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Mesiac november je spojený každo-
ročne so spomienkou na zosnulých. 
Je to príležitosť pomôcť im získava-
ním plnomocných odpustkov. Je to 
veľmi pekná príležitosť ako myslieť 
na druhých a tým rásť aj v osobnej 
zrelosti. Základným predpokladom 
na získanie odpustkov je predchá-
dzajúca sviatosť zmierenia, prija-
tie Eucharistie, úmysel vyhnúť sa 
aj všedným hriechom, návšteva 
cintorína, modlitba aj na úmysly 
Sv. Otca. Keď myslíme na zosnulých 
a chceme im pomôcť tak vlastne ne-
priamo pomáhame aj sebe, aby sme 
sa vyhýbali škodlivému hriechu, 
usilujeme sa zachovať si krstnú 
milosť obnovenú prijatou sviatos-
ťou zmierenia a posilnenú prijatím 
Ježiša v Eucharistii. Veľa našich 
poslucháčov nemá možnosť osob-
ne navštíviť cintorín, ísť do kostola 
na sv. omšu, to však neznamená, že 
nemôžeme doma vzbudiť si ľútosť 
nad hriechmi a duchovne prijať 
Eucharistiu.

Koncom novembra sa začne ad-
vent, čas radostnej prípravy na osla-
vy Ježišovho narodenia. Pre nieko-
ho je to čas zhonu, nakupovania, 
večierkov. Pre nás kresťanov je to 
aj čas duchovnej obnovy, ktorú sme 
pre vás pripravili aj vo vysielaní Rá-
dia Mária.

Na záver môjho príhovoru by som 
sa chcel poďakovať všetkým vám 
za modlitby, obety, slová, ktorými 
ste ma sprevádzali na ceste riaditeľa 
Rádia Mária. Je to nádherná a zod-

povedná úloha, služba lásky, ktorá 
ešte viac umocňuje túžbu pracovať 
na sebe. Teraz však nastal čas, aby 
som sa posunul ďalej v mojej pasto-
račnej práci a čo je veľmi pozitívne 
a veľké požehnanie pre Rádio Má-
ria neopúštam vás celkom, práve 
naopak moja služba bude rozšíre-
ná pre všetky médiá na Slovensku. 
Budete ma naďalej môcť počuť pro-
stredníctvom vysielania Vatikán-
skych správ, môžete si na mňa spo-
menúť aj počas prenosov ciest Sv. 
Otca, prípadne bohoslužieb z Vati-
kánu, kde budem pripravovať pot-
rebné podklady a preklady k vysie-
laniu. Mení sa moje miesto pôsobe-
nia, spôsob prítomnosti vo vašom 

prijímači, ale ostáva vždy túžba 
slúžiť Bohu a vám. Prosím, aby ste 
s láskou a modlitebnou podporou 
prijali nového riaditeľa Rádia Má-
ria. Spolu s vami mu budem vypro-
sovať hojné Božie milosti potrebné 
k tejto tak zodpovednej a namáha-
vej službe. Rádio Mária nestratilo 
o. Martina, naopak získava nové-
ho požehnaného kňaza a zároveň 
má svojho dobrovoľníka priamo 
vo Vatikáne. Chcem sa poďakovať 
všetkým zamestnancom, dobrovoľ-
níkom, dobrodincom, modlitební-
kom a vám poslucháčom za všet-
ko. Ostávam s vami v modlitbách 
a prosím, nezabudnite na mňa 
vo vašich modlitbách.

Nech Betlehemské svetlo 
natrvalo svieti 

vo vašich srdciach 
a vnáša živú vieru 

do rodín 
i do všetkých vzťahov.

Vianoce 2022 
a PF 2023

Milí 
poslucháči 

Rádia Mária

25. – 26. novembra 2022 budeme opäť bežať Beh lásky aby sme 
spoločne pretvárali svet pôsobením Božieho slova v našich ži-
votoch. Pokračujeme v úsilí rozširovať povedomie o Božej láske 
prostredníctvom nových vysielačov Rádia Mária v Žiline, Martine 
a Banskej Bystrici.

Pozývame 
Vás na 
BEH LÁSKY  
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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
NOVÉNA K SV. MARTINOVI

Atribútmi sv. Martina z Tours 
sú vojenský plášť, žobrák a hus. 
Tento svätý biskup si získava pria-
zeň veriacich svojím veľkým srd-
com, ktoré sa nebálo deliť s dru-
hými. Nebojme sa prosiť aj my 
tohto svätca o príhovor u nášho 
nebeského Otca. Prijmite pozva-
nie k modlitbe novény od 2.11. – 
10.11. vždy o 7:00 h a 17:15 h. 

PONDELKOVÉ RÁNA NAŽIVO 
– VSTÁVAJME S ÚSMEVOM 
S MÁRIOU 

Ranné vysielanie s Rádiom Má-
ria začína každý pondelok od 6:00 
sv. omšou z Kaplnky Najsvätejšie-
ho Srdca Ježišovho. Radi sa v tomto 
čase porozprávame s vami na rôz-
ne zaujímavé témy a tiež si pripo-
menieme informácie o programe 
vysielania a prehľade liturgického 
kalendára na nasledujúce dni. Ča-
káme aj na vaše príspevky na čísle 
02/ 32 11 72 70.

SEZÓNNY RECEPTÁR 
Pondelkové popoludnia patria 

všetkým bylinkárom, milovní-
kom plodov záhrad a tým, ktorí 
radi experimentujú v kuchyni. 
V relácii Sezónny receptár budeme 
počas nasledujúcich dvoch me-
siacov spoločne hľadať odpoveď 
na to, ako si vlastnoručne vypes-
tovať a ako sa zásobiť domácimi 
zdrojmi vitamínov aj počas zimy. 
Obohaťte túto reláciu aj svojimi 

receptami a radami zavolaním 
na 02/ 32 11 72 70 alebo píšte mai-
ly na info@radiomaria.sk.

ZDRAVO A CHUTNE
Zdravá strava tvorí veľmi pod-

statnú zložku života každého z 
nás. Máte túžbu zlepšiť túto oblasť, 
ale neviete ako na to? Výživová 
poradkyňa Katarína Chomová 
nás prevedie svetom zdravého 
stravovania a významu potravín 
pre plnohodnotný život človeka. 
Správny pokrm je totiž kľúčom k 
rozvoju človeka po všetkých jeho 
stránkach. Zapojte sa do živého 
vysielania na čísle 02/ 32 11 72 70 
a prispejte do novej relácie svojimi 
otázkami a postrehmi. Vysielame 
každý posledný štvrtok v mesiaci 
o 16:00.

OSLAVA PATROCÍNIA 
KAPLNKY MATKY 
VTELENÉHO SLOVA 

Prežime spoločne tento vzácny 
deň, kedy si v Cirkvi pripomína-
me sviatok Matky Slova, patrónky 
Kaplnky Rádia Mária. O 16:00 h sa 
spojíme s miliónmi poslucháčov 
Rádií Mária v modlitbe ružen-
ca priamo z Kibeho, mariánske-
ho pútnického miesta v africkej 
Rwande. 

Slávnostnú sv. omšu o 18:00 h
bude v tento významný deň 
v Kaplnke Matky vteleného Slova 
celebrovať bratislavský arcibis-
kup metropolita Mons. Stanislav 

Zvolenský. V priamom prenose 
ju môžete sledovať na facebooko-
vej stránke. Spojme sa duchovne 
v prežívaní týchto jedinečných 
udalostí. 

EDEN PRE MUŽOV
Je relácia venovaná osobitne mu-

žom a rozvoju ich vzťahu k Panne 
Márii. Poďme spoločne diskutovať 
o tom, prečo je Panna Mária dôle-
žitá v živote a zrelosti muža a ako 
mu môže byť nápomocná. Pripojte 
sa svojimi svedectvami a život-
nými príbehmi, volajte do živého 
vysielania na č. 02/ 32 11 72 70. 
Mária, buď s nami!

NOVÉNA 
K NEPOŠKVRNENÉMU 
POČATIU PANNY MÁRIE

Mária, počatá bez dedičného 
hriechu, oroduj za nás! Aj takto 
chceme v adventnom čase pro-
siť našu nebeskú Kráľovnú počas 
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Rádio, ktoré sa s vami modlí

novény od 29.11 do 7.12. o 7:00 h 
a 17:15 h. Skloňme sa pred veľ-
kosťou mariánskeho „fiat“, ktoré 
ľuďom prinieslo spásu a vkročme 
do adventného obdobia s modlit-
bou na perách.

POSVÄTNÝ RUŽENEC 
Z GUADALUPE

Guadalupe je miestom, kde sa 
Panna Mária zázračným a oso-
bitným spôsobom dotýka sveta. 
Z tohto miesta sa ako už tradične 
spojíme v modlitbe posvätného 
ruženca, v deň, kedy si pripomína-
me toto známe mariánske zjave-
nie. Zopnime spoločne s milión-
mi poslucháčov Rádií Mária ruky 
k modlitbe posvätného ruženca 
z tejto významnej svätyne 12.12. 
o 16:00. 

NOVÉNA KTO DÁ PRÍSTREŠIE 
SVÄTEJ RODINE?

Táto modlitba symbolizuje hľa-
danie miesta narodenia pre nášho 
Spasiteľa. Keby sa mal Ježiš narodiť 
dnes, našiel by v nás otvorené srd-
ce pre jeho príchod? Buďme aj my 
tými, ktorí dajú počas tohtoročné-
ho adventu prístrešie Svätej Rodi-
ne. Nech sa Boží Syn zrodí nanovo 
aj v našich srdciach. Ponorme sa 
do modlitby novény od 15. – 23. 12.
s modlitebníkmi z kaplnky (čas 

modlitby bude upresnený v týž-
dennom programe).
DUCHOVNÁ PRÍPRAVA 
NA VIANOCE...
... S BRATMI VINCENTÍNMI

Ústrednou postavou adventu je 
Panna Mária. Poďme si spoločne 
pripomenúť dôležité medzníky 
v jej živote, ktoré nás privádza-
jú bližšie k Ježišovi. Ponorme sa 
do ticha tohto obdobia, na konci 
ktorého nás čaká svetlo – Mesiáš 
sveta. Prevedú nás ním kateché-
zy duchovných otcov vincentí-
nov počas adventným stried vždy 
o 14:00 h:

30.11. 
vedie: P. Dominik Pavol, CM,
téma: Modlitba Zdravas´ Mária
07.12. 
vedie: P. Tomáš Brezáni, CM, 
téma: Advent s Máriou

14.12. 
vedie: P. Peter Majerčík, CM, 
téma: Mariánsky rozmer adventu
21.12. 
vedie: P. Miroslav Vaľko, CM, 
téma: Kána Galilejská

Okrem pravidelných katechéz sa 
v stredu na slávnosť Nepoškvr-
neného Počatia Panny Márie 
8.12. o 14:00 h pripojí osobitnou 
katechézou Mons. Ján Orosch, 
trnavský arcibiskup.

... S BRATMI 
GRÉCKOKATOLÍKMI

V pondelok 12.12. sa o 20:00 h 
na chvíľu stíšime a zamyslíme nad 
podstatou adventného obdobia 
s gréckokatolíckym duchovných 
otcom Rastislavom Čížikom. 
Nech je nám tento čas kvalitnou 
prípravou na vykonanie úprimnej 
predvianočnej spovede.

Pri vysielaní zohrávajú aktívnu a dynamickú rolu práve poslucháči 
Rádia Mária, ktorí sa aktívne zapájajú otázkami, úvahami, postrehmi 
a svedectvami zo života s Kristom. Sú tak skutočným pokladom, ktorý 
odpovedá na pozvanie ohlasovať evanjelium do celého sveta. Pripojte 
sa aj vy, volajte každý deň od pondelka do piatku do živých prenosov 
na číslo 02/ 32 11 72 70 alebo píšte SMS na číslo 0901 909 919.

Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť 
Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna me-
dzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava-
me na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Z tohto 
dôvodu je Adventné obdobie časom nábožného a radostného očakávania 
(VSLR, 39).

Preto sa spoločne s Ružencovými bratstvami bude Rádio Mária 
zjednocovať celé adventné obdobie vo výzvach, aby Duch Svätý pro-
stredníctvom nich pretváral naše srdcia na príchod Pána Ježiša. Srdeč-
ne vás pozývame zapojiť sa. Tieto výzvy, ktoré nájdete aj v prílohe tohto 
dvojmesačníka budú denne vysvetľované v zamysleniach Rádia Mária, 
aby sme porozumeli ich hĺbke a dôležitosti pre našu osobnú adventnú 
prípravu.

Našim vianočným darčekom a vďakou za zjednotenie sa v týchto 
výzvach bude 23. decembra 2022 o 11:00 obetovaná sv. omša v našej 
Kaplnke Matky vteleného Slova za všetkých, ktorí sa do adventných 
výziev zapojili úplne, ale i čiastočne.

Adventné výzvy



Podporte vysielanie Rádia Mária
SK23 1100 0000 0029 4404 8254

Veľké modlitebné spoločenstvo diela Panny Márie je tu aj pre Vás. 
Prostredníctvom modlitby sa spájame ako rodina, duchovne podporujeme kaž-
dého svojho člena, zahŕňame ho denne do úmyslov v Kaplnke Matky vteleného 
Slova alebo v živom vysielaní. Každú stredu o 11.00 obetujeme svätú omšu za ži-
vých i zosnulých členov Rodiny Rádia Mária. Krstné meno každého člena vkladáme 
do modlitebného srdca v Kaplnke Matky vteleného Slova.

STAŇTE SA AJ VY SÚČASŤOU RODINY RÁDIA MÁRIA

Bankovým prevodom na účet: SK23 1100 0000 0029 4404 8254 

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: 

„Choďte ku všetkým národom a urobte zo všetkých ľudí mojich učeníkov“ je Ježišova výzva pre misie. V Rádiu 
Mária berieme túto úlohu veľmi vážne. Toto poslanie nemôžeme naplniť bez vašej dobrovoľnej pomoci. Priniesť 
Ježiša a jeho Radostnú zvesť ľuďom si vyžaduje čas a odhodlanie. Či už v Bratislave, na akciách, vo farnostiach 
alebo z domu - Rádio Mária sa na vás spolieha! Akákoľvek podpora, jednorazová alebo pravidelná, je užitočná 
a vzácna!

Dobrovoľníctvo - cesta ku skutkom lásky

Rozvíjajte svoje talenty ako dobrovoľník

Pridajte sa ku 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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VIANOČNÝ DARČEK Z DARČEKOVA 
Vyberte si z Darčekova na www.radiomaria.sk/darcekovo 

vianočný daček pre Vašich blízkych. My Vám ho radi zabalíme 
do vianočného baliaceho papiera a  pošleme na Vami určenú adresu. 

Ak máte záujem o ktorýkoľvek darček, napíšte nám adresu doručenia 
na email: info@radiomaria.sk alebo volajte na tel.číslo: 0919 233 529.


