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„Drahé deti! Ďakujem Bohu za 

každého z vás. Osobitným 

spôsobom, deti moje, ďakujem vám, 

že ste prijali moje pozvanie. 

Pripravujem vás pre nové časy, aby 

ste boli pevní vo viere a vytrvalí v 

modlitbe tak, aby Duch Svätý 

pôsobil prostredníctvom vás a 

obnovil tvárnosť zeme. Modlím sa s 

vami za pokoj, ktorý je 

najdrahocennejším darom, hoci 

satan chce vojnu a nenávisť. Vy, deti 

moje, buďte vystretými rukami a 

hrdo kráčajte s Bohom. Ďakujem 

vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
25. júna 2019

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja



Na 38. výročie svojich zjavení nám Panna Mária ďakuje a 
povzbudzuje nás, aby sme s ňou pokračovali v púti k Ježišovi. Ona 
prežila život podobný nášmu. Hovorí k nám z nebeskej slávy, kde si 
želá, aby sme aj my jedného dňa prišli. Vie, že Boh má posledné slovo 
nad všetkými udalosťami, nech sa nám akokoľvek zdá, že sa mu to 
veľakrát vymklo spod kontroly. Boh a Božia sila zvíťazí, ale aj tí, 
ktorí budú vo viere vytrvalí a stabilní. 

 Matka Mária vie, že len Duch Svätý môže obnoviť srdcia a 
tvárnosť zeme, pretože ona sama je nevestou Ducha Svätého. Duch 
Svätý je tam, kde je Mária. Vieme to aj podľa slov anjela Gabriela: 
„Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“ (Lk 1, 35) 
a podľa Ježišových slov apoštolom, aby ostali v meste do zoslania 
prisľúbeného Ducha. Tak apoštoli  s Máriou čakali na zoslanie 
Ducha Svätého v modlitbe vo večeradle poslednej večere. 

 Keď sa jedenásti apoštoli stretli na hore v Galiley, kde im Ježiš 
prikázal, aby prišli pred Nanebovystúpením, všetci pred Ježišom 

DUCH SVÄTÝ
OBNOVUJE

TVÁRNOSŤ ZEME
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Úvahy pre modlitbové skupiny

V posolstve z minulého mesiaca nás 
Panna Mária povzbudzovala, aby sme 

rozjímali o tom, aký krátky je náš život a 
ako sa pre večný život musíme rozhodnúť 

tu na zemi. Čas, ktorý nám Boh daroval je 
ako nádoba, ktorú musíme naplniť 

dobrom a dobrými skutkami. PÁTER LJUBO
KURTOVIČ, OFM
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padli na tvár. Ale niektorí z apoštolov zapochybovali (Mt 28, 18). 
Môžeme sa spýtať: Ako je vôbec možné pochybovať po všetkom, čo 
apoštoli prežili s Ježišom? Boli svedkovia, očití svedkovia. Svojimi 
očami videli toľko Ježišových zázrakov, uzdravení a vzkriesení z 
mŕtvych. Boli svedkami aj jeho zmŕtvychvstania. Ako je možné, že 
pochybujú? 

 Pochybnosť v ich srdciach sa vytráca po zoslaní Ducha 
Svätého, ktorý ich robí novými ľuďmi. Silou Ducha Svätého bez 
strachu ohlasujú, že Ježiš je jediný Spasiteľ aj za cenu svojho života. 
Silu Ducha Svätého prijali apoštoli v modlitbe s Máriou, Ježišovou 
matkou. Mária je tá, ktorá sa modlí s prvou Cirkvou a s Cirkvou do 
konca sveta. Mária je Matka Cirkvi. Je formovaná Duchom Svätým. 
Ona je umelecké dielo Ducha Svätého. Všetko, čo Mária má a všetko 
čo je, je plod Ducha Svätého. Mária je pokorná a pôsobí v skrytosti 
rovnako ako Duch. 

 Mária je na zemi znakom materinskej lásky Ducha Svätého. 
Keby nebolo Márie, nevideli by sme a nebolo by pre nás skutočné 
niečo dôležité, čo má Boh. V Márii nič neexistuje, čo by 
nepoukazovalo na Ducha Svätého. Mária má plnosť darov Ducha 
Svätého, je plná milosti. Všetko čo má, má preto, pretože to nie je 
určené len pre ňu, ale chce to dať každému v hojnosti. 

MODLITBA

Ó, Boží Duch, Duch pravdy a svetla, prebývaj stále v mojej duši 
skrze Božiu milosť, nech tvoj dych rozoženie temnotu a v tvojom 
svetle nech sa dobré skutky množia. Ó, Boží Duch, Duch lásky a 

milosrdenstva, ktorý do môjho srdca balzam dôvery vlievaš, tvoja 
milosť utvrdzuje moju dušu v dobrom, nepremožiteľnú silu vytrvať 

jej dávaš. Ó, Boží Duch, Duch pokoja a radosti, ktorý posilňuješ 
moje srdce roztúžené, vlievaš doň živý prameň Božej lásky a činíš 

ho v boji neohrozené. Ó, Boží Duch, najmilší hosť mojej duše, 
túžim ti zostať verná, túžim žiť vždy v tvojej prítomnosti, tak v 

dňoch radosti, ako aj v mukách utrpenia. Ó, Boží Duch, ktorý skrz-
naskrz prenikáš moju bytosť, svoj božský trojjediný život dávaš 
poznať mi a zasväcuješ ma do svojej božskej podstaty, a tak – s 

tebou zjednotená – budem večne žiť. (Sestra Faustína)
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BUĎTE MOJIMI
VYSTRETÝMI
RU�MI

6

Úvahy pre modlitbové skupiny

S vďačnosťou a radosťou sme oslávili 38. výročie 
zjavení Panny Márie v Medžugorí. Zo všetkých strán 
sveta sa zlievali potoky pútnikov do veľkého oceána 
Božej lásky a milosti. Všetko to, čo sa odohráva na tomto 
mieste má jednu príčinu – nebeský Otec dovoľuje 
prichádzať Panne Márii medzi nás,aby nám pomohla 
otvoriť srdce a prijať jeho lásku.

Vďaka jej prítomnosti sme svedkami zázrakov – obrátení, nových 
povolaní, uzdravení, počiatkov veľkých humanitárnych projektov a šírenia 
dobra po celom svete.Panna Mária ďakuje za každého z nás, za to, že sme 
prijali jej pozvanie. Každý z nás je dôležitý v tom veľkom pláne, ktorý Boh 
uskutočňuje prostredníctvom nej. „Nemôžem bez vás, deti moje. 
Vyberám si vás podľa Božej vôle, jeho mocou vás posilňujem, spolu s ním 
si vyberám vás, aby ste boli apoštolmi jeho lásky a vôle.“

My obyčajne ďakujeme iba vtedy, keď je všetko urobené tak ako treba. 
Mária nám ďakuje, dopredu, ešte predtým, ako niečo dobré urobíme. 
Nikdy nenúti, iba pozýva a ukazuje na dobro, pomáha nám ho s láskou 
uskutočniť. Jej dobrota, láska, tichosť, nežnosť, pokora priťahuje a 
povoláva tisíce nových apoštolov nasledovať ju. Učí nás víťaziť modlitbou 
a láskou. Pozýva nás, aby sme boli pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe. 
Viera a modlitba sú tesne spojené. Viera sa posilňuje v modlitbe a 
modlitba s vierou koná zázraky. Koľkokrát počujeme Ježiša: „Tvoja viera 
ťa uzdravila“, „neboj sa len ver“, „všetko je možné tomu, kto verí“. Apoštol 

TERÉZIA
GAŽIOVÁ
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Jakub hovorí: „Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví“.

Viera sa upevňuje v modlitbe, v pôste, rozjímaním Svätého písma, 
prijímaním Eucharistie.

Mária nás učí svojim príkladom veriť v konečné víťazstvo lásky a dobra. 
„Zapamätajte si, pretože vám hovorím, láska zvíťazí.“ „Viem, že mnohí z 
vás strácajú nádej, lebo vidia okolo seba utrpenie, bolesť, žiarlivosť, 
závisť...“, „nestrácajte nádej, ale nasledujte ma“, povzbudzuje nás vo 
svojich posolstvách.

Láska a modlitba je silnejšia ako všetko zlo. Ježiš zvíťazil. Dnes sme svedkami 
toho, že zlo je hlučné, tma hustne. To však neznamená, že lásky niet. Máriina 
láska je tichá a mocná zároveň. Žijeme Máriine časy. Presvedčivo o tom hovorí 
svätý Ľudovít G. Montforský:

„Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu, a napĺňa ju a 
dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša jeho Nevestu prijíma.“ „Mária splodila s 
Duchom Svätým to najväčšie, čo kedy bolo a bude – Bohočloveka, a vytvorí 
tiež najväčšie veci, ktoré budú v posledných časoch. Vytvorenie a vychovanie 
veľkých svätých, ktorí sa objavia na konci čias, je vyhradené jej, lebo len táto 
mimoriadna a zázračná Panna môže v spojení s Duchom Svätým vykonať veci 
zázračné a výnimočné. Jedným z hlavných dôvodov, prečo Duch Svätý nekoná 
teraz zjavné zázraky v našich dušiach je, že v nich nenachádza dostatočné 
zjednotenie so svojou Nevestou!“

Obnovou našich sŕdc v Duchu Svätom sa začína obnova tvárnosti zeme. 
Mária nás vždy učí začínať od seba. Meniac seba meníme druhých, vlastnou 
obnovou obnovujeme druhých. Nikdy nie naopak. Je veľké privilégium a 
radosť nasledovať Máriin spôsob života. I dnes nás volá – „buďte mojimi 
vystretými rukami, kráčajte hrdo s Bohom.“ Ona je pokorná služobnica Pána. 
38 rokov prichádza na zem, aby nám slúžila a ako magnet priťahovala k 
dobrodružstvu lásky tých, ktorí prijímajú jej pozvanie a nasledujú ju.
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Modlitba
Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriine príchody medzi 

nás. Zošli na nás svojho Ducha. Príď Duchu Svätý, príď 

na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

tvojej milovanej nevesty. Príď a obnov naše srdcia a 

tvárnosť zeme. Veď nás skrze Máriu, urob nás jej 

vystretými rukami. Duchu Svätý formuj nás, aby sme 

jej boli podobní v modlitbe, v láske, v pokornom a 

tichom slúžení. Amen.
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Úvahy pre modlitbové skupiny



Buďte
mojimi

vystretými
rukami

„...buďte moje vystreté 

ruky a svojím príkladom 

priblížte ich môjmu Srdcu a 

Srdcu môjho Syna..." 

(25.11.2004)

„Dnes vás pozývam, aby 

ste boli mojimi vystretými 

rukami v tomto svete, ktorý 

Boha dáva na posledné 

miesto..." (25.2.2005)

„... buďte mojimi 

vystretými rukami, rukami 

lásky pre všetkých tých, 

ktorí sa stratili, ktorí už 

nemajú viac vieru a nádej..." 

(25.11.2009)

„Vy všetci ste skrze krst 

osobitným spôsobom 

pozvaní a milovaní, preto 

vydávajte svedectvo a 

modlite sa, aby ste boli 

mojimi vystretými rukami 

tomuto svetu, ktorý je 

smädný po Bohu a po 

pokoji..." (25.12.2011) 

9

Posolstvá na tému
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Naše spoločné
modlitbové stretnutie
sa uskutoční
v sobotu, 06.07.2019.

Tento mesiac
sa budeme modliť
za pokoj
v ludskych srdciach
i rodinach.

Prvá sobota v mesiaci



SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 

EUCHARISTICKÁ
POKLONA

V DEŇ
PÔSTU
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Mária nás pozýva žiť o chlebe 

a vode. Najhlbším zmyslom 

tohto života o chlebe a vode je 

príprava na stretnutie s Ježišom 

v Eucharistii. Prvé stretnutie sa 

udeje vo svätom prijímaní počas 

svätej omše alebo mimo nej, ale 

poklona v Máriinej škole je 

veľmi dôležitý čas na stretnutie s 

Ježišom. Mária v posolstvách 

hovorila o poklone: 

„Aj dnes večer som vám, drahé 

deti, zvlášť povďačná, že ste tu. 

Neustále sa klaňajte prevelebnej 

Sviatosti oltárnej! Keď sa veriaci 

klaňajú, vždy som pri nich. 

Z í s k a v a j ú  v t e d y  z v l á š t n e 

milosti“ (15. marca 1984).

Svetlo Máriino    2019 / 07
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„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste si zamilovali 
Najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Uctievajte ju, milé deti, vo 
svojich farnostiach, a tak budete spojení s celým svetom. Ježiš 
sa stane vaším priateľom, a vy nebudete o ňom hovoriť ako o 
niekom, ktorého sotva poznáte. Jednota s ním vám bude 
radosťou a vy sa stanete svedkami Ježišovej lásky, ktorú má 
pre každé stvorenie. Milé deti, keď sa klaniate Ježišovi, ste aj 
blízko pri mne. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ 
(25. septembra 1995)

 Ježiš hovoril o chlebe, napokon vzal chlieb a povedal: 
„Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás!“ a vzal kalich a 
povedal: „Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás!“ 
Všetko, čo povedal o chlebe, ako aj rozmnoženie chleba, bolo 
prípravou na Eucharistiu. Mária nechce nič iné, len nás 
priviesť k nebeskému chlebu, aby sme žili o chlebe. Preto je 
poklona v deň pôstu veľmi dôležitou časťou programu 
modlitebného týždňa s pôstom a účastníci pôstu sa klaňajú 
deň i noc. Skúsenosti účastníka potvrdzujú dôležitosť chvíle, 
keď v noci zostávame sami s Ježišom pri poklone.

 (Ak je možné, najprv sa zaspieva eucharistická pieseň, ktorá nás 
upokojí a uvedie k poklone...)

 - Ježišu, klaniam sa ti. Verím, že si pravý Boh a pravý 
človek ukrytý v tejto posvätnej hostii, lebo si povedal: „Toto 
je moje telo, ktoré sa obetuje za vás!“ Dnes, v deň pôstu a 
modlitby, môjho dňa života o chlebe, chcem sa pokloniť tebe, 
nebeskému chlebu. Prosím ťa, odstráň odo mňa všetko, čo mi 
prekáža, aby som sa s tebou stretol v tejto hostii, aby som sa 
stretol so živým a pravým Bohom, Emanuelom, Bohom, 
ktorý sa rozhodol takto jednoducho byť s nami. Aj ja sa v 
tomto okamihu rozhodujem byť s tebou. Upokoj moje 
myšlienky, pocity, uprav moje túžby a daj, aby som sa teraz 
pred tebou celkom upokojil.  (Chvíľu zostanem mlčky...)

 (Ak je nás viac, zaspievame pieseň po každom odmlčaní sa...)

 -    Klaniam sa ti, Ježišu, živý chlieb, a ďakujem ti za slová: 
„Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude 
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hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť...  Ja som 
chlieb, ktorý zostúpil z neba...“ (Jn 6, 35 – 41). Ježišu, dnes, v 
deň, keď žijem o chlebe, prosím ťa: otvor mi srdce a daj, aby 
som pochopil tvoju lásku, ktorú nám preukazuješ tým, že si 
sa stal chlebom pre nás. Prebuď dnes vo mne nesmierny hlad 
po tebe, po chlebe života, prebuď vo mne hlad po tvojom 
slove, po tvojej láske.  (Odmlčím sa a svojimi slovami pokračujem v 
rozhovore s Ježišom...)

 -    Klaniam sa ti, Ježišu, živý chlieb, ty si chlieb z neba pre môj 

život a život sveta, ďakujem ti, že ma tak miluješ, že si sa stal 

chlebom môjho života. Mária, tvoja matka, ma vyzýva, aby som ťa 

miloval. Dnes, keď žijem o chlebe, daj mi milosť, aby ťa moje srdce 

veľmi milovalo, aby si odteraz bol prvý v mojich myšlienkach, 

slovách i v každom mojom skutku. Daj mi milosť, aby mi nebolo 

ťažko odpúšťať, milovať, byť milosrdný. Osobitne ťa prosím: daj 

mi milosť, aby som bez strachu prijal cestu chleba a mohol 

povedať ako ty: „Toto je moje telo pre vás,“ aby som mohol 

povedať v rodine, v spoločenstve, v národe i každému: „Hľa, som 

na stole života pred vami ako dobrý chlieb, láska, nádej, 

milosrdenstvo, odpúšťanie, prijímajte ma a pocítite Božiu lásku, 

milosrdenstvo, odpúšťanie, dobrotu.“

 (Odmlčím sa a modlím sa, dovolím, aby sa ma zmocnila Ježišova láska...)

- Klaniam sa ti, Ježišu, živý chlieb, a ďakujem ti, že si ako zrno 

prijal umieranie, aby sa z tvojej smrti zrodil nový život. Teraz ti 

obetujem plevy, ktoré sa votreli do môjho života, moje myšlienky, 

plány, slová a skutky, obetujem ti svoju pýchu, sebectvo, závisť, 

žiarlivosť, závislosť na materiálnych veciach i všetky moje 

zlozvyky, ktoré nedovolia, aby som bol chlebom života pre iných, 

obetujem ti všetko, čo robí môj život trpkým a trápnym, 

neznesiteľným pre iných. Vďaka ti, že mi pošleš silu svojho 

Ducha, budem slobodný a budem milovať ako ty.

 (Odmlč sa, zver Ježišovi všetko, čo nachádzaš vo svojom živote a nie je to 

podľa Božej vôle, aj čo ti prekáža, aby si bol chlebom pre iných...)
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Máriino Srdce
sa dotklo môjho...

Svedectvo

Už ôsmy rok po sebe sa v Medžugorí konala púť pre ľudí s 
hendikepom. Tohto roku od 6. do 9. júna sa tejto púte zúčastnilo 
viac než 2 250 osôb a medzi nimi boli aj pútnici z Lotyšska, Litvy, 
Ukrajiny a Ruska. Ponúkame niekoľko krátkych svedectiev 
našich pútnikov:

„Na tejto púti som sprevádzala svojho syna. Jeho si pozvala Panna Mária. Už 
v prvý deň sa začali skúšky, ktoré som nezvládala. V autobuse som cítila, že je 
medzi nami prítomný Duch Svätý a hovorí: „Sú síce chorí, ale Bohu sú 
najdrahší“. Ale potom som tie isté slová počula na hore Podbrdo, keď kňaz 
hovoril: „Vy ste svätí už tu a teraz, na zemi“. Posledný desiatok ruženca sme sa 
modlili za rodičov a povedali nám tie isté slová: „Aj vy všetci, rodičia, ktorí ste 
obetovali svoj život pre svoje choré deti“. Vtedy som sa rozplakala, hoci sa mi 
to nestáva často, a pochopila som, že Boh nepozná len to, čo cítia deti, ale aj to, 
čo prežívajú rodičia.“

Ilze, Lotyšsko

„Do Medžugoria som prišla nie s veľmi čistým srdcom. Preto som veľmi 
vďačná, že som mohla ísť na spoveď. Nebo mi prežiarilo celý môj život. 
Domov sa vraciam s radostným srdcom, že to neviem ani vysvetliť.“

Benedikta, Litva

SVEDECTVÁ Z 8. MEDZINÁRODNEJ 
DUCHOVNEJ OBNOVY PRE ĽUDÍ

S HENDIKEPOM 
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„Vedela som, že Boh ma miluje, ale nemyslela som si, že toľko. Pred cestou som 
bola chorá a nebola som si istá, či to zvládnem. Ale moja dcéra veľmi chcela, aby 
sme šli do Medžugoria spolu. Počas cesty, v Krakove, som dostala silné bolesti  a 
prosila som Boha, aby mi dal odpoveď,  čo je správne urobiť – ostať tu alebo ísť 
ďalej. Postarala sa o mňa lekárka, ktorá bola s nami v autobuse a pochopila som, 
že musím ísť ďalej. Celý čas som vzývala Ducha Svätého, ale nerozumela som 
tomu ako on pôsobí. Ale Mária mi to ukázala. Nerozumiem veľmi ruský jazyk, ale 
keď som si zapla rádio s ruským prekladom, všetko som rozumela a vedela som, 
že to prekladá Duch Svätý. Mária mi tiež ukázala, ako pôsobí cez druhých ľudí.“ 

Rima, Lotyšsko

„Pre mňa je Medžugorie miesto, kde láska zvíťazila alebo len začína svoju bitku 
v tvojej duši a postupne ju vedie k nevyhnutnému víťazstvu. Na začiatku odkrýva 
tvoje slabosti a nedostatky, aby ich potom mohla uzdraviť vo svätej spovedi. 
Medžugorie je tou láskou, ku ktorej nás neúnavne pozýva Panna Mária vo svojich 
posolstvách. Je to miesto, kde sa Boh začína vteľovať do ľudských sŕdc.“

Ilija Astanov, Rusko

„Prekvapene som sa pozerala na chorých a ich opatrovníkov: s akou 
trpezlivosťou prijímali tú námahu púte! Čas strávený s nimi mi dával veľa 
duchovných síl. Bola to výnimočná príležitosť vidieť súčasne tak veľa lásky a 
utrpenia, prijatého s pokorou a dôverou. Takáto skúsenosť života povzbudzuje 
mnohých z týchto ľudí, aby vo svojom živote nadovšetko túžili po Bohu. 
Uvedomujú si, že len s ním a v ňom môžu spoznať zmysel svojho utrpenia. 
Pozerajúc na nich som sa stále viac presvedčovala o tom, že títo ľudia sú oveľa 
bohatší ako tí, ktorí v tomto živote majú všetko a Boha už vôbec nepotrebujú. Keď 
sa pozerám na svoju doterajšiu skúsenosť, môžem povedať, že táto duchovná 
obnova pre ľudí s osobitými potrebami je pre mňa jednou z najväčších radostí a 
dodáva mi život. Verím, že táto skúsenosť mnohých posilní vo viere a rozmnoží 
radosť života a taktiež dodá silu a lásku druhým, ktorí sa starajú o trpiacich.“

Sr. Marija Marta Przyvara, SSpS, Ukrajina



MEDŽUGORIE 2019
DUCHOVNÉ OBNOVY

DRAHÍ NAŠI PRIATELIA!

Pozývame vás na medzinárodné duchovné obnovy, ktoré sa 

uskutočnia v Medžugorí v roku 2019. 

08.07. – 13.07.2019      24. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov 

06.11. – 09.11.2019      20. Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry  

seminár pôstu, modlitby a mlčania

22. 09. - 27. 09. 2019.  

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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