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„Drahé deti! Moje pozvanie

pre vás je modlitba.

Nech sa modlitba stane

pre vás radosťou a vencom,

ktorý vás viaže s Bohom.

Deti moje, prídu pokušenia

a vy nebudete silní

a hriech bude vládnuť.

Ale, ak ste moji, zvíťazíte,

pretože vaším útočišťom

bude Srdce môjho Syna Ježiša.

Preto, deti moje, vráťte sa

k modlitbe, kým sa vám modlitba 

nestane životom vo dne i v noci. 

Ďakujem vám, že ste prijali

moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
25. júla 2019
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Prídu pokušenia
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Čítajúc a rozjímajúc nad Máriinými 
posolstvami vidíme, že niet posolstva, 
v ktorom nespomenie a nepozve nás k 
modlitbe. Modlitba je cesta k Bohu. 
Modlitba je prostriedok i ochrana pred 
pokušeniami. Modlitba je sila v boji za 
život. Aj Ježiš nás pozýva: „Bdejte a 
modlite sa, aby ste neprišli do 
pokušenia“ (Mt 26,41). 

PÁTER LJUBO
KURTOVIČ, OFM

Čítajúc a rozjímajúc nad Máriinými posolstvami vidíme, že niet 
posolstva, v ktorom nespomenie a nepozve nás k modlitbe. Modlitba je 
cesta k Bohu. Modlitba je prostriedok i ochrana pred pokušeniami. 
Modlitba je sila v boji za život. Aj Ježiš nás pozýva: „Bdejte a modlite sa, 
aby ste neprišli do pokušenia“ (Mt 26,41). 

Je takmer nevyhnutné, aby v živote prišli pokušenia. Bez nich je 
nemožné prejsť touto zemou. Ľudský život je boj. Nič nemôžeme získať, 
nič nemôžeme zadržať aby sme nebojovali proti rozpadu a 
pominuteľnosti. Stále treba bojovať proti hladu a smädu, často treba 
vziať liek proti bolesti, treba sa chrániť utrpenia a dopravnej nehody, 
treba sa chrániť predčasnej staroby, nepriateľov, hmyzu, tepla a zimy, 
treba bojovať proti nevedomosti a zabúdaniu, proti nedbanlivosti, 
nenávisti a zlobe. Treba budovať priateľstvá, treba sa učiť, modliť, 
postiť, konať pokánie, aby sme duchovne boli na úrovni. Každý deň sa 
treba snažiť ísť dopredu, aby sme budovali niečo nové. 

Ak si chceš na zemi len užívať, veľmi skoro zakúsiš sklamanie, 
sebaľútosť a depresiu. Niet života bez bolesti, ťažkostí a problémov. Ak 
každý deň nevezmeš svoj kríž, nežiješ v realite, tak veľmi rýchlo padneš 
a ostaneš na zemi. Veľkosť ľudského života spočíva v uvedomení si, že 
všetko, čo je dočasné a materiálne sa rozpadá, ale večne zostane to, čo si 
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MODLITBA

Panna Mária, ty, ktorá si napredovala a rástla na ceste viery, 
zakúsila si silné pokušenia, ktorými bol naplnený tvoj život. 

Napriek tomu si ostala matkou viery a nádeje. Ty si dokonalý 
príklad úplnej odovzdanosti sa do Božej vôle. Nauč nás, aby sme 
aj my mohli tvojím srdcom a ústami každý deň povedať: „Nech sa 

mi stane podľa tvojho slova“. Ty sama si prešla cestu viery, ktorou 
aj nás pozývaš kráčať. Vypros nám milosť úprimného a 

zodpovedného prijatia tvojho pozvania, aby sme mohli zakúsiť 
blízkosť a silu milosti, ktorú nám chce darovať tvoj Syn Ježiš. 

Amen.

vložil do hmoty, ktorá je v tebe to - a to je duch. 
Mária nás ako matka upozorňuje, že je nevyhnutné, aby prišli 

pokušenia a pripravuje nás a pozýva k modlitbe, aby sme zvíťazili v 
pokušeniach. Skúsenosť života nás učí, že neexistuje žiaden veľký plán, 
ktorý by nebol vystavený pokušeniu. Aj Svätý František upozorňuje: 
„Nikto sa nemôže nazývať Božím priateľom, ak neprešiel ohňom 
pokušenia“.

Boh nás priamo nepokúša, ale dopúšťa pokušenia našim duchovným 
nepriateľom a zároveň nás obsýpa potrebnými milosťami, aby sme 
odolali zlu. Pokušenie je prostriedok, ktorým si môžeme zaistiť nebo. 
Boh chce, aby sme si zaslúžili raj a získali ho ako  odmenu. Odvážny boj 
proti pokušeniam s pomocou milosti sú najzáslužnejší skutok, ktorý 
môžeme urobiť. Ak pokušenie premáhame s Božou pomocou, môžeme 
so sv. Pavlom povedať: „dobrý boj som bojoval“. 

Pokušenie je aj prostriedok očisťovania. Pripomína nám, že sme v 
minulosti padli kvôli nerozvážnosti a že sme sa dostatočne nesnažili. 
Preto je to príležitosť pre nový úkon kajúcnosti, pre zahanbenie a 
poníženie, a to očisťuje našu dušu. Ako hovorí žalmista: „Že som bol 
pokorený, dobre mi, aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil“ (Ž 119, 
71).

Pokušenia nás učia neveriť sebe ani vlastnej sile. Ukazujú nám vlastnú 
slabosť, keď sa spoliehame sami na seba. V pokušení silnejšie vnímame 
potrebu po Božej milosti, a preto sa vrúcnejšie modlíme. 

Počúvnime hlas Panny Márie, ktorá nás pozýva k modlitbe, aby sme 
mohli zakúsiť všemohúcu ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

Svetlo Máriino    2019 / 08



KeĎ  BUDETE  MOJI,

ZVÍŤAZÍTE
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Byť Máriinými, znamená patriť
úplne Ježišovi. Inými slovami

povedané to znamená –  láskou všetko 
obrátiť na dobro. Našim jediným 

prostriedkom má byť  láska.
Nájdeme ju v útočišti Ježišovho Srdca.

Svätá matka Tereza sa modlievala: „Radosť Srdca Ježišovho, 
naplň moje srdce. Súcit Srdca Ježišovho dotkni sa môjho srdca. 
Láska Srdca Ježišovho zapáľ moje srdce. Pokoj Srdca Ježišovho 
posilni moje srdce. Pokora Srdca Ježišovho urob moje srdce 
pokorným. Svätosť Srdca Ježišovho posväť moje srdce. Čistota 
Srdca Ježišovho očisti moje srdce.“ 

Ježiš svojim učeníkom povedal, aby sa milovali navzájom, ako 
on miloval ich. „Podľa toho spoznajú, že ste mojimi učeníkmi, ak 
sa budete navzájom milovať, ako som ja miloval vás“ ( Jn 13, 34). 
Mária nás učí byť jej apoštolmi, opakuje nám to isté, čo učil Ježiš 
svojich učeníkov: „Apoštoli moji, ktorí ́ svojou láskou, pokorou a 
tichosťou modlitby pôsobíte, aby sa spoznal môj Syn. Vy ste moja 
sila... pokúste sa v každom Božom stvorení, vo všetkých mojich 
deťoch, vidieť niečo dobré a snažte sa im rozumieť... Apoštoli moji 
milí, deti moje, žite slová môjho Syna... Milujte sa, ako vás on 
miloval... V tichosti svojho srdca, počúvajte hlas môjho Syna, nech 
sa stane vaše srdce jeho príbytkom, aby nebolo pochmúrne a 

TERÉZIA
GAŽIOVÁ
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smutné, ale osvietené svetlom môjho Syna... Vy ste lúče 
svetla môjho Syna – živé evanjelium a moji milí apoštoli 
lásky. Apoštoli moji, deti moje, môj Syn vám povedal, aby 
ste sa navzájom milovali.“

Aby sme to dokázali, Mária nám znovu zdôrazňuje, že 
modlitba sa musí stať našim životom. Jedným z 
najdôležitejších úmyslov, za ktorý nás pozýva modliť sa je  
modlitba za dar Božej lásky. Koľkokrát sme počuli Máriine 
volanie k modlitbe, je to jej najčastejšie pozvanie. Hovorí 
nám: „Modlitba koná zázraky v ľudských srdciach i vo 
svete; modlitba zachraňuje svet; je tajomný kľúč stretnutia s 
Bohom; modlitba je to, po čom ľudské srdce túži; nech je 
modlitba vašim každodenným pokrmom, znakom 
odovzdania sa Bohu; radosťou; životom; rozhovorom s 
Bohom; ako vzduch ktorý dýchate; rozhovor dieťaťa s 
Otcom; mohutná skala.“

Od začiatku svojich zjavení v Medžugorí nás pozýva 
modliť sa ruženec. To je veniec, ktorý nás spája s nebom a 
otvára nám každé dvere. Povedala nám: „Ruženec majte 
stále v rukách ako znamenie proti satanovi, že patríte mne.“

Modlitba s Máriou nás privádza k Srdcu Ježišovmu. Pod 
jej vedením spoznávame, že musíme bdieť dňom i nocou. 
Ježiš často trávil noc na modlitbách. Svojim príkladom 
oduševňuje a stáročia platí jeho výzva: „Bdejte a modlite sa, 
aby ste nepadli do pokušenia.“

Po celom svete sú Máriini verní apoštoli lásky a 
konkrétne odpovedajú modlitbou. Klaňajú sa dňom i 
nocou pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. To je Máriina 
túžba, vedie nás priamo k Ježišovmu srdcu. Povedala nám: „ 
Ja nie som dôležitá, vediem vás k Ježišovi.“ Nechajme sa 
ňou viesť, s ňou sme na bezpečnej ceste. S Máriou budeme 
kráčať od víťazstva k víťazstvu.



Modlitba
Nebeský Otče ďakujeme ti za to,

že nám posielaš Máriu,

aby nám zopakovala Ježišovo volanie:

„Modlite sa, bdejte,

aby ste nepadli do pokušenia!“

Mária, odovzdávame sa ti,

chceme byť úplne tvoji.

Ďakujeme ti, že nás upozorňuješ

ako treba prekonávať pokušenia a hriech.

S tebou, matka, prosíme za všetkých,

ktorí nemajú silu bojovať

proti hriechu, padajú do pokušení

a nemajú síl vstať.

Zjednotení na modlitbách

s tebou prosíme o silu z neba,

aby sme obstáli v tejto dobe.

Pomôž nám zotrvávať dňom i nocou

na modlitbách za spásu sveta tak,

ako si to praješ.

Amen.
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VRÁŤTE SA
K MODLITBE

„Deti moje, preto sa 

vráťte k Bohu a k 

modlitbe, aby vaše 

srdce spievalo s 

radosťou.“ 25.7.2014

„Deti moje, pozývam 

vás, vráťte sa k 

modlitbe srdcom, aby 

ste v modlitbe našli 

nádej a zmysel vašej 

existencie.“ 25.2.2016

„Pozývam vás, vráťte 

sa k Bohu a modlitbe, 

aby vám bolo dobre na 

zemi.“ 25.4.2016

„Vráťte sa k 

modlitbe, deti moje, 

postavte Boha na prvé 

miesto a nie človeka.“ 

25.7.2016

9

Posolstvá na tému
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Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční
v sobotu, 03.08.2019.

Tento mesiac sa budeme modliť za všetkých,
ktorí sa nachádzajú v životných zápasoch

a pokušeniach, aby vytrvali na Božej strane.

Prvá sobota v mesiaciPrvá sobota v mesiaci



SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 

EUCHARISTICKÁ
POKLONA

V DEŇ PÔSTU
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- Klaniam sa ti, Ježišu, a ďakujem 
t i ,  že  s i  počas  pôstu na púšt i 
nepodľahol diablovi. Kým si sa postil, 
diabol prišiel k tebe a povedal: „Ak si 
Boží Syn, povedz, nech sa z týchto 
kameňov stanú chleby.“ Ty si mu 
odvetil: „Napísané je: Nielen z chleba 
žije človek, ale z každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst.“

Obetujem ti dnes tento deň života 
o chlebe v modlitbe, aby si oslobodil 
moje srdce od každej žiadostivosti a 
závislosti na materiálnych veciach, od 
nemiernosti v jedení a pití, aby som v 
slobode srdca v každej situácii 
pochopil, že nežijem iba z chleba a z 
materiálnych vecí, prekonal nástrahy 
a začal žiť a sýtiť sa Božím slovom.

Obetujem ti dnes tento deň života 
o chlebe v modlitbe aj za všetkých, 
ktorí zabudli, že pre život je potrebné 
tvoje slovo ako potrava, a dopustili, 
aby ich srdce ovládla žiadostivosť a 
chamtivosť, a svojím správaním 
n e u s t á l e  v y v o l á v a j ú  s p o r y  a 
n e p o r i a d o k ,  s p r á v a j ú  s a 
nespravodlivo a nespravodlivo 

Svetlo Máriino    2019 / 08

(pokračovanie, začiatok v predchádzajúcom čísle)
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získavajú materiálne dobrá.

Obetujem ti dnes tento deň 
života o chlebe v modlitbe aj za 
všetkých bohatých ľudí, ktorí svoj 
život celkom oddali materiálnym 
veciam: pôžitkom, rozvratu, 
bezuzdnosti a rozkoši, okrádajú 
pracovníkov a nedelia sa so svojimi 
chudobnými bratmi. Nech každý z 
nás môže povedať: „Nežijem iba z 
chleba, potrebujem aj Božie slovo,“ 
a podľa toho aj môže žiť.

 (Mlčky obetuj Pánovi svoje 
závislosti a všetko, čo ti pôsobí 
úzkosť i všetku nenásytnosť medzi 
ľuďmi, a modli sa...) 

- Klaniam sa ti, Ježišu, živý v 
chlebe, a ďakujem ti, lebo si v pôste 
a modlitbe na púšti preukázal 
úplnú poslušnosť Otcovi, nechcel 
si Otca pokúšať, keď ťa diabol vzal 
do svätého mesta, postavil na 
vrchol chrámu a vravel ti: „Ak si 
Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je 
napísané: ,Svojim anjelom dá 
príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, 
aby si si neuderil nohu o kameň.´“ 
Ďakujem ti za odpoveď: „Ale je aj 
napísané: ,Nebudeš pokúšať Pána, 
svojho Boha.´“

Obetujem ti tento deň života o 
chlebe v modlitbe ako náhradu za 
všetky situácie v mojom živote, 
keď som sa neodovzdal do Otcovej 
vôle, keď ma moja pýcha, sebectvo, 
odpor proti Otcovej vôli a strach 
pred jeho vôľou odviedli na zlé 
cesty ,  keď  som nasledoval 
diabolské vnuknutie a pokúšal 
Otca. Nech dnes do môjho srdca 
vojde duch úplnej odovzdanosti a 

poslušnosti, svetla a pravdy, aby 
s o m  v ž d y  a  h n e ď  s p o z n a l 
diabolské zvody a mocou tvojho 
Ducha ich porazil a zahnal. 

Odovzdaný do Otcovej vôle ti 
obetujem, Ježišu, všetkých, ktorí sa 
vyšplhali na vrchol svojej pýchy, 
sebectva a bezbožnosti, nevidia 
teba ani ľudí okolo seba. Obetujem 
ti aj tých, čo zišli do hlbín ľudského 
zla a hriechu, ničia sa, vedú život 
nedôstojný človeka, Božieho 
dieťaťa. Daj im silu, aby nepokúšali 
Pána Pánov, ale odovzdane mu 
slúžili.

 (Znova sa odmlč a vyjav 
Ježišovi svoju osobnú situáciu, 
odovzdaj mu svoje srdce a modli sa 
za ľudí okolo seba...)

-  Klaniam sa t i ,  Ježišu,  a 
ďakujem ti, že si tak miloval Otca a 
bol mu oddaný. Dokázal si to pri 
treťom pokušení počas pôstu a 
modlitby v púšti, keď ti diabol 
ukázal z vysokého vrchu všetky 
kráľovstvá tohto sveta a ich slávu a 
vravel: „Toto všetko ti dám, ak 
padneš predo mnou a budeš sa mi 
klaňať.“ Ďakujem ti za odpoveď a 
za tvoj postoj: „Odíď, satan, lebo je 
písané: ,Pánovi, svojmu Bohu sa 
budeš klaňať a jedine jemu budeš 
slúžiť!´“

Obetujem ti dnes tento deň 
života o chlebe v modlitbe, aby si 
mi očistil srdce a s Otcom v Duchu 
Svätom zaujal prvé miesto v ňom. 
Dnes sa celkom rozhodujem pre 
teba s Otcom v Duchu Svätom a 
zriekam sa všetkých lživých bohov, 
ktorým som sa niekedy klaňal, a 
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vecí, ktorým som často oddával 
svoje srdce. Ty si môj Boh a Pán, 
zriekam sa všetkého pozemského a 
v tvojom mene hovorím diablovi 
tvoje slová: „Odstúp, satan, z 
m o j i c h  m y š l i e n o k ,  p o c i t o v , 
rozhodnutí, správania. V mene 
Ježiša, môjho Pána, ktorému teraz 
odovzdávam prvé miesto vo 
svojom živote, zriekam sa teba, 
diabol, aj každého tvojho skutku, 
každej tvojej lži a celým srdcom 
chcem milovať Pána a klaňať sa 
mu.“

 (Zostaň potichu v Pánovi a 
konkrétne sa zriekni v Ježišovom 
mene všetkého, čo je teraz na 
prvom mieste v tvojich myšlien-
kach, slovách, skutkoch...)

Obetujem ti, Ježišu, aj svoju 
rodinu (uveď po mene členov 
rodiny). Mocou pôstu a modlitby 
daj im silu, aby sa odriekli diabla a 
jeho skutkov a v slobode srdca 
mohli teba, Ježišu, milovať a len 
tebe slúžiť.

Obetujem ti aj všetkých zodpo-
vedných v Cirkvi a vo svete, 
všetkých, ktorí sa sklonili pred 
mocou tohto sveta, pred jeho 
pôžitkom a bohatstvom, všetkých, 
čo si vybrali diabla, klaňajú sa mu a 
slúžia mu, všetkých, ktorí sú 
posadnutí  diablom, ktorí  sa 
zaoberajú okultizmom, špiritiz-
mom, všetky slobodomurárske a 
satanské sekty. Ježišu, ty si Pán. 
Silou aj mocou, ktorú ti dal Otec, 
odožeň diabla a osloboď od jeho 
vplyvu všetkých ľudí, Cirkev, svet, 
celú prírodu, aby sa všetko podro-

bilo Otcovi podľa teba v Duchu 
Svätom, aby sa každé koleno 
poklonilo Otcovi podľa teba v 
Duchu Svätom a nech každý jazyk 
volá: „Sláva tebe Ježišu, Syn Boží, v 
Duchu Svätom.“

 (Odmlč sa a celkom konkrétne 
sa modli za ľudí, ktorých poznáš, 
za cirkevných hodnostárov, za 
politikov a vôbec za zodpoved-
ných...)

Požehnanie:

- Ježišu, živý v tejto hostii, 
ďakujem ti za tvoju prítomnosť. 
Požehnaj ma a posilni na ceste 
pokoja, daj mi milosť, aby som aj ja 
žil z teba, chleba života, a stal sa 
chlebom dobrotivosti, lásky a 
milosrdenstva pre iných. Vďaka ti 
z a  t v o j u  l á s k u  k  c h o r ý m  a 
nevládnym. Uzdrav mi dušu i telo, 
uzdrav  vše t k ý ch  chorý ch  a 
nevládnych. Osobitne ťa prosím v 
deň života o chlebe v modlitbe za 
duchovné uzdravenie všetkých 
ľudí: uzdrav vieru, lásku a nádej. 
Buď v každom srdci na prvom 
mieste.

Požehnaj rodiny, spoločenstvá, 
Cirkev a svet, aby sme boli spolu 
ľ u d o m ,  k t o r ý  n e ž i j e  i b a  z 
hmotného chleba, ale z každého 
slova, ktoré prichádza z tvojich úst. 
Osloboď svet od diabla a jeho 
účinkovania, aby sme mohli žiť v 
pokoji. Tak nech sa stane. Amen.
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Svedectvo

Zázrak  v Ozernoje

 Toto pozvanie ma veľmi 
nelákalo a o Kazachstane som 
veľa nevedela, a už vôbec nie o 
dedinke Ozernoje. Poďakovala 
som sa za pozvanie, ale sama v 
sebe som sa rozhodla, že 
nepôjdem (mám predsa toľko 
práce).

Hneď o týždeň ma pozvali 
sestry zo spoločenstva Svetlo 
Máriino modliť sa a postiť za toto 
stretnutie. Uvedomila som si, že 
tento spôsob spoluúčasti sa mi 
páči  viac než by som tam osobne 
šla. Vybrala som si dni, v ktoré sa 
budem postiť a život išiel ďalej. 
Môj prvý deň pôstu nadišiel už v 
polovici apríla. Všetko išlo ľahko – 
chlieb mi chutil a v modlitbe mi 
nič neprekážalo. Avšak, po 
nejakom čase som si uvedomila, 
že v mojom vnútri je pevné 
rozhodnutie ísť do Kazachstanu a 
zúčastniť sa na tom stretnutí. 

Od roku 2014 prichádzam do Medžugoria každý rok na 
Mladifest. Je pre mňa ťažké vydržať bez tohto milovaného miesta 
celých 12 mesiacov, preto prichádzam dvakrát do roka – hneď  na 
začiatku jari a v auguste na Festival mladých. V marci v roku 2019 
som sa ani nestihla vrátiť domov, keď som dostala pozvanie na 
ďalšie medžugorské stretnutie v Kazachstane začiatkom júla. Čiže 
mesiac pred Mladifestom som mala najskôr 3 hodiny letieť, potom 
cestovať 400 km, a potom ešte peši prejsť 30 km do dedinky 
Ozernoje. A ani nie o 24 hodín sa vrátiť späť.

Prekvapila ma náhla zmena 
plánov, ale nechcela som proti 
tomu vnútorne bojovať. Išla som 
na internet a kúpila som letenky.    

  Keď som načúvala svojmu 
vnútru, pochopila som, že z 
nastávajúcej cesty ma najviac 
priťahuje pešia časť. 
Predstavovala som si, ako pôjdem 
po zelenom koberci z trávy až k 
samotnému obzoru. Predo mnou 
bude cesta a nad hlavou 
nekonečné nebo. Počítala som s 
variantom horúceho počasia, keď 
budem musieť prejsť desiatky 
kilometrov po  horúcom slnku v 
stepi pri teplote okolo 40 stupňov. 
Táto predstava mi navodzovala 
dusivé teplo, v ktorom unavení a 
hladní pútnici len-len dvíhajú 
zodraté nohy a z posledných síl 
skrývajú spálené tváre pred 
vetrom, ktorý ich ovieva pieskom. 
Nechodili tak aj apoštoli za 
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Kristom?...  Zatúžila som opustiť 
komfort Moskvy a aspoň na 
jeden-dva dni byť na samote s 
Pánom. Vychutnávala by som si 
kráčanie v jednoduchosti a bez 
problémov. 

Naša pešia púť sa začala v 
dedine Kellerovka. Keď sme tam 
večer dorazili, strávili sme noc v 
skutočnom vidieckom dome s 
veľmi vrelými hostiteľmi. Na 
ďalší deň ráno 07.30, potom, čo  
sme sa pomodlili v miestnom 
chráme, pokračovali sme v púti. 
Pot a horúce slnko zostali len v 
mojej predstavivosti. Skoro celú 
cestu sme mali príjemnú 
oblačnosť, z ktorej poobede 
spŕchlo. Bolo nás vyše 100 – šli s 
nami deti, starší, kňazi a 
rehoľníčky. 31 km sme prešli za 10 
hodín s ružencom a piesňami. 3 
krát sme sa zastavili najesť, 
oddýchnuť si a prelepiť mozole. 

V Ozernom nás už čakali – vošli 
sme do dediny a stáli sme pod 
zvonicou karmelitánskeho 
kláštora. Na schodoch nás čakal 
predstavený so slovom na 
zamyslenie. Potom boli dve sväté 
omše – ráno a večer, a adorácia v 
kaplnke pred nádherným oltárom 
(Hviezda Kazachstanu), ktorá 
trvala celú noc. Tak sme oslávili 
triumf Panny Márie, Kráľovnej 
pokoja. Zasiahla ma aj samotná 
história dedinky Ozernoje. 
Koncom 30. rokov tu boli 
presídlení Poliaci z Ukrajiny. 
Museli prežiť v najťažších 

podmienkach – nemali ani 
prístrešie, ani jedlo. Vďaka ich 
vrúcnym modlitbám k Panne 
Márii na jar 1941, ako dôsledok 
silnej povodne v dedine, sa 
vytvorilo jazero plné rýb. Bolo ich 
toľko, že to vystačilo na jedlo aj na 
predaj.   

Jazero a ryby zachránili ľudí 
pred hladom. Toto zázračné jazero 
mi pripomínalo evanjeliový 
zázrak rozmnožovania chleba! 
Keď som stála za súmraku a 
ohromene som sa pozerala na jeho 
skutočne nekonečné vody, ktoré 
mi špliechali na nohy, videla som 
stelesnenú modlitbu týchto ľudí, 
ktorej ovocie žije už toľko 
desaťročí! Neuveriteľné!

Niekedy som počúvala okolo 
seba: „Prečo sa modliť, poďme 
urobiť niečo lepšie!“ To, čo som 
videla v Ozernom, bolo pre mňa
 jasným príkladom toho, že 
modlitba je najmocnejšou 
zbraňou.

Do Moskvy som sa vrátila 
nezvyčajne veselá a šťastná. Počas 
niekoľkých dní, ktoré som strávila 
v Kazachstane, som stretla 
úžasných ľudí, ktorí vyžarujú 
svetlo a lásku. A ich láska teraz 
žije v mojom srdci, plnom 
vďačnosti Bohu, ktorý odpovedal 
na moju túžbu byť s ním. Opäť 
odpovedal veľkodušne – 
spôsobom, akým to vie urobiť iba 
on.

Svetlana, Moskva, Rusko







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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