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„Drahé deti! Počujem vaše volania

a modlitby a prihováram sa za vás

u môjho Syna Ježiša, ktorý je Cesta,

Pravda i Život. Deti moje, vráťte sa

k modlitbe, otvorte svoje srdcia v tomto 

milostivom čase a vykročte na cestu 

obrátenia. Váš život je pominuteľný

a bez Boha nemá zmysel. Preto som s vami, 

aby som vás viedla k svätosti života,

aby každý z vás odkryl radosť žitia.

Všetkých vás, deti moje, milujem a žehnám 

svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,
Kráľovnej pokoja,
25. júna 2020

Posolstvá Panny Márie, Kráľovnej pokoja
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Počujem
vaše volania

Úvahy pre modlitbové skupiny

V posolstve z minulého mesiaca Panna Mária nás 
pozývala k modlitbe v spoločenstve s ňou, aby sme 
zakúsili nový život i obnovu v Božom Duchu. Aj v tomto 
posolstve nás upevňuje vo viere, že má otvorené ucho a 
srdce pre všetky naše potreby a modlitby. Mária je 
pozorná, počúva, vidí všetko, čo potrebujeme a čo nám 
chýba. Presne tak bola pozorná aj na svadbe v Káne 
Galiljskej, ktorú opisuje evanjelista Ján. Je zaujímavé 
rozjímať nad úlohou Blahoslavenej Panny Márie pri 
Ježišovom prvom zázraku, zvlášť nad dôverou v Ježiša, 
ktorá sa prejavuje v slovách, ktoré povedala sluhom. 
Urobte všetko, čo vám povie!

PÁTER LJUBO
KURTOVIČ,

OFM
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Určite tieto jej slová boli rozhodujúce, pretože sluhovia urobili niečo, čo 
pre ostatných mohlo vyzerať ako rúhanie a vytváranie škandálu. Nalievanie 
okolo dvestopäťdesiat litrov vody do nádob na čistenie, nevyzerá na prvý 
pohľad ako skutočné riešenie problému, ktorý nastal nedostatkom vína. A 
sluhovia aj tak robia to, čo im Ježiš povedal. 

Bolo by dobré naučiť sa od sluhov, že v okamihoch, keď nám chýba dôvera 
v Božie vedenie, spoľahnúť sa na pomoc a podporu Blahoslavenej Panny 
Márie, ktorú nám nikdy neodmietne. Pretože je Matka. Naša Matka.

Mária je blahoslavená, pretože verila. Vďaka zázraku na svadbe v Káne 
Galilejslej na Máriin príhovor Ježišovi učeníci uverili v neho. Naša matka sa 
vždy za nás prihovára u svojho Syna, aby bol prítomný vo všetkých našich 
potrebách.

Skrze Blahoslavenú Pannu Máriu uverili v Ježiša jeho prví nasledovníci. 
Prečo by to dnes malo byť inak?

Keď vás zaťažujú pochybnosti alebo keď sa vám zdá, že vaša viera nie je 
dostatočne silná, aby ste sa konfrontovali s ťažkosťami, ktoré stoja pred vami, 
utiekajte sa k Panne Márii!

Mária je pred Ježišom hovorkyňou našich potrieb, keď hovorí: „Nemajú 
vína“ ( Jn 2,3). Dôležité je v tejto udalosti zdôrazniť Máriin príhovor. Mala 
oko, aby si všimla, srdce, aby sa prihovorila a slovo, aby upozornila. Prvá si 
všimla, že svadobná hostina je ohrozená. Ako jednoducho to odkázala 
Ježišovi a s akou veľkou materinskou láskou.

Jej príhovor a modlitba pred Ježišom neprestávajú do dnešného dňa. V jej 
slovách: „Nemajú vína“ sú skryté všetky jej príhovory a modlitby za nás, a 
všetko to, čo nám Boh môže darovať skrze Máriin príhovor.   

Povzbuďme sa vo viere, utiekajme sa k nej, plnej milosti, nech sa aj za nás 
prihovára u svojho Syna a nášho Spasiteľa. 
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Modlitba

Panna Mária, Ježišova i naša Matka, ty neprestávaš spre-
vádzať, bdieť nad ľudstvom, ktoré ti z kríža zveril tvoj Syn. Ty 
pokračuješ v púti s nami všetkými, aby si nás pritiahla k svojmu 
Synovi, bez ktorého tento svet dýcha prázdnotou a ničotou. Nikto 
ako ty, ó, Mária, nepozná srdce tvojho Syna, ktoré sa uľútostilo a 
vyslyšalo tvoju prosbu na svadbe, ktorá bola ohrozená 
nedostatkom vína. Aj naše životy sú ohrozené nedostatkom 
zmysla, pokoja, radosti, pretože sme zatvorili dvere svojho srdca 
tomu, ktorý neprestáva klopať a skrze teba nás pozýva k sebe. 
Ďakujeme ti za tvoju materinskú starostlivosť a trpezlivosť počas 
všetkých rokov tvojich zjavení a posolstiev. Vďaka za každé srdce, 
ktoré sa otvorilo pre zmysel, pokoj, radosť, ktoré prichádzajú od 
Boha. Prihováraj sa za nás vo všetkých našich osobných, 
rodinných potrebách a súženiach celého sveta. Amen. 



Som s vami
Úvahy pre modlitbové skupinyÚvahy pre modlitbové skupiny

Mária nás uisťuje, že je s nami a počuje naše modlitby i volania. Vizionári 
svedčia: „Kým je Mária s nami, je to čas milosti, po ňom nasleduje čas odkrývania 
tajomstiev a po ňom obdobie víťazstva Nepoškvrneného Srdca“.

Oslávili sme 39. výročie zjavení Panny Márie. 
Každým výročím sa otvára jej nový školský rok. 

Tento, ktorý sa práve začal je štyridsiaty, 
výnimočný, historický, biblický. V našich srdciach 

sa ozýva nekonečná vďaka za toľké plody, 
obrátenia, uzdravenia, odpovede, povolania. TERÉZIA

GAŽIOVÁ
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Tí, ktorí prežili smrť svojej pozemskej matky, vedia, že keď zomrie mama, 
stráca sa zem pod nohami, jej miesto nikto nemôže nahradiť, mama je len 
jedna. „Preto, deti moje, prosím vás, prijmite s vážnosťou a prežívajte posolstvá, 
aby vaša duša nebola smutná, keď už nebudem viac medzi vami a keď už vás 
nebudem viac viesť ako neisté dieťa pri prvých krokoch. Preto, deti moje, každý 
deň čítajte posolstvá, ktoré som vám dala a uskutočňujte ich v živote!“, povedala 
nám v jednom zo svojich posolstiev. I tento čas raz príde.

Aká je to milosť vedieť, že nie sme siroty, lebo vieme, že okrem pozemskej 
mamy máme i nebeskú matku. Ona je stále s nami a prichádza na pomoc 
vždy, keď ju pozveme.

Avšak neobyčajným spôsobom je s nami prostredníctvom zjavení v 
Medžugorí. Je to tak ako hovorí: „Budem vám dávať posolstvá ako nikdy 
doteraz v dejinách ľudstva. Prišla som, aby som pozvala ľudstvo k obráteniu 
poslednýkrát.“ Mária je naša nádej, hviezda ranná, ukazuje nám cestu 
uprostred tmy a nepokoja tejto doby. Keď žijeme jej posolstvá vedie nás k 
Ježišovi, ktorý je Cesta, Pravda a Život.

Počas 39 rokov vyrástli v jej škole milióny apoštolov po celom svete. 
Nazýva nás svojimi anjelmi, milovanými deťmi, hviezdami, rukami, srdcom, 
apoštolmi lásky. Buďme to viac ako kedykoľvek doteraz. Je čas 
zodpovednosti za darované milosti, čas rozhodnutia, dať sa jej úplne k 
dispozícii. 

„Drahé deti, prichádzam k vám, pretože ma posiela môj Syn Ježiš. Chcem vás 
viesť k nemu, chcem, aby ste v ňom našli pokoj, skutočný pokoj. Tento svet vám 
dnes nemôže dať skutočný pokoj, preto vás aj dnes pozývam k vytrvalosti v 
modlitbe. Modlite sa za moje plány, projekty, ktoré chcem uskutočniť s touto 
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farnosťou a s celým svetom. Drahé deti, ja som sa neunavila, preto aj vy buďte 
neúnavní. Modlím sa za vás všetkých a prihováram sa u môjho Syna Ježiša za 
každého z vás. Ďakujem vám, drahé deti, pretože ste aj dnes povedali áno a 
odpovedali na moje pozvanie“, povedala nám 24. júna 2020. 

V jednom posolstve nám Mária hovorí: „Vy, ktorí ste povedali, že ste moji, 
vydajte zo seba všetko“. Pre nás, ktorí sme prešli skúsenosťou Medžugoria, 
teda Božej lásky, je to výzva v tomto jubilejnom roku vydať zo seba všetko. 
Rozhodnime sa tento rok prežiť viac na kolenách za jej plány a v darovaní sa 
blížnym, zvlášť tým, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Nebo pre nich v 
Máriinej škole sa získava modlitbou a láskou.

Modlitba: 
Ďakujeme ti, Mária, za to, že si neúnavná

a neustále nám opakuješ: „Vediem vás k svojmu Synovi. 

Urob nás citlivými v rozpoznávaní toho, čo si od nás 

praješ a pomôž nám to i uskutočniť, tak ako si to 

predstavuješ. S tebou prosíme za nových apoštolov do 

tvojich plánov pokoja. Pomôž nám neunaviť sa

v modlitbe a láske, aby sme svedectvom

svojho života priťahovali druhých

k svätosti života a radosti. Amen.

SVETLO MÁRIINO     JÚL 2020



„...Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým som s vami, 
využite ho. Povedzte: 'Toto je čas pre moju dušu...“ 25.4.2007

„...Ja som s vami a modlím sa za vás v tomto milostivom
čase, ktorý vám chce Boh darovať. Moja prítomnosť je znakom 
lásky tu, kým som s vami, aby som vás chránila a viedla
k večnosti...“ 25.12.2018

„...V tomto milostivom čase, keď mi Boh dovolil, aby som bola 
s vami, znovu vás, milé deti, pozývam na obrátenie...“ 25.5.2008

„...Buďte radostnými nositeľmi pokoja a nezabúdajte, že žijete 
v milostivom čase, kde vám Boh cez moju prítomnosť dáva veľké 
milosti. Milé deti, neuzatvárajte sa, ale využite tento čas a žiadajte 
si dar pokoja a lásky pre váš život, aby ste sa stali svedkami pre 
druhých...“ 25.9.2008

Posolstvá na tému
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Tento mesiac sa budeme modliť
za všetkých zasiahnutých chorobami,
aby obetovali utrpenie za spásu duší

Naše
spoločné

modlitbové
stretnutie

sa uskutoční
v sobotu

04.07.2020.

Prvá sobota v mesiaci



Keď počujeme pozvanie Panny Márie, aby sme 
pracovali na svojom srdci ako na poli, potom 
ľahko pochopíme, čo od nás žiada a ako máme 
pracovať. Kto niekedy pracoval na poli,
zo skúsenosti vie, že darmo máš Božie semeno,
ak nepripravíš pôdu ako treba. Márne sa
budeš akokoľvek usilovať, ak celkom nevytrháš 
burinu aj s koreňmi, pretože bude rásť
a zadusí aj najlepšie semeno. 

Kto je povrchný, kto len niekedy zájde do svojho 
vinohradu alebo na pole, ten nikdy nemôže pozberať hojnú 
úrodu. Kto však stále čistí a pripravuje pôdu a súčasne sa stará 
aj o rastliny, ten bude zberať úrodu a zabezpečí si živobytie.

Je nesmierne dôležité, aby kresťan pochopil toto pozvanie a 
želanie, aby zo všetkých síl pracoval na svojom srdci. Nijaká 
práca nie je ťažká, keď človek pochopí jej zmysel. Tak je to aj s 
kresťanom. Prekoná všetky vnútorné napätia a muky, aby 
vypestoval čo najlepší plod, a tým je láska.

SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 
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Človek je od prírody neúnavný, ak sa nadchne pre svoje ideály. Preto je 
unavený a ľahostajný nie vtedy, keď pracuje a namáha sa, ale keď nechápe zmysel 
svojho úsilia. A nie je problém v tom, či má človek dostatok sily na niečo, ale v 
tom, či má čosi, čo tú silu rozhýbe.

Pochopiteľná je tiež skutočnosť, že človek v hĺbke svojej duše sa neustále 
usiluje o zrealizovanie lásky, dokonca aj vtedy, keď sa nám zdá, že koná proti 
láske a zotrváva v hneve a v zle vôbec. Pravda, človek nikdy nemôže upadnúť do 
takého stavu, alebo byť tak zničený, aby nerozlišoval lásku od nenávisti, prijatie 
od odmietnutia, teplo od chladu, radosť od smútku, úctu od pohŕdania. Inými 
slovami kresťanstvo môže začať s každým človekom v každom čase a v každej 
situácii, pretože človek je v hĺbke svojho bytia vždy otvorený a chce užívať plody 
lásky a pokoja. Preto každé ľudské srdce je vďačným priestorom pre kresťanskú 
aktivitu a prácu, čo v sebe obsahuje aj čistenie, aj orezávanie, aj siatie nového 
Božieho semena.

Treba pochopiť aj toto: Keby človek nemal skúsenosť s rezom ovocných 
stromov, čudoval by sa, prečo sa to robí, však tým sa rastlina raní. No všetci 
vieme, čo by znamenalo pre ovocný strom alebo vinič, keby sme ich nerezali. 
Zákony vývoja človeka a rozvoja kresťanských hodnôt sa podobajú rastu a 
dozrievaniu, ktoré pozorujeme v prírode. Očisťovaním sa človek v sebe prebudí 
novú silu, a prebudením nových síl v sebe a ich oslobodzovaním človek rastie a 
rozvíja sa. Ak sa človek nezbavuje buriny a nerastie, rozpadá sa a ničí. A 
nerozpadá sa len jedinec, ale aj rodina a celý národ.

Práca na duchovnom poli, práca na srdci je hlboko spätá so zmyslom života. 
Čím viac sa človek usiluje, tým je šťastnejší, miernejší, spokojnejší a tým ľahšie 
zo dňa na deň vkladá všetky svoje sily do svojho duchovného rastu. Tak človek 
napĺňa aj zmysel svojho života. Ak sa však človek opustí, nenachádza zmysel 
svojho života ani svojej práce, všetky skutky i každá práca sa mu zdajú 
nezmyselné. A čím viac je nezmyselnej práce, tým väčšmi je človek zranený. Čím 
hlbšie je človek zranený, tým viac sa vzďaľuje od seba a od iných. Preto možno 
povedať: alebo pracovať na srdci a žiť – alebo nepracovať a zomrieť!

„Drahé deti! Všetko má svoj čas. Dnes vás pozývam, aby ste začali pracovať 
na svojich srdciach. Teraz sa skončili všetky poľné práce: viete si nájsť čas na 
čistenie aj tých najzanedbanejších priestorov, ale srdce ponecháte bokom. 
Pracujte viac a s láskou si očistite každú časť svojho srdca. Ďakujem vám, že 
ste prijali moje pozvanie.“ (17. októbra 1985)

„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, aby ste začali pracovať na svojich 
srdciach tak, ako pracujete na poliach. Pracujte a meňte svoje srdcia, aby si vo 
vašich srdciach urobil príbytok nový Duch Boží. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ (25. apríla 1985)
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Svedectvo

Pochválený buď Ježiš Kristus! Volám sa Galina. Chcem sa s vami 
podeliť so svojimi skúsenosťami z Medžugoria. V Medžugorí som bola 
už päťkrát a každá cesta bola jedinečná. Pred prvou púťou som si 
čítala veľa svedectiev, predstavovala som si niečo neuveriteľné, dúfala 
som, že uvidím niečo nadprirodzené, počítala som s nejakými 
„špeciálnymi efektami“, ale nič z toho nebolo. Nevedela som pochopiť, 
prečo som sem prišla. Na zjavenie som sa nedostala a ruženec som sa 
už predtým modlievala každý deň so svojím manželom, aj som sa 
spovedala ... A tu treba po kameňoch chodiť, ruženec sa modliť, 
adorácia je taká istá ako u nás, nič zvláštne...

Vďaka Medžugoriu
som odpustila...
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Ale jedno ráno som si vzala Sväté písmo a odišla som na Podbrdo. Pomýlila som 
si dátum a prečítala som si iný úryvok čítania – nie ten, čo bol na daný deň. Ale veľmi 
dobre som si zapamätala slová „keby si prosila, dal by som ti“ a uvedomila som si, že  
mám prosiť o náš dom a Boh nám ho dá. V tom čase sme už 12 rokov s troma 
dcérami žili v podnájme. Bolo nemožné, aby nám niekto z našej rodiny pomohol, 
hoci Boh nám už dal prácu a našetrili sme si nejaké peniaze, ale v tom čase to bolo 
príliš málo na kúpu vlastného domu.  

Po príchode domov som sa znovu rozhodla ísť do Medžugoria. Tentokrát s 
dvoma úmyslami – modliť sa za náš vlastný dom a za moju mamu, ktorá umierala na 
rakovinu. V tom čase bolo pre mňa ťažké komunikovať s rodičmi. „Klbko 
neodpustenia“ mi uviazlo niekde v hrdle.

Keď som prišla druhýkrát do Medžugoria, povedali nám, že dnes môžeme byť 
prítomní na zjavení. Bolo to 23. júna 2017 na moje narodeniny. V ten deň bol sviatok 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Počas zjavenia som cítila niečo výnimočné, akoby 
som sa mohla nadýchnuť z plných pľúc. 

Veľmi hlboko som prežila adoráciu, kde som si uvedomila svoje správanie a 
ľutovala som ho. A moja dcéra, ktorá mala 7 rokov sa celú hodinu hrala s kamienkami. 

V noci som sa kvôli „klbku neodpustenia“ nemohla poriadne nadýchnuť. Bolesť 
neodpustenia ma už veľmi unavovala, bolo pre mňa ťažké pochopiť správanie 
rodičov, nemohla som im odpustiť, bolo to veľmi ťažké. Rany z detstva sa začali 
ozývať. Moja rodina odo mňa očakávala zodpovedné správanie, pretože mama 
zomierala ... a ja som jednoducho prestala komunikovať. Každý deň som cítila bolesť, 
pichalo ma v hrudi, ale nemala som silu vziať telefón... Rozhovory s rodičmi sa 
odzrkadľovali na vzťahu s mojím manželom a našimi deťmi – neustále som na nich 
útočila.

Keď sme sa vracali domov, kňaz, ktorý nás sprevádzal, sa začal modliť modlitbu 
odpustenia. A začal menovať všetkých, ktorým musím odpustiť: mame, babke, 
spolužiakom... A ja som sa do tej modlitby úplne ponorila. Opakovala som slová po 
kňazovi, pretože som to potrebovala. Asi o 3 týždne neskôr sme v Žitomíre kúpili 
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dom. Zaujímavé bolo to, že môj manžel Andrij si už niekoľko rokov obzeral tento 
dom. Nemohli ho predať, hoci záujemcov bolo veľa, ale ku kúpe nikdy nedošlo. A 
nakoniec spustili cenu, takže sme ho mohli kúpiť. S istotou vieme, že Pán nám tento 
dom podržal.  

Ešte deň predtým som išla k mojim rodičom – mala som veľký strach. Keďže môj 
vzťah s rodičmi bol úplne prerušený pri pohľade na nich som nič necítila: ani žiaľ, ani 
bolesť, ani zlosť, NIČ! Bolo to neuveriteľné! Vyhodilo ma to z rovnováhy. 

Pán mi dal tú milosť, že som s mamou strávila poslednú hodinu jej života. Bola už 
v bezvedomí. Modlila som sa pri nej ruženec, korunku k Božiemu milosrdenstvu, 
dala som jej krížik na čelo a poprosila o odpustenie. Na pohrebe som v mene mojej 
mamy prosila ľudí o odpustenie. Nebola to len nejaká fráza, ale boli to slová 
vychádzajúce zo srdca. Boli tam rôzni ľudia, ale povedala som: „Ak je pre vás ťažké 
odpustiť, potom povedzte: „V mene Ježiša Krista, odpúšťam Oľge to a to.“ Dodala 
som ešte slová Panny Márie, ktoré aj kňaz hovoril pri modlitbe za odpustenie: „Druhí 
nás zranili, pretože sami boli zranení.“ Moja tretia púť do Medžugoria bola 
SPOVEĎOU. Bola som trikrát na spovedi, pretože som pochopila, že na tej 
predchádzajúcej som sa ospravedlňovala a nechcela som si priznať svoju vinu. Ale 
myslím si, že pre Máriu sú dôležité naše očisťovania. Vtedy sme slobodní, pripravení 
milovať a meniť svoj život!

Na jeseň sme aj s manželom putovali do Medžugoria na duchovnú obnovu pre 
manželské páry. Bolo to ako svadobná cesta: deti a problémy zostali doma. Neskoro 
večer sme boli na Podbrde, iba my a Panna Mária (v lete také nezažijete). Myslím si, 
že táto púť nás zblížila. Tiež som si aj na príklade iných manželiek uvedomila, že moje 
aktívne slúženie bez manžela (dokonca aj s dobrým úmyslom) môže zničiť vzťah v 
manželstve.

Vďaka Bohu za Medžugorie! Vďaka Bohu za Máriu!

Galina, Ukrajina

SVETLO MÁRIINO     JÚL 2020
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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)	

	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

Oznamy

začala sa 1. októbra 2014. Vďaka Pánovi a mnohým, ktorı́ odpovedali 
pokračuje dodnes. Keď sa modlıḿ e a postıḿe za uskutočnenie Máriiných plánov 
pokoja a jej úmysly, Boh pôsobı ́skrze Pannu Máriu tam, kde je to najpotrebnejšie, 
spôsobom akým je to najlepšie. 

Pridajte sa k nám: www.mir.com.hr/sk

Nepretržitá	modlitba
ruženca	a	pôstu	za	pokoj
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Pozývame vás na 33-dňové duchovné cvičenia prostrednıćtvom 
internetu. Zasvätenie sa Ježišovi prostrednıćtvom Panny Márie.

Môžete si ich vykonať v ľubovoľnom čase individuálne, spoločne v 
rodine, v modlitbovom či farskom spoločenstve alebo i duchovne 
spojenı ́s nami v Medžugorı.́ 

Ďalšie	spoločné	duchovné	cvičenia	začíname	13.	07.	2020	a	
ukončíme	na	sviatok	Nanebovzatia	Panny	Márie.

33-DŇOVA	PRÍPRAVA
K	ZASVÄTENIU	SA	JEŽIŠOVI

PROSTREDNÍCTVOM

PANNY	MÁRIE

Oznamy
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Tieto duchovné cvičenia sa odporúčajú vykonať raz za rok a 
ukončiť ich deň pred mariánskym sviatkom. Je to pobožnosť úplného 
zasvätenia sa Ježišovi prostrednıćtvom Panny Márie – „stať sa jej 
poddaným“, aby prostrednı́ctvom nej žil v nás Ježiš. Zasvätenie 
spočıv́a  v tom, že do jej rúk vložıḿe všetky svoje zásluhy, modlitby, 
pôsty, skutky, práce, celú svoju bytosť. 

Túto úctu šıŕil Svätý Ľudovıt́ Mária Grignion z Montfortu. Napıśal 
Traktát o pravej úcte k Panne Márii, v ktorom vo všeobecnosti 
rozvinul a zdôvodnil výhody tohto úplného zasvätenia sa Márii. 

Každý deň má  svoj „vlastný“ text k rozjıḿaniu: zo Svätého pıśma, z 
Traktátu o pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovıt́a Mária Grignion z 
Montfortu, myšlienky sv. Jána Pavla II., sv. Terezky z Lisieuxu, 
posolstvá Kráľovnej pokoja z Medžugoria a určené modlitby na každý 
deň.

● Každý	 deň	 si	 treba	 vyhradiť	 čas,	 približne	 20	 –	 30	minút	
dôsledne	a	vytrvalo,	či	už	ráno		alebo	večer.

● Na	 stránke	 www.svetlomariino.sk	 si	 môžete	 každý	 deň	
stiahnuť	texty	k	rozjímaniu	na	daný	deň	alebo	sa	môžete	pridať	
do	skupiny	na	WhatsApp	 	a	každé	ráno	vám	+421	944	367	336
príde	modlitba.

● Záverom	 duchovných	 cvičení	 je	 slávnostné	 zasvätenie	 sa	
Panne	Márii.		

V prıṕade, ak máte otázky, môžete nám pıśať na: 

gospa3@gmail.com	
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Milí priatelia, 

kráčajme spolu s  Kráľovnou pokoja 40-

tym rokom jej zjavení v Medžugorí. 

Každý deň vám ponúkame vypočuť si 

krátku audio nahrávku (približne 2 minút) s 

posolstvom Panny Márie a krátkou 

modlitbou.

Môžete sa pridať do skupiny 40-ty rok s 

Pannou Máriou na Whats Appe kliknutím na 

link: 
https://chat.whatsapp.com/JR8RlM

qInaaCgsMsbqDtFq,

a každé ráno vám príde nahrávka.

Úvodná zvuková nahrávka a ďalšie 

informácie si môžete vypočuť na tomto 

odkaze:
https://svetlomariino.sk/2020/07/

40-ty-rok-s-pannou-mariou/

Svetlo Máriino

40-ty rok s Pannou Máriou
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SPOLOČENSTVO SVETLO 

MÁRIINO – súkromné združenie 

veriacich. Členovia chcú 

nasledovaním života Panny Márie 

prinášať Svetlo – Ježiša súčasnému 

svetu, modliť sa a obetovať za 

uskutočnenie Božích plánov spásy 

skrze Pannu Máriu v tejto dobe. 

Viac informácií: 

www.svetlomariino.sk

MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVÁ – 

zvyčajne sa stretávajú raz týždenne 

na modlitbe ruženca na úmysly 

Panny Márie, za potreby blížnych, 

rozjímajú nad Božím slovom, 

zasväcujú  sa Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie.

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. 

Prinášať Ježiša – svetlo Máriino

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.
Kontaktujte nás na adrese: gospa3@gmail.com

Ak máte záujem finančne podporiť
činnosť spoločenstva 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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