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„Drahé deti! V tomto milosrdnom 

čase som s vami a všetkých vás 

pozývam, aby ste boli nositeľmi 

pokoja a lásky v tomto svete, kde 

vás, deti moje, Boh skrze mňa 

pozýva, aby ste boli modlitbou, 

láskou a vyjadrením raja tu na 

zemi. Nech sú vaše srdcia 

naplnené radosťou a vierou v 

Boha, aby ste, deti moje, mali 

úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. 

Som s vami, pretože ma On, 

Najvyšší, posiela medzi vás, aby 

som vás povzbudila k nádeji a vy 

budete tvorcami pokoja v tomto 

nepokojnom svete. Ďakujem vám, 

že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja,

25. novembra 2021
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Páter Ljubo Kurtovič, OFM

     ��  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

V októbri nás Panna Mária pozývala k modlitbe, ktorá oslobodzuje od 
strachu z budúcnosti. V tomto posolstve nás znovu posilňuje v uvedomení 
si jej prítomnosti s nami. Boh skrze Pannu Máriu koná svoje diela celé tie 
roky v každom srdci, ktoré sa mu otvorí. Máriine pozvania a posolstvá sú 
vždy plné optimizmu, svetla a nádeje. Jej posolstvá otvárajú pre budúcnosť 
a nevracajú do minulosti. Liturgický čas cirkevného roka, ktorý sme práve 
začali je poznačený čakaním. Je to čas, v ktorom by sme si mali posilniť 
svoju nádej, aby sme boli svedkami nádeje, lásky a radosti. 

Mať nádej

Možno sa v nás vynára otázka: Čo bude 
s týmto svetom? Čo sa s nami stane? Ako 
to všetko skončí? Prečo nás, i celý svet, 
zastihla táto pandémia? Prečo toľký chaos 
s množstvom neodpovedaných otázok? 
Môžeme aj tento problém prežiť s Bohom, 
spoľahnúť sa na jeho silu a milosť? Alebo 
sa snažíme svojimi silami a poznaním 
všetko vyriešiť?

Ako povedal emeritný pápež Benedikt 
XVI. v encyklike Spe salvi: „Svet bez Boha 
je svet bez nádeje.“ 

Naša nádej je založená na viere v Boha, 
ku ktorému nás vedie Panna Mária. Aj 
tento čas adventu v sebe zahŕňa dimenziu 
nádeje. Jediným veľ kým pokušením 
svätých bolo pokušenie proti nádeji. Viera 
a nádej sú úplne identické. Ako píše 

f rancúzsky básni k Charles  Pég uy, 
vkladajúc tieto slová do Božích úst: „Niet 
divu, hovorí Boh, že vo mňa veria. Stačí, ak 
pozorujú moje stvorenia a uveria. Láska – 
ani tá ma neprekvapuje, lebo pre nich je 
zisk, ak sa navzájom milujú, tým si 
prosp ievajú .  A le  nádej,  nádej  ma 
prekvapuje!“

Diabol nás chce vždy priviesť do 
zúfalstva, beznádeje a pocitu, že už viac 
niet zmyslu, že sa netreba snažiť a že je 
všetko nezmyselné. 

Nádej nie je pasívne čakanie, že Boh 
niečo urobí, ale aktívna sila, ktorá nás núti 
nikdy sa nevzdávať robiť to, čo môžeme a 
dúfať, že Boh vždy na konci čaká, aby 
všetko urobil novým a lepším. 

To, čo musíme urobiť, aby sme sa 
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naučili nádeji, je to, čo urobil Ježiš: 
prebdieť celú noc v modlitbe. Modlitba je 
miestom učenia sa nádeji a prostriedkom 
na oživovanie čnosti nádeje v nás. Boh nás 
vždy počuje a berie našu modlitbu vážne, 
aj keď nás nikto nechce počuť. 

Ježišovo evanjeliové upozornenie je 
vždy svieže a aktuálne: „Dávajte si pozor, 
aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, 
opilstvom a starosťami o tento život, aby 
vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako 
osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu 
celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite 
sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, 
čo má prísť, a postaviť sa pred Syna 
človeka“ (Lk 21, 34-36).

Preto plný opt imizmu radostne 
vykročme do tohto času adventu, aby sme 
radostne očakávali Pána, ktorý nás chce 
objať svojou láskou. On už prišiel a prešiel 
po zemi konajúc dobro. On svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním vykúpil celý svet, celý 
ľudský rod, každého človeka, osobne teba i 

mňa. Ale teraz sa chce nanovo v nás 
narodiť, vo svojom spoločenstve, v 
každom jednotlivcovi. Pripravme mu 
cestu a vyrovnajme mu chodníky, pretože 
už je blízko!

Modlitba: Panna Mária, Matka 
nádeje, svojím príhovorom oživ v nás 
čnosť nádeje, aby sme znovu mohli začať 
cestu k novonarodenému Ježišovi, ktorý 
prišiel, aby sme mali život, a aby sme ho 
mali v plnosti. Mária, ty si naša Hviezda 
ranná. Ty si verila, aj keď už nikto neveril. 
Dúfala si proti každej nádeji v najťažších 
chvíľach pod krížom na Kalvárii. Tebe 
zverujeme všetkých, ktorí stratili nádej, 
ktorí sú pokúšaní proti nádeji, všetkých 
zúfalých a beznádejných, ktorí viac 
nevidia zmysel svojho života. Nech na 
tvoj príhovor, Mária, pocítia silu svetla a 
pok oja,  ktor ý  dar uje  Pán svojím 
príchodom medzi nás. Amen. 

Svetlo Máriino      December  2021
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     �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

Dnešným posolstvom nám Panna Mária zveruje veľmi dôležitú misiu. 
Boh chce šíriť prostredníctvom nás pokoj, lásku, raj na tejto zemi. 
Úlohu, ktorú nám Mária zveruje pomáha nám i uskutočniť, ona nechce 
nikdy od nás nemožné.

Buďte vyjadrením

raja na zemi
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Terézia Gažiová

Jedna pútnička hovorí: „Moje prvé 
stretnutie s Medžugorím sa odohralo v 
kostole počas liturgie. Pocítila som, že sa 
mňa niekto pozerá. Otočila som sa a uvidela 
som svoju priateľku. Pozerala sa na mňa a ja 
som pochopila, že ma miluje. Videla som, že 
je to úplne iná osoba. Doslova zo mňa 
vyleteli slová: „Kde si bola?“ Odpovedala: 
„V Medžugorí.“ „Čo je to?“ – „Je to miesto 
zjavenia Matky Božej.“ Rozhodla som sa 
tam ísť aj ja, pretože som chcela zažiť tie 
hlboké zmeny, ktoré boli na mojej priateľke 
také viditeľné. Z jej očí a tváre vyžarovala 
láska! Pomyslela som si: Aj ja chcem 
milovať!

Povedala, že cestu tam by sme nemali 
odkladať, zjavenia sa môžu kedykoľvek 
skončiť.  A o už mesiac neskôr som 
doputovala do Medžugoria.

I v nej sa odohrala taká istá zmena. Začala 
milovať, konkrétne pomáhať druhým. 
Založila modlitbovú skupinu, ktorá sa 
stretáva pravidelne každú sobotu už 15 
rokov. Členovia modlitbovej skupiny sa 
modlia a pomáhajú núdznym.

Mária je s nami vždy, kdekoľvek, keď jej 

otvoríme srdce v modlitbe a zvlášť v 
modlitbe ruženca, či v modlitbe zasvätenia 
sa jej Nepoškvrnenému srdcu. V tomto 
adventnom období stojí pred nami Mária v 
požehnanom stave. Prijíma Ježiša a ponáhľa 
sa slúžiť Alžbete. Napriek všetkému, čo sa 
odohráva, nestráca nádej. Kto nás to môže 
naučiť lepšie, ak nie ona ako sa vždy znovu a 
znovu úplne odovzdať do Božích rúk a jeho 
vôle? Opakuje i nám: „Nech sú vaše srdcia 
naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste, 
deti moje, mali úplnú dôveru v jeho svätú 
vôľu. Som s vami, pretože ma On, Najvyšší, 
posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k 
nádeji, aby ste sa stali tvorcami pokoja v 
tomto nepokojnom svete.“

Zdieľa sa s nami o tom, ako prežívala svoj 
pozemský život. „Deti moje, modlite sa, 
modlite sa, aby ste mohli čoraz viac milovať 
a konať skutky lásky. Pretože samotná viera 
bez lásky a skutkov lásky nie je to, čo od vás 
žiadam. Deti moje, to je iba zdanie viery. To 
je vychvaľovanie seba. Môj Syn žiada vieru a 
skutky, lásku i dobrotu. Modlím sa a prosím 
aj vás, aby ste sa modlili a žili lásku, pretože 
si želám, aby môj Syn, keď bude hľadieť na 



srdcia všetkých mojich detí, mohol vidieť 
l á s k u  a  d o b r o t u ,  a  n i e  n e n áv i s ť  a 
ľahostajnosť. Deti moje, apoštoli mojej 
lásky, nestrácajte nádej, nestrácajte silu. Vy 
to dokážete. Povzbudzujem a žehnám vás. 
Pretože všetko toto pozemské, ktoré mnohé 
moje deti, žiaľ, dávajú na prvé miesto, 
pominie a ostane iba láska i skutky lásky, 
ktoré otvoria bránu nebeského kráľovstva. 
Pri tej bráne vás budem čakať. Pri tej bráne 
chcem privítať a objať všetky svoje deti.“

Hovorí nám o budúcnosti, ktorá nás čaká 
a to je dobrá správa. To je nádej, ktorú nám 
prináša. Márii je prisľúbené víťazstvo, ona je 
nám darovaná v týchto ťažkých časoch ako 
prísľub – nakoniec moje Nepoškvrnené 
srdce zvíťazí.  40 rokov nám ukazuje jasnú a 
bezpečnú cestu: zanechať hriech – vždy byť 
v stave milosti posväcujúcej, prijímať 
Eucharistiu, postiť sa, zriekať sa, modliť sa 
ruženec, čítať Sväté písmo. Uprostred 
chaosu, rozdeleniam, nepokojov ona nás 
učí byť modlitbou, byť neustále v kontakte s 
Bohom, zahľadení na Ježiša. Adorovať ho vo 
všetkom, čo nás obklopuje. Ani na krok bez 
neho. „Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a 
nestráca nádej; vy ste vyvolení, aby ste 
prinášali nádej“, povedala nám v marci 

2021. S kým sme, takí sme. Mária nikdy 
nestratila nádej. S ňou ju nikdy nestratíme 
ani my. Čím viac sa budeme modliť s ňou, 
tým rýchlejšie príde triumf jej Nepoškvrne-
ného srdca. 

Kráčajme týmto milosrdným obdobím s 
Máriou, poslúchnime ju. Zanechajme 
hriech a zlo, rozhodnime sa pre svätosť. 
Mária nás potrebuje, volá nás: „Buďte 
mojimi v ystret ý mi r ukami v tomto 
stratenom svete. Želám si, aby ste boli 
modlitbou a nádejou pre tých, ktorí 
nepoznali Boha lásky“.

Modlitba: Mária, matka naša, matka 
plná nádeje, vrháme sa do tvojho srdca i 
náručia. Urob nás takými, akými nás chceš 
vidieť – zábleskami raja na zemi. Veríme v 
tvoj prísľub, že s tebou v modlitbe a láske 
dosiahneme i to, čo sa nám zdá ľudsky 
nemožné, i to, že veľa od toho, čo sa stane 
záleží od našich modlitieb. Odovzdávame 
ti našich blížnych, ktorí strácajú nádej, 
prežívajú strach a nepokoj. Kráľovná 
pokoja pomáhaj nám byť neustále 
zjednotenými s tebou na modlitbách za ten 
veľ ký plán spásy ľudstva s  tebou i 
prostredníctvom nás. Amen.
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     �●  Posolstvá na tému                      

Povzbudzujem

„Žehnám vás so svojím Synom Ježišom
a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej
a aby váš zrak i srdce boli stále upriamené
na nebo a večnosť.“ 25.12.2016

„Môj Syn vám ukázal cestu a dal vám nádej
a ja vás potešujem a povzbudzujem.
Pretože, deti moje, ja som spoznala bolesť,
ale mala som vieru a nádej. Teraz mám odmenu života
v kráľovstve môjho Syna. Preto ma počúvnite,
majte odvahu a nevzdávajte sa. Ďakujem vám.“ 2.10.2018

„Vy buďte odblesk a vzor svojím životom,
že viera a nádej sú ešte živé a že nový svet
pokoja je možný.“ 25.7.2020

„Deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti
a nestráca nádej.“ 25.3.2021
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 vás k nádeji



  aše spoločné modlitbové stretnutie

sa uskutoční v sobotu 04.12.2021.

Tento mesiac sa budeme modliť za všetkých

zúfalých, bez nádeje a pokúšaných proti viere v dobro.
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     �●  Posolstvá na tému                      

Povzbudzujem

„Žehnám vás so svojím Synom Ježišom
a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej
a aby váš zrak i srdce boli stále upriamené
na nebo a večnosť.“ 25.12.2016

„Môj Syn vám ukázal cestu a dal vám nádej
a ja vás potešujem a povzbudzujem.
Pretože, deti moje, ja som spoznala bolesť,
ale mala som vieru a nádej. Teraz mám odmenu života
v kráľovstve môjho Syna. Preto ma počúvnite,
majte odvahu a nevzdávajte sa. Ďakujem vám.“ 2.10.2018

„Vy buďte odblesk a vzor svojím životom,
že viera a nádej sú ešte živé a že nový svet
pokoja je možný.“ 25.7.2020

„Deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti
a nestráca nádej.“ 25.3.2021
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Zabila som nevinný život

Prinášali k nemu aj nemluvňatá, 
aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, 
okrikovali ich. Ale Ježiš si ich zavolal a 
povedal: „Nechajte deti prichádzať 
ku mne a nebráňte im, lebo takým 
patrí Božie kráľovstvo! Veru, hovorím 
vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo 
ako dieťa, nevojde doň.“ (Lk 18, 15-17)

Modlitba
Nebeský Otče,  ty si  Stvoriteľ 

všetkého. Vyslovil si slovo a všetko 
bolo stvorené. Tvojou vôľou všetko 
trvá naďalej. Teplom tvojej lásky sa 
všetko rozvíja a rastie. Ďakujem ti, že si 
v lone mojej matky stvoril môj život! 

Buď požehnaný, že si nám ľuďom dal 
dar, aby sme s tebou boli tvorcami 
života. Buď oslávený a zvelebený, že si 
stvoril telo ženy, aby bolo schopné 
prijať život, živiť ho a porodiť. Vďaka ti 
za všetkých, ktorí zodpovedne a s 
radosťou spolupracujú pri utváraní 
života. Ó Bože, teraz sa priznávam, že 
som zneužila dar, ktorý si mi zveril. 
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Priznávam, že je to veľké zlo. Zabila 
som život na jeho začiatku. Urobila 
som potrat alebo som nahovorila či 
nútila na potrat. Zabila som nevinný 
život. Odpusť mi! Uvedomujem si, že 
ma viedli nesprávne a klamné dôvody. 
Ospravedlňovala som sa, že nemôžem 
mať viac detí a rozhodla som sa k 
tomuto zločinu. Hanbila som sa, že by 
som mala viac detí než iní. Hovorilo sa, 
že do troch mesiacov od počatia sa to 
môže urobiť. Verila som tej lži a 
zabudla som, že pravý život človeka sa 
začína už jeho počatím. Ľutujem, že sa 
to stalo. Rozhodujem sa od dneška 
vážne a zodpovedne chrániť každý 
počatý život. Pomôž mi ty, Stvoriteľ, v 
tomto rozhodnutí! Vlej mi teraz do 
srdca lásku, ktorá ma posilní, aby som 
vykonala toto svoje rozhodnutie. 

Mária, Matka živých a Matka života, 
nauč ma prijať život, ako si ho aj ty 
prijala! Ani tebe nebolo ľahké prijať 
dieťa Ježiša. Vedela si však, že Stvoriteľ 
všetkého si želá život a ty si povedala: 

Páter Slavko Barbarič (1946 - 2000)

Z knihy  “Daj mi svoje ranené srdce. Spoveď: prečo a ako?”

(v prípade potratu)
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„Hľa, som tvoja služobnica!“ Nauč 
teraz aj mňa a pomôž mi svojím 
príhovorom!

Bože, teraz ťa s Máriou prosím za 
všetkých otcov a matky, za všetkých 
mladíkov a dievčatá, za lekárov a 
všetkých ľudí. Osvieť nás a pomôž 
nám, aby sme s láskou chránili a 
prijímali nenarodený život. Prosím ťa 
aj za tých, ktorým teraz hrozí nebez-
pečenstvo, že zabijú svoje dieťa. Pošli 
im niekoho, kto im pomôže, aby sa 
rozhodli pre život. Pošli aj mňa a daj mi 
silu i správne slovo, aby som sa zastal 
života! 

Prosím ťa aj  za všetky ženy a 
dievčatá, ktoré teraz veľmi trpia, 
pretože spáchali ten zločin. Nech ťa 
prosia o odpustenie, pokoj a lásku! 
Prosím ťa teraz v ich mene. Vyslyš ma! 
Odpusť môjmu národu toľké potraty! 

Nedopusť, aby sme sami seba ničili! 
Požehnaj všetky tehotné ženy! 

Požehnaj všetky nenarodené deti! 
Nech sa ich rodičia neboja! Nech ich 
prijmú! 

Do tejto spovede pripájam všetky 
vraždy nenarodených i narodených. 
Zmier nás so sebou ty, ktorý žiješ a 
neprestajne dávaš život! 

Ježiš, ty si požehnaný plod života 
Panny Márie. Ty si miloval deti a 
požehnával si ich. Daj, aby sme vedeli 
prijímať deti! Požehnaj všetky deti! 
Prijmi do svojho kráľovstva aj tie, 
ktorým sme nedovolili narodiť sa. Aby 
sme raz všetci boli vo večnom živote, v 
nebi s tebou, ktorý si prameň života. A 
vy, ktorí ste sa stali obeťami nášho 
násilia, odpusťte nám, aby sme sa raz 
spoločne s vami tešili vo večnosti! 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.



     �●  Svedectvo                      

Aj kňazi zažívajú niekedy ťažšie obdobia svojho života a 
potrebujú našu pomoc. Chcel by som sa s vami podeliť s jednou 
udalosťou, ktorú som prežil minulý rok. Mám jedného veľmi 
dobrého priateľa kňaza z našej farnosti, s ktorým sa poznám už 7 
rokov. Je to zároveň aj náš dobrý rodinný priateľ. Naše priateľstvo 
sa upevňovalo hneď od začiatku, keď sme spolu putovali do 
Medžugoria. Tam nás Panna Mária priviedla do spoločenstva 
Svetlo Máriino, kde sme dostali milosť veľa sa modliť. 

Darček pre kňaza

k Vianociam,

ktorý ho určite poteší

Odvtedy sme v Medžugorí boli 
viackrát a aj takouto formou sme sa 
posilňovali vo viere.

No v minulom roku na jeseň som si 
všimol a aj iný veriaci z našej farnosti, 
že tento náš kňaz asi prežíva ťažšie 
obdobie.  Bol vy ťažený rôzny mi 
vecami, nestíhal, prestával s nami 
komunikovať, nedvíhal telefón, ... 
Začal som mať o neho obavy. Pýtal som 
sa Pána Boha ako mu mám pomôcť. 

Spomenul som si, ako kňazi hovo-
rievali, že aj na nich prichádzajú veľké 
pokušenia, že diabol nemá kňazov 
veľmi v obľube. 

Panna Mária v jednom posolstve 
hovorila, že modlitbou a pôstom 
vieme zastaviť aj vojny. Rozhodli sme 
sa zorganizovať za neho nepretržitú 
modlitbu a pôst počas jedného roka.  
Bolo nás  ochotných tridsať. Každý z 
nás si vyberal jeden deň v mesiaci a 
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počas celého roka sa modlil a postil za 
vy tr valosť a vernosť kňazskému 
povolaniu nášho kňaza. Začali sme 
24.11.2020 na výročie smrti pátra 
Slavka Barbariča. 

Náš kňaz bol na začiatku veľmi 
uzavretý, nič sme o ňom nevedeli. No 
postupne ho modlitba premieňala. 
Pred Veľkou nocou som pocítil túžbu 
ísť práve k nemu na spoveď. Bol to 
veľmi krásne prežitý čas s ním po dlhej 
dobe, čo sme sa nevideli a nepočuli. 
Cítil som, že modlitby a pôst mu veľmi 
pomáhajú. 

V lete sme spolu išli do Medžugoria a 
mal som veľkú radosť, keď som ho videl 
vysmiateho a spokojného. 

Rok modlitby a pôstu za nášho 
kňaza skončil 24.11.2021 a najkrajšie 
na tom je, že sme mohli tento milostivý 

čas prežiť v Medžugorí. Z nášho kňaza 
teraz vyžaruje pokoj, dobro, láska a 
hlavne radosť slúžiť druhým. 

Chcel by som týmto povzbudiť 
každého, aby ste vo svojich farnostiach 
vytvárali takéto reťaze modlitby a 
pôstu za svojich kňazov na jeden rok. 
Som presvedčený, že každý kňaz takýto 
duchovný darček veľmi rád prijme. 

Oni veľmi dobre vedia, že potrebujú 
naše modlitby. Aj Svätý Otec František 
zakaždým prosí o modlitbu za neho. 

K takejto forme modlitby sa môžete 
pridať aj cez stránku Svetla Máriinho.

Na záver by som chcel pripomenúť 
slová našich predkov: „Akých kňazov 
si vymodlíme, takých budeme mať.“ 

Pavol, Slovensko

Svetlo Máriino      December 2021



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)

Svetlo Máriino      November 2021
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k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici
prostredníctvom Panny Márie

Drahí priatelia, 08.12.2021 
na sviatok Nepoškvrneného 

počatia Panny Márie 
slávnostne ukončíme

našu 33-dňovú prípravu
k zasväteniu sa

Najsvätejšej Trojici 
prostredníctvom Panny Márie. 

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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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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