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Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 24. septembra 2013 vo Viedni

Modlitba koná zázraky!
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Každý
deň sa venujte modlitbe. Modlitba koná zázraky vo
vás a cez vás. Preto, milé deti, nech sa vám modlitba
stane radosťou. Potom bude váš vzťah k životu hlbší
a otvorenejší a pochopíte, že život je dar pre každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
Posolstvo z 25. septembra 2013 nás znovu nabáda
k modlitbe. V blízkej Viedni sa v septembri konalo modlitbové stretnutie, ktorému úmyselne venujeme významný
priestor v našom časopise. V preplnenom Dóme sa zišli
veriaci, aby spoločne s kardinálom Schönbornom a za
účasti vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej strávili požehnaný čas v modlitbe a poklone Najsvätejšej sviatosti.
Modlitba a pôst dokážu zabrániť aj vojnám. Dôležitosť tohto odkazu Matky Božej potvrdil aj Svätý Otec František, ktorý vyzval na spoločnú modlitbu za mier v Sýrii. On však
nielenže nabádal k modlitbe, ale aj sám bol príkladom a viedol celovečernú modlitbovú pobožnosť! Vojna, o ktorej už bolo prakticky rozhodnuté, sa predsa len nahradila politickým
riešením.
Kardinál Schönborn zdôraznil v kázni pri svätej omši práve tento rozmer duchovnej sily
modlitby. Najdôležitejšia je však viera v nekonečnú lásku, milosrdenstvo a dobrotu Boha. Po
svätej omši otec kardinál viedol duchovnú meditáciu pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou a po nej dal eucharistické požehnanie všetkým účastníkom v Dóme. Tento okamih bol
veľmi dojemný a pôsobivý.
Medžugorie nás už dlhé roky nabáda, aby sme objavili silu a účinnosť modlitby. Aj dnes sa
znovu zverejňujú rozličné pochybnosti o Medžugorí z úst viacerých cirkevných hodnostárov.
Všetky vychádzajú z interpretácie formálneho znenia predpisov a vôbec sa nevenujú obsahu
Medžugoria. Nemá zmysel viesť polemiku s niekým, kto nechce počúvať a vidieť. Treba sa
modliť a dôverovať Bohu a jeho Matke. Treba vidieť nespočetný zástup biskupov, kňazov
a veriacich, ktorí dosvedčujú, že posolstvá Matky Božej sú pre nich veľkou školou života.
Stačí ich len nasledovať a prinesú svoje ovocie lásky a pokoja.

V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Modlitba za pokoj
v Dóme sv. Štefana

Vo viedenskom Dóme sv. Štefana sa 24. septembra 2013 uskutočnilo v poradí už
šieste modlitbové stretnutie za pokoj, na ktoré bola teraz pozvaná aj vizionárka
Marija Pavlovičová-Lunettiová. Dr. Christian Stelzer, predseda spoločenstva Oáza
pokoja, pozdravil na začiatku všetkých prítomných a uviedol modlitbové stretnutie
za pokoj modlitbou Anjel Pána. Potom nasledovali svedectvá, ktoré pani Milona
von Habsburg profesionálne prekladala z angličtiny, francúzštiny a taliančiny do
nemčiny. Medžugorské piesne v podaní zboru a v sprievode huslistky z Medžugoria, ako aj iných hudobných nástrojov dotvárali vrúcnu atmosféru vo viedenskom
Dóme.

Po svedectvách viacerých hostí dostala
slovo vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová a povedala: „Milona a ja milujeme Matku Božiu. Keď sa zjavila Matka
Božia, boli sme ešte malé. Pokropili sme
ju svätenou vodou a povedali sme jej, aby
ostala, ak prichádza od Boha, a ak nie,
tak aby odišla. Len sa usmiala a zostala.
Matka Božia nás pozýva k tomu, aby sme
materiálne veci nepokladali za príliš dôležité, ale aby sme už tu na zemi prežívali
raj, kde Bohu dávame všetko a modlíme
sa za tých, ktorí sú od neho veľmi vzdialení. My, kresťania, sa musíme snažiť žiť so
Zmŕtvychvstalým. Pán miluje naše srdcia
na príhovor Panny Márie. Ona nás volá
k svätosti. Jednoduchá svätosť sa prejavuje každodenným darovaním lásky. V čase komunizmu som si každý deň myslela,
že musím zomrieť, a takto som sa modlila:
,Pane, ty si pastier, učiň ma nástrojom pokoja.‘ Ale Matka Božia chcela moje duchovné zomieranie, aby som sa stávala
stále menšou a Boh vo mne stále väčším.
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Ona nás učí, ako žiť s ňou. Panna Mária
nám verí, že budeme jej posolstvá odovzdávať ďalej. Musíme Bohu ďakovať, že
ju nechal pri nás taký dlhý čas. Keď sme
už viac nesmeli chodiť na Vrch zjavenia,
vyzvala nás, aby sme chodili do kostola
a naplno prežívali sv. omšu a aby sme sa
tak stávali nástrojmi Cirkvi. Učila nás, aby
sme všetkých ľudí prijímali s úsmevom
a s láskou. Život je posvätný, vzácny a my
sme zažili túto skúsenosť. Matka Božia
vraví: ,Modlite sa, modlite sa, modlite sa,
až kým sa celý váš život nestane modlitbou.‘ My sme to zažili. Boli sme unavení
a pútnici prichádzali od skorého rána do
neskorého večera. Vítali sme ich síce
ospalo, ale napriek tomu sme mali silu
rozprávať sa s pútnikmi s nadšením.
Máme sa stať predĺženými a rozprestretými rukami našej Matky. Modlite sa, modlite sa a postite sa, hovorí nám stále znova.
Pri jednom mimoriadnom zjavení pred
mnohými rokmi nám povedala: ,Modlite
sa, pretože satan by chcel zničiť aj túto

planétu.‘ Ropný požiar na Blízkom východe by viedol ku katastrofe, ale modlitby
a pôst túto katastrofu zadržali. Modlitba
a pôst môžu zabrániť vojnám. Naša púť
na tejto zemi má byť oslavou Krista, keď
sa mu klaniame. Do našich modlitieb
máme zahrnúť aj všetkých chorých, ako aj
tých, ktorí neveria v Boha, najmä mladých.
Dôveruj Bohu. Si milovaný a povolaný stať
sa nástrojom pre všetkých, ktorí sú vzdialení od Boha. Keď nevieš, čo máš robiť,
potom si kľakni pred Ježišom a pocítiš Božiu lásku. Keď sa ma teraz po tridsiatich
rokoch pýtate, či by som chcela tento život
vymeniť za iný, musím povedať, že by som

si znova vyvolila práve tento život. Dlhé
hodiny modlitieb a obiet dáva Matka Božia svojmu Synovi ako kvety. Neviete si ani
predstaviť, akú radosť má Matka Božia
z vašich obiet. Bez Boha sme ako prach.
A najkrajším obrazom je, že Boh nás stvoril na svoj obraz. V mene Kráľovnej pokoja
vás pozývam, žite s Bohom a spoznajte
tak pravé bohatstvo v živote, a tým je prijatie Boha do svojich sŕdc. Začnime žiť
v tomto svete ako Božie deti. Dnes večer
má pre nás začať nový deň, pretože Matka Božia bude s nami spokojná až vtedy,
keď nás jej Syn objíme. Nech vás Boh žehná! A teraz sa spoločne pomodlíme!“
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Medžugorský farár

Po svedectve vizionárky Marije sa v ďakovnom duchu začal modliť radostný ruženec. Pred jednotlivými tajomstvami sa
zaspievala pieseň a vypočulo krátke zamyslenie. Zatiaľ matky privádzali svoje
deti pred Mariju, sediacu v lavici, aby boli
požehnané počas zjavenia. Po modlitbe
posvätného ruženca pokračovala Marija
v modlitbe a s ňou všetci prítomní. Náhle
sa Mariji zjavila Panna Mária, čo sa dalo
spozorovať len prostredníctvom ticha, ktoré zavládlo vo viedenskom Dóme. Potom
v sprievode približne 40 kňazov, diakonov,
asistencie a miništrantov vošiel kardinál
Schönborn, ktorý bol hlavným celebrantom sv. omše. Vo svojom príhovore objasňoval evanjelium, v ktorom Ježiš na slová
tvoja matka a tvoji bratia čakajú na teba
reagoval tak, že jeho matkou a jeho bratmi sú všetci tí, ktorí plnia Božie slovo.
A kardinál pokračoval: „Môžeme si byť
istí, že Mária je prítomná všade tam, kde
sa ľudia schádzajú na modlitbu. Pred troma týždňami pápež František vyzval ľudí
na modlitbu a pôst za pokoj v Sýrii. Túto
výzvu vypočul celý svet, aj moslimovia. Zabránilo sa tak vojne. My všetci sme pozvaní k tomu, aby sme sa modlili za pokoj vo
svete, ako aj za všetkých politikov. S vďakou sa dívame na Medžugorie, pretože
tam v spovednici sveta našli mnohí cestu
k Ježišovi.“
Pred záverečným požehnaním ešte Jeho
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Eminencia pozvala k sebe pátra Marinka Šakotu, farára z Medžugoria, aby sa
na záver niekoľkými slovami prihovoril
zhromaždeným veriacim. Medžugorský
farár rozprával o svojej farnosti a pozval
kardinála Schönborna do Medžugoria na
festival mladých, ako aj na seminár pre
kňazov. Na toto pozvanie prítomní v Dóme
reagovali spontánnym potleskom. Po záverečnom požehnaní a konečnom rozpustení liturgického zhromaždenia slovami
diakona sa ešte otec kardinál presunul
k obrazu Panny Márie Pötschskej, kľakol
si a pomodlil sa spolu s veriacimi modlitbu Verím v Boha, ako aj sedemkrát Otče
náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu.
Na záver sa vystavila na poklonu Najsvätejšia oltárna sviatosť. Jeho Eminencia
otec kardinál uvádzal všetkých prítomných svojimi zamysleniami do rozhovoru
s prítomným Spasiteľom v Eucharistii. Potom otec kardinál žehnajúc s monštranciou prešiel naprieč celým Dómom sv.
Štefana, aby tak všetci veriaci mohli pri
požehnaní zakúsiť Pánovu blízkosť.
Slovami poďakovania kardinála Schönborna
sa ukončila slávnosť o 21.30 h.
Dr. Kurt
Kollars

Dr. Maximilian Domej v rozhovore
s pátrom Marinkom Šakotom 24. 9. 2013

Páter Marinko, dnes ste sa spolu
s nami zúčastnili po prvýkrát na modlitbovom stretnutí vo Viedni, pričom
ste mali možnosť koncelebrovať sv.
omšu s kardinálom Schönbornom.
Dnes sme sa modlili viac ako šesť hodín za pokoj vo svete.
Dnes večer to bolo krásne. Áno, modlili
sme sa od 16.00 do 22.00 h, a to je šesť
hodín. Celý ten čas bol plný modlitieb,
spevov a svedectiev. Bolo to úžasné nielen pre mňa samého, ale aj pre ďalších
tisíc ľudí. Prečo to vlastne bolo dnes také
nádherné? Je to tým, že sme sa modlili
srdcom a zo srdca.
Atmosféra bola taká, že nám čas veľmi
rýchlo preletel. Zvlášť vtedy, keď niektorí
rozprávali o svojich skúsenostiach prežitých v Medžugorí alebo prostredníctvom
Medžugoria. Toto je pravé duchovné a telesné ovocie Medžugoria. Ono nás nabáda, aby sme Matku Božiu a jej posolstvá,
ku ktorým nás pozýva, stále viac a hlbšie
prijímali. Tieto plody sú dnes v Cirkvi viditeľné, pretože Cirkev nanovo ožíva, a to aj
vďaka Medžugoriu. Za 31 rokov zjavení sú

týchto plodov tisíce a my musíme naďalej
kráčať Kristovou cestou v sprievode Matky Božej, aby sme tak splnili svoju úlohu
tu na zemi.
Čo to znamená pre Medžugorie, že
kardinál Schönborn otvoril brány
svojho Dómu tu vo Viedni pre modlitbové stretnutie, na ktorom sa tohto
roku zúčastnila aj vizionárka Marija
Pavlovičová-Lunettiová?
Je to veľké gesto pre Medžugorie, ako
aj pre nás kňazov, ktorí slúžime Matke Božej už 31 rokov. Postavenie tohto pútnického miesta sa kardinálovou návštevou
Medžugoria pozdvihlo na úplne novú úroveň v Cirkvi. My kňazi to vieme, a preto
sme viedenskému kardinálovi za to veľmi
povďační. Matka Božia nás pozýva k neustálej modlitbe a ja som presvedčený, že
kardinál Schönborn je človek veľmi otvorený pre modlitbu a Medžugorie. Keď som
po sv. omši dostal príležitosť od otca kardinála povedať niečo zhromaždenému
ľudu, využil som túto príležitosť k tomu,
aby som ako medžugorský farár a v mene
MODLITBA ZA POKOJ
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nás kňazov otvorene pozval otca kardinála tu vo viedenskom Dóme na opätovnú
návštevu Medžugoria. Preto som aj spomenul dve významné udalosti, a to je festival mladých, na ktorý prichádza každoročne viac ako 50 000 mladých ľudí z celého sveta, a duchovné cvičenia pre kňazov. Osobne by som bol otcovi kardinálovi
veľmi vďačný, keby už v nadchádzajúcom
roku mohol viesť duchovné cvičenia pre
kňazov v Medžugorí. Na tieto exercície prichádza ročne viac ako 250 kňazov z celého sveta. Veľmi sa teším, že všetci prítomní umocnili toto pozvanie vytrvalým potleskom. Znamená to, že aj oni chcú, aby
Jeho Eminencia prišla do Medžugoria a že
by mali z toho veľkú radosť, keby prijal
moje, presnejšie naše pozvanie. Medžugorie sa hlboko zakorenilo v Cirkvi a Cirkev potrebuje Medžugorie. Preto pozývame do Medžugoria všetkých ľudí dobrej
vôle, aby sa tak pripojili do školy Matky
Božej, školy modlitby a pokoja.
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Matka Božia už dávnejšie povedala,
že modlitbou a pôstom môžeme zabrániť dokonca aj vojnám. To sa udialo, keď pápež František pozval
na modlitbu a pôst za pokoj vo svete.
A čo sa stalo?
Často nepoznáme účinky pôstu a modlitby. Preto musíme veriť Matke Božej, keď
nám to hovorí. Teda najdôležitejšie je, aby
sme robili to, čo nám hovorí Matka Božia.
To, čo nám hovorí, máme konať srdcom
a zo srdca. Keď nám Matka Božia hovorí,
že sa máme postiť, potom sa máme postiť. Keď nám hovorí, že sa máme modliť
srdcom, potom sa máme modliť srdcom.
Keď nám hovorí, že máme spoločne sláviť
sv. omšu s radosťou, potom ju spoločne
slávme s radosťou. Výsledky prídu, keď
tak konáme. Preto je najdôležitejšie, aby
sme Matku Božiu počúvali a robili, čo nám
hovorí.
Dr. Maximilian Domej

POZVÁNKA
Modlitbové stretnutia v duchu medžugorských posolstiev
sa pomaly stávajú tradíciou v mnohých krajinách. V tomto
čísle vás informujeme o významných modlitbových stretnutiach
vo Viedni a v Innsbrucku.
S radosťou oznamujeme, že aj na Slovensku sa uskutoční
už štvrté modlitbové stretnutie v sobotu 3. mája 2014
v Rajeckej Lesnej. Pozývame všetkých priateľov a ctiteľov
Matky Božej na toto stretnutie! Presný program a ďalšie
podrobnosti budú známe až po uzávierke tohto čísla,
a preto vás s nimi oboznámime v budúcom čísle časopisu.
Súčasťou modlitbového stretnutia bude aj stretnutie
vedúcich modlitbových skupín a organizátorov pútí
do Medžugoria, aby sa bližšie oboznámili s podmienkami,
ktoré sú potrebné na pútnickú návštevu Medžugoria.

2 % z dane z príjmu
Ďakujeme všetkým, ktorí nás v roku 2013 podporili
poukázaním 2% zo zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb.
Na náš účet prišlo týmto spôsobom od vás 635,42 eura.
Všetkým prispievateľom zo srdca ďakujeme!
Aj v roku 2014 je naša organizácia prijímateľom 2% z dane
z príjmu. Ak by ste nám chceli poskytnúť príspevok,
nezabudnite do konca januára 2014 požiadať
zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov
na daň a aby vám vystavil
potvrdenie o zaplatení dane.
Podrobné pokyny nájdete
na našej internetovej stránke
www.marianskecentrum.sk.

MYŠLIENKY k posolstvu z 25. 9. 2013
„Drahé deti! Aj
dnes vás pozývam
k modlitbe. Každý
deň sa venujte
modlitbe. Modlitba
koná zázraky vo
vás a cez vás. Preto, milé deti, nech
sa vám modlitba stane radosťou. Potom
bude váš vzťah k životu
hlbší a otvorenejší a pochopíte, že život je dar pre
každého z vás. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.“
PRÍPRAVNÁ MODLITBA
Vďaka, drahá Matka, naša nebeská
Matka. Máme radosť z toho, že nás neprestajne pozývaš k modlitbe. Vieme, aká
je dôležitá. Bez modlitby nie je možné
spojenie s tebou, ale ani s naším Pánom
a Majstrom. Buď neustále s nami a v nás.
Modlitba koná zázraky v nás a darúva
nám opäť hlbokú radosť. Tak sa náš život
stane hlbší a otvorenejší a pochopíme, že
život je dar pre každého z nás. Práve sa
vraciam z vysluhovania sviatosti pomazania chorých, ktorá priniesla chorým hlbo-
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kú radosť. Aká je len dôležitá modlitba
a vysluhovanie sviatostí v nemocnici! Stále znovu vnímam túto silu, ktorá vychádza
od Pána. Náš vzťah k životu bude hlbší
a otvorenejší. To je úžasná milosť pre nás.
Pane, pomáhaj nám žiť s tebou a raz aj
s tebou umierať.
MODLITBA KONÁ ZÁZRAKY VO VÁS
A CEZ VÁS
„Modlitba koná zázraky vo vás a cez vás.
Preto, milé deti, nech sa vám modlitba
stane radosťou. Potom bude váš vzťah
k životu hlbší a otvorenejší a pochopíte, že
život je dar pre každého z vás.“
V Portugalsku v celej oblasti Donro prepukla epidémia týfusu. Táto ťažká choroba neušetrila ani malé päťročné dievčatko
Margaridu. Jej matka zostávala pri jej lôžku dňom i nocou. Stav dieťaťa sa zhoršoval, až to napokon lekár vzdal. Nechty na
prstoch dievčatka boli už celkom modré.
Margarida už nemohla prijímať žiadne tekutiny a úplne sa prestala hýbať. Privolali
ďalšieho lekára z Paríža, ale ani on nemohol vliať nádej do matkinho srdca. Obaja
lekári boli presvedčení, že dievčatko neprežije nadchádzajúcu noc.
Matka bola v zúfalej situácii. Len nedávno jej zomrel manžel a teraz mala stratiť
aj svoje dieťa. Rozbehla sa teda do blízkej
kaplnky a z celého srdca úpenlivo prosila
Pannu Máriu: „Matka z Fatimy, všetci hovoria, že ty vždy pomáhaš. Ukáž mi, že je
pravda, čo hovoria ľudia tu v Portugalsku
o fatimských zázrakoch. Urob zázrak aj na
mojom dieťati. Ak sa uzdraví, darujem ti
ho a zoberiem ho do Cova da Iria. Pomôž,
Matka, pomôž a vypočuj moju modlitbu!“
Po dlhej modlitbe v kaplnke sa napokon

odobrala späť do nemocničnej izby. To, čo
videla, keď otvorila dvere, mohla len sotva pochopiť. Jej dcérka tancovala na postieľke a opýtala sa: „Mamička, kde si bola
tak dlho? Som hladná, daj mi niečo zajesť!“ Matka si spočiatku myslela, že je to
len delírium, ktoré zvyčajne prichádza
krátko pred smrťou, ale Margarida vravela: „Mamička, som zdravá. Fatimská Panna Mária mi to predsa povedala.“
V nasledujúci deň ráno prišli obaja lekári
a mali so sebou už aj formuláre na vypísanie úmrtného listu. Margarida oslovila rodinného lekára: „Ujo doktor, teraz si prosím bábiku, ktorú ste mi sľúbili, keď sa
uzdravím. Chcem už vstať a ísť sa hrať
s deťmi. Som úplne zdravá. Panna Mária
Fatimská mi to povedala, keď ma mamička nechala tak dlho samu.“ Po vyšetrení
dievčatka lekári povedali matke: „Vaše
dieťa, ktoré bolo z ľudského hľadiska tak
blízko smrti, je teraz úplne zdravé a môže
sa pokojne najesť.“
Starší lekár si kľakol pri detskej postieľke a ďakoval v modlitbe Fatimskej Panne
Márii. Mladší kolega z Paríža len zo seba
vyhŕkol: „Neverím v zázraky!“ Keď ho požiadali o vysvetlenie tohto náhleho uzdravenia smrteľne chorého dieťaťa, ostal ticho. Zrazu sa aj on rozbehol k detskej
postieľke, zobral do náručia uzdravené
dieťa a vravel: „Dieťa moje, Fatimská Matka Božia tu vykonala dva zázraky. Teba
zachránila od telesnej smrti a mňa od
smrti duše, pretože ja som bol ateistom
– a nie malým. Teraz som sa stal veriacim
a o Fatime budem u nás v Paríži nielen
hovoriť, ale aj písať.“ (Zimmermann, Boh
uzdravuje prostredníctvom Márie.)
Svätý Klement I. (+101) nádherne píše
o Božej láske. Ona je vlastne vrcholom
nášho vzťahu k Bohu. „Kto môže vystihnúť slovami puto Božej lásky? Kto je
schopný vyjadriť jej vznešenú krásu? Výška, na ktorú láska dvíha, je nevýslovná.

Láska nás spája s Bohom. Láska zakrýva
množstvo hriechov. Láska všetko vydrží,
všetko trpezlivo prijíma, láska nepozná
malosť a pýchu. V láske niet roztržiek, láska nevyvoláva rozbroje, ale činí všetko vo
svornosti. Všetci Boží vyvolení sú dokonalí
v láske, bez lásky nie je nič Bohu milé.
V láske nás Pán prijal. Pre svoju lásku
k nám vylial Pán Ježiš z Božej vôle svoju
krv za nás, dal svoje telo za naše telo
a svoju dušu za naše duše.“ Prosme teda
naliehavo Pána o väčšiu lásku k Bohu,
ako aj k našim bratom a sestrám. Čím
viac radosti zakúsime pri našej modlitbe,
tým hlbšie pochopíme, že život je dar pre
každého z nás, veľký Boží dar.
Matka Božia nám prostredníctvom vizionára povedala: „Dnes vám poviem tajomstvo pre vašu duchovnú cestu. Ak chcete
byť silnejší než Zlý, venujte ráno dostatočný čas modlitbe. Prečítajte si krátky
úryvok z evanjelia, prijmite ho do seba,
aby vám osobne niečo povedalo. Zakoreňte si Božie slovo vo svojom vnútri a počas dňa ho neustále prebúdzajte k životu.
Večer sa tak budete cítiť silnejší ako
ráno.“
Spojme sa teda čo najhlbšie s Ježišom.
Nech naša láska k nemu rastie zo dňa na
deň. Potom nám Ježiš daruje všetko!
„Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, Bože.“ Všetko, čo nám svet ponúka, môže našu dušu len naplniť, nie
však nasýtiť. Je to podobné ako so stroskotancom, ktorý od smädu pije slanú
vodu, a pritom to jeho smäd neuhasí, ale
naopak zväčší, až napokon umiera od
smädu uprostred
oceánu. Vďaka za
tvoje láskyplné posolstvo, ktoré nás
vedie hlbšie do Božieho Srdca!
Dr. Johannes
Gamperl
ÚVAHA
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Modlitba za pokoj vo Wiltenskej bazilike
v Innsbrucku 20. septembra 2013
Bolo nádherné jesenné popoludnie. Slnko, ktoré pomaly postupovalo na západ, sa odrážalo v pestrých oknách baziliky a vrhalo lúče na sochu Panny Márie Kráľovnej pokoja.
Zdalo sa, že sa usmieva viac ako inokedy, čo v nás vyvolalo radosť a dôveru, lebo sme si
boli istí: Ona je pri nás. Spolu s nami prosila svojho Syna – Kráľa pokoja, aby opäť priniesol pokoj do tohto sveta. Svedectvá boli pôsobivé a poskytli hlboký pohľad na milostivé
Božie pôsobenie v ľudských srdciach.
Prof. Dr. Resch znovu stručne predniesol svoj dojem z vizionárov, hovoril o veľkom vedeckom skúmaní. Napokon podal aj výnimočné svedectvo o svojej skúsenosti z blízkosti
smrti počas jeho nedávnej ťažkej choroby. Smel zažiť Božiu veľkosť a šírku, keď zakúsil
hlbokú vnútornú slobodu a jednotu v Bohu. A zakúsil tiež hlboký pokoj, ktorý ho v momente oslobodil od všetkých bolestí, ktoré ho predtým tiesnili ako nejaký korzet. Zo skúsenosti tohto stretnutia s Bohom povedal: „Potrebujeme organizačné štruktúry? Čo potrebujeme, to je srdce, srdce uprostred, a Matku nášho Pána na našej strane. Potrebujeme
večný život v nás – už teraz – a bezpečie pod ochranou Márie. Kde je toto, je sila a radosť,
vďaka ktorým budeme schopní povedať úplné áno nám samým.“
Milona porozprávala, ako Boh už pri jej prvej návšteve Medžugoria vložil do jej srdca
trvalé stopy jeho lásky a jej nezostávalo nič iné, ako tieto stopy nasledovať. Nuž a keďže
láska je vynaliezavá, ukázala jej novú cestu. Bola tu úplne nová úloha pre Milonu. Prijala
túto výzvu lásky a rozhodla sa úplne pre Božiu vôľu – slúžiť Matke Božej.
Páter Wolfgang Heiss kázal zo srdca plného ochoty a otvorenosti pre Matku Božiu a podal svedectvo o svojom stretnutí s Matkou Božou vo sne. Na toto stretnutie nemôže nikdy
zabudnúť. Páter Slávko Barbarič mu raz povedal: „Keď dáte Márii prst, hneď bude chcieť
celú ruku.“
14
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S Máriou si sa naučila skutočne
modliť?
Musím povedať, že modlitba sa mi vtedy
stala naozaj veľkou radosťou. Nikdy sa mi
nezdala nejako namáhavou. Vždy som
vstávala už skoro ráno.

Všetci ľudia v bazilike boli hlboko pohnutí svedectvami, predovšetkým svedectvom Jeleny Vasiljovej, jednej z vizionárok z Medžugoria, teologičky vydatej
v Ríme, matky piatich detí (Jelena nevidela Matku Božiu očami, ale pocítila ju
srdcom – pozn. red.). Hlboko zasiahla
srdcia všetkých veriacich v chráme. Rozprávala som sa s ňou o jej stretnutiach
s Božou Matkou počas jej detstva:
Jelena, kedy si prvýkrát stretla Matku Božiu?
Keď sa prvýkrát zjavila Panna Mária
v Medžugorí, mala som deväť rokov.
Okamžite sa zmocnila môjho srdca a tento pocit mi zostal dodnes. Ona vtedy naozaj vstúpila do našich sŕdc. Cítim to tak,
ako teraz vnímam krásne modré nebo
nad Innsbruckom. Vidieť modré nebo je
ako vidieť Matku Božiu. Modré nebo, ktoré dáva nádej a je symbolom krásy a večnosti.
Ako to bolo vtedy, Jelena? Čo si cítila, keď si si uvedomovala, že Mária je
s tebou?
Cítili sme sa naozaj obklopení jej veľkou
láskou, jej materskosťou. Nikdy sme nemali pocit, že sme opustení, ale vždy sme
vedeli, že nás chráni, aj vtedy, keď sme
boli napádaní zlom. Tento hlboký vnútorný vzťah s Matkou Božou sa začal, keď
som mala desať rokov.

Čo si sa vtedy ráno modlila ako
prvé?
Najprv som si prečítala niečo z Biblie.
Mala som veľmi rada poučné knihy Starého zákona. Ešte si spomínam na takú červenú Bibliu, ktorú sme mali v našom modlitbovom kútiku. Veľmi rada som mala
Knihu Sirachovcovu.
Aj ste sa spoločne modlili v rodine?
Áno, vždy sme sa modlili v rodine. Začínali sme modlitbou Anjel Pána. Toto stretnutie s Pannou Máriou mi bolo veľkým
prehĺbením pre moje vnútro. Túto spoločnú modlitbu sme prevzali od našich predkov. Oni nám dali príklad viery, ktorú my
musíme odovzdať ďalej.
Je tvoja rodina tiež tak veriaca ako
ty?
Môj otec sa modlí tak, ako sa modlia
kňazi. Ale vtedy sme sa modlili všetci spoločne: starí aj mladí. Všetci sa zapojili
a nasledovali pozvanie Matky Božej. Spoločne sme sa modlili, dakedy aj celú noc.
Ako to vyzeralo v modlitbovej skupine, ktorú viedla Matka Božia?
Spoločne sme zorganizovali veľa modlitebných vigílií. Občas sme pri nich aj zaspávali. Ale Mária bola stredobodom pre
nás všetkých. Nechcem si pripisovať žiadne veľké zásluhy, ale jej prítomnosťou sa
uzdravilo moje srdce.
Jelena, mohla by si nám ešte raz
konkrétne porozprávať, ako sa to
celé začalo?
Bolo to jeden a pol roka, odkedy sa Mária začala zjavovať v Medžugorí. Snažila
POKOJ
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„Som Matkou dobroty, lásky a milosrdenstva.“
To bolo naozaj vynikajúce vedenie!
V mojom srdci a v srdciach ostatných
mladých ľudí v našej modlitbovej skupine
nerobila Matka Božia nič iné, len do nich
vlievala lásku. Pomerne skoro mi ukázala,
čo by si odo mňa priala, ako aj od iných
dvoch dievčat, ktoré prežili rovnakú skúsenosť s ňou.

som sa splniť všetko, čo Matka Božia žiadala od nás v posolstvách. Pri tejto príprave som v srdci začula hlas anjela. Neviem,
či to bol môj anjel strážca alebo nejaký iný
anjel. Moja duchovná cesta, táto vnútorná realita, sa začala práve pod vedením
tohto anjela.
Čo chcel tento anjel od teba?
Sľúbil mi, že sa môžem stretnúť s Matkou Božou – za určitých podmienok. Poprosil ma, aby som sa každý deň o tretej
poobede modlila, aby som šla na spoveď
a aby som si očistila srdce pre stretnutie
s nebeskou Matkou.
Zobrala si to vážne?
No môžete si predstaviť, čo znamenala
vtedy spoveď pre desaťročné dieťa. Ale
iba otvorenosť pred Bohom môže priniesť
jeho zmilovanie a odpustenie. Keď si
uzavriem srdce, príde doň smrť. Kto chce
zostávať v Bohu, musí zostávať celý v láske. Aby sme žili s Bohom a s Ježišovou
Matkou, musíme si očistiť srdce a napĺňať
ho láskou. A to v nás koná práve Duch
Svätý: On zohrieva naše srdcia.
Neskôr som pochopila, prečo ma anjel
prosil, aby som sa modlila práve o tretej.
Vtedy som však ešte nevedela nič o hodine milosrdenstva. Až oveľa neskôr som sa
dozvedela o celej spiritualite milosrdenstva. Keď prišla Panna Mária, povedala:
16
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Aké prianie mala Matka Božia?
Chcela modlitbovú skupinu s mladými
tínedžermi. Istý profesor z Gregoriánskej
univerzity v Ríme si myslí, že to bolo niečo
ako iniciácia, úvod do duchovného života.
Keď sa na to pozriem spätne, pripadá mi
to ako nejaký kláštor pod holým nebom
v zmysle Druhého vatikánskeho koncilu.
Určitým spôsobom tu Duch Svätý preniká
múry kláštorov. Vychádza na ulicu a pristupuje ku všetkým veriacim, aby ich naplnil.
Jelena, chcela by si nám ešte niečo
povedať?
Predtým som spomínala, čo cítim vo svojom srdci, keď zakúšam Matku Božiu.
Som presvedčená, že ona sa chce dotýkať
srdca každého jedného z vás. A rovnako
som presvedčená, že keď si kľakneme
a budeme sa modliť, ona sa bude k nám
prihovárať. Som si istá, že každý, kto sa
modlí, pociťuje vo vnútri vanutie Ducha
Svätého.
Veľká vďaka,
drahá Jelena!
Prajeme ti a celej tvojej rodine
Božie požehnanie a lásku Panny Márie.
Maria Elfriede
Langová-Pertlová

OTÁZKY – ODPOVEDE
Od začiatku zjavení Matky Božej v Medžugorí sa stále opakujú informácie
o zákaze pútí do Medžugoria zo strany niektorých predstaviteľov Katolíckej
cirkvi. Je veľa otázok v súvislosti s Medžugorím, ktoré určite zaujímajú našich
čitateľov. Preto ponúkame možnosť napísať nám otázky na našu mailovú adresu medjugorje@medjugorie.sk alebo na korešpondenčnú adresu: Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 812 64 Bratislava. Pokúsime sa
vám na ne v našom časopise odpovedať.

Ako je to s púťami
do Medžugoria?
Nedávno uverejnila agentúra Catholic
News Agency správu, že nuncius arcibiskup Carlo Maria Vigano v liste Biskupskej
konferencii USA pripomenul, že podľa
úsudku Kongregácie pre náuku viery
u zjavení v hercegovinskej farnosti nejde
o potvrdené nadprirodzené zjavenia.
A ako sa ďalej píše, oficiálne púte do Medžugoria nie sú povolené. Vychádza sa
pritom zo stanoviska Biskupskej konferencie Juhoslávie z roku 1991 zo Zadaru.
Na prvý pohľad je to veľmi jasná argumentácia. Žiaľ, iba na prvý pohľad. Konferencia biskupov bývalej Juhoslávie sa
v Zadare väčšinou hlasov uzniesla, že „na
základe doterajšieho skúmania nemožno
potvrdiť, že ide o nadprirodzené zjavenia
a videnia.“ Avšak nikde sa vo vyhlásení
nepíše, že „zjavenia nie sú nadprirodzenej
povahy“, ale zdôraznil sa stav „doterajšieho skúmania“. Právnické formulácie sú
veľmi rafinované a pre väčšinu ľudí málo
zrozumiteľné. Preto sa to pokúsime pretlmočiť do zrozumiteľnejšej reči. Niektorí
biskupi sú od začiatku zjavení na základe
osobných skúseností a pozorovaním účinkov Medžugoria presvedčení, že obsah
zjavení podporuje a prehlbuje vieru v Cirkvi a nie je dôvod neveriť, že nie sú inšpirované od Boha. Iní biskupi volia opatrné
stanovisko. Veď raz Vatikán rozhodne

a potom budú plne rešpektovať oficiálne
stanovisko Vatikánu. Lenže konečné stanovisko Vatikán nemôže vydať, kým udalosti v Medžugorí nie sú ukončené, ale
trvajú! A čo robiť, kým nebude zverejnené
oficiálne stanovisko? Budeme sa tváriť,
že jav Medžugorie nejestvuje, že svedectvo státisícov ľudí, čo znovu našli vieru
v Medžugorí, nás nezaujíma? Preto je
vhodnejšie sústrediť sa na obsah a skúmať ovocie Medžugoria. A to je jednoznačné: prehĺbenie viery, modlitby, sviatostného života.
Preto formálna odpoveď na usporiadanie oficiálnych pútí do Medžugoria je jasná. Nie sú možné. Avšak návštevy tohto
posvätného miesta veriacimi, ktorí sa zúčastnia spolu s odporúčaným duchovným
sprievodom neoficiálnej púte, sú veľmi vítané. A ako dokazuje svedectvo tisícov
pútnikov, ktorí zažili nový začiatok na tomto mieste, sú aj veľmi prospešné pre duchovný život. Na záver ešte citujeme zo
spomínaného zadarského dokumentu:
„Mnohopočetné skupiny pútnikov z rozličných oblastí, ktoré prichádzajú do Medžugoria, si však z náboženských aj iných
dôvodov zatiaľ vyžadujú pozornosť a starostlivosť.“ Našťastie, duchovnú starostlivosť a pozornosť dostávajú v hojnej miere
od duchovných správcov Medžugoria i od
kňazov, ktorí sprevádzajú svojich veriacich.
mk
OTÁZKY – ODPOVEDE
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Svätá omša na Križevci
v Medžugorí

V nedeľu 15. septembra 2013 sa v Medžugorí slávil sviatok Povýšenia Svätého
kríža. Okrem farníkov sa zúčastnili aj mnohí pútnici. V tento deň sa vo farnosti slúžilo päť sv. omší, a to o 6.00, 7.00, 8.00,
12.00 a 19.00. Slávnostná sv. omša na
Križevci, ktorú celebroval páter Ljubo Kurtovič, sa začala o 11. hodine. Pred svätou
omšou sa modlil posvätný ruženec.
Cirkev slávi každoročne 14. septembra
sviatok Povýšenia Svätého kríža. Kristov kríž
ako centrum nášho vykúpenia a spásy si
zasluhuje našu osobitú úctu. Kríž nás sprevádza naším pozemským životom a je istou
cestou vedúcou ku zmŕtvychvstaniu. Stat
crux dum volvitur orbis je motto kartuziánskej rehole. Znamená to, že kríž stojí pevne
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a pokojne, zatiaľ čo svet sa krúti, mení a pomíňa. Je aj našou istotou, že v každej životnej situácii je kríž pre nás pevným bodom.
Kríž nám dodáva dôveru, útechu a silu.

Náš Pán Ježiš trpel skôr ako my, trpí naďalej
s nami a vedie nás k zmŕtvychvstaniu a do
večnej slávy.
Sviatok Povýšenia Svätého kríža sa v Medžugorí slávi každoročne vždy v nedeľu po 8.
septembri ako veľká púť na Križevac. Za veľmi ťažkých podmienok bol na vrchole kopca
postavený v roku 1933 masívny betónový
kríž. Odvtedy sa tam každoročne v tento
sviatok slávi sv. omša za účasti veľkého
množstva pútnikov z celého sveta. Odkedy
sa Medžugorie stalo celosvetovo známym
centrom modlitby, odvtedy v tento deň putuje veľký zástup ľudí zo všetkých kútov zeme
na toto milostivé miesto. Pútnici už od skorého rána vystupujú nahor, modlia sa a spievajú, mnohí s bosými nohami a často aj
s deťmi v náručí.
V tomto roku za krásneho slnečného počasia to bol nádherný zážitok. Pri výstupe strmou a kamenistou cestou za slnečnej páľavy padali kvapky potu na zem takmer zo
všetkých. Na vrchole zavládla pokojná
a slávnostná atmosféra. Predtým, krátko
pred štrnástym zastavením, si každý pripomenul pátra Slavka Barbariča, ktorý práve
tu pred trinástimi rokmi pri zostupe náhle
zomrel.
Aj táto smrť nám pripomína, aby sme boli
pripravení, pretože Pánov deň nás môže zastihnúť celkom neočakávane. Všetky tieto
myšlienky sprevádzali aj samotnú prípravu
oltára pod veľkým betónovým krížom, o ktorú sa starali sestričky spolu s ďalšími farskými pomocníkmi. Kňazi sa obliekli do pripra-

vených bohoslužobných rúch na slávenie sv.
omše. Nič nechýbalo, dokonca aj ozvučenie
spoľahlivo fungovalo, a tak tisíce ľudí na vrchu sa mohli spoločne zúčastniť slávenia.
O 10.30 h sa začal modliť bolestný ruženec
s krátkym rozjímaním. Potom nasledovala
svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol
páter Ljubo Kurtovič a spolu s ním kňazi
z rôznych krajín. Nechýbal ani nový medžugorský farár páter Marinko Šakota. V príhovore páter Ljubo pripomenul, že sviatok Povýšenia Svätého kríža sa na tomto mieste
slávi už osemdesiat rokov. Toto miesto je požehnané, a to prostredníctvom osobitej Božej prítomnosti a blízkosti Matky Božej. Panna Mária nás pozýva, aby sme prichádzali
k jej Synovi a modlili sa pod krížom, pretože
z kríža vychádzajú veľké milosti.
Všetci sledovali pátrov príhovor v úplnej tichosti. Potom sa aktívne zapájali do slávenia svätých tajomstiev a kľačali na kameňoch pri premenení. Priniesť Telo nášho
Pána Ježiša Krista všetkým prítomným v strmom teréne, často v tieni pod kríkmi, bolo
pre kňazov veľmi namáhavé. Omilostení telom nášho Pána Ježiša a posilnení jeho slovom sa pomaly všetci začali pripravovať na
zostup. Nebolo ľahké rozlúčiť sa s týmto
nádherným miestom a prekrásnym výhľadom na krajinu siahajúcim až k moru. Ale
Pán predsa kráča s nami po všetkých cestách. Nenechá nás nikdy samotných. A Matka Božia nás starostlivo sprevádza pri každom zostupe.
Dr. Ignaz Hochholzer

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
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JEŽIŠ je môj najlepší priateľ

Rozhovor s P. Ivanom Turičom viedli Dr. Ignaz Hochholzer
a Mgr. Vitomir Damjanovič 13. septembra 2013 vo Vrgoraci

Páter Ivan Turič sa narodil v roku 1940 v diecéze Split. Bol dlhoročným misionárom v Texase a vo favellas (chudobné štvrte) v Buenos Aires. Už od detstva
stál výnimočne blízko Ježišovi a Panne Márii. Ako miništrant sa dozvedel o pátrovi Piovi zo San Giovanni Rotonda a vytvoril si tak blízky vzťah k ukrižovanému
Ježišovi a k Eucharistii. P. Ivan je známy hlavne ako Padre de la rosa – páter
s ružou. V nasledujúcom rozhovore sa dozviete viac z jeho života.
Páter Ivan, kedy si prvýkrát začal
pomýšľať na kňazstvo?
Ako miništrant som vždy obdivoval kňaza pri omši pred oltárom. To na mňa tak
silno zapôsobilo, že som si vždy tajne prial
stať sa raz kňazom. Keď som mal deväť
rokov, zúčastnil som sa na púti do Sinju
– mariánskeho pútnického miesta blízko
Splitu. Počas tejto púte som napísal Panne Márii krátky list s prosbou môjho srdca: „Chcem sa stať kňazom.“
To znamenalo, že som mal čas deväť rokov. V Imotskom, v malom mestečku blízko môjho domova, som navštevoval chlapčenský seminár a neskôr v Záhrebe (v Pa22
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zine) školu, kde som aj maturoval. Potom
som chcel študovať teológiu v Nemecku.
Predtým som ale istý čas pobudol vo Viedni. Jedného dňa som sedel hladný na lavičke v botanickej záhrade. Vo Viedni som
nemal žiadnych známych a už ani žiadne
peniaze, takže som si nemohol kúpiť nič
na jedenie. A tak som vytiahol svoj ruženec a modlil som sa. Istá rehoľná sestra
išlo okolo mňa a oslovila ma. V rozhovore
zistila, že som Chorvát. Nuž, aj ona hovorila po chorvátsky, keďže pred druhou svetovou vojnou žila v jednom kláštore
v Chorvátsku. Sestru Salvatoru mi poslal
sám Pán Boh. Zaviedla ma k jednému ka-

plánovi, ktorý mi daroval 500 šilingov –
s týmito peniazmi som mohol odcestovať
do Altöttingu. Dlho som tam však nezostal, po dvoch mesiacoch som sa vrátil do
Viedne a tu som začal študovať teológiu.
Ty si bol u pátra Pia. Môžeš nám
o tomto stretnutí niečo porozprávať?
Ako miništrant som z kázní kňazov zistil,
že existuje jeden svätý kňaz – páter Pio –
a že Boh cez neho koná veľké zázraky.
„Bože môj, keby som sa mohol raz u neho
vyspovedať a zúčastniť sa na jeho svätej
omši,“ prial som si. Keď som bol vo Viedni
a mal po prvom roku prázdniny, dostal
som od dobrých priateľov určitú sumu peňazí ako dar. Vždy som vlastne sporil peniaze s úmyslom raz sa vydať do Talianska
za pátrom Piom, čo sa mi podarilo v roku
1962. Z Viedne som šiel vlakom do Foggie, kde som došiel neskoro popoludní.
Ďalej som išiel autobusom cez hory do
San Giovanni Rotonda. Cestou som sa
celý čas modlil, aby mi Pán daroval milosť
vidieť pátra Pia a zúčastniť sa jeho sv.
omše. Keď som však dorazil, najskôr som
si našiel penzión, v ktorom som mohol
prespať. Na druhý deň som stál pred kostolom, pri ktorom žil páter Pio. Kostol bol
otvorený. A tu zrazu prišiel akýsi muž
a oslovil ma. Dokonca začal hovoriť po
chorvátsky. Povedal, že je osobný lekár
pátra Pia, a opýtal sa ma, či by som sa
s pátrom chcel stretnúť osobne. Hneď
som mu povedal, že práve preto som prišiel. Čakali sme potom pred vchodom do
kláštora, zatiaľ čo sa páter Pio vo vnútri
rozprával so skupinou Američanov. Ten
lekár mi povedal, že keď bude páter hotový, príde sem a ja budem mať možnosť
s ním hovoriť. Po pätnástich minútach sa
vchod do kláštora otvoril a vyšla tá americká skupina. Zrazu si všetci návštevníci,
ktorí stáli na chodbe, pokľakli a páter Pio

ich požehnal. Nato prišiel ku mne, položil
mi ruku na plece a povedal: „Ivan.“ Oslovil
ma menom, hoci ma videl prvý raz v živote. Potom pokračoval: „Ivan, ty sa staneš
kňazom, a tvoj život bude poznačený krížom.“ Po týchto slovách som zostal celkom prekvapený. Nevedel som, či je to
skutočnosť, alebo či snívam.
Čo sa stalo ďalej?
Páter Pio ma požehnal a potom šiel za
svojimi povinnosťami. Ostal som tam sám
s jeho lekárom. Ten mi ponúkol, či by som
hneď zajtra nechcel miništrovať na sv.
omši pátrovi Piovi. To som si samozrejme
prial od začiatku. Potom ma predstavil
jednému bratovi v sakristii, ktorý sa špeciálne staral o pátra Pia. On mi poukazoval kostol, pričom mi aj ukázal, kde bude
páter Pio na ďalší deň slúžiť sv. omšu. Tiež
mi prízvukoval: „Keď páter Pio slúži sv.
omšu a po premenení je Ježiš osobne prítomný na oltári, teda už nie viac chlieb
a víno, vtedy sa páter úplne zmení. Jeho
tvár sa celkom rozjasní.“ Všetko toto som
na druhý deň zažil. Páter Pio hovoril s Ježišom na oltári. Gestikuloval, v jeho výraze,
v jeho tvári bolo vidieť, že hľadí na Ježiša.
A ja som to smel pozorovať. Pre mňa to
bolo niečo strhujúce. Tento zážitok nasmeroval celý môj život k Ježišovi. Vždy
som sa pýtal: „Bože môj, čo všetko povedal páter Pio Ježišovi? Toľko chorých, kto-
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rých mu odovzdal a dokonca kvôli mne
vykonal zázrak.“

mu vždy darujem ružu. Ježiš je môj najlepší priateľ.

Ty si dostal od pátra Pia aj nejaký
kríž?
Áno, práve tento drevený kríž je od pátra
Pia. Dal mi ho v nasledujúci deň, keď som
bol s ním. Obsahuje sväté relikvie a nosím
ho stále. Lenže páter Pio nemyslel vtedy
tento kríž, ale kríž môjho života.
Moja mamička bola jednoduchá žena,
ale vychovala nás dobre. Vždy nám hovorila, že nesmieme druhým skákať pri rozhovore do reči. A páter Pio bol v rozhovore
s Ježišom. Onen brat mi však v sakristii
povedal, že keď sa bude páter Pio pri omši
rozprávať s Ježišom dlhšie ako pol hodinu, mám k nemu vyjsť a dotknúť sa ho,
aby som mu dal takto znamenie, že má
pokračovať vo sv. omši, lebo kostol bol
vždy plný. Počas tých desiatich dní, ktoré
som tam strávil ako miništrant u pátra
Pia, som tak učinil iba raz. Teda ten jeden
raz som neurobil to, čo ma učila moja
mama. No páter Pio spravil vo mne zázrak, keď mi otvoril oči. Ja som totiž mohol
zažiť Ježiša na oltári vo svätej hostii. Preto

Kňazskú vysviacku si mal v Houstone v roku 1968 a tam si aj zostal?
Nemohol som sa vrátiť do Chorvátska.
Vtedy mi komunisti dali pas s úmyslom,
aby ma na spiatočnej ceste mohli zavrieť.
Preto som zostal dlhší čas v Houstone
v štáte Texas. Pôsobil som tam v rôznych
farnostiach, dokonca som bol aj duchovným správcom námorníkov. V Houstone
bol aj najväčší dom pre námorníkov, veď
je to druhý najväčší prístav v USA.
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Dvadsaťsedem rokov si bol misionárom. Kedy si odišiel na prvú misijnú
cestu?
V tom čase môj biskup zistil, že v Houstone pripadá na jedného kňaza zhruba
450 veriacich. V Argentíne ale viac ako
35 000. Nuž a keďže mal misionársku
dušu, dovolil mi v roku 1978 odísť do Argentíny.
Ty si mal aj nejaké zjavenie. Môžeš
nám opísať toto zjavenie?
Už v Texase som pocítil zásah Ducha Svätého do mojej duše.
Prirovnal by som to
k spevu chóru anjelov. V diecéze Rosario,
v chudobných štvrtiach (favellas), som
sa jednej noci zobudil
a na stene som videl
postavu Panny Márie
v životnej veľkosti.
V kostole som nebol
sám, preto som uvažoval, či ma nezobudili reakcie ostatných
ľudí, ktorí tiež zbadali

Matku Božiu. Potom mi však pravou rukou
naznačila, aby som k nej išiel bližšie.
Hneď som šiel k nej, kľakol si, Mária ma
požehnala znakom kríža a týmito slovami:
„Buď požehnaný ty i tvoja budúcnosť
a toto sväté požehnanie nech ťa chráni
pred každou chorobou, nešťastím a akýmkoľvek pokušením Zlého. Odovzdávaj toto
požehnanie ďalej.“
A bola to Panna Mária z Medžugoria –
hneď som ju spoznal.
Pri kňazskej vysviacke mi svätiaci biskup
posvätil ruky so slovami: „Nech sú požehnané tvoje ruky a všetko, čo žehnáš, nech
je tiež požehnané.“ Pred týmto zjavením
Panny Márie som vždy chcel žehnať deti,
chudobných a chorých, ale pripadalo mi
to také ťažké, ako keby som mal zviazané
ruky. Po tomto požehnaní od Matky Božej
som mal ruky slobodné.
Toto si zažil ešte pred zjavením
v Medžugorí?
Nie, toto sa stalo v roku 1986, päť rokov

po zjavení v Medžugorí. Naozaj som videl
Pannu Máriu. Po zjavení som šiel na druhý deň do mesta, kde chodili tisíce ľudí
ulicami, vôbec sa nedá prejsť týmito juhoamerickými mestami a ulicami. Dovtedy
som nikdy nezažil, že by si predo mnou
niekto kľakol na ulici a žiadal požehnanie.
Ale po tomto prvom dni zjavení viacero
ľudí padlo predo mnou na kolená, aby dostali požehnanie. A ja som už vôbec nemal strach. Za toto som Matke Božej naozaj vďačný.
Kedy si prišiel prvýkrát do Medžugoria?
O tri roky neskôr som mal príšerné bolesti chrbtice. Ráno som vôbec nemohol
vstať. Pre tieto bolesti som si na ulici vo
favelle vytkol nohu a padol som. Tak som
sa vrátil k rodičom do Chorvátska. Pozdravil som moju rodinu a hneď som odišiel za
Matkou Božou do Medžugoria. Medžugorie je od môjho rodiska vzdialené asi len
50 km.
Keď som dorazil do Medžugoria, divil
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som sa, že je tam toľko ľudí, predovšetkým chorých. Práve v tomto čase tam svätú omšu celebroval charizmatik páter Tardiff, ktorého som poznal už z Argentíny. Po
svätom prijímaní sa páter Tardiff obrátil
k Medžugorskej Panne Márii a prosil ju
o uzdravenie všetkých tam prítomných
chorých z celého sveta. Stovky kňazov
tam bolo. A ja som videl, ako chorí mohli
zrazu chodiť, slepí uvideli. Všetci títo zažili
zázrak na príhovor Matky Božej, a bolo to
veľa zázrakov! Na seba som zabudol, na
moju bolesť, lebo atmosféra v kostole
bola naozaj nebeská. Až neskôr som zbadal, že už nemám vôbec žiadne bolesti.
A odvtedy už nemám žiadne bolesti chrbtice – za to tiež ďakujem Medžugorskej
Matke Božej.

a víno na jeho krv, vtedy venujem túto
ružu Ježišovi a jeho prítomnosti. Po sv.
omši ju potom darujem alebo pošlem niekomu, kto je doma chorý. Alebo tým, čo sa
starajú o chorých, alebo niekomu, kto má
narodeniny. Táto ruža je priame požehnanie od Ježiša Krista na oltári.

Čo si ešte zažil vďaka Medžugoriu?
Predovšetkým som zažil, akú veľkú lásku k Medžugorskej Panne Márii majú ľudia v Argentíne. Je tam množstvo biednych ľudí, ktorí nemajú veľa a chceli by
vidieť Medžugorskú Pannu Máriu. Viedol
som jednu milú skupinu, ktorá veľmi uctievala Pannu Máriu. Táto skupina vždy
chcela, aby mohla raz do týždňa prísť na
moju sv. omšu do favelly, kde vládla najväčšia detská chudoba. Keď mali prísť,
očakávali ich stovky detí a ostatných veriacich, lebo vedeli, že prídu so sochou
Medžugorskej Panny Márie. Bola to vždy
veľká radosť a pre mňa aj veľký zázrak.

Tento rok v máji si navštívil aj nemocnicu milosrdných bratov vo Viedni. Zažil si tam niečo výnimočné?
Zo všetkých jazykov je nemecké pomenovanie pre kňaza Seelsorger (doslova
ten, čo sa stará o duše, pozn. prekl.) najkrajšie. Seelsorger je ten, čo sa stará
o duše. Všade, kam prídem, snažím sa
prísť do kontaktu s ľuďmi. A keď som došiel do jednej izby u milosrdných bratov,
uvidel som ležať v posteli muža, ktorý veľmi trpel na rakovinu. Najprv som ho pozdravil a predstavil sa. On mi veľmi priateľsky odpovedal: „Pán páter, ja neverím
v Boha, ale beriem vás ako priateľa.“ Nato
som mu povedal, že hľadám práve takých,
ako je on. V noci som mu veľakrát pomáhal chodiť alebo zavolať sestru a podobne. Po niekoľkých dňoch mi často hovoril,
že som jeho anjel. A pretože som chodil
každý deň do kostola, raz som mu povedal: „Priateľu, vezmem ťa k nášmu priateľovi.“ Nato sa opýtal: „Ku ktorému?“ Ja
som mu ukázal tento kríž od pátra Pia,
ktorý stále nosím, a zopakoval som:

Ty máš tiež veľmi zaujímavú prezývku.
Áno, som známy ako Padre de la rosa
(páter s ružou). Od mojej prvej sv. omše
nosím vždy pri slávení Eucharistie ružu.
Táto ruža tu nie je na ozdobu, ale je symbolom kňazstva Ježiša Krista vo mne.
A keď je po premenení Ježiš prítomný na
oltári, keď sa chlieb premenil na jeho telo
26

SVEDECTVO

Poznal si súčasného pápeža?
Áno, Bergoglia som poznal. Často sme
spolu koncelebrovali, predovšetkým počas ťažkých situácií vojenskej diktatúry.
Ako kňazi a veriaci sme vždy očakávali,
aké stanovisko zaujme k rôznym politickým a ekonomickým udalostiam; také
bolo potom aj naše stanovisko. Vždy bol
pre nás vzorom a nikdy sa neponáhľal, ale
ani nikdy neprišiel príliš neskoro.

„K nášmu priateľovi Ježišovi ťa vezmem.“
„Ako?“ opýtal sa a ja som mu povedal:
„Áno, v mojom srdci a v mojej modlitbe,“
a on sa vždy trochu pousmial. Nebolo mu
ľahké usmievať sa, lebo strašne trpel. Neskôr bol preložený na iné oddelenie. Hovoril som si, že ho ešte raz musím navštíviť,
kým odcestujem domov.
A potom mi prostredníctvom svojej manželky zavolal a povedal: „Páter Ivan, neopustíte tento dom, kým mi nedáte rozhrešenie.“ Tak som šiel za ním, dal som
mu príležitosť porozprávať mi, čo ho ťaží,
a potom som mu dal rozhrešenie. O niekoľko dní mi zavolala jeho manželka a oznámila, že ho drahý Pán povolal k sebe.
Máš dobrého priateľa v Ježišovi,
jeho matka je tvojou ochrankyňou.
Matka Božia je už 32 rokov prítomná

v Medžugorí. Čo by si nám ešte chcel
povedať na záver nášho rozhovoru?
Nie je žiaden div, že Matka Božia prichádza k svojim deťom. A kedy príde mama?
Prichádza, keď je niekto chorý, keď má
ťažkosti. Nie je to tak aj u nás, že keď
máme v živote problémy, prichádzajú priatelia a návštevy?
Preto sa naozaj niet čo čudovať, že práve v tomto čase je nebo vďačné. Nebo
a Ježiš sú ľuďom vďační. Ešte by som
chcel spomenúť, čo nám deťom vždy hovorila moja mama: „Drahé deti, nezabudnite sa poďakovať iným a nebu za dobré
skutky.“
A tak prišla aj Panna Mária z vďačnosti,
aby odmenila za všetko tento veriaci katolícky ľud z Chorvátska aj Bosny a Hercegoviny a aby ho posilnila, aby sme aj my zostali naďalej na tejto ceste.
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Mládež ovládla
Medžugorie

Od 1. do 6. augusta 2013 sa v Medžugorí uskutočnilo 24. medzinárodné modlitbové stretnutie mládeže. Zúčastnilo sa
ho vyše 40000 účastníkov zo 60 krajín.
Téma tohtoročného festivalu bola: Viera
činná skrze lásku (Gal 5, 6). Stretnutie
sprevádzali modlitby a spevy ako aj prednášky a svedectvá. Na festivale účinkoval medzinárodný orchester a spevácky zbor, texty sa simultánne prekladali
do 17 jazykov. Hoci slnko v Hercegovine
pálilo, mládež tancovala, spievala
a tlieskala v rytme piesní pri vonkajšom
oltári.
Medžugorský farár páter Marinko Šakota povzbudzoval mladých, aby išli po
ceste, ktorú ukazuje Matka Božia. Kládol
im na srdce, aby sa zapísali do školy
Panny Márie. V modlitbe ruženca sa ich
28

FESTIVAL MLÁDEŽE

srdcia otvoria Ježišovi ako kvety na slnku. Pri poklone Ježišovi v Najsvätejšej
sviatosti sa ohrejú pri slnku života.
A v spovednici sa môžu oslobodiť od otroctva hriechu.
Vrcholom mládežníckeho festivalu bolo
spoločné slávenie Eucharistie, pri ktorom koncelebrovalo viac ako 500 kňazov. P. Miljenko Šteko povzbudil mladých,
aby svoje ruksaky starostí, ktoré si priniesli do Medžugoria, zložili k Ježišovi
a Márii. Poďakoval sa mladým, ktorí si
z pestrej ponuky, ktorú ponúka moderný
svet, vybrali práve miesto modlitby – Medžugorie.
Aj kardinál Schönborn poslal mládeži
zo vzdialeného Čile, kde bol po stretnutí
mládeže v Riu, srdečný pozdrav: „Pápež
František posmelil tam tri milióny mla-

P. Ignaz Domej

dých ľudí, aby išli ku všetkým ľuďom
a pozvali ich stať sa Ježišovými učeníkmi! Nuž a teraz ste vo veľkom počte
v Medžugorí, aby ste počuli pozvanie
Matky nášho Pána: ,Urobte všetko, čo
vám povie!‘ Všade vo svete je mládež
v pohybe, necháva sa pozývať od Ježiša,
miluje jeho Matku a je pripravená stať sa
svedkom radostného posolstva. Ďakujem vám za to! Plnosť požehnania a radosť v srdciach!“
Liam Lawton, kňaz z Írska, rozprával,
ako sa zmenil po spovedi u pátra Slavka
Barbariča a ako potom pomáhal pri organizovaní prvého medzinárodného
stretnutia mládeže, ktoré inicioval páter
Slavko v roku 1990. So svojou hlbokou
skúsenosťou sa chcel podeliť so všetkými ľuďmi: Boh jestvuje, len v ňom je po-

koj a nástrojom tohto pokoja je Matka
Božia.
Mladí ľudia boli veľmi pohnutí svedectvom jednej rodiny zo spoločenstva Cenacolo. Rodičia Paola a Maurizio majú
osem vlastných detí a predsa sa rozhodli adoptovať si ešte ďalších šesť. Zdôraznili, že vôbec nemajú strach z budúcnosti, pretože si zvolili život s Bohom. Aby
bolo manželstvo šťastné, je nutné byť
verný Bohu a k sebe navzájom. Potom je
možná aj vernosť v manželstve.
Traja novokňazi, ktorí v júli slávili v Medžugorí svoje primície, a jedna rehoľná
sestra rozprávali o svojom duchovnom
povolaní. Členovia nového spoločenstva
Inštitút milosrdenstva z Brazílie, ktoré
vzniklo z podnetu Medžugoria, vydávali
svedectvo o svojom spoločenstve.
Páter Svetozar Kraljevič hovoril v kázni
o sile lásky. Keď sa mladí ľudia otvoria
láske, ktorú nosia v sebe, táto láska vykoná zázraky. Objavia v nej krásu života,
krásu viery a krásu svojho osobného povolania. Láska ukazuje cestu do budúcnosti. V láske nachádzajú ľudia priateľov,
ktorých im posiela Ježiš, a ktorí ich milujú Božou láskou. Keď sa ľudia vydajú na
cestu s Bohom, bude Boh v ich živote budúcnosťou.
Biskup Mons. Domenico Sigallini z Ríma
už častejšie účinkoval na stretnutiach
mládeže. Predniesol katechézu o viere.
Rozprával o apoštolovi Tomášovi, stotníkovi z Kafarnauma (Lk 7, 1 – 10) a o viere
pápeža Františka. Vierou v Ježiša Krista
sme spasení a viera sa prejavuje v láske.
Záverečnú sv. omšu slúžil na Križevci
pri východe slnka koordinátor stretnutia
páter Danko Perutina. Modlitba a spevy
dodávali mladým ľuďom silu, aby znovu
išli domov do všedných dní, pretože ich
ruksaky sa naplnili radosťou, vierou
a nádejou.
FESTIVAL MLÁDEŽE
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Sabrina
Čovičová-Radojičičová

„Maranatha – obrátenie“
Medzinárodné ekumenické
hnutie za uzdravenie
ľudstva

Čo sa udialo vo Svätej zemi?
Nemôžem stále tomu uveriť, že sa zrealizoval projekt, ktorý som viac ako 20 rokov
nosila v srdci a ktorý sa dočkal takého mimoriadneho úspechu! Včera som si bola
vyzdvihnúť fotky, ktoré spracoval mladý
fotograf Jozo Ivankovič a spýtala som sa
ho, ako sa cíti. Odpovedal mi: „Cítim sa
fantasticky!“ Myslím, že tento stav opísal
veľmi dobre. My všetci sa cítime mimoriadne. Nikto z nás nemôže pochopiť vo
svojom vnútri, čo sme práve zažili.
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Chápem, že niektorí z nás nosili v srdci
túžbu vybudovať most medzi Medžugorím
a Svätou zemou, ale len nebesá poznali
ten správny okamih, kedy a akým spôsobom sa to uskutoční. Zdá sa, akoby prišiel
ten správny okamih... Nám všetkým je
známy dejinný rozmer toho, čo sa práve
odohralo v Palestíne a Izraeli.
Naplnenie spoločného sna Mons.
Léonarda a Sabriny Čovičovej-Radojičičovej

Na modlitbovom stretnutí v spoločnej
modlitbe za uzdravenie ľudstva sa zúčastnili: Mons. André Joseph Léonard, biskup
melchickej cirkvi Elias Shakour, biskup
maronickej cirkvi Musa Haag, biskup rímskokatolíckej cirkvi v Nazarete Boulos
Markuzzo, biskup rumunskej ortodoxnej
cirkvi vo Svätej zemi Leronim, jeruzalemský svätiaci biskup Mons. William Shomali, latinský patriarcha Jeruzalema Mons.
Fouad Twal, niekoľko desiatok kňazov, vizionárka Vicka, 550 pútnikov z celého
sveta, tisícky kresťanov zo Svätej zeme, zo
všetkých kresťanských konfesií, dokonca
nekresťania, moslimovia a židia! Od toľkej
krásy som bola dojatá k slzám!
Hnutie „Maranatha – obrátenie“ je myšlienkou Mons. Andrého Josepha Léonarda, arcibiskupa z Malines-Bruselu a prímasa Belgicka. Túžbu založiť hnutie za
uzdravenie ľudstva nosil tento hlboko veriaci človek vo svojom srdci dlhé roky, ale
musel byť trpezlivý.

Stretli sme sa v apríli 2007 úplnou „náhodou“, ako to už príde samo od Pána.
Zároveň sme sa stali priateľmi a pochopila som, že by som išla až na koniec sveta,
aby som pomohla tomuto vynikajúcemu
človeku pri uskutočnení jeho misie. Ukázalo sa, že sa vzájomne dopĺňame tým, že
každý z nás sa na projekte podieľa svojimi
úlohami.
Cesta s Matkou Božou z Medžugoria
Nemohla som niečo podniknúť bez toho,
aby som do projektu nezahrnula Medžugorie a posolstvá Panny Márie. Preto som
vyhľadala vizionárku Vicku a opýtala som
sa, či by nebolo možné, aby sa k nám pripojila. Vicka ihneď s nadšením súhlasila,
čo mi až vyrazilo dych. Prípravy projektu
sa začali na jar 2007, ale museli sme počkať až do leta 2013, aby sme zrealizovali
prvú púť Maranatha od 19. do 27. augusta 2013. Svätú zem sme si logicky zvolili
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z jednoduchého dôvodu, pretože všetko
sa začalo vo Svätej zemi už pred 2 000
rokmi.
Mons. Léonard sa stal duchovným vodcom projektu. Nedá sa mi ani opísať, akú
poctu cítim, že mi bolo umožnené stať sa
svetovou organizátorkou tejto udalosti –
teda zodpovednou za realizáciu tohto projektu. Vložili sme do toho všetku našu silu
a lásku, nešetrili sme pritom ani časom
ani energiou. Ale bez nadšenej odozvy
všetkých ľudí, ktorí sa k nám z celého sveta pripojili, by to nebolo možné.
Vickine zjavenia pred veľkým davom
ľudí z celého sveta
Bol to predovšetkým veľkolepý projekt.
Zhromaždil mužov a ženy, ktorí sú takí rozdielni, ale nosia vo svojich srdciach rovnakú túžbu po pokoji, viere, láske a nádeji.
Modlitbové stretnutia sa konali v celej
Svätej zemi a pritiahli podľa niekoľkých
odhadov 25% miestneho kresťanského
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obyvateľstva! Mali sme dojem, že môžeme aj fyzicky pociťovať radosť a vieru, ktoré vyžarovali z týchto stretnutí, a aj nádej...
V tejto časti sveta, kde je, žiaľ, násilie na
každodennom poriadku, sú modlitba
a nádej dennou nevyhnutnou potrebou.
Vicke sa zjavovala Panna Mária denne,
každý večer na inom mieste (v Bazilike
Zvestovania v Nazarete, na obrovskej ploche zriadenej vedľa miesta Mi´llya, v kostole v Jaffe, v Getsemani a v Jeruzaleme,
vo veľkej sále v Betleheme...) a zakaždým
boli zjavenia verejné. Vicka bola neopísateľným slnečným lúčom pre nás všetkých.
Dojala nás svojou radosťou, citlivosťou,
pozornosťou ku každému, napriek jej podlomenému zdraviu a jej krehkosti. Cez ňu,
cez jej prítomnosť a úsmev zostúpili nebesá priamo k nám, aby naplnili naše srdcia
novou nádejou. A to napriek správam o situácii vo svete a zvlášť na Blízkom východe, ktoré sme dostali prostredníctvom
médií.

Starostka Betlehemu: Tentokrát otvoríme dvere Matke Božej
Každý okamih bol jedinečný, každé stretnutie v tomto týždni bolo skutočnou radosťou, avšak mimoriadne som bola dojatá pri poslednom modlitbovom stretnutí
v Betleheme 25. augusta 2013.
Posvätné miesta nemôžu prijať tisíce
účastníkov, tak sme sa zhromaždili vo veľkej hale v škole Terra Sancta, ktorú spravujú františkáni Kustódie Svätej zeme.
Bolo tam 5000 sedačiek, ale myslím si,
že na boku a na dvore bolo ďalších aspoň
2000... Bolo mimoriadne dusno, ale zdalo sa, že to nikomu neprekáža.
Nakoľko organizátori mysleli, že stretnutia sa zúčastní menej ako 3000 ľudí, pripravili 3500 ružencov. Každý účastník držal v ruke ruženec. Náhle vyšla na javisko
jedna pani, ktorú som nepoznala. Mala
som slúchadlá na ušiach kvôli prekladu
a pochopila som, že táto pani je starostkou Betlehema. Podľa zákona je volený
starosta Betlehema vždy z radov kresťanov.
Pani Véra Ghattas Babounová sa priblížila k mikrofónu a povedala asi toto: „Prvý
raz obyvatelia Betlehemu neprijali Pannu
Máriu. Zavreli pred ňou
dvere. Nám sa ponúka
nová príležitosť, ktorú nesmieme premeškať. Tentokrát ju prijmeme celým
naším srdcom, tentokrát
ju prijmeme do nášho
domu!“
Potom zdvihla pravú
ruku, v ktorej držala ruženec, a začala sa modliť
mocným hlasom. „Zdravas‘, Mária...“ 7000 účastníkov sa postavilo, zdvihlo
ružence a pokračovalo
nahlas – „milosti plná,

Pán s tebou...“ Myslela som, že mi srdce
praskne od vzrušenia!
Na konci sv. omše latinský patriarcha Jeruzalema Mons. Fouad Twal zasvätil Betlehem a Palestínu Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu. Bola som asi dva metre od
neho a mohla som vidieť zblízka jeho tvár.
Tvár Mons. Fouada Twala bola zaliata slzami!
Mal problémy s čítaním textu zasvätenia, natoľko ho premohli emócie! Pozorovala som ho, aj Mons. Léonard, ktorý stál
vedľa neho, a povedal mi, že môžeme byť
šťastní, že máme takých mimoriadnych
a zároveň statočných biskupov!
Pán Ježiš a Panna Mária sú odjakživa
prítomní vo Svätej zemi, to je logické, je to
ich rodná zem. Niektorí na to hádam zabudli. Jedného dňa budem môcť rozprávať svojim vnukom, že som bola na mieste diania, v týždni, keď obyvatelia Svätej
zeme prijali Pannu Máriu nanovo do svojich domovov!
Všetky informácie a udalosti, ktoré
súvisia s touto témou, môžete nájsť
na webovej stránke www.maranathaconversion.com
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Z 25. V MESIACI
25. augusta 2013 – „Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, aby
som bola s vami a viedla vás k obráteniu. Každý deň zasievam a pozývam
vás na obrátenie, aby ste sa stali modlitbou, pokojom, láskou, pšeničným
zrnom, ktoré keď odumrie, prinesie stonásobnú úrodu. Drahé deti, nechcem, aby ste sa kajali za všetko, čo ste mohli a nechceli. Preto, milé deti,
znovu s nadšením povedzte: ,Chcem byť znamením pre druhých.‘ Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. septembra 2013 – „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe.
Každý deň sa venujte modlitbe. Modlitba koná zázraky vo vás a cez vás.
Preto, milé deti, nech sa vám modlitba stane radosťou. Potom bude váš
vzťah k životu hlbší a otvorenejší a pochopíte, že život je dar pre každého
z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. októbra 2013 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili
modlitbe. Modlitba koná zázraky vo vás a cez vás. Preto, milé deti, v jednoduchosti srdca vyprosujte od Najvyššieho, aby vám dal silu byť Božími deťmi,
a nie, aby s vami satan lomcoval ako vietor konármi. Rozhodnite sa, milé
deti, znovu pre Boha a hľadajte len jeho vôľu, a potom v ňom nájdete radosť
a pokoj. 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.medjugorje.sk alebo
www.marianskecentrum.sk
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Moje kňazské povolanie
je ovocím Medžugoria
Wayne Welschidt, kňaz z Juhoafrickej republiky, bol v Medžugorí po tretí raz. Vraví, že
jeho kňazské povolanie sa zrodilo prostredníctvom Medžugoria. Je zaujímavé, že pôsobí
ako rektor mariánskej svätyne v Ngome v Afrike a vidí súvislosť medzi tamojšími posolstvami Matky Božej (tam sa predstavila ako
Svätostánok Najvyššieho) a posolstvami
z Medžugoria.
Jeho život premenila kniha o Medžugorí
a odvtedy pokladá svoju návštevu Medžugoria za návrat domov. „Vnímam to tak, že toto
je mimoriadne požehnané miesto, miesto naplnené milosťou. Priateľ mi daroval knihu
o Medžugorí a ihneď po jej prečítaní som pocítil povolanie ku kňazstvu. V tom okamihu som tomu nerozumel, ale vo svojom
srdci som odpovedal na pozvanie Matky Božej ÁNO. Až neskôr som pochopil,
čo to pre mňa znamená. Teraz som prišiel do Medžugoria, aby som sa poďakoval Matke Božej, že som sa stal kňazom. Aby som sa poďakoval za všetkých
kňazov a za všetky skúsenosti, ktoré som prežil. Vždy, keď sem prichádzam,
rozličným spôsobom ma to obohacuje a vraciam sa s novými podnetmi pre
moje kňazstvo, pre moju vieru a pre osobný rast.“
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
0,80 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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