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Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. júna 2012 v Medžugorí

V modlitbe ste vždy so mnou
„Buďte otvorení a prežívajte modlitbu a v každom okamihu, nech sa vám stane korením a radosťou vašej duše. Som s vami a prihováram sa
za vás všetkých u svojho Syna Ježiša.“
Tieto slová adresovala Matka Božia všetkým ľuďom
prostredníctvom vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej v mesačnom posolstve z 25. júna 2012
v deň 31. výročia zjavení v Medžugorí. Tisíce pútnikov
sa zhromaždilo v Medžugorí, aby spoločne oslávili výročie zjavení. Mnohí prišli na pozvanie Matky Božej,
aby jej odovzdali svoje starosti a ťažkosti a našli pri
nej vnútorný pokoj a nové smerovanie svojho života.
Kráľovná pokoja čaká na každého z nás osobitne so
svojím materinským srdcom, aby nás prostredníctvom modlitby naučila kráčať po ceste k jej Synovi.
Nejestvuje iná cesta k skutočnému pokoju, len cesta, ktorá vedie k jej Synovi.
Keď odmietame Božiu milosť, podobáme sa rastlinám, ktoré sa odvrátia od slnka
a vyhľadávajú tieň. Božia milosť nás vracia späť do hrejivých lúčov slnka a osvetľuje našu cestu životom, aby sme kráčali správnym smerom. Ak odmietneme túto
ponuku, ostávame v tieni a sami sa snažíme utvárať si svoju budúcnosť bez Boha.
Necháme sa ovplyvniť módou, komerčnými médiami, vidinou pozemského raja
a nasľubovanými istotami. Naša duša stráca správnu výživu a následkom tejto honby za pozemským šťastím sú prázdnota, vyčerpanosť, depresie a bezvýchodiskové
situácie.
Matka Božia v Medžugorí opakovane ponúka návrat do skutočného svetla, ktoré
odstráni pochybnosti, ukáže cestu a naplní dušu pokojom. Zakúsili to v Medžugorí
už tisíce ľudí z celého sveta. Nestačí však ponechať si toto svetlo pre seba. Matka
Božia potrebuje naše svedectvo, naše ruky, aby sa mohol uskutočniť jej plán. Preto
skúsme byť radostnými svedkami Božej lásky vo svojej rodine, na pracovisku, v prostredí, v ktorom žijeme.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
POKOJ
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Mariánske zjavenia – znamenie spásy
Čoskoro sa skončia
dve storočia od počiatku najvýznamnejších mariánskych zjavení v Európe. Všetky
tieto zjavenia, uznané
i neuznané, posolstvá,
ktoré sa k nim viažu,
sa vyznačujú tým, že
Dr. Tomislav Pervan
v nich niet nijakých
banalít, nezrovnalostí
alebo vedľajších vecí, ktoré by sa
týkali iba vizionárov alebo mali význam iba pre nich. Všetky zjavenia
vyjadrujú dôležité pravdy Kristovho
posolstva a základné pravdy kresťanskej viery a života.
Pripomínali sme si 95. výročie mariánskych zjavení vo Fatime, ktoré mali malí
nevzdelaní pastierikovia vo Fatime,
v Portugalsku – Lucia, Jacinta a Francisco. V revolučnom roku 1917 sa im Mária
zjavila šesťkrát, a to od 13. mája do 13.
októbra. Veľká svetová vojna – dovtedy
nevídané svetové bojisko – mocne zúrila a ruskí revolucionári na čele s Leninom boli prevezení v apríli 1917 zo Švajčiarska v zaplombovanom a opancierovanom vlaku cez nemecké územie do
Petrohradu (neskoršieho Leningradu),
kde vystúpili a začali revolučne pôsobiť
a štvať ľud proti cárovi a jeho moci. Neoficiálne sa tvrdí, že dostali v Berlíne
niekoľko tuctov miliónov mariek na podporu svojho podujatia uskutočniť prevrat, takže si Nemci nemôžu nevinne
umývať ruky od svojej spoluviny na revolučnom prevrate v Rusku. Trochu neskôr
ako o pol roka sa vo celom ruskom cárstve rozšírilo násilie, teror a komunistická hrôzovláda, čo pretrvalo ešte ďalších
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70 rokov takzvaného Sovietskeho zväzu.
ODPOVEĎ NEBIES
Mariánske zjavenia vo Fatime môžeme
považovať za odpoveď nebies na tento
ľudský, presnejšie pekelný bezbožný komunistický plán. Táto svetová vojna
a ruský október zničili posledné dve európske monarchie, ktoré sa niesli v kresťanskom znamení, a zapríčinili vyše 100
miliónov ľudských obetí. Lenin ospravedlňoval svoj teror terorom, ktorý sa
udial aj v Anglicku v časoch Cromwellových r. 1649, ktorý znamenal genocídu
voči Írom a Škótom (bolo to priam vyvražďovanie národov), a francúzskou
revolúciou r. 1793, keď Francúzsko opa-

v potrebách našej doby

K 31. výročiu zjavení
noval teror a katolícku oblasť Vendée
genocída. Svojimi príhovormi rozoštval
robotnícku triedu a už nebolo ťažké dostať ju na barikády a podpichovať ju,
aby zabíjala tých, ktorí mali inú mienku.
Bezbožné slobodomurárstvo, ktorého
členom bol aj sám Lenin, prevzalo do
svojich rúk pradivo svetového osudu.
Mária hovorila fatimským vizionárom
o Rusku, že ono rozšíri svoju bezbožnú
náuku po celom svete, hoci traja vizionári boli analfabeti a o Rusku vôbec
nepočuli. Mária sa predstavila ako Kráľovná ruženca a vyzývala všetkých, aby
sa obrátili, aby sa modlievali ruženec
a zasvätili sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Vizionári videli peklo, dozvedeli sa
tajomstvá, ktoré sa týkali pápeža a Cir-

kvi. Tieto sa ukázali ako pravdivé, keď
počas svojho pontifikátu Ján Pavol II.
v jubilejnom roku 2000 zverejnil tretie
fatimské tajomstvo. Teologický význam
tretieho tajomstva vyšiel z pera kardinála Ratzingera, neskoršie Benedikta XVI.
Mária sľúbila, že napokon bude napriek
všetkému triumfovať jej Nepoškvrnené
Srdce.
Skoro celé minulé storočie prešlo
v znamení tak komunizmu ako aj fatimských posolstiev, v zápase nebies a pekla, Márie a draka. Na konci osemdesiatych rokov bol na Petrovom stolci Poliak
pápež Ján Pavol II. Všetky svoje rozhodnutia – ako seminarista, aj ako kňaz
a krakovský arcibiskup a neskôr ako
Petrov nástupca – vykonal po hlboko
ZNAMENIE
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prežívanej modlitbe. On sám povedal,
že jeho rozhodnutia dozrievali pred Máriinou tvárou, v mariánskych svätyniach.
Jeho život a jeho pôsobenie ako pastiera mali vždy motto: Totus tuus, celkom
tvoj, ó Mária! Preto mal aj vo svojom pápežskom erbe znak kríža a písmeno M.
Jeho život plynul v znamení kríža a v znamení Márie pod krížom. Dá sa povedať,
že pomocou tohto pápeža vtĺkla Mária
klince do truhly komunizmu.
TOTUS TUUS EGO SUM
Duše protivníkov sa mimoriadne znepokojili, keď sa 24. júna 1981 zjavila
Mária na vrchu Crnica na Podbrde v obci Bijakoviči 40 dní po atentáte na Jána
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Pavla II. (13. mája 1981). V deň fatimskej Matky Božej (13. mája) vypálil Ali
Agca, Turkami zaplatený profesionálny
zabijak, na Svätopeterskom námestí
v Ríme viacero striel zo smrtiacej zbrane z bezprostrednej blízkosti, ktoré by
museli byť podľa všeobecných úsudkov
pre pápeža smrteľné. Pápeža zachránila medzi toľkými ľuďmi tá skutočnosť,
že sa zrazu obrátil k jednému dieťaťu
a strela prešla tesne popri hlavnej tepne, popri mieche a životne dôležitých
orgánoch. Samotná guľka prebehla v tele pápeža nezvyčajným oblúkom. Rýchly
chirurgický zásah vo vyšportovanom organizme pápeža zabránil pápežovmu
vykrvácaniu. A chirurg, ktorý ho opero-

val, neskôr komentoval samotnému pápežovi celý priebeh veci: „Vyzerá to neuveriteľne, ale guľka prebehla tesne
popri životne dôležitých orgánoch a pritom vytvorila nezvyčajnú krivku. Zdá sa,
akoby nejaká moc, nejaká neviditeľná
ruka guľku zastavila a tá vo vašom tele
nabrala nový smer...“ Na ceste do kliniky sa ťažko zranený pápež ustavične
modlil: „Mária, tebe sa zverujem, Mária,
tebe dôverujem.“
V ten istý deň 13. mája, v deň fatimských zjavení, sa zhromaždili milióny
ľudí, stovky biskupov a kňazov a slávili
tam sv. omšu; a správa, že sa pápež stal
obeťou atentátu zaznela ako bomba.
Všetci sa začali za pápeža modliť. V na-

sledujúcu nedeľu sa konala modlitba
Anjel Pána pri posteli nemocného a pápež povedal: „Spojený s Kristom, ktorý
je zároveň kňazom i obetou odovzdávam svoje utrpenia za Cirkev a za celý
svet a tebe, Mária, znovu sľubujem: ,Totus tuus ego sum.‘“ Potom, čo prežil
atentát, ktorý ho na celý život poznačil,
vyložil si ten zážitok nasledujúcim spôsobom: „Bola to materinská ruka, ktorá
odklonila cestu tej guľky; a pápež, ktorý
zápasil so smrťou, zostal na prahu smrti
stáť.“ Keď čítame tretie fatimské tajomstvo, vidíme, že všetko navzájom súvisí.
Nie je možné predvídať ani vylúčiť to
prenasledovanie, to utrpenie a ten atentát od toho, čo o 40 rokov skôr napísala
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fatimská vizionárka Lucia na príkaz
svojho biskupa. Z nemocničnej postele
na klinike v Gemelli žiadal 18. júla, aby
mu priniesli dokumentáciu spojenú
s tretím fatimským tajomstvom, ktorú si
prečítal a znovu ju dal zapečatiť. Vyvodil
si z toho záver: „V pláne Božej prozreteľnosti nikdy nie sú čisté náhody.“
V tom istom roku na sviatok Nepoškvrneného počatia požehnal novú mozaiku
„Matka Cirkvi“ na Apoštolskom paláci
v bezprostrednej blízkosti pápežských
komnát, ktorá sa pozerá na celé Svätopeterské námestie s kolonádami.
FATIMSKÉ TAJOMSTVO –
VÝSTRAHA A ÚTECHA
Pápežovi bolo jasné, že on sám, podobne ako Pán Ježiš, je kameňom úrazu
pre svet, že sa na ňom a na jeho službe
rozlišujú duchovia. Počas celých dejín
až po dnešný deň. On je vždy osobnosťou, ktorá vyvoláva rozpory. Lucia, fatimská vizionárka, napísala: „Tretia časť
tajomstva sa vzťahuje na slová našej
milej Panej: ,Ak sa svet neobráti, rozšíri
Rusko svoju chybnú náuku po svete, vyvolá vojny a prenasledovania, dobrí
budú mučení a Svätý Otec bude musieť
veľmi trpieť. Rozličné národy budú zničené.‘
Treťou časťou tajomstva je symbolické
zjavenie, ktoré sa týka tohto posolstva
a závisí od skutočnosti, či prijmeme alebo neprijmeme to, čo od nás posolstvo
požaduje. A nehovorme, že nás Boh
tresce. Naopak: Ľudia si potrestanie
pripravujú sami. Boh nám to iba vo svojej dobrote a starostlivosti zjavuje a pozýva nás na správnu cestu. Pritom rešpektuje slobodu, ktorú nám dal. Preto
majú ľudia zodpovednosť.“
8
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Pápež ani najmenej nepochyboval, že
Boh posiela svetu často a bezprostredne znamenia. V tajomnej hĺbke znamení
čias a priestoru sa Boh pokúša vytvoriť
si kontakt s ľuďmi. Pápež si bol jednou
vecou istý: že mu Matka Božia zachránila život. Matka Božia presmerovala guľku, ktorá ho mala zabiť. Fatimské tajomstvo je zároveň aj varovaním ale aj útechou. Budúcnosť sveta nie je nezmeniteľná, avšak vždy treba rátať aj s ľudskou slobodou. Treba zmobilizovať mocnosti dobra a obrátenia, takže neslobodno nič vysvetľovať fatalisticky. Viera
a modlitba sú mocnosti, ktoré môžu
premieňať beh dejín.
MÁRIA – DOKONALÉ
ZJEDNOTENIE MYSTIKY A ČINNOSTI
Podobne by sme mohli hovoriť aj o Medžugorí, ktoré je naplnením a vyvrcholením toho, čo sa vo Fatime začalo. Medžugorie je ako záverečný špurt. Všetko
je nabité proroctvom, človek je pozývaný a vyzývaný. Obrátením, modlitbou,
pokáním za hriechy môžeme ovplyvňovať budúcnosť. Modlitbou môžeme predísť katastrofám a vojnám. Boh je milosrdný Otec a Mária je starostlivá Matka
všetkých ľudí.
Tak Medžugorie ako aj Fatima, ako aj
iné miesta mariánskych zjavení, sú prorockým hlasom a udalosťou v Cirkvi
a v dejinách, je to výzva pre našu slobodu. Mária sa zjavuje, jej hlas znovu zaznieva, chcela by svojim deťom pomôcť.
Zjavenia nie sú pre zvedavých, pre nejaké apokalyptické špekulácie, sú však
pastoračným povzbudením pre celú Cirkev, aby sa každý rozhodol celým svojím
životom pre cestu obrátenia. Máriina
osoba je dokonalým zjednotením činnosti a rozjímania, mystiky a práce. Všetko

smeruje k Pánovi, k jej Synovi. Ona je dokonalou ikonou jeho obrazu, autentickým človekom, príkladom pre veriaceho,
príkladom pre každú matku a ženu. Skrze ňu sa vo svete uskutočňuje Boží plán.
Ona je nositeľkou tajomstiev, tajuplná
ruža, počatá bez hriechu, nanebovzatá,
vo večnej sláve so svojím Synom.
POCHOPIŤ ZNAMENIA ČIAS
Oddávna pripočítavali veriaci Máriu
a obrazy jej zjavenia medzi veľké znamenia, ktoré po Kristovi vrhali svetlo na
ľudstvo a na krízové úseky Cirkvi a človečenstva. Už od čias vidiny tajomného
zjavenia, ktoré pozoruje Ženu odetú slnkom, ozdobenú hviezdami, ktorá má
pod nohami mesiac. Mária je v dejinách
ľudstva znamením veľkej drámy, ktorá
sa odohráva medzi Mesiášom a mocnosťami, ktoré sú proti Bohu. Hoci obraz
z knihy Zjavenie apoštola Jána ponúka
viacnásobné vysvetlenie, názor veriacich spoznal v tom obraze Pannu Máriu,
ktorá ponúka bezpečné útočište v časoch núdze a ťažkostí. No my nešírime
ani paniku, ani nenaháňame strach,
keď tvrdíme, že sa zväčšilo vo všetkých
oblastiach ohrozenie ľudstva. Po rôznych závratných revolúciách – už skoro
vyše sto rokov – máme dnes znivočenú
morálku, máme militantný ateizmus,
odcudzenie mnohých ľudí od viery, odpadnutia od Cirkvi a stratu zmyslu života. Človek je ohrozený nielen fyzicky ale
predovšetkým aj duševne. To nemôže
nik spochybňovať.
Čoskoro prejdú dve storočia od najvýznamnejšieho mariánskeho zjavenia v Európe. Všetky tieto zjavenia, uznané i neuznané, a posolstvá, ktoré sú s nimi spojené, sa vyznačujú tým, že v nich niet nijakých banalít, nezrovnalostí ani vedľajších

záležitostí. Nijakých vecí, ktoré by sa týkali iba vizionárov alebo by mali zmysel iba
pre nich. Nie. Všetky zjavenia vyjadrujú
dôležité fakty Kristovho posolstva a základné pravdy kresťanskej viery a života.
Zjavenia neohlasujú nijaké nové pravdy
viery, ale zdôrazňujú vždy to najzákladnejšie, dôležité, trvalo platné, a tým zostávajú trvalým volaním, pozvaním a výzvou po všetky časy a pre celý svet. Toto
volanie nesmieme beztrestne prepočuť
alebo nevšímať si. Musíme – presne tak ,
ako to hovorí Ježiš svojim súčasníkom –
čítať znamenia čias a zmocniť sa úlohy
s rozhodnutím premieňať svet a vlastný
život vo svetle Ježišovej osoby.
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Medžugorie
Rozhovor s pátrom Ivanom
Dugandžičom viedol Vitomir Damjanovič
a Dr. Maximilián Domej
25. 6. 2012 v Medžugorí

Páter Ivan, dnes oslavujeme 31. výročie zjavení Matky Božej v Medžugorí. Včera nám Ivan povedal, že Matka
Božia má s Medžugorím osobitný
plán. Vy ako teológ viete, že sa Boh
zmieňuje v Starom zákone o svojom
ľude a že ním začal svoj plán spasenia. O aký plán podľa vášho názoru
ide tu v Medžugorí?
Teraz, keď si pripomíname 31 rokov medžugorských zjavení, je zrejmé, že ide
o plán, a síce o veľkolepý plán. No vzhľadom na budúcnosť sa dá veľmi ťažko ve10 MILOSŤ

dieť, ako sa bude tento plán naďalej vyvíjať. To isté platí aj o Biblii, v ktorej je reč
o prisľúbeniach, ktoré nám dal Boh, no
tieto prisľúbenia sa odhaľujú v celej svojej
šírke až potom, keď sa uskutočnia.
V Ježišovej dobe očakávali jeho súčasníci Mesiáša, aby sa splnili mesiášske prísľuby. Predpovede sa splnili, no celkom
inak než ako to očakávali, predvídali
a predstavovali si. Inými slovami: Boh je
vo svojom pôsobení taký slobodný, nepredvídateľný, že človek vždy hreší, keď
mu ukladá nejaké rámcové podmienky,

má v Cirkvi svoje miesto

za ktorých by mal pôsobiť. Preto som v tom
zmysle nikdy nechcel premýšľať alebo
predpovedať, o aký plán tu v Medžugorí
ide. Keď sa teraz po 31 rokoch pozeráme
na Medžugorie a jeho príbeh, tak sa naň
často útočilo z rozličných strán a keby sme
len ľudsky uvažovali, nebolo vidieť nijaké
východisko. Rozpamätajme sa na uväznenie pátra Joza, na vyhrážky voči vizionárom a mnohým ďalším osobám zo strany
mocipánov.
Zároveň si pripomeňme, že ich Cirkev neakceptovala, a na ostrý odpor voči zjave-

niam. No vo všetkej tejto núdzi sa zrazu
otvorili dvere, horizont sa rozšíril a Medžugorie napredovalo vlastným spôsobom,
celkom ináč než sme si to mysleli.
Je zaujímavé porovnávať udalosti
s Ježišovou dobou, keď si za hlavných
svedkov vyberal jednoduchých ľudí
bez vzdelania, a že si aj Matka Božia
vyberá jednoduché deti a začína s nimi plniť svoj plán. Existuje teda istá
línia, ktorá sa ani najmenej neodlišuje od tej biblickej.
MILOSŤ
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V židovstve existovali za Ježišových čias
isté štruktúry: Boli tam chrámoví kňazi,
rabíni, farizeji a zákonníci. Ježiš nehľadal
spojenectvo s týmito kruhmi a ani si spomedzi nich nikoho nevybral za spolupracovníka. Pôsobil teda mimo týchto štruktúr.
Práve tak to je, keď sa nepozeráme iba
na tieto medžugorské zjavenia, ale všeobecne na zjavenia Matky Božej v dejinách Cirkvi: Po prvé: tieto zjavenia sa
neodohrávajú v nejakých sakrálnych
priestoroch, v kostoloch alebo v kláštoroch, ale v Božej prírode, ktorá patrí každému. Po druhé: Boh si nevolí nikdy alebo len veľmi zriedka kňazov, rehoľníkov
alebo rehoľnice, nevolí si teda ľudí z hierarchie, aby pôsobil skrze nich. Boh si
volí jednoduchých ľudí, zväčša deti. Teda
deti, ktoré nemajú ani len poňatia o udalostiach v Cirkvi, o rozporoch alebo stavovských rozdieloch. Niekedy rád hovorím o tom, že aj sám Ježiš bol laikom
a nemal nijaké spojenia s vtedajším
kňazstvom. Zoskupil okolo seba čisté
laické hnutie, čo znamená, že v jeho hnutí neboli nijakí židovskí kňazi. Židovskí
kňazi sa v Novom zákone spomínajú iba
v negatívnom zmysle, to znamená v zmysle opozície, a napokon ho aj odsúdili. Vidíte, v tomto zmysle koná Boh vždy, keď
pôsobí mimo oficiálneho zjavenia, slobodne a nepredvídateľne. Je to na nás,
aby sme mali otvorené oči, aby sme toto
pôsobenie dokázali spoznať.
Včera na slávnosť sv. Jána ste slávili sv. omšu, pri ktorej boli tisíce pútnikov. To je dozaista veľkým znamením
pre Cirkev. 31 rokov po zjaveniach
môžeme konštatovať, že si Medžugorie našlo v Cirkvi svoje miesto.
12
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Medžugorie si dozaista našlo v Cirkvi
svoje miesto, ba čo viac, Medžugorie si
našlo miesto vo svete. Veď Cirkev je vyslaná do sveta, aby sa skrze ňu celý svet zachránil, a v tomto zmysle si Cirkev nikdy
nesmie robiť starosti o svoju budúcnosť.
Pred pár rokmi som čítal v časopise nadpis: „Budúcnosť sveta je dôležitejšia než
budúcnosť Cirkvi.“ Na prvý pohľad som sa
sám seba pýtal, čo je to za nadpis, a to
v katolíckom časopise, a ako môže niekto
takto o tom písať. No keď som o tom trochu popremýšľal, videl som, že je to presne tak, ako keď Ježiš hovorí: „Vy ste svetlo
sveta, vy ste soľou zeme.“
V tom istom zmysle sa musí teda aj Cirkev pýtať, či skutočne plní službu, ktorou
ju poveril Ježiš. Ak to nerobí, tak ani niet
dôvodu, prečo by mala naďalej existovať.
Preto som ten článok zobral vážne a súhlasím so skutočnosťou, že budúcnosť
sveta je naozaj dôležitejšia než budúcnosť
Cirkvi. Keď vravíme budúcnosť sveta,
myslíme vždy na svet a na Cirkev, lebo Cirkev sa nikdy nesmie vzdať sveta, ale musí
ho milovať a skrze túto lásku musí svetu
umožniť záchranu. O to išlo Ježišovi, keď
zakladal svoju Cirkev.
Kardinál Vinko Puljič ako člen vatikánskej komisie povedal nedávno
v Ríme, že svoj diel práce dokončia
do konca tohto roku. Čo očakávate
od vatikánskej komisie?
Rád by som sa ešte vrátil k tomu, čo som
povedal predtým. Skúsme to, čo bolo doteraz, trochu spojiť a vyhodnotiť. Nechcel
by som predpovedať, čo bude v budúcnosti. Dosiaľ vieme, že komisia vypočula
všetkých vizionárov a niekoľko dôležitých
osôb z cirkevného života, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom nejako spojené s me-

džugorskými udalosťami. Pokiaľ viem,
táto komisia vytvorila dokumentáciu
o uzdraveniach a inom ovocí. Je očividné,
že túto prácu dovedie do konca, ako to povedal kardinál Vinko Puljič, jeden z členov
komisie. Povaha práce každej komisie je,
byť akýmsi spoločenstvom v úlohe poradcov, ktoré vykonáva jemu zverenú prácu.
V prípade Medžugoria je tejto komisii zverená úloha z najvyšších cirkevných miest.
Komisia zavŕši podľa vlastných slov svoju prácu do
konca roka a potom všetko
odovzdá Kongregácii pre vieru a napokon povie posledné
slovo pravdepodobne sám
pápež. Akou formou sa to
stane, o tom môžeme teraz
iba špekulovať, no nemyslím
si, že sa to môže veľmi líšiť
od vyhlásenia v Zadare 10.
apríla 1991. Myslím si, že
pokiaľ zjavenia trvajú, nedá
sa povedať posledné slovo.
Takže to môže byť akýsi spôsob odporúčania, že sa tu
má veľmi dbať na pastoráciu, na udeľovanie sviatostí
a na hlásanie Božieho slova
i na svätyňu. Ale i po tom
všetkom treba, aby sme boli
naďalej otvorení so zreteľom
na ďalšie trvanie zjavení
a posolstiev, ktoré tu Matka
Božia poskytuje. Toto sú
moje teologické úvahy.

levíznemu
vysielaniu,
komisiám
a pútnikom. To je naozaj udivujúce, že
to všetko dokážu fyzicky znášať.
Už dávno mi to bolo nápadné, a pre mňa
osobne je to jeden z najdôležitejších medžugorských znakov. Keď sledujeme vizionárov, môžeme konštatovať, že to boli nevzdelané deti. Neabsolvovali nijakú vysokú školu a po celé roky napriek tomu
všetko vydržali a znášali toto skutočne

Keď si pripomínam predošlé roky, tak na mňa robia dojem najmä vizionárky a vizionári, ktorým sa
podarilo byť vždy k dispozícii, či už novinárom, te-
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veľké bremeno. Rád by som videl niekoho,
kto by hral ich rolu a stál by zoči-voči všetkému a skúšal by rok čo rok žiť taký život
ako oni. Myslím si, že pre takého niekoho
by bol už jeden mesiac pridlhý a že by z toho vystúpil. Vždy som v tom videl znamenie. Keď potom aj to, čo vravia, trochu zanalyzujeme, nemôžeme im nič zazlievať,
lebo oni sa vôbec nesnažia dávať tomu čo
vravia nejaký hlbší význam. Nepúšťajú sa
do nijakých teologických alebo filozofických úvah, iba jednoducho vydávajú svedectvo. Sú skutočne svedkami a aj seba
samých tak vnímajú. Veria, že to nemôžu
poprieť, lebo sa to s nimi deje a oni sú vy-

volení a pozvaní, aby to odovzdávali ďalej.
Preto hovoria o všetkom, čo prežívajú, a to
tak ako vedia. Avšak zostáva skutočnosťou, že toto ich svedectvo je pre dobromyseľných ľudí dôveryhodné. Druhou vecou
je, že sú aj takí ľudia, pre ktorých by ani
sám Ježiš nebol dosť presvedčujúci. Kto
tu potom môže byť pre nich presvedčivý?
Napokon pri týchto veciach dospejeme
vždy k otázkam viery – či niečo chceme
alebo nechceme prijať.
Keď už spomínate otázku viery, včera nám Ivan sprostredkoval posolstvo, v ktorom Matka Božia hovorí:
„Milé deti, dnes by som vám chcela
povedať, že Boh jestvuje!“ Je to teda
nadovšetko dôležitá skutočnosť, keď
nám to chce Matka Božia osobitne
zdôrazniť, lebo keď sa pozeráme na
tento svet, vidíme, že je v ňom veľmi
málo miesta pre Boha.
Pozrite sa, hovoríme o hlavných posolstvách, ktoré nám Matka Božia po všetky
tieto roky odovzdáva, no Matka má vo
svojej pedagogike iný plán. Hovorí nám
o pokoji, o obrátení, o pokání, o pôste
atď. Keď sa na to pozrieme bližšie, privádzajú nás tieto posolstvá k tomu, že musíme Boha vniesť do sveta a že mu musíme poskytnúť prvé miesto vo svojom živote. Je dosť posolstiev, ktoré sú takto
formulované. Skutočne žijeme vo svete,
ktorý sa celkom zriekol Boha a aj dnes
žije veľa ľudí tak, akoby Boha nebolo alebo sú voči viere a náboženstvu ľahostajní, takže si už od začiatku plánujú život
bez Boha, bez Stvoriteľa života na tejto
zemi. Čo by sme mohli od takýchto ľudí
očakávať? Sú zameraní výlučne na tento
viditeľný, materiálny svet, a nezaujíma
ich čo bude po tomto živote. Ľudia, ktorí
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sú takto orientovaní, aj keď počujú posolstvá, ktoré vyslovuje Matka Božia, isteže nedokážu preniknúť do sféry nového, duchovného života, ktorý im ponúka
Ježiš a Matka Božia. Aj keď počujú posolstvá, že Boh jestvuje, že všetko má
v ňom svoj počiatok a svoj koniec.
Mnohí kladú dnes veľkú otázku, prečo by vôbec mali veriť, keď im tá viera
nič nedáva, keď z nej nevyžijú a nijaký úžitok z nej nemajú. Ako si to
máme vysvetľovať?
Viera mala vždy svoju cenu a čo by bolo,
keby tú cenu nemala? Dnes je to dôležitá
otázka, lebo na druhej strane máme tu
konzumnú mentalitu. A keď sa opýtate
človeka s takouto mentalitou, ktorá je zameraná iba na materiálne veci, prečo nie
je v Cirkvi, tak odpovie: „Čo mám z toho?
Z toho nemám nijaký úžitok.“ Všetko sa
redukuje na tento úžitok, a to čo prináša
úžitok sa ľahšie akceptuje. Preto aj hovorievajú: Aký mám úžitok z času na tomto
svete? Duchovná sféra je jednoducho
úplne vylúčená a je ťažké vnoriť sa do
duše takýchto ľudí, porozumieť ich svetu
a vôbec – až kam vôbec siaha ich myslenie o živote? Či sa život obmedzuje iba na
jedenie, pitie, hedonizmus? No ak je to
všetko, tak sa tento svet stáva strašne
chudobným a nemá nijakú budúcnosť.
Na druhej strane stojí Matka Božia, ktorá
nám vraví, že svet má budúcnosť, no že
pre túto budúcnosť potrebuje obety. Teraz je tu otázka, kto je ochotný ísť po tejto
ceste, na ktorú nás pozýva Matka Božia.
Práve to je zmysel Medžugoria,
a preto tam Matka Božia prichádza už
toľké roky. Chce nám ukázať, že sú aj
iné veci, ktorým sa má človek veno-

vať. Dnes hovoria mnohí vedci, že sú
v živote dôležité tri stĺpy: Ja, rodina
a práca. Istý psychológ povedal, že
existuje aj štvrtý stĺp, ktorý to všetko
drží pokope, a tým je náboženstvo.
Ja by som bol pri takej úvahe ešte konkrétnejší a povedal by som: Keď sa stvorenie odpúta od svojho Stvoriteľa, tak mu
nezostáva nič iné iba sebazničenie. Celá
Biblia nás neprestajne učí, že Boh svet
nielen stvoril, ale že ho aj udržuje, ak to
svet a stvorenie chcú. Dnes na to netreba
veľa múdrosti, aby sme videli, ako sa narába s ľudskými životmi. Je to naozaj sebazničenie, keď toľkí už v skorom detstve
začínajú s rozličnými závislosťami a takýmto spôsobom mladé životy miznú
a niekedy násilne skončia, keď zdvihnú
ruku sami proti sebe. Pozrime sa len, koľko ľudí zahynie v doprave. Kde je toho
príčina? Nedodržiavajú dopravné predpisy a nemyslia pritom na ostatných účastníkov premávky, už vôbec nehovoriac
o Bohu, ktorý je pre nich veľmi ďaleko.
Následkom toho všetkého je nadutosť
a pýcha. Tu by sa dalo napočítať tisíce
príkladov, ktoré vysvetľujú presvedčenie,
že Boh neexistuje a že sa neoplatí pre
neho žiť.
Vy ste ako kňaz vyše 30 rokov tu
v Medžugorí spolupracovníkom Matky Božej, bez toho, že by sa vás niekto pýtal, či ste ochotný prijať toto
bremeno.
Pamätám sa, že mi niekto z kňazov položil podobnú otázku v tom zmysle, že prečo
prišla Matka Božia práve sem na Hercegovinu do farnosti, ktorú vedú rehoľníci. Pousmial som sa trochu a povedal som:
Možno Matka Božia vedela komu môže
túto ťarchu zveriť. Keď si spomínam po
MILOSŤ
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toľkých mnohých rokoch, vidím, že je to
skutočne bremeno, ktoré musíme znášať.
K práci nás tiež nikto nenúti, no my sme
pevne o tom presvedčení, že môžeme
týmto spôsobom Matke Božej pomáhať pri
uskutočňovaní jej plánov práve preto, že si
zvolila medžugorskú farnosť. Mohol by
som tu teraz o mnohom rozprávať, ako to
bolo v prvých rokoch. Tu je iba niekoľko
vecí, ktoré sa týkajú práve toho bremena.
Keď sa rozpamätúvam na začiatky, za
akých okolností sme tu pracovali, keď
sme prvých desať rokov mali iba starú
faru, v ktorej sme všetci bývali a kde neboli nijaké kancelárie ako ich máme teraz;
bolo to skutočne ťažké. Celú prácu sme
mali na starosti my piati kňazi a tri rehoľné sestry. Mali sme primálo miesta na
spanie a pamätám sa, že zosnulý páter
Slavko a ja sme si podelili jednu izbu, kým
sme si potom nezariadili vo zvonovej veži
tri izby. Neboli to nijaké zvláštne izby, ale
pre nás boli skvelé. To by bola moja odpo-
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veď na vašu otázku a na otázku onoho
kňaza, prečo práve Medžugorie a prečo
my františkáni.
Napokon sa vraciame k tej prvej
otázke, ktorá sa týka dĺžky zjavení
Matky Božej tu v Medžugorí. Iste to
má svoj zmysel a je to akýmsi znakom, veď vieme, že Matka Božia sa
doposiaľ nikde tak dlho nezjavovala.
Myslím si, že to má určite hlboký zmysel
a Matka Božia hovorí v mnohých posolstvách, prečo je tu tak dlho. Vraví, že je pre
nás oporou, podnetom a povzbudením. Vo
viacerých posolstvách sa vraví, že žijeme
v osobitných časoch, v ktorých je viera vystavená pokušeniam, a že preto Matka
Božia tu tak dlho zostáva. Čo je pre tento
svet pripravené do budúcnosti, to nikto
z nás nevie, ale vidíme, na čo sú ľudia pripravení.

Medžugorie
31. VÝROČIE ZJAVENÍ

Výročné zjavenie
Ivanke Ivankovičovej-Elezovej
z 25. júna 2012:
Ivanka Ivankovičová-Elezová mala posledné denné zjavenie 7. mája 1985.
Panna Mária jej zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do
konca života zjavovať raz ročne, a to na
výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok.
Zjavenie, ktoré trvalo 7 minút, mala
Ivanka vo svojom dome. Na zjavení bola
prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení
vizionárka Ivanka povedala: „Panna Mária
mi rozprávala o 5. tajomstve a na záver
povedala: ,Dávam vám svoje materinské
požehnanie. Modlite sa za pokoj, pokoj,
pokoj.‘“

Pochod pokoja v Medžugorí 2012
Aj toho roku sa na sviatok sv. Jána Krstiteľa v nedeľu 24. júna 2012
a zároveň v predvečer 31. výročia zjavení Matky Božej zúčastnili tisíce
pútnikov mierového pochodu. Mierový pochod sa začal o 6. h ráno pred
kláštorom sv. Antona v Humci a skončil pred farským kostolom sv. Jakuba
v Medžugorí. Po privítacej reči požehnal pútnikov krížom gvardián
z Humca páter Velimir Mandič pri vonkajšom oltári kostola sv. Antona. Za
modlitieb a spevu na počesť Kráľovnej pokoja sa pútnici dostavili o 9.30
h k farskému kostolu sv. Jakuba. Tam ich prijal páter Miljenko Šteko.
Potom sa účastníci mierového pochodu a prítomní veriaci zúčastnili na
poklone Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Mierový pochod zaviedol Nemec
Hubert Liebherr r. 1992. Bol zdesený nad nepokojmi v tejto oblasti a spolu
s niekoľkými priateľmi Medžugoria začal tento mierový pochod, lebo uveril slovám Matky Božej, že pomocou ružencovej modlitby možno zabrániť
aj vojnám.
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Páter Marinko Šakota v rozhovore
s Vitomirom Damjanovičom
24. 6. 2012 v Medžugorí

Páter Marinko, dnes ste sa zúčastnili mierového pochodu. Môžete nám
povedať, aké to bolo prejsť 13 km
peši z Ljubušiek do Medžugoria?
Je to pre mňa čosi symbolické. Má to
svoju hlbokú tradíciu, ktorá sa v našom
regióne začala počas vojny. Mier sa neuskutočňuje odrazu, na to je potrebná dlhá
cesta. Tento pochod nám v skutočnosti
vraví, že jedinou cestou k mieru je modlitba a odpúšťanie. Sú tu teda niekoľké
podmienky, ako sa dá mier dosiahnuť
a práve tento mierový pochod by na to
chcel po všetky tieto roky poukázať. Kým
sa človek nezmení, nebude pokoj v rodine, v spoločnosti, v štáte, ani v nijakom

inom spoločenstve. Dnes na sviatok sv.
Ján Krstiteľa urobme aj my to, čo urobil
sv. Ján, ktorý pripravoval ľudí na príchod
Ježiša, Kráľa pokoja, aby skrze neho získali nielen tento pozemský pokoj ale aj
pokoj večný.
Na mierovom pochode sa zúčastnilo
niekoľko tisíc ľudí z celého sveta.
Mnohí si niesli svoje symboly a chceli
tým poukázať na svoju rôznorodosť.
No keď sa modlíme, tak sme všetci
jedno srdce a jedna duša. Do Medžugoria prichádzajú ľudia z celého sveta a my sme všetci rozliční.
POCHOD POKOJA
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Táto rozličnosť je veľkým darom pre nás
všetkých, lebo musíme iných prijímať tak
ako seba samých. To je pravá cesta pokoja, ktorý sa môže uskutočniť len keď akceptujeme druhých aj s ich tradíciami, národnosťami a zvykmi. Všetci, ktorí boli
dnes na tomto mierovom pochode, by
chceli potvrdiť posolstvá, ktoré nám prináša už veľa rokov Kráľovná pokoja, ktorá sa
tu zjavila a hovorí nám, že sme jej deti. Je
to Božia vôľa, aby sme tých druhých akceptovali takých, akí sú a to potom znamená, že prijímame Božiu vôľu. My tu
v Medžugorí to prežívame deň čo deň, nie
iba dnes v deň výročia, ale 365 dní v roku.
Som preto veľmi šťastný, že som mohol
byť účastníkom akceptovania Božej vôle.
Je to radosť, je to vnútorná záležitosť, netreba sa obávať o radosť a šťastie, lebo
všetko prichádza samo od seba, ak človek
prijíma Božiu vôľu. To všetko nám dáva
Boh a tu to opakuje Matka Božia. Našou
úlohou je len poodstraňovať prekážky.
Dnes je to 31 rokov, čo sa tu Matka
Božia po prvý raz zjavila. A to zname-
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ná, že aj Medžugorie má svoju cestu,
ktorá trvá už 31 rokov.
Predovšetkým čo by sme tu, po toľkých
rokoch prítomnosti Matky Božej medzi
nami, mohli vyzdvihnúť, je pre nás pochopenie, že ona ako Matka chce iba to
najlepšie pre svoje deti. Aby sme to mohli čo najlepšie uskutočniť treba prijať jej
výzvu. Táto výzva je výzvou k modlitbe
a obráteniu. Prečo k modlitbe a obráteniu? Lebo si Matka Božia želá, aby sme
nežili osamelí, aby sme nerozmýšľali
osamote, ale aby sme to všetko robili
s Ježišom. Matka Božia to tiež tak robila.
Nezostala pri svojich úvahách, hoci uvažovala ako napríklad pri zvestovaní: Ako
sa to má stať, veď ja muža nepoznám?
Nezostala pri svojich úvahách, ale pripustila, aby ju viedol Boh a Duch Svätý
a prijala povolanie byť služobnicou nebeského Otca. To isté môžeme povedať
o sv. Jozefovi, jej ochrancovi, ktorý sa
celkom zriekol sám seba, ktorý sa zriekol všetkých svojich myšlienok a želaní,
a ktorý ich sprevádzal ako živiteľ. Preto
by Matka Božia chcela, aby sme aj my
tak žili, žeby sme úplne prijímali Božiu vôľu a boli pripravení slúžiť Bohu. To pre
náš život znamená, že keď
máme problém, nemáme
ho riešiť sami, ale máme
načúvať, čo by nám chcel
povedať Ježiš. Ak máme
nejaké otázky alebo pochybnosti, tak máme vyhľadať Ježiša a on nám dá odpoveď. Keď máme problém
s nejakým človekom a nedokážeme odpustiť, počúvajme čo hovorí Ježiš vo Sv.
písme: Nemusíme odpustiť
sedem ráz ale sedemdesiatsedem ráz.

Matka Božia nás pozýva k novému
životu. Čo podľa vášho názoru má tým
na mysli?
Obrátenie treba prežívať každý deň. V posolstve z 25. mája 2012 Matka Božia vraví: Otvorte svoje srdcia a pohľad k Bohu
a Božím veciam! A to znamená, že na tomto svete sa smieme pozerať nielen svojím
zrakom, svojimi očami. To znamená, že
keď sa pozeráme očami nebeského Otca,
pochopíme, že všetky stvorenia sú Bohom
milované bytosti. Nepotrebujeme byť ako
ten farizej v chráme, ktorého pohľad bol
iný a ktorý odsudzoval toho druhého. On
sa modlí k Bohu a nevidí toho druhého
a ani seba samého. To je v dnešných
dňoch veľmi nebezpečné. Keď pochopíme, že sme Bohom milované bytosti, potom sa budeme celkom ináč pozerať na
nás samých a na tých, ktorí sú okolo nás.
To je veľmi dôležité. Nebyť na tomto svete
iba sám pre seba, ale predovšetkým pozerať sa na iných a byť tu pre nich. To je tá
perspektíva, z ktorej na nás pozerá Boh

a ak sme aj my takí, tak sme naozaj jeho
pravé deti.
Dnes máme výročie zjavení Matky
Božej. Ako vidíte tento moment?
Táto vonkajšia udalosť má svoj symbol,
no to nie je to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je, aby sa táto premena odohrávala
v ľudskom vnútri.
Nepremieňaj toho druhého ale seba samého: to je tá pravá cesta k pokoju. Nepremieňaj svojho muža alebo svojho suseda,
ale sám seba. V tom spočíva veľkosť každej
výzvy. Najprv musíme premeniť seba samých a keď tí uvidia, že sme sa premenili,
aj oni začnú kráčať po tejto ceste.
Pozri, to je cesta k pokoju a iste niet inej
cesty, lebo to nám dosvedčili Ježiš a Mária
svojím príkladom. Človek by chcel, aby sa
premenil svet, aby sa on mal dobre. Nie,
takto nie!
Svet sa zmení, ak sa ja zmením, lebo
moje oči potom začnú inak vidieť – a ja potom budem iný – jednoducho usmievavý.

POCHOD POKOJA
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MATKA BOŽIA MÁ
OSOBITNÝ PLÁN
S

MEDŽUGORÍM

Ivan, stojíme tu vo dvore, pred tvojou kaplnkou a pozeráme sa na Podbrdo, kde si po prvý raz uvidel Matku
Božiu. Aké sú teraz tvoje pocity po
toľkých rokoch?
Dnes sa cítim tak dobre a všetky dni novény boli v Medžugorí také krásne. Ľudia
sa modlili, kajali sa, aby čo najviac Matku
Božiu potešili v tento veľký deň. Najmä
dnes by som chcel povedať, že všetci
máme pokoj prežívať, niesť a prenášať ho
ďalej. V týchto dňoch bol pri stretnutiach
s Matkou Božou práve tento pokoj zvlášť
prítomný a Matka Božia bola veľmi radostná a veselá. Preto sa musíme modliť za
pokoj vo svete, musíme sa vo všetkých našich rodinách modliť za pokoj. Potrebujeme Kristov pokoj, lebo ten je jediný a pravý pokoj. Je to pokoj, ktorý objíma celé telo
a celú dušu človeka.
To nie je pokoj aký nám ponúka svet.
Svetský mier nemožno vonkoncom porovnávať s pokojom, ktorý nám ponúka Ježiš
a Matka Božia. Je to niečo zvláštne a mne
chýbajú slová na opísanie tohto pocitu.
Mier, ktorý nám dáva svet, je iba zdanlivým
pokojom, lebo v tom okamihu ako sa medzi
štátmi alebo znepriatelenými stranami
ustanoví, začína sa ihneď nový nepokoj
a to preto, lebo každý štát má svoje vlastné
22
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záujmy a vojna sa tu ešte len začne. Tento
svetský mier je akýsi druh zdania oproti pokoju, ktorý nám ponúka Boh. Preto by som
chcel často, keď hovorím o pokoji, povedať,
že pokoj je čosi úplne iné než ten mier, ktorý nám núka tento svet. Kto má v sebe Boží
pokoj, necíti v sebe potrebu nejakých iných
záujmov, ale chcel by sa o tento pokoj podeliť s ostatnými. Chcel by, aby tento pokoj
začal panovať aj vo svete, potom by sa nám
veľmi dobre vodilo. Mnohé zlé veci, ktoré

Rozhovor s Ivanom Dragičevičom
viedol Dr. Maximilian Domej
24. 6. 2012 v Medžugorí

sa dnes dejú, by vôbec nenastali. Od prvého dňa zjavení Matky Božej niet nijakého
delenia na ľudské rasy a vieroučné smery.
My všetci sme jej deti a ona sa každý deň
obracia na nás tak, že by nám chcela povedať, že je Matkou nás všetkých a nie iba
Matkou jednej skupiny alebo jedného národa. Chcela by nás priviesť na cestu pokoja,
a to je cesta k jej Synovi Ježišovi, lebo on je
Kráľom pokoja. Keď toto prijmeme a budeme to prežívať, potom bude všetko lepšie

a bude viac spravodlivosti, pravdy a lásky
na tomto svete.
Hovorí Matka Božia niečo o svojich
plánoch?
Matka Božia hovorí o svojich plánoch,
ktoré by chcela uskutočniť spolu so svetom. Ráta vždy s nami, a preto nám hovorí, že máme nasledovať jej posolstvá. Ak
tak urobíme, určite jej pomôžeme pri jej
plánoch. Neuvedomujeme si, ako veľmi
PLÁN
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jej môžeme pomôcť, ak ju naozaj chceme
nasledovať na jej ceste. Matka Božia má
teda s Medžugorím svoj veľký plán a ak
veríme, nemusíme sa ničoho báť. Ona je
tu s nami a nenecháva nás samotných.
Tak ako každá matka neponecháva pri
všetkých výzvach tohto sveta svoje deti
samé na seba. Chcela by byť tu pri nás,
chcela by nás poučovať ako máme bojo-

vať proti všetkým prekážkam, ktoré sa
pred nás stavajú. Preto nesmieme zabúdať, že sa Matka po všetky tieto roky za
nás obetuje. Avšak aj my máme tak isto
prispievať, lebo potom budeme môcť ľahšie s jej pomocou premáhať najrozličnejšie krízy.
Ako je to vôbec možné, že už 31 rokov dokážeš denne slúžiť Matke Božej? Každý deň máš zjavenie, pripravuješ sa v modlitbe a v očakávaní
Matky Božej a zatiaľ musíš všetko ostatné odložiť bokom...
Nie iba ja, ale ani ostatní vizionári by
sme to nedokázali, keby nám Matka Božia
nedodávala silu. Všetci sme iba ľudia, obmedzené bytosti, a pre nás je to veľmi dôležité, že chápeme, že sme iba slabé bytosti. No nie sme ponechaní sami na seba,
ale sa musíme usilovať stávať sa stále
lepšími. Matka Božia je pre nás veľmi, veľmi mocnou oporou, bez nej by sme to ani
len jeden rok nevydržali. Ona nám pomáha, vedie nás a neopúšťa nás. Je jednoducho Matkou, to som už spomenul, no Matkou, ktorá nikdy neprestáva napomínať
a upozorňovať, čo máme robiť, aby sa nám
lepšie vodilo. No nielen nám ale celému
svetu. Musíme pochopiť, že tento svet
stvoril Boh, a že ho chce viesť. Lebo Boh
nestvoril tento svet pre zánik a sebazničenie, ale pre večnosť. Keď o tom popremýšľame, dovolíme Bohu, aby nás viedol. Potom ho vo svojom živote postavíme na
prvé miesto a jedného dňa budeme určite
žiť v jeho blízkosti.
Ivan, ty si mal pred chvíľou zjavenie,
ktoré sa uskutočnilo v tom istom čase
ako pred 31 rokmi na sviatok sv. Jána
Krstiteľa. Môžeš nám povedať, čo ti
Matka Božia hovorila?
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Ťažko sa opisuje dnešné stretnutie, ktoré bolo plné emócií, plné radosti a navyše
preto, lebo tie prvé dni, keď sa to všetko
začalo, tu boli prítomné. No k všetkému
tomu sa pridáva ešte väčšie vzrušenie,
keď nás Matka Božia privádza naspäť
k prvým dňom a keď to všetko počujeme
z jej úst. Preto vám dnešné stretnutie krátko opíšem. Matka Božia prišla veľmi, veľmi radostná. Prišla s tromi anjelmi a pozdravila nás všetkých svojím materinským
pozdravom: „Pochválený buď Ježiš Kristus, moje milé deti!“ Potom sa Matka Božia modlila nad nami všetkými, čo sme
boli prítomní pri zjavení. Modlila sa predovšetkým za prítomných kňazov. Zveril som
jej všetkých prítomných, ich potreby, ich
trápenia a bolesti, ktoré si so sebou do-

niesli. Osobitným spôsobom som jej odporúčal všetkých chorých, ktorí prišli, aby sa
tu spolu s Matkou Božou pomodlili. Matka
Božia nás požehnala svojím materinským
požehnaním a skôr než sa vzdialila, dala
nám nasledujúce posolstvo:
„Milé deti! Aj dnes, v mojej veľkej radosti by som vás chcela pozvať, aby ste
žili podľa mojich posolstiev. Milé deti,
prišla som, aby som vám povedala, že
Boh jestvuje. Chcela by som vás k nemu
priviesť. Modlite sa, milé deti, aby vaša
cesta bola cestou k Ježišovi. Aj dnes vám
ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.“
(Posolstvo z 24. 6. 2012)

Modlitba
Modlitba za
za pokoj
pokoj vo
vo viedenskom
viedenskom
Dóme
Dóme sv.
sv. Štefana
Štefana
25.
septembra
25. septembra 2012
2012

Od 16.00 do 21.00 h s kardinálom
Dr. Christophom Schönbornom, sestrou
Elvírou Petrozziovou, Ivanom Dragičevičom a ďalšími hosťami z Medžugoria.
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečilo na toto stretnutie autobus pre záujemcov, ktorí ovládajú nemčinu. Bližšie
informácie nájdete na našej internetovej
stránke www.marianskecentrum.sk,
alebo telefonicky na čísle:
+421-905254742.
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BUĎTE OTVORENÍ A PREŽÍVAJTE
MODLITBU!

„Drahé deti! S veľkou nádejou v srdci
aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé
deti, keď sa modlíte, ste so mnou a hľadáte vôľu môjho Syna a žijete ju. Buďte
otvorení a prežívajte modlitbu a v každom okamihu, nech sa vám stane korením a radosťou vašej duše. Som s vami
a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.“
Naša nebeská Matka, ty máš veľkú nádej, že splníme tvoje želania. Keď sa
modlíme, sme celkom osobitne spojení
s tebou, Matka Božia. A s tebou sa snažíme plniť vôľu tvojho Syna, nášho Pána
Ježiša Krista a žiť podľa jeho želaní. Modlitba patrí k najkrajším veciam v našom
živote. Smieme prelomiť múr priestoru
a času a môžeme s Bohom, naším Otcom, ostať v dôvernom rozhovore. Sám
Boh nám sľúbil: „Ako keď niekoho teší
matka, tak vás budem ja tešiť.“ (Iz 66,
13) Modlitba je zotrvávanie pri Bohu, ktorý nás väčšmi miluje, než by nás dokázal
26
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milovať nejaký človek. Modlitba znamená vnútornú radosť, vnútornú bdelosť, uvoľnenie od
falošných pozemských napätí, skúsenosť s Božou prítomnosťou. Matka
Božia nás prosí,
aby sme boli otvorení a každú chvíľu
prežívali v modlitbe
a využívali ju k modlitbe, aby sa naša duša naplnila radosťou. Vďaka, milá Matka, že sa za nás prihováraš u Boha, u Ježiša a u Svätého
Ducha!
KEĎ SA MODLÍME, SME SPOJENÍ
S TEBOU A S JEŽIŠOM
„Drahé deti! S veľkou nádejou v srdci aj
dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti,
keď sa modlíte, ste so mnou a hľadáte

MYŠLIENKY
YŠLIENKY k posolstvu
z 25. júna 2012

vôľu môjho Syna a žijete
ju.“
Svätá Edita Steinová
napísala v jednom liste:
„Akokoľvek milujem ofícium (spoločná chórová
modlitba) a ako nerada
ho vynechávam, základom
nášho života sú predsa
len tieto dve hodiny rozjímania, ktoré sú zaradené do nášho každodenného poriadku. Len odkedy si vychutnávam toto
dobrodenie, viem, ako mi
vonku veľmi chýbalo.“
Matka Božia by chcela čo
najviac ľudí, ba všetkých,
zachrániť pre Boha. Takto hovorí už 24. 5. 1984: „Prosím
vás, nedovoľte, aby moje srdce
ronilo krvavé slzy nad dušami, ktoré
upadli do otroctva hriechu. Preto, drahé
deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

Matka Božia ustavične zdôrazňuje,
že máme začať
s modlitbou vo
svojich vlastných
rodinách. Sotva sa
nájde veľká rodina,
v ktorej by neboli aj
neveriaci, ktorí ešte
nikdy nezažili živého
Boha. Stále znova sa
objavujú noví ľudia
v našom zornom poli.
Stále by mala naša
modlitba patriť aj im.
Milosrdné sestry v Paríži
sa roku 1939 modlili za
jednu osemnásťročnú dievčinu, viedenskú Židovku, ktorá bola dovezená s ťažkou
chorobou do nemocnice.
Hoci im svätenú vodu vmietla do tváre, modlili sa celkom
osobitne za ňu, keďže bola zrej-
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me hľadajúcou, no vydávala sa za ateistku. Stal sa ten zázrak, že uverila, dala sa
pokrstiť, pobirmovať, ba napokon sa stala
rádovou sestrou. Svoje obrátenie opisuje
ona sama takto: „Jednej noci som zakúsila rozhodujúcu milosť, ktorú som si nikdy
nezaslúžila. O deviatej večer v hlbokom
pokoji som zrazu pocítila nevysvetliteľnú
radosť, obrovskú radosť. Dačo mi dalo pochopiť, že Ježiš je pravý Mesiáš, že nemusím čakať žiadneho iného a že je Mária
Matkou Božou. Od tohto momentu som už
nemohla spať, už som nemala bolesti. Nachádzala som sa na vrchole akejsi radosti,
ktorú nemožno opísať... Ráno som išla do
kaplnky. Pri tej zmene mi bolo jasné, že
v tej hostii je Boh. V jednej knihe som našla modlitby. Bol to Otčenáš, Zdravas‘ a Sláva.“ Dnes je táto žena rehoľnou sestrou.
Ako nádherne vypočul Boh modlitbu Milosrdných sestier.
BUĎTE OTVORENÍ A PREŽÍVAJTE
MODLITBU
„Buďte otvorení a prežívajte modlitbu
a v každom okamihu, nech sa vám stane
korením a radosťou vašej duše.“
Modlitba sa hocikedy môže stať radosťou. Môžeme spomenúť udalosť, ktorú
chcem teraz porozprávať: Od materinského srdca k materinskému srdcu! Arcibiskup v Recife v Brazílii zavolá roku 1995
k Milosrdným sestrám z Rue de Bac. Tri
týždne predtým cestuje jedna Brazílčanka do Paríža poprosiť Matku Božiu, aby
vyliečila jej päťročné dieťa, ktoré je nevyliečiteľne choré. Matka by si chcela vyprosiť zázrak. To dieťa má sedieť na tej
istej stoličke, na ktorej sedela sama Matka Božia. Matka a jej dcéra kráčajú cez
veľkú bránu kláštora. Prídu až na koniec
chodby, kde je kaplnka Zázračnej medaily. Veľa ľudí sa tam modlí. Matka spoznáva to miesto, ktoré často vídala na po28
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hľadniciach. Celkom pomaly sa so svojou
dcérou pohybuje v kaplnke dopredu. Tak
dôjde k stoličke. Škoda, že je tam šnúra
a nedá sa dostať celkom k malej svätyni.
No pre Brazílčanku to nie je nijaká prekážka. Výborne, sestry pracujú okolo oltára. „Sestra, prosím vás, nemohlo by si
to dieťa sadnúť na stoličku?“ – „Prepáčte
mi, to vám nemôžem dovoliť, lebo by to
potom žiadal každý, a to je nemožné.“
Nový nápad ožiari úbohé srdce matky,
keď sestry odišli. „Počúvaj, teraz prelezieš
dole popod tú šnúru a vlezieš pod stoličku.
Keď tam budeš, dotkneš sa rukou miesta,
kde sedela Matka Božia. A potom rýchlo
nazad!“ Na všetkých štyroch podlezie pod
to miesto. Potom si nadlho položí líce na
stoličku. Matka ju karhá. „Ale mama,“ odpovedá žiariace dieťa, „tá pani ma vyzvala, aby som si položila hlavu na jej kolená.“
A dieťa prišlo domov a bolo zdravé! Tak
priniesla modlitba radosť a oživenie. A to
robí každá modlitba. Modlime sa veľmi
radi a často k Ježišovi, k Otcovi a k Matke
Božej! Nie vždy sa stane zázrak.
SOM PRI VÁS A PRIHOVÁRAM SA ZA
VÁS
„Som s vami a prihováram sa za vás
všetkých u svojho Syna Ježiša. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“ Druhý
vatikánsky koncil píše v dogmatickej konštitúcii o Cirkvi Lumen gentium o Matke
Božej a tým nám ukazuje, akým je znamením bezpečnej nádeje a útechy: „Ježišova matka, ako v nebi už oslávená s telom i dušou, je obrazom a začiatkom Cirkvi, ktorá sa má zavŕšiť v budúcom veku,
a kým nepríde Pánov deň (porov. 2 Pt 3,
10), tu na zemi svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje
a útechy.“ (čl. 68) Vďaka ti, nebeská Matka, za tvoje láskyplné posolstvo!
Dr. Johannes Gamperl

Sme tu iba v službe Matky Božej
Rozhovor
s P. Mariom Knezovičom
25. 6. 2012
v Medžugorí

Páter Mario, vy ste
boli v Medžugorí ako
člen rodiny františkánskych pátrov, ktorí tu
pôsobia. Aká bola vaša
skúsenosť s Medžugorím?
Teraz som farárom v Posušji neďaleko Medžugoria. Keď som bol v Medžugorí, mal som od prvého dňa pocit, že slúžime Matke Božej
a šírime jej posolstvá. A nazdávam sa, že práve to je to najdôležitejšie. Matka Božia tu
nechce byť na prvom mieste, ale aby tam bol Ježiš Kristus – a to je úlohou každého
z nás, kto tu pôsobil a pôsobí. My sme tu iba v službe Matky Božej ako apoštoli a služobníci, ktorí si musia každý deň uvedomovať skutočnosť, že nám Boh zveril veľkú úlohu,
veľkú milosť, ale práve tak aj veľkú zodpovednosť pri dosvedčovaní posolstiev Matky
Božej. Keď sa pozeráme na posolstvá Matky Božej, tak vidíme, že naozaj hýbu celým
svetom. Všetci ľudia, ktorí sem prichádzajú, hľadajú Boha. A keď človek nájde Boha, tak
našiel i sám seba, našiel a objavil perlu, ako to píše Biblia. Ak sme v našom živote skutočne našli perlu, tak všetko ostatné nie je dôležité. My sme tu v Medžugorí našli perlu
a chránime a opatrujeme túto perlu bez ohľadu na všetky prekážky. S touto perlou dosvedčujeme aj ostatným, že všetka nádej, všetka radosť, všetok pokoj a všetka spokojnosť je iba v Bohu.
Dnes je výročie a vy ste prišli z Posušja s veľkou skupinou mladých ľudí. Je
to výročie veľkým dňom pre Medžugorie?
U mládeže z Posušja je to tradícia, že idú vo výročný deň peši do Medžugoria. Išli sme
asi 12 hodín peši a týmto spôsobom by sme chceli ukázať, že hľadáme Boha a že sme
pripravení prijať posolstvá Matky Božej a kráčať po jej ceste. Jej cestou je cesta obete.
Obetí je dnes vo svete stále menej, a preto sú problémy a kríza na tomto svete stále
väčšie. Práve preto, že sa žije na princípe žiadostivosti a stále menej na princípe odriekania z lásky k druhým. To môžem v tomto krátkom rozhovore povedať všetkým tým,
ktorí prichádzajú do Medžugoria: Vy všetci, ktorí prichádzate do Medžugoria k Matke
Božej, vedzte, že ste na správnej ceste. Ona je vždy pri vás a bdie nad vami. Keď toto
pochopíme, nemusíme sa ničoho báť. Matka Božia je pri nás a prihovára sa za nás
u svojho Syna, ako to veľakrát povedala vo svojich posolstvách. Preto nasledujme Matku Božiu na jej ceste, lebo to je jediná cesta k jej Synovi, nášmu Záchrancovi a Spasiteľovi.
(Rozhovor viedol vd)
LÁSKA
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MEDŽUGORIE JE EŠTE
STÁLE V MOJOM SRDCI
Páter Ivan, vy už nie ste v Medžugorí, no častejšie sem chodievate, lebo
Medžugorie iste zostalo vo vašom
srdci. Kde ste teraz a čo robíte?
Už od roku 2000 nie som v Medžugorí.
Dovtedy som tu pôsobil ako kaplán aj farár. Po mne prevzal úlohu farára páter
Ivan Sesar, terajší provinciál. Teraz som vo
farnosti Posuški Gradac, ktorá je asi 50
km od Medžugoria. Spomínali ste, že je
Medžugorie stále v mojom srdci. Áno, môžem povedať, že sa každý deň snažím cítiť
celú túto atmosféru, ktorá tu trvá už vyše
31 rokov. Najdôležitejšia časť môjho kňazstva a môjho rehoľného života je úzko
spojená s dobou, ktorú som strávil v Medžugorí, odkedy sa na sviatok sv. Ján Krstiteľa začali zjavenia. Medžugorie je ako
akási fakulta praktickej pastorálnej teológie, stretnutie ľudí s Bohom, stretnutie so
známym i neznámym, istým i neistým.
Medžugorie sa stále viac otvára svetu, prichádza stále viac nových pútnikov po prvýkrát, hoci je Medžugorie
známe už 31 rokov. Ako sa vám javí
tento globálny plán Medžugoria?
Kým bude Medžugorie núkať základné
smernice pre kresťanský život, dovtedy
budú sem prichádzať pútnici, aby mohli
čoraz lepšie spoznávať svoju vieru a prehlbovať ju. Tak sa budú stále otvárať nové
jednotlivé oblasti pre Medžugorie a budú
prichádzať noví pútnici. Pri tom všetkom
je najdôležitejšie, že Medžugorie ponúka
to, čím bolo od začiatku. A to je, že núka
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kresťanom novú orientáciu, a že im poskytuje bezpečné formy života a zbožnosti,
ktoré budujú Cirkev. Medžugorie môže
teda každému otvárať nové horizonty, privádzať ho hlbšie k zmyslu života a každému umožňovať, aby sa celkom otvoril
Bohu. To je aj cieľom Matky Božej, ktorá
neúnavne už tak dlho bdie nad týmto svetom a iste bude ešte dlho bdieť. Na druhej
strane, keď sa pozrieme čo sa tu deje –
mám mysli rozličné ovocie – potom som
presvedčený, že s Medžugorím môže každý ľahšie niesť svoj kríž.

Rozhovor s P. Ivanom Landekom
viedol v Medžugorí
Dr. Maximilian Domej

Matka Božia prišla ako Kráľovná pokoja na tento utrápený svet. Nakoľko
je dôležité, aby sme si zachovali svoj
vnútorný pokoj?
Pokoj je predovšetkým harmóniou v človeku samom a ak je ľudská osoba jeden
celok, teda nerozdelená, potom panuje
v ľuďoch stav pokoja. Tento stav nemôže
byť stavom trvalým, ak sa človek nesnaží
tú harmóniu zachovať. Aby sa tá harmónia
zachovala, je potrebné neustále ju obnovovať a budovať, lebo vnútornú harmóniu
nemožno v človeku vytvoriť raz navždy,
aby potom trvala naveky. To je proces, kto-

rý stále trvá a stojí opätovne pred novými
výzvami, aby nebol zničený.
My v kresťanskej spiritualite vieme cez
mnohé skúsenosti, ako sa tento stav pokoja a stav harmónie v človeku obnovuje.
Je to predovšetkým Božie slovo, sviatostný
život, modlitba a formy pôstnej spirituality.
Veľmi dôležitým prvkom pre nás kresťanov je, aby sme nežili izolovane od ľudí,
ktorí potrebujú našu pomoc, ale aby sme
boli s nimi, najmä pri rôznych ťažkostiach,
chorobách a neistotách, teda pri vnútorných krízach.
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SRBSKÝ PRAVOSLÁVNY BISKUP GRIGORIJE DURIČ
S KŇAZMI A MNÍCHMI V MEDŽUGORÍ

Od P. Ignaza Domeja
Dňa 28 mája 2012 bol
srbský pravoslávny biskup
zo Zahumlja – Hercegoviny Grigorije Durič s 23
kňazmi a mníchmi v Medžugorí. Keď prišli pred
kostol, privítal hostí medžugorský farár páter Petar Vlašič. Aj vizionár Ivan
Dragičevič pozdravil návštevníkov a hovoril o po-
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solstvách Matky Božej.
Gvardián františkánskeho
kláštora v Mostare páter
Iko Skoko, ktorý sprevádzal pravoslávnych kňazov
a mníchov, im ukázal miesto okolo kostola, zastavenia ruženca svetla a miesto modlitby pri Zmŕtvychvstalom. V medžugorskom
farskom kostole zotrvali

kňazi a mnísi v spievanej
modlitbe pri oltári. V Majčinom sele (dedine Matky)
očakával hostí tamojší vedúci páter Svetozár Kraljevič. Vysveľoval vznik Majčinho sela, ktoré založil
páter Slavko Barbarič
a pôsobí od roku 1993 vo
výchove a opatere detí. Počas vojny zorganizoval pá-

ter Slavko príbytky pre
osirelé a opustené deti
utečencov z centrálnej
Bosny a pre deti, ktoré boli
počas vojny opustené pre
zničené rodinné vzťahy.
Z tejto situácie sa zrodila
myšlienka založiť Majčino
selo. Potom pozdravili návštevníka škôlkari z Majčinho sela.
Dvaja členovia spoločenstva Milosrdný Otec predstavili svoje spoločenstvo,
ktoré má teraz v Medžugorí 25 členov a má odvetvia
aj v Slovinsku v Starom
Trgu pri obci Črnomej (Slovinsko) a v Gramljaku pri
Kiseljaku (Bosna a Hercegovina). V spoločenstve
žijú a pracujú spoločne
Chorváti, Srbi, Íri, Angličania, Slovinci...
Spoločenstvo Milosrdný
Otec bolo založené v marci 1999 z iniciatívy pátra
Slavka Barbariča. Od začiatku pracovalo spoločenstvo ako projekt fran-

tiškánskeho rádu, s cieľom postarať sa o ľudí,
ktorí boli vo svojom živote
odmietaní alebo sklamaní.
Dojemné bolo Daliborovo
svedectvo. Prešiel alkoholickým peklom. Šesť rokov
chodil s jedným dievčaťom
a potom sa oženil. Pre alkohol a neporiadok vo svojom živote sa nedokázal
postarať o svoju ženu
a svoje tri deti a skončil na
psychiatrii. Po niekoľkých
pokusoch o odvyknutie
žije teraz už sedem mesiacov v spoločenstve „Milosrdný Otec“. Tu pochopil,
aké chyby urobil vo svojom
živote.
Biskup Grigorije sa poďakoval za svedectvá
a zdôraznil najmä priznanie vlastných chýb a viny.
My všetci máme chyby
a previnili sme sa. Vo svätej omši máme možnosť
vyznať vinu, oľutovať ju
a tak získať odpustenie

a spásu od Boha. Omamné látky, alkohol a hráčstvo (gamblerstvo) sú nielen bičmi národa alebo
ľudu, ale sú pliagou všetkých národov a všetkých
regiónov. Potom bola vyjadrená nádej, že sa aj vo
východnej Hercegovine
usídli nové spoločenstvo
Milosrdný Otec.
Po spoločnom obede
odovzdal páter Svetozar
biskupovi
Grigorijevovi
mozaikový kríž. Nasledovala prehliadka prác členov spoločenstva. Biskup
Grigorije sa poďakoval za
pohostinstvo,
otvorené
stretnutia v Medžugorí,
ktoré sú veľkým bohatstvom.
Matka Božia nás spája
ponad konfesionálne hranice a povoláva nás k pokoju a zmiereniu. Vďaka
Bohu, ktorý nás spája vo
viere v zmŕtvychvstanie!
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. mája 2012 – „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k obráteniu
a svätosti. Boh vám chce dať radosť a pokoj prostredníctvom modlitby, ale vy, milé deti, ste ešte ďaleko, naviazaní na zem a pozemské
veci. Preto vás pozývam, aby ste znovu otvorili svoje srdcia a pohľad
k Bohu a Božím veciam. A radosť i pokoj zavládne vo vašich srdciach.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. júna 2012 – „Drahé deti! S veľkou nádejou v srdci aj dnes vás
pozývam k modlitbe. Milé deti, keď sa modlíte, ste so mnou a hľadáte vôľu môjho Syna a žijete ju. Buďte otvorení a prežívajte modlitbu
a v každom okamihu, nech sa vám stane korením a radosťou vašej
duše. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna
Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. júla 2012 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam k dobru. Buďte nositeľmi pokoja a dobroty v tomto svete. Proste Boha, nech vám dá silu,
aby vo vašom srdci a živote vždy vládli nádej a hrdosť, pretože ste Božie
deti a nositelia jeho nádeje tomuto svetu, ktorý je bez radosti v srdci
a bez budúcnosti, pretože nemá otvorené srdce pre Boha, ktorý je
vašou spásou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUŽBA
Najnovšie mesačné posolstvo Matky Božej z Medžugoria sa môžete dozvedieť aj prostredníctvom našej odkazovej služby. Už od 26. dňa v mesiaci je najnovšie posolstvo k dispozícii na tomto telefónnom čísle v sieti
mobilného operátora O2:

+421–948 401 104

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

www.marianskecentrum.sk
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17. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR KŇAZOV
Na medzinárodnom
seminári sa zúčastnilo
viac než 400 biskupov,
kňazov, diakonov a seminaristov z 20 krajín.
Seminár sa začal 9. júla
večernou modlitbou a liturgickým programom.
Pri sv. omši bol hlavným
celebrantom provinciál
hercegovinských františkánov P. Ivan Sesar, s ktorým koncelebrovali P. Ivan Dugandžič a koordinátor stretnutia P. Miljenko Šteko
spolu so zúčastnenými kňazmi. Téma seminára Kňaz – muž viery, bola tematicky
prepojená s Apoštolským listom Porta fidei – dvere viery, ktorý formou Motu propria
napísal pápež Benedikt XVI. V ňom vyhlásil Rok viery, ktorý sa začne 11. októbra
2012. Začiatok Roku viery je spojený s 50. výročím Druhého vatikánskeho koncilu,
a preto sa prednášajúci zameral pri prednáškach najmä na koncilové dokumenty,
ktoré sú dôležité pre život a činnosť kňazov. Okrem prednášok sa kňazi zúčastňovali
na liturgickom modlitbovom večernom programe. Vo štvrtok 12. júla v skorých ranných hodinách sa spoločne pomodlili ruženec na Vrchu zjavenia a v piatok krížovú
cestu na Križevci. Chór seminaristov východného obradu obohatil večernú liturgiu
nádhernými spevmi. Celý program sa simultánne prekladal do deviatich jazykov (aj
do slovenčiny).
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, Máchova 438, 380 01 Dačice.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
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