
08.00 – 08.30  Registrácia (vstup voľný) 

08.30 – 08.45  Začiatok stretnutia 

08.45 – 09.15  Ruženec—radostné tajomstvá 

09.15 – 10.15  Svedectvá, prednášky, piesne 

10.15 – 10.30  Prestávka 
 

10.30 – 11.30  Svedectvá, prednášky, piesne 

11.30 – 12.00  Ruženec—bolestné tajomstvá 

12.00 – 12.30  Krátky film 

12.00 – 14.00  Prestávka na obed a rozhovory 
 

14.00 – 14.15  Korunka k Božiemu milosrdenstvu 

14.15 - 15.30  Svedectvá, prednášky, piesne 

15.30 - 16.00  Prestávka 
 

16.00 – 17.00  Ruženec—slávnostné tajomstvá 

Zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu 
        Panny Márie a Ježišovmu srdcu 

17.00 – 18.00  Svätá omša 

18.00 – 19.00  Adorácia 

„Sila modlitby a pôstu“ 

VII Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine 

„S Máriou k Ježišovi“ 

17 október 2015  

Mukačevo,  

        Ulica Mira, 9  

Priamy prenos modlitbového stretnutia v slovenskom jazyku môžete sledovať na: 

www.svetlomariino.com 

     

        Informačné centrum             

        Medžugorie na Ukrajine 
  

+380-99-78-00-547, +380(3131)-5-64-50 info@medjugorje.com.ua 

medjugorje.com.ua 

Katedrála  

sv. Martina  



      Hostia stretnutia 

 

 

 

 

Gottfried Prenner – laik z Rakú ska. V minúlosti bol 

inz inier cestne ho staviteľstva. V rokú 1983 navs tí vil 

Medz úgorie prvý kra t a prez il hlboke  obra tenie. Dnes je 

doktorom teolo gie, misiona rom la ský Boha - Otca a po-

solstiev Panný Ma rie po celom svete.  

 

 

 

 

Terézia Gažiová sa narodila v rokú 1969 na Slovenskú. 

Od rokú 1996 z ije v Medz úgorí . Zaloz ila modlitbove  cen-

trúm Svetlo Má riino, ktore  slú z i pú tnikom zo Severový -

chodnej Eúro pý. Misioú centra je prina s ať svetlo Ma rie a 

Jez is a sú c asne mú svetú svojí m z ivotom, modlitboú a kon-

kre tnými skútkami la ský.  

 

 

 

Modlitbové centrum Svetlo Máriino je modlitbova  

skúpina ľúdí , ktorí  chcú  kra c ať cestoú sva tosti v dúchú 

evanjelia a posolstiev Panný Ma rie. Snaz í me sa, abý na s  

z ivot bol pre drúhý ch svedectvom vierý a úsilújeme sa  

prina s ať Jez is a, Ma riine svetlo tam, kde z ijeme a obno-

vovať z ivot vierý vo farský ch spoloc enstva ch a skúpi-

na ch.  

 

 


