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„Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami,

aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu.

Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, 

pretože vám opakujem, deti moje: modlitbou

a pôstom môžu byť aj vojny odvrátené.

Deti moje, verte, žite vo viere a s vierou tento

čas milosti. Moje Nepoškvrnené srdce nenecháva 

nikoho z vás v nepokoji, ak sa ku mne utieka. 

Prihováram sa za vás u Najvyššieho a prosím

za pokoj vo vašich srdciach a nádej pre budúcnosť.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

25. februára 2021



Pozvanie Panny Márie
k modlitbe a pôstu

V januárovom posolstve nás Panna Mária pozvala k 
modlitbe, pôstu a zriekaniu. V tomto posolstve opakuje 
svoje materinské pozvanie, ktoré je takmer identické. 
Určite je to niečo veľmi dôležité a potrebné, keď to Panna 
Mária opakuje z mesiaca na mesiac. Spomeňme si na svoje 
detstvo. Koľkokrát nám mama hovorila a opakovala 
jednu a tú istú vec. Neopakovala by, keby sme počúvli. 
Nebeská Matka nám chce len to najlepšie a hovorí nám to, 
čo je jednoduché a zároveň veľmi ťažké.

Páter

Ljubo Kurtovič,

OFM4
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Nikdy nebolo ľahké modliť sa a postiť sa, zvlášť dnes v tomto čase hojnosti a 
blahobytu. Modlitba a pôst sú prostriedky potvrdené vo Svätom písme, a ktoré 
nám Panna Mária roky odporúča a stavia na srdce, aby sme ich uviedli do 
životnej praxe. Pôst je veľmi dôležitá prax, ktorá sa netýka len tela a jedla, ale 
súvisí aj s naším duchom a našou duchovnosťou.

Spomeňme si, keď v Markovom evanjeliu učeníci nemohli vyhnať zlého 
ducha, z chlapca, ktorý bol posadnutý. Učeníci sa opýtali Ježiša: „Prečo sme ho 
nemohli vyhnať my?“ A Ježiš im odpovedá: „Tento druh nemožno vyhnať 
ničím, iba modlitbou a pôstom“ (Mk 9, 29).

Ježiš potvrdzuje, akú veľkú duchovnú silu má modlitba spojená s pôstom. Je 
to povzbudenie aj pre nás začať sa postiť, keď potrebujem vyriešiť ťažkosti vo 
svojom živote. Ak sa roky snažíš vyriešiť nejaký medziľudský vzťah, ktorý ťa 
zaťažuje a doteraz sa to nepodarilo, možno je čas začať sa postiť. 

Ak stojíme pred neprekonateľnou silou, ťažkosťami, ktoré nemôžeme vyriešiť 
vlastnými silami, potom je čas vytvoriť vo svojom živote priestor pre Boha. Pôst 
ma oslobodzuje aj odo mňa samého. V pôste je menej mňa a viac Boha. Pôst je 
konkrétny spôsob práce nad sebou. Zasahuje hlboko do našich potrieb, túžob a 
inštinktov. Našu prirodzenosť je potrebné orezávať ako orezávame rastliny, aby 
priniesli viac ovocia. Ak chceme aj my dať do poriadku svoj život, potom 
musíme na sebe pracovať, nechať sa orezávať. 

Nikto z nás nemá nedostatok, ale prebytok: toho, čo si o sebe myslí, čo do 
seba prijíma, o tom, kde stavia seba. Všetci máme tendenciu byť stredobodom 
sveta a myslieť si, že nám patrí viac pocty, viac jedla, lepší kus, že si zaslúžime viac 
ľudskej pozornosti než druhí dokážu dať. Prebytok je v našom živote častokrát 
väčší problém než nedostatok. 

Pôst nevymyslela Panna Mária v Medžugorí, ale existuje vo všetkých 
náboženstvách a aj v kresťanstve od samého počiatku. 

Pôst nám pomáha jasnejšie vidieť náš vzťah s Bohom a odkryť, čím som 
spútaný a nie je to Boh. Pôst môžeme spoznávať jedine vtedy, keď sa postíme. Na 
začiatku môžeme mať strach z hladu. Môžu sa ukázať ťažkosti, pocit slabosti, 
ktorý môžeme s láskou obetovať Pánovi. Keď sa pustím do pôstu, potom sa 
začnem stretať s tým, čo ma chce odvrátiť. Môžu sa prebudiť pokušenia zísť z 
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cesty, ktorá vedie k Bohu. Dôležité je vydržať a ostať verný vo svojom 
rozhodnutí ako to urobil Ježiš, keď bol na púšti. 

Nie sme ani odkázaní sami na seba. To nám hovorí Panna Mária slovami: 
„Moje Nepoškvrnené srdce nenecháva nikoho z vás v nepokoji, ak sa ku mne 
utieka.“

Modlitba:
Matka Božia i naša Matka, Panna Mária,

utiekame sa k tvojmu Nepoškvrnenému srdcu, ktoré nás
nikdy neopúšťa, ktoré bije pre nás a trpí s nami i za nás. 

Nikdy nebolo počuť, žeby si opustila niekoho, kto sa k tebe
utiekal. Svojím príhovorom, ktorý je pred Bohom tak mocný, 
pretože si plná milosti, vypros nám prebudenie ducha a srdca. 

Nech sa v nás prebudí túžba po Bohu, aby sme deň čo deň mohli 
rásť a napredovať na ceste milosti a slobody, pre ktorú nás Boh 
stvoril. Chceli by sme s tebou kráčať cestou viery, odovzdanosti
a zriekania sa od všetkého , čo nám prekáža na ceste k pokoju
a slobode. Vypros nám milosť úprimného rozhodnutia sa pre 
pôst a modlitbu, aby sme mohli zakúsiť to, čo nám jedine Boh 

môže a chce darovať. Tebe, Matka Mária, odovzdávame 
všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkom duchovnom stave, 

v zúfalstve a beznádeji. Prosím ťa za všetkých, ktorí nevidia 
zmysel svojho života a ktorí si myslia, že niet východiska. Nech 
ich blízkosť tvojho Nepoškvrneného srdca osvieti, aby sa v ich 

srdciach na ich ceste prebudila nádej a svetlo. Amen.



„Modlitbou a pôstom môžete odvrátiť 
aj vojny“, opakuje nám i dnes Kráľovná pokoja. 

Medžugorie je poznačené týmito dvoma 
neobyčajne jednoduchými a pritom tak mocnými 

prostriedkami schopnými zastaviť dokonca i 
vojny a prírodné katastrofy. Terézia

Gažiová

Buďte svedkami
nádeje



Často počujeme, ako nám zdôrazňuje silu pôstu, modlitby, zriekania:

„Len modlitbou a pôstom sa môže zastaviť vojna; kto sa modlí, nebojí sa 
budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla; ešte raz vám opakujem: len 
modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z 
budúcnosti; ozbrojte sa modlitbou a pôstom.“

Pôst, modlitba, zriekanie sú prostriedky, ktorými sa stávame citlivými na 
sväté veci a začíname sa nimi zaoberať. Sú to prostriedky, ktorými vytvoríme 
prostredie, v ktorom všetko prirodzene, akoby samo od seba, zaujme svoje 
správne miesto. Získavame vnímavosť na pôsobenie Ducha Svätého a zrazu 
sme vždy na správnom mieste v správnom čase.

Podobne ako čítame v evanjeliu pri obetovaní Pána v chráme o prorokyni 
Anne, ktorá pôstom a modlitbou slúžila v chráme. Práve v tú chvíľu, keď 
priniesli Ježiša do chrámu ocitla sa tam i ona. Pôstom, zriekaním zomiera v 
nás staré a rodí sa nové.

V jednom posolstve Panna Mária povedala: „Dnes vás pozývam, aby ste 
pôstom a modlitbou prerazili cestu, ktorou chce môj Syn vojsť do vašich 
sŕdc.“ Ježišovým príchodom sa začína znovuzrodenie. Mária nás volá postiť 
sa i niekoľko dní, napríklad urobiť si deviatnik pôstu, postiť sa niekoľko dní 
pred veľkými sviatkami ako prípravu k Vianociam, Veľkej noci. Pripraviť 
srdce, poupratovať ho, aby mal Pán kde prísť so svojou milosťou. 

Po niekoľkých dňoch pôstu a modlitby môžeme zakúsiť, že za nami zostala 
minulosť a začal sa nový život. Pôst a zriekanie neobyčajným spôsobom 
posilňujú našu vieru. Je to cesta k slobode nášho srdca. Ježiš po neúspešnej 
modlitbe učeníkov za oslobodenie posadnutého chlapca povedal:

„Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi 
odtiaľto ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“ „Tento druh sa nedá 
vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“

Mária nám hovorí: „Tak ako príroda, ktorá sa dáva, aj vy, deti moje, 
rozmýšľajte koľko ste prijali. Príroda je verná svojmu Stvoriteľovi a jeho 
zákonom. V tomto období sa schyľuje k prebúdzaniu a otváraniu sa pre nový 
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Sme toho svedkami. Naozaj je to možné! Toľkokrát sme to počuli z úst 
medžugorských pútnikov z celého sveta. Je to pravda. Pôst a modlitba nás 
menia na ľudí nádeje.

Vojna i mier sa začínajú v srdci človeka. Spomínam si na jedného mladého 
muža, vojaka, ktorý navštívil Medžugorie po návrate z obdobia krvavej vojny 
na Ukrajine, kde bol zajatý, mučený, i sám bol nútený používať zbrane. Pri 
svedectve jedného vizionára v Medžugorí  o pôste sa sklamaný spýtal: „Čo 
mi to pomôže jesť iba chlieb a piť vodu?“

Dostal jednoduchú odpoveď: „Pomôže ti to, lebo to povedala Kráľovná 
pokoja!“ V tej chvíli sa v jeho očiach zaiskrila nádej. 

Modlitba a pôst sú prostriedky, ktoré nám vlievajú nádej. Mária nám 
prisľúbila v jednom posolstve, že: „Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto 
sa postí, nebojí sa zla. 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!“

Toto víťazstvo sa odohráva nenápadne a súčasne veľmi intenzívne. 
Modlitba a pôst prerážajú Ježišovi cestu do nášho srdca, ľahšie sa rozlišuje 
jeho hlas. Stávame sa citlivejší na moment, kedy sa začína hriech a prijímame 
milosť vzoprieť sa mu. Pôst nám pomáha rozlišovať dôležité od 
nepodstatného, to, čo pochádza od neho a čo pochádza od zlého. Získavame 
i silu rozhodnúť sa pre jeho kráľovstvo.

Modlitba a pôst sú prostriedky, vďaka ktorým sa prehlbuje viera, posilňuje 
láska a nádej. Začíname žiť srdcom pre druhých, odpúšťať nepriateľovi, 
uzdravujú sa naše rany.

Zo skúsenosti vieme, že čím viac sa v niektorých veciach cvičíme, tým 
lepšie sa  nám v nich darí. Športovci sa pred dôležitým zápasom potrebujú 
skoncentrovať a zasvätiť čas špeciálnemu programu, aby sa odohralo 
víťazstvo. Tým špeciálnym časom v duchovnom živote je celkom určite 
obdobie veľkého pôstu. 

V Máriinej škole sa učíme rásť v pôste i modlitbe trpezlivo, krok za krokom, 
rozhodne, a nadovšetko s láskou. To nie je vždy ľahké. To znamená v hĺbke 
srdca sa zriekať postojov, správania, reakcií, ktoré nás vzďaľujú od Pána i od 
blížnych, stávať sa lepším človekom. Láskyplná Mária nás priťahuje svojim 
príkladom. Byť jej poslušným dieťaťom znamená podobať sa jej – prinášať 
nádej. 
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Svätý otec František nám vo svojom posolstve na tohtoročné pôstne 
obdobie povedal, že „nádej je ako „živá voda“, ktorá nám umožňuje 
pokračovať na našej ceste“.

V pôstnom období myslime viac na to, aby sme hovorili „slová 
povzbudenia, ktoré poskytnú útechu, dodajú silu, potešia, vzpružia“ (Fratelli 
tu�i, 223). Na sprostredkovanie nádeje niekedy stačí byť „láskavým 
človekom, ktorý odloží nabok svoje starosti a naliehavé potreby, aby venoval 
pozornosť, aby daroval úsmev, aby povedal slovo povzbudenia, vytvoril 
priestor na vypočutie uprostred toľkej ľahostajnosti“ (tamže, 224).

Panna Mária nás povzbudzuje: „Zvlášť sa, deti moje, modlite, pretože 
satan je silný a chce zničiť nádej vo vašich srdciach… Vy sa klaňajte a nech 
vaša nádej bude nádejou tým srdciam, ktoré nemajú Ježiša… Nech nádej 
prúdi z vašich sŕdc ako rieka milosti. Pozerám sa na vás a vo vašich srdciach 
vidím smrť bez nádeje, nepokoj a hlad.“

Prosme ju, aby nás počas tohto milostivého pôstneho obdobia učila 
prinášať nádej ako ona, verne a neúnavne v maličkých gestách láskavosti.

Modlitba:
Nebeský Otec, ďakujeme ti za to, že dovoľuješ

priniesť Márii i v tejto ťažkej dobe posolstvo nádeje,
keď nám hovorí: „Modlitbou a pôstom môžete odvrátiť
i vojny“. Mária, pomôž nám bdieť nad rastom v láske

a tak prinášať nádej vediac, že pred nami je nebo. 
Ukrývame sa v tvojom Nepoškvrnenom Srdci a vieme,

že s tebou sme v bezpečí. Premieňaj nás, urob nás 
podobnými tebe. Nech i naše srdce bije pre spásu všetkých 

tvojich detí. Pomôž nám prinášať nádej ako ty
aj v tých najťažších chvíľach života, keď zavládne

tma a neistota. Amen.



Modlitbou
Posolstvá na tému

„Len modlitbou
a pôstom sa môže
zastaviť vojna.“

25.4.1992
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„..Len modlitbou
a pôstom sa aj vojny

môžu zastaviť,
vojny vašej nevery

a strachu z budúcnosti.“ 
25.1.2001

„...Ozbrojte sa
modlitbou a pôstom,
aby ste si uvedomili,
ako vás Boh miluje

a uskutočňujte Božiu vôľu.“ 
25.10.2008

„Pôstom a modlitbou
dosvedčujte, že ste moji

a že prežívate moje posolstvá.“ 
25.4.1999

 a pôstom
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Naše spoločné

modlitbové stretnutie

sa uskutoční v sobotu

06.03.2021.

Tento mesiac

sa budeme modliť

za všetkých zotročených,

zúfalých, duchovne

a fyzicky zaťažených. 

Prvá sobota v mesiaci



V rozhovoroch o hriechu a uzdravení z hriechu 
skrze sviatosť zmierenia je dobré a užitočné 

spomenúť si na skutočnosť, o ktorej hovorí Panna 
Mária vo svojich posolstvách v Medžugorí. Panna 

Mária hovorí jednoducho, ale jasne: satan existuje, 
pôsobí, prináša nepokoj, podnecuje nenávisť

a spôsobuje zlo. Napomína nás, aby sme s ním 
nespolupracovali. Pozýva nás, aby sme sa

ho nebáli, aby sme sa modlili a milovali
a všetko sa obráti na dobré.

Slavko
Barbarić,

OFM 
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O pôsobení
satana
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Objavili sme v sebe zlo a svoje zlé návyky, ktoré nás navádzajú na hriech. Ale keď 
páchame zlo, nie sme v tom sami. Je tu ešte niečo mimo nás, čo nás navádza na zlé. To 
je spolupráca sveta so zlým. Ale ešte viac: Satan môže priamo vplývať na naše 
rozhodnutia sľubujúc nám pôžitky, odhovárajúc nás od dobra a navádzajúc nás na 
zlo. Mnohí ľudia majú skúsenosť – keď sa napríklad modlia – prichádza im na myseľ, 
aby preklínali, aby zneuctili svätyňu atď. Vtedy sa zľaknú svojich myšlienok, majú 
pocit viny. Ale netreba sa k tomu takto stavať, najmä sa netreba odsudzovať. V 
takýchto prípadoch treba pokojne pokračovať v modlitbe a zvelebovať Boha. Takéto 
príležitosti môžu byť dobré pre jednotlivca, ale aj pre osoby, ktoré preklínajú. Týmto 
spôsobom niektorí ľudia vykupujú rúhajúcich sa, ale aj iných hriešnikov, ktorí sa 
nekajajú. 

Netreba však hľadať satana všade a všetko mu pripisovať, pretože spolupracujeme 
so zlom svojím slobodným rozhodnutím alebo zlozvykmi. Ale tak isto nesmieme 
úplne vylúčiť pôsobenie satana, pretože on naozaj nenechá nikoho na pokoji. A 
najmä nie toho, kto sa rozhodol sláviť Božie meno namiesto toho, aby preklínal. Ani 
toho, kto sa rozhodne milovať a odpúšťať namiesto zotrvania v zlobe a nenávisti. Ani 
toho, kto sa rozhodne prestať s pitím a chrániť sa každej príležitosti. Ani toho, kto sa 
rozhodne prestať zneužívať dar sexuality a začne dodržiavať poriadok ustanovený 
Bohom. Satan nie je naivný. Vie, kto je preň ho nebezpečný a koho musí pokúšať, 
zastavovať a nahovárať na zlé.

Pri spovedi je dobré skúmať, či nás nejaká sila zvlášť neženie a nenúti. Ak nás 
navádza na zlé a niečo negatívne, potom sa bez zveličovania dá povedať, že sa jedná o 
pôsobenie diabla, a to najmä u zbožných duší, ktoré chcú úplne slúžiť Bohu.

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by 
zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich 
bratov po celom svete. A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej 
večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu 
vláda na veky vekov. Amen. (1 Pt 5, 8-11)

„Drahé deti! Prosím vás, aby ste od dnes prijali cestu svätosti. Milujem vás, a preto 
chcem, aby ste boli svätí. Nechcem, aby vám satan prekážal na tejto ceste. Drahé deti, 
modlite sa a prijímajte všetko, čo vám Boh ponúka na tejto ceste, ktorá je trpká. Ale 
zároveň, kto sa vydá na túto cestu, tomu Boh odhalí všetku slasť a rád odpovie na každé 
Božie pozvanie. Nevenujte pozornosť maličkostiam. Túžte po nebi. Ďakujem vám, že ste 
prijali moje pozvanie.“ (25. júla 1987) „Drahé deti! V týchto dňoch chce satan prekaziť 
moje plány. Modlite sa, aby sa jeho plán neuskutočnil. Budem prosiť svojho Syna Ježiša, 
aby vám dal milosť, aby ste pri pokušeniach satanom pocítili Ježišovo víťazstvo. Ďakujem 
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ (12. júla 1984) 

Nielenže sa treba chrániť satana pri uskutočňovaní osobného plánu spásy, ale aj 
všeobecného. Preto nás Panna Mária pozýva, aby sme bojovali proti satanovi.  
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť teraz, postavili modlitbou proti 
satanovi. Satan chce pôsobiť viac teraz, keď viete o jeho pôsobení. Drahé deti, oblečte sa do 
zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 
(8. augusta 1985)



Rok 1997 sa navždy zapísal do môjho srdca ako rok  znovuzrodenia sa 
v Ježišovi Kristovi. Zakúsila som jeho lásku, ktorá v jednom okamihu 
uzdravila moju ubolenú dušu a vytiahla ma z okov smútku do radosti 
Božieho dieťaťa. 

V tom istom roku zomrela aj Matka Tereza z Kalkaty, čo sa ma tiež veľmi bolestne 
dotklo. Túžila som  sa s ňou stretnúť, učiť sa od nej, spoznať samu seba, svoje 
povolanie. Bola som totižto značne vykoľajená. Hľadala som svoje miesto, nebola som 
pevná v modlitbe. Vlastne som modlitbu používala len na to, aby Pán Ježiš žehnal to, 
čo mi práve napadlo. 

Mala som 32 rokov a nevedela som kam patrím. Vzťah, na ktorom som si veľmi 
zakladala sa mi práve rozpadol, tak ako už viaceré predtým. Prežívala som bolesť v 
srdci, sebaľútosť, sebaobviňovanie, napokon všetko prerástlo do hlbokej depresie. 14

Návrat k prvotnej láske

Svedectvo



15

Tma sa rozhostila v mojej duši a aj okolo mňa.  Duša plakala, oči plakali... Každý deň 
počas svätej omše som Pána Ježiša prosila: „Alebo ma uzdrav, alebo ma zober k sebe. 
Nikdy nezabudnem na ten moment, keď  zrazu do tej príšernej tmy začalo vnikať 
svetlo. Svetlo, ktoré som vnímala očami a v srdci cítila ako NÁDEJ. Prežila som 
neuveriteľne krásnu skúsenosť lásky. Vedela som, že to prichádza z neba. Aj keď to 
trvalo len okamih, ktorý sa opakoval niekoľko týždňov, dodnes je tým živená moja 
viera.

Vtedy som dostala pozvanie putovať do Medžugoria. Krátko pred tým, ako sme 
po 20-tich, pre mňa náročných hodinách, dorazili, zmocnil sa ma ten istý pocit Božej 
lásky. Len čo som sa nohou dotkla zeme, akoby som ožila a bez toho, žeby som bola 
niečo o Medžugorí vedela, som sa rozbehla na Podbrdo. Prekvapil ma kopec plný ľudí 
hovoriacich rôznymi jazykmi. Avšak doslova ťahaná zvláštnou túžbou som sa zastavila 
pri prvom zastavení radostného ruženca. Hľadiac na Pannu Máriu mi dal dobrý Pán 
Boh spoznať môj hriešny život. Slzy ľútosti, hanby a pokánia mi zaliali tvar. Zrazu som 
pocítila, ako sa niekto dotýka môjho pravého pleca a krátko nato aj ľavého a v srdci 
počujem slova: „Nežiješ môj plán, obráť sa!“ Hneď som otvorila oči, ale nikto pri mne 
nebol. Nikde ani človiečika. Rozhliadla som sa a uvidela som kostol. Vedela som, že sa 
mám vyspovedať, že to je moja jediná záchrana. Pred každou spovednicou bola dlhá 
rada, až na jednu. K tej ma Pán priviedol. Vo vnútri sedel staručký kňaz, ktorý ma 
láskavo privítal so slovami: „Už na teba čakám“.   Najprv som sa dobre vyplakala a 
potom som spustila. Jemnocit a trpezlivosť toho obetavého kňaza mi pomohli 
zatiahnuť na hĺbku. Pri slovách: „Ego te absolvo“ som cítila, ako praská reťaz, ktorá 
obopínala moju hruď. Jedna jediná svätá spoveď a dobrý nebeský Otec mi prinavrátil 
dôstojnosť Božieho dieťaťa. Prostredníctvom tejto skúsenosti sa Medžugorie stalo 
mojím druhým domovom. Cítila som, že tu je moje miesto, ale chýbala mi odvaha 
urobiť ten povestný prvý krok. Utešila som sa tým, že sa môžem kedykoľvek vrátiť. 
Začala som však podnikať. Práce bolo stále viac a návštev v Medžugorí stále menej. 
Kontakt som však nikdy neprerušila. Festival mládeže bol �xný termín a vždy, keď 
bolo treba Medžugorie obhájiť pred kritikmi, vždy som tak urobila. Panna Mária mi 
darovala radosť z adorácie, ktorá sa mi popri svätej omši a svätom ruženci stala 
každodennou potrebou.

V roku 2018  som sa zúčastnila duchovných cvičení – pôst, modlitba, mlčanie. 
Panna Mária znovu rozdávala milosti plným priehrštím. Prvotná láska klopala na  
moje srdce. Pýtala sa už dlhšie, či  je Pán Ježiš na prvom mieste v mojom živote. V 
roku 2019 som znovu prišla na tie isté duchovné cvičenia. Panna Mária už 
intenzívnejšie zaklopala a ja som jej s pokojným svedomím mohla povedať: „Áno, Pán 
Ježiš , tvoj syn, má v mojom živote prvé miesto“. Krátko nato mi Pán Ježiš dal pocítiť 
ako veľmi ho teší, keď s ním trávim čas. Neviem, kto z nás dvoch sa viac tešil, a tak som 
ho začala adorovať aj v noci. Prekrásny čas. Všetko sme spolu prebrali a on sa stará o 
všetky moje záležitosti.

        Danka, Slovensko

Svetlo Máriino   Marec 2021



Drahí priatelia,
25.03.2021 na sviatok

Zvestovania Pána slávnostne
ukončíme 33-dňovú prípravu k zasväteniu sa

Najsvätejšej Trojici skrze Pannu Máriu.
Ďakujeme Pánovi za všetky zázraky a vyprosené

milosti prostredníctvom Panny Márie.

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

Zasvätenie sa

Najsvätejšej

Trojici

prostred-

níctvom

Panny

Márie

Oznamy
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Drahí priatelia,

prípravu k zasväteniu sa
Najsvätejšej Trojici

prostredníctvom Panny Márie 
začíname 20.02.2021,

a končíme na sviatok
Zvestovania  Pána 25.03.2021.

Ďakujeme Pánovi za všetky zázraky 
a vyprosené milosti prostredníctvom 

Panny Márie.

Viac informácií nájdete
na našej stránke: 

www.svetlomariino.sk

Zasvätenie sa
Najsvätejšej

Trojici
prostred-

níctvom
Panny
Márie

Oznamy
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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:







Milí priatelia, pozývame vás pripojiť sa k nepretržitej modlitbe a pôstu 
za Slovensko, za odvrátenie všetkého zla, ochranu a požehnanie našej 
krajiny. Panna Mária v Medžugorí nás pozýva: „Modlitbou a pôstom 
môžete zastaviť aj vojny a prírodné katastrofy.“ 

Prihlásiť sa môžete na    kde nájdete aj ďalšie www.zaslovensko.com
informácie. 

Spojme sa spoločne v modlitbe a pôste za naše drahé Slovensko. 

    V modlitbe spojení,
        spoločenstvo Svetlo Máriino

Nepretržitá modlitba
a pôst za Slovensko

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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