
„...nestrácajte nádej

v premenu ľudského srdca...“

(viac na str. 3)
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„Drahé deti! Najvyšší mi dovolil

byť s vami a byť vašou radosťou 

i cestou nádeje, pretože ľudstvo sa 

rozhodlo pre smrť. Preto ma poslal, 

aby som vás učila, že bez Boha

nemáte budúcnosť. Deti moje buďte,

nástrojmi lásky pre všetkých tých, 

ktorí nespoznali Boha lásky. Svedčte 

radostne o svojej viere a nestrácajte 

nádej v premenu ľudského srdca.

Som s vami a žehnám vás svojím 

materinským požehnaním. Ďakujem 

vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,Kráľovnej pokoja,

25. októbra 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 
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Matka Božia sa k nám trpezlivo a neustále 
prihovára svojimi posolstvami, v ktorých vidíme jej 
optimizmus a nádej napriek smrti, nenávisti, 
vojnám a rozdeleniam, ktoré vládnu vo svete. 
Panna Mária je s nami z Božieho dovolenia, aby 
sme neprepadli zúfalstvu. Pri všetkých krížoch, 
ktoré nás môžu postretnúť, neprestáva usmerňovať 
náš pohľad smerom k Bohu, nebu a svetlu, ktoré 
nám Boh prostredníctvom nej daruje.

V NÁDEJI

Páter Ljubo
Kurtovič,

OFM

RADOSŤ A CESTA

Človek a ľudstvo stojí stále pred 
ponukou: život alebo smrť, nádej alebo 
zúfalstvo. Aj ľudské dejiny sú rozdelené na 
hriech a svätosť. Na jednej strane sú svätci, 
ktorí žili a zomreli za ideály a na druhej 
strane sú ľudia, ktorí si zvolil sebectvo, 
nenávisť a zabíjanie. Panna Mária nám 
hovorila: „Drahé deti!... Neustále sa 
modlite! Tak vám dám radosť, ktorú mi 
dáva Pán. S týmito milosťami, drahé deti, 

chcem, aby vaše utrpenia boli radosťou... 
Nemôžem vás  v iesť ,  až  ký m sami 
nepocítite radosť v modlitbe... Prosím vás, 
dajte Pánovi celú svoju minulosť, všetko 
zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich 
srdciach. Želám si, aby každý z vás bol 
šťastný, ale s hriechom to nemôže byť 
nikto. Preto, drahé deti, modlite sa a v 
modlitbe spoznáte novú cestu radosti... 
Nebuďte úzkostliví ani ustarostení. Boh 



vám pomôže a ukáže vám cestu... Pozývam 
vás, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Nech 
všetko, čo vlastníte, bude v Božích rukách. 
Tak, len tak budete mať v srdci radosť. Deti 
moje, radujte sa zo všetkého, čo máte. 
Ďakujte Bohu, pretože všetko je pre vás 
Boží dar. Satan je silný a chce zmiesť moje 
plány pokoja a radosti. Deti moje, modlite 
sa, aby ste pochopili, že utrpenie sa môže 
stať radosťou a kríž cestou radosti.“ Aj v 
tomto októbrovom posolstve Panna 
Mária veľmi túži po tom, aby sme sa 
rozhodli pre nádej a radosť, ktoré nám 
skrze ňu daruje Boh. Môže sa nám zdať, 
ako hovorí Panna Mária, že ľudstvo sa 
rozhodlo pre smrť, ale vždy sa našli a 
existujú dnes jednotlivci, ktorí si zachovali 
nádej a vieru a zostali pevní tu na zemi. 

Ako hovorí jeden básnik: „Nádej je tam, 
kde jej niet.“ Mať nádej to znamená aj v 
nemožnom mať ešte jednu možnosť. 
Nádej je, keď sa vyčerpajú všetky ľudské 
možnosti a keď už niet východiska. Vtedy 
prichádza Božia pomoc. Nádej je Boh. 
Nádej je to, čo ešte nie je, ale už je, a to čo sa 
uskutočňuje, ale ešte sa nenaplnilo. Nádej 
je priestor medzi vierou a láskou. 

Francúzsky básnik Charles Peguy 
vkladá do Božích úst tieto slová: „Nádej 
ma udivuje!“ Jediným veľkým pokušením 
pre svätcov bolo pokušenie proti nádeji. 
Peguy pokračuje: „Nie som prekvapený, 
hovorí Boh, že vo mňa veria. Stačí, aby 
pozorovali moje stvorenia a uveria! Láska, 
ani ona ma neprekvapuje, lebo ak sa 
milujú, je to pre nich zisk, a navzájom si 
prospievajú. Ale nádej, nádej ma udivuje!“

Mnohí sociálni analytici hovoria o tom, 
ako žijeme v postoptimisticekej dobe. 
Pesimizmus je choroba ducha. Často ide o 
i s t ý  d r u h  p o s a d n u t o s t i  z l o m .  A 
p e s i m i s t i c k í  v e r i a c i  s a  p o d o ba j ú 
dezertérom života, ktorí veria, že svet je zlý 
a niet mu pomoci. 

Pápež František hovorí o nádeji v 
apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium 
(Radosť evanjelia), keď hovorí: „Nie 
ster i l n ému  p es i m i z mu !  Jed ný m  z 
najväčších pokušení potláčajúcich zápal a 
odvahu je pocit porážky, ktorý z nás robí 
nespokojných, skleslých pesimistov so 
zamračenou tvárou“ (EG 85). 

Je zaujímavé vidieť, ako Sväté písmo 
hovorí o nádeji. Nádej v Biblii nie je nejaký 
nejasný pocit alebo �lozo�cký pojem. Je 
to niečo hmatateľné, viditeľné, akýsi druh 
vášne. Nádej je bdelosť, boj a odpor. 

Nech nás Panna Mária, Matka nádeje, 
vedie k Bohu, ktorý jediný je zdroj nádeje, 
optimizmu, viery v dobro a viery, že náš 
život skončí dobre, v Božom náručí. 

Modlitba: Panna Mária, Matka nádeje a 
v ier y,  t y,  ktorá si  prešla  všetký mi 
životnými skúškami od momentu, keď ti 
anjel Gabriel zvestoval, že počneš a 
porodíš Božieho Syna, prihováraj sa za 
nás, ktorí tak často stratíme nádej a vieru v 
dobro, v Boha. Ty, ktorá si prišla do cieľa 
nášho pozemského putovania ,  a le 
nezabúdaš na nás, svoje deti, prihováraj sa 
za nás u Ježiša, aby sme mohli žiť svoju 
k a ž d o d e n n o s ť  o s v i e t e n í  s v e t l o m 
Ježišovho víťazstva nad hriechom, zlom a 
smrťou. Zvlášť ti odovzdávame, Matka, 
všetkých tých, ktorí sú zúfalí, ktorí stratili 
nádej a nachádzajú sa v ťažkých životných 
skúškach. Do tvojich rúk, Matka Mária, 
vkladáme aj všetkých tých, ktorí sú 
zranení ľudskou zlobou, všetkých, ktorí 
nevidia východisko zo svojich životných 
ťažkostí a nachádzajú sa v nebezpečenstve 
siahnuť si po živote. Buď im útechou a 
nádejou, pretože nikdy nebolo počuť, že 
by si opustila niekoho, kto sa k tebe 
utiekal. Amen.  

                       Svetlo Máriino     November 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 „Lectio 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, 

                       Svetlo Máriino     Október 2022 
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Podľa svedectva vizionárov sa Panna 

Mária zjavuje väčšinou radostná a šťastná. 

Niekedy počujeme otázku: Nerozumiem 

tomu, ako môže prichádzať radostná,

keď je svet zachvátený hrôzou vojny, 

strachu, nepokoja, nenávisti? Pokoj je 

narušený a satan chce vojnu, jeho moc 

smrti napadla zem, hovorí nám Mária 

v posolstvách z uplynulých mesiacov.

Terézia
Gažiová

Odpoveď je jasná. Ona sa zjavuje 
radostná a šťastná, lebo jej Najvyšší 
dovoľuje prichádzať medzi nás a 
vyviesť nás z nešťastia, v ktorom sa 
svet nachádza. Mária je matka a 
spolucíti s každým dieťaťom, ktoré 
tr pí .  R aduje sa ,  keď nás môže 
navštíviť, utešiť, priniesť úľavu. 

Také sú Máriine návštevy v Medžu-
gorí. Ale aj naše modlitby k nej. Ona 
je Príčina našej radosti, Tešiteľka 
zarmútených, Matka nádeje. Ona je 
svetlo v hustej tme. Až do konca 

verne stojí pri našom utrpení, ako 
vtedy pod Ježišovým krížom, kde 
nám bola darovaná za matku.

Potrebujeme mamu v iac ako 
ked y ko ľ vek  d o teraz ,  aby  nám 
pomohla prežiť. Zomierajúceho 
poteší návšteva, ktorá prináša útechu, 
nádej.

„Kto by vám rozumel lepšie, ak nie 
matk a“,  hovor í  nám v jednom 
posolstve. Ona nikdy neodíde od 
svojich detí, spolucíti s nami. Ťažko sa 
dnes počúvajú jej slová – „ľudstvo sa 

MÁRIA – CESTA



rozhodlo pre smrť“. Hneď však za tým nám ukazuje 
východisko, ako sa dostať zo smrti do života. 

Iba Ježiš to dokázal a Mária bola pri tom. Preto ju posiela k 
nám, aby nás tomu učila. Pozýva nás: „Deti moje buďte, 
nástrojmi lásky pre všetkých tých, ktorí nespoznali Boha 
lásky. Svedčte radostne o svojej viere a nestrácajte nádej v 
premenu ľudského srdca.“

To je pozvanie podobať sa na matku. Modlitbou a láskou, 
dobrými skutkami zapáliť svetielko nádeje. Keď budeme žiť 
jej hlavné posolstvá, s jej pomocou to dokážeme.

V posolstve z 2. novembra 2015 nám hovorí: „...tie 
moje deti, ktoré rozumejú láske môjho Syna a 
nasledujú ju, žijú v láske a nádeji. Spoznali Božiu 
lásku. Preto deti moje, modlite sa, modlite sa, aby 
ste mohli čoraz viac milovať a konať skutky 
lásky. Pretože samotná viera bez lásky a 
skutkov lásky nie je to, čo od vás 
žiadam. To je iba zdanie viery. To je 
vychvaľovanie seba. Môj Syn žiada 
vieru a skutky, lásku i dobrotu. 
Modlím sa a prosím aj vás, aby ste sa 
modlili a žili lásku, pretože si želám, aby 
môj Syn, keď bude hľadieť na srdcia 
všetkých mojich detí, mohol vidieť lásku a 
dobrotu, a nie nenávisť a ľahostajnosť. Deti 

                       Svetlo Máriino     November 2022 

Úvahy pre modlitbové skupiny      | 7

NÁDEJE



8 |

moje, apoštoli mojej lásky, nestrácajte 
nád e j ,  n e st rác aj te  s i l u .  Vy  to 
dokážete.“

Mária nám sľubuje, že je s nami, 
žehná nás. Jej srdce starostlivo sleduje 
každý náš krok. Nikdy nebolo počuť, 
že by bol niekto sklamaný, kto sa k nej 
utiekal. O tom svedčia mnohí, ktorí ju 
prosi l i  o  pomoc v  smr teľných 
nebezpečenstvách. „Každý deň, 
každú sekundu som musela myslieť 
na Pannu Máriu,“ hovorí Immaculée 
Ilibagiza z kmeňa Tutsi v Rwande a 
svedčila o sile modlitby ruženca, 
ktorá ju spolu s ďalšími siedmimi 
ženami zachránila počas hroznej 
genocídy v roku 1994. Immaculée 
pripisuje svoju záchranu predo-
všetkým modlitbe a ružencu, ktorý 
jej dal otec, oddaný katolík, predtým, 
ako sa ukryla. Bolo to také strašné, že 
im často vysychalo v ústach, no nielen 
od smädu, únavy a vyčerpania, ale aj 
kvôli modlitbe. Neustále sa modlili. 
Nepretržite. Len tak mohli prežiť – a 
nakoniec sa im to podarilo. Len vďaka 
neustálej modlitbe mohla odpustiť 
tým, ktorí vyvraždili celú jej rodinu a 
osadu. Spomína s vďakou na pomoc 
Márii. Každé zrnko Zdravas Mária 

bolo pre mňa ako nádych života v 
pekle, ktoré nás obklopovalo. 

Sv. Bernard, ktorý nesmierne 
miloval Pannu Máriu nám zanechal 
vzácne modlitby k nej: „V nebezpe-
čenstvách, v úzkostiach a v po-
chybnostiach mysli na Máriu, vzývaj 
Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich 
úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A 
aby si získal podporu jej príhovoru, 
nezabúdaj na príklad jej života. 
Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros 
a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu 
mysli a nikdy sa nezmýliš“.

Modlitba: Rozpamätaj sa, 
svätá Panna Mária, že nikdy 
nebolo počuť, že by bol niekto 
opustený, kto sa utiekal pod 
tvoju ochranu a teba o pomoc 
alebo o príhovor žiadal. Aj ja 
touto dôverou povzbudený k 
tebe, Matka, Panna panien, sa 
ponáhľam, k tebe prichádzam, 
k tebe sa uchyľujem, ja úbohý 
hr iešnik .  Matk a večného 
Slova, nezavrhni moje slová, 
ale ma milostivo vypočuj a 
vyslyš.  Amen.



ária, Hviezda morská, rozjasňuje 
celú zem. Rozohrieva viac myseľ 
ako telo, podporuje čnosti a 

spaľuje neresti.  Ona je,  hovorím, tá 
prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne 
vyvýšená nad týmto veľkým a šírym morom, 
kde sa trbliece svojimi zásluhami a svojím 
príkladom. Keď zbadáš, že sa v tomto 
pozemskom živote viac zmietaš uprostred 
víchríc a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, 
neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak 
nechceš, aby ťa zavalili viny. Keď sa strhnú 
víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi 
úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj 
Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, 
ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri 
na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej 
duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo 
žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa 
desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé 
svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už 
ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť 
zúfalstva, mysli na Máriu. V nebezpe-
čenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach 
mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno 
nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z 
tvojho srdca. A aby si získal podporu jej 
príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. 
Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy 
nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa 
nezmýliš.

sv. Bernard
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NESTRÁCAJTE

„Modlite sa srdcom, milé deti, a nestrácajte nádej, lebo 
Boh miluje svoje stvorenia. On vás chce spasiť, jedného za 
druhým, skrze moje príchody sem.“ 25.3.2003

„Apoštoli moji, modlite sa a konajte. Prinášajte svetlo a 
nestrácajte nádej. Som s vami.“ 2.5.2014

„Deti moje, apoštoli mojej lásky, nestrácajte nádej, 
nestrácajte silu. Vy to dokážete. Povzbudzujem a žehnám 
vás.“ 2.11.2015

„Vráťte sa k modlitbe, deti moje, postavte Boha na prvé 
miesto a nie človeka. Nestrácajte nádej, ktorú vám 
prinášam.“ 25.7.2016

„Milé deti, modlite sa a nestrácajte nádej. Vo vašich 
srdciach nech prebýva radosť a pokoj.“ 25.4.2018



Naše spoločné modlitbové stretnutie
sa uskutoční v sobotu 05.11.2022.

Tento mesiac sa modlime
za všetkých zúfalých,

ranených a sklamaných.

v mesiaci
Prvá sobota
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PRICHÁDZAŤ
 ALEBO NEPRICHÁDZAŤ

Osobne som sa naučil niečo veľmi dôležité. 
Uvedomil som si, že ako kňaz, a to často robia 
aj iní, som karhal tých, ktorí neprichádzajú 
na sv. omšu a povzbudzoval som druhých, aby 
ich zavolali a priviedli. Zdôrazňoval som to 
najmä rodičom, ak išlo o ich deti, ale neviem o 
koľko sa týmito výčitkami zvýšilo percento 
tých, ktorí prišli. Skôr sa prikláňam k záveru, 
že takéto pozvania nepriniesli veľa úžitku. 

Páter Slavko
Barbarič



Preto je v tejto chvíli pre mňa 

dôležitejšia otázka: Ako pracujem s 

tý mi,  ktor í  pr ichádzajú? Ako 

organizujem sv. omšu? Akú mám 

možnosť na osobnú prípravu, a 

potom aj na prípravu druhých? To 

sa mi zdá v tejto dobe podstatne 

dôležitejšie  ako napomínať a 

napádať tých, ktorí neprichádzajú, 

pretože jedno je určite isté: nikto sa 

nikdy a nikde nemôže zriecť túžby 

po pokoji, láske, spravodlivosti, 

milosrdenstve, odpustení. Keď sa 

naše stretnutia s Kristom, teda 

omšová obeta, stanú radostnými 

stretnutiami, stretnutiami plnými 

vzájomnej lásky a spoločnej lásky ku 

Kristovi, keď začneme žiť skutočnú 

vďačnosť  jedni  za  dr uhých a 

spoločnú vďačnosť Kristovi, potom 

sa začnú diať veci, ktoré chceme, aby 

sa diali. Keď sa tí, ktorí prichádzajú 

na sv. omše, budú vracať premenení, 

ľudia sa znovu vrátia na sv. omšu. 

Keď sa veriaci budú vracať naplnení 

rad o sťo u  a  keď  b u d ú  zd i e ľať 

vzájomnú radosť,  ľudia začnú 

prichádzať kvôli radosti, ktorú Boh 

dáva. Keď sa začne diať to, že tí, ktorí 

sa  v rát ia  zo sv.  omše hlboko 
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dotknutí tým, čo sa odohráva na sv. 

omši, pôjdu prosiť o odpustenie 

tých, ktorí im ublížili alebo ktorým 

oni ublížili, ľudia začnú prichádzať 

na sv. omšu. Preto tí, ktorí viac 

neprichádzajú na sv. omšu, sa 

nezriekli Boha ani toho, čo Pán Boh 

sľubuje a dáva, ale čiastočne alebo 

úplne sa zriekli spoločenstva s tými, 

ktorí akoby slávili a neslávia, akoby 

odpúšťali, ale neodpúšťajú, ktorí sa 

rozhodujú pre dobro a často sa hneď 

vracajú ku zlu, ktorí akoby hľadali 

Božie kráľovstvo, no zotrvávajú v 

kráľovstve nepokoja a neporiadku 

slúžiac skutkom tmy.

14 |   

Celý náš deň alebo celý týždeň by 

mal byť vždy vedomou prípravou na 

životné stretnutie s Kristom na 

omši, s Kristom, ktorý chce s nami 

spolupracovať a chce nás robiť 

spôsobilejšími ku spolupráci. Keď 

ho človek hľadá v hĺbke svojej duše, 

vtedy každý úspech i neúspech, 

každá radosť i smútok, každá chyba 

a hriech sa svojím spôsobom stanú 

prípravou na stretnutie s Kristom. 

V Medžugorí sa pred každou 

večernou sv. omšou odohráva 

s ku to č ná  p r í p rav a .  Mo d l í  s a 

ruženec, hymnus k Duchu Svätému 

a spievajú sa Loretánske litánie. 

Panna Mária žiada prípravu. V 

prípade Medžugoria je táto príprava 

organizovaná najjednoduchším 

spôsobom z viacerých dôvodov. 

Jedným je prítomnosť pútnikov z 

rôznych kútov sveta. Modlitba 

ČAS PRÍPRAVY



ruženca je prístupná pre všetkých aj 

vtedy, keď nerozumieme jazyk. 

Modlitba ruženca a krátke piesne sú 

príležitosťou, aby človek pomaly ale 

i s to  p re ko náv a l  k ažd o d e n n ú 

roztržitosť, skoncentroval sa a 

oddýchol si ,  aby hĺbkou duše 

pochopil a pripravil sa na stretnutie 

s Kristom. Ruženec je jednoducho 

priatelenie sa s Ježišom a Máriou 

rozjímajúc o ich správaní ako o 

príkladoch viery v radosti, v bolesti a 

v sláve. 
V Medžugorí táto príprava trvá 

jednu hodinu, ale ak si nemôžeme 

vyčleniť toľko času pred sv. omšou v 

kostole, neznamená to, že príprava 

musí chýbať. Či už šoférujem, idem 

pešo sám alebo v spoločnosti 

rodinných príslušníkov a priateľov, 

môžem sa modliť a uvedomovať si 

skutočnosť stretnutia s Kristom. 

Mali by sme preto opustiť všetky 

ostatné rozhovory a začať sa modliť. 
Jednotlivé úmysly a milosti, o 

ktoré môžeme prosiť, sú určite 

prejavom lásky k Ježišovi, prejavom 

v i e r y  v  j e h o  e u c h a r i s t i c k ú 

prítomnosť, prejavom lásky k jeho 

slovu a modlitbou za dar Ducha 

Svätého pre mňa osobne, pre 

druhých, ktorí prichádzajú na sv. 

omšu a pre kňaza, ktorý celebruje sv. 

omšu. Bolo by dobré modliť sa aj za 

vnútorné osv ietenie, aby sme 

rozpoznali prekážky a nechuť, ktoré 

bránia nášmu stretnutiu s Bohom. 

Tak isto je dobré modliť sa za 

uzdravenie rán, ktoré ostávajú v 

s r d c i  k v ô l i  n a š i m  o s o b n ý m 

hriechom, hriechom, ktoré spáchali 

druhí voči nám a hriechom, ktoré 

sme my spáchali voči iným. 
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Pán mi ukázal, že keď sa s ním rozprávam, vždy od neho niečo žiadam: 
daj mi to, urob toto, urob tamto. A na adorácii som pocítil, že treba byť v 
dialógu. Predstavil som si, že keby bol vedľa mňa človek, ktorý mi neustále 
hovorí: daj mi to, daj mi tamto, dlho by som s ním nevydržal.

ON JE VŽDY
 SO MNOU

Ja som tu pocítila silnú ochranu, silné potvrdenie, že Boh je stále so 
mnou, že ma posilňuje a to ma napĺňalo radosťou. A ešte sa ma dotkol 
jeden moment na prednáške, keď hovorili o modlitbe. Pochopila som, že 
som nepracovala na svojich slabostiach a že som bola lenivá. Pocítila som 
pocit hanby a bežala som na sv. spoveď.  Pochopila som, že už to v mojom 
živote nebude ako doteraz. 

Pocítila som tu hlboký pokoj. Pre mňa je to príklad toho, aká mám byť. 
Vezmem si tento pokoj so sebou. Budem sa snažiť nestratiť ho. Som 
vďačná za všetko.
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Vždy, keď som prichádzal do Medžugoria, nechával som všetko tu a 
odchádzal som slobodný od všetkého. Tento raz som tiež s niečím prišiel a 
nechávam to tu, ale teraz odchádzam ešte s niečím väčším, pretože mi Pán 
ukázal, že mám pracovať sám nad sebou, mám spolupracovať s Bohom, 
lebo on neurobí všetko za mňa.

V jeden večer som pocítila pokoj v srdci. Pre mňa je to veľký dar. 
Nepamätám si, kedy naposledy som pocítila taký pokoj a nemôžem si 
spomenúť, kedy naposledy som sa smiala. Sú to pre mňa zázraky. 
Ďakujem.

Mňa sa veľmi dotýkali prednášky. Zvlášť sa ma dotkla prednáška o 
Panne Márii a jej vnímavosti voči iným. V tej chvíli som pochopila, koľko 
ešte potrebujem rásť a páčilo sa mi, že si nemám vyberať, komu pomôžem, 
ale mám pomôcť všetkým. Tiež sa mi páčilo krásne  prepojenie s Božím 
slovom, že mám byť vnímavá na Božie Slovo.

Počula som svedectvo o púti do Medžugoria. Potom som uvidela celý 
svoj život, čo som sa učila, načo som pozerala. Chcela som sa podobať na 
toho, koho som si idealizovala v živote. A prichádzali mi myšlienky, že 
ľahostajnosť neplodí len samotu,  ale aj odmietnutie, s ktorým stále 
bojujem. Potom som počula slová, že keď sa cítim odmietnutá, snažím sa 
urobiť všetko preto, aby som sa tak necítila, snažím sa urobiť niečo 
mimoriadne. A keď to urobím, rastiem a cítim sa dobre. Cítila som sa byť 
výnimočnou a v duši som počula tieto slová: nemáš byť zlá alebo dobrá, 
alebo mimoriadna, máš  len jednoducho  byť s Ježišom. Dotkla sa ma 
kázeň o Panne Márii, o tom, ako ju napodobňovať a že ona nikdy 
nesklame. V Biblii je dôležitá, ale zároveň veľmi skrytá. Chcem sa učiť od 
Panny Márie odzrkadľovať Boha, nebyť nejakou veľkou, ale dovoliť, aby sa 
iní zohriali v Božom objatí, dovoliť to tým, ktorých posiela do mojich rúk, 
a do môjho srdca. Dostala som tu veľmi veľa lásky. Nemala som pocit, že 
som odmietnutá. Keď som vystupovala na horu Križevac, niesla som 
všetko, čo bolo v mojom srdci. Keď som vyšla, pocítila som obrovskú  
Božiu veľkosť a Božiu lásku. Pochopila som, že ma čaká a bezhranične 
miluje.

Účastníci seminára pôstu modlitby a mlčania z Lotyšska



Drahí	priatelia,

05.11.2022	začíname

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
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33-dňová príprava k zasväteniu 

 prostredníctvom Panny Márie



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.

SVETLO
MÁRIINO
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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.



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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