
www.radiomaria.sk

2023
JANUÁR  |  FEBRUÁR

DVOJMESAČNÍK
ZADARMO1

V úvodníku nášho riaditeľa pátra Bruna sa dočítate, že naše rá-
dio má od decembra nového programového riaditeľa. Chcel by 
som sa touto cestou poďakovať nášmu dlhoročnému programo-
vému riaditeľovi duchovnému otcovi Martinovi Jarábkovi za jeho 
produktívnu prácu. Od založenia Rádia Mária Slovensko v roku 
2017 ako jeho prvý programový riaditeľ o. Martin pomáhal pri 
zakladaní a budovaní rádia Panny Márie. Želám mu osobne aj 
v mene našich poslucháčov veľa úspechov a Božieho požehna-
nia do ďalšej práce v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu 
v Ríme. Zo srdca ďakujem aj vám, milí poslucháči, modlitebníci 
a dobrovoľníci, za vašu vernosť, modlitby, dobrovoľnú prácu a fi-
nančnú podporu.
S pozdravom váš 

Lukas Bonelli 
prezident Rádia Mária Slovensko

Milí poslucháči 
Rádia Mária

Milí priatelia, nechajme sa prostredníc-
tvom éteru Rádia Mária viesť a inšpirovať 
Božím slovom, lebo „ono je živé, účinné; 
[...] rozsudzuje myšlienky a úmysly srd-
ca“ (Hebr 4, 12). Nech nás počas celého 
roka Panna Mária ako vnímavá učeníčka 
a dobrá matka privádza k svojmu Syno-
vi. V novom roku Vám všetkým zo srdca 
vyprosujeme pevné zdravie a hojné Božie 
požehnanie! 
Nech nás Boh Otec požehná, nech nás 
Boh Syn uzdraví, nech nás Duch Svä-

tý osvieti a dá nám oči, ktorými by 
sme videli, uši ktorými by sme počuli 
a ústa, ktorými by sme hlásali slovo 
spásy a anjela pokoja, ktorý by nad 
nami bdel a priviedol nás nakoniec 
skrze Boží dar do kráľovstva. Amen. 

(Dominikánske požehnanie z 13. storočia)
Tím Rádia Mária

Pochválený buď Ježiš Kristus, 
dovoľte, aby som sa vám na prahu nového roka 

2023 stručne predstavil. Volám sa Branislav Donoval 
a pochádzam z Banskej Bystrice. Som rehoľný kňaz 
– dominikán, preto ma mnohí poznajú aj pod mojím 
rehoľným menom (brat Bruno). Od roku 2013 pôso-
bím v rehoľnej komunite vo farnosti Dunajská Lužná 
a niekoľko rokov i v ružencovom apoštoláte. Spolu-
pracujem s Dominikánskym mariánskym centrom 
v Košiciach a som zodpovedný za vydávanie mesač-
níka RUŽENEC. Možno sme sa mohli stretnúť aj 
osobne: či už na duchovných obnovách pre Ružencové 
bratstvá, v mariánskych pútnych miestach alebo pro-
stredníctvom vysielania Televízie LUX. 

S veľkou pokorou a rešpektom som prijal nominá-
ciu za programového riaditeľa. Som vďačný za obe-
tavú službu o. Martina Jarábka, ktorému vďačíme 
za veľa. Paradoxne jeho hlas aj naďalej bude znieť 
vo vysielaní, ale už nie z Bratislavy, ale priamo z Ríma 
od Svätého Otca.

Milí priatelia, naša duchovná príprava, ako aj radosť 
z príchodu Božieho Syna, nás naplnila silou, odvahou 

a povzbudením do nastávajú-
ceho obdobia. 

Začiatok nového kalendár-
neho roka a vstup do obdobia 
pôstu je pre nás všetkých po-
zvaním páčiť sa Bohu, konať 
pokánie, modliť sa a nezanedbávať DOBRO! 

Tak ako to opakuje Sv. otec, pápež František, Cir-
kev potrebuje byť v strede ľudí počúvať i dávať nádej. 
Prostredníctvom éteru preto prinášame povzbudenie 
vo viere a zjednocovanie v modlitbe. Formovaní Bo-
žím slovom a vedení Duchom Svätým tak pretvárame 
svet v duchu Kristovej radostnej zvesti, ktorá je pre 
všetkých! 

Prosím o vaše modlitby za celý tím dobrovoľníkov 
a zamestnancov Rádia Mária. Ubezpečujem vás, že aj 
my myslíme na vás v denných modlitbách a vyprosu-
jeme Vám hojnosť Božích milostí na príhovor Panny 
Márie.

P. Bruno Branislav Donoval, OP
riaditeľ Rádia Mária Slovensko

Vďaka
vašim

môžeme 
vysielať2%
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Kontakt: Rádio Mária Slovensko, Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava, tel.: 0919 233 529, e-mail: info@radiomaria.sk

Vyberáme z programu

ČO NA TO 
TOMÁŠ AKVINSKÝ 
Každý prvý utorok 
v mesiaci o 16:00 h. 

Priblížime si hlboké myšlienky 
a spiritualitu tohto významného 
svätca dominikánskej rehole. Po-
čas celého roka 2023 sa tiež bliž-
šie pozrieme na jeho život a dielo 
v novej relácii – Čo na to Tomáš 
Akvinský so zaujímavými hosťa-
mi. 

POKLAD VIERY 
Pondelok – piatok o 10:00 h., 
repríza o 22:00 h.

Pozývame Vás počúvať kateché-
zy P. Bruna tematicky zamerané 
na časti svätej omše a na to, ako 
sa správne pripraviť na jej pre-
žívanie. Svoje skúsenosti a sve-
dectvá môžete napísať na: info@
radiomaria.sk alebo sa môžete pri-
pojiť priamo do vysielania na t.č. 
02/ 32 11 72 70. 

„Keďže Kristus, ktorého poslal 
Otec, je pôvodcom a počiatkom 
celého apoštolátu Cirkvi, je zrej-
mé, že plodnosť apoštolátu“ vy-
svätených služobníkov, aj laikov 
„závisí od ich životného spojenia 
s Kristom“. (KKC 864) Eucharistia 
je prameň a vrchol celého kresťan-
ského života. Skúsme sa spoločne 

zamerať na jej hodnotu a význam 
pre náš duchovný život.

LINKA DUCHOVNEJ POMOCI 
každý štvrtok o 20:00 h

Aj v tomto roku budú štvrtkové 
večery venované modlitbám za vás,
 milí poslucháči. Volajte na t.č. 
02/32 11 72 70 priamo do živého 
vysielania. Svoje úmysly, prosby 
a ťažkosti, môžete zveriť Bohu 
do príhovorných modlitieb, ktoré 
sa za vás a vašich blízkych bude 
modliť P. Bruno.

NA CESTE S OTCOM 
Príhovory o identite 
a rozlišovaní – piatok o 20:00 h, 
sobota 14:00 h (repríza)

Pokračovaním seminára Otcovo 
srdce (jednotlivé prednášky nájde-
te v archíve Rádia Mária) je súbor 
príhovorovs názvom Na ceste s Ot-
com. Ich cieľom je ponúknuť 
témy podporujúce zrelosť v ob-
lasti duchovného života. Týkajú 
sa sebaprijatia a zaobchádzania 
so sebou, rozvíjania svojich da-
rov, ovocia zdravej spirituality, 
rozlišovania a uskutočňovania 
hodnotami naplneného života. 
Tomáš Akvinský tiež poukazu-
je na to, že iba v konaní, ktoré je 
človeku vlastné, môže byť do-

siahnutá požadovaná dokonalosť. 
Preto aby sme mohli šíriť dobro 
potrebujeme prijať dobro, ktoré 
do nás samých vložil Boh. Prího-
vory pozývajú osvojiť si pohľad 
na seba ako na hodnotného, Bo-
hom milovaného syna či dcéru. 
Otvoriť sa Božej starostlivosti 
a prijať skutočnosť, že život, aj keď 
prináša ťažkosti, je vo svojej pod-
state darom. Svet je miestom, kde 
sa máme naučiť prijímať seba aj 
iných. Život nám je darovaný, aby 
sme zakúsili a žili svoju identitu 
ako nádherný dar. 

V roku 2023 začína trojročné jubileum sv. Tomáša Akvinského. Pripomenieme si v ňom 700 rokov 
od jeho svätorečenia, 750 rokov od jeho smrti a 800 rokov od jeho narodenia. Tomáš už v mladosti vynikal 
a napokon sa z neho stal velikán kresťanskej filozofie a scholastickej teológie. Keďže ako mladý študent 
často mlčal, vyslúžil si u študentov prezývku „nemý vôl“. Raz však o ňom profesor vyhlásili: „Vy nazý-
vate Tomáša „nemým volom”, ale príde čas, keď sa on ozve takým mohutným hlasom, že ho bude počuť 
celý svet!“ Tak sa aj stalo. Sv. Tomáš Akvinský patrí k najslávnejším teológom, ktorého prínos formoval 
kresťanský svet mnohé stáročia. Napriek akademickým úspechom zostal Tomáš veľmi pokorným kňazom 
a zbožným rehoľníkom. Mnohí možno ani nevieme, že práve on je autorom nádherných hymnov ospevu-
júcich Ježiša Krista v Eucharistii: Ctime túto Sviatosť slávnu, Chváľ, Sione, Spasiteľa, Klaniam sa ti vrúcne. 
V priebehu roka sa budeme snažiť aj vo vysielaní priblížiť dielo „Anjelskeho učiteľa“ z vďačnosti voči Pánu 
Bohu za dary, ktoré sme prostredníctvom jeho osoby dostali. Sv. Tomáš je poklad, ktorý naprieč stáročiami 
vyformoval z mnohých mužov a žien svätcov. Nuž inšpirujme sa aj my a využime tento nádherný poklad 
Cirkvi aj pre náš duchovný rast k svätosti života. 

„Modlitba má moc v našich 
srdciach získať silu, aby sme 

odmietli hriech.”

môžeme vysielať

Vďaka
vašim2%
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Rádio, ktoré sa s vami modlí

PÔSTNY ČAJ
Ako kráčame pôstom počas jed-

notlivých dní? Poďme sa spoločne 
podeliť a porozprávať o tomto ob-
dobí duchovnej prípravy na naj-
väčšie kresťanské sviatky. Pohľad 
kňaza i laika na tento čas nám po-
skytne relácia Pôstny čaj – každý 
druhý štvrtok o 16:00 h. Pripojte 
sa aj vy a spoločne sa zdieľajme 
na t.č. 02/ 32 11 72 70.

BIBLICKÉ ZAMYSLENIE - 
ŽALMY KAJÚCICH

Modlitba tzv. Kajúcich žalmov 
patrila k starobylej forme preja-
vu pokánia, ide o súbor siedmich 
žalmov, ktoré vyzývajú k úprimnej 
ľútosti nad hriechmi. Počas pôst-
nych utorkov vás pozývame poza-
staviť sa nad ich textom, aby sme si 
mohli ešte väčšmi uvedomiť hod-
notu daru odpustenia, pokánia 
a Božieho milosrdenstva. 

SEDEMBOLESTNÝ RUŽENEC
prvý piatok v mesiaci 
o 13:30 h. naživo z KIBEHO, 
v ostatné piatky o 19:00 h., 
tretí piatok v mesiaci o 19:00 h. 
s poslucháčmi 

„Nežiadam od vás nič iné, iba 
pokánie. Ak budete odriekať ten-
to ruženec a rozjímať o siedmych 
bolestiach, budete mať silu činiť 
pokánie…“ (Z posolstva Panny 
Márie, 31. mája 1982 v Kibeho – 
Rwanda)

KRÍŽOVÁ CESTA 
V stredu, piatok a nedeľu 
o 19:00 h. alebo podľa času 
z farnosti

V obľúbenej a tradičnej pobož-
nosti krížovej cesty budeme spo-
ločne rozjímať nad utrpením Pána 
Ježiša Krista, ktoré dobrovoľne 
podstúpil za spásu človeka.

PÔSTNE ZAMYSLENIA 
SESTIER SALEZIÁNOK 

Krátke pôstne jednohubky – za-
myslenia, ktoré si pre nás pripravili 
sestry saleziánky spoločne s dob-
rovoľníkmi, budú súčasťou aj toh-
toročného pôstneho obdobia. 

Radi privítame vaše postrehy, in-
špirácie a tipy k vysielaniu a prog-
ramu Rádia Mária Slovensko. 
Pripájajte sa do živých modlitieb 
a programov svojimi otázkami, 
svedectvami a zdieľaním na t.č. 
02 / 32 11 72 70.

Drahí priatelia,
v novom roku 2023 budeme po-
kračovať v spoločných chvíľach 
modlitby sv. ruženca z modliteb-
ných miest sveta:
 
25. marca  16:00  Nazaret
13. mája 16:00  Fatima
25. júna  16:00  Medžugorie
8. septembra  16:00  Altötting 
23. septembra  16:00  Aparecida 
7. októbra 16:00  Londýn
28. novembra 16:00  Kibeho
12. decembra 17:00  Guadalupe

 
Tiež pozývame každý prvý 

piatok sláviť ako deň modlitieb 
a pôstu.

Popolcovou stredou (22.02.2023) začína štyridsaťdňové pôstne obdobie, ktorým sa v našom živote bu-
deme usilovať o pokánie a vnútornú premenu. Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že pokánie má trojaký účel: 
1. premáhanie telesných žiadostí, 2. povznesenie mysle k rozjímaniu o vznešených veciach, 3. zadosťučine-
nie za hriechy. Pokánie zbavuje následkov hriechu, oslobodzuje od nežiaducich väzieb, navracia slobodu, 
vedie k premáhaniu pokušení ako príležitostí k ďalším hriechom. Pravé očistenie od zla privádza k náprave 
života, čo znamená obrátenie – návrat k Bohu. Pokánie je aj úkonom zadosťučinenia za osobné hriechy.

Sv. Tomáš pripomína, že dodržiavanie akýchkoľvek cirkevných príkazov (aj pôstnej disciplíny) sa má 
vyžadovať tak, „aby sa život veriacich na jednej strane príliš nezaťažil, ale na strane druhej ešte viac roznie-
til lásku k Bohu a blížnemu“, pretože inak „by sa naše náboženstvo zmenilo na neúnosné jarmo“. Aby sa 
nám odporúčania pre toto obdobie stali osobnou motiváciou, či radostnou túžbou k duchovnej premene, 
budeme sa aj vo vysielaní spoločne inšpirovať: rozhovormi so zaujímavými hosťami, dennými pôstnymi 
zamysleniami aj spoločnou modlitbou. 

 Modrou farbou sú uvedené 
 relácie duchovného rastu.

 Zelenou farbou sú uvedené 
 relácie osobného rastu.

 Hnedou farbou sú uvedené 
 modlitebné relácie.



Podporte vysielanie Rádia Mária
SK23 1100 0000 0029 4404 8254

Bankovým prevodom v EUR na účet: SK23 1100 0000 0029 4404 8254 
Podpora v CZK na účet: 2802307521/2010
Prostredníctvom QR kódu cez mobil 
Prostredníctvom SIPO
Poštovou poukážkou 
Osobným darom na adrese: 
Rádio Mária Slovensko 
Mlynské nivy 73 
821 05 Bratislava

RÁDIO MÁRIA VYSIELA IBA S VAŠOU POMOCOU. PODPORIŤ NÁS MÔŽETE: 

Rozvíjajte svoje talenty ako dobrovoľník

Pridajte sa k nám:    tel.: 0919 233 529    |    e-mail: info@radiomaria.sk

Pomôžte šíriť 
materiály 

Rádia Mária 
na pútiach, 

vo farnostiach

Ste odborníkom? 
Podeľte sa 
so svojimi 

poznatkami aj 
s ďalšími poslucháčmi

Cítite povolanie 
modliť sa 

v spoločenstve 
Rádia Mária?
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s ď

„Úloha Rádia Mária je veľmi dôležitá, samozrejme aj ďalších katolíckych 
médií, ale teraz sa chcem odvolať špeciálne na charizmu Rádia Mária ako 
na dar Ducha Svätého, ktoré nie len na Slovensku, ale aj všade vo svete 
sprevádza ľudí, katolíkov, v oddanej blízkosti Pánovi prostredníctvom Pre-
blahoslavenej Panny Márie.“  Mons. Nicola Girasolli

SVEDECTVO APOŠTOLSKÉHO NUNCIA O RÁDIU MÁRIA

Počúvajte a modlite sa s nami
FM vysielače: Považská Bystrica 102,1 MHz Trenčín 91,8 MHz
 Špišská Nová Ves 103,9 MHz Prešov 107,5 MHz
 Košice 107,4 MHz Michalovce 104,4 MHz

Mobilné aplikácie:
Rádio Mária Slovensko
Radio Maria Play
Podcastové aplikácie:
SoundCloud, 
Spofity,
Apple podcasty, 
Google podcasty

DAB+ (digitálne 
rozhlasové vysielanie):
Bratislava, Nitra, 
Dunajská Streda, 
Žilina, Trenčín, 
Banská Bystrica, 
Rimavská Sobota, 
Košice

V Rodine Rádia Mária zažijete silu modlitby spoločenstva
Všetko, čo vás trápi, či už strach, 

smútok, bolesť, osamelosť, všetky 
starosti o blížnych, problémy náš-
ho sveta, ale aj radosť, vďačnosť či 
úľavu, môžete s nami zdieľať. Váš 
úmysel zahrnieme do modlitieb 
posvätného ruženca od pondelka 
do piatka o 8:00 hod. a každú stre-

du o 11:00 hod. je za vaše prosby 
a potreby slúžená sv. omša v Kapln-
ke Matky vteleného Slova.

Svoju osobnú žiadosť o modlitbu 
nám môžete dať vedieť prostred-
níctvom našej webovej stránky, fa-
cebooku alebo poslať SMS na číslo 
0901 909 919.

AKO SA MÔŽETE STAŤ ČLE-
NOM RODINY?

Na www.radiomaria.sk v zálož-
ke RODINA RÁDIA MÁRIA zapíš-
te svoje meno a kontakty alebo nám
zavolajte na číslo 0919 233 529, 
napíšte na info@radiomaria.sk.

DAB+
/ FM rádio 
dostupné 

na vyžiadanie

Viera

Viera
DAB+ / FM do jedného riadku

Viera
Usporiadať: FM a pod to mestá vedľa do stlpca DAB a pod to mestá (medzi tieto dva stlpce dat fotku radia) a do tretieho stlpca dať Mobilné aplikácie s fotkou iba telefon a ruka


