
„Deti moje,

nezabudnite,

že ste dôležití

v mojom pláne

spásy ľudstva...“

(viac na str. 3)
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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! Radujem sa s vami a ďakujem vám 

za každú obetu a modlitbu, ktorú ste obetovali 

za moje úmysly. Deti moje, nezabudnite, že ste dôležití 

v mojom pláne spásy ľudstva. Vráťte sa k Bohu 

a modlitbe, aby Duch Svätý pôsobil vo vás i skrze vás. 

Deti moje, ja som s vami aj v týchto dňoch, keď satan 

bojuje za vojnu a nenávisť. Rozdelenie je silné a zlo 

pôsobí v človeku ako nikdy doteraz. Ďakujem vám, 

že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

25. júna 2022
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V Máriiných a Božích očiach sme 
dôležití a vzácni. Prijíma nás a miluje nás 
takých, akí sme. Je veľa posolstiev, v 
ktorých nám to potvrdzuje. Jednou z 
najhlbších potrieb ľudského srdca je 
potreba byť prijatý. Každá ľudská bytosť 
túži mať hodnotu. Každá ľudská bytosť 
túži byť prijatá, taká aká je. Nič tak 
negatívne nevplýva na človeka ako 
skúsenosť, že nie sme úplne prijatí. Ak nie 
sme prijatí, niečo sa v nás láme, sme o 
niečo ukrátení a zranení. 

Nechcené dieťa je poškodené už v 
zárodku svojho bytia. Žiak, ktorý sa necíti 
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byť učiteľom prijatý, sa nebude učiť. 
Človek, ktorý cíti, že ho kolegovia v práci 
nepr i j ímajú ,  bude tr pieť  rôzny mi 
ťažkosťami. Život bez prijatia je život, v 
ktorom nie je naplnená najzákladnejšia 
ľudská potreba. 

Existuje zážitková pravda a to znamená, 
že ten, kto vie, že je úplne prijatý Bohom, 
ten môže úplne prijať aj seba. Keď 
zakúsime, že Boh nás miluje a prijíma, 
napriek všetkým slabostiam a pádom, 
potom môžeme prijať aj seba. 

Jeden muž hovorí: „Roky som bol 
nervózny, úzkostlivý, skľúčený, sebecký. A 

V májovom posolstve Panna Mária ďakuje 

za každého z nás a v tomto posolstve

ďakuje za každú obetu a modlitbu,

ktorú sme obetovali za jej úmysly. Veľakrát 

nám Panna Mária povedala: „Potrebujem 

vaše modlitby a obety... Drahé deti, pomôžte 

mi, aby som vám mohla pomôcť.“ Do akej 

miery sa odovzdávame tej, ktorá je bez 

hriechu, do takej miery sa ona daruje nám. 

Je to živý vzťah darovania a odovzdania. 

Ste dôležití 

Páter
Ljubo

Kurtovič,
OFM

v mojom pláne

     ��  Úvahy pre modlitbové skupiny                      



- 5 -

všetci mi hovorili, že sa musím 
zmeniť. Vyčítal som im to, aj som 
s nimi súhlasil. Chcel som sa 
zmeniť, ale jednoducho som 
nemohol, hoci som sa snažil. 
Najťažšie pre mňa bolo, že ma aj 
môj najbližší priateľ, ako aj iní, 
pov zbudzoval ,  aby som sa 
zmenil. Cítil som sa bezmocný. 
A jedného dňa mi povedal: 
„Nemeň sa. Mám ťa rád takého, 
aký si.“

Tieto slová boli melódiou pre 
moje uši: „Nemeň sa, nemeň sa, 
mám ťa rád takého, aký si.“ 
Oslobodil som sa. Začal som žiť. 
A zrazu som sa zmenil. Teraz 
viem, že som sa naozaj nemohol 
zmeniť, až kým som nestretol 
t o h o ,  k t o  m a  m á  r á d ,  č i 
zmeneného alebo nie. 

Boh nás naozaj miluje a prijí-
ma skrze Matku svojho Syna. Tu 
v  Med žugo r í  u ž  4 1  rokov 
zaznieva hlas a pozvanie k svätosti a láske, 
ktorá otvára naše srdia, aby sme s láskou 
mohli robiť to, k čomu nás Panna Mária 
pozýva. 

Panna Mária potrebuje naše srdcia, 
ktoré sa otvárajú a veria. Potrebujeme mať 
skúsenosť, že sme milovaní, aby sme v 
láske mohli prinášať obety a obetovať 
modlitby za jej úmysly. Vidí ako veľmi zlo 
pôsobí vo svete. Matka vidí ako satan 
zvádza ľudí, vnáša rozdelenie, začína vojny 
a seje nenávisť. 

Ale na konci zvíťazí Boh a všetci, ktorí 
vytrvajú na ceste, ktorou nás vedie Panna 
Mária. Jej materinské srdce na koniec 
zvíťazí. 

Modlitba: Panna Mária, toľkokrát si 
nám povedala: Ja som vaša matka, 

milujem vás, som s vami, nebojte sa. Tebe, 
Mária, obetujeme všetkých ranených, 
zaťažených a všetkých,  ktorí  tr pia 
následkami zla a vojny. Chceme vytrvať na 
ceste modlitby, obety a zriekania, na ktorú 
nás celé tie roky pozývaš. Ďakujeme ti, 
Mária, za tvoju materinskú trpezlivosť a 
vytrvalosť. Modlitbou sa ti chceme 
priblížiť a ty nás priveď k svojmu Synovi 
Ježišovi. Ty, ktorá najlepšie poznáš naše 
cesty, ktorými si aj ty kráčala po tejto zemi. 
Ty, ktorá si zakúsila, čo znamená smútok, 
poteš všetkých smútiacich. Ty, ó, Mária, 
ktorej srdce bolo prebodnuté mečom 
bolesti, poteš všetkých zarmútených a 
ranených. Neopusť nás a vypros nám 
vytrvalosť na ceste svätosti, na ktorej 
môžeme zakúsiť plnosť radosti a zmysel 
života. Amen. 

                       Svetlo Máriino      Júl 2022 



Bohu sa zapáčilo uskutočňovať spásu 
ľudstva prostredníctvom Márie. A ona si 
nás podľa jeho vôle vyberá. Jej úmysly sú 
naše úmysly, ona robí všetko preto, aby 
nám bolo dobre na zemi. 

Modliť sa za jej úmysly znamená 
nasledovať ju. Ako nám o tom hovorí: 
„ D r a h é  d e t i ,  s  v e ľ k o u  l á s k o u  a 
trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vaše 
srdcia podľa svojho srdca. Usilujem sa vás 
s vo j í m  p r í k lad o m  nau č i ť  p oko re, 
múdrosti a láske, pretože vás potrebujem. 
Nemôžem bez vás, deti moje. Vyberám si 
vás podľa Božej vôle, jeho mocou vás 
posilňujem. Preto, deti moje, nebojte sa 
otvoriť mi svoje srdcia.“

Dnes nás Mária znovu volá otvoriť sa 
Duchu Svätému, aby konal v nás a skrze 

nás. Sľubuje nám, že je s nami v tieto dni, 
keď satan bojuje za vojnu a nenávisť, keď je 
rozdelenie silné a zlo pôsobí ako nikdy 
doteaz.

Sv. Ľudovít Grignion Montforský v 
knihe O pravej úcte k Panne Márii nám to 
objasňuje: „Boh, Duch Svätý, chce v Márii 
a jej prostredníctvom formovať svojich 
vyvolených. Preto jej povedal: Moja 
milovaná a Nevesta moja, zapusti korene 
v šet kýc h  s vo j i c h  č n o st í  v  m o j ic h 
vyvolených, aby mohli napredovať z 
čnosti do čnosti a z milosti do milosti. 
Túžim i teraz nachádzať ťa na zemi bez 
toho, že by si prestala prebývať v nebi. 
Preto sa rozrastaj v mojich vyvolených, 
aby som mohol i v nich s potešením 

Mária nám ďakuje za každú obetu 

a modlitbu za jej úmysly. To nás povzbudzuje 

k ešte väčšej horlivosti modliť sa a obetovať, 

pretože jej tým spôsobujeme radosť. Keď sa 

dáme Márii k dispozícii, ona ponúkne Bohu 

naše modlitby a obety za to, čo sama pokladá 

v danej chvíle za najdôležitejšie. My nevieme, 

kto z nás skôr a akú milosť potrebuje tak ako 

to vie ona. 

Terézia
Gažiová
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Deti moje,

 s vami som
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nachádzať korene tvojej neochvejnej 
viery, hlbokej pokory, všestranného 
umŕtvovania sa, vznešených modlitieb, 
blčiacej lásky, pevnej nádeje a všetkých 
tvojich čností. Mária spolu s Duchom 
Svätým vytvorila to najväčšie, čo kedy 
bolo a čo kedy bude – Bohočloveka; a 
následne vytvorí veľké veci v posledných 
časoch. Jej Boh zveril formáciu a výchovu 
veľkých svätcov, ktorí budú žiť pri konci 
sveta; lebo len táto výnimočná a zázračná 
Panna môže vytvoriť v spojení s Duchom 
Svätým neobyčajné a podivné veci.“

„Nepriateľstvo ustanovujem medzi 
tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom 
a jej potomstvom; ona ti rozšliape hlavu a 
ty mu zraníš pätu“ (Gn 3,15). Boh 
ustanovil nielen jedno nepriateľstvo, ale 
nepriateľstvá: nielen medzi Máriou a 
démonom, ale i medzi pokolením svätej 
Panny a pokolením démonovým, ale 
pokorná Mária vždy zvíťazí nad Pyšným a 
jej víťazstvo bude také veľké, že mu 
rozdrví hlavu, sídlo jeho pýchy.“

Márii je prisľúbené víťazstvo, toľkokrát 
to počujeme i  v  jej  posolstvách v 
Medžugorí. „Moje Nepoškvrnené Srdce 

zvíťazí.“ „Apoštoli mojej lásky, prikrývam 
vás svojím plášťom, pretože vás chcem 
ochrániť ako matka. Prosím vás, modlite 
sa za celý svet. Moje srdce trpí, hriechy sa 
množia, je ich príliš veľa, ale pomocou vás, 
ktorí ste pokorní, skromní a naplnení 
láskou, skrytí a svätí, moje srdce zvíťazí.“

Mária nás potrebuje takých, akí sme, 
nezáleží na tom koľ ko rokov máme. 
Pozý va nás  teraz  a  tam,  kde sme. 
Odovzdajme sa jej, obetujme deň za 
dňom svoj život za jej úmysly. 

Mo d l i tba :  D ra há  Pa n na  Má r i a , 
ďakujeme ti za to, že nám ďakuješ a 
dôveruješ. Za to, že si si nás pozvala do 
svojich plánov spásy ľudstva. Pomôž nám 
byť ešte viac horlivými v modlitbe s tebou 
k  Duchu Svätému.  Posi lňuj  nás  v 
obetovaní sa za tvoje úmysly. Ukrývame v 
tvojom srdci všetkých našich bratov a 
sestry po celom svete, ktorí bezprostredne 
zakusujú vojnu a nenávisť tvárou v tvár. S 
tebou veríme, ako nás učíš, že modlitbou a 
láskou môžeme dosiahnuť i to, čo sa nám 
zdá ľudsky nemožné. S tebou prosíme za 
tvoje úmysly. Amen.

                       Svetlo Máriino      Júl 2022 



Plán
 spásy
  luds tva‘

     �●  Posolstvá na tému                      - 8 -

„Drahé deti, chcem, aby ste pochopili, že Boh

si vybral každého z vás, aby ho použil vo veľkom

pláne spásy ľudstva. Nemôžete vedieť, aká veľká

je vaša úloha v Božom pláne. Preto, drahé deti,

modlite sa, aby ste v modlitbe mohli pochopiť,

aký plán má Boh s vami. Ja som s vami, aby ste ho

mohli dokonale uskutočniť.“ 25.1.1987

„Drahé deti, každý z vás je dôležitý v mojom

pláne spásy.“ 25.5.1993

„Milé deti, vy ste všetci pozvaní, aby ste sa

z celého srdca modlili, aby sa uskutočnil

plán spásy pre vás a skrze vás.“ 25.5.2019



  Prvá sobota v mesiaci  ●  

Naše spoločné modlitbové stretnutie

sa uskutoční v sobotu 02.07.2022.

Tento mesiac są modlime

za vytrvalosť na ceste modlitby

a obety a za úmysly Panny Márie.

                       Svetlo Máriino      Júl 2022 
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To  z n a m e n á ,  ž e  s a  n a r a z 
vyspovedajú zo všetkého, čo za celý 
svoj život spáchali. Robí sa to pri 
rôznych príležitostiach. Napríklad 
keď sa vstupuje do rehole, pred 
kňazskou vysviackou alebo zložením 
s ľ u b o v,  p r e d  s v a d b o u  a l e b o 
odchodom k vojsku, alebo vôbec pred 
nejakým dôležitým krokom v živote, 
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na duchovných cvičeniach alebo na 
púti. 

Je  d o b r é  o b č a s  u r o b i ť  t a k ú 
generálnu spoveď. Nerobí sa preto, že 
by nám Boh nebol odpustil, alebo 
nebol  pr ipravený odpustiť  pre 
nedostatočné vyznanie alebo preto, 
že sme niečo zabudli povedať. Ak sme 
niečo zamlčali zo strachu či hanby, 

Páter Slavko
Barbarič

Vieme, že jestvujú aj spovede, 

ktoré sa nazývajú generálne 

spovede. Obyčajne sa pri 

pravidelnej spovedi povie, kedy ste 

sa posledný raz spovedali, aby kňaz 

vedel a mohol si vytvoriť správny 

obraz o duchovnom stave. Sú však 

aj príležitosti, keď si ľudia konajú 

celoživotné tzv. generálne spovede. 

Generálna spoveď
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potom to nie je dôvod na generálnu 
spoveď. Generálna spoveď je účelná a 
odporúča sa pre duchovný rast a 
pochopenie vlastného života, a 
najviac pre uzdravenie z rán, ktoré v 
nás zostali kvôli hriechu. Nebolo by 
d o b r é  a  v h o d n é  p r í l i š  č a s t o 
rozjatrovať rany. Ak sa však niečo 
často vracia v myšlienkach alebo 
možno v snoch z toho, čo sme v živote 
prežili, dobré je opäť sa vyspovedať a 
modliť sa za uzdravenie. 

S t r a c h  p r e d  B o h o m  a l e b o 
úzkostlivosť pri vyznaní priestupkov a 
hriechov alebo tzv. škrupulóznosť, nie 
s ú  s p o j e n é  s  v e ľ k ý m  B o ž í m 
milosrdenstvom a s jeho láskou. Ak 
však taký stav v duchovnom živote 

prežívame, vtedy treba poslúchať 
kňaza. K tomu môže dôjsť kvôli 
duševnej chorobe alebo z dôvodu 
hlbokej nedôvery, ktorú sme zažili 
voči ľuďom a prenášame to na Boha, 
alebo aj kvôli diabolským útokom. Ak 
sa jedná o duševnú chorobu, kňaz by 
to mal rozpoznať a človeka poslať na 
liečenie kvali�kovaným lekárom. 

Spoveď je príležitosťou zažiť lásku a 
milosrdenstvo, a preto nikdy nemáme 
dôvod báť sa. Ani vtedy, keď zistíme 
nedostatky pri svojej spovedi. Je to 
zvláštny milostiplný čin pre dušu a v 
duši, ktorý nám má priniesť radosť, 
pretože Boh nám umožňuje nový 
začiatok, otvára nám cestu pokoja a 
zmierenia.

                       Svetlo Máriino      Júl 2022 



Prečo si vybrala túto farnosť nám 
hovorí v posolstve z 21. marca 1985: 
„ Drahé deti!  Chcem vám dávať 
posolstvá, a preto vás dnes pozývam, 
aby ste  prijali  a  prežívali  moje 
posolstvá. Drahé deti, milujem vás a 
zvlášť som si vybrala túto farnosť, ktorá 
mi je milšia ako ostatné, kde som rada 
pobudla, keď ma Najvyšší poslal. Preto 
vás pozývam – prijmite ma, drahé deti, 
aby aj vám bolo dobre. Počúvajte moje 
posolstvá! Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ Na otázku vizionárov, 
prečo si vybrala práve ich, pretože sa 
nepovažovali za lepších, Panna Mária 
odpovedala: „Boh si nevyberá vždy 
najlepších!“ Jednoducho, za noc sa z 
nich museli stať dospelí ľudia. 

 
Mirjana:
„ Pre  Pa n n u  Má r i u  a ko  m at ku 

neexistujú privilegované deti. Som pre 
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ňu ako všetci ostatní, používa si ma, aby 
cezo mňa odovzdávala posolstvá a teraz 
si používa vás, aby ste ich niesli ďalej, aby 
ste boli jej apoštoli. Všetci sme rovnako 
dôležití. Ja nie som dôležitejšia pretože 
som ju videla, a ani ona si nevybrala 
mňa, pretože by som bola lepšia, 
jednoducho, v tej chvíli ma potrebovala 
takú, aká som. Preto som sa nikdy 
nepýtala nič osobné, pretože viem 
odpoveď: „Modli sa, posti, nech sa stane 
Božia vôľa. Vlož svoj život do Božích rúk 
a neboj sa.“

Vicka:
„Je pre mňa veľkou cťou, že si ma Boh 

i Panna Mária vybrali. Mala na to svoje 
dôvody a nemusela nám ich vysvetľovať. 
Možno nám jedného dňa bude všetko 
jasnejšie, keď sa začnú uskutočňovať 
veci z budúcnosti.“

Na začiatku zjavení sa vizionári pýtali Panny Márie, 

prečo sa zjavila práve v tejto farnosti, na čo Panna 

Mária odpovedala: „Drahí moji anjeli, je tu veľa 

veriacich. Tu som našla ešte živú vieru.“

     �●  Svedectvo                      

Výber 

 farnosti Medžugorie

 a vizionárov
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Ivan:
„Neprejde deň, keby som si nepoložil 

otázku, prečo si Panna Mária vybrala 
práve mňa. Pred 41 rokmi Panna Mária 
ukázala prstom na mňa a vybrala si ma. 
Raz mi Panna Mária pripomenula prvé 
dni zjavení a povedala mi: ‚Ivan, pamätáš 
si na prvý deň zjavení, keď si chcel odo 
mňa utiecť a schovať sa? Nemohol si 
utiecť. Boh mal s tebou a tvojím životom 
výnimočný plán.‘“ 

Ivanka:
„Dodnes neviem, prečo si Panna 

Mária vybrala práve mňa. Viem len, že 
Boh mi dal veľa a aj veľa odo mňa žiada, 
pretože pri poslednom každodennom 
zjavení mi Panna Mária povedala: 
‚Milosť, ktorú si mala ty i tvoji bratia a 
sestry, nemal nikto na tejto zemi.‘“

Marija:
„Veľakrát som sa pýtala, prečo si ma 

Panna Mária vybrala: ‚Prečo ja? Prečo 

nie niekto druhý? Možno si mohla 
vybrať niekoho, kto je oveľa lepší?‘ 
Pretože viem, že nie som dokonalá, že 
nie som bez chýb. Boh si vybral nás 
šiestich, ale prečo, neviem. Viem len, že 
pre Boha je najdôležitejšie, že sme 
odpovedali na jeho pozvanie.“

Jakov:
„Neviem ako som sa v ten deň ocitol 

pri Mariji, ktorá je mojou vzdialenou 
príbuznou, pretože logicky sa so mnou 
nepriatelili, nemali radi malé deti okolo 
seba. Nikdy nebudem môcť Bohu 
dostatočne poďakovať za to, že si ma 
Panna Mária vybrala. Dokonca som ju 
raz prosil, aby sa ukázala všetkým, aby 
všetci videli, aká je krásna. Keď som 
prišiel domov v prvý deň zjavení, 
schoval som sa pod paplón a sám sebe 
som v úžase hovoril: ‚Naozaj som videl 
Pannu Máriu.‘“ 

Zdroj: www.medjugorje-info.com

                       Svetlo Máriino      Júl 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: 
„Učte sa odo mňa a nájdete 
pokoj” (Mt 11, 28-30).

Čakáme vás v Medžugorí. 
Taktiež bude možnosť priameho 
prenosu. Program festivalu uve-
rejníme čoskoro. 

                                                                    
Zdroj: www.radio-medjugorje.com

MEDZINÁRODNÝ

FESTIVAL MLADÝCH

V MEDŽUGORÍ

MLADIFEST

    - 17 -

Začíname 13. júla a končíme 15. 
augusta 2022 na sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie. Pozvite svojich priateľov a 
známych.

Vi a c  i n f o r m á c i í  n á j d e t e  n a : 
www.svetlomariino.sk

33.DŇOVÁ PRÍPRAVA

K ZASVÄTENIU SA

NAJSVÄTEJŠEJ

TROJICI

PROSTREDNÍCTVOM

PANNY MÁRIE



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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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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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.



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. 

Pray
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