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V tomto čísle nájdete:



„Drahé deti, ja som s vami počas všetkých týchto 

rokov, aby som vás viedla cestou spásy. Vráťte sa k môjmu 

Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu. Deti moje, dovoľte, 

aby Boh hovoril vášmu srdcu, pretože satan vládne

a chce zničiť vaše životy a zem, po ktorej kráčate. Buďte 

odvážni a rozhodnite sa pre svätosť. Obrátenie uvidíte vo 

svojich srdciach i rodinách, modlitbu bude počuť, Boh 

vyslyší vaše volania a daruje vám pokoj. Som s vami a 

všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

25. marca 2020

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja
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V udalostiach toho všetkého, čo nás zastihlo, nejak spontánne očakávame 
riešenie. Keď riešenie neprichádza od ľudí, očakávame riešenie z neba. Niet 
expresného riešenia. Niet riešenia, aké by sme možno očakávali. Niet expresnej 
modlitby, ani hotových receptov. Ani Panna Mária neponúka hotové riešenia bez 
našej angažovanosti a zapojenia. Neexistuje hotový recept na šťastie, neexistuje 
rýchle riešenie novovzniknutého problému, ktorý ovplyvňuje všetkých ľudí bez 
ohľadu na vieru, rasu, národnosť, či je bohatý alebo chudobný. Všetci sme si rovní v 
tejto ťažkosti. 

Takmer celý svet žije pod tlakom pandémie, ktorá sa 
nezastaviteľne šíri čoraz rýchlejšie. Neviditeľný a drobný 
vírus, úplne neznámy aj pre vedcov, spôsobuje v ľuďoch 
strach a paniku. Žijeme s pocitom, ak nie úzkosti, tak 
aspoň nejakého druhu nepohodlia. Život sa všade 
spomalil, takmer zastavil. Ľudia sú zatvorení, v 
karanténe, vo svojich domoch. Nikto presne nevie, 
dokedy to všetko bude trvať.

PÁTER LJUBO
KURTOVIČ,

OFM
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S Pannou Máriou
na ceste spásy

Úvahy pre modlitbové skupiny



Kým sa ľudia obávajú ako si ochrániť zdravie, Panna Mária vo svojom posolstve 
hovorí o spáse. Zdravie je vzácnosť a neoceniteľný poklad. Človek sa snaží chrániť 
svoje zdravie, a ak ho stratí snaží sa ho všetkými spôsobmi získať späť. Zdravotní 
pracovníci sa snažia pracovať na rozvoji lekárskych vied v oblasti ochrany ľudského 
zdravia. 

Vidíme lekárov, epidemiológov, virológov, zdravotné sestry, medicínskych 
odborníkov, krízové štáby a všetkých tých, ktorí sa snažia zmierniť túto situáciu, ale 
zakusujeme aj ich bezbrannosť. Vnímame, že riešenie nepríde zo zeme, od 
smrteľných ľudí, ale z neba. Aj Panna Mária usmerňuje náš pohľad k nebu, k svojmu 
Synovi Ježišovi, k spáse. Túži v nás otvoriť oči viery, aby sme spoznali, kto sme. 
Tieto extrémne životné situácie môžu byť príležitosťou, aby sme rozmýšľali o 
našich životných hodnotách. Tak ľahko zabudneme na existenciu Boha, ktorý vo 
svojej ruke drží svet, vesmír i naše bezbranné životy, ktoré ohrozuje maličký vírus. 

Panna Mária nám chce otvoriť oči pre to najdôležitejšie a to je spása. 
Starostlivosť a úsilie okolo spásy nevylučuje náš boj o zdravie. Len nám chce 
povedať, že zdravie a život tu na zemi nie sú to najhodnotnejšie. Týmto všetko 
nekončí. Existuje niečo oveľa hodnotnejšie a cennejšie. Stvorení sme pre nebo, 
večnosť, pre Boha. 

Zdravie je dôležité, ale spása je najdôležitejšia. Boh nám nesľúbil raj tu na zemi, 
bezchybné zdravie, pretože tu je všetko ohraničené. Ako je napísané v žalme 102: 
„Na začiatku si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Ony sa pominú, ale ty 
zostaneš; rozpadnú sa sťa odev.“

Riaditeľ infekčného oddelenia milánskej nemocnice Amedeo Cape�i povedal: 
„Boj o zdravie je stratený boj, skôr či neskôr budeme všetci porazení. Zdravie je len 
nástrojom, pomocou ktorého môžeme v živote spoznať toho, ktorý nám život 
daroval!“

V tomto všetkom nehľadajme vinníka, neodcudzujme, odpúšťajme druhým i 
sebe, naučme sa prosiť o odpustenie, aby sme zakúsili to, čo nám Ježiš prisľúbil, a to 
je spása. Spása je integrita osoby, uzdravenie celej našej osoby. Keď Ježiš uzdravoval 
telá, vždy to spájal  s odpustením hriechov a obrátením srdca. 

Aj dnes zvučí Ježišovo slovo: „Nebuďte ustarostení o svoj život. Váš nebeský 
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Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.“ Slová Panny Márie sú ozvenou slov jej 
Syna. Tento svet nestvoril človek, ale Boh. Preto človek až do konca nepozná svet 
ani zákony prírody. Nad prírodnými silami a zákonmi je ON, ktorý je Otec. Otec, 
ktorý všetko drží vo svojej ruke a všetko riadi. 

Prosme o príhovor Panny Márie, Kráľovnej pokoja, aby sme videli všetky 
naše nesprávne cesty, choroby duše, slepotu srdca a zakúsili spásu, ktorú nám 
daruje Ježiš Kristus, jediný Spasiteľ. 

Modlitba

Nebeská Matka Mária, Kráľovná pokoja, toľkokrát si v dejinách 
prichádzala k nám, aby si spoločenstvo všetkých detí sveta povzbudila v 
modlitbe a láske. Ale tvoj nepriateľ, diabol, sa snaží tvoje deti rozdeliť, 

izolovať, postaviť jedných proti druhým. Pretože on je otec lží a vrah, chce 
rozkopať bratsko-sesterské spoločenstvo ľudí všetkými prostriedkami a 

všetkými možnými spôsobmi a využíva aj strach z nového vírusu, 
koronavírusu. Prosíme ťa rozprestri nad nami svoj plášť. Zastav ďalšie 

šírenie vírusu, pomôž nakazeným a pomôž všetkým zdravotným 
pracovníkom, ktorí sa starajú o zdravie. Daj, aby sme na tvoj príhovor a 

pod tvojím vedením mohli napredovať v kresťanskom živote, zvlášť v 
modlitbe, zriekaní sa pre dobro druhých a vzájomnej láske. Daj nám silu 

byť pravými svedkami dokonalej lásky v Cirkvi, zjednotení napriek všetkým 
plánom rozdelenia. Nauč nás milovať Ježiša, ktorý nás neprestáva čakať 

živý a prítomný v Eucharistii, vo svojom obdivuhodnom a pokornom 
darovaní sa, aby sme milovali každého človeka ako on. 

Ďakujeme ti, Matka Mária. Kým bdieš s nami, formuj naše srdcia, aby 
sme ťa vždy mohli prijať a uctievať, vydávajúc svedectvo o tvojej blízkosti a 

prítomnosti, ktorá prináša požehnanie uzdravenia. Amen. 



„Modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny, prírodné katastrofy” – bolo prvé 
posolstvo Kráľovnej pokoja 26.6.1981. Teda, dnes môžeme modlitbou a pôstom 
zastaviť i  koronavírus. Vírus, ktorý zabíja nie je od Boha, ale od satana. Panna 
Mária nás upozorňuje, že satan vládne a chce zničiť naše životy i zem, po ktorej 
kráčame. Dáva nám také jednoduché a mocné prostriedky, tieto dve maličké 
zbrane, modlitba a pôst, majú silu zastaviť i smrtiacu nákazu. 

LIEK Z NEBA
Svätý Ján Pavol II. povedal: „Medžugorie je nádej 

pre svet.“ V bezmocnosti zápasu s koronavírusom sú 
oči sveta úpenlivo upreté na Medžugorie. Medicína je 
bezmocná a hovorí, že neexistuje liek. Nebo nás 
nenecháva bez odpovede. Nebeský Otec ešte stále 
posiela na zem Máriu. Volá nás: „Vráťte sa k môjmu 
Synovi, k modlitbe, k pôstu.“ Jedna pani, ktorá sa 
zúčastnila duchovných cvičení pôst, modlitba, 
mlčanie vydala svedectvo: „Prišla som s Ježišom v 
hlave, odchádzam s Ježišom v srdci. Pôst a modlitba 
nás navracajú k Ježišovi.“

TERÉZIA
GAŽIOVÁ

Úvahy pre modlitbové skupiny
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Drahí priatelia, chcem vám pripomenúť, že od 2014 roku prebieha nepretržitá 
modlitba ruženca a pôstu za Máriine úmysly, za uskutočnenie jej plánov pokoja. 
Pozrite si viac informácii na stránke www.mir.com.hr . Keď sa veľkodušne 
postíme a modlíme ruženec za úmysly Panny Márie, odohráva sa to, čo je pre 
spásu našich duší a sveta najlepšie, a takto môžeme zvíťaziť nad zlom.

Obnovme spoločnú modlitbu v rodinách. Mária nám sľubuje, že modlitba 
bude vyslyšaná a Boh nás obdaruje pokojom.

Vráťme sa k jej hlavným posolstvám. Urobme si doma modlitbový kútik, 
rodinný oltár – maličké Medžugorie. Postavme do centra našich rodín kríž, pod 
kríž obraz alebo sochu Panny Márie, otvorené Božie slovo. Modlime sa ruženec 
ako nás to učí nebeská Matka –  tri ružence každý deň, radostné, bolestné a 
slávnostné tajomstvá. Čítajme Evanjelium a snažme sa ho žiť. Evanjelium je 
jediná pravda na tomto svete. Obsah Ježišových slov je láska. Povedala nám 
Mária vo svojich posolstvách.

Svätý Augustín nás učí: „Ježiš je v slove i v Eucharistii“. Jednoducho povedané 
skutočný Ježiš je v slove i v Eucharistii. Podľa svedectva niekoľkých svätých sa v 
starovekých svätostánkoch uchovávalo Písmo sväté a Eucharistia. Svätý 
Hieronym povedal, že Pána Ježiša neprijímame len v Sviatosti oltárnej, ale aj keď 
čítame Sväté písmo. Spomeňme si pritom, ako nám Panna Mária neúnavne 
opakuje – postavte na viditeľné miesto vo svojich rodinách otvorené Sväté 
písmo. Čítajte ho každý deň, čítajte ho nahlas i spoločne celá rodina. Dovoľte 
Bohu, aby sa prihováral vášmu srdcu.

Teraz, keď môžeme prijímať Eucharistiu iba duchovným spôsobom, keď sa 
nemôžeme ani často alebo vôbec spovedať a zhromažďovať sa, musíme byť ešte 
viac prezieravejší, ako sa postarať o to, aby v nás nevychladla láska. 

Nemôžeme sa často spovedať, ale vždy môžeme viac bdieť nad svojim srdcom, 
často si spytovať svedomie, oľutovať a učiniť pokánie za každý i ten najmenší 
nedostatok lásky.

Všetko, čo nám nebeská Matka hovorí je vyslovené s veľkou nádejou a láskou. 
Toľkokrát sme to počuli z úst vizionára Ivana – „Mária prichádza, aby liečila naše 
rany, preväzovala ich svojou materinskou láskou, teplom, nežnosťou“. Tak veľmi 
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potrebujeme jej objatie v tejto ťažkej dobe, keď smrť stojí pred dverami. Márii sa 
vždy môžeme vrhnúť do náručia. Nič nie je tak dôležité v týchto ťažkých časoch 
pandémie, ako láska.

Počas všetkých rokov zjavení v Medžugorí nám Mária prináša liek z neba. 
Láska je tým liekom. Ona nám hovorí: „Drahé deti, keď sa na zemi vytráca láska, 
keď sa nenachádza cesta spásy, ja, Matka, prichádzam, aby som vám pomohla, 
aby ste spoznali pravú vieru – živú a hlbokú – aby som vám pomohla pravdivo 
milovať. Ako matka túžim po vašej vzájomnej láske, dobrote a čistote. Mojou 
túžbou je, aby ste boli spravodliví a aby ste sa milovali navzájom.“ Apoštoli mojej 
lásky, je čas bdenia a od vás si prajem lásku.“ Povedala nám 2. marca 2020.

Kde je naša nádej? Cez skúšku, ktorou prechádzame učíme sa, že moja sila a 
dôvera je iba v Bohu a to sú posolstvá Panny Márie. 

MODLITBA:
Nebeský Otče,  ďakujeme ti za Máriu, že nám ju
ešte stále posielaš, aby nás viedla cestou spásy.

Matka, pomôž nám vrátiť sa celým srdcom k tvojmu Synovi.
Pomôž nám zotrvávať na modlitbách s tebou, v modlite

a v pôste s dôverou, že bude zastavená táto nebezpečná nákaza.
K tebe sa utiekame, naša drahá matka, pod tvoj materinský plášť 

odovzdávame všetky tvoje deti. Zasväcujeme sa tvojmu 
Nepoškvrnenému Srdcu, ukry v ňom celý svet, urob nás 

neviditeľnými pred  satanom, ktorý vládne a chce
zničiť naše životy a zem, po ktorej kráčame. Tvoja láska je silnejšia

ako všetko zlo. S tebou sa rozhodujeme pre svätosť,
s tebou chceme  bdieť v láske nad celým svetom. Amen.



„...prebuďte sa z úmorného spánku svojej duše a povedzte 
Bohu z celej sily ÁNO. Rozhodnite sa pre obrátenie a svätosť. Som 
s vami, deti moje, a pozývam vás k dokonalosti vašej duše a 
všetkého, čo konáte...“ 25.3.2001

„...deti moje, nakoľko ste odpovedali na moje pozvanie, Boh 
vie. Pozývam vás: Nie je neskoro, rozhodnite sa pre svätosť a život 
s Bohom v milosti a pokoji! Boh vás požehná a dá vám stonásobne, 
ak v neho dôverujete...“ 25.9.2018

„...Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti materializmu, 
modernizmu  a egoizmu, ktorý vám ponúka svet.
Deti moje, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa  s mojím Synom 
Ježišom prihováram za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje 
pozvanie.“ 25.1.2017

„..ďakujte Božej láske, že môžem milovať každého z vás
a viesť vás cez moje Nepoškvrnené Srdce k obráteniu.
Otvorte svoje srdcia a rozhodnite sa pre svätosť a nádej
zrodí radosť vo vašich srdciach...“ 25.8.2012

Posolstvá na tému
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Naše spoločné modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu 04.04.2020.

Tento mesiac sa budeme modliť
za všetkých chorých

a tých, ktorí žijú v strachu,
aby ich Pán na Máriin príhovor

naplnil pokojom a dôverou.



Často ma trápila otázka: Čo je najväčší hriech? 
Spytoval som sa aj iných. Hľadal som vo Svätom 
písme. V rôznom čase som nachádzal rozličné 
odpovede. Teraz sa mi vidí, že som našiel správnu 
odpoveď. Totiž všetky skutky tmy sú iba 
následkom, ale príčina je vždy nebezpečnejšia ako 
následok. 

SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 
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NAJVÄČŠÍ HRIECH



Následok nikdy nemôžeme odstrániť, ak neodstránime príčinu. Chcem 
tým povedať toto: Všetky možné hriechy sú len dôsledkom nedostatočnej 
lásky. Aj všetky problémy, ktoré nás trápia, sú nedostatkom lásky. Ak niet 
lásky, všetky dvere sú dokorán otvorené každému zlu a všetkým hriechom. 
Všetky vojny, všetky spory v rodinách i medzi jednotlivcami, všetky 
nedostatky, všetky nespravodlivosti, vraždy, potraty – všetko je dôsledkom 
nedostatočnej lásky voči životu a voči Darcovi života, Stvoriteľovi 
všetkého. To znamená, že NAJVÄČŠÍM HRIECHOM JE 
NEDOSTATOK LÁSKY.

Nenávisť nie je natoľko nebezpečná ako nedostatok lásky. Môže sa stať, 
že nenávisť premôže lásku. Ale ak máme lásku, tá môže všetko očistiť a 
uzdraviť. Lenže ak láska vôbec nerástla, niet nijakej nádeje, že sa veci dajú 
do poriadku, a vtedy sa dvere ešte viac otvárajú každému zlu.

Ak by sme hľadali porovnanie, mohli by sme to povedať takto: Je 
nebezpečnejšie nemať svetlo a nebudovať systém osvetlenia, ako sa v istom 
okamihu ocitnúť v tme a dostať sa na scestie. Boh vdýchol do ľudského 
srdca nielen dar lásky ako semeno, ale aj hlbokú túžbu, aby ho milovali a 
prijali iní. Nikomu nie je ľahostajné, či ho niekto má rád, alebo nie. Pri 
krste sme dostali Božie semeno lásky, viery a nádeje. Boh očistil pôdu, aby 
to semeno mohlo rásť a rozvíjať sa. Iba tak môžeme byť na obraz a podobu 
Otca, ak sa usilujeme, aby sa to semeno v nás rozvíjalo. No ak to nerobíme, 
potom láska, viera i nádej zostanú iba semenom, potom talent ostane 
zabalený a ukrytý, úplne nepoškodený, ale aj nevyužitý. Ak sa to stane s 
láskou, spáchame prvý základný hriech, ktorý je pôvodcom všetkých 
ďalších hriechov, nešťastí a skazy.

Ak sa každý deň nesnažíme rásť v láske, potom už nastúpila duchovná 
smrť a s ňou prichádza aj všetko iné zlo. Pre človeka nič nie je také dôležité 
ako nadchnúť sa pre správny rast v láske. Vtedy robí všetko, aby dar lásky 
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voči nemu samému, voči Bohu i voči blížnemu, ako aj voči všetkým 
stvoreniam dozrel. Vtedy sa postaví na vlastné nohy a oslobodí sa od 
všetkých podmienok, ktoré určuje tento svet. Pokiaľ je láska závislá od 
lásky iných, je NEZRELÁ. A kým uvažujeme ako opätovať či neopätovať 
rovnakou mierou, ako nemilovať, ak nie sme milovaní, vtedy je naša láska 
PODMIENEČNÁ a neodlišuje sa od lásky pohanov, ktorí tiež vedia 
milovať tých, čo milujú ich a požičiavajú tým, od ktorých dúfajú dostať 
späť.

Byť nadchnutý láskou a vytrvať, aby bola silná, znamená uschopňovať sa 
pre najlepšie skutky a pre jediný skutočný a úspešný boj proti skaze a 
ničeniu, v konečnom dôsledku proti hriechu.

Predstavme si, že by na okamih skončili všetky vojny, všetci hladní budú 
nasýtení, všetci chorí budú dôstojne a ľudsky liečení, všetci odvrhnutí 
nájdu niekoho, kto ich prijme, všetci prenasledovaní získajú slobodu, 
všetci zarmútení sa budú radovať, všetci zranení budú uzdravení... To môže 
dosiahnuť iba láska. 

Ak teraz nie sme presvedčení a neodvážime sa o tom ani len snívať, je to 
len znak, že nemáme ani potuchy, čoho je láska schopná. Tá láska, ktorá je 
vštepená do našich sŕdc, ako nás učí aj svätý Pavol: „Božia láska je 
rozliata v našich srdciach“ (Rim 5, 5). Ak niet lásky, všetky utrpenia, 
vnútorné i vonkajšie, zavalia človeka a zničia ho. Preto je hriech najväčším 
nebezpečenstvom, pretože nech by bol akýkoľvek, jeho semeno v srdci 
vždy zadúša lásku.



Svedectvo

Volám sa Karina. Mám 23 rokov. A momentálne žijem v 
spoločenstve Svetlo Máriino v Medžugorí.  Do spoločenstva 
som prišla v novembri 2019 s túžbou odovzdať jeden rok 
Panne Márii. Zo začiatku som nevedela, čo ma čaká, čo príde, 
ako to bude vyzerať, ale s dôverou dieťaťa som sa rozhodla 
odovzdať sa jej a zasvätiť jeden rok svojho života za jej 
úmysly a plány pokoja s týmto svetom. Hneď som z toho 
pocítila hlboký pokoj a veľkú radosť. Každý deň som nanovo 
vykonala rozhodnutie vykročiť a prežiť deň s ňou a ukrývať sa 
do jej Nepoškvrneného Srdca.

Oplatí sa
darovať svoj život

Panne Márii
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Tým, že ja som sa starala o jej 
úmysly, ona sa starala o tie moje. 
Zázraky nenechali na seba dlho 
čakať. Tým najväčším zázrakom je 
obrátenie mojej rodiny. Moji rodičia 
boli vždy proti Medžugoriu. Do 
po s lednej  c hv í le  pred  moj ím 
odchodom dúfali, že si to rozmyslím 
a že nikam nepôjdem. Avšak ja som sa 
naďalej modlila a dôverovala Márii, 
že ak jej ich zverím, ona sa postará o 
ich duše. A tak sa aj stalo. 

V marci tohto roku moji rodičia 
prišli prvýkrát na púť do Medžugoria.  
A rozhodli sa otvoriť svoje srdcia 
Bohu skrze Máriu. Keď sa vrátili 
domov, začali žiť to, k čomu nás 
pozýva Mária: modlitba ruženca – 
každý deň, pôst – v stredy a piatky, 

svätá spoveď, Eucharistia, každý deň čítať Sväté písmo. Takto premenení 
začali vydávať svedectvo o kráse života s Pannou Máriou aj ľuďom v ich okolí.  
A čoskoro to začalo prinášať ovocie, ich srdcia sa začali postupne meniť. 
Naplnili sa pokojom a radosťou, znovu našli zmysel života. Svojím novým 
životom začali dávať príklad lásky aj svojím dcéram. Pretože to je v dnešnej 
dobe najdôležitejšie –  milovať v každom okamihu a robiť skutky lásky a Láska 
si sama obráti koho chce. 

Táto premena mojich rodičov a návrat k živému Bohu tak veľmi zapôsobil 
na moju sestru, ktorá praktizovala budhizmus, že po veľmi krátkej dobe 
odstránila Budhov oltár z nášho domu a namiesto neho postavila sochu 
Panny Márie. 

K tomu je pozvaný každý jeden z nás. S dôverou dieťaťa sa odovzdať Bohu 
a Márii, a vydávať svedectvo krásy a lásky v tejto ťažkej dobe. Niekedy to nie je 
ľahké, najmä vtedy, ak človek nevidí žiadnu nádej a všetko okolo sa mu zdá 
akoby bolo proti nemu, akoby sa svet rúcal. Avšak Boh a Mária nám stále 
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pripomínajú: „Nebojte sa. Ja som s 
vami.“ Táto veta je v Biblii spomenutá 
365-krát. Je to preto, aby sme si to 
pripomínali každý deň, v každom 
okamihu. Nech sa deje čokoľvek Boh 
je stále s nami a nikdy nás neopustí, 
zvlášť v ťažkostiach, vtedy je pri nás 
ešte bližšie, ako si myslíme.

 Tak aj táto ťažkosť s epidémiou, 
ktorá zavládla vo svete, môže byť pre 
nás poučením, skúškou, testom 
nachvíľu sa zastaviť a pohliadnuť do 
svojho srdca a ešte viac sa priblížiť a 
odovzdať svoj  život Stvoriteľovi. 
„On každú ratolesť, ktorá na mne 
neprináša ovocie, odrezáva, a každú, 
ktorá ovocie prináša, čistí, aby 
prinášala viac ovocia“ ( Jn 15, 2).  On 
ako dokonale milujúci Otec chce, aby my, jeho deti, sme rástli, a preto nás 
očisťuje, a proces očisťovania je niekedy bolestivý a ťažký. Ale čo nič nestojí, 
za nič nestojí. Človek si uvedomí hodnotu niečoho, až keď to stratí. 

V mojom prípade je to rovnako. Momentálne, som sa musela na nejaký čas 
vrátiť späť na Slovensko vzhľadom k situácii s koronavírusom vo svete. Prijať 
toto rozhodnutie s pokojom a v odovzdanosti Bohu bolo pre mňa veľmi ťažké. 
Avšak povzbudzuje ma to ešte k väčšej vďačnosti, odovzdanosti a dôvere, že 
po každej búrke vyjde slnko. A k tomu pozývam aj teba, drahý 
priateľ/priateľka. Modli sa, dôveruj a uvidíš zázraky v sebe a okolo seba. 
Budeš ako dom na skale, nič ťa nezlomí, ak budeš stáť pevne zakorenený v 
Kristovi. „Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten 
dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale“ (Mt 7, 25).

Nech ťa Pán a Mária žehnajú a dávajú ti silu.
Karina, Slovensko

SVETLO MÁRIINO     APRÍL 2020



NEPRETRŽITÁ MODLITBA 
RUŽENCA A PÔSTU ZA POKOJ

Začala sa 1. októbra 2014. Vďaka Pánovi a 
mnohým, ktorí odpovedali pokračuje dodnes. 

Keď sa modlíme a postíme
za uskutočnenie Máriiných
plánov pokoja a jej úmysly,

Boh pôsobí skrze Pannu Máriu tam,
kde je to najpotrebnejšie,

spôsobom akým je to najlepšie.

Pridajte sa k nám:
www.mir.com.hr/sk

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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Oznamy







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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