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S radosťou
vás všetkých
pozývam:
prežívajte
moje
posolstvá
s radosťou,
len tak,
milé deti,
môžete byť
bližšie môjmu
Synovi.
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Marija Pavlovičová – Lunettiová počas zjavenia 25. júna 2010 v Medžugorí

MEDJUGORJE –

RADOSŤ

Radosť a pokoj Medžugoria
„S radosťou vás všetkých pozývam: prežívajte moje posolstvá s radosťou, len tak, milé deti,
môžete byť bližšie môjmu Synovi.“

Takto sa nám prihovorila Matka Božia v posolstve z 25. júna 2010. Pripomenuli sme si už 29. výročie
začiatku zjavení Matky Božej v Medžugorí. Čo priťahuje aj v tomto roku tisíce pútnikov z celého sveta, že
neváhajú obetovať čas, prostriedky, dovolenku, aby navštívili toto miesto? Veď krásnu prírodu nájdu aj
doma, kostol je aj v ich bydlisku. V Lurdoch a vo Fatime zanechala Matka Božia nezmazateľnú stopu
svojej prítomnosti. Sem putujú ľudia, aby zachytili jej stopy a odniesli si to domov. V Medžugorí však môžu
pocítiť priamu prítomnosť našej Matky na tomto mieste. Každý pútnik dostáva osobitné pozvanie Matky
Božej. To robí toto miesto výnimočným a osobitným.
Matka Božia celým svojím životom a pôsobením ukazuje na svojho Syna. „Urobte všetko, čo vám povie!“
(Jn 2, 5). Prichádza ako milujúca Matka, ktorá chce všetky svoje deti priviesť k prameňu života, k svojmu
Synovi. Dáva nám konkrétne rady, ako vyriešiť všetky svoje problémy a ťažkosti. Ako vyliečiť boľavé duše
a často aj nemocné telá.
Sme naklonení veriť ľahkým a jednoduchým riešeniam. Na špinu použite náš osvedčený čistiaci prostriedok a všetko žiari čistotou! Na bolesť a chorobu použite náš osvedčený a tímom lekárov odporúčaný
medikament a choroba ujde a bolesť sa stratí. Takéto a podobné reklamné hlúposti mätú jednoduchých
ľudí a vytvárajú ilúziu, ktorej sa dá ľahko podľahnúť.
Matka Božia prináša v Medžugorí liek, ktorého účinky dosvedčujú tisíce uzdravených pútnikov. Zmierte
sa s Bohom a s blížnymi. Využite stretnutie so svojím Pánom vo sviatosti zmierenia, nechajte plynúť do
duše jej účinky a môžete očakávať jej ovocie: radosť a pokoj v duši, čo vám nikto nedokáže zobrať.
Medzinárodné modlitbové stretnutie kňazov sa stáva tradičným miestom, kde možno načerpať novú silu,
„doplniť palivo“ pre ďalšiu pastoračnú prácu. Výrečné svedectvo podal ukrajinský kňaz páter Leonid. Cítil
sa úplne opustený, stratený, skazený a strácal svoje kňazské povolanie. Matka Božia mu v Medžugorí
vrátila radosť i nádej. Dnes túži po tom, aby každý z nás túžil ešte väčšmi milovať Bohorodičku, veď ona
je našou Matkou. Miluje svoje deti, je ochotná urobiť pre nás všetko, čo si od nej vyprosujeme. Cíti, že by
sme zahynuli, keby sme nemali našu Matku. Prežívajme preto každú sekundu svojho života s ňou. Privádzajme do Medžugoria ľudí, ktorí duchovne veľmi trpia! Matka Božia tu čaká na nás a podáva liek, ktorý
má stopercentný účinok – svojho Syna.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Nebeská
misia
medzi nami
P. Tomislav Pervan OFM

Celá ľudská generácia vyrástla od
tých čias, ako je Medžugorie na javisku svetových dejín. Kedysi Natanael,
keď ho Filip pozval, aby šiel s ním pozrieť sa na Ježiša, Jozefovho syna
z Nazaretu, povedal: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?“ (Jn 1, 46). Podobne sme sa všetci sami seba pýtali:
„Môže prísť z Bijakovíč z Podbrda niečo dobré?“
„Poď a uvidíš!“ – odpovedal Filip Natanaelovi, ktorý sa zmenil z pochybovača a skeptika na veriaceho: „Rabbi,
ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ To
bola Natanaelova odpoveď potom,
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ako ho Ježiš ,stretol‘ a svojím vystupovaním ,získal‘.
Niečo podobné sme zažili v začiatkoch udalostí v Bijakovičiach-Medžugorí: „Môže prísť z Bijakovíč niečo
dobré?“ K posledným dedinským domom smerom do Crnice neviedla nijaká cesta, boli tam iba chodníčky pre
kozy a pastierov.
Áno, práve toto je Božia logika, práve
toto je spôsob Božieho pôsobenia
v celých dejinách. Boh si vyberie Abraháma a prikáže tomu, kto sa má stať
prvou historickou postavou: „Odsťahuj
sa zo svojej vlasti!“ Takisto zachádza

K 29. VÝROČIU

mariánskych zjavení v Medžugorí

Arcibiskup na dôchodku
Savino Bernardo M. Cazzaro Bertolo OSM z Talianska

so zhýralým buričom, neskorším pastierom zo Sinaja, Mojžišom; rozkáže
mu, aby si vyzul obuv pred horiacim
krom. Vysiela ho, aby vyslobodil z otroctva vyvolený národ. A iba cez veľké
utrpenia a pokušenia vytvorí si Boh
národ Izrael, ktorému dáva svoje prikázania. Nestalo sa to ináč ani v Prvej
knihe Samuelovej. Šaula a Dávida pomazal Samuel na jasné znamenie Ducha Svätého. Ten prvý hľadal strateného somára, druhého odviedol od jeho
stáda. Len čo ich Samuel požehnal,
Pán premenil ich srdce. Stali sa novými, inými ľuďmi. Duch zachváti a pre-

mieňa. To je pôsobenie Ducha v človeku. A tak si Boh berie počas celých
dejín neznámych a malých, aby zahanbil veľkých.
Tak zaobchádzal aj s Máriou z Nazareta a s Jánom na púšti. Ježiš sa vo
svojom ohlasovaní opätovne obracia
na malých a tých, ktorí sú na okraji.
Nejde k učencom alebo do akadémií,
aby tam prednášal svoje učenie. Je to
ustavične tá istá logika, tá istá pedagogika.
Vidíme to od zjavení v mexickom Guadalupe roku 1531 až podnes v Medžugorí, od sv. Juana Diega až po me5

ku sem už prichádzali masy pútnikov, tisíce ľudí od
rána do neskorého večera.
Hoci boli cesty úzke, ľudia
prichádzali autami a museli celé hodiny čakať. Vtedy
pred 18 rokmi nám štátne orgány bránili opustiť
Medžugorie. Čísla nie sú
dôležité, ale v deň výročia
prichádzalo 30 až 50 tisíc
Nuž, povedal by som: áno, ľudí. Bol to prelom pre bustavidlá sa otvorili, lenže dúcnosť, smerovník v čase
aj vtedy celkom na začiat- straty orientácie. MedžugoMilý páter Pervan,
dnes, v deň
29. výročia, sme
v Medžugorí a zdá
sa, ani čoby sa
otvorili stavidlá.
Ako ste prežili tých
29 rokov a aký vývin
Medžugoria si želáte
pre budúcnosť
Cirkvi?

džugorských vizionárov: Boh si volí
malých. Matka Božia si ich vtedy v júni
1981 vybrala bez toho, že by to chceli,
a ,katapultovala‘ ich do centra. Mariánske zjavenia počas celých cirkevných dejín, a najmä počas ostatných
piatich storočí, ukazujú vedome ten
istý obraz, tú istú pedagogiku a pastorálku nebies. Mária sa nezjavovala
v palácoch či na verejných miestach,
ale podľa biblického vzoru na vrchoch
alebo na púšti. Zjavovala sa pastierom, malým, neučeným, aby Boh zahanbil mudrcov a učencov. (porov. 1
Kor 1-2)
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rie dáva orientáciu, vytvára
míľnik v dejinách Cirkvi,
míľnik pre nemecký národ
i celú Európu. Vyznačuje
smer, ktorým sa treba pustiť, aby sa dalo vyjsť von
z krízy. Je veľa kresťanov,
ktorí dnes vytvárajú vo svete istý profil a vyžarujú novú
nádej. No veľa ľudí žije dnes
ako na trhu, lebo nepoznajú nijaké hodnoty. Žijeme
v dobe, keď sa o Cirkvi ani
nehovorí. Boh je nevhodné
slovo, ba dokonca nadávka, keď vidíme všetko to,
čo nám médiá predkladajú;
najmä v revolučnej dobe
1968 sa všetko prehodnocovalo. Preto potrebujeme
novú kultúrnu revolúciu a tá
sa deje skrze pápeža a prostredníctvom Medžugoria.

KAROL WOJTYLA
Kto vtedy nebol veľmi prekvapený,
keď Karola Wojtylu zvolili za pápeža?
Kto ho poznal? Duch zavanul cez vatikánske siene a kardináli sa po smrti
Jána Pavla I., ktorý bol pápežom 33
dní, veľmi rýchlo a jednohlasne zhodli
na mene krakovského kardinála. Tento
Karol sa stal Karolom Veľkým! Tento
človek prichádzal z druhej strany železnej opony, ktorá, podobne ako Berlínsky múr, oddeľovala Východ od Západu. Tá línia sa jasne vinula z každého hľadiska: rozdeľovala Európu a svet
na dve časti a dva bloky. A zrazu v Ríme zvolili za pápeža Poliaka! Svet

a dejiny nabrali nový smer. Mystik
a svätec na Petrovom stolci! On zmenil svet plný hraníc na svet bez prechodov a priechodov. Stal sa skutočným staviteľom mostov. Doširoka roztvoril bránu medzi Západom a Východom. To bolo prvé posolstvo poľského
pápeža pred 32 rokmi: Pootvárajte
dvere, otvorte sa doširoka pre Krista!
Otvorte všetky brány a prijmite Krista!
Každou svojou črtou a každým svojím krokom napĺňal dôveru, ktorú doňho vkladal Pán, keď ho postavil na
čelo svojej Cirkvi. Obdivoval a vážil si
ho celý svet. Politickí mocnári museli
po páde Berlínskeho múru pripustiť,
že bez Jána Pavla II. by neprišlo vo
Východnej Európe k žiadnej zmene,
že by sa komunizmus nezrútil. Toto bol
návrat k bratskému zjednoteniu oboch
európskych krídel. Pápež ustavične
zdôrazňoval, že Európa musí dýchať
oboma polovicami pľúc. Ján Pavol II.
sa ľavou rukou pevne držal pastierskej
palice – Ukrižovaného – a pravou rukou preberal pri modlitbe zrnká ruženca, lebo jeho mottom bolo: Totus tuus,
Maria! Vyvolal zemetrasenie netušených rozmerov. Urobil z Vatikánu činiteľa svetovej politiky. Kamkoľvek prišiel, pobozkal zem, zasväcoval štáty
a národy Pánovi a jeho Matke.
MEDŽUGORIE –
odpoveď neba
Ako to súvisí s Medžugorím? Sme
presvedčení o tom, že Medžugorie je
darom z neba; na deliacej čiare medzi
Východom a Západom, medzi kultúrami a civilizáciami, náboženstvami, vierovyznaniami a svetonázormi.
Udalosti v Medžugorí sa začali iba

50 dní po nevydarenom atentáte na
Jána Pavla II. v pamätný deň Fatimskej Matky Božej 13. mája 1981. V tom
roku sa slávilo 1600. výročie Konštantinopolského koncilu, kde sa zadefinovalo naše Vyznanie viery, ktoré sa
modlievame pri sv. omšiach. A tiež
1550. výročie koncilu v Efeze, ktorý

udelil Márii prívlastok Bohorodička
(Theotokos). Mária porodila Ježiša
Krista, ktorý bol Boh a človek.
A ona začala do Medžugoria na sviatok sv. Jána roku 1981 prinášať Krista.
Keď sa povie, že rieka Buna (prítok
rieky Neretvy tečúcej cez Mostar –
pozn. prekl.) má najväčší a na vodu
najbohatší prameň v Európe, tak by
sme mohli podobne povedať o Medžugorí: Od samého začiatku sem
prúdil veľký počet ľudí. Tisíce prichádzali do Medžugoria k Vrchu zjavení.
Nepretržite prichádzali mohutné prúdy pútnikov. Nikým a ničím sa nedali
rušiť, zmiasť alebo zadržať – tak ako
riava po silnom daždi. Odvtedy sa
v Medžugorí nestalo, že by ,iba kvapkalo‘. Ak spočiatku prichádzali ľudia aj
zo zvedavosti, rýchlo sa premenili na
rieku pripravených na pokánie a obrátenie, ktorí sa kajúcne spovedali, odmietli pomýlený komunizmus a vlastnú bezbožnosť, ktorí sa modlili, aby
konečne prišiel deň a skrátila sa noc,
aby sa zasa navrátil Boh, aby sa mu
vrátila sláva na výsostiach a ľuďom
pokoj na zemi. Medžugorie – to boli
trúby z Jericha, ohlasovanie a začiatok nového dňa. Už sa dalo rozpoznať
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ráno slobody. Boli sme svedkami ozajstných biblických scén, tak ako sú opísané v evanjeliu. Ľudia hladovali a žíznili po Bohu a po Božom slove. Podujali sa na akékoľvek odriekanie a pokánie, len aby sem mohli prísť.
Pre štátny aparát zazvonili zrazu
poplašné zvony. Od počiatku sa objavovali vyhrážky a zastrašovania zo
strany milície. Komunistické mediálne
štvanice proti Medžugoriu, proti vizionárom, proti kňazom a proti chorvátskemu ľudu v tejto oblasti boli iba čiastočné satanove pokusy zahatať toto
dielo alebo ho zadusiť. Ba aj štátna
vrchnosť sa zaoberala Medžugorím;
komunisti sa nazdávali, že ide o chorvátske povstanie a kontrarevolúciu,
videli na každom kroku strašidlá fašizmu a ustašovcov. V médiách predstavovali Matku Božiu dokonca s kameňom v ústach. Miestnych obyvateľov
terorizovali, vypočúvali a zatvárali do
väzníc. Celá farnosť bola dva roky
„v karanténe“: na všetkých prístupových bodoch k Medžugoriu a Bijakovičiam boli vo dne v noci stráže. V auguste 1981 zavreli farára, potom ďalších dvoch kňazov z kláštora v Duvne.
Dostali vysoké väzenské tresty, boli

odsúdení na nútené práce a opakovane dostávali vyhrážky, že ich zabijú.
Tak to išlo rok za rokom. Všetky pokusy narušiť a zničiť započaté dielo
neprinášali očakávané ovocie. Štát
zakázal stavať alebo dačo meniť pri
kostole alebo pri fare. Hoci tým miestom prechádzali milióny ľudí, nebolo
vody ani sanitárnych zariadení. Nebezpečenstvo epidémií bolo očividné.
Akoby práve to si komunisti želali:
chceli, aby vypukla nákaza, aby mohli
potom zakázať prístup do Medžugoria. Nebo má však liek na všetko. Mária nepripustila, aby zničili jej dielo.
Áno, nastala kontrarevolúcia, ale zo
strany Boha a z neba. Nastal doslovný
obrat – potom už nič nebolo také ako
predtým. Veriaci ľud sa nedal pomýliť.
Prístup k Vrchu zjavenia a ku Križevcu
nebol možný dva roky, no ľudia tam
vychádzali na vlastné riziko. Pútnici cítili, že nebo bolo s nimi, že tu bola
Matka Božia, a túto ich vieru nemohlo
nič otriasť.
Kým ľudia vo svojej bezbožnosti zatvárali Bohu dvere tým, že vyhlásili
štátny ateizmus, Boh na druhej strane
sám otvoril okno, aby ukázal, že ON
vedie ľudské dejiny. Po zasvätení sve-

ta Panne Márii v roku 1984 nastal vo
východnom bloku obrat, nastala glasnosť a perestrojka, štátny prevrat
a napokon zrútenie a deštrukcia komunizmu, takže presne na Vianoce
1991 prestal existovať Sovietsky zväz.
Aká irónia osudu pre systém, ktorý
sľuboval nového človeka! Nový človek
ako dar nebies – priamo na Vianoce!
Ani oficiálna cirkevná hierarchia nebola naklonená vývoju udalostí v Medžugorí. Správala sa voči vizionárom
veľmi neprívetivo a pútnikov sa usilovala všetkými prostriedkami zastrašovať, prípadne umlčať jednotlivých
svedkov alebo znemožniť ich na verejnosti.
Veriaci však rozprávali naďalej o svojich skúsenostiach, ktoré získali v Medžugorí. „Nemôžeme mlčať o tom, čo
sme videli a počuli,“ povedali Peter
a Ján v Skutkoch apoštolov. Čosi podobné sa opakovalo i teraz. Základňa
Medžugoria sa rozširovala. Na celom
svete vznikali modlitbové skupiny inšpirované Medžugorím; tlačili sa
o ňom knihy, brožúry a časopisy, využívali sa výdobytky súčasnej techniky, aby sa nakrúcali filmy, ktoré obehli
celý svet. Tímy odborníkov skúmali vizionárov z rozličných hľadísk. Všetci
boli zajedno v jednom: sú normálni,
bez chorobných príznakov a v okamihu extázy sa s nimi deje čosi podivuhodné.
Medžugorie tak malo svojich horlivých spolubojovníkov ako aj protivníkov až po dnešný deň. Pokiaľ ide o cirkevnú tlač v tomto okolí, pretrváva
o tom po celé roky úplné mlčanie. Medžugorie sa ignoruje. Aj tie veľké zhromaždenia sa v cirkevnej verejnosti
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zamlčujú, napríklad kňazské exercície
a veľké mládežnícke stretnutia.
No veriaci sú neúnavní, prichádzajú
hľadať zmysel a pravdu. Panna Mária
sa zjavuje, aby nás všetkých upozorňovala na evanjeliové pravdy, ktoré sú
i dnes prameňom nádeje – vo svete,
ktorý je bez nádeje a lásky a bez citov
a stáva sa čoraz bezbožnejším. Naša
nádej sa rozprestiera horizontálne
i vertikálne. Mária bez prestania zdôrazňuje túto vertikálu: vzťah k Bohu
v modlitbe a v pokore je pôvodom
všetkej nádeje. Pre človeka je dôležité
byť v kontakte s Bohom. Vyšiel z Boha
a k Bohu sa vracia. To je ústredné posolstvo všetkých mariánskych zjavení
v dejinách.
Neboli to ľudské autority, ktoré sa
domáhali Medžugoria alebo ho vytvorili. Medžugorie sa v Cirkvi samo
vynorilo ako miesto modlitby, obrátenia, nových horizontov a nádeje pre
svet. Nadobudlo pevné a bezpečné
miesto aj vo vedomí katolíckych veriacich. Medžugorie nevynašli ani
pátri, ani klérus svojimi predstavami
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alebo vedomosťami, ale samo nebo
ho vytvorilo, samo postavilo túto iniciatívu pre veriaci ľud, pre veriacu základňu. Keby to záviselo od ľudí, dávno by už bolo zmizlo zo zemského
povrchu. My sme však svedkami
toho, ako Medžugorie zo dňa na deň
vzrastá a zasahuje celú Cirkev. To si
nemohla nevšimnúť ani cirkevná
vrchnosť vo Vatikáne.
To je aj dôvod, prečo sa na
najvyššej cirkevnej úrovni
založila komisia, ktorá
má skúmať Medžugorie
a vysloviť svoj názor
na udalosti, pretrvávajúce medzi nami takmer tri desaťročia.
Príchod kardinála Dr.
Christopha Schönborna na Nový rok
2010 bol akoby
zvratom v dejinách
tohto miesta modlitby. Vstup do nového desaťročia je
poznamenaný pá-

dom neviditeľného múru, ktorý Medžugorie obklopoval celé desaťročia.
Kým Európa a svet oslavovali dvadsiate výročie pádu Berlínskeho múru,
padol ešte jeden múr, ktorý bol postavený na odpor voči Medžugoriu.
Príchod kardinála Schönborna vyrazil z ruky tromf všetkým, ktorí sa vyhovárali, že Medžugorie nie je
uznané Cirkvou. Iba pri spoločnom smerovaní k Pánovi
sa môže určiť posudok.
Medžugorie sa osvedčilo počas celej tejto
doby ako miesto modlitby a obrátenia, ako
miesto podstatných
životných zvratov
a uzdravení, ako
miesto, kde si nespočetné množstvo ľudí našlo
cestu k Bohu
a k vlastnému srdcu.
Stalo sa

školou modlitby a poklony a podnetom začať aj inde takúto prax. Ak mal
koncil za cieľ obnoviť Cirkev v hlave
a v údoch, môžeme slobodne vysloviť, že práve Medžugorie je najkrajším výhonkom tejto pokoncilovej obnovy: v obrátení na kolenách, v hlboko oddanej modlitbe pred Najsvätejšou sviatosťou, vo vysluhovaní sviatostí, v hlásaní radostnej zvesti, ktorá
je najlepším liekom pre potácajúci sa
a chorý svet. Medžugorie nikomu neuškodilo, bolo však životne dôležité
pre mnohých ľudí. Svätý Pavol hlásal
všetkým: Nezahášajte Ducha! Je jasné, že strom treba trocha obstrihávať
alebo aj burinu, ktorá môže vyrásť,
treba vytrhávať. Ale práve preto musíme Ducha roznecovať. Lebo Boh
nám nedal Ducha malomyseľnosti
a strachu, lež Ducha vydávajúceho
svedectvo, silu, rozhodnosť, lásku
a rozvahu.
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Rozhovor s profesorom Tomislavom Ivančičom 25. júna 2010 v Medžugorí

Medžugorie je darom
nebies pre našu dobu
Pán profesor, teším sa, že
sme sa stretli tu v Medžugorí
a že mám teda príležitosť porozprávať sa s vami. Najprv by
som sa vás rád opýtal, ako sa
udial váš prvý kontakt s Medžugorím, ako ste prijali tú
skutočnosť, že sa tu zjavuje
Matka Božia.
Po prvý raz som o Medžugorí počul
v roku 1981 – myslím, že to bolo už
25. alebo 26. júna. Bol som v Dubrovníku a počul som od jedného kňaza,
že sa v Medžugorí čosi deje. Krátko
nato som počul od pátra Tomislava
Pervana, o čo ide. Asi rok som sem
neprišiel, ale študenti z môjho spoločenstva navštevovali Medžugorie už
od začiatku, aby tam v celej tejto stresujúcej situácii pomáhali.
So samotným Medžugorím som sa
zoznámil v septembri 1982 a na prosbu farára pátra Pervana som začal
vtedy konať špeciálne semináre pre
vizionárov. Od začiatku som býval pri
ich zjaveniach v sakristii kostola a pamätám sa, že ma ten kňaz prosil, aby
som ich pozoroval ako teológ. To som
urobil a videl som, akí boli vizionári po
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zjavení vzrušení. Pristúpil som k nim
a spýtal som sa ich: „Ako to prežívate?“ Oni však ešte neboli pripravení
odpovedať mi. Mal som dojem, ani
čoby zažili šok, čo bolo akosi aj pochopiteľné, veď som vedel, že sa stretli s niečím nadprirodzeným a že návrat
do tohto sveta je skutočným šokom:
päť minút byť v nebi a potom sa zasa
ihneď vrátiť na zem. Až keď sa trochu
upokojili, opýtali sa ma, čo chcem. Povedali, že majú už dosť teológov, čo
veľa rozprávajú, ale vec celkom nevysvetlia. Tak som sa ich spýtal: „Cítite
na začiatku zjavenia, že cez vás prúdi
nejaká sila?“ Vicka odpovedala:
„Áno!“
Keď videli, že rozumiem, čo sa s nimi
deje, posadili sme sa a mohli sme sa
dlhšie spolu pozhovárať. Už pri prvom
stretnutí s vizionármi som sa dozvedel, že ide o autentické, nie psychologické udalosti, ktoré znamenajú oveľa
viac než psychické udalosti. Čo sa
však deje v ich osobnosti, v ich vedomí, v ich charaktere a intelekte? Získal som dojem, že pri zjavení jednoducho zmiznú a súčasne vidia Máriu,
o ktorej predtým nevedeli, ako vyzerá,
a ako vyzerá ten druhý svet.

Dr. Maximilian Domej, predseda Modlitbovej akcie Viedeň,
v rozhovore s prof. Tomislavom Ivančičom v Medžugorí

Pre deti to bolo isté „uvoľnenie“, že
sa ktosi s nimi takto zhovára. Po tomto
prvom stretnutí s vizionármi sme sa
stali dobrými priateľmi a pri tomto seminári boli celý čas prítomní niektorí
z nich: Marija Pavlovičová, Vicka
a Ivan. Napadlo mi, že by bolo dobré
dať týmto deťom fundovaného kňaza,
ktorý by ich duchovne viedol. Medzičasom sa však vynárali isté ťažkosti
v tom, aby sa nekrížili plány Matky Božej a duchovného vodcu, ktorý by ich
chcel usmerňovať. Zdá sa, že Matka
Božia chcela, aby bola ona pravým
pôvodcom od začiatku až do konca
a chcela tieto deti viesť. Ako povedal
kardinál Schönborn, Matka Božia by
chcela ukázať, aké sú jej zásady, ako
pastoračne pôsobí a má pritom
úspech.
Odvtedy som prichádzal častejšie, aj
na farárovu prosbu. Rozprávali sme
sa s deťmi a s pútnikmi, diskutovali

sme a veľa sme o tom premýšľali. Keďže páter Tomislav a ja sme už predtým
získali duchovné skúsenosti, vedel
som pochopiť, čo sa s tými deťmi deje.
Videl som, že vedia byť čestné a otvorené, ba že im dokonca môžem klásť
otázky, ktoré sú pre ne namáhavé.
Neskôr bola vizionárka Marija osem
dní u nás v mojej dedine. Tam som
mal veľkú príležitosť porozprávať sa
s ňou o všetkom, čo prežíva. Tak
vznikla hneď na začiatku moja osobná, ale aj teologická skúsenosť, že
všetko, čo sa s vizionármi deje, je naozaj autentické. Na jednej strane zažívajú tie deti skutočne krajne duchovnú
skúsenosť, ktorá nemá nič dočinenia
so psychikou ani s telesnosťou. Na
druhej strane je to niečo, čo dostávajú, pričom sú iba pasívnymi poslucháčmi. Po tretie, vyžaduje to od nich
plnú angažovanosť na celý život. Jednako však dostali istú slobodu a ne13

môžu povedať nič iné než to, čo videli
a počuli. Tieto deti však potrebovali
istú ochranu. Doteraz rástli tak, že boli
zapletené do všetkých tých ťažkostí,
do konfliktu medzi štátom a Cirkvou,
medzi biskupom a rehoľnými kňazmi
a veriacimi. Napokon ich ešte aj zatkla
polícia. To všetko vytváralo v nich podivuhodný, ochranný odpor. Dokázali
to znášať a prijímať s radosťou, prirodzene s Matkou Božou a pod jej
ochranou. Tak bolo vidno zvonku
a zvnútra, že tu ide naozaj o to, o čo
išlo vo Fatime, v Lurdoch a na mnohých iných pútnických miestach. Opakujem ešte raz, že som bol od začiatku presvedčený o pravosti zjavení
a že som svoj názor podnes nezmenil.
Keď nazrieme do evanjelia, tak Ježiš
musel medzi Dvanástimi zažiť, že ho
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jeden zradí, druhý zaprie, takže ho Ježiš dokonca nazval ,satanom‘, hoci
s ním žili a počúvali ho tri roky. Keď sa
pozerám na vizionárov a na Medžugorie, môžem povedať, že tamojšie
problémy sú maličkosti, ba že je priam
dobre, keď sa vyskytuje odpor a nevera, aby sme mohli na tomto tmavom
pozadí lepšie vidieť svetlo.
Ak ide o oficiálny cirkevný postoj voči
Medžugoriu, nazdávam sa ako neutrálny teológ, že je predovšetkým potrebný prieskum. Bol by som nečestný,
keby som povedal: Určite je tu Matka
Božia. Ani ja, ani nik na tomto svete to
nemôže tvrdiť, okrem samotných vizionárov. Môžem však povedať: podľa
účinkov možno pokojne uzatvárať, že
ide o nadprirodzenú dimenziu, ktorá
pochádza z Boha.

Ako sa vám javí nová komisia,
ktorú zriadila Svätá stolica
krátko po návšteve viedenského kardinála Schönborna v Medžugorí? Vidíte pritom nejakú
nádej, že by mohlo dôjsť k pozitívnemu riešeniu?
Normálne je to tak, že Svätá stolica
najprv čaká, kým biskup neusporiada
veci vo svojej diecéze a nerozhodne,
o čo ide. To doteraz trvalo 29 rokov
a v skutočnosti sa to správne nevyriešilo. Ostal aj jediný a posledný názor
biskupskej konferencie v Zadare, ktorá ponechala otvorenú otázku ďalších
vyšetrovaní. Musíme uvážiť, že biskupi bývajú navzájom solidárni. Žiadny
biskup by nechcel konať unáhlene
a dotknúť sa ostatných. Zverili to mostarskému biskupovi, aby rozhodol
o Medžugorí, a tak si ostatní biskupi

udržali istý odstup. Preto Vatikán cítil,
že sa už nedá dlhšie čakať. Prešlo 29
rokov a fenomén zjavení ešte stále
trvá. Keďže však biskup nenašiel nijaké riešenie, berie to teraz sám Vatikán
do rúk, lebo Medžugorie sa naozaj
stalo svetovým pútnickým miestom.
Dnes je 25. 6. 2010 a v Chorvátsku oslavujú štátny sviatok.
Možno je to symbolika, že Matka Božia ako Kráľovná pokoja
prišla do oblasti
bývalej Juhoslávie?
Musíme rozlišovať: To, čo
robí Matka
Božia, prichá-
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dza od Boha a pozdvihuje ľudského
ducha. V našej krajine panoval komunizmus a ateizmus, preto bolo potrebné pretvorenie od základu. A to priniesla Matka Božia. Dokázala aj to, že
sa môžeme o ňu oprieť, aby sme našli úplný vnútorný pokoj.
Pripomíname si oslobodenie krajín
od komunizmu, na to, že padol Berlínsky múr, že padol ešte hrubší múr medzi Východom a Západom, medzi komunizmom a slobodnými štátmi. Určite
mala pritom Matka Božia veľký vplyv.
Nazdávate sa, že by bolo možné uskutočniť v záhrebskej katedrále také stretnutie ako
v Dóme sv. Štefana, kde kardinál Schönborn otvoril vizionárom dvere katedrály? Pripustili
by to biskupi, aby sa v záhrebskej katedrále odohralo zjavenie?
Za čias biskupa Kuhariča by to bolo
bývalo možné. Vieme, že vizionári vystupovali v chorvátskych kostoloch
a že s tým nebol nijaký problém. Ale
v tomto čase, keď pracuje komisia, by
to nebolo v poriadku. Po prvé preto,
lebo kardinál Bozanič je v medzinárodnej teologickej komisii pre Medžugorie, a po druhé by to nebolo fér,
keby to teraz pripustil, lebo proces vyšetrovania tohto javu ešte trvá a Vatikán zatiaľ pomocou tejto komisie nevyslovil svoj názor. No keď sa zhováram s biskupmi, necítim, že by bolo
veľa tých, ktorí odporujú Medžugoriu.
Čo sa týka embarga v tlačových médiách, ktoré ich zaväzuje mlčať, je mi
16

jasné, že tieto tlačoviny nepatria k hierarchickej časti Cirkvi a že si na jednej
strane chcú zachovať istý odstup, lebo
tá otázka nie je ešte vyriešená, a na
druhej strane, lebo chcú zachovať solidaritu voči svojim biskupským kolegom. Tak to chápem a nevidím v tom
nijaký nepriateľský úmysel.
Svet a Cirkev vás pozná, pán
profesor, ako významného vedúceho seminára o hagioterapii
– duchovnom uzdravovaní. Ako
sa celá vaša skúsenosť zhoduje alebo ako sa zdokonaľuje terapiou, ktorú poskytuje Matka
Božia svojimi posolstvami?
Čo sa týka hagioterapie, tak ide o vedecký prístup k duchovnej
dimenzii
človeka. Moje skúmanie sa týka toho,
čo tvorí osobnosť
človeka: jeho intelekt, svedomie,
v ňom večný život,
charakter, sloboda,
sebavedomie, kreativita, religiozita,
viera atď. To som
skúmal a nazval
som to hagioterapeutická antropológia. Tá skúma
štruktúru duchovnej duše, objavuje
jej patologické stavy, skúma cesty
k ich diagnostikovaniu a zodpovedajúcim terapiám. Člo-

vek je až cez duchovnú dušu typickým
človekom. Človek nie je človekom cez
psychiku, prostredníctvom fyzického
života, lebo to sa vyskytuje aj u zvierat. Človek má niečo iné, a to je práve
duchovná duša. Táto duša dokáže byť
hlboko ranená. Je zranená už od počiatku, lebo dedí veľa z minulosti – závislosti, kliatby atď. Ďalej je to existencia ľudského utrpenia, keďže človek
nevie, odkiaľ prichádza, prečo žije,
prečo trpí, v čom je vina, prečo má
týchto rodičov, prečo sa musel narodiť, prečo je ženou alebo mužom. To
sú otázky, na ktoré absolútne niet odpovede, sú však osudové pre každého
z nás. To je takzvaná bazálna oblasť
antropologických príčin duchovného
utrpenia. Čo človek prežíva v najra-

nejšom detstve, to mu zostáva po celý
život ako akýsi dedičný materiál.
No na druhej strane som objavil, že
najdôležitejším liekom – nie z vedeckého hľadiska, lež vyjadrené duchovne – je Boh. Podľa filozofických a teologických skúmaní duchovnú dušu
každého jedného človeka bezprostredne stvoril Boh Stvoriteľ, takže ju
môže uzdravovať iba on. Na rozdiel od
objavov neurológov som presvedčený,
že každý človek vie o Bohu; že malé
dieťa od okamihu počatia vie o Bohu.
Lebo Boh tvorí jeho duchovnú dušu,
ktorá je vedomím, a dieťa to vie. A potom stretáva onú psychofyzickú rovinu, ktorú mu dávajú rodičia. Stretáva
vinu sveta, strach, tiesne. A tak je die-
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ťa ranené od samého počiatku. A tu
som spoznal, aký dôležitý je liek bezpodmienečnej Božej lásky. Nie všetky
náboženstvá sú prijateľné, lebo hovoria o hrozných bohoch. Napríklad Starý zákon hovorí o Bohu – Jahvem, ktorý tresce a odsudzuje. Zatiaľ čo filozofický pojem Boha znamená, že Boh
môže byť iba absolútne dobrý, je absolútnou láskou a pravdou. Ďalšia
kresťanská
predstava
učí, že Ježiš
neprichádza,
aby človeka
súdil, ale aby
človeka zachránil. Dokonca zaňho
zomiera. Pri
iných náboženstvách
musí človek
zomrieť pre
bohov. Tohto
Ježiša, bezpodmienečného Boha
dávam pacientom a on
ich
veľmi
rýchlo oslobodzuje od
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vislostí, depresií, samovražedných
myšlienok, od rôznych chýb a problémov. Z toho možno usúdiť, že moje
vedenie seminárov prispievalo k evanjelizácii. A vo vedeckej práci ako profesor fundamentálnej teológie som staval mosty medzi prírodovedcami a teológiou. Tam som videl – pravda má
dve krídla. Boh zvestoval to, čo my nemôžeme vedieť: Kto som a kam idem?
Veda objavuje všetko to, čo je okolo
mňa a vo svete. Tým môžem ľuďom
veľmi pomáhať, lebo Boh je absolútne
dobrý. Uzdravuje zmierením, lebo si
nás od počiatku želá a miluje nás. Tak
nás miluje, že Matka Božia a my sa
môžeme navzájom naplno stretávať.
Myslím, že Matka Božia na jednej
strane evanjelizuje a Cirkev re-evanjelizuje a že sa jej to veľmi dobre darí.
Na druhej strane vidím, že pomáha aj
vede, lebo vedci ako prví začali skúmať Medžugorie. Páči sa mi, že práve
vedci, prírodovedci boli prví, čo začali
skúmať Medžugorie. Mali by aj dnes
viac a viac preskúmavať, čo sa to pri
tých deťoch odohráva. Naša teológia
zašla už do geta svojej spokojnosti
a nemá dostatočné spojenie s vedou,
a aj vedy, najmä prírodné vedy zašli
do svojho geta a myslia si, že ducha
a duchovný rozmer vôbec nemožno
skúmať. Prečo neskúmajú to, prečo
mohol Ježiš urobiť toľko zázrakov?
Prečo vedel liečiť? Prečo to nepreskúmajú celkom vedecky, odkadiaľ mal
ako človek takú moc a toľkú silu? Nikto by to nechcel skúmať, odmietajú to vždy ako čosi zarážajúce, čosi náboženské.
A preto nesmú nábožen-

ské javy byť objektom vedy. To sú moje
otázky, ktoré kladiem a ktorými sa
snažím odpovedať na hagioterapiu.
A prichádzam k nesmiernym objavom.
Práve vedci neurológovia a filozofi mi
veľmi pomohli. A potom aj niektorí
psychológovia a psychiatri, ako Frankl,
ktorí mali úspech na duchovnej úrovni.
Práve tak aj niektorí lekári, ako Jores,
ktorí sú medicínskymi antropológmi.
Práve tak aj fyzici a biológovia, ktorí
mi veľmi pomáhali a s ktorými som
veľa diskutoval. Tým som sa nadchol
pre to, čo som objavil v hagioterapii,
čo sa na celom svete veľmi rýchlo rozšírilo, podobne ako prípad Medžugorie. Rád by som žil 200 rokov, aby som
mohol v tejto oblasti ďalej pracovať
a bádať.
Čo by ste chceli, aby sa stalo
s Medžugorím do jeho 30. výročia?
Ako teológ a vedec si želám, aby sa
už od Medžugoria nedištancovalo, ale
aby sa tento jav preskúmal teologicky
aj vedecky. Potom to bude presvedčivé. Vidím, že súčasná spoločnosť akceptuje presvedčivé vedecké argumenty. Teda nie náboženské argumenty viery, tie už vopred odmieta.
Druhá vec, čo by som si prial, žeby
sa v nasledujúcom roku tento jav preskúmal a aby komisia vyniesla svoj
správny posudok. Lebo ma bolí, keď
viem, že sa Cirkev tak dlho dištancovala a takisto moji teologickí kolegovia
aj iní vedci. Teraz teda máme príležitosť a teraz je ten čas, aby sme videli,
čo sa to vlastne deje.

Ročné zjavenie
Ivanke Ivankovičovej-Elezovej
25. 6. 2010 v Medžugorí
Vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová mala svoje pravidelné každoročné zjavenie 25. júna 2010.
Pri poslednom každodennom zjavení 7. mája 1985 jej Matka Božia zverila
desiate a posledné tajomstvo. Povedala, že bude mať po celý svoj život raz
do roka zjavenie, a to na výročie zjavenia. Tak tomu bolo aj tohto roku.
Zjavenie trvalo 6 minút. Ivanka mala
zjavenie vo svojom rodinnom dome.
Pri zjavení bola prítomná iba Ivankina
rodina. Po zjavení Ivanka povedala:
„Matka Božia mi hovorila o 5. tajomstve a na záver povedala:

„Milé deti, prijmite moje
materinské požehnanie.“
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Rozhovor s Ivanom 24. júna 2010 v Medžugorí

Medžugorie ako re v
Ivan, pred 29 rokmi začala
Matka Božia vaším prostredníctvom isté hnutie. Môžeš
nám povedať, aké to vtedy
bolo pre teba ako vizionára?
Neoznačoval by som to ako hnutie,
lebo pre mňa je to revolúcia vo svete,
a to revolúcia duchovná. Som tu dnes
24. júna 2010 v Medžugorí a celý deň
rozmýšľam nad tým, ako sa to všetko
začalo. Kamkoľvek sa pozriem, zrak
sa mi stále vracia k Vrchu zjavenia.
Rozmýšľam nad tým, čo som v ten
deň robil, kde som v ten deň bol. Dnes
som vstal zavčasu a ponavštevoval
som všetky tie miesta, kde som bol
toho 24. júna 1981. Všetko sa zmenilo.
Kde som vtedy hrával futbal, tam dnes
stojí dom. Kde som sa vtedy zvykol
prechádzať, je teraz asfalt a už nie
štrk. Jediné, čo ostalo, je moja záhrada, kde sú jablone a slivky. Vedome

20

som tam nasadil 77 rozličných ovocných stromov, aby to bolo tak ako kedysi.
Po minulé dni nám aj Matka Božia pripomenula tie začiatky. Rozprávala nám
o tom, akí sme vtedy boli a čo sme robili. Mnohé z toho už upadlo do zabudnutia, ale ona vie, ako to vtedy bolo
a rozpráva nám o každej jednej podrobnosti. Zahĺbený do týchto myšlienok
netrpezlivo čakám na stretnutie dnes
večer a aj ráno. Dňa 25. júna sme sa
k nej po prvý raz priblížili a hovorili
s ňou. Preto sa výročie slávi 25. júna,
a nie 24. júna, lebo až na druhý deň
sme sa osmelili hovoriť s ňou.
Ty si bol pred dvoma rokmi vo
viedenskej katedrále a stretol
si sa s kardinálom Schön-

e volúcia vo svete
bornom, ktorého si na konci
rozhovoru pozval, aby prišiel
do Medžugoria. To sa aj naozaj
stalo. Ty si tu vtedy nebol, no
iste si tie udalosti sledoval.
Vždy hovorievam, že Boh a Matka
Božia majú svoje plány, my ich však
nemusíme poznať. Prichádzajú samé.
To, že bol kardinál Schönborn na
Nový rok tu v Medžugorí, je tiež Boží
plán. Boh uskutočňuje svoj plán, my
musíme byť iba trpezliví, modliť sa
a robiť to, k čomu nás Matka Božia
pozýva. Kardinálov príchod a jeho
šesťdenný pobyt tu v Medžugorí, keď
priamo na mieste mohol cítiť a zakúsiť ovocie Medžugoria, boli pre Medžugorie veľkou udalosťou. Stretol
veľa ľudí a rozprával sa s nimi. Stretol
sa aj s vizionármi a kňazmi a oni všetci mu hovorili o svojich skúsenostiach.
Teší ma, že bol tu, aby sám zažil Medžugorie.
O udalostiach v Medžugorí môžem
povedať, že sa tu denno-denne prežíva evanjelium, ako to kardinál aj sám
videl a zdôrazňoval. Jediné kritérium,
cez ktoré sa môže Medžugorie posudzovať, je práve tá veta z evanjelia,
ktorá hovorí: Podľa ovocia ich spoznáte. Ovocie je veľké, ba veľmi veľké. My
tu teraz nepotrebujeme spomínať
mnohé duchovné a telesné uzdravenia, ktoré sa stali prostredníctvom Medžugoria, koľko modlitbových skupín
vzniklo cez posolstvá, koľko je spoločenstiev, ktoré sa založili na volanie

Matky Božej... Ovocie je také početné,
že ho ani nemôžeme vôbec porátať.
Avšak Boh a Matka Božia to všetko
robia, a preto musíme všetko prenechať im, aby si zakončili načatý plán,
ktorého realizáciu začali takmer pred
30 rokmi 24. júna 1981.
V predchádzajúcich mesiacoch sme pocítili silné hnutie
vo Vatikáne, ktoré sa týkalo
postoja k Medžugoriu. Vatikán
konečne založil komisiu, ktorá
má preskúmať medžugorské
udalosti.
Aj to je znamením Cirkvi, že už
nechce ďalej čakať. Založením komisie chráni pápež Medžugorie voči
mnohým výpovediam a špekuláciám
médií, ktoré boli doposiaľ bežné.
Myslím, že aj pre nášho biskupa je to
teraz ľahšie, lebo mu odobrali zodpovednosť, ktorú mal za Medžugorie
doteraz. Nie je zodpovedný za Medžugorie ani priamo, ani nepriamo;
komisia je teraz jedinou inštitúciou,
ktorá môže vyhlasovať rozhodnutia
vo vzťahu k Medžugoriu. Buď za to
vďaka Bohu a Matke Božej. Teším
sa, že táto komisia začala pracovať
hneď šesť dní nato, ako bola založená, a po prvý raz sa stretla 26. marca
2010. Zároveň stanovila konkrétne
rozhodnutia, akým smerom sa jej
práca má uberať.
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Si ako vizionár pripravený hovoriť s členmi komisie?
Prirodzene. Tak ako som konal doteraz, budem konať aj naďalej. Častejšie
som zdôrazňoval, že som ochotný buď
tu v Medžugorí, alebo v Bostone byť
k dispozícii všetkým, ktorí by sa chceli so mnou stretnúť. Pokúsim sa vysvetliť im, čo prežívam ako vizionár.
Ak im niečo nebude jasné, pokúsim
sa v rámci svojich možností vysvetliť
im to. Jestvujú, prirodzene, aj veci,
ktoré nemôžem povedať. No v rámci
istých hraníc poviem, čo povedať môžem.
V prvých rokoch zjavení som bol dieťa a naozaj veľmi utiahnutý. Vtedy som
hovoril viac zo strachu, z utiahnutosti
a svojej osamelosti, a boli všelijaké
výpovede, ktoré vznikli pod tlakom,
ktorý som cítil. Preto je iste niekoľko
výpovedí, ktoré by som dnes formuloval celkom ináč, lebo to utiahnuté
a bojazlivé decko už nejestvuje a ani
ten tlak, ktorý vtedy panoval. Nik nie je
dokonalý a každý môže robiť chyby,
no je dôležité, aby sa človek chcel
každý deň polepšiť. To je to, čo si Matka Božia od nás všetkých želá – aby
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sme kráčali po jej ceste, po ceste svätosti.
Ivan, tvoja rodina je od teba
praktický odlúčená. Ty si veľa
na cestách a málo spolu s ňou.
V uplynulých šiestich mesiacoch
som bol na 44 stretnutiach – krížomkrážom po Európe a Amerike – a svedčil som. Ľudia, biskupi a kardináli
chceli, aby som prišiel do ich diecézy
a priniesol medžugorský pokoj, ktorý
Matka Božia ponúka všetkým, celému
svetu. Pre Matku Božiu niet odstrčených, ale my sme všetci jej deti, ktoré
majú jedného Otca na nebesiach.
Keď ma ľudia pri stretnutiach predstavujú, vravia – Ivan cestuje po celom svete a je vyslancom Matky Božej, prináša posolstvá svetu. Môžete
to nazvať, ako chcete. Naozaj by som
chcel byť nástrojom v Božích rukách,
sprostredkovateľom medzi Bohom
a svetom. Matka Božia si ma pre túto
cestu vyvolila, je však tiež veľmi dôležité zmieniť sa o tom, že mi to moja
rodina dovoľuje. Nie je pre moju rodinu
ľahké byť celé mesiace sama, no moja

rodina bezpodmienečne prijíma toto
povolanie, toto volanie, ktorým ma
Matka Božia pozýva. Pochopenie mojej rodiny je pre mňa veľkou oporou.
Okrem toho dáva mi sama Matka Božia silu konať túto misiu. Som už takmer 30 rokov v jej škole a počas týchto
rokov som mal a mám každodenné
zjavenia a rozprávam sa s Matkou Božou. To mi dodáva silu, ktorá ma nesie
týmto svetom. Iba ľudskou silou, bez
Boha a Matky Božej, by som to všetko
nemohol vydržať. Ona ma povzbudzuje a utešuje, keď mi je najťažšie. Po
zjavení by som mohol lietať, tak veľmi
ma napĺňa jej sila.
Ivan, čo by si chcel dnes, práve v deň výročia povedať nám
a celému svetu?
Dnešný svet prechádza krízami,
ťažkými chvíľami – povedal by som,

väčšmi než kedykoľvek predtým.
Dnes často počujeme slová o recesii,
o tom, že je svet v kríze. Ja by som
však chcel pritom zdôrazniť niečo
podstatné, a to, že sa nikto nepýta,
odkiaľ tá recesia prichádza. Recesia
dnes nie je hospodárska, ale duchovná. Ľudstvo sa nachádza v duchovnej
kríze. Človek, rodina, svet sa musia
duchovne premeniť. Duchovná premena znamená pre človeka návrat k Bohu, dať Bohu v našom živote prvé miesto, kráčať s ním do budúcnosti.
Potom budeme mať zaručenú budúcnosť a nádej,
ktorú nám prináša Matka Božia. Viera je nesmierne dôležitá, a my
ju musíme každý deň
polievať ako kvet,
aby mohla prekvitať a aby bola
príťažlivá.

Modlitba za pokoj
v Dóme sv. Štefana vo Viedni
23. 9. 2010 s vizionármi
Ivanom a Marijou z Medžugoria
16.00 h: Svedectvá – so Sr. Elvírou
Petrozziovou a členmi
Spoločenstva Cenacolo
17.00 h: Príhovor Ivana Dragičeviča
a Marije PavlovičovejLunettiovej
18.00 h: Modlitba ruženca
19.00 h: Sv. omša
20.00 h: Poklona Najsv. sviatosti,
poďakovanie
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Rozhovor s Marijou Pavlovičovou 25. 6. 2010 v Medžugorí

Dávam vám
lásku a vy
dávajte
lásku ďalej!
Marija, sme v tvojom dome
a vidíme veľa tvojich priateľov,
ktorí prišli k tebe pri príležitosti
dnešného výročia. Pred 29 rokmi si ťa Matka Božia zvolila ako
vizionárku. Čo nám môžeš povedať o svojich skúsenostiach
s ňou?
V týchto dňoch prichádza veľa pútnikov do môjho domu. Pred začiatkom
novény som prišla z Milána do Medžugoria, aby som sa novénou pripravila na
výročie, lebo to výročie je aj pre nás vizionárov veľmi významným dňom.
V týchto dňoch si každý z nás pripomína, aké to bolo v prvých dňoch. Boli
sme deti, ktoré nič nevedeli, a zrazu
sme zažívali stretnutie s Matkou Božou.
Báli sme sa, nemohli sme tomu uveriť
a pochopiť, čo sa deje. Naši rodičia mali
starosti, báli sa väčšmi než my. Bola to
doba komunizmu, takže sa nesmelo
o viere a Cirkvi veľmi hovoriť, a predovšetkým nie o zjaveniach. No chvála
Bohu, to všetko je už preč, a keď dnes
spomínam, vidím, že tu všetko riadi Boh
a Matka Božia. Chceli prostredníctvom
nás vizionárov svetu odkázať, že Boh
jestvuje a že sa nemusíme ničoho báť.
Dávali nám silu pre naše povolanie
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v každom utrpení, ktoré sa vyskytlo počas 29 rokov. Boli jednotlivé dni a chvíle, pri ktorých to bolo pre každého z nás
vizionárov veľmi ťažké a takisto pre ľudí
z farnosti a kňazov. Kto by si bol vtedy
pomyslel, že spolu s Matkou Božou zostarneme? Veď je to teraz už takmer 30
rokov. Dnes je ten deň, keď zabúdame
na všetko zlé a netrpezlivo očakávame
stretnutie s Matkou Božou. Matka Božia
sa dnes, ako vždy vo výročný deň, zjaví.
Bude krásne poobliekaná, celá v zlate.
Pripomenie nám tie prvé dni, všetko, čo
bolo na začiatku. Napokon dostanem
posolstvo pre farnosť a pre celý svet. Po
minulé dni bola Matka Božia veľmi radostná a spokojná, čím nás vizionárov
veľmi potešila. Byť s Matkou Božou je to
najväčšie, čo môže človek na tomto
svete zažiť. Niet väčšieho šťastia než
zhovárať sa s ňou, vedieť, že žije v nebi, pri Bohu – tam, kam jedného dňa
všetci prídeme. Je teda na nás, aby
sme žili sväto, žeby sme ten cieľ dosiahli. Boh je vždy pri nás. On nás vedie.
My iba musíme pochopiť, že ho smieme
prijať ako sprievodcu, a nemali by sme
pripustiť, žeby sme sa dostali na rázcestie, ktoré nás stále vzďaľuje od
Boha.

Vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová so skupinou,
ktorá mesačne prekladá posolstvá do rozličných jazykov
Marija, čo bolo pre teba počas týchto 29 rokoch najväčším
darom?
Pre mňa bolo za tých 29 rokov najväčším darom to, čo nám povedala Matka
Božia: Dávam vám svoju lásku a vy dávajte lásku ďalej! Nakoľko sa nám to
darí, závisí od každého jedného z nás.
Ale Matka Božia neúnavne opakuje, že
je našou Matkou a že nás nesmierne
miluje. Vyzýva nás, aby sme to všetkým
povedali, lebo pre ňu niet nijakých vyvolených – ani my vizionári nie sme privilegovaní, ale pozýva všetkých rovnakým spôsobom a všetkých nás rovnako
miluje. V tom je tá veľkosť – veľkosť
Matky, ktorá miluje svoje deti. Snaží sa
každému pomáhať a každého chce priviesť k svojmu Synovi.
Marija, čo by si nám chcela povedať na záver nášho krátkeho
rozhovoru?
Matka Božia by chcela po všetky tie
roky povedať a zdôrazniť, že sme pre

ňu tí najdôležitejší. Celý jej plán patrí
nám. Ako veľmi sa nebo namáha pomôcť človeku, aby ho oslobodilo od jarma tohto materiálneho sveta! Nie je to
ľahké, keď musíme vidieť, že vždy znovu zostávame stáť, ba priam jeho cestu
opúšťame. Príchody Matky Božej na
zem, to nie je niečo, čo môžeme ľahkovážne prijať alebo neprijať. Ako Matka
nás všetkých sa už nedokázala ďalej
prizerať, ako ľudstvo trpí, a preto sa ponáhľala na pomoc. Ona nám však bez
nášho prispenia, bez našej spolupráce
nedokáže pomôcť. To znamená – musíme sa obrátiť a stať sa lepšími ľuďmi. Ak
budeme lepší, tak aj ostatní budú vidieť
na nás tú zmenu, a tak sa začne premieňať celý svet. To je dôvod, pre ktorý
Matka Božia prišla: Chce, aby sme sa
stále väčšmi približovali k nebu. To znamená, že nechce ani hlad, ani potraty,
ale by chcela, aby sme šírili dobro, lásku a pokoj. Želá si jednoducho, aby sme
kráčali po ceste svätosti, lebo iba tak
môžeme zmeniť seba i svet.
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„Bez Medžugoria už nedokážem ž
Kňaz Leonid z rehole redemptoristov z Ukrajinskej provincie sa zúčastnil 15. medžugorského seminára pre kňazov. Najprv porozprával účastníkom seminára a potom aj žurnalistom rozhlasovej stanice
,Mir Medjugorje‘ nevšedné svedectvo, ktoré prinášame aj našim čitateľom: (www.medjugorje.hr)

„Moja
prvá púť do Medžugoria sa
spájala s mojimi povinnosťami a mojou
činnosťou v kňazskom povolaní. V roku
2005 mi totiž miestna Cirkev zverila veľkú zodpovednosť a ťažký kríž – totiž
službu exorcizmu. Prvé mesiace a prvý
rok boli naplnené Božou láskou a milosťou, pravdaže aj mnohými ťažkosťami. Ale skutočne veľká ťažkosť nastala
počas istého „veľkého exorcizmu“ nad
posadnutým. Hrubým hlasom plným
nenávisti sa obrátil na mňa nasledujúcimi slovami: „Ja som príšerný, ja som
silný a ja ťa zničím. Zničím tvoje kňazstvo, tvoje rehoľné povolanie a celý tvoj
život.“ I keď to bolo strašné, nebral som
to všetko celkom vážne, lebo som úplne
veril v Boha a nemal som dôvod neveriť
v neho. Viem, že strach zo satana je už
porážkou. Boh však pripustil túto si26

tuáciu, o ktorej vám porozprávam, aby
som zažil, aká veľká a silná je jeho Matka a aby som zažil, akou svätou zemou
je Medžugorie. Keď som mal veľké bolesti, vystavený pokušeniam a útokom
snažil som sa modliť. No nevedel som
sa modliť. Každý deň som chodil na
spoveď, no satan ma pokúšal. Pokušenia boli také silné, že som úplne stratil
pokoj svojej duše. No nielen to. Cítil
som v duši, že som stratil svoje rehoľné
a kňazské povolanie. Cítil som sa úplne
stratený a skazený.
V tejto ťažkej chvíli, kým som nepochopil, čo sa so mnou deje, ponúkol mi
niekto cestu do Medžugoria. Vybral som
sa na púť. Cestoval som so skupinou
kňazov. Modlili sa, no ja som to nedokázal. Jednoducho som sa nedokázal
modliť. Na tejto púti som sa zoznámil
s istým starým kňazom, pátrom Ambró-

m žiť.“

ziom zo Slovenska. Obetoval celý svoj
život a svoje povolanie práci so zakarpatskými Ukrajincami. Cestoval vtedy
po prekonanom srdcovom infarkte do
Medžugoria, kde bol už predtým päťkrát.
Oduševňoval ma svojou obetavosťou
a pokorou.
Bol rehoľným kňazom, františkánom.
Stal sa mi počas tej cesty priateľom.
Pomáhal som mu a viedol som ho ako
starého muža za ruku. Zdalo sa mi, že
mu pomáham, no v skutočnosti pomáhal on mne. Spolu sme vyšli na Vrch
zjavenia. Povedali nám, že jeden z vizionárov tam bude mať zjavenie. Bolo
tam veľa ľudí a veľa kňazov. A to bolo
pre mňa prvým prekvapením v Medžugorí. Sadol som si vedľa pátra Ambrózia chrbtom k miestu zjavenia. Cítil
som, že nie som hoden tam byť. Ale počas modlitby ruženca rástla vo mne

túžba vidieť, čo sa tam na Vrchu zjavenia deje. Súčasne s týmto vnútorným
želaním som v sebe cítil druhý hlas,
ktorý mi vravel: ,Nepozeraj sa tam, ty si
stratený a skončíš v pekle.‘ Strašné.
Napriek tomu ma tie prvé pozitívne pocity predsa usmernili na miesto zjavenia. Začal som sa pozerať a hľadať
a dúfať, že dačo uvidím. Áno, pomaly
vo mne rástla nádej, ale vynárali sa aj
nové argumenty, že sa moje poníženie
nezmení. No v tejto rozhodujúcej chvíli
som dokázal krátky okamih veriť.
Ako odpoveď na všetky otázky cítil
som a zažil som, ako Matka Božia zostupovala z neba. Bol to veľmi silný pocit, závan iného sveta, aký som dovtedy
nikdy nezažil! Potom ma upokojila akási
neha, ľahkosť, ako nežný závan prítomnosti Matky Božej. Približovala sa ku
mne a čím bola bližšie, o to väčšmi sa
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vzďaľovala moc Zlého. Zažil som v srdci
nové zjavenie. Zažil som, aká silná a pokorná je Matka Božia. Tu som pochopil,
že zaháňa zlých duchov, veď sami od
nej utekajú, lebo nedokážu zniesť čistotu a krásu jej prítomnosti. A tu sa udiala
premena duchov vo mne! Duch satanov,
ktorý nivočí, zmizol i s jeho depresiou,
jeho strachmi. Jednoducho zmizol a na
jeho miesto zostupoval Duch Matky Božej. Počul som v srdci hlas: ,Neboj sa, ja
som tvoja Matka! Ja som ti zárukou, že
sa nestratíš!‘
Všetko sa tým zmenilo! Tento zážitok
prítomnosti Najčistejšej Panny Márie bol
zázrakom lásky pre moje povolanie, pre
moje kňazské a rehoľné povolanie a pre
moju službu, zázrakom, ktorý ma zachraňuje!
Cítim prítomnosť Matky Božej pri každom exorcizme, ktorý vykonávam. Iba

malý príklad, lebo ich je veľa. Naši kňazi
mali posadnuté dievča, ktoré prišlo na
spoveď. Spovedalo sa u jedného kňaza,
ktorý sa práve vrátil zo štúdia v Ríme.
A kým hovoril formulu rozhrešenia, udrela táto osoba – teda satan cez ňu –
toho kňaza tak silno, že okamžite spadol. Potom táto osoba volala akýmsi
divným hlasom iného kňaza. Ten sa naľakal a volal ma: ,Páter Leonid, poď
rýchlo, máme tu akúsi nezvyčajnú situáciu...‘ Po tomto rozhovore prišlo to
dievča ku mne.
Keď som začal s exorcizmom, hneď
som stanovil diagnózu. Pochopil som,
že je posadnutá, že satan cez ňu veľmi
silno pôsobí. Dokonca som poprosil
troch farníkov, aby sa modlili, kým budem vykonávať exorcizmus nad touto
osobou. A kým som vyslovoval tradičné exorcizmové modlitby, satan sa mi

vysmieval. Hovoril aj po anglicky. Pokoroval ma a posmieval sa mi. Potom
som sa začal modliť k Matke Božej. Začal som ju vzývať z celého srdca. Bol
som vyčerpaný. Znervóznel som. Cítil
som, že by som tú modlitbu mal dokončiť, ale ten duch nevychádzal. Bol to
duch samovraždy. Z celého srdca som
začal volať Matku Božiu, ako voláva
dieťa na matku. A potom začal ozajstný vresk: ,Už nemôžem, lebo prišla
Matka Božia. Musím von.‘ A duch opustil to dievča.
To bol iba jeden prípad, je veľa podobných. Počas týchto piatich rokov, keď
som poverený službou exorcistu, mával
som veľké pokušenia. Mával som ich aj
skôr a viem, že ich budem mať naďalej.
No Bohorodička ma chráni vo svojom
srdci. Už nedokážem žiť bez Medžugoria a Jeruzalema. Každý rok tam musím

zájsť, lebo znamenajú pre mňa vieru.
Tu mám vieru, požehnanie a milosť.“
Poslucháčom rozhlasovej stanice ,Mir
Medjugorje‘ potom povedal, ako veľmi
ďakuje Bohu, že aj týmto spôsobom
môže svedčiť o milosti Matky Božej,
a dodal: „Želám všetkým poslucháčom
radosť. Chcel by som, aby každý z vás
chcel ešte väčšmi milovať Bohorodičku,
veď ona je našou Matkou. Miluje svoje
deti, je ochotná urobiť pre nás všetko,
čo si od nej vyprosujeme. Cítim, že by
sme zahynuli, keby sme nemali našu
Matku. Prežívajme preto každú sekundu svojho života s ňou. Zvlášť cítim volanie, že aj ja mám pomáhať ľuďom,
aby prišli do Medžugoria. Aby som sem
privádzal ľudí, ktorí duchovne veľmi trpia!“
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15. medzinárodný seminár pre k

„Dúfajte, ja som premohol svet!“
P. Ignaz Domej
Na obnovenie vzťahu k Bohu a na
prehĺbenie kňazského povolania
prišlo vyše 300 kňazov do Medžugoria od 29. júna do 3. júla 2010 na
15. kňazské exercície. Ježišov príhovor z Jánovho evanjelia: „Dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16,
33) bol vedúcou témou seminára.
Ježiš nám dodáva odvahu, on sám
nám ukazuje cestu, on sám je prameňom, z ktorého môžeme žiť.
Každý deň exercícií mal osobitné
ťažisko a vždy ho viedli kňazi pôsobiaci v medžugorskej pútnickej
pastorácii.
V prvý prednáškový deň hovoril Dr.
Tomislav Pervan o kňazskej spiritualite vo výzvach dnešného sveta a vo
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(Jn 16, 33)
svetle Ježišovej „pastorálky“. Osobný
vzťah k Ježišovi je predpokladom každej spirituality. „Ježiš povolal k sebe
tých, ktorých sám chcel“ (Mk 3, 13).
Som pripravený odpovedať na toto
osobné volanie? „Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať“ (Mk 3, 14). Som pripravený
v dôvernom vzťahu k nemu naplniť
jeho poverenie? V dnešných výzvach
kňazi majú žiť zo spoločenstva s Ježišom a majú byť radikálnym znamením
pre našu spoločnosť. Ľudia hľadajú
vzory, podľa ktorých sa môžu orientovať. Preto na prvom mieste nie sú úlohy a služba kňaza, ale spojenie s Ježišom. Vzťah k Ježišovi je základom
a prameňom, z ktorého majú kňazi
žiť.

e kňazov v Medžugorí
Páter Dr. Miljenko
Šteko v nasledujúci
deň položil otázku,
ako sa Ježišove slová: „Dúfajte, ja som
premohol svet!“ konkretizovali v kresťanskej spiritualite. Životné príklady svätých
sú pre nás veriacich
konkrétnymi výkladmi
Ježišových slov, ktoré
sú aj odpoveďami na
otázky a krízy dnešnej doby.
Žijeme vo svete,
v ktorom je posolstvo
evanjelia iba jedným
názorom medzi inými
a nepovažuje sa za
(večnú) pravdu. V me© Foto Djani
ne slobody je rovnako
dôležitý každý spôsob myslenia, ktorý sa objavuje. Pravda sa relativizuje, má iba jeden význam medzi mnohými, lebo sa všetko
stalo relatívnym. Výnimkou je pritom
pravda relatívneho, ktoré sa stáva novým absolútnom. Z toho vzniká nová
morálka, „morálka situácie“. Problém
vzniká potom, keď sa relativizujú ešte
aj hlasy (pápež Benedikt XVI.), ktoré
varujú pred „diktatúrou relativity“
a „nebezpečenstvom stratenej pravdy“.
Úlohou Cirkvi je ukazovať a hlásať
pravdu. Je ňou ten, ktorý o sebe povedal: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn
14, 6). On kladie každému obdobiu
a každej generácii tú istú otázku: „A za
koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15).
Iba vo viere môžeme pochopiť Petro-

vu odpoveď: „Ty si Mesiáš, Syn živého
Boha!“ (Mt 16, 16).
Na životných príkladoch sv. Ignáca
z Antiochie, sv. Augustína, sv. Františka z Assisi, sv. Jána Máriu Vianneya
a sv. Maximiliána Kolbeho sa pokúsil
páter Miljenko ukázať, ako títo svätci
zvládali krízy svojej doby vo svetle Ježišových slov a ako sú aj dnes pre nás
poslami pravdy a svedkami viery.
S pátrom Dankom Perutinom išli
kňazi na Vrch zjavenia a rozjímali
v modlitbe ruženca o úlohe Matky Božej v Božom diele spásy. Témou bola
potom prítomnosť Matky Božej v živote kňazov a vzťah Matky Božej ku kňazom. Dôveryhodnosť kňaza sa nemeria tým, čo robí, ale láskou, ktorá ho
pohýna. Od Márie sa kňazi môžu učiť,
ako majú byť učiteľmi duchovného života. Pre sv. Františka bola Mária tou,
ktorá úplne prijala a napĺňala Božiu
vôľu. V jeho modlitbách sa zrkadlí jeho
životný vzťah k nej.
Kňazi išli spoločne aj na Križevac.
Páter Svetozar Kraljevič viedol úvahy
pri zastaveniach krížovej cesty. Na
Križevci mali kňazi možnosť prijať
sviatosť zmierenia. Život so sviatosťami v živote kňazov bol potom témou
ďalších úvah, ktoré viedol páter Svetozar.
Záverečný deň bola možnosť prispieť vlastnými skúsenosťami a v bohoslužbe sa poďakovať rodinám, ktoré
sa po tieto dni bezplatne starali o týchto kňazov.
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Matka Božia
zasiahla v našej
rodine
Na 15. medzinárodné stretnutie kňazov v Medžugorí,
ktoré sa konalo v dňoch 28. júna – 3. júla 2010, prijalo
ponuku Mariánskeho centra Medžugorie na bezplatnú dopravu do Medžugoria aj osem seminaristov
z kňazského seminára v Nitre. Prišli, aby videli a vytvorili si svoj názor. Mohli sa rozprávať, modliť a spoločne
uvažovať so spolubratmi z celého sveta. Niektorí sa so
svojimi skúsenosťami a svedectvami podelili aj s ostatnými. Vypočuli sme si aj toto svedectvo:

„Do Medžugoria som prvýkrát prišiel
pred desiatimi rokmi. Vtedy som tam
prišiel aj so svojou mamou, ktorá bola
ťažko chorá. Prišli sme spoločne prosiť
aj za otca, ktorý bol veľký alkoholik
a tuhý fajčiar. Po týždni strávenom na
tomto mieste pokoja sme sa spoločne
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vrátili domov. Zažili sme tu naozaj veľký vnútorný pokoj a obrat v rodine.
Moja mama sa stretla s vizionárkou
Vickou, ktorá jej vtedy povedala, že sa
nemusí báť, že už bude zdravá. Odvtedy mama nemala žiadne zdravotné
problémy. Dokonca aj otec prestal piť

a fajčiť. V rodine, kde bol predtým nepokoj, naraz nastal pokoj. Po desiatich
rokoch som znova navštívil Medžugorie, aby som sa poďakoval Bohu a Matke Božej za to, že moji rodičia sú dote-

raz zdraví. Až tu som si uvedomil, že
toto miesto nie je až tak o zjaveniach,
je skôr o modlitbe a o pokoji. Tu človek
zažíva svoje vlastné obrátenie.“
(pre MCM spracoval mk)
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MEDJUGORJE –

ZEUGNIS

POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. mája 2010 – „Drahé deti! Boh vám dal milosť, aby ste žili a chránili všetko dobro, čo je vo vás a okolo vás, a aby ste podnecovali druhých, aby boli lepší a svätejší. Ale ani satan nespí a cez modernosti vás odkláňa a vedie na svoju
cestu. Preto, milé deti, v láske k môjmu Nepoškvrnenému srdcu milujte Boha
nadovšetko a žite jeho prikázania. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. júna 2010 – „Drahé deti! S radosťou vás všetkých pozývam: prežívajte
moje posolstvá s radosťou, len tak, milé deti, môžete byť bližšie môjmu Synovi.
Chcem vás všetkých viesť len k nemu a v ňom nájdete skutočný pokoj a radosť
vášho srdca. Všetkých vás žehnám a milujem nesmiernou láskou. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. júla 2010 – „Drahé deti! Znovu vás pozývam: nasledujte ma s radosťou.
Všetkých vás chcem viesť k svojmu Synovi a vášmu Spasiteľovi. Neuvedomujete si, že bez neho nemáte radosť a pokoj, a ani budúcnosť ani večný život. Preto, milé deti, využite tento čas radostnej modlitby a odovzdania. 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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Všade možno pocítiť prítomnosť Matky Božej
Z množstva zážitkov a skúseností, ktoré majú
pútnici, väčšina sa neodohráva na verejnosti, ale
ostáva skrytá. Denne však stretáme aj ľudí, ktorí
otvorene rozprávajú o osobitných milostiach, ktoré dostali na príhovor Matky Božej. Zverili sa s nimi aj manželia Aida a Javier Eskildsenovci z Panamy. Prišli sa do Medžugoria poďakovať Matke Božej, že po deviatich rokoch manželstva im Boh daroval dieťa. Javier bol síce pokrstený, ale dlhé
roky sa nezúčastňoval na živote Cirkvi. Hovorí:
„24. júna 1993 sme uzavreli manželstvo, práve
vo výročný deň zjavení. Počas deviatich rokov bolo
naše manželstvo bezdetné. Na naliehanie mojej
matky, ktorá bola viackrát v Medžugorí, sme sa
vybrali na púť do Medžugoria s touto našou osobitnou prosbou. Prišli sme v októbri 2002, v modlitbách sme vystúpili na Križevac a Vrch zjavení. Po
návrate do Panamy manželka otehotnela. Sme hlboko presvedčení, že naše dieťa sme dostali na príhovor Matky Božej.“
Chlapec Wilfred Mateo sa narodil 2. júna 2003. Teraz prišli spoločne do Medžugoria, aby sa
poďakovali Matke Božej. Spoločne potvrdzujú: V Medžugorí sa pociťuje prítomnosť Matky
Božej.
(www.medjugorje.hr)
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
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