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V tomto čísle nájdete:



„Drahé deti! Dnes vás pozývam,

aby ste sa ešte viac modlili,

až kým vo svojom srdci nepocítite

svätosť odpustenia. V rodinách

musí byť svätosť, pretože, deti moje,

bez lásky a svätosti svet nemá budúcnosť –

pretože vy sa vo svätosti a radosti

darujete Bohu Stvoriteľovi, ktorý vás miluje 

nesmiernou láskou. Preto ma k vám posiela. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

25. januára 2020

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja
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Aj v tomto posolstve sa dôraz kladie zvlášť na modlitbu, skrze ktorú vchádzame 
do svätosti odpustenia. V predchádzajúcich posolstvách nám hovorila: „Ovocím 
pokoja je láska a ovocím lásky odpustenie. Som s vami a všetkých vás pozývam, deti 
moje, aby ste najprv odpúšťali v rodine, a potom budete môcť odpustiť druhým... 
Deti moje, aby ste pochopili moje slová, ktoré vám dávam z lásky, modlite sa, 
modlite sa, modlite sa a budete môcť s láskou prijímať druhých a odpúšťať všetkým, 
ktorí vám spôsobili zlo. Odpovedajte modlitbou, modlitba je plodom lásky k Bohu 
Stvoriteľovi.“

Aj Pán Ježiš ako podmienku odpustenia sebe v modlitbe Otče náš uviedol našu 
potrebu odpustiť druhým. „Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojím 
vinníkom.“

Vo svojom vianočnom posolstve nám Panna Mária 
potvrdzuje to, čo robí počas všetkých tých rokov svojich 
zjavení: „Prinášam vám svojho Syna, aby vás požehnal a 
odkryl vám svoju lásku, ktorá prichádza z nebies.“  
Pokiaľ nedôjde k skutočnému otvoreniu našich sŕdc a 
stretnutiu s jeho láskou, potom prichádza bolesť duše a 
duchovná smrť – ako nám o tom hovorí nebeská Matka. PÁTER LJUBO

KURTOVIČ,
OFM
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„Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale 
ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“ (Mt 6, 14-15).

Najhorší nepriatelia ľudstva sú pomsta a neodpustenie. Najväčší zločinec je ten, 
ktorý nechce odpustiť a ktorý nechce prijať ruku, ktorá mu odpúšťa. Nepriatelia 
ľudstva sú len tí, ktorí sa mstia, ktorí nenávidia človeka, ktorí chcú viesť vojnu proti 
nemu, ktorí mu neveria a ktorí mu neodpúšťajú. 

Zlo je od nás silnejšie. Pokušiteľ nad nami zvíťazil už na začiatku stvorenia sveta. 
On bude víťaziť do konca, ak sa neobrátime jedni k druhým, ak sa nespoznáme ako 
bratia a nezačneme sa milovať. Zlý môže byť porazený jedine vtedy, ak si navzájom 
začneme odpúšťať. Vinu zo svojho svedomia môžeme zmyť, ak sa zmierime. 

Odpustiť nemôžeme sami, potrebná nám je Božia milosť. Odpustiť je oveľa 
jednoduchšie, keď sme si vedomí svojich slabostí, že aj nám má Boh veľa toho 
odpustiť a že nám už odpustil. Musíme pamätať na skutočnosť, že druhý človek je 
vo svojej podstate dobrý, že ho stvoril Boh, že je Božie dieťa. Človek reaguje 
negatívne, pretože je sám zranený, pretože si prešiel negatívnymi skúsenosťami. 

Ľudia nám ponúknu len to, čím si sami prešli a zakúsili na sebe. Preto osoba, 
ktorá vyrastala v rodine plnej lásky, bude naplnená láskou a je schopná prejavovať 
ju a dávať druhým. Ale osoba, ktorá zažila hrubosť, ktorú bili, ktorej hovorili, že 
nemá žiadnu cenu, ktorú zneužívali a znehodnocovali, bude ďalej šíriť takéto 
správanie a reči, pretože sa naučila len to a nepozná, že môže byť niečo lepšie. 

Boh čaká na naše rozhodnutie odpustiť, aby sme povedali: „Bože, chcem 
odpustiť, nechcem sa pútať k neodpusteniu. Chcem byť slobodný. Nechcem sa 
pútať k tomu negatívnemu v druhom človeku a chcem byť slobodný a šťastný bez 
ohľadu na to, čo sa medzi nami stalo. Prenechávam to minulosti a chcem, aby ma 
Boh uzdravil.“

A vtedy má Boh slobodu zmeniť toho človeka, ktorému som odpustil, pretože 
náš hriech a negatívnosti voči nemu nie sú už viac prekážkou. Keď odpustíme, 
začne v nás pretekať Božia milosť a uzdravuje i nás i tú druhú osobu. 

Ako sa modliť za človeka, pre ktorého chcem, aby sa zmenil?
Najprv v duchu prichádzam spolu s Ježišom k tej osobe a prosím ju o odpustenie, 

že som o nej rozmýšľal negatívne, že som ju ohováral a vypichoval všetky jej 
malichernosti. To sa často deje v manželstve. Potom tej osobe odpustím všetko, čo 
mám proti nej. Môžem v duchu povedať, že jej odpúšťam všetky tie hrubé slová 
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medzi nami, výčitky, tvrdohlavosť, netrpezlivosť, pýchu. Naše srdce musí byť čisté 
pre Boha a vtedy môže v nás pôsobiť. Keď sme odpustili, vtedy Boh nahradí škodu 
mne i druhej osobe. 

Chceš, aby ťa Boh urobil lepším, nauč sa odpustiť sebe. Chceš, aby bol Boh 
tvojím večným priateľom, nauč sa prijímať všetko to, čo ti v živote ponúka, hoci sa ti 
zdá, že je to neprijateľné. Odpusť Bohu, že sa ťa nepýta, či chceš prijať len to dobré 
alebo aj to, čo je naoko bolestivé. Inými slovami odpustenie prináša človeku Božiu 
všemohúcnosť. Nebo prichádza na zem. Božie kráľovstvo prichádza na naše 
územie a uskutočňuje to, po čom volajú naše túžby. Odpúšťajúc uzdravujeme seba 
aj druhých, zlepšujeme seba i spoločnosť. 

Modlitba:
Pane Ježišu, v najťažšom a najbolestivejšom okamihu,

keď si visel na kríži, vyšli z tvojho srdca slová:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“. Ty si, Ježišu, čistý od zla, 

nenávisti a pomsty i napriek tomu, že si bol ponížený, vysmiaty
a opľúvaný na kríži. Zlo i zlomyseľnosť sa nedotkli tvojho srdca.
Prosíme ťa, daruj nám milosť, aby sme aj my mohli odpustiť tú

štipku zla a nespravodlivosti, ktoré zakusujeme.
Daruj nám milosť, aby sme aj my mohli prosiť druhých o odpustenie.

Len tak môžeme oslobodiť seba i druhých od zla a nenávisti.
Aj teba prosíme, Panna Mária, ktorá si pri kríži prežila

všetko to utrpenie a bolesť, ktoré sa vyvŕšili na tebe
i tvojom Synovi a aj napriek tomu si ostala dôstojná

vo viere a láske. Vypros nám milosť uzdravenia
od neodpustenia i nenávisti v našich rodinách, spoločnosti

a medzi národmi. O to prosíme teba, Nepoškvrnená Matka,
plná milosti a lásky pre každé tvoje dieťa. Amen. 



Potrebné je uveriť, že láskou a svätosťou zvíťazíme aj nad tým, čo sa 
nám zdá ľudsky nemožné.

Niekedy sa môže zdať, že zlo vyhráva. Ale to neznamená, že lásky 
niet. Vieme, že Boh je láska, ako nám hovorí apoštol Ján. „Ja som s 

Bez lásky a svätosti
svet nemá budúcnosť

Panna Mária nás volá modliť sa ešte viac, až kým 
nepocítime svätosť odpustenia. A to znamená začať 
milovať Božou láskou. Učí nás modliť sa za dar Božej 
lásky, až kým ju nepocítime k tým, ktorým je nám 
ťažko odpustiť.  Páter Slavko v knihe Daj mi svoje 
ranené srdce opisuje svoje hľadanie odpovede na 
otázku: Čo je najväčší hriech? A spoznal, že je to 
nedostatok lásky. „Nenávisť nie je natoľ ko ne-
bezpečná, nakoľko je nebezpečný úbytok lásky. Môže 
sa stať, že nenávisť prevýši lásku, ale ak je láska, láska 
môže všetko očistiť a uzdraviť.“ 

TERÉZIA
GAŽIOVÁ

Úvahy pre modlitbové skupiny
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vami po všetky dni až do skončenia sveta,“ prisľúbil nám Ježiš.
Svätí sa odovzdávajú jeho nesmiernej láske a tak sa svet mení k 

lepšiemu. Tak ako sa bez lásky a bez svätých mení k horšiemu. Teraz 
sme to my, kto rozhoduje o tom, aký bude svet. Mária nás materinsky 
napomína: 

„Bez lásky a svätosti svet nemá budúcnosť.“ 
Svätosť sa začína v rodine. Ježiš svojím príchodom na zem posvätil 

rodinu. V rodine sa rodí láska, svätosť, viera, prebúdza sa modlitba. 
Ak toho niet, potrebný je Boží zásah, zázrak. Taký, aký sa stal 
napríklad sv. Pavlovi na ceste do Damasku a on sa obrátil. Podobné 
zázraky sa stali v príbehoch mnohých svätých. 

V Medžugorí sme svedkami takýchto zázrakov, keď človek zakúsi 
Božiu lásku v Máriinej prítomnosti.

Keď vstúpime do Máriinej školy pochopíme, že sme pozvaní modliť 
sa za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Potom sa veľmi rýchlo 
odohrávajú obrátenia a úsilie odovzdať sa nesmiernej Božej láske. 
Svet má budúcnosť, keď má lásku. Preto Boh posiela na zem Máriu, 
aby nás učila milovať a pomáhala nám rásť v láske.

V jej posolstvách počúvame: „Láska ma privádza k vám, láska, 
ktorej chcem naučiť aj vás – pravej láske. Láske, ktorá je vždy 
pripravená odpustiť a prosiť o odpustenie; Neexistuje láska bez 
modlitby – niet modlitby bez odpustenia, pretože láska je modlitba – 
odpustenie je láska. Deti moje, Boh vás stvoril, aby ste milovali a 
milujete, aby ste odpustili; Deti moje, láska je pokánie, odpustenie, 
modlitba, obeta a milosrdenstvo. Len láska spôsobí, že pochopíte, že 
je silnejšia než smrť, pretože pravá láska zvíťazila nad smrťou a učinila, 
že smrť neexistuje. Deti moje, odpustenie je vznešená podoba lásky. 
Vy ako apoštoli mojej lásky, musíte sa modliť, aby ste boli duchovne 
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silní a mohli pochopiť i odpustiť. Vy, apoštoli mojej lásky, 
porozumením a odpustením dávate príklad lásky a milosrdenstva. 
Môcť pochopiť a odpustiť je dar, za ktorý sa treba modliť a chrániť ho. 
Odpúšťaním svedčíte, že viete milovať. Len sa pozrite, deti moje, akou 
veľkou láskou, porozumením, odpustením a spravodlivosťou vás 
miluje nebeský Otec.

Odovzdať sa Panne Márii je pozvanie neustále sa usilovať o lásku. S 
ňou sme na bezpečnej ceste do neba.

Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že posielaš na zem Máriu,

aby nás učila milovať. Jej srdcom sa odovzdávame tvojej

nesmiernej láske. Prosíme za dar lásky k tým, ktorých je nám 

ťažko milovať a odpúšťať. Ďakujeme ti za spoznanie,

že  svätosť, láska je silnejšia ako všetko zlo a že iba s nimi má 

svet budúcnosť. S Máriou voláme zaplav svet svojou svätosťou

a láskou, prichádzaj do tých sŕdc, ktoré ťa ešte nespoznali.

Nech sa uskutoční všetko to, čo si praješ uskutočniť

skrze Máriu i prostredníctvom nás. Amen.

9
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„Dnes vám pozývam, aby ste sa rozhodli pre svätosť. Nech je u vás, 
milé deti, vždy vo vašej mysli a v každej situácii svätosť na prvom 
mieste, pri práci aj v rozhovore. Tak ju dostanete do praxe, pomaly a 
pomaly, krok za krokom vstúpi do vašej rodiny modlitba a rozhodnutie 
pre svätosť.“ 25.08.2001

„Mám radosť z vás všetkých, ktorí ste na ceste svätosti,
a prosím vás, pomôžte svojím svedectvom tým, ktorí nevedia
sväto žiť. Preto, drahé deti, nech je vaša rodina miestom, kde sa rodí 
svätosť.“ 24.7.1986

„Milé deti, osobitne vás pozývam k svätosti vo vašich rodinách. 
Milé deti, chcem, aby každá vaša rodina bola svätá a aby božia radosť a 
pokoj, ktorý vám dnes Boh osobitným spôsobom posiela zavládla a 
prebývala vo vašich rodinách.“ 25.12.2006 

Svätosť
v rodinách

Posolstvá na tému
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Prvá sobota v mesiaci

Naše spoločné
modlitbové

stretnutie
sa uskutoční

v sobotu
01.02.2020.

Tento mesiac
sa budeme modliť
za dar odpustenia

sebe a blížnym.
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Svätá Terézia z Avily vo svojich duchovných skúsenostiach zaznamenala 
aj túto myšlienku: „Ľahko je bojovať medzi dobrom a zlom za dobro. Ale 
keď začneme bojovať medzi dobrom a lepším za lepšie, vznikne celkom iná 
situácia.“ Ak chceme správne pochopiť túto myšlienku a skúsenosť, potom 
kresťanská otázka neznie: Hneváš sa na Boha alebo na niekoho z ľudí? 
Pretože hnev je zlo a ničí každého človeka bez ohľadu na to, či je veriaci 
alebo nie. Otázka kresťanovi znie: Miluješ svojho Boha nadovšetko a 
blížneho ako seba samého? Kresťanstvo podľa Kristovho želania je školou 
lásky. Ak sa hovorí o hneve, potom je to ako rozhovor o chorobe, ktorú 
treba odstrániť alebo liečiť.

Kresťan sa nepýta: Kradol si cudzie veci, alebo vzal si niečo, čo ti 
nepatrí? Otázka kresťana znie: Či si správne použil materiálne veci, ktoré si 

SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 
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SPRÁVNA OTÁZKA

A teraz vy, čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do 
toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a 

zarábať,“ – vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším 
životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a 
potom zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak 

Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono.“ 
Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche; a každá takáto 

chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech. 
(Jak 4, 13-17)



mal k dispozícii? To znamená, že aj vtedy, keď môžem povedať: 
Nekradnem – ani zďaleka som ešte nezodpovedal otázku: Čo robím s 
vecami, ktoré som mal k dispozícii?! Aj keď človek môže povedať: To je 
moje, zanechali mi to moji predkovia. Alebo: Svoje bohatstvo som nikomu 
nevzal, získal som ho svojimi mozoľami – ani tak ešte nedosiahol úroveň 
kresťanského chápania.

Otázka: „Zlorečíš Bohu? Vravíš nepravdy, klebetíš a očierňuješ 
niekoho?“ nie je kresťanská. Kresťan sa spytuje: Čo som robil a ako som 
použil dar reči? Aj keď môžem povedať, že som nikoho neurazil, aj tak 
zostáva správna otázka: Či som chválil a oslavoval Boha? Vedel som iným 
poradiť, posmeliť ich?

Všetci sme mohli niekedy pocítiť správnosť týchto otázok a úvah na 
vlastnej koži. Keď niekto prejde okolo nás, neprihovorí sa a nepozdraví 
nás, cítime sa urazení alebo ponížení a nepovšimnutí, hoci ten druhý môže 
povedať: Neurazil som ťa ani slovíčkom!

Nekladiem správnu otázku, ak sa pýtam: Skazil som svoj alebo cudzí 
život? Správna je otázka: Čo som urobil alebo zanedbal, aby môj život aj 
život iných sa správne rozvíjal? A keď sa takto začneme spytovať na život, 
hneď pochopíme, prečo sa hovorí o pijanstve, o drogách, o nadmernom 
jedení a nemiernom ukájaní telesných pôžitkov. Je jasné, že piť nie je 
hriechom, pretože Boh stvoril aj smäd aj nápoje. Ale keď sa človek už viac 
neriadi potrebami svojho tela, ale nejakými inými vášňami ničí seba aj 
svoje telo. Ničí svoje možnosti rastu. Blokuje ich alebo obmedzuje, upadá 
do stavu ničenia. A keďže existuje toto ničenie, existuje i to, čo sa volá 
hriech. Ak jestvuje zlo, jestvuje aj pojem hriechu, ale vždy vo vzťahu k 
zdraviu, dobru, k svetlu a šľachetnosti.

Preto je naozaj škoda, keď kresťan chápe svoje kresťanstvo len ako boj 
proti hriechu. Vtedy sa unaví, bojí sa, je nahnevaný, bez vôle alebo celkom 
stratí zmysel pre kresťanské poslanie. Bude žiť vo svete a bude zo sveta, 
jeho život sa vôbec v ničom nebude odlišovať od života tých, čo nepoznajú 
Krista. Ak svoje kresťanstvo chápeme len ako boj proti hriechu, podobáme 
sa záhradníkovi, ktorý neustále čistí svoju záhradu od buriny a iných 
škodcov, a pritom nikdy nestihne zasadiť ani jeden štepený ovocný strom. 
Taký záhradník by si mal položiť otázku: Prečo celý život čistím svoju 
záhradu, a nikdy sa tam nič nezmenilo? Stále rovnaká burina! Alebo bude 
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celý život namrzený, a bude len tak živoriť, alebo prestane aj s touto prácou 
a všetko nechá tak. Ale keď zasadí do pripravenej pôdy dobré semeno a to 
začne rásť, nebude ho unavovať čistenie záhrady a vytváranie dobrých 
podmienok šľachtenému semenu, ktoré porastie.

Takže kresťanstvo nie je boj proti hriechu, ale boj za pozitívne hodnoty. 
Ten boj trvá do smrti a môže si vyžiadať obetovať aj vlastný život za 
niekoho iného. V tom je celá krása kresťanského povolania, kresťanskej 
praxe, modlitby, pôstu, spovede, pozvania na hrdinské skutky lásky.

Alebo iný príklad: Ak by vám niekto povedal: Boh mi dal nohy, aby som 
nepadol – iste by ste s tým nesúhlasili. Snažili by ste sa dokázať, že nohy sú 
na to, aby ste mohli chodiť, a nie iba na to, aby ste nepadli. A keby niekto 
zotrval v presvedčení, že nohy sú len na to, aby sme nepadli, ten by musel 
celý život sedieť. Lebo keď vstane, môže padnúť. A väčší problém by bol 
pre toho, čo stále sedí a nechce sa pohnúť, než pre toho, kto chodí a občas 
aj spadne. Ak to prenesieme do oblasti nášho kresťanského chápania, 
môžeme povedať: Väčšmi si škodí ten, kto zo strachu, že padne – nevstane, 
ako ten, čo vstane a chodí, pričom niekedy aj padne.

„Drahé deti! Ste zaujatí materiálnymi vecami, ale v materiálnom 
stratíte všetko, čo vám Boh chce darovať. Pozývam vás, drahé deti, aby ste 
sa modlili za dary Ducha Svätého, ktoré teraz potrebujete, aby ste mohli 
svedčiť o mojej prítomnosti na tomto mieste a o všetkom, čo vám dávam. 
Drahé deti, odovzdajte sa mi, aby som vás mohla celkom viesť. Nedajte sa 
pohltiť materiálnymi vecami! Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie!“ (17. apríla 1986)

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste vo svojom živote prežívali  
lásku k Bohu a k blížnemu. Bez lásky, drahé deti, nemôžete nič. Preto 
vás, drahé deti, pozývam, aby ste žili vo vzájomnej láske. Iba tak budete 
môcť milovať a prijímať mňa i všetkých okolo vás, ktorí prichádzajú do 
vašej farnosti. Skrze vás všetci pocítia moju lásku. Preto vás prosím, 
drahé deti, začnite oddnes milovať vrúcnou láskou, láskou, akou vás ja 
milujem. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (29. mája 1986)
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Často som na kázňach a prednáškach počula pozvanie 
nasledovať príklad Panny Márie. Zároveň som tieto slová 
nedokázala prijať srdcom, a potom vznikal vnútorný boj. V 
hlave mi neustále zneli otázky: „Ako môžem byť taká, ako 
Mária? Veď ona bola už od počiatku vyvolená Bohom, aby sa 
stala Matkou Spasiteľa! Ako môžem ja žiť takú svätosť, akú 
žila ona?“

Keď som rozmýšľala nad tými slovami, nedokázala som to, čo som 
počula  pochopiť ani srdcom, ani rozumom. Veď vlastne, ona bola (je a 
bude) výnimočnou pre Pána.

Zároveň sa ukázalo, že odpoveď na moje otázky príde vo svojom čase 
a na svojom mieste.

Môžem
byť ako Mária?

Svedectvo
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V lete som cítila, ako Panna Mária mení moje srdce.
Čím viac som sa snažila uzatvárať sa pred tým, aby som niekomu 

prejavila lásku, tým viac lásky som dostávala od tých, ktorí boli vedľa 
mňa. A dokonca som počas Mladifestu – Festivalu pre mladých v 
Medžugorí dostala odpoveď na moje otázky. 

„Pane, ako sa ja môžem podobať na Máriu? A odpoveď: „Nijak.“ Bolo 
to, ako by som dostala facku. Ale našťastie odpoveď pokračovala: „Ty 
nemôžeš byť ako moja Matka, ale môžeš ma prosiť, aby som ťa urobil jej 
podobnou, a aby som priblížil tvoje srdce k jej srdcu. Môžeš ma prosiť, 
lebo ja to pre teba chcem urobiť.“ 

Potom som cítila silné pozvanie, ísť za Máriou. Nakoniec som 
hlboko pochopila, čo znamená ísť za ňou… Aj keď som sa snažila ísť po 
stopách Márie, -  Mária sa vždy ukrývala a predo mnou sa ukazovali 
stopy Ježiša.  

Panna Mária neustále hovorí o tom, že musíme ísť za ním, byť s ním, 
hovoriť s ním a dôverovať mu. 

Vo chvíli, keď som to pochopila, začala som si uvedomovať, aké je 
vzácne byť ženou. Keď sa vo svete odohráva toľko nepochopiteľných 
vecí, zviazaných s rodovou ideológiou, zdá sa neuveriteľným, tešiť  sa z 
toho, kým si. Ako povedal jeden kňaz: „Mária bola tiež žena plná emócii 
a citov.“ A tak aj podľa príkladu Márie som ako žena pochopila, aký je to 
veľký dar. Áno, aj ja mám city, emócie aj nesprávne reakcie. Ale aké je 
krásne uvedomovať si, že Pán ťa miluje takú, aká si – a to neprestajne a 
bezhranične. A aké je krásne cítiť sa milovaným. Cítiť to nielen v 
modlitbe, ale aj prostredníctvom ľudí, ktorí sú celým srdcom pripravení 
pomôcť ti, vypočuť ťa, poslúžiť ti, čiže prejaviť lásku a pozornosť. 

Áno, ja nemôžem byť na 100% ako Panna Mária a ani nebudem. Ale 
zároveň je pre mňa dôležité chápať, že som výnimočná a vyvolená. 
Nebeský Otec má so mnou plán. A ten plán je prekrásny, a na tej ceste je 
so mnou Ježiš a Mária. Vo svojom srdci cítim, ako sa Mária teší zo 
všetkého, čo objavím.

Anastasia, Ukrajina

SVETLO MÁRIINO     FEBRUÁR 2020
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MEDŽUGORIE 2020
DUCHOVNÉ OBNOVY
02. – 06. marca
27. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA
PRE ORGANIZÁTOROV PÚTÍ,
VEDÚCICH CENTIER POKOJA
A MEDŽUGORSKÝCH MODLITBOVÝCH
A CHARITATÍVNYCH SKUPÍN

20. – 23. mája 
8. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ
OBNOVA ZA ŽIVOT 

14. – 17. júna
9. MEDZINÁRODNÁ PÚŤ
PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM A OSOBY S INVALIDITOU

06. – 11. júla
25. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ
OBNOVA PRE KŇAZOV

07. – 10. októbra
21. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ
OBNOVA PRE MANŽELSKÉ PÁRY 

Semináre pôstu:        
16. – 21. februára 
20. – 25. septembra

Oznamy
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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	

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; ozjímať 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;

„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" 

V zhode s dekrétom pápeža Urbana VIII. a vyhlásením II. vatikánskeho 
koncilu autor vyhlasuje, že nechce predbiehať vyjadrenia Cirkvi, ktorej 

sa celkom podriaďuje. Slová zjavenia, posolstvá, zázraky a všetko 
ostatné majú v tomto časopise hodnotu len ľudského svedectva.

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 Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. 

Vážení čitatelia časopisu Svetlo Máriino! 
Šírenie tohto časopisu bez úprav /vcelku/ je vítané a 
povolené. Pri kopírovaní jednotlivých častí a ich 
použití v inom kontexte si redakcia časopisu 
vyhradzuje právo na vyjadrenie súhlasu.

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!
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