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„Drahé deti! Aj dnes som s vami, by som vám 

povedala: deti moje, kto sa modlí, nebojí sa 

budúcnosti a nestráca nádej. Vy  ste vyvolení, 

aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. 

Prišla som sem s menom Kráľovná pokoja, pretože 

diabol chce nepokoj a vojnu, chce naplniť vaše 

srdcia strachom z budúcnosti, ale budúcnosť je 

Božia. Preto buďte pokorní a modlite sa, a zverte 

všetko do rúk Najvyššieho, ktorý vás stvoril. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

25. marca 2021



Kto sa modlí,
nebojí sa

V posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária 
pozvala k modlitbe a pôstu. Ani v tomto posolstve jej 
pozvania neutíchajú, ale ich znovu opakuje ako to 
robí počas takmer 40. rokov svojich zjavení. 

V jej slovách počujeme ozvenu Ježišových slov: 
„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte 
a otvoria vám“ (Mt 7,7).

Páter

Ljubo Kurtovič, OFM
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Úvahy pre modlitbové skupiny

Boh vie, čo potrebujeme, ale nedá nám to, o čo ho neprosíme. Túži, aby z 
nášho srdca vytryskla modlitba dôvery a odovzdanosti. 

A čo nám Boh chce a túži dať? Ak dieťa od otca žiada niečo a otec vie, že je to 
nebezpečné, nevypočuje jeho modlitbu. Dieťa môže byť frustrované a 
nešťastné, keď nedostane to o čo prosilo, ale musí dôverovať svojmu otcovi. A 
rovnako, ak dieťa prosí o niečo a otec vie, že je to užitočné, s veľkou radosťou mu 
to dá, lebo miluje svoje dieťa. Boh nám môže dať iba to, čo je pre naše dobro. 

Nie vždy to, o čo prosíme aj potrebujeme. Ak to, čo žiadame nie je podľa Božej 
vôle, potom to v skutočnosti ani nechceme prijať. Boh vie, čo je pre nás dobré, a 
preto verný a plný lásky povie „nie“ sebeckým a nerozumným modlitbám bez 
ohľadu na to, ako veľmi sme túžili po tom, čo sme žiadali. 

Modlitba je pokrmom pre našu vieru. Viera žije z modlitby a modlitba z viery. 
Viera a modlitba spolu súvisia. Môžeme povedať, že verí len ten, kto sa modlí. 
Modlitba nás vovádza do živého vzťahu s Bohom, prehlbuje a posilňuje našu 
vieru. 

Protikladom viery nie je nevera. Protikladom viery je strach. Strach je 
nedostatok viery, dôvery v dobrého nebeského Otca – dôvery v jeho dobrotu a 
jeho prisľúbenie, že všetko slúži na dobré tým, ktorí Boha milujú a veria mu.  

Panna Mária ako matka nás povzbudzuje a pozýva, aby sme sa odvážili vydať 
sa na dobrodružstvo modlitby, skrze ktorú prídeme k Bohu. Tam, kde je Boh, 
niet strachu ani z prítomnosti, ani z budúcnosti. Všetko je v jeho rukách, aj naše 
životy, aj naše dni, ktoré nám Boh daroval. On pozná každý náš krok i naše srdce, 
a nemôže sa nám nič stať, pretože vo svojej ruke drží celý vesmír i našu minulosť, 
prítomnosť a budúcnosť. 

Modlitba
Panna Mária, ty si prešla našimi cestami a žila život podobný 

nášmu. Zakúsila si všetko, čo aj my prežívame. Poznala si utrpenie, 
bolesť a obavy, ktorým si bola vystavená od momentu Zvestovania 

v Nazarete. Bála si sa o svoje dieťa Ježiša, zakúsila si prenasle-
dovanie aj bolesť, ktorú zažíva matka zo smrti svojho Syna. Ostala 
si Matkou viery a nádeje. Vypros nám, zvlášť tým, ktorí prežívajú 
agóniu strachu a bolesti kvôli rôznym životným okolnostiam, dar 

viery a nádeje. Chceme ti darovať svoje srdcia i ruky, aby si nás 
mohla viesť k skúsenosti Božej lásky a všemohúcnosti, ktorá všetko 

vedie a obracia na dobré. Amen. 



Kráľovná pokoja prichádza z kráľovstva, ktoré nie je 
z tohto sveta. Ona vidí z perspektívy neba už vyhratý 

zápas dobra nad zlom. Milujúca prítomnosť nebeskej 
Matky upokojuje a odháňa strach. O tom vydávajú 

svedectvo milióny pútnikov roztrúsených po celom svete, 
ktorí sa stali jej apoštolmi. Terézia Gažiová

Zverte všetko

Úvahy pre modlitbové skupiny

 do rúk Najvyššieho

Verí nám, že napriek všetkému, čo sa odohráva nestratíme nádej a budeme takí, 
akých nás chce vidieť – vedomí si vyvolenia a podobní matke. Potrebuje nás, 
apoštolov lásky, nádeje, pokoja. Chce, aby sme povedali „ÁNO“ Božej vôli ako ona 
pri zvestovaní.  Aj našim pokorným odovzdaním sa do rúk Najvyššieho prichádza 
na svet spása. V jej slovách „budúcnosť je Božia“ je ozvena Ježišovho prísľubu, že 
brány pekelné Cirkev nepremôžu. Povedala: „Zapamätajte si, lebo hovorím vám – 
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láska zvíťazí. Viem, že mnohí z vás strácajú nádej, pretože okolo seba vidia utrpenie, 
bolesť, žiarlivosť, závisť... Ale ja som vaša matka. Som v kráľovstve, ale aj tu s vami. 
Môj Syn ma znovu posiela, aby som vám pomohla. Preto nestrácajte nádej, ale 
nasledujte ma, pretože víťazstvo môjho srdca je v mene Božom.“

Neustále nám opakuje, aby sme nezabúdali na to, že jediným prostriedkom a 
zbraňou má byť za každých okolností láska. Započúvajme sa do jej materinských 
rád: „Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro 
všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja 
vám môžem pomáhať.

Dnes vás pozývam k pokornej, deti moje, pokornej zbožnosti. Vaše srdcia musia 
byť spravodlivé. Nech sú vaše kríže prostriedkom v boji proti hriechu súčasnosti. 
Vašimi zbraňami nech je i trpezlivosť a bezhraničná láska. Láska, ktorá vie čakať a 
ktorá vás urobí schopnými spoznať Božie znaky, aby váš život pokornou láskou 
ukázal pravdu všetkým, ktorí ju hľadajú v tme klamstva. Deti moje, apoštoli moji, 
pomôžte mi otvoriť cesty k môjmu Synovi.

Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí. Pretože on, ktorý 
je láska dal seba samého z lásky, aby spasil každého z vás. Deti moje, moja láska je 
silnejšia ako zlo, preto sa priblížte Bohu, aby ste pocítili moju radosť v Bohu.“

Kráľovná pokoja nás upozorňuje, že satan chce vojnu, nepokoj a naháňa strach z 
budúcnosti. Ona nás nenecháva bez východiska. Opakuje nám, že modlitba a pôst 
môžu odvrátiť i vojny. Vojna i pokoj sa začínajú v srdci človeka.

Našim odovzdaním sa do rúk Najvyššieho prichádza pokoj. Lebo jeho vôľa je 
pokoj nášho srdca. Ježiš nám i v tých najťažších chvíľach svojho života v 
Getsemanskej noci ukázal príklad svojou odovzdanosťou v modlitbe: „Otče, ak 
chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“

Cvičme sa každý deň v maličkých nepokojoch, nepríjemnostiach, niekedy i 
absurdných situáciách všetko odovzdávať a vkladať s pokorou do rúk Najvyššieho. 
To je cesta k pokoju srdca. Pokoj vo svete sa začína pokojom nášho srdca.

„Vo veľkej Božej láske prichádzam dnes k vám, aby som vás viedla cestou pokory a 
tichosti. Prvé zastavenie, deti moje, na tejto ceste je spoveď. Odhoďte svoju pýchu a 
pokľaknite pred môjho Syna. Pochopte, deti moje, že nemáte nič a nemôžete nič. 
Jediné, čo je vaše a čo vlastníte je hriech. Očistite sa a prijmite tichosť a pokoru. Môj 
Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku. Nasledujte môjho 
Syna.“

Modlitba
Nebeský Otče, ďakujeme ti, že nám posielaš na zem Máriu,

aby nás znovu upokojila, keď nám hovorí: „Nebojte sa, budúcnosť 
je Božia“. Matka,  tvojím srdcom kladieme svoje životy, naše rodiny 

i tento svet do rúk Najvyššieho. Pomôž nám byť tvojimi horlivými 
apoštolmi lásky. Zaodej nás svojou pokorou a rob nás stále viac a viac 

podobnými tebe, aby sa uskutočnilo všetko tak ako si praje 
prostredníctvom teba v tejto dobe Otec. Amen. 7



Posolstvá na tému
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Kráľovná
 pokoja

„Prišla som sem ako Kráľovná pokoja
a chcem vás obdariť svojím materinským

pokojom. Milujem vás a chcem
vás všetkých priviesť k pokoju,

ktorý len Boh dáva a ktorý
obohacuje každé srdce.“ 25.7.1990

„Deti, prišla som sem ako Kráľovná pokoja
a aj keď som vás toľkokrát pozvala,

aby ste sa modlili za pokoj,
deti, vaše srdcia sú nepokojné.“ 25.12.2016

„Naučím vás láske; láske, ktorá
zotiera všetky hriechy a činí vás

dokonalými. Láske, ktorá vám dáva
pokoj môjho Syna teraz a navždy.

Pokoj s vami i vo vás, pretože
ja som Kráľovná pokoja.“ 02.03.2010

„Som vaša Kráľovná pokoja
a vaša Matka. Chcem vás viesť 
cestou pokoja, ktorý prichádza

len od Boha.“ 25.04.2009
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Naše spoločné
modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu
03.04.2021.
Tento mesiac
sa budeme modliť
za všetkých, ktorí prežívajú
strach a utrpenie
kvôli  životným okolnostiam. 

Prvá sobota v mesiaci



K svojmu vlastnému svedomiu môžeme pristupovať z rôznych 
hľadísk. V každom spytovaní svedomia je však základom pýtať 
sa na svoj vzťah k Bohu, k sebe samému, blížnemu a k 
stvoreniam. Spytujme si teraz svoje svedomie z hľadiska 
vďačnosti, teda aby vďačnosť bola základom našich otázok a 
odpovedí, modlitieb a rozmýšľania.

10

Spytovanie svedomia 

z hľadiska vďačnosti

Slavko Barbarić, OFM 
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Svetlo Máriino   Apríl 2021

Skúsme najprv pochopiť, čo je vďačnosť. Vďačnosť je iný výraz pre 
vieru. Kto ďakuje Bohu, ten naozaj považuje Boha za svojho Pána a 
Stvoriteľa a prijíma Boha vo svojom živote. Byť vďačný znamená s 
radosťou prijať dary, ktoré Boh dáva a používať dary v súlade s jeho vôľou. 
Ďakovať znamená veriť srdcom a veriť srdcom znamená byť v 
neprestajnom spojení s Bohom, vo všetkom ho objavovať a 
spolupracovať s ním. Vďačnosť teda neznamená iba povedať Bohu 
„vďaka“, ale spolupracovať s ním. To je pravý zmysel výzvy v modlitbe 
Otče náš: „Buď vôľa tvoja!“ Téma vďačnosti nás stavia pred Boha, pred 
nás samých, pred ľudí okolo nás a pred celú prírodu a všetky stvorenia a 
žiada od nás odpovede.

Nevďačnosť naznačuje neuznávanie Boha, neprijatie darov, 
odmietanie spolupráce s Bohom a s inými, a napokon tým aj zneužívanie 
darov. Semeno kvetu je vďačné, keď rastie a svojou krásou krášli svet. Ak 
by všetky semená na svete odmietli poslušnosť a spoluprácu, tým by 
ohrozili svoj rast a dozrievanie, a my by sme nikdy nemali žiaden kvet a 
nijaké ovocie, nemali by sme podmienky pre život.

Človek vyjadruje najhlbšiu vďačnosť, ak dovolí Bohu, aby v ňom 
účinkoval a aby bol oslávený jeho rastom a dozrievaním. Najhlbšia 
nevďačnosť sa prejavuje vtedy, ak človek odmieta spoluprácu a zostáva 
len na polceste svojho rastu.

Všetci, čo počúvajú medžugorské posolstvá, každý raz počujú slová 
vďaky: „Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ Okrem vďaky, ktorú 
Panna Mária vyslovuje v každom posolstve, niektoré posolstvá výslovne 
pozývajú k vďačnosti:

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste Bohu ďakovali za všetky dary, 
ktoré ste objavili počas svojho života. Aj za najmenší dar, ktorý ste pocítili.
Ja ďakujem s vami a želám si, aby ste všetci pocítili radosť z darov a aby Boh 
bol pre každého z vás všetkým. Potom, deti moje, budete môcť neprestajne rásť 
na ceste svätosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
(25. septembra 1989)



Milí priatelia, s radosťou a vďačnosťou Pánovi sme ukončili ďalšie 33-dňové 
duchovné cvičenia, ktorých sa zúčastnilo  3 200 ľudí z 9 krajín (Slovensko, 
Česko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Moldavsko).  
Slávnostne sme sa zasvätili Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 
25. marca 2021 na sviatok Zvestovania Pána. 

Ďakujeme Pánovi za všetky prijaté milosti a za svedectvá, s ktorými ste sa s 
nami podelili. Ďalšiu 33-dňovú prípravu k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici 
začíname 21. apríla 2021 a ukončíme ju slávnostným zasvätením sa 24. mája 
2021 na sviatok Panny Márie, Matky Cirkvi. Pozvite svojich priateľov, 
blízkych,... 

Viac informácii nájdete na stránke:  www.svetlomariino.sk
12

Panna Mária –

Svedectvo

 najistejšia cesta k Ježišovi
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Svetlo Máriino   Apríl 2021

„Vždy som túžila putovať do Medžugoria, no Panna Mária mi umožnila 
takýmto neobyčajným spôsobom byť tam. Som jej veľmi vďačná ako aj vám 
všetkým, ktorí ste sa o nás starali počas prípravy k zasväteniu. Toto je už moje 
tretie zasvätenie. Tentokrát som prežívala silné útoky zlého, ale vďaka Matke 
Božej sa mi podarilo vydržať a pred pár dňami sa všetko utíšilo. Vďaka ti 
Panna Mária za to, že stojíš pri nás, vďaka ti za tvoju starostlivosť, za tvoju 
veľkú lásku k nám!“

„V Medžugorí som bola 4x. Zažila som tu nádhernú spontánnosť 
modliacich sa a prosiacich pútnikov, adorácie, krížové cesty... Mala som 
pocit, že som tam opäť a každý deň (aj keď unavená po pracovnom dni) 
vystupujem na Podbrdo. Vďaka za výstižne slová a pasáže zo Svätého písma. 
Požehnanie, pokoj a ochranu našej Nebeskej Matky zo srdca vyprosujem pre 
všetkých.“

  
„Ďakujem vám za tento požehnaný a Božou láskou naplnený čas. Byť s 

Máriou každý deň a cítiť jej materinskú náruč je úžasné. Nechcelo sa mi veriť, 
že už je koniec duchovných cvičení. Každý večer po ruženci som sa tešila na 
vzývanie Ducha Svätého a na prítomnosť Božiu a Panny Márie. Bol to pre 
mňa milostivý čas takto stráviť večer. Ja hovorím: priblížilo sa k nám nebo.“

 
„Pán Boh zaplať za tento čas strávený s vami. Veľmi sa mi páčili tieto 

duchovné cvičenia. Naučila som sa častejšie brať do ruky Sväté písmo. 
Oddýchla som si a načerpala nové sily do práce v zdravotníctve. Som vďačná, 
že som sa zasvätila Panne Márii a jej Synovi. Vďaka.“

   
„Ďakujem za túto jedinečnú príležitosť v tejto dobe môcť prežiť také 

hlboké domáce duchovné cvičenia. Veľká vďaka všetkým, vďaka ktorým 
vznikla táto možnosť a veľká vďaka Pánu Bohu a našej nebeskej Matke. 
Prajem vám veľa požehnania a Božej blízkosti.“

 
„Zo srdca ďakujem, že v tejto dobe putovania po púšti do zasľúbenej zeme 

nám Pán cez orodovanie Panny Márie posiela ľudí, ktorí nám svietia na 
cestu. Najistejšia cesta k Ježišovi je držať sa za ruku našej Mamy Márie. 
Vďaka.“

„Ďakujem za pokoj a lásku, ktorú mi dáva modlitba zasvätenia. Je to čas 
prežitý v spoločenstve mnohých ľudí, aj keď sa nevidíme. Buďte požehnaní.“ 



„Ďakujem Panne Márii, že si ma znovu pritiahla bližšie k sebe. Neviem to ani 
opísať, akú radosť pociťujem v srdci. 33-dňovú prípravu k zasväteniu som 
prežila s vami už tretíkrát. Tentokrát sa asi v polovici ku mne pridala aj 
mamina. Nebolo u nás zvykom modliť sa spoločne v rodine, ale počas týchto 
dní nám Matka Božia pomohla a obdarovala nás mnohými milosťami. 
Všetkým žehnám. Vydržme v dôvere pri milovanej Matke, ona nám naozaj u 
svojho Syna Ježiša vyprosuje milosti. ON jej všetko splní a dá. Po tejto 
skúsenosti verím, že si vyprosíme dar obrátenia pre naše rodiny, pocítime 
naliehavosť modliť sa na úmysly Panny Márie a budeme spolu kráčať na ceste 
lásky k Ježišovi.

Drahé sestry zo Svetla Máriinho, drahí účastníci – početná, 
niekoľkotisícová rodina, zdanlivo neznáma, a predsa tak blízka, spoločne 
vedená Matkou Máriou!

Citlivo vyberané texty, vzývanie Ducha Svätého, denné obnovovanie 
zasvätia ma osobne doslova nútili sústreďovať, orientovať vlastné srdce na 
Srdce Ježiša za až hmatateľnej pomoci Panny Márie. Ona mi navrhnutou 
cestou pomáhala rozjímavo putovať ... Umožňovala mi vnímať vlastnú 
krehkosť a hneď ju vkladať do jej rúk. Denne ma v posolstvách uisťovala, že 
ma povedie a je stále pri mne. Pomáha nám premeniť aj zdanlivo 
nevýznamné, či bolestné okamihy dňa tak, že potom horíme – horíme 
ohňom Ducha Svätého a zapaľujeme druhých.

Vnímala som sa ňou doslova nesená!!! Podľa odporúčania som sa 
pripravila na záver ku sviatosti zmierenia. A hoci som nehovorila, z akého 
dôvodu prosím o sviatosť, kňaz po vypočutí mojich bied odrazu nezvykle 
nadšene so zdvihnutými rukami hlasno volal k Márii a nadšene hovoril o 
nádeji, ktorú v nej máme...

Vtedy som s vďakou pomyslela na vás a na bratstvo – na to množstvo 
neznámych, s ktorými som mala milosť spoločne putovať k záverečnému 
zasväteniu sa jej Srdcu a cez ňu Srdcu Ježišovmu ...

 Atmosféra a vedomie prítomnosti niekoľkotisícového spoločenstva pri 
záverečnej modlitbe na Podbrde 25.3.2021 mi dalo silnú nádej, že môžeme 
ďalej horieť, že oheň Ducha Svätého nám umožní byť bdelými, dovolí 
hovoriť jeho jazykom v situáciách, ktoré si nenachystáš... a Matka bude vždy 
prítomná! Ďakujem.“
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Oznamy

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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Novéna pred sviatkom

Božieho milosrdenstva
Drahí priatelia,
pripravme sa spoločne na Sviatok Božieho milosrdenstva 11.04.2021.
Začnime novénou, ktorá sa začína na Veľký piatok a končí sa v sobotu pred 

nedeľou Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš o tomto dni hovoril sv. sestre Faustíne: 
„Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín 
a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti“ 
(Dn. 699).

Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, prejavme Bohu svoju dôveru týmito 
jednoduchými slovami: „Ježišu dôverujem ti“ a preukážme milosrdenstvo blížnym.

Text novény:
www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu/
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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
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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:







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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