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„Drahé deti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. 

Modlite sa, deti moje, aby sa malý Ježiš narodil vo vašich 

srdciach. Otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý sa dáva každému 

z vás. Boh ma poslal, aby som bola radosťou a nádejou v tomto 

čase. A ja vám hovorím: bez malého Ježiša nemáte nežnosť, ani 

pocit neba, ktorý je ukrytý v novorodeniatku. Preto deti moje, 

pracujte na sebe. Čítaním Svätého písma odkryjete Ježišovo 

narodenie a radosť ako v prvých dňoch, ktoré Medžugorie 

darovalo ľudstvu. Dejiny sa stanú pravdou, ktorá sa aj dnes 

opakuje vo vás i okolo vás. Pracujte a budujte pokoj skrze 

sviatosť zmierenia. Zmierte sa s Bohom, deti moje, a uvidíte 

zázraky okolo vás. Ďakujem vám,

že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja,

25. novembra 2020
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Bez malého Ježiša nemáte
nežnosť ani pocit neba

S Ježišovým narodením, ako píšu evanjelisti, to bolo 
tak, že sa narodil v Betleheme, v Dávidovom meste, 
Márii a Jozefovi z Dávidovho rodu. Ježiš sa narodil 
konkrétne v našich dejinách, na konkrétnom mieste, 
z konkrétnej ženy, Jozefovej snúbenici. Kresťanstvo nie 
je mýtus, legenda, ani �lozo�a, ani nejaká teória. 
Kresťanstvo je historická osoba Ježiša Krista.

Boh sa narodil ako človek. Panna Mária ho túži 
vždy a znovu duchovným spôsobom porodiť v našich 
srdciach. 

Páter

Ljubo Kurtovič,

OFM
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Úvahy pre modlitbové skupiny



V novonarodenom Ježišovi odkrývame, ako hovorí Panna Mária, nežnosť a pocit 
neba. Aj na tejto našej ľudskej rovine vieme, že dieťa v rodine je radosť, bohatstvo 
ľudského spoločenstva. Novorodenec je odkázaný na pomoc druhým. Bez pomoci 
druhých by neprežilo. Dieťa má nárok na požiadavky, ktoré menia rytmus dňa a noci, 
oddychu i práce, spánku a bdenia. 

Aj Ježiš, Boh a človek, sa chcel narodiť a byť v určitej etape svojho pozemského života 
malým dieťaťom. Chcel byť odkázaný na druhých, závislý od veľkých. Boh, ktorý je 
všemohúci a večný, veľký a vševediaci sa stal v Ježišovi malý a slabý. A my sa niekedy 
odvážime namietať proti Bohu, o ktorom sme presvedčení, že je dobrý a všemohúci, t. j. 
že všetko môže, že dopustil, aby sa nám stalo nejaké nešťastie, že nezabránil zlu, že 
dopúšťa ťažkosti.  Svojím spôsobom si predstavujeme Božiu všemohúcnosť a chceme, 
aby pôsobila podľa našich túžob a očakávaní. Ale Boh nám na Vianoce ukázal, že je 
všemohúci, aj keď je malý a slabý, úplne bezmocný. 

Je bezmocný pred tajomstvom ľudskej slobody a zloby, pred tajomstvom tvojho 
srdca, pretože nechce doň vojsť nasilu. A na Vianoce k nám Boh skrze Mária prehovára: 
Božia láska koná. Boh túži byť prijatý a pohostený v tvojom srdci, aby ťa mohol 
obohatiť. Verí, že Boh je dobrý, aj keď sa neodkrýva ako všemohúci v službe 
odstraňovania krížov a životných utrpení. 

Potrebujeme jednoduchosť, pokoru a čisté srdce, aby sme rozpoznali Božiu 
všemohúcnosť v bezbrannom malom dieťati. Ježiš nám často hovorieva: „Ak nebudete 
ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva!“ Tiež nám odkryl, že sme milované 
Božie deti nebeského Otca. Byť ako dieťa, cítiť istotu Otcovej ruky, byť si istý ochranou 
Otca, ničoho sa nebáť – to sú skúsenosti detských pocitov tých, ktorí veria svojmu 
Otcovi.   

Modlitba: Pane Ježišu, ty si povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z 
týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili!“, alebo čokoľvek ste 
neurobili, mne ste neurobili. Ty si sa stotožnil s tými najmenšími. Odpusť mi 
všetku moju sebeckosť a tvrdosť srdca. Odpusť mi, Ježišu, ak aj dnes musíš 
hľadať milosrdné srdce, aby ti niekto pomohol v bolesti a ťažkosti. Odpusť 
mi, Ježišu, v mene všetkých chudobných tohto sveta, ktorým nemôžem 
pomôcť.  Odpusť mi, Ježišu, že nie som chudobný, aby som mohol byť 
slobodný, čistý a schopný spoznať ťa, vidieť ťa, stretnúť ťa. Odpusť mi, keď sa 
dostatočne neteším tvojej návšteve v bratovi, v blížnom, v maličkých, pretože 
prichádzaš aj v tých najmenších alebo by si chcel v nich prísť ku mne. Ježišu, 
vitaj na tomto svete. Vďaka ti, že ostávaš medzi nami. Pomôž nám, aby sme ťa 
prijali a pohostili ťa, aby sme mohli byť obohatení tvojou malosťou a 
milosťou. Amen.
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Slovami je ťažko opísať krásu stretnutí 
s nebeskou Matkou – svedčia vizionári.

Zvlášť v období adventu vidno na jej tvári 
výnimočnú radosť a lásku, s ktorou sa modlí 

za nás a nesie nás všetkých vo svojom srdci. 
Volá nás drahými deťmi. Pozvaní sme 

podobať sa na mamu – s radosťou prinášať 
blížnym Ježiša, vytvoriť vo svojom srdci 

i okolo seba čas lásky, tepla a radosti ako ona. 
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Terézia
Gažiová

Ra�sť a nádej
v tomto čase

Od nás záleží, aký bude tento adventný čas. Advent je druhé tajomstvo 
radostného ruženca. Mária nás volá k slúženiu, stretať blížnych s radosťou. V 
jednom z posolstiev povedala: „V tomto svätom čase radostného očakávania 
Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány. Deti moje, 
buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší 
urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami a takto s 
otvoreným srdcom privítate narodenie môjho Syna v celej jeho veľkodušnej 
láske.“

Medžugorie môžeme tiež nazvať druhým tajomstvom radostného 
ruženca. Kto tu stretol Máriu v modlitbe, stala sa pre neho príčinou radosti a 
nádeje. 



Ona nám pomáha otvoriť srdce Ježišovi, opakuje nám, že srdce sa otvára 
modlitbou, čítaním Svätého písma, pôstom, svätou spoveďou, dobrými 
skutkami, vďačnosťou.

Medžugorie je i Betlehem. Tu sa rodí nový život s Ježišom.

Rozjímaním Božieho slova sa v našich srdciach a rodinách rodí Ježiš.

Kto nás môže lepšie naučiť rozjímať slovo, ak nie Mária? V nej sa stalo slovo 
životom. A to je najväčšia príčina našej radosti. Radosťou sa zachvelo 
Alžbetino lono. Radosťou sa zachveli milióny sŕdc, ktoré prostredníctvom 
príchodov Panny Márie pociťujú Božiu lásku. A vďaka tomu sa začína 
radostné vydávanie svedectva života s Ježišom.

Zjavenia Panny Márie v Medžugorí sa začali počas komunizmu, keď sa 
násilne hovorilo, že Boh neexistuje. Jedno z prvých posolstiev Kráľovnej 
pokoja bolo: „Prišla som vám povedať, že Boh existuje“. Túto radostnú 
správu rozniesli pútnici po celom svete. Takto sa v nich a okolo nich opakujú 
dejiny znovuzrodenia. 

Koľko útechy, radosti priniesli zjavenia Panny Márie celému svetu. 
Spomínam si na jednu pútničku z Rakúska, ktorá vystúpila z Cirkvi, žila v 
ťažkých smrteľných hriechoch. Pracovala u jednej liečiteľky – ezoteričky, 
zarábala veľké peniaze. Jedného dňa tam prišla pracovať jedna pani z 
Chorvátska ako upratovačka. Táto jednoduchá žena, jej raz na chodbe 
povedala, že sa práve vrátila z Medžugoria a zjavuje sa tam Panna Mária. Táto 
správa ju tak mocne zasiahla a ona v tej chvíli pochopila: „Toto je pravda, Boh 
exituje a ja budem zatratená.“ Hneď za pár dní vycestovala do Medžugoria. 
Prežila hlboký dotyk stretnutia s Božou láskou, obrátenie, vrátila sa do 
Cirkvi, zosobášila sa cirkevne. Až do svojej smrti žila kajúci život v 
radostnom vydávaní svedectva o Bohu a jeho láske. V jej živote sa odohral 
Ain Karem (stretnutie Márie a Alžbety) i Betlehem.
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Mária nás volá: „Pracujte a budujte pokoj skrze sviatosť zmierenia. 
Zmierte sa s Bohom, deti moje, a uvidíte zázraky okolo vás“. Ježišov pokoj sa 
dotýka sŕdc a premieňa. Nikto nám nemôže dať pravý pokoj iba on – Kráľ 
pokoja v sviatosti zmierenia. Mária nás vedie k nemu a chce nám ho i tieto 
Vianoce darovať.

Ona nechce od nás nemožné. Ona je tu, aby nám pomohla. Ponúka sa nám. 
Povedala: „Pozývam vás, aby ste svoje srdcia pripravili na tieto dni, keď vás 
Pán chce zvlášť očistiť od všetkých hriechov minulosti, to nemôžete sami, 
preto som tu ja, aby som vám pomohla“. 

Prosme Máriu, aby nám pomohla uvidieť svoje hriechy, slabosti, 
ohraničenia, nazvať ich správnym menom a odovzdať ich Ježišovi. Vtedy 
budeme svedkami mnohých zázrakov okolo nás.

Modlitba:

Nebeský Otče, ďakujem ti za to, že ešte stále posielaš na zem 
Máriu – príčinu našej radosti a nádeje. Matka naša, opakuješ 
nám: :Toto je čas tepla, modlitby, radosti“. Napriek všetkému, 
čo sa deje vo svete oznamuješ nám, že budú skutočné Vianoce. 
Pomôž nám otvoriť srdce pre Ježiša, tak ako to vieš iba ty. 
Zaodej nás svojou pokorou. Uč nás rozjímať, zachovávať i žiť 
Ježišove slová a šíriť jeho radostnú zvesť slúžením. Pomáhaj 
nám budovať pokoj v sviatosti zmierenia a vrátiť sa celým 
srdcom k Bohu. Amen. 

Svetlo Máriino   December 2020
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Posolstvá na tému
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Malý Ježiš
Nech malý Ježiš zavládne vo vašich srdciach a len potom 

budete šťastní, keď Ježiš bude vaším priateľom. 25.11.1993

Modlite sa zvlášť v tomto čase, aby sa vo vašich srdciach 
narodil malý Ježiš, tvorca pokoja. 25.11.1999

Otvorte svoje srdce, milé deti, vo svätej spovedi Bohu a 
pripravte si dušu, aby sa mohol vo vašom srdci znovu narodiť 

malý Ježiš. 25.11.2002

Bez pokoja nemôžete prežívať narodenie malého Ježiša 
ani dnes ani vo svojom každodennom živote. 25.12.1990
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Tento mesiac sa budeme modliť
za nenarodené deti

Naše spoločné modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu 05.12.2020.

Prvá sobota v mesiaci



Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme 
všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v 
závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, 
pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu 
núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici 
Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie 
hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. V boji 
proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. A zabudli ste na 
povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj, 
nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. 
Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho 
prijíma za syna.“ (Heb 12, 1-6)

Slavko
Barbarić,

OFM 
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O POKÁNÍ



To, čo kňaz po spovedi káže urobiť alebo pomodliť sa, voláme pokánie.
Keď istá dospelá osoba, ktorá sa povzbudená medžugorskými udalosťami 

obrátila a pripravila k sviatostiam, došla na spoveď a kňaz jej povedal, čo sa 
má pomodliť za pokánie, začudovala sa a vážnym hlasom sa spýtala: 
„Pokánie!? Či ste mi nevysvetlili, že radosť je modliť sa a byť pozvaný k 
modlitbe a že najväčšou radosťou je, keď môžeme povedať odpusť a odpustí 
sa nám?! Preto sa rád pomodlím. To pre mňa nie je pokánie.“

Iný človek, ktorý zatúžil vyspovedať sa a po mnohých rokoch sa aj 
vyspovedal, na konci sa pozorne spýtal: „Prosím vás, dôstojný otče, čo mám 
za pokutu?“ Kňaz odvetil: „Nijakú pokutu. Ale ako znak dobrej vôle a 
prísľubu, aby ste sám seba viac neničili, pomodlite sa...“ 

To, čo sa nazýva pokánie (zadosťučinenie), netreba nikdy chápať ako trest, 
alebo pozbavenie práva na niečo alebo ako obmedzovanie v niečom. Pokánie 
je radostnou súčasťou spovede, keď môžem tomu, ktorý ma pozval, aby som 
znovu prišiel k jeho stolu, ako znak svojej radosti konkrétnym činom prejaviť 
svoju pripravenosť. Obrátenie je radostný čin oslobodenia od utrpenia a rán, 
a pokánie je len znakom tohto činu. Je znakom toho, že nám Boh poskytuje 
ešte čas a možnosť, aby sme rozvíjali svoj život a dozrievali. Pokánie je istým 
spôsobom pokračovaním liečenia. To môže bolieť, ale vždy je lepšie liečiť sa 
ako stratiť všetku nádej. Správne chápať pokánie znamená byť pripravený na 
stály boj proti tomu v čom hrešíme, poškodzujeme seba aj iných, a aj Boha. 

Napríklad čo môže byť pokánie pre človeka, ktorý pije a narúša pokoj v 
sebe, v rodine alebo spoločenstve? Mohol by modlitbou každý deň hľadať 
silu, aby premohol nástrahy pitia, kým nebude úplne uzdravený... Kto 
nadáva, alebo sa neustále zlostí na iného, jeho pokáním by malo byť: 
každodenná starostlivosť o dušu, kým nezmení svoj stav... 

Tam, kde sa pokánie chápe nesprávne, možno sa už stalo to, čo by sa nikdy 
nemalo stať: že sa nie príliš vážne chápe hriech, rany i uzdravenie. Z toho 
niekedy vzniká dojem, že po spovedi sa v človeku naozaj nič nedeje. S 
prijatou milosťou treba spolupracovať. Ak sa nespolupracuje, potom je 
všetko bez úžitku, tak ako nemá zmysel zasiať aj najlepšie semeno do 
neobrobenej alebo kamenistej pôdy. Pokánie je preto vnútorný stav: chrániť 
milosť uzdravenia a pracovať na uzdravení. Pochopiť, že sa vyplatí byť 
zdravým, to znamená byť schopný milovať, odpúšťať, byť milosrdný. Pre také 
uzdravenie nám nebude ťažko užívať lieky. A ak je to potrebné, aj po celý svoj 
život.
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Nech je pochválený Ježiš Kristus! Chcem sa s vami podeliť 
o skúsenosť života s našou nebeskou Matkou Máriou. V mojom 
duchovnom živote bol môj vzťah k Márii skôr chladný. 
Áno, modlila som sa sv. ruženec, ale bolo to skôr akousi 
povrchnou formulkou, než modlitbou. Nehľadiac na to, že som 
niekoľko rokov žila v spoločenstve.

Všetko sa však zmenilo po mojich dvoch posledných púťach 
do Medžugoria. Mení sa to pomaličky aj teraz, každý deň. Medžugorie 
je prekvapujúce a mimoriadne miesto a vždy sa o tom viac presviedčam.

Počas obdobia, keď som tam bola, nezažívala som žiadne napätie ani 
nejaké prekvapivé emócie. Všetko tam prebiehalo ticho, pokojne, no niekedy 
prišli aj ťažkosti, pretože Mária a Duch Svätý mi ukazovali, čo v mojom 
vnútri nie je v poriadku.

14

Život s Máriou

Svedectvo
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Navonok bolo všetko ako obyčajne: písala som ikonu Panny Márie 
pre spoločenstvo Svetlo Máriino, modlila som sa, chodila na sv. omšu a 
adoráciu. Všetko to bolo zároveň preniknuté teplom a svetlom Máriinej 
prítomnosti. Uvedomovala som si, že ja som vlastne v jej škole, v škole Panny 
Márie. A mne s mojimi slabosťami, strachmi, nemohúcnosťou, ako hovorila 
matka Tereza, neostávalo nič iné, len naširoko  otvárať „oči“ srdca a počúvať. 
Ostatné robila ona. 

V tomto zložitom období, keď sa mi zdalo, že sa Boh skrýva, prišla Mária. 
Samotná púť do Medžugoria bola nečakaná, bol to dar z neba. Mária, ako 
svetlo mesiaca prichádza, keď zachádza slnko. Ona, Mama ticha a pokoja. 
Ona nám vždy pomáha, keď nám pokušenia zakrývajú Boha svojimi 
mrakmi. Mária to robí tak, aby sme si to nevšimli. Skrýva seba a ukazuje nám 
Ježiša. Jej útecha je ako láskavý dotyk ruky. Ona rozširuje srdce, aby v ňom 
urobila miesto a všetky urážky odchádzajú, neprekážajú tam tak, ako 
predtým. Vždy ma to udivuje. Ona dáva prekvapujúce vnútorné svetlo, ktoré 
nikto nemôže zobrať a pomáha rozlíšiť tmu. Keď som sa jej odovzdávala 
každý deň, aj keď bolo ťažko a nechápala som, kam idem, v srdci som mala 
dôveru a nádej, že som upevnená a chránená z hora. Takto sa možno 
po tomto lane spustiť do priepasti. Spúšťať sa, aby sme pochopili iných 
a vnášali svetlo. Byť liekom na zlo v tomto svete. 

Teraz už nemôžem povedať to, čo predtým, že: „Ja sa modlím“, ale len: 
„Ježiš sa modlí vo mne so mnou, Mária sa modlí vo mne a so mnou.“ Hlavné 
je veriť v lásku Ježiša a Márie viac, než vo svoje slabosti. 

Veľmi sa mi páči jedna situácia zo života matky Terezy. Jeden novinár raz 
povedal matke Tereze z Kalkaty: „Matka Tereza, už ste stará, dali ste celý 
svoj život chudobným, biednym, ale svet sa nezmenil. Tým chcel povedať, 
že jej život a obeta boli zbytočné. A na to mu matka Tereza povedala: „Nikdy 
som nechcela zmeniť svet. Chcela som len byť kvapkou čistej vody, v ktorej 
sa odráža Božia láska.“ 

Často si spomínam na túto odpoveď matky Terezy. Byť kvapkou čistej 
vody, každý deň nanovo, spolu s mamou Máriou, ktorá každého vedie 
k spoločenstvu so Svätou Trojicou, aby sme boli s nimi v jednote. 

Kristína, Rusko
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33-dňova	príprava
k	zasväteniu	sa	Ježišovi

prostredníctvom
Panny	Márie

Drahí	priatelia,	8.	decembra	na	sviatok	Nepoškvrneného	počatia	Panny	Márie	slávnostne	ukončíme	33-dňovú	prípravu	k	zasväteniu	sa	Najsvätejšej	Trojici	skrze	Pannu	Máriu,	do	ktorej	sa	zapojilo	okolo	3	560	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	20.2.2021	a	končíme	25.3.2021	na	sviatok	Zvestovania	Pána.

	

Pozvite	svojich	priateľov	a	známych.	Viac	na:	www.svetlomariino.sk

Pozvite	svojich	priateľov	a	známych.	viac	info	na:

www.svetlomariino.sk

Oznamy
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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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