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členovia Rodiny Rádia Mária, vo svojich rukách opäť 
držíte váš obľúbený Dvojmesačník, v ktorom sa dozvie-
te aký program vysielania sme pre vás spolu s našimi 
dobrovoľníkmi v mesiaci marec a apríl 2023 pripravi-
li. Verím, že relácie aj vzácni pozvaní hostia budú pre 
vás inšpirujúci. Sme v milostivom čase, keď sme spo-
ločne začali pôstne obdobie ako duchovnú prípravu 
na Veľkú noc.
Ako kresťania sme zvyknutí každý rok v pôste nastúpiť 
na „cestu výkonu“, z úst kazateľov počúvame horlivé 
kázne plné slov o obrátení, pokání a odvahe konať skut-
ky milosrdenstva... čo nemusí byť zlé, ale niekedy nás 
to môže postaviť do pozície urobiť dokonca aj s Bohom 
„duchovný biznis“. Toto ti dám a ty mi dáš, čo budem 
od teba požadovať – pýtať. 
Vieme, že modlitba, pôst a almužna sú vekmi osvedče-
né prostriedky, ale ak sa z nich vytratí zmysel ľudskosti 
a prítomnosti – jednoducho byť s Ježišom – toto všetko 
nám môže prísť zaťažko. Preto by som vás, milí priate-
lia a poslucháči Rádia Mária, chcel pozvať vnímať toto 
krásne obdobie inak, ako ste boli zvyknutí. Možno sa 
pýtate ako? Odpoveď je jednoduchá a náročná zároveň. 
Skúsme byť viac s Ježišom. Skúsme si predstaviť, že sme 
s ním na púšti. Vidíme jeho ľudský zápas s Pokušiteľom, 
ktorý útočí na jeho zmysly a poslanie. Skúsme sa in-
špirovať Ježišovým postojom, ako vstúpiť do duchovnej 
roviny boja proti pochybnostiam a lži, ktorú nám Zlý 
podsúva, aby zneistil našu dôveru a vieru v Boha. 
Pozrime sa na Ježišov kríž očami sv. Tomáša Akvinské-
ho, ktorý ho síce videl pribitého na kríži, ale videl ho 
na kríži ako Víťaza. Kríž pre sv. Tomáša neznamenal 
finálne utrpenie, ale víťazstvo, ktoré je trvalým víťaz-
stvom, skrze Ježišovo zmŕtvychvstanie. 
V tomto duchu nás vyzýva aj Svätý Otec František: 
„Pôst je nový začiatok, cesta vedúca k cieľu, ktorý je 
istý: k Veľkej noci Pánovho vzkriesenia, k víťazstvu 
Krista nad smrťou.“

P. Bruno Branislav Donoval, OP
riaditeľ Rádia Mária Slovensko

Milí priatelia,

Vďaka
vašim

môžeme 
vysielať2%

Pretvárame svet láskou keď sa spojíme v šírení 
Božieho slova prostredníctvom vysielania Rádia 
Mária už 16. a 17. marca 2023 od 6:00 do 21:00. 
Je to čas kedy nám môžete telefonovať, akou for-
mou chcete podporiť tento Beh lásky. Boh je sku-
točná Láska a len s ním môžeme mať v srdciach 
pokoj. Obetujme pôst, pokánie, či almužnu pre 
šírenie pokoja v našich rodinách a v našej krajine. 
Rádio Mária je mostom šírenia radostnej zvesti 
do domácností na Slovensku prostredníctvom 
éteru. 

„Modlitba má moc v našich srdciach 
získať silu, aby sme odmietli hriech.”

Rádio Mária vysiela 
iba s vašou pomocou.

Kto môže darovať? 
Zamestnávatelia aj zamestnanci.

Viac informácii nájdete na www.radiomaria.sk
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Kontakt: Rádio Mária Slovensko, Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava, tel.: 0919 233 529, e-mail: info@radiomaria.sk

Odpustky

Počas pôstneho obdobia majú 
veriaci možnosť získať úplné od-
pustky:
1. Pobožnosťou krížovej cesty - 

pred riadne ustanovenými za-
staveniami, možno získať za ob-
vyklých podmienok. 

2. Modlitbou Dobrý a preláska-
vý Ježišu - v ktorýkoľvek piatok 
v pôstnom období po prijatí 
sv. prijímania pred obrazom 
Ježiša Krista Ukrižovaného, 
za obvyklých podmienok.

Modlitba pod krížom:
Dobrý a preláskavý Ježišu, pred 

tvojou tvárou padám na kolená 
a s celou vrúcnosťou duše ťa pro-
sím a žiadam: dobrotivo do môj-
ho srdca vtlač city živej viery, 
nádeje a lásky, ako aj opravdivú 
ľútosť nad mojimi hriechmi a pev-
né odhodlanie ich napraviť. Dob-
rý Ježišu, s veľkým dojatím a bo-
lesťou duše, uvažujem a rozjímam 
o tvojich piatich ranách. Mám 
pred očami, čo o tebe do tvojich 
úst vložil prorok Dávid: Prebodli 
mi ruky aj nohy, môžem si spočí-
tať všetky svoje kosti (Ž 22, 17).

Úplné odpustky vo Veľkonoč-
nom trojdní môžu veriaci získať 

za obvyklých podmienok (sv. spo-
veď, sv. prijímanie a modlitba 
na úmysel Svätého Otca – a vylú-
čenie akejkoľvek pripútanosti aj 
k ľahkému hriechu):

• Štvrtok Pánovej večere (Zele-
ný štvrtok) – účasťou pri verej-
nej adorácii Najsvätejšej svia-
tosti na recitovaní alebo spe-
vom Tantum ergo (Ctíme túto 
sviatosť slávnu).

• Piatok utrpenia Pána (Veľký 
piatok) – účasťou na poklone 
Svätému krížu pri liturgickom 
slávení.

• Svätá sobota (Biela sobota) – 
obnovou krstných sľubov pri 
slávení Veľkonočnej vigílie.

ÚPLNÉ ODPUSTENIE VÍN 
A TRESTOV sa udeľujú aj v Ne-
deľu Božieho Milosrdenstva:

Každému, kto si v 2. veľkonočnú 
nedeľu – nedeľu Božieho milosr-
denstva pri verejnom vystavení 
obrazu Božieho milosrdenstva 
v kostole alebo v kaplnke nábožne 
uctí tento obraz a splní obvyklé 
podmienky a pridá k tomu nábož-
ný vzdych Milosrdný Ježišu, dôve-
rujem ti!

„V ten deň je otvorené vnútro 
môjho milosrdenstva. Vylievam 
celé more milostí na duše, ktoré sa 
priblížia k prameňu môjho milo-
srdenstva. V tento deň sú otvorené 
všetky Božie pramene, cez ktoré 
plynú milosti.” (Den. 699)

Odpustenie hriechu a obnovenie spoločenstva s Bohom, má za následok odpustenie večných trestov za hriech. 
Ale časné tresty za hriech zostávajú. Úlohou odpustkov je pomáhať človeku v každodennom vzrastaní v čnos-
tiach a kresťanskej láske. Udelené odpustky znižujú alebo úplne snímajú všetku vinu získanú za hriechy, ktorá 
bráni človeku prichádzať k bližšiemu spoločenstvu s Bohom. Najdôležitejší rozmer odpustkov je Božia láska 
k človeku. 

Pôstne a veľkonočné obdobie je pre veriacich darom, 
tajomstvom i oslavou víťazstva Ježiša Krista. Počas tohto 
obdobia nám Boh prostredníctvom Cirkvi ponúka od-
pustenie časných trestov, ale i vín.

Odpustky sú odpustením časného trestu pred Bohom 
za hriechy vzhľadom na vinu už zotretú, ktoré veriaci 
za istých a určených podmienok dosahuje pomocou 
Cirkvi, ktorá ako vysluhovateľka vykúpenia s autoritou 
spravuje a udeľuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.
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Rádio, ktoré sa s vami modlí

Pôstna aktivita „Ježišu, som tu pre Teba”

Ježiš bol na púšti 40 dní. 
Bez priateľov, úplne si uve-
domujúc svoju ľudskosť 
so všetkými pocitmi osa-
melosti, agónie z toho, čo 
príde. Pokúšaný satanom 
v „ťažkých“ chvíľach použiť  
svoju Božskú moc a zbaviť 
sa tak utrpenia, napriek 
tomu to neurobil, aby nám 
dal príklad ako dôverovať 
Nebeskému Otcovi.

V tieto dni „vypnime“ 
naše prosby,  túžby, žiados-
ti o milosti, či uzdravenia, 
a pristúpme k nemu inak. 

Skúsme počas pôstu byť 
pri Ježišovi a venujme mu 
každý deň trochu času bez 
presadzovania svojej vôle, 
len buďme s ním. Spojme 
sa v tejto pôstnej aktivite 
každý deň o 7:20, o 12:30 
a o 21:20. 

Pôstne posolstvo pápeža Františka: 
Pôstna askéza, synodálna cesta

Pápež František nás povzbudzu-
je, že v pôstnom období sme: „po-
zvaní «vystúpiť na vysoký vrch» 
spolu s Ježišom, aby sme spolu 
so svätým Božím ľudom prežívali 
osobitnú skúsenosť askézy.“

„Aby sme prehĺbili svoje pozna-
nie Majstra, aby sme plne pocho-
pili a prijali tajomstvo Božej spásy, 
uskutočnenej v úplnom darovaní 

seba samého z lásky, musíme sa 
ním nechať viesť do úzadia a do vý-
šin, odpútajúc sa od priemernosti a 
márnosti. Treba sa vydať na cestu, 
cestu do kopca, ktorá si vyžaduje 
námahu, obetu a sústredenie, ako 
horská túra. Tieto požiadavky sú 
dôležité aj pre synodálnu cestu, 
ku ktorej sme sa ako Cirkev zavia-
zali. Bude dobré, ak sa zamyslíme 

nad týmto vzťahom, ktorý existuje 
medzi pôstnou askézou a synodál-
nou skúsenosťou.“ 

Navrhuje dve cesty: prvá pozý-
va, aby sme počúvali Syna a druhá 
je čeliť tajomstvu kríža. Od nad-
šenia zázrakov a mimoriadností 
treba zostúpiť k bežnému životu 
spoločenstva a stať sa remeselník-
mi synodality, dodáva Svätý Otec.

Buďme pri ňom skrze našu tichú prítomnosť, ako keď trpí priateľ a jediné, 
čo pre neho môžeme urobiť, je byť s ním.
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PODPORTE VYSIELANIE RÁDIA MÁRIA
SK23 1100 0000 0029 4404 8254

Vyberáme z programu
DUCHOVNÝ RAST:
NAD NEDEĽNÝM 
EVANJELIOM 

Zamyslime sa nad nedeľnými 
evanjeliami v pôstnom období 
každý piatok o 14:00. 
24. 2. (pia) o 14:00 – Zachejovo 
pozvanie, o. Vladimír Skyba
3. 3. (pia) o 14:00 – Ja som vzkrie-
senie a život, o. Radoslav Šaškovič
10. 3. (pia) o 14:00 – Bože, buď 
milostivý mne hriešnemu, o. Vla-
dimír Skyba
24. 3. (pia) o 14:00 – Raduj sa, Bo-
horodička, Pán je s tebou, o. Vla-
dimír Skyba
31. 3. (pia) o 14:00 – Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom, 
o. Radoslav Šaškovič

KAJÚCE ŽALMY 
Predstavujú súbor siedmich žal-

mov, ktoré vyzývajú k ľútosti nad 
hriechmi a zároveň sú istou for-
mou pokánia. S P. Jánom Ďuricom 
SJ si rozoberieme tieto starozá-
konné texty každý utorok pôst-
neho obdobia o 14:00. Pripojte 
sa aj vy svojimi otázkami na tel. 
č. 02/ 32 11 72 70. 

RODINA – CESTA K SVÄTOSTI
Rodina je miesto, kde sa rodí 

svätosť. Katechézy zamerané 
na vzťahy v rodine, budovanie svä-
tosti v nej, ale aj vzájomné odpúš-
ťanie povedie každú stredu pôst-
neho obdobia o 14:00 P. Ladislav 
Csontos SJ. 

ČO NA TO TOMÁŠ AKVINSKÝ 
7. 3. (ut) o 16:00 – Antropológia 

sv. Tomáša – Človek, jeho dôstoj-
nosť, PhDr. Juraj Vittek, PhD.

4. 4. (ut) o 16:00 – Kristológia 
– Kristova osoba a jeho poznanie, 
P. Damián Mačura OP.

RUŽENEC Z NAZARETU 
Na slávnosť Zvestovania Pána 

sa spájame v modlitbe posvätné-
ho ruženca so spoločenstvom mi-
liónov poslucháčov rodiny Rádia 
Mária po celom svete z miesta, 
kde sa začala pozemská púť nášho 
Pána. Pripojte sa aj vy 25. marca 
o 16:00 k prenosu z Baziliky 
Zvestovania Pána v Nazarete. Vy-
tvorme modlitebné spoločenstvo, 
v ktorom prežijeme jednotu rodi-
ny v Ježišovi Kristovi. Zložme k je-
ho nohám všetky svoje ťažkosti 
a starosti, aby mohol konať v na-
šich životoch.

KRÍŽOVÉ CESTY 
Pre pôstne obdobie je charakte-

ristická pobožnosť krížovej cesty, 
v ktorej si pripomíname kruté 
umučenie nášho Pána Ježiša Kris-
ta. Prijal ho dobrovoľne za naše 
hriechy, aby sme mali nádej na več-
ný život. Prijmime aj my pozvanie 
k tejto pobožnosti každú stredu, 
piatok a v nedeľu v rámci progra-
mu Premodlime Slovensko. 

NOVÉNA K SV. JOZEFOVI 
Sv. Jozef je príkladom pokory, 

zbožnosti a poslušnosti voči Bohu. 
Zverme kormidlo nášho života 
prostredníctvom príhovoru tohto 
svätca Bohu, ktorý nás nenechá 

bez pomoci. Pomodlime sa spo-
ločne novénu od 11. 3. do 19. 3. 
vždy o 7:00 a 17:15.

Sv. Páter Pio povedal: „Ako sa 
svätý Jozef postaral o Ježiša, tak 
sa postará aj o nás, oslobodí nás 
od zlého a pyšného Herodesa 
(nech už je tým „herodesom” kto-
koľvek alebo čokoľvek”) a nedo-
volí, aby sa naše srdce odcudzilo 
Ježišovi.” 

NOVÉNA K BOŽIEMU 
MILOSRDENSTVU 

Pán Ježiš povedal Faustíne: „Tú-
žim, aby druhá veľkonočná nede-
ľa bola sviatkom milosrdenstva.“ 
Toto želanie vyslovil Pán Ježiš štr-
násťkrát. „Duše hynú napriek môj-
mu trpkému umučeniu. Dávam 
im poslednú záchrannú kotvu. 
To je sviatok Božieho milosrden-
stva.”

Novéna k Božiemu milosrden-
stvu začína na Veľký piatok 7. 4. 
a končí sobotou 15. 4. pred nede-
ľou Božieho milosrdenstva. Touto 
modlitbou môžeme vyprosiť veľké 
milosti pre celý svet. Pripojme sa 
k nej.

LINKA DUCHOVNEJ POMOCI
Každý štvrtok o 20:00 vás po-

zývame vytvoriť spoločenstvo, 
kde P. Bruno bude predkladať vaše 
úmysly pred Ježiša v Oltárnej svia-
tosti. Pripojte sa k tejto vzájomnej 
modlitbe prostredníctvom SMS 
na tel. č. 0901 909 919 alebo vo-
lajte priamo do vysielania na tel. 
č. 02/ 32 11 72 70.  

OSOBNÝ RAST:
ZDRAVO A CHUTNE

23. 3. (št) o 16:00 – Potravinové 
intolerancie – lepok, laktóza, his-
tamín

27. 4. (po) o 16:00 – Malé kro-
ky k veľkým zmenám – postupná 
zmena životného štýlu.
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Rádio, ktoré sa s vami modlí

Modlitby
Slávime jubileum sv. Tomáša Akvinského, ktorý sa vyznačoval obdivuhodnou túžbou po Bohu. Život naplnil 

modlitbou, v ktorej strede bolo stretnutie s Ježišom v Eucharistii. 
Jeho diela, texty i modlitby sprítomňovali spojenie s Kristom, ktoré sme sa rozhodli zaradiť i do vysielania. 

Nižšie vám ponúkame ich znenie, aby ste sa ich spolu s nami mohli modliť aj vy.

PRÍPRAVA NA SVÄTÚ OMŠU
Všemohúci a večný Bože, pristupujem k sviatosti 

tvojho jednorodeného Syna a nášho Pána Ježiša Kris-
ta ako nečistý k prameňu milosrdenstva, nevidomý 
k svetlu večnej jasnosti, chudobný a biedny k Pánovi 
neba i zeme.

Preto prosím tvoju bohatú a nesmiernu štedrosť, 
láskavo vylieč moje neduhy, obmy moju nečisto-
tu, osvieť moju nevedomosť, obohať moju chudobu, 
zaodej moju nahotu, aby som mohol prijať anjelský 
chlieb, Kráľa kráľov, Pána nad vládcami, s takou úcti-
vosťou a pokorou, s takou skrúšenosťou a nábožnos-
ťou, s takou čistotou a vierou a s takým predsavzatím 
a úmyslom, aby to bolo na spásu mojej duše.

Pomôž mi, prosím, prijať nielen sviatosť Pánovho 
tela a krvi, ale aj jej milosť a silu.

Láskavý Bože, daj, aby som tak požíval telo tvojho 
jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktoré 
prijal z Márie Panny, aby som si zaslúžil začleniť sa 
do jeho tajomného tela a patriť k jeho údom.

Najláskavejší Otče, daj aby som tvojho milované-
ho Syna, ktorého chcem prijať teraz na svojej život-
nej púti v zahalenej podobe, mohol raz vidieť z tváre 
do tváre. Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov. 
Amen.

POĎAKOVANIE PO SVÄTEJ OMŠI
Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, ďakujem 
ti, že si mňa, hriešnika, svojho nehodného služobníka,
nie podľa mojich zásluh, ale jedine z dobrodenia tvoj-
ho milosrdenstva láskavo nasýtil najdrahším Telom 
a Krvou svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
Vrúcne ťa prosím, nech toto sväté prijímanie nie je 
mi dôvodom na potrestanie, ale spásnym príhovorom 
na odpustenie.
Nech je mi pancierom viery a štítom dobrej vôle.
Nech ma oslobodí od mojich chýb, nech zničí vo mne 
žiadostivosť a zmyselnosť, nech mi rozmnoží lásku 
a trpezlivosť, poníženosť a poslušnosť i všetky čnosti.
Nech ma pevne chráni proti osídlam všetkých nepria-
teľov, viditeľných i neviditeľných, nech dokonale utíši 
moje telesné a duševné hnutia.
Nech ma mocne pripúta k tebe, k jedinému a pravému 
Bohu a nech mi pomáha šťastlivo zakončiť môj život.

Bože, prosím ťa, láskavo uveď mňa, hriešnika, na tú
neopísateľnú hostinu, pri ktorej ty sám so svojím 
Synom a Duchom Svätým pre svojich svätých si pra-
vým svetlom, úplným uspokojením, večnou radosťou, 
zvrchovanou slasťou a dokonalou blaženosťou.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

RANNÁ MODLITBA
Milosrdný Bože, daj aby som si z celého srdca žiadal 
to, čo je milé tebe, aby som to rozumne hľadal, oprav-
divo poznal a dokonale plnil na chválu a slávu tvojho 
mena.
Spravuj ma, Bože môj, v mojom povolaní; udeľ mi 
milosť, aby som poznal a aj vykonal to, čo odo mňa 
žiadaš.
Daj mi všetko skončiť tak, ako je to potrebné a užitoč-
né pre moju dušu. 
Svätý Tomáš, oroduj za nás a vypros nám od Boha mi-
losť, o ktorú ťa s dôverou prosíme: (vyslovte prosbu)
Osvieť, Pane, môj rozum, aby som ťa poznal.
Daj mi horlivosť, aby som ťa hľadal.
Daj mi múdrosť, aby som ťa našiel.
Daj mi život, ktorý by sa ti páčil.
Daj mi vytrvalosť, aby som ťa s nádejou očakával.
Daj mi dôveru v teba, aby som sa ťa vždy pridŕžal.
Daj, aby som tresty za hriechy trpezlivo znášal, tvoje 
dobrodenia a milosti verne používal a tak raz vošiel 
do večnej radosti.
Lebo ty, Bože, žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. 
Amen.
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Spoločne tvoríme „Rodinu“, kto-
rá kráča rovnakou cestou. Poslu-
cháči Rádia Mária majú aktívnu 
a dynamickú úlohu v programoch. 
Aby sme aj prostredníctvom vysie-
lania vedeli plniť Božiu vôľu, čle-
novia Rodiny ho podporujú mod-
litbami, obetami, skutkami lásky 
i darmi alebo dobrovoľníckou služ-
bou. Obetou sa tak každý z nás 
stáva súčasťou diel Panny Márie 
a pomáha šíriť Božie slovo všade 
tam, kde Duch Svätý preň otvá-
ra srdcia. Šírením Božej lásky tak 
prinášame pokoj a dôveru do na-
šich domovov prostredníctvom rá-
dia. Pozvanie do našej Rodiny má 
každý. 

PREČO SA TEDA STAŤ 
JEJ SÚČASŤOU?
• V „Rodine Rádia Mária“ zažijete 

silu modlitby spoločenstva.
• Každú stredu o 11:00 je za vaše 

prosby a potreby slúžená sv. omša 
v Kaplnke Matky vteleného Slova. 

• Srdiečko s vašim menom bude 
natrvalo vo veľkom srdci v kapln-
ke Rádia Mária.

• Denne sa modlíme za vaše úmys-
ly, zahŕňame ich do modlitieb 
posvätného ruženca od pondelka 
do piatka o 8:00 a o 13:00.

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

• Všetko, čo vás trápi, či už strach, 
smútok, bolesť, osamelosť, všetky 
starosti o blížnych, problémy, ale 
aj radosť, vďačnosť či úľavu, mô-
žete s nami zdieľať.

AKO SA MÔŽETE STAŤ 
ČLENOM RODINY?

Na stránke www.radiomaria.sk 
v záložke RODINA RÁDIA MÁRIA 
sa môžete zaregistrovať alebo nám 
zavolajte na číslo 0919 233 529, 
napíšte na info@radiomaria.sk. 

AKO MÔŽETE PODPORIŤ 
RODINU RÁDIA MÁRIA?
• Pomodlite sa každý deň modlitbu 

sv. Jána Pavla II. za Rádio Mária.  
• Venujte svoj čas dobrovoľníckej 

službe pre Rádio Mária.
• Pridajte sa k tým, ktorí svojimi 

darmi podporujú vysielanie a po-
máhajú tak hlásať evanjelium 
všetkým ľuďom.

PODPORTE VYSIELANIE RÁDIA MÁRIA
SK23 1100 0000 0029 4404 8254

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?

Pr

s ďa

RÁDIO MÁRIA JE RÁDIOM POSLUCHÁČOV

Dobrovoľníci
„Každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ 

(Mt 25, 29) Rádio Mária je nástroj pre rozvíjanie talentov, ktoré sme od Boha dostali. 

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: 

Modlitba sv. Jána Pavla II. 
za Rádio Mária
Mária, pomáhaj nám pri našich 
životných rozhodnutiach.
Potešuj nás v čase skúšok,
aby sme kráčali s pokornou dô-
verou a odvahou po Božích ces-
tách, verní Bohu a človeku,
a aby sme všetkým prinášali 
do srdca a mysle radostnú zvesť 
Krista, Vykupiteľa sveta.
Mária, Hviezda evanjelizácie, 
kráčaj s nami.
Veď Rádio Mária a buď jeho 
Ochrankyňou. Amen
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Rádio, ktoré sa s vami modlí

Čas PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
6:00 Svätá omša Anjel Pána

6:30
Živé ranné 
vysielanie 

Ruženec 
ku Kristovým 

ranám

Litánie 
k sv. Tomášovi 

Akvinskému

Litánie 
k Predrahej 

Kristovej Krvi

Litánie 
k umučeniu 
Krista Pána

Sedembolest-
ný ruženec

Verše 
o umučení 

od sv. Kataríny
7:00 Novény k svätým
7:15 Svätec dňa
7:20 Pôstna aktivita
7:45 Ranné chvály
8:00 Posvätný ruženec s poslucháčmi 

Svätá omša 
a večeradlo 

Horčičné zrnko
9:00 Správy z Vatikánu 

Svätá omša 

9:20 Stôl slova - denné čítania a zamyslenie P. Bruna s poslucháčmi
10:00 Poklad viery - katechéza P. Bruna s poslucháčmi

11:00 Sezónny 
receptár

Hudobné 
pozdravy

Svätá omša 
za živých 

a zosnulých 
členov Rodiny 

Rádia Mária

Hudobné 
pozdravy Svätá omša

Klenoty 
našich 

predkov

12:00  Anjel Pána, modlitba napoludnie Anjel Pána
12:15 Spytovanie svedomia
12:30 Svätec dňa / Pôstna aktivita

13:00 Posvätný ruženec s poslucháčmi Posvätný ruženec

14:00 Hudobné
pozdravy

Kajúce žalmy/ 
Dejiny Cirkvi

Rodina - cesta 
k svätosti

Spiritualita 
sv. Terezky 

z Lisieux    
Nad nedeľným 

evanjeliom Horčičné znko Radosť 
z viery

15:00 Korunka Božieho milosrdentva Korunka Božieho 
milosrdenstva 

15:15 Stôl slova, 
repríza

Stôl slova, 
repríza

Stôl slova
Stôl slova, repríza

Modlitby Ježiš v mojom 
srdci15:30 Svedectvo 

života Audio divina

16:00
Radosť 
z viery/ 
Studňa 

múdrosti

Na slovíčko 
s Tomášom 
Akvinským/ 

Radosť z viery

Inak 
obdarení/ 

Radosť 
z viery/ 

Vlastnou 
cestou

Radosť 
z viery/ 
Zdravo 

a chutne

MOODro-
vačky/ 

Klenoty našich 
predkov 

Poklad viery Poklad viery

17:00 Vešpery
17:30 Posvätný ruženec Tóny

chvály18:00 Svätá omša

19:00
Premodlime 
Slovensko/ 

gréckokatolíc-
ky ruženec 

Premodlime 
Slovensko

s Komunitou 
Rodiny Boha 
Otca a spo-
ločenstvom 

Horizont

Premodlime 
Slovensko - 

krížová cesta 
(pôst)/ 

Cesta svetla 
(Veľkon. obd.)

Premodlime 
Slovensko -  

modlitby 
za kňazov 

Premodlime 
Slovensko - 

krížová cesta
Premodlime 

Slovensko
Premodlime 
Slovensko - 

krížová cesta

19:50 V Máriinej školičke

20:00

CoolTime/ 
Zamyslenie 

bratov 
gréckokato-

líkov

Celostný rast/ 
Vstaň!/ Eden 

pre mužov

Hitparáda 
Sedmička/ 

Svet nábožen-
skej slobody 

Linka 
duchovnej 

pomoci

Viac ako 
úspech/ 

Rozhovory 
zo štúdia

To najlepšie 
z týždňa Like pre organ

21:00 Správy z Vatikánu 
21:20 Svätec dňa / Pôstna aktivita
21:40 Spytovanie svedomia
21:50 Kompletórium
22:00 Poklad viery - katechéza

23:00 – 
6:00 Nočné reprízy

Do tejto relácie sa môžete zapojiť. 
Telefónne číslo do živého vysielania: 02/32 11 72 70, SMS číslo: 0901 909 919 

PROGRAM Rádia Mária

Zmena programu vyhradená.modlitby duchovný rast osobný rast
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SVÄTÉ OMŠE
Dátum Čas Mesto Kostol
1., 2., 3., 5. marca St, Št, Pia 17:00 Ne 10:30 Čereňany FARSKÝ KOSTOL SVÄTEJ MÁRIE MAGDALÉNY
4. marca So 9:00 Bratislava KOSTOL ZVESTOVANIA PÁNA (Františkáni)
6. marca Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (Prievoz)
6. marca Po 17:00 GK (VPD/

Večiereň)
Košice KATEDRÁLA NARODENIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 

7., 9. , 11. marca Ut, Št, So 17:00 Čereňany FARSKÝ KOSTOL SVÄTEJ MÁRIE MAGDALÉNY
8. marca St 18:00 Nitra FARSKÝ KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE (Kalvária)
10. marca Pia 18:00 Spiš. Podhradie FARSKÝ KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE
12. marca Ne 9:00 Dolný Kubín FARSKÝ KOSTOL KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ
13. marca Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (Prievoz)
13. marca Po 16:30 GK (VPD/

Večiereň)
Prešov KATEDRÁLA SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA

14., 18., 19. marca Ut 18:00 So 8:00 Ne 10:30 Kúty FARSKÝ KOSTOL SVÄTÉHO JOZEFA
15. marca St 16:00 Trnava KAPLNKA POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA (nemocnica)
16. a 17. marca Št 17:00 Pia 11:00 Rádio Mária KAPLNKA MATKY VTELENÉHO SLOVA
20. marca Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO
20. marca Po 18:00 GK (VPD/

Večiereň)
Ľutina BAZILIKA ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY 

21., 23. až 26. 
marca

Ut, St - Pia 18:00 So 7:00 
Ne 10:30

Žilina - Solinky FARSKÝ KOSTOL DOBRÉHO PASTIERA

22. marca St 18:00 Hlohovec KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO
27. marca Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (Prievoz)
27. marca Po 18:00 GK (VPD/

Večiereň)
Michalovce BAZILIKA ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA 

28. marca až 1. 
apríla

Ut - So 18:00 Obyce FARSKÝ KOSTOL KRISTA KRÁĽA

3. apríla Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (Prievoz)
2. až 6. apríla Ne 9:00 Po - Št 18:30 Smižany SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
7. až 9. apríla Pia 18:00 So 20:00 Ne 9:30 Bratislava FARSKÝ KOSTOL SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL
10. apríla Po 10:30 Spišské 

Podhradie
FARSKÝ KOSTOL NARODENIA PANNY MÁRIE

11. až 14. a 16. 
apríla

Ut - Pia 18:30 Ne 16:00 Smižany SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

15. apríla So 17:00 Čereňany FARSKÝ KOSTOL SVÄTEJ MÁRIE MAGDALÉNY
17. apríla Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (Prievoz)
17. apríla Po 17:00 GK liturgia Košice KATEDRÁLA NARODENIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
18., 20., 21. apríla Ut, Št, Pia 18:00 Vedrovice CZ KOSTEL SVATÉ KUNHÚTY
19. apríla ST 16:00 Trnava KAPLNKA POVÝŠENIA SVÄTÉHO KRÍŽA (nemocnica)
22. apríla So 18:00 Hlohovec KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO
23. apríla Ne 9:00 Dolný Kubín FARSKÝ KOSTOL KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ
24. apríla Po 6:00 Bratislava KAPLNKA NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO (Prievoz)
24. apríla Po 17:30 GK liturgia Klokočov CHRÁM ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
25. až 30. apríla Po - Pia 18:00 So 8:00 

Ne 10:30
Bratislava FARSKÝ KOSTOL SVÄTEJ RODINY

marec, apríl St, Pia 11:00 Rádio Mária KAPLNKA MATKY VTELENÉHO SLOVA

Počúvajte a modlite sa s nami
DAB+/ FM rádio 
dostupné na vyžiadanie

FM vysielače:
Považská Bystrica 102,1 MHz
Banská Bystrica 91,3 MHz
Trenčín 91,8 MHz
Špišská Nová Ves 103,9 MHz
Prešov 107,5 MHz
Košice 107,7 MHz 
Michalovce 104,4 MHz

Mobilné aplikácie:
Rádio Mária Slovensko
Radio Maria Play

Podcastové aplikácie:
SoundCloud, 
Spofity,
Apple podcasty, 
Google podcastyDAB+ (digitálne rozhlasové vysielanie):

Bratislava, Nitra, Dunajská Streda, 
Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, 
Rimavská Sobota, Košice


