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V tomto čísle nájdete:



„Drahé deti! Nech bude pre vás tento čas 

časom modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Preto, 

deti moje, modlite sa za pokoj vo vašich 

srdciach a rodinách, aby sa Ježiš mohol vo vás 

narodiť a dať vám svoju lásku a požehnanie. 

Svet je vo vojne, pretože srdcia sú plné nenávisti 

a žiarlivosti. V očiach, deti moje, vidieť nepokoj, 

pretože ste Ježišovi nedovolili, aby sa narodil vo 

vašich životoch. Hľadajte ho, modlite sa a on sa 

vám daruje v dieťati, ktoré je radosť a pokoj. Ja 

som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem vám, 

že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
25. novembra 2019

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja



Modlitba je meditácia, rozjímanie. Modlitba je ruženec, 
modlitba je breviár. Modlitbou sú aj formulované modlitby 
pred jedlom a po jedle. Modlitba je aj svätá omša. Modlitba je 
plnenie si povinností, túžba po spravodlivosti. Modlitba je 
pokánie, ďakovanie, prosba, odpúšťanie. Modlitba je 
napokon i každý skutok lásky. Celý jeden život môže byť 
modlitbou. 

Ľudské srdce túži po modlitbe, to v konečnom dôsledku 
znamená túžbu po Bohu. Človek hľadá skúsenosť autentickej 
modlitby, ktorá vedie k skúsenosti stretnutia s Bohom. To je 

modlitba, ktorá uzdravuje, ktorá z nás robí svedkov. To je modlitba, ktorá premieňa 
tvrdosť a pýchu srdca, ktorá nás vedie k pokániu a úprimnosti. To je modlitba, ktorá 
nás vedie k pokore. 

On sa vám
daruje

v dieťati
Aj tohtomesačné posolstvo Panny Márie sa podobá na mnohé 

predchádzajúce posolstvá. Sú to pozvania k modlitbe. Akoby nám chcela 
Panna Mária usilovným opakovaním tých istých alebo podobných pozvaní 
povedať, že sme nepočuli alebo sme nedostatočne počuli jej pozvania.

Keby mal každý odpovedať na otázku: Čo je modlitba?, určite by sme 
počuli veľa rôznych odpovedí. Modlitba má veľa významov. Môžeme sa 
modliť naučené formule alebo sa modliť vlastnými slovami. Môžeme sa 
modliť mlčaním, ale aj volaním. 
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PÁTER LJUBO
KURTOVIČ,

OFM



Ježiš, rovnako ako jeho matka Mária, neustále zdôrazňoval potrebu modlitby, ale 
sa aj modlil a učil modliť. V modlitbe je dôležitá vytrvalosť. Nestačí sa modliť len 
príležitostne, ale je dôležité mať každý deň čas na modlitbu, a tak vytrvať v 
modlitbe. Len na takú modlitbu Boh odpovedá. 

Na modlitbu môže byť každé miesto dobré, ale je dobré mať doma miesto, ktoré 
je rezervované na modlitbu. 

Ježiš nás učil, že bez modlitby v živote nemôžeme nič urobiť v súlade s Božou 
vôľou. Neexistuje nevyslyšaná modlitba. Boh môže odložiť vypočutie modlitby, 
ale nemôže nevypočuť. On vždy vypočuje to, čo je dobré pre našu spásu. Dôležité 
je v modlitbe nepochybovať. Taktiež je v modlitbe dôležité odpustiť  druhým  a 
zabudnúť na ich urážky.

Panna Mária, ktorá zakúsila Božiu všemohúcnosť a ktorá nám prináša a vedie nás 
k živému Bohu, nás neopúšťa, neprestáva sa obracať k našim srdciam, ktoré môže 
naplniť len Boh našou vytrvalou modlitbou. 

MODLITBA
 Panna Mária, Matka Božieho Syna, ty si kráčala

a napredovala cestou viery. Sama si zakúsila Božie mlčanie
a počas toho mlčania si neochabla v odovzdanosti a modlitbe.

Vďaka ti, že nás neopúšťaš ani vtedy, keď sme často hluchí na tvoje pozvania. 
Vďaka ti, že nás chceš priviesť k skúsenosti a stretnutiu s Bohom,

ktorým si celá naplnená. 
 Zvlášť ti odovzdávame všetkých, ktorí sa vzdialili od modlitby,

od Boha a žijú v nepokoji a strachu. Pohliadni na všetkých,
ktorí sú zotročení neviditeľnými reťazami otroctva rôznych hriechov,

ktoré vedú k záhube a otroctvu. 
 Prihováraj sa za nás, svoje deti, aby sme sa na tejto pozemskej púti 

nestratili. Ty si Matkou odovzdanosti sa Bohu. Nauč aj nás
odovzdávať svoje dni  a svoje srdcia Bohu,

aby sme zažili Ježišovo narodenie v našich srdciach. Amen. 

5

Svetlo Máriino    12/2019



Taký pokoj sa už zajtra vytratí ako dym vo vetre. A to znamená, že 
Vianoce prešli bez Ježiša, bez Tvorcu pokoja. A to je pre človeka 
niečo strašné, pretože nepokoj ho bude večne prenasledovať na jeho 
nepokojných cestách a toto sa nikdy neskončí – píše páter Slavko v 
jednom predvianočnom rozmýšľaní.

My rozhodujeme o tom, aby sa nestala táto tragédia. Mária nám i 
dnes opakuje: „Nech tento čas bude pre vás časom modlitby. Bez 
Boha niet pokoja.“ Toľko úsilia niekedy vynakladáme na to, aby sme 
boli spokojní. Uspokojujeme sa nadbytočným jedlom, nakupovaním, 
cestovaním, športom, spokojní sme, keď dobre vyzeráme – v tom 
všetkom je ukrytá naša túžba po pokoji.

Pokoj hľadá i človek, ktorý fajčí, pije, hazarduje, priveľa času trávi na internete. To je 
pokoj, ktorý trvá krátko a potom znovu potrebujeme niečo urobiť, aby sme ho mali. To je 
pokoj nájdený na falošných cestách a vo falošných veciach. Vo vianočných posolstvách nám 
Panna Mária opakuje: „Modlite sa zvlášť v tomto čase, aby sa vo vašich srdciach narodil 
malý Ježiš, tvorca pokoja; On, ktorý samotný je pokoj, nech cez vás daruje pokoj celému 
svetu; Ježiš je Kráľ pokoja a len on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte.“ 

Spomeňme si ako na Vianoce 25. decembra 2012 pri zjavení Panny Márie prehovoril 
malý Ježiš v jej rukách: „Ja som váš pokoj, žite moje prikázania.“

Pokoj máme, keď dodržiavame Božie pravidlá, keď nám srdce nič nevyčíta. „Svet je vo 
vojne, pretože srdcia sú plné nenávisti a žiarlivosti. V očiach, deti moje, vidieť nepokoj, 

DOVOĽME
JEŽIŠOVI,

ABY SA
NARODIL

Mnohí sa budú počas predvianočného obdobia ponáhľať, pracovať i 
pripravovať sa na Vianoce tak, že nebudú mať čas na modlitbu ani na 
dobrú svätú spoveď, na svätú omšu a to znamená, že nebudú mať čas na 
stretnutie s Bohom. A ak sa neodohrá vianočná radosť, vianočný pokoj 
nepotrvá dlho. Skončí sa dobrým obedom, večerou alebo prijatím 
darčekov, ktoré pripravíme jeden druhému. 

TERÉZIA
GAŽIOVÁ
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pretože ste Ježišovi nedovolili narodiť sa vo vašom živote“ – hovorí nám Mária v dnešnom 
posolstve. 

My môžeme zmeniť pohľad našich očí. My sa rozhodujeme ako budeme pozerať. Tak 
veľa sa dá vyčítať z našich očí. Keď sa Ježiš narodí v našom srdci, bude sa pozerať našimi 
očami. Ježišov pohľad je plný lásky, stále nás dvíha, nikdy nás nespúšťa z očí, miluje, mení 
životy. Kto otvoril srdce pre milujúci pohľad Ježiša, zmenil sa jeho život.

Vianoce zmenili dejiny sveta a príbehy ľudí, ktorí uverili, že iba Ježiš nám môže darovať 
skutočný pokoj. I uprostred strašných vojen, nenávisti a žiarlivosti sa môžeme pozerať 
očami plnými pokoja a vydávať svedectvo o sile jeho lásky, ktorá je silnejšia ako všetko zlo. 
Tak ako nám to ukázal Ježiš v strašných mukách na krížovej ceste obklopený nenávisťou a 
žiarlivosťou. Dokazujú to mnohí svätí, mučeníci uplynulých stáročí, ale i dnešnej doby: sv. 
Maximilián Kolbe, Edite Stein...

Mária nám ukazuje, ako to môžeme dosiahnuť i my. Osvecuje nám cestu svojou láskou, 
prítomnosťou, posolstvami. Z Medžugoria sa stále ozýva jej volanie k modlitbe za 
drahocenný dar pokoja, ktorý môžeme vyprosiť sebe i druhým. Ponúka nám osvedčené 
prostriedky: modlitbu za pokoj v srdci i v rodine. „Hľadajte ho, modlite sa a on sa vám a 
daruje v dieťati, ktoré je radosť a pokoj. Ja som s vami a modlím sa za vás.“ 

Poďme s Máriou hľadať Ježiša. Keď častejšie vypneme obrazovky televízie, počítačov, 
mobilov, uvidíme tváre detí, manžela, manželky, starých, chorých, opustených, v ktorých je 
ukrytá Ježišova tvár. Keď vypneme hudbu, rádio, môžeme počuť Ježišov hlas v hlase svojho 
srdca i našich blížnych. Inými slovami povedané, keď sa rozhodneme hľadať Ježiša s Máriou 
v jej škole – nájdeme ho. Ona nás učí nachádzať ho v Svätom písme, v modlitbe, v zriekaní, 
v svätej spovedi, odpúšťaní, prijatí kríža, v blížnych, v prírode, v každej situácii, ktorá sa 
odohráva v našom živote. 

Pred nami je milostivý čas očakávania narodenia Kráľa pokoja. Darujme ho Panne Márii. 
Ona najlepšie vie, ako a kde môžeme nájsť Ježiša, ktorý sa chce narodiť v našich srdciach a 
prebývať v nich i stať sa nositeľom pokoja pre druhých. Hovorí nám: „Drahé deti, želám si, 
aby ste tieto dni prežili tak, ako ich ja prežívam. S radosťou vás chcem viesť a ukázať vám 
radosť, do ktorej vás chcem každého priviesť. Preto, drahé deti, modlite sa a úplne sa mi 
odovzdajte!

MODLITBA
Mária, s radosťou sa ti odovzdávame v tomto adventnom období. V tvojom srdci sa 
chceme pripravovať na Ježišove narodenie. Pomôž nám zotrvávať na modlitbách,

aby sa tento čas premenil na čas modlitby za pokoj v našich srdciach, rodinách,
vo svete. Ďakujeme ti za tvoje napomenutie, že v našich očiach vidieť nepokoj.

Pomôž nám rozpoznať a odstrániť to, čo nás znepokojuje a kradne pokoj nášho srdca.
Zjednotení s tebou prosíme za tých, ktorých srdcia sú naplnené nenávisťou a 

žiarlivosťou. Rozprestri svoj materinský plášť zvlášť nad tými miestami, kde sú vojny, 
násilie, strach. Odovzdávame ti všetkých, ktorí blúdia týmto svetom a nenachádzajú 

pokoj, aby ho odkryli v narodení Ježiša. Nech Vianočný pokoj zavládne
v každom srdci, rodine i v celom svete. Amen.
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„Aj dnes vás pozývam, aby ste sa v tomto milostivom čase modlili, 
aby sa malý Ježiš narodil vo vašom srdci. On, ktorý samotný je pokoj, 
nech cez vás daruje pokoj celému svetu.“ 25.11.2008 

 „V tomto čase, milé deti, modlite sa, aby sa Ježiš narodil vo všetkých 
srdciach, najmä v tých, ktoré ho nepoznajú.“ 25.11.2003

„V tento čas príprav a radostného očakávania vás chcem ako Matka 
upozorniť na to, čo je najdôležitejšie, na vašu dušu. Môže sa v nej narodiť 
môj Syn? Je láskou očistená od klamstva, pýchy, nenávisti a zloby? 
Miluje vaša duša predovšetkým Boha ako Otca a brata človeka v 
Kristovi?“ 02.12.2009

„Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou 
múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať 
dobrými skutkami a takto s otvoreným srdcom privítate narodenie 
môjho Syna v celej jeho veľkodušnej láske.“ 02.12.2008
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Aby sa Ježiš
mohol narodiť 

Posolstvá na tému
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Prvá sobota v mesiaci

Naše spoločné
modlitbové stretnutie
sa uskutoční
v sobotu 07.12.2019.

Tento mesiac
sa budeme modliť
za rodiny.



Možno to bude jasnejšie, ak vám vyrozprávam svoju 
skúsenosť, ktorú nosím v duši. Už počas rokov v seminári ma 
neustále trápila otázka: Prečo je niečo hriechom? Nikdy som sa 
neodvážil túto otázku vysloviť nahlas, lebo sa mi zdalo, že by 
som vyzeral ak nie hlúpy, tak iste bezbožný. Táto otázka ma 
sprevádzala ako tmavý tieň a trápila celé roky štúdia. Keď som 
sa stal kňazom, usiloval som sa vždy vážne pristupovať k svätej 
spovedi. Ale táto otázka vo mne silnela. Keď som počúval 
mnohé skúseností ľudí, v hĺbke duše som pociťoval, že mnohí 
nesprávne pochopili, v čom spočíva hriech a spoveď ľahko 
prejde do niečoho dobre zaužívaného, kde nie je nijaká istota, 
že niekto robí aj pokánie.

Ako mladý kňaz som upadol do hlbokej krízy. Spytoval som sa: Načo je potom 
spoveď? Od oltára hlásame radostnú zvesť, hovoríme o hriechu a pozývame ľudí, 
aby sa zbavili hriešnych návykov. Veľmi zriedka som pri spovedi alebo v kázni 
počul, že sa niekto odvoláva na Kristove slová, že musí prestať hrešiť. Pýtal som 
sa v hĺbke duše: Načo potom vôbec kázať? Načo vôbec aj spovedať? Túžil som 
vidieť aspoň nejaký rozdiel od spovedi k spovedi. Pretože som nijaký rozdiel 
nenachádzal ani neobjavil, otázka sa ma čoraz väčšmi zmocňovala a trápila.

OSOBNÁ

SKÚSENOSŤ

Verím, že každý z nás sa stretol s otázkou, ktorá ho trápila, alebo ho ešte 
stále trápi: Prečo existuje hriech? Prečo je niečo zakázané a prečo sa niečo 
považuje za hriech? Som presvedčený, že iba málokto z nás bol ušetrený 
tejto pochybnosti: Možno je hriech len vymyslený, aby nás zastrašil, aby 
nás držal na uzde, aby nám ľahšie prikazoval? Nezapochybovali sme 
niekde v hĺbke duše, že hriech vymysleli starší: rodičia, Cirkev, alebo niekto 
iný, odvolávajúc sa na Boha, aby potom ľahšie presadzovali svoju vôľu?

SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 
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Teraz vidím, že tu sa začínajú drámy mnohých kňazských povolaní, keď 
nenájdu zmysel svojho povolania, najmä povolania na zmierenie. Takisto jasne 
vidím, že mnohí kresťania majú ťažkosti so spoveďou, zvlášť mladí, pretože sa 
pýtajú: Či znovu musím povedať to isté? Prečo to musím povedať kňazovi? Preto 
sa často stáva, že mnohí spomenú iba okrajové a bezvýznamné veci, ale dôležité 
ukrývajú a nepovedia. To sa určite stalo každému mladému človekovi. Zvlášť v 
rokoch dospievania a vývoja všeobecne. Mnohí vtedy aj prestali chodiť na 
spoveď. Skúsenosť kňaza potvrdzuje skutočnosť: Tí, čo by sa mali spovedať, na 
spoveď neprídu. A tí, čo chodia, spovedajú sa povrchne.

Pamätám sa na jednu veriacu, ktorá ma požiadala o rozhovor o spovedi. 
Pričom zdôraznila, že sa nechce vyspovedať. Jej prvé slová boli: Prečo sa musím 
spovedať kňazovi, ktorý je človekom ako ja? Spovedám sa priamo Bohu! Chvíľu 
som uvažoval. Cítil som sa ako v kliešťach. Túto otázku som si kládol aj ja. 
Nevedel som, čo odpovedať. Potom som jej povedal: Aj ja mám rovnaký 
problém so spoveďou. Prečo sa ľudia musia spovedať kňazovi, ktorý je len 
človek? Snáď to nie je len preto, že kňazi sú zvedaví a chcú sa dozvedieť čo ste 
urobili! Som presvedčený, že nik z ľudí nehovorí niečo nové. Kňaz pozná všetky 
hriechy, všetky ľudské skutky. Váš problém je aj môj problém...

Aj ona sa chvíľu zamyslela a zrazu sme sa pochopili: To je niečo iné! Nejde len 
o to, prečo sa spovedať, ale o niečo oveľa hlbšie. Ide o stretnutie raneného a 
Lekára, hriešneho a Svätého, poškodeného a Utešiteľa, pokoreného a toho, ktorý 
dvíha ponížených, hladného a toho, ktorý nasycuje hladných, strateného a toho, 
ktorý nechá deväťdesiatdeväť oviec, aby našiel jednu stratenú. Toho v tme a 
toho, ktorý povie, nech je Svetlo. Toho, čo blúdi a toho, ktorý hovorí, že je Cesta. 
Mŕtveho a toho, ktorý hovorí, že je Život. Osamelého a toho, ktorý chce robiť 
spoločnosť ľudským synom. Dlho sme sa rozprávali a obaja sme boli 
uzdravovaní v chápaní spovede.

„Drahé deti! Dnes vás chcem všetkých prikryť svojím plášťom a viesť na cestu 
obrátenia. Drahé deti, prosím vás, dajte Pánovi celú svoju minulosť, všetko zlo, ktoré 
sa nahromadilo vo vašich srdciach. Želám si, aby každý z vás bol šťastný, ale s 
hriechom to nikto nemôže byť. Preto, drahé deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte 
novú cestu radosti. Radosť sa prejaví vo vašich srdciach, a tak sa stanete radostnými 
svedkami toho, čo si od každého z vás želáme ja a môj Syn. Žehnám vás. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (25. februára 1987)
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„...Uvedomili sme si, že pokoj, láska, porozumenie a dôvera v rodine sú 
plodom práce na svojom srdci a budovania osobného vzťahu s Ježišom.“ 

Inga a Artur, Lotyšsko

„...Znovu sme si pripomenuli, že na prvom mieste musí byť Boh. Veľmi zaujímavé 
boli katechézy pátra Marinka o otvorenom srdci, o tom, aké je dôležité zo srdca 
vykoreňovať zatrpknutosť, posudzovanie a napĺňať ho láskou. Ako manželka som si 
uvedomila, že chcem zmeniť veľa vecí na svojom manželovi, nevšímajúc si tie krásne a 
pozitívne vlastnosti, ktoré má. Pochopila som, že musím začať od seba. Dôležité je žiť 
tu a teraz.“

„Pochopil som, že keď v živote dôjde k nejakej negatívnej situácii, môžem sa na ňu 
pozrieť z druhej strany a môžeme ju riešiť spolu ako pár. Po Medžugorí chcem začať 
všetko z čistej strany. Veríme, že táto duchovná obnova nám pomôže upevniť náš 
vzťah, všímať si viac pozitívne vlastnosti v tom druhom, ďakovať si za maličkosti, ktoré 
si často nevšímame a prijímať sa navzájom takými, akými nás stvoril Boh.“

Michailo a Nadija, Ukrajina
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Počas duchovnej obnovy
pre manželské páry

v Medžugorí

Svedectvo



 „...Môj manžel sa prvýkrát po 20 rokov manželského života začal modliť 
ruženec.“

Svetlana a Fedor, Ukrajina

 „...Chcela som dosiahnuť vnútornú slobodu, prijímať s pokojom v srdci 
situácie, ktoré sa nezhodujú s mojimi plánmi.“

Liga a Janis, Lotyšsko

 „...Pochopili sme ako málo v našom každodennom živote robíme niečo 
pre to, aby sme boli bližšie k Bohu a k blížnym. Pochopili sme, že sa málo 
modlíme, pretože modlitba je základom pre praktizovanie pravej kresťanskej 
lásky k blížnym. Počas duchovnej obnovy bolo niekoľkokrát zdôraznené, že sme 
jeden pre druhého darom a že sa musíme prijímať takými, akými sme. Milovať 
druhého človeka tou láskou, ktorú daroval Boh, ale túto lásku si treba 
vyprosovať – prosiť o ňu Ježiša, pretože on je dokonalý príklad lásky.“

Hyacinta a Edgar, Lotyšsko

 „...Navždy si zapamätám katechézy pátra Marinka, úprimnosť, s akou 
rozprával a jeho jednoduché ľudské príklady. Zachovám si v srdci všetkých ľudí, 
ktorých som stretla (ktorí boli v organizácii tejto duchovnej obnovy), pretože 
dávali lásku. Pomyslela som si, že v prítomnosti takýchto ľudí, berúc si z nich 
príklad, sa aj takí ako ja, začnú meniť. Zapamätám si adoráciu, čas v tichu spolu 
s Ježišom...“

Signe a Kristap, Lotyšsko

 „....Veľmi dobrá bola skúsenosť pôstu. Nielen pôst o chlebe, ale jeden deň 
som vyskúšal byť bez internetu. V tento deň sme spolu s manželkou strávili v 
modlitbe, rozhovore. Keď som na druhý deň zapol internet cítil som, ako ma 
vťahuje a pochopil som, že sa treba od neho odpútavať. A práve vtedy prišiel 
vnútorný pokoj. Pochopil som, že pri internete je dôležité vedieť, prečo tam 
vstupuješ, čo chceš získať, urobiť, čo treba, vypnúť ho a žiť reálny život. Tento 
pôst od internetu bol pre mňa oveľa dôležitejšou skúsenosťou ako jesť, či nejesť.“

 „...Asi sme boli najmladším manželským párom, ktorý bol na 
duchovných cvičeniach. Sme spolu ešte krátko, ale som rada, že Boh mi dal 
poznať už na začiatku, aký dar som dostala. Tiež sa mi veľmi zapáčil pôst. Túto 
skúsenosť pôstu si vezmeme so sebou domov. Ďakujem Bohu za všetko.“

Janek a Natália, Ukrajina 
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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	

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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