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6. júna 2009 sa Hnutie Svetlo-Život chystá putovať do 
Varšavy. Dôvodom pre zorganizovanie tejto púte je niekoľko 
dôležitých udalostí z histórie nášho Hnutia, ktorých výročie 
si pripomenieme budúceho roku. Prvou z nich je 40. výročie 
vzniku Hnutia Živej Cirkvi, druhou 30. výročie Kruciaty 
oslobodenia človeka a treťou 30. výročie 1.cesty Jána Pavla II. do Poľska a jeho výzvy: „Nech zostúpi 
tvoj Duch a obnoví tvárnosť zeme! Tejto zeme!“ 

Pozývam všetkých členov HSŽ, aby súčasťou svojej osobnej modlitby urobili modlitebné zvolanie: 
„Nech zostúpi Tvoj Duch a obnoví tvárnosť zeme! Tejto zeme!“ a aby sa tiež modlili desiatok ruženca 
na úmysly uvedené na každý mesiac. Povzbudzujem tiež k osobnému štúdiu uvedených lektúr. 

 

Novéna je rozdelená na tri časti:  

 

Prvá časť (IX.-XI.) - to je etapa modlitebnej obnovy Hnutia. Počas tohto časy by bolo dobré 
zorganizovať Semináre obnovy viery, ktoré nás otvoria na dar Ducha Svätého. Bude to zároveň čas 
objavovania hodnoty osobnej modlitby (stánok stretnutia), ako aj liturgickej modlitby Cirkvi (Eucharistia 
a Liturgia hodín).  

Druhá časť (XII.-II.) by sa mala zamerať na prípravu evanjelizačných iniciatív, ktoré by boli realizáciou 
tohtoročného hesla práce: Čiňte učeníkov. Počas adventu je dobré pozývať deti a stredoškolskú mládež do 
oázových spoločenstiev. Vianočný čas môže byť zasa vhodnou príležitosťou pozvať rodiny do kruhov 
Domácej Cirkvi. Obdobie od polovice januára do konca februára by malo byť využité na tvorenie 
evanjelizačných tímov. Príležitosťou k tomu sú jarné prázdniny, počas ktorých by mali byť 
zorganizované rekolekcie pre animátorov evanjelizácie.  

Tretia časť (III.-V.) – to je čas rozvíjania diel milosrdenstva a oslobodenia. Je dobré zorganizovať 
v diecézach rekolekcie pre diakoniu oslobodenia a diakoniu života. Celá táto časť novény by mala byť 
vďakyvzdaním za Kruciatu oslobodenia človeka (KOČ) a bezprostrednou prípravou na júnovú púť HSŽ 
a KOČ.  

Ak horlivo a s vierou budeme realizovať deväťmesačnú modlitebnú novénu, máme nádej, že ovocím 
putovania do Varšavy bude veľká horlivosť a zápal pri napĺňaní Pánovho príkazu: Činte mi učeníkov! 
Nech nás Duch Svätý, ktorého budeme v nadchádzajúcom roku horlivo vzývať, povedie k ľuďom, ktorí 
sú smädní po Božej láske a ktorí sa vďaka nášmu svedectvu vstúpia do školy Kristových učeníkov. 

o.Adam Wodarczyk 

generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život 
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I. etapa novény  

 
Nech zostúpi tvoj Duch a obnoví tvárnosť zeme! Tejto zeme! 

 
 

September 2008 
 
Slovo života: 
„Prijmite Ducha Svätého!“ (Jn 20,22) 
 
Modlitebné úmysly: 
za prijatie daru života v Duchu Svätom pre kresťanov v našej krajine, ako aj v celej Európe 
za posilnenie a dynamický rozvoj Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, Únie kňazov Krista Sluhu, ako 
aj Združenia „Diakonia Hnutia Svetlo-Život“ a tiež diakonií, ktoré slúžia vnútornému budovaniu Hnutia  
(diakonia jednoty, rekolekčných oáz, deuterokatechumenátu, Nadácia  
„Svetlo-Život“).  
 
Lektúra: 
Ján Pavol II., Dominum et vivificantem 
F.Blachnicki, Úloha Ducha Svätého v kresťanskom živote; Jednota a diakonia. 
 

 
Október 2008 

Slovo života: 
„Bez prestania sa modlite!“ ( 1.Sol 5, 17) 
 
Modlitebné úmysly: 
aby súčasní kresťania objavili hodnotu osobnej, vnútornej modlitby 
za rozvoj a posilnenie diakonie modlitby 
 
Lektúra: 
Ján Pavol II., Prekročiť prah nádeje (2. a 3. časť ) 
F.Blachnicki, Stánok stretnutia 

 
 

November 2008 
 
Slovo života:  
„Ja som chlieb života.“ (Jn 6,35). 
 
Modlitebné úmysly: 
za obnovu liturgického života vo farnostiach a za to, aby súčasní kresťania objavili hodnotu Eucharistie 
a adorácie, 
za rozvoj a posilnenie liturgickej diakonie 
 
Lektúra: 
Ján Pavol II., Ecclesia de Eucharistia 
F.Blachnicki, Liturgia vo svetle Krista Sluhu 
 
Apoštolská iniciatíva I. etapy novény: 
- zorganizovanie vo farnosti, oblasti, či v obci Seminára obnovy viery, ktorý sa ukončí Oázou modlitby 
s modlitbou za vyliatie Ducha Svätého.  
 
 
 



 
 

II. etapa novény  
 

Otvorte dvere Kristovi 
 

 
December 2008 

 
Slovo života: 
„Nechajte deti prichádzať ku mne“ (Lk 18,16) 
 
Modlitebné úmysly: 
za obnovu viery mladého pokolenia 
za dynamický rozvoj detských a mládežníckych spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život 
 
Lektúra: 
Ján Pavol II., List deťom; List mladým 
F.Blachnicki, Hnutie Svetlo-Život ako pedagógia nového človeka. 
 
 
 

Január 2009 
 
Slovo života: 
„Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje." (Mt 19,6). 
 
Modlitebné úmysly: 
aby rodiny objavovali svoje povolanie stávať sa Domácou Cirkvou 
za dynamický rast a rozvoj kruhov Domácej Cirkvi Hnutia Svetlo-Život 
 
Lektúra: 
Ján Pavol II., List rodinám; Familiaris consortio 
F.Blachnicki, Rodina ako „domáca Cirkev“ (List 85/2001); Evanjelizácia a katechumenát v rodine (List 
89/2002); Evanjelizačno-katechumenátny program Hnutia Svetlo-Život a jeho realizácia v rodinách 
(Domowy Kosciol, List..., časť 2, s.100-104.) 
  
 

 
Február 2009 

 
Slovo života: 
„Choďte a čiňte mi učeníkmi“ (Mt 28,19) 
 
Modlitebné úmysly: 
za horlivosť v službe činenia učeníkov pre členov hnutí a kresťanských spoločenstiev 
za dynamický rozvoj diakonie evanjelizácie, misijnej diakonie, diakonie masovokomunikačných 
prostriedkov ako aj spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život vo všetkých krajinách Európy a sveta 
 
Lektúra: 
Pavol VI., Evangelii nuntiandi 
Ján Pavol II., Redemptoris missio 
F.Blachnicki, Veľký Kristov misijný príkaz; Evanjelizácia je dávanie svedectva, v: Została nam 
powieryona Ewangelia (Bolo nám zverené Evanjelium), Krakov 2008, s.46-55. 
 
Apoštolská iniciatíva II.etapy novény: 



- vytváranie formačných skupín detí, mládeže, kruhov Domácej Cirkvi a diakonie evanjelizácie.  
 
 

III. etapa novény  
 

Nebojte sa! 
 

Marec 2009 
 

Slovo života: 
„ ...poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." (Jn 8,32) 
 
Modlitebné úmysly: 
za dar obrátenia a oslobodenia pre všetkých ľudí, ktorí sú zotročení hriechom a rôznymi návykmi a za 
úctu voči ľudskému životu od chvíle počatia až po prirodzenú smrť 
za dynamický rozvoj diakonie oslobodenia, Kruciaty oslobodenia človeka, Odvahy a diakonie života. 
 
Lektúra: 
Ján Pavol II., Redemptor hominis; Evangelium vitae 
F.Blachnicki, Evanjelizácia prináša oslobodenie, v: Została nam powieryona Ewangelia (Bolo nám 
zverené Evanjelium), Krakov 2008, s.56-66. 
 

Apríl 2009 
 
Slovo života: 
„...zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, 
stal sa podobný ľuďom“ (Flp 2,7) 
 
Modlitebné úmysly: 
za preniknutie spoločensko-politického života na Slovensku, ako aj v Európe pravdou Evanjelia 
za obnovu Nezávislej sociálnej kresťanskej služby oslobodenia Pravda-oslobodenie a Kresťanskej služby 
oslobodenia národov. 
 
Lektúra: 
- Ján Pavol II., Kresťan ako politik a zákonodarca, Príhovor k poslancom a politikom, 4.11.2000 
- F. Blachnicki, Evanjeliový program – náročný program, nevyhnutný program, v: Prawda-Krzyz-
Wyzwolenie, s. 248-256. 
 
 

Máj 2009 
 
Slovo života: 
„Blahoslavení milosrdní...“ (Mt 5,7) 
 
Modlitebné úmysly: 
na úmysel ľudí, ktorí sú postihnutí biedou materiálnou alebo duchovnou, 
za vznik a rozvoj diakonie milosrdnestva v Hnutí Svetlo-Život. 
 
Lektúra: 
Benedikt XVI., Deus caritas est 
F.Blachnicki, Oslobodenie skrz pravdu – dielo milosrdenstva, v: Prawda – KrzyŜ – Wyzwolenie, s. 103-
113. 
 
Apoštolská iniciatíva III.etapy novény: 
organizovanie rekolekčných oáz Diakonie oslobodenia, Diakonie života a vztváranie diakonií 
oslobodenia, života a milosrdenstva. 


