RadosÈ
kvôli dieÈaÈu neriskovala. Teraz sa
bábätko narodilo a pomaly rastie a ja
dúfam, Ïe na Veºkú noc budem zasa
môcÈ byÈ pri pútnikoch.
MôÏe‰ nám porozprávaÈ o svojich
skúsenostiach s pútnikmi?
Niet takej únavy, ão by mi v tom
mohla zabrániÈ okrem tejto jedinej
príãiny, ktorú som musela akceptovaÈ.
Tento pocit, Ïe musím vydávaÈ svedectvo, je nieão, ão ma
samotnú presahuje, nieão,
ão je silnej‰ie neÏ hocijaká
iná ºudská sila.
Bola by som mohla sedieÈ, tak ako tu teraz sedíme, a povedaÈ: âo ma je
po tom? Mohla by som
nájsÈ sto in˘ch dôvodov,
aby som nevydávala svedectvo.
Av‰ak za t˘chto 21 rokov sa to e‰te nestalo. Bola to vy‰‰ia moc, ktorá ma
jednoducho nútila. Nemala
som v‰ak pocit, Ïe by som
robila nieão proti svojej vôli,
naopak, vÏdy som mala veºkú radosÈ, Ïe to robiÈ smiem.
Keì cíti‰, Ïe Èa v srdci
Boh volá, tak sa otvoria
v‰etky hranice, potom niet
nijakého uvaÏovania, naopak – si jednoducho ochotn˘ nasledovaÈ to volanie
a ono Èa dovedie tam, kde
Èa on potrebuje, a dodá ti
aj silu vydrÏaÈ.
Povedz nám e‰te nieão
o zjaveniach. Má‰ ich
e‰te stále a aké sú?

Zjavenia mám denne. Na rozdiel od
ostatn˘ch vizionárov, ktorí majú zjavenia vÏdy v tom istom ãase, u mÀa je to
ináã. Tak sa mi Matka BoÏia niekedy
zjaví ráno, niekedy veãer, niekedy cez
deÀ a niekedy mi povie presne, kedy
bude zjavenie na druh˘ deÀ.
K˘m som bola v nemocnici, aj tam
som mala zjavenia a v‰etci to vedeli.
Po pôrode som bola v izbe, kde ma
v‰etci pacienti poznali. I‰la som do

RadosÈ
izby pre sestry a rozprávala som im
o zjaveniach a o posolstvách. Niekedy
ma pozvali, aby som trochu pre‰la
z izby do izby a porozprávala ÈaÏko
chor˘m o zjaveniach. Tak prichádzali
ku mne mnohí z druh˘ch izieb, zverili
sa Matke BoÏej a hºadali pokoj a radu.
Vcelku to bolo v nemocnici veºmi pekné, hoci som bola pacientkou. Te‰í
ma, Ïe som aj ako pacientka mohla
veºa urobiÈ a pomáhaÈ.

svedkom a Ïe mám svetu odovzdávaÈ
posolstvá. T˘m sa stalo posolstvo
Matky BoÏej pre mÀa t˘m najdôleÏitej‰ím v mojom Ïivote. Ja osobne
preÏívam posolstvo tak, ako si to Matka BoÏia odo mÀa Ïelá, a aÏ potom ho
odovzdávam ostatn˘m. To je pre mÀa
to najdôleÏitej‰ie v doteraj‰om mojom
Ïivote a to som po kaÏd˘ raz vo svojom srdci cítila.

âo bolo pre teba po v‰etky tieto
roky najväã‰ím okamihom?

Ktor˘ záÏitok pri podávaní posolstva ti zostal v srdci tak, Ïe sa
naÀ pamätá‰?

Rozhodujúcim okamihom môjho Ïivota – v kaÏdom prípade aj t˘m najväã‰ím – je okamih zjavenia. No ani nie
natoºko zjavenie, iba Ïe vidím Matku
BoÏiu, ale táto moja úloha, ktorú som
od Matky BoÏej dostala, Ïe môÏem byÈ

âasto zdôrazÀujem, Ïe niektorí ºudia sú pripravení ísÈ do Afriky alebo
kdesi inde, ìaleko, aby odovzdávali
posolstvá a pracovali v misiách. Ale
to nie je na‰a úloha. My vizionári by
sme mali odovzdávaÈ posolstvo najprv
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v na‰om okolí – kde je to dnes práve
tak potrebné ako v Afrike. OpováÏim
sa povedaÈ, Ïe e‰te potrebnej‰ie neÏ
v Afrike. Pamätám sa, Ïe som Boha
a jeho lásku mimoriadne zaÏila, keì
som bola s neboh˘m pátrom Slavkom v Afrike, medzi najchudobnej‰ími
ºuìmi sveta, kde neboli cesty, elektrina, ani dostatok jedla. Tamoj‰í ºudia
nemajú niã, a predsa majú v‰etko. Sú
bohatí v duchu, majú toºkú vieru, toºko
radosti a úsmevov. Nikde na svete
som niã také nezaÏila. Lebo Boh je
vskutku pri chudobn˘ch, a to Ïiv˘ Boh.
Nemali kostol, schádzavali sa iba vo
voºnej prírode pod stromom, a tam
som im odovzdala svedectvo. Stáli na
slnku vo vy‰e 40-stupÀovej horúãave. Vtedy sme pre‰li v Afrike mnohé
miesta, predov‰etk˘m tie, kde boli tí
najchudobnej‰í. Keì ich porovnávam
s nami, tak vidím, o ão sú bohat‰í
v duchu neÏ my, aj keì niã nemajú.
Videla som malé dievãatko, ktoré malo obuté topánky o 5 ãísiel väã‰ie, no
bolo na Àom vidno, Ïe bolo pre‰Èastné. ·aty, ão tie deti nosia, sú ãisté.
Keì som i‰la po ulici, vy‰lo z jedného
domu bez strechy desaÈ detí. P˘tala
som sa sama seba, kde a ako Ïijú. Je
to jednoduchá miestnosÈ oddelená
prieãkami a desaÈ detí b˘va so svojimi
rodiãmi pod hol˘m nebom. Zato na
nich bolo skutoãne vidno radosÈ, nik
nebol smutn˘ alebo mrzut˘, ale v‰etci
boli veselí. Tieto deti priná‰ajú poãas
sv. om‰e svoje dary k oltáru: jedno
kvety, jedno olivu, jedno banán. A to
v‰etko priniesli s láskou v srdci a darovali to Bohu. Skrze tieto deti a prostredníctvom t˘chto ºudí som zaÏila
nielen Boha, ale som v nich videla
JeÏi‰a, Boha a Matku BoÏiu. To mi
zvlá‰tnym spôsobom otvorilo oãi a ja

som videla, ak˘ je Boh veºk˘ v srdciach t˘ch mal˘ch.
Vicka, ako si vysvetºuje‰ to v‰etko, ão si zaÏila?
Sme tu pres˘tení a nakupujeme svojim deÈom stále viac, len aby od nás
nepoÏadovali lásku a ne‰li nám na nervy. âasto sa nemôÏeme venovaÈ svojim
vlastn˘m deÈom, lebo by sme t˘m stratili veºa ãasu, nemohli by sme pozeraÈ
televíziu alebo vyjsÈ si von. Niektoré
deti rodiãia vidia iba ráno. Vychovávajú
ich úplne iní ºudia, nie vlastní rodiãia.
Je to v‰etko smutné, a preto sa stáva,
Ïe na‰e deti skonãia pri drogách a vo
v‰etkom tom zlom, ão im tento svet
ponúka. V‰etci sa stávame otrokmi materiálnych vecí, pozemsk˘ch vecí. Matka BoÏia a Boh nás poz˘vajú, aby sme
sa od toho v‰etkého oslobodili a hºadali veci duchovné. V MedÏugorí sa,
Ïiaº, mnohé zaãalo krútiÈ okolo materiálnych vecí a duchovné veci sa zanedbávajú stále viac. Preto Matka BoÏia
napomína aj cel˘ svet a aj nás tu v MedÏugorí, aby sme nikdy nestavali na prvé miesto veci materiálne, ale duchovné a cez duchovno dostaneme v‰etko
ostatné. Chcela by som e‰te ãosi povedaÈ, ão je veºmi dôleÏité: Kde Boh
daroval veºa milostí, tam aj veºa vyÏaduje a v‰etci budeme musieÈ z toho skladaÈ úãty. To nemá byÈ kritika, len by
som chcela povedaÈ, Ïe to cítim v hæbke
svojej du‰e a Ïe to povedaÈ musím.
Napokon by som chcela v‰etk˘ch
z celého srdca pozdraviÈ. KieÏ vás
Matka BoÏia, Kráºovná pokoja, obdarí
svojím pokojom, poÏehná svojou láskou a ja sa budem za vás v‰etk˘ch
modliÈ.
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Rozhovor
s Máriou Pavloviãovou-Lunettiovou 27. 1. 2003

„Máme sa rozhodnúť
a modlievať sa ruženec každý deň“

Mária, znovu si sa stala mamiãkou. MôÏe‰ nám povedaÈ, ako sa
cíti‰ ako matka ‰tvrtého dieÈaÈa?
Chlapãek sa volá Ivan-Mária, narodil sa 27. 10. 2002. Pôrod prebehol
normálne, bez komplikácií. DieÈa váÏilo 3680 gramov a dnes, presne o tri
mesiace neskôr, váÏi uÏ 6500 gramov.
Máme sa v‰etci dobre a aj príbuzní
dobre prijali nové bábätko. Îelala som
si dievãatko, ale bol to zasa chlapec.
Jeden z na‰ich priateºov, misionár,
Ïartoval, vraj „To niã, Mária, v kaÏdom
prípade potrebujeme stále viac misionárov, lebo kaÏd˘ deÀ ubúdajú.“
Dúfam, Ïe jeden z mojich chlapcov
bude misionárom.
Krst malého Ivana-Máriu bol zaãiatkom decembra. MôÏe‰ nám
o tejto slávnosti nieão povedaÈ?
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Chlapãeka pokrstili 8. 12.
2002 v Kostole sv. Gemmy
o tretej popoludní v Monze.
Po krste sme sa zhromaÏdili
na fare. Moji priatelia z Portugalska nám priniesli veºkú
sochu Fatimskej Matky BoÏej
ako krstn˘ dar pre malého Ivana-Máriu. V tú nedeºu bol aj
sviatok Nepo‰kvrneného poãatia, takÏe sme mali dvojnásobnú oslavu. Pred zjavením
sme sa v‰etci pomodlili. Potom kÀaz poÏehnal fatimskú
sochu. Ako darãek z príleÏitosti krstu darovali sme v‰etk˘m na‰im priateºom ruÏenec.
Pred dvomi dÀami v sobotu 25.
10. 2002 si dostala mesaãné posolstvo. MôÏe‰ nám o tom posolstve a o tom mesaãnom zjavení
nieão povedaÈ?
Poãas zjavenia som Matke BoÏej
odporúãala v‰etk˘ch chor˘ch. Matka
BoÏia nás v poslednom ãase vyz˘va
stále nástojãivej‰ie na pokoj, aby sme
sa stali nositeºmi pokoja. Poz˘va nás,
aby sme sa najmä zasvätili modlitbe –
aj Svät˘ Otec nás poz˘va k modlitbe.
Iba modlitbou môÏeme získaÈ pokoj.
Ak sa nemodlíme, neobraciame, nepribliÏujeme sa k Matke BoÏej a k Bohu,
nemôÏeme maÈ pokoj. Stávame sa
závisl˘mi od materiálnych vecí a oddávame sa svetsk˘m náruÏivostiam.

ModliÈ sa
Preto nás Matka BoÏia poz˘va, aby sme sa odovzdali BoÏej vôli,
aby sme preÏívali kaÏd˘ deÀ v pokoji a in˘ch podnecovali k pokoju. Îelá si najmä, aby sme boli jej nositeºmi pokoja a vná‰ali
pokoj do sveta. To v‰etko je teraz obzvlá‰È potrebné, keì
v‰ade vôkol vidíme a cítime, Ïe je pokoj v kríze. Matka
BoÏia nám ponúka rie‰enie, a to po v‰etky tie roky,
v ktor˘ch nás neúnavne poz˘va a nabáda. Dáva nám
nádej, aj keì to pre nás tak vyzerá, ako keby nádeje nebolo. Matka BoÏia nám ju ponúka a hovorí, Ïe je nádej
a Ïe ju nemáme strácaÈ, a tvrdí, Ïe modlitbou a pôstom
môÏeme v‰etk˘m vojnám zabrániÈ. Ja osobne v to verím
a chcela by som svojou modlitbou a pôstom prispieÈ
k mieru, aby bol na tejto zemi pokoj a aby uÏ neboli
vojny. V‰etk˘m t˘m, ão prijali posolstvá Matky
BoÏej, sºubujem, Ïe nebudú sklamaní, a prosím
ich, aby sa naìalej modlili a postili,
aby pomohli a podporili BoÏie plány
a plány Matky BoÏej. Ale nielen
pokoj vo svete je dôleÏit˘, dôleÏitej‰í je pokoj v srdci kaÏdého
jedného ãloveka, lebo ten, ão
má v srdci pokoj, môÏe ho podarovaÈ ìalej. Tak sa stávame
nositeºmi a sprostredkovateºmi BoÏieho pokoja v dne‰nom svete.
Spomenula si predt˘m
Sv. Otca. PápeÏ je vo svete, Matka BoÏia je v nebi.
Ako zaÏíva‰ tieto dve
osoby?
Matka BoÏia ãasto
podáva posolstvá a keì
potom poãúvam o pár
dní pápeÏove príhovory
a vidím, ako sa veºmi
podobajú, tak si myslím, Ïe aj on musí maÈ
zjavenia v Duchu Svätom, ak nie zjavenia
Matky BoÏej. Medzi

ModliÈ sa
pápeÏov˘mi posolstvami a posolstvami Matky BoÏej spoznávam ako vizionárka skutoãne veºkú podobnosÈ.
Niekedy podáva Matky BoÏia pár dní
pred pápeÏom svoje posolstvo a ja
vidím, Ïe sú takmer totoÏné. To dosvedãuje, Ïe tu pôsobí jeden a ten ist˘
Duch. Skutoãne ìakujem Bohu za
tohto pápeÏa, ktor˘ – ako sám hovorí
– zasvätil Bohu a Matke BoÏej cel˘
svoj Ïivot, v‰etku svoju prácu i vedenie Cirkvi – „totus tuus“ (celkom tvoj).
Matka BoÏia nás poz˘va vo viacer˘ch
posolstvách, aby sme boli jej predæÏen˘mi rukami, a ja si myslím, Ïe
touto úlohou môÏeme Matke BoÏej
veºmi pomôcÈ. Niekedy si myslíme, Ïe
sme v tom v‰etkom nie veºmi dôleÏití,
ale m˘lime sa, keì si to myslíme. Lebo pre Matku BoÏiu je naozaj dôleÏit˘
kaÏd˘ a ona by chcela s kaÏd˘m spolupracovaÈ, aby sme premohli spolu
satansk˘ koreÀ nenávisti a nepokoja,
ktor˘ sa vo svete denne tvorí, a my vidíme, ako sa najrozliãnej‰ími spôsobmi prejavuje. Preto nás Matka BoÏia
poz˘va v jednom posolstve, aby sme
uÏ tu na zemi vytvárali nebo a preÏívali ho. Ak nám to hovorí Matka BoÏia,
tak niet dôvodu tomu neveriÈ, lebo je
to celkom isto moÏné.
âo si myslí‰ o tomto ãase, ktor˘
je celkom bez nádeje?
Matka BoÏia ãastej‰ie zdôrazÀovala, Ïe je teraz ãas veºk˘ch milostí
a Ïe v tomto ãase je aj veºa poku‰ení.
Pri v‰etk˘ch zjaveniach Matky BoÏej
sa o tom hovorí. Práve tak vidíme, ão
v‰etko vzniklo zo svedectva, Ïe sme
videli Matku BoÏiu. Vznikli tisíce modlitbov˘ch skupín, ktoré aj dnes opaku30

jú toto na‰e svedectvo, ktoré sme vydali pred dlh˘m ãasom a ktoré poãas
v‰etk˘ch t˘chto 21 rokov neúnavne vydávame. MôÏeme sa stretnúÈ s mnoh˘mi ºuìmi, ktorí sa t˘m premenili,
hoci pred pár rokmi by sme si vôbec
nevedeli predstaviÈ, Ïe sa budú dnes
modliÈ ruÏenec. Teraz sa ho modlia
a ukazujú ho celému svetu, a t˘m vydávajú svedectvo. To v‰etko je veºk˘
zázrak. To Boh nám prostredníctvom
Matky BoÏej pomáha vidieÈ, pochopiÈ
a ísÈ touto cestou. Práve skrze t˘chto
obráten˘ch ºudí nás Boh pobáda, aj
nás vizionárov, aby sme e‰te ãastej‰ie
svedãili, lebo vidíme ovocie na‰ich
svedectiev. Chcel by nám povedaÈ, Ïe
máme tieto posolstvá, ktoré nám Matka BoÏia ustaviãne dáva, e‰te radostnej‰ie roz‰irovaÈ.
To, ão si povedala, to je jedna strana. Na druhej strane sa v‰ak odo-
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hrávajú veci, ktoré tomuto ãasu milosti úplne odporujú.
Zaãiatkom 3. tisícroãia som mala
mimoriadne zjavenie na Vrchu zjavenia po veãernom zjavení. Matka BoÏia
nás pozvala, aby sme v ão moÏno najhojnej‰om poãte pri‰li na vrch o pol
jedenástej veãer. ZhromaÏdilo sa veºa
ºudí a v ten veãer mi dala Matka BoÏia
dôleÏité posolstvo: „Satan sa odtrhol
z reÈaze.“ Toto posolstvo nám hovorí,
aké sú posolstvá pre na‰u dobu
dôleÏité. Ona nás preto poz˘va, aby
kaÏd˘ z nás naozaj pochopil, ak˘
veºk˘ a dobr˘ je Boh. Chcela by aj
zdôrazniÈ, Ïe satan existuje a chcel
by zniãiÈ v‰etko, ão patrí Bohu. KaÏd˘
z nás je slobodn˘ a v tejto slobode
sa kaÏd˘ z nás môÏe rozhodnúÈ pre
dobro, alebo pre zlo. Vezmime si, napríklad, iba klonovanie, pri ktorom sa
ãlovek stavia na miesto Boha, Stvoriteºa, vytvára novú Evu, napodobuje
t˘m BoÏie veci. BezboÏníci sa t˘m
posmievajú samému Bohu. To sú satanské veci, ktoré by chceli poniãiÈ
v‰etko, ão patrí Bohu, a vyuÏívajú na
to rôznym spôsobom ºudí. Satan je
ako pes na reÈazi. NemôÏe urobiÈ
v‰etko, ão by chcel. My si v‰ak musíme uvedomiÈ, Ïe on existuje a Ïe bol
vypusten˘. To v‰etko vieme od Matky
BoÏej, a preto sme pozvaní svedãiÈ
a byÈ na tomto svete láskou. Ak nemilujeme, ak nevydávame svedectvo,
keì nie sme skutoãn˘mi kresÈanmi, je
na‰a viera úbohá a prázdna. Aj Sv.
Otec nás v poslednom ãase ãasto poz˘va, aby sa ruÏenec modlila spolu
celá rodina, lebo mnohé rodiny majú
veºké problémy. Samotní kÀazi ãasto
nemajú silu dosvedãovaÈ svoje kÀazstvo a svoju vieru. Tak málo sa hovorí

o Bohu. Preto nám vizionárom Matka
BoÏia ãasto hovorieva, Ïe máme vydávaÈ svedectvo a v na‰om poslaní
nepoºavovaÈ, lebo musíme byÈ znamením pre v‰etk˘ch t˘ch, ktorí nemajú vieru ani nádej.
Matka BoÏia upozornila obzvlá‰È
na satana. Ako to vysvetlí‰?
Matka BoÏia nás poz˘va nepretrÏite, aby sme verili v Boha, aby sme i‰li
cestou obrátenia. Je veºa tak˘ch, ão
veria v MedÏugorie a ãakajú iba na to,
kedy sa daão stane; ãakajú na znamenie na Vrchu, ãakajú na to, Ïe budú
tajomstvá zverejnené a pod. Vidí‰,
Matka BoÏia by chcela, aby sme na to
neãakali, ale aby sme teraz, v tomto
momente, Ïili a svedãili. Myslím, Ïe by
sme nemali upieraÈ pozornosÈ na nejak˘ znak alebo na tajomstvá, ale aby
sme sa sústredili najmä na vlastné obrátenie. To je dôleÏitej‰ie neÏ v‰etky
znaky a v‰etky tajomstvá.
âo by si nám na záver e‰te
chcela povedaÈ?
Matka BoÏia hovorí, Ïe najdôleÏitej‰ie je, aby sa kaÏd˘ z nás spojil
s ruÏencom. A t˘m nám dala liek,
ktor˘m môÏeme vylieãiÈ v‰etky choroby dne‰n˘ch ãias. Preto sa musíme
rozhodnúÈ a modliÈ sa denne ruÏenec.
Je tieÏ veºmi dôleÏité maÈ súcit s trpiacimi. Dne‰ná nákazlivá choroba
AIDS, ktorú prená‰ajú matky na deti,
by sa moÏno mohla zmierniÈ, keby
sme boli solidárni a pomáhali t˘mto
chor˘m najmä v treÈom svete. Ale to
je ÈaÏké, lebo ºudstvo sa vyvíja tak, Ïe
bohat‰í stále bohatnú a chudobní
stále chudobnejú.
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MEDÎUGORIE V OBRAZOCH
ariánske centrum MedÏugorie v spolupráci s partnerskou
organizáciou Gebetsaktion Medjugorje ViedeÀ vydalo veºmi peknú plnofarebnú publikáciu na kriedovom papieri o MedÏugorí.
bsahuje základné informácie o udalostiach v MedÏugorí,
svedectvá a struãné Ïivotopisy vizionárov spolu s bohatou
obrázkovou dokumentáciou.
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NOVINKA

V˘robné náklady
sú 480,- Sk okrem
po‰tovného
(na Slovensku je
po‰tovné 40,- Sk)

KniÏku si moÏno
objednaÈ:
písomne na adrese:
Mariánske centrum
MedÏugorie
Franti‰kánska 2
811 01 Bratislava 1

alebo telefonicky:
(je to ãíslo odkazovej sluÏby
s najnov‰ím mesaãn˘m
posolstvom Matky BoÏej)
02 – 52 92 72 10

alebo prostredníctvom
internetu:
www.marianskecentrum.sk
m-keckes@nextra.sk

Oznamy

Nová kniha
Pre na‰ich ãitateºov uÏ máme k dispozícii nové vydanie knihy Posolstvá
s kompletn˘mi ‰tvrtkov˘mi a mesaãn˘mi posolstvami Matky BoÏej v MedÏugorí od 1. marca 1984 do 25. februára 2003. Kniha obsahuje aj struãn˘ opis
udalostí v MedÏugorí, niektoré stanoviská a Ïivotopisy vizionárov. V˘robné
náklady sú 108,- Sk.

Hľadáme skladové priestory
Aj naìalej prosíme priaznivcov MedÏugoria, ak by vedeli o vhodn˘ch skladov˘ch priestoroch v Bratislave pre na‰e publikácie, aby nám to oznámili telefonicky na ãísle: 02/52964109. ëakujeme!

Informácia pre pútnikov
Od 1. apríla 2003 je znovu pozastaven˘ vízov˘ reÏim pre obãanov Slovenskej republiky pri cestách do MedÏugoria v Bosne a Hercegovine aÏ do 31. októbra 2003. V tomto ãase moÏno bez víz nav‰tíviÈ pútnické miesto MedÏugorie.

Nové poštové poukážky
V ãasopise ste na‰li priloÏenú novú po‰tovú poukáÏku. PlatnosÈ star˘ch
konãí 30. septembra 2003 a potom bude moÏné pouÏiÈ na posielanie dobrovoºn˘ch príspevkov iba tieto nové poukáÏky. Na niektor˘ch po‰tov˘ch úradoch s t˘m e‰te nie sú dostatoãne oboznámení a vyÏadujú od odosielateºov,
aby uvádzali aj variabiln˘ symbol na poukáÏke. Pre nás tento údaj nie je
dôleÏit˘, a preto tam môÏete uviesÈ akékoºvek ãíslo (napríklad dátum), ak by
vám bez neho nechceli na po‰te poukáÏku prevziaÈ. E‰te odporúãame, aby
ste va‰e príspevky posielali spoloãne alebo za viac publikácií naraz, pretoÏe
z kaÏdej poukáÏky si po‰ta odoberie 6,- Sk ako manipulaãn˘ poplatok. Ak
teda po‰lete napríklad 50,- Sk, na ná‰ úãet pripí‰e po‰ta iba 44,- Sk.

Informácia pre odberateľov dvoch
výtlačkov časopisu
Odberatelia 2 kusov ãasopisu dostali dvakrát po jednom kuse, pretoÏe
po‰tovné je lacnej‰ie pri dvoch zásielkách po jednom kuse ako pri jednej zásielke s dvomi v˘tlaãkami.
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MEDJUGORJE –

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. januára 2003 – „Drahé deti! T˘mto posolstvom vás znovu poz˘vam,
aby ste sa modlili za pokoj. Najmä teraz, keì je pokoj v kríze, vy buìte tí, ktorí
sa modlia a dosvedãujú pokoj. Milé deti, buìte pokojom v tomto nepokojnom
svete. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. februára 2003 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste sa modlili
a postili za pokoj. Ako som vám uÏ hovorila, aj teraz vám opakujem, milé deti,
len modlitbou a pôstom sa môÏu zastaviÈ aj vojny. Pokoj je drahocenn˘ dar od
Boha. Hºadajte ho, modlite sa zaÀ a dosiahnete ho. Hovorte o pokoji a noste
pokoj vo svojich srdciach. Pestujte si ho ako kvet, ktor˘ potrebuje vodu, nehu
a svetlo. Buìte tí, ão priná‰ajú pokoj druh˘m. Som s vami a prihováram sa za
vás v‰etk˘ch. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. marca 2003 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste sa modlili za
pokoj. Modlite sa srdcom, milé deti, a nestrácajte nádej, lebo Boh miluje svoje
stvorenia. On vás chce spasiÈ jedného za druh˘m skrze moje príchody sem.
Poz˘vam vás na cestu svätosti. Modlite sa, a v modlitbe ste otvorení BoÏej
vôli, a tak vo v‰etkom, ão robíte, uskutoãÀujete BoÏí plán vo vás a cez vás.
ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUÎBA
Najnov‰ie mesaãné posolstvo Matky BoÏej z MedÏugoria sa môÏete dozvedieÈ aj prostredníctvom na‰ej odkazovej sluÏby. UÏ od 26. dÀa v mesiaci je
najnov‰ie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom telefónnom ãísle:

02 / 52 92 72 10
Na toto ãíslo moÏno volaÈ z domova i zo zahraniãia za cenu obyãajn˘ch
telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, ãasopis a ìal‰ie správy môÏete
nájsÈ aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
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