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„Drahé deti! Som s vami tak dlho,

pretože Boh je veľký vo svojej láske

i v mojej prítomnosti. Pozývam vás,

deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe.

Nech je mierou vášho života láska

a nezabudnite, deti moje, že modlitba

a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás. 

Všetko, čo konáte, nech bude na slávu Božiu,

a potom nebo naplní vaše srdce radosťou

a pocítite, že vás Boh miluje a mňa posiela,

 aby zachránil vás i zem, na ktorej žijete. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
        Posolstvo Panny Márie, 

Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2020



Modlitba a pôst
robia zázraky

V posolstve z minulého mesiaca ako aj v tomto nám 
Panna Mária opakuje: „Vráťte sa k Bohu a modlitbe“. 
Matka opakuje, pretože deti zabúdajú. Spomeňme si, 
že keď sme boli deti, koľkokrát nám mama opakovala 
tie isté veci. Nepočuli sme alebo sme nechceli počuť to, 
čo nám hovorí. V duchovnom zmysle sme všetci deti. 
Matka veľmi dobre vidí duchovný stav svojich detí, 
preto  vníma potrebu viackrát hovoriť a opakovať isté 
veci. To čo hovorí je veľmi jednoduché. Práve to, čo je 
jednoduché je zároveň aj najťažšie uviesť do života. 

Páter

Ljubo Kurtovič,

OFM
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Panna Mária hovorí to, čo už vieme a myslíme si, že to už viac 
nepotrebujeme počuť. Deťom sa môže zdať, že tie isté slová sú nudné, 
namáhavé a stále to isté. Ale neexistuje žiadna iná cesta ani iné prostriedky. 
Mama môže hovoriť, ale nemôže sa namiesto nás rozhodnúť  a namiesto nás 
žiť. Veľakrát nám hovorila: „Drahé deti, obnovte posolstvá, ktoré vám 
dávam“. Toľkokrát sme počuli jej pozvania k modlitbe a pôstu. 

„Deti moje, kto sa modlí nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí nebojí sa zla“ 
(25.1.2001). „Pozývam vás k modlitbe a pôstu na moje úmysly, pretože satan 
chce zničiť môj plán“ (25.8.2011). 

V dnešnom posolstve nám hovorí: „Modlitba a pôst robia zázraky vo vás i 
okolo vás“. To, čo nám Panna Mária hovorí ako Matka Cirkvi je už známe v 
dejinách a potvrdené učením a životom mnohých svätých. Sv. Peter 
Chryzológ, biskup, hovorí: „O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a 
milosrdenstvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo a pôst: tieto tri veci sú 
jedno a navzájom si dávajú život. Kto má z nich len jedno, alebo kto ich nemá 
súčasne, nemá nič“. 

Človek je pred Bohom najúprimnejší, keď sa cíti bezbranný, ponížený, 
zaťažený krížom a utrpením. Vtedy sú aj naše modlitby úprimnejšie, hlbšie a 
intenzívnejšie. Aj páter Slavko Barbarič, pravý žiak v škole Panny Márie nás 
učil: „Človek svoju slabosť ľahšie znáša, keď sa postí, pretože počas telesného 
pôstu je duša otvorenejšia na Boha. Bez pôstu je naša modlitba bez pravého 
základu“. 

Bohu nepatríme len dušou a srdcom, ale aj telom. Práve v pôste najviac 
pocítime Boha, povedal by som, aj fyzicky. 

Pôst je prostriedok a nie cieľ, tak isto aj modlitba. Pôst nepotrebuje Boh, ale 
my, aby sme dosiahli správny stav tela i duše. Pôst nemôže vyrobiť vieru, ale 
môže otvoriť srdce, aby prijalo ešte viac viery, aby Boh mohol vykonať svoje 
zázraky v nás i okolo nás. Viera prichádza z počúvania Božieho slova, ale pôst 
nás robí schopnejšími počuť Božie slovo a prijať ho s vážnosťou. 
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Keď učeníci nemohli vyhnať zlého z chlapca, pýtali sa Ježiša, prečo to 
nemohli urobiť. Ježiš im odpovedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba 
modlitbou a pôstom“ (Mk 9, 29). 

Majme odvahu znovu oživiť v sebe Pánove pozvania a slová, s vážnosťou 
ich vkladajme do života, aby sme aj sami zakúsili Božie zázraky vo svojom 
živote. 

Modlitba

Panna Mária, ďakujeme ti, že počas týchto rokov

máš stále s nami, so svojimi deťmi, materinskú

 trpezlivosť. Ďakujeme ti, že si neúnavná.

Odpusť nám našu hluchotu a slepotu srdca. 

Klop, klop na dvere nášho srdca, až kým nezapočujeme

 tvoje materinské pozvanie. Vypros nám milosť, ty, ktorá

 si plná milosti, aby sme mohli svoje srdce i ruky vložiť 

do tvojich rúk, aby si nás istými krokmi viedla k Ježišovi.

 Ty si kráčala a rástla na ceste viery. Ty si Matka viery, 

ty si blahoslavená, pretože si uverila. Vypros všetkým,

 ktorí sú v tme, ktorí sú stratení a ktorí hľadajú svetlo

a zmysel svojho života, aby ho skrze teba našli v Bohu,

 ktorý je naším jediným zmyslom a cieľom. 

Amen.



Boh ma posiela ,
aby vás zachránil
Mária je príčina našej radosti. Boh neobyčajným 

spôsobom prichádza prostredníctvom nej,
aby nás potešil. Toho sme svedkami už 40-ty rok

v Medžugorí. Kde Mária povedala: „Moja prítomnosť 
je dar od Boha pre vás všetkých a podnet na obrátenie; 
moja prítomnosť je znakom lásky tu, kým som s vami,

aby som vás chránila a viedla k večnosti;
najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám dala

je pozvanie k obráteniu.“ A tiež povedala: „Prišla som 
pozvať ľudstvo k obráteniu poslednýkrát.“

Terézia
Gažiová

7

Úvahy pre modlitbové skupiny



Najčastejšie volanie Panny Márie v Medžugorí je pozvanie k modlitbe a to 
je návrat k Bohu. Povedala: „Čítajte Sväté písmo, prežívajte ho a modlite sa, 
aby ste mohli pochopiť znamenia týchto časov. Toto sú osobitné časy! Som s 
vami preto, aby som vás priblížila k môjmu srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša.“ 

Medžugorie nazývajú Máriinou školou. Dva predmety sú v nej každý deň – 
Božie slovo a ruženec. Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal: „Ruženec je 
kontemplatívna a kristocentrická modlitba, ktorá je neoddeliteľná od 
rozjímania nad Svätým písmom. Je to prosebná modlitba kresťana na ceste 
viery, ktorý nasleduje Ježiša, ktorého predchádza Mária“. 

Začal sa mesiac október, mesiac venovaný zvlášť modlitbe ruženca.  
Veľkosť Boha v jeho láske i v Máriinej prítomnosti môžeme zakúsiť i cez 
modlitbu ruženca. Pripomeňme si niekoľko Máriiných posolstiev o ruženci: 
„Keď chcete, zoberte si ruženec; už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo 
svete i vo vašom živote; ruženec mám zvlášť rada; prostredníctvom ruženca 
mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť; deti moje, venujte mi ruženec, 
ruže, ktoré tak veľmi milujem; s ružencom zvíťazíte nad všetkými neduhmi, 
ktoré chce teraz satan vniesť do Katolíckej cirkvi; toto je čas vašej skúšky, s 
ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou; modlitba robí zázraky, keď 
ste unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel vášho života, vezmite si ruženec a 
modlite sa, až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vaším 
Spasiteľom.“ 

Obsahom Evanjelia i ruženca je láska. Je to oduševnenie Ježišovým 
príbehom lásky. Mária nám nehovorí nič nové. Povedala: „Ja nie som 
dôležitá vediem vás k môjmu Synovi. Toto sa odohráva aj modlitbou 
ruženca. 

Znovu nás pozýva postiť sa. Pôst znamená ešte viac lásky, obety pre Ježiša. 
Maličké utrpenie, zriekanie obetované s láskou má veľkú moc. Povedala: 
„Modlitbou a pôstom môžete zastaviť i vojny. Kto sa modlí, nebojí sa 
budúcnosti, kto sa postí nebojí sa zla“.
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I dnes nám odznieva Máriino volanie po láske. Učí nás láskou víťaziť aj nad 
tým, čo sa nám zdá ľudsky nemožné. 2. novembra 2015 nám tiež prezradila 
prečo je tu s nami tak dlho.

„Boh ma posiela, aby som vám pomohla a aby som vás priviedla do raja, 
ktorý je vaším cieľom. Nestrácajte nádej, nestrácajte silu. Vy to dokážete. 
Povzbudzujem a žehnám vás. Pretože všetko toto pozemské, ktoré mnohé 
moje deti , žiaľ, dávajú na prvé miesto, pominie a ostane iba láska i skutky 
lásky, ktoré otvoria bránu nebeského kráľovstva. Pri tej bráne vás budem 
čakať. Pri tej bráne chcem privítať a objať všetky svoje deti“.  

Ponáhľajme sa v láske, v konaní dobrých skutkov domov, k nej do neba.

Modlitba

Mária, ty nám neustále opakuješ Ježišovo prikázanie: 

„Milujte sa!“. Ty si žila na zemi a vieš, že to nie je vždy 

ľahké, ty nám rozumieš. S tebou prosíme za dar vytrvalosti

v modlitbe i pôste, aby sme mohli vidieť zázraky v nás

i okolo nás, o ktorých nám hovoríš. Matka, pomôž nám 

rásť v láske, upriamuj náš pohľad neustále na večnosť. 

Ukry nás pod svoj materinský plášť, chráň všetky svoje deti 

i zem, na ktorej žijeme. Amen.

Svetlo Máriino   Október 2020



 „Deti moje,  Boh je veľký a veľká je jeho 
láska ku každému stvoreniu.“ 25.10.1995

„Z hĺbky svojho srdca vás pozývam, 
buďte moji celým srdcom a potom uvidíte, 
že váš Boh je veľký, pretože vám dá hojnosť 
požehnania a pokoja.“ 28.2.2004

„V mojom príchode k vám, tu medzi 
vás, sa odráža Božia veľkosť a otvára sa 
cesta s Bohom k večnému šťastiu.“ 
2.8.2008

Posolstvá na tému
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Tento mesiac

sa budeme modliť

za všetkých,

ktorí trpia depresiami,

úzkosťami

a inými chorobami

Naše spoločné

modlitbové stretnutie

sa uskutoční

v sobotu 03.10.2020.

Prvá sobota v mesiaci



Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak 
sme aj  poznali  Kr ista podľa tela ,  teraz už 
nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým 
stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to 
všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so 
sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi 
Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich 
hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda 
Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal 
skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s 
Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil 
h r i e c h o m ,  a b y  s m e  s a  v  ň o m  s t a l i  B o ž o u 
spravodlivosťou. (2 Kor 5, 16-21)

Slavko
Barbarić,

OFM 
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Ľudské činitele pripravujú miesto na Božie účinkovanie. Preto je zvlášť 
dôležité zdôrazniť úlohu kňaza pri spovedi. Ľahko to môžeme porovnať s 
úlohou lekára pri liečbe chorého. Lekár musí dobre poznať choroby a 
pôvodcu chorôb, ale ešte väčšmi lieky a proces uzdravenia. Tak je to aj s 
kňazom. Musí mať hlbokú vieru, lásku a nádej, ale tiež hlboké skúsenosti s 
duchovným životom a so zákonmi rastu. Musí vedieť počúvať a rozumieť 
aj to, čo sa odohráva v duši kajúcnika. Len tak môže spovedník urobiť to 
ľudské, aby bolo všetko prichystané pre to božské.

V rozhovore kňaz usmerňuje k  dobrému,  upozorňuje na 
nebezpečenstvá, zasieva nové semeno Božieho slova do duše kajúcnika. 
Preto sa kňaz často nazýva dušpastier – ten, kto sa stará o dušu. On dušu 
pripravuje a v Božom mene odpúšťa hriechy a lieči rany.

Okrem znalostí o človeku všeobecne a poznania ľudskej duše a srdca, 
kňaz by mal poznať – pokiaľ je to možné – aj konkrétneho kajúcnika. To 
znamená, že ten sa má predstaviť, povedať, kto je a čo robí, z akých 
materiálno-sociálno-morálno-etických podmienok prichádza. Má 
stručne opísať aj vývoj svojho duchovného života. Je to dôležité, aby 
mohol dostať konkrétne rady a pokyny, ako má prekonať pokušenia, a 
zvlášť na čo má v pozitívnom zmysle dávať pozor. Preto je dobré, aby si 
kajúcnik zvolil podľa možnosti jedného kňaza za pravidelného 
spovedníka. A potom z času na čas, príležitostne nech si nájde iného 
kňaza. To je dôležité pre intenzívnejší duchovný život. Človek, ktorý 
nežije intenzívne po duchovnej stránke, iste bude najradšej neprestajne 
striedať spovedníkov, lebo sa chce predstaviť v takom svetle, aby uspokojil 
spovedníka. Možno sa bojí otázky, prečo sa nepolepšil od poslednej 
spovede. 

Inými slovami, spoveď je priateľské stretnutie človeka, ktorý hľadá 
milosť zmierenia, ktorý sa chce vnútorne uzdraviť po odpustení hriechov, 
s človekom, ktorý v Božom mene počúva a hovorí: Neboj sa! Odpúšťajú sa 
ti hriechy! Choď v pokoji a viac nehreš! Spovedník aj kajúcnik v 
spovednom stretnutí naozaj slávia Božie milosrdenstvo, Božiu lásku a 
odpustenie. Preto je spoveď v podstate oslavou a radostným stretnutím.
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V krátkosti sa predstavím. Žijem v sviatostnom manželstve už 36 rokov, 
spolu s manželom sme navštívili Medžugorie viac ako 20 krát. Je to náš druhý 
domov, vždy si v „Medžu“ veľmi oddýchneme a načerpáme. Za tie roky 
návštev školy Panny Márie sme sa mnohému „vyučili“ a uviedli do praxe. Ale 
samozrejme až do konca života sa máme čo učiť, meniť a naprávať. Som 
vďačná Pánu Bohu a Panne Márii za mnohé milosti a nezaslúžené dary, ktoré 
sme od nich dostali a za množstvo vypočutých modlitieb.

Uverila som v silu modlitby, modlitby ruženca, silu adorácie. Viem, že keď sa 
modlím za spásu duše človeka, túto modlitbu Boh vždy vypočuje. Je to jeho vôľa, aby 
duša človeka bola spasená, veď preto prišiel na tento svet. Chcem sa podeliť s vami 
príbehom z našej rodiny. Vždy som sa modlila za mojich blízkych príbuzných, ktorí 
ešte nespoznali Božiu lásku. V priebehu posledných 2 rokov zomreli 3 sestry – moja 
mama, moja krstná a birmovná mama. Moja ťažko chorá mama sa 3 roky pred 
odchodom do večnosti obrátila, spovedala sa, modlila sa a prijala pred smrťou sviatosť 
pomazania chorých. Za moju 82 ročnú krstnú mamu som sa modlila a veľmi som ju 
prosila, aby pristúpila k sviatosti zmierenia. Dlho nechcela.... Súhlasila 2 roky pred 14

Sila deviatich
prvých piatkov

Svedectvo



odchodom do večnosti,  vyspovedala sa po 70 rokoch. Ako dieťa bola na 1. sv. 
prijímaní, hneď si urobila 9 prvých piatkov ako jej to odporučil kňaz a odvtedy 
nepristupovala k sviatostiam. Umrela zaopatrená potrebnými sviatosťami.

Moja birmovná mama Janka tiež žila v sviatostnom manželstve, ale vieru 
nepraktizovala. Pred dvoma rokmi dostala ťažkú diagnózu, na moju prosbu po 47 
rokoch prijala sviatosť zmierenia a kňaz jej dal za pokánie urobiť si deväť prvých 
piatkov. Súhlasila, kňaz ju navštevoval doma v ťažkej chorobe a urobila si prvých deväť 
piatkov. Krátko nato náhle zomrela na inú diagnózu. Za týchto ľudí, mne srdcu tak 
blízkych, som sa modlila a  prosila o spásu ich duše. Som Bohu veľmi vďačná, že 
vypočul moje modlitby a že sú zachránení. Dlhé roky som sa modlila za svojho brata. 
Žije 30 rokov vo sviatostnom manželstve a má dve dospelé deti. Vieru nepraktizoval. 
Dalo by sa povedať, že veril tak trochu všetkému- budhizmu, hinduizmu, reiki, 
rozličným liečiteľom... kresťanstvo kritizoval, zosmiešňoval. Občas, keď sme začali 
komunikovať na tému kresťanstva celé to skončilo zle.

  Pred 5 rokmi som si povedala, že čokoľvek povie, nebudem nijako reagovať. 
Už nič nepoviem. Lepšie je hovoriť Bohu o hriešnikovi ako hriešnikovi o Bohu. 
Urobila som prvých deväť piatkov za obrátenie svojho brata a každý týždeň zvlášť na 
adorácii som prosila o spásu jeho duše. Na moje veľké prekvapenie sa ma vlani v 
septembri spýtal, či ideme do Medžugoria na púť, že aj on by tam išiel so svojou 
manželkou. Viem, že ho pozvala Panna Mária. Zúčastnili sme sa spoločne semináru 
pre manželské páry. Môj brat sa vyspovedal po 30 rokoch a jeho manželka po 25 
rokoch. V Medžugorí prestal fajčiť a doteraz nefajčí. Kúpil mi krásne srdce s 
vyobrazenou Pannou Máriou a postískal ma, poďakoval sa. Po dlhých rokoch sa 
dokážeme normálne spolu rozprávať. Po návrate z Medžugoria som ich navštívila a 
zaniesla som im knihy a opýtala som sa, či sa modlia ruženec. Švagriná odpovedala 
áno, musím. Ja som sa spýtala: Prečo musíš? Odpovedala, že kňaz jej dal za pokánie 
pomodliť sa 9 celých ružencov a urobiť si prvých deväť piatkov. Môj brat na to 
povedal, že aj on by si mal urobiť prvých deväť piatkov. Ja som mu odpovedala, že ja 
som ich už pred 5 rokmi za jeho obrátenie  urobila. Prekvapene sa na mňa pozrel a 
povedal: „A prečo mi to tak dlho trvalo?“ Ja som odpovedala, že neviem, len Pán Boh 
to vie, on vie, kedy je ten správny čas. Brat povedal, že aj on urobí deväť prvých 
piatkov – za srdcu blízkeho človeka. Tak sa vždy na prvé piatky stretneme v kostole. 
Teším sa z obrátenia môjho brata, švagrinej, viem, že je to silný duchovný boj. 
Modlím sa za nich, zasväcujem ich Panne Márii.

Stále dookola robím prvých deväť piatkov za spásu duší mojich príbuzných a 
vidím, že Pán Boh koná, vždy moju modlitbu vypočuje. Prvých deväť piatkov 
môžeme urobiť v zastúpení za hocikoho z našich blížnych, priateľov i nepriateľov, za 
všetkých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.

Pánu Bohu a Panne Márii patrí moja veľká vďaka!

                                                                                          S láskou Františka

Svetlo Máriino   Október 2020
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Oznamy

Drahí priatelia,

7. októbra na sviatok

Ružencovej

Panny Márie

slávnostne ukončíme

33 - dňovú prípravu

k zasväteniu sa Ježišovi

skrze Pannu Máriu,

do ktorej sa zapojilo

viac ako 6 500 ľudí

z 9 rôznych krajín sveta

(Slovensko, Česko, Rusko,

Ukrajina, Bielorusko,

Kazachstan, Lotyšsko, Litva a Moldavsko...).

 

Ďakujeme Pánovi za všetky zázraky a vyprosené

 milosti prostredníctvom Panny Márie.

Ďalšiu 33 - dňovú prípravu k zasväteniu 

začíname 5.11.2020 a končíme 8.12.2020

na sviatok Nepoškvrneného 

počatia Panny Márie.

 

Pozvite svojich priateľov, známych

a zaregistrujte sa  od 1.11.2020

na stránke: svetlomariino.sk



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

17

Oznamy

V	októbri	2020	slávime	6.	výročie	Nepretržitej	modlitby	

ruženca	a	pôstu	za	uskutočnenie	Máriiných	plánov	pokoja.	

Ďakujeme	Pánovi	za	všetkých,	ktorí	odpovedajú	na	Máriino	

volanie.

Ona	nás	aj	v	poslednom	posolstve	povzbudzuje:	„Modlitba	a	

pôst	konajú	zázraky	vo	vás	a	okolo	vás“.

Buďme	verní	a	vytrvalí	Máriini	apoštoli	a	naďalej	sa	

prihovárajme	modlitbou	ruženca

a	pôstom	za	jej	plány	pokoja.	

Pridajte	sa	k	nám	na:				www.mir.com.hr/sk

6. výročie

17

Oznamy







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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