
„Pozývam vás:

vráťte sa k Bohu

a k Božím prikázaniam...“

(viac na str. 3)

Č
a

s
o

p
i
s

 
m

o
d

l
i
t
b

o
v

ý
c

h
 
s

k
u

p
í
n

 
S

M

Prinášať Ježiša – svetlo Máriino

SVETLO
MÁRIINO

Apríl ‘22



V tomto čísle nájdete:

Prvá sobota v mesiaci – deň, keď sa duchov-
ne spájame: modlíme sa ruženec, rozjíma-
me nad Božím slovom, slávime sv. omšu, 
adorujeme pred Sviatosťou Oltárnou, 
rozjímame nad témami v časopise Svetlo 
Máriino.
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                 INTERNETOVÝ ČASOPIS
Je mesačný duchovný impulz pre modlit-

bové skupiny a jednotlivcov spojených 
so spoločenstvom Svetlo Máriino.

Vychádza pred prvou sobotou v mesiaci. 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. 



„Drahé deti! Počúvam vaše volanie 

a modlitby za pokoj. Satan roky bojuje

za vojnu. Preto ma Boh poslal medzi 

vás, aby som vás viedla cestou svätosti, 

pretože ľudstvo je na rázcestí.

Pozývam vás: vráťte sa k Bohu

a k Božím prikázaniam, aby vám bolo 

dobre na zemi a aby ste vyšli

z tejto krízy, do ktorej ste

sa dostali, pretože nepočú-

vate Boha, ktorý vás miluje

a chce vás spasiť a viesť

k novému životu.

Ďakujem vám, že ste

prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja, 25. marca 2022
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Páter
Ljubo Kurtovič,

OFM

     ��  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

V tomto, posolstve ako aj
v posolstve z minulého mesiaca
nás Panna Mária mocou svojho 
materinského a nepoškvrneného 
srdca pozýva k návratu k Bohu, 
obráteniu a pokániu. 

VRÁŤTE SA K BOHU

Sväté písmo nám pripomína ako Boh 
viackrát v dejinách poslal prorokov k 
svojmu vyvolenému národu, ktorý 
zblúdil a odvrátil sa od Boha. „Vráťte sa k 
tomu, od ktorého ste tak hlboko odpadli, 
synovia Izraela“ (Iz 31, 6). „Vráťte sa 
odbojní synovia – hovorí Pán, veď ja 
som vaším manželom“ ( Jer 3, 14). 
„Obráťte sa každý zo svojej zlej cesty a 
napravte svoje cesty a svoje skutky“ ( Jer 
18, 11).

Aj Pán Ježiš nás v evanjeliu uisťuje, že 
obrátením, návratom k Bohu sa môžeme 
vzoprieť vojne, násiliu a smrti ľudí. 
S p o m e ň m e  s i  a k o  v  e v a n j e l i u 
oboznamujú Ježiša o tom, čo sa stalo 
Galilejčanom, ktorých krv Pilát zmiešal 
s krvou ich obetí. Ježiš im odpovedá: 
„Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší 
hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď 
tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak 
nebudete robiť pokánie, všetci podobne 
zahyniete“ (Lk 13, 2).

Aj my sme dnes v pokušení, ako za čias 
Ježiša, pre nejaký problém, ktor ý 
postihne nás alebo našich blížnych, 
hľadať vinníkov alebo si myslieť, že tento 
problém sa stal pre hriešnosť týchto ľudí. 
Ježiš mení náš pohľad a spôsob, akým sa 
pozeráme.  Neodpovedá  na  našu 
zvedavosť, ale smeruje pohľad nášho 
srdca k obráteniu, návratu k Bohu, 
zdroju života.

Návrat k Bohu je rozhodnutie pre 
dobro, pre život. Len Boh daruje život a 
len v ňom je prameň plnosti života. 
Neexistuje nič mimo Boha, čo by nám 
dalo život. Na tohoto Boha sa treba 
obrátiť, ísť k nemu, to je obrátenie. V 
tomto rozhodnutí spočíva bezpečnosť, 
múdrosť a radosť z kráčania po tejto 
zemi. Preto Božie slovo hovorí: Boh 
sľubuje pokoj tým, ktorí sa k nemu 
celým srdcom vracajú. A na inom mieste 
nás Božie slovo napomína: Vráťte sa k 
prvej láske. Spomeň si, odkiaľ si spadol a 
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začni robiť prvé skutky.
Prorok Eliáš hovorí národu: „Dokedy 

budete kulhať na dve strany? Ak je Pán 
Bohom, choďte za ním, ak Bál, choďte za 
tým!“

Ak sú ľudia pre teba bohmi, ak 
očakávaš život od peňazí, ak si myslíš, že 
zem ti môže poskytnúť istotu, nasleduj 
ju, ale vedz, že sa spolu s ňou rozpadneš.

Iba Boh je pánom neba a zeme. On 
navrhol krajinu ako záhradu a vinicu a 
umiestnil do nej človeka. Očakáva plody 
zo stromu nášho života. Boh ťa nechce 
vytrhnúť z tvojej zeme a tvojho rodu. Ale 
hľadá plody tvojho života a tvojej viery.

Návrat k Bohu je podmienkou, aby 
sme žili a boli slobodní v sebe i na tejto 
zemi. Pomôžme Márii, Matke Božej, aby 
nás silno pritiahla a priviedla k Bohu na 
našich rázcestiach, v našich neroz-
hodnostiach a vlažnostiach.

Modlitba: Panna Mária, Kráľovná 
pokoja, ty nás vedieš k Ježišovi, 
Kniežaťu pokoja a víťazovi nad 
každým zlom a vojnou. K tebe, Matka 
voláme z tohto slzavého údolia, aby 
všetci, ktorí sú zasiahnutí zlom vojny 
pocítili tvoju materinskú blízkosť a tvoj 
pr íhovor.  Pomôž všetkým, ktor í 
prežívajú utrpenie a bolesť vo svojich 
rodinách a v rodinných vzťahoch. 
Pomôž všetkým zraneným srdciam, 
ktoré sa zatvorili a zatvrdili kvôli 
pretrpeným nespravodlivostiam a zlu. 
Oroduj za nás všetkých, Matka, ktorí 
sme sa vzdialili od Boha, zdroja 
pokoja, slobody a plnosti života. Posilni 
našu vlažnú a oslabenú vôľu, aby sme sa 
mohli rozhodnúť pre život, pre pravdu. 
Vypros nám milosť úprimného pokánia, 
aby sme zakúsili, že Boh robí všetko 
nové v našich životoch. Amen. 

Svetlo Máriino    Apríl 2022

 - 5 -



     �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

Po tom ako Svätý Otec František 
zasvätil Rusko, Ukrajinu a celý svet 
Nepoškvrnenému srdcu, Panna Mária 
v Medžugorí akoby odpovedala: 
„Počujem vaše volanie a modlitby za 
pokoj. Môžeme povedať, že 25.3.2022 sa 
celý svet znovu ukryl v jej srdci.

POČUJEM

VAŠE MODLITBY

ZA POKOJ
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Terézia
Gažiová

Már ia putuje  s  nami a  svojimi 
dennými príchodmi do Medžugoria 
nám pomáha. Svätý Ján Pavol II. vo svojej 
encyklike Redemptoris Mater hovorí o 
mariánskych časoch. O úlohe Panny 
Márie, ktorú prežíva ako matka s 
putujúcou Cirkvou. 

Pán nám ponúka jej Nepoškvrnené 
srdce ako bezpečnú ochranu a útočisko 
ako to povedala i vo Fatime sestre Lucii – 
„Moje Nepoškvrnené srdce bude tvojim 
útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k 
Bohu.“ Vďaka nebu, že ešte stále k nám v 
Medžugorí prichádza. Keď sa snažíme žiť 
jej posolstvá, tak môžeme zakúsiť jej 
mocný príhovor, vedenie i ochranu 
kdekoľvek sa nachádzame.

Podľa svedectva vizionárov Panna 
Mária prichádza v tejto dobe v tichu a 
modlitbe. Ona je náš príklad. Láska 
nerobí hluk ako zlo.  „Láska je trpezlivá, 
láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, 
nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je 

sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 
neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z 
pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko 
dúfa, všetko vydrží.“ – píše sv. Pavol v 
liste Korinťanom.

Láska má posledné slovo. Keď nás 
Már i a  p oz ý v a  v rát i ť  s a  k  B ož í m 
prikázaniam, je to pozvanie vrátiť sa k 
láske. Milovať sa navzájom ako Ježiš 
miloval nás. Satan chce roky vojnu a 
Mária nás učí v nej vyhrávať dobrom ako 
Ježiš. Cesta k v íťazstvu jej Nepo-
škvrneného srdca je naše osobné 
obrátenie. Neexistuje iná cesta. Čím viac 
bude na zemi dobr ých sŕdc,  tý m 
rýchlejšie príde jej víťazstvo.

Na rázcestí, pred ktorým sa svet teraz 
nachádza sú len dve možnosti: dobro a 
zlo.

Z o  s k ú s e n o s t i  v i e m e ,  ž e  p r i 
rozhodovaní je dôležité poznať cieľ. 
Mária je nám darovaná z neba, aby sme sa 
rozhodli správne. Boh ju k nám posiela, 



aby nás vyviedla z tejto krízy naliehavým 
volaním: „Vráťte sa k Bohu a jeho 
prikázaniam, aby vám bolo dobre na 
zemi. 

My všetci chceme, aby nám bolo 
dobre a očakávame to od druhých. 
Začnime prví. Dobrý človek vynáša z 
dobrého pokladu svojho srdca dobro a 
zlý človek zo zlého vynáša zlo. 

Veľa od toho, čo sa stane závisí od našej 
modlitby a nášho osobného obrátenia, 
učí nás Mária. Spomeňme si ako sa na 
Vianoce 2014 zjavila s dieťaťom Ježišom 
v náručí a prehovorilo: „Ja som váš pokoj, 
žite moje prikázania“.

V Már i iných posol st vách v ždy 
nájdeme ozvenu Ježišových slov:

„Boh vám dal milosť, aby ste žili a 
chránili všetko dobro, čo je vo vás a okolo 
vás, a aby ste povzbudzovali druhých, 
aby boli lepší a svätejší. Ale ani satan 
nespí a cez modernizmus vás odkláňa a 
vedie na svoju cestu. Preto, deti moje, v 
láske k môjmu Nepoškvrnenému srdcu 

milujte Boha nado všetko a žite jeho 
prikázania. Tak bude mať váš život 
zmysel a pokoj zavládne na zemi“ 
(25.5.2010). „Deti moje, prežívajte raj tu 
na zemi, aby sa vám dobre vodilo a nech 
sú vám Božie prikázania svetlom na vašej 
ceste“ (25.7.2018). Poslúchnime Máriu 
a Boh nás zachráni a vovedie do nového 
života prostredníctvom nej.

Modlitba: Ďakujeme ti Mária, že 
počuješ naše volania a modlitby za 
pokoj. Pritiahni nás k sebe, Nepo-
škvrnená. Pomáhaj nám žiť podľa 
Božích prikázaní, aby nám bolo dobre 
na zemi tak ako si to praješ. Nech nás 
nikdy neunaví nadchýnať sa tvojim 
príkladom. Pomáhaj nám ukrývať svoje 
utrpenia v láske, ako ty. S tebou prosíme 
za tých, ktorí rozhodujú o osude ľudstva 
a nosia v srdciach vojnu. Pomôž ľudstvu 
poslúchnuť tvoje úpenlivé volanie: 
„Vráťte sa k Bohu a Božím priká-
zaniam“. Amen. 
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     �●  Posolstvá na tému                      

„...deti moje, v pokore srdca sa vráťte k Bohu
a jeho prikázaniam, aby ste z celého srdca
mohli povedať: ako na nebi,
tak nech bude aj na zemi.“
25.1.2016

„Moje Nepoškvrnené srdce krváca,
keď vás vidím v hriechu
a v hriešnych návykoch.
Pozývam vás, vráťte sa k Bohu
a modlitbe, aby vám bolo dobre na zemi.“
25.4.2016

„Milé deti, vo svojich srdciach viete,
čo treba zmeniť: vráťte sa k Bohu
a jeho prikázaniam, aby Duch Svätý
premenil vaše životy a tvár
tejto zeme, ktorá si vyžaduje
obnovu v Duchu.“ 25.5.2020 

„Milé deti, vráťte sa k láske k Bohu
a On bude vaša sila a útočište.“
25.10.2020
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Vráťte sa k Bohu



 - 9 - - 9 -

                       Svetlo Máriino      Apríl 2022   Prvá sobota v mesiaci  ●  

  Naše spoločné

modlitbové stretnutie

sa uskutoční

v sobotu 02.04.2022.

Tento mesiac

są modlime za dar

Božej lásky pre všetkých, 

ktorí sú zasiahnutí 

vojnou.



Kňazom

Modlitba za kňazov
Pane Ježiš Kristus, prosím ťa za 

svojich bratov kňazov. Zapáľ ich srdcia 
silou svojej lásky tak, ako teraz oni 
zapaľujú sviečky od tvojej sviece. 
Pomôž im, aby odovzdávali toto svetlo 
ďalej a chránili ho. 

Pane Ježišu, podnieť svojím slovom 
týchto kňazov, nadchni ich svojím 
Duchom a pomôž im v  ich službe 
zmierenia. Skrze nich daj zmierenie a 
pokoj, uzdrav všetko, čo je hriechom 
zničené a zranené. Uzdrav aj ich srdcia, 
Pane. Daj im radosť a pokoj. 
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Po ž e h n a j  v š e t k ý c h  k ň a z o v  a 
všetkých spovedníkov, ktorí sú ochotní 
slúžiť svojim bratom, ľuďom, ktorých si 
ty svojou krvou vykúpil. 

Požehnaj aj tých, ktorí sú unavení a 
ktorým je ťažko.

(Vedúci sa obráti k veriacim a modlí sa 
za nich, zatiaľ čo oni idú ku kňazom. Po 
spovedi a po rozhrešení kajúcnik zapáli 
sv o j u  sv i e čk u  od  sv i e čk y  v  r uk e 
spovedníka. To je symbol zmierenia a 
služby. A pokánie sa pomodlí so zažnutou 
sviečkou. Všetko robiť dôstojne... Tí, čo 
možno nepôjdu na spoveď, nech idú 

Páter Slavko
Barbarič

Vás, bratia kňazi, sa pýtam pred týmto 
Božím ľudom:

-  Ste pripravení v tomto okamihu byť 
služobníkmi zmierenia a v mene Pána 
dať rozhrešenie? 

-  Ste pripravení vnášať svetlo pokoja 
do duší týchto mladých?

-  Ak ste ochotní nosiť svetlo, prosím 
vás, pristúpte k oltáru, zapáľte svoju 
sviečku od veľkonočnej sviece, ktorá 
predstavuje Krista a poďte do kostola, 
ktorý je v tme. Nesúc svetlo buďte 
pripravení so svetlom čakať tých, ktorí 
vás budú hľadať. 

(Kým kňazi mlčky vchádzajú do kostola, 
my sa za nich modlíme…)
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poprosiť o požehnanie a zapáliť svoju 
sviečku od sviečky kňaza.)

Teraz sa vás pýtam, drahí bratia a 
sestry, ste pripravení ísť ku kňazom, 
vyznať svoje hriechy a zapáliť sviečku 
od ich sviečky? 

Prosím vás, príďte k oltáru. Vezmite 
sviečku a choďte ku kňazovi. Proste ho 
o požehnanie, a ak sa chcete spovedať, 
vyspovedajte sa. Ak sa nechcete 
spovedať, povedzte kňazovi svoje 
predsavzatie z poslednej spovede a 
proste o požehnanie, aby ste svoje 
predsavzatie mohli splniť. Zapáľte 
sviečky, nech je v kostole stále viac 
svetla. Každou spoveďou prichádza 
nové svetlo a je viac svetla.

Kým kajúcnici prichádzajú, berú 
sviečky a odchádzajú k spovedníkom, 
vedúci sa modlí

Pane Ježišu Kriste, prosím ťa za 
týchto svojich bratov a sestry, ktorí 
prijímajú nezapálené sviečky a idú ku 
kňazom. Pri stretnutí s kňazom stretni 
sa aj ty so svojimi deťmi, ktoré hľadajú 

odpustenie a uzdravenie. Daj, aby 
každé predsavzatie bolo pevné a stále! 

Pane Ježišu Kriste, daj svoju milosť 
všetkým tým, ktorí sa teraz spovedajú. 
Nech zmizne všetka tma zo sŕdc, z 
rodín, z Cirkvi a zo sveta. 

Mária, ty si naša Matka, chceš, aby 
sme sa obnovovali a pozývaš nás na 
obnovu skrze zmierenie a obrátenie. 
Chceš, aby sme ťa prijali, ako si nás ty 
prijala. Preto sa prihováraj za nás, svoje 
deti, aby sme sa naozaj stali tvojimi. 
Daj, aby sme sa stali svetlom sveta, 
novou nádejou a novým pokojom s 
tebou, ako si sa ty stala z Božej moci 
zornicou nového dňa.

Prosím ťa, Pane, zošli nám svojho 
Ducha. Prosíme ťa s Máriou, tvojou 
pokornou služobnicou, rozsvieť naše 
srdcia, vlej nám radosť a lásku, celkom 
nás uzdrav. Nech skrze nás tvoj Duch 
uzdraví celý svet. 

(Kým sa kajúcnici spovedajú, je dobre 
potichu spievať piesne o odpustení, o 

                       Svetlo Máriino      Apríl 2022 



milosrdenstve, čítať biblické texty alebo o 
nich meditovať.) 

Možno je tvoj hriech veľký, veľmi 
veľký a tvoje srdce ťa odsudzuje, ale 
neboj sa, lebo aj keď ťa tvoje srdce 
odsudzuje, Pán Boh je väčší než tvoje 
srce.

Hoci je hriech veľký, a práve preto, že 
je veľký, Pán pripravil väčšiu milosť a 
tým väčšia je naša nádej. 

Nepýtaj sa Pána, čo dostaneš ak 
zanecháš tento hriech, túto chybu 
alebo zlozvyk. Nepýtaj sa Pána, čo 
dostaneš ako odmenu, pretože on je 
milosrdenstvo a dáva viac, než si naše 
srdce môže želať. Pán je láska a 
odpustenie. 

(Po skončení spovedí vedúci vyzve 
všetkých ,  aby vstali  a  zaspievali 
veľkonočnú pieseň. Po piesni dá pokyn, 
aby všetci zhasli sviečky, lebo teraz sa 
srdcia stali zapálenými lampami, ktoré 
ponesú svetlo ďalej.) 

Drahí priatelia, bratia a sestry, túto 
našu oslavu sme začali v tme a vyznali 
sme, že sme s tmou hriechu často 
začínali svoj deň a prácu. S tmou 
hriechu sme pokračovali vo svojom 
živote. Teraz cítime, že svetlo je možné. 
Vďaka t i ,  Kriste,  lebo si  svetlo. 
Klaniamo sa ti a dobrorečíme ti, ty si 
naša nádej, láska a spása.

Obnova krstných sľubov
V mene Cirkvi sa vás teraz po 

spovedi a pred odchodom do sveta 
pýtam: 

- Veríte v Boha, Otca všemohúceho, 
Stvoriteľa neba i zeme ?

- Veríte v Ježiša Krista, nášho 

Spasiteľa a Vykupiteľa? 
- Veríte, že láska je väčšia než 

nenávisť? 
-  Veríte, že svetlo je silnejšie než 

tma? 
- Veríte, že aj vo vašom živote je 

možné uskutočniť Božiu vôľu? 
- Prijímate Máriu ako Matku? 
- Zasväcujete sa teraz Márii 

celým svojím bytím?

Predtým než sa rozídete, prijmite 
požehnanie: 

V mene Otca, ktorý je náš Stvoriteľ, v 
mene Ježiša Krista, ktorého ste prijali 
za svojho Vykupiteľa a Spasiteľa, a v 
mene Ducha Svätého, ktor ý vás 
posvätil, nech na vás zostúpi hojné 
požehnanie:

požehnanie pokoja, radosti, lásky a 
nádeje, jednoty a odpustenia, svetla a 
dobroty, 

požehnanie ducha modlitby i ducha 
poslušnosti Božej vôli,

požehnanie vnútornej sily, aby ste 
mohli odolať každému pokušeniu,

požehnanie ochrany pred každým 
zlom, požehnanie plnosti života s 
Bogom. Žite v milosti a vždy budete 
požehnaní!

Pokoj nech zostáva s vami! Amen. 

(Odporúča sa vziať si sviečku domov 
na pamiatku, aby vám pripomínala 
okamih predsavzatia žiť s Kristom, aby 
bola pozvaním k modlitbe, láske a 
odpúšťaniu, aby ste sa pri tejto sviečke 
modlili.) 

- 12 -



     �●  Svedectvo                      

Plody 33-dňových

duchovných cvičení

V tento sviatok si pripomíname, že Boh 
dodržal svoj sľub, že poslal na svet svojho 
Syna, aby ho vykúpil. 

Mnohí sa práve v tento deň zasvätili 
Ježišovi skrze Pannu Máriu. K tomuto 
aktu sme sa pripravovali 33-dňovými 
duchovnými cvičeniami, ktorých sa 
zúčastnilo približne 8 000 bratov a sestier 
z o  S l o v e n s k a ,  Č e s k a ,  U k r a j i n y, 
Bieloruska, Ruska, Kazachstanu, Litvy, 
Lotyšska, Moldavska, Izraela a iných 
krajín. 

Tento deň bol výnimočný aj tým, že 
Svätý Otec zasvätil Ukrajinu, Rusko a celé 
ľudstvo Nepoškvrnenému srdcu Panny 
Márie. Chceme sa s vami podeliť so 
svedectvami:

„Ďakujem za 33 dní s našou nebeskou 
Matkou, ktorá ma naučila priblížiť sa k jej 
Synovi a nášmu Bohu. Verím, že jej 

Nepoškvrnené srdce zvíťazí nad každým 
zlom. Nech vás Pán požehnáva a ochraňuje.“

„Vďaka Mária za všetko, čo pre nás robíš, 
pre našu záchranu. Čas s tebou a Ježišom bol 
veľmi vzácny a všetko, čo som s tebou prežil 
počas tohto obdobia vo mne zanechalo silné 
momenty. Vďaka mama za všetko a teším sa 
na ďalší čas s tebou v tvojom spoločenstve.“

„Ďakujem za krásne duchovné cvičenia. V 
deň zasvätenia som prežívala pokoj. Bol to 
naplnený deň vďaka osobnému zasväteniu, 
ale aj vďaka zasväteniu Ukrajiny, Ruska a 
celého ľudstva. Cítila som radosť a hlavne 
nádej v spojitosti s touto vojnovou situáciou. 
Prežívala som radosť z osobného zasvätenia, 
z vyjadrenia, že chcem patriť celá Ježišovi a 
Panne Márii a viac sa privinúť k jej 
Nepoškvrnenému srdcu.“
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25. marec 2022 sme slávili slávnosť Zvestovania Pána a 
zároveň to bol deň veľkých milostí a nádeje pre celé ľudstvo. 
Okamih počatia Pána Ježiša sa spája s okamihom 
zvestovania. Panna Mária súhlasila s Božím plánom a 
Mesiáš mohol prísť na zem, aby vykúpil ľudstvo svojou 
smrťou a zmŕtvychvstaním. V knihe Genezis dal Boh svoje 
prisľúbenie, že nenechá svoj ľud samotný. V priebehu dejín 
Boh svoj sľub viackrát potvrdil. 



„Ďakujem Trojjedinému Bohu a našej 
Kráľovnej pokoja za nádherný čas milosti a 
pokoja v srdciach všetkých nás zjednotených 
na modlitbách v tejto tak vážnej dobe. 
Opakovane som sa s vami spájala v 
Medžugorí a celá rodina sme sa zasvätili 
Najsvätejšej Trojici skrze Nepoškvrnené 
srdce Panny Márie. Ďakujeme za prípravu 
našich sŕdc k zasväteniu.“ 

„Chvála ti a vďaka naša drahá Matka. Z 
celého srdca ti ďakujem! Naše manželstvo 
bolo v kríze a hrozilo odlúčenie. Poprosila 
som Pannu Máriu o milosť pôstu v stredy a 
piatky a o pomoc, aby som jej všetko 
dokázala odovzdať. V deň zasvätenia, hneď 
ráno, keď som sa vrátila zo svätej omše, mi 
manžel navrhol, že pôjdeme spolu na 
duchovné cvičenia pre manželov. Moje srdce 
sa radovalo. Prežili sme spolu krásny deň. 
Ďakujem. Amen.“

„I keď som nikdy nebola veľmi Mariánsky 
založená, pretože som vo svojej viere za celý 
základ vždy považovala Ježiša, stalo sa mi, 
že moja viera zvlažnela a ja som sa 

odklonila, až ma to priviedlo k zúfalstvu, 
znechuteniu a beznádeji. Od Boha mi však 
bola dopriata milosť skrze Pannu Máriu, 
ktorá ma silno volala a priviedla ma aj k 
tomuto zasväteniu. Panna Mária ma už 
dlhší čas volala a ukazovala mi dôležitosť 
odovzdania sa, modlitby a pôstu. Ukázala 
mi mnoho súvislostí vo viere aj ohľadom nej, 
ktorým som predtým vôbec nechápala a 
mala som problém ich prijať. Chytila ma za 
ruku, aby ma znovu priviedla k živému 
Kristovi a ja som sa ocitla na ceste viery, 
nádeje, odvrátenia sa od zlého a modlím sa 
toľ ko,  koľ ko som sa nikdy predt ým 
nedokázala. Ďakujem.“

„Srdečne ďakujem za prácu a službu 
všetkých, ktorí sa podieľali na príprave 
zasvätenia. Boli to pre mňa chvíle, na ktoré 
som sa každé ráno tešila. Otvorili mi 
dokorán srdce pre poznávanie Božej dobroty. 
Máriino materinské srdce ma stále viac a viac 
priťahuje a spoznávam, že ma vedie bližšie k 
jej Synovi Ježišovi. Bohu vďaka.“
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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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RUŽENCA

MODLITBA 

ZA POKOJ
NA UKRAJINE

5. marca
20.30

online prenos
spoločnej modlitby

na Podbrde,
Medžugorie

www.facebook.com/svetlomariino
www.youtube.com/c/SvetloMariino VYKONAJ SI S NAMI

 � PRVÝCH SOBÔT V MESIACI

Udalosti, ktorých sme svedkami v tejto dobe sa 
nás hlboko dotýkajú. 25. marca Svätý Otec 
František zasvätil Rusko, Ukrajinu a celý svet 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Pripomeňme si, že 13. júla 1917 ukázala Panna 
Mária počas zjavenia deťom z Fatimy peklo:
„Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše 
úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce 
Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo 
vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude 
mier…“

„… prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté 
prijímania počas prvých sobôt v mesiaci.…“
Obnovme v našich srdciach túžbu pomáhať 
Panne Márie, spolupracovať v tom veľkom 
pláne spásy, ktorý má v tejto dobe. 

Prvá sobota v mesiaci je vždy pre Máriine deti 
výnimočná.

Pridajte sa k nám i v túto sobotu 2. apríla 2022:

                      www.svetlomariino.sk

     �●  Oznamy                      
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Drahí priatelia, pripravme sa spoločne na Sviatok Božieho Milosrdenstva 
24.04.2022. 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. Modlitbou korunky môžeme vyprosiť všetko, ak je to v súlade s 
Božou vôľou. „Dcéra moja, povzbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú 
som ti odovzdal. Keď sa budú modliťtúto korunku, rád im dám všetko, o čo ma 
budú prosiť“ (Dn. 1541). „Ňou vyprosíš všetko, ak to, o čo prosíš, bude v zhode 
s mojou vôľou“ (Dn. 1731). Text novény: 

www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boziemu-milosrdenstvu/

 Spojení s vami v modlitbe,
 Svetlo Máriino

Novéna pred SVIATKOM
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

     �●  Oznamy                      

    - 17 -





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.



PRAY
FOR

UKRAINE

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. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

