
„Som s vami

a prihováram sa

u svojho Syna Ježiša,

aby vám dal

pevnú vieru a nádej

v lepšiu budúcnosť,

ktorú chcem s vami

vybudovať....“

(viac na str. 3)
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„Drahé deti!  Boh mi dovolil byť s vami a viesť 

vás cestou pokoja, aby ste prostredníctvom 

osobného pokoja budovali pokoj vo svete. 

Som s vami a prihováram sa u svojho Syna 

Ježiša, aby vám dal pevnú vieru a nádej v 

lepšiu budúcnosť, ktorú  chcem s vami 

vybudovať. Buďte odvážni  a nebojte sa, 

pretože Boh je s vami. Ďakujem vám, že ste 

prijali moje pozvanie.“

    Posolstvo Panny Márie,Kráľovnej pokoja,

                     25. augusta 2022



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 - 8

Posolstvá na tému:

Pevná viera   9

Prvá sobota v mesiaci  10

Páter Slavko Barbarič: Slávte 

svätú omšu srdcom   11 - 13

Svedectvo: Cesta, ktorá pokračuje 

vo večnosti            14 - 16

Oznamy             17 - 19 



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. 

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 
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V júlovom posolstve nám Panna Mária 

hovorila o tom, ako nás chce viesť cestou 

obrátenia a pozýva nás, aby sme druhým 

odpustili. Ak si spomenieme na pred-

chádzajúce posolstvá, hovorila nám, 

že najdôležitejším posolstvom v Medžu-

gorí je pozvanie k obráteniu. Ježišove 

prvé slová na začiatku jeho verejného 

pôsobenia boli: „Obráťte sa a verte 

evanjeliu.“

Osobným pokojom
budujte pokoj

Páter Ljubo
Kurtovič,

OFM



Ježiš to myslí vážne a Panna Mária 
nám pripomína slová svojho Syna. 
Neprišla sa s nami hrať ani nás 
duchovne zabávať. Jej slová sú vážne a 
chce, aby sme ich počuli a vážne prijali. 

Matka Mária nás chce viesť cestou 
pokoja. Máme tisíc dôvodov na 
nepokoj a môžeme nájsť aj ďalšie. 
Čoraz viac ľudských sŕdc je nepo-
kojných. Môžeme dať len to, čo máme. 
Ak je naše srdce naplnené strachom, 
potom budeme okolo seba šíriť strach. 
A k  sm e  napl n en í  n egat í v ny m i , 
chmúrnymi a temnými myšlienkami, 
potom všetko zafarbíme na čierno. 
Svojimi očami a srdcom vidíme a 
pozorujeme tento svet. 

Po Ježišovej smrti sa apoštoli 
zatvorili zo strachu pred židmi, hovorí 
nám evanjelium. Nie sú zatvorené len 
dvere, ale aj ich srdcia. Aj napriek 
zat vorený m dverám a  srdc iam, 
Zmŕtvychvstalý Ježiš k nim prichádza. 
Prvé slová, ktorými ich oslovil po 
zmŕtvychvstaní, boli: Pokoj vám! To je 
pokoj, ktorý vychádza z hĺbky jeho 
srdca a bytia. To je pokoj, ktorý je 
silnejší než smrť. Tento pokoj je darom 
Zmŕtvychvstalého. Tento pokoj zvíťazí 
nad našimi strachmi, tvrdosťou a 
zatvorenosťou srdca. Tento pokoj 
môže vrátiť stratenú vieru a nádej. 

Prechádzame skúškami našej viery, 
keď prežívame životné kríže, nedo-

rozumenia, nenávisť a narušené medzi-
ľudské vzťahy. Matka Mária nám chce a 
aj môže svojimi slovami a blízkosťou 
vrátiť to, čo sme stratili. Pozýva nás, aby 
sme otvorili svoje srdcia jej mate-
rinskému a prečistému srdcu, ktoré 
zakúsilo meč bolesti. Zostala verná 
Bohu a jeho slovu, a preto ju všetci 
volajú Blahoslavenou a Matkou viery.  

Zostaňme verní modlitbe, počú-
vnime materinské pozvania, aby sme aj 
my boli blahoslavení ako ona a mohli 
zakúsiť plnosť pokoja, ktorý nám Ježiš 
sľubuje a dáva. 

Modlitba: Panna Mária, Kráľovná 
pokoja, k tebe sa utiekame a pro-
síme o pokoj. Tak veľmi potre-
bujeme dar pokoja, ktor ý Ježiš 
daroval vystrašeným apoštolom a 
ktorý chce dnes darovať aj nám. 
Zvlášť ťa prosíme, Matka, prihováraj 
sa za všetky rodiny, v ktorých je 
nepokoj, nezhoda, nenávisť a hádky. 
Vypros dar pokoja a odpustenia 
v š e t ký m ,  k t o r í  s ú  p o h á d a n í , 
všetkým, ktorí žijú v nepokoji a bez 
zmyslu života. Oroduj za nás, Matka 
Mária, i za všetkých, ktorí okolo 
seba šíria nepokoj a rozdelenie. 
Nech každé srdce zakúsi radosť a 
plnosť života. Amen. 
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Rozmýšľam o Márii darovanej nám 

pod krížom, o jej pevnej viere a nádeji. 

I uprostred najdramatickejších udalostí, 

ktorých bola a je svedkom, zaznieva jej 

nežný a presvedčivý hlas: „Boh mi 

dovoľuje byť s vami a viesť vás cestou 

pokoja. Buďte odvážni a nebojte sa, 

pretože Boh je s vami!“ (25.8.2022)

To je echo Ježišovho evanjelia – nebojte 

sa, ja som premohol svet, pokoj vám!

Vediem vás
cestou pokoja

Terézia
Gažiová



Kto nás môže lepšie pochopiť, ak nie 
ona? Kto nás môže lepšie poučiť o tom, 
a k o  n e s t r a t i ť  p o k o j  a n i  v  t ý c h 
najtraumatickejších chvíľach, ak nie 
ona? Preto ju Boh znovu a znovu posiela 
na zem, aby nás viedla. Učí nás, že pokoj 
začína vždy v modlitbe.

„Každý z vás je nositeľom pokoja. 
Pokoj nemôžete mať, ak vaše srdce nie je 
v pokoji s Bohom. Preto, deti moje, 
modlite sa, modlite sa, modlite sa, 
pretože modlitba je základom vášho 
pokoja. Otvorte svoje srdcia a dajte 
Bohu čas, aby sa stal vaším priateľom. 
Keď sa utvorí pravé priateľstvo s Bohom, 
žiadna búrka ho nemôže zničiť .“ 
Povedala nám v posolstve 25.6.1997. 

Ježiš je Knieža pokoja. S kým sme, takí 
sme my i svet okolo nás. Pokoj srdca 

znamená mať čisté svedomie. Preto nás 
Mária pozýva často sa spovedať. 
Odporúča nám mesačnú svätú spoveď. 
„Deti moje, nemôžete uskutočniť pokoj, 
ak nie ste v pokoji s Ježišom. Preto vás 
pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal 
vašou pravdou a pokojom.“ 25.1.1995 
Sestra Lucia, vizionárka z Fatimy, 
napísala: „Od praktizovania prvých 
sobôt a zasvätenia sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie závisí vojna alebo 
mier vo svete“. 

Ďalej nás Panna Mária učí, že pokoj 
p r i j í m a m e  d e n ný m  ro z j í m a n í m 
evanjelia. Zo stránok evanjelia vstupuje 
do nášho srdca Ježišov pokoj, jeho 
učenie. Dozvedáme sa, ako ho máme 
získavať a prinášať druhým. Denným 
rozjímaním evanjelia sa oslobodzujeme 
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od nepokoja a vytrácajú sa všetci nečistí 
duchovia rozdelenia i vojny.

„Len modlitbou a pôstom sa aj vojny 
môžu zastaviť, vojny vašej nevery a 
strachu z budúcnosti“, hovorí nám 
Kráľovná pokoja. „Som s vami a učím 
vás, deti moje: v Bohu je pokoj a vaša 
nádej“ (25.1.2001). „ Aj dnes vás 
pozývam, aby ste sa modlili a postili za 
pokoj. Ako som vám už hovorila, aj teraz 
v á m  o pa k u j e m ,  d e t i  m o j e,   l e n 
modlitbou a pôstom sa môžu zastaviť aj 
vojny. Pokoj je drahocenný dar od Boha. 
Hľadajte ho, modlite sa zaň a dosiahnete 
ho. Hovorte o pokoji a noste pokoj vo 
svojich srdciach. Pestujte si ho ako kvet, 
ktorý potrebuje vodu, nehu a svetlo. 
Buďte tí, ktorí prinášajú pokoj druhým“ 
(25.2.2003).

Pokoj je osoba, Ježiš. Prichádza živý v 
podobe chleba a vína vo sv. omši. Pri 
poslednej večeri povedal: „Pokoj vám 
zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale 
ja vám nedávam, ako svet dáva“ ( Jn 14, 
27).  Touto cestou nás vedie Mária. 
Pozýva nás často prijímať Eucharistiu, 
klaňať sa Ježišovi, postaviť Eucharistiu 
do centra nášho života.

Mária nás vychováva k zodpo-
vednosti za svet. Pokoj i vojna vo svete sa 
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začínajú v mojom srdci.  Aké je moje 
srdce, takí budú ľudia okolo mňa. Svet sa 
z m en í  k  l e p š i emu ,  keď  b u d em e 
nasledovať Ježiša. On prešiel zemou, 
konajúc dobro. Nikto ho nemohol 
zastaviť ani farizeji, ani tí, ktorí ho 
nenávideli, mučili a nakoniec zabili. 
Ježiš miloval do konca. Mária, apoštoli i 
všetci svätí milovali dokonca. Dobré 
skutky prinášajú pokoj. 

Nech nás nesie týmto obdobím 
Máriin prísľub, že modlitbou a láskou 
dokážeme všetko, dokonca i to, čo sa 
nám zdá ľudsky nemožné. 

Modlitba: Pane Ježišu, ty si vedel, 
že bez Márie nedokážeme zotrvať na 
ceste tvojho pokoja. Ďakujeme ti, že 
jej dovoľuješ prichádzať a opakovať 
nám, že iba s pohľadom upretým na 
teba môžeme mať pevnú vieru a nádej 
v lepšiu budúcnosť. Zverujeme ti 
všetkých, ktorí prežívajú strach a  
hľadajú pokoj na falošných miestach. 
Daj sa im poznať, ako apoštolom, keď 
si ich oslobodil od strachu pozdra-
vom: „Pokoj vám!“Nech tvoj pokoj 
zavládne medzi tebou a každým 
človekom i medzi ľuďmi navzájom. 
Amen.



PEVNÁ VIERA
„Hľadiac na vás s nežnosťou, cítim nesmiernu 

lásku, ktorá ma posilňuje v mojej túžbe priviesť vás 

k pevnej viere. Pevná viera vám dá radosť 

a potešenie na zemi a nakoniec stretnutie

s mojím Synom.“ 2.7.2015

„Deti moje, buďte pevní v modlitbe a odvážni 

vo viere.“ 25.11.2015

„Pripravujem vás na nové časy, aby ste boli 

pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe, aby cez vás 

pôsobil Duch Svätý a obnovila sa tvár zeme.“ 

25.6.2019

„Len čisté srdcia sú pokorné a majú pevnú 

vieru. Také srdcia od vás žiadam, deti moje.“ 

2.10.2014
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Naše spoločné modlitbové
stretnutie sa uskutoční
v sobotu 03.09.2022.

Tento mesiac sa modlime
za všetkých, ktorí žijú

v nepokoji, nenávisti

a v hádkach, aby zakúsili

dar Božieho pokoja.

Prvá
sobota
v mesiaci
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Modliť sa a sláviť srdcom teda 
znamená robiť to s láskou, a to opäť 
znamená bez akéhokoľvek nátlaku, s 
radosťou. Vylučuje sa tak akýkoľvek 
pocit nudy či plytvania časom alebo 
potreba vyhýbať sa modlitbe či svätej 
omši.

Je veľmi dôležité zdôrazniť, že 
modliť sa srdcom alebo sláv iť 

srdcom, vôbec neznamená byť stále 
rovnako pozitívne naladený, pretože 
to nezávisí od našich pocitov, ale od 
nášho vnútorného stavu. Tento stav, 
v závislosti od našich životných 
okol n o st í ,  m ôže  by ť  n i eked y 
sprevádzaný radostnými pocitmi 
alebo môže byť aj bez nich. Hodnota 
modlitby nezávisí od toho, čo cítime. 

Páter Slavko
Barbarič

Pozvanie je viac než jasné: keď sa modlíte, 
modlite sa srdcom. Keď prichádzate na sv. 
omšu, buďte účastní srdcom. Otázka 
zmyslu tohto pozvania je opodstatnená. 
Urobiť niečo srdcom znamená urobiť to s 
láskou, odovzdane, dôstojne, sústredene. V 
každodennom živote je bežným prejavom, 
že nás niekto prijme srdečne, celým srdcom 
alebo sme my niekoho prijali, pozdravili, 
pomohli niekomu z celého srdca. Takýmto 
spôsobom vyjadrujeme hlboký stav 
priateľstva a lásky, pretože srdce je 
symbolom lásky a priateľstva. Je symbolom 
aj vnútorného života a prežívania. 

Modlite sa
a slávte srdcom
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Slávte svätú omšu
srdcom

Často nám zostáva len vôľa a túžba, s 
ktorými vynakladáme maximálne 
úsilie, aby sme niečo dosiahli. Ak, 
napríklad, matka bdie celú noc pri 
chorom dieťati, určite to robí s 
láskou, no nie je ušetrená úzkosti, ani 
starostí, ani únavy. Naopak, láska sa 
ešte lepšie dokazuje práve v takýchto 
situáciách, keď nastanú ťažkosti, a 
predsa aj naďalej konáme s láskou. 
Láska, ktorá závisí od citov, nie je 
pravá láska. V duchovnom živote 
ťažkosti v modlitbe a pri slávení sv. 
omše môžu byť aj časom skúšky, 
počas ktorej treba pokračovať v ceste 
a nemeniť ju. Mnohí zanechali 
modlitbu a sv. omšu, pretože mali 

ťažkosti. Namiesto toho, aby ich 
riešili, ako sa to v živote zvyčajne 
robí, všetko opustili.

Modlenie a slávenie srdcom 
začína už od začiatku. Spôsobom, 
ako niekoho pozdravím, ako mu 
podám ruku a ako rozprávam, 
môžem usúdiť, či som tu srdcom. 
Podľa toho ako vstupujem do 
kostola, ako sa klaniam, ako robím 
znamenie kríža, ako sedím alebo 
stoj ím,  ako k ľač ím alebo ako 
prijímam sväté prijímanie, ako 
vychádzam z kostola, môžem vidieť s 
akou láskou a úctou sa všetko deje. 
Panna Mária si želá, aby sme všetko 
robili srdcom, a to znamená s láskou.

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, 
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aby ste sa modlili srdcom, a nie zo 
zvyku. Niektorí prichádzajú, ale sa 
nechcú prehĺbiť v modlitbe. Preto 
vás chcem upozorniť ako Matka: 

modlite sa, aby modlitba prevládala 
vo  vaš ich  srdc iach v  k aždom 
okamihu. Ďakujem vám, že ste prijali 
moje pozvanie.“ (2. máj 1985)
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Pripravte sa
na stretnutie s Kristom

Panna Mária žiadala prípravu na 
s v ä t ú  o m š u .  S l o v a m i ,  k t o r é 
odovzdala cez Jelenu

Vasilj, nás upozornila, že je lepšie 
nechodiť na sv. omšu ako prísť 
nepripravený. Táto požiadavka môže 
vyzerať čudne a pre náš život 
dokonca až odsúdením k večnému 
zatrateniu.

Ľahko si môžeme predstaviť 
možné následky, keby kňaz z oltára 
p o v e d a l  ľ u ď o m :  „ A k  n i e  s t e 
pripravení,  nechoďte na svätú 
omšu!“ To by znamenalo, že v takom 
prípade je lepšie zostať doma. A 
automaticky vzniká otázka: Ako je 
m o ž n é ,  ž e  M á r i a ,  k t o r á  n á s 

vychováva k svätej omši, povie niečo 
také? Pri hľadaní odpovede na túto 
otázku a berúc na ohľad súčasný stav 
a postoj mnohých veriacich k svätej 
omši, sa presvedčíme, že je to veľmi 
dobrá a užitočná rada. Samozrejme, 
existuje nebezpečenstvo, že mnohí si 
povedia: „Keď je to tak, radšej 
nepôjdem!“ Ale je tu aj

druhá možnosť. Ak je svätá omša 
stretnutím s Kristom a ak to má byť 
podľa želania Panny Márie radostné 
stretnutie so živým Bohom, potom 
m o ž n o  p r e d p o k l a d a ť  a j  t ú to 
odpoveď: „No, ak je to tak, potom sa 
pripravím ako žiada, aby som sa 
mohol zúčastniť ako sa patrí!“
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„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé 

veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti 

a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery 

a bezhraničnú dôveru v Božiu lásku. Všetci tí, ktorí majú silu viery, 

sú silnejší. Viera pôsobí tak, že žiješ podľa dobra a vtedy svetlo Božej lásky 

prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá podopiera v bolesti 

a utrpení. Deti moje, modlite sa za silu viery, dôverujte nebeskému Otcovi 

a nebojte sa. Vedzte, že ani jedno Božie stvorenie nebude zatratené, 

ale bude žiť naveky. Každá bolesť má svoj koniec, a potom sa začne život 

v slobode, tam, kde prídu všetky moje deti a kde sa všetko vracia. Deti 

moje, váš boj je ťažký. Bude ešte ťažší, ale vy nasledujte môj príklad. 

Modlite sa za silu viery, dôverujte láske nebeského Otca. Som s vami, 

zjavujem sa vám, povzbudzujem vás. S nesmiernou materinskou láskou 

pohládzam vaše duše. Ďakujem vám“ (18. marca 2018)

Cesta, ktorá pokračuje
vo večnosti



Svedectvo    | 15

Chcela by som vám porozprávať o 
poslednej ceste, ktorú som prešla so 
svojou mamou pred jej odchodom 
do večnosti. Práve toto posolstvo 
nás previedlo cez všetky skúšky, s 
ktorými sa stretá človek, lúčiaci sa s 
týmto svetom. 

Mama bola už vo vysokom veku s 
ťažkou diagnózou, ktorá sa volá „ 
jednosmerným lístkom“ a keď o nej 
počujete zaplaví vás zúfalstvo. Tak 
bolo aj s nami, ale snažila som sa 
naladiť seba i mamu na víťazstvo a 
nie porážku. Rozhodli sme sa s 
n á d e j o u  p o z e r a ť  n a  n e b o  a 
rozmýšľali sme len o tom, ako ho 
dosiahnuť. Mama celý život patrila 
do Evanjelickej cirkvi, ale keď mala 
85 rokov rozhodla sa prejsť do 
K atol íckej  c irkv i ,  aby mohla 
pristupovať k spovedi a ostatným 
sviatostiam. Raz som sa jej spýtala: 
„Mama, chcela by si obetovať svoje 
u t r p e n i a  z a  v í ť a z s t v o 
Nepoškvrneného Srdca Panny 
Márie?“ „Áno!“, - odpovedala a 
p o m o d l i l i  s m e  s a  m o d l i t b u 

zasvätenia sa. Ja som čítala a ona po 
mne opakovala. Bol to nádherný 
moment a jej tvár doslova žiarila. 
Mama po celý život milovala Pannu 
Máriu a priznala sa, že ešte v 
nemocnici jej zasvätila svoj život. 
Myslím, že Panna Mária s radosťou 
prijala tento akt zasvätenia a 
jednoducho sme ďalej žili tak, aby 
sme dosiahli nebo. Každý deň som 
chodila na sv. omšu, veľa som sa 
mod l i la:  r uženec,  kor unku k 
Božiemu milosrdenstvu a iné 
modlitby, či už v kostole alebo pri 
kríži. Aj náš farár niesol v modlitbe 
moju mamu. Pravidelne k nám 
prichádzal so sv. prijímaním a mama 
ho vždy s radosťou očakávala. Keď 
prišiel čas posledného boja, pre mňa 
neviditeľný, s výrazom šťastia na 
tvári povedala: „Budem šťastná!“ 
Nesnažila som sa pýtať, čo v tej 
chvíli videla, jednoducho som 
nechala všetko nech sa deje, ako má. 
Druhý raz povedala: „Pocítila som, 
ako sa za mňa modlí celý nebeský 
zástup“. Pochopila som, že nielen 
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my, pr í buzní ,  sa  mod l íme za 
zomierajúceho, ale aj obyvatelia 
neba – možno práve tomuto sa 
hovorí spoločenstvo svätých.  

Priblížili sa posledné dni. Prišiel k 
n á m  k ň a z ,  m a m a  d o s t a l a 
rozhrešenie od všetkých svojich 
hriechov a prijala posledné sv. 
prij ímanie,  po ktorom už nič 
nejedla, len pila vodu. Môžem 
povedať, že všetko sa odohrávalo vo 
veľkom pokoji. Keď sme s mamou 
rozmýšľali, kedy príde ten moment, 
v srdci som pocítila, že mama odíde 
v nádherný sviatok. Nevedeli sme, 
kedy. Oslávili sme spolu Vianoce, 
bol už január. 

R az ,  keď už  mama ležala  v 
nemocnici, som sa celý deň veľa 
modlila a keď sa blížil večer pocítila 
som, že je pri mne a že je radostná a 
šťastná. Prišla sa rozlúčiť. Večer mi 
z av o l a l i  z  n e m o c n i c e.  L e k á r 
nemohol rozprávať a tak som sa 
s p ý t a l a :  „ M a m a  u m r e l a ? “ 
Odpovedal: „Áno.“, a čudoval sa, že 
príbuzní to vedia ešte skôr ako 
zavolal. 

Mama sa vydala vlastnou cestou. 
Zádušná sv. omša, ktorú slávil 
biskup, pripomínala nie smútočnú, 
ale slávnostnú omšu – atmosféra 
bola slávnostná a prekrásna, že sa 
srdce napĺňalo obrovskou radosťou. 

A ,  á n o. . .  m a m a  o d i š l a  n a 
Pravoslávne Vianoce 7. januára. 

Inga, Lotyšsko
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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)
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33-DŇOVÁ PRÍPRAVA
ZASVÄTENIU SA

SV. JOZEFOVI
Drahí priatelia!
Pozývame vás k 33-dňovej príprave 
zasvätenia sa sv.Jozefovi,
ktorá sa začína 29. septembra
a končí 1. novembra
na Sviatok Všetkých Svätých.

duchovná
obnova

pre manželské
páry

Drahí priatelia!
Pozývame vás na 
21.Medzinárodnú duchovnú 
obnovu pre manželské páry, ktorá 
sa uskutoční v Medžugorí od 2. do 
5. novembra 2022. 
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Začala	sa	1.	októbra	2014.

Vďaka	Pánovi	a	mnohým,

ktorí	odpovedali	pokračuje	

dodnes.	Keď	sa	modlíme	a	postíme	

za	uskutočnenie	Máriiných	plánov	

pokoja	a	jej	úmysly,	Boh	pôsobí	

skrze	Pannu	Máriu	tam,	kde	je	to	

najpotrebnejšie,	spôsobom	akým	

je	to	najlepšie.	

Pridajte	sa	k	nám:	

Nepretržitá modlitba ruženca a pôstu

 za pokoj

www.mir.com.hr/sk
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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.
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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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