MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDŽUGORIE

108
Nesmierne vás
milujem a dnes
osobitným
spôsobom v deň
narodenia môjho
Syna chcem
každého z vás
prijať do svojho
srdca a vaše
životy darovať
svojmu Synovi.
1. štvrťrok 2013
NEPREDAJNÉ
ISSN 1338-4155

Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 30. decembra 2012 v Medžugorí

Ja som váš pokoj!
Keď sa 25. decembra 2012 zjavila Matka Božia
s malým Ježiškom v náručí, nikto nepredpokladal,
že bude rozprávať práve malý Ježiš. „Ja som váš
pokoj, žite moje prikázania!“ Pri preklade týchto
slov z chorvátčiny do slovenčiny sa ponúkal preklad: žite podľa mojich prikázaní. A samozrejme
v podvedomí sa vynorilo Desatoro a skúšanie na
hodine náboženstva. Avšak Boží Syn hovorí niečo
iné. Nedáva príkazy za hrmenia hromu a blýskania
bleskov. On prišiel na tento svet, aby ukázal svoju
skutočnú tvár. A to tvár láskavého a milosrdného
Otca, ktorý nás nesmierne miluje. Vraví: „Žite moje
prikázania!“ A jeho najväčšie prikázanie je príkaz
lásky.
Matka Božia nás vo svojej škole učí postupnými
krokmi ísť po ceste k jej Synovi. Učí nás, že všetci
sme jej milované deti a ešte viac milované deti
Otca.
Od Vianoc čas rýchlo uplynul a sme v období prípravy na Veľkú noc. Ako sa pripraviť správnym spôsobom, ako sa postiť, hovorí už
prorok Izaiáš: „Azda som si takýto pôst vyvolil, deň, v ktorý sa človek uponižuje? Vykrúcať si hlavu ako sítie, vrecovinou a popolom si ustieľať? Toto voláš pôstom a dňom
milým Bohu? A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať
hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj.“ (Iz 58, 5 – 7)
Ježišove slová, aby sme žili jeho prikázania, máme pretaviť do činov. Konajme skutky
lásky! Odmenou je Boží pokoj, ktorý nás bude sprevádzať. Matka Božia nám to pripomína v svojich posolstvách. Avšak to už hovoril aj prorok Izaiáš, ale my sme na jeho
slová často zabudli: „Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Pán ťa bude
neprestajne sprevádzať, i na miestach vyprahnutých ťa nasýti a tvoje kosti upevní...“
(Iz 58, 9 – 11)
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Medžugorie
v Roku vier y
Rozhovor s biskupom Dr. Manfredom
Scheuerom viedla M. E. Langová-Pertlová
24. 10. 2012
a kde sa aj neprekonateľným spôsobom
v Ježišovi Kristovi prejavujú obe tieto
dimenzie – dôvera, ale tiež väzba viery

Pápež Benedikt XVI. vyhlásil tento
rok za Rok viery. Čo vlastne znamená
viera? Ako možno v čase materializmu
a relativizmu znovu zakúsiť vieru? Čo
chce Svätý Otec podnietiť týmto
Rokom viery?
Pápež hovorí, že v tomto Roku viery ide
o posilnenie viery, prehĺbenie viery,
o znovuobjavenie krásy viery. Veď existuje veľmi veľa rozličných predstáv, ktoré
sa zvyknú spájať s vierou. Napríklad:
„Veriť znamená nič nevedieť“, na rozdiel
od vedy. To nie je biblická viera. Biblicky
viera znamená: Upevniť sa v Bohu, zakotviť v Bohu a tiež celkom sa osobne odovzdať Bohu. Je to najvyšší skutok
dôvery, ktorý je pre nás ľudí možný. Biblicky sa však viera viaže aj na konkrétnu
dejinnú udalosť. Totiž na Boha, ktorý sa
zjavil v izraelskom národe na vrchu Sinaj
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poukazujúca na Ježiša. To sa mi zdá byť
podstatné. Keď teda znovu objavíme
a prehĺbime tento dar, Ježiša Krista
a jeho sviatosti, život modlitby, cirkevný
život, ale aj charitu, potom Rok viery dosiahol svoj cieľ.
Poukázali ste nám konkrétne na to,
čo viera znamená a aké ciele by sme
mali mať v Roku viery. Aký význam by
tu mali mať pútnické miesta, možno aj
Medžugorie, aby sa tieto ciele zdokonalili alebo dosiahli?
Tradícia aj Sväté písmo pripisujú veľký
význam ceste, kráčaniu, putovaniu. Sám
Ježiš už ako dvanásťročný putoval do Je-

ruzalema. Teda putovanie je niečo celkom rozhodujúce, lebo ukazuje, že viera
nie je také niečo ako schôdza, ale je to
cesta. Veď sám Ježiš osobne je CESTA
a prívrženci kresťanstva bývali označovaní ako „prívrženci cesty“. V tomto
zmysle je práve Rok viery osobitným pozvaním stať sa pútnikom, vydať sa na
cestu; a to aj v nádeji. A potom aj
v biblickej tradícii existuje skúsenosť, že
jestvujú osobitne utvárané priestory.
Totiž priestory utvárané modlitbou, obrátením a láskou k Bohu, ktoré vyžarujú
mimoriadnu silu. Myslím, že pútnické miesta sú takými priestormi, kde sa dejú
uzdravenia, obrátenia, nové začiatky aj
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odpustenie. Boh nám darúva isté miesta, kde sa to osobitne uskutočňuje.
Aby sa v ľuďoch znovu prebudil záujem o vieru a aby sa im sprostredkovala fundovaná znalosť o pôvode
a cieli, začal v tomto Roku viery pápež
Benedikt XVI. celý rad katechéz.
Pápež Benedikt XVI. niekoľkokrát hovoril o „predsieni viery“ alebo o predsieni
chrámu. Sú to rôzne skúsenosti, ktoré
otvárajú ľudí pre pravdu evanjelia. Niekedy sú to udalosti v medziľudských
vzťahoch, totiž skúsenosť s osobitnou
láskou k blížnemu. Skúsenosti s odovzdanosťou, s osobitným nasadením.
Takí ľudia vzbudzujú otázky: čo sa za
tým skrýva, odkiaľ berú silu, čo ich podopiera? Inou oblasťou, ktorá bola napríklad v minulom storočí miestom
obrátení, je oblasť liturgie, krásy liturgie.
Môžeme nanovo objavovať krásu slávenia liturgie. Sme stvorení, aby sme chválili a ďakovali a spev môže byť dvojnásobnou modlitbou, lebo zasahuje
všetky zmysly. Teda oblasť umenia,
uzdravujúcich priestorov, liturgie, hudby;
to je niečo, čo nás môže uviesť do predsiene nábožnosti a viery. Pre niektorých
je to aj skúsenosť s tichom. Aj príroda je
v celej tradícii pripravujúcou cestou stvorenia. Poukazuje na Krista. Toto je silné
práve vo františkánskej tradícii, u samotného Františka z Assisi, ale aj
u Bonaventúru. Budú to jednoducho rozličné cesty. Pre niektorých to môže byť aj
kríza, keď sa zosype jeho doterajší životný plán, keď zlyhá, alebo aj keď doterajšia kariéra nepokračuje alebo aj keď
už telesne nevládzete pokračovať na
ceste. To vás privedie k premýšľaniu.
Znova to prehĺbi váš život a zakotví ho
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v Kristovi. Myslím, že koniec koncov
každý človek alebo aj veci môže poukazovať na Krista.
Čo myslíte, akú úlohu má Mária, Božia
Matka, v živote milosti? Alebo ako by
mohla prispieť k tomuto Roku viery? Ján
Pavol II. hovorí v encyklike Redemptoris
mater: „Skrze Kristovo tajomstvo naplno
žiari na horizonte viery Cirkvi tajomstvo
jeho Matky.“ Podľa toho predsa musí byť
„Mária, Matka veriacich“ veľkou pomocou pre našu dobu!
Druhý vatikánsky koncil znázornil vo vieroučnej konštitúcii o Cirkvi Máriu ako predobraz Cirkvi, ako predobraz viery (Lumen
gentium, 63). Vtedy sa diskutovalo, či sa
má o Matke Božej zostaviť vlastná konštitúcia alebo či ju postaviť do centra konštitúcie o Cirkvi. Rozhodnutie padlo pre to
druhé. Myslím, že je to úplne správne, že
Cirkev má mariánsky rozmer. Je isté nebezpečenstvo vidieť v Cirkvi príliš hierarchický
a štrukturálny rozmer, a menej aj v dobrom
zmysle ženskú dimenziu. Matka Božia nás
môže usmerniť v tom, že ako Cirkev sme tí,
čo prijímajú. Veď Cirkev nie je samoúčelná
a nejde jej o udržanie seba. Ide o to, aby
sme napokon s Máriou žili spolu v čase,
aby sme prinášali ovocie. Ona je predobrazom viery práve svojím ÁNO, počatím
Krista a tým, že ho ďalej darovala svetu.
A to obsahuje každý skutok viery. My sme
obdarovaní, omilostení. To má prinášať
ovocie, máme to nechať pôsobiť. Boh si
želá spolupracovníkov na vykúpení, milujúcich spolu s ním, a tu je Mária stredobodom!
Nakoľko poznáte pútnické miesto
Medžugorie? Iste z rozprávania, ale
iste aj zo skúseností, ktoré ste získali

s veriacimi svojej diecézy. Je to veľké
milostivé miesto, ktoré navštívili milióny ľudí z celého sveta.
Nerád by som alebo nemôžem teraz tie
zjavenia teologicky posúdiť, to mi neprináleží. To je vec príslušných biskupov,
resp. aj Vatikánu. Myslím, že si to žiada
aj istú trpezlivosť a zdržanlivosť. Iné je,
čo sa stalo z Medžugoria za tie roky. Vnímam ho ako miesto intenzívnej modlitby
a takisto lásky ku sviatostiam, najmä
k Eucharistii, a celkom osobitne ku sviatosti pokánia. A zažívam príklon k Márii
ako príklon k Ježišovi. Teda myslím si, že tento kristocentrizmus je
dačo celkom podstatné. Tiež si
myslím, že Medžugorie sa stalo veľmi dôležitým pre konkrétne
osoby. Veď aj mnohé povolania
súviseli priamo alebo nepriamo s
Medžugorím. Je to pre Cirkev čosi
veľmi pozitívne a za to je Cirkev aj
vďačná.

príkladom, aby sme nažívali v pokoji
medzi mladými a starými, medzi rozličnými kultúrami. Je to výzva. Pokoj, vnútorný pokoj a pokoj v Bohu, to je to
podstatné aj pokoj medzi ľuďmi. To je
práve aj Ježišovo posolstvo, posolstvo
veľkonočného zmŕtvychvstalého Krista,
ktorý nám prináša pokoj, zmierenie
a odpustenie. Nanovo máme v tomto
Roku viery prinášať silu vyžarovania Ježišovej osobnosti. A v to dúfam pre túto
prichádzajúcu dobu.
(skrátené)

Prostredníctvom Medžugoria
našli mnohí ľudia vieru a vzniklo
tam veľa spoločenstiev. Aké
osobitné poslanie majú tieto
spoločenstvá, ale aj my teraz
v Roku viery?
Ak si všimnem jedno základné
posolstvo Druhého vatikánskeho
koncilu o tom, čo je Cirkev, totiž
sviatosť, znamenie a nástroj zjednotenia ľudí s Bohom a medzi
ľuďmi navzájom, dalo by sa to vidieť takto: Cirkev je niečo ako
Božie hnutie pokoja. Má sa totiž
uzavrieť s Bohom mier alebo
smieme prijať pokoj, ktorý darúva
Boh v Ježišovi.
Ako Cirkev sme poverení byť aj
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Medžugorie je mojou
vnútornou vlasťou
možno len tak ľahko
pochopiť. No keď veríme, keď vieme, že
sa Matka Božia zjavuje, že je s nami, tak
sa dá vysvetliť, že sa
tým roztápa ľad v srdciach. Potom pôsobí
v ľudských srdciach
Duch Svätý a oni sa
pomaly menia. A to je
to podstatné, čo sa
v Medžugorí deje, že
sa premieňajú srdcia.
To je pre mňa Medžugorie!

Páter Marinko, boli ste teraz ustanovený
za medžugorského farára. Čo pre vás znamená toto miesto? Páter Slavko vždy zdôrazňoval, že Medžugorie možno vysvetliť
iba prítomnosťou Matky Božej!
Áno, s touto skúsenosťou sa stotožňujem
i ja. Stále viac badám, že je to pravda, čo
povedal páter Slavko. Nemožno všetko vysvetliť tými udalosťami. Napríklad to, že
ľudia sa obracajú a menia svoj život. To ne-

8 LÁSKA

Určite ste dobre poznali bývalého farára
pátra Petara Vlašiča.
Iste bol aj on presvedčený o Medžugorí. Aké boli osobitné ciele jeho činnosti vo
farnosti? Hádam i on zanechal po sebe
potichu nejaký duchovný testament?
Bol to jednoduchý človek, a tak aj pôsobil
v Medžugorí. Tak prosto, že ho takrečeno
ani nebolo badať. Ale bol to skutočne dobrý
muž, to sme tu v spoločenstve mohli cítiť.
Človek, s ktorým sa dalo porozprávať
a ktorý mal porozumenie pre nás, pre naše
projekty, pre našu prácu. To bolo motto jeho

činnosti: jednoducho byť tu pre nás. On
nám schvaľoval všetko, čo sme robili
a plánovali.
Mal aj osobitný vzťah k Matke Božej?
Áno, miloval Matku Božiu, to sa dalo vycítiť. Veril, že sa Matka Božia zjavuje, že je tu.
Nebol však človekom mnohých slov, ale to
podstatné nosil vo svojom srdci. To nevyjadroval, nezverejňoval, ale prežíval to v tichu.
Bolo to aj jeho želaním, aby ste boli menovaný za farára v Medžugorí?
Hej, no on bol jednoducho za všetkých tu
v dome, nielen za mňa. Ale ja som nebol
viazaný mnohými inými aktivitami. A tak
som mohol prevziať mnohé veci, ktoré nemohli prevziať iní, lebo boli už zamestnaní
inými úlohami. Preto som mohol s ním
oveľa viac spolupracovať než iní. Myslím, že
preto si ma zvolil.
Vy ste už celé roky pastoračne účinkovali nielen v práci vo farnosti, ale aj v práci
s pútnikmi. Navyše ste boli osobitným žiakom pátra Slavka. To iste zanechalo na
vás stopy!
Páter Slavko ma ovplyvňoval svojím spôsobom života. Zo všetkého, čo robil, som
veľa získal. Pozoroval som jeho prácu, videl
som, ako k veciam pristupoval, a skúšal
som ho nasledovať. Pravda, iným spôsobom než on, každý človek je inakší. Nie je
ľahké dosiahnuť to, čo urobil on, lebo bol
skutočne výnimočným človekom.
Znepokojilo vás menovanie za medžugorského farára, alebo ste prijali túto
úlohu ako Božiu vôľu z lásky k Matke
Božej?
Nie je ľahké prijať túto úlohu. Ale ja som ju

prijal, lebo si to želalo vedenie môjho spoločenstva a vedenie našej provincie. Tak som
to prevzal. Zároveň je mojou záležitosťou
môcť naozaj niečo urobiť pre Matku Božiu,
pre farnosť, pre pútnikov, aj pre to aby sa
mohli uskutočniť plány Matky Božej. Na túto
službu by som chcel byť skutočne pripravený a naozaj urobiť všetko, aby som pomáhal pútnikom. Nech nájdu, čo Matka Božia
žiada: pokoj, zmierenie, aby sa všetky
srdcia zmenili.
Prečo tentokrát biskup nepoužil veto? Je
na to odpoveď?
Nuž, vážim si biskupa. Sme k sebe dobrí.
Bol som tu blízo Medžugoria sedem rokov
farárom v jednej obci a nemali sme navzájom nijaké problémy. Nazdávam sa, že preto
ma biskup potvrdil.
Ako sa pozeráte do budúcnosti? Aké
ciele ste si stanovili vo farskej práci, ale aj
v práci s pútnikmi?
Aké ciele? Tu sa už ciele stanovili, bolo ich
treba vlastne už len dosiahnuť: jednoducho
pokračovať. Konať s láskou všetko, čo je potrebné. Vlastne nič iné netreba. Tu už existuje veľký program: večerný program,
výstupy na vrchy v modlitbe, na Križevac
a na Podbrdo.
Sú tu aj modlitebné miesta, ako aj semináre a práca s pútnikmi i vo farnosti. To
všetko je už známe. Dôležité je, aby sme
v tom pokračovali a aby sme robili s láskou
a zo srdca to, čo si želá Matka Božia.
Máte nejakú pomoc pri všetkej pastoračnej práci? Zdá sa mi veľmi obsiahla.
Je známe, že františkáni, ktorí sú tu usídlení, sú tiež ochotní spolupracovať: spovedať, udeľovať sviatosti a všetko ostatné, čo
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tu k tomu patrí. V Medžugorí sa treba jednoducho pustiť do roboty. Tu sa pracuje
srdcom. Je iné pracovať tu v Medžugorí, než
na iných miestach.
Preto je tu medzi nami veľmi dobrá atmosféra, lebo tu niet času na škriepky alebo
hlúposti. Áno, to vyhlasujem kvôli prítomnosti Matky Božej! Tak to cítime.
Aký je váš osobný vzťah k Medžugoriu?
Medžugorie je mojou vnútornou vlasťou.
Aj keď som bol v Innsbrucku alebo na iných
miestach, Medžugorie bolo mojou vnútornou vlasťou. Žijem z Medžugoria, snažím sa
tam, kde som, žiť podľa posolstiev, lebo tie
posolstvá sú pre mňa cestou, ako žiť podľa
evanjelia ako ho dnes prežívať. Preto je
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Medžugorie mojím životom. Bez Medžugoria si svoj život už ani neviem predstaviť.
Páter Marinko, čo pre vás znamená
Matka Božia?
Matka Božia je pre mňa mojou duchovnou
matkou, predobrazom a učiteľkou. Je aj korektorkou môjho života. Koriguje môj život.
Keď sa na ňu pozerám, tak vidím, aký som,
ale aj aký mám byť. Ona je môj vzor, moja
učiteľka!
Čo nám môžete poradiť, keď vravíte, že
Mária je vašou matkou, a vy ste teda jej
dieťaťom? No zároveň ste aj duchovným
dieťaťom pátra Slavka. Akú radu nám môžete dať pre najbližší čas na našu cestu?

Keď žijeme podľa posolstiev, keď skúšame žiť podľa nich, tak objavíme bohatstvo, objavíme nové pokyny, jednoducho
objavíme, ako treba žiť.
Preto navrhujem, alebo prosím všetkých
ľudí, aby sa pokúsili žiť podľa tých posolstiev. Majú sa rozhodnúť pre modlitbu,
s predsavzatím: „Teraz si dožičím čas na
modlitbu, teraz sa modlím, teraz začínam!“
A potom môžeme rásť.
Najprv sa modlíme málo, potom sa rozhodneme a modlíme sa viac. Najprv je tá
modlitba možno povrchná, potom sa dokážeme modliť dlhšie a neskôr sa klaniame
Ježišovi pred Najsvätejšou sviatosťou, pred
krížom. Prostredníctvom modlitby, meditácie, nazerania a načúvania sa môžem stať
múdrejším a silnejším. Aj pôst je dôležitý,
raz, dva razy do týždňa. Máme sa modliť krížovú cestu, chodiť na svätú spoveď a za
všetko ďakovať. Dôležité je modliť sa za
lásku, za posilnenie viery.
Tým sa stávame vidiacimi a vediacimi. Dokážeme rozpoznať, čo je dobré a čo nie je
dobré. Posolstvá sú cestou, ako možno
v pokoji a láske rásť, ako žiť šťastným životom!
Zajtra je výročný deň smrti pátra Slavka.
Môžete nám krátko načrtnúť, čo pre vás
páter Slavko znamenal, alebo čo pre vás
znamená dnes?
Páter Slavko je pre mňa vzorom, ako žiť
podľa evanjelia, a že sa vôbec podľa evanjelia žiť dá. On je toho znamením. Keď sa
na neho rozpamätúvam – a pripomínam si
ho každý deň, takým či onakým spôsobom
– tak sa divím, ako mohol taký človek žiť.
Divím sa, ako je to možné. Je to však
možné, lebo som ho poznal, veľa ľudí ho
poznalo. Bol to mimoriadny človek. Vždy sa

pýtam sám seba: ako sa stal takým, akým
bol, čím bol.
Mal veľa milostí, ale aj k tomu veľmi prispel a veľa pre to urobil. Všetko, čo robil,
robil srdcom. Celkom sa odovzdal, celkom
za všetko. Všetko, čo robil, robil s celou láskou a odovzdanosťou. To je niečo, čo by
som i ja rád dosiahol v živote: všetko, čo človek robí, robiť celým srdcom! To dokázal
páter Slavko a ja by som to tiež rád dokázal!
Treba tomu rozumieť takto: Všetko so
srdcom, aby sa všetko stotožnilo s láskou?
Áno, je to totožné s láskou, ale s akou láskou? Pod láskou rozumieme všeličo. Táto
láska, ktorú mal na mysli Ježiš, je bezpodmienečná láska, slobodná od názorov ľudí,
od očakávaní ľudí.
Táto láska je jednoduchá, ako hovorí Ježiš:
Slnko svieti na dobrých i na zlých. Tak svieti,
také je. Ako ruža, ktorá rozvoniava a kvitne
nezávisle od toho, či ju vidno alebo nie.
Láska pátra Slavka bola tiež taká. Nezávisle
od toho, či ho niekto uznáva, či sa mu niekto poďakuje alebo nie. Jednoducho robil
niečo, lebo to bolo dobré, lebo to bolo
správne.
Taká bola jeho láska. To znamená: zo
srdca! Totálne, celou dušou, celým srdcom,
ako povedal Ježiš: „Boh miluje celou dušou
a celým srdcom!“ Hej, tak to robil aj páter
Slavko.
Vďaka, páter Marinko. Mohli sme sa
vaším prostredníctvom dozvedieť veľa
pekného a hlbokého!
Rozhovor s pátrom Marinkom Šakotom
viedla M. E. Langová-Pertlová
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Matka Božia si želá od nás
Rozhovor s Ivanom Dragičevičom
viedol 30. 12. 2012 v Medžugorí
Vitomir Damjanovič

Ivan, teším sa, že si prišiel z Ameriky
do Medžugoria, že sme teraz spolu
a môžeme sa pozhovárať. Môžeš nám
porozprávať, aké boli Vianoce v Amerike?
Viete, že som vždy od mája v Medžugorí
a potom sa vraciam koncom septembra
k mojej rodine do Ameriky. A každý rok
prichádzam hneď po Vianociach k mojim
rodičom do Medžugoria. Tak to bolo aj
toho roku. Prišiel som včera z Ameriky,
zostávam tu do 4. januára 2013 a potom
zasa odletím do Ameriky.
Vianoce sú pre nás kresťanov, pre nás
katolíkov, veľkým dňom. Počas týchto dní
som v kruhu svojej rodiny, s mojou ženou
a s mojimi deťmi. Myslím si, že každý by
mal tie dni stráviť so svojou rodinou, veď
Vianoce sú pre nás kresťanov, pre nás ka12 RODINA

tolíkov, najväčším rodinným sviatkom. Pripravujeme sa každý rok už dlhší čas predvianočnou modlitebnou novénou, modlíme sa pred jasličkami a chodíme každý
deň na svätú omšu. Je zvlášť krásne, keď
na Štedrý večer prichádza Matka Božia
s Ježiškom v náručí. Pre mňa a pre moju
rodinu je to veľmi veľká udalosť
a neopisuje sa mi ľahko táto udalosť
a radosť slovami. Vo svätý večer sa všetci
zhromaždíme pred jasličkami, modlíme
sa spolu s deťmi a ja očakávam príchod
Matky Božej. Keď Matka Božia príde, je
to čosi mimoriadne krásne. Uvedomujem
si, že sú okolo mňa moje deti, kým sa
zhováram s Matkou Božou. Napĺňa ma
osobitná radosť, ktorú nedokážem opísať. Všetci moji najbližší sú pri mne
a navyše ešte Matka Božia s Jezuliatkom.
Počas tohto zjavenia cítim veľmi hlboký
pokoj. Ako by som ho necítil, keď vidím
v náručí Matky Božej malého Ježiška,
ktorý je Kráľom pokoja? Tomuto malému
Ježiškovi, tomuto Kráľovi, a Matke Božej
sa chcem v tento večer klaňať.
Prečo je to pre teba mimoriadne zjavenie?
Je to preto mimoriadne zjavenie, lebo
v tento večer kľačí a modlí sa pred Matkou Božou a Jezuliatkom celá moja rodina. Osobitne dôležitý je ten okamih,
keď sa Matka Božia blíži ku mne a chce,

živé svedectvo
aby sa moje deti dotýkali Jezuliatka,
potom je to veľmi veľká radosť. Túto radosť vidím v očiach mojich detí, lebo ich
vediem za ruky k Ježišovi, aby sa ho mohli
dotknúť. Teraz sa ma môžete pýtať, či moje
deti niečo videli. Neviem, ale podľa ich výrazu viem, že dačo cítili a zažili. To je neopísateľná radosť pre mňa a moju rodinu.
To je jeden z veľkých darov pre teba
a tvoje deti. Vypytujú sa na to niekedy
tvoje deti?
Matka Božia sa mi zjavuje už 31 rokov.
Skôr než som si založil rodinu, bolo to
ináč. Odkedy som ženatý a narodili sa
nám deti, rozprávam sa so svojimi deťmi
o zjaveniach nie iba na Vianoce, ale
každý deň po zjavení. Aj samotné deti sú

zvedavé a kladú mi veľa otázok. Môžem
s istotou povedať, že deti mávajú oveľa
zrelšie otázky než dospelí. Keď vravím
zrelšie, mám na mysli hĺbku otázok detí,
ktoré nie sú ničím zaťažené. Moje deti
chodia do školy ako všetky ostatné deti
a v škole majú vyučovanie náboženstva.
Isteže dostali prvé a základné poučenie
o viere v rodine, a potom sa im dostalo
ponaučenia o viere aj v škole. Čo sa naučili v rodine, to si v škole ešte prehĺbili.
Učili sa, že Ježiš sa narodil, žil na tejto
zemi a bol ukrižovaný. Keď prídu domov,
vypytujú sa ma, ako je to možné, že
Matka Božia prichádza s Jezuliatkom
v náručí, keď vedia, že je dospelý. Snažím
sa im vysvetliť, že Bohu je všetko možné,
že aj sám Ježiš je Boh.

Ivan s rodinou na Nový rok 2009 v Medžugorí

RODINA

13

Ako si vysvetľuješ ten okamih, keď
Matka Božia prichádza s Jezuliatkom
v náručí?
Panna Mária je matka, ona porodila Ježiša, Boha ako dieťa. Dáva nám svojho
Syna, ktorý je Kráľom pokoja. Sama
o sebe povedala, keď sme sa jej vypytovali v prvých dňoch zjavení, že je Kráľovnou pokoja. Tým nezmenšila hodnotu
svojho Syna, Kráľa pokoja, ale chcela povedať, že jej Syn je nad všetkých kráľov,
nad všetkým pokojom tohto sveta. Matka
Božia dáva svojmu Synovi vždy prednosť.
Tak aj povedala: Keď musíte voliť medzi
mnou a omšou, tak sa rozhodnite vždy
pre omšu, lebo pri omši je môj Syn, ktorý
dal seba samého ako výkupné za všetky
hriechy tohto sveta.
Keď si už spomenul tento svet: pár dní
pred Vianocami sa veľa hovorilo o konci
sveta, o zániku ľudstva. Všetky noviny
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a televízie referovali, že prichádza koniec sveta. Ako sa ti to javí?
Vždy vravím, a pri tejto príležitosti by
som to chcel zdôrazniť, že sa musíme
chrániť pred pozemskými prorokmi, ktorí
predpovedajú koniec sveta, druhý Kristov
príchod, ktorí kreslia mapy a chcú upraviť
svet podľa svojich úvah. Počas týchto 30
rokov zjavení medžugorskej Matky Božej
som ešte nikdy nepočul, že by – aspoň
nie mne – bola povedala niečo o konci
sveta alebo podobných veciach, ako sme
mohli počuť v poslednom čase. Ona prichádza ako Božia Matka a chcela by celému svetu ponúknuť túto nádej – tým, že
nám dáva posolstvá. Skrze tie posolstvá
by nás chcela motivovať a posilňovať, aby
sme takto posilnení začali premieňať
svet. Chcela by mimoriadnym spôsobom
posilniť rodiny, to zdôrazňuje najviac. Bez
rodiny, ktorá je základom ľudstva, spoločnosti a cirkvi, nemá základ nového

poriadku nijakú budúcnosť. Môžeme
predstierať, že nám štát alebo vlády
môžu ponúknuť blahobyt, ale nie je to
pravda. Rodina je skutočným prameňom
všetkého, a to je jadrom všetkého na
tomto svete. Keď je zdravá rodina, tak je
všetko zdravé. Preto musíme na rodine
tvrdo pracovať a keď tak urobíme, nemusíme sa ničoho obávať. To druhé, čo
by som rád zvlášť zdôraznil, je pevná
viera a dôvera. Je teda dôležité veriť
v Boha a žiť podľa jeho prikázaní. Keď
toto prijmeme, tak sa nemusíme ničoho
báť.

Ivan, zajtra sa začína nový rok. Čo by si
nám chcel odporúčať do nového roka?

V týchto dňoch si mal zjavenia. Mohol
by si nám povedať, aká bola Matka
Božia?

Satan pôsobí cez veľmi malé veci, pri
ktorých spočiatku ani nedokážeme rozpoznať, že je to jeho dielo. Potom pôsobí postupne viac a viac. Satan rozdvojuje
človeka a nahlodáva ho. Až keď prichádzame do druhého alebo tretieho štádia,
pochopíme, že sme skutočne padli a že
potrebujeme uzdravenie. To je ako pri rakovine, ktorá je ťažkou chorobou dnešnej
doby. Vieme, že rakovina pomaly narastá
a že potom stále viac rozožiera telo. Existuje prvá, druhá, tretia a štvrtá fáza, až
kým rakovina neprejde do metastáz, kde
už potom niet záchrany. Dnešný človek
a dnešné ľudstvo sú práve v tomto metastázovaní a to je ten problém. Preto musíme hriech odhaliť v jeho počiatkoch.
Musíme vidieť, že sme duchovne podľahli
a že súrne potrebujeme nejaký liek. Čo
nám tu môže pomôcť? Predovšetkým je
to rodinná modlitba, osobná modlitba,
prežívanie posolstiev Matky Božej a život
podľa Božích prikázaní. Je mi ľúto tých,
ktorí sa toho nepridŕžajú. No je to jediná
cesta, ako sa dnes môžeme uzdraviť
z najťažšej choroby.

Matka Božia bola veľmi radostná
a šťastná, no súčasne nás už včera vyzvala k osobitnej zodpovednosti. To je
veľmi dôležité. Často nechápeme jej príchod a nesprávame sa zodpovedne. Musíme teda jej posolstvo prijať, aby sme
mohli premeniť sami seba, svoje srdce
a svoju rodinu, a tak sa staneme znamením pre druhých. A to od nás Matka osobitným spôsobom očakáva. Chcela by,
aby sme boli živým znamením jej prítomnosti na zemi a aby sme nezabúdali, že
nie sme pozvaní na tento svet, ale na iný
svet, s iným poriadkom, ktorý je pre nás
pripravený. O tom by sme teraz mohli
dlho hovoriť, no musíme si uvedomiť, že
nežijeme pre tento svet, ale ním len prechádzame, že sa musíme pripravovať na
život s Bohom. Táto príprava na nový život
sa začína naším narodením a musí trvať
až po koniec nášho života. Preto je tu
Matka Božia, ktorá nás chce viesť po tejto
ceste.

Nový rok je novou výzvou, je toho toľko
pred nami. Dnes je vo svete veľa zla
a satan je v súčasnosti taký prítomný
okolo nás, že si naozaj musíme dávať
pozor. Satan je taký silný, že poničí všetko
v nás a okolo nás. Povedal by som, že je
veľmi nutné robiť to, k čomu nás Matka
Božia osobitne pozýva: evanjelizovať rodinu, evanjelizovať Cirkev. A z toho potom
vyklíči veľmi veľa ovocia.
Keď už spomínaš satana, ako ho zažívaš a ako on pôsobí?
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„Ja som váš pokoj,
žite moje prikázania!“
MYŠLIENKY
k posolstvu
z 25. decembra 2012

Matka Božia prišla s malým Ježišom
v náručí a nedala posolstvo. Avšak Dieťa
Ježiš prehovoril a povedal: „Ja som váš
pokoj, žite moje prikázania.“ Matka
Božia a Ježiško nás spoločne požehnali
znakom kríža.
Po prvý raz, odkedy sa Matka Božia zjavuje v Medžugorí (24. resp. 25. júna
1981), prehovoril sám Ježiš. Doteraz to
bola vždy Matka Božia – pravda v mene
Božom, – ktorá k nám hovorila. Ale Ježiš
sa s nami dokáže kontaktovať v každom
veku svojho života od svojho narodenia.
U Boha nejestvuje čas, ani pre zmŕtvychvstalého Ježiša nie. On sa nám môže
zjavovať v každom veku, ba môže s nami
aj hovoriť, ako nám to ukazuje dnešné posolstvo.
Tak vieme o mnohých Ježišových stretnutiach, aj ako dieťa so svätou Faustínou
z Krakova (+ 1938), veľkou poľskou mystičkou. Raz zaznamenáva vo svojom den16 POKOJ

níku: „Moja duša sa naplnila radosťou
a zrazu som uvidela Jezuliatko; jeho majestát bol taký prenikavý, že som povedala:
,Ježiško, ty si taký malý, a predsa viem, že
si mojím Stvoriteľom a Pánom.‘ A Ježiš mi
odpovedal: ,Áno, to som a ako dieťa ti
robím spoločnosť, aby som ťa naučil pokore a jednoduchosti.‘“ Ježiš je teda aj ako
dieťa Kráľom sveta a Kráľom pokoja.
Preto nám dnes povedal: „Ja som váš
pokoj!“
Martin Buber raz povedal: „Každý skutočný život je stretnutie.“ O čo viac to platí
aj pre náš vzťah k Bohu! Niet života z viery

bez stretnutia s Bohom, nech by už to
stretnutie akokoľvek vyzeralo. Veď u Boha
nie je čas. Boha môžeme stretnúť
v najrozličnejších formách modlitby, od
ústnej modlitby až po najhlbšie mlčanie
pred Bohom a v Bohu. Môžeme sa s ním
stretnúť ako s naším Otcom. Stretávame
Ježiša, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Stretávame Boha ako Ducha Svätého.
Aj Ježiša môžeme teraz stretnúť
v rozličnom vekovom období: Ako dieťa
v Betleheme. Ako mladého Ježiša, ktorý
po jednej púti po veľkonočnej slávnosti
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zostal v jeruzalemskom chráme. Ako vyučujúceho Ježiša, ktorý sa obracia na Nikodéma plný lásky. Ako smútiaceho, ktorý
oplakáva svojho priateľa Lazára. Ako
nášho Spasiteľa, ktorý sa pre nás na Olivovom vrchu potí krvou. Ako nekonečne milujúceho, ktorý berie za nás na seba kríž a
odovzdáva svoj život. Záleží to na našich
životných podmienkach, situáciách, na
našom veku. A môžeme stretnúť Ježiša
ako zmŕtvychvstalého, ktorý aj za nás premohol smrť.
Dnes sa však chceme stretnúť s Ježišom
ako s malým dieťaťom, ktoré sa na nás
usmieva a ako také s nami hovorí. Poďme
k jasličkám! Pozrime si malého Ježiška,
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začnime sa s ním zhovárať, načúvajme
jeho slovu v našom vnútri! Uvedomme si,
ako sa na nás usmieva! Keďže Ježiš je aj
Boží Syn, má to večnú hodnotu.
Svätý Otec v príhovore pred svojím požehnaním Urbi et orbi povedal 25. decembra 2012: „Nekonečný sa stal
dieťaťom, vstúpil do ľudstva. A predsa
práve tento Boh nemôže vstúpiť do môjho
srdca, ak mu neotvorím dvere. Porta ﬁdei!
Dvere viery!“ Svätý Otec vyjadruje toho
roku svoje vianočné želania slovami z 85.
žalmu, verš 11 – 12 takto: „Milosrdenstvo
a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne

z neba.“ Svätý Otec ďalej hovorí: „V Ježišovi, ktorý sa narodil v Betleheme z Márie
Panny, sa skutočne stretli milosrdenstvo
a vernosť, pobozkala sa spravodlivosť
s pokojom! Vernosť vyrástla zo zeme
a spravodlivosť zhliadla z neba.“ A sv. Augustín (Sermones 185, 1) sa pýta: „Čo je
pravda? Syn Boží. Čo je zem? Telo. Spýtaj
sa sám seba, z čoho sa narodil Kristus,
a uvidíš, prečo vyrástla vernosť zo zeme...
Pravda sa narodila z Panny Márie.
Pravda, ktorá nesie celú zem, vyrástla zo
zeme, aby ju niesla ruka jednej ženy...
Pravda, ktorú nestačí ani nebo pochopiť,
vyrástla zo zeme, aby bola položená do
jasieľ. Na čí osoh sa veľký Boh tak ponížil? Iste nie na svoj
vlastný, ale na náš
osoh, ak veríme.“
Nekonečný sa stal
dieťaťom, vstúpil do
ľudstva. Aby mohol
Boh vstúpiť do nášho srdca, musíme
mu otvoriť dvere, musíme veriť.
„Vyrástla vernosť!
Boh sa narodil. Áno,
jestvuje dobrá zem,
slobodná od sebectva. Jestvuje na
svete zem, ktorú Boh
pripravil na svoj príchod, aby sa ubytoval v našom strede.“
Obydlie pre jeho
prítomnosť vo svete:
betlehemské jasle!
Dovoľme malému
Ježiškovi, ktorý je aj
nekonečný Boh, aby
do nás vstúpil dve-

rami našej viery. Pravda, ktorou je Boh,
vedie k viere, ktorú možno uskutočňovať
cez Božie prikázania. Kto žije a uskutočňuje Božie prikázania, a aj „malého Ježiška“, prekročí bránu k životu, k večnému
životu, pretože Boh ho nekonečne miluje.
Preto nám hovorí Ježiš: „Žite moje prikázania!“
Jedného dňa počula sestra Faustína vo
svojej duši Ježišov hlas: „Vhĺb sa do tajomstva vtelenia!“ A Faustína ďalej poznamenáva: „A zrazu som videla pred sebou
Jezuliatko žiariace krásou. Povedalo mi,
ako sa Boh teší jednoduchosti duše: ,Hoci
moja veľkosť presahuje každé chápanie,
dávam sa porozumieť tým, čo sú malí. Vyžadujem od teba ducha dieťaťa.‘ Potom
som videla Matku Božiu s Jezuliatkom
a so svätým Jozefom, ktorý stál za nimi.
Najsvätejšia Matka mi povedala: ,Vezmi si
môj najvzácnejší poklad!‘
A podala mi Ježiška. Keď som si vzala Ježiška do náručia, zmizla Matka Božia
i svätý Jozef a ja som zostala s Jezuliatkom sama. Ježiško vystrel svoje rúčky ku
mne a usmievavo sa na mňa pozeral.
Duch sa mi naplnil neporovnateľnou radosťou. Potom Ježiš zmizol...“
„Po svätom prijímaní som počula tieto
slová vo svojej duši: ,Som teraz v tvojom
srdci, ja, ktorého si držala v náručí.‘“ Keď
máme Ježiša vo svojom srdci, môžeme byť
nositeľmi pokoja v tomto svete.
Prijímajme Ježiša s veľkou radosťou, aby
sa stal v našom srdci naším pokojom! Prinášajme svetu pokoj: pokoj vlastného
srdca, pokoj medzi sebou navzájom
a pokoj s Bohom! Akým krásnym a bohatým sa tým môže stať náš život! Veď
Ježiš je náš pokoj.

Dr. Johannes Gamperl
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Ježiš je Boh a chce, aby
Rozhovor s Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou
viedli 13. 12. 2012 Vitomir Damjanovič
a Sabrina Čovičová-Radojičičová

Je to už viac než 31 rokov, čo sa Matka Božia zjavuje v Medžugorí a počas
zjavení poskytuje posolstvá. Od 1. 3.
1984 si Matka Božia vyvolila Mariju
Pavlovičovú a odovzdala jej posolstvá
pre farnosť i celý svet. Spočiatku boli
tieto posolstvá každý štvrtok, teda od
1. 3. 1984 až do 8. 1. 1987. Od 25. 3.
1987 začala Matka Božia dávať posolstvá každý mesiac, a to až podnes. Na Vianoce 25. decembra 2012 prišla Matka Božia s malým Ježiškom v náručí, tak ako
každé Vianoce, a nepovedala nič, ani nijaké posolstvo. Vizionárka Marija opísala
stretnutie s Matkou Božou 25. decembra takto: Matka Božia prišla s malým Ježiškom v náručí a nepriniesla nijaké posolstvo, ale malý Ježiško začal hovoriť
a povedal: „Ja som váš pokoj, žite moje prikázania!“ Znakom kríža nás spolu požehnali – Matka Božia i malý Ježiško.“
Na Silvestra 31. decembra 2012 sme mali príležitosť trocha dlhšie sa porozprávať s vizionárkou Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou. Hovorila, ako prežívala
toto stretnutie s Matkou Božou a s Ježišom.
Marija, sme ešte stále vo vianočnej atmosfére a nálade. Môžeš nám povedať,
ako si prežívala Vianoce v Medžugorí so
svojou rodinou?
Tak ako každý rok pripravovali sme sa novénou na príchod malého Ježiška do našich sŕdc. To zahŕňa každodennú omšu,
modlitbu, pôst, dobré skutky a mnohé iné
veci. Počas týchto dní človek skutočne cíti
mimoriadnu radosť, pokoj a pohodu. Všetko je akési iné ako po ostatné dni roka.
Tento raz boli Vianoce celkom iné. Môžeš nám opísať tvoje stretnutie s Matkou
Božou?
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Na vianočné zjavenie sme sa pripravovali ako každý rok a očakávali sme, že Matka Božia príde. Pri zjavení bolo prítomných
veľa pútnikov, aj tých, ktorí prekladali posolstvo do rozličných jazykov. Všetci sme
sa spoločne modlili a spievali. V istom okamihu prišla Matka Božia s Ježiškom
v obvyklom čase 20 minút pred 18. hodinou a všetko bolo tak, ako to vždy na Vianoce bývalo. Matka Božia bola veľmi
krásne oblečená a držala malého Ježiška
v náručí. Bol prikrytý závojom. Začala
som sa modliť za pokoj vo svete, za všetkých ľudí, ktorí boli po všetky tie roky
v Medžugorí, za všetkých chorých a za tých,

sme žili jeho prikázania
ktorí majú rôzne ťažkosti, atď. ... V istom
okamihu Matka Božia celkom stíchla
a malý Ježiško sa vzpriamil. Po prvý raz
som mohla vidieť Ježiša, ako vyzerá ako
bábätko. Vravím po prvý raz, lebo inak ležal vždy v náručí Matky Božej a bol prikrytý jej závojom.
Bolo to teda po prvý raz, že si videla malého Ježiška v celej jeho veľkosti. Ako si
sa vtedy cítila?
Keď sa Ježiš vzpriamil, nezačal hneď hovoriť. Ja som to ani vôbec neočakávala, že
dačo povie, lebo to sa dosiaľ nikdy nestalo. Ale začal hovoriť. Kým hovoril, zdalo sa
mi všetko prekvapujúce. Bol veľmi krásny,

kým som ho pozorovala ako bábätko.
Veľmi ťažko mi padne opísať tento okamih.
Čo boli jeho prvé slová?
Jeho prvé slová boli: „Ja som váš pokoj.“
Potom po krátkej prestávke povedal: „Žite
moje prikázania.“ Potom nás požehnala
Matka Božia i malý Ježiško znakom kríža
a zmizli. Tak sa skončilo toto prvé stretnutie.
Čo urobila Matka Božia, keď sa Ježiško vzpriamil?
Držala ho v náručí a striedavo sa pozerala na nás a na Ježiša.
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Ako vyzerala Matka Božia? Bola veselá alebo smutná?

Ako si sa po tom zjavení cítila?

Kým Ježiš hovoril, bola Matka Božia veľmi povznesená. Ježiš nebol príliš vážny, no
nemôžem ani povedať, že by bol veselý.
V jeho výraze som videla presne to, aký je,
keď vraví: „Som Kráľ, Kráľ pokoja.“

Zjavenie bolo v kaplnke a bolo tam prítomných veľa ľudí. Mnohí z nich mi po zjavení povedali, že som bola pri zjavení veľmi
vážna a vzrušená. Keď sa zjavenie skončilo, začala som plakať, nemohla som inak
ako plakať po tom všetkom, čo sa stalo.

Mal Ježiš detský hlas alebo hlas dospelého, keď hovoril?

Marija, ako to vnímaš, že Ježiš po prvý
raz prehovoril?

Ježiš mal detský hlas, ale vážny. Pre mňa
to bolo veľmi zaujímavé, že môže bábätko tak vážne rozprávať. Každé jeho
slovo sa ma veľmi dotýkalo, takže môžem iba povedať: Videla som dieťa, ale zároveň aj Boha. Cítila som v ňom kráľovský
postoj, keď vravel: „Ja som váš Kráľ pokoja.“

Osobne si myslím, že je to nový moment
pre Medžugorie a medžugorské posolstvá.
Nemusíme byť zvlášť ustarostení, veď Ježiš je skutočne náš pokoj, tak ako to aj
v tom posolstve povedal. On je Boh a chcel
by, aby sme žili jeho prikázania. A to znamená, že môžeme dosiahnuť pokoj, keď
žijeme podľa jeho prikázaní. Boh nám teda
poskytuje pokoj a dáva nám šancu a možnosť, aby sme sa naozaj preňho otvorili.
Je to nové pozvanie
a Boh pôsobí po novom, lebo Matka Božia prišla toho roku
s Ježišom, ktorý po
31 rokoch zjavení Matky Božej po prvý raz
sám prehovoril.
Vyskytla sa niekedy
predtým podobná
skúsenosť medzi vami vizionármi a Ježišom?
Rozpamätúvam sa
na to, že na nás malý
Ježiško počas zjavenia zažmurkal. Bolo
to takto: Počas zjavenia sa Ježiš celý čas
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na nás pozeral a zavše sa schoval za prikrývku Matky Božej. Bolo to tak po tri razy.
Schoval sa a zrazu sa na nás pozrel
a zažmurkal na nás. To bolo pre nás všetkých veľmi pekným gestom malého Ježiška. V prvých dňoch zjavení – dobre sa na
to pamätám, – keď nás odviezli do nemocnice v Mostare, aby zistili, či sme chorí, videli sme na tejto ceste po Mostar Ježiša
v mukách, s tŕňovou korunou na hlave
plnej krvi. Vtedy sme povedali Matke Božej, že to, čo tu musíme znášať, nedokážeme vydržať, a Matka Božia
nám odpovedala: „Predložte všetko svoje utrpenie môjmu Synovi.“

Marija, spomínala si, že Ježiš prehovoril po 31 rokoch medžugorských zjavení.
Môžeme to porovnávať so Svätým písmom, kde stojí, že Ježiš v 31. roku života začal verejne pôsobiť a že bol potom
ako 33-ročný ukrižovaný. Je v tom nejaká symbolika?
Neviem, častejšie som na to myslela, ako
aj vy. Ale z mojej strany je priskoro na to,
aby som niečo povedala. Páter Livio
z Radia Maria vraví napríklad na základe

Od zjavenia na Vianoce podnes
prešlo už šesť dní. Odvtedy si
mala každý deň zjavenia. Ako sa
Matka Božia správala pri zjaveniach po Vianociach?
Od toho dňa až dodnes som
mala päť zjavení. Ani pri jedinom
zjavení už Matka Božia neprišla
s Ježišom. Zjavenia sú teda denne
ako doposiaľ.
Viem, že počas zjavenia máte
možnosť opýtať sa na niečo Matky Božej. Spýtala si sa jej na niečo alebo ti sama od seba povedala niečo o vianočnom zjavení?
Nie, ja osobne som sa Matky
Božej na nič takého nepýtala, hoci
mi mnohí vraveli, že sa jej mám
bližšie pýtať na niečo o zjaveniach.
Ale osobne som necítila potrebu
nejakého vysvetlenia Matky Božej. Matka Božia sa potom
v nasledujúcich dňoch zjavovala
ako predtým.
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tohto posolstva, že tento zážitok ohlasuje
nové štádium, nový okamih. Myslí si, že tu
bude nejaký obrat, pokiaľ ide o Medžugorie. Čo bude v skutočnosti a ako sa to bude
naďalej vyvíjať, to by som nerád vopred komentovala, ale prenechávam to Bohu
a Matke Božej.
Dostala si devätoro tajomstiev. Myslela si po tomto zjavení na to, že by sa ti
Matka Božia mohla prestať denne zjavovať?
Neviem, čo by sa po tom všetkom mohlo
stať. Vieme, že Matka Božia povedala vizionárovi Jakovovi 11. septembra 1998: „Zajtra budeš mať svoje posledné každodenné
zjavenie.“ A potom mu naozaj 12. septembra 1998 dala posledné tajomstvo a prestala
sa mu každodenne zjavovať. Odvtedy máva
Jakov zjavenie iba raz do roka, a to na Vianoce. Tak tomu bolo aj toho roku. O 14. hodine mu Matka Božia dala jedno posolstvo.
Takisto by to bola mohla povedať aj mne, že
je to moje posledné každodenné zjavenie.
Preto si myslím, že to zatiaľ tak nie je. Všetko závisí od Boha a Matky Božej. Oni majú
svoj plán a sú tu tak dlho, ako si to želajú.

Dnes je posledný deň starého roka
a zajtra sa už začína nový rok. Nový začiatok, nová šanca pre každého človeka
začať odznovu.
Nový rok je dozaista novou šancou pre
nás všetkých, aby sme začali nový život,
s novým oduševnením. To všetko môžeme,
ak pochopíme a prijmeme, akú milosť nám
Boh deň čo deň dáva. Osobne si myslím,
že si to mnohí neuvedomujú ani po 31 rokoch zjavení. Ani farníci, ani pútnici si neuvedomujú, čo sa tu deje, lebo keby sme
si boli vedomí týchto milostí, ktoré v tomto
čase dostávame, myslím, že by potom bolo
všetko okolo nás inakšie. Cítim, že nás to
pomaly všetkých unavuje. Stále menej sa
hovorí o Bohu, o Matke Božej a o posolstvách a stále viac o maličkostiach,
o pozemských záujmoch alebo nedôležitých veciach. Mnohí ľudia prichádzajú do
Medžugoria a chceli by byť duchovne
i telesne uzdravení. Vďaka Bohu a Matke
Božej, že to podaktorí aj zažijú. No čo je Božia vôľa? Boh by chcel, aby sme všetci jedného dňa žili v jeho večnosti, ktorú pre nás

pripravil. Preto musíme prijať jeho pozvanie skrze Máriu, ktorú nám po všetky tieto roky posiela. Musíme ho postaviť na
prvé miesto, ponad všetky pozemské
veci. Veď čože máme z celého tohto sveta, ak stratíme Boha a večnosť?
Ty si počas zjavenia každý deň spojená
s nebom. Koľko ľudí by po tom túžilo, byť
čo len minútu v nebi. Aký je to pocit byť
v nebi?
My vizionári by sme boli veľmi šťastní,
keby mnoho ľudí mohlo získať túto skúsenosť. Lebo viem, že keby mohli byť v nebi
čo len minútu, boli by celkom inakší.
Mnohé veci, ktoré teraz robia, by nerobili
– totiž, že sa viažu celkom na tento pozemský život a myslia si, že je to jediný život.
Ale Matka Božia a Boh si nás vybrali
a darovali nám milosť, že vidíme nebo
a môžeme v ňom byť. Nie je to ľahké byť
každý deň v nebi a vždy sa vracať na túto
zem a pokračovať v normálnom živote.

Vďaka buď Matke Božej, že nám dáva silu,
aby sme dokázali žiť medzi týmito dvoma
svetmi.
Marija, ty by si chcela, aby čo najviac
ľudí žilo podľa posolstiev a všetkého
toho, k čomu nás Matka Božia pozýva. Ak
sme tomu dobre porozumeli, zriadila si
tu Centrum pre modlitbu. Môžeš nám vysvetliť, ako toto centrum funguje?
Dúfam, že tu môžem začať so skutočnou
prácou na spiritualite pútnikov. To je myšlienka, ktorú som mala už celé roky odvtedy, čo páter Slavko otvoril Dom modlitby a ticha. Dobre sa ešte pamätám na tie
časy s pátrom Slavkom, keď sme tam začínali s exercíciami. Na konci týchto duchovných cvičení sme sa viackrát stretli tu
u mňa, hovorili a diskutovali sme o tom. Povedali sme: Príde ten okamih, keď budú
ľudia jednoducho prichádzať do Medžugo-

ria a hľadať viac duchovných hodnôt. To je
isté. Budeme im ponúkať stále viac duchovných obsahov. Čo dávame pútnikom
dnes? Ponúkame im posteľ, dávame im
jesť a darujeme im úsmev. To všetko
majú aj na iných miestach ba aj viac. Musíme pútnikom dávať Boha a Matku Božiu.
Ak nebudeme podľa toho žiť, kto to urobí?
Kto im to dá? Medžugorie preto nemá nijakú budúcnosť, ak neprijmeme Matku Božiu a jej posolstvá. To všetko okolo nás zanikne a ľudia už nebudú prichádzať, lebo
nenájdu to, čo hľadajú.
Ty si teda chcela vytvoriť konkrétne
miesto, kde môžeš toto ponúknuť? Vidí-
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me, že sa usiluješ dať to pútnikom. Ale
ako to môžu uskutočňovať ľudia, ktorí nie
sú nijakými vizionármi?
Mojím cieľom nie je byť tu a všetko
osobne viesť. Snažím sa založiť organizáciu, ktorá sa o to všetko postará. Napríklad: Po minulé roky prichádzali ku mne
mnohí dobrovoľníci a predovšetkým s tými
by som chcela začať, aby žili podľa posolstiev a prinášali ich aj ostatným, aby boli
stále viac presvedčení o milostiach, ktoré
sa v Medžugorí odohrávajú. Pri mne
v tomto centre pokoja a modlitby je viacero osôb, ktoré denne pracujú: kuchár, dodávatelia, recepční... a ja sa spolu s nimi
modlím. Nielenže robia svoju prácu, chápu

svoju prácu ako povolanie. Včera bola nedeľa a zorganizovali sme to tak, aby všetci,
čo v dome pracujú, mohli ísť do kostola.
To je začiatok toho, o čom som sa často zhovárala už s pátrom Slavkom. Bolo pre
mňa ľahšie začať s tým tu v Medžugorí,
lebo tu mám na to svoj dôvod. Našla som
banku, ktorá akceptovala moju myšlienku
a pekne postupne sme to zrealizovali. Zriadili sme jeden objekt a dnes môžeme povedať: existuje Centrum pre pôst
a modlitbu, kde sa žije podľa posolstiev
Matky Božej.
Vieš si predstaviť, že sa tvoje centrum
stane iniciatívou, ktorá prebudí aj v iných

ľuďoch želanie, aby svoj život väčšmi
usmerňovali podľa posolstiev Matky Božej a nielen na ubytovanie ľudí ako
v turistických oblastiach?
Isteže, je to môj cieľ. S Božou pomocou
by som chcela, aby to bol impulz aj
pre ostatných, ktorí žijú tu v Medžugorí
a zriaďujú penzióny či hotely: aby nestavali hotel, ale dom pre duchovné cvičenia.
Mám dobrých priateľov v Škótsku, ešte
z prvých dní zjavení, ktorí už dávnejšie premenili svoj hotel na exercičný dom, keď sa
vrátili z Medžugoria. Dnes jedno z ich detí,
Magnus Mac Fariane-Barrow, vedie veľký
projekt pre hladujúce deti v Afrike, ktorý sa
volá „Mary’s Meals“. Dúfam, že aj
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v Medžugorí nastane chvíľa, keď budeme
práve tak upratovať, variť, postielať, ale
v inom duchu. Nie v týchto pozemských záujmoch, ale tak, že prijmeme toto miesto
milosti a pochopíme ho. Je tu už veľa rodín, ktoré tak žijú. Sú rodiny, ktoré nepozerajú na hodnotu peňazí. A vďaka Bohu,
sú aj takéto nádherné duše, ktoré
v Medžugorí hlbokým, jednoduchým spôsobom žijú svoje povolanie v službe Matke Božej.

pred centrom modlitby a rozpráva o tomto
mieste tým, ktorí o ňom nič nevedia. Všetci, čo sú tu, majú taký každodenný plán,
aby mohli ísť do kostola, na poklonu, na
Vrch zjavenia, na Križevac a aby mali aj
osobný čas na modlitbu a pokoj.

Je veľa ľudí, ktorí radi prichádzajú do
Medžugoria a chceli by tu stráviť niekoľko týždňov, aby žili podľa spirituality Matky Božej. Budeš vedieť zabezpečiť podmienky pre týchto ľudí, ktorí by možno
chceli prísť na celý mesiac?

Môžeš nám povedať, aká je v tom všetkom tvoja úloha?
Predovšetkým by som chcela byť pre všetkých, ktorí sú tu a modlia sa, osobne podnetom na ceste modlitby a pochopenia posolstiev Matky Božej. Pred niekoľkými
dňami tu boli rehoľné sestričky, ktoré
mali duchovné cvičenia. Išla som spolu
s nimi na Vrch zjavenia a na Križevac. Potom sme prišli do kaplnky a modlili sme sa
nejaký čas pred krížom.

Áno, už to robíme. Máme tu mladých dobrovoľníkov. Jeden z nich pripravuje napríklad kaplnku. Pred zjavením všetko pripraví, vystaví sochu Matky Božej, kvety – je za
to zodpovedný. Iný poskytuje svedectvo

Vďaka, Mária, za tento podrobný rozhovor. Dúfam, že si budeš môcť splniť svoje dávne želanie. Nech ti pritom pomáha
Boh a Matka Božia.

28 POKOJ

Ročné zjavenie
Jakovovi Čolovi
25. 12. 2012 v Medžugorí
Jakov Čolo sa narodil 6. marca 1971. Pri
prvom zjavení mal iba desať rokov a bol najmladší z vizionárov. Jeho mamička Jaka zomrela v roku 1983 a jeho otec Ante, ktorý
pracoval v Sarajeve, zomrel v roku 1986. Po
smrti oboch rodičov ho s láskou prijali
do rodiny jeho strýka. Vyštudoval technické
učilište, ktoré ukončil s vyznamenaním. Jakov sa 11. apríla 1993 oženil v Medžugorí
s Taliankou Annalisou Barozziovou. Manželia bývajú vo farnosti Medžugorie v časti
Bijakoviči. Majú tri deti: Arijanu Mariju narodenú 6. januára 1995, Davida
Emanueleho narodeného 5. septembra 1997 a Miriam narodenú 8. júla 1999.
Pri poslednom každodennom zjavení 12. septembra 1998 povedala Matka Božia
Jakovovi, že sa mu bude zjavovať raz ročne, a to vždy 25. decembra na Vianoce. Tak
tomu bolo aj tento rok. Matka Božia prišla s malým Ježiškom v náručí. Zjavenie sa
začalo o 14.15 h a trvalo 10 minút. Potom Jakov oznámil toto posolstvo:
„Drahé deti! Darujte mi svoj život a celkom sa mi odovzdajte, aby som vám
mohla pomôcť pochopiť moju materinskú lásku a lásku môjho Syna k vám. Deti
moje, nesmierne vás milujem a dnes osobitným spôsobom v deň narodenia
môjho Syna chcem každého z vás prijať do svojho srdca a vaše životy darovať
svojmu Synovi. Deti moje, Ježiš vás miluje a dá vám milosť, aby ste žili v jeho
milosrdenstve, ale mnoho vašich sŕdc opanoval hriech a žijete v temnote. Preto,
deti moje, nečakajte, povedzte nie hriechu a svoje srdcia odovzdajte môjmu Synovi, lebo iba tak môžete zažiť Božie milosrdenstvo a s Ježišom vo vašich srdciach
sa vydať na cestu spásy.“

Knižka: Modlitba ruženca
Pre našich čitateľov je už k dispozícii plnofarebná knižka
v praktickom formáte modlitebnej knižky s úvodnými meditáciami k jednotlivým tajomstvám od P. Slavka Barbariča,
P. Joza Zovka a ďalších autorov. Ku každému tajomstvu sú
farebné obrázky z Medžugoria s výjavmi jednotlivých tajomstiev.
Výrobné náklady na túto knižku sú 3,9 EUR.

POSOLSTVO
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S VIZIONÁRKOU V ICKOU
DO S VÄTEJ ZEME
V tomto roku sa bude konať veľké modlitbové stretnutie
vo Svätej zemi pod mottom „Maranatha“, „Príď, Pane
Ježišu“. Táto iniciatíva vychádza zo spoločnej iniciatívy belgického arcibiskupa Andreho Josepha Léonarda a Sabriny
Čovičovej-Radojičičovej. Je to želanie, aby sa všetci kresťania aj veriaci iných náboženstiev stretli vo Svätej zemi
a spoločne sa pomodlili, a to za spásu celého ľudstva. Pri
tejto príležitosti sa k modlitbe za spásu ľudstva pripojí aj
medžugorská vizionárka Vicka Ivankovičová-Mijatovičová,
ktorá sa tomu veľmi teší, že ju pozval osobne arcibiskup
Léonard. V nasledujúcom rozhovore sa dozviete viac
o tomto stretnutí vo Svätej zemi.
Rozhovor s Vickou viedli v Medžugorí 31. 12. 2012
Vitomir Damjanovič a Sabrina Čovičová-Radojičová

www.maranatha.conversion.com
Vicka, sme v sirotinci sestry Josipy a je
tu veľa pútnikov. Toto sú dni vianočnej
radosti. Iste si strávila Vianoce v kruhu
svojej rodiny. Môžeš nám opísať, aké
bolo tvoje stretnutie s Matkou Božou na
Vianoce?
Na Vianoce prichádza Matka Božia vždy
s malým Ježiškom v náručí. Je vždy
slávnostne oblečená, veselá a radostná.
Samotným týmto vzhľadom prináša nám
svoju radosť a radosť nebies v tento deň.
S Ježišom v náručí by nám chcela povedať, že sa jej Syn má narodiť v našich
srdciach, lebo iba tak zažijeme pravú
vianočnú radosť a šťastie. Naše srdce
musí byť pre Ježiša betlehemskou maštaľou. Ak sa tak stane, tak je to najväčšie
vianočné posolstvo.
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Na druhej strane my ľudia veľmi málo
dbáme na vianočné posolstvo a zameriavame sa len na vonkajšie skutočnosti.
Namiesto vianočného slávenia dbáme
o sviečky, ozdoby na vianočný stromček
a darčeky. Nechcem povedať, že to
nemáme robiť. Avšak prvotný zmysel
Vianoc je v tom, aby sme Ježišovi skutočne dovolili, nech sa narodí v našich
srdciach. Kto Ježišovi dovolí, aby sa narodil v jeho vlastnom srdci, ten sa istotne
stane iným človekom, lebo môže obdarovať blížneho alebo rodinu najkrajším
darčekom. Matka Božia vraví, že lásku
nemožno ničím kúpiť, možno ju len zažiť.
Preto prišiel Ježiš, aby nás povzniesol
k pokoju a láske, lebo to potrebujeme
najviac.

Zajtra je nový rok. Čo by si nám zapriala do nového roku?
Želám vám všetkým veselý a požehnaný
nový rok! Nech Matka Božia, Kráľovná
pokoja, prinesie do všetkých našich sŕdc
plnosť radosti z novonarodeného Ježiša
a z nového roka! Budem sa za vás modliť,
všetkých vás jej odporúčať, najmä
chorých, aby im dala silu, nech dokážu
srdcom a s láskou znášať dar kríža. Veď
Matka Božia raz povedala: „Neviete si
predstaviť, aký veľký význam má utrpenie
v Božích očiach.“ Je to na nás, ako utrpenie prijímame a prežívame.
S nadšením si pristúpila na návrh hnutia MARANATHA, ktoré podporil bruselský arcibiskup Andre Joseph Léonard.
Môžeš nám povedať, prečo je dôležité,
aby sa pripojil veľký počet pútnikov
z celého sveta?
Som naozaj veľmi šťastná a ďakujem
arcibiskupovi za túto ponuku. Prečo je to
pekné? Lebo toto hnutie je pre ľudstvo

veľmi dôležité. Je dôležité, lebo v Bruseli
sa vždy rozhoduje o mnohých veciach (čo
sa týka politiky, atď.) Na tomto mieste
mám na mysli modlitbové stretnutie,
ktoré môže pomôcť všetkým veriacim.
Všetkým, čo majú zodpovedné postavenie, a navyše môžu pomôcť našej Cirkvi.
Pôjdem na toto stretnutie vo Svätej zemi
kvôli ľuďom dobrej vôle, aby si mohli vypočuť posolstvá Matky Božej.
Prečo pokladáš za dôležité, aby si koncom augusta 2013 prišla do Svätej
zeme s pútnikmi z celého sveta, s ľuďmi
dobrej vôle? Teda aj s tými, čo nie sú
kresťania, s moslimami, židmi, ktorí sa
pripoja?
Je veľmi pekné prinášať lásku všetkým.
Matka Božia raz povedala, že to ľudia
spôsobili rozštiepenia v náboženstvách
(moslimovia, pravoslávni, katolíci, atď.),
a nie Boh. Boh je jeden. Všetci sa modlíme k tomu istému Bohu. Avšak je
dôležité, ako prežívame svoju vieru. Bude
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veľmi krásne, keď – zjednotení so všetkými náboženstvami, národmi a celým
ľudstvom – vo Svätej zemi prinesieme posolstvá Matky Božej a povieme všetkým,
ako veľmi Matka Božia miluje celý svet.
Ty vídaš Matku Božiu každý deň už
vyše tridsaťjeden rokov. Budeš spolu
s mnohými pútnikmi na posvätných
miestach, s kresťanmi vo Svätej zemi,
s moslimami a židmi, ktorí sa pripoja.
Aký význam bude mať to, že zažiješ zjavenie na týchto miestach?
Je to veľmi dôležité. V tom okamihu by
chcela Matka Božia povedať, že nás
všetkých rovnako miluje. Pre Matku Božiu
nejestvujú nijaké rozdiely; tento okamih
osvedčí pravú lásku Matky, ktorá nás
všetkých miluje.
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Modlitba za spásu ľudstva, modlitba
a pôst vo Svätej zemi. Čo ťa inšpiruje?
Matka Božia nám raz povedala, že modlitbou a pôstom možno zabrániť i vojnám,
taká veľká moc je v nich. Som si istá, že
Matka Božia napokon zvíťazí.
Prečo je Svätá zem dnes taká dôležitá?
Vo Svätej zemi sa všetko začalo, tam sa
narodila Matka Božia, tam sa narodil
Ježiš a odohrala sa Kalvária... To sú najdôležitejšie miesta.
Vicka, ty sa modlíš za chorých. Čo to
pre teba znamená byť členom modlitbového hnutia za spásu ľudstva?
Je to pekný pocit. Som povolaná, aby
som sa modlila za chorých. Tak to chce
Matka Božia. Môžeme prívetivým slovom,
pohľadom alebo srdečným stiskom ruky

pomáhať druhým, aby sa uzdravili. Je
dôležité, aby sa uzdravilo srdce, lebo keď
je zdravé srdce, tak sa uzdraví aj celé
telo. Je veľmi dôležité zjednotiť sa
s chorými a modliť sa za celý svet, ktorý je
chorý. Je to to isté, nevidím v tom nijaký
rozdiel.
Niektorí ľudia trpia ťažkou chorobou,
ale ľudstvo je veľmi choré v emocionálnom zmysle. Čo to znamená pre teba?
Keď ide o chorého človeka, tak prijíma
to, čo mu Pán dal. No keď je choré ľudstvo, tak je to niečo iné, nejde o tú istú
chorobu. Srdce týchto ľudí je bez života,
mŕtve, a to je veľmi nebezpečné.
Nazdávaš sa, že to môžeme všetci spoločne premôcť?
Som si tým istá, že s Bohom a s Matkou

Božou môžeme dosiahnuť všetko. Musíme to naozaj iba chcieť. Preto som už
povedala, že Matka Božia napokon zvíťazí. My máme slabú vôľu, ale Pán robí veľa
pre nás. Ak máme silnú túžbu, tak
môžeme dosiahnuť všetko.
Čo sa ti zdá najdôležitejšie v rámci celého hnutia novej evanjelizácie?
Myslím, že je veľmi dôležité odovzdávať
pravdu, lásku a radosť. Matka Božia raz
povedala, že svet má dnes všetko, no
chýba mu láska. Keď chýba láska, chýba
všetko.
Prečo je dôležité, aby čo najviac ľudí
nasledovalo jej volanie?
Keď ju budú nasledovať mnohí, znamená to, že títo ľudia niečo potrebujú.
Preto sa modlime, aby Matka Božia
mohla urobiť to, čo plánuje. My všetci
sme nástrojmi v jej rukách a môžeme sa
iba modliť, aby sa jej želanie splnilo.
Môžeme ju len nasledovať, napredovať
a pomáhať iným.
A ako sa cítiš, prečo si sa stala aktívnym apoštolom tohto hnutia?
Som naozaj veľmi šťastná. Je to pre
mňa maličkosť, ktorú môžem prijať, no
zároveň je veľmi veľká a dôležitá. Mali by
sme byť šťastní prostredníctvom pokory
a modlitby. Šťastní, že nás Boh povoláva
a že týmto spôsobom môžeme pomáhať
iným. To nie je naše dielo, ale dielo
Pánovo.
Napokon pozývam všetkých, aby prišli
do Svätej zeme. Veľmi srdečne vás
zdravím a všetkých vás ľúbim – vaša
Vicka!
(Rozhovor viedli Vitomir a Sabrina)
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. novembra 2012 – „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás
pozývam, aby ste obnovili modlitbu. Otvorte sa svätej spovedi, aby
každý z vás prijal celým srdcom moje pozvanie. Som s vami a chránim
vás od priepasti hriechu a vy sa musíte otvoriť ceste obrátenia
a svätosti, aby vaše srdce planulo láskou k Bohu. Dajte mu čas a on
sa vám daruje, a tak objavíte v Božej vôli lásku a radosť žitia. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. decembra 2012 – Matka Božia prišla s malým Ježišom v náručí
a nedala posolstvo. Avšak Dieťa Ježiš prehovoril a povedal: „Ja som
váš pokoj, žite moje prikázania.“ Matka Božia a Ježiško nás spoločne
požehnali znakom kríža.

25. januára 2013 – „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe.
Nech je vaša modlitba silná ako mohutná skala, až kým sa svojím životom nestanete svedkami. Dosvedčujte krásu svojej viery. Som
s vami a prihováram sa u svojho Syna za každého z vás. 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 telefónnom
čísle v sieti mobilného operátora O2:

+421–948 401 104
Na toto číslo môžete poslať aj SMS s odkazom alebo objednávkou.
Nové posolstvo, časopis a aktuálnu knižnú ponuku nájdete aj na internetovej adrese:

www.marianskecentrum.sk
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Pozvánka na 18. medzinárodný
seminár kňazov
V Medžugorí sa uskutoční 18. medzinárodný seminár pre kňazov v dňoch
od 8. júla do 13. júla 2013. Už sa stalo
dobrým zvykom, že naša organizácia
ponúka na seminár kňazov bezplatnú
dopravu pre kňazov a seminaristov,
ktorí by mali záujem zúčastniť sa na
seminári. Ubytovanie a stravovanie
bezplatne poskytujú farníci z Medžugoria.
Voľné miesta v autobuse môžu využiť pútnici, ktorí by sa chceli
zúčastniť tohto seminára (tí si však musia hradiť náklady na cestu
a ubytovanie). Prednášky sú simultánne prekladané a pomocou malého rádia
si ich môžu vypočuť všetci záujemcovia, nielen zúčastnení kňazi. Podrobnosti
vám poskytneme v Mariánskom centre Medžugorie na telefónnom čísle:
+421-905 254 742, alebo mailom na adrese: marianskecentrum@gmail.com

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 Sberbank 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, 812 68 Bratislava, Slovenská republika.
Objednávky do zahraničia sa vybavujú jednotlivo podľa dohovoru.
Zastúpenie v Českej republike: Jarmila Kristková, Máchova 438, 380 01 Dačice.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
Telefón: +421-905 254 742
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Zodp. redaktor: Dr. Marián Kečkéš
Evid. č.: EV 2968/09
ISSN 1338-4155
© GEBETSAKTION Maria - Königin des Friedens - MEDJUGORJE, 1153 Wien
© Mariánske centrum Medžugorie, Bratislava

