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„Drahé deti! Dnes vás pozývam vydávať svedectvo

o vašej viere vo farbách jari. Nech je to viera nádeje 

a odvahy. Nech sa, deti moje, vaša viera nezakolíše 

v žiadnej situácii, ani v tomto čase skúšky. Kráčajte 

odvážne so zmŕtvychvstalým Kristom k nebu,

ktoré je váš cieľ. Sprevádzam vás na ceste

svätosti a všetkých vás kladiem

do svojho Nepoškvrneného srdca.

Ďakujem vám, že ste prijali

moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

25. apríla 2021



Nech sa vaša viera
nezakolíše

Minulý mesiac nám Panna Mária v posolstve povedala: „Kto sa modlí, 
nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej.“ Modlitba je pokrm pre našu vieru, 
ktorá v srdci víťazí nad každým strachom a úzkostlivou ustarostenosťou 
o budúcnosť. V tomto posolstve nás pozýva a povzbudzuje, aby sa naša viera 
nezakolísala v čase skúšky, ktorú žijeme. Vieru treba sýtiť, starať sa o ňu 
a prehlbovať. Ak to nerobíme, vieru môžeme aj stratiť. Viera je živý vzťah 
s živým Bohom. Ale vieru a dôveru potrebujeme aj na úrovni medziľudských 
vzťahov, aby sme mohli fungovať. 
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Páter
Ljubo Kurtovič, OFM



Pozerajúc na vieru  z perspektívy medziľudských vzťahov vidíme, že by sa bez nej 
život nezaobišiel. Dieťa verí svojim rodičom, že ho milujú, želajú mu dobro, a preto 
môže rásť v bezpečí a dôvere. Žiaci v škole veria svojím učiteľom, a tak môžu 
napredovať v poznaní. Pacient verí lekárovi, že mu predpísal dobrý liek, berie ho 
s vierou a môže mu pomôcť. Takto by sme mohli vymenovať všetky medziľudské 
vzťahy, ktoré sa zakladajú na viere a dôvere. 

Ak sa v ľudskom srdci zrodí pochybnosť, prestáva byť schopné veriť a teda žiť. 
Existuje veľa vecí, ktoré nepoznáme, nemôžeme ich preveriť, ale spoliehame sa na 
vieru a dôveru, a tak kráčame bezpečne životom. Byť veriaci znamená mať dôveru 
v silu života, ktorá je nezničiteľná napriek všetkým prekážkam a zlám, ktoré hrozia 
človeku, aby ho zničili. Viera je základná sila človeka. Viera je dôvera v život, dôvera 
v ľudí, dôvera v Božiu dobrotu. Táto dôvera sa nedá nijako vedecky dokázať ani 
poistiť. Žiadna veda mi nedá istotu, či budem zajtra živý, že ma nikto nenapadne, že 
neochoriem. 

Viera je istota v neistote. Je to istota ducha a neistota rozumu. Je to istota  srdca a 
neistota poznania. Najťažšie muky sú, keď nemôžeme veriť.  Ak dieťa zakúsilo 
nedôveru, ak zažilo hrubosť a nenávisť rodičov, ak zakusovalo neustálu prísnosť bez 
nehy, nerozvíja sa v ňom anténa viery, ale nedôvery. Ak sa v človeku naruší dôvera 
v ľudí, nemôže byť medzi nimi slobodný, pretože im neverí a cíti sa medzi nimi neisto, 
nepokojne, nepochopený a osamelý. 

Viera je schopnosť, viera je zdravie, viera je dynamika, z ktorej človek získava silu. 
Preto Ježiš hovorí: „Tomu kto verí, je všetko možné.“ Tiež hovorí: „Tvoja viera ťa 
zachránila, choď v pokoji.“ Neustále upozorňuje vystrašených apoštolov a ľudí: 
„Nebojte sa, len verte.“ Panna Mária, ktorú voláme Matkou viery je pre nás 
povzbudením, príkladom, posilnením na ceste viery, pretože ona verila, keď nikto 
neveril. Zvlášť pod krížom, keď tma zahalila celý svet, kým jej Syn umieral na kríži. 
Ona verila, že Boh všetko obráti na dobré. 

Nech sa Panna Mária, ktorá rástla vo viere kráčajúc týmto slzavým údolím, za nás 
prihovára a sprevádza nás na našej ceste viery. 

Modlitba: Panna Mária, Matka naša, ty si išla navštíviť svoju príbuznú svätú 
Alžbetu, aby si jej pomohla počas tehotenstva. Alžbeta potrebovala tvoju pomoc, 
ale verím, že aj ty si potrebovala počuť z jej úst a srdca tie slová, ktoré ti povedala: 
„Blahoslavená si, pretože si uverila, že sa splní všetko, čo ti povedal Pán“. Ty  sama 
si, ó, Mária, rástla a napredovala na ceste viery, a preto si sa stala našou 
orodovnicou a ochrankyňou na našich cestách skúšok, tmy a utrpenia, ktorými 
prechádzajú tvoje deti. Neopúšťaj nás, Panna verná, Orodovnica naša, Útecha 
smútiacich a Pomocnica kresťanov. Zvlášť ti odovzdávame všetkých, ktorí sa 
nachádzajú v ťažkých skúškach viery, všetkých tých, ktorí si myslia, že niet 
východiska, všetkých, ktorí stratili nádej. Buď im svetlom na ceste k stretnutiu 
so Zmŕtvychvstalým, ktorý jediný môže urobiť všetko novým v našich životoch 
a rodinách. Amen. 
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Úvahy pre modlitbové skupiny
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Terézia Gažiová

Rozmýšľanie o jari a novom živote nás privádza ku vzkrieseniu 
a k Márii. Volá nás: „Kráčajte odvážne so zmŕtvychvstalým Kristom 
k nebu, ktoré je váš cieľ. Nech sa vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii, 
ani v tomto čase skúšky.“

Po Ježišovej smrti boli apoštoli vystavení radikálnej skúške. Skrývali 
sa v strachu, v panike a „zrútil sa im svet“. Až do chvíle, keď sa 
im nezjavil ako Vzkriesený. To je to, čo chce Mária zopakovať i nám: 
„Nebojte sa, Zmŕtvychvstalý je tu!“ Láska má posledné slovo.

Sprevádzam vás
na ceste svätosti



Stretáva sa s nami na modlitbe ako vtedy s učeníkmi vo večeradle, keď nám 
hovorí: „Sprevádzam vás na ceste svätosti a všetkých vás kladiem do svojho 
Nepoškvrneného srdca.“ To sa odohráva modlitbou ruženca v mesiaci máji, 
ktorý práve začína. Ona nás prevedie i slzavým údolím, v ktorom sa svet práve 
nachádza. Povedala: „Deti moje, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom 
ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť. Proste, aby ste mohli byť 
apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto je čas vašej skúšky. 
S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou“.

„Keď chcete, zoberte si ruženec. Už samotný ruženec môže urobiť zázraky 
vo svete i vo vašom živote.“ „Každý deň sa modlite ruženec, ten veniec kvetov, 
ktorý ma ako matku priamo spája s vašimi bolesťami, utrpeniami, túžbami 
a nádejami. Venujte mi ruže, ktoré tak veľmi milujem.“ „Deti moje, ruženec mám 
zvlášť rada. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám 
pomôcť. Keď ste unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel vášho života, vezmite si 
ruženec a modlite sa, modlite sa, až kým sa vám modlitba nestane radostným 
stretnutím s vašim Spasiteľom.“ 

Od začiatku svojich zjavení v Medžugorí nám hovorí: „Modlite sa spoločne 
ruženec v rodinách, diabol najviac útočí na rodiny a mladých. Ak sa budete denne 
modliť spoločne ruženec, uchránim vás.“

Sestra Lucia z Fatimy o ruženci povedala: „Odkedy dala Panna Mária modlitbe 
ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný, žiaden 
národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom 
a našimi obetami.“

I z Medžugoria ako i Fatimy sa ozýva jej prísľub: „Nakoniec moje 
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“. Toľkokrát sme počuli: V Medžugorí som začal 
nový život. Tam, kde sa usilujeme žiť Máriine posolstvá, stávame sa Medžugorím 
a okolo nás sa začína jar a nový život. 

Sv. Ľudovít povedal, že za jeden mesiac prežitý s Máriou sa dá urobiť väčší 
pokrok, ako za niekoľko rokov bez nej. S Máriou sa začal nový život na zemi. 
Nech sa tak stane i s nami, v prichádzajúcom mesiaci máji, v mesiaci obnovy 
i zázrakov na príhovor Márie.

Modlitba: Ďakujeme ti, Mária, že si nás pozvala do svojich plánov pokoja. 
Povedala si: „Nemôžem bez vás. Potrebujem vás. S vami chcem vytvárať nový 
svet pokoja“. Odovzdávame sa ti, Matka, pre nový začiatok i obnovu, ktorá nás 
s tebou čaká. Ďakujeme ti za to, že nás kladieš do svojho Nepoškvrneného 
Srdca, aby si nás posilnila vo viere. Tu sme, použi si nás takých, akí sme, nech sa 
stane všetko tak ako si praješ. S tebou prosíme za tvoje úmysly, plány pokoja 
a víťazstvo tvojho Srdca. Amen. 7
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Posolstvá na tému
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SVEDECTVO

„To, čo môj Syn od vás žiada je úprimná,
silná a hlboká viera – a potom každý spôsob,
akým ju vyjadrujete je správny.“ 02.12.2018

„Som s vami a neustále
sa prihováram pred Bohom

za vás všetkých, aby vaša viera bola stále
živá a radostná a v Božej láske.“ 25.09.2011

„Pevná viera vám dá radosť
a potešenie na zemi a nakoniec

stretnutie s mojím Synom.“ 02.07.2015

„Aj dnes prosím Ducha Svätého,
aby naplnil vaše srdcia pevnou vierou.

Modlitba a viera naplní vaše srdcia láskou
a radosťou a stanete sa znakom pre tých,

ktorí sú ďaleko od Boha.“ 25.09.2015

VIERY
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Naše spoločné
modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu
01.05.2021.
Tento mesiac
sa budeme modliť
za všetkých, ktorí
prežívajú ťažké
životné skúšky.

Prvá sobota v mesiaci



A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej 
múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti 
spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A 
všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a 
skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. (Kol 3, 15b-17)
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Vďačnosť
Páter

Slavko Barbarič

voči Bohu

Modlitba: Bože, môj Stvoriteľ, vyznávam, že si môj Boh. Teba si volím za svojho 
Pána. Ďakujem ti, že si a že si ma stvoril. Buď oslávený a zvelebený, lebo si ma z 
najhlbšej ničoty povolal k životu. Ďakujem ti, že teraz môžem prísť k tebe, tak ako sa 
vrátil márnotratný syn k otcovi. Ďakujem ti, že sa raduješ z môjho návratu a že tvoje 
otcovské srdce je plné milosrdenstva a odpustenia.
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Otče, teraz chcem predstúpiť pred teba a  túžim byť s tebou, lebo viem, že ty chceš 
byť so mnou. Akokoľvek je tvoje srdce smutné, že som odišiel ďaleko a v cudzom svete 
som zostal bez teba, tak je tvojmu srdcu milé, že sa teraz vraciam s vďačnosťou.

Tu som, Otče! Zošli mi svojho Svätého Ducha, aby ma poučil, ako sa s tebou 
stretnúť. Nech ma tvoj Duch osvieti, a stretnutie s tebou bude pre mňa trvalou 
radosťou, pretože ma obnovíš. A ja budem oslavovať tvoje milosrdenstvo a vyznávať 
tvoju vernosť.

Otče, ľutujem, že si nebol vždy v mojom živote prvý a na prvom mieste. Previnil som 
sa, keď som dopustil, aby veci, ktoré sú len stvoreniami, ovládli moje pocity a 
myšlienky. Tým som ťa urážal, ako dieťa uráža a zarmucuje svojich rodičov, keď na nich 
zabudne, dôverujúc iným ľuďom a veciam, mysliac si pritom, že v nich nájde spasenie a 
pokoj. Ľúto mi je, že som chcel byť ako ty a sám určovať, čo je dobré a čo je zlé. Je mi 
ľúto, že som často hľadal svoju vôľu v presvedčení, že to viem lepšie než ty. Tým som 
seba aj iných uviedol do hlbokého omylu. Toľko ráz som sa vzpieral tvojej svätej vôli.

Dnes ľutujem, že ma často zachvátil strach a nedôvera. A tak som sám seba trápil a 
klamal, a zabudol som, že sa o nič netreba úzkostlivo starať, pretože ty sa postaráš o 
tých, čo vo svojom živote najprv hľadajú tvoje kráľovstvo a jeho spravodlivosť. 
Ľutujem, že som takýmto správaním stratil svoju dôstojnosť, ktorú si mi dal skrze krst.

Ty si mi umožnil, aby som sa s tebou stretol v modlitbe, vo sv. omši, v spovedi a 
svätom prijímaní a ja som sa k tvojím ponukám správal nedbalo, a tým odmietal tvoju 
pomoc. Ďakujem ti, že si ma stvoril slobodným a odpusť mi, ak som sa kedykoľvek vo 
svojej slobode rozhodol proti tvojej svätej vôli. A tvoja vôľa je moje osobné dobro aj 
dobro iných.

Touto spoveďou, Otče, chcem sa celkom rozhodnúť pre teba. Odovzdávam ti svoje 
zranené a hriechom zničené srdce. Srdce, ktoré preto nie je naplnené dobrotou, láskou, 
pokojom a radosťou. Prosím ťa, odpusť mi a obnov ma touto spoveďou. 

Prosím ťa, naplň milosrdnou láskou kňaza, ktorý teraz v tvojom mene chce vrátiť 
môj život na tvoju pravú cestu. Pane, pomôž aj jemu, aby bol neprestajne celkom tvoj. 
Nech sa aj jeho srdce rozhodne úplne pre teba, a nech sa aj on môže odriecť všetkých 
iných pánov. Nech sa aj on vymaní z každého otroctva. Ty mu vždy buď všetkým vo 
všetkom, aby ako tvoj sluha bol schopný aj mňa v tvojom mene poučiť a povzbudiť. 
Otvor mu srdce aj ucho, aby ma pochopil a vedel ma správne viesť. 

Odpusť mi, že som ťa nemiloval vo všetkých ľuďoch a všetkých stvoreniach ako 
svojho Boha a Pána. Pane, prosím ťa za všetkých, ktorí ťa poznali a boli tvojimi deťmi. 
Nech sa tvoje otcovské srdce zaraduje, keď sa vrátia k tebe. 





Prosím ťa aj za tých, ktorí o tebe nikdy nepočuli. Prosím ťa aj za rodičov, ktorí neučili 
svoje deti dávať teba na prvé miesto vo svojom živote. Odpusť im a ukáž sa Pánom a 
Spasiteľom všetkých. Zhliadni aj na tých, ktorí vedome bojujú proti tebe. Aj oni sú 
tvojimi deťmi. Chcem v mene všetkých, ktorí ťa nevyznávajú, vyznať našu bezbožnosť. 
A prosím ťa, zjav sa vo svojej láske všetkým nám, aby sme ťa mohli spolu všetci prijať a 
slúžiť ti ako ti slúžila Mária a ako ti slúžil tvoj Syn Ježiš.

 Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 
  lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. 
 Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 
  lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno 
 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie 
  s tými, čo sa ho boja. 
 Ukázal silu svojho ramena, 
  rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. 
 Mocnárov zosadil z trónov 
  a povýšil ponížených. 
 Hladných nakŕmil dobrotami 
  a bohatých prepustil naprázdno. 
 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, 
  lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, 
 ako sľúbil našim otcom,
  Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.  (Lk 1, 46-55)

 Sláva Otcu… 

(Ostanem chvíľu v tichu a spytujem si svedomie, aby som mohol napraviť svoj vzťah k 
Bohu a tak duchovne napredoval a rástol…)

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Ja vás stále pozývam, ale vy ste ešte 
ďaleko. Preto sa oddnes rozhodnite s vážnosťou zasvätiť čas Bohu. Som s vami 
a chcem vás naučiť modliť sa srdcom. V modlitbe srdcom stretnete Boha. Preto, deti 
moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

 (25. októbra 1989)
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O modlitbovej skupine

 Gospa – Matka moja

Svedectvo



Pochválený buď Ježiš a Mária!

Predovšetkým, je potrebné zdôrazniť, že nejde o klasickú modlitbovú skupinu, 
ale skôr o skupinu jednotlivcov, ktorých spája spoločná túžba, aby konkrétnym 
spôsobom prispeli k víťazstvu srdca Panny Márie, modliac sa na jej úmysly. 
Na začiatku spoločnej modlitby na Podbrde bola z praktických dôvodov vytvorená 
aj  WhatsApp i Facebook skupina, ktoré sú jednoducho nazvané Gospa - Matka 
moja. Veríme, že toto modlitbové spoločenstvo je plodom materinského 
príhovoru našej nebeskej Matky a Kráľovnej pokoja. Počas deviatniku pred 39. 
výročím zjavení sa zrodila myšlienka, ako by bolo pekné pripraviť sa na jubilejné 
40. výročie každodennou modlitbou ruženca na Vrchu zjavenia. Týmto spôsobom 
sa deviatnik pretvoril v 365 dňovú novénu, ktorá sa začalа 26. júna 2020, a trvá do 
40. výročia Máriiných zjavení, t. j. do 25. júna 2021.

Podľa povzbudivého príkladu zosnulého pátra Slavka Barbariča každodenná 
modlitba začína o 5.00 ráno. Modlitba na  úmysly Panny Márie zahŕňa: Hymnus 
k Duchu Svätému, radostné a bolestné tajomstvá ruženca (pred každým 
tajomstvom sa číta posolstvo Panny Márie). Pred 5. tajomstvom bolestného 
ruženca kľačíme niekoľko minút v tichu a modlíme sa za všetkých, ktorí trpia. 

Pred sochou Panny Márie na Podbrde sa kľačiac modlíme Verím v Boha 
7x Otče náš, Zdravas‘ Mária, Sláva Otcu, zasvätíme sa Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie a Ježišovmu Srdcu, nasleduje modlitba Anjel Pána a na koniec 
spievame verš z Medžugorskej hymny a prečítame posledné posolstvo Panny 
Márie. Zostupujúc k Modrému krížu sa modlíme slávnostné tajomstvá ruženca. 
Pri Modrom kríži, znovu kľačiac, sa modlí ešte Zdravas Kráľovná, niekoľko 
modlitieb na príhovor Panny Márie a Loretánske litánie. 

Súčasťou tejto modlitbovej iniciatívy od samého začiatku sú aj pešie púte: 
každú sobotu o 8.30 do Šurmanca (kostolík s ikonou Milosrdného Ježiša, s 
relikviami sv. Jána Pavla II. i sv. Faustíny Kowalskej); každý utorok o 14.00. 
na Humac (pútnické miesto sv. Antona Paduánskeho); každý piatok o 17.00 
do Studenci (Svätyňa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho); každú stredu o 17.00 
sa modlíme ruženec pred krížom za zomrelých obrancov v Čitluku (muži sa 
modlia ruženec kľačiačky). Všetky modlitby sú obetované na úmysly Panny Márie. 

Základ všetkého je každodenná Eucharistia, ktorú sme nevynechali ani 
v dňoch úplného zatvorenia (Lockdownu) a podnetom boli Ježišove slová: 
„Kto hľadá, nájde; a tomu, kto klope sa otvorí“ (Mt 7,8).  

       
Modlitbová skupina Gospa – Matka moja
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k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici
prostredníctvom Panny Márie

Drahí priatelia,

24. mája 2021
na sviatok Preblahoslavenej
Panny Márie, Matky Cirkvi

slávnostne ukončíme
našu  33-dňovú prípravu

k zasväteniu sa.

Ďakujme Pánovi za všetky
zázraky a milosti, ktoré nám

daroval na príhovor
Panny Márie.

Viac informácií nájdete
na našej stránke:

Oznamy

www.svetlomariino.sk
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33-DŇOVÁ PRÍPRAVA



Medjugorje
2. ONLINE KONGRES

Pri príležitosti 40. výročia medžugorských udalostí 
sa 29. – 30. mája 2021 uskutoční 2. online kongres 
„Spoznáte ich podľa ovocia“ (Mt 7, 16) o plodoch 
Medžugoria v španielsky hovoriacich krajinách, 
na ktorom sa zúčastní 22 krajín.

Viac informácii ako aj priamy prenos nájdete na: 

Pozývame vás zapojiť sa
do modlitby a pôstu na znak vďačnosti 

nebeskému Otcovi za 40 rokov
zjavení Panny Márie.

Pôst a modlitbu začíname 8. mája 
a končíme 24. júna 2021.

Viac informácii nájdete na: 

Vďaka Pánovi
za 40 rokov milostí

www.medjugorje40.com

www.svetlomariino.sk
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pútnických miest,
medzi ktorými 

v modlitbe  so Svätým Otcom
 za ukončenie pandémie

30 mariánskych

je aj Medžugorie,
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Počas mája sa celá Cirkev spojí v modlitbe na príhovor Panny 
Márie za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a 
pracovného života. Svätý Otec modlitbu začne v sobotu 1. mája 
o 18.00 vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie 
Pomocnice v Gregoriánskej kaplnke.

„Svätý Otec si prial zapojiť do tejto iniciatívy všetky svätyne, 
aby sa ich prostredníctvom vytvorila modlitba celej Cirkvi,“ 
píše Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Na svojej 
internetovej stránke už zverejnila program modlitbového 
„maratónu“ s mo�om „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ 
(Sk 12,5).

V jednotlivých svätyniach bude modlitba prebiehať počas celého 
dňa. Májové ružencové modlitby budú prenášané z 30 vybraných 
mariánskych svätýň vždy o 18. hodine večer nášho času, a to 
v priamom prenose. 

Priamy prenos z Medžugoria bude v sobotu 15. mája a v ten deň 
sa pravidelný večerný modlitbový program posunie o hodinu. 
Modlitba ruženca začne o 18.00 a svätá omša o 19.00. 

Zoznam mariánskych svätýň a bližšie informácie o priebehu modlitby 
nájdete na stránke: h�ps://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-
04/v-sobotu-1-maja-svaty-otec-zacne-ruzencovu-retaz-za-skoncenie-p.html

Zdroj:  www.radiovaticana.va; www.radio-medjugorje.com.

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:
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Modlitbový maratón Máriino Slovensko je odpoveďou na pozvanie 
Svätého Otca Františka modliť sa nepretržite ruženec v mesiaci máj. 
24 hodinové online prenosy začnú v sobotu 1.5.2021 o 24.00 a končia 
v pondelok 31.5.2021 o 24.00. 

Program aj zoznam miest, z ktorých sa bude ruženec vysielať nájdete na: 

h�ps://slovenskydohovorzarodinu.sk/marinino-slovensko-31-dnovy-
maraton-24-hodin-denne-posvatneho-ruzenca-za-slovensko/?�clid=IwAR1
QyT2Frso3W_QzbozkHYFP3f VWeh0egV_TAJ-_QL-7UuP6QjMz9uzNJvs

Oznamy
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Slovensko
Máriino

31 DŇOVÝ MARATÓN,
24 HODÍN DENNE POSVÄTNÉHO

RUŽENCA ZA SLOVENSKO







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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