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„Drahé deti! Toto je čas milosti.

Som s vami a znovu vás pozývam,

deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe,

kým sa vám modlitba nestane radosťou.

Deti moje, nebudete mať budúcnosť ani pokoj, 

až kým sa váš život nezačne osobným obráte-

ním a premenou k dobru. Zlo prestane a pokoj 

zavládne vo vašich srdciach a vo svete. Preto, 

deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. 

Som s vami a prihováram sa pred

mojím Synom Ježišom za každého z vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

        Posolstvo Panny Márie, 
Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2020



Modlitbou a obrátením
k budúcnosti a pokoju

Keby sme spravili prieskum o tom, čo je pre 
ľudí najdôležitejšie, určite by sme dostali 
rôzne odpovede. Často od ľudí môžeme 
počuť a možno aj sami to hovoríme: 
„Najdôležitejšie je zdravie, ostatné už nejak 
bude!“ Hovoríme to v situáciách, kedy  sme 
zvlášť vďační za zdravie. Pri inej príležitosti 
sú dôležité peniaze, kariéra, úspech, ...

Páter

Ljubo Kurtovič,

OFM
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A čo je naozaj najdôležitejšie? Najdôležitejšie by malo byť to, čo je spojené 
so skutočným zmyslom života a úplným šťastím. A tu sa ľudia často mýlia. 
Povrchné a dočasné hodnoty považujú vo svojom živote za najdôležitejšie a 
podstatné. Keď ich dosiahnu, zistia, že to nie je tak. Ak ich nedosiahnu, cítia 
sa sklamaní a niekedy ich ten smútok môže priviesť až na okraj 
nezmyselnosti. 

 „Len môj Syn vám môže darovať pravý pokoj a radosť“ – hovorí nám 
Panna Mária v jednom zo svojich posolstiev. Vo všeobecnom boji, ktorému 
čelí svet, nám Panna Mária hovorí a ukazuje cestu k budúcnosti a pokoju. 
Hovorí nám o skutočných a večných hodnotách, ku ktorým môžeme prísť 
len obrátením a modlitbou. Povzbudzuje nás, aby sme vzali do rúk i sŕdc 
prostriedky, s ktorými môžeme zvíťaziť nad zlom a dosiahnuť pokoj. 

 Svet sa nezmení, ak sa cez obrátenie, ktoré Boh daruje tým, ktorí po 
ňom túžia a hľadajú ho, nestane zmena v našich srdciach, mentalite. 

 Slová Panny Márie a jej pozvania sú plné nádeje a optimizmu, ak ich 
prijmeme a začneme ich žiť. 

 Okrem materiálnych vírusov, ktoré sú okom neviditeľné, mali by sme 
bojovať  aj proti duchovným vírusom, ktoré môžu byť nebezpečnejšie a 
rozšírenejšie než koronavírus. To sú vírusy sebestačnosti a pohodlnosti. A 
kresťania sú ešte k tomu hákliví na vírus vlažnosti, oportunizmu 
(prispôsobenie sa danej situácii) a falošnej nadšenosti po všemohúcnosti.

 Žijeme v čase, ktorý je zaťažený vírusmi, pocitom ťarchy a 
indisponovanosti, ale Boh je nad každou situáciou, on riadi dejiny, vesmír i 
náš nepatrný život. 

 Tento materiálny vírus nám pomohol uvidieť, že človek nie je 
všemohúci, ale zraniteľný a veľmi krehký. Len modlitbou, vierou a plný 
ducha môžeme prekonať každú bolestivú a ťažkú situáciu a zakúsiť víťazstvo 
nad zlom, dosiahnuť budúcnosť a pokoj, ktorý nám prisľubuje Panna Mária. 
Pokúsme sa a odvážme sa počúvnuť jej materinské slová.
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Modlitba

 Panna Mária, prvé slová, ktoré si počula od nebeského Otca 
ústami archanjela Gabriela boli: „Neboj sa, Mária!“ Po týchto 

slovách si ostala v tichu s otvoreným srdcom pre Pána. Pri obetovaní 
si počula prorocké slová starca Šimona: „...a tvoju dušu prebodne 

meč bolesti“. Všetko si to prežila, počula a zakúsila vo svojom živote. 
Na tejto zemi si si prešla všetkým, čím prechádzame aj my. Prežila si 

bolestivé a ťažké životné situácie. Nebola si ušetrená nijakého 
utrpenia, ktoré so sebou prináša život. A preto máš právo povedať 

nám a pozvať nás na cestu, ktorou si aj ty prešla, vediac, že Bohu nič 
nie je nemožné. Vďaka ti za tvoje slová povzbudenia a pozvania. 

Prinášam ti všetkých, ktorí prežívajú ťažké životné situácie, ktorí sú 
bez pokoja a v strachu. Nech pocítia tvoju materinskú blízkosť a 

plnosť milosti, ktorú nám Boh daruje skrze teba. Amen. 



Som s vami
Vizionári v Medžugorí vydávajú svedectvo, že 
kým je nebo nad ním otvorené, kým je nebeská 

Matka s nami neobyčajným spôsobom prostred-
níctvom svojich zjavení, je to čas veľkých milostí. 

Vždy je pre nich ťažko opísať lásku a radosť,
s akou Mária prichádza medzi nás.

Ťažké je opísať ľudskými slovami tú silu lásky, 
ktorou mení naše srdcia a robí nás svojimi 

apoštolmi lásky. Prebúdza nás k životu s Bohom, 
učí nás na Božiu lásku odpovedať láskou.

Terézia
Gažiová
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Mária nám opakuje: „Toto je čas milosti, využite ho, kým som s vami 
na vaše osobné obrátenie“. S Máriou je obrátenie oveľa ľahšia ako bez 
nej. Ona pozná Ježišov program obrátenia ako nikto z ľudí. Prijmime jej 
materinské rady, posolstvá.

Jej najčastejším posolstvom je pozvanie k modlitbe. Najväčšie, 
najkrajšie, najradostnejšie veci v našom živote sa odohrávajú na 
kolenách. Toľkokrát sme v Máriinej škole počuli: „Modlite sa dovtedy, 
kým sa vám modlitba nestane radosťou“. 

K tej skúsenosti vedie iba jedna cesta - modliť sa, modliť sa, modliť sa. 
„Modlitba je cesta k dokonalej láske“, povedala nám Panna Mária 
nedávno.

Často počujeme ľudí hovoriť nemám čas, nestíham sa modliť. A 
Mária hovorí – „problém nie je čas, problém je láska“. Ak sa chcete 
modliť lepšie, musíte sa modliť viac. Modliť sa viac je osobné 
rozhodnutie. Modliť sa lepšie je milosť daná tým, ktorí sa modlia viac. A 
to znamená jednoducho byť viac s Bohom, s Láskou. V modlitbe 
srdcom sa odohráva naša premena k dobru. 

Svet je plný nepokoja, chaosu, neistoty. Boh nám ponúka východisko 
i prostredníctvom Márie - keď sa začneme k dobru meniť my, potom sa 
začnú meniť i ľudia okolo nás.

„Najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám dala, je pozvanie k 
obráteniu.“ Pracovať na vlastnom obrátení je pozvanie prežívať príbeh 
svojho života originálnym spôsobom – v láske.

Svätí menia svet. Človek s pokojom a Božou láskou v srdci vie, že 
najmocnejší je na kolenách s Bohom,  so Všemohúcim. Keď sa Boh 
stane v našom srdci tou najväčšou láskou, ktorá prevyšuje všetky ľudské 
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lásky – zlo prestáva a pokoj zavládne vo svete. Toto je Máriin prísľub: 
„Ako jednotlivci, deti moje, nemôžete zastaviť zlo, ktoré chce zavládnuť 
vo svete a zničiť ho. Ale skrze Božiu vôľu môžete všetci spoločne v 
mojom Synovi všetko zmeniť a uzdraviť svet; nebojte sa, nie ste sami; ja 
som s vami a prihováram sa u môjho Syna Ježiša za vás.“ 

Mária prichádza, aby nám pomohla prejsť týmito ťažkými skúškami. 
Nech nás uisťuje jej milujúca prítomnosť v modlitbe, v spomienke na jej 
posolstvá. Ona je tu vždy, keď si na ňu spomenieme, aby nám pomohla, 
chránila nás a viedla. S ňou sme v bezpečí. Vrhnime sa do jej náručia a 
ukryme v jej Srdci celý rozbúrený svet.

Modlitba: 

Nebeský Otče, znovu ti ďakujeme za to, že dovoľuješ Márii 
opúšťať nebo a prichádzať medzi nás. Ona nám opakuje 
Ježišove slová: „Nebojte sa!“ Matka, ty nám dávaš recept 

proti strachu a neistote, keď hovoríš: „Kto sa modlí, nebojí 
sa budúcnosti, kto sa postí nebojí sa zla. Modlitbou a 
pôstom môžete zastaviť i vojny, i strach. Ešte raz vám 
opakujem: len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu 

zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti. Som s 
vami a učím vás, deti moje: v Bohu je pokoj a vaša nádej. 

Preto sa priblížte Bohu a dajte ho na prvé miesto vo svojom 
živote!“ Mária, pomôž nám žiť to, k čomu nás pozývaš. 

Amen.

Svetlo Máriino   September 2020



 „Ježišovi odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste 
v ňom boli pre druhých radosťou a príkladom 
svojho života.“  25.8.2016 

 „Bez Boha, deti moje, nemáte budúcnosť, 
nemáte nádej ani spásu, preto zanechajte zlo a 
vyberte si dobro.“ 25.7.2015 

 „Želám si, deti moje, aby sa každý z vás zaľúbil 
do večného života, ktorý je vaša budúcnosť a aby 
vám všetky pozemské veci pomáhali, aby ste sa 
priblížili Bohu Stvoriteľovi.“ 25.1.2009 

 „Môj Syn, váš brat, mojím prostredníctvom 
vás pozýva k obráteniu, pretože bez Boha nemáte 
budúcnosť ani večný život.“ 25.11.2017 

Posolstvá na tému
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Tento mesiac sa budeme modliť

za všetkých trpiacich v tomto čase

a za všetkých chorých

Naše spoločné

modlitbové stretnutie

sa uskutoční

v sobotu 05.09.2020.

Prvá sobota v mesiaci



A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. 
Mladší z nich povedal otcovi: ,Otec, daj mi časť 
majetku, ktorá mi patrí.’ A on im rozdelil majetok. O 
niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval 
do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým 
životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej 
krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a 
uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal 
na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa 
aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. 

Vstúpil teda do seba a povedal si: ,Koľko náden-
níkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem 
od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem 

SLAVKO
BARBARIĆ,

OFM 
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mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať 
sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.’ I 
vstal a šiel k svojmu otcovi. 

Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol 
k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: 
,Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa 
tvojím synom.’ Ale otec povedal svojim sluhom: ,Rýchlo prineste 
najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 
Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo 
tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.’ A začali 
hodovať. (Lk 15, 11-24)

Spoveď je pre mnohých len trápna chvíľa, v ktorej treba inému oznámiť svoje 
vlastné hriechy, priestupky a nedokonalosti, a čakať slová pokarhania, zákazov, 
vyhrážok a pokuty... Spoveď sa často obmedzí len na sebaobviňovanie pred 
neznámym kňazom, a ak kňaza poznáme, s hanbou povieme len niečo, a to 
najdôležitejšie vôbec nespomenieme, a takto sa „dobre prejde“. 

Zatiaľ čo spoveď je stále väčšmi v kríze aj u kňazov, aj u veriacich, súčasne 
čoraz naliehavejšie hľadáme ľudí, s ktorými sa môžeme rozprávať o svojom 
duševnom stave, problémoch, hriechoch i ranách, ktoré nám spôsobili iní. 
Jednotlivci a niekedy aj celé rodiny hľadajú psychoterapeutov a poradcov a od 
nich očakávajú pomoc v duchovnej oblasti. Keď nájdeme vhodného poradcu 
alebo psychoterapeuta, otvoríme si pred ním dušu aj srdce a človek dostáva od 
človeka potrebnú pomoc, aby sa vymanil zo svojich problémov. Ľudská 
skúsenosť potvrdzuje, že človek stále hľadal človeka a dôvernú chvíľu s ním, aby 
si vyliečil dušu a srdce. A čím je v živote človeka viac neporiadku, čím je viac rán 
a utrpenia, tým je mu potrebnejší iný človek, aby si ho vypočul a počúvajúc ho 
upokojil, potešil, pomohol mu.

V kresťanskej spovedi nachádzame práve ten hlboký a ľudský okamih: Človek 
– kňaz je k dispozícii inému človeku a v prísnej dôvernosti počúva jeho 
problémy a hriechy. Spoveď podľa Kristovej vôle presahuje rovinu ľudského 
stretnutia, privádza človeka k stretnutiu s Bohom, milosrdným Otcom, ktorý 
čaká, beží ho vziať do náručia, dáva nový odev a pozýva za spoločný stôl jednoty, 
za ktorým sa hoduje v radosti a pokoji. Preto je spoveď stretnutím ľudského s 
božským, prostredníctvom ľudského činiteľa, dôvery a rozhovoru.
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Pochválený buď, Ježiš a Mária! 
Volám sa Karina Budzáková, žijem v komunite Svetlo Máriino. Prišla 

som sem v novembri s úmyslom odovzdať a zasvätiť rok Panne Márii, 
nechať sa vzdelávať, formovať v jej škole. V skratke to znamená všetko – 
svoje úsilie, prácu, modlitby, starosti, radosti – obetovať Panne Márii na jej 
úmysly a plány pokoja s týmto svetom. Počas pandémie som bola nútená 
prísť späť na Slovensko, kvôli krízovej situácii v krajine. Avšak nestrácala 
som dôveru, že to bude iba na určitý čas. V srdci som cítila, že sa opäť 
vrátim „domov do Medžugoria“ a tak to aj bolo. 

Čas strávený doma bol pre mňa veľkou skúškou viery, služby a obety. Vnímala 
som, že Panna Mária ma pozýva byť príkladom a jej apoštolom lásky tam, kde 
som. Ľuďom okolo mňa ukazovať Božiu lásku svojím príkladom viery a skutkami 
lásky. Nie vždy to bolo ľahké. Ale snažila som sa na to všetko pozerať Božím 
pohľadom a samozrejme s humorom. Okoliu som vravela, že som prišla domov na 
„misie alebo Erazmus“ a, že po čase sa opäť vrátim späť do školy Panny Márie. Keď 14

Požehnanie

Svedectvo

matky



som sa vrátila, chvíľku mi trvalo, kým som sa opäť aklimatizovala do komunitného 
života. V jeden týždeň som začala počúvať prednášky o. Dominika 
Chmielewskieho na rôzne témy. Najviac ma zaujala téma Sila prekliatia a 
požehnania. Hovoril o tom, akú silu a moc majú slová matky a otca. Svojimi 
slovami môžu deti požehnať, ale aj prekliať. A keď som premýšľala nad svojou 
minulosťou a časom, ktorý som strávila doma, vybavili sa mi v mysli rôzne situácie 
a udalosti, kedy som si uvedomila, že moja mamka ma v hneve prekliala. V srdci 
som pocítila, že jej to musím povedať, aby sa mohla vyspovedať, odvolať to v 
modlitbe, poprosiť o odpustenie a požehnať ma. Avšak mala som predtým veľkú 
bázeň a trochu aj strach. Lebo mnohokrát nepočúvala, ak som jej chcela duchovne 
poradiť. Jej srdce nebolo otvorené pre slová, ktorá som jej chcela povedať. Tak som 
sa pomodlila za to, hlavne za ňu, aby mala otvorené srdce a odovzdala to Panne 
Márii, a potom som jej napísala.

 Najprv ma odmietla slovami: „To nič nie je, neber to tak vážne“, ale keď som jej 
poslala prednášku začala to brať vážne, keďže kňaz je pre ňu veľkou autoritou. Na 
druhý deň mi zavolala, že sa bola vyspovedať, odvolala to v svätej spovedi a s 
veľkou radosťou ma požehnala. Srdce mi naplnila obrovská radosť, dokonca aj v jej 
hlase bolo počuť, že je iná, že Pán očistil jej srdce. 
Momentálne sa mamka pripravuje na 
generálnu svätú spoveď, a keď spolu 
telefonujeme ukončí to tak, že ma vždy 
požehná s veľkou radosťou. 

Tak vás chcem povzbudiť, drahí 
priatelia, ak vidíš, že tvoj blížny pácha zlo a 
je v hriechu, neboj sa mu to s láskou 
povedať a napomenúť ho. Ak máš 
vedomosť, si zodpovedný voči tým, ktorý 
ju nemajú. Musíme si navzájom pomáhať. 
Sme bratia a sestry , ktorí kráčame spolu do 
neba. A verím tomu, že to prinesie ovocie 
aj v tvojom živote. ak budeš tomu veriť, 
lebo „Všetko je možné tomu, kto verí.“ 
(Mk 9,23). Ja som tomu uverila a teraz 
vám svedčím o tom, že „Veľké veci mi 
urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49)

Žehnám vás.
S láskou Karina.
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33-DŇOVA	PRÍPRAVA

K	ZASVÄTENIU	SA	JEŽIŠOVI

PROSTREDNÍCTVOM

PANNY	MÁRIE

začíname	4.septembra	2020

a	končíme	na	sviatok

Ružencovej	Panny	Márie

07.októbra	2020

viac	info	na:	www.svetlomariino.sk
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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

Začala sa 1. októbra 2014. Vďaka Pánovi a mnohým, ktorı ́
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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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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