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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE

Modlite sa,
milé deti,
aby sa vám
modlitba
stala
Ïivotom.
Tak spoznáte
vo svojom
Ïivote pokoj
a radosÈ.
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Ivan Dragiãeviã poãas zjavenia 8. septembra 2007 v MedÏugorí
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MEDJUGORJE –

MODLITBA

V modlitbe zakúsiť Božiu lásku!
„Milé deti, rozjímajte a modlite sa, aby sa vaše srdce otvorilo Božej láske.“
To sú slová z posolstva, ktoré nám dala Matka Božia prostredníctvom vizionárky
Marije Pavlovičovej-Lunettiovej 25. septembra 2007. Po všetky tie roky sa Matka Božia usiluje svojimi posolstvami priviesť nás k aktívnej modlitbe.
Tento rok prijali pozvanie Matky Božej desaťtisíce mladých ľudí. Ešte nikdy v minulosti sa nezúčastnilo na modlitbovom stretnutí mládeže v Medžugorí počas jedného týždňa vyše 50.000 mladých ľudí. Prišli z rozličných krajín, aby zakúsili Krista.
Medzitým už vznikla celá sieť priateľov Medžugoria, ktorí nasledujú volanie Matky
Božej. V Medžugorí sa prežíva Božia blízkosť, v Medžugorí sa obnovuje sila modlitby, v Medžugorí sa stáva skutočnosťou celosvetová rodina Cirkvi.
Tisíce pútnikov prišli do Medžugoria aj na sviatok Povýšenia sv. Kríža, aby mali
účasť na veľkom prúde milostí, ktoré pramenia na tomto požehnanom mieste. Pod
krížom na Križevci sme mohli stretnúť pútnikov z Kórey, Libanonu, USA, Afriky
a mnohých európskych krajín. V údive sme pozorovali hlboké pohrúženie sa do
modlitby a ochotu prinášať obety Bohu. Citeľná blízkosť Matky Božej chránila
a sprevádzala pútnikov a prikrývala ich svojím materinským plášťom milosti a lásky. Kľačali alebo sedeli na kameňoch Križevca zahĺbení do vnútornej modlitby.
Každá návšteva tohto milostivého miesta je pre dušu malým duchovným cvičením.
Aj v každodennej práci je cítiť blízkosť Matky Božej. Jej výzva: modlite sa, modlite
sa, modlite sa a zakúsite Božiu blízkosť, tu nachádza mohutnú odozvu.
Boh je všade. Možno ho zakúsiť v posolstvách, ktoré nás vedú k mystickým zážitkom, alebo večer pri poklone Najsvätejšej sviatosti, alebo pri tichých prechádzkach
po krásnej okolitej prírode. Matka Božia veľmi často opakuje, ako nás má rada. Jej
láska je ohromujúca a nevieme si ju ani dobre predstaviť. Myslí na každého jedného z nás. Každého z nás má vo svojom materinskom srdci.
Preto sa na chvíľku zastavme a rozjímajme o milosti, ktorú dáva nám Boh každý
deň. Medžugorie je najväčšia Božia výzva v súčasnej dobe. Nemusíme sa obávať budúcnosti, Boh je s nami. Už sv. Augustín povedal: „Nepokojné je srdce naše, kým nespočinie v tebe.“ Tí, ktorí zažili Božiu blízkosť v Medžugorí, vyžarujú radosť, ktorú
znovu zakusujú prostredníctvom modlitby. Ruženec sa stal bezpečnou kotvou, ktorá sa nedá vytrhnúť svetskými starosťami. Modlitba ruženca je istou formou rozjímania, darom nebies, ktorý dáva srdcu pokoj a pomáha zakúsiť Božiu lásku. Nasledujme toto pozvanie k modlitbe!
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
3
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MedÏugorská farnosÈ
je zvlá‰tnym darom Boha
a Matky BoÏej
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Rozhovor s nov˘m medÏugorsk˘m farárom 8. septembra 2007
Páter Petar, toho roku vás pri
v˘menách urãili za nového farára v MedÏugorí. MôÏete nám
nieão povedaÈ o svojom doteraj‰om Ïivote a pôsobení?
Som rodák z farnosti Gorica-Soviãi
v okrese Grude. NiÏ‰ie triedy som
absolvoval v mojom rodisku v Soviãi, potom som ‰iel do Záhrebu, kde
som nav‰tevoval vy‰‰ie triedy, ktoré
som ukonãil maturitou roku 1959.
Po ºudovej ‰kole som bol v seminári
v Sinji a v Záhrebe. Medziãasom
som slúÏil 23 mesiacov v armáde
v Belehrade a v Novom Sade. Po
maturite som ‰tudoval jeden rok na
teologickej fakulte v ªubºane. Potom som sa presÈahoval do Sarajeva a tam som ‰tudoval teológiu aÏ
do roku 1966, keì som bol ako ãlen
franti‰kánskej provincie Hercegovina vysväten˘ za kÀaza. Potom som
zaãal svoju kÀazskú sluÏbu – na
niekoºk˘ch miestach som bol farárom a gvardiánom. Roku 1981 som
dostal farnosÈ Blagaj na v˘chode
Hercegoviny. Tam som zostal ako
farár do roku 1999. Potom som poprosil provinciála, aby ma oslobodil
od sluÏby farára. Neskôr som pri‰iel
do MedÏugoria, hoci som po tom
netúÏil, lebo som si uvedomoval, Ïe
je tu veºmi veºa práce a Ïe to bude
ÈaÏké, lebo som uÏ veºa prekonal
a mal som toºké odslúÏené roky.
Navy‰e tí, ão tu pôsobia, musia
ovládaÈ jednu alebo dve cudzie reãi,
aby mohli s pútnikmi ºah‰ie komunikovaÈ. Ale páter Tomislav ma presvedãil, takÏe som to napriek v‰et-

kému prijal a pri‰iel som roku 1999
sem. Teraz som tu uÏ takmer osem
rokov. Po t˘chto ôsmich rokoch
som bol na na‰ej kapitule v Mostare
vymenovan˘ za farára, ão potvrdil aj
biskup.
Poãas t˘chto ôsmich rokov ste
mohli vidieÈ, ão sa v MedÏugorí
deje, koºkí pútnici nav‰tevujú
toto miesto v nádeji, Ïe nájdu
pokoj. Teraz ste teda farárom

Páter Petar Vla‰iã OFM
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Farár Petar s pútnikmi pred medÏugorskou farou.
a ako prvého budú vyhºadávaÈ
vás.
FarnosÈ MedÏugorie, na ãele ktorej
teraz stojím, je zvlá‰tnym darom
Boha a Márie. Túto farnosÈ nemoÏno porovnávaÈ so Ïiadnou inou. MedÏugorie je farnosÈou celého sveta,
lebo sa tu zhromaÏìujú pútnici
z celého sveta. Chcel by som to
bliÏ‰ie vysvetliÈ: vidíte, práve dnes
6

sme toho svedkami, na narodeniny
na‰ej nebeskej Matky, Blahoslavenej Panny Márie. Staãí pozrieÈ na
KriÏevac, na Vrch zjavenia a do kostola. Koºkí veriaci boli na na‰ej
hlavnej svätej om‰i o 11. hodine.
Pútnici prichádzajú zo v‰etk˘ch
konãín zeme. Aby sme e‰te lep‰ie
mohli pochopiÈ, ão je MedÏugorie,
staãí spomenúÈ tohtoroãn˘ festival
mládeÏe. Z úradnej ‰tatistiky vieme,

medjug 87_vnutro

29.11.2007

8:49

Stránka 7

d˘ch ºudí, ktorí sem prichádzajú z úplne iného
kaÏdodenného Ïivota, Ïe
sú ochotní byÈ tu na námestí pred farsk˘m kostolom od deviatej ráno aÏ
do neskorého veãera.
Spev, modlitba, spoveì,
predná‰ky, to je ich radosÈ, to je ich ‰Èastie.
Myslím si, Ïe toto vo svete nenachádzajú, najmä
svätú spoveì. Na‰e spovednice sú po cel˘ deÀ
preplnené. âasto poãúvame, Ïe v západnom
svete sa uÏ veºa nespovedá. Tu je to priam naopak.
Západn˘ svet prichádza
k nám do MedÏugoria
a spovedá sa. To je zázrak.

Ïe tu boli mladí ºudia z 53 krajín
a bolo ich pribliÏne 50 000. To je
dnes pre nás veºmi dôleÏit˘ ukazovateº. Nenúkame tu dajaké extra
hviezdy, spevákov alebo hercov...
Ponúkame tu Boha, nebesia, Matku
BoÏiu, modlitbu, pôst, pokánie
a spoveì. A nemáme tu ani veºkú
propagandu. Mladí to vedia, sú
dobre informovaní o tunaj‰om zhromaÏìovaní. Obdivujem t˘chto mla-

My ako spovedníci sme
tieÏ ãasto prekvapení, keì
niekto príde a povie, Ïe
nebol na spovedi 15 alebo
aÏ 20 rokov. To urãite nie
sú maliãkosti, keì dakto
také ãosi povie, Ïe pri‰iel práve preto do MedÏugoria, aby sa tu zmieril
so svojou rodinou, s Cirkvou
a s ºuìmi. To je milostiv˘ dar, ktor˘
nemoÏno kúpiÈ. Je to jednoducho
BoÏia láska. Na‰a nebeská Matka
nás poz˘va sem práve k tomu, ão
nám Boh uÏ zjavil v evanjeliu. Jej
volanie a jej posolstvá sú jadrom
evanjelia. Preão Matke na nás záleÏí? My sa vÏdy správame ako deti
7
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a vravíme: mama, mama! P˘tame sa
a hºadáme Matku. A na‰a dobrá,
ozajstná a pravá Matka nás poãuje
a nám naãúva. Nenechá nás osamel˘ch, lebo vie, Ïe jej prostredníctvom ºah‰ie dôjdeme k jej Synovi –
„per Mariam ad Jesum“. Skrze Máriu je ºah‰ie prísÈ k jej Synovi a to
znamená, Ïe prostredníctvom Márie
prichádzame k Bohu. Správna matka neopú‰Èa svoje deti, obetuje sama seba i svoj Ïivot, aby mohlo jej
dieÈa preÏiÈ. I dnes v deÀ narodenín
na‰ej nebeskej Matky sa te‰ím, Ïe
ste pri‰li sem k nám a nav‰tívili ste
nás, aby sme tu spoloãne oslávili jej
narodeniny modlitbou, rozhovorom,
pôstom a obetou. Pre v‰etko, ão tu
konáme, potrebujeme BoÏiu milosÈ
a lásku. Lebo bez lásky niet Ïivota
a ná‰ Boh, v ktorého veríme, ktorému ìakujeme za v‰etko, ão nám
daroval, je Láska. Dnes veãer tu bude veºa kÀazov a cez noc budú prichádzaÈ pútnici z ná‰ho okolia.
Zajtra vystúpia v‰etci na KriÏevac.
Vrch KriÏevac tu má veºmi dôleÏitú
úlohu. KriÏevac priÈahuje ºudí ako
magnet. Divím sa, keì vidím, ako
starí muÏi a Ïeny s palicou v ruke
vystupujú na KriÏevac, a Ïasnem,
ão je to za vieru, ktorá ich poháÀa,
aby i‰li hore. Niet rozdielu medzi
nimi a mládeÏou. To v‰etko je jedna jediná milosÈ a túto silu dáva
Boh.
Páter Petar, na vás vidno, Ïe
vyÏarujete pokoj a lásku. To dozaista videli aj va‰i spolubratia.

Dúfam, Ïe sa aj voãi biskupovi
prejavíte, Ïe je len jedna cesta,
totiÏ cesta lásky.
Viete, ja som ako kÀaz a rehoºník
strávil cel˘ svoj Ïivot v rehoºnom
spoloãenstve. Som vychovan˘ tak,
Ïe si ctím hierarchiu Cirkvi, hierarchiu môjho franti‰kánskeho spoloãenstva. PovaÏujem to za normálne,
lebo bez hierarchie nemôÏe fungovaÈ Ïiadne spoloãenstvo. JeÏi‰
zaloÏil Cirkev a na jej ãelo postavil
Svätého Otca, pápeÏa, ako viditeºného vodcu, a neviditeºného Ducha, aby viedli jeho spoloãenstvo.
Kristova Cirkev Ïije stále, je to Ïivé
spoloãenstvo. Ja ako ãlen tohto
spoloãenstva môÏem vyschnúÈ
a zmiznúÈ, ale Cirkev nezanikne.
Tak je to aj v rodine. Najlep‰ia je tá
rodina, ktorá poãúva svojho otca.
Otcovia nemusia byÈ nijak˘mi filozofmi alebo uãencami, ale keì si
ctíme otca, matku alebo naopak,
keì si rodiãia váÏia svoje deti, tak
je to ideálna rodina. Celkom tak je
to aj v na‰ej Cirkvi. Poãas celého
svojho rehoºného a kÀazského Ïivota som si ctil hierarchiu, tak cirkevnú ako aj hierarchiu v ráde. Tak
si ctím aj ná‰ho otca biskupa a verím, Ïe s láskou a v pokoji moÏno
v‰etko vyrie‰iÈ, lebo keì si niekoho
vysoko váÏime a milujeme, tak to je
to najdôleÏitej‰ie, aby dnes rodina
a väã‰ie spoloãenstvo mohli obstáÈ.
(Rozhovor viedol md)
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Rozhovor s pátrom Tomislavom Pervanom 8. 9. 2007 v MedÏugorí
Páter Tomislav Pervan, môÏete
nám povedaÈ, aké bolo toto leto
v MedÏugorí?
Áno, môÏeme povedaÈ, Ïe MedÏugorie rastie zo dÀa na deÀ, roz‰iruje
sa, tak dovnútra ako aj navonok. Ide
do hæbky, získava vnútornú veºkosÈ,
ale aj zemepisnú roz‰írenosÈ. Pokiaº
ide o ãísla, moÏno povedaÈ, Ïe tohtoroãn˘ august bol za posledné roky
najnav‰tevovanej‰ím augustom. Rozdalo sa vy‰e 300 000 sv. prijímaní. To
je veºmi vysoké ãíslo. Nedávno vy‰la
správa o pútnickom mieste Mária Trsat pri Rijeke, to je uÏ 600 rokov staré
uznávané pútnické miesto v Chorvátsku, a v správe bolo, Ïe za posledn˘
rok tam rozdali 170 000 sv. prijímaní.
Boh nemá rád ãísla, to vieme uÏ zo
Starého zákona. S istou elitou vÏdy
poãítal a víÈazil. My sa v‰ak s ãíslami
nehráme, ale hovoríme o faktoch. MedÏugorie je v Cirkvi faktom. Jestvuje
zdrav˘ rozpor medzi mostarsk˘m biskupom a MedÏugorím. Biskup odmieta MedÏugorie tak ako predt˘m. Nedopustí ani jedno dobré slovo o MedÏugorí. PreÀho je MedÏugorie ak˘si
m˘tus alebo legenda. Keì ho upozornia na to, Ïe sa tu ãosi deje, tak sa to
snaÏí zºahãiÈ v‰etk˘mi moÏn˘mi argumentmi. Ale uÏ to neobstojí. NemoÏno tvrdohlavo vystupovaÈ proti toºk˘m ºuìom. ZaslúÏili by si aspoÀ re‰pekt.
Ako som povedal, MedÏugorie sa
vzmáha! Mimoriadnym spôsobom je
toho roku silno zastúpená aj v˘chodná
Európa. Napríklad vãera pri‰lo asi 500
pútnikov z âeskej republiky. Ale aj
z Poºska pri‰lo vy‰e 1000 ºudí. Preão
10

MedÏugorie je
pre c

prichádzajú Poliaci do MedÏugoria?
Veì majú veºké pútnické miesto v âenstochovej. Myslím, Ïe MedÏugorie pôsobí na ºudí vnútornou silou, akou to
väã‰ina in˘ch pútnick˘ch miest natoºko nerobí. MedÏugorie spôsobuje
z náboÏenskej a vnútornej hæbky nové
vzplanutie. Tu ide o du‰u! MedÏugorie
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e magnetom
e cel˘ svet

má in˘m spôsobom e‰te stále terapeutick˘ úãinok na ºudí! V spovednici
i v‰ade inde som stretol nespoãetné
mnoÏstvo ºudí, ktorí mi rozprávali
o svojom celkom osobnom obrátení,
ktoré jednoducho znamenalo BoÏí
dotyk. O vizionároch moÏno písaÈ
alebo hovoriÈ tak alebo onak, ale sku-

toãnosÈ, ktorá sa tu spustila pred vy‰e 26 rokmi, je jednoducho nepopierateºná.
Na festival mládeÏe pri‰lo toho
roku vy‰e 50 000 mlad˘ch ºudí.
To je doteraz najvy‰‰í poãet. Znamená to, Ïe na tento festival pri11
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chádza ustaviãne viac a viac mlad˘ch ºudí?
MedÏugorie nie je nijaká „Love Parade“ alebo „Woodstock“, ani podobn˘
americk˘ festival zo 60-tych rokov,
MedÏugorie má svoj vlastn˘ festival.
To je veºká udalosÈ. Odhadujeme, Ïe
toho roku tu bolo vy‰e 50 000 mlad˘ch
ºudí z 58 národov. V‰etko sa prekladalo simultánne do 15 – 16 reãí. âlovek
sa ãuduje tej sile, ktorú títo ºudia priná‰ajú. Panovala spaºujúca horúãava,
40 – 41°C v tieni. Napriek tomu neváhali ostaÈ vonku, naãúvaÈ a hlasno spievaÈ a jednoducho vyjsÈ zo seba. Ale
potom – cesta do vnútra! To sa dialo
12

pri spovediach bez prestania, celé
dni i noci. Spravidla bolo vy‰e 400
kÀazov pri veãernej om‰i, asi 100 kÀazov spovedalo. To je znamenie! V in˘ch
pútnick˘ch miestach chodievajú na
púte a spovedajú sa zväã‰a seniori. Tí
majú viac ãasu, najmú si autobus
a urobia si v˘let napríklad do Mariazellu, Altötingu, Kevelaeru alebo do Einsiedelnu a potom sa vyspovedajú. âo
nás v‰ak v MedÏugorí udivuje, Ïe sa tu
spovedajú mladí ºudia, mladé manÏelské dvojice a rodiny. Cel˘ ãas bolo
moÏno vidieÈ pri spovedi mlad˘ch ºudí,
mladé rodiny. Myslím, Ïe ak chceme
toto v‰etko podãiarknuÈ, môÏeme povedaÈ: MedÏugorie je predsa len mies-
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to poÏehnania, príÈaÏlivosti, magnet
pre v‰etk˘ch hºadaãov Boha: zo v‰etk˘ch kútov sa sem schádza Cirkev!
Vidím vo Viedni ãasto iba star‰ích ºudí v kostole. Dalo by sa povedaÈ, ako v dobách pred koncilom. Myslíte si, Ïe Cirkev na‰ich
ãias – keìÏe ste práve spomenuli,
Ïe v MedÏugorí sa toºko mlad˘ch
ºudí modlí a chodí na spoveì –
daão zanedbala?
Myslím si, Ïe po koncile sa Cirkev
akosi sekularizovala, Ïe do Cirkvi vo‰iel svet. Cirkev sa príli‰ prispôsobila
svetu. To nie je správne. To bol opak

toho, ão chcel tento koncil dosiahnuÈ.
Koncil si Ïelal, aby do Cirkvi vo‰iel BoÏí Duch, aby sa znovu objavila v Cirkvi
jej svätosÈ. Pri dne‰nom pápeÏovi môÏeme celkom presne pozorovaÈ, Ïe
prízvukuje, aby sa Cirkev klaÀala svätosti a mystériu. ªudia sú na to vnímaví. ªudia nie sú neverci, nie sú ateisti.
Îiaº, ãasto beÏia za cudzími „bohmi“
a in˘mi „lieãiv˘mi náukami“. Keì sa
dobre prizrieme ãasopisom a knihám,
objavíme obrovskú ponuku ezoterick˘ch spisov a v‰elijak˘ch „lieãiv˘ch
náuk“. Tie sºubujú ‰Èastie, uzdravenie,
ale nemôÏu ponúknuÈ alebo predloÏiÈ
bezpeãn˘ dôkaz. Na druhej strane veda roztrhala Bibliu na márne kusy, za13
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obchádzali s Bibliou ako s m⁄tvolou:
obhliadka m⁄tvoly alebo vivisekcia. Aj
z JeÏi‰ovej osoby narobili „fragmenty“, rozkúskovali ju. Vzbudzuje to dojem, Ïe teraz musí nastaÈ ãas „odfragmentovávania“. V‰etko, ão bolo poniãené, treba znovu pod menom „JeÏi‰
Kristus“ a „kresÈanstvo“ poskladaÈ.
Jednoducho musíme nanovo dospieÈ
ku katolicizmu, ku kresÈanstvu, k pôvodnému zdroju.
Keì to v‰etko teraz analyzujeme, mohli by sme porovnávaÈ –
ako keby sme analyzovali Mozartove noty, jeho partitúry, v‰etko by
sme preskúmali, ale nikdy by sme
si jeho hudbu nevypoãuli. TakÏe
sme Mozarta nikdy nepoãuli. Toto
„poãuÈ hudbu“ v MedÏugorí je
„receptom“, pre ktor˘ majú ºudia
MedÏugorie skutoãne zaÏiÈ.
Áno, to je veºmi dobré prirovnanie.
Napríklad keì pozorujeme taneãné
pohyby, ale nepoãujeme k tomu hudbu, tancu neporozumieme. Tak je to aj
v Cirkvi. Keì hºadíme na kÀazov, vidíme v‰etky obrady a poãujeme hudbu
sprevádzajúcu om‰u, ale nechápeme
obsah, niã z toho nemá zmysel. V kostole musí v‰etko, i tú poãutú hudbu,
sprevádzaÈ srdce. Potom sme to zachytili! To vonkaj‰ie i to vnútorné.
Zajtra sa bude tu v MedÏugorí
sláviÈ sviatok Pov˘‰enia sv. KríÏa.
MôÏete o tom nieão povedaÈ na‰im ãitateºom?
âosi z minulosti: V prv˘ch dvoch rokoch, od augusta 1981 po v˘roãn˘
deÀ v júni 1983, bolo MedÏugorie
i s Vrchom zjavenia a s KriÏevcom
14

uzavret˘m priestorom. Pútnici tam nemohli slobodne hore vychádzaÈ. Iba
raz do roka to bolo dovolené, a to na
sviatok Pov˘‰enia sv. KríÏa. Od júna
1983 zru‰ili uzáver a KriÏevac sa stal
pútnick˘m miestom, po ktorom ºudia
jednoducho túÏili. Tam hore ich oãakáva Matka pod kríÏom, kde nás prijíma ako synov a dcéry. KriÏevac má
tak spásonosn˘ ako aj eschatologick˘
a apokalyptick˘ v˘znam. Dívame sa na
JeÏi‰a na kríÏi a na Matku BoÏiu pod
kríÏom.
KríÏ na KriÏevci postavili v rokoch
1933 – 34. V‰etok stavebn˘ materiál,
cement, vodu, vápno atì. povyná‰ali na
chrbtoch tamoj‰í ºudia. Vtedaj‰í farár
a farníci nevedeli, ão má tento kríÏ
v najbliÏ‰ej budúcnosti spôsobiÈ. Dnes
vidíme, Ïe to bolo veºké riadenie osudu.
Pamätám sa na svoje tunaj‰ie farské
pôsobenie v r. 1982 – 1988. Na sviatok
Pov˘‰enia sv. KríÏa chodili vtedy ºudia
na vrch celkom zavãasu pe‰o popri fare v cel˘ch prúdoch. Dnes sem prichádzajú autami zo v‰etk˘ch strán.
Koºkí prichádzajú? ËaÏko povedaÈ, rátam tak˘ch 30 – 40 tisíc ºudí. V MedÏugorí sa oslavuje a modlí vo dne v noci!
To je znakom tohto miesta.
V posledn˘ch dÀoch dostalo MedÏugorie nového farára.
Áno, nov˘m farárom je páter Petar
Vla‰iã. Pozná MedÏugorie od 80-tych
rokov. Nastal ist˘ odmäk medzi vedením provincie a biskupom, pokiaº i‰lo
o nového farára. Nevedeli sa tak ºahko
dohodnúÈ na kandidátovi. Páter Petar
je tu od roku 1999 a pozná farnosÈ. Je
to mil˘ ãlovek, ktor˘ túto farnosÈ si
obºúbil. A ºudia ho majú radi. Vo v‰etkom môÏe rátaÈ s na‰ou podporou.
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Vlastne to nie je dôleÏité, kto je tu farárom. Pre MedÏugorie je dôleÏité, Ïe tu
pracuje dobr˘ tím a podrobuje sa BoÏiemu plánu a plánu Matky BoÏej. V‰etko je koniec koncov v BoÏích rukách.
Vy ste tieÏ boli kedysi farárom aj
provinciálom. âasto vás vídaÈ v MedÏugorí. âo sú va‰e úlohy a akú
máte ãinnosÈ?
Odkedy uÏ nie som provinciálom (t.j.
od júna 2001), pôsobím hlavne tu
a pred ‰tyri a pol rokom ma sem úradne preloÏili. TakÏe som teraz v˘hradne
v MedÏugorí.
Moja sluÏba je tu kÀazská, pastoraãná, spovedná, starám sa duchovne
o jednotlivcov, vediem ºudí ku Kristovi,

k Ïivej skúsenosti s Bohom. Popritom
sledujem teologické prúdy v Cirkvi,
pravidelne pí‰em pre ist˘ katolícky sarajevsk˘ t˘Ïdenník, potom aj pre iné
publikácie, predov‰etk˘m pre „Glasnik
mira“, magazín tohto milostivého
miesta. SnaÏím sa zachytiÈ skutoãnosti t˘kajúce sa zjavení, osvetliÈ ich vo
svetle BoÏieho zjavenia a dejín svät˘ch. Som vìaãn˘ Pánovi za kaÏdého
pútnika, za kaÏdého ãloveka tu, kaÏdé
stretnutie, predov‰etk˘m vo sviatosti
zmierenia. Také stretnutie je vÏdy akoby znovuzrodením, obnovou a premenou. Tam vidno milosÈ takpovediac rukolapne.
(Interview viedol md)
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MedÏugorí sa uskutoãnilo od 1. do 6.
augusta 2007 uÏ 18. medzinárodné
modlitbové stretnutie mládeÏe. UÏ niekoºko dní predt˘m sme mohli stretnúÈ v MedÏugorí veºa mlad˘ch ºudí. Mnohí sa pri‰li
pomodliÈ na Vrch zjavenia a na KriÏevac
e‰te pred zaãiatkom festivalu.
O otvorenie stretnutia sa postarali mladí
ºudia z rozliãn˘ch krajín, ktorí privítali svojich krajanov v ich rodnej reãi. Úvodnú katechézu predniesol Mons. Sigallini, biskup
z Palestriny pri Ríme, ktor˘ rozviedol hlavnú
tému festivalu: „Aby ste sa aj vy vzájomne
milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34).
ZároveÀ pozval v‰etk˘ch na stretnutie so
Sv. Otcom 2. septembra do Loretta.
Páter Francesco z Talianska sa modlil
s mládeÏou ruÏenec BoÏieho milosrdenstva.
P. Augustin z Indie rozprával o ‰tyroch v‰eobecn˘ch ºudsk˘ch citoch, ktoré predstavujú ‰tyri oblasti Ïivota zamestnávajúce na‰e srdce, o tom, ako nás JeÏi‰ uzdravuje.
ëalej spoluúãinkovali hudobná skupina
„Cardiac Move“ z Rakúska; Ivica Ursiãová,
marketingová odborníãka zo Splitu, ktorá
pôsobí ako reportérka a spolupracovníãka
pri náboÏenskom vysielaní rádia Split; AndObrázky z festivalu mládeÏe - Sini‰a Hanãiç
reas Csokai, neurochirurg z Budape‰ti (Maìarsko), ktor˘ rozprával, ako modlitba a viera ovplyvnili jeho lekársku profesiu; Kanaìanka Jeaninne, ktorá vedie v Lond˘ne
vzdelávací program pre evanjelizáciu „St. Patrick’s Evangelistian School“; G. Lac,
obchodník z Vietnamu, ktor˘ sa pred dvoma rokmi v MedÏugorí obrátil a teraz
vedie vo Vietname modlitbovú skupinu s viac neÏ 4000 ãlenmi. Bernd Posselt, bavorsk˘ poslanec v Európskom parlamente, vysvetlil, aká je Európa a ako sa máme
podieºaÈ na budovaní Európy, aby bola kresÈanská a jej obyvatelia boli skutoãní
kresÈania. Spolupracovali aj ãlenovia spoloãenstva „Nové horizonty“, ktorú zaloÏila Chiara Amirante, aby zachránila ºudí Ïijúcich v temnotách a priniesla im svetlo
Ïivota. Potom sa prihovorila sestra Elvíra a mládeÏ zo spoloãenstva „Cenacolo“,
v ktorom mládeÏ po dramatick˘ch skúsenostiach s drogami nachádza nov˘ Ïivot.
Marino Restretto pôvodom z Kolumbie rozprával o svojom únose, keì ho ako
47-roãného uniesli do dÏungle, kde zaÏil mystické stretnutie s JeÏi‰om a obrátil
sa. Stal sa laick˘m misionárom, chodí po svete a snaÏí sa prebudiÈ ospalú vieru
kresÈanov.
Vizionári Marija Pavloviãová-Lunettiová, Mirjana Dragiãeviãová-Soldová, Ivan
Dragiãeviã a Jakov âolo rozprávali mládeÏi o zjaveniach Matky BoÏej. Sv. om‰e
16
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SVIATOK RADOSTI
FESTIVAL MLÁDEŽE 2007 V MEDŽUGORÍ

P. Mario Knezoviã
slávil 3. 8. 2007
sv. om‰u
v MedÏugorí

slávili: franti‰kánsky provinciál P. Ivan Sesar, b˘val˘ medÏugorsk˘ farár P. Branko
Rado‰, P. Drago Vujeviã, P. Mario Knezoviã a P. Miro ·ego. V priemere koncelebrovalo pribliÏne 400 kÀazov. Mnohí ìal‰í poãas om‰e spovedali na v‰etk˘ch dostupn˘ch miestach.
Poãas festivalu bola trikrát poklona Najsvätej‰ej sviatosti, raz sa konala poãas
celej noci. Uskutoãnila sa procesia pri fare a uviedli sa dve predstavenia: chlapci
zo spoloãenstva „Milosrdn˘ch otcov“ spoloãne s deÈmi z Majãinho sela v MedÏugorí uviedli tragické scénky zo Ïivota, ktoré spôsobujú drogy v ºudskom Ïivote.
Spoloãenstvo „Cenacolo“ uviedlo pred desaÈtisícami divákov predstavenie „Nebojte sa!“ Stretnutie sa ukonãilo spevmi. Potom nasledoval v˘stup mládeÏe na
KriÏevac, kde sa v rann˘ch hodinách slávila sv. om‰a zo sviatku Premenenia Pána.
Na festivale sa zúãastnili mladí ºudia z 58 krajín. KaÏd˘ veãer sa modlili ruÏenec
v 24 rozliãn˘ch jazykoch. 23 prekladateºov simultánne tlmoãilo z chorvátãiny do
15 jazykov. Festival vysielalo rádio „Mir Medjugorje“ a „Radio Maria“ (v nemeckom vysielaní pre Rakúsko a juÏné Tirolsko).
17
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MEDžUGORIE
JE MIESTOM MODLITBY
A ZMIERENIA
Te‰íme sa, Ïe sme smeli prísÈ
na rozhovor a poprosili by sme
vás, aby ste sa predstavili okruhu na‰ich ãitateºov osobne a vo
svojej cirkevnej funkcii.
Volám sa Egidius Zsifkovics a narodil som sa roku 1963 v Güssingu
v Burgenlande. Po základnej ‰kole
v obci Hackenberg, kde sme b˘vali,
som nav‰tevoval chlapãensk˘ seminár a gymnázium v Mattersburgu
a tam som roku 1981 zmaturoval. Po
maturite som ‰tudoval filozofiu a teológiu na viedenskej univerzite a zároveÀ som vo Viedni nastúpil do burgenlandského kÀazského seminára.
Potom som absolvoval zahraniãn˘
‰tudijn˘ rok v Záhrebe a následne
som znovu pokraãoval v ‰túdiách vo
Viedni; ‰túdium som absolvoval magistériom teológie. Roku 1986 som
bol vysväten˘ za diakona a roku 1987
za kÀaza. Najprv som pôsobil vo
funkcii sekretára a ceremoniára prvého eisenstadtského diecézneho arcibiskupa Lászlóa. Potom ma poslali
do Ríma na ìal‰ie ‰túdium kánonického, cirkevného práva. Tam som po
troch rokoch zakonãil ‰túdium doktorátom z cirkevného práva. Po návrate do Burgenlandu som bol vicekancelárom a potom kancelárom or20

dinariátu. Roku 1999 ma povolali za
generálneho sekretára Rakúskej biskupskej konferencie; túto ãinnosÈ vykonávam teraz uÏ dva roky. Popritom
som bol po cel˘ ãas zároveÀ aj farárom v jazykovo zmie‰anom farskom
spoloãenstve v Burgenlande vo Wulkaprodersdorfe.
Ako generálny sekretár biskupskej konferencie mohli ste náv‰tevu Svätého Otca Benedikta
XVI. zaÏiÈ celkom po jeho boku.
Mohli by ste nám o tom nieão
povedaÈ?
Náv‰teva Svätého Otca Benedikta
XVI. v Rakúsku je pre mÀa uÏ ‰tvrtou
náv‰tevou, ktorú preÏívam, ale prvou, pri ktorej som mal skutoãne na
starosti celú koordináciu. Pre mÀa
bolo veºkou duchovnou v˘zvou spoluorganizovaÈ túto náv‰tevu aj popri
celej logistickej a organizaãno-administratívnej príprave a spoloãnej
tvorbe obsahovej náplne. A urobilo to
na mÀa veºmi veºk˘ dojem, lebo tu bola skutoãne prekrásna spolupráca
medzi úradmi svetovej Cirkvi, teda
rímskou centrálou aj na‰ou biskupskou konferenciou a diecézami, ktor˘ch sa to t˘kalo. To som osobne pociÈoval ako silné znamenie a som za
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Rozhovor s Mons. Mgr. Dr. Egidiom J. Zsifkovicsom 11. 10. 2007 vo Viedni
to veºmi vìaãn˘, lebo aj vo verejnosti
sa vÏdy vykresºuje in˘ obraz, akoby
tu boli vÏdy iba napätia. Z toho tu naozaj bolo málo vidno, lebo konkrétnu
spoluprácu na takom veºkom projekte som zaÏil veºmi pozitívne; predov‰etk˘m z rímskej strany, ako sa
s porozumením stavala k na‰im Ïelaniam, k na‰ej situácii alebo k na‰im
poÏiadavkám. Príprava na pápeÏovu
náv‰tevu bola veºmi intenzívna, lebo
sme sa usilovali, aby sa to celé nestalo iba akousi udalosÈou, ale prekrásnou náv‰tevou plnou záÏitkov,
aby z tejto náv‰tevy mnohé mohlo
natrvalo preÏívaÈ v na‰ej Cirkvi. Motto náv‰tevy sme si vybrali sami, ale
aj s pápeÏovou pomocou, keìÏe
sme si zvolili titul jeho knihy „PozeraÈ
na Krista“. Veºmi pozitívne som vnímal, Ïe toto pozeranie na Krista bolo
pre nás veºkou du‰evnou a duchovnou teologickou v˘zvou. PápeÏova
náv‰teva bola pre Rakúsko v prvom
rade veºk˘m vyznamenaním, lebo tú-

to malú krajinu v tomto roku mimo
Talianska nav‰tívil ako prvú a jedinú.
ëalej pápeÏ skutoãne poctil a vyznamenal na‰u miestnu cirkev, ale súãasne povedal pri prílete do Viedne
v rozhovore, Ïe pozná minulosÈ aj
starosti a ÈaÏkosti tejto cirkvi a pri‰iel
so zámerom, aby túto cirkev aj v jej
teraj‰ej situácii znovu posilnil.
Vy ste boli poãas jeho náv‰tevy
priamo po jeho boku. Veºmi by
sme sa pote‰ili, keby ste nám
mohli nieão povedaÈ z osobného
vnímania Svätého Otca.
Ako generálny sekretár biskupskej
konferencie som od príchodu Svätého Otca do Viedne patril k pápeÏskému sprievodu, teda, ako ste správne
povedali, po cel˘ ten ãas, po tie tri
dni, bol som v jeho najtesnej‰ej blízkosti. Tak som smel osobne zaÏiÈ
a pozorovaÈ mnohé veci, ktoré si ãlovek inak neveºmi v‰imne. Najväã‰mi
na mÀa zapôsobila skromnosÈ a jed-
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noduchosÈ Svätého Otca. On je skutoãne renomovan˘ teológ, veºk˘ mysliteº na‰ej doby, ale ku kaÏdému pristupuje s veºkou skromnosÈou, srdeãnosÈou, ku kaÏdému ãloveku je otvoren˘ a naãúva jeho slovám i záleÏitostiam. To som mohol vÏdy znovu kon‰tatovaÈ v osobnom rozhovore, ale aj
pri stole a pri v‰etk˘ch in˘ch príleÏitostiach, ktoré sme s ním mohli preÏiÈ. Potom som si v‰imol, Ïe pápeÏ
sa vie aj naozaj detsky te‰iÈ najrozliãnej‰ím veciam. Celá náv‰teva v Rakúsku a predov‰etk˘m to, ako sme
sa te‰ili na púÈ do Mariazellu k mariazellskej Matke BoÏej, to hovoril vÏdy
znovu pri stole alebo aj v súkromnom
rozhovore, ako sa na tú púÈ te‰í.
Zdalo sa mi, ako keby sa v Àom prebúdzalo daão z jeho detsk˘ch rokov,
zvlá‰È preto, lebo dobre pozná na‰u
mentalitu a na‰u situáciu. Ba môÏeme povedaÈ, Ïe aj preto, lebo aj u nás
zaÏil v minulosti, v detstve kus svojej
vlasti, veì sem ãasto chodieval na
dovolenku, ale aj ako pápeÏ, keì sa
po prv˘ raz vracia naspäÈ, aby tu
smel skutoãne zaÏiÈ túto vlasÈ. Tieto
dve veci mi boli veºmi nápadné. E‰te
hádam aj tretia: Napriek svojmu veku
je e‰te stále veºmi siln˘ a priamoãiaro
mysliaci mysliteº a uãenec. Pri rozhovore sme sa stále dostávali k najnov‰ej literatúre; osvedãil sa ako ten, ão
v mnoh˘ch oblastiach teológie sleduje súãasné publikácie; vyjadril k niektor˘m aj svoj názor. A môÏem sa iba
ãudovaÈ, Ïe pri v‰etkej záÈaÏi, ktorá
spoãíva na jeho pleciach, si e‰te dokáÏe nájsÈ ãas na také veci. To svedãí nielen o tom, Ïe sa veºmi zaujíma
o tieto veci, ale Ïe je to skutoãne Bohom omilosten˘ ãlovek.
22

Popri va‰ej veºkej úlohe ako generálny sekretár biskupskej konferencie vediete aj farnosÈ Wulkaprodersdorf, dvojjazyãnú farnosÈ
v Burgenlande, nemeckú a chorvátsku. âo nám môÏete o povedaÈ Chorvátoch?
Mám to ‰Èastie, alebo to tak chcela
a darovala mi ProzreteºnosÈ, Ïe som
smel vyrastaÈ v prostredí, ktoré je poznamenané viacer˘mi reãami a kultúrami. ZaÏíval som to od detstva i ako
mlad˘ ãlovek pochádzajúci z chorvátskej rodiny a vyrastajúci v chorvátskom farskom spoloãenstve. Neskôr som si mohol upevniÈ tieto
chorvátske korene a na tom záleÏalo
aj môjmu prvému biskupovi, ktor˘
povedal: nesmieme podrezaÈ tieto
korene k starej vlasti, ale musíme sa
pokúsiÈ stavaÈ nové mosty. Ten biskup bol asi veºmi spät˘ s BoÏou prozreteºnosÈou, takÏe mi vlastne v tomto smere dal veºmi veºa na cestu
a v‰etko v tom smere aj podporoval,
aby som si to mohol uchovaÈ ako
osoba v tomto zväzku s Chorvátskom a s Cirkvou v starej vlasti. A to
platí aÏ do dne‰ného dÀa. Pri svojej
ãinnosti – ako farár a vedúci chorvátskeho pastoraãného úradu diecézy
Eisenstadt – môÏem byÈ v ustaviãnom kontakte s najvy‰‰ími pastiermi,
ale aj s Cirkvou v Chorvátsku, v Bosne a Hercegovine. Je tu ãulá duchovná v˘mena, väã‰ina biskupov konala
uÏ pre nás burgenlandsko-chorvátskych kÀazov exercície. Konajú sa
púte, ktoré podnikáme tieÏ v starej
vlasti a máme tu v Burgenlande pri
rôznych príleÏitostiach veºa náv‰tev
zo starej vlasti. A ako generálny sekretár biskupskej konferencie to po-
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PÁPEÎ BENEDIKT XVI. V RAKÚSKU

vaÏujem tieÏ za jednu z mojich najdôleÏitej‰ích úloh – udrÏovaÈ a podporovaÈ spojenie so susediacimi biskupsk˘mi konferenciami; preto sa zúãastÀujem aj na zasadnutiach in˘ch
biskupsk˘ch konferencií, predov‰etk˘m v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. A musím povedaÈ, Ïe je to
záleÏitosÈ, ktorá mi veºmi vyhovuje.
Pre mÀa osobne teraz veºa znamenajú chorvátske záleÏitosti, nielen
pokiaº ide o národn˘ svojráz a du‰u,
nieÏeby sme sledovali nejaké nacionalizmy, leÏ pre mÀa je v prvom rade
v‰etko chorvátske veºk˘m darom.
A to darom viery, ktor˘ som dostal
na moju Ïivotnú cestu prostredníctvom mojich rodiãov chorvátskeho
pôvodu a farského spoloãenstva. Toto spojenie je preto také silné a uka-

zuje sa vlastne cez celé dejiny chorvátskeho ºudu, lebo tento ºud bol
vÏdy úzko zviazan˘ s Cirkvou a predov‰etk˘m s nástupcom sv. Petra.
A to bolo, myslím si, t˘m tajomstvom,
pre ktoré tento mal˘ národ mohol
obstáÈ vo v‰etk˘ch zmätkoch na‰ej
doby a predov‰etk˘m keì pomyslíme na poslednú vojnu; veì to bolo
zakorenené práve vo viere, lebo vÏdy
pestoval spojenie s Rímom, pápeÏom, Cirkvou; i preto, lebo aj súdrÏnosÈ tohoto ºudu sa e‰te stále veºmi
silno zachovala v rodinách. A toto je
pre nás práve dnes veºmi dôleÏité
a potrebné.
Slovanské národy sú známe
t˘m, Ïe si veºmi ctia Matku BoÏiu a v‰etci sú veºmi dojatí, keì
práve aj v Mariazelli spievajú
23
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Obrázky pápeÏa - Christoph Hurnaus

Chorváti. âo znamená pre Chorvátov a aj v Cirkvi úcta k Panne
Márii?
Úcta k Panne Márii má poãas cel˘ch chorvátskych dejín veºmi vysokú
hodnotu. Najlep‰ie a najkrat‰ie to vyjadrujú ich mariánske piesne. V najznámej‰ej mariánskej piesni chorvátskeho národa naz˘vajú Matku BoÏiu
Kráºovnou Chorvátov. Myslím si teda, Ïe tu vidíme citové spojenie dieÈaÈa a matky. Toto staré spojenie
a toto zjavne prvé spojenie v Ïivote
sa odzrkadºuje v na‰om národe tieÏ
veºmi hlboko a má veºk˘ vplyv na
zboÏnosÈ a spiritualitu tohto národa.
MoÏno aj preto, lebo tento národ bol
vÏdy na ceste a vÏdy znovu preberala
matka v tomto národe silnú úlohu; to
sa prejavuje aj v postojoch voãi viere.
Ale tento národ aj opakovane zakú24

‰al cez stároãia Máriinu pomoc a vedenie. To sa nedá vymazaÈ z dejín
tohto národa, i keì sa o to vÏdy niekto pokú‰al, ba moÏno e‰te aj dnes
pokú‰a. Ale tento ºud to po stároãia
zaÏíval na vlastnej koÏi, a preto je táto emocionálna väzba na Matku BoÏiu veºmi silná. Matka BoÏia znamená
pre Chorváta vlastne kus vlasti, kus
materstva, ktoré nás napokon chce
priviesÈ k tomu, ktor˘ je cieºom kaÏdého putovania, ale aj ná‰ho osobného putovania, k JeÏi‰ovi Kristovi, jej
Synovi. Preto si myslím, Ïe táto mariánska zboÏnosÈ stojí na veºmi fundovan˘ch teologick˘ch základoch, lebo
Mária – ako nám to ukazuje milostiv˘
obraz v Mariazelli – vedie ºudí k JeÏi‰ovi. Je v tom najpravdivej‰om zmysle slova usmerÀovateºkou a touto
usmerÀovateºkou bola Mária vÏdy aj
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v dejinách chorvátskeho ºudu a je Àou aÏ do dne‰ného
dÀa.
Zdôraznili ste, Ïe úcta
k Panne Márii je pre Chorvátov uÏ mnohé storoãia
mimoriadne dôleÏitá. Teraz
sú v MedÏugorí tie známe
zjavenia a pre mnoh˘ch je
to bolestné, Ïe ich uznanie nenastáva dostatoãne
r˘chlo. Aké je v tej veci
va‰e stanovisko?
Osobne som bol uÏ viackrát v MedÏugorí, zaÏíval
som to od zaãiatku, poznám
situáciu, aká bola v prvom
roku zjavení. Poznám aj
dne‰nú situáciu bez toho, Ïe
by som chcel podaÈ dajak˘
posudok alebo Ïe by som chcel hovoriÈ o povolení alebo potvrdení, alebo hádam aj proti tomu. Pre mÀa má
MedÏugorie veºkú hodnotu, lebo je
skutoãne miestom modlitby a zmierenia. Tu sa toho toºko stalo a ãi uÏ
ãlovek hodnotí zjavenia tak alebo
onak, to je napokon vecou kaÏdého;
ale to, koºko sa tu urodilo dobrého
ovocia, a dodnes sa tak deje, to
si jednoducho zaslúÏi vysoké uznanie, a nemoÏno to akosi odsúvaÈ na
bok. Myslím si, Ïe podºa katolíckych
spôsobov a zvykov to potrebuje jednoducho aj tu veºa trpezlivosti a ãasu
a ovocie sa iste preukáÏe. Niã by
som tu neprenechával náhode alebo
tlaku z ktorejkoºvek strany. Myslím si
v‰ak, Ïe aj tak je to v‰etko BoÏia
cesta alebo BoÏí plán, Ïe napokon sa
dobro presadí. Potrebuje to svoj ãas
a ja si myslím, Ïe za dobré ovocie,

ktoré tam vidíme, môÏeme byÈ Bohu
iba vìaãní.
Ná‰ ãasopis chce pomáhaÈ pri
roz‰irovaní posolstiev aj poz˘vaÈ
a povzbudzovaÈ, aby ºudia tie posolstvá preÏívali, ão v podstate
znamená uskutoãÀovaÈ aj dnes
pôvodn˘ kresÈansk˘ spôsob Ïivota. âo by ste e‰te mohli na‰im ãitateºom na záver povedaÈ?
Bez toho, Ïeby som bol kÀaz alebo
veriaci, ktor˘ myslí ustaviãne iba na
MedÏugorie a chcel by stále byÈ iba
tam, musím v‰ak tieÏ povedaÈ, Ïe jav
MedÏugorie ma vÏdy nadch˘nal, Ïe
sa totiÏ tieto základné biblické posolstvá odovzdávajú ìalej. A to pre mÀa
predstavuje zároveÀ akési potvrdenie, Ïe tu pracuje BoÏia ruka a Ïe
Matka BoÏia robí svoju prácu, lebo
tieÏ by chcela priviesÈ ºudí k Bohu.
Pravda, vÏdy sa vyskytuje podceÀovanie alebo preceÀovanie, od toho
v Ïivote nikdy nie sme u‰etrení. No
myslím si, Ïe keì poukazujeme na
jasné posolstvo a máme otvorené
srdce i otvorené u‰i a rozum, musíme rozoznaÈ znamenie doby. V‰etk˘m ãitateºom a ãitateºkám, ão dostanú tento ãasopis do ruky, môÏem
iba zo srdca ÏelaÈ, Ïeby sme túto
Máriinu otvorenosÈ, tieto základné
biblické posolstvá dokázali prijaÈ, Ïeby sme boli ochotní toto v‰etko kaÏdodenne uskutoãÀovaÈ. Na túto cestu nás nasmeroval sám pápeÏ pri
svojej poslednej náv‰teve Rakúska,
kde s nami putoval k Matke BoÏej do
Mariazellu, aby sa s nami v‰etk˘mi
pozerala na Krista. A to Ïelám nám
v‰etk˘m, Ïeby sme naozaj v Ïivote
pozerali na Krista.
25
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„ ... A MY VERU NEVEªMI
DÔVERUJEME BUDÚCNOSTI“
T˘m naznaãil sám Sv. Otec dôvod
svojej cesty do strednej Európy, aby
totiÏ aj tomuto „starému“ kontinentu
dodal odvahy, aby mu daroval novú
perspektívu. Lebo pápeÏ vidí jadro krízy Západu v tom, Ïe rezignuje voãi
pravde. Na‰a viera sa v‰ak rozhodne
stavia proti názoru, Ïe ºudia nie sú
schopní pravdy, akoby bola pravda pre
ºudí priveºká. Ak niet pravdy, tak by
ãlovek nedokázal ani rozli‰ovaÈ dobré
od zlého. Potrebujeme pravdu, aby
sme mohli nasledovaÈ dobro. Na to
potrebujeme Boha, ktor˘ nám ukázal
svoju tvár v JeÏi‰ovi Kristovi.
Tak mohol iba JeÏi‰ sám doniesÈ
zvesÈ z BoÏieho vnútra – zvesÈ aj
o tom, kto sme my sami, odkiaº prichádzame a kam kráãame. Keì sa pozeráme na Krista, tak ho vidíme v Mariazelli na dvoch obrazoch: ako DieÈa
na rukách Matky v milostivej kaplnke
a nad hlavn˘m oltárom ako UkriÏovaného. To nám hovorí: Pravda sa nikdy
nepresadzuje vonkaj‰ou mocou, ale pokorne v slobode a láske. Tak vraví Pán:
„UÏ vás nenaz˘vam sluhami ... ale priateºmi“ (Jn 15, 15). Tomuto priateºstvu
s Kristom sa zverujeme. Zo sily tohto
priateºstva Ïijeme svoje veºké Áno voãi
Bohu, rodine, Ïivotu a láske! V Heiligenkreuzi (vo Sv. kríÏi) poukazuje pápeÏ na to, Ïe zakladateº klá‰tora mu
dal prekrásne meno: „Na‰a milá Pani
od Svätého kríÏa“ – tak je Mária predobrazom úplnej odovzdanosti a nasledovania Krista.
Kde je Mária, tam je turíãny závan
Ducha Svätého, tam je vzplanutie a pravá obnova. Mária nám darovala Krista
ako dieÈa, takÏe sa najmä na Àu obraciame s prosbou: „UkáÏ nám JeÏi‰a!“
Mária, ukáÏ nám JeÏi‰a, aby sme mohli
26

„hºadieÈ na Krista“, ako
znelo motto dní pápeÏovej náv‰tevy. JeÏi‰
prichádza v bezmocnosti svojej lásky ako
dieÈa. Poz˘va nás, aby
sme sa sami stali mal˘mi a nauãili sa byÈ
malí pred Bohom. Európa schudobnela, pokiaº ide o deti: Potrebujeme v‰etko sami pre
seba a neveºmi dôverujeme budúcnosti. Ale
zem ostáva bez budúcnosti iba vtedy,
keì nad Àou uÏ neÏiari
BoÏia tvár, lebo vtedy
zhasínajú sily ºudského srdca a rozumu:
No, kde je Boh tam je
budúcnosÈ.
Kde je Mária, tam je
budúcnosÈ, máme sa staÈ pred Máriou
dôverujúcimi deÈmi, a ako to urobil
sám BoÏí Syn a ako to vyjadril sv. Bernard z Clairvaux: „Volaj Máriu. Nasleduj ju a nebude‰ blúdiÈ. Volaj Máriu. Ju
pros a nikdy nebude‰ bez nádeje.“
Ak Èa ochraÀuje Mária, niãoho sa neboj; ak Èa vedie, neunaví‰ sa; ak ti je
milostivá, urãite dôjde‰ do cieºa.
Vo viedenskom sväto‰tefanskom Dóme hovoril Sv. Otec veºmi pôsobivo
o nedeli: „Sine dominico non possumus!“ – Bez BoÏieho daru, bez Pánovho dÀa nedokáÏeme ÏiÈ!
T˘m darom je Pán sám, Zm⁄tvychvstal˘, ktorého dotyk potrebujeme, potrebujeme na to ist˘ ãas, ist˘ deÀ, a to
nedeºu so svätou om‰ou. Tak sa ná‰
Ïivot dozvie o svojom základe, svojej
vnútornej dôstojnosti a kráse. Nedeºa
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predstavuje vzkriesenie, ale aj kaÏdot˘Ïdenn˘ deÀ stvorenia ako poìakovanie za BoÏie stvorenie, ktoré sa práve
dnes zdá byÈ mnohostranne ohrozené
na‰ou ºudskou ãinnosÈou. KeìÏe pre
ranú Cirkev miesto dediãstva siedmeho dÀa, soboty, stále viac nastupoval
prv˘ deÀ, aj BoÏí pokoj sa stále väã‰mi
prikláÀal k nedeli, ktorá zah⁄Àa celé
ºudstvo. Tak aj my cítime v tento deÀ
ãosi zo slobody a rovnosti v‰etk˘ch
stvorení.
Pri doteraj‰om úãinkovaní sa pápeÏ
Benedikt ãasto sám dostával k slovu;
a je veºmi potrebné zam˘‰ºaÈ sa vÏdy
znovu nad príhovormi Sv. Otca pre ich
hutnosÈ. Celkove poskytujú príhovory
Sv. Otca v Rakúsku od 7. do 9. septembra 2007 dozaista dobré smernice
pre kresÈansk˘ Ïivot, a t˘m pre vydare-

n˘ a radostn˘ Ïivot. Na‰Èastie, napriek
lejaku po cel˘ ãas prichádzalo viac náv‰tevníkov, neÏ sa oãakávalo. Boli to
tisíce, ão napriek silnému daÏìu, zime
a vetru poãúvali BoÏie slovo, naãúvali
pápeÏovmu v˘kladu a slávili s Benediktom XVI. spoloãne Kristovu obetu!
Tak sa uskutoãnilo motto t˘chto dní:
„HºadieÈ na Krista!“ Navy‰e to bolo aj
„naãúvaÈ Kristovi“! Z toho máme ãerpaÈ novú odvahu a novú nádej; novú
odvahu do Ïivota, aby aj star˘ kontinent bol zasa bohat˘ na deti, aby sme
sa znovu nauãili deliÈ sa s núdznymi
a aby sme znovu dôverovali budúcnosti.
Dr. Ignác Hochholzer
27

medjug 87_vnutro

29.11.2007

8:52

Stránka 28

Marija Pavloviãová –

„Nezabúdajte, milé deti, Ïe som va‰ou Matkou
a Ïe vás milujem“
S t˘mito slovami sa Nebeská kráºovná
prostredníctvom vizionárky Marije Pavloviãovej – Lunettiovej obrátila na veriacich zhromaÏden˘ch v bazilike „Maria
auf der Heide“ (Mária na vresovisku). Od
svojho vzniku pred vy‰e 600 rokmi bolo
toto staré pútnické miesto cieºom pútnikov z Rakúska, Maìarska a Slovenska.
Îelezná opona obklopujúca Frauenkir28

chen zo severu i v˘chodu znamenala
náhly koniec pre púte z na‰ich susedn˘ch ‰tátov. Po otvorení hraníc zaãali
ãoskoro maìarskí veriaci putovaÈ ku
svojej Matke do „Boldogasszonyu“, ako
znie maìarsk˘ názov tohto pútnického
miesta. U slovensk˘ch veriacich zapadla
stará tradícia skôr do zabudnutia.
Matka Mária pri na‰om modlitbovom
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– Lunettiová vo Frauenkirchene

stretnutí znovu zjednotila svoje deti.
V bazilike preplnenej do posledného miesteãka panovala hlboká modlitbová atmosféra. Mnohí pútnici prijali sviatosÈ
zmierenia. Maìarskí i slovenskí pútnici
zotrvali v kostole sãasti od 15. hodiny popoludní aÏ do konca programu asi
o 21.30. Hodiny r˘chlo ubiehali a v‰etci
sa vracali domov plní radosti a s hlbok˘m

pokojom v srdciach. Zvlá‰È pôsobivé bolo pre zhromaÏden˘ch, keì sa pár minút
pred zjavením Matky BoÏej cez otvorenú
kostolnú bránu vynorilo slnko a ponorilo
hlavn˘ oltár do Ïiarivého svetla.
Vìaka, Matka Mária, Ïe si svojou prítomnosÈou tu v bazilike naplnila na‰e
srdcia svetlom svojho Syna.
(P. Elias Unger OFM)
29
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MARIJA PAVLOVIâOVÁ – LUNETTIOVÁ JE JEDNOU ZO ·IESTICH
MEDÎUGORSK¯CH VIZIONÁROV.
POâAS JEJ POBYTU VO FRAUENKIRCHENE SME VYUÎILI PRÍLEÎITOSË POLOÎIË JEJ NIEKOªKO OTÁZOK O JEJ STRETNUTIACH S MATKOU BOÎOU:
Mária, môÏe‰ nám nieão povedaÈ o svojich stretnutiach s Matkou BoÏou?
Mám e‰te stále kaÏdodenné zjavenia
a te‰ím sa, Ïe môÏem byÈ s Matkou
BoÏou. Ako dlho to e‰te potrvá, neviem, a ani sa na to Matky BoÏej nep˘tam. Matka BoÏia nás vÏdy znovu poz˘va k modlitbe, pôstu, pokániu a obráteniu. ZdôrazÀuje najmä, aby sme
pokraãovali na ceste k Bohu a dávali
vo svojom Ïivote Boha na prvé miesto.
Na toto stretnutie vo Frauenkirchene v Rakúsku si pri‰la z Talianska, aby si bola u nás. Ako si sa
cítila v preplnenom kostole medzi
pútnikmi, ktorí sem pri‰li, aby zaÏili tvoje stretnutie s Matkou BoÏou?
Pri‰la som na pozvanie farára brata
Eliasa Unegga, ktor˘ organizoval toto
medÏugorské stretnutie tu vo svätyni
Matky BoÏej vo Frauenkirchene. Te‰ím
sa, Ïe som mohla prísÈ a byÈ tu u vás.
Te‰ím sa, Ïe môÏeme sláviÈ MedÏugorie aj mimo MedÏugoria, Ïe môÏeme
sláviÈ prítomnosÈ Matky BoÏej v‰ade
na svete a Ïe sa môÏeme o túto radosÈ
podeliÈ so v‰etk˘mi. KaÏdé stretnutie
s Matkou BoÏou je veºká radosÈ a som
veºmi rada, keì sa môÏem o Àu podeliÈ
s ostatn˘mi. Dnes pri‰li mnohí do tejto
svätyne, aby sa poìakovali Matke BoÏej a Bohu za v‰etko poÏehnanie, ktoré
ostávajú. Videla som na tvárach mnoh˘ch ºudí veºkú radosÈ z toho, Ïe som
30

Vizionárka Marija Pavloviãová – L
medzi nimi, nie ja, leÏ Matka BoÏia
osobitn˘m spôsobom skrze mÀa. To je
to, ão ma aj osobne napæÀa a dodáva
mi viacej sily pokraãovaÈ na ceste, ktorú mi ukázala Matka BoÏia.
Ty stretáva‰ Matku BoÏiu uÏ vy‰e 26 rokov denne. Ak˘ je to pocit
byÈ s Matkou BoÏou v nebi?
Je to veºká radosÈ byÈ s Matkou BoÏou, lebo si uvedomujem, Ïe som
v t˘ch chvíºach s Àou v nebi. ZaÏiÈ nebo ão len na pár minút je daão, ão my
vizionári nedokáÏeme dokonale opísaÈ.
Ten pokoj, tá radosÈ, láska a krása, to
sa ºudsk˘mi slovami nedá vyjadriÈ.
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á – Lunettiová pri zjavení 14. októbra 2007 vo Frauenkirchene v Rakúsku
Matka BoÏia nám vizionárom ãasto povedala, Ïe cez stretnutie s Àou pri zjavení sme Bohu e‰te bliÏ‰ie. Preto si
hlavne Ïelá, aby nám t˘m svojho Syna
e‰te viac priblíÏila. Aby sa to ºah‰ie dosiahlo, je potrebné dokonalé obrátenie.
Medzi nami je tu aj nov˘ medÏugorsk˘ farár. Marija, môÏe‰ nám
nieão povedaÈ o medÏugorskej
farnosti, ktorú si Matka BoÏia mimoriadnym spôsobom vyvolila?
Páter Petar Vla‰iã je uÏ veºa rokov
v MedÏugorí a teraz spravuje farnosÈ.
ZaÏil MedÏugorie svojím spôsobom
a vie, Ïe nie je iba farárom pre nás

v MedÏugorí, leÏ aj pre t˘ch v‰etk˘ch,
ktorí Ïijú podºa MedÏugoria. To je dozaista veºmi veºká úloha a zodpovednosÈ. âasto som zdôrazÀovala, Ïe Matka BoÏia si nevyvolila iba medÏugorskú
farnosÈ, ale prostredníctvom MedÏugoria by chcela cel˘ svet spojiÈ v jedinej
veºkej farnosti. Preto prichádzajú pútnici zo v‰etk˘ch konãín sveta do MedÏugoria a posilÀujú sa t˘m, Ïe MedÏugorie ako farnosÈ prevy‰uje v‰etky iné
farnosti a v‰etky diecézy a to znamená,
Ïe nemá hraníc.
(Rozhovor viedol md)
31
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IN MEMORIAM
FÉLIX KOSTOLANSK¯ (3. 11. 1928 – 16. 6. 2007)
Okolo Du‰iãiek som idúc na hroby rodiãov precestoval cez Leopoldov a na kedysi staruãkej stanici som si v‰imol nové nástupi‰tia. Vtom som si spomenul, Ïe
riadením osudu sa práve na jednom z t˘chto
nástupí‰È pred pár mesiacmi smrteºne zranil
môj dobr˘ priateº a v˘born˘ kolega dr. Félix
Kostolansk˘.
Z videnia sme sa poznali od ‰tudentsk˘ch
päÈdesiatych rokov, chodieval aj s priateºmi
k jezuitom, kde som obãas hrával na organe
veãerné om‰e o ‰iestej. Od polovice sedemdesiatych rokov sme sa stali kolegami, keì
Félix pre‰iel z Tatranu do vydavateºstva
Mladé letá. Bol nielen vynikajúcim ãlovekom
s priateºsk˘m prístupom ku kolegom, ale aj
rozhºaden˘m editorom, ovládal nielen redigovanie a apretúru textov, kniha ho
zaujímala ako celok, teda aj jej v˘tvarná a grafická stránka vrátane kvality polygrafického spracovania. Félix bol skúsen˘m a brilantn˘m prekladateºom. Zredigoval mi aspoÀ desiatku prekladov pre Mladé letá, vydavateºstvo Serafín, ãi Mariánske centrum MedÏugorie. Jeho apretovanie textu bolo pre mÀa veºkou ‰kolou. Nepoznám nikoho, kto by ho ako redaktor prev˘‰il v znalostiach biblick˘ch
a liturgick˘ch reálií, priãom aj pri t˘chto textoch dôsledne bral ohºad na jazykové
‰pecifiká slovenãiny.
Drah˘ Félix, veºmi mi ch˘ba‰. A nielen mne.
Peter âaãko
◆

◆◆

V tomto roku v lete sme prv˘krát zorganizovali pre kÀazov bezplatnú dopravu
na medzinárodné stretnutie kÀazov v MedÏugorí. Te‰il som sa, Ïe bude‰ môcÈ ísÈ
so mnou aj ty, lebo mali sme to v pláne uÏ dávno. Chcel som vyuÏiÈ ãas v MedÏugorí, aby som ti povedal, na ão nebolo ãasu doma. Ako si veºmi cením tvoju nezi‰tnú pomoc pri príprave kaÏdého ãísla ãasopisu MEDJUGORJE (a uÏ sme ich
pripravili od roku 1991 skoro 60!), tvoje rady pri príprave kniÏnej edície Mariánskeho centra MedÏugorie, tvoje priateºstvo a obetavosÈ.
Vedel som, Ïe veºmi túÏi‰ e‰te raz zájsÈ za Matkou BoÏou do MedÏugoria a bol
som rád, Ïe ti budem môcÈ splniÈ túto túÏbu. BoÏí plán bol v‰ak in˘. Tvoja práca
tu na zemi sa uÏ skonãila a pri‰iel ãas prevziaÈ si odmenu priamo od ná‰ho Pána
a jeho Matky v nebi. Ako Èa poznám, aj odtiaº sa bude‰ snaÏiÈ nám naìalej pomáhaÈ.
ëakujem ti za v‰etko, ão si pre mÀa a pre v‰etk˘ch priateºov z Mariánskeho
centra MedÏugorie urobil. Som ‰Èastn˘, Ïe som mohol aspoÀ pár rokov preÏiÈ pri
tebe a veºa sa od teba nauãiÈ. ëakujem ti.
Marián Keãké‰
32
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MEDJUGORJE –

OZNAM

Medzinárodn˘ seminár pre kÀazov 2008
Trinásty medzinárodn˘ seminár pre kÀazov
sa uskutoãní v MedÏugorí od 30. júna do 5.
júla 2008. Téma seminára je: „My sa budeme celkom venovaÈ modlitbe a sluÏbe slova“ (Sk 6,4). Seminár sa zaãína v pondelok
30. júna 2008 o 18. h modlitbou ruÏenca a sv.
om‰ou. V nasledujúcich dÀoch po spoloãn˘ch rann˘ch chválach v latinãine budú predná‰ky P. Zvjezdana Liniãa OFM. Seminár sa
konãí v sobotu 5. júla 2008 sv. om‰ou o 12.
hodine.
Koordinátorom stretnutia je P. Miljenko ·teko.
Predná‰ateºom na seminári je P. Zvjezdan
Liniã OFM. Narodil sa r. 1941 vo Svilnom neìaleko Mariánskej svätyne Milostivej Matky
v Trsate (v Chorvátsku). Do franti‰kánskej rehole vstúpil r. 1958, za kÀaza bol vysväten˘ r.
1967.
·tudoval v Samobore, v Záhrebe, v ParíÏi
a v Innsbrucku, kde r. 1970 získal doktorát
z teológie – odbor liturgia. Pôsobí ako kÀaz
medzi chorvátskymi robotníkmi v Innsbrucku
a v ParíÏi. Od r. 1981 do r. 1997 pôsobil aj vo
vlasti v Trsate, v Karlovci, v Novom Sade,
v Osijeku a v Záhrebe. Od r. 1997 je riaditeºom Domu stretnutia Tábor pri franti‰kánskom klá‰tore v Samobore, kde organizuje
a vedie mnohé duchovné cviãenia a semináre
duchovnej obnovy pre v‰etky stavy v Cirkvi.
Svoj pastoraãn˘ Ïivot zasvätil najmä mlad˘m a tretiemu franti‰kánskemu rádu. Mnoh˘m mlad˘m pomohol k tomu, aby prostredníctvom kresÈansk˘ch sviatostí vstúpili do
Cirkvi a spoznali Krista Spasiteºa. Opakovane
predná‰a ‰tudentom teológie. Zvlá‰È aktívny
je v duchovn˘ch obnovách pre kÀazov, rehoºníkov a rehoºníãky a takisto aj pre laikov.
V tomto smere je známy najmä ako koordiná-

tor seminárov zameran˘ch na základnú kresÈanskú skúsenosÈ a seminárov za uzdravenie
a oslobodenie.
PrihlásiÈ sa môÏete e-mailom:
seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom
na tel. ã.: 00 387 36 651 999 (pre Mariju DugandÏiç).
Farníci farnosti MedÏugorie zabezpeãujú
v‰etk˘m kÀazom tak ako poãas uplynul˘ch rokov poãas seminára bezplatné ubytovanie.
Prosíme v‰etk˘ch kÀazov, ktorí si budú zabezpeãovaÈ ubytovanie u svojich priateºov z MedÏugoria sami, aby nám oznámili na prihlá‰ke
meno, priezvisko a ãíslo telefónu rodiny, v ktorej si zabezpeãili ubytovanie. KÀazi, ktorí nemajú priamy kontakt a moÏnosÈ priamo si zabezpeãiÈ ubytovanie, nech nám to oznaãia na
prihlá‰ke, my im ubytovanie zabezpeãíme.
Náklady na seminár sa hradia intenciami za
päÈ sv. om‰í.
Je potrebné priniesÈ si so sebou: celebret
od svojho predstaveného, albu a ‰tólu, Sv.
Písmo, malé rádio s FM frekvenciou a slúchadlá (potrebné na simultánny preklad).
Mnohí kÀazi nemajú moÏnosÈ prístupu na
internet a moÏno nevedia o tom, Ïe sa takéto
stretnutie v MedÏugorí organizuje. Preto prosíme v‰etk˘ch organizátorov pútí, modlitbové
skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu
zverejnili vo svojich oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa ão najviac kÀazov mohlo zúãastniÈ tohto seminára.
Prosíme vás, nakoºko je to pre vás moÏné,
aby ste pomohli kÀazom, ktorí chcú prísÈ
a nemajú dostatok prostriedkov na cestu. Vopred vám ìakujeme za va‰u spoluprácu.
Nech va‰u prácu Ïehná Pán a sprevádza príhovor Kráºovnej pokoja.

Mariánske centrum MedÏugorie povaÏuje úãasÈ kÀazov na tomto seminári za veºmi
dôleÏitú, a preto zabezpeãilo pre kÀazov bezplatnú dopravu. Autobus z Bratislavy do
MedÏugoria odchádza v nedeºu veãer 29. júna 2008. Príchod zo seminára do Bratislavy
je naplánovan˘ na nedeºu 6. júla 2008 v skor˘ch rann˘ch hodinách. PrihlásiÈ sa moÏno
v Mariánskom centre MedÏugorie telefonicky na ãísle: 0905 254 742, alebo mailom na
adrese: m-keckes@nextra.sk alebo písomne na adrese: Mariánske centrum MedÏugorie,
Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava 1.
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. augusta 2007 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam k obráteniu.
Nech vá‰ Ïivot, milé deti, bude odrazom BoÏej dobroty a nie nenávisti
a nevery. Modlite sa, milé deti, aby sa vám modlitba stala Ïivotom. Tak
spoznáte vo svojom Ïivote pokoj a radosÈ, ktorú Boh dáva t˘m, ktorí majú
otvorené srdcia pre jeho lásku. A vy, ktorí ste ìaleko od BoÏieho milosrdenstva, kajajte sa, aby sa Boh nestal hluch˘m k va‰im modlitbám a aby nebolo pre vás neskoro. Preto sa kajajte v tomto milostivom ãase a dajte Boha
na prvé miesto vo svojom Ïivote. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. septembra 2007 – „Drahé deti! Aj dnes vás v‰etk˘ch poz˘vam, aby
va‰e srdcia planuli e‰te vrúcnej‰ou láskou k UkriÏovanému a nezabúdajte,
Ïe z lásky k vám dal svoj Ïivot, aby ste boli spasení. Milé deti, rozjímajte
a modlite sa, aby sa va‰e srdce otvorilo BoÏej láske. ëakujem vám, Ïe ste
prijali moje pozvanie!“
25. októbra 2007 – „Drahé deti! Boh ma poslal medzi vás z lásky, aby
som vás viedla po ceste spásy. Mnohí ste si otvorili svoje srdcia a prijali ste
moje posolstvá, ale mnohí ste sa stratili na tejto ceste a nikdy ste nespoznali cel˘m srdcom Boha lásky. Aj preto vás poz˘vam, aby ste vy boli láskou a svetlom, kde je tma a hriech. Som s vami a v‰etk˘ch vás Ïehnám.
ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie.“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUÎBA
Najnov‰ie mesaãné posolstvo Matky BoÏej z MedÏugoria sa môÏete dozvedieÈ aj prostredníctvom na‰ej odkazovej sluÏby. UÏ od 26. dÀa v mesiaci je
najnov‰ie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom telefónnom ãísle:

02 / 52 92 72 10
Na toto ãíslo moÏno volaÈ z domova i zo zahraniãia za cenu obyãajn˘ch telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, ãasopis a ìal‰ie správy môÏete nájsÈ
aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
34

medjug 87_obalka

29.11.2007

8:36

Stránka 2

Drahí priatelia MedÏugoria! ëakujeme v‰etk˘m, ktorí finanãne prispeli na krytie v˘robn˘ch nákladov, ktoré predstavujú pribliÏne 29 Sk za jeden v˘tlaãok tejto publikácie.
K tomu je potrebné pripoãítaÈ ìal‰ie náklady organizácie (po‰tovné, nájomné, telefóny),
ktoré v prepoãte na jedno ãíslo predstavujú pribliÏne 10 Sk. V‰etk˘m dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplaÈ!
Dobrovoºné príspevky posielajte priloÏenou po‰tovou poukáÏkou, alebo priamo prevodom na ná‰ úãet vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., ãíslo úãtu: 4 030 020 318 / 3100,
IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318, SWIFT: LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum MedÏugorie, Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika.
Objednávky do zahraniãia sa vybavujú jednotlivo podºa dohovoru.
Zastúpenie v âeskej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Bﬁeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na v˘robu sa kryjú
z va‰ich dobrovoºn˘ch príspevkov!
Telefón so záznamníkom: 02-529 641 09.
Zodp. redaktor: Dr. Marián Keãké‰
Reg. ã.:1828/98
© GEBETSAKTION Maria - Königin des Friedens - MEDJUGORJE, 1153 Wien
© Mariánske centrum MedÏugorie, Bratislava
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Nech je vám modlitba ako vzduch, ktor˘ d˘chate,
a nie Èarcha. Milé deti, Boh vám chce ukázaÈ svoju
lásku a vy zaÏijete radosÈ, Ïe ste moji milovaní.
Boh vás poÏehná a dá vám plnosÈ milosti.
(Z posolstva z 25. júla 2007)

