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V tomto čísle nájdete:



„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. 

Nech modlitba bude balzamom pre vašu dušu, 

pretože plodom modlitby je radosť, darovanie, 

vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše 

životy. Deti moje, v úplnej odovzdanosti Bohu, 

on sa o všetko postará, požehná vás a vaše 

obety budú mať zmysel. Som s vami a všetkých 

vás žehnám svojím materinským požehnaním. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
25. októbra 2019

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja



Z jednej strany túžime po Bohu a z druhej strany sa vzpierame 
poriadku Stvoriteľa. Naše srdce túži po Bohu, ale vôľa sa vzpiera 
modlitbe ako jedinej ceste, ktorá nás vedie k Bohu. Tento boj, 
ktorý v sebe žijeme, je následkom dedičného hriechu. Pred 
hriechom bola pre  Adama modlitba v pozemskom raji ako 
dýchanie. Bolo to úplne normálne lebo bol v Božej milosti. 

Všetko v živote je milosť. Modlitba je Božia milosť. Rozjímanie, svojvoľné 
obracanie sa k Bohu, to sú dary, ktoré prichádzajú zhora. Panna Mária nás pozýva, 
aby sme prosili o Ducha modlitby ako o milosť v ktorej začíname modlitbu.

Bez Krista nemôžeme nič urobiť a v podstate sme neschopní modliť sa. Bez iskry 
jeho milosti nemôžeme mať ani túžbu, ani silu nasmerovať sa na neho. Ale prvá 
milosť je tá, ktorá nám pomôže pochopiť, že nám nikdy nie je odopreté to, čo nám 
chýba. Preto nás sám Ježiš povzbudzuje: „Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria 
vám!“ (Mt 7, 7). „Hovorím vám, pre svoju neodbytnosť bude vyslyšaný“ (Lk 11, 8).

Modlitba – 
balzam

pre dušu
Blahoslavená Panna Mária sa nás nevzdáva, neprestáva nás 

povzbudzovať, aby sme zodpovedne začali a pokračovali na svojej ceste s 
Bohom, ktorý jediný dáva zmysel nášmu životu. Aj v tomto posolstve 
počujeme túžbu materinského srdca prebudiť našu túžbu po Bohu. Túto 
túžbu sme nevymysleli my. Túžba po Bohu existuje v našom srdci, ale môže 
byť „zaprataná“ zhonom, starosťami, prácou a inými vecami, ktoré nás 
vzďaľujú od Boha. Svoje srdce nemôžeme oklamať. Pozná 
svojho autora, Boha. A len Boh môže v úplnosti darovať 
pokoj nášmu srdcu.
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PÁTER LJUBO
KURTOVIČ,

OFM



Aj Ježiš nás povzbudzuje k nevyhnutnosti hľadania, modlitby, klopania a 
vytrvalosti, aby sme od Boha prijali to, o čo ho prosíme. Ježiš nás povzbudzuje k  
nevyhnutnosti nepretržitej, vytrvalej, odvážnej a pokornej modlitbe. 

Plody modlitby sa najlepšie spoznajú v našom každodennom živote, v našich 
medziľudských vzťahoch, tam kde žijeme a pracujeme. Len to, čo sme prijali od 
Boha a zakúsili v modlitbe, môžeme dať druhým a vydávať o tom svedectvo. 

Skúsenosť viery sa nedá naučiť. Skúsenosť je také poznanie, ktoré sa nedá 
prekonať nijakými teóriami. Zo skúsenosti sa žije a vydáva sa o tom svedectvo. 
Skúsenosť stretnutia s Bohom sa nedá nechať len pre seba.

Pápež Pavol VI. v Evangelii nuntiandi hovorí: „Svet premnohými spôsobmi dáva 
najavo, že odmieta Boha. A predsa – aj keď je mienka mnohých opačná – svet hľadá 
Boha po cestách, ktoré by sme nepredvídali, a bolestne cíti jeho nedostatok. Tento 
svet volá po hlásateľoch evanjelia, ktorí by hovorili o Bohu, ktorého sami osobne 
spoznali ako dôverne blízkeho, ktorého akoby videli“ (EN 76).

Len človek, ktorý má skúsenosť viery, môže druhým vydávať svedectvo. Tá 
skúsenosť nie je vec, ktorú strážime, ale je to vždy nová skúsenosť stretávania sa s 
Bohom, ktorá sýti a oživuje náš život.

Modlitba:
Panna Mária, plná milosti, ty, ktorá si blahoslavená, lebo si verila aj vtedy, 

keď nebolo jednoduché veriť, prihováraj sa za nás. Ty si, ó, Mária,
prešla cestami našich životov a neprestávaš k nám prichádzať,

aby si nás vždy nanovo prebudila, povzbudila a pozvala.
Nech každé duchovne zaspaté a mŕtve srdce zakúsi Božiu všemohúcnosť a 
milosť, ktorá dáva zmysel nášmu životu, našim obetám i samotnej smrti. 
Prihováraj sa za všetky manželské páry a za rodiny, aby sa odvážili otvoriť 

dvere svojich domov a bytov, a tak mohli skrze spoločnú rodinnú modlitbu 
zakúsiť Božiu prítomnosť. Nech Pán daruje pokoj tam, kde je nepokoj a strach. 

Nech Božia milosť zmieri všetkých nezmierených, aby mali odvahu
prosiť o odpustenie a odpúšťať si navzájom, pretože je to cesta,

ktorou Boh vchádza do našich životov. Amen. 
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Dnes nám ponúka modlitbu ako liek. Balzam, má liečivý, 
upokojujúci, obnovujúci účinok. Nelieči modlitba, ale obsah 
modlitby a to je láska. Modlitba je stretnutie s Bohom a on je 
láska. Nikto nemôže dať pokoj duši iba Boh. Stvoril ju z lásky 
pre lásku. Keď sa stretáme s tým o kom vieme, že nás miluje, 
budeme obdarovaní. Preto tak často v Máriiných posolstvách 
zaznieva pozvanie modliť sa za skúsenosť Božej lásky. Túto 
milosť si môžeme vyprosiť jednoduchou modlitbou: „Pane, 
daj mi zakúsiť tvoju lásku.“

38 rokov sa otvára nebo nad Medžugorím a zjavuje sa Panna Mária. Nebeský 
Otec jej dovoľuje prichádzať, aby nás učila jeho láske. Miluje nás. Volá nás v 
tichosti odovzdať sa Bohu a to spôsobuje hlbokú vnútornú premenu v srdciach 
mnohých pútnikov. 

Mária prichádza na pomoc kdekoľvek sa nachádzame, keď ju pozveme modliť 
sa s nami.

Boh
sa stará
o všetko

„Nech bude modlitba balzamom pre dušu“ hovorí nám nebeská Matka. 
To znamená, že ona vie, že naše duše potrebujú liek. Môže sa stať, že duša je 
chorá a my o tom ani nevieme alebo i vieme, ale používame lieky, ktoré 
nepomáhajú. „Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený zo 
všetkých pozemských vecí. Modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on 
premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli silní v tomto boji 
proti zlu.“ Povedala nám Panna Mária v jednom zo svojich posolstiev.

TERÉZIA
GAŽIOVÁ
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Po skúsenosti Božej lásky v modlitbe nemôžeme zostať nečinní. Panna Mária 
nám hovorí ďalej: „Plodom modlitby je radosť, darovanie, vydávanie svedectva o 
Bohu druhým skrze vaše životy.“ V Jej škole našou odpoveďou po modlitbe bude 
konkrétne, milujúce slúženie blížnym. Bude to radosť z dobrých skutkov, 
vydávanie svedectva o Bohu nie natoľko slovami ako skutkami. 
„Prostredníctvom modlitby nájde vaša duša pokoj a svet radosť, že bude s 
Bohom. Len tak každý z vás objaví pokoj v srdci a vaša duša sa uspokojí. Pocítite 
potrebu dosvedčovať druhým lásku, ktorú cítite vo svojom srdci a živote.“

To je Máriin príklad života. V evanjeliu nachádzame, že prehovorila iba 
niekoľko slov. No bola stále prítomná a zjednotená s Ježišom odovzdaná pre 
Otcove plány spásy. V radosti, bolesti i v sláve všedných i výnimočných dní vždy 
vydávala svedectvo lásky.

Dnes nás volá: „Deti moje, v úplnej odovzdanosti Bohu, on sa o všetko 
postará, požehná vás a vaše obety budú mať zmysel.“

Kto nás môže naučiť úplne sa odovzdať Bohu, ak nie Ježišova matka? Ona vie, 
že tak často zabúdame na Boha, ktorý  je tu, aby sa o všetko postaral. Niekedy 
padáme od vyčerpania lebo sa snažíme riešiť záležitosti bez neho. Preto sme 
nespokojní, unavení, zaťažení. Ježiš nás pozýva i dnes hlasom svojej matky: 
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Mária 
nás učí opakovať svoju modlitbu odovzdania - buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na 
zemi, nech sa mi stane podľa tvojho plánu...Vtedy dovoľujeme Bohu pôsobiť tak 
ako je to pre nás najlepšie. Božia láska sa takto šíri prostredníctvom nášho života. 
Kráčajme s Máriou, aby sme rástli podľa jej príkladu v modlitbe odovzdania, v 
slúžení a tichej radosti darovania sa blížnym.

Modlitba: 
Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že nám dávaš Máriu,

aby nám neustále pripomínala, že nás miluješ.  Úplne sa ti
odovzdávame jej srdcom, v ktorom nás tak rád nachádzaš.

S ňou prosíme za tých, ktorí ešte nepoznajú tvoju lásku.
Odovzdávame ti všetkých, ktorí potrebujú modlitbu ako balzam

na zranené a nepokojné duše. Prosíme, daj sa im poznať ako milujúci Otec. 
Daj im zakúsiť upokojujúcu moc modlitby odovzdania

a radosť z toho, že ty sa staráš o všetko. Amen.

7

Svetlo Máriino    11/2019



„Deti moje, odovzdajte sa úplne a potom budete môcť prežívať 
všetko, čo vám hovorím. Nepadne vám ťažko úplne sa odovzdať Bohu.“ 
02.01.1986

„Dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, čo 
robíte a čo máte, odovzdajte Bohu, aby vládol vo vašom živote ako Kráľ 
nad všetkým, čo máte.“ 25.07.1988

„Deti moje, Boh vás nesmierne miluje, a preto, deti moje, plní 
dôvery, nepozerajúc nazad a bez strachu, úplne mu odovzdajte vaše 
srdcia, aby ich Boh naplnil svojou láskou.“ 25.12.2018

„Vy, deti moje, vy, ktorí stále prahnete po väčšej láske, pravde a viere, 
vedzte, že je len jeden prameň, z ktorého sa môžete napiť – dôvera v 
nebeského Otca, dôvera v jeho lásku. Úplne sa odovzdajte Jeho vôli a 
nebojte sa.“ 02.10.2019
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Prvá sobota v mesiaci

Naše spoločné modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu 02.11.2019.

Tento mesiac sa budeme modliť
za manželské páry a rodiny.



Drahý priateľ! Verím, že niečo z toho, čo nám porozprávala 
vizionárka Marija, zažil si aj ty. Toľko ráz si pociťoval vlastné 
srdce ako kvet. Nádherný, plný radosti a pokoja, pripravený 
prinášať radosť iným a nesebecky milovať iných. Určite si 
pocítil a prežíval aj chvíle, keď srdce bolo zatvorené, ranené, 
vyschnuté, bez radosti a nádeje, bez pokoja a lásky. Sú to vždy 

ťažké a trpké chvíle pre teba osobne i pre iných okolo teba. A potom sa znova 
čosi stalo a srdce sa opäť rozospievalo, rozkvitlo, ožilo a prinieslo radosť iným.

Táto knižka, vznikla zo skúseností s medžugorskými udalosťami a chce ti 
pomáhať na ceste. Chce ti pomôcť pochopiť, ako sa tvoje srdce stane a zostane 
stále krásnym a rozkvitnutým kvetom plným sviežosti. Kvetom, ktorý bude 
zvlášť voňať POKOJOM a ZMIERENÍM. Mnoho sŕdc sa práve v Medžugorí 

VAŠE

SRDCE JE

AKO KVET
Vizionárka Marija Pavlovičová hovorí: „Počas modlitby som videla, ako 

na obrázku, tri razy jeden kvet. Prvý raz bol prekrásny, svieži, sýtej farby. 
Tešila som sa. Potom som videla ako sa kvet zatvoril, zvädol, stratil krásu. 
Smútila som. Neskôr som uvidela, že jedna kvapku vody padla na zvädnutý 
kvet a on sa otvoril. Znova nadobudol pôvodnú sviežosť a krásu.

Usilovala som sa pochopiť, čo môže pre mňa tento obraz znamenať, ale 
nevedela som si ho vysvetliť. Rozhodla som sa, že sa spýtam Panny Márie 
počas zjavenia. Povedala som jej: ,Panna Mária, čo znamená to, čo som 
videla počas modlitby? Čo znamená ten kvet?’ Panna Mária sa usmiala a 

povedala: ,Vaše srdce je ako kvet. Každé srdce je nádherné, 
plné krásy. Ale keď príde hriech, kvet zvädne, krása sa 
stratí. Tá kvapka, čo spadla na kvet a oživila ho, je znakom 
spovede. Keď ste v hriechu, sami si nepomôžete, avšak 
pomoc musí prísť zvonku.“

SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 
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stalo rozkvitnutými kvetmi. Mnohé rodiny sa stali pravými oázami radosti a 
pokoja, lebo zakúsili obnovu srdca, boli osviežené kvapkou, ktorá sa z Božieho 
milosrdenstva rada spúšťa na každé srdce.

Táto knižka ti chce pomôcť, aby si sa oduševnil kvetom svojho srdca aj 
plodmi, ktoré prináša rozkvitnuté srdce: LÁSKU, DOBROTU, ODPUSTENIE, 
MILOSRDENSTVO, POKOJ, PRÍVETIVOSŤ, SILU, MÚDROSŤ. Chce ti 
pomôcť, aby si sa nadchol pre prácu na poli svojho srdca, lebo sa to oplatí.

Len plody práce na poli srdca obšťastňujú človeka. Aj keď sa bude dotýkať 
najhlbších koreňov zla, nebude to preto, aby ťa niekto odsudzoval alebo strašil, 
ale aby ťa znova oduševnil pre nový život. Milióny ľudí veria, že nás Panna Mária 
vychováva pre nové časy. Vedie nás cez svoje mariánske časy. Preto aj zostáva tak 
dlho s nami, ako povedala v jednom posolstve: „Som s vami tak dlho, lebo vás 
chcem naučiť milovať.“

Ak táto knižka bude ozajstným plodom školy Panny Márie, potom sa nik 
nebude cítiť odsúdený, ale každý bude môcť nájsť silu, aby znovu miloval Boha, 
ktorý odpúšťa a je milosrdný. Nikdy som nepočul, aby sa niekto vrátil z 
Medžugoria so strachom pred Bohom. Naopak, mnohí tvrdia: „V Medžugorí 
som pochopil, že Boh je láska, milosrdenstvo a odpustenie.“ Mnohí znova začali 
milovať Boha, ktorý je Otcom starajúcim sa o blaho svojich detí, ktorý radostne 
čaká a vychádza v ústrety.

Táto knižka chce pomôcť každému z nás, aby sa stretol s Bohom, ktorý tvorí a 
obnovuje. Stará sa o svoje stvorenia a ťažko mu padne, keď sa ho jeho deti boja a 
majú pred ním strach. Knižka chce byť len tým, čím sú posolstvá Panny Márie 
farskému spoločenstvu v Medžugorí aj všetkým, čo ich prijímajú: Povzbudením 
na ceste k pokoju. Vo svetle posolstva môže sa povedať: Nikto nemá právo 
pochybovať, zúfať, báť sa, prestať napredovať.

Často počuť otázku: Prečo Panna Mária v posolstvách nekarhá viac? Prečo 
neupozorňuje na hriechy sveta, z ktorých sa rodia všetky problémy? Odpoveď je 
jasná: Panna Mária je matkou. Dôveruje svojim deťom. Vie, že jej deti chápu, čo 
sa nepatrí a čo nie je v poriadku. No zároveň vie, že človek často ľahšie chápe, čo 
sa nesmie, ako čo sa môže a čo treba robiť. Preto je neprestajne pozitívna, 
neustále povzbudzuje, podnecuje, vedie nás a neunavuje sa. A keď sa vydáme 
pozitívnou cestou za Pannou Máriou, potom objavíme aj hrôzu hriechu a ľahšie 
sa rozhodneme bojovať proti hriechu a proti skaze, ktorú hriech spôsobuje.

Som presvedčený, že každý bude môcť skúsiť to, čo Panna Mária povedala: 
„Robte, čo vám hovorím, a nebudete ľutovať!
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„V tomto roku som s Božou pomocou mala prvýkrát možnosť prísť na 
medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine. Atmosféra, v ktorej sme 
sa nachádzali, radostné tváre ľudí, dlhé rady na sv. spoveď, ktoré sa 
nezmenšovali počas celého stretnutia, svedectvá, sv. omša – to všetko nás 
prenieslo na milostivé miesto – do Medžugoria, kde sa nebo dotýka zeme. 

Pre mňa osobne najsilnejším momentom bola adorácia. Práve vtedy, v 
tichosti svojho srdca, som sa mohla obrátiť k Ježišovi, odovzdať mu svoje 
myšlienky a pocity, pocítiť jeho prítomnosť a duchovný pokoj. Mám 
radosť z toho, že raz v roku prichádza „Medžugorie“ na Ukrajinu, že ľudia 
môžu zakúsiť tú lásku, ktorú nám vo svojich posolstvách preukazuje 
Panna Mária. Ona v každom z nás vidí svoje milované dieťa a ku každému 
sa obracia so slovami: „Deti moje, radujte sa v láske, lebo ste v Božích 
očiach neopakovateľní a nezameniteľní, pretože ste Božou radosťou v 
tomto svete“ (posolstvo 25. 10. 2015).“ (Tatijana)

19. októbra nebeská Matka znovu zhromaždila svoje deti
na modlitbu. Tento deň sme strávili v katedrálnom chráme sv. 
Martina v Mukačeve na Ukrajine, kde sa konalo XI. 
medžugorské modlitbové stretnutie: Modlitba za pokoj. 
Svedectvá niekoľkých účastníkov:
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Svedectvo



„Na svedectve ma oslovila myšlienka každý deň sa cvičiť 15 minút 
ďakovať Bohu za všetko, čo sa v ten deň odohralo. Keď som prišiel domov, 
začal som hľadať, za čo mám Bohu ďakovať každý deň. Zatiaľ sa mi nedarí 
dodržiavať 15 minút, ale snažím sa a vidím, že moje dni sa stávajú 
neobyčajne peknými a sú plné krásnych momentov. Dokonca, ak sa mi na 
prvý pohľad zdá, že môj deň vyzerá úplne zle, keď sa lepšie zahľadím, 
vidím koľko dobra v ňom bolo. Počas adorácie som sa zapozeral na sochu 
Božského Srdca Ježišovho. Jednou rukou Ježiš ukazuje na srdce obvité 
tŕňovou korunou, aj napriek tomu horí a druhá ruka je prebodnutá. 
Pochopil som, že koľko by som vo svojom živote nemal utrpenia, moje 
srdce má horieť láskou ako Ježišovo Srdce.“ (Taras)

„Môj syn sa vo svojom živote vydal nesprávnou cestou. Po tomto 
modlitbovom stretnutí som pochopila, že mojím duchovným štítom je 
ruženec a moja materinská modlitba. Pretože môj problém so synom 
vyrieši len pevná viera a úplná dôvera v Boha. Verím, že Panna Mária 
vedie mňa i môjho syna za ruku.“ (Ľudmila)

Viac svedectiev nájdete na našej stránke:
www.svetlomariino.com
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1. - 8. NOVEMBER 2019:

MODLITBA
ZA DUŠE V OČISTCI 

Oznamy

Drahí priatelia!

V jednom posolstve nám Panna Mária hovorí: „…Dnes vás chcem pozvať, 
aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a 
milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, získate 
nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky 
pozemské veci nie sú pre vás dôležité, že jedine po nebi má človek túžiť…“ 

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.

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo 
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), 
môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu treba splniť tri podmienky:

spoveď (krátko predtým alebo potom)
prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas’ a Sláva).

Okrem toho je potrebné vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, 
a to aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho 
dňa až do polnoci určeného dňa.

 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za 
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, 
raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky. 



Drahı ́priatelia, vo svojich posolstvách nás Panna Mária často 
vyzýva, aby sme sa modlili a postili za svojich pastierov. Hovorı:́ 

"Modlite	sa	za	svojich	pastierov,	aby	vás	prostredníctvom	vášho	
pôstu	a	modlitby	mohli	v	láske	viesť."	(2/02/2013)	

"Modlite	sa	za	svätosť	svojich	pastierov,	aby	v	mene	môjho	Syna	
mohli	robiť	zázraky,	pretože	svätosť	robí	zázraky."	(2/05/2015)

	"Nedovoľte	zlu,	aby	zavládlo.	Znovu	opakujem,	len	s	vašimi	
pastiermi	moje	srdce	zvíťazí.	Nedovoľte	zlu,	aby	vás	oddelilo	od	
vašich	pastierov.	"	(2/09/2013)	

Chceme odpovedať na slová Panny Márie a pozvať Vás k 
nepretržitej modlitbe a pôstu za kňazov. Môžete si vybrať jeden deň v 
mesiaci, kedy budete obetovať modlitbu ruženca a pôst za kňazov vo 
vašej diecéze. 

Prihlásiť sa môžete vyplnenıḿ formulára, ktorý nájdete

na našej stránke: www.svetlomariino.com

Prıṕadné otázky Vám zodpovieme na mailovej adrese: 
modlitbazaknazov@gmail.com	
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Oznamy

NEPRETRŽITÁ
MODLITBA	A	PÔST	ZA	KŇAZOV
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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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