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Radujte sa
so mnou,
kajajte sa
v radosti
a chváľte
Boha za dar
mojej
prítomnosti
medzi vami.
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NEPREDAJNÉ

Ivan a Marija počas zjavenia 24. júna 2009 v Medžugorí

MEDJUGORJE –

LÁSKA

Ďakujeme ti, že si s nami už 28 rokov!
„Radujte sa so mnou, kajajte sa v radosti a chváľte Boha za dar mojej prítomnosti medzi vami. Modlite sa, aby vo vašich srdciach bol Boh stredobodom vášho života a vydávajte svojím životom svedectvo, milé deti, aby každé stvorenie pocítilo Božiu lásku. Buďte mojimi vystretými rukami ku každému stvoreniu, aby sa priblížilo Bohu lásky.“
Týmito slovami sa k nám prihovára Matka Božia vo svojom posolstve z 25. júna
2009. Nie obavy a strach, ale radosť zo spoločenstva s Bohom má zdobiť naše
tváre. Mária nás to veľmi trpezlivo učí už 28 rokov vo svojej škole lásky.
Tisíce pútnikov prišli do Medžugoria pripomenúť si výročie zjavení Matky Božej.
Prišli z mnohých krajín sveta, aby sa poďakovali za stálu prítomnosť Matky medzi
nami. Nezaoberali sa teologickými dišputami, ale chceli byť v Božej blízkosti a zakúsiť úžasnú atmosféru modlitby a Božej lásky. Už ráno od piatej hodiny spovedali kňazi pútnikov, ktorí prišli na toto miesto, aby vo sviatosti zmierenia urobili rázny
krok k zmene svojho života. Večernú svätú omšu pri vonkajšom oltári slúžil ako
hlavný celebrant páter Svetozar Kraljevič. Hoci počas ruženca a svätej omše vytrvalo pršalo, ostali pútnici v pokoji a vnútornom sústredení. Program sa simultánne prekladal do viacerých jazykov vrátane slovenčiny. O 22. hodine sa začala
eucharistická poklona, ktorá trvala až do rána do 7. hodiny.
Čo priťahuje pútnikov, že každý rok napriek prekážkam a vytrvalej negatívnej
kampani zo strany niektorých médií a osobností prichádzajú na toto posvätné
miesto? Nedá sa to vysvetliť na základe obyčajnej ľudskej logiky. V Medžugorí sa
nenápadne odohráva nežná revolúcia viery. Ľudia, ktorí sem prichádzajú, odchádzajú zmenení. Skúsili sa naladiť na Božiu frekvenciu, ktorá často chýba v našom
každodennom živote. Skúsili porozumieť, že v objatí Božej lásky aj my môžeme
byť vystretými rukami našej Matky ku každému stvoreniu. Matka potrebuje naše
ruky a my musíme iba prejaviť ochotu a vôľu byť svedkami jej lásky. Všetko ostatné zabezpečí Mária spolu so svojím Synom. Pomáhajme uskutočňovať Boží plán
a spoľahnime sa pritom na našu Matku, ktorá nás všetkých chce privinúť do svojho náručia. Zoberme vážne jej ponuku, prijmime Boha do svojho života a dajme
mu miesto, ktoré mu patrí – to prvé miesto. Aj to je posolstvo 28. výročia zjavení
Matky Božej v Medžugorí.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Medžugorie
– znamenie, ktorému
sa odporuje

Páter Ivan Dugandžič OFM

vätyňa Matky Božej v Medžugorí, jednými oslavovaná, inými popieraná, stojí pri výročí zjavení v centre pozornosti celého sveta. Kým tisíce pútnikov zo všetkých
krajín hľadajú v tejto malej obci
v Hercegovine duchovné zotavenie v modlitbe a vo sviatostiach,
iní zoširoka diskutujú v médiách
o pravosti zjavení a o vzťahu zodpovedných v Cirkvi k tomu, čo sa
tam deje. Potom sú aj takí, ktorých

S
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zaujíma takzvaný „náboženský turizmus“ a čo sa s tým spája. V podstate to nie je nič nezvyčajné, lebo
Medžugorie je úkaz, voči ktorému
nik nemôže ostať ľahostajný. Preto
treba privítať každú dobre mienenú úvahu, ktorá chce všetko ešte
lepšie objasniť, aby zmizli pochybnosti spojené s úkazom zjavení.
K pochybnostiam neprispievajú
iba povrchné a senzačné titulky,
ktoré chcú iba uspokojiť zveda-

vosť čitateľov. Aj nejasnosti alebo
ťažkosti, ktoré sa týkajú dĺžky zjavení, sľubovaného znamenia, životného štýlu vizionárov, rozkvet
ubytovacích možností pre návštevníkov a obchodovania... môžu živiť
pochybnosti. Tí, čo píšu iba o tom,
ponechávajú bokom kľúčovú otázku, totiž otázku nadprirodzeného
úkazu. Keď však nechceme vidieť
toto, znamená to popliesť si následky a príčinu a oddeľovať ich od

seba. Ak chceme predstaviť Medžugorie v zlom svetle, stačí ukázať prstom na pochybné sprievodné úkazy toho javu, ktoré nemožno
objektívne poprieť. Pokiaľ ide o tieto pochybné udalosti, o ktoré sa
podaktorí potkýnajú, netreba pred
nimi zatvárať oči. Treba o nich hovoriť triezvo a kriticky – iba tak sa
dá správnym spôsobom spoznať
celok tohto javu.
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Je možný objektívny
prístup?
Keď sledujeme všetko, čo
sa za ostatných 25 rokov
o Medžugorí pohovorilo
a popísalo, otázka sa vynára sama: Je objektívny
prístup vôbec možný?
Môžem povedať, že nemám v úmysle polemizovať s už uvedenými
jednostrannými prístupmi,
alebo napísať predpojatú
apológiu (obhajovaciu reč)
o Medžugorí. Rád by som
ako teológ porozmýšľal
kriticky o tomto úkaze,
ktorý je pre teológa vý-

V tomto čase vás všetkých pozývam,
aby ste sa modlili za príchod Ducha Svätého na každé pokrstené stvorenie, aby
vás všetkých obnovil Duch Svätý a zaviedol na cestu dosvedčovania vašej viery,
vás aj všetkých tých, ktorí sú vzdialení
od Boha a jeho lásky.
Z posolstva z 25. mája 2009

zvou. Často som rozmýšľal o spomínaných ťažkostiach, ale aj o následkoch negatívneho úsudku o Medžugorí na základe týchto ťažkostí. Každý, kto z nich vychádza a kategoricky tvrdí, že medžugorské zjavenia nie sú pravé, je povinný tento
úkaz vysvetliť iným spôsobom. Keď niekto
tvrdí, že je všetko ovocím nejakej manipulácie, tak by bolo napokon treba tieto mechanizmy vysvetliť iným spôsobom, podľa
ktorého funguje táto manipulácia už
takmer tri desaťročia. Ak sa to
pripisuje duševnému pomäteniu alebo chorobe vizionárov, bolo by to treba dokázať dôkazmi.
Nazdávam sa, že Medžugorie si aspoň zaslúži, aby sme o ňom uvaIvan a biskup Kenneth C. Stephen
žovali „sine ira
et studio“ (bez
hnevu a nestranne), bez akéhokoľvek rozhodnutia alebo
ideologickej zaslepenosti „a priori“. Som presvedčený, že je
teologicky najsprávnejšie postupovať tak, že sa pokúšame
uvažovať o tomto úkaze vo svetle Biblie a vidieť v ňom znamenie doby.
Vari sám Ježiš neupozornil na to, aké je dôležité vedieť si
vysvetliť znamenia časov? (porov. Mt 16, 3) Keď porovnáme postoj chorvátskych teológov k Medžugoriu, tak sa zdá,
že práve vedeckí znalci Biblie majú najmenej ťažkostí
s týmto a podobnými mystickými úkazmi. Pravdepodobne
preto, lebo – väčšmi než iní – vychádzajú z toho, že Biblia
hovorí o Bohu, ktorí pôsobí slobodne, a preto vždy nepredvídateľne a prekvapujúco. Preto potkýnať sa cez dlhé trvanie zjavení a veľký počet posolstiev protirečí biblickému
obrazu Boha, lebo také zmýšľanie obmedzuje jeho slobodu
a jeho spôsob konania. A to robí človeka hluchým voči hlasu posolstiev.
Boh pôsobí v ľudských dejinách
Pritom majú pravdu tí, čo vidia v Medžugorí neomylné
znamenie našej doby, ktorá túži po znamení Božej prítomnosti vo svete a v ľudských dejinách. Aby sme tomu

dobre rozumeli, je dobré zaoberať sa
iným úkazom, ktorý sa práve tak nie
celkom chápe a cení ako jasné znamenie: Rozpad komunistickej bezbožnej
ideológie, ktorý potvrdil pád berlínskeho múru.
Dnes, 20 rokov po tejto epochálnej
udalosti, sú stále početnejšie kritické
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hlasy, ktoré sa sami seba pýtajú, prečo
Cirkev toto zreteľné znamenie Božieho
pôsobenia vo svete nepoužila ako vítaný moment pre novú evanjelizáciu Európy. Kresťania v západnom Nemecku
boli síce šťastní, že pádom múru zmizol
bezbožný režim, no pritom zabúdali na
rozmery bezbožnosti vo svojom vlast-

nom strede. Zmizol jeden bezbožný
systém, ktorý zanechal za sebou púšť
miliónov ľudských duší. No nikto nedbal
o to, aby sa táto púšť zaplnila evanjeliom.
Niekoľko rokov po spomenutom znovuzjednotení erfurtský biskup v bývalom
východnom Nemecku Joachim Wanke
vyjadril výzvu, pred ktorou stoja kresťania oboch častí jeho vlasti, ale aj celej
Európy, takto: „Renovujeme svoje kostoly a katedrály, tie sa však stávajú turistickými atrakciami. Staviame vo svojich
diecézach domy pre teologické vzdelávanie, ale v našich rodinách sa už nemodlíme. Analyzujeme výstupy z Cirkvi
vedeckými metódami, a pritom zabúdame radovať sa a ďakovať tomu, ktorý aj
mŕtvych kriesi.“ (J. Wanke, Neue Herausforderungen – bleibende Aufgaben
/Nové výzvy – trvalé úlohy/ Hildesheim
1995.)
Medžugorie ako časť Božieho
plánu v dejinách
Keď vychádzame zo slov biskupa
Wankeho, ktorý uvažuje nad začiatkom
medžugorských zjavení osem rokov
pred pádom komunizmu, je pre mnohých logické vidieť v tom znamenie
doby. Vari sa v tom čase nestalo Medžugorie miestom, kde mnohí znovu
našli Boha, znovu sa naučili dávno zabudnuté modlitby a znovu si obľúbili
Cirkev, ktorú opustili? Vizionári už od
začiatku zjavení vraveli o veľkom znamení, ktoré tu Matka Božia zanechá.
Na naliehanie mnohých, aby povedali
viac o povahe toho znamenia, vyjadrovali sa záhadne a takmer mĺkvo. Povedali iba, že sa to stane na Vrchu zjavenia.
Dnes mnohí vravia, že žiadne zname-

nie sa neukázalo a považujú to za dôkaz
proti pravosti zjavení. Je to naozaj tak?
Aj tu nám môže pomôcť Biblia. Keď sa
Boh zjavil Mojžišovi na Sinaji a vyslal ho
vyviesť ľud z Egypta, sľúbil mu znamenie: „...toto ti bude znamením, že som ťa
ja poslal: keď vyvedieš ľud z Egypta, budete uctievať Boha na tomto vrchu.“ (Ex
3, 12)
Sľúbeným znamením nie je teda nič
iné ako ľud, ktorému sa Boh zjavil, a preto ho on uctieva. Či tie neprehľadné zástupy pútnikov, ktoré už roky prejavujú
úctu Bohu, nie sú znamením, ktoré Matka Božia prisľúbila? A či nevidel to isté
znamenie už oveľa skôr – pred začiatkom zjavení – jednoduchý dedinčan
z Bijakovíč starý Mate Šego, keď na údiv
všetkých hovoril o tom, že raz v budúcnosti sa veľmi veľa ľudí s námahou bude
škriabať cez polia na Podbrdo? Pre niekoho sú to naivné povedačky, ale aj Biblia sa skladá z takých rozprávaní, ktoré
hovoria o „naivnom Bohu“. Ježiš sľúbil
farizejom znamenie, ale toto znamenie
pochopili iba jeho učeníci, aj to až po
jeho zmŕtvychvstaní (porov. Jn 2, 1921).
Mnohí teológovia, ktorým prehnaný racionalizmus bráni pocítiť ducha Biblie,
dokážu síce svojimi teologickými dôkazmi všetko vysvetliť, no je to pre Cirkev
i pre svet zlé, že sa im nedarí niečo rozhýbať alebo zmeniť. Taká sterilná teológia nesie veľkú časť spoluviny na smutnom duchovnom stave nášho kresťanského sveta. Naproti tomu Boh mení
svet tým, že si niekedy poslúži obyčajnými ľuďmi až do takej miery, že nás to
znepokojuje.
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Vizionári vravia p
Rozhovor viedol Miro Brčič

Dr. Nikola Bartulica je už
vyše 40 rokov psychiatrom.
Žije v meste St. Joseph v spolkovom štáte Missouri v USA,
kde sa špecializoval na psychiatriu. Vzhľadom na to, že
Dr. Bartulica bol od prvých
dní zjavení dobre oboznámený s udalosťami v Medžugorí,
srdcom ich prijal a sprevádzal, poprosili sme ho, aby
nám porozprával svoje osobné dojmy o tých udalostiach.
Poznali ste biskupa Žaniča?
Mal som s Medžugorím kontakt v roku
1983 a 1985, bol som pri zjaveniach,
ktoré mala Vicka. Strávil som istý čas
v Mostare. Tam sa stal páter Luka farárom Katedrály Matky Božej. Jedného
dňa prišiel biskup Žanič dnes už zosnulý na raňajky. Trochu som sa s ním zhováral a konštatoval som, že jeho postoj
voči Medžugoriu bol negatívny. Vtedy
som však nevedel, ako veľmi bol proti
tomu a že už napísal o postoji biskupského ordinariátu voči Medžugoriu.
Kedy ste sa rozhodli písať
o Medžugorí?
O pár rokov neskôr sa začalo v Amerike vo veľkom písať o Medžugorí. Mnohí Američania ho navštívili. Keď som
čítal texty protivníkov Medžugoria, najmä knihu od Michaela Jonesa „Medžu10

gorie, neúplný príbeh“ a knihu od pátra
Ivana Sivriča, ktorý bol profesorom
v Pennsylvánii, pochádza z Medžugoria a tvrdí, že Medžugorie je iba imitáciou Lúrd, ako aj knihu silného protivníka Medžugoria biskupa Žaniča, rozhodol som sa, že o tom sám napíšem,
lebo som mal dostatok informácií.
Navštívil som teda Medžugorie a pritom som spoznal všetkých vizionárov
aj niekoľko iných ľudí, lebo som hľadal
podklady, ktorými by som mohol oslabiť
opozičné výpovede. Roku 1991 som
potom vydal v angličtine vo vlastnom
náklade knihu „Hovoria vizionári pravdu?“ Mala to byť odpoveď na tri vyššie

a pravdu
menované knihy. Kniha bola vytlačená
v 3000 exemplároch a je už dávno vypredaná.
Uverili ste ihneď?
Musím povedať, že som neuveril ihneď na sto percent, no bol som voči
tejto udalosti otvorený. Pýtal som sa
sám seba, či je možné, že sa zjavenia
dejú každodenne. Veď som čítal o zjaveniach v Katolíckej cirkvi a vedel som,
že v Lurdoch sa Matka Božia zjavila
18-krát a vo Fatime 6-krát, v Medžugorí
sa však zjavuje denne. To ma miatlo.
Ale nadprirodzené zjavenia v Medžugorí, otáčanie kríža, nadpis MIR na
nebi, tanec slnka, to všetko ukazovalo,
že cez ne hovoril Boh. Vari nevidíte, že
som tu? Nebolo pochybností, lebo podľa Ježišovej vety Podľa ovocia ich spoznáte mi bolo jasné, že Matka Božia je
tu, napriek negatívnemu postoju miestneho biskupa.
Zhrnuli by ste tieto fenomény
ako paranormálne, keďže ich
dodnes nemožno vysvetliť?
Máme šesť vizionárov, ktorí mali vtedy každodenné zjavenia. Pozoroval
som ich v miestnosti, kde sa zjavenie
konalo. Keď prišla Matka Božia, všetci
naraz padli na kolená. Prestali sa modliť a videli sme, že šepkajú. Keby to bola
jedna osoba, mohli by sme povedať, že
ide o halucináciu, ba dokonca o podvod. Ale z hľadiska psychológa je nemožné, že by päť alebo šesť detí malo
halucinácie v tej istej chvíli, a to počas

piatich až šiestich minút spoločne – to
je absurdné.
Preto sa vyskytli názory, že ide o parapsychologické javy, ktoré sa nedajú
vysvetliť. Biskup Žanič zašiel tak ďaleko, že nedokázal poprieť, že sa v Medžugorí deje niečo nadprirodzené, avšak tvrdil, že tu účinkuje diabol. Nato
páter Ljudevít Rupčič napísal, že je to
najväčší zázrak, lebo v tom prípade sa
diabol obrátil, inak by neprivádzal ľudí
k svätému prijímaniu. Aj to je absurdné.
Napokon prišli francúzski vedci, prezreli vizionárov a napísali knihu o lekárskych prehliadkach v Medžugorí. Roku
2005 prišli znovu a modernými prístrojmi zistili, že v čase zjavenia sú vizionári celkom odtrhnutí od skutočnosti. Nič
nepočujú, nič nevidia, nemožno ich
prebrať, ich mozog je v akomsi stave
pokoja, meditácie. Na to niet nijakého
vedeckého vysvetlenia, čo sa deje počas týchto niekoľkých minút tranzu, extázy, stretnutia s nadprirodzeným. Ako
psychiatri môžeme iba konštatovať, že
tie osoby sú normálne. Aký je kontakt
nadprirodzeného s vizionármi, to sa
nedá vysvetliť.
Ako vnímate spôsob, akým sa
konali prehliadky vizionárov? Sú
predmetmi pokusov? Vieme, že
prvé prehliadky zanechali na
Vickinom tele stopy. Je to správny prístup?
To sú stredoveké metódy. Vtedy chcel
biskup tými prehliadkami dodať celej
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záležitosti negatívnu príchuť. O tom, či
sa mali konať, vizionári sa rozhodli opýtať Matky Božej. Ona, pokiaľ sa pamätám, ich označila za nepotrebné. Vizionári sa však mali sami rozhodnúť, či
sa im chcú podriadiť. A potom, ako sa
rozhodli pre ne a prehliadky sa vykonali, z vedeckej strany sa potvrdilo, že tu
nejde o vymyslené stavy a že je tu skutočne čosi, čo sa vedecky nedá vysvetliť. Nakoľko viem, tento tím napísal knihu a poslal ju do Vatikánu. Ten v roku
1985 zastavil biskupove negatívne
úsudky a žiadal, aby Biskupská
konferencia bývalej Juhoslávie
ustanovila komisiu. Tá sa potom pod vedením kardinála
Kuhariča pokúšala preskúmať Medžugorie.
Ako prežívate postoj
ľudí voči týmto udalostiam?
Veda nedokáže vysvetliť tie zjavenia. Buď

veríme, alebo neveríme. Cirkev nevyžaduje, aby sme tým zjaveniam verili, ale
máme byť otvorení. Keď pozorujeme
vizionárov počas zjavenia, počujeme,
čo o tom rozprávajú, máme dojem, že
boli v inom svete. A keď vidíme tie obrátenia, tak o tom musíme premýšľať.
Ako tvrdí Mirjana, počas zjavenia zabúda na svoje dve dcéry a svojho muža.

Chcela by navždy zostať u Matky Božej, je už v nebi.
Keď Matka Božia zasa odchádza, Mirjana smutne plače, lebo
sa musí opäť vrátiť do reality
tohto sveta. Ako by ste si to
vysvetľovali ako psychiater?
Povedal by som, že je to pravdivý zážitok, ktorý my nemáme, iba vizionári.
Lebo to je zvláštna charizma, zvláštny
dar. Zaujímavý je však pokyn Matky
Božej, že keby mali voliť medzi stretnutím s ňou a svätou omšou, tak sa majú
rozhodnúť ísť na sv. omšu.
Ako sa zjavenie líši od halucinácie?
Halucinácie sú nenormálne
psychické javy a keď niekto
má halucinácie, tak je chorý.
Ale nikto psychicky chorý

netrpí iba halucináciami, lež celá jeho
mentálna a psychická štruktúra je narušená. Halucinácia pacienta je iba jedným symptómom choroby, ani jeho ostatné správanie nie je racionálne, to znamená, že jeho duch je zmätený. Ale vizionári sú normálne osoby, ktoré sú v extáze päť minút alebo dlhšie, podľa toho,
ako dlho zjavenie trvá, avšak inokedy sa
správajú úplne normálne. Napríklad Ivan
bol v roku 1991 u mňa v St. Josephe
a večer o 18.30, kým sedel, pocítil, že
bude mať zjavenie. Vstal. Kľakol si vedľa
gauča, začal sa modliť, urobil prestávku
a strávil päť minút v rozhovore s Matkou
Božou. Kľakli sme si vedľa neho. Čo tu
povedať? Istý biskup mi povedal, že
Matka Božia prebýva v Božom bytí. Je tu
Ivanov duch spojený s Matkou Božou
a s Bohom, alebo naozaj prišla Matka
Božia do mojej izby? Nevedel som, čo si
mám o tom myslieť.

Je tento dar vopred určený pre
vizionárov, alebo by ho mohol
dostať hocikto?
Myslím, že to bola Božia voľba. Keď
som pred 27 rokmi spoznal Vicku, zaujímalo ma, čo si sama o sebe myslí,
prečo bola vyvolená práve ona. Odpovedala mi: „To sme sa Matky Božej aj
my pýtali a ona odpovedala, že nie vždy
si volí tých najlepších.“
Matka Božia tým povedala, že si volí,
koho chce, a nemyslí si, že vizionári sú
iní než ostatní. A nakoľko ich poznám
dodnes, sú to normálni a skromní ľudia.
Veria a nedá sa o nich povedať nič zlého. Nie sú to ešte nijakí svätci, o tom
rozhodne Boh. Ale po všetky tie roky
zostali vyrovnanými osobami napriek
všetkému, čo by ich bolo mohlo zviesť
na zlé chodníčky. Dozreli, pričom Matka Božia bola ich jedinou vychovávateľkou.
Ako vedec ste skôr len pozorovali, alebo ste aj uverili tomu,
čo ste videli?
Skôr som veril. Je to veľký Boží zásah. Teológovia a iní ľudia, ktorí skúmali tieto nadprirodzené úkazy, sa
nazdávajú, že je to čosi monumentálne, nevysvetliteľné a pre chorvátsky
ľud skutočne veľký dar, ktorý by sme
mali prijať.
Albert Huber, ktorý napísal knihu
o nadprirodzených zjaveniach v Cirkvi
od jej počiatkov, strávil mesiac v Medžugorí a keď videl, čo sa tam deje, napísal knihu „Na ochranu Medžugoria“.
Podľa jeho názoru sa tam deje niečo,
čo sa predtým ešte nikdy nestalo, odkedy bol Ježiš na zemi.
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Čo hovoríte o postoji Cirkvi k zjaveniam?
Nakoľko viem, Cirkev zjavenia prijíma,
ale či máme v ne veriť, to ponecháva
na veriacich. Niektoré zjavenia sú súkromné, tie sa nezverejňujú. Iné sa zverejňujú, ako v Lurdoch alebo vo Fatime,
kde mali vizionári povinnosť rozširovať
posolstvá.
Sú tie zjavenia znamením doby?
Väčšina sa nazdáva, že sú znamením
čias, predovšetkým také časté zjavenia
ako tie medžugorské. Z posolstiev Matky Božej vieme, že takýmto spôsobom
sa zjavuje naposledy a pozýva ľudí, aby
sa obrátili. Vraví, že Boh existuje a že
bez zmierenia ľudí s Bohom pokoj sám
osebe, ani pokoj v rodinách a vo svete
sa nikdy nenájde. Keď vidíme, čo sa
dnes vo svete deje, vieme, že posolstvá sú vážne a že ich treba vážne prijať.
Bol by tento svet duchovne
chudobnejší, keby nebolo Medžugoria?
Určite by bol chudobnejší, veď v Medžugorí bolo doteraz 40 miliónov návštevníkov. Ak má jeden z nich troch alebo štyroch členov rodiny, môžeme
predpokladať, že s Medžugorím prišlo
do kontaktu 200 miliónov ľudí. A keď
vieme, koľkí sa tam obrátili, koľko poskytnutých milostí a koľko dobrodení sa
dostalo mnohým tisíckam ľudí prostredníctvom Medžugoria, tak je isté, že je to
neoceniteľný Boží dar pre svet a pre
Cirkev.

Dvadsaťdeväť kórejských veriacich vo veku od deväť do
sedemdesiatosem rokov 27.
júna 2009 pri príležitosti 28.
výročia zjavení Medžugorskej
Matky Božej vyšlo kolenačky
na Križevac. Don Agnello
Choi bol predtým už šesťkrát
v Medžugorí, teraz po siedmy
raz prišiel so zvláštnou modlitebnou prosbou: „Za mier
na kórejskom polostrove, ktorý zažíva ťažké politické otrasy.“ Skupina pútnikov potrebovala plných šesť hodín, aby
sa vydriapala na vrch, až sa
konečne dostala na Križevac
(520 m). Spotení a obetaví,
ale bez zvláštnych zranení
a škrabancov prišli pred kríž
a vďačne velebili Ježiša Krista, Záchrancu a Spasiteľa
ľudského pokolenia.
Don Agnello Woonseok Choi
vyzeral na druhý deň v radostnej atmosfére svojej pútnickej skupiny ako znovuzrodený a plný sily. Zdôrazňoval,

KOLENAČKY VÝSTUP NA KRIŽEVAC
že tento bolestný výstup po
kolenách nebol prvý a ak Boh
dá, nebude ani posledný. Týmto spôsobom, vysvetľoval kňaz,
si aj pútnici uvedomia, že to
nie je nijaký náboženský turizmus, lež pútnická cesta; že
plánuje aj naďalej týmto spôsobom vďačne putovať k Matke Božej.

Kde sa nebo dotýka z
Páter Tomislav Pervan OFM

V týchto dňoch sa stalo niečo, čo nemá
priame spojenie s Medžugorím, ale je
jasným smerovníkom duchovného stavu
veľkej väčšiny európskeho kontinentu
a možno to spájať s tým, čo Mária povedala vizionárom pri prvom stretnutí toho
historického 25. júna 1981. Po počiatočnej nedôvere a strachu vizionárov Mária
na druhý deň oznámila, že prišla, aby
svetu povedala, že Boh jestvuje. No Európa sa dusí stále viac v neosobnom,
amorfnom ateizme, indiferentizme, relativizme, stále väčšmi popiera svoje európske korene. Jestvuje niečo ako eu16

rópska sebanenávisť a rozklad toho, čo
spočíva na európskom duchu.
Mária prišla do Medžugoria, aby povedala túto pravdu do vtedajšej olovenej
komunistickej doby, z ktorej bol Boh vypovedaný a vo vtedajšom štátnom útvare
mali skoro dva milióny ľudí stranícku
knižku, pečať a znak apokalyptického
zvera bez toho, že by bola možná v spoločnosti nejaká vzbura alebo nejaká práca v citlivých oblastiach verejného života.
V takej atmosfére prichádza Mária do
Medžugoria na hraničnú čiaru medzi

a zeme

Východom a Západom, na hraničnú čiaru dvoch protichodných blokov, ktoré žili
v zdanlivom mieri a kde každý zbrojil,
ako len vedel. Vyvolila si medžugorskú
farnosť, aby zmierila navzájom dva svety, aby strhla berlínsky múr a odstránila
železnú oponu. Berlínsky múr nepadol
silou zbraní, ale cez modlitbové sprievody a sviečky.
Vysoký dôstojník východonemeckej
tajnej služby povedal po páde múru, že
rátali so všetkým, len nie so sviecami
a modlitbovými pochodmi. Celkom tak
ako Izraeliti pred Jerichom. Štyridsať-

ročné blúdenie vyvoleného národa po
púšti – štyridsaťročná púšť a pustošenie
ľudských duší a sŕdc – to bol biblický časový úsek, aby ľud vyšiel na slobodu, do
zasľúbenej zeme, aby Jericho – opevnené mesto – padlo, a to nie vojnovým násilím a zbraňami, lež po siedmich dňoch
procesií a potom, ako zazneli trúby slobody. Štyridsať rokov a komunizmus padol! Prišiel deň slobody vďaka nebesiam, vďaka Márii a vďaka zosnulému
pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý bol
vodcom tých, čo túžili po zajtrajšku a po
slobode.
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No po páde komunizmu a múru nenasledovala duchovná obnova, ktorú sme
očakávali. Mysleli sme si, že sa ľudia
budú ponáhľať k Bohu. To sa však nestalo. A to je iste hlavným dôvodom, prečo je Mária tak dlho medzi nami. Neprestáva nás upozorňovať na nebezpečenstvá, neprestáva hovoriť o obrátení,
o satanovej moci, o modlitbe a jej účinkoch. Dnes sme dokonca upadli do krízy, ktorá je skoro horšia než tie doterajšie. Zdá sa, akoby sa pravidelne každých 20 rokov opakovali okamihy zvratov v ľudských dejinách. Veď sotva sa
skončila druhá svetová vojna, prišla
v 40-tych rokoch a začiatkom 50-tych
rokov minulého storočia studená vojna
a kórejská kríza, potom revolučný rok
1968, potom 1989 a napokon 2009!
Nemecké hlavné mesto Berlín zostalo
v minulom storočí v pamäti kvôli mnohým
udalostiam. V týchto dňoch sa zapíše do
histórie, lebo tam zažila silnú porážku akcia na zavedenie vyučovania náboženstva. Berlín je už dlho červenou pevnosťou v Nemecku, v mnohom najbezbožnejšie svetové mesto. Dnes je aj metropolou kapitalizmu, ale aj praktického
a teoretického ateizmu. Akcia zavedenia
vyučovania náboženstva v školách – populárne označovaná ako pronáboženská
(Pro-Reli) – žiadala referendum občanov
k tejto otázke. Z dva a pol milióna oprávnených voličov sa ho zúčastnilo asi 600
000. Ale aj z tých, čo sa referenda zúčastnili, vyslovila sa proti (!) vyučovaniu
náboženstva v školách viac než polovica.
To je porážka pre vieru a pre veriacich!
Je to porážka pre európske uvedomovanie si Boha a Ježiša Krista.
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Boh teda prehral ešte jeden zápas pri
volebných urnách. Vyhnali Boha zo škôl,
náboženstvo už nie je vyučovacím predmetom. Ľudia sa rozhodujú pre etiku
a podobné, ani čoby etika prichádzala
zo vzduchoprázdna. Etika resp. morálka
nemajú korene samy v sebe, lež kdesi
inde, koniec koncov v Bohu. Boh je tým
základom. Takým rozhodnutím sa Západ ešte viac vzďaľuje od Boha a svojich kresťanských koreňov. Rímsky filozof a štátnik Seneca – stoik a veľmi
cnostný človek – vychovával rímsku
aristokraciu. Cisár Nero ju však dohnal
k smrti. Skôr než – podobne ako Sokrates – zomrel vynútenou dobrovoľnou
smrťou, povedal, že sa po celý svoj život
klaňal cnosti a teraz stojí pred večnosťou s prázdnymi rukami. Človek nemôže
uctievať cnosť. Cnosť je abstrakcia. Človek sa klania Bohu alebo nejakým vyro-

beným bôžikom, idolom, ale nie nejakému podstatnému menu.
Sú isté kardinálne cnosti, ktoré má mať
človek – múdrosť, miernosť, odvaha
a spravodlivosť – sú však aj kresťanské
cnosti, z ktorých najdôležitejšia je poslušnosť, pokora, miernosť a milosrdenstvo. Korunou sú božské cnosti viera,
nádej a láska. Všetko spočíva v synergizme, teda v spolupôsobení človeka
s Bohom. Bez Boha nemajú cnosti nijaký pravý základ.
Dnes sa stretáme s neosobným,
amorfným ateizmom, ktorému ťažko
možno priradiť nejaké obrysy. Je ovocím
masového a progresívneho sekularizmu, relativizmu a indiferentizmu, keď
človek nechce ani trvale platnú pravdu,
ani nijaký vzťah alebo nejaké vzory. Priviedol naspäť to, čo marxistický filozof
Marcuse už dávno opísal vyjadrením

o „jednorozmernom človekovi“, ktorý je
ovplyvňovaný zvonka, dnes najmä médiami. Sme konfrontovaní s porážkami
názorov. Filozof Vattimo označuje také
dačo ako „slabé“ a bezprofilové. Súčasní kritici tvrdia, že klasických veľkých
mysliteľov Platóna a Aristotela zhodil
z trónu Epikuros, ktorý sa prihováral za
konzum a pôžitok.
My sme svedkami masívneho odpadu
od Cirkvi, odpadu, ktorý prichádza zvonka, avšak nielen zvonka. Je to tak – odpad od Boha má na svedomí falošná
morálka, odchýlky a duch doby, ale závažný je odpad v rámci Cirkvi. Je zapríčinený falošnými náukami a falošnými
učiteľmi. Ich duch a srdce sú ďaleko od
Kristovho ducha a od srdca Cirkvi. Mnohí žijú z Cirkvi a v Cirkvi a pracujú proti
tej istej Cirkvi, ktorá ich živí. Rozožierajú
ako rakovina rany živej bytosti Cirkvi

tým, že sa vzďaľujú od tisícročí starej náuky a dogiem.
V takej situácii pôsobí
Medžugorie ako protiklad,
ako protipól ľudskej životnej cesty. Toto miesto je
na celom svete známe
a uznávané práve pre silnú skúsenosť s Bohom
a silnú skúsenosť s milosťou, obrátením a objavovaním popolom prikrytých
stránok ľudského života.
Je zbytočné vyratúvať, koľkí po skúsenostiach z Medžugoria opustili všetko,
čo dovtedy v živote získali,
a nasledovali chudobných
a pokorných. Mnohí opustili celý svoj majetok a stali
sa v pravom zmysle slova
chudobnými, vstúpili do
najchudobnejších spoločenstiev, žijú ako Kristus,
žobrák alebo žobrák z Assisi, alebo tí, čo žijú z ničoho, ktorí sú však až do
krajnosti slobodní, slobodní pre Boha a pre ľudí.

Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 25. 6. 2009
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Tu v Medžugorí sú všetci
pozvaní k nezlomnej jednote v modlitbe a porozumení. Vznikli tisíce modlitbových skupín po celom
svete a sú ovocím medžugorských udalostí. Žiadne
iné miesto mariánskych
zjavení neprinieslo toľko
zdravého a dobrého ovo-

cia v takom krátkom čase ako Medžugorie, či to už jeho odporcovia chcú priznať
alebo nie.
Nebo sa tu dotklo zeme, dotýka sa ustavične ľudského srdca. Matka Mária vystrela ruky v ústrety svojim deťom a deti
sa tých rúk vrúcne chopili. Tu sa človek
prostredníctvom viery a vo viere znovu
stáva plnohodnotným človekom, ktorého
vyzbrojili nebo a Boh, a ktorý je závislý
od Boha.
Matka Mária je tu až do krajnosti Božou
služobnicou v službe Pánovi a jeho deťom. Aj preto sa zjavuje vizionárom v sivých šatách, v šatách obyčajných slúžok,
posluhovačiek, ba až otrokýň. Sivá je farbou služby. Obracia Adamovo „nechcem“
na svoje „nech sa mi stane“, na svoje
„Amen“ Bohu. Dnešný americký prezident vo svojej volebnej kampani nespočetnekrát opakoval „Yes, we can – Dokážeme to, áno, dokážeme to“. Čo dokážeme? Byť ako Boh, tak ako to myslel
Adam? Byť ako Prometeus, ktorý ukradol
oheň z neba, vzpriečil sa bohom a bol za
to potrestaný až na večnosť? Človek vo
svojej pýche sa môže iba pokúsiť postaviť novodobú babylonskú vežu. Ľudstvo
ju buduje, ale chýba požehnanie. Ľudia
sa navzájom nerozumejú. V tejto veži panuje úplný zmätok, lebo iba máloktorí sa
navzájom rozumejú alebo sa snažia hovoriť tou istou (naučenou) rečou.
Sme svedkami, ako rozkvitá viera silou
medžugorských udalostí a ich rozširovania po svete. Viera, ktorá zachváti ľudské srdce, ako odpoveď na Máriino volanie. Viera, ktorá sa prejavuje vo svedectve, vo verejnom vyznaní, v poklone
Kristovi a vytrvalom nasledovaní Krista.

Obyčajné slová alebo interpretácie nemôžu vyvolať vieru. Viera sa narodí iba
v srdci, ktoré odpovedá na podnety
uchváteného srdca. Toto srdce je najbližšie pri Máriinom srdci a pri srdci
Pána Ježiša Krista, ktorý uchvátil toľké
srdcia. Ony teraz svojím životom, svojím
správaním a svedectvom ukazujú, ako
ich Pán až do krajnosti uchvátil a premenil. A nemôžu mlčať, musia svedčiť
o tom, aké veľké diela učinil Pán.
V Medžugorí Mária pozýva na ustavičnú modlitbu. Modlitba premieňa ľudské
srdce, mení okolnosti. Modlitba môže
zmeniť aj beh sveta. Keď istý komunistický potentát povedal, že rátali so všetkým,
len nie so sviecami a modlitbovými sprievodmi, tak je na čase, aby sme to brali
vážne aj v našich životoch. Mária nás
k tomu neprestajne pozýva. Práve cez
modlitbu a v modlitbe sa človek stáva
osobou, stáva sa niekým. Stáva sa dôležitým v Božích očiach ako subjekt, ktorý
premieňa svojou modlitbou seba i okolitý
svet. To je najväčšia revolúcia, ktorú by
Mária aj dnes chcela uskutočniť – práve
svojimi medžugorskými zjaveniami. Pán
Ježiš sám dlho cez deň pracoval, robil
zázraky, kázal, učil a v noci sa modlil. Poučme sa trochu od amerických Indiánov.
Aj dnes sa ich jasnovidci pred každým
veľkým rozhodnutím utiahnu na posvätný
kopec, aby sa tam celú noc modlili a postili, aby boli v kontakte s nebom. Mária si
nevybrala náhodou vrchy, na ktoré treba
vystupovať, aby sme v tichu vlastnej samoty mohli byť blízko Bohu a nebu. Svojím príchodom ponúka Mária chorému
svetu liek. Je na nás, aby sme prijali jej
posolstvo a jej ponuku.
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Vizionár Ivan Dragičevič

UŽ 28 ROKOV DENNE
S MATKOU BOŽOU

Začiatok zjavení vo mne najprv vyvolal strach. Zo svojej prirodzenosti som bol veľmi
utiahnuté a plaché dieťa. Ako šestnásťročný som do tej chvíle nevedel o zjaveniach nič.
Až do 24. júna 1981 som nikdy nič nepočul o mariánskych zjaveniach, o Lurdoch alebo
o Fatime. Ani som o tom nikdy nič nečítal, pričom musím priznať, že som ako dieťa
nerád čítal. Takže pre mňa predstavoval začiatok zjavení niečo úplne nové a neznáme.
Prinieslo to mnohé ťažkosti, najprv s našimi rodičmi: povedali nám, že to nemôže byť
pravda, že by sa Matka Božia zjavila práve nám. Báli sa, prirodzene, režimu. Neskôr sa
na nás robil nátlak zo strany komunistických mocipánov. Videli v nás nepriateľov režimu. Museli sme trpieť, no nie iba my: celá farnosť bola vystavená veľkým útokom a prekážkam. Nedialo sa tak iba zo strany štátu, ale aj Cirkvi.
Pre mňa osobne bol prvý deň zjavenia veľmi ťažký. Pamätám sa, že som od strachu
zutekal a neveril som, že by bolo možné, že som videl Matku Božiu. Až na druhý deň,
keď sme sa k Matke Božej priblížili a začali sa s ňou zhovárať, uľavilo sa mi a strach
zmizol – najmä, keď sa Matka Božia predstavila ako Kráľovná pokoja a povedala: „Milé
deti, prichádzam k vám, lebo ma posiela môj Syn, aby som vám pomáhala.“ Matka
Božia vystrela nad nami ruky a vravela ďalej: „Milé deti, pokoj musí zavládnuť medzi
ľuďmi a Bohom a medzi ľuďmi navzájom. Milé deti, tento svet sa nachádza vo veľkom
nebezpečenstve a hrozí mu, že sa sám zničí.“ To boli teda prvé slová, ktoré nám Matka
Božia povedala a ktoré chcela naším prostredníctvom odovzdať celému ľudstvu. V tento druhý deň zjavenia sme si boli stopercentne istí, že je to Matka Mária.
Rád by som najmä zdôraznil, že som sa v ten druhý deň zjavenia už nebál a bol som
ochotný v každom okamihu – tak ako aj dnes – dať život za Matku Božiu. Vtedajší mocipáni, nech vyvíjali akýkoľvek nátlak na nás a naše rodiny, nemohli nás umlčať, lebo
Matka Božia bola po celý čas s nami. Teraz po 28 rokoch sa mi tieto obrazy vynárajú
v mysli ako film. Ešte vo mne silnejú, keď mám zjavenie a keď ma Matka Božia privádza k týmto prvým dňom. To mi vždy znovu dodáva silu, aby som mohol byť i naďalej
nástrojom v jej rukách, tak ako si to želá.
Po všetky tieto roky som od pútnikov často počul, že Matka Božia sa ustavične opakuje. Vždy som im odpovedal, že niet na celom tomto svete takej matky, ktorá by svoje
deti nespočetnekrát nenapomínala a neusmerňovala, aby to deti pochopili a boli lepšie.
Tak je to aj s našou Matkou, Matkou Božou, ktorá sa často opakuje, aby sme sa my deti
od nej učili. Aj ja sám to zažívam, že som za tých 28 rokov všeličo tisíc ráz opakoval
a neunavilo ma to. Svet, v ktorom dnes žijeme, je naozaj veľmi zložitý a vyžaduje od
nás veľa.
Matka Božia by chcela, aby sme napredovali, najmä čo sa týka obrátenia, pokoja
22

Ivan Dragičevič so svojou rodinou 24. júna 2009 v Medžugorí po zjavení
a rodinnej modlitby. Je veľmi dôležité nasledovať jej výzvu, s ktorou sa na nás obracia
z neba.
Pútnici sa ma ďalej tiež vypytujú, prečo Matka Božia prichádza tak často a čo by od
nás chcela, veď máme Cirkev, sviatosti a Bibliu. Na túto otázku nám dáva sama Matka
Božia odpoveď: „Milé deti, máte tak Cirkev, ako aj sviatosti, ako aj Bibliu, ale pýtam sa
vás, či to všetko aj prežívate? Lebo keby ste to prežívali, nepotrebovala by som sem už
vôbec chodiť.“ Preto musíme na takú otázku odpovedať vždy: „Prežívame to, čo už
máme?“ Matka Božia nám neprináša nič nového a všetko, čo vraví, vieme z evanjelia
alebo z cirkevnej tradície. Ale, žiaľ, nežijeme podľa toho. Preto ostáva Matka Božia pri
nás, aby nám ešte väčšmi priblížila všetko, čo už máme, aby nám to zjednodušila, aby
sme podľa toho začali žiť, aby sa nám a celému svetu lepšie vodilo.
Nakoniec by som chcel predovšetkým vyzvať túto farnosť, ktorú si Matka Božia mimoriadnym spôsobom vyvolila, aby sa skutočne stala znamením, svetlom pre všetkých, čo sem prichádzajú. A keď rodiny prijímajú pútnikov, majú sa pred nimi aj modliť,
aby si to pútnici zobrali domov a robili to takisto vo svojich rodinách. My musíme byť
živým znamením. Pozývam všetkých ľudí tohto sveta, aby nasledovali volanie Matky
a žili tak, ako nás to ona učí. Najmä pozývam mládež farnosti a celého sveta, aby bola
novou a živou silou dnešnej Cirkvi, aby prijali program Matky Božej a stali sa tak živým
znamením pre najbližšie generácie. Tak nájdeme na tvári Matky Božej vždy iba radosť.
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„OCHRAŇUJTE MEDŽUGORIE!“
Prví svedkovia, ktorí rozhlásili prítomnosť Matky Božej v Medžugorí, boli
šiesti vizionári. Dnes po 28 rokoch
nám vizionárka Mirjana rozpráva o svojich skúsenostiach. Mirjana Dragičevičová-Soldová patrí k prvým vizionárkam, ktoré videli Matku Božiu. Na otázku, prečo si Matka Božia zvolila práve
ju, ako aj Mariju, Ivana, Jakova a túto
farnosť, a ako prežívala prvé dni zjavení, Mirjana odpovedá:
Raz sme sa Matky Božej opýtali, prečo
si vybrala práve nás, veď sme boli ako
ostatné deti v dedine a ničím sme sa nevyznačovali. Matka Božia odpovedala:
„Preto, lebo vás potrebujem takých, akí
ste.“
V onen deň 24. júna 1981 som prišla
zo Sarajeva a Ivanka z Mostaru a chceli
sme byť osamote. Chceli sme sa porozprávať o niektorých veciach, o akých sa
dievčatá v tomto veku rozprávajú. Vyšli
sme teda z dediny poprechádzať sa popod vrch, ktorý sa dnes volá Vrch zjavení. Keď sme sa unavili, sadli sme si na
jednu skalu. Ivanka sa pozerala smerom
k vrchu a ja opačným smerom. Zrazu
povedala: „Mirjana, zdá sa mi, že je na
vrchu Matka Božia.“ Predstavte si, aká
to bola pre mňa správa. Pamätám sa, že
som v tej chvíli trochu drzo povedala:
„No, iste. Matka Božia sa nudí, a tak
prišla k tebe a ku mne.“ Nechala som ju
na tom mieste a dala som sa na cestu
do dediny. Keď som však prišla k prvým
domom, pocítila som v sebe také silné
volanie, že som sa jednoducho musela
k Ivanke vrátiť. Keď som bola pri nej, po24

vedala: „Prosím ťa, pozri sa teraz hore
na vrch!“ V tom momente som videla
ženu v dlhých sivých šatách, ktorá niesla v náručí dieťa. Všetko to bolo veľmi
zvláštne. Veď po prvé, vtedy na ten vrch
nikto nechodieval, nebola tam ani cesta
ako teraz, a potom: Komu by napadlo
vyjsť na ten vrch s dieťaťom v náručí,
v dlhých šatách, po tŕní a po kameňoch?
V tom okamihu, keď som sa pozrela
smerom k Matke Božej, pocítila som
všetky emócie, aké len sú pre človeka
možné: slabosť, strach, nepochopenie,
krásu, lásku atď. Všetko to bolo zmätené, ale spomedzi všetkých tých emócií
prevažovala jedna: Uteč! A utiekla som.
Keď som prišla domov, povedala som
svojej starej mame, že som videla Matku Božiu. Odpovedala mi celkom pokojne: „Dieťa moje, vezmi si ruženec a pomodli sa k Bohu a nechaj Matku Božiu
v nebi, tam kde je.“
Noc som strávila v modlitbe a v premýšľaní a prišlo ráno. Vstala som a pomáhala som svojim strýkom v dome
a na poliach tak ako každý deň. V ten
deň som nestretla žiadneho z vizionárov. Keď prišiel čas zjavenia, bolo vo
mne zasa to vnútorné volanie, aby som
išla na ten vrch. Povedala som to svojim
strýkom a oni išli so mnou, aby na mňa
dozerali, žeby sa mi nič nestalo. Keď
sme prišli k vrchu, už sa tam zišla skoro
celá dedina. Všetci vizionári tu už boli,
spolu s niekoľkými ľuďmi. My šiesti sme
zrazu uvideli Matku Božiu na tom istom
mieste, ibaže bez dieťaťa v náručí. To
znamená: 25. júna 1981 sme sa priblížili k Matke Božej po prvý raz a začali sa
naše každodenné zjavenia. Matka Božia

Svedectvo Mirjany
Dragičevičovej-Soldovej 24. 6. 2009

sa nám predstavila a povedala: „Deti
moje, nebojte sa, ja som Kráľovná pokoja.“
V tých prvých dňoch nám Matka Božia
ukázala mnohé zázraky, ktoré mohli vidieť aj všetci dedinčania a pútnici, ktorí
prišli. Nemuseli sme sa teda namáhať
a vysvetľovať svojim rodičom a susedom, že sa Matka Božia zjavuje. Veľmi
rýchlo prišla aj polícia so psami, obklopila celý vrch a začala nás i dedinčanov
prenasledovať. Dedinčania nám uverili
a poschovávali nás. Takže sme mali zjavenie každý deň niekde inde.
Na začiatku zjavení bolo zakázané čo
i len spomenúť meno Medžugorie. Napriek tomu ho počuť dodnes na celom
svete, dá sa povedať, v každom kútiku
tejto zemegule.
Počas všetkých týchto rokov stretávaní
s Matkou Božou bolo pre mňa ešte iné
veľmi dôležité stretnutie, a síce moje
osobné stretnutie s pápežom Jánom
Pavlom II. Prišla som do Vatikánu spolu
so skupinou pútnikov; bol pri nás istý taliansky kňaz. Po sv. omši nás pápež požehnával – tak aj mňa. Potom išiel popri
mne ďalej. V tej chvíli povedal náš kňaz
Svätému Otcovi: „To je Mirjana, vizionárka z Medžugoria.“ Pápež sa hneď vrátil,
ešte raz ma požehnal a odišiel. Netrvalo
dlho a prišiel list, v ktorom bolo napísané, že máme prísť do Castel Gandolfa,
kde ma pápež prijme samotnú a porozpráva sa so mnou. Stretli sme sa v dohodnutom čase a on mi povedal toto:
„Keby som nebol pápežom, dávno by
som bol prišiel do Medžugoria. Viem
o všetkom, čo sa tam deje, a sledujem
cestu, na ktorú nás Matka Božia pozý-

va.“ Napokon povedal: „Ochraňujte Medžugorie! Medžugorie je nádejou pre
celý svet!“ Kým sme sa zhovárali, pozerala som sa mu po celý čas do očí. Tie
jeho oči zanechali vo mne dodnes
zvláštny dojem, nezmazateľnú pečať,
lebo som v jeho očiach videla to isté
ako v očiach Matky Božej: lásku, nehu,
úprimnosť, čosi Božie.
Chcela by som ešte zvlášť zdôrazniť
inú dôležitú vec, a to, že sme vyvolená
farnosť. Boh nás osobitným spôsobom
obdaroval tým, že poslal svoju Matku
Máriu, ktorá je toľké roky s nami. Za tento dar nedokážeme Bohu dosť ďakovať.
Pokúsme sa teda modliť aspoň päť minút z úprimného srdca k Matke Božej
a na jej úmysly. Tak sa staneme všetci
jej svedkami, ohlasovateľmi a nositeľmi
pokoja pre tento svet.
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Gospa
majka
moja

Dr. Johannes Mikl

Už počas svojho štúdia medicíny
navštívil Johannes Mikl roku 1983
Medžugorie. Neskôr sa stal skúseným a úspešným kardiológom na
4. medicínskom oddelení nemocnice Hietzing vo Viedni. Jeho špecializáciou sú už roky katetrizačné
vyšetrenia srdca a Stentové implantáty.
Pri prvej návšteve v roku
1983 skomponoval pieseň „GOSPA MAJKA MOJA“, ktorá sa stala najznámejšou medžugorskou piesňou na svete. Pre náš časopis
napísal Dr. Johannes
Mikl správu o svojej
prvej pútnickej ceste
do Medžugoria a príbeh
o vzniku tejto prekrásnej
piesne.

Ako korutánsky Slovinec som vyrastal v katolíckej viere, mal som od raného detstva silný vzťah k Matke Božej. Mariánske piesne
a najmä modlitba „O Gospa moja, o Mati
moja“ sa tiahnu ako červená niť mojím životom.
Počas mojich študentských čias nielen medicína, lež aj duchovný život zohrával veľkú úlohu.
Spoločná modlitba, spev a rozjímanie s priateľmi
boli pre mňa veľmi dôležité. Bolo to kreatívne obdobie, keď som sa naučil hrať na gitare a improvizoval som piesne.
Koncom roku 1982 sa mi dostala do rúk prvá kniha
o Medžugorí a môj dávny spolužiak Dr. Max Domej sa
vrátil celý dojatý zo svojej prvej púte z Medžugoria.
Zmocnila sa nás veľká túžba spoznať toto miesto. Tak
sme sa rozhodli s Dr. Christianom Stelzerom a Dipl. Ing.
Ignácom Domejom, že v marci 1983 odcestujeme do
Medžugoria.
Vopred sme sa veľmi tešili, nebo bolo tak blízko.
Intuitívne som cítil, že sa tam celkom osobitne
odovzdáme najmä poklone. Bolo by pekné mať
pre túto príležitosť pieseň, jednoduchú pieseň k Márii...
Večer pred našou prvou cestou do Medžugoria splynuli dokopy modlitba
a spev. „Gospa majka
moja, Kraljica mira!“ Improvizoval som s rozličnými melódiami, jedna
z nich, ktorú napísal tvorivý
priateľ (Dr. Hans Kaufmann), sa hodila.
Rýchlo sme dali pieseň na papier, lebo
cesta bola už predo dvermi. Keď sme
o dva dni neskoršie prišli do Medžugoria,
práve sa skončila sv. omša. Prihlásili sme
sa na starej fare u sestry Janji, ktorá nás
hneď pridelila rodine Vasiljovcov (Grge, Vate
a Miljenko). Tam nás čo najsrdečnejšie prijali a už sme putovali s týmito skvelými ľuďmi
na neosvetlenej ulici od kostola smerom ku
Križevcu – vľavo i vpravo iba vinice a staré
kamenné múry.

Gospa majka moja,
Kraljica mira,
Gospa majka moja,
Kraljica mira,
Gospa majka moja,
Gospa majka moja ti,
Gospa majka moja,
Gospa majka moja ti.

V Miljenkovej obývacej kuchyni sa konečne uskutočnilo prvé predvedenie
piesne „Gospa majka moja“. Všetci boli
naším spevom dojatí; následne sme
mohli spolupôsobiť na sv. omši a tá pieseň si našla cestu do sŕdc pútnikov prichádzajúcich do Medžugoria z celého
sveta.
Ohromilo nás množstvo milostí a predovšetkým živá viera tejto farnosti. Ľudia
žiarili ako prví kresťania. Bolo už málo
pútnikov, a tak sme smeli byť častejšie
v sakristii pri zjaveniach. Modlitba ruženca mi bola od detstva dôverná, no až
v Medžugorí som našiel k nej živý vzťah.
Prúdila mojím srdcom ako sama od
seba.
Vtedy sme často chodievali aj s mladými vizionárkami Jelenou a Marijanou,
ako aj s ich priateľkou Adrijanou a malou Anitou na Križevac, aby sme sa tam
pod krížom pomodlili a spievali. Ja som
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niesol Anitu – dnes advokátku – hore
kopcom. Pred krížom mali Jelena a Marijana svoje zjavenia Márie a Ježiša. Jelena sprostredkovávala posolstvá, ktoré
som smel simultánne prekladať pre mojich priateľov. Čas sa tíško zastavil na
tom mieste, kde sa dotýkajú nebo
a zem.
Jedného slnečného popoludnia –
Christian a Ignác boli práve v Mostare –
išli sme s deťmi zasa dole z Križevca,
naplnení radosťou z modlitby. Tu nás pri
prvej stanici krížovej cesty zastavili policajti a všeličo sa nás vypytovali.
Vtedy sa staval režim voči vzrastajúcemu pútnickému miestu ešte veľmi nepriateľsky. „Cestovný pas! Kde bývate?
Prihlásenie pobytu, prosím!“ Nijaké sme
nemali, ani sme nechceli prezradiť svoje
rodiny, tak sme tvrdili, že sme spali vonku.
Tak nasledovalo prvé zatknutie medžu-

gorských pútnikov. Hneď nás odviedli na
výsluch na policajnú stanicu do Čitluku.
V zrýchlenom konaní sa vec vybavila.
Do pasu sme dostali pečiatku: Vyhostenie z krajiny do 24 hodín, zákaz pricestovať na tri roky.
Akokoľvek bola tá akcia výhražná, tak
bola Matka Božia prítomná v bezútešnej
policajnej izbe. Atmosféra bola veľmi intenzívna, cítil som sa bezpečne ako pri
zjavení v sakristii – „Gospa majka moja“.
Večer nás pustili na slobodu, no nemohli sme sa vrátiť k našim rodinám. Tak
sme museli prenocovať v hoteli v Čitluku.
Ani som oko nezažmúril, celú noc som
cítil, ako mnou pretekajú živé prúdy modlitby. Na druhý deň počúvam, že deti
v noci plakali a celú noc sa za nás modlili, lebo „polícia zatkla nášho Ivana.“
Na druhé ráno sme odcestovali ešte
raz do kostola, kde si všetci vydýchli,
keď nás zasa uvideli.

Bočnými cestičkami sme potom utekali cez Čapljinu a bohato obdarovaní sme
odcestovali domov.
V nasledujúcom období som trpel kvôli
odlúčeniu, lebo som nemohol sprevádzať
svojich priateľov na pútnických cestách.
Prostredníctvom intervencie istého významného diplomata (Dr. Valentin Inzko
– teraz medzinárodný poverenec pre
Bosnu) prišiel po pol druha roku v deň
mojej promócie telefonát z Belehradu, že
môžem zasa cestovať k Matke Božej.
Dar, za ktorý som nekonečne vďačný.
Medzičasom som bol už veľakrát v Medžugorí. Žasnem, čo urobila Matka Božia s mojou piesňou. Na mnohonásobnú
výzvu Miljenka Vasilja som si konečne
našiel čas zdokumentovať príbeh tejto
piesne. Je to príbeh jednej skúsenosti
s Božou láskou a s Božou Matkou, ktorá
nás ustavične sprevádza.
Matka Božia, ďakujem ti za tvoju materinskú lásku!

Ročné zjavenie Ivanke Ivankovičovej-Elezovej
25. júna 2009 v Medžugorí
Vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová mala svoje pravidelné ročné zjavenie
25. júna 2009. Pri poslednom každodennom zjavení 7. mája 1985 zverila Matka
Božia Ivanke desiate a posledné tajomstvo. Povedala, že bude počas celého
svojho života mávať raz do roka zjavenie,
a to na výročie zjavení 25. júna.
Tak tomu bolo aj toho roku. Zjavenie
trvalo 10 minút a prítomná bola iba jej
Ivanka a jej manžel Rajko Elez
rodina, jej manžel a ich tri deti. Po zjavení povedala vizionárka Ivanka: Matka Božia mi povedala: „Drahé deti! Pozývam
vás, aby ste sa stali apoštolmi pokoja. Pokoj, pokoj, pokoj!“
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Už 28 rokov sa zjavuje Matka B
„Ja vám prinášam pokoj.

Dr. Johannes Gamperl
Je to nesmierna milosť
nebies, že sa
Matka Božia
zjavuje v Medžugorí alebo
tam, kde sa vizionári nachádzajú. Sú ešte
traja vizionári,
ku ktorým prichádza Matka
Božia denne
(Marija, Ivan
a Vicka). Aký
to asi môže
mať dôvod?
Dňa 25. októbra 2008 povedala Matka
Božia veľmi vážne slová: „Osobitným
spôsobom vás všetkých pozývam, aby
ste sa modlili na moje úmysly, aby sa
prostredníctvom vašich modlitieb zastavil satanov plán s touto zemou, ktorá
je každým dňom stále ďalej od Boha
a namiesto Boha kladie seba a ničí
všetko, čo je krásne a dobré v dušiach
každého z vás.“ Satan by chcel zničiť
zem a ľudí a odtiahnuť ich od Boha. Zo
závisti, nenávisti a žiarlivosti nás chce
oddialiť od nekonečnej Božej lásky.
Svojím „non serviam“ (nebudem slúžiť)
prehral svoje šťastie, tak chce teraz čo
najviac ľudí vrhnúť do večného nešťastia. Matka Božia už často varovala pred
satanovým zvádzaním, lebo situácia je
vážna. Tak napríklad povedala Matka
Božia: „Dnes vás pozývam, aby ste sa
zvlášť teraz postavili modlitbou proti
satanovi. Satan chce pôsobiť zvlášť te30

raz, keď viete, že pôsobí... S ružencom
v ruke nad ním zvíťazíte“ (8. 8. 1985).
Friedrich Nietzsche, filozof myšlienky
„Boh je mŕtvy“ (1844 – 1900) hovoril vo
svojom diele o „pomätenom človekovi“,
ktorý za jasného predpoludnia zažal
lampu, išiel na trhovisko a neustále vykrikoval: „Hľadám Boha! Hľadám Boha!“
Keďže tam bolo veľa neveriacich, vypukol hlasitý smiech. Ľudia vykrikovali
a smiali sa jeden cez druhého. Pomätenec skočil medzi dav a prevŕtaval ho
svojimi pohľadmi. „Kam sa podel Boh?“,
volal. „Ja vám to poviem! My sme ho zabili – vy a ja. My sme jeho vrahovia! Ako
sme dokázali vypiť more? Čo sme to
spravili, keď sme túto zem odpútali od
slnka? Kam sa teraz pohybuje? Kam sa
pohybujeme my? Nerútime sa stále?
Jestvuje ešte nejaké hore a dolu? Keďže už niet Boha, nedá sa už osamelosť
zniesť.“
Tieto slová sú otrasnou kapitolou duchovného príbehu moderného človeka
20. a 21. storočia. Boh nás však chce
zachrániť, preto posiela Máriu na tento
svet. A to už 28 rokov! Posiela ju ako
našu Matku a Kráľovnú pokoja. Chce
obnoviť pokoj v našich srdciach, ktorý
vzniká iba vtedy, keď môže v našich srdciach prebývať Boh. Pokoj s Bohom vedie aj k pokoju medzi nami.
Ako dôrazne varovala Matka Božia
prostredníctvom vizionárky pri svojom
zjavení v Kibehu (Rwanda, Afrika), ktoré
je cirkevne uznané, pred krviprelievaním. To sa stalo 15. februára 1982; prítomných bolo 15000 ľudí. Zjavenie trvalo
v ten deň približne osem hodín. Vi-

a Božia v Medžugorí
.

Som vaša Matka a Kráľovná pokoja“ (25. 7. 1988).
zionárky videli prúdy krvi, ľudí, čo sa navzájom zabíjali, hlbokú priepasť, ktorá
sa otvorila, veľa stromov v plameňoch.
Prežívali všetko v triaške a plači. Mária
poukazovala na hriechy, ktorými sa ľudia vydávajú skaze, a vyzývala na modlitby a obety. O niekoľko rokov neskôr
nasledovalo strašné vraždenie medzi
rwandskými kmeňmi. Pol milióna ľudí
bolo zabitých, tri až štyri milióny ľudí sa
stali utečencami. Mária neprichádza zo
zábavy.
Ó Mária, naša nebeská Matka, ako
veľmi ti naozaj záleží na pokoji! Nazývaš „pokoj najväčším pokladom na tejto
nepokojnej zemi“ (25. 4. 2009). Prirodzene, veď sám Boh je pokoj. Z neho
vychádza všetko dobré, všetka láska,
všetka radosť, všetka spása, všetka
záchrana ľudstva v čase i naveky! Ty
dobrotivá a láskyplná Matka, ty si posolkyňou, Kráľovnou pokoja. Ty si nám
porodila a na svet priviedla Božieho
Syna. Ty si Matkou Spasiteľa, ale aj našou Matkou. Z kríža ti Ježiš zveril nás
všetkých, celé ľudstvo. Ty nás privádzaš
k Bohu, od ktorého pochádza všetka
spása. Preto sa chceme modliť nielen
za seba, ale aj za všetkých ľudí, aby
našli pokoj. Lebo Boh je pokoj! (porov.
Rim 6, 24)
MÁME BYŤ RADOSTNÝMI NOSITEĽMI POKOJA A LÁSKY
Aký to musel byť úžasný okamih, keď
pastieri na betlehemských poliach,
osvietení Pánovým leskom, začuli

z neba slová: „Nebojte sa. Zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2, 10-11) A anjeli spievali: „Sláva Bohu na výsosti a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk, 2, 14)
Hebrejské slovo „šalom“ znamená „plnosť spásy, pokoja, neporušenosti“.
Už grécky preklad Starého zákona používa pre slovo „šalom“ 25 rôznych výrazov. Pokoj je Boh sám, ale aj každá
milosť, každé nadanie, každý dar, ktorý pochádza od Boha.
Aká blaženosť asi prúdila srdcami
apoštolov, keď zrazu uvideli pred sebou,
napriek zatvoreným dverám, zmŕtvychvstalého Pána! Iste si pomysleli plní hlbokej ľútosti na svoje zlyhanie pri Pánovom utrpení a smrti. Avšak Pán im nič
nevyčítal. Jeho láska je nesmierna. Preto daroval svojim apoštolom ako prvý
svoj pokoj, jeho plnosť „Pokoj s vami!“
(Jn 20, 19).
Aby sme mohli získať pokoj, na to sú
potrebné celkom osobitné cnosti a postoje. Veľmi dôležité je obrátenie: odvrátiť sa od čisto pozemského zmýšľania a rozhodovania a obracať sa k Bohu. Nato nasleduje hlboká viera v Boha
a spojenie s ním v modlitbe. Preto Matka Božia na nás nalieha najmä, aby
sme sa modlili, modlili sa srdcom!
Ako často hovorieva Matka Božia
o predpokladoch pokoja! Dňa 25. marca
1993 povedala: „Dnes vás pozývam ako
nikdy predtým, aby ste sa modlili za pokoj, za pokoj vo vašich srdciach, za pokoj vo vašich rodinách a za pokoj na
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celom svete, pretože satan chce vojnu,
chce nepokoj, chce zničiť všetko, čo je
dobré. Preto, drahé deti, modlite sa,
modlite sa, modlite sa.“
To, čo je pre Matku Božiu veľmi dôležité pre život v pokoji, je zasvätenie Ježišovi a jej Srdcu. Tak to povedala 25.
apríla 1992: „Volám všetkých, ktorí mi
povedali ,ÁNO´, aby obnovili svoje zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi a jeho
Srdcu a mne, aby sme vás mohli ešte
intenzívnejšie urobiť nástrojmi pokoja
v tomto nepokojnom svete.“
Matke Božej tiež veľmi záleží na pokoji v rodinách. „Nech sa každá rodina
stane svedkom lásky v tomto svete bez
modlitby a pokoja.“ (25. 10. 2004) Preto
je modlitba, najmä rodinná modlitba,
nesmierne dôležitá. 16. septembra
2008 sa zjavila Matka Božia vizionárovi
Ivanovi vo viedenskom Dóme sv. Štefana. Bolo tam prítomných štyritisíc ľudí.
Ivan rozprával, že Mária prišla naradovaná a veselá a modlila sa za všetkých,
najmä za chorých. Pozvala všetkých,
aby prežívali jej posolstvá, a potom povedala: „Milé deti, s vami by som chcela
uskutočniť svoje plány. Modlite sa so
mnou za pokoj v rodinách.“
MATKA BOŽIA NÁS CHCE PRIVIESŤ NA CESTU POKOJA
Pravý pokoj pochádza z lásky. Boh je
láska. Jeho podstatou je láska. Preto je
jedinou cestou, ktorá vedie k pokoju. On
môže zahojiť naše rany a robí to, ak ho
o to prosíme. Odpúšťa nám naše viny,
ak ich ľutujeme a snažíme sa, ako sa
len dá, napraviť ich. Právom nám môže
Ježiš hovoriť: „Daruj mi svoje srdce.
Z lásky k tebe ťa prosím: daruj mi svoje
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srdce! Nech ním preniká svätá krv
a nech sa naplní mojou láskou! Aby
v ňom už nemala žiadne miesto pýcha
a sebectvo ani hriech. Miluj všetkých
svojich blížnych, ale žehnaj aj svojich
odporcov! Aby bol pokoj na zemi! Keby
si vedel, ako veľmi by som ťa chcel naplniť svojou láskou!“ (G. Popp, Nadovšetko ťa milujem)
Cvičiť sa v láske, ako nám to svojím
životom ukazoval Ježiš, to nám darúva
najhlbší pokoj. Nie nadarmo nám Ježiš
kladie pred oči lásku k Bohu a lásku
k blížnym ako najväčšie prikázania.
Stretávajme svojich bratov a sestry
v úprimnej láske! Všímajme si ich starosti, ich trápenia, ich telesné i duševné
rany! Pomáhajme, ako len vieme. Osušme ich slzy! To urobí raz Boh aj s nami.
Zotrie každú slzu z našich očí: a už nebude ani smrti ani žiaľu; ani náreku, ani
bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“ (porov. Zjv 21, 4)
Čím viac na tomto svete milujeme, o to
väčšmi bude Boh prebývať v našich srdciach. Ako často dobrota spôsobila, aby
sme aj my boli lepší! A ak raz ustúpi
z nás prostredníctvom Božej sily každá
nenávisť a závisť a my spozorujeme, že
v nás už niet nijakej antipatie, potom sa
môžeme z celého srdca tešiť: Už len Ježiš a jeho láska žijú v nás! Naša nebeská Matka, Kráľovná pokoja, nám na tejto
ceste pomôže a povedie nás. Prosme ju
za nás a za všetkých našich blížnych,
najmä za rodiny a za pastierov Cirkvi!
Ďakujeme ti, Matka Božia, za tvoju veľkú lásku a pomoc! Ďakujeme ti, že si
s nami! Ďakujeme ti, ó Mária, že nás povedieš do večnej slávy, večnej lásky
a radosti s Bohom! Amen.

MEDJUGORJE –

OZNAMY

HĽADÁME SKLADOVÉ PRIESTORY
Mariánske centrum Medžugorie súrne hľadá skladové priestory, kde by sme mohli uskladniť knižky a časopisy, ktoré sme vydali. Priestory nemusia byť veľké ani
vykurované, avšak mali by byť suché, v Bratislave a v blízkom okolí. Vítaný je dobrý prístup autom ku skladovým priestorom. Bližšie informácie a svoje ponuky
oznámte mailom na adresu: m-keckes@nextra.sk, alebo telefonicky na číslo 0905
254 742.

SVÄTÁ OMŠA ZA ZOSNULÝCH
ČITATEĽOV
Časopis MEDJUGORJE vychádza už 18 rokov. Mnohí naši čitatelia a prispievatelia už opustili tento svet a našli svoj nový domov vo večnosti. Za všetkých, ktorí
pomohli pri činnosti našej organizácie a už nie sú medzi nami, necháva Mariánske
centrum Medžugorie aspoň raz ročne odslúžiť svätú omšu. Aj v tomto roku sme si
spomenuli na našich zosnulých pri svätej omši v auguste v Trnave.

ĎAKUJEME ZA PRÍSPEVKY!
Viacerí naši čitatelia a priaznivci nám pomohli poukázaním 2% zo zaplatenej
dane z príjmu za rok 2008. Od júla 2009 nám prichádzali príspevky z jednotlivých
daňových úradov. K 15. augustu 2009 nám prišlo na účet 881,01 eura, ktoré použijeme na krytie časti tlačiarenských nákladov za časopis. Všetkým prispievateľom
zo srdca ďakujeme za ich finančnú pomoc. Zároveň však vyslovujeme veľké poďakovanie aj za všetky modlitby a duchovnú pomoc, ktorú ste nám poskytli.

MARIJA PAVLOVIČOVÁ – LUNETTIOVÁ
NAVŠTÍVI VIEDEŇ
V utorok 15. septembra 2009 sa uskutoční vo viedenskom Dóme sv. Štefana
modlitbový večer s vizionárkou Marijou Pavlovičovou – Lunettiovou. Začína sa
o 16. h modlitbami chvály, po nich bude hovoriť Marija o svojich skúsenostiach. Od
18. h sa začína modlitba ruženca, o 19. h bude sv. omša a po nej do 21. h poklona
Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Pozývame všetkých priateľov Medžugoria, ktorí vedia po nemecky.
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MEDJUGORJE –

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. mája 2009 – „Drahé deti! V tomto čase vás všetkých pozývam, aby ste sa modlili za príchod Ducha Svätého na každé pokrstené stvorenie, aby vás všetkých obnovil Duch Svätý a zaviedol na
cestu dosvedčovania vašej viery, vás aj všetkých tých, ktorí sú
vzdialení od Boha a jeho lásky. Som s vami a prihováram sa za vás
pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. júna 2009 – „Drahé deti! Radujte sa so mnou, kajajte sa
v radosti a chváľte Boha za dar mojej prítomnosti medzi vami.
Modlite sa, aby vo vašich srdciach bol Boh stredobodom vášho života a vydávajte svojím životom svedectvo, milé deti, aby každé
stvorenie pocítilo Božiu lásku. Buďte mojimi vystretými rukami
ku každému stvoreniu, aby sa priblížilo Bohu lásky. Žehnám vás
svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie!“
25. júla 2009 – „Drahé deti! Nech sa vám tento čas stane časom
modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUŽBA
Najnovšie mesačné posolstvo Matky Božej z Medžugoria sa môžete dozvedieť aj prostredníctvom našej odkazovej služby. Už od 26. dňa v mesiaci je
najnovšie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom telefónnom čísle:

+421–2–52 92 72 10

Na toto číslo možno volať z domova i zo zahraničia za cenu obyčajných telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, časopis a ďalšie správy
môžete nájsť aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
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14. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV

Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov, ktoré predstavujú približne 1 euro za jeden výtlačok tejto publikácie.
K tomu je potrebné pripočítať ďalšie náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny),
ktoré v prepočte na jedno číslo predstavujú približne 0,33 eura. Všetkým dobrodincom
vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš účet vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100,
IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318, SWIFT: LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika.
Objednávky do zahraničia sa vybavujú jednotlivo podľa dohovoru.
Zastúpenie v Českej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Břeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
Telefón: +421-905 254 742

Odkazovač: +421-2-52927210
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