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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! Som s vami, aby som

vás viedla na ceste obrátenia, pretože 

svojimi životmi, deti moje, môžete

priblížiť mnohé duše k môjmu Synovi. 

Buďte radostnými svedkami Božieho

slova a lásky a s nádejou v srdci, ktorá

víťazí nad všetkým zlom. Odpustite tým, 

ktorí vám spôsobujú zlo a kráčajte cestou 

svätosti. Vediem vás k svojmu Synovi,

aby bol vašou Cestou, Pravdou

a Životom. Ďakujem vám,

že ste prijali moje pozvanie.“

  Posolstvo Panny Márie,

  Kráľovnej pokoja,

  25. júla 2022



„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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Prvá sobota v mesiaci –

deň, keď sa duchovne spájame: 

modlíme sa ruženec, rozjímame 

nad Božím slovom, slávime 

sv. omšu, adorujeme pred 

Sviatosťou Oltárnou, rozjímame 

nad témami v časopise Svetlo 

Máriino.

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. 

Vychádza pred prvou sobotou 

v mesiaci.

Prihlásenie k odberu časopisu: 

www.svetlomariino.sk

Kontaktujte nás na adrese: 

gospa3@gmail.com

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. 

SVETLO
MÁRIINO

                 INTERNETOVÝ ČASOPIS
Je mesačný duchovný impulz 

pre modlitbové skupiny a jednotlivcov 

spojených so spoločenstvom

Svetlo Máriino.

V tomto čísle nájdete:

Posolstvá Panny Márie,

Kráľovnej pokoja   2

Úvahy pre modlitbové

skupiny    4 - 6

Posolstvá na tému:

Nádej    7

Prvá sobota v mesiaci  8

Páter Slavko Barbarič: Slávte 

svätú omšu srdcom   9 - 11

Svedectvo:

V Libanone stavajú najväčší 

ruženec na svete...  12 - 13

Oznamy             14 - 15 



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
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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 

V človeku je zdroj zla, ale v človeku je 
aj zdroj dobra. Preto, že Adam uveril 
diablovi, všetci trpíme. Hriech prvých 
ľudí sa prenáša aj na nás. Zlý potrebuje 
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ľudí, skrze ktor ých bude pôsobiť, 
rovnako ako Boh potrebuje ľudí, skrze 
ktorých chce konať svoj božské diela. 
Všetko závisí od toho, pre koho alebo pre 

Spomeňme si, ako nám Panna Mária 

pri príležitosti 41. výročia svojich zjavení 

povedala: „Deti moje, 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“.

Odpustite tým, ktorí
vám spôsobujú zlo

verh

nyz

Slávte svätú omšu
srdcom

Účasťou na omšovej obete, človek, 
ako jednotlivec je vzkriesený k 
životu, stáva sa chlebom života, 
svetlom a cestou v tomto svete 
plnom smrtonosného pokrmu, tmy 
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a nezmyselnosti. Účasťou na 
omšovej obete, je človek uzdravený, 
aby prinášal zdravie, je posvätený, 
aby pozýval na posvätenie. Dostáva 
úlohu, aby išiel a prinášal pokoj. 

Páter Slavko
Barbarič

Sláviť svätú omšu, mať účasť na 

Eucharistickej obete, znamená byť v 

najlepšej škole života. Tu sa učí, ako žiť, 

a ako umrieť, prečo treba žiť, a ako treba 

umrieť. Tu sa učí priateľstvu a láske, 

Slávte svätú omšu
srdcom

Preto sa aj hovorí: „Choďte v 
pokoj!“ Účasťou na svätej omši 
človek, zdrvený zlom a hriechom, 
spútaný okovami smrti, vstáva k 
n o v é m u  ž i v o t u  v  r a d o s t i , 
spoločenstve s Bohom a ľuďmi. 
Prichádza unavený a vracia sa 
oddýchnutý. Prichádza taký, aký je a 
vracia sa taký, aký môže byť a dostáva 
silu, aby takým aj ostal. Účasťou na 
svätej omši sa človek, ako jednotlivec 
stáva eucharistickým človekom, 
vďačný a pripravený v jednoduchosti 
lásky a odovzdanosti spolupracovať s 
Bohom a ľuďmi na budovaní nového 
sveta.

Preto je svätá omša, Eucharistická 

kresťanského rastu a spôsobilosti 
na životné úlohy. Bez účasti na svätej 
omši niet kresťana ani plodov 
kresťanskej viery. Bez svätej omše 
kresťanský život ostáva bez životnej 
sily, stáva sa vyschnutou vetvou, 
studňou bez čistej a pitnej vody, 
vysušeným korytom rieky, okolo 
ktorého všetko vysychá. Ako by boli 
J e ž i š o v  ž i v o t  a  d i e l o  b e z 
Eucharistickej obety neúplné a bez 
s k u to č n é h o  c e n t r a ,  t a k  j e  a j 
kresťanský život nepredstaviteľný 
b e z  ú č a s t i  n a  E u c h a r i s t i i . 
Eucharistická obeta a Kristova 
pr í tomnosť  sú  dôk azom jeho 
nesmiernej lásky k nám. Práve v tejto 

                       Svetlo Máriino     August 2022 

| 5

Účasťou na omšovej obete, človek, 
ako jednotlivec je vzkriesený k 
životu, stáva sa chlebom života, 
svetlom a cestou v tomto svete 
plnom smrtonosného pokrmu, tmy 
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a nezmyselnosti. Účasťou na 
omšovej obete, je človek uzdravený, 
aby prinášal zdravie, je posvätený, 
aby pozýval na posvätenie. Dostáva 
úlohu, aby išiel a prinášal pokoj. 

Páter Ljubo
Kurtovič,

OFM



čo sme sa rozhodli, pre ktorú stranu sme 
sa rozhodli, pre dobro alebo zlo. 

Preto je v živote najdôležitejšie 
obrátenie. Obrátenie znamená spoznať, 
keď konám zlo, zabíjam sám seba na 
všetkých úrovniach. Dobro uzdravuje na 
všetkých úrovniach. Základným liekom 
na všetky choroby je dobrota. 

Keď si dobrý, keď sa rozhodneš pre 
dobro, keď sa pokajáš za hriech, keď 
odpustíš druhým a nedovolíš, aby zlo v 
tebe zavládlo, vtedy si s Bohom, vtedy 
máš zdravie. Keď konáš zlo, vtedy 
nemôžeš byť s Bohom, pretože si ho 
odvrhol. Nemôžeš byť ani psychicky, ani 
fyzicky, ani duchovne zdravý. 

V tomto posolstve nás Panna Mária 
pozýva, aby sme odpustili tým, ktorí nám 
spôsobujú zlo. Pán Ježiš nás v modlitbe 
Otče náš učí, ako Boh podmienil svoje 
odpustenie, našim odpustením blížnym. 

V evanjeliu čítame Ježišove náročné 
slová, že treba odpustiť. Svätý Peter sa 
považoval za veľkého hrdinu, keď sa 
rozhodol svojmu bratovi odpustiť 
sedemkrát. Ježiš mu odpovedá, že je to 
nič, že treba byť pripravený odpustiť aj 
sedemdesiatsedem ráz, čo znamená 
nekonečne. Aj dnes sa nám to zdá 
priveľa. Máme svoje predstavy, svoju 
logiku. Musíme si priznať, že odpustenie 
nie je ľahké, zvlášť, ak sme zasiahnutí 
zlom a nespravodlivosťou, ktorú nám 
u č i l i  n a š i  b l í ž n i .  Z l o  i n ý c h  a 
nespravodlivosti od druhých v nás 
spôsobujú rany, horkosť a nenávisť. 
Každá nenávisť, ktorú nosíme v sebe, 
každá horkosť, ktorej sa nezriekneme 
ničí našu bytosť, ničí pokoj v našej duši. 

Odpustiť neznamená povedať: To čo 
si mi urobil je dobré. Zlo ostáva zlom, aj 

                       Svetlo Máriino     August 2022 
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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 voj 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

keď odpustíme. Odpustiť znamená 
ochrániť seba. Odpustiť znamená 
nechcieť a neprijať zlo, ale rozhodnúť sa 
pre Boha a pre nebo. Ten, kto robí zlo 
nemôže ísť do neba len preto, že si mu 
odpustil. Do neba môže ísť len vtedy, keď 
urobí pokánie. 

Existujú nespravodlivosti a zločiny, 
ktoré zanechávajú v ľudskom živote 
ťažké rany a následky. Ľudskou silou je 
nemožné odpustiť pretrpené zlo. Preto 
nie je najdôležitejšie,  či  môžeme 
odpustiť, ale najdôležitejšie je, či chceme 
odpustiť. Či chcem Boha, nebo a pokoj 
vo svojej duši. 

Jeden novinár z Chor vátska po 
skončení vlasteneckej vojny písal o 
jednej žene z Chorvátska, ktorá zažila 
zločin znásilnenia. Táto odvážna žena 
porodila štvrté dieťa ako plod núteného 
života s vrahom jej manžela, ktorý bol 
pred vojnou jej susedom. Porodila toto 
dieťa, pretože nemohla byť vrahom. Ale 
po pôrode ho nechcela prijať. 

Po troch rokoch boja s Bohom i so 
sebou, berie späť svoje dieťa, ktoré sa volá 
Ivana, odpúšťa mu aj im, pretože ako 
sama hovorí, nemohla žiť v nenávisti. V 
jej dome žijú a vyrastajú štyri deti. Táto 
úžasná žena urobila nemožné, žijú spolu 
a tie tri staršie ani netušia, že otec 
najmladšej Ivany zabil ich otca. 
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To je Božia milosť, ktorá môže 
uzdraviť a urobiť všetko novým. Nech 
nás Panna Mária, ktorú prebodol meč 
bolesti, vedie cez všetky naše bolesti k 
plnosti života v Bohu. 

Modlitba: Panna Mária, Ježišova i naša 
matka, k tebe sa utiekame a prosíme ťa o 
tvoj mocný príhovor. Do tvojich rúk a do 
tvojho Nepoškvrneného srdca vkladáme 
všetkých, ktorí sú zaťažení krížmi 
utrpenia, nespravodlivosti a zla. Do 
tvojho materinského srdca ponárame i 
všetkých, ktorí vo svojom srdci nosia 
nenávisť a pomstu. Prosíme za nich, aby 
si otvorili svoje srdcia pre Božiu milosť, 
ktorá uzdravuje a lieči. Panna Mária, aj 
tvoju dušu i srdce prebodol meč bolesti. 
A j  t y  s i  z a k ú s i l a  o d m i e t n u t i e  a 
vyhnanstvo, pomôž všetkým, ktorí to aj 
dnes zakusujú, zvlášť na tých miestach, 
kde je vojna, vraždenie a nenávisť. Na 
tvoj príhovor daj všetkým zakúsiť 
všemohúcu Božiu moc a milosť, skrze 
ktorú pokoj môže zvíťaziť nad každou 
vojnou a následkami vojny. Vypros nám 
mi losť  a j  v  naj ťaž š ích  ž ivotných 
skúškach, aby sme nestratili nádej v Pána. 
Amen. 
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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‘
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„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
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je vaša úloha v Božom pláne. Preto, drahé deti,
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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
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nádej
"Modlite sa, milé deti, osobitným spôsobom, pretože satan je silný 

a chce zničiť nádej vo vašich srdciach." 25.08.1994

"Modlite sa srdcom, milé deti, a nestrácajte nádej, lebo Boh 
miluje svoje stvorenia. On vás chce spasiť, jedného za druhým, skrze 
moje príchody sem." 25.03.2003

"Milé deti, buďte mojimi vystretými rukami, rukami
lásky pre všetkých tých, ktorí sa stratili, ktorí už nemajú viac
vieru a nádej." 25.11.2009

"Aj dnes som s vami a hľadím na vás i žehnám vás a nestrácam 
nádej, že sa tento svet premení k dobru a že pokoj zavládne v srdciach 
ľudí." 25.01.2011

"...milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej." 
25.03.2021

                       Svetlo Máriino     August 2022 
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Naše spoločné modlitbové
stretnutie sa uskutoční
v sobotu 06.08.2022.

Tento mesiac są modlime
za všetkých, ktorí sú

zaťažení prežitými 
nespravodlivosťami, 

zlom a utrpením.

Prvá
sobota
v mesiaci

8 |



Účasťou na omšovej obete, človek, 
ako jednotlivec je vzkriesený k 
životu, stáva sa chlebom života, 
svetlom a cestou v tomto svete 
plnom smrtonosného pokrmu, tmy 
a  n e z my sel n o st i .  Úč a sťo u  na 
omšovej obete, je človek uzdravený, 
aby prinášal zdravie, je posvätený, 
aby pozýval na posvätenie. Dostáva 

úlohu, aby išiel a prinášal pokoj. 
Preto sa aj hovorí: „Choďte v pokoj!“ 
Účasťou na svätej omši človek, 
zdrvený zlom a hriechom, spútaný 
okovami smrti, vstáva k novému 
životu v radosti, spoločenstve s 
Bohom a ľuďmi. Prichádza unavený 
a vracia sa oddýchnutý. Prichádza 
taký, aký je a vracia sa taký, aký môže 

Páter Slavko
Barbarič

Sláviť svätú omšu, mať účasť na 

Eucharistickej obete, znamená byť v 

najlepšej škole života. Tu sa učí, ako žiť, 

a ako umrieť, prečo treba žiť, a ako treba 

umrieť. Tu sa učí priateľstvu a láske, 

ktoré dávajú človeku silu, aby miloval a 

nepozeral na ľudskú odpoveď, aby 

odpúšťal, aj keď mu druhí neodpúšťajú, 

aby bol milosrdný v tomto 

nemilosrdnom svete, aby sa s láskou 

rozdával pre priateľov i nepriateľov.

Slávte svätú omšu
srdcom
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byť a dostáva silu, aby takým aj ostal. 
Účasťou na svätej omši sa človek, ako 
jednotlivec stáva eucharistickým 
človekom, vďačný a pripravený v 
jednoduchosti lásky a odovzdanosti 
spolupracovať s Bohom a ľuďmi na 
budovaní nového sveta.

Preto je svätá omša, Eucharistická 
obeta, centrom kresťanského života, 
kresťanského rastu a spôsobilosti na 
životné úlohy. Bez účasti na svätej 
omši niet kresťana ani plodov 
kresťanskej viery. Bez svätej omše 
kresťanský život ostáva bez životnej 
sily, stáva sa vyschnutou vetvou, 
studňou bez čistej a pitnej vody, 
vysušeným korytom rieky, okolo 

ktorého všetko vysychá. Ako by boli 
J e ž i š o v  ž i v o t  a  d i e l o  b e z 
Eucharistickej obety neúplné a bez 
s k u to č n é h o  c e n t r a ,  t a k  j e  a j 
kresťanský život nepredstaviteľný 
b e z  ú č a s t i  n a  E u c h a r i s t i i . 
Eucharistická obeta a Kristova 
pr í tomnosť  sú  dôk azom jeho 
nesmiernej lásky k nám. Práve v tejto 
obete je Emanuel, Boh s nami a Boh 
za nás. Matka Tereza z Kalkaty pri 
jednej príležitosti povedala: „Kríž je 
znakom, ako veľmi nás Ježiš miloval 
a Eucharistia je znakom, ako veľmi 
nás Ježiš miluje“. 

Mária, Kristova matka, matka 
veľkňaza, je matkou aj Eucharistie. 

                       Svetlo Máriino     August 2022 

verh

nyz

Slávte svätú omšu
srdcom



Ona vie, čo znamená byť s Ježišom 
s k u t o č n ý m  e u c h a r i s t i c k ý m 
spôsobom. Preto nás aj pozýva, aby 
sme žili eucharistickým spôsobom, 
aby svätá omša bola pre nás životom 
a aby náš život bol svätou omšou. 
Práve preto nás pozýva aj k pôstu, 
aby sme žijúc s chlebom odkryli 
pravý eucharistický božský chlieb, 
ktorý zostúpil z neba. Preto si želá, 
aby sme sa pripravili na svätú omšu a 
aby svätá omša bola stredobodom 
všetkých našich modlitieb. Pozývala 
nás a pozýva k Eucharistickej 
poklone. To znamená byť s Ježišom, 
zotrvávať s ním a klaňať sa mu, 
vstupujúc tak zo dňa na deň čoraz 
viac do tajomstva Božej prítomnosti 
vo svete. 

Táto kniha, ako aj iné, vznikli zo 
skúseností, ktoré som ako kňaz 
mohol zakúsiť v Medžugorí. Z jednej 
strany som videl nevyčerpateľnú 
duchovnú inšpiráciu, ktorá pramení 
z Eucharistických slávení, na ktoré 
som sa „musel“ ako kňaz pripraviť 
modlitbou a rozjímaním, a z druhej 
s t rany  so m  v i d el  z á hu b u  p re 

mnohých kňazov,  rehoľní kov, 
rehoľníčky a veriacich, ktorí – bez 
prípravy na svätú omšu a bez 
poďakovania na konci svätej omše – 
ľahko môžu úplne minúť stretnutie s 
Kristom a svätú omšu premeniť na 
povinnosť, ktorá sa musí odrobiť, či 
už denne alebo nedeľne. 

Z toho, čo nasleduje ďalej v tejto 
knihe, drahý čitateľ a prosebník, 
verím, že budeš môcť zakúsiť, že 
Mária, živá matka živej Eucharistie, 
sa rozhodla naučiť nás všetko, a to, 
aby sme neustále rástli v obetavej 
láske sýtiac sa z nevyčerpateľného 
prameňa božskej eucharistickej 
lásky. V skutočnosti je to jediná 
láska, ktorá je schopná z nás urobiť 
ľudí pokoja. Pretože pokoj je možný 
len tam, kde a kedy budú ľudia bez 
akýchkoľvek podmienok schopní 
darovať svoj život za druhých ako to 
robí Kristus, veľkňaz. Eucharistia 
znamená byť schopný prijať Boží dar 
a po Božom sa darovať.

      | 11
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Každé zrnko ruženca má dĺžku 5 metrov, šírku 3 metre 

a predstavuje jednu kaplnku. Na projekte najväčšieho 

ruženca na svete pracuje skupina libanonských 

kresťanov už skoro 15 rokov. Cieľom projektu sv. ruženca 

je modlitba za pokoj a jednotu v krajine. Táto myšlienka 

vznikla počas púte do Medžugoria v roku 2006 za veľmi 

zvláštnych podmienok. Polícia omylom zadržala a 

uväznila jedného člena skupiny, ktorý pracuje na 

projekte sv. ruženca, pretože sa podobal na 

podozrivého, ktorého mali na popise.  

V Libanone stavajú najväčší
ruženec na svete –

inšpirácia prišla v Medžugorí
po nezvyčajnom incidente



Počas väzby, ktorá trvala niekoľko 
dní, sa uväznený modlil a počas 
modlitby mu prišla na um myšlienka o 
veľkom chráme, ktorý by bol zasvätený 
Panne Márii. Po modlitbe vzal ceruzku, 
n a k r e s l i l  p l á n  r u ž e n c a ,  k t o r ý 
znázorňoval Libanonskú hranicu. 

Po prepustení sa dal hneď do práce a 
projekt sa o�ciálne začal budovať v roku 
2008. Finančnú podporu projektu 
poskytla Maronitská cirkev. 

Každé zrnko obrovského ruženca 
vytvára jednu kaplnku. Keď bude 
ruženec hotoví, veriaci budú môcť 
prechádzať  cez kaplnky modliac sa 
Zdravas Mária. Aj napriek tomu, že sa 
na modlitbe stretáva skupina ľudí, 
projekt ešte nie je dokončený. Každé 
zrnko ruženca je potrebné namaľovať a 
nad kaplnkou, ktorá bude slúžiť na 

celodennú adoráciu, je potrebné 
umiestniť veľký kríž. Plánované je aj 
osvetlenie svätyne, aby bola viditeľná aj 
v noci.

Tento projekt nemá slúžiť len na 
modlitbu, ale má byť aj prostriedkom 
jednoty a pokoja v krajine. Pôda, na 
ktorej sa nachádza najväčší ruženec na 
svete, sa nachádza len 30 km od hranice 
so Sýriou, blízko údolia Bekaa, kde 
v ä č š i n u  o b y v a t e ľ s t v a  t v o r i a 
moslimovia. Arcibiskup Baalbek-Deir 
El Ahmara Rahme povedal, že sú 
svedkami toho, ako Panna Mária 
priťahuje  aj množstvo moslimov. 
Arcibiskup tiež povedal: „Toto je jediný 
spôsob, ako vytvoriť most medzi našimi 
komunitami. Nech je táto svätyňa 
miestom dialógu vďaka Panne Márii.“

 Zdroj: www.bitno.net

                       Svetlo Máriino     August 2022 
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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

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)



Končíme 15. augusta 2022
na sviatok Nanebovzatia

Panny Márie. 

Viac informácií nájdete na: 

www.svetlomariino.sk

33.DŇOVÁ PRÍPRAVA
K ZASVÄTENIU SA

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICI
PROSTREDNÍCTVOM

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.
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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!
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