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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE

KaÏd˘ z vás
je dôleÏit˘,
preto, milé deti,
modlite sa
a radujte sa
so mnou
z kaÏdého
srdca, ktoré sa
obrátilo a stalo
sa nástrojom
pokoja vo
svete.
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Mária Pavloviãová–Lunettiová poãas zjavenia 24. júna 2004 v MedÏugorí
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MEDJUGORJE –

RADOSŤ

Vyžarujme Božiu radosť
„Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že
Duch Svätý pôsobí vo svete.“
To sú slová Matky Božej z mesačného posolstva pri príležitosti 23. výročia
zjavení v Medžugorí. Pri tomto zjavení boli prítomní aj naši priatelia
z Gebetsaktion Viedeň. Pociťovali veľkú radosť a spoluúčasť s vizionárkou
Máriou Pavlovičovou – Lunettiovou, keď po stretnutí s Matkou Božou sprostredkovala jej posolstvo. Matka Božia na 23. výročie zjavení bola oblečená
do nádherných zlatých šiat. Bola šťastná. Všetkým prítomným pútnikom
dala svoje materinské požehnanie.
Prítomnosť Matky Božej bolo zvlášť cítiť v Medžugorí na výročie zjavení.
Tisíce pútnikov prišli na večernú sv. omšu, aby sa zúčastnili tejto slávnosti.
Prežíval sa zážitok svetovej Cirkvi, pretože mnohí ľudia rozličnými jazykmi,
rozličnej farby pleti, rozličných kultúr hľadali a našli útočište pri Matke Božej. Kde je Mária, je aj jej Syn Ježiš Kristus. Je našou oporou vo všetkých starostiach a námahách. Páter Slavko povedal pri istej príležitosti: „Žijeme
v spoločnosti bez matiek!“ Práve preto nás chce Matka Božia so svojou materinskou láskou chytiť za srdce a prijať nás takých, akí sme.
Ľudia prežívajúci Božiu prítomnosť vyžarujú pozitívnu silu a nestrácajú
zo zreteľa to podstatné v živote. V Medžugorí zažijeme veľa obrátení, ktoré
spôsobilo účinkovanie Svätého Ducha. Apoštoli zažili toto pôsobenie Ducha.
Rozišli sa do sveta, aby priniesli ľuďom radostnú zvesť. Matka Božia nás neustále vyzýva vo svojich posolstvách, aby sme sa modlili za tých, ktorí ešte
nespoznali Božiu lásku.
Mnoho rodín má stále zatvorené dvere pre Boha. Ich deťom sa nedostáva
náboženská výchova. Strácajú tak skutočný oporný bod, o ktorý by sa mohli
vo svojom živote pevne oprieť. V našej spoločnosti sme svedkami, ako namiesto šťastia a vnútornej radosti, ktorá vychádza z evanjelia, príliš veľa ľudí podlieha alkoholu, drogám, strachu a depresiám.
Matka Božia chce vidieť šťastné všetky svoje deti. Je tu s nami pre každého,
aby ho sprevádzala na ceste obrátenia. Prijmime túto ponuku z nebies. Rozširujme posolstvá Matky Božej, každý podľa svojich možností, a vyžarujme
Božiu radosť.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
3
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Rozhovor
s pátrom Tomislavom Pervanom 24. júna 2004 v MedÏugorí

MedÏugorie dnes pí‰e
dejiny Cirkvi a sveta
Páter Tomislav, sme
v MedÏugorí pri príleÏitosti 23. v˘roãia.
Poãuli sme, Ïe biskup
pri birmovke zasa
MedÏugorie prudko
napadol. Mohli by ste
nám povedaÈ, o ão
konkrétne ide?
Myslím si, Ïe bolo
v‰etko trochu napäté.
Celá atmosféra poãas
birmovky bola smutná.
SviatosÈ birmovania by
nemala byÈ témou ani
ãasom hovoriÈ o pravosti alebo nepravosti
medÏugorsk˘ch zjavení.
Av‰ak ná‰ biskup Ratko
Periã vyuÏíva takúto
príleÏitosÈ, aby veºa povedal, ão sa podºa mojej
mienky nehodí na tento
deÀ a na toto miesto.
Biskup v ten deÀ vystupoval, ako keby tu bolo
v‰etko primitívne a zaostalé, ani ão by v‰etko
v MedÏugorí bolo v˘myslom a klamstvom.
4
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MilosÈ

My pátri sme sa pokú‰ali povedaÈ mu:
„Pán biskup, my si myslíme, Ïe by sme
sa mali otázkou posvätného miesta
zjavení Matky BoÏej zaoberaÈ nezávisle od ºudí, ktorí sú tu.“ Veì ani vizionári, ani vtedaj‰í kÀazi nie sú hlavn˘mi aktérmi toho, ão sa tu deje. Dnes,
23 rokov od zaãiatku zjavení, nie sú vizionári aÏ takí dôleÏití. Majú svoje rodiny a Ïijú tu iba sãasti. Ivan je kaÏd˘
rok po dobu 6 mesiacov v Amerike.
Potom príde na 6 mesiacov do MedÏugoria a je k dispozícii pre pútnikov,
podobne ako aj Vicka a Mária. Ivanka
a Jakov sa z verejného Ïivota stiahli
úplne. Miriana podáva verejné informácie uÏ iba zriedka. To isté platí aj
o kÀazoch, ktorí tu boli na zaãiatku.
Páter Jozo Zovko je v ·irokom Brijegu,
páter Tomislav Vla‰iã je v Taliansku,
páter Slavko Barbariã pred ‰tyrmi rokmi zomrel a aj páter Ljudevit Rupãiã
nás minul˘ rok opustil. To sú teda tí ºudia, o ktor˘ch biskup tvrdí, Ïe boli iniciátormi medÏugorsk˘ch udalostí. Teraz uÏ tu nie sú. MedÏugorie v‰ak napriek tomu vzrastá a je ãoraz známej‰ie. Kto je teda t˘m motorom, ktor˘ spôsobuje, Ïe do MedÏugoria prichádzajú toºkí ºudia? Urãite to nie sú
ani vizionári, ani kÀazi. Dnes, keì uÏ
uvedení pátri tu nie sú a vizionári uÏ nie
sú takí aktívni, povedaÈ, Ïe to v‰etko

sú iba detské
klamstvá a v˘mysly – myslím, Ïe tak˘m
biskupov˘m
tvrdeniam
ch˘bajú akékoºvek podklady. Medziãasom vieme,
Ïe príãinou v‰etkého tu je Pán a jeho
matka, ktorú poslal. Preto v‰etko prebieha po svojom, tak ako si to vymyslel Boh. Biskup môÏe odtiaºto poprekladaÈ v‰etk˘ch kÀazov, môÏe útoãiÈ
na vizionárov, ale pravdu, ktorú tu ºudia zakúsili, tú nemôÏe biskup zobraÈ
nikomu, lebo práve to daroval Boh
a iba on sám to môÏe zasa odobraÈ.
Jeho milosti sú neodvolateºné.
Minul˘ rok som bol s dvoma biskupmi v mostarskom ordinariáte.
Luka Pavloviã, biskupov sekretár,
nám vtedy povedal, Ïe pokiaº ide
o MedÏugorie, odovzdali v‰etko
do Ríma. Je teraz na Ríme, aby
rozhodol, ão sa má staÈ s MedÏugorím?
O biskupovom postoji voãi MedÏugoriu je nám v‰etko známe: má právo
na svoj vlastn˘ názor. Rím akceptoval
zadarské vyhlásenie a prid⁄Ïa sa ho.
No na postoj biskupa Periãa Rím od5
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povedal, Ïe ide o jeho osobn˘ názor,
a nie o koneãné stanovisko Vatikánu.
Biskup svojimi vystúpeniami nielenÏe
popiera zjavenia, ale napáda ostro aj
veriacich a pútnikov prichádzajúcich
do MedÏugoria. Pútnici prichádzajú
do MedÏugoria, získavajú tu vlastné
skúsenosti, stretávajú sa s Bohom,
nachádzajú zmysel svojho Ïivota
a vracajú sa vìaka tomuto stretnutiu
domov ako noví ºudia.
Je pravda, Ïe Rím povedal, Ïe má
biskup právo na vlastn˘ názor, no
napriek tomu sa biskup vytrvale
pokú‰a vnucovaÈ svoju mienku ako
jedine správnu. Má vôbec právo
povedaÈ e‰te nieão o MedÏugorí?
Tu by som po 23 rokoch rád zdôraznil, Ïe sme od poãiatku aÏ doteraz boli
vÏdy otvorení a pripravení pre dialóg.
Mohol sem prísÈ kaÏd˘, kedy len chcel.
MoÏno znovu zostaviÈ komisiu na akejkoºvek úrovni, ãi uÏ biskupskú alebo
rímsku, v‰etci môÏu sledovaÈ, ão sa tu
deje. MôÏu posúdiÈ, ãi to, ão tu robíme,
odporuje evanjeliu alebo uãeniu Cirkvi.
KaÏd˘ sa o tom môÏe presvedãiÈ. Ak to
neprotireãí vierouke Cirkvi, tak by sme
potom ná‰ho pána biskupa prosili, aby
nám v na‰ej sluÏbe pomáhal, posielal
e‰te viac kÀazov, aby sme mohli svoju
prácu vykonávaÈ v pokoji a bez zhonu.
Ako je to moÏné, Ïe sa biskup Periã e‰te nikdy nestretol s vizionármi?
ªutujem, Ïe sa biskup Periã osobne
dosiaº nestretol s ani jedn˘m vizioná6

rom. Koniec koncov patria do jeho
diecézy a sú to jeho veriaci. Ako biskup a pastier by ich mal aspoÀ vypoãuÈ a nedozvedaÈ sa o nich od in˘ch
ºudí. Vtedaj‰í mladí ºudia sú dnes dospelí, zrelí otcovia a matky, s ktor˘mi
moÏno otvorene hovoriÈ. Oni sami by
sa pote‰ili pozvaniu biskupa Periãa
a rozhovoru s ním.
Väã‰ím nebezpeãenstvom pre
MedÏugorie je vplyv západného
Ïivotného ‰t˘lu a materiálneho
blahobytu. Nakoºko sa tento západn˘ spôsob Ïivota ‰íri uÏ aj v MedÏugorí?
MedÏugorie bolo vo svojich zaãiatkoch úplne prosté. Panovala tu chudoba a ‰iroko-ìaleko tu nebol nijak˘
hotel alebo iné ubytovanie, nijaké re‰taurácie. Táto jednoduchosÈ veºmi zapôsobila aj na celkom prv˘ch pútnikov
zo Západu. V tejto jednoduchosti sa
ãlovek mohol naplno venovaÈ modlitbe a Bohu. Vtedy tu neboli nijaké obchodíky so suvenírmi alebo kaviarne.
No ãasom – kvôli potrebám pútnikov
a stále rastúcemu poãtu ºudí, je prirodzené, Ïe v‰etko narástlo tak, ako to
vidíme teraz. Nie je to tak iba v MedÏugorí, ale aj na v‰etk˘ch ostatn˘ch posvätn˘ch a pútnick˘ch miestach na
celom svete. Západn˘ vplyv je tu vo
farnosti oãividn˘. Nebezpeãenstvo
a moc peÀazí sú veºké.
Oslava v˘roãia je dôleÏitá preto, aby
sme sa vrátili k prameÀu. Také sviatky
nám poskytujú príleÏitosÈ vidieÈ, ão
sme urobili zle a ão môÏeme urobiÈ
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lep‰ie. KaÏdé v˘roãie je teda bodom, pri
ktorom sa musíme vrátiÈ k zaãiatkom.
Máte dojem, Ïe by muselo prísÈ
k nejak˘m „diplomatick˘m“ vzÈahom medzi Vatikánom a MedÏugorím, aby sa vyjasnili e‰te mnohé
otvorené otázky?
MedÏugorie Ïije prostredníctvom
svojich svedkov a t˘ch, ktorí tu skutoãne zaÏili skúsenosti, Ïe Boh pôsobí
cez Máriu. Myslím si, Ïe väã‰ine v‰etk˘ch, ão sem prichádzajú s otvoren˘m
srdcom, zmocní sa Duch Svät˘ a zasiahne ich. Dnes môÏeme tak˘ch ºudí
stretnúÈ v‰ade na celom svete, tí sa
stali skutoãne svedkami. Pútnici nevyhºadávajú predov‰etk˘m názor Cirkvi,
ale nasledujú Boha. My kÀazi, ktorí tu

8

pracujeme, nemáme nijakú ochranu,
ale ja verím, Ïe napokon vyjde pravda
o MedÏugorí najavo. MedÏugorie pí‰e
dnes dejiny Cirkvi a sveta tak v srdciach ºudí, ako aj v celej Cirkvi. Bez
Matky BoÏej a jej zjavení by bola Cirkev oveºa chudobnej‰ia. MedÏugorie
prinieslo celej Cirkvi veºké oÏivenie,
nov˘ rozkvet. To som mohol zaÏiÈ aj na
svojich cestách po Európe a Spojen˘ch ‰tátoch.
Keì skúmame lekárske vy‰etrenia vizionárov, vidíme, Ïe sú siln˘m
dôkazom pravosti medÏugorsk˘ch
udalostí. âo si o tom myslíte?
So zreteºom na vy‰etrenia medÏugorsk˘ch vizionárov môÏeme povedaÈ, Ïe
Ïiadne iné zjavenia a Ïiadni iní vizionári
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neboli tak dobre vy‰etrení. Pri v‰etk˘ch
t˘chto vy‰etreniach boli vizionári dlho
vedcom k dispozícii. Niãoho sa nebáli.
To znaãí, Ïe vizionári niã nepredstierajú
ani neprivádzajú ºudí k omylu, lebo keby
to bolo tak, urãite by sa to prejavilo navonok. Veºa toho zniesli a v‰etko akceptovali. Aj vizionári z toho mali veºk˘
osoh, lebo sa im potvrdilo, Ïe sú úplne
normálni a zdraví ºudia.
Chceli by ste na‰im ãitateºom
e‰te nieão povedaÈ?
V‰etk˘m, ktorí prichádzajú do MedÏugoria, by som sa chcel poìakovaÈ,
lebo neprichádzajú preto, Ïeby ich po-

zval niekto z nás kÀazov alebo vizionárov, ale preto, Ïe ich do MedÏugoria
poz˘va Matka BoÏia. To v‰etko spôsobuje volanie nebeského Otca a Matky Márie. Veì nikto nemôÏe povedaÈ,
Ïe sem pri‰iel náhodou. Náhody neexistujú. V dejinách vidíme, Ïe si Boh
volí jednoduch˘ch ºudí za svojich
svedkov a pre svoje dielo.
Napokon by som chcel povedaÈ
v‰etk˘m, ktorí toto ãítajú, Ïe majú byÈ
aj naìalej svedkami, Ïe sa Boh stal
ãlovekom a Ïe Boh by chcel práve
dnes na‰ím prostredníctvom písaÈ
svoje dejiny vo svete. A tieto dejiny sú
dejinami spásy a záchrany.
(Interview viedli md a vd)
9
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Zamyslenie
Dr. Johannesa Gamperla nad posolstvom z 25. júna 2004

MODLITBOVÉ SKUPINY SÚ MOCNÉ
„Drahé deti! Aj dnes mám radosÈ v svojom srdci. Chcem sa vám poìakovaÈ, Ïe
robíte môj plán uskutoãniteºn˘. KaÏd˘ z vás je dôleÏit˘, preto, milé deti, modlite sa
a radujte sa so mnou z kaÏdého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja
vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môÏem vidieÈ, milé deti, Ïe Duch
Svät˘ pôsobí vo svete.
ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie.“
ëakujem ti,
Matka BoÏia,
najmil‰ia na‰a
Matka, uÏ 23 rokov prichádza‰
k nám do MedÏugoria! ëakujem ti z najhlb‰ieho srdca
za tvoju preveºkú lásku k nám
a za tvoju starostlivosÈ o nás! Vedie‰
nás svojimi posolstvami stále hlb‰ie do
srdca Ïivého Boha. Smieme ti úplne
dôverovaÈ, lebo nás nadov‰etko miluje‰
a vedie‰ nás svojou milujúcou rukou.
Je pre nás veºk˘m zadosÈuãinením,
Ïe dnes prechováva‰ v srdci radosÈ.
Matka BoÏia, ty hovorí‰ v prítomnosti;
lebo teraz sa tvoj plán dá uskutoãniÈ.
Nevyz˘va‰ nás, aby sme v budúcnosti
vyprosovali obrátenia. UÏ sa prejavujú
úspechy pre tvoj plán, uÏ existujú nástroje pokoja, ãi uÏ pôsobením jednotlivcov alebo modlitbov˘ch skupín. V‰etci sa môÏeme s tebou radovaÈ... Sme
veºmi vìaãní, Ïe môÏeme tro‰ku pomáhaÈ.
KAÎD¯ Z VÁS JE DÔLEÎIT¯
Mnohé milióny ºudí uÏ nav‰tívili MedÏugorie od roku 1981! Veºa dobrého sa
10

t˘m udialo na nich alebo skrze nich
v ich tej-ktorej domovine! Veì pútnici
prichádzajú z celého sveta. Nespoãetne
veºa sa ich tam obrátilo, zaãali nov˘ Ïivot s Kristom. Veºmi mnohí získali na
tomto pútnickom mieste milosÈ kÀazského povolania! Av‰ak ide predov‰etk˘m o milosÈ viery a obrátenia. Ako
ochabla viera v niektor˘ch ãastiach sveta, napríklad u nás v Európe. Veºa ºudí
Ïije len pre svetské veci. Ich rozm˘‰ºanie a uvaÏovanie sa zameriava iba na
veci a pôÏitky tohto sveta. Svät˘ Pavol
má pravdu, keì v Liste Filipanom pí‰e:
„Mnohí Ïijú ako nepriatelia Kristovho
kríÏa. Ich koniec je záhuba, ich bohom
je brucho a hanba je slávou t˘ch, ão
zm˘‰ºajú pozemsky. Veì na‰a vlasÈ je
v nebi“ (3, 17–20).
Preto má kaÏdé obrátenie veºmi veºk˘
v˘znam, aby sa cez neho mohli získaÈ
ìal‰í pre JeÏi‰a a posolstvá Matky BoÏej. Kto na‰iel Boha, na‰iel lásku, pokoj,
cieº svojho Ïivota. Veì Boh je láska, je
pokoj, je radosÈ a blaÏenosÈ kaÏdého
jedného ãloveka. Preto kaÏd˘, kto Kristovi a Matke BoÏej daroval svoje srdce,
je dôleÏit˘. Tak to zdôrazÀuje Matka
BoÏia v tomto posolstve. Preto by nikto
nikdy nemal povedaÈ: „âoÏe ja, mal˘
ãlovek, môÏem urobiÈ pre svetové udalosti?“ Alebo: „AkoÏe by som ja mohol
pomáhaÈ Matke BoÏej?“ KaÏd˘ môÏe
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Zamyslenie
JeÏi‰ovi a Matke BoÏej preukázaÈ veºkú
sluÏbu svojou modlitbou, obetou a svojou láskou.
V oblasti duchovného Ïivota, ak konáme z lásky ku Kristovi, Matke BoÏej, má
e‰te aj najmen‰ia maliãkosÈ veºk˘ dopad. V‰etko sa v nebi registruje a pozoruje. Svedãí o tom aj nasledujúci v˘reãn˘ príklad, ktor˘ dokazuje láskyplnú pozornosÈ Matky BoÏej. Referuje o tom
sestra Emmanuela vo svojom liste z 15.
6. 2004: „Îeljko bol ãlenom medÏugorskej modlitbovej skupiny a mal tajn˘
zvyk. KaÏd˘ deÀ poloÏil pozdrav pre
Matku BoÏiu na to miesto, kde sa mali
konaÈ zjavenia. âasto to bolo pár láskypln˘ch slov, lebo mal na písanie málo
ãasu. Niekedy len nakreslil na kus papiera srdieãko – ale vÏdy tam nieão pre
Àu poloÏil. Jedného dÀa s t˘mto zvykom
prestal, keìÏe cel˘ jeho ãas zabrali pútnici.. Pre‰iel cel˘ t˘ÏdeÀ. Povedal si:
‚Moje malé pozdravy nemajú predsa nijakú cenu; veì ktoÏe som ja, aby som si
nam˘‰ºal, Ïe Kráºovná neba si v‰imne
moje ãarbanice? Veì mi vidí do srdca,
a to je dôleÏité.‘ Na deviaty deÀ predsa
len schoval tri-‰tyri riadky do svojej tajnej skr˘‰e. Keì sa zjavenie skonãilo,
vyhºadala Mária Îeljka a povedala mu:
„Matka BoÏia bola poãas zjavenia veºmi
‰Èastná. Poprosila ma, aby som ti odovzdala toto posolstvo, hoci ja mu nerozumiem: „ëakujem ti za tvoj list; spôsobil mi veºkú radosÈ. V ostatn˘ch dÀoch
mi tvoje listy veºmi ch˘bali. – Toto som
ti mala povedaÈ.“ Îeljko Ïiaril od radosti
a nebol schopn˘ slova. Z tejto udalosti
vidíme, aké dôleÏité môÏu byÈ maliãkosti vykonané z lásky!
P˘tajme sa sami seba: „âo môÏem
urobiÈ ja pre Matku BoÏiu?“ Te‰í sa kaÏdému prejavu lásky, a predov‰etk˘m to-

mu, Ïe plníme BoÏiu vôºu a pomáhame
jej získavaÈ ºudí pre Pána. Veì JeÏi‰
nám hovorí: „V nebi bude väã‰ia radosÈ
nad jedn˘m hrie‰nikom, ktor˘ robí pokánie, ako nad deväÈdesiatimi deviatimi
spravodliv˘mi, ktorí pokánie nepotrebujú“ (Lk 15, 7).

MODLITBOVÉ SKUPINY
SÚ MOCNÉ
Matka BoÏia sama podnietila vznik
medÏugorsk˘ch modlitbov˘ch skupín.
Poãas rokov sa ich zaloÏilo tisíce a tisíce! Tak aj u nás! Myslím pri tom aj na
„Modlitbové spoloãenstvo v Sachsenbrunne“, ktoré vzniklo pri púti do MedÏugoria. UÏ sám JeÏi‰ upozornil
na modlitbové skupiny, keì povedal:
„budú dvaja z vás na zemi jednomyseºne prosiÈ o ãokoºvek, dostanú to od
môjho Otca, ktor˘ je na nebesiach.
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaÏdení v mojom mene, tam som ja medzi
nimi“ (Mt 18, 20). Najlep‰ou modlitbovou skupinou je rodina. Ale aj malé
modlitbové krúÏky, krúÏky poklony,
ktoré sú v mnoh˘ch farnostiach, sú mimoriadnymi nástrojmi pôsobenia Ducha
Svätého. Modlitbové skupiny sú vtedy
mocné, keì sa ich ãlenovia spolu modlia v jednote a láske (bez sebectva, závisti, rozporov, namyslenosti atì.) To
Duch Svät˘ obracia, premieÀa, dáva silu a zachraÀuje svet. Mária, nevesta
Ducha Svätého, nám vyprosuje jeho
pomoc. – StaÀme sa ãlenmi niektorej
modlitbovej skupiny, alebo sami nejakú
zaloÏme!
ëakujeme ti Matka BoÏia za tvoju lásku k nám! ëakujeme ti za tvoje posolstvo!
11
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Žiť s
Mária, mohla by si nám povedaÈ
nieão o svojom Ïivote s Matkou BoÏou?
Strávila si s Àou dokopy uÏ 23 rokov?
Môj Ïivot s Matkou BoÏou trvá teraz uÏ
dlh‰ie neÏ roky môjho Ïivota predt˘m, ako
sa nám po prv˘ raz zjavila. Veì som s Àou
uÏ 23 rokov deÀ ão deÀ. Keì som ju uvidela
po prv˘ raz, mala som 16 rokov. IsteÏe je to
pre mÀa veºká milosÈ, Ïe mám naìalej kaÏdodenné zjavenia, no nie iba ja, ale aj Vicka
a Ivan majú zjavenia kaÏd˘ deÀ. Predvãerom sme mali, Ivan a ja, spolu zjavenie na
Vrchu zjavenia. Matka BoÏia povedala, Ïe
môÏu prísÈ v‰etci pútnici. V t˘chto dÀoch,
v ãase novény, priná‰ame viac obetí a to
nás tieÏ napæÀa veºkou radosÈou. Je pekné,
keì v‰etci, ktorí si osvojili posolstvá Matky
BoÏej, podºa nich aj Ïijú a uskutoãÀujú ich,
lebo Matke BoÏej to pôsobí veºkú radosÈ.
Dala vám Matka BoÏia na Vrchu zjavenia nejaké zvlá‰tne posolstvo?
Na Vrchu zjavenia nás Matka BoÏia zvlá‰È
vyz˘vala, aby sme e‰te viac Ïili podºa posolstiev, ktoré nám po v‰etky tie roky dávala. Najmä zdôraznila, aby sme sa ão najviac
modlili k Duchu Svätému, aby nám pomáhal
ÏiÈ podºa posolstiev a uskutoãÀovaÈ ich.
MôÏe‰ opísaÈ príchod Matky BoÏej?
Matka BoÏia bola poãas posolstva zvlá‰È
veselá. Pre túto veºkú radosÈ Matky BoÏej
boli sme – Ivan a ja – veºmi ‰Èastní a spokojní. V‰etci pútnici, ão
boli s nami, to mohli vidieÈ na
12

vnutro74_33

14.10.2004 12:10

Stránka 13

ť s matkou

Rozhovor s Máriou Pavloviãovou – Lunettiovou 24. júna 2004 v MedÏugorí
na‰ich tvárach, lebo tá radosÈ pre‰la aj na nás. Niet niã kraj‰ieho, ako keì ãlovek
vidí, Ïe je Matka BoÏia ‰Èastná. No radosÈ nebolo vidno iba na na‰ich tvárach,
ale my sme mohli vidieÈ aj na tvárach pútnikov, Ïe boli veºmi ‰Èastní. To zachváti
v‰etk˘ch, ktorí sú pri tom. Príãinou tejto radosti je Matka BoÏia, na‰a spoloãná nebeská Matka.
Ako si sa poãas novény pripravovala?
Denne som chodila veãer na Vrch zjavenia
a do jednej, druhej hodiny v noci som sa tam
s ºuìmi modlila. Niektorí farníci i‰li ráno na
KriÏevac, niektorí i‰li veãer. Tentoraz sa novény
zúãastnili v‰etci farníci, kaÏd˘ svojím spôsobom.
Veãer bola celebrovaná spoloãná om‰a – na
zvlá‰tny úmysel prípravy na v˘roãn˘ deÀ. Po
cel˘ ãas novény nepretrÏite chodili na Vrch
farníci i pútnici, aby sa ão najlep‰ie pripravili na slávnostn˘ príchod Matky
BoÏej.
V posledn˘ch dÀoch novény bolo mimoriadne veºa pútnikov hore
na Vrchu. Farníci – keìÏe sú tunaj‰í – sa zúãastÀovali novény od
poãiatku, zatiaº ão náv‰tevníci sa pridávali dva, tri dni
pred v˘roãn˘m dÀom.
Nepomyslela si si
niekedy, Ïeby bolo lep‰ie byÈ súkromnou osobou a maÈ viac ãasu pre
svoju rodinu?
Pokiaº ide o rodinu,
naozaj
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nemám problémy. Som taká, aká som.
V‰etci sme posolstvá hlboko pochopili a rozhodli sme sa pre svätosÈ
a na tejto ceste uskutoãÀujeme svoje
predsavzatia. IsteÏe je isté, Ïe som
veºmi zaneprázdnená a cítim, Ïe niekedy potrebujeme ãas pre rodinu. Pri
tom v‰etkom je iste veºmi krásne – za
to môÏeme Bohu ìakovaÈ – Ïe sme
v rodine e‰te nemali nijaké problémy.
A to znamená, Ïe pri v‰etkom úsilí
a námahe si treba nájsÈ ãas pre rodinu a pre seba samého. Cel˘ ná‰ Ïivot
sa odohráva okolo zjavení Matky BoÏej a toho, aby sme o nich svedãili.
To sú dve veci, bez ktor˘ch by som si
nevedela predstaviÈ ani jedin˘ deÀ.
Niet toho dÀa, Ïeby som vstala a nemyslela na to. A priná‰a mi to radosÈ,
Ïe smiem byÈ svedkyÀou Matky BoÏej.
MôÏe‰ nám nieão povedaÈ
o biskupovi?
Osobne som sa s ním nikdy nestretla a je smutné, Ïe nás doposiaº nikdy
nechcel pozvaÈ, aby sme sa spoznali.
MôÏem iba povedaÈ, Ïe sa rada modlím za v‰etk˘ch, no najmä za svojho
biskupa. Modlitbu dnes potrebujú
v‰etci, lebo viera je vo veºkej kríze,
a preto je Matka BoÏia tu. V‰etci
musíme svojím správaním dávaÈ príklad, aby sme ão najviac ºudí priblíÏili
Bohu. Pre kaÏdého ãloveka je veºmi
dôleÏité, aby svojím správaním neprispieval k tomu, Ïe sa ºudia vzìaºujú
od viery. Lebo to je veºk˘ hriech.
Je podºa teba v BoÏom pláne,
aby sa laici, nakoºko je len moÏ14

né, angaÏovali v ‰írení, posilÀovaní viery?
Ja som si vÏdy myslela, Ïe pôjdem
do klá‰tora, a takto budem nasledovaÈ posolstvá Matky BoÏej a budem
ich veºkou svedkyÀou. To bolo na zaãiatku, bola som vtedy 16-roãné dievãa a takto som úplne normálne
uvaÏovala. Vtedy by som si vôbec nevedela predstaviÈ, Ïe budem matkou
‰tyroch detí, naopak; myslela som si,
Ïe budem sestrou v klá‰tore. Dnes sa
ãasto p˘tam sama seba, a preão?
Vtedy som prem˘‰ºala a predstavovala som si, Ïe mi pri vstupe do klá‰tora zakáÏu svedãiÈ o Matke BoÏej
a o MedÏugorí. Preto som sa rozhodla pre rodinn˘ Ïivot. Tak sa lep‰ie
môÏem samostatne rozhodovaÈ.
Dnes som Matke BoÏej a Bohu veºmi vìaãná, Ïe to tak dopadlo, Ïe aj
ako matka rodiny môÏem toºko svedãiÈ a byÈ tu pre pútnikov. Tak aj pútnikov dokáÏem lep‰ie pochopiÈ, keì
prichádzajú a hovoria mi, Ïe majú
v rodine veºa povinností a Ïe im ÈaÏko padnú. Potom im poviem, Ïe i ja
mám ‰tyri deti, Ïe aj my sme rodina,
ktorá má rôzne problémy, ale Ïe sa
nám darí s pomocou Matky BoÏej
a s pomocou BoÏou ich rie‰iÈ. Tak je
svedectvo oveºa silnej‰ie, neÏ keby
som i‰la do klá‰tora.
Chcela by si z príleÏitosti v˘roãia nieão povedaÈ?
Matka BoÏia na Vrchu povedala, Ïe
máme Ïivot jej posolstiev obnovovaÈ.
Myslím si, Ïe niet nikoho na svete, ão
by bol tak˘ svät˘, Ïe by uÏ nemusel
e‰te viac na sebe pracovaÈ, aby Ïil
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Mária Pavloviãová – Lunettiová poãas zjavenia 24. júna 2004 v MedÏugorí

v plnej oddanosti Bohu. V‰etky posolstvá, ktoré Matka BoÏia poskytla,
sú dôleÏité, nemoÏno ich od seba oddeºovaÈ, lebo tvoria v‰etky spolu jedin˘ celok. Keì sa modlíme, tak nám
ºah‰ie padne postiÈ sa, keì sa postíme, ºah‰ie robíme dobré skutky pre
druh˘ch.
Ak ãlovek nechodieva na spoveì,
istotne nemôÏe hlboko preÏívaÈ sv.

om‰u. Kto sa nemodlieva, nemôÏe
maÈ v srdci prav˘ pokoj prichádzajúci
od Boha. Keì by chcel ãlovek kráãaÈ
cestou svätosti a napredovaÈ na nej,
nemôÏe to dosiahnuÈ, ak si nepoloÏí
Sv. písmo na viditeºné miesto; to
znaãí, Ïe ho nemáme iba ãítaÈ, ale aj
vlastn˘m príkladom podºa neho ÏiÈ.
(Rozhovor viedol md)
15
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Svedectvo
Ak˘ máte z MedÏugoria dojem?
To okolie, to miesto, tí ºudia sú bájeãní. Cítim, ako ºudia svedãia o príchode Matky BoÏej. PreÏívajú MedÏugorie, modlia sa. âo mi tu bolo
najnápadnej‰ie, vidno tu svetovú Cirkev. Zov‰adiaº prichádzajú pútnici
a modlia sa a slávia spolu svätú
om‰u. ªudia prichádzajú z najrozliãnej‰ích krajín, hovoria rôznymi jazykmi, prichádzajú z rozliãn˘ch kultúr.
No v‰etci veria to isté a snaÏia sa rásÈ
vo viere. ªudia, ktorí Ïijú tu v MedÏugorí, majú veºké poslanie svedãiÈ
o v‰etkom, ão sa tu deje. Cítim tu veºmi veºké pohostinstvo. Tak ma jedna
rodina prijala s otvoren˘m srdcom.
ªudia tu majú veºkú trpezlivosÈ
s nami pútnikmi.

Boh by chcel, aby som bol kÀazom
Páter Terry, vy ste teraz v MedÏugorí po druh˘ raz. MôÏete sa
na‰im ãitateºom krátko predstaviÈ?
Moje korene sú v Írsku, ale niekoºko
generácií Ïije moja rodina uÏ v USA. Ja
sám Ïijem v Connecticute. UÏ veºmi
skoro som cítil volanie staÈ sa kÀazom,
ale do seminára som vstúpil aÏ neskôr.
O MedÏugorí som poãul v roku 1987.
Bol by som vtedy rád sem pri‰iel, ale aÏ
na Vianoce 2003 som pri‰iel po prv˘ raz
do MedÏugoria. ZaÏil som MedÏugorie
ako prekrásne miesto modlitby a obrátenia. Bol to pre mÀa duchovn˘ záÏitok,
Ïe som smel byÈ tu.
16

Rozhovor s pátrom Terrym
Walshom 25. júna 2004 v Medžugorí
Zmenili medÏugorské posolstvá
aj vá‰ osobn˘ kÀazsk˘ Ïivot?
MedÏugorské posolstvá zasahujú
veºmi hlboko. Ukazujú nám jasne, Ïe
Boh a Matka BoÏia nás milujú väã‰mi,
neÏ by sme to dokázali tu‰iÈ. Sme povolávaní ÏiÈ podºa evanjelia a hlavn˘m
posolstvom je obrátenie, spoveì
a modlitba. Správnym preÏívaním posolstiev získavame lep‰í vzÈah k JeÏi‰ovi, k Bohu. Ak v tejto viere rastieme,
zakúsime v modlitbe blízkosÈ BoÏiu –
Kristus bude celkom blízko v na‰om
srdci.

m
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Svedectvo
âo znamená vo va‰om Ïivote
Matka BoÏia?
Matka BoÏia nás vedie ku svojmu Synovi JeÏi‰ovi Kristovi. VzÈah voãi Matke
BoÏej je tak˘ dôleÏit˘, lebo kde je ona –
tam je aj jej Syn.
Ako dlho e‰te ostanete v MedÏugorí?
Ostanem v MedÏugorí e‰te dva t˘Ïdne. Chcel som do MedÏugoria prísÈ
skôr, neÏ nastúpim na moje prvé kaplánske miesto v mojej diecéze.
Chcem sa tu na svoju prácu ako kÀaz
e‰te raz modlitbou pripraviÈ. Zo svojej
diecézy mám takú skúsenosÈ, Ïe aj tam
sa ºudia váÏne usilujú rásÈ vo viere.
Chcú sa od nás kÀazov dozvedieÈ, ako
by sa mohli staÈ lep‰ími kresÈanmi, ako
by mohli lep‰ie rásÈ vo viere.
Máte v USA veºa informácií o MedÏugorí?
Myslím, Ïe osobné svedectvo je to
najdôleÏitej‰ie. ªudia, ktorí boli v MedÏugorí, to vyrozprávajú svojim priateºom. Sú nad‰ení, a tak sa stávajú
svedkami o príchodoch Matky BoÏej do
MedÏugoria.
Mnohí ºudia, ktorí cítia pravé povolanie, by radi i‰li do MedÏugoria. No nie
aby zaÏili daão nadprirodzené, ale aby
cítili tú modlitbovú atmosféru a aby sa
aj oni sami priblíÏili k Bohu.
To je, myslím si, z MedÏugoria to najdôleÏitej‰ie: vytvoriÈ si vzÈah k JeÏi‰ovi
Kristovi a vzÈah k Matke BoÏej. Keì prichádzame do MedÏugoria s tak˘m oãakávaním, potom odchádzame domov
vnútorne ‰Èastní. Pocítili sme tu BoÏiu
blízkosÈ a získali sme silu do ìal‰ej práce.

Kde ste predt˘m pracovali a ão
bolo príãinou, Ïe ste sa stali kÀazom?
Bol som 12 rokov obchodníkom. Ale
uÏ ako mlad˘ ãlovek som cítil volanie
staÈ sa kÀazom. Vtedy som sa e‰te necítil dosÈ zrel˘ na to, aby som i‰iel touto
cestou. Získal som vo svete veºa skúseností, no teraz vidím, Ïe mojou cestou je
kÀazské povolanie. Boh by chcel, aby
som bol kÀazom.
DrÏíte v ruke ruÏenec. Bol ruÏenec vÏdy súãasÈou vá‰ho duchovného Ïivota?
Nie, nebol. Veºmi zriedka som sa
modlieval ruÏenec. Zaãal som modlitbou bolestného ruÏenca. To bol aj zaãiatok môjho vzÈahu k Matke BoÏej.
Aké osobné skúsenosti ste získali z posolstiev tu v MedÏugorí?
Myslím si, Ïe prvotnou skúsenosÈou
z MedÏugoria je obrátenie. ªudia, ktorí
tu boli, získali skúsenosÈ obrátenia
svojho Ïivota a keì prichádzajú domov, snaÏia sa aj podºa tohto obrátenia
ÏiÈ. MedÏugorie je miestom modlitby
a obrátenia. ªudia rastú vo vzÈahu
s JeÏi‰om a Máriou. Ak sa nám toto podarí, tak porastieme aj vo svojich medziºudsk˘ch vzÈahoch. Uskutoãní sa
úplná premena srdca. A na‰e modlitby
budú priná‰aÈ ovocie.
Vìaka za rozhovor a Ïeláme vám naplnenú prácu kÀaza v USA. KieÏ vás
vÏdy sprevádza poÏehnanie Matky BoÏej.
(Rozhovor viedol md)
17
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„Milé deti!
Modlite sa za tie rodiny,
ktoré nespoznali lásku
môjho Syna. Prijmite moje
materinské poÏehnanie.“
25. jún 2004
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Rozhovor
s excelenciou Dr. Frane Franiãom, biskupom na dôchodku v Splite

MEDÎUGORIE
JE JAR NA·EJ
VIERY A NA·EJ
CIRKVI
Excelencia, vy ste poãuli o medÏugorsk˘ch zjaveniach uÏ od poãiatku?

mi, Ïe Cirkev dlh‰ie vyãkávala aj pri
doteraj‰ích súkromn˘ch zjaveniach
v Lurdoch a vo Fatime.

Ist˘ profesor z milánskej univerzity
ma jedného veãera roku 1981 v Splite
nav‰tívil. Vypytoval sa ma na MedÏugorie, ako by sa ta dostal a ãi by som
ho sprevádzal. Povedal som mu, Ïe
som biskup a Ïe nemôÏem byÈ medzi
prv˘mi, ão idú do MedÏguria. Odpovedal mi, Ïe práve ja by som mal byÈ
ten prv˘. Napriek tomu som ho nechal
odcestovaÈ samého. O mesiac neskôr pri‰iel na náv‰tevu in˘ profesor
z rímskeho Gregoriana, Ameriãan,
ktor˘ získal o mne informácie, a prosil
ma, aby som s ním cestoval do MedÏugoria, lebo on nepoznal ani cestu,
ani reã. Zasa som mal námietky, ale on
ma presviedãal, Ïe v MedÏugorí sú autá a autobusy zo splitskou znaãkou
a Ïe tam prichádzajú ºudia preto, lebo
sa tam zjavuje Matka BoÏia. Povedal

Podvolili ste sa tej prosbe a cestovali ste do MedÏugoria?

20

Tesne pred Vianocami 1981 som odcestoval do MedÏugoria a presvedãil
som sa o hodnovernosti t˘ch udalostí.
Veºa som sa o tom rozprával s kÀazmi
a pútnikmi, ktorí zaÏili obrátenie. V MedÏugorí som nikdy nebol obleãen˘ ako
biskup, ani om‰u som neslávil ako biskup, bol som tam ãisto súkromne. Sú
to súkromné zjavenia. Videl som, Ïe
tam prichádza cel˘ svet a Ïe je to
miesto modlitby pre celú Cirkev. To
ma naplnilo e‰te väã‰ou dôverou, Ïe
sa tam zjavuje Matka BoÏia. Potom –
len ão som mal moÏnosÈ – som putoval do MedÏugoria. Vìaka medÏugorskej Matke BoÏej sa zaãala jar na‰ej
viery a na‰ej Cirkvi.
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Viera
Urobilo vtedy na vás nieão mimoriadny dojem?
Keì som ta pri‰iel po prv˘ raz, bola
zima a v‰etko bolo zasneÏené. Pri‰iel
som veãer – presne poãas veãernej
om‰e. Pred spovednicami bolo veºa
ºudí, najmä mlad˘ch. Ten pohºad bol
veºmi radostn˘. Pri akejsi príleÏitosti som napísal, Ïe v MedÏugorí ide
v jeden jedin˘ deÀ na spoveì viac
ºudí neÏ u nás vo Splite pred sviatkami.
Zmenili ste odvtedy svoj postoj?
Nie. Matka BoÏia pri‰la ako Kráºovná
pokoja. Tí, ão boli proti tomu, povedali, Ïe tu Kráºovnú pokoja nepotrebujú,
veì nie je vojna. Vtedy som povedal:
Ak je toto dielo od Boha, nebude sa

môcÈ rozvrátiÈ, ak je od ºudí, rozpadne
sa; teraz je na nás – ãakaÈ. Boh pôsobí
skrze ºudí.
Boli ste v kontakte s vizionármi?
Vizionárov som stretával veºmi ãasto
a veºa sme sa spolu zhovárali. Vtedy
som si myslel, Ïe aspoÀ jeden z nich
ostane slobodn˘ a vstúpi do klá‰tora.
Druh˘ vatikánsky koncil povedal, Ïe aj
kresÈanské manÏelstvo je krokom
k svätosti. Pri väã‰ine súkromn˘ch zjavení i‰li vizionári do klá‰tora, ale medÏugorskí vizionári sa v‰etci poÏenili
a povydávali. No keì sa manÏelstvo
preÏíva správne, moÏno to tak vysvetºovaÈ, je ono tieÏ cestou k svätosti.
Matka BoÏia túto cestu ohlásila a vychováva vizionárov pre civilizáciu Ïivota, nie pre civilizáciu smrti.

Veãerná sv. om‰a 25. júna 2004 v MedÏugorí na 23. v˘roãie zjavení
21
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Viera

âo bolo príãinou, Ïe vás komunisti prenasledovali?

pútnikom prichádzajúcim do MedÏugoria?

Nerád si spomínam na tie ãasy. Komunisti mali vtedy svoju úlohu. Prenasledovali, kde len mohli. Najväã‰mi sa
na mÀa hnevali a nedokázali zniesÈ, Ïe
som zakázal kÀazsk˘ spolok, ktor˘ pracoval pod zá‰titou komunizmu a ktorého cieºom bolo, aby sme sa odlúãili
od Ríma. Vtedy som bol rezolútny
a povedal som, Ïe kÀazi, ktorí do toho
spolku vstúpia, nebudú môcÈ v diecéze
Split–Makarská slúÏiÈ sv. om‰e. Vznikli
veºké problémy a zo v‰etk˘ch strán
som pocítil veºk˘ tlak. Vo v‰etk˘ch médiách mi vyt˘kali, Ïe som nepriateºom
reÏimu, rozvracaãom ‰tátu a podobne.
Chceli mi zniãiÈ povesÈ a zmen‰iÈ moju
úlohu, aby ma mohli ºah‰ie odstrániÈ.

Je dôleÏité, aby medzi nami panovala láska. Matka BoÏia je Kráºovnou
prorokov, Kráºovnou apo‰tolov, Kráºovnou muãeníkov. Ona je najväã‰ím
prorokom. Pri‰la do MedÏugoria ako
Sprostredkovateºka, lebo ako Matka
miluje svojho Syna. JeÏi‰ Kristus pre
nás získal právo na spásu pre lásku
BoÏiu voãi nám. Jeho obeta je väã‰ia
neÏ v‰etky na‰e hriechy. Máriina obeta
a jej spoluvykupiteºstvo nevznikli z tohto práva, ale z lásky k jej Synovi
a k nám. Je teda samozrejmé, Ïe Matka Spasiteºa spolupôsobí aj pri spáse
sveta. Ja to vidím tak, iní zasa so
mnou nebudú súhlasiÈ. Re‰pektujem
ich mienku.

Excelencia, ão by ste povedali

(Rozhovor viedol Miro Brãiã)
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Každoročné zjavenie Matky Božej
vizionárke Ivanke 25. júna 2005
izionárka Ivanka Ivankoviãová-Elezová
Ïije dnes so svojou rodinou v MedÏugorí. Je vizionárkou patriacou ku
skupine ‰iestich vizionárov z prv˘ch dní. Treba
vedieÈ, Ïe Ivanka bola
spolu s Mirianou,
keì sa im Matka BoÏia zjavila
v prv˘ deÀ.
Potom svedãili
o tom ostatn˘m
vizionárom, ktorí
pri‰li o ãosi neskôr.
UÏ na druh˘ deÀ zjavení sa sformovala skupina ‰iestich vizionárov. V‰etko sa zaãalo 24. júna
1981. Ivanka potom mávala kaÏdodenné zjavenie spolu s ostatn˘mi vizionármi.
Keì dostala desiate tajomstvo,
kaÏdodenné zjavenia pre Àu
prestali 7. mája 1985. Odvtedy
máva zjavenie iba raz do roka,
a to na v˘roãie zjavenia 25. júna.
Ivanka vo svojom svedectve veºmi silne zdôrazÀuje nov˘ veãn˘

V

Ïivot, lebo viackrát videla
svoju matku, ktorá zomrela
pár mesiacov pred zaãiatkom zjavení.
Na 23. v˘roãie mala Ivanka
kaÏdoroãné zjavenie Matky
BoÏej. Toto zjavenie, trvajúce 9 minút, bolo v jej
dome. Prítomní
boli: Ivankina rodina, jej manÏel
a jej deti. Matka
BoÏia dala nasledujúce posolstvo:

„Milé deti!
Modlite sa za tie rodiny,
ktoré nespoznali lásku
môjho Syna. Prijmite
moje materinské
poÏehnanie.“
Matka BoÏia bola veselá a ob‰írne rozprávala Ivanke zo svojho
Ïivota.
23
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Svedectvo

Lieãba láskou
a vierou
(dokonãenie z minulého ãísla)

Syn Marcel:
V komunite vÏdy pracujete spoloãne, minimálne dvaja. Tak môÏe
prísÈ aj k nedorozumeniam. Ak sme
sa v komunite pohádali, museli sme
prísÈ na to, preão sme to spravili.
Poslali nás kopaÈ spoloãne jednu
jamu a nikto do nás nezasahoval.
Len my dvaja sme si museli odpustiÈ a pomeriÈ sa. âokoºvek sa
v komunite udialo: hádka, krádeÏ,
alebo aj bitka, nikdy sa niã nevy‰etrovalo. Nechalo sa to na svedomie
kaÏdého z chlapcov. Predpokladom
bolo, Ïe vá‰ duchovn˘ vzÈah k Bohu
usmerní va‰e svedomie natoºko, Ïe
sa ho budete p˘taÈ, preão ste tak
konali. Cez svedomie sa s vami rozpráva Boh, ak chceme byÈ v dôvernom a úprimnom vzÈahu k Bohu, snaÏíme sa vo svojom vnútri,
aby bol Boh spokojn˘ s na‰ím konaním. Preto sa snaÏím poãas dÀa
svoje my‰lienky zameraÈ vÏdy na
Boha. Aj keì sa ponáhºam za prácou, nechcem sa daÈ obmedziÈ ãasom a idem sa stí‰iÈ do chrámu.
A obetujem, aj keì len pár minút,
24

Bohu. VÏdy sa mi to niekoºkonásobne vráti.
Marcel sa poãas ná‰ho rozhovoru
pripravoval na odchod zo Slovenska, v júli nastúpil do tlaãiarne
v Chorvátsku. Vedie ju mlad˘ muÏ,
ktor˘ sa tieÏ lieãil v jednom z domov
komunity Cenacolo. Îivot s drogou
bol peklom, dnes to Marcel vie. On
preÏil. S BoÏou pomocou. S modlitbou na perách. S láskou v srdci.
Modlime sa za neho, aby Svetlo,
ktoré naplnilo jeho vnútro, silnelo
v skutkoch lásky a viery.
Sestra Elvíra hovorí, Ïe chlapec ãi dievãa po preÏití ‰tyroch
ãi viacer˘ch rokov v komunite sú
pripravení na Ïivot, keì si zvolia
modlitbu ako program na cel˘ Ïivot. Vo veºkej ‰kole Cenacola sa
mladí uãia láske, uãia sa ÏiÈ
s Bohom a v Bohu. Pre t˘ch, ktorí chcú zakúsiÈ najhlb‰ie skúsenosti lásky a rozdávaÈ druh˘m
seba sam˘ch, komunita umoÏní,
aby odi‰li na nejak˘ ãas z ma-
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V zadarskom chráme sa r. 2002 uskutoãnilo prvé sv. prijímanie a sviatosÈ birmovania chlapcov z chorvátskych domov komunity Cenacolo. 38 chlapcov prijalo z rúk
zadarského biskupa prvé sväté prijímanie a sviatosÈ birmovania za prítomnosti
sestry Elvíry, krstn˘ch a birmovn˘ch rodiãov, rodiãov a rodinn˘ch priateºov.

terského domu do domov v in˘ch
krajinách, napr. do Latinskej
Ameriky, Mexika alebo Dominikánskej republiky. Tieto bratstvá
prijímajú deti ulice a „anjeli
stráÏcovia“ im môÏu pomôcÈ napredovaÈ v chápaní dobra, lásky
bez hraníc, uãiÈ ich ako sa staÈ
dobr˘m otcom a manÏelom. DaÈ
vlastn˘ Ïivot sluÏbe Ïivota pre
t˘ch najslab‰ích je skutok odvahy a úprimnej viery, na ktorú Bo-

Ïia dobrota odpovedá radosÈou
a pokojom.
Rehoºná sestra Elvíra Petrozziová
je ãlenkou Rádu milosrdn˘ch sestier
a od poãiatku sa venovala ºuìom
na okraji spoloãnosti. Hovorí, Ïe
predt˘m, ako zaãala pracovaÈ s narkomanmi, v‰imla si, Ïe v rodinách
ch˘ba dialóg. Vzájomná dôvera medzi deÈmi a rodiãmi. Títo mladí ºudia
sa stali obeÈami svojich rodín, ktoré
medzi byÈ a maÈ sa rozhodli pre
25
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Svedectvo
maÈ a zdanlivo aj mali. Svojich
predstaven˘ch prosila o dovolenie
otvoriÈ dom, v ktorom by mohla pomáhaÈ osamel˘m mlad˘m ºuìom,
ktorí prespávali na ulici, nemali
domov, ch˘bala im láska a zmysel
Ïivota. Pre sestru Elvíru bolo ÈaÏké
predloÏiÈ predstaven˘m svoju predstavu. Odvolávali sa na jej neodbornosÈ, nedostatok skúseností s touto
problematikou. Súhlasila s nimi, ale
napriek tomu cítila, Ïe musí odpovedaÈ Bohu, ktor˘ jej dáva dar
obnovovaÈ mlad˘ch. Na odpoveì
predstaven˘ch ãakala dlho, takmer
‰esÈ rokov, ale skrze nepretrÏitú
modlitbu a utrpenie z ãakania na
rozhodnutie pochopila, Ïe to je tá
najlep‰ia cesta, ako byÈ pripravená
na túto prácu. Boh uschopÀuje ºudí,
aby dokázali konaÈ a veriÈ v to, ão
konajú. Po súhlase predstaven˘ch
mohla spolu s dvoma spolusestrami
zaãaÈ svoju sluÏbu v rozpadnutom
dome, ktor˘ na dvadsaÈdeväÈ rokov
prenajal sestrám mestsk˘ úrad
v Saluzze. Dom bol neob˘vateºn˘,
ale sestry mali odu‰evnenie a vieru
konaÈ dobro pre mlad˘ch. UÏ po
t˘Ïdni na dvere domu zaklopali nejakí mladí a sp˘tali sa: „Otvorili ste
komunitu pre nás?” Nemohli odmietnuÈ, veì to naozaj bola komunita pre nich. A tak prv˘ komunitn˘
dom sestry Elvíry otvoril svoje brány
uÏ po t˘Ïdni. To bol zaãiatok cesty.
Tak sa zaãalo dobrodruÏstvo, plody
ktorého dnes siahajú do takmer
päÈdesiatich domov nielen v Euró26

pe, ale aj Latinskej Amerike a USA.
Sestra Elvíra si myslela, Ïe tento
prv˘ dom v Saluzze bude vrcholom
jej túÏob. No vìaka Bohu nestalo sa
tak. Sestra Elvíra nevyÏadovala od
mlad˘ch, aby sa denne modlili.
Povedala si, Ïe do domu bude prijímaÈ ºudí tak˘ch, akí sú. Nemala
zatiaº pre nich definovan˘ program.
Mladí ráno vstali, i‰li robiÈ na pole
a rehoºné sestry sa modlili spoloãne
ranné chvály, sv. ruÏenec a v‰etky
modlitby, ktoré sa modlili v rehoºnom Ïivote. Sestra Elvíra tvrdí, Ïe
ãlovek je stvoren˘ na BoÏí obraz
a uÏ t˘m je pre nás, ktorí veríme,
objektom na‰ej modlitby. Po mesiaci sa k modlitbám rehoºníãok pridali
aj mladí. Keì spoloãne vzali do rúk
breviár a ruÏenec a zaãali sa modliÈ
a rozoberaÈ BoÏie slovo, sestra Elvíra povedala: „Koneãne sa aj oni
Ïivia na prameni. Vedela som, Ïe
Boh je pri mne a má radosÈ z tohto
diela.“

ëakujem za moÏnosÈ priblíÏiÈ
vám Ïivotn˘ príbeh matky a syna,
príbeh rodiny, duchovne blízkych
ºudí, ktorí zachránili cel˘ svet,
lebo zachránili du‰u mladého
Marcela.
(Z rozprávania sestry Elvíry, pani
Heleny a jej syna Marcela a s pouÏitím materiálov komunity Cenacolo
vo Vrbovci pripravila Magda Kúdeºová.)
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Misie v Afrike
Pri príleÏitosti 23. v˘roãia zjavení
nav‰tívili MedÏugorie aj dvaja misionári,
ktorí pôsobia v Kongu. Páter Ante Kutle‰a a páter Stojan Zrno pochádzajú
z Hercegoviny a dlhé roky uÏ pôsobia
v Afrike. Páter Stojan o svojom pôsobení hovorí:
„Keì sa povie misie, potom moÏno
povedaÈ, Ïe aj kresÈanská Európa sa
stáva misijn˘m územím. Av‰ak musíme
rozli‰ovaÈ medzi misijn˘m pôsobením
v Afrike a v Európe. V Afrike sú misie
podobné ako boli v prvotnej Cirkvi. To
znamená, Ïe misionár prichádza do
kontaktu s pohanmi. Napríklad ja som
na svojom misijnom území pri‰iel do dediniek, v ktor˘ch po prv˘ raz videli biele-

ho kÀaza a po prv˘krát sa u nich slávila
sv. om‰a. Cítil som sa ako hlásateº Krista v apo‰tolsk˘ch ãasoch, ako to opísal
sv. Pavol. V Európe je to inak. KresÈanstvo tu nie je na poãiatku ohlasovania,
av‰ak kresÈanstvo ako také sa stále
viac stráca. V Afrike Cirkev len zaãína.“
Obaja misionári spájajú svoju misijnú
prácu so sociálnou. V súãasnosti hºadajú podporu na vybudovanie centra
pre telesne postihnut˘ch následkom
obrny. Takéto centrum by chceli postaviÈ v mesteãku Kamina. Mesto má
150.000 obyvateºov a sídli tam miestny
biskup. S pomocou veriacich z Nemecka tam uÏ postavili chrám zasväten˘
Kráºovnej pokoja.

Páter Ante Kutle‰a s telesne postihnut˘mi v Kamine
27
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Kniha predná‰ok z festivalu 2004
V minulom roku vy‰iel zborník predná‰ok z festivalu mládeÏe pod
názvom „Drahé deti“. KniÏku spracoval a vydal ná‰ spolupracovník Juraj
Mrocek. Pre na‰ich ãitateºov sme zakúpili tieto kniÏky a sú aj v na‰om ponukovom letáku. V súãasnosti je e‰te niekoºko kusov k dispozícii.
Zborník predná‰ok z festivalu mládeÏe v MedÏugorí vyjde aj v tomto roku. Témou stretnutia mládeÏe 2004 boli slová Grékov: „Chceli by sme
vidieÈ JeÏi‰a“ (Jn 12, 21). Kniha obsahuje systematicky usporiadané kázne, predná‰ky, príhovory a svedectvá. Aj túto kniÏku pripravil a vydal Juraj
Mrocek a bude k dispozícii pre na‰ich ãitateºov pribliÏne koncom októbra
2004. KniÏka má názov: „Chceli by sme vidieÈ JeÏi‰a“ a predáva sa za
130,- Sk.

Nové vydanie knihy Posolstvá
Piate vydanie knihy „Posolstvá“ obsahuje posolstvá Matky BoÏej z MedÏugoria od zaãiatku zjavení aÏ do 25. 5. 2004. ZároveÀ obsahuje veºmi
struãn˘ opis zaãiatku zjavení a charakteristiku vizionárov. KniÏka vychádza
v novom zmen‰enom formáte.
V˘robné náklady predstavujú 100 Sk.

Letáãik Modlitby v maìarskom jazyku
Matka BoÏia zverila vizionárke Jelene Vasiljovej niektoré modlitby a odporúãa, aby sme sa ich denne modlili. Pre na‰ich ãitateºov, ktorí majú materinsk˘ jazyk maìarãinu, vydali sme tieto modlitby v maìarskom jazyku.
V˘robné náklady predstavujú 6 Sk.

Nové vydanie knihy Eucharista
Svätá om‰a, eucharistická obeta, je centrom kresÈanského Ïivota, kresÈanského rastu. Bez úãasti na om‰i ãlovek nie je katolíkom, nepriná‰a
plody kresÈanskej viery. O tom, ako s láskou sláviÈ Eucharistiu hovorí páter
Slavko Barbariã vo svojej knihe Eucharistia – Slávte om‰u srdcom. V najbliÏ‰ích dÀoch bude pre na‰ich ãitateºov k dispozícii dotlaã tejto kniÏky.
V˘robné náklady predstavujú 118 Sk.
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BISKUPSKÁ NÁV·TEVA

Biskup Bruno Tomassi, biskup na dôchodku
z diecézy Lucca v Taliansku, sa v júni 2004 zdrÏiaval v MedÏugorí. Slávil v MedÏugorí pútnickú
om‰u pre Talianov 19. júna 2004.

POCHOD POKOJA

24. júna 2004 sa konal pochod pokoja. Viedol
ho páter Ljubo Kurtoviã a mnohí iní kÀazi. Pochod pokoja sa zaãal modlitbou a poÏehnaním
pred franti‰kánskym klá‰torom v Humci. Niekoºko tisíc pútnikov vyrazilo o 6.00 h smerom na
MedÏugorie.
23. V¯ROâIE

24. a 25. 6. 2004 sa slávili sv. om‰e v 16 jazykoch. Poãas t˘chto dvoch dní prijalo sv. prijímanie asi 34000 pútnikov. Sv. om‰u v samotn˘ deÀ
v˘roãia slávil páter Josip Grbavac ako hlavn˘
celebrant spolu so 171 kÀazmi z dvadsiatich
krajín.
V¯ROâIE SMRTI PÁTRA RUPâIâA

V MedÏugorí si 26. júna 2004 spomínali na prvé v˘roãie smrti pátra Dr. Ljudevita Rupãiãa. Bol
veºk˘m teológom a priateºom MedÏugoria. Zádu‰ná om‰a sa slávila pri vonkaj‰om oltári kostola sv. Jakuba v MedÏugorí, celebroval páter
Mario Knezoviã spolu s 90 kÀazmi.
K≈AZSK¯ SEMINÁR

Od 5. do 10. júla sa konalo deviate medzinárodné stretnutie kÀazov. Na stretnutí sa zúãastnilo 350 kÀazov. Témou bolo: „Identita kÀazov“.
Predná‰al Prof. Dr. Tomislav Ivanãiã a sestra
Elvira Petrozziová. KÀazi i‰li spoloãne na vrch
KriÏevac a na Vrch zjavenia. Nav‰tívili aj hrob
pátra Slavka.

29
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MAJâINO SELO
(MATKINA DEDINA)

MIESTO RODINY
Páter Slavko Barbariã pred rokmi zaãal uskutoãÀovaÈ projekt
„Majãino selo – Matkina dedina“ , a to v dÀoch obãianskej vojny
v Bosne a Hercegovine. Pôvodnou my‰lienkou pátra Slavka bolo zaloÏiÈ v MedÏugorí detskú dedinu pre vojnové siroty. Vtedy dokázal
nadchnúÈ mnoh˘ch ºudí pre túto my‰lienku, a tak boli uÏ v júni 1995
posvätené a otvorené prvé domy. Vìaka predvídavosti pátra Slavka –
uÏ vtedy nevidel budúcnosÈ tohto projektu izolovane pre v˘chovu
a pre Ïivot t˘chto vojnov˘ch sirôt, naopak, chcel, aby sa zaãlenili
do Ïivota dediny. Pri detskej dedine bola otvorená ‰kôlka a ambulancia, kam mali v‰etci z MedÏugoria prístup. TakÏe teraz nav‰tevujú
‰kôlku deti z MedÏugoria spolu s deÈmi, ktoré prijali do detskej dediny. Rokmi sa trochu pozmenili problémy t˘ch, ão potrebujú pomoc.
V Matkinej dedine, ako uÏ meno hovorí, treba cítiÈ prítomnosÈ matky. V tomto prípade sa myslí predov‰etk˘m na Matku BoÏiu. V Matkinej dedine dostávajú aj dnes veºmi mnohí r˘chlu pomoc. Matkina dedina sa ìalej rozvíjala a dnes je dobre fungujúcou in‰titúciou, ktorú
vedú pátri Hercegovinskej provincie.
Páter Svetozar Kraljeviã je v súãasnosti poveren˘ vedením Matkinej dediny. S ním sme mohli viesÈ nasledujúci rozhovor.
30
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Páter Svetozar, v ãom vidíte dôleÏitosÈ Matkinej dediny?
Sme tu v Matkinej dedine a nesmieme zabúdaÈ, Ïe je pred nami veºké
dielo, ktoré zaãal páter Slavko. Keì
hovorím o Matkinej dedine, rád by
som najmä zdôraznil, Ïe je to ãasÈ
plánov medÏugorskej farnosti. Táto
dedina vznikla na podnet pátra Slavka
a od zaãiatku bola pod zá‰titou Hercegovinskej franti‰kánskej provincie.
Som hrd˘ na toto miesto a na to, Ïe
má medÏugorská farnosÈ také stredisko. ZáleÏí nám na tom, aby sme
mohli ºuìom hºadajúcim u nás útoãi‰te poskytnúÈ pomoc. Nech sú
‰Èastní, ak boli ne‰Èastní, a nech majú
ochranu, ak ju doteraz nemali. Tí, ão
sa cítia opustení a zanedbávaní, nech
tu nájdu v‰etko, ão ãlovek potrebuje
k normálnemu Ïivotu. Nepokú‰ame
sa tu v dedine byÈ niekomu otcom
a matkou. Také ilúzie nemám, lebo
viem, Ïe to je nenahraditeºné, no je
pre mÀa veºmi dôleÏité, aby sme im
umoÏnili tak˘ Ïivot, aby sa cítili dobre
a aby sa mali dobre.
Vy ste pátrovi Slavkovi pri tomto projekte pomáhali. Ste dôsledn˘ vo v‰etkom, ão si páter Slavko
od tohto projektu sºuboval?
âasto o tom prem˘‰ºam, aké by to
bolo, keby páter Slavko pri‰iel, ão by
povedal. Myslím si, Ïe by bol na nás
hrd˘ a my sme hrdí na neho. Matkina
dedina bola veºk˘m prorock˘m krokom. Bol to prv˘ krok a bol najÈaÏ‰í,
lebo bolo treba prelomiÈ nejednu bariéru rozumu. Táto farnosÈ získala

t˘mto krokom novú dimenziu pre svoju prácu. Stará sa teraz mimoriadnym
spôsobom, aby sa ºuìom hlásalo
evanjelium – pomocou posolstiev, ktoré dostávame od Matky BoÏej prostredníctvom vizionárov.
Páter Slavko uloÏil farnosti e‰te
nieão dodatoãné, a to je starosÈ o chudobn˘ch, opusten˘ch, nenaroden˘ch,
pre t˘ch, ktorí sú zranení hriechom.
A t˘m zachytil celého ãloveka – tak
ako sa aj Cirkev vÏdy starala o celého
ãloveka. To znaãí: Nas˘tiÈ hladn˘ch,
napojiÈ smädn˘ch a chudobn˘m hlásaÈ evanjelium. Presne to sa tu deje.
Tu sa hlása evanjelium celému svetu.
ËaÏko zranené dieÈa tu nachádza poÏehnanie a ochranu.
V Matkinej dedine z hºadiska veku panuje pestrosÈ: od dieÈaÈa aÏ
po starca.
Páter Slavko sa pri tomto projekte
31
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Matkina dedina
domnieval, Ïe to má byÈ jedna rodina,
v ktorej sú deti, star‰í ºudia, matky a otcovia. Najsilnej‰ie je pri tomto projekte
zastúpená samotná farnosÈ prostredníctvom detí. ·kôlku nav‰tevuje 170
detí. Máme tu aj deti, ktoré pre rôzne
okolnosti zaÏili rozpad rodiny. Máme
tu rodinu s ôsmimi deÈmi a s jednou
matkou. Táto mala viaceré tehotenstvá s dvojiãkami a najstar‰ie dieÈa
má e‰te len deväÈ rokov. Otec ÈaÏko
ochorel a boli bez prístre‰ia. Pre túto
rodinu nebolo v˘chodiska. Rozhodli
sme sa, Ïe ich prijmeme do Matkinej
dediny, a teraz sa o nich staráme. Máme e‰te aj ìal‰iu rodinu s piatimi deÈmi – bez otca a matky. Máme niekoºko
rodín s dvoma, tromi deÈmi. Prijímame
tu aj osamelé matky s deÈmi, ako aj
Ïeny a mladé dievãatá, ktoré majú vo
svojich rodinách problémy.
Máte tu aj niekoºko drogovo závisl˘ch?
U nás je ubytovan˘ch 16 mladistv˘ch,
ktorí sa dostali do kontaktu s drogami.
Znovu zaãali ÏiÈ normálnym Ïivotom.
Takíto ºudia pociÈujú po závislosti veºkú
prázdnotu. Táto prázdnota je kritick˘m
obdobím, a preto im odporúãame, aby
tu ostali najmenej jeden rok.
Pre nich je veºmi ÈaÏké ÏiÈ tu v spoloãenstve podºa dan˘ch pravidiel. No
je to jediná moÏnosÈ, ako znovu posilniÈ svoju osobnosÈ a neskôr obstáÈ
v kaÏdodennom Ïivote. Som veºmi
rád, Ïe aj tak˘mto mlad˘m ºuìom ponúkame moÏnosÈ, aby sa istou formou terapie nauãili ÏiÈ správnym Ïivotom bez drog. Som veºmi ‰Èastn˘,
keì vidím, s ak˘m nad‰ením pracujú
a vykonajú v‰etko, ão im uloÏíme. Tú
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prázdnotu, ktorá nastala, keì sa zriekli drogy, môÏu naplniÈ zmysluplnou
prácou. Popri práci sa kaÏd˘ deÀ
spolu pomodlia ruÏenec. Toto spoloãenstvo v Matkinej dedine sa volá
„Spoloãenstvo milosrdného Otca“.
Ako sa pozeráte na túto in‰titúciu, ktorá pre dne‰ného zraneného ãloveka robí veºké veci?
Celkovo môÏem povedaÈ, Ïe sa tu
denne dejú zázraky a môÏem to porovnaÈ s kameÀom. Keì ostáva kameÀ neopracovan˘, tak je bezcenn˘. No ak
dáme kameÀu príleÏitosÈ, aby sa ukázal
v celom svojom lesku, vo svojej kráse
a bohatstve, tak sa z kameÀa stane
nieão celkom iného. Ak je to tak s kameÀom, o ão väã‰mi to platí o ãloveku!
Títo chlapci so v‰elijak˘mi závislosÈami,
ktorí zakúsili veºa zlého a sami zapríãinili veºa zla, boli
sami sebe aj in˘m
obeÈou. Neurobili ne‰Èastn˘mi iba svoje
rodiny, ale aj in˘ch vo
svojom okolí. Ak sa
raz tak˘ diabolsk˘
proces zaãne, je veºmi ÈaÏké ho zastaviÈ.
Keì k nám chlapci
vstúpia, zaãínajú sa
divy. UÏ prv˘ deÀ pochopia, Ïe dokáÏu
vstaÈ o ‰iestej, ustlaÈ
si posteº, Ïe sa dokáÏu spolu modliÈ...
A tak˘, ão mal veºmi
ìaleko od disciplíny,
pochopí v prv˘ deÀ,
ão zvládne. Nerobíme tu niã zvlá‰tne,

KaÏd˘ z vás
stane pod
ktoré je otv

Z
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Matkina dedina
ani nie sme nijakí hrdinovia. Spôsob,
ako sa tu ºudia stávajú lep‰ími, presahuje na‰u ãinnosÈ. MôÏeme iba povedaÈ, Ïe táto in‰titúcia má veºk˘ v˘znam.
ëakovaÈ Bohu a pátrovi Slavkovi, Ïe ju
vymysleli.
Sú do tohto projektu zapojení aj
pútnici, ktorí vám pomáhajú, aby
ste mohli v tom dobrom diele pokraãovaÈ?
NeÏiadame tu ani od jediného pútnika nejak˘ dar. Som o tom presvedãen˘, Ïe tu spolupracujeme na BoÏom
projekte, kde má kaÏd˘ jeden z nás
svoju úlohu, ktorú mu pridelil Boh,
a túto úlohu plní. Preto si nemyslím,
Ïe musím robiÈ nieão zvlá‰tne, Ïe by
nám mal nejak˘ pútnik priniesÈ ak˘si
dar, ale vidím to tak, Ïe nieão sa deje
medzi t˘mto pútnikom a Bohom. Ja

mám iba zodpovednosÈ pred Bohom,
aby som sa angaÏoval za dobro tohto
spoloãenstva. Tvoríme spolu s pútnikmi jeden tím, ktor˘ uskutoãÀuje cel˘
tento projekt, a nemusíme sa báÈ, lebo to nebola na‰a iniciatíva, ale jednoducho BoÏí projekt, ktor˘ on sám
vedie – s na‰ou pomocou.
Na koniec by som rád nieão zdôraznil: kedykoºvek vidíte ãloveka, ktor˘
kráãa zlou cestou, neodsudzujte ho!
âasto neb˘va sám vinn˘. Ak chceme
urobiÈ nieão dobré, tak musíme vytvoriÈ ºudské, kresÈanské, veriace a kultúrne okolie, v ktorom má Boh poskytnúÈ
moÏnosÈ byÈ ãlovekom. To je na‰a povinnosÈ ako kresÈanov. Tu v Matkinej
dedine sa o to snaÏíme. Pútnici sa o to
usilujú a aj táto farnosÈ to robí. KaÏd˘
má maÈ príleÏitosÈ, aby sa narodil, rástol a dosiahol aÏ plnosÈ BoÏej milosti.

˘ z vás sa jednoduchosÈou
ane podobn˘m dieÈaÈu,
é je otvorené Otcovej láske.
Z posolstva z 25. 7. 1996
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Posolstvá z 25. v mesiaci
25. júla 2004 – „Drahé deti! Znovu vás poz˘vam: buìte otvorení
mojim posolstvám. Chcem vás, milé deti, v‰etk˘ch priblíÏiÈ môjmu
Synovi JeÏi‰ovi, preto sa modlite a postite. Zvlá‰È vás poz˘vam, aby ste
sa modlili na moje úmysly tak, aby som vás mohla predstaviÈ môjmu
Synovi JeÏi‰ovi, a on premení a otvorí va‰e srdcia láske. Keì budete
maÈ lásku v srdci, zavládne vo vás pokoj. ëakujem vám, Ïe ste prijali
moje pozvanie!“
25. augusta 2004 – „Drahé deti! V‰etk˘ch vás poz˘vam k obráteniu
srdca. Rozhodnite sa ako v prv˘ch dÀoch môjho príchodu sem pre
úplnú premenu svojho Ïivota. Tak budete maÈ silu, milé deti, kºaknúÈ si
a otvoriÈ si pred Bohom svoje srdcia. Boh bude poãuÈ va‰e modlitby
a vysly‰í ich. Prihováram sa pred Bohom za kaÏdého z vás. ëakujem
vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. septembra 2004 – „Drahé deti! Poz˘vam vás aj dnes, aby ste boli
láskou tam, kde je nenávisÈ, a pokrmom kde je hlad. Otvorte, milé deti,
svoje srdcia a nech sú va‰e ruky vystreté a ‰tedré, aby celé stvorenie
prostredníctvom vás ìakovalo Bohu Stvoriteºovi. Modlite sa, milé deti,
a otvorte srdce BoÏej láske, ale nedokáÏete to, ak sa nemodlíte. Preto
modlite sa, modlite sa, modlite sa. 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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Drahí priatelia MedÏugoria! ëakujeme v‰etk˘m, ktorí finanãne prispeli na krytie v˘robn˘ch nákladov, ktoré predstavujú pribliÏne 28 Sk za jeden v˘tlaãok tejto publikácie.
K tomu je potrebné pripoãítaÈ ìal‰ie náklady organizácie (po‰tovné, nájomné, telefóny),
ktoré v prepoãte na jedno ãíslo predstavujú pribliÏne 10 Sk. V‰etk˘m dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplaÈ!
Dobrovoºné príspevky posielajte priloÏenou po‰tovou poukáÏkou, alebo priamo prevodom na ná‰ úãet v ªudovej banke, a.s. - expozitúra Bratislava, Jesenského ul., ãíslo úãtu:
4 030 020 318 / 3100.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum MedÏugorie, Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika.
Objednávky do zahraniãia sa vybavujú jednotlivo podºa dohovoru.
Zastúpenie v âeskej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Bﬁeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na v˘robu sa kryjú
z va‰ich dobrovoºn˘ch príspevkov!
Telefón so záznamníkom: 02-529 641 09.
Zodp. redaktor: Dr. Marián Keãké‰
Reg. ã.:1828/98
© GEBETSAKTION Maria - Königin des Friedens - MEDJUGORJE, 1153 Wien
© Mariánske centrum MedÏugorie, Bratislava
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