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„Drahé deti! Pozývam vás, aby 

ste boli modlitbou za 

všetkých, ktorí sa nemodlia. 

Deti moje, svojimi životmi 

vydávajte svedectvo radosti, 

že ste moji, a Boh vyslyší vaše 

modlitby a daruje vám pokoj v 

tomto nepokojnom svete, kde 

vládne pýcha a sebectvo. Deti 

moje, buďte veľkodušní a 

láskou mojej lásky, aby 

pohania pocítili, že ste moji a 

aby sa obrátili k môjmu 

Nepoškvrnenému srdcu. 

Ďakujem vám, že ste prijali 

moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja,

25. júla 2021



Buďte modlitbou

     posolstve z minulého 
mesiaca, na výročie zjavní, 
nám Panna Mária hovorila o 
radosti v srdci. Ona má radosť 
z každého srdca, ktoré sa 
otvorí jej Nepoškvrnenému 
srdcu a pozvaniam, ktoré nám 
dáva počas rokov svojich 
zjavení.  Matka sa raduje 
dobru svojho dieťaťa. Ona túži 
a chce len to najlepšie pre svoje 
dieťa. Nevolá nás len svojimi 
d e ť m i ,  a l e  a k o  sk u t o č n á 
duchovná matka,  chce to 
najlepšie a to je obrátenie 
nášho srdca, ktoré nás má viesť 
k stretnutiu s Bohom a životu v 
Bohu. Aj v tomto posolstve 
v i d í m e  a k o  s a  s  n a m i 
neunavuje, ale ešte nám i 
neúnavne ukazuje bezpečnú 
cestu, ktorá vedie k životu. Tá 
cesta je tesná a úzka. Nie je to 
cesta, ktorú si vyberajú mnohí, 
ale tí, ktorí otvoreným srdcom 
a uchom počúvajú a prijímajú 
matkino pozvanie. Pozýva nás 
na cestu modlitby. 

V

Páter

Ljubo Kurtovič, OFM      �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

Cesta modlitby je ťažká a vyžaduje si úsilie. Ako 
povedal Svätý Otec František na generálnej audiencii 
12. mája: „Vždy je potrebný boj v modlitbe na 
vyprosenie milosti. Mnohokrát si prosíme milosť, ktorú 
potrebujeme, ale prosíme o ňu bez vôle, bez boja, ale 
takto sa nevyprosuje niečo, čo je vážne.“

Ježiš v modlitbe vedel zvolať: „ Zvelebujem ťa, Otče, 
Pán neba i zeme...“, ale takisto sa v modlitbe potil 
krvavým potom, prosiac Otca v Getsemanskej záhrade, 
aby prijal od neho tento kalich.  

Modlitba nie je formulka, magický úkon, ale úprimný 
vzťah s Bohom. Ježiš mal skúsenosť vypočutej modlitby 
u svojho Otca, ale nebeský Otec ho neoslobodil od 
horkého kalicha hanebnej smrti na kríži. A na konci sa aj 
tak modlil: „Otče, nech sa stane tvoja, a nie moja vôľa.“

Aj my zažívame skúsenosť nevypočutej modlitby 
alebo sme aspoň zakúsili, že Boh nevypočul našu 
modlitbu, tak ako sme si to predstavovali. Modlitba nie 
je podriaďovanie sa Božej vôli tej našej, ale naopak. Boh 
navždy zostane Bohom všemohúcim, nepocho-
piteľným, ktorý sa nám zjavil ako milosrdný Otec. Keď 
Boh nevypočuje našu modlitbu, určite má pripravené 
niečo vzácnejšie a hodnotnejšie v porovnaní s tým, čo 
sme si predstavovali a za čo sme sa modlili. „Či nie je 
život človeka na zemi boj?“ – hovorí Jób. Aj modlitba je 
istý druh boja, a to boja predovšetkým s našou vôľou, 
ktorá sa vzpiera Božej vôli a jej poriadku. Modlitba je 
cvičenie našej vôle a rozpoznanie Božej vôle ako našej. 
Naša slobodná vôľa odoláva všetkému večnému, 
duchovnému a Božiemu, a naše srdce a duša túžia po 
Bohu v nás. Preto musíme byť vytrvalí a nedovoliť, aby 
našu vieru zlomili pochybnosti a pokušenia. Všetci 
učitelia modlitby nás učia a hovoria, že modliť sa nie je 
ľahké, ale je to jediná cesta, na ktorej stretneme Pána, ku 



Buďte modlitbou

ktorému nás Panna Mária ako matka chce vytrvalo viesť. 
Aj sv. Anton, opát, prechádzal ťažkými skúškami, v 

ktorých zakúšal, aká je modlitba ťažká. Sv. Atanáz opisuje 
jednu z najhorších príhod, ktorá sa mu stala, keď mal 35 
rokov, teda keď sa nachádzal v období, ktoré je pre 
mnohých obdobím krízy. Antona mučila táto skúška, ale 
vytrval a keď sa mu nakoniec vrátil pokoj do srdca, obrátil 
sa na Pána s takmer vyčítavým tónom: „Pane, kde si bol? 
Prečo si hneď neukončil moje utrpenie a ťažkosti?“ A Ježiš 
mu odpovedal: „Anton, bol,  som tam, ale som čakal, lebo 
som chcel vidieť ako bojuješ“. Modlitba je často boj. Sv. 
Mikuláš z Flüe hovorí: „Boh vie do modlitby vniesť takú 
náladu, akoby si sa chystal na ples, ale aj ako by si šiel do 
boja.“

Nech nás Panna Mária vedie cestami, ktorými ona 
prešla aj vtedy, ak sa nám tie cesty zdajú úzke a tesné, 
pretože vieme, že vedú k plnosti života, ktorú nám daruje 
Pán. 

Modlitba: Panna Mária, ty, ktorá si vo svojom srdci 
nosila, rozjímala a zachovávala všetky slová a udalosti, 
ktoré si prešla s Ježišom, nauč aj nás vytrvať na ceste 
modlitby a viery. Nerozumela si všetkému, a preto si 
blahoslavená, lebo si verila až do konca, až do smrti 
svojho Syna na kríži. Na kalvárii si znovu vyjadrila svoje 
áno nebeskému Otcovi, kým si trpela spolu so svojím 
Synom. Pod krížom si sa stala aj našou matkou, keď si z 
Ježišových rúk objala milovaného učeníka a s ním 
každého z nás. Modli sa s nami i za nás, aby sme ostali 
Boží v tomto svete, a tak svojím životom vydávali 
svedectvo o Bohu, ktorý je láska, Bohu, ktorý sa vždy 
znova daruje každému, kto ho túži prijať a byť 
znovuzrodený jeho silou pre nový život v Bohu. Amen.
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Buďte láskou mojej lásky

    á r i a  n á s  v o l á :
„ B u ď t e  m o d l i t b o u 
a láskou mojej lásky. Vy-
dávajte svedectvo, že ste 
moji“.  To je  pozvanie 
podobať sa na mamu. Ako 
keď niekto povie: „Ty si 
celá mama!“. Ona nechce 
od nás nemožné. Aj dnes 
existujú ľudia, ktorých 
stretáme a vyžaruje z nich 
mimoriadna Božia príto-
mnosť, modlitba i láska. 
Takto hovorili o svätom 
Fr a n t i š k o v i  z  A s s i s i ,  
o matke Tereze, o Jánovi 
Pavlovi II., jednoducho  o   
s v ä t ý c h .  M o d l i ť  s a  a 
milovať Máriinou láskou 
znamená víťaziť jej spô-
sobom, ticho, nenápadne a 
pritom spoľahlivo.

M

     �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

Terézia Gažiová

Tak ako nám to prisľúbila v jednom posolstve: 
„Deti moje, modlitbou a láskou zvíťazíte i nad tým, 
čo sa vám zdá ľudsky nemožné“. Víťaziť Máriiným 
štýlom života, postojom veľkodušného srdca, to 
nie je romantika. Je to naše rozhodnutie i 
zodpovedná práca na srdci, úsilie byť v prítomnej 
chvíli teraz a tu s láskou.

 Aké je moje srdce, takí budú ľudia okolo mňa. 
Mária sa s nami delí: „Ja som svoju bolesť 

zakrývala láskou, ale vy, deti moje, máte mnoho 
otázok. Nechápete bolesť. Nechápete, že skrze 
Božiu lásku musíte prijať bolesť a znášať ju.“ 

V jednom �lme o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi 
II. je opísaná i takáto príhoda z jeho života. „Počas 
nacizmu som sa ocitol vedľa jedného mimo-
riadneho muža. Boli sme v zatemnenej izbe, život 
nám visel na vlásku. Tento muž nebol �lozof, ale 
obyčajný krajčír – povedal mi, že zvíťazíme láskou 
nie zbraňami. Nad nacizmom sa teda vyhrať nedá, 
nacisti zmiznú. Lebo zlo sa požiera samo, ale ak 



Buďte láskou mojej lásky
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nezvíťazí láska, zlo sa vráti pod iným menom. Preto prejavujte lásku k životu, ukážte 
lásku, dávajte lásku. Zvíťazíme láskou, nie zbraňami.“

Zlo je samo zničujúce, pominie. Ak láska nezvíťazí, zlo sa vráti v inej podobe, pod 
iným menom.

Vizionári opisujú Pannu Máriu ako neskutočne krásnu, ona nikdy neohovára, 
neposudzuje, nenúti, iba miluje. Miluje svojim postojom, zjavom, správaním, slovami, 
gestami. Uprostred nepokoja, rôznych ťažkostí, utrpenia a rozdelenia nám znovu a 
znovu ukazuje i našu cestu ako sa jej jej podobať. Dáva nám prostriedky ako je to možné 
dosiahnuť - modlitbu, denné čítanie evanjelia, pôst, eucharistiu, častú svätú spoveď. 
Zveruje nám misiu – svedectvom nášho života približovať druhých k víťazstvu jej 
Nepoškvrneného srdca. 

Modlitba: Mária, ďakujeme ti za dôveru, keď nás voláš: „Vydávajte 
svedectvo, že ste moji“. Chceme sa ti podobať. Urob nás modlitbou a láskou 
tvojej lásky, bez tvojej pomoci to nedokážeme. Odovzdávame ti pohanov, teda 
tých, ktorí postavili na prvé miesto niečo iné ako Ježiša. V tebe, Mária, chceme 
byť modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Amen.



VYDÁVAJ
TE

SVEDECTVO RADOSTI

„Modlite sa, pracujte a vydávajte 
svedectvo s láskou pre nebeské 

kráľovstvo, aby vám bolo
dobre tu na zemi.“ 25.08.2019

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

stretnutie s mojím Synom.“ 
02.07.2015

„Pozývam vás, vráťte sa
k Bohu a modlitbe, aby vám

bolo dobre na zemi.“ 
25.04.2016

„Modlite sa, milé deti, a žite podľa
Božích prikázaní, aby vám

bolo dobre na zemi.“
25.06.2016
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„Buďte silní v Bohu!

Želám si, aby prostredníctvom vás

spoznal celý svet Boha radosti.

Vydávajte svedectvo o Božej radosti

svojím životom!“ 25.05 1988

„Prežívajte v radosti

a pokore svoje kresťanské

povolanie a všetkým

vydávajte svedectvo.“

25.03.2010

„Apoštoli mojej lásky,

nech vás vždy spoznajú

medzi ostatnými

podľa vašej skrytosti, lásky

a radosti. Som s vami.“ 02.02.2019

"Deti moje, vy ste vyvolení,

aby ste vydávali svedectvo

pokoja a radosti.“

25.10.2001



  aše spoločné
modlitbové
stretnutie sa uskutoční
v sobotu 07.08.2021.
Tento mesiac sa budeme
modliť za vytrvalosť
vo viere a v modlitbe.

  Prvá sobota v mesiaci  ●                      Svetlo Máriino      August 2021      - 9 -

N
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Vďaka ti

za stvorenia
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Modlitba

Nebeský Otče! Ty si stvoril zem a 
všetko na nej si zveril ľuďom. Chcel si, 
aby si človek podrobil zem prácou a 
používal dary, ktoré od teba dostal.

Dnes sa ti musím priznať k svojmu 
hriechu, pretože som zneužil tvoje 
stvorenia a zákony, ktoré si ty ustanovil. 
Stvorenia ma často zotročovali, a ty si 
nebol pánom môjho života, ale som 
otročil stvoreniam. Toľko ráz bolo pre 
mňa dôležitejšie niečo mať, vlastniť, 
užívať ako tebe slúžiť. Pre toto otroctvo 
k veciam prichádzal som sa do kon�iktu 
s tvojou vôľou a s ľuďmi okolo seba. 
Závidel som tým, čo mali viac, čo vedeli 
viac. Materiálne veci ma zotročili 
natoľko, že som zabúdal na teba ako na 
svoje najväčšie dobro. Odpusť mi!

Dnes pred spoveďou som sa rozhodol 
pre teba ako pre svojho Pána. Odriekam 
sa všetkej závislosti od vecí, z ktorej 
vznikajú hádky, spory, hnevy, nenávisť, 
závisť, žiarlivosť. Ty si môj Boh a nikto 
iný. Nech je toto moje rozhodnutie 
konečné a trvalé!

Veci, ktoré si mi zveril často som 
využíval sebecky. Nevidel som tých, čo 
nemajú, ale pozeral som sa len na tých, 
čo majú viac ako ja a závidel som im. 
Keď si mi zveril materiálne veci, chcel si, 

            pňa Jesseho vypučí ratolesť 
a z jeho koreňov výhonok vykvitne. 
A spočinie na ňom duch Pánov: 
duch múdrosti a rozumu, 
duch rady a sily, 
duch poznania a bohabojnosti; 
a naplní ho bázeň pred Pánom. 
Nie podľa zdania očí bude súdiť, 
ani podľa počutia karhať, 
ale v pravde bude súdiť maličkých 
a rozhodovať priamosťou
v prospech krotkých zeme. 
I porazí zem prútom svojich úst 
a dychom svojich perí 
usmrtí zlosyna. 
Pravda bude pásom jeho bedier 
a vernosť opaskom jeho drieku. 
Vtedy bude vlk bývať s baránkom 
a leopard spočívať s kozliatkom; 
i teliatko a lev a kŕmny vôl 
budú spolu 
a drobný chlapček ich 
bude zavracať. 
Krava i medveď budú sa pásť, 
ich mláďatá budú ležať spolu 
a lev bude ako vôl žrať slamu. 
Nemluvňa sa bude hrať 
nad dierou hada, 
do jamy vretenice
siahne rukou odkojenča. 
Nebudú zle robiť a nebudú škodiť 
na celom mojom svätom vrchu; 
lebo zem bude plná poznania Pána, 
ako vody pokrývajú more.
                                           (Iz 11, 1-9)

Z



aby som bol spokojný a vedel sa podeliť s inými. Odpusť mi, že som to 
nerobil! Odpusť mi, že som oslepol z toho, čo mám a ani to už nevidím. 
Vidím len to, čo nemám a neustále sa ma zmocňuje zhon a �mol. Odteraz 
chcem byť iba dobrým správcom vecí, ktoré si mi zveril.

Daj mi milosť, aby som ťa vedel obdivovať, že si mi takým zázračným 
spôsobom ponúkol všetko, čo potrebujem. Odpusť mi, že som na to 
zabúdal!

Otče, musím sa ti ešte k niečomu priznať: Zneužíval som veci a dary 
prírody. Ničil som svoj život nadmerným jedením a pitím. Ty si nechcel, 
aby som to robil, pretože si vedel, že je to moja záhuba.

(Tu si zvlášť spytujú svedomie tí, ktorí sa ničia prejedaním sa a pitím, ktorí 
užívajú drogy a iné nebezpečné prostriedky a tak sa ničia ako ľudia, bránia 
pravému rastu lásky a kazia ľudí okolo seba...) 

Otče, ty dávaš zemi silu, aby rodila rôzne plody, ale my sme ich obrátili 
proti sebe a proti iným. Stvoril si železo, aby nám slúžilo k dobru a my sme 
ho prekovali na zbrane, ktorými sa ničíme, keď vedieme vojny proti sebe. V 
mene celého ľudstva prosím teraz o odpustenie, že sme to tak zneužili. 
Odpusť nám všetky vojny, vylieč všetky rany. Pomôž nám, aby sme s láskou 
a zodpovednosťou používali stvorené veci, a tak nastolili prvotný 
poriadok, ktorý si chcel mať v prírode, a medzi človekom a prírodou.

Odpusť nám všetkým, že sme sa navzájom ničili a ohrozovali svoj 
spoločný život. Odpusť nám, že príroda trpí kvôli tomuto nášmu 
správaniu. Pomôž mi, aby som to všetko napravil. Pomôž nám všetkým, 
aby sme už viac nepripravovali utrpenie stvoreniam, ako nás upozorňuje 
svätý Pavol.

Otče, teraz som si uvedomil svoj postoj k tebe, voči sebe, k blížnemu a k 
stvoreniam. Pristupujem k tebe vedomý si dôvery, ktorú si mi preukázal. 
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Priznávam, že som sklamal tvoju dôveru. Prosím ťa o milosrdenstvo a 
tvoju milosrdnú lásku. 

Prosím ťa, neodsudzuj ma ako neplodný �govník! Daj mi milosť, aby 
som odteraz s tebou vo všetkom spolupracoval.

Úprimne sa kajám za každý svoj priestupok, ktorým som ničil seba a 
iných, ktorým som zabudol na teba a zneužil tvoje dary. Dotkni sa môjho 
srdca silou svojho Ducha, aby sa vo mne celkom 
zmenili presvedčenie a rozpoloženia, ktoré sa 
zrodili zo zla.

Otče, v tejto spovedi ma celkom obnov, aby 
som mohol oslavovať tvoju lásku, milosrdenstvo 
a odpustenie!

Mária, nová Eva a Matka, ty ma učíš, aby som 
prijal Otcovu vôľu a pozývaš ma na spoveď. Buď 
so mnou! 

Vypros mi milosť, Mária, aby som odteraz 
neprestajne pri každej príležitosti vedel jedno-
ducho a pokorne povedať: Hľa, Pane, som 
pripravený plniť tvoju vôľu! 

Nauč ma, Matka, aby som sa neprotivil Božej 
vôli, ale aby som ju uskutočňoval v každej chvíli, 
či je to príjemné alebo nepríjemné... 

Pomôž mi, aby som aj ja bol na strane 
víťazstva nad osobným zlom a nad zlom sveta. 
Ty si svojím potomstvom premohla zlo a tak sa stala spoluvykupiteľkou. 

Pomôž mi, Mária, aby som odteraz svojím životom prispieval k sláve 
nebeského Otca tu na zemi. 

Matka živých, buď so mnou! 

Páter

Slavko Barbarič

(1946 - 2000)

Z knihy  Daj mi svoje
ranené srdce.

Spoveď: prečo a ako?
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     �●  Svedectvo                      

Volám sa Simona, mám 29 rokov  a 
som zo Slovenska. Od januára 2021 
žijem v Medžugorí, v spoločenstve 
Svetlo Máriino. Chcem svedčiť o Božej 
dobrote a starostlivosti Panny Márie v 
mojom živote.

Pochádzam z kresťanskej rodiny, 
ktorá mala tradičnú vieru. Mám troch 
súrodencov. Do kostola ma začala 
brávať babka pred prvým svätým 
prijímaním a veľmi sa mi to zapáčilo. 
Babka najviac praktizovala vieru a 
doteraz mi je príkladom obety a lásky.

Keďže som sa narodila s vrodenou 
poruchou zraku, v idela som len 
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čiastočne a musela som chodiť do školy 
pre nevidiacich a slabozrakých. Vtedy 
nebola iná možnosť. Táto škola bola 
ďaleko od môjho domu a musela som 
tam zostávať na internáte už ako 
sedemročná. Až neskôr som pocho-
pila, že mesto, v ktorom bola moja škola 
je mariánske. Vnímala som blízkosť 
Panny Márie a to, že si ma prisvojila. Na 
internáte som nemala rodičov a tak ma 
Panna Mária viedla. Viedla ma v tom, 
kedy sa mám učiť ,  kedy si mám 
oddýchnuť a podobne. Často mi bola 
útechou a potešovala ma, keď mi 
chýbala rodina. A tiež ma učila, že 
každú nedeľu mám ísť do kostola.
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Mária, Kráľovna pokoja,

 si láska a útecha moja



Takto som postupne pri Panne Márii 
rástla a učila sa. Keď som bola na 
strednej škole, študovala som so 
zdravými deťmi a začala som si 
uvedomovať rozdiely medzi nami. 
Kým som si ja nejakú úlohu prečítala, 
oni to už mali skoro hotové a nestíhala 
som za nimi. Potom som začala chodiť 
aj na doučovania z jazyka, lebo mi bolo 
ľúto, že viem tak málo. A Panna Mária 
sa o to postarala a postupne som sa 
dostala na ich tempo. Ale vo vnútri som 
stále mala pocit, že nie som so sebou 
spokojná.

Počas strednej školy som počula o 
Medžugorí. Niečo ma tam ťahalo, a tak 
som si šetrila peniaze zo štipendia, aby 
som mohla ísť. 

V tom čase sa ma v Medžugorí 
dotkol pokoj, ktorý tu je a jasnejšie som 
si uvedomila blízkosť Panny Márie v 
mojom srdci, jej lásku, ale to bolo 
všetko. 

Potom som išla študovať jazyky na 
univerzitu. Aj tam som videla, že mi 
niektoré veci trvajú dlhšie ako ostat-
ným a prvé roky ma to trápilo, ale 
potom ma Ježiš a Mária začali učiť 
pozerať sa na to, čo si myslia oni. A oni 
boli so mnou spokojní. Vtedy som sa 
začala pozerať inak a bola som aj ja 
spokojná. 

Postupne sa môj vzťah s Pánom začal 
cez Máriu formovať. Pán mi ukazoval, 
že namiesto zraku mi dal duchovné 
dary, ktoré môžu pomôcť mne, ale aj 
ostatným, ak s ním budem spolu-
pracovať. 

Jedno leto som cítila, že mám ísť opäť 
do Medžugoria na dlhšie. Tak som na-
písala do spoločenstva Svetlo Máriino, 
kde som prišla na skúsenosť.

Svetlo Máriino      August 2021      - 15 -

V spoločenstve žijeme posolstvá 
Panny Márie a všetko čo robíme, 
robíme na jej úmysly. Spoločenstvo 
dáva mladým možnosť vojsť hlbšie do 
školy Panny Márie a cez to hľadať svoje 
povolanie. Páčilo sa mi žiť spoločne s 
mladými z iných krajín, spoznávať sa, 
priateliť sa, spoločne sa modliť, slúžiť, a 
spoznávať Ježiša.

Zapáčila sa mi cesta, ktorou nás 
vedie Panna Mária, začala som čítať jej 
posolstvá a bola som šťastná, že ma 
sem priviedla. Po mesačnej skúsenosti 
som sa vrátila domov a snažila som sa 
žiť to, čo som sa naučila v spoločenstve.

V jednom posolstve Panna Mária 
hovorí: „Drahé deti, pozývam vás, aby 
ste sa zaľúbili do Ježiša v Oltárnej 
sviatosti.“ To sa stalo aj mne. Zaľúbila 
som sa do Ježiša v Eucharistii a už som 
bez toho nevedela byť. Cestovala som 
do väčších miest, kde bola vyložená 
Sviatosť a žiadnej námahy mi nebolo 
ľúto. Do Medžugoria som prichádzala 
každý rok počas letných prázdnin a 
ostávala som tu na mesiac. Štúdium 
som dokončila v r. 2016 a rozhodla 
som sa, že tými jazykmi budem slúžiť 
Pánovi. 

Potom na mňa Pán dopustil ťažkú 
skúšku. Úplne som stratila zrak a 
nevidela som už nič. Vtedy na mňa Pán 
dopusti l duchovné boje: strach, 
nepokoj, duchovnú tmu. Bojovala som 
s tým, aby som odpustila Bohu, aj sebe, 
moju nedôveru voči nemu...

                         Simona, Slovensko

Celé svedectvo nájdete na 
www.svetlomariino.sk



k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici
prostredníctvom Panny Márie

Drahí priatelia,

15. augusta 2021
na sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie 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:

www.svetlomariino.sk

33-dňová príprava

     �●  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

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:

   "Modlite sa za svojich pastierov,

aby vás prostredníctvom vášho pôstu

a modlitby mohli v láske viesť."
                             (02.02.2013)
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SVETLO
MÁRIINO

Spoločenstvo SVETLO MÁRIINO – súkromné 
združenie veriacich. Členovia chcú 
nasledovaním života Panny Márie prinášať 
Svetlo – Ježiša súčasnému svetu, odliť 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.



Ak máte záujem �nančne 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!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. 
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