
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kráľovná posvätného ruženca 
 

 

 

 

Musíme milovať ruţenec, 

aby sme si ťa ctili, Mária, 

aby sme skutočne preţívali 

svoje náboţenské cítenie „v duchu a v pravde“, 

aby sme svoj ţivot stvárňovali 

podľa tvojho ľudského a vznešeného príkladu, 

Mária, 

aby sme si od teba vyprosili nebaskú pomoc 

v našich kaţdodenných i osobitných potrebách, 

ako aj vo veľkých potrebách historickej drámy, 

na ktorej sme účastní. 

 

Prosíme ťa, Mária, 

Vypros nám od Pána toľko ţiadaný pokoj. 

Za pokoj sa modlíme v sladkom a naliehavom rytme 

Mariánskeho ruţenca na perách i v srdci. 

 

Pavol VI - Mariánske modlitby 

 
1. októbra 1972 

 

 

 

 



Drahý brat, sestra, dostáva sa ti do rúk prvé číslo občasníka, ktorý 

má jediný cieľ, povzbudiť všetkých, ktorí zobrali k srdcu veľmi vážne 

výzvu Panny Márie z Fatimy a zasvätili sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu. 

Fatima v týchto rokoch nabrala konkrétnu podobu práve v MKH, ktoré má 

aj svoju laickú vetvu. Našim jediným cieľom a úlohou je povzbudzovať 

duše, aby  zasvätili seba, svoje rodiny, svojich blízkych Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie. 

 

......“Vyvolila som si ťa a pripravila pre víťazstvo 

svojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a toto sú 

roky, keď svoj plán uskutočním. Sami boží anjeli 

budú žasnúť, svätí v nebi sa budú radovať, veľkú 

radosť a útechu budú mať všetci dobrí na zemi. 

Milosrdenstvo a spásu dosiahne veľký počet mojich 

zblúdilých detí. Aby ste zvíťazili v blížiacom sa boji, 

chcem vám dať jednu zbraň: modlitbu. Na všetko 

ostatné zabudnite a zvyknite si používať len túto 

zbraň. Rozhodná doba je tu a niet času na nejaké 

márne a zbytočné veci. Niet času na neužitočné 

diskusie, niet už času na reči a plánovanie. Toto je 

čas modlitby. Potrebujem Vás a vašu modlitbu, aby 

som uskutočnila veľký plán triumfu môjho 

Nepoškvrneného Srdca“....../PMK 19.12.1973/ 

 

Už viac ako dva roky pôsobí v Košiciach Inštitút Nepoškvrneného 

Srdca Panny Márie a počas tohto roku sme s Božou pomocou a pod 

ochranou Panny Márie urobili mnoho duchovných cvičení a obnov vo 

farnostiach, a tak sme sa snažili  napĺňať toto posolstvo. Pri našich 

stretnutiach sa ukázalo, žeby sme mohli aspoň raz za čas vydať nejaký 

informačník, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o tejto našej činnosti. 

A tak je tu prvé číslo. Chceme, aby ho dostali všetci, ktorí sa nejakým 

spôsobom zapojili do nášho apoštolátu. Posielame ho dekanátným 

responzabile MKH, ďalej tým, ktorí organizujú modlitbový zápas a 

modlitby za kňazov a ktorých adresy máme poznačené. Dajte tento 

informačík prečítať všetkým, ktorých máte vo svojich spoločenstvách, aby 

si všetci uvedomili, že práve ich modlitby sú dôležité pre víťazstvo 

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 

          Marta Uchalová 



Modlitbový zápas 

 
„Milovaní synovia, vstúpili ste do večeradla môjho Nepoškvrneného Srdca, aby ste sa dali 

mnou vychovávať na veľkú úlohu, ktorú vám Pán zveril. Tento deň prežite v nepretržitej 

modlitbe, upriamenej na Otca a Syna, aby vám mohli zoslať dary Ducha Svätého. Preto 

pozývam dnes celú Cirkev zhromaždiť sa vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca k 

trvalej modlitbe v mojej prítomnosti a pod mojím vedením. 

Preto vás žiadam často sa schádzať vo večeradlách, aby ste mi tak darovali veľkú silu 

modlitby, ktorou môžem zasahovať u svojho Syna, aby vám urýchlene vyžiadal od Otca 

dar nových a druhých Turíc pre Cirkev a pre celé ľudstvo.“  (pmk 26.mája 1985) 

 

Modlitbový zápas je  pokračovaním nepretržitej reťaze modlitieb k r. 2000. 

Modlíme sa na nasledujúce úmysly: 

-víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a nové Turíce 

-duchovná obnova Slovenska 

-osobné úmysly zúčastnených veriacich 

Pokyny: 

1.Zapojiť sa môže každý, kto si dá predsavzatie modliť jednu hodinu týždenne alebo 

mesačne. Môže to byť ruženec, adorácia alebo iná modlitba.  

2. Predsavzatie neviaže pod hriechom. 

3. Spoločne pošlite zoznam k nám, s uvedením adresy kontaktnej osoby, u ostatných 

stačí meno a čas modlitby. 

4. Kedykoľvek možno zrušiť svoj záväzok, len to oznámte kontaktnej osobe. 

 

Prehľad o modlitbovom zápase 

 

uvádzame počet zapojených do modl.zápasu: 

 

Podľa diecéz: 

 

Bratislava-Trnava 608 

Nitra   591 

Banská Bystrica  157 

Spiš   162 

Košice   2417 

Rožňava   190 

–––––––––––––––––––––––––––- 

Spolu   4125 

 

 

Podľa modlitby 

 

denne   129 

týždenne  1152 

mesačne   2468 

inak   376 

––––––––––––––––––––––––––––- 

spolu   4125 

 

 

 

 

 

 

 



Modlitby za kňazov 
 
„Vás som si vyvolila pre víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete. Ale toto 

víťazstvo začne záchranou mnohých mojich úbohých synov-kňazov, ktorí zblúdili. Utvorte 

nepretržitý reťazec modlitby a lásky, aby ste prosili o ich záchranu, aby sa moje 

Nepoškvrnené Srdce stalo predovšetkým pre nich najbezpečnejším útočišťom.“ (pmk 

9.7.1975) 

 
Koľkokrát počúvame kritické slová na adresu kňazov, niekedy prehnané alebo vymyslené, 

ale bohužiaľ niekedy aj pravdivé. Nám neprislúcha ich súdiť. Panna Mária nás vyzýva 

modliť sa za kňazov, aby boli kňazmi podľa Ježišovho Srdca a dokázali odolávať útokom 

zlého ducha. 

Stačí dať si predsavzatie obetovať jeden deň v týždni (všetky modlitby a utrpenia) za 

konkrétneho kňaza (nie je nutné modliť sa nejakú modlitbu naviac). Ak sa nájde sedem 

ľudí, ktorí si rozdelia dni v týždni, potom modlitba za kňaza pokračuje stále. 

Ďalšie pokyny: 

1.Evidujeme jednu kontaktnú adresu na sedem veriacich a meno kňaza, za ktorého sa 

modlia. 

2.Predsavzatie neviaže pod hriechom, kedykoľvek možno ukončiť záväzok, len prosíme 

nahlásiť to kontaktnej osobe, aby sa mohla zabezpečiť náhrada. 

3. Nemusí  sa o tom hovoriť tomu, za koho sa modlíme 

 

 
                   Prehľad o modlitbách: 

 

 uvádzame počet sedemčlenných spoločenstiev: 

 

Podľa diecéz: 

 

Bratislava-Trnava  118 

Nitra    71 

Banská Bystrica   45 

Spiš    47 

Košice    232 

Rožňava    51 

–––––––––––––––––––––––––––- 

 

Spolu:    865 spoločenstiev 

 

 

 

 



Príhovor P. Humberta, OP 
 
Nedávno som čítal článok od sv. Maximiliána Kolbe. Bol to článok 

z roku 1932, ale prekvapilo ma, aký je aktuálny. Trošku som ho 

upravil a môže sa vytlačiť aj teraz. Pre nás je to znamením, že 

ideme po správnej ceste. 

Áno, my pokračujeme v diele, ktoré začala Panna Mária vo Fatime, 

ktoré šíril sv. Maximilián Kolbe a iní svätci. Je to rovnaký zápas 

proti zlu a za víťazstvo dobra.  

Ale oproti sv. Maximiliánovi máme obrovskú výhodu: 

Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie je predsa len o 

niekoľko rokov bližšie! 

P. Humbert Virdzek, OP 

 
Vyhlásme vojnu zlu 

 

Keď sa pozrieme navôkol a vidíme všade toľko zla, chceli by sme úprimne, 

najmä ako členovia Mariánskeho hnutia, napraviť toto zlo, priviesť ľudí k Najsvätejšiemu 

Srdcu Ježišovmu skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, a tak našich bratov a sestry vo 

večnosti, ale aj tu na zemi, urobiť šťastnými. Nuž teda vyhlásme vojnu zlu - neúprosnú, 

stálu, víťaznú. 

Ale v čom táto vojna spočíva? Kde sa nachádza jej najdôležitejší, prvoradý nerv? 

Kde je treba predovšetkým zasiahnuť? 

Neraz sa nám zdá, že Pán Boh "málo energicky" vládne nad týmto svetom. Veď by mohol 

jedným príkazom svojej všemocnej vôle zničiť a premeniť na prach bezbožníkov, 

šíriteľov drog, nemravných otravovateľov mládeže a im podobných. Takto rozmýšľa naša 

obmedzená myseľ, veľmi zúžená, zatiaľ čo Odveká Múdrosť rozmýšľa inak. 

Prenasledovanie očisťuje duše ako oheň očisťuje zlato, ruky katov vytvárajú zástupy 

mučeníkov a prenasledovatelia okusujú neraz nakoniec milosť obrátenia. Nepreskúmané a 

vždy najmúdrejšie sú cesty Božie. 

To ale neznamená, že máme so založenými rukami dovoliť nepriateľom 

ľudských duší slobodne vyčíňať. Ale... 

Ale... nechcime opravovať Nekonečnú Múdrosť, viesť Ducha Svätého, len sa Ním 

nechajme viesť. 

Predstavme si, že sme štetcom v rukách nekonečne dokonalého maliara. Čo má 

robiť štetec, aby bol obraz čo najkrajší? Má sa čo najdokonalejšie nechať viesť. Takýto 

štetec v rukách pozemského, omylného a svojimi ľudskými slabosťami ohraničeného 

maliara by mohol mať výhrady voči dielu, ktoré prostredníctvom neho autor vytvorí, no 

keď sa staneme štetcom v rukách Odvekej Múdrosti Božej, bude výsledok dokonalý, ak sa 

necháme úplne viesť. 
Modlitbou zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sme sa Jej 

bezvýhradne odovzdali. Ona je nepochybne najdokonalejším nástrojom v rukách Božích; 

my zas máme byť nástrojmi v Jej nepoškvrnených rukách. 

 



 

Kedy teda najrýchlejšie a najlepšie premôžeme zlo po celom svete? Keď sa Jej 

dáme úplne viesť. A to je najdôležitejšia a jediná vec. 

Povedal som -jediná. Naozaj, o nič iné sa každý z nás nemá snažiť, iba o zosúladenie, 

prispôsobenie, akoby úplne "zliatie" svojej vôle s Jej vôľou, tak ako Jej vôľa je úplne 

zjednotená s Vôľou Božou, Jej srdce so Srdcom Jej Syna Ježiša. 

Je to teda jediná vec. Čokoľvek spravíme, hoci by to bol skutok viac než 

hrdinský, otriasajúci základmi všetkého zla na zemi, bude mať len vtedy akúsi hodnotu, 

ak sa v ňom bude naša vôľa zhodovať s Jej vôľou a skrze ňu s Vôľou Božou. Teda jedine 

- spojenie našej vôle s Jej vôľou má akúsi hodnotu - celú hodnotu. To je podstata lásky 

(nie city, hoci aj tie sú pekné), ktorá nás má skrze Nepoškvrnenú zmeniť v Bohu, ktorá ma 

spáliť nás a cez nás podpáliť svet a zničiť v ňom, spáliť všetko zlo. To je ten oheň, o 

ktorom hovoril Spasiteľ: "Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už 

vzplanul!" (Lk 12, 49) 

Ak sami vzbĺkneme týmto Božím ohňom lásky (znovu opakujem, nejde tu o city, 

ale o vôľu, hoci aj uprostred nechute a odporu), spálime celý svet. 

No sami musíme vzbĺknuť, sami nesmieme ochladnúť, ale čoraz jasnejšie horieť; musíme 

sa roztopiť, stať sa jedno s Bohom skrze Nepoškvrnenú. 

Celú našu pozornosť musíme teda sústrediť iba na to, aby sme sa užšie zjednotili, 

zliali s rukou našej Učiteľky, našej Veliteľky, aby Ona mohla nami disponovať podľa 

svojej vôle. 

A to je posledná podmienka zasvätenia "Úplne sa odovzdať Nepoškvrnenému 

Srdcu Panny Márie ako nástroj v Jej Nepoškvrnených rukách". 

Vtedy a len vtedy pre Nepoškvrnenú získame a cez ňu ohňom lásky k Najsvätejšiemu 

Srdcu Ježišovmu zapálime celý svet a každú dušu zvlášť. 

 

Slovensko, r.2005 

 

Duchovné cvičenia 
 

 

 

...Zasvätením sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu ste splnili len prvú vec, i keď 

veľmi dôležitú. Druhá vec, ktorú musíte urobiť po svojom zasvätení sa môjmu 

Nepoškvrnenému Srdcu, je ponechať sa mnou vychovávať spôsobom, ktorý je 

u každého iný. Nevšímajte si ako vás vychovávam, nepýtajte sa, kam vás vediem, 

nesnažte sa poznať najskôr cestu, ktorú som vám naznačila. Vašou úlohou je 

podporovať moje pôsobenie svojou ochotou. 

Váš život bude mnou pretvorený, zatiaľ vás vediem láskyplne a pevne k svätosti. 

Len vtedy, keď podporujete moje pôsobenie, môžete sa po úkone svojho zasvätenia sa 

mne uchrániť nebezpečenstva, eby ste sa zastavili alebo poľavili v horlivosti.....(PMK 

25.7.1977) 

 

 



 

 

Aby sme mohli podporiť pôsobenie Panny Márie v našich životoch, aby sme mali 

silu pokračovať horlivo na ceste svätosti, Panna Mária nás pozýva aj do trvalého 

večeradla, kde zotrvávame na modlitbách viac dní. V našom inštitúte organizujem 

duchovné cvičenia v jednotlivých dekanátoch, ktoré sú konané formou trvalého večeradla.  

Keďže často nemáte možnosť dozvedieť sa o týchto duchovných cvičeniach,  

uverejňujeme týmto jednotlivé termíny a zodpovedné osoby, ktoré po organizačnej 

stránke nám pomáhajú pripraviť  v jednotlivých častiach Slovenska  tieto duchovné 

cvičenia a u ktorých sa môžete v prípade záujmu informovať resp. aj prihlásiť. 

 
 

 

 

V dňoch 13.1. – 16.1.2005 budú DC pre modlitebné skupiny Košíc 

v Herľanoch.   

 

V dňoch 24.1.-27.1.2005 budú DC pre dekanát Prešov a Solivar. Prihlášky 

prijíma a informácie podá p. Anna Andrejčáková, Janovík 102 č.t. 051-7931185 

alebo Elena Dţamová, Volgogradská 32 Prešov č.t. 051-7740975 

 

V dňoch 27.1.-30.1.2005 budú DC pre dekanát Košice I a Košice II.  

Prihlášky prijíma a informácie podá p. Verebová Margita, Ţdaňa 121 č.t. 0908-

952275 alebo p. Dorota Kolibárová, Chmelníky 10. Myslava č.t. 055-6853472 alebo sa 

môţete prihlásiť priamo u nás v Inštitúte, č.t. 055-6334924 

 

V dňoch 4.-6.2.2005 budú DC pre dekanát Michalovce. Prihlášky prijíma p. 

Anna Ivanišová, J. Švermu ll, 071 01 Michalovce, č. t. 0902-201849 

 

V dňoch 10.2.-13.2.2005 budú DC pre dekanát Bardejov. Prihlášky prijíma 

a informácie podá p. Anna Nováková, Bezručová 26, Bardejov č.t. 054-4727160 

 

V dňoch 17. – 20. 2. budú DC pre dekanát Vranov nad Topľou. Prihlášky 

prijíma p. Magdaléna Balberčáková, Lúčna 818/25, 093 02 Vranov nad Topľou, č.t. 

057-4423969 

 

V dňoch 10.-13.3.2005 budú DC pre dekanát Toryšský. Prihlášky prijíma 

a informácie podá p. Beata Meková, Dačov 153, č.t. 051-4574913 

 

V dňoch 7.-10.4.2005 budú DC pre dekanát Stará Ľubovňa a Poprad. 

Prihlášky prijíma a informácie podá p. Anna Leščinská, Vyšné Ruţbachy 149, č.t. 

052-4398214 – večer. 

 

 

 

 



V dňoch 26.-29.5. budú DC pre dekanáty Bratislava, Pezinok, Malacky, 

Senec. Prihlášky prijíma p. Justína Johanová,  Humenské nám. 7, 851 07 Bratislava, 

č.t. 02-63821129, 0903 575994 alebo p. Jozefína Machalová, Za Hradbami 15, 902 01 

Pezinok, č.t. 033-6431070 

 

V dňoch 7.-10.7. budú DC pre dekanát Humenné. Prihlášky prijíma p. 

Mária Pavlíková, Nemocničná 19, 066 01  Humenné, č.t. 057-7783375 

V dňoch 21.-24.7. budú DC pre Roţňvaskú diecéhu a dekanát Zvolen. 

Prihlášky prijíma p. Elena Gubániová, Špitálska 19, 984 01 Lučenec č.t. 0908-426868 

alebo Olga Ţiaková, ul. Bellu IV/15, 960 01 Zvolen, č.t. 045-5330948 

V dňoch 28. 7. – 31.7.2005 budú DC pre dekanát Ţilina, Rajec, Kys.Nové 

Mesto, Čadca, Bytča. Informácie podá a prihlášky pán Štefanec Ladislav, Pod 

Hradiskom č. 7, 010 04 Ţilina, č.t. 041-7234036, 0904-274528 

 

V dňoch 10.-14.8. budú DC pre Bratislavu. Prihlášky prijíma p. Justína 

Johanová, č.t. 02-63821129, 0903-575 994 

V dňoch 17.8.-21.8. budú DC pre dekanátnych responzabile v Trenčíne. 

Prihlášky prijíma INSPM, č.t. 055-6334924, 0905-412040, 

 

V dňoch 15.9-18.9. budú DC pre dekanát Ruţomberok – Liptovský Mikuláš, 

Dolný Kubín. Prihlášky prijíma p.  Ţofia Králová, Sadová 22, 034 05 Ruţomberok, 

č.t. 044-4332714 

 

V dňoch 20.10.-23.10. budú DC pre dekanát  Michalovce-Sobrance. 

Prihlášky prijíma p.  Marta Jovorská, P. Horova 6, 07301 Sobrance, č.t. 056-6522387 

 

V dňoch 27.10.-30.10. budú DC pre dekanát Poprad. Prihlášky prijíma p.  

Emília Králiková, Šrobárová 2678/33, 058 01 Poprad, č.t. 0908 634 701 alebo  Mária 

Jannová, Rastislavova 3486/18, Poprad, č.t. 052-7733487, 0902-406464 

 

V dňoch 10.11.-13.11. budú DC pre dekanát Sereď, Trnava, Galanta, 

Topolčany. Prihlášky prijíma  p. Helena Hudáková, Vinohrady nad Váhom 621, č.t. 

031-7899362 

 

V dňoch 17.-20.11. budú DC pre Bansko-Bystrickú diecézu. Prihlášky 

prijíma Gabriel Rybár,  Malá Okruţná 962/56, 958 01 Partizánske, č.t. 038-7499426 

 

V dňoch 24.11.-27.11. budú DC pre dekanát Bratislava, Pezinok, Malacky, 

Senec. Prihlášky prijíma p. Johanová Bratislava, č.t. 0903-575994 alebo p. 

Machalová Pezinok, č.t. 033-6431070 

 

V dňoch 8.-11.12. budú DC pre Košice a okolie. Prihlášky prijíma INSPM 

č.t. 055-6334924, 0905-412040 

V dňoch 28.12. – 2.1.2006 budú Silvestrovské DC v Herľanoch pri Košiciach. 

Pozývame na nich všetkých, ktorí chcú preţiť prechod do nového roka v tichu, 

sústredení a modlitbe. Prihlášky prijíma INSPM, 055-6334924, 0905-412040 



 

Okrem duchovných cvičení pripravujeme ešte tieto modlitbové akcie: 

    
V dňoch od 5.-15.5.2005 pripravujeme turíčnu novénu v Gaboltove v dekanáte 

Bardejov. Kaţdý deň od 17.00 hod. do 20.00 hod. bude spoločný modlitbový program 

vrátane sv. omše.  Tohto spoločného programu sa budú zúčastňovať modlitbové 

skupiny týchto dekanátov.: 5.5. dekanát Humenné, 6.5. dekanát Lipany, 7.5. dekanát 

Sabinov, 8.5. dekanát Bardejov, 9.5. dekanát Košice I., 10.5. dekanát Košice II., 11.5. 

dekanát Vranov, 12.5. dekanát Prešov,  13. 5.  dekanát Solivar, 14.5. dekanát 

Michalovce - Sobrance, 15.5.  na sviatok Turíc pozývame všetkých na záverečný 

program. Uvedené dekanáty zabezpečia sluţbu na adoráciu  v čase od 20.00 hod. do 

17.00 hod. nasledujúceho dňa, nakoľko Sviatosť Oltárna bude vystavená v tomto 

termíne k neustálej poklone. Všetkých Vás srdečné pozývame na toto trvalé 

večeradlo, aby sme spoločne vyprosovali nové Turíce pre svet. 

 

Duchovné obnovy formou večeradla vo farnostiach podľa poţiadaviek. 

V mesiaci októbri budeme mať duchovné obnovy na Ukrajine. 

 

Celoslovenské večeradlo jarné bude v dňoch 23.-25.4.2005 v Zlatých 

Moravciach . Bliţšie informácie budú uverejnené v Máriinej dobe č.1/2005 

 

 

   Púte do Medjugorja 
 

 
Tak ako po minulé roky aj v roku 2005 budeme organizovať z nášho 

Inštitútu púte do Medjugorja a to buď hromadne pre farnosti, podľa poţiadaviek 

farnosti, ale aj pre jednotlivcov a to v týchto termínoch: 

 

25. 5. 2005 – 1. 6. 2005 /5 nocí ubytovanie/ 

  6.  6. 2005 – 13. 6. 2005 /5 nocí ubytovanie/ 

27. 6. 2005 – 4. 7. 2005 / 5 nocí ubytovanie/ 

11. 7. 2005 – 18. 7. 2005 / 5 nocí ubytovanie/ 

30. 7. 2005 – 7. 8. 2005 / 6 nocí ubytovanie/ festival mladých 

24. 8. 2005 – 31. 8. 2005 / 5 nocí ubytovanie/ 
 

Cena za dopravu  2 200,-  Sk, ubytovanie 6 EURA na noc. Prihlášky prijíma INSPM 

telefonický  na č.t. 055-6334924 alebo osobne v Košiciach na Jesenského 26 

v otváracích hodinách.  
 

 

 
 



 

I n é 
 
Náš Inštitút pôsobí v Košiciach na Jesenského 26. Keďţe fungujeme iba 

z dobrovoľnými pracovníkmi a časté duchovné aktivity vyţadujú našu činnosť mimo 

Košíc, pre Vašu osobnú návštevu resp. telefonické vybavovanie záleţitosti, 

týkajúcich sa nášho apoštolátu, kontaktujte sa s nami v tomto čase: 

 

 

Pondelok:  9.00 hod. do 12.30 hod. 

Utorok:    13.30 hod. do 17.00 hod. 

Streda:       9.00 hod. do 12.30 hod. 

Štvrtok:    13.30 hod. do 17.00 hod. 

Piatok:       9.00 hod. do 12.30 hod. 

 

 
Ak chcete podporiť náš apoštolát, môţete tak urobiť a platbu poukázať na 

náš účet 2622770295/1100. Tým, ktorí by sa rozhodli poukázať pri ročnom zúčtovaní 

dane 2% dane pre tento apoštolát na vaše poţiadanie zašleme Vám tlačivo resp. 

uvádzame naše IČO 31256589, ktoré je potrebné uviesť v tlačive Vyhlásenie, pre 

daňový úrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

......Slnečným zázrakom som vám chcela ukázať, že moje víťazstvo bude 

spočívať v tom: Privádzať ľudí ochotných poslúchať vôľu nášho Boha. 

Slnko je zdrojom svetla. Zem vyháňa klíčky a otvára sa jeho teplu. Vy žijete 

na tejto zemi zo svetla, ktoré vám ono dáva. Chcela som Vám týmto ukázať, 

že moje víťazstvo bude spočívať predovšetkým v tom: Dať opäť zažiariť 

svetlu nad svetom a nad cirkvou. Svetu sa dostane znovu svetla, pretože sa 

celkom oddá klaňaniu a oslave Boha....... Avšak najväčším 

víťazstvommôjho materského Nepoškvrneného Srdca bude nechať zažiariť 

Ježiša v dušiach všetkých mojich detí...../PMK  13.10.1977/ 


