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Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 24. júna 2013 v Medžugorí

Nenechám vás samotných!
„Otvorte sa, milé deti, modlitbe, otvorte sa
mojej láske. Som vaša matka a nemôžem vás
nechať samé v blúdení a hriechu. Milé deti, vy
ste pozvané, aby ste boli mojimi deťmi, mojimi
milovanými deťmi, aby som vás všetkých mohla odovzdať môjmu Synovi.“
Posolstvo z 25. júna 2013 nás s mimoriadnou jemnosťou a citlivosťou nabáda, aby sme úprimne a zo
srdca dôverovali Božej Matke. Neustále nám pripomína, aby sme sa nenechali znechutiť svojimi slabosťami alebo slabosťami iných ľudí okolo nás. Božia sila je oveľa mocnejšia než všetky naše slabosti!
A to je dôvod na skutočnú radosť. Prežívanie Božej
blízkosti, každý okamih dňa, ktorý obetujeme Bohu
a vkladáme do jeho rúk, nás posúva bližšie ku skutočnému cieľu nášho bytia, k našej nebeskej domovine.
Leto je časom oddychu, rekreácie, načerpania fyzických síl. Využime ho aj na načerpanie duševných
síl. Odložme na chvíľu svoje bežné starosti z práce
a domácnosti. Vypnime mobily, televízory, rádiá
a počítače. Všimnime si, že okolo nás a pri nás sú naši najbližší, s ktorými sa konečne
môžeme porozprávať z tváre do tváre. Otvorme im svoje srdcia. Nechajme, nech pocítia
našu lásku a okrem slov nech prehovoria aj srdcia. Zrazu budú všetky ťažkosti ľahšie
prekonateľné, starosti bežného života sa stanú menej namáhavé a z pokojného srdca
sa objaví na tvárach radosť a úsmev. Modlitba je rozhovor. Modlime sa spolu, rozprávajme sa spolu, hovorme srdcom.
Nezabúdajme však, že pri skutočnom rozhovore nesmie chýbať ani naša nebeská
Matka so svojím Synom. Len potom budú platiť všetky tie slová, ktoré sme napísali
o pár riadkov vyššie. Ak nevieme, kde začať, naplánujme si cestu k miestu, kde je nebo
otvorené každý deň a pre všetkých – k našej Matke do Medžugoria. Ona čaká a pozýva
nás. Nechce nás nechať blúdiť a zotročovať našimi slabosťami. Jej lásku už zakúsili
milióny pútnikov z celého sveta. A to je nádej a radosť aj pre nás, lebo všetci sme jej
milované deti.
V Medžugorí nie je žiadna turistická atrakcia. Ale je tam Vrch zjavení, vrch Križevac
a Kostol sv. Jakuba. Kto skutočne putuje za Matkou Božou, tam ju nájde, ako ukazuje
na svojho Syna. Lebo on pripravil pre nás množstvo príbytkov a k nemu s radosťou smerujeme.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
POKOJ
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Môj kňazský život
bol vždy úzko spojený
s Medžugorím
Páter Tomislav, z dejín vieme, že
zjaveniam Matky Božej vo Fatime
a v Medžugorí predchádzali mnohé
veci, ktoré sa týkali rozličných udalostí v Európe a vo svete. Nebesá
nemohli mlčať a zostávať nečinné.
Včera ste v kázni zdôraznili, ako
veľmi politika zosmiešňuje Boha
a Božie prikázania.
Myslím si, že v dnešnej politike a v myslení je Francúzska revolúcia nedotknuteľná. No ak človek uváži, čo Francúzska revolúcia vyvolala, tak bol to podnet
vo Francúzsku na masové vyvražďovanie. Napoleon začal vojnu v celej Európe a dostal sa až do Moskvy. Tento Napoleon zanechal po sebe vyše 20 miliónov mŕtvych v Európe. Viedol vojny aj
s Rakúsko-Uhorskom, s Tureckom
a s Ruskom. Keď toto všetko uvážime
a začneme túto revolúciu vychvaľovať
ako nedotknuteľnú udalosť európskych
dejín, potom si myslím, že sme na falošnej ceste. Preto, lebo žiadna revolúcia
nepriniesla svetu niečo dobré, ale veľa
obetí. Po Francúzskej revolúcii nasledovala rusko-turecká vojna 1806 – 1812,
rusko-japonská vojna 1904 – 1905,
Októbrová revolúcia 1917, prvá svetová
vojna 1914 – 1918, španielska revolúcia 1936 – 1937 a potom druhá svetová vojna 1939 – 1945. Na kontinente
sme teda mali ustavične vojny a boje.
Začalo sa to Francúzskou revolúciou až
po druhú svetovú vojnu, ktoré spôsobili
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iba obete a zabíjanie v Európe. Všetky
tieto vojny by istotne neboli, keby zavládli myšlienky z kázne na vrchu a zo
Svätého písma. Tieto myšlienky si prisvojil Mahátma Gándhí ako heslo
a oslobodil tak nenásilnou cestou Indiu
z područia Angličanov, keď ukázal, že
možno spôsobiť zmeny aj pokojnou cestou a nie vojnami. Keby sme aj my v našej dobe kráčali touto cestou, boli by
sme ľuďmi pokoja a tvorcami pokoja.
Neboli by sme ľuďmi, ktorým nemožno dôverovať
alebo ľuďmi, ktorí sa
navzájom podozrievajú. Ako to bolo
pri afére Wikileaks s americkým
špiónom Snowdenom, ktorý
p o p re z r á d z a l
tajomstvá, ako
Amerika odpočúva každého
a všetko. Takisto to robia

aj Rusi, Angličania a Číňania. To je teda
znamenie, že dnes panuje na celom
svete veľká nedôvera. Každý sleduje
toho druhého, lebo má z toho veľký úžitok. Keď vidíme toto všetko, môžeme
s určitosťou povedať, že takýto spôsob
nemôže byť základňou pre porozumenie, pokoj a láskavosť, ale otvára znova
cestu pre rozličné vojny.
Včera ste zdôrazňovali, že vojna
nemôže priniesť skutočný mier a tu
v Medžugorí hovorí Matka Božia už
32 rokov o pokoji a iba o pokoji.
Ako dokázalo toto posolstvo Božieho pokoja preniknúť k ušiam mocipánov dnešného sveta?
Myslím si, že musíme zobrať do úvahy
celú situáciu okolo Medžugoria v plnom
kontexte Cirkvi aj štátu. Matka Božia

Rozhovor s P. Dr. Tomislavom Pervanom
viedol Dr. Domej 24. 6. 2013 v Medžugorí

nechce, aby došlo k vojne a k bojom,
a tým aj ochraňuje mier vo svete. Po
Druhom vatikánskom koncile sa v Cirkvi
vytvorili dva tábory. Jeden je konzervatívny a želá si, aby všetko zostalo po starom. Druhý je pokrokový a želá si, aby
sme sa prispôsobili dnešnej dobe a výzvam, ktoré prináša. No Mária v Medžugorí ide inou cestou. Pokojne môžeme
povedať, že Mária stojí medzi týmito
dvoma tábormi. Má svoju školu, v ktorej
nás pozýva, aby sme nasledovali jej
Syna, tak ako Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nasledujte ma a ja vás budem učiť!“ Keď som bol maturantom, bolo to v roku 1964, nazdával
som sa, že som maturitou ukončil
svoje školské vzdelávanie. No
čoskoro som pochopil, že až
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v škole života s Ježišom Kristom vo františkánskom duchu sa začalo poznávanie Cirkvi a sveta. Zmysel Máriiných posolstiev je – byť každý deň v Ježišovej
škole, každý deň nasledovať Krista. Je
to cesta obrátenia, cesta nasledovania
a cesta objavovania seba samého vo
svojom vnútri.
Keď sa pozeráme na pútnikov a na
seba samých, vidíme, že máme svoje prednosti i zápory. Človek nie je
ochránený pred hriechom. Myslíte
si, že aj to je dôvod, prečo je Matka
Božia tak dlho medzi nami?
Áno, myslím si, že aj to je jeden z dôvodov. Lebo Mária je takou matkou, ktorá
sprevádza svoje deti a stále nad nimi
bdie ako každá matka nad svojimi deťmi. Každý človek, možno povedať, má
v sebe dve zásady. Princíp Ježišovho
Ducha, ktorý je v nás skrze sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie, a princíp
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zla, slabých stránok nášho tela. Počas
ľudského života sa nepretržite odohráva boj v našom vnútri medzi týmito dvoma princípmi.
V tejto nepretržitej vojne povstáva
otázka, kto je silnejší a ktorý princíp
v boji preváži: Ježišov Duch alebo duch
tohto sveta? V každom prípade musí
niekto zvíťaziť a ten, kto zvíťazí, ten ťa
povedie k dobru alebo ku zlu. Nemožno
slúžiť dvom pánom. Každý človek, ktorý
sa na tomto svete rozhodne pre Boha,
vzpiera sa duchu zla. Svätý František
išiel na púšť, aby spoznal Boha, ako to
urobili aj mnohí iní svätci tohto sveta.
Ako sv. Ignác, ako sv. Pavol, ktorý tiež
strávil tri roky na púšti, aby zistil, či je
to tá správna cesta, potom čo na
ceste do Damasku stretol Ježiša. Tak musí každý z nás ísť
touto cestou. Je to vždy
rozhodnutie medzi týmito dvoma cestami.

Páter Tomislav, keď sa z dnešného pohľadu rozpamätúvame na
prvé dni zjavení, tak vidíme, že sa
v Medžugorí v podstate nič nezmenilo. Prítomnosť milosti a Ducha sú
v Medžugorí stále rovnaké.
Myslím si, že pútnici sú ľudia hľadajúci
Boha. Hľadajú pokoj, zmierenie. Prišli
sem, aby hľadali svoju vlasť, svoje teplé
hniezdo, dôvod svojej existencie. Včera
som stretol troch súrodencov a každý
z nich mal v ruke svoj telefón. Sedeli
vedľa seba a každý z nich komunikoval
cez svoj telefón s niekým, kto bol ďaleko. Nepozreli sa jeden na druhého, nerozprávali sa navzájom. Cez telefón posielali správy iným bez toho, žeby prehovorili medzi sebou. Či to nie je
smutné, čo sa dnes deje?
A ja predpokladám, že
aj doma je to tak. Každý má svoju izbu,
svoj počítač, svoj

profil, skype, facebook, známych, ktorí
sú tiež kdesi ďaleko. Takí ľudia istotne
nemajú vo svojom dome svoj domov
a dá sa predpokladať, že majú pre seba
navzájom veľmi málo času. Tu v Medžugorí poznávajú pútnici prostredníctvom
Matky Božej, ako by mohli lepšie poznávať svoj domov, ako môžu vytvárať pravú
jednotu v rodine. Tento medžugorský
program, ktorý majú k dispozícii, vrchy
a kostol ich priam privádzajú na túto
cestu. Prostredníctvom modlitby ruženca, sviatostí, modlitby pred svätostánkom lepšie poznávajú sami seba. A to im
Matka Božia ponúka, aby mohli vo svojom živote prekonať všetky prekážky.
Aká je situácia, čo sa týka mostarského biskupa a aký je postoj Cirkvi voči Medžugoriu?
Posledná biskupova návšteva v Medžugorí bola 4. mája 2013, keď udeľoval sviatosť birmovania. Mali sme toho

ŽIVOT

7

roku asi 90 birmovancov. Biskup vôbec
nespomenul nič v súvislosti so zjaveniami Matky Božej a ani nič, čo súvisí s Medžugorím. Vieme, že mu Rím zakázal
naďalej hovoriť o Medžugorí a zjaveniach. Tento zákaz dostal výslovne z Vatikánu, ktorý ustanovil v marci 2010
medzinárodnú komisiu. Dá sa povedať,
že sa birmovka tohto roku konala vo veľmi peknej modlitbovej atmosfére. Pokiaľ ide o Medžugorie, z Ríma sa ešte
nič nepotvrdilo ani nič nové nepridalo,
hoci vieme, že komisia dokončila svoju
časť práce. Teraz leží všetko u Svätého
Otca a v tomto momente môžeme povedať, že nastal čas pokoja. Rím vie, že
Medžugorie je miestom modlitby, spovedí. Miestom, na ktorom sa veriaci
stretávajú s Bohom a kajajú sa, kde sa
sviatosti prijímajú podľa cirkevných
predpisov. Ja sa domnievam, že by to
tak aj malo ostať, aby sa tu v Medžugorí
mohlo všetko vyvíjať, kým Rím nevyjadrí
svoje stanovisko k Medžugoriu a ku zjaveniam.
Verím, že je správne a veľmi dobré, že Rím dosiaľ zostal pre Medžugorie otvorený, aby mohol každý
prísť a Medžugorie zažiť.
Myslím si, že je veľmi dobré, ak môže
každý slobodne prísť do Medžugoria,
hoci to pre pútnikov zo vzdialenejších
končín nie je práve ľahké. Ale tí, čo prídu, cítia mimoriadnu potrebu tu sa vyspovedať; a to je dobré, že im to Cirkev
nezakazuje. Sú aj takí pútnici, čo sa
celé roky nespovedali, a zrazu, keď prídu do Medžugoria, zrazu sa im žiada
vykonať si celoživotnú spoveď práve tu.
Sú aj takí pútnici, ktorí si netrúfali otvoriť sa Bohu celkom a zveriť mu všetko
to, čo ich tiesni a trápi. Ale potom ako
boli tu, dostali tú milosť všetko vyrozprávať. Sami pred sebou si to ospra8
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vedlnili, že sa spovedali iba pred samotným Bohom a nie pred kňazom. Po rozhovore s Bohom v Medžugorí pocítili, že
to nebolo správne, že nie sú spokojní.
Keď sa rozhodli vyspovedať sa kňazovi,
až potom pocítili plné uzdravenie svojho
srdca. Také svedectvá tu zažívame každodenne a ja si myslím, že nijaký kňaz
to nikdy nezažil, ak tu aspoň hodinu nespovedal.
Vy ste v Medžugorí už dlhší čas.
Ako sa vám pozdáva vaša úloha
a ako budete môcť Medžugoriu pomáhať v budúcnosti?
Osobne sa tu v Medžugorí cítim aj do
budúcnosti ako pomocník pri spovedaní, pri slávení sv. omší a ako spoluúčinkujúci pri modlitbových programoch, čo
som aj doposiaľ rád robieval. Môj kňazský život bol od začiatku zjavení veľmi
úzko spätý s Medžugorím bez ohľadu
na to, aké funkcie som zastával. My tunajší kňazi sme k dispozícii pri udeľovaní sviatostí, slúžení svätých omší
a kázňach. Tak sme nedávno spolu hovorili o spovediach a kázňach a jeden
brat povedal, že každá kázeň je ako
parfum. A my všetci vieme, že ani najlepší parfum dlho nevydrží. Ja som to
porovnal s kázňami, o ktorých mnohí
povedia, že sú veľmi dobré a že sa
o tom medzi ľuďmi hovorí. No je jedno,
aký je parfum dobrý – vydrží vám dve
– tri hodiny a potom sa vyparí. Tak je to
aj s najlepšou kázňou, vydrží krátko
a potom sa na ňu zabudne. Ale jedna
spoveď je oveľa mocnejšia než jedna
kázeň a pre človeka je oveľa dôležitejšia. Najmä celoživotná spoveď, ktorá
sa týka celého života a celkom premieňa život človeka. Môžem to povedať
z vlastnej skúsenosti, že niet pre kňaza
väčšej radosti, ako keď splnomocnený
v mene Ježiša Krista môže oslobodiť

človeka od jeho hriechu. Zažívam to tu
každý deň a ešte väčšia je radosť u kajúcnika, ktorý sa dvadsať, tridsať alebo
i viac rokov nespovedal. Pýtali ste sa
ma, ako môžem v budúcnosti pomáhať
medžugorským kňazom. Môžem povedať, že už nebudem bývať na fare, ale
v Miletine, ktorá je tu nablízku a patrí
k medžugorskej farnosti, v dome rehoľných sestier. Tam prevezmem úlohu
ich spirituála, takže i v budúcnosti budem blízko a budem k dispozícii kňazom tunajšej farnosti.
Ešte niekoľko slov na záver tohto
rozhovoru. Mnohí vidia vo vizionároch svätcov, kým oni sami hovoria
o sebe, že sú normálni ľudia. Ako
sa dívate vy na ich úlohu, ktorú dostali, a ich kríž, ktorý niesli po všetky tie roky zjavení?
Od začiatku boli vizionári v centre
udalostí okolo Medžugoria. Je to aj nor-

málne, lebo Boh a Matka Božia si ich
vyvolili za svojich svedkov. Nikdy nepopierali, čo videli, bez ohľadu na rôzne
tlaky zo strany Cirkvi a komunizmu. Nijaká sila im nemohla zabrániť, aby
svedčili o tej veci. Od prvého dňa podnes potvrdzovali to, čo v prvý deň zažili, a každý z nich hovorí, že to bolo
čosi rozhodujúce v ich živote. Osobne
si myslím, že podnes si zachovali svoje
stanovisko a dosvedčujú to, čo videli.
Môžeme ich vnímať ako mučeníkov
svojho povolania, lebo si ich Boh vyvolil, a on sa nepýtal na ich mienku. Keď
sa dnes na nich pozeráme, vidíme, že
sú to obyčajní ľudia, ktorí majú svoje
rodiny a žijú v tomto svete a že sú, ako
aj všetci ostatní ľudia, vystavení všetkým pokušeniam.
Napokon môžeme ešte povedať, že ich
život sa odohráva medzi dvoma svetmi.
Medzi nebom a zemou, kde sú prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi.
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„Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých
milujem a pozývam vás, priblížte sa k môjmu
Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla
ešte viac priblížiť k môjmu Synovi Ježišovi, nech
vám on dá svoj pokoj a lásku, ktoré sú pokrmom
pre každého z vás. Otvorte sa, milé deti, modlitbe, otvorte sa mojej láske. Som vaša Matka
a nemôžem vás nechať samé v blúdení a hriechu. Milé deti, vy ste pozvané, aby ste boli mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som
vás všetkých mohla odovzdať môjmu Synovi.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

PRÍPRAVNÁ
MODLITBA
Vďaka ti, naša nebeská Matka, že nás
všetkých tak veľmi miluješ
a chceš nás stále viac priblížiť k svojmu Nepoškvrnenému srdcu.
Tak ako Ježiš, aj ty
nás miluješ na-
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MYŠLIENKY k posolstvu
z 25. júna 2013

Dr. Johannes Gamperl

dovšetko a darúvaš nám pokoj a radosť
srdca. Nechceš nás nechať blúdiť bez
toho, že by si nám podala ruku. Matka,
zmocni sa nášho srdca, chyť nás za ruku
a veď nás! „Ó, Matka, tak príď a pomáhaj mi modliť sa! Ó, Matka, tak
príď a pomáhaj mi bojovať! Ó,
Matka, tak príď a pomáhaj mi
trpieť! Ó, Matka, tak príď a zo-

staň pri mne!“ Ďakujem ti, že smieme byť
tvojimi deťmi. Neopúšťaj nás!
PRIBLIŽUJTE SA K MÔJMU
NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU
„Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých milujem a pozývam vás, priblížte sa
k môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby
som vás mohla ešte viac priblížiť k môjmu
Synovi Ježišovi, nech vám on dá svoj pokoj a lásku, ktoré sú pokrmom pre každého z vás.“
Ako veľmi nás Matka Božia miluje. Predovšetkým by nás chcela priviesť bližšie
k svojmu Synovi. On nám darúva pokoj
a lásku. To je ten pravý pokrm pre nás
všetkých. Pápež Klement I. (†101) píše
v liste Korinťanom: „Kto dokáže opísať
puto Božej lásky? Kto je schopný vyjadriť
jej vznešenú krásu? Neopísateľná je výška, ku ktorej nás vedie láska. Láska nás

spája s Bohom, láska prikrýva množstvo
hriechov. Láska všetko znáša, láska nevie
nič o malichernostiach a nadutosti. Láska
nepozná rozkol ani vzdor, všetko udržuje
vo svornosti. Všetci Boží vyvolení nachádzajú v láske svoje naplnenie. Bohu sa nič
nepáči bez lásky. V láske nás prijal Pán.
Z lásky k nám vylial Ježiš, náš Pán, podľa
vôle svojho Otca svoju krv za nás. Dal svoje telo za naše telo, svoju dušu za našu
dušu. Pozrite, moji drahí, aká veľká a nádherná je láska. Neopísateľná je jej dokonalosť. Kto by dokázal žiť v láske, keby ho
Boh nepovažoval za hodného lásky? Preto
ho úpenlivo prosíme o jeho zľutovanie,
o život v láske, nepoškvrnenej ľudskou
zaujatosťou.“
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet

MYŠLIENKY

11

odsúdil, ale aby sa skrze
neho svet spasil. Kto
v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je
odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna“
(Jn 3, 16-18). Naša nebeská Matka, priveď
nás k Ježišovi, k jeho
láske a k jeho pokoju!
OTVORTE SA, MILÉ
DETI, MODLITBE
„Otvorte sa, milé deti,
modlitbe, otvorte sa mojej láske. Som vaša Matka a nemôžem vás nechať samé v blúdení
a hriechu.“
Ďakujem ti, Matka Božia, že sa o nás staráš.
Ďakujem ti, že nás nenechávaš samotných
a blúdiacich. Chceme sa otvoriť tvojej láske.
Teraz myslím na Kostol sv. Jakuba a jeho
vchodové dvere, kde často prosieval o almužnu žobrák pán Pavol. Sedával pri dverách
s fľašou vína.
Poznačila ho cirhóza pečene a ďalšie choroby. Predsa sa však našla istá dobrá sestra zo
spoločenstva, ktorá sa o neho veľmi starala.
Často sa s ním rozprávala. Všimla si, že stále
znova sa zdržiaval v kostole a ostával pri svätostánku.
Pani sa ho spýtala: „Čo robíš v kostole?“ Odpovedal: „Zabudol som už všetky modlitby. Už
žiadnu neviem. Ale idem k svätostánku, kde
býva Ježiš vo svojom domčeku, celkom sám,
a vravím mu: ,Ježišu, ja som Pavol. Prišiel
som ťa navštíviť!‘ A potom chvíľu zostanem,
aby tu niekto bol.“
Istého dňa sa Pavol stratil od vchodových
dverí. Bol chorý? Pani ho našla v nemocnici.
Chudákovi Pavlovi sa vodilo veľmi zle. Mal
sivú farbu v tvári a okolo neho bolo veľa hadi12
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čiek od prístrojov. Lekárska prognóza bola
veľmi negatívna. Nasledujúci deň prišla
pani znovu. Obávala sa, že dostane zlú
správu. Ale nie! Pavol sedel vzpriamene
vo svojej posteli, bol čerstvo oholený, mal
živý výraz a vyzeral celkom zmenený.
Z jeho jasnej tváre vyžaroval výraz neopísateľného šťastia. Pani si pretierala oči...
Naozaj, je to skutočne on!
„Pavol, je to neuveriteľné, ty si vstal. Ty
už nie si ten istý. Čo sa ti prihodilo?“
„Nuž, bolo to dnes ráno. Zrazu som uvidel niekoho stáť pri nohách mojej postele.
Bol pekný, nekonečne krásny... To si nedokážeš predstaviť! Usmial sa na mňa a po-

vedal: ,Pavol! Ja som to, Ježiš! Prišiel som
ťa navštíviť!“
STE MOJE MILOVANÉ DETI
„Milé deti, vy ste pozvané, aby ste boli
mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi,
aby som vás všetkých mohla odovzdať
môjmu Synovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ďakujem ti, Matka Božia, za tvoje posolstvo plné lásky! Ďakujem ti, že sa o nás
staráš! Ježišu, ty si moja nádej, moje šťastie, celý môj život. Ježišu Kriste, ku tebe
sa skláňa moja duša! Ježišu, tebe sa klaniam!

Ročné zjavenie Ivanke Ivankovičovej-Elezovej
25. júna 2013 v Medžugorí
Od 24. júna 1981 sa zjavuje Matka Božia šiestim
vizionárom z Medžugoria.
Pri prvom zjavení boli vizionári veľmi prestrašení
a z miesta utiekli. Nasledujúci deň 25. júna 1981
prijali pozvanie Matky Božej a prišli na Vrch zjavenia. Tu sa po prvý raz s ňou
modlili a rozprávali. Toto je
teda deň, ktorý sa slávi
ako výročný deň zjavení
Kráľovnej pokoja. Lebo tak
sa sama nazvala.
Zo šiestich vizionárov
majú traja dodnes pravidelné denné zjavenia: Ivan
Dragičevič, Marija Pavlovičová-Lunettiová a Vicka
Ivankovičová-Mijatovičová. Ostatným sa zjavuje
Matka Božia len raz ročne,
každému v iný osobitný

deň: Jakovovi Čolovi na Vianoce 25. decembra, Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca ako aj každého druhého dňa v mesiaci, Ivanke Ivankovičovej-Elezovej na výročný
deň zjavení 25. júna.
Vizionárka Ivanka na narodila 21. júna 1966. Vydala sa 28. 12. 1986 za
Rajka Eleza. Majú tri deti:
Kristinu, Josipa a Ivana.
Ivanka žije so svojou rodinou v Miletine (časť Medžugoria). Pri poslednom
dennom zjavení 7. mája
1985 jej zverila Matka Božia desiate a posledné tajomstvo. Povedala, že počas svojho života bude
mať raz do roka zjavenie,
a to vo výročný deň zjavení.

25. júna 2013 mala Ivanka svoje pravidelné ročné
zjavenie. Pri zjavení bola
prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení povedala
Ivanka:
„Matka Božia nedala
žiadne posolstvo. Požehnala nás svojím
materinským požehnaním.“

VÝROČNÉ ZJAVENIE
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Pre Matku Božiu je dôležitý
Rozhovor s pátrom Marinkom
Šakotom viedol Vitomir Damjanovič
24. 6. 2013 v Medžugorí

Páter Marinko, minulý rok v októbri
zomrel farár páter Petar Vlašič a vy
ste na prechodný čas prevzali jeho
úrad. Toho roku to potvrdila vaša kapitula. Aký je to pocit byť vo výročný
deň medžugorským farárom?
Nie je nijaký rozdiel v pocite, či som tu
bol kaplánom alebo som teraz farárom.
Jediný rozdiel je v tom, že je viac práce,
za ktorú zodpovedá farár. Je známe, že
kňazi tu v Medžugorí majú vo farnosti
14
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a s pútnikmi oveľa viac práce. Najmä počas veľkých dní, ako v tento výročný deň,
keď potrebujeme oveľa viac kňazov. No
vďaka Bohu, s pútnikmi prichádzajú aj
ich kňazi, ktorí nám veľmi radi vypomôžu
pri spovedaní, podávaní sv. prijímania
a modlitbovom programe. Výročný deň je
dňom veľkej radosti pre nás kňazov i pre
celú farnosť. Matka Božia tu bola prítomná počas celého roka, ale vo výročný deň
je to dačo veľké a mimoriadne kvôli mi-

každý človek

losti, ktorá sa vylieva na všetkých pútnikov i na nás kňazov. Dodáva nám silu,
aby sme dokázali robiť svoju prácu. Boh
nám teda dáva silu, aj keď sme len obyčajní ľudia a stojíme v jeho službe.
Počas kapituly sa vykonali zmeny
so zreteľom na výmenu pátrov na farách, takže určite aj sem prídu noví
pátri.
V provincii nastali prirodzené zmeny.

Novým provinciálom sa stal doterajší
medžugorský farský vikár páter Miljenko
Šteko a s ním bolo zvolené aj nové vedenie. Nové vedenie už rozhodlo, kto bude
so mnou spolupracovať vo farnosti. Ale
mnohé preloženia sa uskutočnia až v auguste, ako to bolo aj doteraz zvykom.
Páter Marinko, boli ste dnes 22.
mája zavčas rána pri mierovom pochode z Humca do Medžugoria.
POCHOD POKOJA
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Tento mierový pochod má svoju tradíciu ešte z vojnových rokov. Počas vojny
vznikla tu v našom regióne táto iniciatíva
z podnetu Huberta Liebherra spolu
s pátrom Slavkom Barbaričom. Mierový
pochod ukazuje, čo je jeho zmyslom – totiž, že s modlitbou možno zabrániť všetkým vojnám. K tomu nás viackrát povzbudzovala aj Matka Božia: modlitbou
môžeme dokonca zabrániť vojnám. Dnes
sme zavčas rána o 6. hodine odišli spred
kláštora v Humci po požehnaní od tamojšieho gvardiána pátra Velimira Mandiča.
Na čele procesie, ktorej sa zúčastnili
tisíce pútnikov z najrozličnejších krajín,
sa striedali kňazi pri nesení kríža. Po celý
čas až do Medžugoria sa ľudia modlili,
spievali a celé to bolo poznačené veľkou
radosťou. A to si Matka Božia želá, aby
sme sa dlhší čas modlili, hodinu, dve hodiny a aby sme sa dobre cítili pri tej mod-
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litbe. Takýmto spôsobom sa duša väčšmi otvára Bohu.
Je to už zaužívaný zvyk, že pred výročným dňom sa konajú novény.
Predtým ste povedali, že je potrebné stráviť dlhší čas v modlitbe, aby
sme pocítili väčšiu radosť a väčšmi
sa priblížili Bohu a Matke Božej.
Pri novéne sme pokračovali v tom, čo
zaviedli iní. Túto obyčaj sme prevzali.
Ostáva otvorené, kto sa zúčastní novény
a tak sa chce pripraviť na príchod Matky
Božej vo výročný deň. Zmyslom novény je
pomôcť každému, aby sa ľahšie dokázal
otvoriť. Hlavný cieľ je práve otváranie
srdca, lebo naše srdce sa uzatvára, tvrdne, otupieva, potom nebadá rôzne veci
a nemá cit pre duchovné veci. Keď sa
nemodlíme srdcom, tak sa stáva hluchým pre človeka, ktorý je v núdzi, pre
Boha, pre prírodu, pre to, čo je krásne.

Preto je dôležité, aby sme sa znovu prebudili, a práve k tomu nás pozýva Matka
Božia po všetky tie roky.
Aj toho roku sa zhromaždilo veľa
ľudí na oslave výročného dňa.
Do Medžugoria prichádza na výročný
deň veľa pútnikov, tak to bolo aj tento
rok.
Pre Matku Božiu je každý človek dôležitý, lebo ona začína jednotlivcom, nie
skupinami alebo masami. Práve tak začala tu so zjaveniami, pretože si vyvolila
šesť vizionárov, z ktorých je každý jeden
odlišný, no napriek tomu všetci stoja v jej
službách. Každý z nich má aj svoj osobitný záväzok, ktorý mu udelila Matka Božia.
Spomenuli ste predtým pátra Slavka v súvislosti s mierovým pochodom.

Jeho duch je tu určite stále prítomný.
Páter Slavko žije aj dnes. Až teraz vidíme, na čom všetkom a ako veľmi pracoval. Bol človekom modlitby a z tejto
modlitby vyplývala jeho práca. To znamená, že sa celkom odovzdal modlitbe,
ktorá bola modlitbou srdca. Po modlitbe pokračoval vo svojom živote, a to
v živote so srdcom. U neho nebol teda
nijaký rozdiel medzi modlitbou a prácou.
Všetko, čo robil, robil s úplnou odovzdanosťou. Ale aj páter Slavko rástol skrze
Medžugorie. To nešlo naraz, ale postupne. Otvoril sa a stal sa príkladom človeka, ktorý chápe posolstvá Matky Božej
a ukazuje, ako treba podľa nich žiť. On je
príkladom, ako máme rozumieť posolstvám, ako máme podľa nich žiť a ako
máme o nich svedčiť. To nám páter Slavko zanechal ako príklad – ako máme
nasledovať Matku Božiu.

POCHOD POKOJA
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Ivan Dragičevič sa narodil
25. mája 1965 v Medžugorí. Matka Božia mu podnes zverila deväť
z desiatich tajomstiev Dňa 23. októbra 1994 sa Ivan zosobášil
s Laureen Murphyovou z Bostonu.
Manželský pár žije odvtedy v USA
a niekoľko mesiacov aj v Bijakovičiach v medžugorskej farnosti.
Majú štyri deti: Kristinu Mariju,
Mikaela, Daniela a Matthewa.
Ivan má osobitný dar vyzývať pútnikov k obráteniu. Keď hovorí
o potrebe modlitby, zdôrazňuje,
aké je dôležité nemodliť sa iba perami, ale srdcom. Ivan vedie od roku 1982 modlitbovú
skupinu, ktorá sa stretáva dva razy v týždni pri „Modrom kríži“ na Podbrde. Matka Božia
poučila vizionára Ivana, že základom rastu modlitbových skupín je láska.
Pred výročným dňom 23. júna 2013 sme
navštívili vizionára Ivana v jeho dome. Prijal nás s radosťou a umožnil nám prítomnosť pri zjavení v jeho kaplnke. Keď je
v Medžugorí, prijíma veľmi veľa pútnikov,
ktorí sa spolu s ním pomodlia ruženec
a po ruženci môžu zažiť prítomnosť Matky
Božej, keď sa mu zjavuje. Po každom zjavení Ivan opisuje svoje stretnutie a odovzdáva posolstvo prítomným. Tak aj nám
23. júna 2013 porozprával o svojom stretnutí s Matkou Božou a odovzdal nám posolstvo nasledovnými slovami:
„Keď príde výročný deň, je to vždy čosi
zvláštne. A je to najmä preto, že aj Matka
Božia nám hovorí niečo dôležité. Pripomenie nám vizionárom prvé dni zjavení v roku 1981. Chce nám tie zjavenia, ktoré sa
stali, vždy pripomínať, aby sme na ne nikdy nezabudli. Ťažko sa ten okamih opisuje, keď mi to všetko Matka Božia pripomína. Aj dnes večer prišla Matka Božia veľmi
radostná a šťastná k nám a pozdravila
nás svojím materinským pozdravom: Pochválený buď Ježiš Kristus! Potom sa rozprávala iba so mnou. Nato sa modlila nad
nami všetkými. Osobitným spôsobom sa
modlila nad chorými, ktorí ste tu prítomní.
Keď modlitbu skončila, odovzdala mi posolstvo:
18
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„Milé deti, dnes by som vám chcela
poďakovať. Ďakujem vám, že ste na
moje posolstvá povedali ,áno‘, že ste
prijali moje pozvanie. Milé deti, môj
Syn mi dovolil, aby som mohla byť tak
dlho pri vás. Chcem vás učiť, chcem
vám pomáhať. Chcem vás z tohto unaveného sveta pozdvihnúť na cestu
svetla a tak vás viesť k môjmu Synovi.
Chcela by som vás aj naďalej viesť.
Milé deti, ďakujem vám, že aj dnes ste
prijali moje pozvanie.“

Po posolstve nás Matka Božia požehnala svojím materinským požehnaním a požehnala aj všetko, čo sme si na požehnanie doniesli. Odporúčal som jej vás všetkých a všetky vaše záležitosti, ako aj záležitosti vašich rodín. Odporúčal som najmä
chorých a prítomných kňazov. Potom sa
Matka Božia ešte nejaký čas modlila nad
nami všetkými a počas modlitby sa vzdialila. Zmizla v znamení svetla a kríža s pozdravom: ,Choďte v pokoji, moje milé
deti.‘
To bolo to najdôležitejšie zo stretnutia
dnes večer. A napokon by som ešte raz
chcel zdôrazniť, že Matka Božia počas
stretnutia hovorila zväčša so mnou a pripomenula mi všetko, čo sme zažili v prvých dňoch zjavení.“

XXXXXXX
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Matka Božia nás
Kňazské povolanie Ignaza Domeja z Korutánska
v Rakúsku sa zrodilo ako
ovocie zjavení Matky Božej v Medžugorí. Po štúdiu
elektrotechniky uskutočnil púť do Medžugoria, kde
prijal pozvanie Matky Božej a nasledoval ho.

P. Ignaz 31. júla 1998
pri súkromnej audiencii
s pápežom Jánom Pavlom II.

Brat Ignaz, ako sa to stalo? Bol si
vtedy v Medžugorí po prvý raz, alebo
si tam bol už niekedy predtým?
Prvýkrát som sem prišiel začiatkom
roku 1983 spolu s kamarátmi študentmi
z Viedne. Veľmi sa nás dotklo to, čo sme
zažili v Medžugorí. Preto som bol v tom
roku v Medžugorí ešte niekoľkokrát.
Nasledujúci rok som skončil štúdium
elektrotechniky. Dostal som veľa pracovných ponúk, lebo vtedy bolo málo absolventov meracej a riadiacej techniky. Pohnutý tým, čo som zakúsil v Medžugorí,
chcel som pochopiť, čo odo mňa Boh
20
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chce. Preto som strávil
celé leto v Medžugorí. Žil
som u rodiny Miljenka
Vasilja a pomáhal som
im pri každodenných prácach. Vtedy žili takmer
všetci obyvatelia dediny
z práce na tabakovom
poli a vo vinohradoch.
Večer po modlitbovom
programe v kostole som
šiel na Križevac alebo na
Vrch zjavenia. Tak som
jedného večera stretol
na Križevci modlitbovú
skupinu vizionára Ivana
a oni ma pozvali, aby
som sa s nimi modlil. Stretávali sa tri razy
do týždňa pri spoločnej modlitbe a speve.
Odvtedy som sa snažil tak často ako
bolo možné byť pri týchto modlitbových
stretnutiach. Veľmi veľa to pre mňa znamenalo. Prosil som Ježiša a Matku Božiu,
aby ma viedli a ukázali mi, akú životnú
cestu si mám zvoliť.
Počas svätého prijímania som pocítil,
ako ma Ježiš zvláštnym spôsobom miluje.
Jedného večera som uvažoval, či mám ísť
na sväté prijímanie, lebo som mal v ten
deň akúsi roztržku s priateľom. Prijal som

nesmierne miluje
Rozhovor s P. Ignazom Domejom viedol Krešo Šego

sväté prijímanie a znovu som pocítil, ako
ma Ježiš miluje, ale že práve tak miluje aj
môjho priateľa, s ktorým som mal v ten
deň konflikt, lebo ma urazil. V tej chvíli sa
čosi otvorilo v mojom srdci a ja som dokázal svojmu priateľovi zo srdca odpustiť.
Bolo mi jasné, že toto je cesta, po
ktorej by som chcel ísť, po ktorej
mám ísť. Bolo mi jasné, že mám
v tejto láske spolupôsobiť a že ma
Ježiš povoláva do kňazskej služby.

miestach často s mojimi priateľmi prednášal o udalostiach v Medžugorí. Písal
som články do časopisov, spolupracoval
som pri zverejňovaní kníh o Medžugorí.
Ľudia sa o to veľmi zaujímali a chceli aj
sami putovať do Medžugoria. Keďže som

Čo sa odohralo po vašom návrate do Rakúska?
Po mojom návrate do Rakúska
som ihneď išiel k môjmu biskupovi
Dr. Egonovi Kapellarimu, aby som
mu osobne povedal, že by som sa
chcel stať kňazom. Bol prekvapený,
lebo vedel, že som pred svojou skúsenosťou v Medžugorí hľadal Boha
a pravdu vo filozofiách a vo východných meditačných technikách. Radil mi, aby som predbežne ešte nevstupoval do kňazského seminára,
ale aby som študoval teológiu súkromne a zostal s ním v kontakte,
aby ma mohol osobne sprevádzať.
Toho som sa držal. Zapísal som sa
na teológiu. Aby som mohol financovať svoje štúdium, začal som pracovať vo svojom povolaní.
Koľko času prešlo od rozhodnutia odpovedať na Božie volanie až po kňazskú vysviacku?
Prešlo trochu viac času než zvyčajne. Už po prvej návšteve Medžugoria som vo farnostiach a na iných

Ignaz s P. Slavkom
r. 1986 v Medžugorí
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rozumel po chorvátsky, ľudia naliehali na
mňa, aby som organizoval púte do Medžugoria. Každý mesiac som sprevádzal
niekoľko autobusov. Boli to iné časy. Neboli tam žiadne hotely alebo penzióny.
Prijali nás v rodinách po dvoch, troch, ba
až po štyroch. Tak som zasa často prichádzal do Medžugoria. Bol som aj členom
modlitbovej skupiny, ktorá sa zhromažďovala v medžugorských farských priestoroch. Vo mne rástlo aj volanie odhodlať
sa vstúpiť do spoločenstva, ktoré vzniklo
z medžugorských modlitbových skupín.
V spoločenstve som potom pokračoval
vo svojom štúdiu teológie. V roku 1997
sme so súhlasom viedenského arcibiskupa kardinála Dr. Christopha Schönborna
dom otvorili v Dolnom Rakúsku. O rok
neskôr, r. 1998, vysvätil ma v Gurku za
kňaza môj miestny biskup Dr. Egon Kapellari.
Z akého dôvodu si prišiel po prvý
raz do Medžugoria a ako si zažil posolstvá Matky Božej, ktoré bývajú
zväčša spájané s pokojom?
Už v nedeľu po prvom medžugorskom
zjavení som čítal vo viedenskom denníku
krátku noticku, že sa Matka Božia zjavuje
v akomsi malom juhoslovanskom mestečku. Hneď som sa rozpamätal na saleziánskeho pátra z mojej strednej školy.
Ako mladý kňaz pôsobil v Portugalsku vo
Fatime. Vizionárku Luciu poznal ešte
predtým, ako vstúpila do kláštora. Stretol
sa aj s rodičmi Františka a Hyacinty. Plný
nadšenia hovoril o tomto čase a o fatimskom posolstve. Tak sa stalo, že aj ja som
si prial odcestovať do Medžugoria.
Posolstvo pokoja bolo pre mňa centrálnym posolstvom Matky Božej. Pre moje
technické vzdelanie som sa vždy znovu
dostával do kontaktu so zbraňami a zbrojným priemyslom. Vedel som, že zbrane
bývajú zničené iba na vojnových bojiskách sveta. V tom čase, v čase „studenej
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vojny“ to bolo obzvlášť aktuálne. Hovorilo
sa o tom, že je toľko zbraní, že by mohli
zničiť celý svet.
Do tejto situácie vniesla Matka Božia
toto dôležité posolstvo pokoja. Ukazuje,
že s pomocou Božou možno zbrane prekovať na pluhy. Podmienkou mieru je
stretnutie a zmierenie s Bohom a s ľuďmi
navzájom medzi sebou. Vo vzťahu s Bohom sa udeje spása. Touto cestou spásy
by nás chcela viesť Matka Božia ako milujúca matka.
Cirkev v Rakúsku je otvorená pre
zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí. Kardinál Schőnborn navštívil to
miesto, ako aj iní biskupi. Kardinál
raz povedal, že za mnohé povolania
vo svojej arcidiecéze vďačí Medžugoriu. Koľko takých duchovných povolaní je v Rakúsku?
Matka Božia volá mládež do Medžugoria, aby sa tam dotkla ich sŕdc. S pútnikmi prichádza počas celého roka do Medžugoria aj mládež, predovšetkým na
mládežnícky festival. Niektorí mladí nevyrastali vo viere a zrejme tam prišli len náhodou. No práve týchto povoláva Matka
Božia a dotýka sa ich sŕdc. Ich obrátenie
a rozhodnutie žiť podľa viery je živým svedectvom, ktorým bývajú zasa „infikovaní“
a privolávaní iní mladí ľudia. Mnoho mladých sa dáva na putovanie s konkrétnou
otázkou o svojom povolaní a bývajú posilnení cez modlitbu a prijímanie sviatostí,
aby sa celkom oddali životu s Bohom.
Kardinál Schőnborn mal vždy príležitosť
počuť v rozhovoroch so seminaristami,
mladými kňazmi a rehoľníkmi, ako ich
skúsenosť z Medžugoria posilňuje, aby
celkom zasvätili svoj život službe Cirkvi
a Bohu.
Je tvoja kňazská služba spätá s Medžugorím a aká je tvoja činnosť?
Moja životná cesta sa konkretizovala

cez medžugorské udalosti. Ako kňaz som
bol vysvätený pre spoločenstvo, ktoré potvrdil kardinál Schőnborn vo viedenskej
arcidiecéze ako spoločenstvo „Mária,
Kráľovná pokoja“. Naše františkánskomariánske spoločenstvo sa snaží svojím
životom prenášať posolstvá Matky Božej
do sveta. Usilujeme sa v každodennom
živote byť svedkami pokoja a poslami lásky. Usilujeme sa, aby ľudia, ktorí nás stretávajú v každodennom živote, spoznali
medžugorské posolstvo. To sa deje cez
slávenie Eucharistie a vo sviatostiach,
v práci s ľuďmi, najmä s mládežou a cez
drobné služby všedného dňa. Staráme sa
v Rakúsku o dve pútnické miesta a jednu
farnosť blízko Viedne.
Vyše 32 rokov sa zjavuje Kráľovná
pokoja. Čo nám tieto roky priniesli?
32 rokov je už Matka Božia s nami.
Chcela by nás priviesť do vzťahu s Bohom. Nesmierne nás miluje ako Matka
svoje deti a vyzýva nás, aby sme nasledovali jej Syna Ježiša. Vidí sa mi, že od-

poveď na otázku, čo tento čas priniesol,
závisí od našej odpovede na toto volanie.
Veľmi veľa ľudí prešlo školou Matky Božej a tí sú ochotní povedať áno, lebo vedia, že nás Matka miluje. Začali posolstvám nielen načúvať, ale žiť v súlade
s posolstvami. O to ide. Matka Božia nás
nenúti, ale s láskou nás pozýva. Povzbudzuje nás k častejšej modlitbe. V modlitbe nám Boh udeľuje milosť stretnúť sa
s ním. Potom nás môže viesť ďalej.
Mnoho ľudí sa nechalo viesť, a tak povstali modlitbové skupiny a povolania. Vo
svete sa rozvíjali mnohé oázy modlitby
a pokoja. Tieto zasa prispeli k tomu, že iní
mohli otvoriť svoje srdcia pre Boha.
Vždy znovu sa potvrdzujú slová, že posolstvo je pravé len vtedy, keď podľa neho
žijem. Dnes sa chcem znovu rozhodnúť,
že budem načúvať a žiť podľa posolstiev
Matky Božej, aby mohli prinášať bohaté
ovocie!
(krátené)
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Bez Boha nemáte
budúcnosť

Výber zo svedectva, ktoré dala Marija Pavlovičová-Lunettiová
24. 6. 2013 v Medžugorí

Marija Pavlovičová-Lunettiová je jedna zo šiestich vizionárov, ktorých si vyvolila Matka Božia za svedkov. V prvý deň zjavení 24. 6. 1981 sa zjavila Matka Božia šiestim vizionárom, ale Marija a Jakov neboli pri tomto zjavení prítomní. Boli tam Ivanka, Mirjana, Ivan Dragičevič, Vicka, Milka Pavlovičová, sestra Marije Pavlovičovej a Ivan Ivankovič. Keďže na druhý deň rodičia Milky a Ivana Ivankoviča nedovolili, aby sa zúčastnili
na stretnutí s Matkou Božou, pripojili sa teraz k Ivanke, Mirjane, Vicke a Ivanovi Dragičevičovi ešte Marija a Jakov. V tento druhý deň zjavení mali vizionári príležitosť hovoriť
s Matkou Božou a pritom im povedala, že je Kráľovnou pokoja. Od tohto dňa si Matka
zvolila týchto šiestich za svojich apoštolov.
Odvtedy až dodnes navštevujú Medžugorie početní pútnici a dejú sa tam početné
obrátenia a uzdravenia. Najmä vo výročný deň prichádza veľmi veľa pútnikov z celého
sveta. Toho roku v predvečer výročného dňa 24. júna hovorila Marija pri vonkajšom
oltári o svojich skúsenostiach, ktoré zažila s Matkou Božou počas týchto 32 rokov.
Prinášame vám to najdôležitejšie z jej svedectva.
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„Matka Božia si vyvolila túto farnosť
a začala odovzdávať posolstvá. Matka
Božia často hovorieva: ,Milé deti, som
vaša matka‘ a veľmi často to opakuje,
aby sme na to nikdy nezabudli. Práve tak
hovorí: ,Obráťte sa k Bohu, lebo bez Boha
nemáte nijakú budúcnosť.‘ Aj keď máme
všetko na tomto svete, jednako nám to
nie je na osoh, lebo skôr či neskôr to všetko opustíme, totiž nič si nemôžeme vziať
so sebou. Ak teda aj všetko vlastníme,
a Boha nie, čo potom vlastníme? Nič! Boh
nás stvoril na svoj obraz a podobu, preto
bez Boha nevlastníme nič.
Matka Božia prišla na náš svet, aby nás
mohla viesť, napomínať a premieňať.
Hovorí nám: Ak budete ďalej takto pokračovať, ako ste to robili doteraz, nebudete mať ani budúcnosť, ani večný život.
Preto Matka Božia tiež hovorí: Chodievajte na spoveď, vyvoľte si nejakého kňaza
ako svojho duchovného vodcu. Zrieknite
sa hriechu, dajte sa na cestu svätosti.
Nuž takto začala Matka Božia viesť medžugorskú farnosť.
Na začiatku sa mnohí pýtali, prečo nám
to Matka Božia hovorí. Najmä tí, čo odmietajú Medžugorie, vravia, že Matka
Božia poskytuje priveľa posolstiev. Vidíme však, že Matka Božia ide priamou cestou
a chce nám povedať, usmerniť nás, ako budeme môcť ísť
skôr alebo neskôr po tejto
ceste k jej Nepoškvrnenému
srdcu, a to si práve želá. Pozýva nás, miluje nás a nazýva
nás svojimi milými deťmi.
Všetci sa pamätáme na scénu
na Golgote, kde Ježiš hovorí
svojej Matke: „Hľa, tvoj syn“
a Jánovi vraví: „Hľa, tvoja Matka!“ Pozrite sa, aj my patríme
k týmto deťom, ktoré prostredníctvom Jána dostali toto dedičstvo.

Tak sme sa stali tiež Božími deťmi, deťmi Matky Božej. Stali sme sa, ako vraví
Matka Božia, predĺženou rukou pre tento
bezbožný svet. Kto je touto predĺženou
rukou? Ja, ty, my všetci. To je to, čo Matka Božia chce. Ráta s nami. Nielen so
stovkami z nás, alebo tisícami, tritisícmi,
tridsaťtisícmi, možno tristotisícmi – nie,
Matka Božia ráta s nami všetkými. Pre
ňu je dôležitý každý jednotlivec z nás.
Rozpamätúvam sa na prvé dni zjavení,
boli sme vtedy ešte deti. Stretávali sme
sa s mládežou, ktorá mávala problémy
s drogami a alkoholom, lebo za komunizmu sa učili, že Boha niet, že nejestvuje,
a preto vôbec netreba v neho veriť. Preto
nám v tej marxistickej dobe učiteľ vravel
a ešte to zvlášť zdôraznil, že náboženstvo je ópiom ľudstva. Predstavte si, ako
bolo mne, ktorá som videla Matku Božiu.
Kto mal teda pravdu, učiteľ alebo Matka
Božia? Zvádzal nás touto úbohou a hlúpou ideológiou, kým Matka Božia nás
učila ceste modlitby a obrátenia.
Matka Božia sa nám teraz už tak dlho
zjavuje a neprestajne opakuje: Modlite
sa, modlite sa, modlite sa. Keď sa vrátite
z Medžugoria domov do svojich domác-
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ností, budete mať dosť času postarať sa
o jedlo, lebo supermarkety na celom
svete ponúkajú toho dosť. Ale vrch, na
ktorom sa zjavuje Matka Božia, je iba
v Medžugorí. Tu je aj Križevac. Matka Božia si vyvolila tento kúsok sveta, aby nás
prebudila, aby nám povedala: Ja som
vaša Matka.
Preto sa vráťte ku svojim rodičom
a k vašim milým. Ak budete srdcom myslieť na Matku Božiu, budete svedčiť
o svojich skúsenostiach, keď sa vrátite
domov. My sa budeme snažiť získať všetkých členov našich rodín, mužov a ženy.
Chceme sa za nich modliť. Budeme naším životom pre nich príkladom. Prinesieme nejednu obetu a vydriapeme sa
na vrch.
Pamätám sa na jednu ženu, ktorú som
spoznala v Medžugorí. Bola to žena, ktorá si veľmi na seba potrpela. Športovala
a mala vlastnú lekáreň. Dôsledne dbala
o svoj výzor, oblečenie, stravu, aby mohla krajšie vyzerať. Mnohé ženy prichádzali k nej, aby sa poradili, ako by mohli
príjemnejšie a krajšie vyzerať. Jedného
dňa mi jej manžel povedal, že by ju rád
na výročie ich sobáša vzal do Medžugoria. Ona súhlasila, ale len na jeden deň.

Matka Božia tu na ňu čakala a priviedla
ju na ešte lepšiu cestu. Od toho jedného
dňa v Medžugorí sa tá žena celkom zmenila a celkom sa do Matky Božej zamilovala. Má štyri deti a teraz sa stala pre
všetkých doma vzorom. Každý deň vstáva o piatej ráno, ide si zabehať a pritom
sa pomodlí ruženec.
Matka Božia nepovedala, akým spôsobom sa máme modliť ruženec. Môžeme
sa ho modliť pri upratovaní, pri žehlení,
šoférovaní. Nik nám nepredpísal, kedy
a pri čom sa máme modliť ruženec. Vraví
iba – modlite sa ruženec.
Prišli ste do Medžugoria, aby ste sa naučili modliť, aby ste boli u Boha a Matky
Božej. Nik nevie, čo ho očakáva zajtra
a možno nebudete mať nikdy príležitosť
prísť do Medžugoria. Preto vám pútnikom hovorím a chcela by som to opakovať, nepremrhajte svoj čas v Medžugorí,
využite ho a modlite sa. To je čas milosti
pre nás všetkých, podobne ako povedala Matka Božia Jakovovi – od zajtra nebudeš mať každodenné zjavenia. Teraz
myslí na ten čas a chcel by vidieť Matku
Božiu každý deň. Keď sa stretneme, pýta
sa ma – Marija, aké to bolo včera? Často
vídam v jeho očiach slzy.

Marija so Slavicou Vasiljovou a Sylviou Kellerovou
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Pýtam sa sama seba, prečo mávam
ešte každodenné zjavenia? Prečo ich
nemá on? Túto otázku „prečo“ si často
kladieme. Nie sme tí najlepší a všetci
sme hriešnici, no musíme prechovávať
v srdci želanie stať sa lepšími a obrátiť
sa. Musíme sa ukázať hodnými byť deťmi Matky Božej. Preto musíme začať
o tom uvažovať. Ak sa cítime byť deťmi
Matky Božej, budeme každý deň lepší
a budeme pôsobiť ako malí apoštoli
Matky Božej v našich rodinách i v našich
farských spoločenstvách.
Budeme zakladať modlitbové spoločenstvá, kde môžeme jeden druhého
podporovať. Naučíme sa poctivo modliť
tajomstvá ruženca. Budeme deň čo deň
bohatší a spokojnejší. Tak sa nám nebude Boh javiť ďaleko, kdesi nad oblakmi, ale priamo v nás – v našich srdciach.
Veď Ježiš nám to povedal: Kde sa
dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
S Ježišovým menom začneme nový
život, pre nás a pre svet, pre našu kultúru, pre našu budúcnosť a pre naše
deti. Pri jednej príležitosti, keď som
bola na Sicílii, všetci prítomní a politici
sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Vtedy mi Matka Božia povedala: Nebudete to ľutovať, ani vy, ani
vaše deti, ani deti vašich detí, že ste si
vybrali toto zasvätenie.
Milí pútnici, želám aj vám všetkým,
ktorí ste prišli dnes do Medžugoria, aby
Matka Božia mohla pôsobiť skrze vaše
osobné obrátenie a cez zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu vo vašich srdciach, aby ste aj vy mohli povedať: Neoľutujete to, ani vy, ani vaše deti, deti
vašich detí. Zakaždým, keď stretnem
Matku Božiu v zjavení, budem sa za vás
modliť, lebo som si istá, že všetci ste už
v srdci Matky Božej. Budem sa modliť aj
za vaše záležitosti, za všetko, čo máte

na srdci, ako aj za všetkých tých, ktorí
zostali doma a nemohli prísť pre stareckú slabosť, pre chorobu alebo aj pre nejaké iné príčiny.
Na záver môjho svedectva ďakujem
Bohu a Matke Božej za všetky milosti,
ktoré sme dostali počas týchto 32 rokov.
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Medžugorie
vo svetle
verejnosti

Matka Božia nás v poslednom čase neustále
nabáda k intenzívnej modlitbe. Chceli sme jej
urobiť radosť, a preto priatelia z Oázy pokoja
v Tirolsku usporiadali modlitbové stretnutie pod
duchovným vedením P. Petara Ljubičiča, ktorého
sa zúčastnilo veľa veriacich. Konalo sa v Innsbrucku v Anbetungskirche.
Záležalo mi na tom, aby sme predstavili pátra
Petara aj nášmu biskupovi Dr. Manfredovi Scheuerovi. Biskup Scheuer bol ochotný a dal nám
hneď termín audiencie. Poznal aj pátra Slavka
Barbariča, ešte keď pracoval ako špirituál
v kňazskom seminári v Linzi. Stretnutie medzi
naším biskupom a pátrom Petarom prebiehalo
v srdečnej atmosfére, avšak náhodou vznikla jedinečná situácia: biskup Manfred Scheuer zohral vedúcu úlohu v tomto rozhovore a páter Petar ho o všetkom informoval.
28

MILOSŤ

poukázať, najmä keď hovorím neznámym poslucháčom.“

Biskup Manfred Scheuer
v rozhovore o Medžugorí, ktorý
zaznamenala M. E. Langová

Biskup: Aký je vzťah medzi františkánmi a tamojším mostarským biskupom Ratkom Peričom?
Páter Petar odpovedal: „Podpísali sme
listinu, ktorá dokumentuje našu poslušnosť voči biskupovi. Takže sme vlastne
navzájom v pokojnom vzťahu.“ Páter
Petar potom prešiel aj na medžugorský
jav a povedal: „Žijeme v čase milosti.
Matka Božia vždy znovu zdôrazňuje, že
najmä tento čas je dobou obrátenia, dobou duchovnej očisty, ktorú máme využiť ako čas modlitby. Je to čas, v ktorom sa musíme rozhodnúť pre Ježiša.
Na toto chcem vždy všetkým pútnikom

Biskup: Čo je vašou úlohou?
Páter Petar: Mojou úlohou je oznámiť
tajomstvá, ktoré Matka Božia zverila
vizionárke Mirjane. Desať dní predtým
budem vedieť, čo sa stane a ako dlho
tento jav potrvá. Sedem dní sa potom
s vizionárkou Mirjanou budem modliť
a postiť. Tri dni pred príchodom tých
udalostí budem potom musieť oznámiť, čo príde a ako dlho tá udalosť potrvá.
Prvé dve tajomstvá sa týkajú samotného Medžugoria, lebo Matka Božia sa
zjavuje v Medžugorí. To bude veľké varovanie pre veriacich v Medžugorí, lebo
tamojší veriaci majú významnú úlohu
podávať svedectvo pútnikom, ktorí prichádzajú do Medžugoria, ako majú podľa posolstiev žiť. A ako sa prostredníctvom posolstiev stále znovu uskutočňuje ich obrátenie.
Už v jednom z prvých posolstiev povedala Matka Božia: „Vyvolila som si túto
medžugorskú farnosť, chcem ju viesť.
Chcem pomáhať ľuďom, aby sa obrátili,
aby sa modlili s pevnou, živou vierou
a celým srdcom. Aj aby sa postili a pomáhali iným obrátiť sa a ukázali, ako
Boha nadovšetko milujú.“ Tretie tajomstvo je znamením. Toto znamenie bude
trvalým hmotným znamením, že tu bola
Matka Božia. To bude radosť pre všetkých ľudí, ktorí prišli do Medžugoria,
ktorí žijú podľa posolstiev Matky Božej
a podľa evanjelia. Lebo ak žijú ako presvedčení kresťania, tak dostali prostredníctvom prítomnosti Matky Božej dar
a milosť, aby vedeli vytrvať na ceste
svätosti.
Biskup: Aká je v Medžugorí všeMILOSŤ

29

obecná zbožnosť alebo modlitbový
život katolíkov?
Páter Petar: Pre niektorých domácich
to nie je veľmi jednoduché. Odkedy prichádza stále viac pútnikov z celého sveta, mnohí veriaci tejto farnosti, ktorí
vedú nejaký pútnický dom, majú veľmi
málo času na modlitbu. Musia sa starať
o pútnikov. Potom, ako jav zjavení v Medžugorí trval 10 rokov, vyzval som rodiny a každého jednotlivca, aby si našli
viac času pre spásu svojej duše a pripomenul som im, že ich viera bez modlitby
nemôže rásť.
Aj Matka Božia im to pripomenula, keď
plná porozumenia vyslovila názor, že ve-
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riaci majú svoj čas venovať najmä modlitbe v dňoch, keď majú menej práce. Je
to zároveň aj príklad pre pútnikov. Nech
vidia, že v tejto pohostinnej rodine sa
modlia, žijú podľa posolstiev a vnášajú
tak Boha do života. Toto svedectvo je
preto také dôležité, uľahčuje niektorým
obrátenie a rozhodnutie usmerniť svoj
život podľa viery.
Biskup: Aká je tam situácia v rodinách, sú tam rodiny s viacerými
deťmi?
Páter Petar: Farnosť sa za posledné
roky veľmi zväčšila. Mnohí chcú žiť
v Medžugorí. Medžugorské rodiny majú

veľa detí. Možno povedať najmenej
5 detí alebo aj viac! Teda už to je znamenie, že milujú život. A Matka Božia
vraví, že máme deťom ukazovať, ako žijeme náš rodinný život. Dávať dobrý príklad je jednoducho veľmi dôležité!
Biskup: Aký je tam život so sviatosťami, najmä so sviatosťou pokánia?
Páter Petar: V samotnej podstate obrátenie spočíva predovšetkým v tom, že
človek pravidelne chodieva na spoveď.
Matka Božia si želá, aby každý išiel na
spoveď aspoň raz do mesiaca. Tiež často zdôrazňovala, že pre každú rodinu je

veľmi dôležité pravidelne pestovať rodinnú modlitbu, čítať Sväté písmo
a spolu sláviť svätú omšu. Samozrejme,
veriaci chodia pravidelne na spoveď.
U nás sa vždy na sviatky, na Vianoce
a Veľkú noc ponúka dosť možností na
spoveď. Väčšina prichádza sem. Niekedy prichádzajú aj takí, čo nechodievajú
pravidelne na omšu, ale vedia: Dva razy
alebo tri razy do roka treba ísť na spoveď! V Medžugorí sú rodiny, ktoré navštevujú sv. omšu denne a chodia aj pravidelne na spoveď, niekedy každý týždeň. A príležitosť ísť na spoveď je tu
taká ako nikde inde na svete.
Navyše prichádza veľa Chorvátov zo
zahraničia, napríklad mnoho mladých
ľudí zo Splitu a Záhrebu. Každý víkend
prichádza veľa Chorvátov na sv. spoveď.
Momentálne je v Medžugorí k dispozícii
10 kňazov. Navyše sú tu kňazi ako pútnici, ktorí sú tiež ochotní udeľovať sviatosť pokánia pútnikom.
Biskup: Ako tam vyzerá sociálna
situácia? Je tam veľká nezamestnanosť?
Páter Petar: Medžugorie je teraz tak
povediac najlepším zamestnávateľom
v Bosne a Hercegovine. Je tu čo robiť.
Preto prichádzajú mnohí zvonka a nachádzajú tu prácu. Ale inak to v Bosne
a Hercegovine vyzerá veľmi zle!
Ani v Chorvátsku to nie je nejako zvlášť
dobré. Máme socialistickú vládu. Chce
urobiť dačo proti nezamestnanosti, no
vidím, že je bezmocná. Nerátajú totiž
s Bohom, tým je situácia ešte horšia!
Biskup: Vstup Chorvátska do Európskej únie – ako sa naň pozerajú
veriaci?
Páter Petar: Mnohí sú za to, veď patríme k Európe, to je už dávno tak. Ale poMILOSŤ
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daktorí sa aj boja, lebo Európa nechce
nič počuť o Bohu. Stala sa ľahostajnou.
Aj tieto nové pravidlá, ktoré chcú zaviesť
nekresťanské zákony. Naša vláda poslúcha EÚ, a to nie je vždy dobré. Aj teraz sme mali problémy so sexuálnou
výchovou. Jeden minister to všetko
chcel zaviesť. Ale my sme zozbierali
700 000 podpisov. Teraz chceme usporiadať referendum a vyžadovať zákon:
Jedna rodina môže pozostávať iba z jedného muža a jednej ženy, a nie z dvoch
mužov alebo dvoch žien. Každý môže
žiť, ako uzná za vhodné, ale toto nesmie
byť!
Máme z EÚ už veľa výhod, môžeme aj
svoj život a svoju vieru prinášať do Európy. Jeden arcibiskup povedal: Európa
potrebuje Chorvátsko! Aj Chorvátsko
potrebuje Európu, to je jasné. Naša pevná, živá viera môže pomôcť. Keď budeme mať svojich ľudí v EÚ, majú obhajo-
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vať to, že bez viery a bez Božieho požehnania sa nedá len tak jednoducho žiť!
Biskup: Ako je to so spolunažívaním náboženstiev a kultúr? Krajina
bola dlhé roky poznačená vojnou!
Páter Petar: Medžugorie je miesto,
kam putuje veľa ľudí iného vyznania:
moslimovia, ateisti, agnostici aj hindovia. Mnohí tam zažívajú dačo zvláštne,
a to: lásku! Možno povedať, že Medžugorie je skutočne darom ekumény. To
znamená, že sa tu veľa ľudí cíti ako Božie deti. Matka Božia vždy hovorila:
„Všetci ľudia sú moje deti, len sú medzi
nimi rozdiely. Niektorí milujú Boha
a chcú ho lepšie poznať. A sú aj takí, čo
Božiu lásku ešte nespoznali.“
To je veľmi dôležité, aby sme povedali,
že všetci sme bratia a sestry. Je iba jeden rozdiel, že my žijeme s Bohom a iní
Boha ešte nepoznajú. Najmä prostred-

níctvom vizionárky Mirjany, ktorá má
zjavenie každého druhého v mesiaci,
nám Matka Božia pripomína, aby sme
sa modlili za tých, ktorí ešte nikdy nezakúsili Božiu lásku. To je hlavné posolstvo zjavenia každého druhého v mesiaci. Áno, privádzať Božiu lásku k ľuďom
je našou úlohou. Našou povinnosťou je
potom týmto ľuďom naďalej pomáhať.
M. E. Langová-Pertlová:
Vieme, že nebeská Matka
vo svojej materinskej láske
neveriacich nechce tak
označovať. Opisuje ich so
starostlivou láskou: „Tí, čo
ešte nikdy nezakúsili Božiu
lásku.“ Vždy znovu prosí,
aby sme sa modlili za tých,
ktorí ešte nepoznajú Boha.
Takto nás vyzýva Matka Božia a to malo vlastne otriasť
našimi srdcami, lebo má na
mysli aj toto: „Keď sa za nich modlíte,
aby sa obrátili, tak sa zároveň modlíte
za pokoj vo svete.“ K tomu vysvetľuje
vizionárka Mirjana: „Keby ste videli čo
len jednu slzu na líci Matky Božej, nemohli by ste konať ináč, ako chcieť jej
z celého srdca pomáhať!“

Matka Božia by sama chcela pripraviť
nás na túto intenzívnu modlitbu, a tak
nás vyzýva: „Otvorte svoje srdcia, o ostatné sa postarám ja!“ To boli jej slová
k vizionárovi Jakovovi. Pri našom modlitbovom stretnutí, ktoré bolo veľmi hlboké a naplnené požehnaním, povedal
páter Petar veľmi priliehavý príklad. Istý
chlapec sa modlil k Matke Božej a pýtal
sa: „Čo to znamená, aby som si otvoril
svoje srdce? Viem otvoriť
dvere, ale moje srdce?
Ako to mám spraviť?“ Tu
mu Matka Božia odpovedala: „Jednoducho mi daruj svoje srdce! Ja sama
ho otvorím!“ Teda nutné
je odovzdať naše srdce,
náš život, aby mohla konať Matka Božia, aby ho
mohla zmeniť.
Na záver našej audiencie sa biskup Manfred
Scheuer veľmi srdečne poďakoval pátrovi Petarovi slovami: „Ďakujem vám,
páter Petar, za vašu účasť dnes večer
u nás!“ Potom sa mi páter Petar s údivom zdôveril: „To mi ešte nepovedal
žiaden biskup. Máte dobrého biskupa!“

MODLITBA ZA POKOJ
sa uskutoční 24. septembra 2013 v Dóme sv. Štefana vo Viedni za účasti kardinála Dr. Christopha Schönborna a vizionára
Ivana Dragičeviča. Bližšie informácie uverejníme na našej internetovej stránke www.marianskecentrum.sk
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Z 25. V MESIACI
25. mája 2013 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli silní a rozhodní vo viere i v modlitbe, kým vaše modlitby nebudú také silné, aby otvorili Srdce môjho milovaného Syna Ježiša. Modlite sa, milé deti, modlite sa
neustále, kým sa vaše srdce neotvorí Božej láske. Som s vami a prihováram
sa za vás všetkých a prosím za vaše obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie!“
25. júna 2013 – „Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých milujem
a pozývam vás, priblížte sa k môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás
mohla ešte viac priblížiť k môjmu Synovi Ježišovi, nech vám on dá svoj pokoj
a lásku, ktoré sú pokrmom pre každého z vás. Otvorte sa, milé deti, modlitbe, otvorte sa mojej láske. Som vaša Matka a nemôžem vás nechať samé
v blúdení a hriechu. Milé deti, vy ste pozvané, aby ste boli mojimi deťmi,
mojimi milovanými deťmi, aby som vás všetkých mohla odovzdať môjmu
Synovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. júla 2013 – „Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých pozývam, aby
ste žili svoju vieru a dosvedčovali ju srdcom aj príkladom v každej forme.
Rozhodnite sa, milé deti, že sa vzdialite od hriechu a pokušenia, a nech je
vo vašich srdciach radosť a láska ku svätosti. Milé deti, ja vás milujem
a sprevádzam vás svojím príhovorom pred Najvyšším. 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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Veľké veci urobil s nami Pán
A máme z toho radosť
(Ž, 126). Práve tieto slová
Písma asi najlepšie vystihujú
našu obrovskú vďaku za uskutočnenie jedného výnimočného sna, ktorým bola návšteva
pútnického miesta Medžugorie.
O tom, že to nebolo ani zďaleka také jednoduché, svedčí
aj fakt, že išlo zväčša o ľudí
s pohybovým hendikepom,
čiže chcelo to aj potrebnú
dávku odvahy. Iniciatívy sa ujal náš pán kaplán Martin Danišek z farnosti Žilina-Vlčince. S pomocou dobrodincov, ktorí sponzorovali naše ubytovanie a väčšiu časť dopravy, sa úspešne podarilo zrealizovať túto cestu, vďaka ktorej sme
sa ešte viac priblížili k našej nebeskej Matke.
Počas dní strávených na tomto pútnickom mieste, kde je doslova „nebo otvorené“, sme aj my sami intenzívnejšie ako obvykle prežívali silu modlitby, či už
počas svätých omší alebo pri svedectvách vizionárov.
V srdciach nás všetkých zostala veľká radosť a túžba vrátiť sa do Medžugoria
opäť, veď napokon sami sme sa na vlastnej koži presvedčili, že v Pánových
očiach nič nie je nemožné.
Pútnici zo Žiliny
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
0,55 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš účet vo
Sberbank Slovensko, a.s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318,
SWIFT: LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 812 68 Bratislava, Slovenská republika.
Objednávky do zahraničia sa vybavujú jednotlivo podľa dohovoru.
Zastúpenie v Českej republike: Jarmila Kristková, Máchova 438, 380 01 Dačice.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
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