
NOVENA
of perpetual prayer and fasting

Let's answer the call

and join prayer and fasting

personally, in families,

in prayer communities

and in parishes!

for peace

Let's end the novena with dedication
to the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary

on the Solemnity of the Annunciation
on March 25, 2023.

Choose the appropriate hour of prayer,

during which the Rosary

will be prayed alternately

What will we pray and how to fast?

PRAYER FAST

Choose a day of fasting on bread and water

(if you cannot fast due to your health,

you can limit yourself to what you are most

attached to in food or in bad habits)

Join us!

16.03. – 24.03.2023

Долучитись на сайті  молитви та посту за мир

1) Перейти на сайт www.mir.com.hr

та обрати відповідну мову.

2) Обрати до чого хочете долучитися

МОЛИТВУ або ПІСТ.

3) В таблиці виберіть годину, коли саме

бажаєте долучитися до молитви.

4) Подібно, щоб обрати день для посту 

клацніть в таблиці та впишіть своє ім’я.

www.svitlomariji.com.ua

"Наверніться й одягніться

в покаянні одежі та глибоку

особисту молитву, і в смиренні

просіть у Всевишнього миру"

(25.02.2023)

                                                             

16 - 24 березня 2023

ДЕВ’Я ТНИЦЯ

 çà ìèð
ìîëèòâè òà ïîñòó

www.svitlomariji.com.ua

Долучаймось до безперервної молитви та посту  особисто, в родинах, на парафіях, в молитовних спільнотах! 

www.svitlomariji.com.ua

Д Е В ’Я Т Н И Ц Я
áåçïåðåðâíî¿ ìîëèòâè òà ïîñòó

"Навернiться й одягнiться
в покаяннi одежi та глибоку

особисту молитву, i в смиреннi
просiть у Всевишнього миру"

                                                             

www.svitlomariji.com.ua

Відповімо на заклик

та долучімось до молитви

та посту особисто, в родинах,

в молитовних спільнотах

та на парафіях!

ЗА  МИР

Завершимо дев'ятницю 

посвятою Непорочному Серцю Пресвятої Діви Марії

в Урочистість Благовіщення Господнього

25 березня 2023 р.

Оберіть відповідну годину молитви,

під час якої буде почергово 

молитися Розарій (Вервицю)

Що будемо молитися та як постити?

МОЛИТВА ПІСТ

Оберіть день посту на хлібі та воді

(якщо за станом здоров’я не можете постити,

тоді можете обмежитися в той день від чого

найбільш прив’язані в їжі чи в недобрих звичках)

(Послання Царицi миру, 25 лютого 2023 р.)

Приєднуйтеся до нас!

16 - 24 березня 2023

www.svitlomariji.com.ua

16 - 24 березня 2023

Д ЕВ’ЯТНИЦЯ

 çà ìèð
ìîëèòâè òà ïîñòó

"Наверніться й одягніться

в покаянні одежі та глибоку

особисту молитву, і в смиренні

просіть у Всевишнього миру"

(25.02.2023)

                                                             

16 - 24 березня 2023

ДЕВ’ЯТНИЦЯ

 çà ìèð
ìîëèòâè òà ïîñòó

І повірили 
ніневітяни 
Богові: оголосили 
піст і понадягали 
веретища, від 
найбільшого до 
найменшого.

16.03. – 24.03.2023

NOVÉNA

nepretržitej moitby a pôstu
ZA POKOJ

www.svetlomariino.sk

You can join to the Novena for Peace

on our website www.mir.com.hr 16.03. – 24.03.2023

www.thelightofmary.com

„Obráťte sa, oblečte sa
do kajúcich rúch

a hlbokej osobnej modlitby,
a v  pokore žiadajte

od Najvyššieho pokoj.“
(25.02.2023)

www.svitlomariji.com.ua

NOVÉNA
nepretržitej moitby a pôstu

„Obráťte sa, oblečte sa

do kajúcich rúch a hlbokej

osobnej modlitby,

a v  pokore žiadajte

od Najvyššieho pokoj.“

www.svetlomariino.sk

Odpovedajme na volanie osobne, v rodinách,

v modlitbových spoločenstvách, farnostiach

ZA POKOJ

Novénu ukončíme zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

na sviatok Zvestovania Pána 25.03.2023

Modliť sa ruženec

v určitú hodinu dňa,

ktorú si vyberiete

Čo sa budeme modliť a ako sa budeme postiť?

MODLIBA PÔST

Vybrať si deň pôstu o chlebe a vode
(Ak sa kvôli zdraviu nemôžete postiť,

zrieknite sa v ten deň niečoho, čo Vám je

najdrahšie alebo nejakého zlozvyku)

(Posolstvo Kráľovnej pokoja 25.02.2023)

Pridajte sa k nám!

16.03. – 24.03.2023

16 - 24 березня 2023

ДЕВ’ЯТНИЦЯ

 çà ìèð
ìîëèòâè òà ïîñòó

І повірили 
ніневітяни 
Богові: оголосили 
піст і понадягали 
веретища, від 
найбільшого до 
найменшого.

16.03. – 24.03.2023

NOVÉNA

nepretržitej moitby a pôstu
ZA POKOJ

www.svetlomariino.sk

Ako sa pripojiť k novéne

modlitby ruženca a pôstu za pokoj

Odpovedajme na volanie osobne, v rodinách, v modlitbových spoločenstvách, farnostiach!

NOVÉNA
nepretržitej moitby a pôstu

za pokoj

16.03. – 24.03.2023

www.svetlomariino.sk

„Obráťte sa, oblečte sa
do kajúcich rúch

a hlbokej osobnej modlitby,
a v  pokore žiadajte

od Najvyššieho pokoj.“

(Posolstvo Kráľovnej pokoja 25.02.2023)

1) Prejdite na link www.mir.com.hr

a vyberte si jazyk.

2) Vyberte si, či sa chcete pripojiť

k modlitbe alebo pôstu.

3) V tabuľke si vyberte hodinu, počas ktorej

sa chcete modliť a zapíšte svoje meno.

4) Ak ste si vybrali deň pôstu, podobne

kliknite na deň a zapíšte svoje meno.

www.svetlomariino.sk

„Obráťte sa, oblečte sa
do kajúcich rúch

a hlbokej osobnej modlitby,
a v  pokore žiadajte

od Najvyššieho pokoj.“
(25.02.2023)

1) Go to  and selectwww.mir.com.hr

the appropriate language
2) Select the PRAYER or FAST category

3) Select an hour in the table and enter

your name to join the prayer

4) Similarly, choose a day for fasting

      in the table and enter your name

www.thelightofmary.com

Let's answer the call

and join prayer

and fasting

personally,

in families,

in prayer communities

and in parishes!

NOVENA
of perpetual prayer

for peace
 and fasting

www.thelightofmary.com

www.thelightofmary.com

NOVENA
of perpetual prayer

for peace
 and fasting

Let's answer the call

and join prayer and fasting

personally, in families,

in prayer communities

and in parishes!

SK

UA

EN

НОВЕННА
íåïðåðûâíîé ìîëèòâû è ïîñòà 

«Обращайтесь и облачитесь
в одежды покаяния 
и личную глубокую молитву
и в смирении просите
у Всевышнего мир» 
                                                             

www.svetmariji.ru

Ответим на призыв

и присоединимся

к молитве и посту

лично, в семьях,

молитвенных общинах

и приходах! 

ЗА  МИР

Завершим новенну

посвящением Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии

в Торжество Благовещения Господня 25 марта 2023 г. 

Выберите подходящий час молитвы,

во время которого вы будете в свою очередь

читать молитву розарий. 

Как мы будем молиться и как поститься?

МОЛИТВА ПОСТ

Выберите день поста на хлебе и воде

(если по состоянию здоровья вы не можете поститься,

то в этот день можете ограничить себя в том,

к чему наиболее привязаны в пище, или в дурных привычках).

(Послание Богородицы, Царицы мира,
от 25 февраля 2023 года)

Присоединяйтесь к нам!

16 - 24 марта 2023

16.03. – 24.03.2023

16.03. – 24.03.2023

www.mir.com.hr 

DEVETNICA
trajne molitve i posta

„Obraćajte se i obucite
u pokorničke haljine
i duboku osobnu molitvu,
te u poniznosti tražite
od Svevišnjega mir.“

Odazovimo se pozivu

i pridružimo se molitvi i postu

osobno, u obiteljima,

u molitvenim zajednicama

i u župama!

ZA MIR

Završimo devetnicu
posvetom Bezgrešnom Srcu Blažene Djevice Marije

na svetkovinu Navještenja Gospodinova (Blagovijesti),
25. ožujka 2023.

Odaberite odgovarajući sat molitve,

tijekom kojeg će se naizmjenično moliti krunica

Što ćemo moliti i kako ćemo postiti?

MOLITVA POST

Odaberite dan posta o kruhu i vodi

(ako zbog zdravlja ne možete postiti,

možete postiti od onoga na što ste najviše

navezani ili od loših navika).

(Poruka Kraljice Mira, 25. veljače 2023)

Pridružite nam se!

16. - 24. ožujka 2023

Д Е В ’Я Т Н И ЦЯ
áåçïåðåðâíî¿ ìîëèòâè òà ïîñòó

"Навернiться й одягнiться
в покаяннi одежi та глибоку

особисту молитву, i в смиреннi
просiть у Всевишнього миру"

                                                             

www. .com.uasvitlomariji

Відповімо на заклик

та долучімось до молитви

та посту особисто, в родинах,

в молитовних спільнотах

та на парафіях!

ЗА  МИР

Завершимо дев'ятницю 
посвятою Непорочному Серцю Пресвятої Діви Марії

в Урочистість Благовіщення Господнього
25 березня 2023 р.

Оберіть відповідну годину молитви,

під час якої буде почергово 

молитися Розарій (Вервицю)

Що будемо молитися та як постити?

МОЛИТВА ПІСТ

Оберіть день посту на хлібі та воді

(якщо за станом здоров’я не можете постити,

тоді можете обмежитися в той день від чого

найбільш прив’язані в їжі чи в недобрих звичках)

(Послання Царицi миру, 25 лютого 2023 р.)

Приєднуйтеся до нас!

16 - 24 березня 2023

16.03. – 24.03.2023

www.thelightofmary.com

NOVENA
of perpetual prayer

for peace
 and fasting

Let's answer the call

and join prayer and fasting

personally, in families,

in prayer communities

and in parishes!

16.03. – 24.03.2023

„Obraćajte se i obucite
u pokorničke haljine

i duboku osobnu molitvu,
te u poniznosti tražite

od Svevišnjega mir.“
(25.02.2023)

DEVETNICA
trajne molitve i posta

ZA MIR

Informacije kako se pridružiti

 Devetnici molitve i posta za mir
1) Idite na stranicu www.mir.com.hr

i odaberite odgovarajući jezik

2) Odaberite čemu se želite pridružiti:

MOLITVA ili POST

3) Odaberite sat u tablici i unesite svoje ime

kako biste se pridružili molitvi

4) Isto tako, odaberite dan posta

u tablici i unesite svoje ime

www.mir.com.hr 

HR

НОВЕННА
íåïðåðûâíîé ìîëèòâû

ЗА  МИР
 è ïîñòà 

«Обращайтесь и облачитесь
в одежды покаяния 

и личную глубокую молитву
и в смирении просите

у Всевышнего мир» 
(25.02.2023)

                                                             

www.svetmariji.ru

www.svetmariji.ru

Ответим на призыв

и присоединимся

к молитве и посту

лично, в семьях,

молитвенных общинах

и приходах! 

НОВЕННА
íåïðåðûâíîé ìîëèòâû

ЗА  МИР
 è ïîñòà 

1) Перейти на сайт www.mir.com.hr

и выбрать подходящий язык 
2) Выбрать категорию МОЛИТВА или ПОСТ

3) В таблице выберите время и впишите

свое имя, чтобы присоединиться к молитве 

4) Выберите в таблице день для поста

и впишите свое имя

Как присоединиться к Новенне

непрерывной молитвы  и поста за мир

на нашем сайте www.mir.com.hr

RU
Pod morálnou záštitou a s požehnaním

otca arcibiskupa Bernarda Bobera



Якщо бажаєте організувати безперервний піст та молитву в себе на парафії,

то з ініціативи вашого священника (або його благословення) можете організувати

графіки в онлайн формі чи видрукувавши готові графіки до заповнення,

перейшовши за посиланням та керуючись інструкціями наведеними нижче:

Пропонуємо два варіанти 

як долучитись до дев’ятниці за мир

від 16 до 24 березня 2023 року

Можете перейти на нашу сторінку  та вибрати  відповідний день постуwww.mir.com.hr

чи відповідну годину молитви  за мир, вписавши себе в таблиці-розкладі.

 

1) Перейти на сайт www.mir.com.hr

та обрати відповідну мову.

2) Обрати до чого хочете долучитися

МОЛИТВУ або ПІСТ.

3) В таблиці виберіть годину, коли саме

бажаєте долучитися до молитви.

4) Подібно, щоб обрати день для посту 

клацніть в таблиці та впишіть своє ім’я.

2. Долучитись особисто на сайті молитви та посту за мир

1. Долучитись в себе на парафії  або в молитовній спільноті

https://docs.google.com/document/d/16tDiDGR4RvdKgLygAGayYKVEISVkdiSMVhtLIuGlxXI/edit

Також можете перейти

відсканувавши

цей QR-код:

Vo svojej farnosti môžete organizovať nepretržitý pôst a modlitbu z iniciatívy

svojho kňaza alebo s jeho požehnaním. Môžete organizovať rozpis hodín v online

forme alebo si vytlačiť už pripravený rozpis na vyplnenie. Ďalšie informácie nájdete

v odkaze:  https://docs.google.com/document/d/1io9wUHkhRkpwDghQciyi1hragv4JfKMj0KMHeIOT624/edit

Ponúkame dve možnosti,

ako sa pripojiť k novéne za pokoj

od 16. do 24. marca 2023

Kliknite na našu stránku  a vyberte si deň pôstu alebo vyhovujúcu hodinuwww.mir.com.hr

na modlitbu ruženca za pokoj a zapíšte do tabuľky svoje meno. 

1) Prejdite na link www.mir.com.hr

a vyberte si jazyk.

2. Pripojiť sa jednotlivo na stránke modlitby a pôstu za pokoj

1. Zapojte sa vo farnosti alebo v modlitbovej skupine

Alebo

pomocou

QR kódu:

2) Vyberte si, či sa chcete pripojiť

k modlitbe alebo pôstu.

3) V tabuľke si vyberte hodinu, počas ktorej

sa chcete modliť a zapíšte svoje meno.

4) Ak ste si vybrali deň pôstu, podobne

kliknite na deň a zapíšte svoje meno.

Ako želite organizirati neprekidni post i molitvu u svojoj župi, tada na inicijativu

svog svećenika (ili uz njegov blagoslov) možete organizirati rasporede online ili

ispisom već pripremljenih rasporeda koje treba ispuniti, a više detalja možete

pronaći na našoj stranici www.svitlomariji.com.ua ili skeniranjem QR koda:

Nudimo dvije mogućnosti za pridruživanje

Devetnici za mir od 16. do 24. ožujka 2023.:

Možete otići na našu stranicu  i odabrati odgovarajući dan posta iliwww.mir.com.hr

odgovarajući molitveni sat za mir upisom svog imena u tablice rasporeda.

1) Idite na stranicu www.mir.com.hr

i odaberite odgovarajući jezik

2. Osobno se pridružite devetnici na stranici Molitve i posta za mir

1. Pridružite se svojoj župi ili molitvenoj zajednici

Prijeđite na Upute

za organiziranje

devetnice

skeniranjem

ovog QR koda:

Idite na tablicu

i grafikone

skeniranjem

ovog QR koda:

2) Odaberite čemu se želite pridružiti:

MOLITVA ili POST

3) Odaberite sat u tablici i unesite svoje ime

kako biste se pridružili molitvi

4) Isto tako, odaberite dan posta

u tablici i unesite svoje ime

If you want to organize continuous fasting and prayer in your parish, then

at the initiative of your priest (or his blessing), you can organize schedules online

or by printing ready-made schedules to be filled in, more details on our page

www.svitlomariji.com.ua or by scanning QR- code:

We offer two options

for joining the Novena for Peace

from March 16 to 24, 2023:

You can go to our page  and select the appropriate day of fastingwww.mir.com.hr

or the appropriate hour of prayer for peace by entering your name in the schedule tables.

1) Go to  and selectwww.mir.com.hr

the appropriate language

2. Join personally on the website of prayer and fasting for peace

1. Join your parish or prayer community

Go to the

instructions

of organizing

the novena

 scanning

this QR code:

2) Select the PRAYER or FAST category

3) Select an hour in the table and enter

your name to join the prayer

4) Similarly, choose a day for fasting

      in the table and enter your name

Go to the table

and graphs

by scanning

this QR code:

Якщо бажаєте організувати безперервний піст та молитву в себе на парафії,

то з ініціативи вашого священника (або його благословення) можете організувати

графіки в онлайн формі чи видрукувавши готові графіки до заповнення, 

детальніше на нашій сторінці   або відсканувавши QR-код:www.svitlomariji.com.ua

Пропонуємо два варіанти 

як долучитись до дев’ятниці за мир

від 16 до 24 березня 2023 року

Можете перейти на нашу сторінку  та вибрати  відповідний день постуwww.mir.com.hr

чи відповідну годину молитви  за мир, вписавши себе в таблиці-розкладі.

 

1) Перейти на сайт www.mir.com.hr

та обрати відповідну мову

2. Долучитись особисто на сайті молитви та посту за мир

1. Долучитись в себе на парафії  або в молитовній спільноті

Перейти

до інструкції

організації

відсканувавши

цей QR-код:

Перейти

до таблиць

та графіків

відсканувавши

цей QR-код:

2) Обрати категорію МОЛИТВА або ПІСТ

3) В таблиці виберіть годину та впишіть

своє ім’я, щоб долучитися до молитви

4) Подібно оберіть в таблиці день

для посту та впишіть своє ім’я

Если вы желаете организовать непрерывный пост и молитву в своем в приходе,

то по инициативе вашего священника (или по его благословению) вы можете

составить график в онлайн-форме, или распечатав готовые таблицы

для заполнения (подробнее: ), или отсканировав QR-код: www.svetmariji.ru

Предлагаем два варианта,

как присоединиться к новенне за мир

с 16 по 24 марта 2023 г.:

Вы можете перейти на нашу страницу   и выбратьwww.mir.com.hr

определенный день поста  или определенный час молитвы за мир,

вписав себя в таблице-расписании

1) Перейти на сайт www.mir.com.hr

и выбрать подходящий язык 

2. Присоединиться лично на сайте молитвы и поста за мир

1. Молиться вместе со своим приходом или молитвенной группой 

Перейти

к инструкции,

как организовать

новенну,

отсканировав

этот QR-код:

Перейти

к таблицам

и графикам,

отсканировав

этот QR-код: 

2) Выбрать категорию МОЛИТВА или ПОСТ

3) В таблице выберите время и впишите

свое имя, чтобы присоединиться к молитве 

4) Выберите в таблице день для поста

и впишите свое имя

https://docs.google.com/document/d/16tDiDGR4RvdKgLygAGayYKVEISVkdiSMVhtLIuGlxXI/edit
https://docs.google.com/document/d/16tDiDGR4RvdKgLygAGayYKVEISVkdiSMVhtLIuGlxXI/edit
https://docs.google.com/document/d/16tDiDGR4RvdKgLygAGayYKVEISVkdiSMVhtLIuGlxXI/edit
https://docs.google.com/document/d/16tDiDGR4RvdKgLygAGayYKVEISVkdiSMVhtLIuGlxXI/edit
https://docs.google.com/document/d/16tDiDGR4RvdKgLygAGayYKVEISVkdiSMVhtLIuGlxXI/edit
https://docs.google.com/document/d/16tDiDGR4RvdKgLygAGayYKVEISVkdiSMVhtLIuGlxXI/edit
https://docs.google.com/document/d/16tDiDGR4RvdKgLygAGayYKVEISVkdiSMVhtLIuGlxXI/edit
https://docs.google.com/document/d/16tDiDGR4RvdKgLygAGayYKVEISVkdiSMVhtLIuGlxXI/edit
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