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„Drahé deti! Dnes vás pozývam

modliť sa na moje úmysly, aby som vám 

mohla pomôcť. Deti moje, modlite sa 

ruženec a rozjímajte nad tajomstvami 

ruženca, pretože i vy vo svojom živote 

prechádzate cez radosti i bolesti. 

Takýmto spôsobom pretvárate 

tajomstvá do svojho života,

pretože život je tajomstvo až kým ho 

nevložíte do božích rúk. Tak budete mať 

skúsenosť viery ako Peter, ktorý stretol 

Ježiša a Duch svätý naplnil jeho srdce.

Aj vy ste, deti moje, pozvaní vydávať 

svedectvo žijúc lásku, ktorou vás Boh 

deň čo deň zahŕňa mojou prítomnosťou. 

Preto, deti moje, buďte otvorení a 

modlite sa srdcom vo viere. Ďakujem 

vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
25. septembra 2019

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja



MODLITE SA

RUŽENEC

4

Úvahy pre modlitbové skupiny

Panna Mária aj v tomto posolstve ako aj 
v mnohých predchádzajúcich nás pozýva k 
modlitbe ruženca. Dobre je pripomenúť si 

niektoré jej posolstvá, v ktorých nás 
pozývala k mocnému prostriedku modlitby 

a ním je modlitba ruženca. 
PÁTER LJUBO

KURTOVIČ, OFM

„Drahé deti!... Prosím rodiny farnosti, aby sa modlili rodinný 
ruženec... Pozývam vás, aby ste pozvali všetkých na modlitbu ruženca. 
Ružencom zvíťazíte nad všetkými protivenstvami, ktoré chce satan 
vniesť do Katolíckej cirkvi! Modlite sa ruženec všetci kňazi! Venujte čas 
ružencu! V posolstve z 8. augusta 1985 nám povedala: „ Drahé deti! Dnes 
vás pozývam, aby ste sa zvlášť teraz postavili modlitbou proti satanovi. 
Satan chce pôsobiť viac teraz, keď viete o jeho pôsobení. Drahé deti, 
oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte.“ V posolstve 
z 25. februára 1988 Panna Mária hovorí: „... Ruženec majte stále v rukách 
ako znamenie proti satanovi, že vy patríte mne.“ V posolstve z 25. 
januára 1991 hovorí: „Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo 
svete i vo vašich životoch.“ 

Mesiac október je zasvätený  ružencu Panny Márie. Mohli by sme to 
povedať aj opačne, že ruženec posväcuje mesiac október. Ešte lepšie 
povedané, že Boh dušu modliaceho sa ruženec pretvára na nebo. 

Svätá Terézia hovorí, že modlitba, či už ústna alebo vnútorná 
(kontemplatívna), musí byť spojená s rozjímaním. Bez toho niet 
modlitby. Vyžaduje si to úsilie. A práve to vyvoláva ťažkosti. Kvôli 
možným ťažkostiam nesmieme klesať na duchu a prestať sa usilovať. 

Modlitba ruženca je kontemplatívna (vnútorná) modlitba. Otče náš a 
Zdravas‘ Mária nie sú ľudské slová, ale evanjeliové. Keď ich človek 
vyslovuje, vyslovuje ich pred Bohom, hovorí ich Bohu. Boh prebýva v 
ľudskej hlbine. Ak ho chce človek počuť, musí vojsť do seba. Tu venuje 
viac pozornosti Bohu ako slovám, ktoré vyslovuje. Od vedomia, že Boh 
je prítomný, slová sa stanú zbytočnými a človek pozoruje Boha. 

Kým sa modlíme ruženec, Ježiš, ktorý sa stal pre nás človekom, ktorý 
bol za nás ukrižovaný, ktorý vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia, 



MODLITBA

 Panna Mária, Kráľovná ruženca, ty si vedela vo svojom srdci nosiť
a chrániť všetky slová a udalosti, ktoré si prežívala a s ktorými si sa 

stretala vo svojom každodennom živote a rozjímala si o nich.
Ty si, ó, Mária, všetky udalosti a tajomstvo svojho Syna žila vo 
viere, ktorú si sýtila neustálou modlitbou a odovzdanosťou sa do 

Otcovej vôli. Ty si blahoslavená, pretože si verila.
Uč nás, posilni nás na našich cestách hľadania zmyslu života. 
Povzbuď a prebuď všetkých ospalých na ceste viery. Zvlášť ti 

odovzdávame tých, ktorí trpia rôznymi otroctvami, strachmi  a 
životnými ranami. Nech nikdy nestratia nádej tak ako si aj ty bola a 
ostala Matkou nádeje, a preto si zakúsila Božiu všemohúcnosť aj vo 

svojom živote. Vypros aj nám skúsenosť Božej lásky, ktorá 
uzdravuje, oslobodzuje a zachraňuje. Amen. 

pomaly zostupuje s modliacim sa do hlbín jeho duše, do neba na zemi, 
do kráľovstva nebeského, ktoré je medzi nami. Ruženec  je ústna i 
kontemplatívna modlitba. Skutočný prostriedok na zostúpenie do duše 
a výstup do neba. 

Opakovanie Zdravas‘ Mária nás v skutočnosti vovádza do procesu 
hlbokého spojenia s Kristovým životom. Jednou zo základných 
každodenných ľudských činností je opakovanie. Každý deň opakujeme 
zaužívané spôsoby už od začiatku dňa, cez vstávanie, obliekanie, 
stravovanie až po odpočinok. Opakovanie zaisťuje stabilitu, istotu, 
poriadok, ale je aj podmienkou nových možností, a výsledkom 
opakovania je vnútorný pokoj. 

Jednou z ťažkostí pri modlitbe ruženca je roztržitosť v modlitbe. Keď 
sa začneme modliť ruženec, akoby sa prebudili naše myšlienky, 
rozpŕchnu sa a blúdia. Počas ruženca sa vynoria obrazy ľudí a rôzne 
situácie, na ktoré sme počas dňa nemali čas alebo sme ich chceli potlačiť. 
Mnohí sa trápia s roztržitosťou a niektorí sa dokonca kvôli tomu 
prestanú modliť ruženec... Ale roztržitosť nie je len problémom 
modlitby, ale ľudského života všeobecne, zvlášť súčasného spôsobu 
života. Človek je dnes čoraz viac rozptýlený rôznymi nepredvídanými 
prácami, myšlienkami, osobami, pri ktorých sa často ani pri najlepšom 
úmysle nedokáže skoncentrovať.

Niet divu, že človek je dnes nepokojný, pretože roztržitosť človeka 
vyrušuje a rozptyľuje. Preto väčšina ľudí žije v strese. Preto je dôležité 
pri roztržitosti v modlitbe neutekať od nej, ale dovoliť jej, aby nami 
“zatriasla“, všetko to zhromaždila a odovzdala pred Boha. Preberajúc 
zrnká ruženca, je dôležité všetko zhromaždiť okolo Kristovho kríža, v 
ktorom stretáme Boha, ktorý všetko pozbiera. 

 Odvážme sa a začnime sa modliť ruženec, aby sme odkryli milosť 
a silu, ktorú nám Boh chce skrze Máriu darovať. 

Svetlo Máriino    2019 / 10
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Pomôže nám v tom modlitba ruženca. Modliac sa 
ruženec držíme ju za ruku a ona pred nami otvára všetky 

dvere, vstupuje tam, kde je to najpotrebnejšie a pôsobí tak 
ako to ona pokladá za najvhodnejšie. Povedala nám: „Deti 

moje ruženec mi je zvlášť milý. Prostredníctvom ruženca mi 
otvorte srdcia a môžem vám pomôcť.“ Každý deň sa modlite ruženec, ten 
veniec kvetov, ktorý ma ako matku priamo spája s vašimi bolesťami, utrpeniami, 
túžbami a nádejami.“

K ničomu nás nenúti iba pozýva, prežívať naše ľudské radosti, bolesti, starosti 
svätým spôsobom s hodnotou večnosti.  Máriina úloha je stále tá istá –  priviesť 
nás k svojmu Synovi a spolu s ním do neba. Kto to môže lepšie, ak nie ona, 
Ježišova matka. S ňou sa učíme prežívať naše radosti, bolesti tak ako ich 
prežívala ona. Jej radosti a bolesti  života boli radosťami a bolesťami Ježiša. Vždy 
bola s ním, všetko zdieľala s Ježišom a on s ňou. Bolo to láskyplné zdieľanie ich 
spoločného pozemského života. 

Toto sa začne odohrávať i s nami, keď si zamilujeme modlitbu ruženca. Tak 
ako nám o tom hovorí i dnes: „Deti moje, modlite sa ruženec a rozjímajte nad 
tajomstvami ruženca, pretože i vy vo svojom živote prechádzate cez radosti i 
bolesti. Takýmto spôsobom pretvárate tajomstvá do svojho života, pretože 
život je tajomstvo, až kým ho nevložíte do Božích rúk.“ 

Mária nám sľubuje, že takto môžeme stretnúť Ježiša ako Peter. Duch Svätý 
naplní naše srdce a budeme vydávať svedectvo žijúc lásku. Nebeský Otec nás 
zahŕňa láskou skrze Máriine príchody. Mária však prichádza vždy, keď ju 

TERÉZIA
GAŽIOVÁ

VYDÁVAJTE SVEDECTVO

ŽIJÚC LÁSKU

Dnes nás Panna Mária znovu pozýva dať sa 
jej k dispozícii. Modliť sa na jej úmysly 
znamená zabudnúť na seba a dovoliť jej žiť v 
nás, milovať skrze nás. Úplne sa jej odovzdať.
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pozveme, keď sa modlíme s ňou i vtedy, keď zoberieme do rúk ruženec. Keď 
sa radujeme, keď trpíme, keď čokoľvek prežívame a obnovujeme si akt 
odovzdania sa pre jej úmysly, ona prichádza a nebeský Otec nás zahŕňa na jej 
príhovor láskou.

Máriina láska nerobí hluk, dáva sa v pokore, tichej radosti, odovzdanosti 
do Božích rúk. Prejavuje sa súcitom, nenápadnou nežnou prítomnosťou v 
blízkosti tých, ktorí to najviac potrebujú.

2. decembra 2016 nám povedala: „Dovoľte môjmu Synovi prebývať vo vás. 
On si vás použije, aby sa postaral o ranených a obracal stratené duše. Preto, 
deti moje, vráťte sa k modlitbe ruženca. Modlite sa ho s pocitmi dobroty, 
obety a milosrdenstva. Modlite sa nielen slovami, ale skutkami 
milosrdenstva. Modlite sa s láskou za všetkých ľudí.“

Často nás Mária nazýva svojimi apoštolmi lásky, a to znamená podobať sa 
jej. Milovať Máriiným spôsobom je pozvanie modliť sa a obetovať sa za 
všetkých ľudí, aby bolo dobre všetkým na tejto zemi. Máriine srdce tak ako 
Ježišove bije za celý svet. My sa často zaoberáme a milujem iba tých, ktorí 
nás milujú. Pozvaní sme rásť v láske, vyberať si tých, ktorí sú nemilovaní, 
opustení, nesympatickí. 

Tento mesiac je mesiac, keď môžeme ešte viac vyrásť v láske, v modlitbe 
ruženca s Máriou, prosme ju, aby sa uskutočnili jej úmysly s nami i 
prostredníctvom nás.

MODLITBA

Nebeský Otče, ďakujeme ti za lásku, ktorou nás zahŕňaš 

prostredníctvom Máriinej prítomnosti. Ďakujeme za ten 

veľký dar, s ktorým sa chceme podeliť s druhými.

Mária, s radosťou sa ti odovzdávame a zasväcujeme 

tvojmu Srdcu tento mesiac. Vovádzaj nás modlitbou 

ruženca do tajomstiev radosti, bolesti i slávy nášho 

pozemského života, chceme ho prežívať s tebou. Tvojím 

srdcom sa odovzdávame do Božích rúk pre tvoje úmysly. 

Premieňaj nás silou svojej lásky na tvojich apoštolov. 

Silou svojej viery posilni našu vieru, aby sme vydávali 

svedectvo žijúc lásku tak ako si to praješ. Amen.
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Posolstvá na tému

Modlite sa

„Drahé deti, milujem vás, 

a preto vás už neviem 

koľký raz pozývam a 

ďakujem vám za všetko, čo 

konáte na moje úmysly. 

Prosím vás, pomôžte mi, aby 

som vás mohla ponúknuť 

Bohu, aby som vás ochránila a 

viedla po ceste spásy.“ 

25.06.1987

za moje

úmysly



„Drahé deti, milujem vás, a preto vás už neviem koľký raz 
pozývam a ďakujem vám za všetko, čo konáte na moje úmysly. 
Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás mohla ponúknuť Bohu, 
aby som vás ochránila a viedla po ceste spásy." 25.06.1987

„Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na 
moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je 
najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé 
deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy." 
25.09.1991

"Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa 
modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich 
modlitieb zastavil satanov plán nad touto zemou, ktorá je 
každým dňom stále viac vzdialená od Boha a na miesto Boha 
stavia seba a ničí všetko to, čo je krásne a dobré v dušiach 
každého z vás." 25.10.2008

S veľkou radosťou v svojom srdci ďakujem vám za všetky 
modlitby, ktoré ste v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. 
Vedzte, milé deti, neoľutujete ani vy ani vaše deti. Boh vás 
obdarí veľkými milosťami a dosiahnete večný život." 

„Drahé deti, milujem vás, a preto vás už neviem koľký raz 
pozývam a ďakujem vám za všetko, čo konáte na moje úmysly. 
Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás mohla ponúknuť Bohu, 
aby som vás ochránila a viedla po ceste spásy." 25.06.1987

„Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na 
moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je 
najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé 
deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy." 
25.09.1991

"Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa 
modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich 
modlitieb zastavil satanov plán nad touto zemou, ktorá je 
každým dňom stále viac vzdialená od Boha a na miesto Boha 
stavia seba a ničí všetko to, čo je krásne a dobré v dušiach 
každého z vás." 25.10.2008

S veľkou radosťou v svojom srdci ďakujem vám za všetky 
modlitby, ktoré ste v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. 
Vedzte, milé deti, neoľutujete ani vy ani vaše deti. Boh vás 
obdarí veľkými milosťami a dosiahnete večný život." 
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„Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a 

obete venovali na moje úmysly, aby som 

ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je 

najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania 

a modlite sa, drahé deti, za to, čo si praje 

Boh, a nie za to, čo si prajete vy.“ 25.09.1991

„Osobitným spôsobom vás všetkých 

pozývam, aby ste sa modlili na moje 

úmysly, aby sa prostredníctvom vašich 

modlitieb zastavil satanov plán nad touto 

zemou, ktorá je každým dňom stále viac 

vzdialená od Boha a na miesto Boha stavia 

seba a ničí všetko to, čo je krásne a dobré v 

dušiach každého z vás.“ 25.10.2008

„S veľkou radosťou v svojom srdci 

ďakujem vám za všetky modlitby, ktoré ste 

v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. 

Vedzte, milé deti, neoľutujete ani vy ani 

vaše deti. Boh vás obdarí veľkými 

milosťami a dosiahnete večný život.“ 

25.06.2006
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Známy taliansky spisovateľ Vittorio 
Messori sa rozprával s vtedajším kardinálom 
J o s e p h o m  R a t z i n g e r o m ,  p r e f e k t o m 
Kongregácie pre náuku viery, a tento 
rozhovor bol uverejnený v knihe. Uvádzam tu 
otázky a odpovede, ktoré sa vzťahujú na pôst.

JOSEPH RATZINGER
O PÔSTE

KARDINÁL 
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Vittorio Messori: Zjavenia 
m ô ž u  b y ť  p r a v d i v é  a l e b o 
n e p r a v d i v é  a  „ p o s o l s t v á  z 
Máriiných zjavení“ sú práve preto 
problematické, lebo očividne 
o d p o r u j ú  n i e k t o r ý m  „ p o -
koncilovým postojom“...

 Kardinál Ratzinger prerušuje 
otázku a hovorí: „Chcel by som 
vyhlásiť, že sa mi nepáčia pojmy 
pred- a po- koncilový. Ak by sme 
ich prevzali, znamenalo by to, že 
sme prijali nejaký zlom v dejinách 
C i r k v i .  V  „ z j a v e n i a c h “  s a 
zdôrazňuje telo (znamenie kríža, 
svätená voda, pozvanie k pôstu), 
ale to všetko je v úplnej zhode s 
Druhým vatikánskym koncilom, 
pretože sa zdôrazňuje jednota 
človeka, a tým vtelenie Ducha do 
tela.“

 V. M.: Pôst, ktorý ste práve 
spomenuli, je v strede pozornosti 
mnohých zjavení?

 Kardinál Ratzinger: „Postiť sa 
znamená prijať podstatnú formu 
kresťanského života. Treba objaviť 
aj telesnú formu viery: zdržiavanie 
sa jedla je jednou z tých foriem. 
Sexual i ta  a  výživa  patr ia  k 
základným prvkom ľudske j 
telesnosti: A panenstvo sa čoraz 
menej chápe v rovnakom čase ako 
pôst. A všetko má rovnaký koreň: 
s ú č a s n é  z a t e m ň o v a n i e 
eschatologického napätia,  to 
znamená nedostatok očakávania 
večného života, ktoré je podstatné 
pre kresťanskú vieru. Panenstvo a 
dočasné zriekanie sa potravy 
svedčia o tom, že nás očakáva 

večný život, ktorý je už medzi 
nami, „lebo tvárnosť tohto sveta sa 
pomíňa“ (porov. 1 Kor 7, 31). Bez 
panenstva a bez pôstu Cirkev už 
nie je Cirkvou, lebo sa prispôsobuje 
svetu. Preto by sme si mali vziať za 
príklad bratov z východných 
Cirkví,  ktorí sú ešte aj  dnes 
v e ľ k ý m i  u č i t e ľ m i  p r a v e j 
kresťanskej askézy.“

V. M.: Vaša Eminencia, ak 
„telesné prejavy“ viery medzi nami 
katolíkmi miznú (hoci možno 
m e d z i  n e j a k ý m i  e l i t n ý m i 
skupinami ešte žijú),  potom 
príčinou toho bol  aj  postoj 
inštitucionálnej Cirkvi: z Ríma 
p r i c h á d z a l i  p o k y n y  v  p o -
k o n c i l o v ý c h  r o k o c h ,  k t o r é 
zmierňovali piatkový pôst, nočné 
bdenie, čas pôstu, advent a iné 
„zvláštne obdobia“?

Kardinál Ratzinger: „To je 
pravda, ale úmysel bol dobrý. Išlo o 
to, aby sa uniklo pochybnosti 
legalizácie, ako aj nebezpečenstvu, 
že sa viera obmedzí na vonkajšie 
praktizovanie. Jedno je jasné: pôst, 
odriekanie a iné ,skutky pokánia´ 
musia zostať aj naďalej na osobnej 
zodpovednosti  jednotl ivcov. 
Dôležité  je  však vrát iť  sa  k 
spoločným formám cirkevnej 
kajúcnosti. Okrem toho musíme 
práve v tomto svete, v ktorom veľa 
ľudí zomiera od hladu, s láskou 
podať  v id i teľné  a  spoločné 
svedectvo slobodného odriekania 
sa potravy.“

Svetlo Máriino    2019 / 10



12

Svedectvo

„Pokoj vám, drahí bratia a 
sestry! Ďakujem vám za dar 
nepretržitej modlitby a pôstu.

O nepretržitej modlitbe ruženca 
sme sa dozvedeli vďaka 
spoločenstvu Svetlo Máriino a boli 
sme pozvaní zúčastňovať sa na nej 
už od samého začiatku. 
Nepretržitý pôst na úmysly Panny 
Márie bol v našej modlitbovej 
skupine organizovaný už od 
samotného vzniku. Už je to 14 
rokov. Práve tento rok uplynulo 
14 rokov, odkedy sa schádzame 

V kalendári sa písal august 2014, keď na Ukrajine stále viac 
narastal ozbrojený konikt. Boli sme svedkami strašných 
tragédií, ktoré so sebou prináša vojna. Stovky nevinných obetí, 
smrť, dokaličené ľudské životy, zmrzačené duše, spustošená 
krajina, nenávisť, pokoj v nedohľadne. Bezmocne sme sledovali 
priebeh udalostí. 

Pýtali sme sa: „Čo môžeme urobiť my?“ Odpoveď sme našli v 
posolstvách Kráľovnej pokoja – modlitbou a pôstom môžete 
zastaviť vojny.

29.9.2014 sme začali organizovať nepretržitú modlitbu 
ruženca a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja vo 

na spoločnú modlitbu. 
Čo nám dáva táto modlitba? 

Dáva nám veľmi veľa: vedomie 
toho, že Matka Božia nám 
dôveruje. Táto modlitba nás učí 
disciplíne, posilňuje našu vieru a 
spája nás.

Modlitba nám niekedy dáva 
duchovnú radosť, niekedy je 
ťažké modliť sa, ale verím, že 
každú našu modlitbu za pokoj 
Boh vypočuje a že vo svojom čase 
prinesie ovocie. Každý z nás by 
chcel niečo darovať Panne Márii, 
niečím ju potešiť a urobiť jej 
radosť. Veď, už len to, že sme s 
ňou v škole modlitby a života jej 
robí radosť.

Jedna žena z našej skupiny nám 
navrhla, aby sme  sa vždy 17-teho 

5 rokov nepretržitej modlitby
Máriiných plánov
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v mesiaci nepretržite modlili 
ruženec. A tak sa aj modlíme.

Pre mňa je to vždy neobyčajný 
deň. V ten deň cítim prítomnosť 
Panny Márie a jednotu našej 
Cirkvi. Po tejto modlitbe 
prichádza do môjho srdca Boží 
pokoj, ktorý je iný ako pokoj, 
plynúci z ľudskej ochrany. Tiež mi 
táto modlitba dáva vedomie toho, 
že ma potrebuje Boh, Panna Mária 
a naša Cirkev.  

Stále prosím Pannu Máriu o 
milosť postiť sa srdcom a vydržať 
pôst. Ona nám vždy pomáha. Keď 
ju zabudnem poprosiť, tak je pre 
mňa ťažké vydržať pôst. Ona vo 
svojich posolstvách jasne hovorí – 
pôstom môžete zastaviť vojny 
vašej nevery a strachu.

V skupine sme sa zdieľali s 

jedným svedectvom, že keď sa 
postíš, prežívaš sv. omšu inak – 
hlbšie. Niekedy sa ti chce po sv. 
omši spievať, oslavovať Boha, 
objať svojich bratov a sestry, objať 
celý svet!

Elena, Marina a modlitbová 
skupina – Bielorusko

„O nepretržitej modlitbe som sa 
dozvedela v Medžugorí. 
Účastníčkou som odkedy som 
bola na pútí pre ľudí s osobitými 
potrebami v roku 2018. Táto 
modlitba pre mňa veľmi veľa 
znamená – spojenie môjho srdca s 
Máriiným srdcom. Je to 
prelievanie krvi po kvapkách. 
Každé Zdravas‘ Mária je jedna 
kvapka. Vážnosť tejto modlitby 

ruženca a pôstu za uskutočnenie
a pokoj v celom svete

svete a za jej úmysly. Oslavujeme piate výročie úprimného 
volania k Bohu za pokoj. Veríme Máriinmu prísľubu: „Drahé 
deti, modlitbou a pôstom môžete zastaviť i vojny, modlite sa 
a postite, aby vám Boh daroval pokoj.“

Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste strávili hodiny na 
kolenách s ružencom v ruke a nepretržite sa postili za 
drahocenný dar pokoja vo svete.

Zjednocujme sa i naďalej, pokračujme s radosťou a nádejou 

Modlitbové spoločenstvo „Svetlo Máriino“
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Svedectvo

bratmi a sestrami z Litvy. Za ten 
čas, čo som účastníčkou v tejto 
modlitbe, som dostala dar pokoja 
a nádeji aj v mojich osobných 
úmysloch. Moja vnučka, ktorá žije 
v Singapure, začala chodiť na sv. 
omše. Ďakujem našej nebeskej 
Mame!“

Irena, Litva

„Posledný raz som v Medžugorí 
bola v júli tohto roku. Bolo 
stretnutie so skupinou z Ukrajiny 
a počula som pre mňa veľmi 
dôležitú vec, vetu z posolstva 
Panny Márie: „Ďakujem vám za 
vaše modlitby, pretože vďaka nim 
sa vojna skončila skôr“... 

To ma ešte viac presvedčilo o 
sile modlitby, o tom, že aj tie moje 
nedokonalé modlitby a obety sú 
dôležité.

Irina, Ukrajina

možno vidieť aj podľa roztržitosti 
(veľa myšlienok odťahuje od 
modlitby). Je to tiež spojenie sŕdc 
ľudí z iných krajín, čo oslobodzuje 
od samoty. Počas hodiny sa 
modlíme spolu 3-6 ľudia z 
rôznych kútov sveta a to je zázrak. 

Pôst potešuje moju dušu. V 
druhej polovici dňa sa moja duša 
raduje a je slobodná. Pôst mi 
presne ukazuje všetko smetie a 
všetky rany a strachy mojej duši. 
Zapisujem si to a potom nad tým 
pracujem. Ku konca dňa 
pociťujem pokoj...

Elena, Rusko

„Pochválený buď Ježiš Kristus! 
Ruženec sa modlím každý deň tak 
ako to žiada Panna Mária. A 
každého 14-teho v mesiaci sa 
snažím pripojiť nepretržitej 
modlitbe ruženca spolu s mojimi 



MEDŽUGORIE 2019
DUCHOVNÉ OBNOVY

Drahí priatelia, drahé manželské páry, rodiny, 

od 6. do 9. novembra 2019

sa v Medžugorí uskutoční 

20. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

PRE MANŽELSKÉ PÁRY. 

Téma stretnutia je: „Nasleduj ma!“ (Mk 10, 21). 

Prednášajúcim je páter Marinko Šakota OFM,

farár farnosti Medžugorie.  

Oznamy
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Viac informácií nájdete na našej stránke: 

www.svetlomariino.com

Doprava zo Slovenska : 

Vladimír Chromek

+421 902 373 505, + 421 907 563 317

E-mail: v.chromek@gmail.com
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Naše spoločné
modlitbové stretnutie

sa uskutoční v sobotu 05.10.2019.

Tento mesiac sa budeme modliť
na úmysly Panny Márie.

Prvá sobota v mesiaci



www.svetlomariino.com

"Modlite sa za svojich pastierov, aby vás prostredníctvom
vášho pôstu a modlitby mohli v láske viesť." (02.02.2013)

NEPRETRŽITÁ
MODLITBA A PÔST

ZA KŇAZOV

Môžete si vybrať jeden deň v mesiaci,
kedy sa budete počas 1 roka modliť a postiť

za kňazov vo vašej diecéze. 

Bližšie informácie nájdete na našej stránke:

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život
za svojich priateľov (Jn 15,13)







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. 

Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá

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.

„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)

SVETLO MÁRIINO
"Prinášať Ježiša – svetlo Máriino" 

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

Modlitbové skupiny SM
 
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 Nepoškvrne-
nému 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. 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,Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Nemecku, Rumunsku, Indii, USA.
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