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„Drahé deti,  prinášam vám malého Ježiša, 

ktorý vám prináša pokoj. On je minulosť, 

prítomnosť a budúcnosť vášho života. Deti 

moje, nedovoľte, aby vyhasla vaša viera

a nádej v lepšiu budúcnosť, pretože vy ste

vyvolení, aby ste pri každej príležitosti

boli svedkami nádeje. Preto som tu

s Ježišom, aby vás požehnal svojím pokojom. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

25. decembra 2020



Byť svedkami nádeje
V novembrovom posolstve nám Panna Mária 

povedala: „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.“ Starec Šimon, ako čítame
v Lukášovom evanjeliu, bol na sklonku svojho života 
osvietený a naplnený nádejou držiac v náručí dieťa 
Ježiša (porov. Lk 2, 25-35). 

Páter

Ljubo Kurtovič,

OFM
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Úvahy pre modlitbové skupiny

On, zaťažený starobou, neupadá do zúfalstva a beznádeje, ale vedený 
Duchom Svätým prichádza do chrámu. Bolo mu darované v Ježišovi spoznať 
spásu, nielen svoju osobnú, ale celého Izraelského národa. 

Panna Mária, naša nebeská Matka, počas všetkých rokov svojich 
príchodov a zjavení chce v nás prebudiť nie falošnú nádej, ale vieru v Božie 
prisľúbenia, ktoré sama zakúsila vo svojom živote. 

Preto nám i v mnohých svojich posolstvách hovorí: „S vami som i učím vás, 
deti moje: v Bohu je pokoj a vaša nádej... Vy sa klaňajte a nech vaša nádej bude 
nádejou pre tie srdcia, ktoré nemajú Ježiša... Nech nádej preteká vašimi 
srdcami ako rieka milosti... Modlite sa, aby vám Boh dal silu, aby vo vašich 
srdciach i životoch vždy vládla nádej a hrdosť na to, že ste Božie deti a 
nositelia jeho nádeje tomuto svetu, ktorý je bez radosti v srdci a bez 
budúcnosti, pretože nemá otvorené srdce pre Boha, ktorý je vašou spásou.“

Žiaľ, mnohí ľudia dnes žijú z falošných ľudských sľubov a falošnej nádeje, 
ktorá sa zakladá na ľudskej múdrosti a moci. Ako vidíme všetka veda, 
technológie, medicína a poznanie nemôžu zastaviť tento neviditeľný vírus, 
ktorý zastavil všetky naše plány a projekty. Tento vírus do mnohých sŕdc 
zasial strach a mnohí cítia akoby nemali oporu, na ktorú sa môžu spoľahnúť. 

Ale kresťanská nádej sa nebojí pozemských ťažkostí ani neverí v pozemské 
dobrá, spolieha sa na Boha, znásobuje silu, poskytuje človeku duchovnú 
istotu. Ak chceme byť Boží, veriť jeho prisľúbeniam, potom musíme byť 
pripravení na skúšky. Jediným veľkým pokušením svätcov bolo pokušenie 
proti nádeji a viere. Nádej a viera sú takmer úplne identické.

Životopisci hovoria ako sv. Terézia z Lisieuxu bola na smrteľnej posteli 
pokúšaná proti nádeji: „ Drahá moja, naozaj si myslíš, že po smrti niečo 
existuje?“

Aj svätý farár z Arsu ( Ján Mária Vianey), ktorý sa niekoľkokrát zbalil, aby 
utiekol z Arsu nie preto, že strácal vieru alebo lásku, ale preto, že nevidel 
žiadnu nádej. Všetci svätci si prešli týmto pokušením. 

V súčasnosti žijeme v spoločnosti, v ktorej sa pociťuje úbytok nádeje, v 
spoločnosti, v ktorej je mimoriadne prítomný pocit bezmocnosti i napriek 
vede a technológiám. Musíme sa učiť mať nádej. Existuje len jeden jediný 
prostriedok, ktorý posilní našu nádej a to je modlitba. Aj emeritný pápež 



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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Benedikt XVI. vo svojej encyklike Spe salvi ( V nádeji sme spasení) píše o 
tom, že prvým a základným miestom ako sa učiť mať nádej je modlitba.

Modlitba je tvrdá, bolestivá a ťažká práca, ale je to jediný spôsob ako od 
Boha prijať to, čo má v pláne s nami. Len v modlitbe sa naše srdce môže 
očistiť, rozšíriť a oslobodiť od sebeckých a prízemných túžob, aby sa na nás 
splnili Božie túžby. Boh nikdy nikoho nepodviedol ani neboli oklamaní tí, čo 
svoju nádej vložili do jeho srdca a rúk. 

Modlitba
Panna Mária, ty, ktorá si blahoslavená, pretože si verila 

a mala nádej, ty, ktorá nám i dnes prinášaš a daruješ 
dieťa Ježiša, ktorý jediný môže podarovať tomuto svetu 

i našim srdciam tak veľmi potrebný pokoj, oroduj za nás. 
Uč nás veriť, modliť sa a mať nádej. Ty, ktorá si mala nádej 
aj vtedy, keď ju všetci stratili. Ty, Matka, ktorej pod krížom 
na Kalvárii srdce prebodol meč bolesti, buď blízko pri tých, 

ktorí trpia, ktorí sú zasiahnutí chorobou alebo smrťou 
svojich blížnych. Prosím ťa za všetkých, ktorí sú zúfalí, ktorí 

stratili nádej, ktorí sú v nebezpečenstve spáchať 
samovraždu, ktorí si myslia, že niet žiadneho východiska 

zo stavu, v ktorom sa nachádzajú. 
Zvlášť ťa prosím za otcov a matky, ktorí sa pozerajú 

na utrpenie svojich detí. Odovzdávam ti všetky choré deti, 
vezmi ich do svojho náručia a prines ich k Ježišovi, aby sa 
ich dotkol svojou milosťou, ktorá jediná ma moc uzdraviť 
ich telá a srdcia. Vypros rodičom milosť, ktorá ich ešte viac 

očistí a privedie k obráteniu, aby mohli rásť na ceste svätosti, 
na ktorej nachádzame zmysel a cieľ života. Amen. 
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Mária nás volá: „Nedovoľte, aby vyhasla vaša 
viera a nádej v lepšiu budúcnosť, pretože vy ste 
vyvolení, aby ste pri každej príležitosti boli 
svedkami nádeje.“ „Vy ste moja nádej. Vy ste moja 
radosť.“ Povedala nám 1. januára 2010.

S Máriou
nádej nevyhasne

Terézia
Gažiová

Mária nás volá: „Nedovoľte, aby vyhasla vaša 
viera a nádej v lepšiu budúcnosť, pretože vy ste 
vyvolení, aby ste pri každej príležitosti boli 
svedkami nádeje.“ „Vy ste moja nádej. Vy ste moja 
radosť.“ Povedala nám 1. januára 2010.

S Máriou
nádej nevyhasne

Terézia
Gažiová



Kto vstúpil do Máriinej školy vie, že ona nás nenecháva bez pomoci 
dosiahnuť to, k čomu nás volá. Vizionári nám vydávajú svedectvo, že na 
Vianoce sa Panna Mária zjavuje s dieťaťom Ježišom v náručí. Slovami je ťažko 
opísať radosť, ktorá žiari z Máriinej tváre. Pozýva nás zahľadieť sa Ježišovi do 
očí. On je tu, Mária starostlivo preveruje, či sme mu naozaj všetko odovzdali. 
Pýta sa nás: „Je vaše srdce otvorené pre Ježiša? Odovzdali ste úplne svoj život 
do jeho rúk?“ A materinsky nám objasňuje,  čo sa deje potom: „S Ježišom sa 
vytráca všetok strach, utrpenie i bolesť, pretože vaše srdce prijíma jeho vôľu a 
všetko to, čo príde do vášho života. Ježiš vám dá vieru, aby ste všetko prijali a 
nič vás od neho nevzdiali, pretože on vás drží pevne za ruku a nedovolí, aby 
ste sa vzdialili a stratili v ťažkých chvíľach, pretože on sa stal Pánom vášho 
života.“ Povedala nám vo vianočnom posolstve 25. decembra 2020. 

Mária je matka nádeje, nestratila ju ani v tých najťažších chvíľach svojho 
života. Vždy znovu a znovu sa odovzdávala Bohu, do neho vkladala všetku 
svoju nádej. Stať sa Máriinou radosťou a nádejou je pozvanie stať sa jej 
podobný. Kto ju miluje, snaží sa ju nasledovať. Je prirodzené, že sa podobáme 
čoraz viac na toho, koho máme radi. 

Spomeňme si na chvíľu, keď sme spoznali pozvanie rásť s Pannou Máriou 
na ceste svätosti. Nech sa v nás obnoví sila povolania nechať sa ňou viesť.  

Priateľstvo s Máriou, úsilie žiť jej posolstvá nás privádza k tomu, že sa 
začneme správať ako ona. Budeme vkladať nádej do Ježiša ako ona. Iba v ňom 
je naša nádej. Jedného dňa sa nám môže stať, že nám ľudia povedia: „Podobáš 
sa na Pannu Máriu“. 

Tak ako o tom vydáva svedectvo vizionárka Mirjana Soldo, ked’ sa osobne 
stretla so sv. Jánom Pavlom II.: „Keď som sa pozrela do jeho očí, videla som v 
nich pohľad Panny Márie.

Mária nežiada od nás nemožné. Prinášať nádej môžeme vernosťou v 
prežívaní jej hlavných posolstiev, denným rozjímaním evanjelia, modlitbou 

Svetlo Máriino   Január 2021
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ruženca, prijímaním Eucharistie, častou svätou spoveďou, pôstom, 
dobrými skutkami, napodobňovaním čností Panny Márie. 

V posolstve z 2. apríla 2016 sa nám zdôveruje: „Drahé deti, nemajte 
zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej 
materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka 
utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť 
pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, ktorí trpia 
bolesťou. Poslal ma, aby som vám ich utíšila a priniesla nádej. Dôverujte v 
neho. Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti 
moje, treba ju rozptýliť modlitbou a láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, nebojí 
sa, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo a vidí môjho Syna. Ako svojich 
apoštolov vás pozývam, aby ste sa snažili byť príkladom milosrdnej lásky a 
nádeje. Vždy znovu sa modlite za čoraz viac lásky, pretože milosrdná láska 
prináša svetlo, ktoré rozháňa všetku tmu, prináša môjho Syna“. 

Modlitba: 

Mária, matka nádeje, k tebe sa utiekame.
Z  tvojho náručia chceme prijať našu jedinú nádej –

novonarodeného Ježiša. Pomôž nám uveriť, že v ňom
je naša minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Ty, ktorá si 

zotrvávala v nádeji aj v  ťažkých chvíľach až po tú najťažšiu 
pod krížom, vypros nám milosť podobať sa ti.

Sprevádzaj nás, pomáhaj nám byť tvojimi
vystretými rukami, svedkami nádeje v každej situácii

pre tých, ktorí ju stratili a zostali bez Vianoc a bez Ježiša. 
Amen.

Úvahy pre modlitbové skupiny
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Nádej

Posolstvá na tému

„V Bohu je pokoj a vaša .nádej
Preto sa priblížte Bohu a dajte ho
na prvé miesto vo svojom živote!“

25.1.2001

„Kto sa modlí a miluje, nebojí sa,
má  a milosrdnú lásku,nádej
vidí svetlo a vidí môjho Syna.“

2.4.2016

„Deti moje, modlite sa k Duchu Svätému,
aby vás on premenil a naplnil

svojou silou viery a , aby ste bolinádeje
silní  v tomto boji proti zlu.“

25.4.2015
10

„Drahé deti!
Vy ste moja .nádej
Vy ste moja radosť.“

1.1.2010
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Naše spoločné
modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu

02.01.2021.

12



13

Tento mesiac sa budeme modliť za všetkých
zúfalých, bez nádeje a za rodičov, ktorí

trpia kvôli chorobám svojich detí. 

Prvá sobota v mesiaci



A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, 
chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, 
žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, 
opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred 
hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto 
veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. (Gal 5, 19-21) Slavko

Barbarić,
OFM 
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O               PRÍPRAVE 

       NA SPOVEĎ



Kto sa chce vyspovedať, musí sa na spoveď pripraviť, a to sa inými slovami 
povie: SPYTOVAŤ SI SVEDOMIE. Spytovať svedomie sa môže rôznymi 
spôsobmi, ale cieľ je vždy rovnaký: pred Bohom a vo svetle Božej pravdy, 
podľa slov Ježiša Krista vidieť svoj život, svoje skutky a rozmýšľať o nich.

Užitočné je však zdôrazniť dve možnosti. Človek si môže spytovať svoje 
svedomie tak, že si spomína na to, čo urobil, a potom to povie. Avšak môže 
takisto skúmať svoj stav pred Bohom a sledovať, odkiaľ prichádza zlo. Možno 
to ľahšie pochopíme, ak si spomenieme na jednu námietku proti medicíne. 
Často sa hovorí, že školská medicína pozerá len na príznaky choroby a podáva 
lieky. No jestvujú aj iné smery, ako je napríklad homeopatický, ktoré 
nepozerajú toľko na príznaky ochorenia, ale viac hľadajú príčiny choroby v 
tele, z ktorých pochádzajú príznaky ochorenia. Napríklad niekto berie lieky 
na bolesti hlavy, ale tá bolesť hlavy môže mať rôzne príčiny, počnúc 
nervozitou atď.

Tak je to aj so spoveďou. Môžeme povedať, že sme sa zlostili, ale vždy treba 
vidieť, prečo sa zlostíme. Pretože sa nám nedarí v práci? Pretože sme sebeckí a 
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našli hriech, ale aby sme objavili lepšie podmienky pre kresťanský rast.

Príprava na spoveď sa robí podľa desatora Božích prikázaní. Tie nám 
pomôžu vytvoriť si správny vzťah k Bohu, k ľuďom, k veciam a k sebe samému.

Ježiš v prikázaní milovať Boha a blížneho dal zásadné meradlo na skúmanie 
vlastného stavu. Tie dve prikázania obsahujú v sebe celý zákon i prorokov. 
Tieto prikázania sú pre Ježiša jediným meradlom, podľa ktorého bude svojich 
spoznávať, odmeňovať, ale aj odvrhovať. Podľa týchto prikázaní môžeme 
najlepšie zistiť svoj stav, najľahšie vidieť svoje vlastné priestupky aj priestupky 
iných, ale aj najľahšie odkryť zmysel svojho kresťanského života a úsilia.
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Pochválený buď Ježiš Kristus! Volám sa Ljuba. Minulú zimu som 
navštívila Pannu Máriu v Medžugorí. Tam mi ponúkli, aby som sa 
hodinu modlila ruženec za pokoj vo svete a za uskutočnenie 
Máriiných plánov, a ja som súhlasila. Táto modlitba mi od začiatku 
začala prinášať pokoj do môjho srdca. Ale prešlo niekoľko mesiacov a 
modlitba ustúpila do úzadia. A postupne som sa prestala úplne 
modliť. Od tej doby som si začala všímať, že som roztržitá, 
podráždená, v rodine sa obnovili hádky a vzájomné obviňovanie. 
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Len jej dôveruj...

Svedectvo

NEPRETRŽITÁ MODLITBA

mir.com.hr/sk

RUŽENCA A PÔSTU
 ZA ÚMYSLY PANNY MÁRIE A JEJ PLÁNOV POKOJA

www.mir.com.hr

Svedectvo

https://www.mir.com.hr

https://www.mir.com.hr
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Natoľko som bola v tom ponorená, že som znovu bola sklamaná z modlitby aj z 
Boha. Ale raz, keď som sa sťažovala známej, ktorá mi ponúkla túto modlitbu za 
pokoj, spýtala sa ma, či sa stále modlím. Na čo som jej odpovedala, že nie, pretože 
nemám čas, teraz je leto a mám veľa povinností a aj tak sa dosť modlím. A povedala 
mi, aby som to skúsila a uvidím, že sa všetko zmení. A skúsila som to znova. 
Nemôžem vám opísať, aká som šťastná, že sa opäť modlím hodinu denne za 
Máriine plány. Je to neuveriteľný pocit ľahkosti, radosti, istoty v zajtrajšok. 
Problémy stále existujú, ale s Pannou Máriou veľmi rýchlo nájdem správne 
riešenie. Preto by som chcela poprosiť všetkých, ktorí túto modlitbu za pokoj ešte 
neskúsili, aby neotáľali a určite sa začali modliť, a vo vašom živote veľmi rýchlo 
nastanú radikálne, ale za to príjemné zmeny. Pamätajte, že naša Matka rýchlo beží 
každému na pomoc. Len jej dôveruj a urobí všetko pre to, aby jej deti boli šťastné.

Ljuba, Ukrajina

*   *   *
Na jar 2020 som sa začal modliť za pokoj vo svete a uskutočnenie 

plánov Panny Márie. Najprv sme boli dvaja a zapisovali sme sa na 
modlitbu vtedy, kedy nám to vyhovovalo a postupne sme sa zapisovali 
po jednej hodine za týždeň. Táto modlitba zmenila moje srdce. Začal 
som sa modliť hlbšie, začal som viac spoznávať lásku Panny Márie. 
Keď sa modlím za pokoj, pokoj prichádza do môjho srdca, napĺňa ho 
a ja som oveľa radostnejší. 

Teraz sme sa každé ráno začali modliť za pokoj – skupina piatich ľudí. 
Zapisujeme sa na určitú hodinu a vždy sa modlíme za plány Panny Márie a za 
pokoj na celom svete. A každý deň sa stáva pokojným, radostným, môj život sa 
premieňa a je plný Božej lásky. Cítim starostlivosť Panny Márie vo všetkých svojich 
aktivitách, vo všetkej svojej práci.

Ďakujem Panne Márii, že ma naučila modliť sa za pokoj a vniesla veľký pokoj aj 
do môjho srdca. Povzbudzujem všetkých, aby vytvorili malé skupiny a modlili sa 
za pokoj, lebo spoločná modlitba   je oveľa silnejšia a čo je najdôležitejšie, modlitba 
prináša pokoj každému z nás a všetci ho tak potrebujeme. Nech Pán žehná 
všetkých, ktorí sa modlia za plány Panny Márie a všetkých ľudí na celom svete.

Taras, Ukrajina

Svetlo Máriino   Január 2021

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 aj v novom roku k nepretržitej modlitbe 
a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja.

https://www.mir.com.hr
Pridajte sa k nám!
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"Modlite sa za svojich pastierov,

aby vás prostredníctvom vášho pôstu

a modlitby mohli v láske viesť."
                             (02.02.2013)

VYBERTE SI JEDEN DEŇ V MESIACI,

KEDY SA BUDETE POČAS ROKU 2021

MODLIŤ A POSTIŤ ZA KŇAZOV

A NOVÉ DUCHOVNÉ POVOLANIA

NA SLOVENSKU

NEPRETRŽITÁ
MODLITBA

A PÔST
ZA KNAZOV

ODM L ITÁ BTI AŽ  R A

T  E P

R Ô

P SE T

N

S požehnaním a pod záštitou

metropolitu o. arcibiskupa Jána Babjaka SJ

Oznamy
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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
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NEPRETRŽITÁ
MODLITBA

A PÔST
ZA KNAZOV

VYBERTE SI JEDEN DEŇ

V MESIACI,

KEDY SA BUDETE

POČAS JEDNÉHO ROKA

MODLIŤ A POSTIŤ

ZA KŇAZOV A NOVÉ

DUCHOVNÉ POVOLANIA

NA SLOVENSKU

   "Modlite sa za svojich pastierov,

aby vás prostredníctvom vášho pôstu

a modlitby mohli v láske viesť."
                             (02.02.2013)

ODM L ITÁT BI AŽ  R A

T  E P

R Ô

P SE T

N

www.zaknazov.sk
Viac informácií nájdete na našej stránke:

www.zaknazov.sk
Viac informácií nájdete na našej stránke:
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Pri príležitosti 40. výročia Medžugoria 1981 – 2021 nemecké 
medžugorské centrum organizuje online kongres na tému Medžugorie 
– model novej evanjelizácie pre svet, ktorý sa uskutoční 30. a 31. 
januára 2021. 

Program sa koná v Nemecku a Medžugorí. Časť denného 
programu, t. j. svedectvá, rozhovory, príhovory a hudba, sa koná vo 
svätyni Marien�ied v Nemecku a večerný modlitbový program sa 
vysiela z farského kostola sv. Jakuba v Medžugorí. Informačné centrum 
Mir Medžugorie bude tento program vysielať naživo vo viacerých 
jazykoch. 

Čoskoro zverejníme celý program kongresu ako aj linky a jazyky, v 
ktorých budete môcť sledovať tento kongres. Oslávme spoločne 40 
rokov milostí! 

Medžugorie – model
novej evanjelizácie pre svet

Online kongres
30. a 31. januára 2021

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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