
„Duch Svätý

vás naplní

svojou láskou,

ktorá dáva

radosť srdcu...“

(viac na str. 3)
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ne spájame: modlíme sa ruženec, rozjíma-
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adorujeme pred Sviatosťou Oltárnou, 
rozjímame nad témami v časopise Svetlo 
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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! Pozerám sa na vás a vidím,

že ste stratení. Preto vás všetkých 

pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa 

k modlitbe a Duch Svätý vás naplní 

svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. 

Nádej bude rásť vo vás i v lepšiu 

budúcnosť, a stanete sa radostnými 

svedkami Božieho milosrdenstva

vo vás i okolo vás. Ďakujem vám,

že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2022
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Páter
Ljubo Kurtovič,

OFM

     ��  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

List Hebrejom začína slovami: „Mnoho 
ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi 
Boh otcom skrze prorokov. V tých 
posledných dňoch prehovoril k nám v 
Synovi, ktorého ustanovil za dediča 
všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet“ 
(Hebr 1, 1-2).

Vráťte sa

Boh nikdy neopúšťa svoj ľud. Je 
vynaliezavý v spôsoboch, ako sa dotknúť 
ľudského srdca a pritiahnuť ho k sebe, 
aby ho zachránil pred sebou samým a 
priviedol ho do plnosti života, ktorý nám 
chce darovať. Aj v našich dňoch sa Panna 
Mária, podľa príkladu starozákonných 
prorokov, nevzdáva nás, svojich detí, je 
neúnavná, trpezlivá a vytrvalá vo svojich 
materinských pozvaniach. Nevzdáva sa 
ani vtedy, keď sa my vzdávame Boha aj 
seba. 

Prešla životom podobným tomu 
nášmu. Rástla a napredovala po ceste 
viery. Prešla všetkými skúsenosťami 
ľudského života, všetkým utrpením, 
bolesťou, radosťou, stratou a napokon 
smrťou svojho Syna Ježiša.  

Dnes k nám hovorí z neba, v týchto 
našich dňoch, odkiaľ je lepšie vidieť 
duchov ný stav.  My,  ktor í  ž i jeme 
z a n e p r á z d n e n í  k a ž d o d e n n ý m i 
starosťami a na úrovni tela a sveta, 
nevnímame tú druhú, duchovnú realitu, 
ktorá jediná dáva a prináša život. Je 

prekvapujúce, ako môže byť človek slepý 
a nevidieť, že v Bohu žijeme, hýbeme sa a 
s m e.  O n a ,  a k o  m a t k a  n a j l e p š i e 
diagnostikuje náš duchovný stav a vidí 
naše blúdenie. Preto nás nielen v tomto 
posolstve pozýva k návratu k Bohu, 
modlitbe, Božím prikázaniam, pôstu, 
zriekaniu. V jej slovách počujeme 
ozvenu slov starozákonných prorokov, 
ktorí pozývali Boží vyvolený ľud: 
„Obráťte sa ku mne a obrátim sa k vám, 
hovorí Pán zástupov“ (Mal 3, 7).

Aj cez proroka Joela Boh pozýva: 
„Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku 
mne celým svojím srdcom, pôstom i 
plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a 
nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu 
Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, 
trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže 
odvrátiť nešťastie“ ( Joel 2, 12-13).  A 
Jeremiáš píše takto: „Obráťte sa každý zo 
svojej zlej cesty a napravte svoje cesty a 
svoje skutky“ ( Jer 18, 11). Keď sa človek 
začne vracať na správnu cestu, má pocit, 
akoby sa súčasne Boh vracal k nemu, 
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 k Bohu



p r e t o ž e  s i  h o  z a č n e  č o r a z  v i a c 
uvedomovať. Obráť sa, človeče, k Pánu 
Bohu svojmu! (porov. Oz 14, 2).

Matka Mária nám hovorí o tom, akí 
sme stratení. Najťažšie je uvedomiť si 
túto stratenosť. Mladší syn z Ježišovho 
e v a n j e l i o v é h o  p o d o b e n s t v a  o 
milosrdnom otcovi nám hovorí, ako boli 
pre neho ťažkosti príležitosťou, aby sa 
duchovne prebudil. Ťažkosti a utrpenia 
môžu byť darovanými chvíľami, v 
ktorých sa nám otvoria oči, aby sme 
videli svoju stratenosť a spoznali Boha, 
ktorý je nežnosť a milosrdenstvo. 

Boží pohľad, ktorý je jemný a plný 
nehy, spočíva na nás počas všetkých 
týchto rokov cez Máriinu prítomnosť a 
bl ízkosť .  Pohľad Panny Már ie  je 
pohľadom matky, ktorá miluje svoje deti 
a túži po tom, aby sme sa začali  jej očami 
pozerať na Boha, seba i svet, aby sme sa 
stali tými, ktorí neblúdia, ale kráčajú po 
Božích cestách pokoja, radosti a plnosti 
života. 

Modlitba: Panna Mária, k tebe sa 
utiekame, k tebe, ktorá nás neúnavne 
pozývaš na cesty, ktoré vedú k Bohu. Ty 
si celá bola a aj si obrátená k Bohu, 
naplnená Bohom a túžiš, aby sme sa ti zo 
d ň a  n a  d e ň  p o d o b a l i .  S v o j í m 
materinským nepoškvrneným srdcom 
objím a dotkni sa každého srdca. Zvlášť 
ti odovzdávame srdcia, ktoré sú zranené, 
tvrdé, zúfalé a bez nádeje. Panna Mária, 
modli sa s nami i za nás, za všetkých nás, 
ktorí sme stratení, bez svetla a bezcieľne 
blúdime. Ty, Mária, ktorá si plná milosti, 
nevesta Ducha Svätého, odovzdaj nás, 
priveď nás k svojmu Synovi, aby sme mu 
boli čoraz viac podobnejší. Zvlášť ti 
obetujeme všetkých zblúdených, 
stratených a všetkých, ktorí sa vzdialili 
od Boha. Vypros všetkým nám, ó, Mária, 
silu a pokoru pre úprimné pokánie, 
obrátenie a návrat k Otcovi, ktorý nás 
všetkých čaká ako milosrdný otec z 
evanjelia, ktorý sa raduje z každého 
svojho dieťaťa, ktoré sa k nemu vráti. 
Amen. 

 - 5 -

                       Svetlo Máriino      Máj 2022 



     �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

V Máriinom pohľade na nás stratených 
môžeme vycítiť bolesť i súcit matky. Vizionári 
svedčia, že v tomto čase veľkého nepokoja vo 
svete sa stále zjavuje v tichu a modlitbe. Ona 
trpí viac ako my, pozerajúc na hrôzy vojny. 
Každá mama, ktorá má syna odsúdeného na 
smrť potvrdí, že trpí viac ako syn.

Nádej 
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Terézia
Gažiová

Nebo nás nenecháva bez východiska. 
Mária prichádza ako matka nádeje. 
„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. 
Opakujem, Vzkriesenie môjho Syna a 
moje Nanebovzatie je pre vás nádejou a 
láskou. Preto, deti moje, modlite sa, aby 
ste spoznali pravdu, aby ste mali pevnú 
vieru, ktorá povedie vaše srdce a ktorá 
dokáže premeniť vaše bolesti a utrpenia 
na lásku a nádej.“ Povedala nám 2. 
februára 2016. I dnes nás volá: „Vráťte sa k 
Bohu, modlitbe a Duch Svätý vás naplní 
svojou láskou“. 

Pozvaní sme podobať sa na mamu. V 
modlitbe a tichu prichádza Duch Svätý. V 
posolstvách nám o tom hovorí: „Deti 
moje, v tichu srdca ostaňte s Ježišom, aby 
vás on svojou láskou premenil a pretvoril; 
vy, ktorí ste ďaleko od modlitby, obráťte sa 

a hľadajte v tichu svojho srdca spásu 
svojej duše a nasýťte ju modlitbou; 
zopnite ruky a v tichu pozerajte na kríž; 
Otvorte sa Bohu a odovzdajte mu všetky 
svoje ťažkosti a kríže, aby Boh všetko 
pretvoril na radosť, nemôžete sa otvoriť 
B o hu ,  a k  sa  n em o d l í te.  Pre to  s a 
rozhodnite od dnešného dňa zasvätiť 
určitý čas iba stretnutiu s Bohom v 
tichosti; nech k vám v tichosti hovorí 
Duch Svätý a dovoľte mu, aby vás obrátil a 
menil; pozerám sa na vás a vidím vás 
stratených a v srdci nemáte modlitbu ani 
radosť. Vráťte sa k modlitbe, postavte 
Boha na prvé miesto a nie človeka; 
nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam, 
nech tento čas – každý deň bude pre vás 
viac hľadaním Boha v tichosti vášho 
srdca.“

Ticho je Božia prítomnosť v nás a my 
ho potrebujeme oslobodiť od hluku 
sveta. V tichu môžeme zistiť i to, prečo 

v lepšiu       budúcnosť 



sme sa stratili i ako sa znovu nájsť. Ticho 
nás privedie k načúvaniu Božieho hlasu a 
slova. Mária nás pozýva každý deň modliť 
sa v tichu s Božím slovom.

V Lukášovom Evanjeliu v 15 kapitole 
Ježiš hovorí v troch podobenstvách o 
strate a radostnom nájdení. Ovca sa 
stratila, lebo možno videla za plotom 
lepšiu potravu. Žena stratila drachmu 
možno preto, lebo bola neporiadna a syn 
sa stratil, pretože sa tak sám rozhodol.

Máriina škola je radostné nachádzanie 
strateného. Keď budeme žiť jej posolstvá, 
znovu sa nájdeme doma pri Otcovi. 

Duch Svätý vás naplní láskou, ktorá 
dáva radosť srdcu. „Nádej bude rásť vo vás 
i  v lepšiu budúcnosť, a stanete sa 
radostnými svedkami Božieho milo-
srdenstva vo vás i okolo vás.“

To je Máriina skúsenosť. Duch Svätý ju 
naplnil a dával silu prekonávať prekážky, 
ako bol útek do Egypta i život utečenca, 
znášanie utrpenia, keď sa pozerala na 
Ježišovu bolesť a smrť... Naplnená 
Duchom Svätým ponáhľala sa k Alžbete a 

priniesla jej radosť. Alžbeta i malý Ján to 
spoznali.

Vždy a všade, kde pozveme Máriu a 
Ducha Svätého zrodí sa nádej na lepšiu 
budúcnosť, radosť, skutky milosrdenstva, 
návrat k Bohu. A to je Medžugorie. Už 
t a k m e r  4 1  r o k o v  s m e  s v e d k a m i 
radostného nachádzania stratenej viery, 
nádeje, radosti a zmyslu života. Nikto nás 
nemôže naučiť lepšie ako Mária otvoriť 
srdce pre nádej na lepšiu budúcnosť v 
pôsobení Ducha Svätého. Odovzdajme 
sa Márii, s ňou sa nestratíme.

Modlitba: Ďakujeme ti, Mária, za tvoj 
pohľad, ktorým starostlivo bdieš nad 
našimi životmi. Pomôž nám vrátiť sa k 
Bohu v tichu a modlitbe, vždy keď sa 
stratíme. S tebou voláme: Duchu Svätý, 
pr íď!  Potešuj  plačúcich,  posi lňuj 
zúfalých. Obnovuj srdcia i tvárnosť zeme 
tam, kde horia plamene vojny a nenávisti. 
Príď, Duchu Svätý, a urob nás podobnými 
tvojej milovanej neveste, vernými, 
zodpovednými, horlivými svedkami 
Božieho milosrdenstva. Amen.
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     �●  Posolstvá na tému                      

„...Milé deti, dovoľte Duchu Svätému,

aby vás viedol cestou pravdy a spásy

k večnému životu. Ďakujem vám,

že ste prijali moje pozvanie." 25.5.1998 

„Modlitbou a čítaním Svätého písma

nech vojde do vašich rodín Duch Svätý,

ktorý vás obnoví." 25.4.2005

„Nech k vám v tichosti hovorí Duch Svätý

a dovoľte mu, aby vás obrátil a menil."

25.7.2006

„...milé deti, modlite sa, aby vás Duch Svätý

viedol po skutočnej ceste radosti

a pokoja." 25.5.2016

- 8 -

Duch Svätý
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                       Svetlo Máriino      Máj 2022   Prvá sobota v mesiaci  ●  

  Naše

spoločné

modlitbové

stretnutie

sa uskutoční

v sobotu

07.05.2022.

Tento mesiac

są modlime

za všetkých,

ktorí sú zúfalí,

bez nádeje,

stratení

a zblúdení.



Podľa svedectva v izionárov vo 
výchove k pokoju Panna Mária žiada 
prav idelnú mesačnú spoveď.  Vo 
farskom spoločenstve v Medžugorí sú 
preto prvý piatok, sobota a nedeľa 
dňami zmierenia.

Vzniká otázka: Načo taká častá 
spoveď? Vo svetle toho, čo vieme o 
pravidlách duchovného života, ľahko sa 
dá pochopiť mesačné pozvanie na 
pristupovanie k sviatosti zmierenia. 
Potreba sviatosti zmierenia nesúvisí len 
s tým, čo negatívne sme urobili, ale je 
ešte viac a podstatne spojená s rastom 
l á s k y,  p o k o j a ,  m i l o s rd e n s t v a  a 
odpúšťania.

Teda aj  keď sa  pov ie,  že  sme 
nespáchali hriech, to ešte nevylučuje 
potrebu sláviť sviatosť zmierenia. 
Sviatosť zmierenia je sama o sebe 
s l áv n o s ťo u ,  o s l av o u ,  r a d o s ťo u , 
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jednotou, uzdravením, životom. Kto 
takto pristupuje k mesačnej spovedi, 
pochopí zákony duchovného rastu, v 
stretnutí s kňazom ľahšie pochopí, čo 
má vykonať. Ľahšie sa rozhodne pre 
osobný rast, ľahšie odhalí nebezpe-
čenstvo a uzdraví sa z rán spôsobených 
hriechom.

Vnútro človeka, ľudská duša sa 
podobá priestoru. Ľahko sa dá najmä 
spozorovať, či je niečo v priestore a aké 
je to, čo sa v tom priestore nachádza. 
Podľa obrazov a predmetov, ktoré sa v 
priestore nachádzajú, vidieť, kto čo má 
rád, čo obdivuje, uctieva. Tak je to aj s 
dušou. Ak sa pravidelne do vnútra 
vnáša Božie svetlo, potom je duša 
usporiadaná a ľahko sa odhalia všetky, aj 
tie najmenšie nedostatky. Ľahko sa 
predchádza závislosti, ľahko sa odoláva 
negatívnym a nebezpečným vplyvom 

Páter Slavko
Barbarič

Preto kto si myslí, že stojí, nech si 

dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá 

na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je 

verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše 

sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, 

aby ste mohli vydržať. (1 Kor 10, 12-13)

Mesačná spoveď– 
dni zmierenia
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sveta, v ktorom žijeme a pracujeme. A v 
čím ťažších okolnostiach človek žije, 
tým častejšie potrebuje vnútornú 
starostlivosť, liečbu, oslobodzovanie. 
Všetko, čo sa deje vo svete, stáva sa 
časťou našej duše, príčinou našich 
zážitkov, nášho strachu, nedôvery, 
nervozity. Ľahko si môžeme zvyknúť na 
zlo, na negatívne veci a ľahko môžeme 
st rat i ť  m i er u  p re  d ob ro,  k rá su , 
šľachetnosť. Môžeme stratiť vieru v 
lásku a pokoj, úprimnosť, priateľstvo. 
Mesačná spoveď je veľkou pomocou, 
aby sa na chvíľu odstránili všetky 
usadeniny a prekazili všetky možné 
následky.

Z každého človeka vyžaruje to, čo 
nosí vo svojom srdci. Ak nosí dobro, 
vyžaruje dobro, ak má v srdci lásku, 
vyžaruje lásku. Tak ako vyžaruje 
nenávisť, ak ju má v srdci. Preto je 
pochopiteľná vzájomná zodpovednosť 
ľudí jedných za druhých. Mesačná 
spoveď sa môže chápať nielen ako 
očistenie od zla, ktoré je už v srdci, ale aj 

ako sviatosť ochrany pred zlom.
Ak človek pracuje v továrni, kde sa 

v y rábajú  otrav né látky,  a lebo v 
priestoroch, ktoré sú znečistené a 
škodlivé pre život, potom je celkom 
normálne, aby sa podnikli zvláštne 
opatrenia na ochranu. Ak sa to neurobí, 
pristupuje sa k životu nezodpovedne.

Netreba odsudzovať dnešný svet, ako 
netreba odsudzovať chorého človeka. 
Naopak, potrebuje pomoc, treba ho 
pochopiť a liečiť. Avšak od chorôb, 
ktoré sú spôsobené hriechom sveta, 
treba sa chrániť, aby sme mohli žiť 
zdravo a pomôcť iným dosiahnuť 
vnútorné duševné uzdravenie.

Zo skúseností modlitbových skupín 
vieme, že Panna Mária odporúčala aj 
t ý ždennú spoveď.  Stávalo sa  to 
predovšetkým v týždňoch výnimočnej 
prípravy na Vianoce, Veľkú noc, Turíce 
atď. Mária ako Matka želá svojim deťom 
práve také duchovné uzdravenie a 
trvalé zdravie, aby mohli neustále žiť v 
pokoji.

                       Svetlo Máriino      Máj 2022 



     �●  Svedectvo                      

Zasvätenie  sa

„Ďakujem za tieto duchovné cvičenia. 
Ďakujem svätému Jozefovi, že je mojím 
otcom. Ďakujem za všetko. Naučila som 
sa veľa o svätom Jozefovi a teraz je otcom 
mojím, môjho manžela, detí a vnučky.“

„Ďakujem sv. Jozefovi za požehnaný 
čas strávený s ním, za hlboké spoznanie 
tohto svätca. Ďakujem mu za ochranu a 
požehnanie našich rodín. Sv. Jozef buď 
naším patrónom  a sprevádzaj nás vo 
všetkých ťažkostiach a radostiach.“

„Srdečná vďaka za vašu láskavú, 
obetavú službu, zvlášť v tomto čase, kedy 
veľmi potrebujeme žiť v pravde a láske, v 
blízkosti Pána a jeho Matky a táto 
blízkosť sa mi znásobuje aj so sv. 
Jozefom. Ďakujem, že som ho mohla 
spoznať a žiť s ním v každodennom 
živote a teším sa aj do ďalších dní, 

naplnená radosťou a nádejou, že so sv. 
Jozefom to nebude také všedné, ale 
nádherné, požehnané, posväcujúce. 
Nech vás Pán žehná.“

„Počas týchto dní som sa učila žasnúť 
n a d  s v.  Jo z e f o m .  N i k d y  s o m  s i 
neuvedomila, že je mojím Otcom, 
ochrancom a obrancom. Amen.“

„Pochválený buď Ježiš Kristus! Moja 
vďaka patrí sv. Jozefovi. V mojom 
rodnom meste a v mojej rodine si zvlášť 
uctievame sv. Jozefa. Jemu dávame kľúče 
od nášho domova a prosíme ho za 
všetkých zomierajúcich. Minulý rok som 
si prvýkrát robila zasvätenie z knihy, z 
k to re j  j e  táto  d u c h ov ná  o b n ov a 
spracovaná. Stále sa zverujem pod jeho 
ochranu ako aj pod ochranu našej 
nebeskej Matky. Tentokrát som túto 
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Na sviatok sv. Jozefa, robotníka 1. mája 2022 po 33-dňovej 
príprave sme sa zasvätili sv. Jozefovi. Duchovných cvičení sa 
zúčastnilo približne 2200 bratov a sestier zo Slovenska, 
Čiech, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Litvy, Lotyšska, 
Moldavska, Izraela a iných krajín. Život sv. Jozefa je 
inšpiráciou pre mnohých. Celá Cirkev ho uznáva  za svojho 
patróna  a ochrancu. Nechajme sa viesť sv. Jozefom, aby sme 
rástli v láske k Bohu a vzťahu s Ježišom a Máriou. Ponúkame 
vám niekoľko svedectiev a skúseností so sv. Jozefom. 

 sv. Jo�efovi



prípravu k zasväteniu vnímala ako veľký 
dar od Svätej rodiny. Ďakujem.“

„Keď čítam tieto odkazy a poďa-
kovania, tak doteraz bolo napísané 
všetko, čo by som chcela aj ja napísať. Ale 
predsa by som chcela niečo doplniť. Už 
som si zasvätenie sv. Jozefovi robila, ale 
až teraz som prišla na to ako málo naňho 
myslím a neprosím ho o pomoc. No stalo 
sa mi niečo, čo ma donútilo zopäť ruky k 
modlitbe a prosiť ho o pomoc. A sv. Jozef 
hneď zasiahol. Z celého srdca mu za to 
ďakujem.“

„Ďakujem za nádhernú možnosť. 
Tento spôsob mi veľmi vyhovoval. Mala 
som pocit, akoby bol sv. Jozef stále so 
mnou a tento pocit prežívam aj teraz. Je 
to skvelý muž, ochranca, otec a verím, že 
má na svedomí aj moju prácu, o ktorú 
som ho veľmi prosila. Mám pocit akoby 
stál stále za mnou po pravej strane. A ja 
môžem len hocikedy zavolať o pomoc... 
úžasné! Mám ho ešte radšej a veľmi som 
si ho obľúbila.“

„Je nádherné byť pod ochranou sv. 
Jozefa. Mám ho veľmi rada a vyprosil mi 
veľa zázrakov. Taký najväčší z nich bol, 
keď sme potrebovali predať dom. V tej 
lokalite bolo na predaj niekoľko domov a 
oveľa lepších ako ten náš. Žiaľ, chorá 
sestra v ňom už nemohla žiť. Poprosila 
som sv. Jozefa. On nielenže našiel hneď 
kupcov, ale aj byt pre moju sestru. 
Dodnes som mu veľmi vďačná, pretože 
moja sestra mala posledný pól rok svojho 
života byt po akom túžila. Ja som veľmi 
túži la po jeho soche.  Nikde som 
n eved el a  náj sť  ta kú ,  a kú  s o m  s i 
predstavovala. Keď môj syn kúpil dom, 
čakala tam na mňa presne taká socha.“

„Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte 
a že nás spájate do rodiny Božích detí. 
Ďakujem sv. Jozefovi za všetky milosti. 
Vyprosujeme vám Božie požehnanie.“

„Ďakujem za tieto duchovné cvičenia. 
Spoznala som veľkosť osoby sv. Jozefa. 
Prežila som hlboko v srdci ako chráni 
moju rodinu.“
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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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Drahí priatelia, pozývame vás k modlitbe novény k Duchu Svätému,  
ktorá začína 27.05.2022.

Požehnaný čas očakávania Ducha Svätého na modlitbách s Máriou.
Spoločenstvo Svetlo Máriino

Novéna

     �●  Oznamy                      
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k Duchu Svätému

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa vážne rozhodli prežívať túto novénu (k Duchu 
Svätému). Zasväťte čas modlitbe a obete! Ja som s vami a chcem vám pomôcť, aby ste 
rástli v odriekaní a umŕtvovaní, a tak mohli pochopiť krásu života tých ľudí, ktorí sa mi 
osobitným spôsobom darujú. Drahé deti, Boh vás žehná deň čo deň a želá si zmenu 
vášho života. Preto sa modlite, aby ste mali silu zmeniť svoj život. Ďakujem vám, že ste 
prijali moje pozvanie“ (Kráľovná pokoja 25.5.1990).



Začala sa 1. októbra 2014.

Vďaka Pánovi a mnohým,

ktorı ́odpovedali pokračuje dodnes. 

Keď sa modlıḿ e a postıḿe 

za uskutočnenie Máriiných plánov 

pokoja a jej úmysly, Boh pôsobı ́

skrze Pannu Máriu tam, kde je to 

najpotrebnejšie, spôsobom akým 

je to najlepšie. 

Pridajte sa k nám: 

www.mir.com.hr/sk

Nepretržitá	modlitba

ruženca	a	pôstu za pokoj
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     �●  Oznamy                      



Milí priatelia, pozývame vás pripojiť sa k nepretržitej modlitbe a pôstu 
za Slovensko, za odvrátenie všetkého zla, ochranu a požehnanie našej 
krajiny. Panna Mária v Medžugorí nás pozýva: „Modlitbou a pôstom 
môžete zastaviť aj vojny a prírodné katastrofy.“ 

Prihlásiť sa môžete na    kde nájdete aj ďalšie www.zaslovensko.com
informácie. 

Spojme sa spoločne v modlitbe a pôste za naše drahé Slovensko. 

    V modlitbe spojení,
        spoločenstvo Svetlo Máriino

Nepretržitá modlitba a pôst 

     �●  Oznamy                      

�a Slovensko
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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.

SVETLO
MÁRIINO
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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. 
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