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„Drahé deti!
Modlite sa, pracujte a vydávajte 

svedectvo s láskou

pre nebeské kráľovstvo,

aby vám bolo dobre tu na zemi.

Deti moje, vaše úsilie Boh 

stonásobne požehná, budete 

svedkami medzi národmi.

Duše neveriacich pocítia milosť 

obrátenia a nebo bude vďačné

za vašu námahu a obety.

Deti moje, vydávajte svedectvo

s ružencom v ruke, že ste moji

a rozhodnite sa pre svätosť. 

Ďakujem vám, že ste prijali

moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
25. augusta 2019

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja



Rozhodnite sa
pre svätosť
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Posolstvá, ktoré nám Panna Mária dáva 
celé tie roky svojich zjavení sú jednoduché, 
ale zároveň aj náročné. Žiada od nás všetko, 
celé srdce, dôveru, pretože aj ona sama dala 
Bohu všetko. Svätý Ján Pavol II. nám tiež 
hovoril: „Bez váhania tvrdím, že perspek-
tívou, do ktorej by sa malo umiestniť celé 
pastoračné smerovanie, je svätosť.“ Aj sám 
Pán nás pozýva: „Buďte dokonalí ako je 
dokonalý váš nebeský Otec.“ 

PÁTER LJUBO
KURTOVIČ, OFM

Všetci v Cirkvi sú pozvaní k svätosti. Ako zdôrazňuje Matka Terézia: 
„Svätosť nie je luxus pre pár ľudí, ale úloha pre všetkých.“ Ideál 
kresťanskej svätosti nesmie byť chybne pochopený. Nie je to druh 
mimoriadneho života, ktorý môžu žiť len nejaký „velikáni“ svätosti. Ale 
naopak, cesty svätosti sú rozmanité a vyhovujúce povolaniu každého 
človeka, kvôli čomu Sv. Otec žiada, aby sa všetkým presvedčivým 
spôsobom ponúkla vysoká úroveň kresťanského života. 

Môžeme obdivovať Ježiša, Pannu Máriu a toľkých svätcov a všetko zo 
strany pozorovať a nepocítiť, že to všetko sa týka aj mňa, môjho života a 
môjho zmyslu existencie tu na zemi. Môžeme si povedať, že Ježišovi, 
Márii, svätcom bolo ľahko, lebo boli výnimoční, ale ja som len slabý, 
hriešny a obyčajný. 

V súčasnom svete je ťažké byť človekom a nie ešte svätcom alebo 
sväticou. Všetko okolo nás, dokonca aj v nás, zabíja v nás každú túžbu a 
potrebu po svätosti a odporúča sa nám priemernosť, letargia  a 
nemožnosť. Byť ako všetci ostatní. O svätosti sa rozmýšľa so strachom. 
Alebo máme nesprávnu predstavu o svätosti. 

Môžeme si povedať: Čo ešte viac Boh, Mária odo mňa chce? Verím v 
Boha, patrím do Cirkvi, robím nejaké dobré skutky pre druhých a pre 
Cirkev. Všetko je to dobré a pozitívne, ale je potrebné pripodobňovať sa 
tomu, koho milujeme. 

Túžba po svätosti znamená túžbu byť čo najpodobnejší osobe, ktorú 
milujem, v tomto prípade Bohu, prameňu lásky. Prvým krokom k 



MODLITBA

Blahoslavená Panna Mária, plná milosti, vďaka za tvoju trpezlivosť 
a neúnavnú lásku, ktorá sa nás nezrieka, aj keď my sa zriekame seba 
aj Boha. Ďakujeme ti, že nás neprestávaš pozývať, aj keď máme uši, 
ale nepočujeme. Ty, Matka nádeje a viery, neprestávaš veriť a mať 
nádej, že nakoniec začujeme a vážne prijmeme tvoje jednoduché a 

materinské slová, ktoré vychádzajú z tvojho Nepoškvrneného Srdca, 
aby nás naplnila tá láska, ktorú nám túžiš darovať. Odovzdávam ti 
všetkých, ktorí sa unavili na ceste svätosti a obrátenia. Pohliadni na 

všetkých, ktorí sa vzdali mysliac si, že sa to neoplatí, že to nemá 
zmysel. Povzbuď nás, posilni naše srdcia i našu vôľu, aby sme ťa ešte 
rozhodnejšie nasledovali a vydávali svedectvo o tvojej prítomnosti, 

ktorá daruje pokoj, svetlo a novosť Božieho života. Amen.

svätosti je chcieť byť svätý. Nie je to nejaká prázdna 
ilúzia, ale konkrétna túžba byť stále Boží. Ak naozaj 
milujeme Boha ako najväčšie a najmilšie dobro, 
potom nevyhnutne chceme spoznať a usku-
točňovať jeho vôľu. Jeho bezhraničnú lásku 
prijímame a žijeme svojou ohraničenou vôľou a 
láskou. 

Obrátenie nie je ľudský čin. Inak by sme 
nepotrebovali Boha, milosť, odpustenie ani Ježišovo 
dielo spásy (umučenie, smrť, vzkriesenie). Je to v 
prvom rade Boží dar, ktorý ale vyžaduje našu 
spoluprácu. Ak žijeme v hriechu a bez Boha, v 
diskusiách, v rivalite, závisti, potom hľadáme seba 
a druhých a vracia sa nám prázdnota, trpkosť, 
zlyhanie, nešťastie. Túžba po obrátení je 
absolútna angažovanosť. To, čo prežívam s 
Bohom, Cirkvou a spoločenstvom nechcem 
stratiť. 

Byť Boží a nebyť šťastný, plný spokoj-
nosti a života, je nemožné. Byť Boží a nebyť 
angažovaný  za dobro a pozitívnosť je tiež 
nemožné. Spoločenstvo s Bohom je 
vyjadrené rôznymi spôsobmi, ale 
prehlbuje sa a posilňuje najmä 
modlitbou, ktorá je vyjadrením, 
že patríme Bohu. 
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S LÁSKOU
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Mária nás znovu pozýva k tomu najdôležitejšiemu – k láske. Pozvaní sme 
modliť sa, pracovať a vydávať svedectvo s láskou pre nebeské kráľovstvo.

Bez lásky by naše námahy, obety nemali večnú hodnotu. Apoštol Pavol v liste 
Korinťanom tak jasne hovorí: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj 

anjelskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a 
zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky 

tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by  
som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som 
obetoval svoje telo, aby som bol slávny a lásky by som nemal, nič 
by mi to neosožilo.“

Aby sme lásku mali, musíme ju najskôr prijať. Medžugorím 
prechádza tisíce ľudí a mnohí hovoria, že práve tu ju zakúsili a 

potom sa rozhodli milovať Boha i blížnych. Vďaka Máriinej milujúcej 
prítomnosti sa tu rodia apoštoli lásky.

Povedala nám :  „Som darom pre vás, pretože mi Boh dovoľuje zo dňa na deň byť s 
vami a milovať každého z vás nesmiernou láskou...Moje meno je láska. To je to, prečo 
som s vami tak veľa času, pretože ma k vám posiela veľká láska. Žiadam od vás to isté. 
Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na mieste, kde žijete! Nech vám je vždy jediným 
prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo 
privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať.“ 

Keď zakúsime, že Boh nás miluje, náš život sa mení. Chceme na jeho lásku 
odpovedať láskou. Keď niekoho milujeme, nie je pre nás ťažké priniesť i najťažšiu 
obetu.  Ježiš nám povedal: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za 
druhých.“

V Máriinej škole sa učíme milovať jej spôsobom – bez hluku, ticho, nenápadne, 
pokorne a milovať vždy za každých okolností. Patriť úplne Márii je pozvanie milovať 
stále viac.

I zo života svätých sa môžeme presvedčiť, že láska je sila, ktorá mení svet a preto je 
na nebi veľká radosť zo spásy duší. Láska je najpotrebnejšia vec na svete. Láska je 
dávanie. Iba láska otvára dvere raja. Láska prekonáva všetky ťažkosti. 

Stáva sa, že sa láska vytratí, vychladne a niekedy treba o ňu veľmi intenzívne 
bojovať.  Mária nám dáva prostriedky, ako ju znovu v sebe prebudiť – v modlitbe. 
Prosiť za dar Božej lásky. Modliť sa ruženec za dar lásky. S ružencom sa vyberáme s 

TERÉZIA
GAŽIOVÁ
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Máriou na cestu Ježišovým životom. Spomeňme si ako nás povzbudzuje 
nezachádzať do hĺbky problémov, ale jej všetko odovzdať. „Každý deň sa 
modlite ruženec, ten veniec kvetov, ktorý ma ako matku priamo spája s 
vašimi bolesťami, utrpeniami, túžbami a nádejami.“ Povedala nám to i 2. 
septembra 2019, pred pár dňami vo svojom posolstve. Ruženec otvára všetky 
dvere, lebo pred nami kráča Matka a Kráľovná neba. Byť Máriinými s 
ružencom v ruke znamená víťaziť láskou.

 Čítaním Svätého písma sa dozvedáme ako milovať, oduševňujeme sa pre 
lásku. Hovorí sa : „S kým si, taký si“. Čítaním evanjelia každý deň prebývame 
s Ježišom, započúvaní do jeho slov – a to je láska, učí nás Panna Mária. Žiť 
podľa evanjelia je milovať. 

Pôst, zriekanie otvára srdce pre lásku, posilňuje nás v pravej láske, ktorá 
niečo stojí.

„Odpustenie je vznešená podoba lásky. Odpúšťaním svedčíte, že viete 
milovať. Len láska spôsobí, že pochopíte, že je silnejšia než smrť, pretože 
pravá láska zvíťazila nad smrťou a učinila, že smrť neexistuje.“ Povzbudzuje 
nás Panna Mária.

Najčastejšou príčinou našich pádov je nedostatok lásky. Ak padneme, 
pozvaní sme rýchlo vstať. Častá svätá spoveď nás očisťuje od nelásky. Nikto 
nám nemôže dať to čo prijmeme v tej chvíli, keď nám Ježiš v osobe kňaza 
vysloví slová – a ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov. 

Mária nás volá, aby sme sa zaľúbili do Ježiša v Eucharistii. Často ho 
prijímali. On je s nami živý v Eucharistii. Eucharistia je jeho srdce. 

Pozvaní sme milovať aj vtedy, keď to bolí. Učiteľ sa pýta detí: „Keď 
poriadne stlačím pomaranč, čo z neho vytečie? Žiak odpovedá – jasné že 
pomarančová šťava. Učiteľ hovorí, správne – pomarančová šťava. Nikdy 
nebude vytekať z pomaranča jablková alebo ananásová šťava.“  Tak je to i s 
ľudským srdcom vždy bude z neho vychádzať iba to, čo v ňom je. Keď nás 
stisne utrpenie, vychádza z nášho srdca to, čo v ňom je.“

Mária je náš príklad. I v najťažších skúškach pozemského života bola plná 
lásky. Kto nás to môže naučiť lepšie, ak nie matka Učiteľa lásky? Hovorí nám: 
„Drahé deti, ja som svoju bolesť ukrývala v láske.“

Na zemi nám môže byť dobre iba vtedy, keď milujeme. Nezabudnime na 
jej prísľub – „Modlitbou a láskou dosiahneme i to čo sa vám zdá ľudsky 
nemožné.“



MODLITBA

Mária, zasväcujeme

sa ti a ukrývame sa

v tvojom 

Nepoškvrnenom Srdci 

plnom lásky.

Obdaruj nás svojimi 

čnosťami: pokorou, 

tichosťou, túžbou byť 

maličkí, aby sme boli úplne 

tvoji. Pomáhaj nám modliť sa, 

pracovať, vydávať svedectvo s 

láskou ako ty. S tebou sa chceme 

namáhať, obetovať, aby duše 

neveriacich pocítili milosť obrátenia. 

S tebou sa rozhodujeme pre svätosť. 

                                                     Amen.
8
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Posolstvá na tému

„Moje Nepoškvrnené Srdce krváca, keď vás vidím v hriechu a v 

hriešnych návykoch. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe, 

aby vám bolo dobre na zemi. Boh vás skrze mňa volá, aby vaše 

srdcia boli nádejou a radosťou pre všetkých, ktorí sú ďaleko.“ 

25.04.2016

„Modlite sa, deti moje, a žite podľa Božích prikázaní, aby 

vám bolo dobre na zemi.“ 25.06.2016

„Deti moje, nestrácajte čas rozmýšľajúc o budúcnosti, 

znepokojujúc sa. Nech vašou jedinou starosťou bude to, 

ako dobre žiť každý okamih podľa môjho Syna – toto je 

váš pokoj.“ 02.10.2017

„Deti moje, prežívajte raj tu na zemi, aby sa vám 

dobre vodilo a nech sú vám Božie prikázania 

svetlom na vašej ceste.“ 25.07.2018

Aby vám
bolo dobre
na zemi
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Naše spoločné modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu, 07.09.2019.

Tento mesiac sa budeme modliť
za prebudenie tých,

ktorí sa unavili na ceste obrátenia.

Prvá sobota v mesiaci



SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 
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ZDRAVÝ, PEKNÝ, BOHATÝ

Z prehľadu literatúry možno povedať, že svet 
objavil pôst, ale neskoro. Preto neskoro, že pôst sa 
objavil až potom, keď človek ochorel, stratil peknú 
postavu a draho za to platí. Ani jeden kilogram sa 
nezíska náhodou. Musí sa naň každý deň ťažko 
pracovať. Treba veľa zjesť, aby mal človek kilo navyše. 
Musí sa jesť pravidelne: raňajky, obed, večera a ešte aj 
medzitým. Aby človek získal veľa kíl, musí teda veľa 
jesť. Aby mohol veľa jesť, musí toho veľa chystať. Aby 
mohol veľa jedla pripravovať, musí veľa kupovať, a na 
to musí mať peniaze. Aby mal peniaze, musí pracovať a 
zarábať. A napokon získa na hmotnosti, stráca peknú 
postavu a ľahšie ochorie.

Keď ochorie, musí sa liečiť a za to sa draho platí. 
Stáva sa, že človeka veľa stojí, aby pribral, a potom ani 
liečba nestojí iba groš. Tak človek ochorie a schudobnie.

Z tohto začarovaného kruhu možno jednoducho 
uniknúť, ak prijmeme program Panny Márie. Kto sa 
postí dva dni v týždni, ľahšie udrží svoju ideálnu váhu, 
menej zaplatí za jedlo, ľahšie si udrží zdravie a ušetrí 
náklady na liečenie. Človek, ktorý prijme program 

Svetlo Máriino    2019 / 09

O  PÔSTE
Z DRUHEJ
STRANY
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Panny Márie, bude ZDRAVÝ, 
PEKNÝ A  BOHATÝ.

Kto vážne myslí na svoj život, 
prijme program Panny Márie!

 

ZLOSTNÝ ČLOVEK

 Istý pútnik, ktorý prijal 
pôstny program Panny Márie, 
mi raz povedal: „Postím sa dva 
dni v týždni, ako žiada Panna 
Mária. Avšak v dňoch pôstu 
som zlostný človek.“

Povedal som mu: 
„Blahoželám ti!“ On mi na to: 
„Otče, neviem, či ste rozumeli, 
čo som vám povedal. Ja som 
počas pôstu zlostný človek!“ 

Potvrdil som mu: „Rozumel 
som, čo si povedal, a opakujem: 
Blahoželám ti!“

Začudovane sa na mňa 
pozrel a spýtal sa: „Prečo mi 
gratulujete?“

Odpovedal som: 
„Gratulujem ti. Si zlostný 
človek iba dva dni, a tí, čo sa 
nepostia, sú zlostní sedem dní v 
týždni, iba o tom nevedia.“

POSTIŤ SA A BYŤ 
NERVÓZNY

 Jedna pútnička sa ma 
spýtala: „ČO JE LEPŠIE: JESŤ A 
BYŤ VĽÚDNY, ALEBO POSTIŤ 

SA A BYŤ  AGRESÍVNY A 
NERVÓZNY?“

Odvetil som: „Najlepšie je 
postiť sa a byť vľúdny a 
pokojný.“ A dodal som ešte: 
„Ak by boli nervózni len tí, čo 
sa postia, nebolo by na svete 
veľa nervóznych a nevľúdnych! 
Prečo sú iní nervózni a 
nevľúdni? Koľko ráz sme jedli 
a pili, mali sme všetko, ale boli 
sme nervózni, reagovali sme 
nervózne. Pôst nevytvára nič 
nové. Iba ukazuje, akí sme, a 
keď to pochopíme, potom 
môžeme začať niečo nové.“

 

SKÚSENOSŤ CARMELA 
PUZZOLA

 Carmelo Puzzola je umelec, 
ktorý vytvoril zastavenia 
krížovej cesty na Križevci a 
ružencové tajomstvá na Vrchu 
zjavení. Hovorí o čase, keď sa 
začal postiť. Prvá jeho 
myšlienka v stredy a piatky 
bola: „Dnes neraňajkujem!“ a 
prvý pocit bol hlad, hoci v 
utorok a štvrtok večer zvykol 
jesť hojnejšie, aby ľahšie 
prekonal pôstne dni. Vždy keď 
v tie dni pracoval na freskách v 
kostoloch alebo v iných 
priestoroch, cítil vône z každej 
kuchyne, ktorá bola nablízku. 
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Vo štvrtok a v sobotu ráno 
nemal také pocity ani 
myšlienky, hoci fyzicky by bolo 
normálnejšie, že sa vo štvrtok a 
v sobotu ráno budí s pocitom 
hladu.

Táto skúsenosť dokazuje, že 
k pôstu sa správame ako závislí. 
Keď sa začneme postiť, kým 
n e d o s i a h n e m e  v n ú t o r n ú 
slobodu, problémy robí iba naša 
závislosť.

 

KATEDRÁLA ČI MALÁ 
KAPLNKA – JEDINÝ 

ARGUMENT PROTI PÔSTU

 

Pred kostolom v Medžugorí 
som sa stretol s istým kňazom, 
ktorý mal vyše dvoch metrov 
výšky a len o niečo menej bol 
široký. Priblížil som sa k nemu, 
rukou som ho potľapkal po 
pleci a žartom som povedal: 
„Otče, bolo by dobre prijať 
programy Panny Márie!“ Z 
výšky sa na mňa pozrel a 
hlbokým hlasom sa spýtal: 
„Aké programy, prosím?“

Vysvetlil som mu: „Panna 
Mária žiada dva dni pôstu, v 
stredy a piatky. Nebolo by to 
zlé ani pre teba!?!“

Na tvári sa mu zjavil veľmi 
sympatický široký úsmev, 

pochopil žart a povedal: „To 
naozaj nie!“

Počudovane som sa spýtal: 
„Prečo nie, veď si v škole 
Panny Márie, keď si došiel sem 
do Medžugoria!“

Ešte dobromyseľnejšie sa 
usmial a povedal: „To veru 
neprijímam. Keď mi Pán dal 
katedrálu, nesmiem z nej urobiť 
malú kaplnku!“

Obaja sme sa od srdca 
zasmiali a dodal som: „Teda 
chráň katedrálu a trpezlivo ju 
udržuj, aby zostala pohyblivá!“

Sľúbil som mu, že každej 
skupine, ktorá sem príde, 
budem to rozprávať, lebo to je 
jediný argument proti pôstu. V 
ďalšom rozhovore som sa 
dozvedel, že bol basketbalistom 
a po skončení aktívnej 
športovej činnosti pocítil 
povolanie, vyštudoval teológiu 
a stal sa kňazom. Pohodlný 
kňazský život spôsobil, že je 
takmer taký široký ako vysoký, 
ale trpezlivo nosí svoju 
katedrálu. Odkaz je 
jednoduchý: Všetci, čo ste 
ťažkými mukami vystavali 
svoje katedrály, chráňte ich. 
Vedzte, že budú čistejšie, ak sa 
budete aj postiť!
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Svedectvo

V objatí Panny Márie v Aglone

Ešte pred stretnutím sme 
mali skúšky, na ktorých sme 
cvičili piesne k sv. omši a 
adorácii. Už samotné skúšky sa 
ma hlboko dotýkali. Hudba 
znela prirodzene, akosi nežne, 
nie nástojčivo, a dokonca mala 
„nebeskú príchuť“. Bola to 
hudba, ktorá nás približuje k 
Bohu. Už vtedy som pochopila, 
že sa v tom skrýva čosi 
neobyčajné. Netrpezlivo som 
čakala na 27. júl, lebo som 
vedela, že pri oltári našej drahej 
Aglonskej Panny Márie v 
prítomnosti Ježiša, v 
Najsvätejšej sviatosti, bude 
tento môj pocit ešte viac 
hmatateľný.

A ten deň nadišiel. Nebo sa 
postaralo o nádherné počasie a 
všetci sa stretli v bazilike. 
Stretnutie sa začalo privítaním 
hostí, ktorí prišli z Medžugoria 
a potom nasledovala modlitba 

Bol práve marec, keď som počula, že v Aglone – v mojom 
rodnom meste sa bude konať medzinárodné modlitbové 
stretnutie za pokoj v duchu posolstiev Kráľovnej pokoja  v 
Medžugorí. Povedali mi, že to bude mimoriadna udalosť, na 
ktorú prídu pútnici nielen z Lotyšska, ale aj z Ruska, Bieloruska, 
Litvy a Slovenska. Mňa pričlenili do skupiny hudobníkov, ktorá 
bola zodpovedná za hudbu počas stretnutia. 

sv. ruženca. Ja som mala tú 
milosť, modliť sa prvý desiatok 
ruženca. Kľačali sme na 
kolenách pred oltárom. Kňaz 
začal rozjímať. Mala som pocit, 
že mi z očí začnú tiecť slzy. 
Cítila som sa tak blízko Panny 
Márie. Ona bola priamo predo 
mnou. A predo mnou boli aj 
ľudia, ktorí celým srdcom a 
celou dušou cítia a veria, že 
práve v tej chvíli Panna Mária 
pozerá na nás a počúva nás. 

Veľmi sa ma dotklo, keď 
jedna z koordinátoriek 
pripomenula, že sa 
pripravujeme  na 
najdôležitejšiu udalosť dňa, na 
sv. omšu. A vlastne je to tak, že 
pri všednom živote sa 
nezamýšľame nad tým, čo je 
najdôležitejšie, keď ideme do 
kostola, keď prichádza Ježiš a 
obetuje sa vo sv. omši. Bola to 
len jedna veta: „Najdôležitejšia 
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udalosť je sv. omša“. Práve sv. 
omša bola vrcholom toho dňa 
pre mňa aj ostatných dní. Tieto 
slová sú stále v mojom srdci a 
na sv. omšu prichádzam s 
väčšou vďačnosťou, lebo idem 
na stretnutie s najväčším 
Kráľom, Kráľom Ježišom. 

Sv. omša bola vyvrcholením. 
V našich srdciach sme Ježišovi 
pripravili mimoriadne miesto. 
V tom nám pomohla naša 
Matka, prečistá Panna Mária. 
Preto sme na sv. omši spievali s 
veľkou radosťou v srdci. 
Najdôležitejším momentom 
bolo sv. prijímanie. Mali sme 
taký nebeský pocit, že všetci, 
ktorí sa spolu modlíme počas 
celého dňa sme teraz zjednotení 
s Ježišom. 

Po sv. omši nasledovala 
adorácia. Hlboko sa ma dotklo 
to, ako adorovali Ježiša naši 
hostia z Medžugoria. V pokore, 
na kolenách  boli sklonení k 
zemi pred Ježišom. Hneď bolo 
možné pochopiť, že pred nimi 
je na oltári Kráľ, ktorému sa 
klania každé telo a duch. To vo 
mne zanechalo hlboký dojem a 
začala som sa pýtať, ako sa ja 
klaniam Ježišovi vo sv. 
Eucharistii, aký je môj telesný a 
duchovný postoj. Aké je 
dôležité mať bázeň pred Pánom 

počas adorácie. Nebolo pochýb 
o tom, že Duch Svätý sa nám 
cez kňaza prihovára a to 
každému zvlášť. Viem, že si 
navždy budem pamätať slová o 
chorom, ktorého priviedli k 
Ježišovi,  aby  ho uzdravil. V tej 
chvíli sme odovzdali Ježišovi 
všetkých, ktorí potrebujú 
duchovné alebo telesné 
uzdravenie. Predstavila som si 
mnoho tvárí, ktoré túžim vidieť 
uzdravené a navrátené k Bohu. 
Na konci adorácie s veľkou 
úctou vzal kňaz monštranciu a 
požehnal všetkých prítomných, 
pričom hovoril veľmi dôležité 
slová. Nedá sa opísať, čo som 
prežívala. Cítili sme, ako Ježiš 
dvíha svoju ruku a dotýka sa 
každého. Toto si chcem čo 
najdlhšie uchovať v srdci. 

Vďaka Bohu za Medžugorie! 
On je taký dobrý! Okrem toho 
na stretnutí povedali, že 
medžugorská Panna Mária je tá 
istá, ako v Aglone, Lurdoch, 
Fatime, Guadalupe, 
Czenstochowej. Ona je všade! 
Vždy môžeme v našom kostole 
prísť pod jej ochranný plášť. 
Ale teraz už viem, že chcem 
navštíviť Medžugorie, pretože 
je to mimoriadne miesto.

Jacinta, Lotyšsko







MEDŽUGORIE 2019
DUCHOVNÉ OBNOVY

DRAHÍ NAŠI PRIATELIA!

Pozývame vás na medzinárodné

duchovné obnovy, ktoré sa uskutočnia

v Medžugorí v roku 2019. 

06.11. – 09.11.2019
20. Medzinárodná duchovná obnova

pre manželské páry  

22. 09. - 27. 09. 2019
seminár pôstu, modlitby a mlčania

  

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! 

Oznamy
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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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