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„Drahé deti! Dnes vám 

prinášam svojho Syna Ježiša, 

aby vám daroval svoj pokoj. 

Deti moje, bez pokoja nemáte 

budúcnosť ani požehnanie, 

preto sa vráťte k modlitbe, 

pretože plodom modlitby sú 

radosť a viera, bez ktorej 

nemôžete žiť. Dnešné 

požehnanie, ktoré vám dávame, 

prinášajte do svojich rodín 

a obohaťte všetkých tých, 

s ktorými sa stretnete, aby 

pocítili milosť, ktorú prijímate. 

Ďakujem vám, že ste prijali 

moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja,

25. decembra 2021
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Páter Ljubo Kurtovič, OFM
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Je veľa Máriiných posolstiev, v ktorých hovorí o požehnaní a zdôrazňuje 
silu požehnania. Aj v posolstve z 18. júla 1985 nám Panna Mária hovorí: 
„Dnes vás pozývam, aby ste dali do svojich domovov čo najviac 
posvätených predmetov a aby každý na sebe nosil posvätenú vec. Dajte si 
posvätiť všetky predmety, aby vás satan menej pokúšal, pretože budete mať 
pancier proti satanovi.“ Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v roku 
1985 nám povedala: „Dnes vás žehnám a chcem vám povedať, že vás 
milujem a povzbudzujem vás, aby ste žili podľa mojich posolstiev. Dnes vás 
všetkých žehnám slávnostným požehnaním, ktoré mi dáva Najvyšší.“

Prinášajte

Cirkev nás učí ako „Boh, od ktorého 
pochádza každé požehnanie,“ dovo-
ľuje, aby sme v jeho mene žehnali ľudí a 
stvorenia zahŕňali Božím požehnaním. 
Keď žehnáš druhých, sám sa stávaš 
schopným prijať požehnanie. V prvom 
Petrovom l iste  č ítame: „Neodplá-
cajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za 
zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste 
povolaní, aby ste dostali dedičstvo 
požehnania“ (1 Pt 3, 9).

Z ľudskej prirodzenosti závidíme, 
rozprávame zle, dokonca aj preklíname 
tých, ktorí majú úspešný život a bohatstvo. 
Ľudia si závidia a je pre nich ťažké žehnať 
tých, ktorí v živote niečo dosiahli, boli 
úspešní. Namiesto toho sa priklonia ku 
kritizovaniu a rozprávajú o nich zle. Ak 
Boh niekoho obdaril viditeľným dobrom, 
buď veľkodušný a ďakuj za Božiu dobrotu, 

za tvojho brata, aby tvoje oko nezávidelo. 
Ak vidíš niekoho, kto je požehnaný Božou 
mocou, tak mu žehnaj a požehnanie príde 
a j  d o  t v o j h o  ž i v o t a .  To  j e  B o ž i e 
prisľúbenie. 

Žehnaj aj svoje životné okolnosti aj 
vtedy, keď sú úplne iné ako tvoje plány a 
túžby. Žehnaj, aby došlo k zmene k 
dobrému, pretože práve tým, čo si o 
ľuďoch myslíš, čo o nich rozprávaš a 
očakávaš, tým ich meníš. 

Koľko darov, žiaľ, ostalo neodkrytých, 
pretože nebol nikto, kto by ich podporil a 
povzbudil. Koľko talentov sa nereali-
zovalo, pretože možno rodičia svojimi 
negatívnymi prognózami zabili v dieťati 
vôľu žiť. Často počujeme výrazy: „z teba 
nikdy nič nebude“ alebo „ty nič nevieš“, 
alebo „za nič nestojíš“. Tieto slová začnú 
pôsobiť ako prekliatie, ktoré zabíja vôľu žiť 
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požehnanie druhým



a realizovať všetko dobré a ušľachtilé, čo je 
v deťoch ukryté ako poklad. 

Ak ľudí živíme nádejou, vierou, láskou, 
dôverou, bude sa im dariť. Očakávajme a 
podporujme to najlepšie, a to najlepšie sa 
stane aj v našich životoch. Sýtiť seba aj 
druhých požehnaním a pozitívnymi 
myšlienkami a slovami znamená oživiť v 
sebe i v druhých poklad, ktorým sme a 
ktorý v sebe nosíme. 

Z Lukášovho evanjelia poznáme 
Zachariášovo požehnanie: „Nech je 
zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil 
a vykúpil svoj ľud...“ Svätý Pavol začína 
svoj veľkolepý chválospev v liste Efeza-
nom slovami: „Nech je zvelebený Boh a 
Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v 
Kristovi požehnal všetkým nebeským 
duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Ježiš 
nás učí ako máme žehnať: „Žehnajte tým, 
čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo 
vás potupujú!“ (Lk 6, 28).

Ak chceme dobre sami sebe, potom 
p o č ú v n i m e  t i e t o  Je ž i š o v e  s l o v á . 

Požehnanie nás chráni od každého útoku 
zlých síl, ktoré sú pred Božím požehnaním 
bezmocné a ustúpia. Dôležité je nedovoliť 
im vstúpiť a v tom nás chráni si la 
požehnania. 

Mo d l i tba :  B l a h o s l av e n á  Mat k a 
Ježišova, pri stretnutí s Alžbetou z tvojho 
srdca vytryskol chválospev, v ktorom si 
zvelebovala a oslavovala Pána Boha. Sama 
si sa cítila milovanou a požehnanou, preto 
si tak mohla hovoriť, pretože tvoje slová 
vychádzali zo srdca, ktorého sa Pán dotkol 
svojou milosťou. Zvlášť ťa prosím, 
b l a h o s l avená  Mat k a ,  v y p ro s  nám 
skúsenosť požehnania a lásky, aby sme aj 
my sami mohli požehnávať druhých ľudí, 
okolnosti a životné situácie. Žehnaj nás 
svojím materinským požehnaním, aby sa 
všetky negatívne slová, myšlienky, túžby i 
pesimizmus vytratili z našich sŕdc. Nech 
našou čistou rečou a slovami Boh môže 
prísť do našich sŕdc a našich rodín a 
naplniť nás plnosťou svojho požehnania a 
pokoja. Amen. 

Svetlo Máriino      Január  2022
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Pokoj je osoba – Ježiš. Bolo to na Vianoce v roku 2012, keď podľa 
svedectva vizionárky Marije Lune�iovej prvýkrát počas zjavenia 
z náručia Panny Márie prehovoril dieťa Ježiš. Povedal: „Ja som váš 
pokoj, žite moje prikázania“.

Bez pokoja
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Terézia Gažiová

Ježišov pokoj nie je z tohto sveta. 
Hovorí nám, že ho môžeme získať 
dodržiavaním prikázaní.  On položil 
život za to najväčšie prikázanie, ktoré 
nám dal: „Milovať budeš Pána, svojho 
Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej 
duše, z celej svojej mysle a z celej svojej 
sily a svojho blížneho ako seba samého! 
Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, 
niet.“ (Mk 12, 30-31)

Ježiš a jeho priatelia svätí zomierajú z 
lásky za toto prikázanie. Toto je Ježišova 
cesta pokoja. Všetci túžime po pokoji a 
hľadáme ho. V podstate všetko, čo človek 
robí, robí  preto, aby sa mal dobre, aby 
bol spokojný. Pokoj, ktorý ponúka tento 
svet je na krátko, rýchlo vyprchá. Mocní 
tohto sveta chcú, aby druhí zomierali za 
nich, aby im bolo dobre a mali pokoj. 
Ježiš nám ukazuje iný spôsob, ľudsky to 
vyzerá, že prehráva, ale nakoniec je to 
vždy On, ktorý je jediný víťaz. Láska má 
posledné slovo.

Nepokoj vzniká vtedy, keď nie sme 
schopní zomierať za druhých, prijať ich 
takí akí sú, situáciu taká aká je. Z malých 
nepokojov, kon�iktov vznikajú veľké a 
môžu prerásť až do vojny. Mária nám 
dáva jednoduchú radu – vráťte sa k 
modlitbe.

Ježiš bol neustále v modlitbe s Otcom, 
keď bolo ťažko modlil sa viac. S kým si, 
taký si – hovorí sa a tiež, že každý sa 
modlí tak ako žije, pretože každý žije tak, 
ako sa modlí.

„Plodom modlitby je viera, plodom 
viery je láska, plodom lásky je služba a 
plodom služby je pokoj.“ povedala 
matka Tereza.

Z jej života je známa jedna udalosť. 
Spolusestry mali stále viac práce v 
starostlivosti o chudobných na uliciach 
Kalkaty. Vyžadovalo si to stále viac času, 
až to zasahovalo do denného programu, 
ktorý mali sestry v kláštore. Rozmýšľali, 

 nemáte budúcnosť



ako program upraviť, aby im zostalo viac 
času pre chudobných. Chceli skrátiť 
každodennú adoráciu. No Matka Tereza 
miesto toho, aby skrátila čas modlitby, 
predĺžila ho o hodinu. Opäť sa vrátil 
pokoj, a zostalo dosť času na všetko. 
Matka Tereza vedela, že keď sa zvyšujú 
nároky na službu, je nevyhnutné modliť 
sa viac. Ovocím viery, je konkrétna láska, 
ktorá prináša pokoj.

Kráľovná pokoja nás volá: „Vráťte sa k 
modlitbe“, a to je odpoveď na riešenie 
nepokoja. Povedala: „Deti moje, niet 
pokoja tam, kde sa nemodlí a niet lásky 
tam, kde nie je viera; V modlitbe 
dostanete odpoveď na všetky naše prečo 
a každá bolesť, kríž, tma sa premení na 
svetlo; Moje materinské srdce túži po 
tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby 
mu mohlo povedať: „Ver!“; Deti moje, 
viera je to jediné, čo vám v životných 
skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a 
otvorí cesty nádeje. Ja som s vami. 
Zhromažďujem vás okolo seba, pretože 

vám chcem pomôcť, aby ste vy mohli 
pomáhať svojim blížnym v odkrývaní 
viery, jedinej životnej radosti a šťastia.“

Modlitba:
Modlitba sv. Františka: Pane, urob ma 

tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, 
kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa 
množia urážky, jednotu, kde vládne 
nesvornosť. Daj, aby som prinášal 
pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo 
pochybujú, nádej tým, čo zúfajú, svetlo 
tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo 
smútia. Daj, aby som sa snažil skôr 
potešovať iných, než aby mňa potešovali, 
skôr chápať iných, než aby mňa chápali, 
skôr milovať iných, než aby mňa 
milovali. Pretože len keď dávame – 
nadobúdame, len keď zabúdame na 
seba, nachádzame seba samých, len keď 
odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia, 
len keď odumierame sebe, povstávame k 
večnému životu. Amen.
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Bez viery 

„Deti moje, vo svojom pozemskom živote
nasledujte môj príklad. Môj život bol
bolesť, mlčanie a nesmierna viera a dôvera
v nebeského Otca.“ 02.09.2016

„Pozerám na vás s láskou, materinskou
láskou. Poznám vás, poznám vaše bolesti
a smútky, pretože i ja som v tichosti trpela.
Moja viera mi dávala lásku a nádej.“
02.02.2016

„Modlitba a viera naplní vaše srdcia láskou
a radosťou a stanete sa znakom pre tých,
ktorí sú ďaleko od Boha.“ 25.09.2015

„Hľadiac na vás s nežnosťou, cítim nesmier-
nu lásku, ktorá ma posilňuje v mojej túžbe 
priviesť vás k pevnej viere. Pevná viera vám
dá radosť a potešenie na zemi a nakoniec
stretnutie s mojím Synom. To je
jeho túžba.“ 02.07.2015
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nemôžete žiť
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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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                       Svetlo Máriino      Január 2022   Prvá sobota v mesiaci  ●  

  Naše spoločné

modlitbové stretnutie

sa uskutoční

v sobotu 01.01.2022.

Tento mesiac

sa budeme modliť

za pokoj v rodinách.



Odpusť mi moje viny

Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ 
rozbroje? Či nie odtiaľ – z vašich 
žiadostivostí, ktoré broja vo vašich 
údoch? Žiadostiví ste, a nemáte. 
Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič 
dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič 
nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a 
nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to 
využiť na svoje náruživosti. Cudzo-
ložníci, neviete, že priateľstvo s týmto 
svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto 
teda chce byť priateľom tohto sveta, 
stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si 
myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: 
„Takmer žiarlivo túži po nás Duch, 
ktorý v nás prebýva“? Dáva však väčšiu 
milosť; preto hovorí: „Boh pyšným 
odporuje, ale pokorným dáva milosť.“ 
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa 
vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k 
Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si 
ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo 
máte rozpoltenú myseľ. Precíťte svoju 
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úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech 
nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. 
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. 
( Jak 4, 1-10)

Buďte milosrdní, ako je milosrdný 
váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. 
Neodsudzujte a nebudete odsúdení! 
Odpúšťajte a odpustí sa vám. (Lk 6, 36-37)

Vtedy k nemu pristúpil Peter a 
povedal mu: „Pane, koľko ráz mám 
odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti 
mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš 
mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie 
sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ 
(Mt 18, 21-22)

Modlitba:  Milosrdný a dobr ý 
nebeský Otče! Tvoj Syn Ježiš Kristus 
ma učí, aby som odpustil každú urážku 
a žiadal o odpustenie za každú urážku 
proti tebe a iným. Učí ma, aby som zo 

Páter Slavko Barbarič (1946 - 2000)

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

(v prípade dlhotrvajúcich a ťažkých hádok)
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srdca odpúšťal i svojim nepriateľom. 
Pretože ak  neodpust ím iný m a 
nežiadam ich o odpustenie, potom mi 
ani ty nemôžeš odpustiť...

Otče,  ďakujem t i ,  že  jest v uje 
odpustenie a nový začiatok s tebou a s 
inými. Ďakujem ti, že nezatváraš dvere, 
kedykoľvek na ne klopeme a prosíme o 
milosrdenstvo. Buď pochválený a 
oslávený vo svojom milosrdenstve, 
ktoré si mi doteraz prejavoval a ktoré si 
vždy pripravený mi preukázať. Ježiš, 
nauč ma, aby som aj ja vedel odpúšťať, 
keď chcem, aby aj mne bolo od-
pustené! Posilni moju lásku, a potom 
nikdy nebudú spory a nepokoj voči 
tebe a iným! 

Mária, ty ma neprestajne pozývaš na 
pokoj a zmierenie. Tým ma nabádaš, 
aby som začal odpúšťať a žiadal o 

odpustenie. Nauč ma robiť to, čo odo 
mňa žiada tvoj Syn a môj Spasiteľ! 

Ježišu, teraz sa ti priznávam, že je mi 
ťažko odpúšťať. Preto žijem v hádkach 
a v nepochopení s inými aj s tebou. 
Priznávam sa, že keď som sa nezmieril, 
v mojom srdci vládla závisť, žiarlivosť, 
ohováranie, zlé slová a zlé skutky. 
Urážal som a aj mňa urážali. Moje srdce 
je zranené a ja som zraňoval srdcia 
iných, pretože som nebol schopný 
odpúšťať. Neodpúšťaním som vnášal 
neporiadok do svojho života, do svojej 
rodiny, do svojho spoločenstva. 
Priznávam sa, že som veľa trpel a veľa 
trpím vždy, keď sa s niekým nez-
mierim. Ty vieš, ako ťažko odpúšťam. 
Preto ťa prosím skôr, než dostanem od 
kňaza rozhrešenie, daj mi silu, aby som 
zo srdca odpustil osobám, s ktorými 



nie som zmierený, od ktorých ma delí 
m ú r  h n e v u ,  n e n áv i s t i ,  z áv i s t i , 
žiarlivosti a pýchy. Daj mi silu, aby som 
ich všetkých objal a radostne im podal 
ruku na zmierenie. 

Odpusť mi, že doteraz som nebral 
zmierenie vážne. Ospravedlňoval som 
sa tým, že iní sú vinní, že oni majú prísť 
a snažiť sa o zmierenie, lebo oni urážali. 
Ľu t u j e m ,  že  to ľ ko k rát  v o  m n e 
rozhodovalo sebectvo a pýcha, a nie 
pokora a túžba po pokoji. Odpusť mi! 
Oč i st i  moje  srdce  od v šetkých 
hriešnych vzťahov a naviazaností na 
ľudí a veci. Urob ma slobodným a 
budem v pokoji a radosti oslavovať silu 
tvojho milosrdenstva a odpustenia. 

Prosím ťa za všetkých, ktorých som 
urazil. Posilni ich, aby mi aj oni 
odpustili, aby sa tým zastavilo zlo 
nezmierenia a neodpustenia. Daj, aby 
sme skrze odpustenie boli tebe, Otče, 
celkom podobní. 

Prosím za všetky rozvadené rodiny, v 
ktorých rodičia neodpúšťajú deťom, v 
ktor ých sú  det i  nemi losrdné k 
rodičom. Nech manželia majú vždy 
silu odpúšťať si, a tak navzájom žiť v 
pokoji. Prosím za všetkých, čo sú teraz 
v nebezpečenstve, že sa rozhodnú pre 
rozvod, pretože sa nemôžu zmieriť. 

Prosím za rozvedených, aby sa 
zmierili. Pomôž deťom rozvedených 
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rodičov, aby nezotrvali v nenávisti a 
neschopnosti odpustiť, pretože rodičia 
s a  z n e n áv i d e l i  a  v  n e n áv i s t i  a 
neschopnosti odpustiť si, ranili svoje 
deti! 

Pozri na národy a spoločenstvá, 
ktoré nevedia nájsť cestu pokoja, lebo 
nepoznajú teba a nemajú silu odpúšťať. 
Nech po podanej ruke zmierenia 
nastane pokoj medzi všetkými ľuďmi! 

Kráľovná pokoja, Matka dobroty, 
l á s ky  a  m i l o s rd e n s t v a !  Sv o j o u 
materinskou dobrotou sprostredkuj 
zmierenie tam, kde ho my, tvoje deti, 
nevieme a nemôžeme dosiahnuť. 
Matka Cirkvi, mocou odpustenia 
vypros pokoj celej Cirkvi, každému 
spoločenstvu v Cirkvi. Nech sa na tvoj 
príhovor zmieria všetky kresťanské 
cirkvi a všetky vierovyznania! 

Dobrý Ježiš, ty si nám zjavil Otcovo 
milosrdenstvo a pozval nás, aby sme 
boli milosrdní a odpúšťali .  Keď 
rozmýšľam o tvojom slove, prosím ťa za 
potrebné milosti pre všetkých. Nech 
nastane POKOJ, nech každý vie 
blížnemu odpustiť viny, ako to chceš ty, 
aby Otec skrze teba odpúšťal nám 
všetkým! 

Ježišu, aj ja chcem ísť a robiť 
podobne. Zošli mi svojho Ducha. 
Osvieť ma a pomôž mi! Amen.



Drahí priatelia,

aj v novom roku 2022

vás pozývame pripojiť sa

k 33-dňovým duchovným

cvičeniam. Dátumy

duchovných cvičení sú:

20.02. - 25.03.

Zvestovanie Pána

29.03. - 01.05.

Sv. Jozef Robotník

23.05. - 25.06.

výročie zjavení Panny Márie

13.07. - 15.08.

Nanebovzatie Panny Márie

29.09. - 01.11.

Všetkých svätých (k sv. Jozefovi)

05.11.- 08.12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

V modlitbe s vami, Svetlo Máriino

33-DŇOVÉ

DUCHOVNÉ

 CVIČENIA
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     �●  Svedectvo                      

8. decembra 2021 sme slávnostne ukončili 33-dňové duchovné 
cvičenia zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny 
Márie. Modlili sme sa spoločne zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, 
Ruska, Lotyška, Litvy, Bieloruska, Kazachstanu, Moldavska, 
Izraela a iných krajín. Približne 8 000 nás odovzdalo srdcom 
Panny Márie svoj život Ježišovi. Nech sú tieto svedectvá pre nás 
povzbudením pripojiť sa k ďalším 33-dňovým duchovným 
cvičenia. Pozvite aj svojich blížnych, svoju rodinu, spoločenstvo, 
farnosť. Dátum začiatku duchovných cvičení nájdete na našej 
stránke www.svetlomariino.sk

Veľká Božia milosť

Zo srdca vám všetkým, ktorí ste sa 
podieľali na duchovných cvičeniach 
zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici 
ďakujem. Panna Mária nás takto spája. 
Pre ž i l a  s o m  n á d h e r ný c h  3 3  d n í 
naplnených Božou láskou. Nebolo to 
pr výkrát, ale každým razom je to 
mocnejšie. To, čo cítim vo svojom srdci 
sa nedá ani opísať. Prajem vám všetkým 
hojnosť Božieho požehnania a veľa 
milostí. Žehnám vás. Anna

Zdravím Vás z české republiky z 
Adamova u Blanska. Jsme rodina se 
čtyřmi dětmi. Nejstaršímu synovi bude 
brzy 11 let a nejmladšímu jsou 2 roky a 8 
měsíců. 33denní modlitby k zasvěcení 
jsem se modlila sama, manžel o tom 
věděl, ale připojit se nechtěl. Ale 8.12. 
jsem o tomto úkonu lásky k Bohu a k 
Panně Marii řekla všem dětem. Když 

jsem jim řekla,  že přenos bude z 
Medžugorje, byly nadšené. Druhý 
nejstarší syn byl ochotný jít koupit 
Panně Marii kytici, další nachystali židle 
a já (jejich maminka) jsem nachystala na 
stůl oltář. Společně celá rodina jsme se 
pomodlili modlitbu růžence i společně 
se společenstvím v Medžugorí. Pak jsme 
se všichni spolu modlili modlitbu k 
zasvěcení. Když jsme se šli jeden po 
druhém podepsat zasvěcení, utíkal i 
nejmladší, a i když neumí psát, nakreslil 
Bohu a Panně Marii autíčko. Děkuji Vám 
za vaši lásku a za možnost této modlitby. 
Celých 33 dní mi čas strávený modlit-
bami které jste mi posílali na mail dával 
pokoj a lásku. S vděčností Lucie Rita 

Nejkrásnější a pro mě nejradostnější 
je, že se v jeden okamžik spojilo na 
jednom místě 8000 tisíc věřících lidí ke 
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společné modlitbě s úctou k Panně 
Marii. To mi dává obrovskou sílu k tomu, 
jít těmito bouřlivými časy dál a vědět, že 
v tom nejsem sama a že máme tu největší 
nebeskou ochranu a nemusíme mít 
strach. Přeji všem požehnané dny 
naplněné radostí. Jana

Ešte nikdy som nebola v Medžugorí, 
no prostredníctvom týchto 33 dní ma 
tam Panna Mária preniesla každý deň. 
Najsilnejšie pre mňa boli posolstvá. 
Postavím si ich ako mo�o do mojich 
ďalších dní a z Božou pomocou sa budem 
snažiť žiť podľa nich. Ďakujem Márii za 
zasvätenie. Helena

Moc vám všem děkuji za přípravu 
duchovního cvičení. Již vícekrát jsem s 
vámi začala toto zasvěcení, ale nikdy se 
mi nepodařilo ho dokončit, až tentokrát. 
O to byla moje radost větší. Zasvěcení 
jsem ale udělala v úterý při večerní mši 
svaté v kostele Panny Marie pomocnice 
křesťanů, věděla jsem, že ve středu to 
nestihnu. Před ní jsem byla u svátosti 
smíření i když chodím pravidelně. Při 

cestě na mši mi byly ukázány hříchy, 
které mne nikdy nenapadly vyznat a dá se 
říci, že jsem je dříve jako hříchy nebrala. 
Po mši jsem měla moc krásný pocit a v 
duchu jsem věděla, že Panna Maria vše 
přijala i v tento den. Velké díky a hojnost 
Božího požehnání vám vy prošuje 
Jarmila. Sú to milostiplné chvíle. 
Zasväcovala som sa viackrát a vždy je to 
iné a prekrásne. Cítim prítomnosť Božej 
Matky, jej vedenie. Som šťastná, že reťaz 
som rozšírila do farnosti. Najskôr bol 
jeden a teraz už ani neviem počet. Verím, 
že sa to podarí raz celé absolvovať u nás v 
kostole.  Vždy sa  teš ím na k aždú 
modlitbu, je to požehnanie. Vďaka.

Ďakujem za organizáciu, bola to 
krásna 33-dňová cesta, ktorá sa nikdy 
neskončí, až kým Najsvätejšiu Trojicu 
nestretneme v nebi. Zasvätenie som si 
robila v Nemecku. Po sv. omši mi kňaz 
podpísal moje zasvätenie a poprial mi 
veľké plody. To isté prajem všetkým vám, 
ktorí ste sa zasvätili. Nech nás Panna 
Mária sprevádza!  Mária                                       

Svetlo Máriino      Január 2022





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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