
„Ja som s vami,

deti moje...“

(viac na str. 3)
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„Drahé deti!  Modlite sa, aby vás Duch 

Svätý osvietil, aby ste boli radostnými 

hľadačmi Boha a svedkami bezhraničnej 

lásky. Ja som s vami, deti moje. Znova vás 

všetkých pozývam, vzchopte sa a svedčte 

o dobrých skutkoch, ktoré Boh koná vo vás 

a cez vás. Buďte radostní v Bohu. 

Robte dobre svojmu blížnemu, aby vám 

bolo dobre na zemi a modlite sa za pokoj, 

ktorý je ohrozený, pretože satan chce

vojnu a nepokoj. Ďakujem vám,

že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,Kráľovnej pokoja,

25. septembra 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
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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. 
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V augustovom posolstve nám Panna Mária 

povedala, že sa modlí za nás u svojho Syna, aby 

nám daroval vieru a nádej v lepšiu budúcnosť. 

Vieme, aké je ľahké veriť v lepšiu budúcnosť, keď 

nám ide všetko dobre. Ale keď nás zastihne 

nešťastie a kríž, vtedy už nie je ľahké veriť. Vtedy 

je naša viera v pokušení. Sv. Pavol nám v Liste 

Rimanom hovorí: „Vieme, že tým, čo milujú 

Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28 a). Boh 

vedie náš život k dobru aj vtedy, keď to nevidíme 

a necítime. Potrebné je viac milovať Boha a 

menej nariekať nad svojím životom. Boha 

môžeme milovať, pretože on prvý miloval nás. 

Radostní hľadači Boha
a svedkovia

Páter Ljubo
Kurtovič,

OFM



Často sa nám stáva, že kvôli životným 
ťažkostiam a tragédiám upadneme do 
sebaľútosti – sladký jed duše, ako ju 
nazýva Dostojevskij. Sebaľútosť zabíja 
našu životnú si lu a vôľu žiť.  Aj v 
ťažkostiach, aj v tragédiách, ktoré nás 
postihli, bol Boh s nami. On dovolil, aby 
sa stali. Preto sa už viac nepýtajme: Prečo 
sa mi to deje, ale čo je podstatou toho, čo 
sa mi deje. Aj najťažšie situácie Boh môže 
obrátiť na dobro. 

Panna Mária, ktorú voláme nevestou 
Ducha Svätého nás v posolstve z tohto 
mesiaca pozýva modliť sa Duchu 
Svätému, aby sme osvietení jeho svetlom 
a posilnení jeho silou hľadali Boha. My 
by sme ho nehľadali, ak by on prvý 
nehľadal nás a nestretol nás vo svojom 
Synovi. Modlitba, ako stretnutie človeka 
s Bohom, je vždy pre nás darom Božej 
milosti, nikdy nie naša zásluha. Samotný 
Boh nám vychádza v ústrety slobodnou 
milosťou. Môžeme ho stretnúť jedine 
preto, že nás chce on stretnúť, pretože on 
je prítomný a čaká na to, aby sme aj my 
boli tu, pripravení stretnúť ho. 

Vieme, že v modlitbe zostupuje Duch 
Svätý. Mária sa spolu s apoštolmi 
jednomyseľne a neprestajne modlila, 
čakajúc na Ježišovo prisľúbenie – Ducha 
Svätého. O ňom Ježiš hovorí, že nás bude 
učiť, keď on odíde a pripomínať nám 
všetko, čo nám hovoril. Sila a moc Ducha 
Svätého nebola daná len apoštolom, ale 
každému, kto uverí. Všetkým, ktorí 
poprosia Otca o dar Ducha Svätého. 

Bez Ducha Svätého je Cirkev iba 
ľudskou organizáciou. Bez Ducha 
Svätého sú naše modlitby iba prázdnymi 

slovami. Bez Ducha Svätého zostávame 
zotročení v tme tohto sveta, ktorý je bez 
Božieho svetla stratený. Potrebujeme 
silu Ducha Svätého, ktorý v nás prebúdza 
túžbu hľadať Boha. 

Len vtedy, keď stretneme Boha, 
môžeme o ňom svedčiť druhým. Len to, 
čo máme, môžeme dať druhým. 

Nech nás Panna Mária, plná milosti a 
p l n á  B o h a ,  v e d i e  k  s ku to č n é m u 
stretnutiu a skúsenosti Boha a Božej 
lásky, ktorou je ona sama naplnená. 

Modlitba: Panna Mária, Matka 
milosti a milosrdenstva, ty, ktorá si bola 
celá otvorená vnuknutiam Ducha 
Svätého a stala si sa jeho nevestou, 
prihováraj sa za nás u svojho Syna. 
Neprestávaj nás povzbudzovať, najmä 
k eď sa vzdialime,  k eď duchovne 
zoslabneme, aby v nás vždy horela 
túžba po Bohu. Matka Mária, vypros 
nám srdce horlivé a pripravené na 
obrátenie a premenu života, aby sme 
mohli prijať plnosť radosti, ktorú nám 
Pán prisľúbil a ktorú nám jedine on 
môže dať. Chceme sa aj my s tebou 
modliť, Mária, o skúsenosť Božej 
bezhraničnej lásky, o ktorej chceme 
radostne svedčiť, a tak sa zo dňa na deň 
stávať apoštolmi tvojej materinskej 
prítomnosti a blízkosti. Tebe, Mária, 
zverujeme všetkých nás a zvlášť tých, 
ktorí sa vzdialili od prameňa Božej 
lásky a žijú v strachu a nepokoji. Nech 
každé srdce zakúsi pokoj, ktorý nám 
chce darovať Ježiš – Knieža pokoja. 
Amen. 

                       Svetlo Máriino     Október 2022 
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Modlitba apoštolov s Máriou spôsobila 

zoslanie Ducha Svätého. Smútok po 

Ježišovej smrti a strach, aby neskončili 

ako on sa premenil na radosť. Odohrala 

sa ich absolútna premena. Duch Svätý 

zostúpil na nich, oni sa zázračne 

vzchopili a začali ohlasovať radostnú 

zvesť. Zomreli z lásky ako Ježiš. Nič iné 

ich nezaujímalo iba nasledovať ho.

Buďte svedkami
bezhraničnej lásky

Terézia
Gažiová



K tomuto nás dnes volá Mária: stať sa 
radostne hľadajúcimi Boha a svedkami 
bezhraničnej lásky. 

Svet je na tom rovnako ako apoštoli 
po Ježišovej smrti, v nepokoji. Nevidí sa 
východisko, za dverami číha vojna a 
hrozba smrti. Nebeský Otec to vie, preto 
posiela na zem Máriu, aby nám i dnes 
opakovala: „Modlite sa k Duchu 
Svätému!“ „Ja som s vami, deti moje.“ 
Prítomnosť Matky prináša deťom 
útechu a pokoj.

„Modlite sa a hľadajte Boha skrze 
mňa“, hovorí nám Mária. Učí nás 
nachádzať ho v Eucharistii, v modlitbe, v 
blížnom, v prírode, v každej situácii, 
ktorá sa odohráva. Boh stále hovorí. 
Zvlášť sa nám prihovára cez Sväté písmo. 
Preto nás Mária pozýva každý deň 
rozjímať evanjelium, vtedy sa Boh 
nanovo rodí  v  našich srdciach i 

rodinách. Svätý Otec Benedikt XVI. 
povedal „Lekcio divina je nová jar“. Zo 
stránok Svätého písma prichádza Ježiš, 
aby nám povedal: „Pokoj vám“. Deje sa s 
nami to, čo s apoštolmi – vytráca sa 
smútok a strach, zachváti nás túžba 
bezhranične milovať. Ježiš nám ukazuje 
cestu. 

Radostní v Bohu znamená sýtiť sa 
radostnou zvesťou. Našim životným 
štýlom sa stane nasledovanie Ježiša. On, 
kade chodil, iba dobre robil. 

K tomu nás privádza Mária: „Dôvod, 
že som s vami, mojím poslaním je 
pomôcť vám, aby zvíťazilo Dobro, aj keď 
sa vám to zdá teraz nemožné. Viem, že 
mnohým veciam nerozumiete, ako som 
ani ja všetkému nerozumela, všetkému 
tomu, čo mi môj Syn vysvetľoval, kým 
pri mne rástol, ale verila som mu a 
nasledovala som ho. O to prosím aj vás, 
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aby ste mi verili a nasledovali ma. Ale, 
deti moje, nasledovať ma znamená 
milovať môjho Syna nadovšetko, 
milovať ho v každom človeku bez 
rozdielu“ (2.8.2014). „Potrebujem vás 
otvorených a citlivých na dobro a 
milosrdenstvo“ (2.5.2015). „Otvorte sa 
Božím plánom a zámerom, aby ste 
mohli s ním spolupracovať pre pokoj a 
dobro. A nezabúdajte, že váš život 
nepatrí vám, ale je darom, ktorým máte 
potešovať iných a viesť ich k večnému 
životu“ (25.12.1992). „Deti moje, život 
je krátky; vy využite tento čas, aby ste 
robili dobro“ (25.4.2016). „Dobro, 
ktoré je tiché a šíri sa cez čisté duše, je 
silou, ktorá udržuje tento svet. Je mnoho 
hriechu, ale existuje aj láska. Môj Syn 
vám posiela mňa - matku, tú istú pre 
všetkých, aby som vás naučila milovať a 
aby ste pochopi l i ,  že ste bratia“ 
(2.11.2017). „On hľadá dobro vo 
všetkých dušiach, dokonca aj to malé, 
skryté, aby odpustil zlo“ (2.4.2019).

„Apoštoli mojej lásky, usilujte sa 
pozerať na úplné dno do ľudských sŕdc a 
určite tam nájdete malý ukrytý poklad. 
Pozerať sa takýmto spôsobom je 
milosrdenstvo nebeského Otca. Hľadať 
dobro dokonca aj tam, kde je najväčšie 
zlo, snažiť sa pochopiť jeden druhého a 
nesúdiť. To je to, čo od vás žiada môj 
Syn. A ako matka vás pozývam, aby ste 
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ho počúvli. Deti moje, duch je mocnejší 
než telo a nesený láskou a skutkami 
prekonáva všetky prekážky. Nezabudni-
te, môj Syn vás miloval a miluje“ 
(2.11.2018). „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“ (2.10.2018). „Keď sa dávate pre 
vieru, keď sa dávate pre lásku, keď robíte 
dobro blížnym, môj Syn sa usmieva vo 
vašej duši“ (2.2.2018).

Modlitba: Mária, ty si príčina našej 
radosti, ďakujeme ti za cestu, ktorú 
nám dnes ukazuješ ako východisko – 
konať dobro, aby nám bolo dobre na 
zemi. S tebou voláme: Duchu Svätý, 
p ren i k n i  ná s  s i l o u  s vo j e j  b e z -
hraničnej lásky, ktorá je silnejšia ako 
všetko zlo. Nech sa nám hlboko v 
srdci zapíšu tvoje slová: „Deti moje, 
nech vám je vždy jediným prostried-
kom láska! Láskou obrátite na dobro 
všetko, čo satan chce zničiť alebo si 
privlastniť. Iba tak môžete byť úplne 
moji a ja vám môžem pomáhať“. 
Matka s tebou chceme spolupracovať 
v tvojich plánoch pokoja. S tebou 
prosíme za pokoj v našich srdciach, 
rodinách vo svete a zvlášť za pokoj na 
Ukrajine. Amen.



DOBRÉ

„Pozývam každého z vás, aby ste oddnes 

začali žiť životom, aký od vás žiada Boh, a aby ste 

začali konať dobré skutky lásky a milosrdenstva.“ 

25.3.1987

„Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť modlili, 

prinášali obety a konali dobré skutky za pokoj vo 

svete.“ 25.10.1990

„Bez lásky nemôžete rásť vo svätosti a 

nemôžete robiť dobré skutky.“ 25.11.1995

„Modlite sa a milujte úprimnými citmi, 

dobrými skutkami a pomôžte, aby sa svet zmenil a 

moje srdce zvíťazilo.“ 18.3.2020

Posolstvá na tému      | 9
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Naše spoločné modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu 01.10.2022.

Tento mesiac sa modlime
za pokoj vo svete.

v mesiaci
10 |

Prvá sobota



Páter Slavko
Barbarič

Mnohí veriaci idú na sv. omšu iba 

v nedeľu. Takže raz do týždňa sa 

stretnú s Kristom v eucharistickej 

obeti. A každé stretnutie si od nás 

vyžaduje určitú prípravu. Počas 

svätej omši k nám Boh prehovára v 

čítaniach zo Svätého písma, 

Kristus sa za nás obetuje na oltári, 

sprítomňuje sa v chlebe a ponúka 

sa nám vo svätom prijímaní. Sväté 

prijímanie je tajomné stretnutie 

duše i srdca so skrytým Bohom. 

Preto duša i srdce musia byť 

pripravené pocítiť tú prítomnosť, 

ktorá sa ukryla do jednoduchej 

podstaty chleba a vína, a počuť 

božské ticho, v ktorom chce Boh k 

nám prehovárať a uzdravovať nás. 

Skutočný stav
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Každý raz je to stretnutie so živým 
Bohom skrze Ježiša Krista.

Kr i stus  je  v ždy  pr ipravený 
stretnúť nás rovnakou láskou a 
urobiť nás šťastnými. Zážitok zo 
stretnutia závisí od oboch strán, 
ktoré sa stretajú. Obe musia byť na 
rovnakej vlnovej dĺžke, aby sa 
pochopili a rozumeli si. Obidve 
musia byť otvorené v láske k sebe 
navzájom. Ak toho niet, neusku-
toční sa stretnutie. 

Príprava na stretnutie s Kristom 
sa odohráva v modlitbe, v čítaní 
Svätého písma, vo vedome uro-
bených dobr ých skutkoch a v 
konkrétnej práci, ktorá je vykonaná 
z vedomia, že Boh nám dal možnosť 

s ním spolupracovať. Ak však toto 
vedomie chýba a ak veriaci nežije v 
tomto vedomí, ale celý týždeň 
pracuje,  behá a žije v napätí , 
rozorvaný na mnohé strany a vôbec 
sa nemodlí ani nečíta Božie slovo, 
potom ho nedeľné stretnutie úplne 
presahuje. Takýto človek ani pri 
n a j l e p š e j  v ô l i  n e m ô ž e  z a ž i ť 
stretnutie so živým Bohom, ani 
počuť jeho slovo, ani rozpoznať 
Božiu vôľu. V takomto prípade 
veriaci nie je dotknutý tým, čo sa 
odohráva vo sv. omši. Preto zostáva 
na okraji diania. Preto je možné, že 
mnohí veriaci celý život pravidelne 
chodia na sv. omše a nikdy v živote 
nič nezmenili alebo plody omšovej 
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obety sú až tak nebadateľné, že už 
ani oni sami nevedia, načo vôbec 
chodia na omšu. Tu sa práve rozvíja 
tá farizejská nátura, že pre ľudí je 
dôležitejšie naplniť nedeľný zákon a 
„byť na omši“, ako sa samých seba 
opýtať: „Ako sa zúčastňujem na 
stretnutí s Kristom a čo mám urobiť, 
aby každé ďalšie stretnutie bolo ešte 
viac obšťastňujúcejšie?

Mnohí veriaci prichádzajú na sv. 
omšu bez akejkoľvek prípravy a k 
tomu ešte na poslednú chvíľu, keď 
už začína sv. omša. Veriaci, ktorý 
v s t ú p i  d o  t a j o m s t v a  B o ž e j 
p r í t o m n o s t i  v o  s v .  o m š i 
nepripravený, je vystavený veľkému 

nebezpečenstvu, že omša bude pre 
neho nudná a dlhá, že sa mu nebude 
páčiť kňaz, kázeň, pieseň alebo niečo 
iné. Z rovnakých dôvodov hneď po 
požehnaní vybehne z kostola a 
okamžite ako je vonku, má čas na 
priateľov, rozprávať sa, prechádzať 
sa. Pravdepodobne sa len občas 
stáva, že sa pokračuje v rozhovoroch 
o  m y š l i e n k a c h ,  k t o r é  v  n á s 
zanechalo v ten deň Božie slovo. 

Ak veriaci „bude na sv. omši“ pri 
takomto zhone a náhlení, každý raz 
plní  zákon,  ale  v  ňom sa nič 
neodohráva.  Preto sa právom 
pýtam: Prečo existuje tento zákon?
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Volám sa Lívia, žijem na Slovensku so svojou rodinkou a 
navštíviť Medžugorie bol môj veľký sen. K viere ma priviedla 
moja nebohá stará mama. Chodievala som s ňou do kostola, 
ale len veľmi sporadicky. Keď som u nej spala, vždy sme sa 
spolu na kolenách modlili v spálni pred veľkým obrazom 
Panny Márie s Ježišom. Aj teraz mám slzy v očiach, keď si na to 
spomeniem. Bola som veľmi šťastná, keď som spoznala 
môjho súčasného manžela, ktorý rešpektoval moju vieru a 
svadba v kostole bola samozrejmosťou. Pán nás požehnal 
dvomi krásnymi, zdravými detičkami. Deti som vychovávala 
vo viere, že Boh existuje, sú pokrstení, majú 1. sväté  
prijímanie i birmovku. Počas manželstva sme zažívali radosti 
i starosti a ja som po nejakom čase stratila ten správny smer. 
Žila som si svoj život, no Boh v ňom akosi absentoval. Až......

 môj splnený sen

Medžugorie –
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Až prišiel Covid a s ním do môjho 
života vstúpil obrovský strach. Bol to 
strach z neznáma, strach zo smrti, strach 
zo straty, strach z budúcnosti. Vtedy 
moje srdce neskutočne zatúžilo po 
Bohu. Keďže kostoly boli zatvorené, 
začala som sledovať online omše a 
duchovné cvičenia. Jedného dňa som 
natra�la na spoločenstvo Svetlo Máriino 
a Medžugorie a  s úplnou vážnosťou 
môžem skonštatovať, že mi to zmenilo 
život. Dovtedy, pre mňa nudný úkon – 
modlitba ruženca –  sa stal pre mňa 
„drogou“. Spoločenstvo mi dalo na túto 
modlitbu úplne iný pohľad a čo je 
najdôležitejšie, skrze ne som začala 
spoznávať Pannu Máriu, ktorú som 
dovtedy nepoznala tak, ako ju poznám 
teraz. Denne som sa s nimi modlila 
r uženec prostredníct vom kanálu 
YouTube a vždy som nedočkavo čakala 
na druhého v mesiaci a prvú sobotu v 
mesiaci, keď natočili nové video s 
modlitbou ruženca. Moje srdce zatúžilo 
po spovedi a tak som absolvovala 

generálnu spoveď, keďže už roky som na 
spovedi nebola. Pán kaplán mi bol 
veľkou oporou a vďaka jeho kázňam sa 
moje srdce viac a viac otváralo Bohu. 
Omše zrazu dostali pre mňa nový 
rozmer. Voľakedy som stále sledovala 
čas, myšlienky mi lietali hore dole, ale 
teraz  pre mňa omša znamená dôležité 
stretnutie s Bohom a to nehovorím o 
adorácii. 

Ružencové videá mi ukazovali krásy a 
tajomstvá Medžugoria a ja som  veľmi 
zatúžila tam ísť. Len ako a s kým ....... Aj 
toto Pán Boh vyriešil. Pred pár rokmi 
s o m  s a  z o z n á m i l a  s  k a p l á n o m 
ozbrojených síl a od neho som sa 
dozvedela, že 2 roky pôsobil v komunite 
Cenacolo a Medžugorie je jeho akoby 
druhým domovom. Stal sa našim 
blízkym priateľom a práve on mi splnil 
môj sen ísť do Medžugoria. No nebolo to 
také jednoduché. Keď už sme konečne 
našli termín odchodu, dostala som 
Covid, ktorý ma na 2 týždne pripútal na 
lôžko. Bola som taká slabá, že ani druhý 
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termín nevyšiel. Tretí termín sme 
stanovili na 14. 9. 2022. Lenže moja 
mama dostala  Cov id a  nádej,  že 
vycestujem sa stratila. Môj manžel sa 
ponúkol, že ostane doma a o všetko sa 
postará. To som radikálne odmietla, ale 
tá obrovská túžba po Medžugorí ma 
zlomila. Túto situáciu som odovzdala 
Pánovi, aby sa postaral. A to bolo to  
najlepšie rozhodnutie. 

Takže 14. 9. 2022 o 23. 59 hod. som 
bola v Medžugorí pred kostolom sv. 
apoštola Jakuba. Emócie, ktoré so mnou 
lomcovali sa nedajú opísať. Slzy šťastia sa 
mi nekontrolovateľne kotúľali po lícach. 
Až kým ...... pán kaplán nezavelil, že sa 
ide spať. To nemohol myslieť vážne, 
pomyslela som si. Akoby som mohla 
zaspať, keď ma moje srdce ťahá za 
Pannou Máriou na Podbrdo? Ale musela 
som poslúchnuť, veď kto by ma potom 
sprevádzal po Medžugorí? 

Tri dni strávené v Medžugorí boli ako 
sen, cítila som sa, akoby som bola v 
extáze. Naživo vidieť Podbrdo, modliť sa 
ružence, kľačať pred sochou Panny 
Márie i pri Modrom kríži, sláviť večerné 
omše s množstvom ľudí, ktorí milujú 
Boha, naplnili moje srdce obrovskou 
láskou a zažila som taký pokoj, ako ešte 
nikdy v živote. Moje myšlienky pri 
modlitbách neutekali svojou cestou, 
dokázala som sa sústrediť na každé jedno 
slovo. No a keď mi pán kaplán povedal, 
že sa zoznámim so spoločenstvom 
Svetlo Máriino, musela som sa štipnúť, či 
nesnívam . 

Na dr uhý deň som sa stretla s 
dievčatami. Kým oni na mňa hľadeli ako 

na  bežného pútni k a ,  ja  som ich 
pokladala za staré priateľky,  s ktorými 
som sa denne modlila 3 roky. Bol to dar 
milosrdného Pána, ktorý videl moju 
t ú ž b u .  P r e  n i e k o h o  m o ž n o 
malichernosť, pre mňa splnený sen. Som 
nesmierne vďačná Bohu za túto púť a za 
všetko milosrdenstvo, ktoré od neho 
denne dostávam. Som vďačná za 
spoločenstvo Svetlo Máriino, ktoré ma 
vymanilo z tmy a otvorilo cestu k Bohu a 
Panne Márii. Do Medžugoria sa ešte 
musím vrátiť a ukázať ho manželovi.

Lívia, Slovensko
16 |



Drahí	priatelia,

05.11.2022	začiname

našu	33-dňovú	prípravu

k	zasväteniu	sa	Najsvätejšej

Trojici	prostredníctvom

Panny	Márie	a	končíme

08.12.2022	na	sviatok

Nepoškvrneného	počatia

Panny	Márie.

Ďakujme	Pánovi

za	všetky	zázraky

a	milosti,	ktoré	nám

daroval	na	príhovor

Panny	Márie.

Viac	informácií	nájdete

na	našej	stránke:

sa Najsvätejšej Trojici 

www.svetlomariino.sk

Oznamy     | 17

33-dňová príprava k zasväteniu 

 prostredníctvom Panny Márie



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. 

18 |    Oznamy 

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

pre manželské páry
duchovná obnova

18 |    Oznamy



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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MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVÁ – zvyčajne sa stretávajú 
raz týždenne na modlitbe ruženca na úmysly Panny 
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Márie.



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)

NEPRETRŽITÁ
MODLITBA A PÔST

ZA KŇAZOV



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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