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„Drahé deti! S radosťou vás, 

deti moje, všetkých, ktorí ste 

odpovedali na moje pozvanie, 

pozývam, aby ste boli 

radosťou a pokojom. Svojimi 

životmi vydávajte svedectvo 

o nebi, ktoré vám prinášam. 

Deti moje, je čas, aby ste boli 

odbleskom mojej lásky pre 

všetkých, ktorí nemilujú a 

ktorých srdcia zachvátila 

nenávisť. Nezabudnite: som 

s vami a prihováram sa za vás 

pred mojím synom Ježišom, 

aby vám daroval svoj pokoj. 

Ďakujem vám, že ste prijali 

moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja,

25. augusta 2021



Páter Ljubo Kurtovič, OFM

     ��  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

V júlovom posolstve nás Panna Mária pozvala byť modlitbou za tých, 
ktorí sa nemodlia. V augustovom posolstve nás pozýva vydávať svedectvo 
o radosti, pokoji a nebi, ktoré nám Boh počas všetkých tých rokov daruje 
skrze matku svojho Syna Ježiša na tomto mieste, ktoré je posvätené jej 
prítomnosťou a zjaveniami.

Svojimi životmi

V tomto posolstve nás Panna Mária 
pozýva byť svedkami neba, ktoré sa spúšťa 
k nám skrze jej Nepoškvrnené srdce. 
Mučeníci sú v Cirkvi najdokonalejšími 
svedkami viery, pretože boli pripravení 
zomrieť za najvyššie ideály. Nadarmo sa 
nehovorí: „Ak nemáš nič, pre čo by si bol v 
živote ochotný zomrieť, potom taký život 
nie je hodný žitia.“

Existujú skutočnosti, hodnoty a ideály, 
ktoré presahujú tento pozemský život. 
Existuje nebo, z ktorého prichádza Panna 
Mária a kde nás chce všetkých priviesť. Pre 
nebo sa rozhodujeme tu. Čas, ktorý nám je 
darovaný je ako prázdna nádoba, ktorú 
máme naplniť dobrými skutkami, obetou, 
veľ kodušnosťou, dobrotou, láskou a 
vierou. 

Poklad viery sme prijali od svojich 
najbližších, od našich rodičov. Oni sú 
prvými svedkami viery pre svoje deti. Deti 
sa učia napodobňovaním. Deti všetko 
opakujú: slová, vety, melódiu vety. Deti vo 
svojej hre a predstavivosti varia, šoférujú 
alebo robia iné veci, ktoré vidia u starších. 
Od svojich rodičov a blížnych sa deti učia 
aj morálnemu správaniu. Deti sa učia, s 
námahou a drinou byť veľkorysé a zbožné. 
Učia sa, čo znamená pomáhať, plniť si 
svoje povinnosti. Sestra Elvíra, ktorá je 
zakladateľkou komunity Cenacolo pre 
závislých, zvykla rodičom hovorievať: 
„Deti nepočúvajú to, čo im vy, rodičia, 
hovoríte, ale pozerajú na to, čo robíte.“

Svedectvo života, životných hodnôt, 
skúsenosť odpustenia v rodine, vzájomná 
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vydávajte svedectvo



úcta, porozumenie a trpezlivosť je to, čo 
ostane zapísané v srdci dieťaťa ako 
skúsenosť živej viery. 

Deti, ktoré dostali od svojich rodičov 
tento poklad žitej viery, nebudú mať 
problém rozumieť a žiť všetky tieto 
hodnoty, ktoré sú trvalé a nezničiteľné. 
Druhým môžeme dať len to, čo máme. 
Druhým môžeme mať pokoj, len ak je naše 
srdce naplnené pokojom. Druhých 
môžeme milovať, len ak prijímame a 
milujeme seba. Druhým môžeme vydávať 
svedectvo o nebi, len ak sme ho sami 
zakúsili, aspoň na okamih. Svetlom pre 
druhých môžeme byť vtedy, ak sme 
ožiarení svetlom, ktorým je Ježiš Kristus. 

M o d l i m e  s a  n a j p r v  z a  o s o b n ú 
skúsenosť Božej lásky a skúsenosť neba, 
ktoré Ježiš na okamih daroval svojim 
učeníkom na vrchu Tábor, aby sme 
druhým o nebi len nehovorili, ale svedčili. 

Modlitba: Panna Mária, na 
Golgote si vyriekla svoje naj-
ťažšie ÁNO Bohu, ktoré bolo 
oveľa ťažšie ako prvé áno v 
Nazarete pri zvestovaní. Vypros 
nám vytrvalosť  v kráčaní za 
Bohom, zvlášť vo chvíľach, keď 
ocha-bujeme, keď upadáme do 
krízy, keď nás zachvátia poku-
šenia zanechať zodpovednú 
prácu na vlastnom obrátení 
srdca. Modli sa s nami i za nás, 
Panna Mária, aby sme sa deň čo 
deň stávali skutočnými svedkami 
neba na tomto svete, napriek 
všetkým protivenstvám. Amen. 

Svetlo Máriino      September 2021
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     �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

Prvá otázka, ktorú položila vizionárka Lucia Panne Márii vo Fatime 
bola: „Kto ste Pani? A odkiaľ prichádzate?“ Ona odpovedala: „Z neba“. 
To isté sa odohráva i v Medžugorí, kde Panna Mária hovorí: „To, čo som 
začala vo Fatime dokončím v Medžugorí, nakoniec moje Nepoškvrnené 
srdce zvíťazí.“ Už 40 rokov kráčame z mesiaca na mesiac s Kráľovnou 
pokoja k cieľu, ku ktorému nás vedie a to je nebo.

Je čas byť odbleskom
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Terézia Gažiová

Je čas podobať sa na Máriu. Ona s nami 
počíta. Aj v posledných posolstvách nám 
opakuje svoju túžbu: „Buďte veľkodušní a 
láskou mojej lásky, buďte moji“. Dnes nás 
pozýva: „Buďte odbleskom mojej lásky“. 
Môžeme povedať, že nás 40 rokov 
pripravovala a viedla k tejto úlohe.

Hovorí nám o svojej láske: „Moja láska 
hľadá vašu úplnú a bezpodmienečnú 
lásku, ktorá vás nenechá takými istými, ale 
bude vás meniť a učiť dôvere v môjho 
Syna.  Moja láska je nesmierna. Kráčajte 
cestami, ktorými vás moja láska vedie, učí 
pokore, múdrosti a nachádza cestu k 
nebeskému Otcovi. Moja láska vás 
obvinie ako plášť a urobí z vás apoštolov 
môjho svetla – Božieho svetla. Láskou, 
ktorá vychádza z pokory budete prinášať 

svetlo tam, kde vládne tma – slepota. 
Budete prinášať môjho Syna, ktorý je 
Svetlo sveta. Deti moje, moja láska je 
silnejšia ako zlo.“

„Ktoré  posol st vo  je  pod ľa  teba 
najkrajšie?“, spýtal sa raz vizionárky Marije 
Pavlovičovej páter Slavko. Ona bez 
váhania odpovedala: „Keď Panna Mária 
p o v i e  m i l u j e m  v á s ! “  O n a  n i k d y 
neposudzuje, nekritizuje, nerobí medzi 
nami rozdiely, k ničomu nás nenúti, s 
láskou nás pozýva a necháva nám slobodu. 
Ale ako matka nás prosí, aby sme ju 
p o s l ú c h l i .  „ A  k to ré  p o s o l s t v o  j e 
najnáročnejšie?“ „Keď nám Panna Mária 
pov ie:“ „Odov zdávajte moju lásku 
druhým!“

 Máriinej lásky



Ona nechce od nás nemožné. Denným 
zasväcovaním sa jej srdcu, pohľadom 
upretým na jej spôsob života krok za 
krokom žijúc jej posolstvá je možné splniť 
i túto úlohu. 

Sv. Maximilián Kolbe bláznivo miloval 
Nepoškvrnenú. V koncentračnom tábore, 
kde sa všetko zlialo do nenávisti vedel, že i 
tu sa dá zvíťaziť iba láskou, položil svoj 
život za blížneho. To je logika kríža. Mária 
nás vedie cestou, na ktorú nás pozval Ježiš, 
keď nám povedal: „Kto chce byť mojim 
učeníkom nech zaprie sám seba a 
nasleduje ma“.

Aj pred nás Mária stavia túto úlohu: 
„Buďte odbleskom mojej lásky pre 
všetkých, ktorí nemilujú a ktorých sŕdc sa 
zmocnila nenávisť.“

Nenecháva nás samých. Opakuje nám: 
„Nezabudnite, som s vami a prihováram sa 
za vás pred mojím synom Ježišom, aby 
vám daroval svoj pokoj“.

Modlitba:  Nebeský Otče, 
ďakujeme ti za Máriinu radosť, 
s ktorou ju k nám posielaš, aby 
i  ná s  pozý val a  k  ra d o sti  a 
pokoju. Mária, ty si príčina našej 
radosti. Ďakujeme ti za dôveru, 
keď nám hovoríš buďte odbles-
kom mojej lásky. Bez teba to 
nedokážeme, prenikni nás tou 
láskou, ktorá je silnejšia ako 
nenávisť. Ukazuj nám to, čo ti 
nedovoľuje vyža-rovať tvoju 
lásku v nás. Pomôž nám to 
odstrániť, chceme sa ti podobať. 
Ďakujeme ti, že si s nami, pomôž 
nám, aby sme na to nikdy ne-
zabudli. Amen.

Svetlo Máriino      September 2021
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BUĎTE

     �●  Posolstvá na tému                      

„Buďte radosťou

pre všetkých tých,

ktorí nevidia

východisko.“

25.05.2020

„Diabol chce nepokoj

a neporiadok, ale vy, deti moje,

buďte radosťou

zmŕtvychvstalého Ježiša,

ktorý zomrel a vstal z mŕtvych

za každého z vás.“

25.04.2019

 RADOSŤOU

„Vy buďte tí, ktorí sa kajajú a svojím 

životom budú svedčiť, milovať, odpúšťať a prinášať 

radosť  Zmŕtvychvstalého do tohto sveta,

kde môj Syn zomrel a kde ľudia necítia potrebu, 

aby ho hľadali a objavovali 

vo svojom živote.“ 25.8.2008



  aše spoločné

modlitbové

stretnutie sa uskutoční

v sobotu 04.09.2021.

Tento mesiac sa budeme

modliť za rodičov,

vychovávateľov detí

a mládeže.

  Prvá sobota v mesiaci  ●               Svetlo Máriino      September 2021      - 9 -
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Páter Slavko Barbarič (1946 - 2000)

Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, 
poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, 
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. 
Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha 
na potešenie všetkých zarmútených, aby som dal zarmúteným Siona, 
aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania namiesto smútku, 
rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. 
I budú sa volať Duby spravodlivosti, Štep Pána na ozdobu. (Iz 61, 1-3)

Spovedníkova modlitba

Modlitba: Ďakujem ti, nebeský Otče, že 
si poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby ako 
Veľkňaz dokonal dielo spásy. Vďaka ti, že 
on je náš POKOJ, ktorý prišiel zničiť 
nepriateľstvo, hriech a smrť! Velebím ťa a 
oslavujem, že si apoštolom dal moc, aby v 
tvojom mene odpúšťali hriechy, aby 
uzdravovali ranené srdcia silou tvojej 
milosti. Ďakujem ti za službu zmierenia, 
ktorú si zveril svojej Cirkvi. Buď požehna-
ný a oslávený, môj Pane, že si aj mňa 
povolal ku kňazstvu a skrze Cirkev si mi 
zveril službu zmierenia. Ďakujem ti, že 
skrze mňa chceš udeliť bohatstvo svojej 
milosrdnej lásky svojim zblúdeným a 
zranený m deťom, svojim sy nom a 
dcéram! 

Ježiš, vďaka ti, že si svojou krvou 
vykúpil svet a s Otcom zmieril! Ďakujem 
ti za tvoje tiché a pokorné srdce. Vďaka ti 
za tvoju dobrotu a milosrdenstvo. Ježiš, 

Veľkňaz, teraz ťa prosím, uzdrav moje 
srdce zo všetkého zla. 

Uzdrav ma z rán, ktoré ešte zostali v 
mojej duši, aby som mohol s láskou v 
tvojom mene prijať každé hriechom 
zranené srdce. Daj mi milosť zmierenia, 
aby som mohol v tvojom mene vždy 
povedať: „Choď v pokoji! Odpúšťajú sa ti 
hriechy!“

Pane Ježišu, prosím ťa za každého, kto 
ku mne príde na spoveď. Požehnaj každé 
zranené srdce, ktoré sa v dôvere k tebe 
bude predo mnou otvárať. Daj, aby som 
vedel počúvať rovnakou láskou, akou si ty 
p o č ú va l .  Daj ,  aby  so m  rov na ký m 
milosrdenstvom vedel vracať radosť, ako si 
ty vracal. Prosím ťa za tých, čo sa boja, 
ktorí zo strachu neboli pri spovedi 
úprimní a ešte viac sa zaťažovali. Daj mi 
citlivé srdce, aby sa na mojich perách 
nikdy neobjavilo slovo odsúdenia, ale len 
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Z knihy  “Daj mi svoje ranené srdce. Spoveď: prečo a ako?”
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milosrdné slovo, ktoré vykupuje silou 
tvojho mena. Zošli na každého, kto sa 
vyspovedá svojho Svätého Ducha a uzdrav 
každé srdce zranené hriechom. Daj, aby 
odteraz každý, kto sa vyspovedá, neustále 
rástol v láske a pokoji. Naplň plnosťou 
svojich darov srdce každého, kto vyzná 
svoj hriech a žiada odpustenie. Nech 
každý, obnovený a uzdravený silou tejto 
sviatosti, premáha svoje pokušenia i 
s k ú š k y.  A b y  s a  v z o p r e l  k a ž d é m u 
rozvracaniu a zachoval svätý plameň, 
ktorý silou tejto sviatosti znova zapáliš v 
srdciach. 

Milosrdne zhliadni na tých, čo sa stali 
otrokmi hriechu a závislými na po-
zemských veciach. Obdar ich slobo-dou, 
ktorú len ty dávaš. Tým, čo sú sklamaní zo 
seba, pretože znova padli, daj novú silu a 
odvahu, aby bojovali proti hriechu. Urob 
ma pozorným voči všetkým problémom, 
aby som splnil dielo spásy. Požehnaj každé 
dobré rozhodnutie. Silou svojho ducha 
povzbuď tých, ktorí nechápu hrôzu 
hriechu, aby sa s rozhodnosťou vzopreli 

zlu. Nech každý príde na spoveď s 
rozhodnutím márno-tratného syna: 
„Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi!“ 
Mária, moja Matka a Matka Krista Pána, 
Veľ kňaza, Matka všetkých, ktorí sa 
spovedajú, tebe sa zasväcujem. Prijmi ma, 
ako si prijala svojho Syna Ježiša. Daj, nech 
tvojím srdcom viem načúvať tvojim 
deťom a pomáhať im. Tebe odporúčam 
všetkých, ktorí prídu na spoveď. Sú tvoji. 
Ty si ich pozvala svojou materinskou 
láskou. Matka dobroty, lásky, milo-
srdenstva a pokoja, vypros im rast v láske, 
milosrdenstve a pokoji. Dávam ich pod 
tvoje krídla. Silou tvojej materinskej 
ochrany nech sa vzoprú zlu a hriechu. 
Nech rozšliapu hlavu diabla a vzoprú sa 
každému jeho zvádzaniu. Ty ako Matka 
povzbuď tých, čo sa boja. Obviaž rany 
tým, čo sú zranení. Pouč tých, čo ešte stále 
nechápu, že každá spoveď sa stáva oslavou 
Božej milosti. Daj, nech každá duša môže s 
tebou spievať: „Velebí moja duša Pána, 
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je 
mocný! Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

Svetlo Máriino      September 2021



     �●  Svedectvo                      

Opustil nás náš arcibiskup Henryk Hoser, apoštolský vizitátor pre 
farnosť Medžugorie. Odišiel od nás biskup, ktorý bol našim skutočným 
otcom. Bol to vzácny človek, ktorý miloval ľudí a oni milovali jeho. 
Jeho otcovskú starostlivosť a dobrotu sme pociťovali každodenne, či už my 
bratia �antiškáni, ktorí sme s ním žili, alebo pútnici, ktorí sa 
s ním stretali. Na prvý pohľad vyzeral možno prísne, ale v skutočnosti 
bol plný dobroty. 

Páter Marinko Šakota

o Mons. Henrykovi Hoserovi:

Odišiel priateľ Medžugoria

Odišiel priateľ Medžugoria. Už od 
samého začiatku v roku 2017, keď prišiel 
ako pápežský delegát Svätého Otca 
Františka, si arcibiskup Hoser zamiloval 
Medžugorie. Jeho slová „my Medžu-
gorčania“, ktoré povedal pri sv. omši na 
sv iatok sv.  Jakuba, hovoria o jeho 
stotožnení sa s farníkmi tejto farnosti. 

  Pozorne sledoval pastoračné 
udalosti v Medžugorí a s veľkým záujmom 
skúmal exitujúci fenomén. Na rozdiel od 
niektorých, ktorí hľadali a zdôrazňovali 
len negatívne skutočnosti, Mons. Henryk 
Hoser ako priateľ pravdy vedel vidieť 
pozit ív ne veci  – plné spovednice, 
kr i stocentr ickú med žugor skú du-
c h o v n o s ť ,  n e s p o č e t n é  m n o ž s t v o 
pútnikov, ktorí hľadajú Boha, starostlivosť 

nás františkánov o duchovný rast pútni-
kov ako aj snahu farníkov prijímať 
pútnikov do svojich domovov. Výrazne 
tak prispel k pozitívnemu imidžu a 
príjemnej atmosfére, keď išlo o novinársky 
alebo iný úsudok o Medžugorí.

Arcibiskup Henryk Hoser o medžu-
gorskej duchovnosti nehovoril  len 
pozitívne, ale ju aj osobne žil. Trikrát do 
týždňa bol prítomný na adorácii a v piatok 
na poklone kríža. Stredy a piatky sa postil. 
Veľmi miloval Pannu Máriu a utiekal sa k 
nej.

Na častých stretnutiach v jeho kance-
lárii vyjadroval svoje názory na určité 
otázky, ale vždy si vedel vypočuť aj iné 
názory. Veľmi túžil, aby bola v Medžugorí 
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postavená kaplnka ustavičnej poklony, ale 
aj iné objekty, ktoré by pomohli v 
pastoračnej činnosti. Pozýval architektov 
z Vatikánu i z Poľska, aby ponúkli svoje 
návrhy. Žiaľ, pandémia narušila tieto 
plány. 

V roku 2018 osobne zakúsil krásu 
Mladifestu a potom, čo pápež František v 
roku 2019 dovolil organizovanie pútí do 
Medžugoria ,  pozýval na Mladifest 
kardinálov aj biskupov, aby aj oni zakúsili 
medžugorskú duchovnosť a aby aj mladí v 
prítomnosti pastierov zakúsili plnosť 
Cirkvi. 

Keď v roku 2017 pápežský delegát 
prvýkrát prišiel do Medžugoria, zatúžil ísť 
na Vrch zjavenia, a aj  napriek fyzickej 
slabosti v dôsledku prekonania malárie sa 
mu to podarilo. Aj keď vizionári nespadali 
pod jeho kompetenciu, zachoval sa ľudsky 
a rozprával sa s nimi. Chcel ich spoznať, 
počuť ich hlas a skúsenosť, čo pre 

vizionárov veľmi veľa znamenalo. Svojím 
príkladom ukázal ako to malo byť v 
minulosti a ako by sa malo s vizionármi 
zaobchádzať v budúcnosti. 

Mal rád naše františkánske spolo-
čenstvo v Medžugorí. Rád trávil čas s nami 
a zdôrazňoval našu veselosť a radosť. Mal 
zmysel pre humor. Vďaka jeho jedno-
duchosti a pokore sa s ním dobre komu-
nikovalo. 

Na konci môžem povedať len jedno: 
Vďaka Svätému Otcovi Františkovi, že 
nám poslal arcibiskupa Henryka Hosera 
ako svojho osobného delegáta a potom aj 
ako apoštolského vizitátora! Vďaka 
arcibiskupovi Henrykovi Hoserovi za 
všetko čo urobil pre Medžugorie! A to, čo 
urobil je veľmi dôležité a nenahraditeľné! 

                               páter Marinko Šakota



Úmysel: za Svätého Otca Františka
a za nás všetkých, aby sme boli otvorení pôsobeniu 

Ducha Svätého pri jeho návšteve na Slovensku.

Začíname 6.9. a končíme na sviatok Povýšenia 
Svätého kríža 14.9.2021.

www.svetlomariino.sk

Deviatnik 

     �●  Oznamy                      
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k Sedembolestnej

 Panne Márii

Pridajte sa k nám na:



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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