MEDJUGORJE –

RADOSTNÉ POSOLSTVO

Buďte radostnými svedkami
Pozývam vás, aby ste obnovili s novým oduševnením a ešte väčšou
radosťou moje posolstvá. Nech sa modlitba stane vašou každodennou
potrebou.
Páter Mario Knezovič sa takto zamýšľa nad slovami Matky Božej:
„Spomeňme si aj na slová Matky Božej z roku 1988, keď nás vyzvala,
aby sme obnovili v svojich rodinách nadšenie z prvých dní, keď sa
mnohí začali postiť, modliť sa a kajať. Akoby Matka Božia vycítila, že
prvotné nadšenie už u jednotlivcov pomaly opadlo. Obnovme prvotné
nadšenie! Čo to znamená? Vieme, že toto nadšenie pomohlo prekonávať vonkajšie a vnútorné ťažkosti svedkov Medžugoria. Toto nadšenie pretrhlo reťaze satana, nadšenie pre Matku Božiu spustilo duchovnú obnovu, nový elán a novú nádej. Toto nadšenie svedkovia
zjavení zažili a dosvedčili. Toto nadšenie v konečnom dôsledku strhlo
aj nás, aby sme sa stali svedkami a priateľmi prítomnosti Matky Božej. Ľudia, čo sú oduševnení Matkou Božou nám odkazujú: ,Nebojte
sa!‘ Sú to tie isté slová, ktoré nám adresoval Ježiš. Matka Božia nás vyzýva, aby sme obnovili toto nadšenie. Nenechajme sa preto ponúkať,
pozdvihnime svojho ducha a dokážeme vrchy prenášať a tak povzbudzovať druhých. Medžugorie v súčasnosti je a musí byť hlasom volajúceho na púšti. Boh prostredníctvom Matky znovu pripomína
Ježišove slová: ,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním‘ (Mt 11, 28). Preto sa vyzbrojení silou viery a prvotným nadšením ponáhľajme v ústrety živému Bohu, ktorého nám
Mária znovu darúva.“
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Tomislav Pervan, OFM

Zm⁄tvychvstal˘
ako odpoveì

Odpoveì
eì sa raz budú písaÈ dejiny na‰ich ãias, bude sa môcÈ povedaÈ: bola to doba paradoxov, absurdít, doba spájania nezluãiteºného.
Doba mohutného pokroku vo v‰etk˘ch oblastiach ºudského úãinkovania, ale aj doba nepredstaviteºného
nivoãenia a usmrcovania, barbarstva,
aké dejiny doposiaº nikdy nepoznali.
Doba ºudskosti a humanizmu, reãí
o ºudsk˘ch právach, no súãasne aj
ãas najkrajnej‰ej neºudskosti. âas
jednoty a rovnoprávnosti v‰etk˘ch,
ale zároveÀ aj ãas, keì je v‰ade ãlovek ãloveku vlkom, a nie priateºom.
E‰te nikdy nebol tak˘ veºk˘ pokrok
v medicíne, ale nevylieãiteºné choroby sú kaÏdodenn˘m javom. SpomeÀme si: BSE (‰ialenstvo kráv), AIDS,
ebola, malária, rakovina, SARS (netypick˘ zápal pºúc) – v‰etko zatiaº nelieãiteºné choroby. âo v‰etko je e‰te
nepreskúmané? Oãividne sa uplatÀuje kliatba, ktorá zasiahla Adama, Ïe
sa proti nemu v‰etko sprisahá. Zdravie má kaÏd˘ na jazyku, ale e‰te doteraz nikdy nebola moÏnosÈ, aby sa
nakazili milióny ºudí naraz, a boli tak
odsúdení na smrÈ. Bohatí ustaviãne
bohatnú, chudobní zo dÀa na deÀ
chudobnejú. Tí, ão Ïijú v prebytku,
niãia svoje zásoby, aby sa na trhu
mohli udrÏaÈ vysoké ceny, k˘m dve
tretiny ºudstva nemajú ão jesÈ. Milióny ºudí trpia podv˘Ïivou a hladom,
k˘m miliarda ºudí trpí nadváhou
a hºadá cesty, ako by sa nejakou diétou mohla zbaviÈ pár kíl.
Na jednej strane sa u‰etrí denne
stále viac ãasu, vzdialenosti zdolávame stále r˘chlej‰ie, a na druhej strane
nachádzame nudu. A ãlovek nevie,
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ão si má so svojím ãasom poãaÈ. Podºa niektor˘ch ‰tatistík sa ºudia pozerajú na televíziu tri hodiny denne,
av‰ak na ãítanie im staãí desaÈ minút.
Dôsledkom je obmedzen˘ horizont,
tuposÈ.
Nikdy dosiaº nebol tak˘ veºk˘ smäd
po Ïivote, ale nikdy predt˘m nebol Ïivot tak˘ lacn˘ a ãlovek tak˘ bezcenn˘. ªudia chcú za kaÏdú cenu ÏiÈ, no
zomrieÈ treba. Radi by chceli ku svojmu Ïivotu to alebo ono pridaÈ, robia
v‰etko, aby si Ïivot predæÏili. Robia
v‰etko, aby si predæÏili starobu, lebo
nerátajú s veãnosÈou. Miesto toho,
aby do svojich rokov vniesli viac Ïivota, viac zmyslu, viac ‰Èastia, radosti,
pokoja a spokojnosti. Slovom: ãlovek
by mal do svojich dní vloÏiÈ viac viery
a plnosti Ïivota podºa JeÏi‰ov˘ch
slov: „Ja som pri‰iel, aby mali Ïivot
a aby ho mali hojnej‰ie.“ Je jasné, Ïe
v t˘chto ãasoch sú aj pozitívne veci,
svetelné lúãe, ão ako blesk prebehli
ovzdu‰ím a po nebi, ão vo tmách tejto doby zaÏiarili a ukázali ºudstvu,
ako ºudsky ÏiÈ a umieraÈ. Ale sú
zriedkavé.
V porovnaní s minul˘mi dobami je
na‰a doba veºmi jednostranná. ªudia
radi tvrdia, Ïe stredovek bol tmárskou dobou, Ïe to bol ãas inkvizícií,
neslobody, povery, pálenia bosoriek
a kríÏov˘ch v˘prav. Predov‰etk˘m
stredovek sa predstavoval vo zvrátenom svetle, ani ão by v Àom nebolo
niã pozitívne. No zabúdame, Ïe dne‰né svetové bitúnky sú oveºa hor‰ie,
Ïe dne‰ná inkvizícia v podobe medicínskeho lynãovania je dnes oveºa
nemilosrdnej‰ia a stra‰nej‰ia, Ïe prenasledovanie ºudí je neºudskej‰ie a prí5

Odpoveì
‰ernej‰ie. A ão e‰te väzenia? O tom
by bolo treba pomlãaÈ a nesmelo by
sa to porovnávaÈ s in˘mi dobami.
Hrôza nad hrôzu... âo je toho príãinou? Je to celkom prosté: lebo sa
v dne‰n˘ch ãasoch zabúda na Boha
a v‰etko boÏské sa prenasleduje.
Boh sa stal prebytoãn˘, nepotrebujeme ho. âlovek zaujal BoÏie miesto.
Preão to v‰etko uvádzam? Rád by
som totiÏ spomenul istú udalosÈ z prv˘ch dní zjavení Matky BoÏej na Vrchu zjavení. Jednotlivci sa po jednom
zjavení chceli Matky BoÏej dotknúÈ.
Vizionári neskôr rozprávali, Ïe ‰aty
Matky BoÏej po t˘chto na‰ich dotykoch oãerneli. Ani ão by ich na‰e ruky po‰pinili a zneãistili. Obrazne povedané: ãlovek zneãistí v‰etko, ãoho
sa dotkne, najmä ak sa dotkne nieãoho svätého. Spôsobujú to vnútorné
a vonkaj‰ie zneãistenia, duchovné
a ekologické. Ani ão by sa tu napæÀalo to BoÏie slovo, ktor˘m prehovoril
z horiaceho kra MojÏi‰ovi: „Zobuj si
z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom
stojí‰, je zem svätá!“ V stredoveku
bol u benediktínov zvyk ísÈ ku sv.
prijímaniu naboso. Ani ão by touto
symbolikou chceli ukázaÈ: k Svätému
sa moÏno pribliÏovaÈ iba svät˘m spôsobom ako k tomu horiacemu kríku
na pú‰ti, t˘m, Ïe zahodíme ‰pinu
hriechu a sveta. Sväté veci treba vykonávaÈ a robiÈ svät˘m spôsobom.
Stredovek bol v tomto ìaleko-ìaleko pred nami. Platila zásada – na
stavbu katedrál, t˘ch veºk˘ch kamenn˘ch budov, pri doná‰aní materiálu
pomáhali v‰etci, bez ohºadu na pohlavie, spoloãenské postavenie a uznanie, tak chudobní ako bohatí, uctieva6

ní aj zneuctievaní, rytieri a poddaní,
me‰Èania i sedliaci. V‰etci priná‰ali
kamene a stavebn˘ materiál spoloãne. No bola podmienka: ãisté a zmierené srdce. V‰etci sa museli pred
prácou oãistiÈ, ísÈ na spoveì a zmieriÈ sa. Ani jeden verejn˘ hrie‰nik nesmel na stavbe katedrály, BoÏieho
domu, spolupracovaÈ. Keì je BoÏí
dom svät˘, tak musia byÈ svätí a posvätení v‰etci, ktorí na Àom pracujú.
Ako je to v‰ak dnes? Koºko sa okolo na‰ich kostolov kºaje a nadáva?
Koºko kliatieb sa zabuduje a vsype
do základov na‰ich kostolov a domov, na‰ich stavenísk, ciest, vozidiel.
âloveku zostáva rozum stáÈ pred toºkou vynaliezavosÈou na‰ich bezboÏníkov, ktor˘m niã nie je dostatoãne
slu‰né, sväté a úctyhodné. A v‰etko
vpú‰Èajú do svojho ‰pinavého srdca
a na svoj jedovat˘ jazyk. Dnes s obdivom pozorujeme stredoveké stavby,
ktoré sú v˘razom dokonalej zhody
a harmónie, ktorá vznikla medzi nebom
a zemou, medzi Bohom a ãlovekom.
âlovek v‰etko, ão mal, zameral na
Boha. Svojimi my‰lienkami sa vzniesol k nebu. Mal os svojho Ïivota. NepovaÏoval sa za stredobod a pupoãnú ‰núru vesmíru, ale usiloval sa práve svojimi stavbami daÈ svetu onú pupoãnú ‰núru, tú os v dómoch a v ich
veÏiach, ktoré sa vypínali k nebu.
Ten ãlovek veril, Ïe pravda nie je vec
módy, ktorú dnes zahodíme a zajtra
môÏeme vymeniÈ za inú pravdu. Pravda je veãná a krásna. Krása je pravdivá a veãná. To je Boh, to je JeÏi‰,
veãnosÈ v ãase. Súãasn˘ ãlovek túÏi
po veãnosti na zemi. Po trvalej budúcnosti. My sa v‰ak p˘tame: âo za
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budúcnosÈ ãaká rodinu, keì v nej
klesá dôvera vo vieru, poznanie srdca
a smäd po pokoji a zmierení? âo bude, ak ºudstvo zaãne veriÈ len v to, ão
mu osoÏí a vyhovuje, miesto toho,
aby sa obrátilo a uverilo veãn˘m a trval˘m pravdám?
„Na‰a pomoc v mene Pánovom, ktor˘ stvoril nebo i zem!“ T˘m sa v dejinách spásy a v Ïivote t˘ch, ktorí svoje dni usmerÀovali podºa BoÏieho kalendára, v‰etko zaãínalo a konãilo.
Pomoc neprichádzala v peniazoch alebo cez politickú ãi hospodársku pomoc, cez zbrane alebo uzatváraním
spolkov.
Veºk˘ piatok je trval˘m poslaním
ºudsk˘ch dejín, aby si ãlovek uvedomil, aby spoznal, Ïe v skutoãnosti zabíja to, ão mu priná‰a Ïivot.
Veºk˘ piatok je deÀ veºkého vytriezvenia, deÀ BoÏej vôle a BoÏej pedagogiky. Je potrebn˘, aby sa spoznal
zmysel utrpenia. „Tvoju smrÈ, Pane,
zvestujeme!“ BoÏia pedagogika, ktorá nás núti, aby sme aj dnes razili
cestu k definitívnemu zjaveniu v JeÏi‰ovi Kristovi. V centre na‰ej viery nie
je utrpenie, ale víÈazstvo nad utrpením, nie je smrÈ, ale zm⁄tvychvstanie,
nie je kríÏ, ale zadná strana kríÏa,
osláven˘ Kristus.
Úãinok radostnej zvesti bol daão
ako jarn˘ vetrík ponad zimnú krajinu,
prebúdzanie nového, jeri‰ské trúby
slobody, ktoré zniãili základy navyknutého poriadku a rozochveli ich.
KresÈanské posolstvo bolo siln˘m zemetrasením, ktoré v‰etko spochybnilo. Ak sa to dnes kresÈanstvu nepodarí, tak by malo uÏ iba muzeálnu
hodnotu. Preto denno-denne preja8

vuje svoju aktualitu, silu a nadvládu
pri rie‰ení svetsk˘ch problémov, aby
aj naìalej ostalo nedozern˘m faktorom ºudsk˘ch my‰lienok a úsilia.
JeÏi‰ Kristus – od svojho vystúpenia na zemi sporné znamenie. K˘m
ho jedni hºadajú a túÏia po Àom,
chceli by ho tí druhí odstrániÈ za kaÏdú cenu. Jeho súãasníci oãakávali
nieão veºkého, no pri‰iel jednoduch˘
tesár. Jeho Ïivot stojí ustaviãne
v znamení „dnes“. Nie vãera, ani zajtra. Dnes sa v Àom napæÀa a spæÀa
v‰etko ºudské a boÏské oãakávanie.
Treba maÈ len otvorené oãi a pozorovaÈ.
PrítomnosÈ Boha a jeho kráºovstva
je medzi nami, v ºuìoch, v kaÏdom
slove. V‰etko je semenom, ktoré nemá dobu trvanlivosti. Treba iba siaÈ,
nechaÈ dorastaÈ a zrieÈ a ãakaÈ. A to
musíme pochopiÈ dnes. Nie zajtra
alebo v ìalekej budúcnosti. Zmena
sa musí udiaÈ dnes v nás a pred na‰imi oãami.
Îivot nie je ãakáreÀ, ale plávanie,
ustaviãné kráãanie. Nesmieme hovoriÈ alebo opakovaÈ to, ão hovorí cel˘
svet alebo opakuje, ale my musíme
svetu to ukázaÈ, ão tento svet nevie
ani pochopiÈ, ani rozoznaÈ: je to veãná pravda o Bohu a o JeÏi‰ovi Kristovi, o Zm⁄tvychvstalom. Tak sa staneme znamením pre ºudí, pre dobu, pre
svet. Tomu nás uãia v‰etky prechádzajúce kresÈanské storoãia. K tomu
nás poz˘vajú aj Máriine zjavenia –
ãisté ako panensk˘ prameÀ, ako veãn˘ prameÀ.
■

Oznamy

Nové po‰tové poukáÏky
V ãasopise ste na‰li vloÏen˘ nov˘ typ po‰tovej poukáÏky. 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 povinne 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. Nová poukáÏka má veºmi mal˘ priestor na oznamy pre
prijímateºa. Preto vás prosíme, aby ste informácie urãené pre nás oznamovali prostredníctvom listu alebo elektronickou po‰tou na adresu: m-keckes@nextra.sk.
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.

Spôsob práce na‰ej organizácie
Viacerí ãitatelia nás Ïiadajú o rozliãné sluÏby súvisiace s púÈami do MedÏugoria
a chcú nás nav‰tíviÈ v redakcii. Na na‰ej adrese je v‰ak len po‰tová schránka. Je
to preto, lebo celá na‰a ãinnosÈ je zaloÏená na dobrovoºnom princípe. My nemáme
Ïiadneho zamestnanca, celá ãinnosÈ sa vykonáva na dobrovoºnej báze, kaÏd˘
z nás má svoje vlastné zamestnanie a ãinnosti Mariánskeho centra MedÏugorie sa
venuje vo svojom voºnom ãase. Preto sa snaÏíme ão najviac zníÏiÈ v‰etky v˘davky,
ktoré nesúvisia s na‰ou publikaãnou prácou a nemáme ani vlastné kancelárie.
V‰etky va‰e dobrovoºné príspevky, ktoré nám posielate na bankov˘ úãet – a je to
jedin˘ ná‰ príjem – slúÏia v˘luãne na zabezpeãenie prípravy, v˘roby a distribúcie
ná‰ho ãasopisu a kníh. Za v‰etky vám úprimne ìakujeme, lebo nám takto umoÏÀujete pokraãovaÈ v na‰ej práci a ‰íriÈ posolstvo pokoja z MedÏugoria aj v slovenskom jazyku.

Hºadáme spolupracovníka do redakcie
Redakcia ãasopisu hºadá spolupracovníka, ktor˘ má urãité znalosti z oblasti Ïurnalistiky a je ochotn˘ dobrovoºne pomáhaÈ pri príprave na‰ich publikácií, aby sa
ohlásil na tel. ãísle 0905 254 742.

Nová kniha
Pre na‰ich ãitateºov 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. Je to uÏ ‰tvrté vydanie, ktoré obsahuje aj struãn˘ popis
udalostí v MedÏugorí, niektoré stanoviská a aktualizované Ïivotopisy vizionárov.
V˘robné náklady sú 108,- Sk.
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Rozhovor

Rozhovor s P. Petrom Sarnick˘m ofmconv.
v Bratislave 24. júna 2003

Modlitba sa musí staÈ

závislosÈou
Páter Peter, mohli by ste nám
na úvod nieão o sebe prezradiÈ?
Som rehoºníkom, som ãlenom rehole men‰ích bratov minoritov. Na
Slovensku pôsobím uÏ sedem rokov. Teraz pracujem vo farnosti
v Bratislave – Karlovej Vsi.
Aké cesty vás priviedli k vá‰mu
rehoºnému povolaniu, konkrétne
do franti‰kánskej rehole?
Ked som zaãal váÏnej‰ie uvaÏovaÈ
o duchovnom povolaní, predstavoval som si ho vÏdy v spoloãenstve.
VÏdy som mal vzÈah ku komunite,
k spoloãenstvu. Nerád pracujem
sám. V mojej rodnej dedine som sa
spoznal s priateºom franti‰kánom,
ktor˘ mi veºa rozprával o sv. Franti‰kovi, a tak sa vytvoril aj môj vzÈah
k tomuto spoloãenstvu. V na‰ej far10

nosti pôsobil aj tretí rád sv. Franti‰ka, zúãastÀoval som sa na ich ãinnosti, a preto duch sv. Franti‰ka mi
bol blízky.
Ako ste sa dostali do Bratislavy?
Moja cesta bola dosÈ zaujímavá.
Dva roky som pôsobil na pútnom
mieste v Poºsku. Potom som chcel
ísÈ ako misionár na Ukrajinu. Rozprával som sa o tom so svojím
predstaven˘m, ktor˘ mi v‰ak povedal, Ïe práve potrebujú poslaÈ niekoho na Slovensko. âi by som ne‰iel. Súhlasil som, Ïe dobre, na také
dva roky by som to skúsil. Tak som
pri‰iel do Bratislavy, tu sme dostali
do správy farnosÈ, zaãali sme so
stavbou kostola, a tak z dvoch rokov je uÏ sedem a naìalej ostávam
na Slovensku.

PúÈ
UÏ ste sa urãite dostatoãne
oboznámili s pastoráciou na Slovensku, poznáte pastoráciu v Poºsku. Je nejak˘ rozdiel medzi veriacimi na Slovensku a v Poºsku?
AspoÀ zo zaãiatku sa mi zdalo, Ïe
pastorácia v Poºsku je ‰ir‰ia, moÏno
povedaÈ agresívnej‰ia, viac navonok. Av‰ak v súãasnosti najmä mladá generácia kÀazov uÏ pôsobí podobne, takÏe uÏ nie sú veºké rozdiely.

lím, Ïe to veºa dáva aj ºuìom, ktorí
tam prichádzajú.

Jedn˘m z hlavn˘ch bodov medÏugorského posolstva je pokoj.
âo si o tom myslíte?
Myslím si, Ïe pokoj je prameÀom
v‰etk˘ch in˘ch vecí, ktoré potrebujeme. Pokoj v du‰i ãloveka je
dôleÏit˘. Ak nemá ãlovek pokoj
v du‰i, nie je ani ‰Èastn˘, ani necíti
radosÈ, ani jeho viera nemôÏe byÈ

Spolu so svojimi farníkmi sa
zúãastÀujete na viacer˘ch podujatiach, aj teraz ste sprevádzali
pútnikov z farnosti na ceste do
MedÏugoria. Ako na vás zapôsobilo toto miesto?
Priznám sa, Ïe uÏ pred dvomi
rokmi sa konala púÈ do MedÏugoria z na‰ej farnosti, na ktorej som
sa v‰ak nezúãastnil. Na MedÏugorie boli rozliãné názory a ja som
necítil nejakú vnútornú potrebu nav‰tíviÈ toto miesto a ani som ne‰iel.
Ked sa vrátila táto prvá skupina
a zaãala rozprávaÈ svoje záÏitky,
povedal som si, Ïe pôjdem nabudúce aj ja pozrieÈ, ão je tam a ão
tam ºudia preÏívajú. Tak som tohto
roku ‰iel.
UÏ samotná príroda, okolie sú
úÏasné. UÏ to pôsobí na ãloveka.
Videl som ºudí opravdivo sa modliÈ,
spovedal som tam a pozoroval túÏbu po obrátení, je tam prítomná Ïivá
viera. To na mÀa zapôsobilo a mys11
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hlboká. MedÏugorie uãí vnútornému
pokoju, pokoju v srdci. MoÏno si
myslíme, Ïe nemáme vplyv na to, ãi
niekde vypukne vojna, alebo nie, ale
urãite máme vplyv na pokoj v na‰ej
rodine, v na‰ej farnosti medzi susedmi, a to sa pripoãítava k v‰eobecnému pokoju. MedÏugorie uãí,
ão je prameÀom pokoja. Je to na‰a
12

harmónia s Bohom, s blíÏnym. A to
som tam zaÏil.
Pri náv‰teve MedÏugoria na
mÀa vÏdy mocne zapôsobí pozorovanie dlhého radu ºudí pred
mnoÏstvom spovedníc vedºa
kostola, ktoré sú oznaãené tabuºkami v mnoh˘ch jazykoch.

PúÈ
vnuknutie, Ïe chcú sa obrátiÈ, musia
sa obrátiÈ.
MedÏugorie pripomína aj ìal‰iu
skutoãnosÈ, na ktorú sa rado zabúda, a to je modlitba ruÏenca.
Upozornil na to aj Svät˘ Otec.
Myslíte si, Ïe táto modlitba má
ão povedaÈ aj dne‰nému ãloveku?
Myslím si, Ïe modlitba sv. ruÏenca
je nároãná modlitba. Nároãná v tom
zmysle, Ïe si vyÏaduje urãitú zrelosÈ. Modlitbu ruÏenca sa treba uãiÈ
modliac sa ruÏenec. Pre mnoh˘ch,
ão sa nemodlia ruÏenec, zdá sa táto
modlitba zbytoãná. Kto sa ju v‰ak
zaãne modliÈ a okúsi ju, zaãne túÏiÈ
po modlitbe ruÏenca. Veºmi sa to
ani nedá slovami opísaÈ, ako sa
modliÈ ruÏenec, av‰ak kaÏd˘ si musí
nájsÈ ten svoj spôsob ako preÏívaÈ
ruÏencovú modlitbu. Aj z hºadiska
ºudí, ão v nej nachádzajú pokoj, radosÈ. Touto modlitbou si dokázali
veºa vyprosiÈ.

Mohli ste aj vy zakúsiÈ udeºovanie sviatosti zmierenia v tejto
atmosfére?
Áno, spovedal som tam. Boli to
spovede naozaj úprimné. Niektorí
ºudia prichádzali ‰peciálne na toto
miesto po niekoºk˘ch rokoch, aby
tu vyznali svoje hriechy. Tu dostali
aj odvahu ísÈ na spoveì. Dostali

Nav‰tívili ste aj spoloãenstvo
Cenacolo. Myslím si, Ïe je to
ovocie modlitby. Skutoãná modlitba dokáÏe robiÈ zázraky. Nech˘ba nám trocha viery v modlitbu?
UÏ JeÏi‰ povedal, Ïe ak budete
maÈ vieru ako horãiãné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaºto
ta!“ – prejde. Je to urãite tak, Ïe
modlitba sa musí staÈ potrebou.
13
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Tak ako potrebujete jesÈ a piÈ, alebo niekto je závisl˘ na káve, tak podºa mÀa sa modlitba musí staÈ „drogou“, závislosÈou. MedÏugorie uãí
modliÈ sa. Bez modlitby nikdy sa nestane pre ãloveka modlitba potrebou. VÏdy bude len prekáÏkou, ãosi
zbytoãné. âlovek ju musí jednoducho zaÏiÈ. Je to ak˘si uzavret˘ kruh,
lebo modlitba zasa prehlbuje vieru.
âasto opakovaná námietka proti MedÏugoriu je, Ïe rozbíja jednotu Cirkvi. Skúsenosti ºudí v‰ak hovoria o opaku, nepomáha skôr spájaÈ ºudí vo farnosti, v spoloãenstvách, v rodinách?
MedÏugorie je v‰etko to, ão je
v Cirkvi. Je tam BoÏie slovo, Eucharistia, sviatosti, úcta k Panne Márii,
a nie je tam niã mimo Cirkvi. Preto
nechápem ão sa myslí pod rozbíjaním Cirkvi. Ja ako katolícky kÀaz
som sa vrátil spokojn˘, lebo som
tam zaÏil Ïivú Cirkev, Eucharistiu,
úÏasnú jednotu, Ïe ºudia v rozliãn˘ch jazykoch sa modlia ruÏenec,
slávia Eucharistiu, texty z Písma sa
ãítajú v rozliãn˘ch jazykoch. V tom
je tá jednota. ªudia v rozliãn˘ch jazykoch sa modlia ruÏenec a v‰etci
vedia, ão sa modlia. âo ich spája?
Je to jednota! Podobne je to aj v Lurdoch a Fatime. ªudí z rozliãn˘ch národov spája jedno, spája ich Boh,
viera. Je tam Cirkev, sú tam kÀazi,
sú tam sviatosti, je tam jadro Cirkvi:
Eucharistia, Ïiv˘ Kristus.
14

Chceli by ste e‰te na záver nieão odporúãaÈ na‰im ãitateºom?
Aby tí ºudia, ktorí idú do MedÏugoria, mali takú zodpovednosÈ, Ïe
idem tam síce sám, ale veziem tam
aj t˘ch, ktorí nemôÏu ísÈ, ktorí tu
ostali. Je to miesto, kde sa veºa treba modliÈ za obrátenie na‰ich blíÏnych, aj za t˘ch, ão nám robia zle.
Je to vhodná chvíºa nemyslieÈ len
na seba, nebyÈ sebeck˘, ale v‰etko
tam obetovaÈ.

Páter Peter, ìakujem vám za
rozhovor.
Pre MCM Bratislava rozhovor
viedol mk.

■

PúÈ
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MIRIANINO

ROâNÉ ZJAVENIE

átum 18. marca 2003 je v MedÏugorí známy, lebo v tento deÀ
prichádza Matka BoÏia na kaÏdoroãné zjavenie vizionárke Miriane Dragiãeviãovej-Soldovej. UÏ uplynulo 21
rokov odvtedy, ão Matka BoÏia na
Vianoce roku 1982 sºúbila pri zjavení
vizionárke Miriane, Ïe sa jej bude zjavovaÈ vÏdy 18. marca. Mnohí to neskôr spájali s t˘m, Ïe Matka BoÏia si
vybrala tento dátum preto, lebo Miriana má vtedy narodeniny. Medzit˘m
poãas rozhovorov nám v‰ak Miriana
vysvetlila, Ïe Matka BoÏia si tento dátum nevybrala z uvedeného dôvodu,
ale Ïe tento dátum má úplne in˘ rozmer. Miriana ãasto zdôrazÀovala, Ïe
v uplynul˘ch rokoch jej Matka BoÏia

D

v tento deÀ nikdy negratulovala k narodeninám, ão podºa Miriany znamená, Ïe u Matky BoÏej nemá nikto
zvlá‰tne v˘sady, ani vizionári. Dátum,
ktor˘ si Matka BoÏia vybrala, má teda
celkom in˘ v˘znam. Vizionárka to
zdôrazÀovala, priãom viackrát pripomínala, Ïe jedného dÀa sa urãite dozvieme, preão si Matka BoÏia vybrala
práve tento dátum.
iriane veºmi ÈaÏko padlo, keì
sa od Matky BoÏej dozvedela,
Ïe nebude mávaÈ denné zjavenia. Jej
kaÏdodenné zjavenia trvali presne 18
mesiacov. Zo zaãiatku si Miriana vôbec neuvedomovala, ão znamená, Ïe
nebude mávaÈ denné zjavenia. Veºmi
ÈaÏko to prijímala. V ten deÀ dostala

M

aj desiate tajomstvo, a t˘m sa naplnil
poãet tajomstiev. Matka BoÏia totiÏ
e‰te na zaãiatku oznámila vizionárom, Ïe dostanú desaÈ tajomstiev.
tomto roku si Miriana za miesto
zjavenia vybrala komunitu Cenacolo. Chlapci zo spoloãenstva pripravili v‰etko pre prijatie pútnikov vo
veºkom stane, v ktorom sa potom aj
uskutoãnilo zjavenie. UÏ od skor˘ch
rann˘ch hodín sa zhromaÏdil veºk˘
poãet pútnikov z celého sveta. Ráno
o 7 h uÏ bolo prítomn˘ch niekoºko tisíc pútnikov. Potom sa zaãala modlitba ruÏenca, sprevádzaná pekn˘mi
duchovn˘mi piesÀami, ktoré sa spievali medzi jednotliv˘mi desiatkami.
Bolo veºmi pekné vidieÈ a zaÏiÈ, ako
pútnici ãakajúci na Matku BoÏiu sa
modlia v rozliãn˘ch jazykoch, ktoré
spl˘vajú do jednej reãi, a to reãi ruÏenca.

V

javenie sa potom zaãalo o 8,55 h
a trvalo sedem minút – do 9,02 h.
Matka BoÏia dala toto posolstvo:

Z

„Drahé deti!
Zvlá‰È v tomto svätom ãase pokánia a modlitby poz˘vam vás k voºbe.
Boh vám dal slobodnú vôºu, aby ste si vybrali Ïivot, alebo smrÈ.
Srdcom poãúvajte moje posolstvá, aby ste spoznali, ão máte robiÈ
a ako nájdete cestu do Ïivota. Deti moje, bez Boha niã nemôÏete, na
to nezabúdajte ani na okamih! Lebo ão ste a ão budete na zemi, keì
sa do nej zasa vrátite? Nehnevajte Boha, ale nasledujte ma k Ïivotu.
ëakujem vám, Ïe ste tu!“

Zamyslenie
nad posolstvom z 25. apríla 2003

BUëTE RADOSTN¯MI NOSITEªMI
ZMŸTVYCHVSTALÉHO KRISTA
Prelát Dr. Johannes Gamperl
„Drahé deti! Poz˘vam vás aj
dnes, aby ste sa otvorili
modlitbe. V uplynulom pôstnom ãase ste pochopili, akí
ste malí a aká malá je va‰a
viera. Milé deti, rozhodnite
sa i dnes pre Boha, aby on
vo vás a skrze vás menil
srdcia ºudí, aj va‰e srdcia.
Buìte radostn˘mi nositeºmi zm⁄tvychvstalého JeÏi‰a
v tomto nepokojnom svete,
ktor˘ túÏi po Bohu a po v‰etkom, ão je od Boha. Som
s vami, milé deti, a milujem
vás osobitnou láskou. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje
pozvanie.“

Na‰a nebeská Matka, ìakujem ti, Ïe
nás neprestáva‰ povzbudzovaÈ, napomínaÈ a viesÈ. Ako deti tu na zemi potrebujú milujúce slovo matky, tak my potrebujeme tvoju pomoc najmä dnes.
Bez modlitby sa nemôÏeme dostaÈ do
styku s Bohom ani s tebou. Aj dnes si
nás k tomu znovu vyzvala. Áno, vieme,
Ïe na‰a viera je e‰te veºmi malá. Preto,
Matka BoÏia, vypros nám silnú vieru!
Tak ãasto sa utápame v pozemsk˘ch
20

veciach a málo sa rozhodujeme pre Boha. PomôÏ nám, aby sa Boh stal stredom ná‰ho Ïivota. PreÏívame teraz veºkonoãn˘ ãas. Radi by sme boli radostn˘mi nositeºmi Zm⁄tvychvstalého, ná‰ho Pána a Spasiteºa JeÏi‰a Krista. Tak
môÏeme aj in˘ch ºudí získaÈ pre na‰u
vieru. Zvlá‰È ti ìakujeme, najdrah‰ia
Matka, za tvoju veºkú a vrúcnu lásku
k nám. Pomáhaj nám preÏívaÈ svoju lásku k JeÏi‰ovi a k tebe z celého srdca!

RadosÈ
MODLITBA JE VÎDY
DÔLEÎITÁ
„Poz˘vam vás aj dnes, aby ste sa
otvorili modlitbe.“
Ak sa chceme porozprávaÈ so známymi alebo priateºmi, ktorí b˘vajú ìaleko od nás, potrebujeme telefón. No
nie je nám niã platn˘, ak ho síce máme, ale ho nepouÏívame. Musím sa
rozhodnúÈ: teraz zavolám. Áno, môÏe
sa tieÏ staÈ, Ïe práve stojíme vedºa
seba, ale slova neprehovoríme. Tak aj
v modlitbe je potrebn˘ úmysel a pevné rozhodnutie: chcel by som byÈ stále v spojení s Bohom cez modlitbu.
Lebo on je láska, je mojím cieºom, je
centrom môjho Ïivota. Milujem ho,
dôverujem mu. Boh je vÏdy pri mne
a je vÏdy pripraven˘ vypoãuÈ ma
i moje problémy. Bez modlitby niet
náboÏenského Ïivota. Na modlitbu si
musím vyhradiÈ ãas. Na v‰etko, ão robíme radi, máme ãas, vyhradíme si
ãas. O to viac si musíme nájsÈ ãas pre
Boha, pre JeÏi‰a, ktor˘ ãaká iba na
to, aby nás vypoãul, nám pomohol
a preukázal nám svoju veºkú lásku.
KeìÏe je modlitba taká dôleÏitá, Matka BoÏia nás skoro pri kaÏdom posolstve poz˘va k modlitbe. Boh sa má
a musí zo dÀa na deÀ väã‰mi stávaÈ
stredom ná‰ho Ïivota, áno, Ïivota celého ºudstva. On je cieºom ná‰ho Ïivota tu na zemi i na veãnosti. So Svät˘m
Otcom Jánom Pavlom II. volajme
k Bohu: „BoÏe, ty milosrdná láska,
prosíme Èa, nepovoº vo svojej sile!
BoÏe, ty milosrdná láska, buì neúnavne pri práci! Buì vÏdy väã‰í neÏ
zlo, ktoré sa roz‰írilo v na‰om storoãí
a v na‰ej generácii! DokáÏ svoju
väã‰iu moc silou ukriÏovaného Kráºa!
Príì, kráºovstvo tvoje. Vítame Èa s ja-

sotom.“ V náboÏenskom Ïivote je v‰etko milosÈou, aj dobrá modlitba. Tak
prosíme Boha, aby nám pomáhal, Ïeby sme sa vÏdy vernej‰ie, vÏdy lep‰ie,
vÏdy viac modlili. Poz˘vajme aj in˘ch
ºudí, aby sa modlili za nás, a modlime
sa veºa jeden za druhého!
ªudia ma veºmi prosili, aby som sa
modlil za istú paniu, a tá mi neskôr napísala list, v ktorom sa mi poìakovala
za moju modlitbu, no zároveÀ napísala, aká dôleÏitá je pre Àu modlitba.
V tomto liste zdôrazÀovala, Ïe pred
deviatimi rokmi po prv˘ raz zakúsila,
akú nesmiernu cenu má modlitba. Po
pôrode dieÈaÈa, po ktorom trpela na
ÈaÏké krvácanie a na horúãku ‰estonedieºok a musela pretrpieÈ viaceré
operatívne zákroky, zaãalo jej zrazu
telo chladnúÈ a, skôr neÏ upadla do
kómy, jej poslednou my‰lienkou bolo:
„Teraz musím umrieÈ.“ A pomyslela si:
„Ó BoÏe, ão bude z mojich detí!“ Jej
my‰lienky sa zahmlili a v jej vnútri sa
zotmelo. Cel˘ jej Ïivot od najranej‰ieho detstva prebehol pred Àou ako
film. Ako obzvlá‰È zlé poznávala v‰etky neláskavosti, ktoré spôsobila alebo
povedala; napríklad slová jej manÏelovi: „Ak mi nebude‰ viac pomáhaÈ,
nebude‰ ma uÏ dlho maÈ.“ (A neskôr si
myslela: Aké zlé to e‰te musí byÈ, keì
niekto zomrie v hádkach!) Nev˘slovná
radosÈ jej naplnila srdce nad v‰etk˘m
t˘m dobr˘m, ão poãas svojho Ïivota
urobila, aj nad najmen‰ou pomocou,
ktorú poskytla uÏ ako dieÈa. Tento
stav bol pre Àu tak˘ neopísateºne
krásny, ak˘ e‰te nikdy na tejto zemi
nezaÏila. V podvedomí – tak mi písala
– prosila Matku BoÏiu, aby smela e‰te
pár rokov ÏiÈ, Ïeby mohla pomáhaÈ
svojim deÈom. Toto Ïelanie sa jej splnilo. Keì opäÈ pri‰la k sebe, mala ne21
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opísateºné bolesti a poãula, ako sa
hovorilo o jej smrti. Nemohla sa pohnúÈ, nemohla hovoriÈ, v‰etky údy
mala meravé, jazyk ochrnut˘, aj oãi
boli nehybné. No vedela, Ïe tam bola
prítomná rehoºná sestra. Pomyslela
si: „Ó, BoÏe, ak ma tí takto poloÏia do
truhly!“ Po dlhom ãase – keì mala
pocit, ani ão by na nej leÏalo ÈaÏké
závaÏie – vládala zakoktaÈ: „M o d l i È s a !“ To bolo v‰etko, ão dokázala
povedaÈ. Neskôr poãula, Ïe tá sestriãka kºaãala pri jej posteli a vrúcne
a dlho sa za Àu modlila. Vìaka tejto
modlitbe dokonca aj jej bolesti ustúpili. A doslova mi napísala: „Tak som
zaÏila, ão to znamená za niekoho sa
modliÈ. Rada teraz chodievam ku
chor˘m a ÈaÏko chor˘m a modlievam
sa s nimi alebo sa modlím za nich. To
je najväã‰í dar, ak˘ môÏeme niekomu
daÈ.“ V tomto záÏitku onej panej môÏeme vytu‰iÈ, aká dôleÏitá je modlitba
nielen za chor˘ch a umierajúcich, ale
za v‰etk˘ch ºudí. V modlitbe sa musíme cel˘ Ïivot cviãiÈ, aby sme ju mohli
pouÏiÈ aj vtedy, keì ju budeme nevyhnutne potrebovaÈ.
Radi sa spájajme s Pánom, s Matkou BoÏou najrozliãnej‰ími formami
modlitby, prirodzene najmä pri slávení
sv. om‰e a v rozjímaní nad Svät˘m
písmom. Nech sa nám tak vodí, ako
to vyjadrila sv. Terézia z Lisieux: „Aká
veºká je sila modlitby! Mohli by sme ju
nazvaÈ kráºovnou, ktorá má v kaÏdej
chvíli voºn˘ prístup ku kráºovi a môÏe
dostaÈ v‰etko, o ão prosí... Celkom
prosto, bez krásnych fráz poviem Pánu Bohu, ão mu povedaÈ chcem, a on
mi vÏdy porozumie... Pre mÀa je modlitba vzplanutie srdca, jednoduch˘
pohºad na nebo, v˘krik vìaãnosti
a lásky, uprostred trápenia i radosti;
22

slovom, je to ãosi veºké, nadprirodzené, ão mi povzná‰a du‰u a spája ma
s JeÏi‰om.“ O modlitbe sa môÏeme
veºa nauãiÈ aj od t˘ch, ão prijali na‰u
vieru, lebo v nej zakúsili zvlá‰tnu BoÏiu lásku v JeÏi‰ovi Kristovi. Tak napísali dvaja moslimovia, ktorí sa stali
kresÈanmi: „Strávili sme teraz spolu
veºa ãasu s Bibliou a doslova sme cítili, ako v nás rastie viera. Veºa sme sa
modlili v mene JeÏi‰ovom a na‰e srdcia sa t˘m naplnili. Ba sme od radosti
aÏ plakali nad t˘mto pocitom, Ïe
smieme cítiÈ Boha tak nablízku. V islame nám bol tento cit vÏdy cudzí.“
Nech Matka BoÏia vyprosí aj nám tú
veºkú milosÈ modlitby!

BOH PREMIE≈A NA·E SRDCIA
„V uplynulom pôstnom ãase ste
pochopili, akí ste malí a aká malá
je va‰a viera. Milé deti, rozhodnite
sa i dnes pre Boha, aby on vo vás
a skrze vás menil srdcia ºudí, aj
va‰e srdcia.“
Modlili sme sa, aby sa zabránilo
irackej vojne. Lebo Matka BoÏia nám
povedala, Ïe modlitbou a pôstom
môÏeme aj vojnám zabrániÈ a ich zastaviÈ. Modlili sme sa a postili primálo? Bola na‰a viera primalá? Zaiste!
âi by ináã Matka BoÏia „karhala“ na‰u
malosÈ a na‰u malú vieru? Vojna vypukla a v Iraku nastalo veºké utrpenie,
najmä pre deti a civilné obyvateºstvo.
A potom sme znovu zaÏili svoju malomyseºnosÈ a slabú vieru. Lebo Matka BoÏia nás povzbudzovala: „Aj dnes
vás poz˘vam, aby ste sa modlili za
pokoj. Modlite sa srdcom, milé deti,
a nestrácajte nádej, lebo Boh miluje
svoje stvorenia“ (25. 3. 2003).

RadosÈ

Mnohí, i ja, sme si mysleli, Ïe vojna
potrvá dlho. Ale vìaka Bohu: ãoskoro
sa skonãila. Pravda, kaÏdá hodina
vojny je priveºa! V‰etci sa ãudovali, Ïe
Iraãania kládli tak˘ mal˘ odpor a nenasadili nijaké „zbrane hromadného
niãenia“. Vìaka Pánovi, ktor˘ nám
urãite daroval túto milosÈ!
Pouãenie pre nás: po prvé, mali by
sme sa väã‰mi a intenzívnej‰ie modliÈ
a postiÈ, a po druhé, musela by byÈ
na‰a viera oveºa väã‰ia! Apo‰toli sa
raz sp˘tali JeÏi‰a: „Preão sme ho
(diabla) nemohli vyhnaÈ my?“ A JeÏi‰
odpovedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete maÈ vieru
ako horãiãné zrnko a poviete tomuto

vrchu: „Prejdi odtiaºto ta!“ – prejde.
A niã vám nebude nemoÏné“ (Mt 17,
19n). JeÏi‰ povedal otcovi posadnutého chlapca (porov. Mk 9, 14 – 29):
„V‰etko je moÏné tomu, kto verí.“ Tu
zvolal chlapcov otec: „Verím, pomôÏ
mojej nevere!“ Tak chceme aj my volaÈ k Pánovi: „Ó, JeÏi‰u, veì my veríme,
ale na‰e viera je slabá. Urob ju silnou!“
Îiaº, v‰etci sme nakazení neverou,
malou vierou a sekularizáciou ná‰ho
dne‰ného sveta, najmä v Európe. Tak
som nedávno na internete ãítal o dotazníku v Nemecku, v ktorom sa p˘tali
po celej krajine 356.000 spoluobãanov, ãi by sa oznaãili za náboÏn˘ch.
Hoci takmer dve tretiny obyvateºstva
23
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patria do niektorej cirkvi, oznaãuje sa
iba 39 percent obãanov za religióznych. Cirkev a náboÏenstvo nemajú
teda pre mnoh˘ch Nemcov nijak˘
v˘znam. Prirodzene, existujú regionálne rozdiely. Tak v Bavorsku sa zaraìuje 50 % obyvateºstva ako náboÏní, v Bádensku-Würtembersku je to
46%, v Hamburgu uÏ iba 26%, v Berlíne a v Sasku-Anhaltsku, vo voºakedaj‰om hlavnom kraji reformácie
s Lutherov˘m mestom Wittenbergom,
dokonca iba 14%. S t˘m nesmierne
klesá dôvera v cirkvi. Z dotazníka ìalej vypl˘va, Ïe obyvateºstvu je stále
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ºahostajnej‰ie, ãi a ako sa cirkvi menia.
Po takomto v˘sledku môÏeme iba
pokorne ísÈ k Pánovi a úpenlivo prosiÈ: Pane, zmiluj sa nad nami! Len Pán
môÏe znovu darovaÈ celkom veºkú
vieru. âím viac ºudia Ïijú z hlbokej viery a veºkej dôvery, t˘m skôr sa list
znovu obráti. Veì slová pobádajú, ale
skutky priÈahujú. Preto je také dôleÏité, aby Boh srdcia mnoh˘ch ºudí povzbudil a premenil.
Dramaticky k nám volá Svät˘ Otec
Ján Pavol II.: „Svet potrebuje Boha,
v ktorého tak málo verí, ktorého tak

RadosÈ
málo vz˘vajú a milujú, ktorého tak
málo poslúchajú... Je to správne a je
to priam povinnosÈ zdôrazÀovaÈ ,ºudské práva‘ a obhajovaÈ ich, ale e‰te
viac je potrebné uznaÈ ,práva BoÏie‘
a re‰pektovaÈ ich. Ak t˘mto nevenujeme pozornosÈ, riskujeme nebezpeãenstvo, Ïe e‰te aj tie vyprázdnime. Dovoºte mi hlasito zvolaÈ: Je na
ãase vrátiÈ sa k Bohu!“

BUëTE RADOSTN¯MI NOSITEªMI
ZMŸTVYCHSTALÉHO PÁNA
„Buìte radostn˘mi nositeºmi zm⁄tvychvstalého JeÏi‰a v tomto nepokojnom svete, ktor˘ túÏi po Bohu
a po v‰etkom, ão je od Boha.“
Práve Veºká noc nám zasa ukázala,
ako veºmi ºudia túÏia po pokoji, pravde a Ïivote, áno, aj po veãnom Ïivote:
to v‰etko chce JeÏi‰ darovaÈ nám, ba
i v‰etk˘m ºuìom. Pokiaº viem, v‰etky
kostoly pri veºkonoãnej slávnosti boli
preplnené! Znak, Ïe ºudia napokon
predsa len túÏia po Bohu a jeho veãnom Ïivote... Lebo veì Boh chce, aby
sa v‰etci ºudia zachránili a dospeli
k poznaniu pravdy. „Veì Boh tak miloval svet, Ïe dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal veãn˘ Ïivot“
(Jn 3, 16).
Buìme teda v‰etci, ão predsa
chceme ÏiÈ z viery, radostní a veselí
kresÈania, s JeÏi‰om v srdci. Nedajme
sa gniaviÈ Èarchou v‰edného dÀa, zostaÀme v radosti Kristovej, v radosti
ná‰ho Pána! Modlitba srdcom nám
pritom pomôÏe. Prosme kaÏd˘ deÀ
o jeho radosÈ a jeho pokoj, prosme
Matku BoÏiu, v‰etk˘ch anjelov o ich
osobitn˘ príhovor!

MATKA BOÎIA NÁS MILUJE
OSOBITNOU LÁSKOU
„Som s vami, milé deti, a milujem vás osobitnou láskou. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie.“
Je to ãosi fantastické vedieÈ, Ïe nás
Matka BoÏia tak veºmi miluje. Matka
miluje svoje deti a urobí pre ne v‰etko. Veì preto dal svoju matku aj nám
za Matku. Jeho nekoneãnú lásku
k nám môÏeme zakúsiÈ v Márii a skrze
Máriu. Tak nás uÏ ãasto uistila, Ïe
sme v jej materinskej láske celkom
v bezpeãí. „Ja, Matka, milujem vás
v‰etk˘ch. A kedykoºvek sa ocitnete
v ÈaÏkostiach, nebojte sa! Milujem
vás, i keì ste e‰te vzdialení odo mÀa
i od môjho Syna“ (24. 5. 84). ZasväÈme sa Matke BoÏej. Poz˘va nás k tomu. „Aj dnes vás poz˘vam, aby ste
svoj Ïivot zasvätili s láskou mne, aby
som vás mohla s láskou viesÈ“ (27.
11. 86).
Pravda, Boh i Matka BoÏia re‰pektujú na‰u slobodu: „Viete, Ïe vás nesmierne milujem a Ïe chcem kaÏdého
z vás pre seba. Av‰ak Boh dal v‰etk˘m slobodu, ktorú si v láske váÏim“
(25. 11. 87). Matka BoÏia chce, aby
sme jej pomáhali zachraÀovaÈ svet
a ºudí. „Poz˘vam vás, aby ste sa mi
celkom otvorili, aby som cez kaÏdého
z vás mohla obracaÈ a zachraÀovaÈ
svet, ktor˘ je pln˘ hriechu“ (25. 8. 92).
Ó, Mária, na‰a nebeská Matka, ìakujem ti, Ïe si vÏdy so mnou! PomôÏ nám slová Svätého písma a tvoje
posolstvá v na‰om Ïivote vÏdy viac
uplatÀovaÈ!
■
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MISIJNÉ POSLANIE
A ZODPOVEDNOSË
PRIATEªOV
MEDÎUGORIA
Misijné poslanie veriacich môÏu byÈ
iba tie biblické misie, ktoré sú také
isté od stvorenia ºudí, od Adama
a Evy v Knihe Genezis (Stvorenie) aÏ
po ºudí Nového zákona, aÏ po misie,
ktoré prijala Mária, ktoré prijali apo‰toli, a misie, v ktor˘ch vznikla Cirkev.
Tieto misie sa môÏu diaÈ iba v rámci
Cirkvi a absolútne nie mimo jej rámca, ktor˘ urãil Kristus, keì si vyvolil
a vyslal svojich uãeníkov. Niã sa nemôÏe meniÈ ani v ãase ani v priestore. Preto ani v MedÏugorí nemôÏu
byÈ misie a zodpovednosÈ iná.
Misie a zodpovednosÈ dne‰n˘ch
kresÈanov vyrastajú z t˘ch ist˘ch koreÀov, z ak˘ch vyrástli misie a zodpovednosÈ, ktoré JeÏi‰ zveril na zaãiatku svojim apo‰tolom. ZodpovednosÈ Márie, apo‰tolov a prv˘ch uãeníkov pochádza teda z t˘ch ist˘ch
koreÀov, z ak˘ch dostávajú svoje misijné poslanie pútnici v MedÏugorí.
Îiaº, v dne‰n˘ch ãasoch Ïijú veriaci
vo svojej mentalite ãasto akoby oddelení od Ïivnej pôdy Ïivota, toho zá26

zemia, ktoré tvorí Cirkev a ktoré
umoÏÀuje vieru. Cirkev vznikla na Turíce a vÏdy sa obnovuje v Duchu a trvá prostredníctvom vyliatia Ducha
Svätého na t˘ch, ão sú jedno srdce
a jedna du‰a. Cirkev nemôÏe byÈ
niãím in˘m neÏ turíãnou Cirkvou. Keby nebola turíãna, bolo by to protireãenie v sebe. Cirkev nemôÏe ináã
jestvovaÈ. MôÏe byÈ ãlovek bez tela?
Ak musí maÈ ãlovek nevyhnutne telo,
aby bol ãlovekom, o ão väã‰mi musí
maÈ Cirkev to, ão ju robí Cirkvou?
MedÏugorie je miestom katechézy,
miestom vznikania Cirkvi, miestom
Turíc. Katechéza je t˘m najobsiahlej‰ím úsilím Cirkvi urobiÈ z ºudí Kristov˘ch uãeníkov, pomáhaÈ im vo viere, Ïe JeÏi‰ je Syn BoÏí. Keì ãítame
Máriine slová, ktor˘mi sa obracia na
vizionárov: milé deti, tak nám je v‰etko jasné: Mária zakladá svoju rodinu
a vyuãuje ju.
Veºk˘ priateº MedÏugoria Dr. Richard Folly pred mesiacom zomrel.
Bol jezuitom. âasto opakoval, Ïe je
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v MedÏugorí iba jediné posolstvo:
MODLITBA. Tento katechetick˘ Ïivotn˘ kontext v Cirkvi spoznávame
v MedÏugorí od poãiatku. V MedÏugorí spoznávame Cirkev, ktorá sa rodí, Ïije, trpí a umiera práve tak ako
Pán. V MedÏugorí vidíme turíãnu Cirkev hovoriÈ o Písmach, turíãnu Cirkev, ktorá je turíãna dnes. V MedÏugorí poznávame Ïivot Cirkvi z prv˘ch
rokov po zm⁄tvychvstaní, ako je opísaná v Skutkoch apo‰tolov.
Ako sa ºudia dozvedeli o misijnom
poslaní a zodpovednosti v MedÏugorí?
Keì prezeráme zápisy o udalostiach v MedÏugorí, pozorujeme, ako
niekto kráãa nepochopiteºn˘m a zázraãn˘m spôsobom po javisku zvanom MedÏugorie a rozdeºuje úlohy.
Úlohy dostali vizionári, ich rodiãia,
susedia, kÀazi, rehoºné sestry, polícia, armáda, médiá, vládni ãinitelia,
ako aj tí v najvy‰‰ích funkciách, ºudia
zblízka i zìaleka. Mnohí boli vyzvaní
podivn˘m a prekvapujúcim spôsobom. Aj dnes sa e‰te rozdeºujú úlohy,
a to vo v‰etk˘ch kútoch sveta a v‰etk˘m, ku ktor˘m ten hlas prenikne.
Ivanka povedala Miriane: Pozri, Matka BoÏia! Po t˘chto slovách sa podstatne zmenil jej Ïivot. Potom, ão Vicka, Mária a Jakov rozprávali o Matke
BoÏej, i‰li ihneì na Vrch. Jakov dosvedãuje, Ïe sa op˘tali: „Ako sa voláte?“ Ona odpovedala: „Som blahoslavená Panna Mária“. Na tretí deÀ
dosvedãuje Mária: Matka BoÏia nám
povedala, keì sa jej p˘tali: „MôÏeme
to v‰etko zniesÈ?“: „MôÏete, anjelici
moji.“ Farár, páter Jozo Zovko dostá-

va úlohu: Choì a ochraÀuj deti. Páter
Zrinko âuvalo bol pomocn˘m farárom, prv˘m kÀazom, ku ktorému vizionári pri‰li a hovorili mu o nezvyãajn˘ch udalostiach na Podbrde a dosvedãovali ich. V rozhovore, ktor˘
som mal s pátrom Zrinkom pár mesiacov pred jeho chorobou a smrÈou,
povedal: Vidí‰, o tejto správe, tejto
príhode s vizionármi by som mohol aj
dnes povedaÈ to isté. Nie iba dnes,
ale po cel˘ ãas som bojoval sám so
sebou a nebolo mi jasné, ão sa so
mnou deje, Ïe ma tieto deti ani dnes
vôbec nezaujímajú a nev‰ímam si
27
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ich, hoci je to v‰etko vlastne bez nich
nemoÏné, pretoÏe v‰etko sa deje cez
nich. Sú médiom, mostom, a nie je
Ïiadny priechod z jedného brehu na
druh˘ okrem tohto mosta, av‰ak vidí‰, mÀa ten most vôbec nezaujíma,
a to ma udivuje a mätie.
Teraz by som sa chcel vrátiÈ k tomu, o ãom som zaãal hovoriÈ, ão ma
po prv˘ raz v tejto stále silnej‰ie panujúcej temnote prebudilo a ão pátra
Joza a mÀa miatlo. Ktoré svetlo zaÏiarilo v tejto temnote prvé? Nebolo
to hore na Vrchu, nie ono biele na
KriÏevci, ale stretnutie s jednou Ïenou.
„Jedného rána, keì som i‰iel do
kostola na rannú modlitbu a om‰u,
uvidel som pred kostolom ãakajúcu
Ïenu. Hneì ma chytila za ruku s prosbou, aby som ju vyspovedal. Povedal
som jej, aby chvíºku poãkala, a chystal som sa otvoriÈ kostol, no ona znovu: „Chcela by som sa vyspovedaÈ.“
– „Majte trpezlivosÈ, vidíte, idem
otvoriÈ kostol, potom sa pomodlíme
rannú modlitbu a potom...“ My sme
sa totiÏ pravidelne modlievali rannú
modlitbu a desaÈ minút pred om‰ou
sme vy‰li. Keì sa potom chcel niekto
spovedaÈ, vyspovedali sme ho. Potom
sa zaãala om‰a. Îena v‰ak nástojila
ìalej: „Ale ja by som sa chcela vyspovedaÈ hneì! Trpím muky, chcem to
hneì!“ – „ No keì tak na tom nástojí‰,“ povedal som. Pri‰la a kºakla si,
trasúc sa na celom tele. âo je to, ão
to môÏu byÈ za muky? – pomyslel
som si. Îena sa vyspovedala. Potom
som ju zavolal na farsk˘ úrad, kde
sme sa porozprávali a kde zanechala
po sebe písomné svedectvo. Preto
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môÏem teraz o tom hovoriÈ. I‰lo o toto: hoci táto Ïena skú‰ala v‰etko, nemohla maÈ deti. ZloÏila sºub, postila
sa, nav‰tevovala pútnické miesta,
zostala v‰ak bezdetná, hoci bola e‰te
pomerne mladá. Bola uÏ 15 rokov vydatá. Keì poãula o medÏugorsk˘ch
zjaveniach, prekliala Matku BoÏiu:
„âo je to za Matku BoÏiu! Keby jestvovala, vypoãula by ma. Koºko pútnickych miest som naboso nav‰tívila
a koºko som sa postila!“ Nasledujúcu
nedeºu i‰la na sv. om‰u a keì pri‰la
pred kostol, vládala vojsÈ iba s námahou. Cítila, ako by sa premieÀala
na kameÀ. Potom dostala v kostole
záchvat slabosti a Ïeny ju vyviedli.
Jej muÏ ju zaviedol domov, kde dostala nov˘ záchvat slabosti. Dosvedãila, Ïe bola ako skamenená, keì
zbadala sochu Matky BoÏej. Keì
pri‰la domov, doÏadovala sa v noci,
aby mohla ísÈ na spoveì: muÏ jej nedovolil franti‰kánov v noci obÈaÏovaÈ.
Tento zlom v tejto Ïene mi ako prv˘
zasvietil v temnote, znamenie, Ïe tu
pôsobí Boh, bez ohºadu na moje pochybnosti a na to, ão som povedal,
lebo to uÏ bolo znamenie pravej viery, ktoré bolo pre mÀa oveºa jasnej‰ie
a pochopiteºnej‰ie neÏ oheÀ na Vrchu. Vidí‰, táto obyãajná, zdanlivo
maliãkosÈ, ako by sme povedali, ma
väã‰mi osvietila neÏ Vrch, v‰etok ten
oheÀ na Crnici alebo tá belosÈ okolo
kríÏa. To som chcel povedaÈ, aby
som opísal svoju vlastnú cestu k viere.“
Tento okamih, o ktorom svedãil neboh˘ páter Zrinko, o príbehu BoÏieho
pôsobenia v MedÏugorí, bol okami-
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hom poznania Turíc a okamihom,
keì si kÀazi uvedomili toto misijné
poslanie. KÀazi spoznali, ão mali robiÈ. A práve táto veriaca jasne svedãila o tom, ktorou cestou treba ísÈ.
Veriaci odpovedá svät˘mi sviatosÈami na BoÏie volanie. V MedÏugorí sa
koná praktická katechéza, v ktorej je
Duch Svät˘ uãiteº a Mária BoÏia slu-

Ïobnica. Ako kÀaz a farár spoznal
páter Jozo Zovko jasne znamenia na
ceste. Keì vyz˘val svet na modlitbu,
odpovedal na podnet Ducha Svätého. V jednom rozhovore povedal
toto: V t˘ch ÈaÏk˘ch a na milosÈ bohat˘ch dÀoch som chcel, aby sme sa
obrátili do vnútra, zahæbili sa do seba, lebo sa to v‰etko deje kvôli nám.
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Chcel som, aby sa ºudia prestali len
pozeraÈ na vizionárov, aby sa od nich
dozvedeli, ako hovoria: kde je Matka
BoÏia, ão urobí Matka BoÏia a tak
ìalej. Chcel som sprostredkovaÈ trvalú BoÏiu v˘zvu na obrátenie. ªudia
uÏ nemysleli na seba, prestali dostávaÈ úlohy a plniÈ ich a stali sa obyãajn˘mi divákmi, zvedav˘mi pozorovateºmi.
Cítil som, Ïe mojou prvoradou úlohou
bolo ºudí od toho odvyknúÈ. Ale ako?
ªudia videli JeÏi‰a, ako lámal chlieb
a rozmnoÏoval ho, poãuli ho, ako povedal Lazárovi: „VstaÀ!“ a prebudil ho
k Ïivotu, ale znovu zaãali zmie‰avaÈ
hodnoty, keì vraveli: „To robí mocou
diabla.“ Aby sa nám to nestalo, aby
sme sa skutoãne stretli s Bohom, je
potrebné oãistiÈ sa, obrátiÈ sa.
V deÀ prvej veãernej om‰e v MedÏugorí poprosil páter Jozo pátra
Zrinka, aby sa pomodlil spolu s veriacimi ruÏenec, aby sa on medzit˘m
mohol pripraviÈ. Tak vznikol veãern˘
program. V tejto potrebe, v tejto veºkej kríze a napätí sa nedalo robiÈ niã
iné neÏ modliÈ sa.
Za posledn˘ch 21 rokov pozorovali
a spomínali na udalostiach v MedÏugorí zainteresovaní kronikári, kazatelia a ºudia ustaviãne nieão nové,
nieão, ão sa im aj naìalej zdalo obdivuhodné a neopakovateºné. Ako sa to
v‰etko mohlo staÈ, ako sa to stalo?
Udalosti, ktoré nik nemohol usmerÀovaÈ alebo kontrolovaÈ, i‰li svojou
nepredvídateºnou, ale priamou cestou, vedené neomylnou dirigentskou
taktovkou. Teraz, po istom ãasovom
odstupe, by niekto mohol povedaÈ,
Ïe zvíÈazil ºud, Ïe zvíÈazili vizionári,
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Ïe zvíÈazili tí alebo oní ºudia. Nik
z t˘chto menovan˘ch nezvíÈazil. ZvíÈazili jedine sviatosti. Len vo sviatostiach sú víÈazi. VíÈazstvo sa nedá
niãím in˘m meraÈ ako sviatosÈami.
Ak bol teda niekto v nedeºu na
om‰i, vyspovedal sa a dostal prijímanie, celkom jedno, na ktorej strane sa
nachádzal v roku 1981, dnes je víÈazom. Ak sa niekto roku 1981 nachádzal medzi víÈazmi a domnieval sa,
Ïe je na správnej strane, a aj dnes
o tom rozpráva, a v nedeºu ne‰iel na
om‰u a v minulom roku sa nespovedal, ten je porazen˘ a porazen˘ ostane, k˘m sa nevráti k sviatostiam.
Práve na stope sviatostí vidíme misijné poslanie a zodpovednosÈ priateºov MedÏugoria. Priatelia MedÏugoria môÏu byÈ len vo sviatostiach.
Mierou viery v MedÏugorí, a t˘m aj
priateºstva sú sviatosti.
Preto sa radujem z t˘ch dvoch kÀazov z Filadelfie, z kÀazov z Viedne,
kÀazov z Írska, ktorí získali povolanie
v MedÏugorí. Te‰ím sa z írskych obráten˘ch, ktorí na‰li cestu k viere v MedÏugorí. Te‰ím sa z manÏelského páru z Chicaga, ºudí, ktorí uÏ boli rozvedení. Náhodou i‰li spoloãne na púÈ
a teraz sú opäÈ spolu.
T˘mto spôsobom vnímam misie
a zodpovednosÈ priateºov MedÏugoria, kdekoºvek by sa nachádzali, tu
vo farnosti alebo kdesi na konci sveta. Misie a zodpovednosÈ sú vÏdy
pre v‰etk˘ch tie isté: katechéza, ktorá vzniká v CIRKVI.
Páter Svetozar Kraljeviã OFM
■

ZOMREL P. LJUDEVIT RUPâIâ
25. júna 2003 na 22. v˘roãie zjavení Matky BoÏej
v MedÏugorí zomrel vo veku 83 rokov P. Ljudevit
Rupãiã. Roku 1946 bol vysväten˘ za kÀaza. Na teologickej fakulte v Záhrebe získal doktorát teológie
a docentúru. PreloÏil Nov˘ zákon z pôvodiny do
chorvátskeho jazyka. Poãas komunistického reÏimu
bol prenasledovan˘ a strávil niekoºko rokov vo väzení. Bol oddan˘ ctiteº Matky BoÏej z MedÏugoria a od
zaãiatku podrobne sledoval medÏugorské udalosti.
Pátra Ljudevita pochovali na novom cintoríne
v Humci 27. júna 2003. Zádu‰nú sv. om‰u slúÏil
hercegovinsk˘ provinciál P. Slavko Soldo a spolu
s ním koncelebrovalo 60 ìal‰ích kÀazov z Bosny
a Hercegoviny i zo zahraniãia.
Spomienke na P. Ljudevita Rupãiãa sa budeme
podrobnej‰ie venovaÈ v budúcom ãísle ná‰ho ãasopisu.
NOVINKA V MEDÎUGORÍ
Na Veºkonoãnú nedeºu sa posvätil a prv˘krát pouÏil pri sv. om‰i nov˘ kalich pre slávenie sv. om‰e
pri vonkaj‰om oltári. Je to dielo pátra Joakima,
franti‰kána zo Zadaru. ZnázorÀuje sv. Franti‰ka
ako pozdvihuje nekrvavú obetu. VáÏi 6 kg a cel˘ je
zo striebra, ktoré sa potom pozlátilo.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
4. mája 2003 pristúpilo 83 detí z medÏugorskej
farnosti k prvému sv. prijímaniu v kostole sv. Jakuba. Sv. om‰u celebroval P. Franjo Musiã, spolu
s ním koncelebrovali P. Branko Rado‰, P. Petar Vla‰iã a ìal‰í kÀazi. Medzi prvoprijímajúcimi boli aj
‰tyria chlapci z „Majãinho sela“, ktoré zaloÏil P. Slavko Barbariã pre vojnové siroty.
SKÚSENOSË
Jamie Marich, mladá Ameriãanka, strávila v MedÏugorí 2,5 roka. Starala sa najmä o anglicky hovoriacich pútnikov. âas stráven˘ v MedÏugorí bol pre
Àu ‰kolou Ïivota. Podºa vlastn˘ch slov sa veºa
nauãila o medziºudsk˘ch vzÈahoch, o kráse, o krehkosti ºudského srdca.
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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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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

RuÏenec

Denne sa modlite
ruÏenec za pokoj!

RUÎENEC
SVETLA

Mariánske centrum MedÏugorie vydalo
malú skladaãku, ktorá obsahuje v‰etky
tajomstvá ruÏenca aj so struãn˘m návodom ako sa modliÈ ruÏenec. Pre na‰ich
stálych odberateºov sme ho vloÏili do
ãísla 68. Túto skladaãku si moÏno objednaÈ na na‰ej adrese:
Mariánske centrum MedÏugorie,
Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava 1,
alebo telefonicky na odkazovej sluÏbe:
02/52927210,
alebo prostredníctvom internetu:
www.marianskecentrum.sk
V˘robné náklady sú 19,- Sk.

Svät˘ Otec Ján Pavol II. pripojil k doteraj‰ím tajomstvám ruÏenca aj ‰tvrt˘ ruÏenec o Ïivote JeÏi‰a Krista.
Tento ruÏenec svetla sa odporúãa modliÈ sa vo ‰tvrtok.
Jednotlivé tajomstvá sú zamerané na Ïivot a uãenie
JeÏi‰a. Mária ostáva v pozadí.
Ján Pavol II. v apo‰tolskom
liste Rosarium Virginis Mariae pí‰e: „Mária Ïije s oãami upret˘mi na Krista a prijíma kaÏdé jeho slovo.“
Mária poz˘va vizionárov
v MedÏugorí a ich prostredníctvom cel˘ kresÈansk˘ ºud,
aby sa modlili za obrátenie
ºudstva a za pokoj vo svete.
Ak bolo niekedy nevyhnutné
modliÈ sa ruÏenec, tak je to
práve teraz, keì je pokoj vo
svete veºmi ohrozen˘.
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MEDJUGORJE –

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. apríla 2003 – „Drahé deti! Poz˘vam vás aj dnes, aby ste sa otvorili
modlitbe. V uplynulom pôstnom ãase ste pochopili, akí ste malí a aká malá je
va‰a viera. Milé deti, rozhodnite sa i dnes pre Boha, aby on vo vás a skrze vás
menil srdcia ºudí, aj va‰e srdcia. Buìte radostn˘mi nositeºmi zm⁄tvychvstalého JeÏi‰a v tomto nepokojnom svete, ktor˘ túÏi po Bohu a po v‰etkom, ão je
od Boha. Som s vami, milé deti, a milujem vás osobitnou láskou. ëakujem
vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. mája 2003 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam k modlitbe. Obnovte
svoju osobnú modlitbu, a zvlá‰tnym spôsobom proste Ducha Svätého, aby
vám pomohol modliÈ sa srdcom. Prihováram sa za vás v‰etk˘ch, milé deti,
a v‰etk˘ch vás poz˘vam k obráteniu. Ak sa vy obrátite, aj v‰etci okolo vás sa
obnovia a modlitba sa im stane radosÈou. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. júna 2003 – „Drahé deti! Aj dnes vás s veºkou radosÈou poz˘vam preÏívaÈ moje posolstvá. Som s vami a ìakujem vám, Ïe ste uviedli do Ïivota to, ão
vám hovorím. Poz˘vam vás, aby ste obnovili s nov˘m odu‰evnením a e‰te
väã‰ou radosÈou moje posolstvá. Nech sa modlitba stane va‰ou kaÏdodennou
potrebou. 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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