
„Buďte

tvorcami pokoja

a nositeľmi

radosti...“

(viac na str. 3)
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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 ďakujem Bohu za každého z vás,

pretože mi dovolil byť ešte s vami,

aby som vás povzbudzovala k svätosti. 

Deti moje, pokoj je narušený a satan

chce nepokoj. Preto nech je vaša

modlitba ešte silnejšia, aby utíchol

každý nečistý duch rozdelenia

a vojny. Buďte tvorcami pokoja

a nositeľmi radosti Zmŕtvych-

vstalého vo vás i okolo vás,

aby dobro zvíťazilo v každom

človeku. Ďakujem vám,

že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja, 25. mája 2022
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Páter
Ljubo

Kurtovič,
OFM

     ��  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

Máriin materinský pohľad nad nami 
bdie, hľadá nás a najlepšie vidí, čo 
potrebujeme a čo nám chýba. To je ten 
istý pohľad ako na svadbe v Káne 
Galilejskej, keď si prvá všimla: „Nemajú 
vína.“ Matka Mária vidí našu stratenosť, 
naše túžby a vôľu prísť k Bohu, ale 
nemáme silu ani nepoznáme cestu ako ju 
pozná Mária, plná milosti. Chce pre nás 
len to najlepšie a to, čo najviac 
potrebujeme, a to je svätosť. Preto nás 
celé tie roky pozýva kráčať vo svätosti. 

Povzbudzujem vás

Samotné slová svätosť a svätci sa 
nám môžu zdať príliš abstraktné a 
nezrozumiteľné. Pre niektorých ľudí sú 
svätci len legendy a rozprávky. Pre 
iných je to kalendárny zoznam trochu 
nejasných a bezvýznamných mien. Pre 
niektorých kresťanov sú svätci akési 
a u t o m a t y  a  z v l á š t n y  d r u h 

samoobsluhy. Niektorí považujú 
svätcov za zvláštnych pustovníkov a 
k a j ú c n i k ov,  k to r í  n e n áv i d e l i  a 
prenasledovali svoje telo a utiekli zo 
sveta natoľko, že sa z nich stali čudní a 
nenormálni ľudia. 

Existuje anekdota, ktorá hovorí o 
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k svätosti



tom, ako učeník prišiel k učiteľovi a 
povedal mu, že je pripravený na 
svätosť, pretože svoje telo tak trápil, že 
dokázal spať na zemi, jesť trávu a 
bičovať sa trikrát denne. „Aj osol spáva 
na zemi, žerie trávu a je neustále 
bičovaný, a nikto ho nevyhlásil za 
svätého.  Kde je  t voja láska?“ – 
odpovedal učiteľ. 

To najdôležitejšie, podľa čoho sa 
rozlišujú svätci je láska. Svätosť 
nespočíva v robení mimoriadnych 
vecí, ale v robení jednoduchých a 
každodenných vecí s láskou. Svätosť sa 
meria láskou. 

Často sa skláňame k názoru, že 
s v ä t o s ť  j e  v y h r a d e n á  l e n  p r e 
niektorých, pre vyvolené osoby. 

Svätosť sa ponúka všetkým. A 
nespočíva v robení mimoriadnych 
vecí, ale v zjednotení sa s Kristom a 
prežívaní jeho tajomstiev, v osvojení si 
jeho postoja, myšlienok a správania. 

Ak chceš byť naozaj svätý, vždy si plň 
malé povinnosti. Stať sa a byť svätým 
neznamená byť bez hriechu ani nikdy 
nepadnúť, ale pokorne a vytrvalo vždy 
znovu vstať. 

Panna  Már ia  nám vo s voj ich 
posolstvách povedala, aby svätí boli 
pre nás vzorom a príkladom života 
viery. Zaoberať sa a študovať životy 
svätých nám tiež pomáha položiť si 
otázku: „Kde som ja vo vzťahu k 
svätým? Ako žijem svoju v ieru? 
Môžem byť taký svätý ako boli oni? 
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                       Svetlo Máriino      Jún 2022 



Mám odvahu byť Boží,, byť Ježišov a 
Máriin v súčasnom svete? Verím, že 
Boh má posledné slovo aj napriek 
tomu, že sa nám môže zdať, že sa 
skrýva?“

Pápež František v jednej zo svojich 
kázní povedal: „Aby sme mohli kráčať 
po ceste svätosti, treba mať srdce, ktoré 
odvážne dúfa, neustále sa pýtať a 
pokorne sa otvárať Božej milosti.“

Iba Boh je svätý. A on svoju svätosť 
daruje duši do takej miery, do akej sa 
m u  d u š a  s  d ôv e ro u  a  v y t r v a l o 
odovzdáva a otvára.

Pápež František nás učí: „ Svätosť je 
dosiahnuteľná, ak ju podporujú štyri 
veľmi dôležité faktory: odvaha, nádej, 
milosť a obrátenie.“

Preblahoslavená Panna Mária, 
neprestáva s nami kráčať po ceste 
svätosti, povzbudzovať nás a viesť po 
ceste, ktorú už prešla. Vie, že je možné, 
aby sme aj my kráčali cestami, ktoré 
vedú k Bohu. Ale nemôže to urobiť  
namiesto nás. Nemôže nás zameniť, ani 
žiť a veriť za nás. Pomôžme jej, aby ona 
mohla pomôcť nám. Matka, ktorá 
miluje svoje deti, túži po nich a praje im 
to najlepšie, čo je potrebné pre ich duše 
a životy. Vie, že Boh nás stvoril pre seba 
a nespokojné je naše srdce, kým sa 
nevrátime k zdroju svojho života, k 
Bohu. 

M o d l i t b a :  Pa n n a  M á r i a , 
Kráľovná pokoja, prichádzaš k 
nám  zo  s láv y,  d o  k to re j  ťa 
priviedol Boh, pre zásluhy Ježiša 
Krista, tvojho Syna. Prichádzaš k 
nám, pretože ti to Boh dovolil, 
ako nám hovoríš vo svojom 
posolstve. Ty, ktorá si porodila 
Knieža pokoja, Ježiša, vidíš ako aj 
d n e s  v o  s v e t e  v  m n o h ý c h 
ľudských srdciach vládne nepo-
koj, nenávisť a vojna. Hovoríš 
nám o ničivom pôsobení satana, 
ktorí ničí ľudské životy. Zlo sa 
deje kvôli ľuďom, ktorí sa otvorili 
duchu vojny a ničenia. K tebe, ó, 
Matka, dvíhame ruky a otvárame 
svoje srdcia, aby si mocou svojho 
príhovoru vyprosila od svojho 
Syna Ježiša pokoj. Tak ako si sa 
prihovárala v Káne Galilejskej, 
tak ťa aj teraz prosíme, Kráľovná 
pokoja, vypros aj nám, ktorí tria 
následkami vojny a nenávisti 
oslobodenie, pokoj a zastavenie 
vojny a všetkých vojen, ktoré sa 
odohrávajú v ľudských srdciach, v 
našich rodinách a medziľudských 
vzťahoch. Amen.  
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     �●  Úvahy pre modlitbové skupiny                      

41 rokov sa nachádzame pod milujúcim 

pohľadom nebeskej Matky. „Keď som 

prvýkrát pokľakol pred Pannu Máriu pri 

prvom jej zjavení a pozeral sa do jej očí, 

videl som jej nesmiernu lásku k nám. 

Cítil som sa milovaný, prijatý a chránený. 

To je veľmi ťažko opísať, to sa môže 

pocítiť a prežiť iba srdcom“ – vydáva 

svedectvo vizionár Jakov Čolo. Týmto 

pohľadom sa Panna Mária pozerá na 

každého z nás. 

pokoja
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Terézia
Gažiová

Každé jej zjavenie na zemi 
zanecháva za sebou stopy neba. 
Tak je to na všetkých miestach vo 
svete, kde sa zjavovala. Páter Slavko 
Barbarič hovorieval :  „Všetky 

m i l o s t i ,  k t o r é  p r i j í m a m e  v 
Medžugorí sú z jediného dôvodu, 
že sa Panna Mária zjavuje.“ 

Ona ďakuje Bohu za to, že jej ešte 
dovoľuje prichádzať. Počíta s nami, 

Buďte tvorcami



ako matka s deťmi, na ktoré sa 
môže spoľahnúť že jej pomôžu: 
„Deti moje, pokoj je narušený a 
satan chce nepokoj. Preto nech je 
vaša modlitba ešte silnejšia, aby 
u t í c h o l  k ažd ý  n e č i s t ý  d u c h 
rozdelenia a vojny.“

V modlitbe nás učí budovať 
pevné pr iateľstvo s  Ježišom. 
Povedala: „Keď sa utvorí pravé 
priateľstvo s Bohom, žiadna búrka 
ho nemôže zničiť.“ Priateľstvo 
r a s t i e  s p o z n á v a n í m  J e ž i š a 
v  modlitbe i  čítaním Svätého 
písma. 

Keď dôverujeme Ježišovi, nečistí 
duchovia utíchnu. Tak je tomu 
dodnes. 

Jeden vojak, ktorý je vo vojne na 
Ukrajine, vydal svedectvo: „Zrazu 
nás napadol nepriateľ. Začala 
streľba. Bolo nás len pár vojakov a 
nemali sme sa už čím brániť. Bolo 
to desivé, vyzeralo to ako náš 
koniec. Začali sme sa nahlas 
m o d l i ť .  U ž  p o  n i e k o ľ k ý c h 
Zdravasoch zbrane zázračne 
utíchli. Nikdy nezabudnem na tú 
silu ticha, v ktorej som si uvedomil, 
že Boh je si lnejší ako všetky 
zbrane.“
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Dnes, keď je zlo také silné a 
h l u č n é ,  P a n n a  M á r i a  n á s 
pov zbudzuje,  že modlitba je 
silnejšia. Zlo je hlučné a láska tichá. 
Ak je láska tichá, neznamená to, že 
neexistuje. Čaká len na našu 
spoluprácu. Keď sa modlíme, láska 
víťazí. Modliť sa znamená milovať: 
„Neexistuje láska bez modlitby, 
p r e t o ž e  m o d l i t b a  j e  l á s k a . 
Zapamätajte si, lebo vám hovorím, 
že láska zvíťazí“, hovorí nám naša 
nebeská Matka.

To, čo nám Mária hovorí, po-
máha nám i žiť. S jej pomocou 
nájdeme v tichu a modlitbe Pánov 
pokoj, ktorý bojuje za nás. Mária z 
evanjelia je náš príklad. Vždy bola 
pri Ježišovi, vždy v nádeji. Veľa 
toho nepovedala, ale bola vždy 
tam, kde bolo treba a tak ako bolo 
treba. Ona je naša večná inšpirácia. 
I dnes nás oduševňuje na ceste 
svätosti: „Buďte tvorcami pokoja a 
nositeľmi radosti  Zmŕ tvych-
vstalého vo vás i okolo vás, aby 
dobro zvíťazilo v každom človeku.“

Nech budú pre nás tieto slová 
rozhodnutím v každej chv í l i 
pracovať na sebe, tak ako to vidíme 
na živote sv. Františka z Assisi. 

On nám zanechal modlitbu, 
ktorá nás stáročia sprevádza: 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 – nado-
búdame, len keď zabúdame na 
seba, nachádzame seba samých, len 
keď odpúšťame, dostáva sa nám 
odpustenia, len keď odumierame 
sebe, povstávame k večnému 
životu. Amen.

                       Svetlo Máriino      Jún 2022 



     �●  Posolstvá na tému                      

„Deti moje, modlite sa,
obráťte svoje srdce a priblížte

sa ku mne. Nech dobro
zvíťazí nad zlom.“ 25.07.1995

"Drahé deti, dôvod, že som
s vami, mojím poslaním

je pomôcť vám, aby zvíťazilo dobro,
aj keď sa vám to zdá teraz nemožné.“

02.08.2014

„Deti moje, milujte všetkých tých,
ktorí nepoznajú môjho Syna,

aby sa skrze modlitbu a lásku,
ktorá vychádza z modlitby stali lepší,

aby dobro mohlo v nich zvíťaziť,
aby sa duše spasili a mali
večný život.“ 02.07.2017 

"Drahé deti, pozývam vás, aby ste boli
odvážni, aby ste sa nevzdávali, pretože

aj najmenšie dobro, aj najmenší znak
lásky víťazí nad čoraz viditeľnejším zlom.

Deti moje, počúvnite ma, aby zvíťazilo dobro,
aby ste spoznali lásku môjho Syna.“ 02.10.2018
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  Aby
dobro

zvítazilo  ‘



  Prvá sobota v mesiaci  ●  

Naše spoločné

modlitbové stretnutie

sa uskutoční

v sobotu 04.06.2022.

Tento mesiac

są modlime

za to, aby utíchli

duchovia rozdelenia

a vojny.

                       Svetlo Máriino      Jún 2022 
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Ak porovnáme duchovný život s 
te l e s ný m  a  h r i e c h  s  te l e s n o u 
chorobou, potom môžeme pochopiť, 
v akej miere môže byť nebezpečná 
táto zásada: raz do roka sa vyspovedať. 
Pokiaľ sa jedná o fyzickú chorobu, je 
samozrejmé, že ihneď vyhľadáme 
lekára. A ako je pre človeka ťažko, keď 
mu lekár povie, že sa oneskoril, že sa 
choroba rozšírila a nedá sa zastaviť. 
Ako beznádejné znie  v  ušiach 
chorého taká diagnóza! Keď ale 
človek spácha hriech, keď hriechom 
poškodzuje seba alebo iného, takisto 
by nemal čakať. Aj duševné rany a 
kon�ikty sú tým nebezpečnejšie pre 
dušu, o čo dlhšie ich nesieme v sebe. 
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Také rany potom vedú k ubíjaniu 
d u š e v n é h o  ž i v o t a .  P r e t o  j e 
nebezpečné čakať s nimi na jedinú 
spoveď v roku.

V takom postoji veriacich sa hriech 
nechápe ako niečo, čoho sa treba 
zbaviť čo najskôr a ihneď sa otvoriť 
milosti zmierenia a odpustenia. V 
takých stavoch človek otupie k 
hriechu a stane sa necitlivý. A to je 
nebezpečný stav pre človeka, ktorý 
má hriech a aj pre spoločenstvo alebo 
rodinu, v ktorej sa ten hriech pácha. Je 
to smrtonosný úder jednote, láske, 
pokoju a každému duchovnému 
pokroku. Taký stav by bolo treba v 
každom prípade zmeniť a pochopiť, 

Páter Slavko
Barbarič

Všetci vieme, že tretie cirkevné 

prikázanie vyžaduje: Aspoň raz v roku sa 

vyspovedať a vo Veľkonočnom období 

prijať Oltárnu sviatosť. Takéto 

stanovisko Cirkvi má svoje dôvody, ktoré 

v tejto chvíli nebudeme rozoberať. Jedno 

je však isté: V mysli mnohých veriacich 

prevláda vedomie, že jedenkrát v roku sa 

treba vyspovedať.

Ročná spoveď



- 13 -

že so spoveďou sa nesmie čakať, ako sa 
nesmie čakať s liečením rany, ktorá sa 
nehojí sama od seba, ale časom sa 
stáva čoraz nebezpečnejšou.

V tomto stave si veriaci o sebe 
myslí, že je dobrý kresťan. Avšak 
zároveň sa nevyhýba zlu, ako sa mu 
nevyhýbajú aj tí, čo nepoznajú Boha! 
Tým sa kresťan ľahko dostane do 
polohy, v ktorej je  kresťanstvo preňho 
len niečo vonkajšie,  povrchné, 
nezrelé. Je vylúčený z pravého vzťahu 
k Bohu a Kristovi, stáva sa sám sebe 
meradlom, vedený pýchou, zaodetý 
skutkami tmy a z la ,  zat v rdený 
skutkami tela, ďaleko od ovocia 
Ducha. V takom stave sa ľahko dajú 
pochopiť slová svätého Pavla, že 
mnohí žijú ako nepriatelia Kristovho 
kríža, že sa im brucho stalo bohom a 
už nepoznajú dobro. Pri správnej 
výchove svedomia každého kresťana 

by sa nemalo zabudnúť, že sa do krvi 
treba brániť proti každému hriechu, 
aby ovocie Ducha mohlo rásť a 
rozvíjať sa. 

Popri jednotlivých mesačných 
s p o v e d i a c h ,  p o t o m  p o p r i 
j e d n o t l i v ý c h  p r í l e ž i t o s t n ý c h 
spovediach, dobré je myslieť aj na 
možnosť ,  aby sa pr i  osobitých 
príležitostiach mohla vyspovedať celá 
rodina. Napríklad pri príležitosti 
krstu či svadby, alebo po nejakých 
vnútorných napätiach a sporoch. Keď 
sa začne vedome žiť duchovný život v 
rodine, potom rodina ľahko nájde 
príležitosť, keď všetci jej členovia 
budú spolu sláviť sviatosť zmierenia. 

V mnohých krajoch sa zachoval 
pekný zvyk, že sa pri príležitosti 
farských slávností pozýva na spoveď 
celé farské spoločenstvo.

                       Svetlo Máriino      Jún 2022 



     �●  Svedectvo                      

Kde nie je láska,

Jedna účastníčka sa podelila: „ Počas 
katechéz a modlitieb, pri ktorých sme sa 
všetci  spoločne modli l i  k Duchu 
Svätému, som si uvedomila, ako mi v 
živote chýba živý vzťah s Duchom 
Svätým. Mám veľmi blízky vzťah s 
Ježišom a Božou Matkou, ktorý sa 
prehlbuje a Duch Svätý bol vždy na 
vedľajšej koľaji. Uvedomila som si, že 
teraz potrebujem práve jeho a môže mi 
pomôcť. Bol to pre mňa veľmi silný 
moment – pochopila som, čo mám robiť 
ďalej. . .  Dôležitá bola pre mňa aj 
skúsenosť pozývať Pannu Máriu do 
situácii, aby som správne dokázala 
rozpoznať, čo je správne. V tomto mi 
pomohli slová: „Kde je Mária, tam je 
vždy Duch Svätý“. Počas seminára som 
pociťovala aj fyzické utrpenie, slabosť 

kvôli pôstu. Novú silu som pocítila počas 
krížovej cesty, kde zazneli slová, aké je 
dôležité spájať naše malé utrpenia s 
Ježišovým utrpením.

Témy seminára sa stali dôležitými a 
aktuálnymi pre mnohých účastníkov. 
Páter Marinko zdôraznil, aké dôležité je 
dávať pozor na to, čo prijímame do srdca, 
pretože to je potrava, ktorou živíme 
svoju dušu a ktorá nás ovplyvňuje.

V téme prijatia kríža našla jedna z 
účastníčok liek pre svoju dušu tým, že 
pochopila, že toto prijatie dáva skutočnú 
slobodu jej srdcu. „Keď som prijala 
skutočnosť, že v rodine máme ťažkosti, 
pokoj a radosť sa vrátili do môjho srdca. 
Tu som si uvedomila, že potrebujem 
obnoviť lásku k manželovi, pretože je to 
môj najbližší blížny, predstavuje Ježiša v 
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V máji 2022 sa konal seminár pôstu, modlitby a 

mlčania, ktorého sa zúčastnili účastníci z Litvy, Ukrajiny 

a Ruska. V úvode seminára páter Marinko Šakota 

zdôraznil dôležitosť obnovenia vzťahu s Duchom Svätým 

v duchovnom živote, ktorý je prvým základom pre rast 

našej duše a kráčanie správnym smerom. 

tam nie je život



našej domácej Cirkvi. Na seminári som 
uvidela, že ho nedokážem milovať. 
Vraciam sa domov aj s tým, že musím 
viac pracovať na svojom srdci: viac 
jemnosti, viac pochopenia a prijatia pre 
ľudí okolo mňa.“

Jeden kňaz ,  ktor ý  sa  zúčastni l 
seminára, povedal: „Počas seminára som 
si uvedomil, že celý môj problém je v 
tom, čomu sa hovorí láska. Najviac ma 
prenikli slová: „Kde nie je láska, tam nie 
je život...“ – a v tomto bode som znovu 
objavil Ježiša ako Lásku. Uvedomil som 
si, že bez lásky som farizej, druhých 
odsudzujem a neprijímam... Tiež sa 
vraciam domov s predsavzatím čo 
najčastejšie sa klaňať Najsvätejšej 
sviatosti oltárnej – pravej Láske!“

Účastníčka z Litvy sa podelila: „Počas 
tejto cesty som mala túžbu obetovať celú 
cestu, všetky modlitby, sväté prijímania 
za Máriu – na uskutočnenie úmyslov 
Panny Márie a vyjadriť jej vďačnosť, 
pretože mi veľmi pomohla. Asi tri roky 

som obetovala modlitbu ruženca za 
uskutočnenie jej plánov“.

Účastníčka z Ruska: „Prišla som sem s 
veľkou bolesťou a smútkom. Kvôli vojne 
bolo moje srdce hlboko zranené. Mojím 
hlavným úmyslom bolo modliť sa za 
ukončenie vojny. A už v prvých dňoch 
seminára som zakúsila živú Božiu a 
Máriinu lásku. Cítila som, ako namiesto 
úzkosti a rôznych negatívnych prežívaní 
moje srdce obmýva milostivý balzam 
pokoja a nádeje, s ktorým sa vraciam 
domov.“

S veľkou vďačnosťou môžeme vidieť 
ako sa tváre účastníkov, naplnené 
smútkom, ranami, úzkosťou, bolesťou a 
slzami, počas seminára zo dňa na deň 
premenili a naplnili pokojom, svetlom a 
nádejou. Na konci seminára všetci 
účastníci poznamenali, že to, čo ich na 
začiatku rozdeľovalo – jazyk, rozdiel 
medzi kultúrami a liturgickými obradmi 
– sa stalo momentom,  v ktorom sa 
skupina zjednotila do jednej veľkej 
rodiny.
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                       Svetlo Máriino      Jún 2022 



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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     �●  Oznamy                      

33. Mladifest sa uskutoční od 1. do 6. augusta 2022

Téma:  (Mt 11, 28-30)„Učte sa odo mňa a nájdete pokoj”

Čakáme vás v Medžugorí. Taktiež bude možnosť priameho prenosu. 

Program festivalu uverejníme čoskoro. 

                                                                    Zdroj: www.radio-medjugorje.com

Medzinárodný festival mladých v Medžugorí
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Mladifest



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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33-dňové 
DUCHOVNÉ 

CVIČENIA

Drahí priatelia,
pozývame Vás pripojiť sa

k 33-dňovým
duchovným cvičeniam.

Dátumy duchovných
cvičení sú:

13.07. - 15.08. 
Nanebovzatie
Panny Márie

29.09. - 01.11. 
Všetkých svätých

(k sv. Jozefovi)

05.11. - 08.12.
Nepoškvrnené

počatie Panny Márie

33-dňové 
DUCHOVNÉ 
CVIČENIA
Drahí priatelia, Vás pozývame

pripojiť sa k 33-dňovým
duchovným cvičeniam.

Dátumy duchovných cvičení sú:

V modlitbe s Vami, 

Svetlo Máriino

13.07. - 15.08. 
Nanebovzatie
Panny Márie

29.09. - 01.11. 
Všetkých svätých

(k sv. Jozefovi)

05.11. - 08.12.
Nepoškvrnené

počatie Panny Márie

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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               K 41. VÝROČIU
ZJAVENÍ PANNY MÁRIE

V MEDŽUGORÍ

Novéna 

Drahí priatelia, pozývame vás k spoločnej modlitbe 
novény k Panne Márii ako poďakovanie za všetky milosti, 
ktoré sme prijali prostredníctvom jej príhovoru pred 
Najvyšším. Novénu sa začíname modliť spoločne s farnosťou 
Medžugorie 15. júna 2022. Počas novény budeme tí, ktorí 
žijeme v Medžugorí, vystupovať každý deň na Podbrdo a takto 
sa v modlitbe spájať spolu s vami.  Novéna pozostáva z 
modlitby ruženca, a to na tieto úmysly:

 
1.deň – modlime sa za vizionárov
2.deň – modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti 

Medžugorie
3.deň – modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie
4.deň – modlime sa za zodpovedných v Cirkvi
5.deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v 

Medžugorí
6.deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do 

Medžugoria
7.deň – modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré 

má Boh prostredníctvom Medžugoria
8.deň – modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo 

svete, ktoré sú spojené s Medžugorím
9.deň – modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja

Viac informácií nájdete na našej stránke: 
                                                           www.svetlomariino.sk
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Milí kňazi, 
pozývame vás na  25. Medzinárodnú duchovnú obnovu

pre kňazov, ktorá sa uskutoční v Medžugorí od 4. -9. júla 2022.
Téma: „Učte sa odo mňa a nájdete pokoj” (Mt 11, 28-30)
Prednášajúci: páter Damir Pavič
Podrobný program nájdete na: www.svetlomariino.sk
 

25. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

pre kňazov
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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

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. 
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