obedom alebo 

pitím, alebo prijímaním darov, ktoré si 

navzájom pripravíme. Takýto pokoj sa 

už zajtra rozplynie ako dym vo vetre 

a to znamená, že Vianoce prešli bez 

Ježiša, tvorcu pokoja. To je pre človeka 

strašné, pretože nepokoje ho budú 

poháňať nepokojnými cestami a nikdy 

sa nebude môcť zastaviť.   

  

Prečo je advent iný ako ostatné 

obdobia liturgického roku? 

Adventný čas nás obracia k Bohu, 

ktorý prichádza. Ľahšie sa rozhodujeme 

pre modlitbu, pre spoveď, ľahšie sa zmi-

erime. Preto sú Vianoce dňom života 

a pokoja. Kto nie je otvorený 

pre Vianoce ostáva sám  a to nikdy nie 

je dobré. 

 

Advent je časom položenia si 

správnych otázok.  

S adventom, prípravou na Vianoce, 

začína nový čas. Treba sa preskúšať, 

aby sme mohli začať odznovu. Jediná 

správna otázka pre nás je: Rastiem 

v pokoji, ktorý pramení z lásky, odpus-

tenia a milosrdenstva? Odpúšťame 

ľahšie urážky a prosíme o odpustenie? 

Stáva sa naša citlivosť 

na druhých zdrojom 

túžby, aby sme im 

pomohli?  

 

Ktorá príprava 

na Vianoce je 

dôležitejšia – von-

kajšia alebo vnútor-

ná? 

Existuje skutočné 

nebezpečenstvo, že 

vonkajšia príprava 

stratí svoj vnútorný 

z á k l a d 

a nepovzbudzuje k vnútornej príprave. 

Tým by sme naozaj ukrivdili Vianociam, 

Ježišovi, ktorý prichádza z lásky k nám. 

Inými slovami, existuje nebezpečenstvo, 

že sa tešíme na Vianoce kvôli jedlu 

a pitiu, kvôli krásnym vianočným zvy-

kom a nie kvôli nemu, kvôli ktorému sa 

to všetko deje. Predstavme si, že sa 

niekto pripravuje na náš príchod a teší 

sa na stretnutie s nami a pozval mnoho 

priateľov, pre ktorých je oveľa 

dôležitejšie to, čo je na stole ako 

stretnutie s nami. To by nás určite 

hlboko zranilo. 

 

 

Rastiem v pokoji,  

ktorý pramení  

z lásky,  

odpustenia 

a milosrdenstva?  
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Jedine láska (v nás) spozná 

Lásku. Jedine s láskou môžeme od-

povedať na Lásku. 

Kto sa počas príprav na Vianoce 

nerozhodne  pre lásku k Ježišovi 

a k ľuďom okolo seba, ten sa vedome 

alebo nevedome zriekne vnútornej 

prípravy na Vianoce. Pre takého člove-

ka bude ten deň iba vonkajšou oslavou 

a to je málo na oslavu Vianoc. 

 

V i a no ce  s ú  d u ch o vno u 

udalosťou. Preto nemajú zmysel, ak 

k ním pristúpime povrchne, ak sa 

staráme iba o materiálne podmien-

ky na oslavu vianočných sviatkov.  

Nech sa vianočná skúsenosť 

i skúsenosť s Bohom nezníži len na 

krátke a povrchné stretnutie, tak ako 

sa to stáva s mnohými ľuďmi, na 

ktorých myslíme a ktorým sa ozveme 

len na Vianoce. Takéto Vianoce zane-

chávajú prázdnotu a stávajú sa 

skutočným klamstvom. A potom všetky 

dobré a opodstatnené túžby padajú do 

vody. 

 

Čo je podstatou Vianoc? 

Samotné Vianoce znamenajú 

Božiu odvahu prísť na tento svet ako 

malé dieťa a stať sa životným 

spoločníkom človeka na tomto svete.  

Ako vtedy, tak aj dnes. Ešte stále 

sa Boh ponúka v jednoduchom, pokor-

nom dieťati a spolu s človekom chce 

zmeniť svet. Samotné Vianoce 

nepremieňajú svet, ale Vianoce oz-

načujú novú cestu, ktorou môže človek 

kráčať a to nie sám, ale s Bohom. 

Premena nastane v okamihu, v ktorom 

– bez toho, aby sme mu rozumeli – prij-

meme cestu s ním.  

Otvorme sa a život príde tam, kde 

je smrť, radosť, kde je smútok, láska, 

kde je nenávisť, nádej, kde je zúfalstvo, 

sloboda, kde je otroctvo, svetlo, kde je 

tma. A to sú Vianoce, to je sviatok živo-

ta. On nám aj dnes musí byť 

umožnený, pretože dnes je potrebnejší 

viac ako kedysi.  

Srdce naplnené Bohom sa stáva 

podkladom a základom pre radostne 

rozšírené ruky voči blížnym. Zmyslom 

Vianoc sú teda ruky pozdvihnuté k Bo-

hu, ktoré sa stanú radostnou náručou 

pre človeka. Len tak sa uskutoční obja-

tie medzi človekom a Bohom a medzi 

človekom a bratom človekom. V tomto 

objatí sa odohrávajú aj Vianoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Pripravil páter Marinko 

Šakota (Glasnik mira, 

12/2012, 12/2013)) 

 

 

Srdce naplnené  

Bohom sa stáva  

podkladom a základom 

pre radostne rozšírené 

ruky voči blížnym. 
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Od 7. do 10. novembra 2018 sa v Medžugorí uskutočnila duchovná obnova  

pre manželské páry. Obnovy sa zúčasnilo 300 účasníkov z 15 krajín  

(Ukrajina, Lotyšsko, Slovensko, Poľsko, Taliansko, Nemecko...).  

Fotografie si môžete pozrieť na našej stránke www.svetlomariino.com  
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ADVENT V ŠKOLE PANNY MÁRII 

 

   „Advent sa snažím prežívať vždy 

srdcom, moje srdce radostne očakáva 

narodenie Ježiša, ktorý ma napĺňa 

radosťou, pokojom, zázrakmi. 

  Advent v škole Panny Márie je 

vždy návratom do Máriinho náručia – 

cítiť sa malou, túžiacou po jej teple, 

láske, po dotyku jej nežných rúk...  

Doslova sa cítim „dieťaťom v bezpečí“ 

a bez strachu. Je to dar, ktorý daruje 

narodenie malého Ježiša,  ktorý chce, 

aby sa každé srdce cítilo malým  Bo-

žím dieťaťom. Je to čas, kedy mi je 

darované  skutočné, úprimné po-

kánie, keď sa skláňam  pred malič-

kým Ježišom, Kráľom pokoja.“   

(Táňa) 

 

  „Advent je pre mňa radostným 

očakávaním príchodu Ježiša. Je to 

požehnaný čas, kedy ma Pán obdarú-

va svojimi milosťami. Čas, kedy aj ja 

môžem darovať viac času Bohu 

a svojím blížnym. Často si spomínam 

na posolstvo Panny Márie, v ktorom 

nám hovorí:  

  „Drahé deti! Dnes vás pozývam, 

aby ste urobili niečo konkrétne pre 

Ježiša Krista. Želám si, aby každá ro-

dina farnosti priniesla na znak odo-

vzdanosti Ježišovi, po jednom kvete 

do dňa radosti. Prajem si, aby každý 

člen rodiny položil k jasliam po jed-

nom kvete, aby Ježiš mohol prísť 

a vidieť vašu oddanosť k nemu.“  

  „Želám si, aby ste boli kvetom, 

ktorý bude kvitnúť na Vianoce pre 

Ježiša, kvetom, ktorý neprestane 

kvitnúť, keď sa skončia Vianoce.“ 

  Tieto posolstvá Panny Márie sú 

pre mňa vždy pozvaním, zvlášť na 

Vianoce, darovať Ježišovi to, čo je vo 

mne najcennejšie – moje srdce, moje 

dobré rozhodnutia, túžbu nasledovať 

ho a byť mu vernou.“ 

(Oľga) 
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  „Pre mňa je advent časom, kedy 

môžem hlbšie pohliadnuť do svojho srd-

ca, pozrieť sa, čo mi kradne radosť a čo 

ju v skutočnosti prináša. Napríklad, keď 

vidím, že už od samého rána sa 

nemôžem na niekoho usmiať, je to 

signál, ktorý mi ukazuje, že niečo nie je 

v poriadku so mnou a nie s tým člove-

kom. A keď v sebe odkrývam také mo-

menty, čítanie evanjelia na každý deň 

a konkrétne dobré skutky mi pomáhajú 

nesústrediť sa príliš na seba a svoje 

slabosti. Ísť v ústrety Bohu, rozhodnúť 

sa každý deň ísť nanovo naproti 

blížnemu.  

  Prinášala som Ježišovi na oltár 

počas sv. omše svoje plány a túžby 

a pozývala som ho, aby prišiel so svojím 

plánom pre môj život. Počas roka som 

videla plody tejto modlitby v dôležitých 

rozhodnutiach.  

  V tomto roku chcem pokračovať 

a počas adventu sa modliť za dar lásky 

k takému človeku z môjho života, na 

ktorého je moje srdce ešte zatvorené. 

Aby sa skrze lásku a odpustenie mohlo 

moje srdce otvoriť pre lásku malého 

Ježiša, ktorý prichádza a mohla sa us-

mievať na každého môjho brata 

a sestru.”  

(Oksana) 

 „Advent v škole 

Panny Márie, je pre 

mňa čas putovania za 

Darom. Každým ran-

ným premáhaním sa 

pri vstávaní na Roráty 

a spoločnú modlitbu 

sa moje vnútro stále 

viac vyprázdňovalo, 

stišovalo. Pripravovala 

som sa prijať Dar, 

túžila som po tom, aby 

ma celú prenikol. 

Úprimná prosba k 

Panne Márii  spoznať 

na sebe to, čo jej pre-

káža pôsobiť cezo mňa ešte viac ma 

týmto putovaním viedla k pravde o 

mne. Jednoducho, zrazu som viac vide-

la svoje nedokonalosti vo svetle lásky a 

prijatia, nie výčitiek, vo svetle rastu, 

vnútornej premeny a práce nad sebou.  

  A na konci putovania adventom, bo-

la naozaj moja jediná túžba zakúsiť Dar 

Vianoc vo svojom srdci. Pán ma očistil 

od vonkajšieho pozlátka Vianoc a 

prišiel jednoducho do môjho srdca ako 

Dieťa. Spoznala som, že aby som bola 

schopná prijať Boha ako Dieťa, sama 

som sa potrebovala stat maličkou. Ne-

byť veľkou, ale maličkou v srdci. Ďaku-

jem Panne Márii za tento čas vyučo-

vania v Jej škole.” 

(Mária) 

Foto: Radiopostaja Mir Medjugorje 
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MEDŽUGORIE 2019 
 

DUCHOVNÉ OBNOVY 
 

 

 

   Drahí naši priatelia! Pozývame vás na medzinárodné duchovné obno-

vy, ktoré sa uskutočnia v Medžugorí v roku 2019.  

 

 

18.03. – 22.03.2019 26. Medzinárodná duchovná obnova pre organizá-

torov pútí, vedúcich centier pokoja 

a medžugorských modlitbových a humanitárnych 

skupín 

  29.05. – 1.06.2019      7. Medzinárodná duchovná obnova za život  

  8.07. – 13.07.2019      24. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov  

  6.11. – 09.11.2019      20. Medzinárodná duchovná obnova pre manželské 

páry   

 

 

seminár pôstu, modlitby a mlčania 

 

10. 03. - 15. 03. 2019.  

Kontakt: Vladimir Chromek: +424 902 373 505;  

e-mail: v.chromek@gmail.com  

 

22. 09. - 27. 09. 2019.   

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

+421903 712 534;   

e-mail: skristoftour@post.sk  

 

     Viac informácií nájdete na našej stránke: www.svetlomariino.com. 

  

 

S radosťou vás pozývame!  
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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/

