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Milé deti,
odovzdajte
svoje
životy do
Ježišových
rúk, aby
vás on
viedol
a chránil
od každého
zla.
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Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 8. augusta 2008 v Medžugorí

MEDJUGORJE –

POKOJ

Zastav sa, porozmýšľaj!
„Naháňate sa, pracujete, hromadíte, ale bez požehnania. Nemodlíte sa! Dnes vás
pozývam, aby ste sa zastavili pred jasličkami a rozjímali o Ježišovi.“
Tieto vážne slová nám povedala Matka Božia prostredníctvom vizionárky Marije
Pavlovičovej-Lunettiovej. Priznajme si, ako veľmi nás zaneprázdňujú každodenné
starosti a povinnosti! Ako málo času si nachádzame na modlitbu a tiché rozjímanie.
V práci sa od nás vyžaduje stopercentný výkon. Prídeme domov unavení, čakajú nás
domáce povinnosti a zrazu je tu večer a čas na modlitbu a vnútorné stíšenie je až na
konci našich snažení. Príliš sa nechávame zapriahnuť do neustáleho zhonu, ktorý
ešte podporujú politici a médiá. Zvonka sa nám neustále nahovára: ešte toto musíš,
aj tamto musíš, musíš predsa myslieť na svoju rodinu, musíš sa zabezpečiť na svoju
starobu, musíš svojim deťom pripraviť lepšie podmienky pre život, musíš, musíš, musíš... Matka Božia na Vianoce, keď sa konečne stretáva rodina, ponúka iné priority.
Nemusíš, ale často ochotne strčíš hlavu do chomúta každodenných starostí a zabúdaš, že práca bez požehnania je márna. Vo svojom okolí máme neustály hluk. V domácnosti musí hrať aspoň rádio, ak nie je pustený televízor. Reklama z každej strany
ponúka vábivé pozlátko – však sa snaž ešte viac nahonobiť, naháňaj sa, však si potom užiješ parádny dôchodok. „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život
a čo si si nahonobil, čie bude?“ (Lk 12, 20). Matka Božia nehovorí nič nové. Evanjelista Lukáš to napísal už veľmi dávno.
Sme v Pôstnom období. Modlitba a pôst. To sú dva piliere, ktoré nám Matka Božia
stále pripomína, aby sme ich lepšie využívali na ceste životom. Skúsme prípravu na
veľkonočné sviatky väčšmi využiť na vnútorné stíšenie, zastavme sa pod krížom
a chvíľu rozjímajme. Všetko sa nedá kúpiť za peniaze. Preto prežívajme prítomnosť
tak, aby sme sa nemuseli hanbiť v budúcnosti.
Matka Božia hovorí prostredníctvom vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej
veľmi jednoducho. Hovorí ako milujúca Matka k svojim deťom, aby našli správnu
cestu. Ponúka nám najlepší liek pre naše duše, nejatrí staré rany. Každý si môže nájsť
niekoľko minút, aby sa utiahol do súkromia a v modlitbe mohol zakúsiť Božiu lásku.
Z tejto modlitby pramení vnútorná sila do každodenných povinností. Povinnosti
nám neubudnú, avšak môžeme ich v modlitbe požehnať a plniť ich s Božou pomocou. Len v modlitbe a tichom rozjímaní môžeme dostať nevyhnutnú pomoc. „Preto,
milé deti, odovzdajte svoje životy do Ježišových rúk, aby vás on viedol a chránil od
každého zla.“ Takto končí svoje vianočné posolstvo Matka Božia. Poslúchnime ju.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Zmeniť
svoj život
a obrátiť sa
4

Dr. Tomislav Pervan OFM

Porozmýšľajme chvíľu a pozrime sa na
stredovek, do doby pred objavením kníhtlače, keď sa vo veľkých kláštoroch
a opátstvach všetko písalo a opisovalo
ručne. Boli tam osobitné oddelenia, takzvané skriptóriá (pisárne), kde mnísi odpisovali staré rukopisy a tak zachovali
antické dedičstvo pred zabudnutím. Tam
aj skrášľovali dielo svojich
rúk a svojho ducha. Dnes
máme v týchto ilumináciách
a v zdôraznených začiatočných písmenách textov veľké, nezmerné historické bohatstvo. Tieto začiatočné
písmená, iniciály, sú vždy
veľmi obsažné a plné symboliky.
Dôležitosť začiatku neplatí iba pre začiatok textu
alebo kapitoly. Každý začiatok má pre ľudský život svoj
podstatný význam. Kto nehľadí na začiatok, ten má
zastretý zrak aj na konci.
Začiatky, ktoré hľadajú korene a smerujú vpred – to
možno skúmať, len keď vieme, odkadiaľ sa vychádza
a čo je cieľom cesty. Tak je to aj s každým
novým rokom. Každý nový rok skrýva
v sebe dačo tajomného, ale už v iniciálach je zahrnutý úplný zmysel. Keď na
začiatku roka vyryjeme alebo zapíšeme
výrazné začiatočné písmená, ako napríklad Kristov monogram IHS, tak vieme, v akom znamení prebieha náš život. Uvedomujeme si, koho nasledujeme

a na koho sa máme obracať. Pripomína
nám to aj nápis C+M+B (Christus mansionem benedicat = nech Kristus požehnáva tento dom) na našich dverách.
Prvé slovo z Ježišových úst – podľa synoptických evanjelií – zaznelo hneď na
začiatku: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“
Možno najväčší nemecký lyrik Rainer
Maria Rilke končí svoj sonet
„Apolónovo archaické torzo“
zvolaním: „Musíš svoj život
zmeniť!“ Predchádzajúce verše opisovali stretnutie básnika s mramorovou sochou
objavenou v divadle prístavného mesta Milét. Socha
bez hlavy a rúk – a napriek
tomu alebo práve preto otriasa veľkého básnika pohľad
na tento obraz. Je okúzlený
krásou, zasiahnutý pohľadom na znetvorenú sochu.
Ani čoby bolo stadiaľ počuť
prenikajúce volanie: „Musíš
svoj život zmeniť!“
Zmeniť vlastný život nie je
iba volaním básnika, je to
ten šťastný okamih a volanie, pri ktorom musí každý
otvoriť svoje uši. Podstatné volanie, nepripúšťajúce nijaký odklad. Je to neopakovateľné volanie a môže a musí po ňom
nasledovať radikálna ozvena: obrátenie.
Ježišovo zvolanie na začiatku verejného
účinkovania vyjadruje tú istú myšlienku
inými slovami: „Kajajte sa verte evanjeliu!“
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„Musíš svoj život zmeniť!“ – to je ustavičný refrén každého života. Silné slovo,
ale často ho odveje vietor do nenávratna.
Istý spisovateľ si poznamenal do denníka: „Každé tri alebo
štyri mesiace
odhalím
vo
svojom denníku poznámku:
Dnes začnem
nový život.“ Svoje poznámky zverejnil pod nadpisom „Mydlové bubliny“. Myslím, že
všetci vedia o svojich mydlových bublinách, o všetkých dob-

rých predsavzatiach a rozhodnutiach
zmeniť život, a v skutočnosti sa nemení
nič. Rozhodnosť k zmene ľahko zaniká
vo všednosti dní, každodenná záťaž
nedovoľuje ľuďom
vymotať
sa z návykov a banalít.
Zostávajú
v nás iba krátke
rozpomienky
na šťastné chvíle rozhodnutí.
A pravidelne sa
osvedčuje príslovie, že „cesta
do pekla je vydláždená dobrými
predsavzatiami“. Koľko predsavzatí si robíme na nový rok?
A prežijú len rozpomienky...
Často nám chýba sila obrátiť
sa podľa predložených ideálov, ale premieňa nás
naše okolie
– podľa svojich meradiel.
Ak človek nežije tak, ako
mu to predkladá zdravý ľudský rozum a viera, začne konať
tak, ako žije.
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A keď žije v omyle, v hriechu, nepravde,
bude jeho skazený život pôsobiť aj na jeho každodenné názory a napokon bude
považovať za normálne to, čo je v skutočnosti zvrátené.
Všetko podlieha zmene. Nič nemôže
trvalo „zostať pri starom“ – to by z nás
urobilo predčasných starcov. Človek sa
musí ustavične obnovovať a skúmať
svoje vlastné stanoviská. Kto nerastie,
nutne upadá. Život nepripúšťa ani vlažnosť, ani zastavenie. Nijaké manželstvo
nežije zo spomienok, ale z ustavičného
rastu a dozrievania pri vzájomnom chápaní sa. Vari môže prežiť spoločenstvo,
ktoré považuje slová svojho zakladateľa
za hotové, a nie za semeno a výhonok,
ktorý musí v každom veriacom narastať
do zrelosti? Môže prežiť spoločnosť,
keď oddychuje na starých vavrínoch
a víťazstvách, alebo keď žije z úrokov
úspor? Ktorý športovec nenasadzuje
denne svoju silu, aby dosiahol pri pretekoch ešte lepší výsledok? Prečo zanikla
Rímska ríša? Lebo oddychovala na starých vavrínoch bývalých vojnových víťazstiev. Odovzdala sa ľahkému životu,
a preto sa stala ľahkou korisťou prenikajúcich mladých národov plných sily. Podobne sa to deje aj dnes v unavenom
presýtenom Západe.
Je nebezpečné žiť v sebauspokojení
a v krátkozrakosti. Iba ustavičná zmena
a premena umožňujú človeku dozrievať
a zachovať si vlastnú identitu. Identitu,
ktorá sa zachováva práve omladzovaním
a ustavičným pokrokom. Tak si zachová
hodnotnú starobu.

„Musíš zmeniť svoj život!“ – vyzýva antické umelecké dielo geniálneho básnika.
„Musíte zmeniť svoj život, dať životu nový smer!“ – vyzýva Ježiš svojich súčasníkov. Jeho slová sú zapísané a ozývajú
sa aj v dnešnom svete. Stoja pred nami
ako jasná smerovka. Keď staviame na
osvedčenom základe a chceli by sme
svoj život zameriavať podľa toho, čo zostáva, čo presahuje časy a priestory, musíme sa rozhodnúť žiť podľa meradla
a kritérií Ježišovej radostnej zvesti.
Nik z nás však nedokáže zmeniť svoj
život zo dňa na deň. Takí, čo sa obrátia
ako Pavol, sú zriedkaví. Veď aj on potreboval takmer plných desať rokov pokušení a premýšľania, kým vstúpil na svetovú scénu a neohrozene ohlasoval Ježiša. To isté môžeme pozorovať aj
u Františka. Aj on hľadal svoju cestu celé roky po počiatočnom prijatí milosti,
kým si mohol byť istý, že cesta, na ktorú
ho pozval Boh, je správna. A potom obnovil celú Cirkev.
Nebo a zem sa pominú, generácie sa
vystriedajú, ale Ježiš aj dnes vyzýva
k obráteniu. Od čias Jána Krstiteľa sa ľudia stále vypytujú, či je Ježiš ten, ktorý
má prísť, alebo či majú čakať na niekoho
iného. Jeho život ukazuje, že on sám je
obrazom Božej bytosti medzi nami. V nijakom inom mene niet záchrany ani budúcnosti. Ani pre nás nie – na začiatku
nového časového úseku. Preto sa musíme rozhodnúť pre neho.

Medžugorie, 30. decembra 2008
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MUSÍME MAŤ
PLNÚ DÔVERU
V PÁNA
Rozhovor
s Vickou Ivankovičovou-Mijatovičovou
30. 12. 2008 v Medžugorí
Koncom roka 2008 stojíme tu na
schodoch pred tvojím domom. Už
o siedmej ráno pri teplote mínus
šesť stupňov sa tu zišlo niečo vyše
tisíc ľudí. Po všetky tieto roky sme
si privykli, že tu niekedy aj päť hodín
rozprávaš pútnikom. Ako sa cítiš?
Cítim sa veľmi dobre a ďakujem Bohu, že
som počas všetkých uplynulých rokov tu na
týchto schodoch pred svojím domom mohla
vydávať svedectvo. Ľudia sem prichádzajú
po celý rok, lebo by chceli priamo počuť, čo
nám hovorí Matka Božia. Ja osobne sa teším, že môžem ľuďom odovzdávať posolstvo.
Najmä ma teší, keď počujem, že niektorí prichádzajú po prvý raz a chceli by počuť čosi
o Matke Božej a jej posolstvách. A pokiaľ ide
o čas, myslím si, že nie je príliš zima a nie je
tak horúco ako v lete. Je dobré aj týmto spôsobom prinášať obetu a Matka Božia to vidí.
9

Môžeš nám povedať niečo o zjaveniach z predošlých dní?
Musím vám povedať: nespozorovala
som, že by sa Matka Božia radovala,
ako to bývalo predtým po vianočné dni.
Je trochu rada, ale trošku je aj smutná.
Pravdepodobne je veľa príčin, prečo je
to tak. Matka Božia iste očakáva od nás
oveľa viac. Keď sa len pozrieme, čo povedala Matka Božia vo vianočnom posolstve – už v prvej vete – tak nám je
jasné, prečo sa neraduje tak ako predtým. Vraví: „Milé deti, naháňate sa, hromadíte, ale bez požehnania. Nemodlíte
sa!“ V našich životoch pripisujeme veľký
význam iným nedôležitým veciam, a tak
sme v stálom zhone a to všetko je bez
požehnania. Ľudia sa modlia oveľa menej než predtým vo svojich rodinách,
stále zriedkavejšie navštevujú kostol.
Kladú nedôležité veci na prvé miesto.
No Matka Božia často opakovala, že
Boh má byť na prvom mieste. Keby to
tak bolo, všetko by bolo inak. Je to teda
iste dosť dôvodov na to, aby Matka Božia nebola na Vianoce až taká naradovaná.
Čo zvláštne nám hovorí po tieto
vianočné dni?
Po tieto dni nás pozýva, aby sme sa
viac modlili a zriekali sa materiálnych
vecí, ktoré nie sú pre náš život dôležité.
Nejde o to, aby sme sa zriekli všetkého
materiálneho, ale aby sme postavili duchovné veci na prvé miesto. Najmä
v týchto vianočných dňoch by sme mali
viac myslieť na svoj duchovný život.
Matka Božia nás zvlášť pozýva na úprimnú modlitbu srdcom a modlitbu za obrá10

tenie tých druhých. Ľudia žijú dnes príliš
rýchlo, takže nevidia nikoho okolo seba.
Nik nemá čas pre druhého. Rodičia nemajú čas na deti a deti na rodičov. Všetci
sú otrokmi času. Čas ich poháňa, a my
si neuvedomujeme, že čas je stvorený
pre nás a nie my pre čas.
Zo všetkých strán počúvame
o krízach a ľudia sú vystrašení.
Vo svete panuje čoraz viac
strach, možno preto, lebo myslíme iba na materiálne veci a duchovné veci zaostávajú.
Keď človek hľadí iba na to materiálne,
iste sa začne obávať v čase nejakej krízy. Pýta sa: Kto som a kam povedie môj
život? Avšak pre človeka, ktorý je v srdci
pripravený prijať Boha, nijaká kríza nie
je problémom. Dnes nie je medzi nami
prítomná len materiálna kríza, o ktorej
všetci rozprávajú, lež duchovná a duševná kríza, ktorá je ešte väčšia. Taká
kríza je nebezpečnejšia a nivočí to, čo je
ešte v človeku dobré. Človek, ktorý žije
bez vzťahu k Bohu, ťažšie prekonáva životné prekážky než ten, kto je naplnený
pravou vierou a modlieva sa k Bohu. Kto
je v Bohu, tomu nechýba nič, lebo Boh
napĺňa jeho srdce svojím pokojom, spokojnosťou a požehnaním. O tom by sme
mali dnes premýšľať a pochopiť, že tento svet nám nemôže darovať nič, čo by
nám poskytlo trvalý pokoj a večnú radosť. Svet nám môže poskytovať iba
krátkodobo pokoj a radosť, ale potom sa
zasa cítime opustení a sami. Keď sa človek nachádza v materiálnej i duchovnej
kríze, to je veľmi zlé. Preto je tu Boh a je
pripravený človeku pomôcť a otvoriť mu

dvere. Ježiš nie nadarmo vraví: „Klopte
a otvoria vám.“ No je dôležité, aby sme
klopali stále a vytrvalo, aby sa dvere otvorili. To znamená, že pri všetkých krízach sa máme modliť a iba modliť. Treba
mať plnú dôveru v Pána.
Ľudia dnes vyzerajú akísi stratení. Nenachádzajú pravé hodnoty tohto sveta. Siahajú po tom,
čo im dáva veľmi krátke šťastie.
Nemali by sme sa v našom živote naháňať za nedôležitými vecami, lebo čoskoro uvidíme, že sa všetko pominie
a nič nás nedokáže dokonale naplniť.
Človek je taký, že vždy čosi hľadá a to je
dobre. Zle je, keď sa pri tom neorientuje
na Boha. Preto vravieva Matka Božia tak
často vo svojich posolstvách: „Dajte Ježiša na prvé miesto vo svojich rodinách,
aby sa stal vaším Učiteľom, aby vám
mohol darovať svoje požehnanie.“
Matka Božia nežiada, aby sme sa
modlili tri hodiny alebo pol dňa. Dôležité
je, aby sme sa pomodlili ráno pred prácou, aby sa rodina modlila spolu, aj keby to mal byť iba Otče náš ako poďakovanie na začiatku nového dňa a ako
prosba o Božie požehnanie pre nastávajúci deň. Potom určite bude viac pokoja, požehnania, radosti a lásky.
K tebe prichádza veľa ľudí. Čo
im hovorievaš?
Nemôžem im veľa povedať. Len im
odovzdám posolstvo Matky Božej a potom záleží na ľuďoch samotných, nakoľko prijmú to, čo im Matka Božia dáva.

Všetci sme pozvaní k dobru, láske a obráteniu. Je to rozhodnutie každého jednotlivca a nik ho nemôže k nemu nútiť.
To je sloboda, ktorú má každý. Matka
Božia je tu, aby nás povzbudzovala, aby
sme sa vo svojej slobode rozhodli nasledovať jej Syna. Obrátenie pod tlakom
nikomu nepomôže. Musí sa uskutočniť
slobodne a má to byť vedomý krok osobnej viery a presvedčenia.
Keby sme povedali, že dačo musíme,
potom by nás to aj vyčerpávalo. Preto sa
snažíme pomaly a pozorne viesť k ľudí
k modlitbe, aby ju prijímali ako čosi normálne a nie ako povinnosť. Keď vidia
modlitbu ako povinnosť, tak veľmi ťažko
im padne, aby ju praktizovali. Modlitba
musí byť úprimná a nesmie sa diať pod
tlakom. My, čo sa modlievame, by sme
mali prosiť, aby Boh pomáhal tým, čo sa
nemodlia, aby mohli prijať pozvanie
k modlitbe. Keď vravíme: „Poď, tu sa posaď, musíš sa pomodliť...“, tak to nič neosoží.
Po tieto vianočné dni prišlo do
Medžugoria veľa ľudí, aby začali
nový rok s Kráľovnou pokoja.
Nie je ťažké nájsť pokoj, ak ho hľadáme úprimne a zo srdca. Boh je pravým
pokojom a kto hľadá pravý pokoj, nájde
Boha. Boh je tu a otvorí tomu, kto klope
na jeho dvere. Na nás záleží, aby sme
vytrvali. Keď sa modlíme, nemáme očakávať, že Boh okamžite splní naše želania. Musíme mať trpezlivosť a dôveru
v Boha. Dá nám, o čo prosíme, keď príde na to čas. Ak sa takto správame, Boh
nám daruje aj pokoj.
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Tu v Medžugorí sa
nebo cez zjavenia Matky Božej mimoriadnym spôsobom dotklo
zeme.
V Medžugorí darúva nebo
zvláštnu milosť cez každodenné zjavenia Matky Božej – už 27 rokov. To musíme prijímať veľmi vážne.
Sme svedkami, že Matka
Božia je sprostredkovateľkou medzi Bohom a ľuďmi.
Boh na príhovor Matky Božej stále vylieva zvláštne
milosti. Nezabúdajme preto, že toto je čas veľkých
milostí. To však tiež znamená, že príde čas, keď už
nebudú osobitné milosti.
Preto Matka Božia žiada
od nás, aby sme kráčali po
ceste svätosti, aby sme ju
nasledovali, aby sme tak
ľahšie prišli k jej Synovi.
Každý deň nám ponúka
ten istý program, s ktorým
ľahšie prídeme k Bohu.
Mnohí pútnici, čo boli
v Medžugorí, sú svedkami
milostí, ktoré dostali na Vrchu zjavenia, na Križevci
alebo v kostole. Mnohí sa
telesne uzdravili a k vystretým rukám Matky Božej prinášajú, čo zažili.
V tomto zmysle sme pozvaní všetci – vizionári,
kňazi, pútnici, aby sme milosť, ktorú
sme tu prijali, premieňali na skutky. Ak to
neurobíme, nič sa nezmení, lebo slová
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bez skutkov sú ničím. Preto netreba
o svätosti rozprávať, ale máme sa snažiť svätosť prežívať. To by malo byť pravým cieľom života tu na tejto zemi.

Kam smeruje medžugorská farnosť?
Matka Božia povedala, že máme byť vo
farnosti svedkami toho, čo tu vidíme
a prežívame. Matka Božia si zvolila medžugorskú farnosť, ale cez Medžugorie
má byť celý svet jej veľkou farnosťou, ktorá vydáva svedectvo. Členovia medžugorskej farnosti nie sú iba tí, čo tu žijú, lež
všetci tí, čo prichádzajú do Medžugoria.
Stávajú sa duchovnými členmi veľkej farnosti, ktorí vydávajú svedectvo a žijú
podľa posolstiev, čo dáva Matka Božia.
Matka Božia teda naďalej prostredníctvom vizionárky Márie Pavlovičovej-Lunettiovej dáva posolstvá, ktoré sa obracajú k celému svetu. Ktokoľvek navštívi
Medžugorie, stáva sa farníkom Matky
Božej a svedkom po celom svete.
Vicka, často navštevuješ ťažko
chorých, ktorí zomierajú. Iste to
pre teba nie je jednoduché, keď
vieš, že niekto zomrie.
Áno, máš pravdu. Často ma zavolajú,
keď niekto ťažko chorý umiera. Ja ho
však nevnímam ako chorého, ale ako
Boží dar. Choroba nie je akýsi trest, ale
kríž, ktorý nám Boh prenecháva. Smrťou
sa začína nový začiatok a požehnaný je
ten, čo v to verí. Ja vidím smrť v akejkoľvek podobe nie ako tragickú udalosť, ale
naopak. Usilujem sa každému chorému
dodávať silu a vysvetliť mu, že sa jedného dňa zasa stretneme, na nejakom novom mieste. Preto nám Matka Božia tiež
hovorí, že máme byť nablízku takým ľuďom, podať im ruku, svedčiť, že jestvuje
nebo a že nemusia smútiť za ničím, čo
zanechávajú na tejto zemi.

Vicka, viera v nebo je pre teba
ľahká, lebo každý deň vidíš nebo
s Matkou Božou. Ako je to však
s tými, ktorí to nevidia?
Nebo je pravdou a ja by som rada každému prinášala túto pravdu. Verte, že
Boh jestvuje, že jestvuje nebo a že sa
pre nebo musíme pripraviť. Mnohým to
dnes ťažko padne prijať, lebo veria, že
je to niečo veľmi vzdialené a oni sa
orientujú iba na tento svet.
Kto verí, že Boh jestvuje, že po tomto
živote prichádza iný život, ten si uvedomuje, že sa musí zmeniť. A my vieme, že
každému ťažko padne zmeniť sa. Lebo
treba prijať ťažšiu cestu. Cestu, na ktorú
nás pozýva Matka Božia: cestu modlitby,
pôstu, pokánia. Preto je ľahšie povedať:
„To nie je nič pre mňa!“ Lebo keď toto
všetko odmietneme, tak sa nemusíme
meniť, ale zostávame takí, akí sme. A to
je presne to, čo si Matka Božia neželá.
Želá si, aby sme sa obrátili a zmenili.
Vicka, dnes večer budeš mať
príležitosť vidieť Matku Božiu.
Môžeš Matke Božej odporúčať
našich čitateľov, aby sa za nich
prihovorila u svojho Syna?
Pravdaže budem odporúčať Matke Božej dnes večer pri zjavení vás i všetkých
čitateľov. Prajem vám šťastný nový rok
plný požehnania.
Nech vás Kráľovná pokoja mimoriadnym spôsobom požehnáva svojím pokojom a svojou láskou. Vždy sa modlí za
vás vaša Vicka.
(Rozhovor viedol vd)
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Myšlienky k zjaveniu z 25. 12. 2008 od pátra Joza Zovka

Modlitba
je dýchanie duše
„Drahé deti! Naháňate sa, pracujete,
hromadíte, ale bez požehnania. Nemodlíte
sa! Dnes vás pozývam, aby ste sa zastavili
pred jasličkami a rozjímali o Ježišovi, ktorého vám aj dnes dávam, aby vás žehnal
a pomohol vám porozumieť, že bez neho
nemáte budúcnosť. Preto, milé deti, odovzdajte svoje životy do Ježišových rúk, aby
vás on viedol a chránil od každého zla.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Koľko smútku a clivoty vyžaruje z týchto slov! Naučili sme sa prežívať dni
a týždne, mesiace a roky ako všetci ostatní neveriaci alebo dajakí návykoví
kresťania, ktorí žijú, ako keby Boha nebolo.

Som si istý iba svojou prácou, svojimi
výsledkami, svojimi projektmi. Naozaj sa
zhon, ktorý ovládol moje srdce, ponáša
na nejakú atletickú disciplínu, ktorej
podliehajú každé preteky: štart, meranie
času, dodržiavanie každého pravidla
a podobne. Môj život závisí od pracovných smerníc, dopravných predpisov,
pracovných predpisov; môj život závisí
od módy, od trendu vo výkladoch, od televíznej obrazovky a rozličných obrázkových časopisov. Taký postoj vylučuje
moju vieru v Boha a nádej v Boha, vylučuje každé požehnanie. Potom už necítim, že by Boh chcel skrze mňa pôsobiť
a zmeniť tých druhých. Som jeden z nich.
Tu prestáva apoštolát a schopnosť byť
soľou, svetlom a kvasom pre túto generáciu.

Áno, Mária pozoruje môj každodenný
život, začiatok môjho dňa, nového pracovného alebo sviatočného dňa. Každý
taký deň je rovnaký, pokiaľ ide o okolie
i ľudí. Aj ja mám pri svojom náhlení ciele
a prostriedky, ktorými si poslúžim, aby
som ich uskutočnil. Nerozmýšľam nad
požehnaním a nepočítam s ním. Nezačínam deň s modlitbou a neprosím o požehnanie.

Ako veľmi sa mentalita tohto konzumného sveta vo všetkých formách a maskách stala zákonom klamlivej prestíže
ľudí! Všetkých nás sa zmocnilo náhlenie, o ktorom hovorí Kráľovná pokoja.
Veriaci nemá čas, kňaz nemá čas, lekár
nemá čas, nik nemá čas. Každý sa ponáhľa, a to tak, že nevieme kam a prečo.
Táto čudná choroba postihla skoro všetky povolania a každý vek.

Tieto slová nám povedala Kráľovná pokoja na Vianoce.
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Človek, ktorý nemá čas pre človeka
a nenájde si preňho čas, nenachádza
čas ani pre modlitbu. Pozoroval som
a pozorne som sledoval ľudí, ktorí vravia
a tak žijú, že im nezvyšuje čas pre ich
rodinu, deti a priateľov. Strácajú svoje
rodiny a svojich priateľov. Títo ľudia sa
nemodlia. Vytrvalo dokazujú, že nemajú
pre modlitbu čas. Nikdy Boha nepopierajú a vravia: „Som veriaci, ale neviem,
kedy mám praktizovať vieru – nemám
pre modlitbu čas!“
Takí ľudia sú neúspešní v rodine a frustrovaní v spoločnosti. Pomýlili si povolanie, nech je akékoľvek. Sú to ľudia, ktorí
úzkostlivo opakujú, že nedokázali dokončiť túto alebo tamtú prácu. Akosi cítia, že prišli k bodu, kde môžu dosiahnuť
nejaký cieľ, ale v poslednej chvíli tento
cieľ zasa zmizne. S takými ľuďmi je ťažko, lebo začínajú hľadať príčinu svojho
neúspechu a obviňujú všetkých, počnúc
najbližšími rodinnými príslušníkmi až po
kolegov v práci, atď.
Zhon sa ešte väčšmi rozširuje pomocou modernej techniky a komunikácie.
Odcudzenie narastá. Človek už nedostáva listy písané rukou, ktorá má kontakt
so srdcom, ale esemesky, ktoré sú bledé a takmer prázdne. Náhlenie nás odlučuje a ničí nám vlastnosť, ktorá tkvie
v tom, že máme žiť spolu s inými ako
spoločenské bytosti, ktoré sa obetujú za
druhého. Veď stretnutie s druhými ma
obohacuje, zbližuje ma s nimi a som si
istý, že nie som sám, nie som zabudnutý.
Človek, ktorý sa náhli, aj sa unaví a tak
nechce mať okolo seba druhých a nechce byť spolu s nimi.
Pracujete a hromadíte, ale bez požeh16

nania. Silné slovo Matky. Nesmiem ho
prepočuť. Mnohí vravia: „Pracoval som
a po celý svoj život som konal a zhromažďoval, a dnes som sám a bez požehnania. Moja rodina, moje deti ma
neakceptujú, nevidia to.“ Aké je ťažké
a bolestné počúvať takéto náreky. Prečo
sa stalo to, čo nik nechcel? Stalo sa to
preto, lebo náš život a naša práca boli
bez požehnania. Požehnanie pochádza
od Boha. Vylieva sa prostredníctvom
modlitby na našu prácu a našu rodinu.
Človek, ktorý beží a ponáhľa sa, nenachádza čas modliť sa, lebo sa cíti najistejšie, keď pozoruje ovocie svojich rúk,
svojej šikovnosti a svojej kariéry.
Nemodlíte sa! Táto pravda je chorobou, ktorou trpia naše moderné rodiny.
Je znamením, že sme ešte neuverili posolstvám Matky Božej a nežijeme podľa
nich. Jedným z posolstiev, ku ktorým
nás Kráľovná pokoja pozýva, aby sme
ho denne prežívali, je modlitba ruženca.
Keď sa ho modlíme, učíme sa modliť.
Keď sa modlíme, získavame druhých
pre modlitbu, lebo modlitba prináša veľkolepé ovocie.
Modlitbou dostávame požehnanie pre
naše diela a naše práce, náš deň a náš
týždeň, naše polia a naše štúdium, náš
kríž a naše utrpenie. Nikdy nie je človek
taký slabý, aby bez najmenšieho dôvodu
odsúval alebo vynechal rodinnú modlitbu. Bez pravidelnej modlitby nemožno
obnoviť ani rodinu, ani farnosť, ani Cirkev. Iba dôsledná modlitba spôsobuje
obnovu rodiny a Cirkvi. Ako povedali
naši mystici, modlitba je dýchanie
duše, tak aj Mária opakuje túto pravdu,
túto skúsenosť Cirkvi. Telo je živé, kým

dýcha. Keďže je živé, musí dýchať. Dýchanie vylučuje z organizmu všetko otrávené a škodlivé. Tak prostredníctvom
modlitby naša duša vychutnáva novú
sviežosť a s pomocou Božej milosti sa
oslobodzuje od zlých návykov a od hriechu. Modlitba tak veľmi premieňa človeka! Vždy je plodná. A ak nás nepremieňa, tak musíme zmeniť svoj postoj. Modlitba musí vychádzať z pokorného a kajúcneho srdca.

svojho Syna, aby nás požehnával
a osvecoval, aby sme srdcom spoznali,
že svet a náš život nemajú bez neho budúcnosť. Stal sa človekom, aby nás zachránil, spasil a oslobodil od každej
kliatby a priviedol k svojmu pokoju, požehnaniu. Potrebujem jeho pokoj a jeho
požehnanie. Nechcel by som byť prekliaty, ale šťastný a požehnaný človek,
rodič, kňaz, robotník alebo šťastné a požehnané dieťa.

Modlitba sa začína vtedy, keď sme sa
so všetkými zmierili a každému odpustili v srdci a v duši. Je to skutok lásky
a úplného odovzdania sa do Božej vôle.
Modlitba nás vychováva v pokore a hlbokej viere v Boha. Človek, ktorý sa
modlí, nachádza si stále viac času pre
modlitbu, lebo miluje a nemôže žiť bez
modlitby.

Tento mesiac sa budeme modliť na nasledujúce úmysly:

Matkino pozvanie na Vianoce: „Milé
deti, odovzdajte svoje životy do Ježišových rúk, aby vás on viedol a chránil od
každého zla...“ – je pozvaním silným
a nežným. Bez Ježiša je všetko prázdne, všetko zlyháva, každá snaha je márny a zbytočný zhon. S ním je všetko požehnané a úspešné, jednoducho chránené od všetkého zlého.
Môj život bez Ježiša nie je naplnený
pokojom a spokojnosťou. Vianoce sú
sviatkom, ktorý ma učí, aby som sa mu
odovzdal a slúžil mu. Preto nás Matka
Božia pozýva, aby sme sa zastavili pred
pravdou jasličiek, pred pravdou maštale, zavretých dverí. Pozýva nás, aby sme
rozjímali o Ježišovi, ktorého nám dáva,
aby nás požehnával. Ona, ktorá privádza ľudí k Bohu, ako pekne hovorí pápež Benedikt XVI., porodila a priniesla

1. Aby každý z nás žil v súlade so životným mottom svätcov (,Modli sa a pracuj‘ – sv. Benedikt). Aby sa nás nezmocnil strach a horúčka „krízy“, ktorú vyhlásili ľudia, čo stavali bez Boha, zhromažďovali a naháňali sa. Tak ako patrí práca
k ľudskej dôstojnosti, patrí k nej aj modlitba.
2. Za našu modlitbovú rodinu – aby
sme obnovovali žiaru modlitby a lásky
k apoštolátu prostredníctvom každodennej modlitby ruženca v rodine.
3. Za požehnanie a pokoj v novom roku
2009 v Cirkvi a vo svete, medzi ľuďmi
a národmi. Aby sme sa učili byť nositeľmi pokoja a hlásateľmi evanjelia od sv.
Františka, zakladateľa rehole, ktorej 800.
výročie vzniku Cirkev v tomto roku oslavuje. Aby sme sa od neho učili modliť sa
a chváliť Boha.
Milí priatelia Medžugoria, toto posolstvo
je silnou výzvou a znamením na začiatku
roka pre nás všetkých. Odpovedajme
s láskou a nadšením na toto volanie.
Pocítili sme potrebu odpovedať na volanie Kráľovnej pokoja.
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Budúcnosť
iba
s Ježišom
Alfons Sarrach
V každom mesiaci 25. deň je pre
mnohých ľudí od 1. marca 1984 dňom
medžugorského posolstva. Večer
čakajú veriaci v najrozličnejších krajinách sveta na vždy nové posolstvo
Matky Božej, ktorá im má dodať
orientáciu, oporu a nádej v tejto krízami otriasanej dobe.
Dňa 25. novembra 2008 dostalo
toto posolstvo dodatočné dramatické pozadie cez strašný teroristický
úder na indickú miliónovú metropolu Mumbai. Je dôležité, aby sme si
pripomenuli niektoré slová ešte raz:
„Preto, milé deti, modlite sa bez prestania za tento rozbúrený svet bez
nádeje, aby ste sa vy stali svedkami
pokoja pre všetkých.“
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Mumbai je nielen sídlom indického finančného a hospodárskeho sveta a slávneho filmového priemyslu; Mumbai má
aj prekvitajúcu Katolícku cirkev, je arcibiskupstvom, ktoré vedie kardinál Oswald Gracias. V 70 farnostiach zo 120
sa koná poklona, na ktorú prichádzajú aj
nekresťania.
Takže nemožno nevidieť súvis medzi
medžugorským posolstvom a krvavým
kúpeľom v Mumbai. Matka Božia hovorí
o „rozbúrenom svete bez nádeje“. Ani
mocní muži tohto sveta okrem hrmotu
zbraní medzi Indiou a Pakistanom nemali nijakú odpoveď.
Manželský pár z USA, ktorý sa zdržoval v hoteli Tádž Mahál, sa stal názorným príkladom pálčivo aktuálneho medžugorského proroctva. Už pred mnohými rokmi vizionárka Mirjana povedala,
že kto sa celkom zverí do rúk Matky Božej, ten sa nemusí báť budúcnosti. Wiliam a Geraldina Stadelmanovci z Bostonu to zakúsili 25. novembra 2008
v Mumbai. So skupinou turistov sa utiahli na pár hodín do hotela. Prišli z Chenai
(Madras), kde boli navštíviť hrob apoštola Tomáša („neveriaceho Tomáša“),
ktorý pred 2000 rokmi ohlasoval evanjelium v južnej Indii. Kým ostatní účastníci
išli hneď do reštaurácie, do ktorej bolo
vidno z balkónovitých chodieb vinúcich
sa okolo nej, oni sa utiahli do svojej izby,
aby sa pripravili na ďalšiu cestu. Len čo
do nej vošli, začuli veľký tresk. Potom
nasledovalo oznámenie hotelovej bezpečnostnej služby, že hotel sa stal obeťou teroristického útoku. Treba pozatvárať všetky dvere na závoru, zhasnúť
svetlo, nikomu neotvárať a čakať na
oslobodenie.
V krátkych intervaloch počuli stále znovu z bezprostrednej blízkosti streľbu.
Medzitým hrozilo ďalšie nebezpečenstvo: cez trhliny vo dverách prenikal
dym. Manželia si dali pred nos mokré
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uteráky a zaliezli pod posteľ. Mobilom sa
pokúšali kontaktovať s priateľmi na celom svete a všade prosili o modlitbu.
Z 15 hodín, počas ktorých museli čakať
na oslobodenie, sa modlili – ako neskôr
priznal ten muž – vyše 14 hodín ruženec.
Napokon prišlo vyslobodenie. Šiesti vojaci špeciálneho komanda, oblečení celí
v čiernom, otvorili dvere a povedali: „Ste
voľní, nemusíte sa ničoho báť, my sme
Indovia.“ Neskôr zistili, že mnohí Indovia
pomáhali ľuďom v tiesni, často riskovali
svoje vlastné životy. Manželia nazreli dolu
do reštaurácie. Tí, čo tam obedovali, sa
stali ľahkým terčom. Keď opúšťali halu,
museli prejsť okolo viacerých mŕtvol, medzi nimi bol jeden muž z Austrálie, s ktorým sa spriatelili. Geraldina urobila svojím ružencom krížik na čelo zavraždeného kamaráta zo zájazdu.
Neschopnosť pomáhať a bezradnosť
na celom svete, ktorú bolo možno pozorovať všade po tomto útoku, u malých
i veľkých, u médií všetkého druhu, potvrdzovalo hodnotenie Matky Božej, ktorá
prosila o modlitbu „za tento rozbúrený
svet bez nádeje“. O mesiac neskôr, na
Vianoce 2008, pridala niečo, čo bolo
akýmsi dodatkom. V tomto posolstve
vraví: „Dnes vás pozývam, aby ste sa
zastavili pred jasličkami a rozjímali o Ježišovi, ktorého vám aj dnes dávam, aby
vás žehnal a pomohol vám porozumieť,
že bez neho nemáte budúcnosť.“
Na prahu nového roka nás varovala,
aby sme nepodliehali ilúziám. V nasledujúcich mesiacoch a rokoch vstúpia na
svetovú scénu nové osoby; noví liečitelia, budú obiehať nové politické prísľuby
a recepty a budú sa uchádzať o súhlas
más. Naliehavo vyzýva, aby sme premýšľali o Ježišovi pri jasličkách pred Bohom, ktorý sa stal človekom, ktorý sa
neprejavuje v lesku zvodných prísľubov,
ale cez pokoru novorodenca upozorňuje

na to, čo je pre človeka podstatné v Božom zjavení.
V prvých rokoch zjavení bolo počuť
z úst niektorých ľudí: „Ach, veď je to stále to isté.“ Aký tragický omyl. Svet, ktorý
sa stal dychtivým po senzáciách, čakal
na šteklenie nervov, na slovné dráždenie, príležitostne na zlovestné proroctvá.
Nedokázal vnímať hĺbku a to, čo je v posolstvách vždy skutočne nové.
V skutočnosti je to tak, že zdanlivo
opatrné posudzovanie súčasného vývoja
Matkou Božou stavia do úzadia všetky
takzvané analýzy politológov a futurológov. Lepšie, nástojčivejšie, jednoduchšie
nám Boh nemohol poskytnúť pohľad do
svojho bytia než cez dieťa v jasličkách.
Avšak otvára sa výlučne iba tým – ako

zdôrazňuje Matka Božia – ktorí skutočne
uvažujú, rozjímajú a modlia sa.
Podobne sa možno vyjadriť o všetkých
posolstvách Matky Božej. V tomto „svete
bez nádeje“ vyzýva kresťanov, aby „sa
prostredníctvom neustálej modlitby stávali svedkami pokoja“. V 70 zo 120 spoločenstiev v Mumbai sa koná ustavičná
poklona. Boli počas toho útoku na mesto svedkami pokoja.
Matka Božia pripomína, že Ježiš chcel
a chce mať vo svojej Cirkvi spoločenstvo, ktoré je v protiklade so svetom.
Toto spoločenstvo sa zakladá na Ježišovi a iba v ňom máme budúcnosť. To nám
vraví na začiatku roku 2009, v ktorom sa
budú musieť znovu nastaviť mnohé výhybky.

BOJOVAŤ PROTI CHUDOBE,

P. Ignác Domej

Narastajúca kríza svetového hospodárstva sa stala od druhej
polovice roka 2008 stredobodom záujmu. Vo vyhláseniach politikov sa hľadajú jej príčiny: „Chamtivosť a nerozum niekoľkých jednotlivcov“ (Michail Gorbačov) alebo „následok chamtivosti a nezodpovednosti zo strany niektorých, ale aj kolektívne zlyhanie pri
závažných rozhodnutiach“ (Barack Obama). Hospodárska kríza
zasahuje predovšetkým chudobných. Oni sú poškodení. Nožnice
medzi chudobnými a bohatými sa stále viac roztvárajú aj v priemyselných krajinách. Dobrovoľné organizácie sa žalujú, že im
ubúdajú prispievatelia, a dovolávajú sa štátnej pomoci. Svetová
pomoc hladujúcim vypočítava pribúdanie hladujúcich až na miliardu ľudí. Svetové hospodárstvo by však mohlo pri lepšom rozdeľovaní uživiť ešte o tri miliardy ľudí viac.

Vzhľadom na tieto správy sa pápež Benedikt XVI. pri posolstve k dnešnému Svetovému
dňu pokoja (1. 1. 2009) venoval téme: „Bojovať proti chudobe, vytvárať mier.“ Konštatoval,
že každá forma chudoby korení v nedostatočnej úcte voči dôstojnosti ľudskej osoby. Vo
svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť Bohorodičky Panny Márie zdôraznil, že treba začať konať od týchto príčin svetovej hospodárskej krízy; že svetové hospodárstvo potrebuje základné hodnoty pre solidárny vývoj, aby sa vytvoril dôstojný svetový
poriadok. Pápež potvrdil pripravenosť Katolíckej cirkvi vstúpiť do dialógu so svetovým spoločenstvom, lebo rozhodný boj proti chudobe je základným predpokladom pre zaručenie
svetového mieru. Chudoba patrí k faktorom, ktoré podporujú alebo zostrujú konflikty a vojenské rozbroje. Konkrétne Svätý Otec vyzval všetkých kresťanov, aby zmenili svoj životný
štýl, zriekli sa chamtivosti a premáhali nespravodlivosť. O budúcnosť ľudstva, ba aj o osud
našej planéty, ide teraz väčšmi než kedykoľvek predtým.
Z lásky k nám si Ježiš volí chudobu
Ježiš, Knieža pokoja, nám ukazuje cestu, ako bojovať proti chudobe a vytvárať mier. On sám bol chudobný. Kázeň na hore začal zvolaním: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľov-
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VYTVÁRAŤ MIER
stvo“ (Mt 5, 3). Ježiš chválil chudobných, nie chudobu. Bieda je zlo. No on blahorečil chudobných, lebo k nim prichádza nebeské kráľovstvo. Vo svojej domovine sa Ježiš predstavil Izaiášovými slovami: „Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium
chudobným“ (Lk 4, 18). Ježiš sa venoval chudobným, stál na strane nešťastných ľudí. Na
adresu bohatých sa vyjadril: „Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! (Lk 6, 24).
Ježiš išiel cestou chudoby, aby premohol „koreň všetkého zla“ (1 Tim 6, 10). S príchodom
Božieho kráľovstva sa začína nový svetový poriadok, ako vraví Mária v Magnifikate: „Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil
naprázdno“ (Lk 1, 52 – 53). Ježiš to sám potvrdil: „...hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9). Ježiš sa zriekol svojej rovnosti
s Bohom ( Flp 2, 6 – 11) a stal sa človekom. Vo svojej láske k nám si zvolil chudobu, počnúc
odkázanosťou dieťaťa až po hanebnú smrť na kríži.
Všetci sme povolaní
Nasledovať Ježiša aj v chudobe nie je úlohou jednotlivých skupín, napríklad rehoľníkov,
ale všetkých kresťanov, lebo všetci boli krstom prijatí do životného a osudového spoločenstva s Ježišom. Pochopiť toto povolanie ku kresťanstvu je podľa môjho názoru aj úmyslom
Matky Božej v Medžugorí: chcela by, aby sme stretli živého Boha a žili z tejto skúsenosti.
František z Assisi ako predobraz
Predobrazom tohto pozvania nám môže byť sv. František z Assisi, ktorý si vyvolil život
v chudobe, pretože ho oslovilo stretnutie s Ježišom v postave malomocného, ako aj obraz
kríža v San Damiano. Chudoba bola pre Františka formou lásky k Ježišovi. Ježiš nám ukázal
svoju lásku až do krajnosti – svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním. Preto ho František
miluje a chudobou ho nasleduje. Pre Františka „byť chudobný“ znamená viac než materiálnu
chudobu. Byť chudobný znamená preňho byť úplne otvorený, byť voľný pre Boha. Chudobou
sa František úplne odovzdáva Bohu a dáva sa mu bez výhrad k dispozícii. Boh mohol uňho
prebývať, lebo František bol úplne slobodný. Preto môžeme u tohto svätca pozorovať súrodenecký vzťah ku všetkým veciam na tomto svete, slobodný a radostný vzťah ku všetkému
stvoreniu. Bol otvorený voči chudobným a malým a zasadzoval sa za nich.
Od krízy k nádeji
Kristova chudoba a konkrétne príklady kresťanského nasadenia v dejinách nám ukazujú
riešenie, ako bojovať proti chudobe. Pre dosiahnutie pokoja vo svete je potrebné neúnavné
nasadenie za spravodlivý svet. Ježiš neviedol nijaké kampane proti chudobe, ale ohlasoval
chudobným evanjelium a dával im nádej. Aj dnes hovorí hlasom evanjelia. To je zdroj našej
dôvery, ktorý umožňuje prechod od krízy k nádeji. Ježiš kráča s nami po našich cestách.
V spoločenstve s ním sa aj nemožné stáva možným. On je našou nádejou, ktorá presahuje všetky naše možnosti. Modlitba je jazykom nádeje a kto dúfa, ako vraví sv. Bonaventúra,
„musí zdvihnúť hlavu, nasmerovať svoje myšlienky nahor, k Bohu. Musí pozdvihnúť svoje
oči, aby si uvedomil všetky rozmery skutočnosti. Musí pozdvihnúť svoje srdce pre najvyššiu
lásku a pre všetky jej odrazy vo svete. A musí aj hýbať svojimi rukami v práci.“
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Rozhovor s Vikicou Dodigovou 30. decembra 2008 v Medžugorí

Prostredníctvom
Medžugoria
sa ľudia kajajú
Milá Vikica, mohla by si sa predstaviť našim čitateľom?
Narodila som sa 25. 12. 1968 v Sarajeve. Vyrástla som čiastočne v Medžugorí, ale i v Nemecku, kde som aj skončila školu. V roku 1986 som sa vrátila
do Medžugoria a na pozvanie pátra
Slavka som začala pracovať ako sprievodkyňa pútnikov a prekladateľka. Táto
práca ma veľmi nenadchýnala a stále
som premýšľala nad tým, že by som sa
vrátila do Nemecka a uskutočnila svoj
sen – navštevovať hotelovú školu.
V tom čase som sa vydala. Keď prišla
do nášho kraja vojna, vrátila som sa do
Nemecka. V roku 1998 som sa vrátila
definitívne do Medžugoria, aby som tu
pracovala a žila. Som zamestnaná na
fare ako sprievodkyňa pútnikov a prekladateľka.
Tvoja cesta teda viedla celkom
iným smerom, keď prišla do bez24

prostredného kontaktu s Medžugorím?
Som dieťa Medžugoria. Moji rodičia
pochádzajú odtiaľ a od prvých dní zjavení som bola o nich informovaná. Spočiatku mi veľmi ťažko padlo prijať možnosť, že by sa tu zjavovala Matka Božia.
Mala som vtedy 13 rokov, bola som práve v puberte. Verila som v Boha, modlievala som sa a každú nedeľu som išla do
kostola tak ako aj ostatní medžugorskí
farníci. Ale nazdávala som sa, že to stačí a že nepotrebujeme nič navyše.
Zažívať Medžugorie každý deň a to, čo
sa cez Medžugorie deje s ľuďmi, to pravdaže zanechalo vo mne hlbokú stopu.
Fascinovalo ma, že pútnici chodili na
Križevac naboso. Aj ja som často chodievala so svojou rodinou na Križevac,
modlila som sa, postila, ako to bolo v našej rodine tradíciou. Lenže teraz sa dialo
s ľuďmi čosi, čomu som celkom nerozumela a nevedela som si to vysvetliť. To

ma hlboko zasiahlo a hľadala som viac
kontaktu s Vickou, ktorá ako jediná z vizionárov bola vtedy chorá. Urobila na
mňa hlboký dojem. Robila veci, ktoré
som rozumom nemohla pochopiť. Bola
taká chorá, a napriek tomu išla na Križevac, hoci takmer nevládala chodiť. Tak
sa začalo moje obrátenie. Posolstvá
Matky Božej a modlitba ruženca sa mi
zdali byť normálne, avšak ľudia, ktorí začali zo dňa na deň meniť svoj život, spôsobili vo mne veľkú zmenu.
Poznala si pátra Slavka a iste
si sa s ním viac stretávala?
Poznala som pátra Slavka cez môjho
otca ešte predtým, než sa stal kňazom.
Boli priateľmi zo školských čias. Vždy mi
hovorieval, aj pred začiatkom zjavení, že je
veľkou milosťou od Boha, že hovorím dvoma cudzími jazykmi. Nemecky a anglicky.
Povedal mi, že to nesmiem zanedbávať
a že mám vytrvalo v tom pokračovať.

Bola som veľmi utiahnuté a plaché
dievčatko. Vystúpiť pred pútnikmi sa mi
zdalo byť čosi hrozné. Myslela som si,
že to nie je moja práca a že by som mala
robiť niečo iné. Dnes je to celkom inak.
Nebojím sa postaviť pred ľudí a hovoriť
k nim alebo pre nich prekladať.
Vtedy som skutočne mala strach, lebo
som nevedela, čo mám tým ľuďom povedať. Bola som mladá, neskúsená a mnohí z tých ľudí, čo prichádzali, boli veľmi
chorí a mali veľa problémov. Hľadali pomoc, ale ja som im tú pomoc nevedela
dať. Na začiatku som bola prekladateľka, nebola som vedúca pútnikov. Prekladala som pre vizionárov a kňazov a snažila som sa s nimi rásť.
Tvoj život bol tak nevyhnutne
spojený s pútnikmi. Čo oni očakávajú najviac od vás, ktorí ich
vediete ?
Pútnici od nás očakávajú predovšet25

kým dve veci. Prvou je prekladateľská
služba a pomoc pri organizácii programu. Druhou je svedectvo, ako my sami
prežívame medžugorské posolstvá
a ako žijeme podľa nich, čo je pre nás
každodenná modlitba a pôst v stredu
i v piatok. Hľadajú živý príklad. Pamätám sa na to, ako
nám páter Slavko opätovne
vravieval: „Nie je to nijaká
hanba, keď niečo neviete,
no je to hanba, keď ako vedúci medžugorských pútnikov neviete, kde to môžete
nájsť. Musíte byť živým príkladom toho, čo Matka Božia hovorí.“
Tvoje stretnutia s vizionármi sú len služobné, alebo ste v bližšom
kontakte?
Poznala som sa s vizionármi ešte pred začiatkom zjavení, teda pred viac než 30
rokmi.
Len Jakova som tak nepoznala, lebo bol najmladší
z nich. Pred zjaveniami bolo
Medžugorie len malá dedinka a my ako deti sme sa
všetci poznali. V Bijakovičiach som mala tetu, za ktorou som chodievala, a kde
sa sme sa ako deti stretávali.
Vicka je okrem toho aj moja
krstná.
Mám teda aj iné kontakty
s vizionármi, než len služobné. Sme spojení, ale od začiatku zjavení sa snažím po-
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nechať si istý odstup od vizionárov. Mám
pocit, že by som mala byť len vedúcou
a prekladateľkou pre pútnikov. Myslím
si, že vizionári sú tiež iba ľudia a že majú
svoje ťažkosti a chyby. Preto sa snažím
ľuďom vysvetliť, že nie sú svätci, ale iba

jednoduchí ľudia ako my a tak ich máme
aj prijímať.
Dnes som ťa videl na schodoch
s Vickou, keď ona rozprávala
a ty si tlmočila. Bolo veľmi chladno. Ako to Vicka
vôbec dokáže?
Má silu, akú nemá nik iný.
Mnohí pútnici sa ma pýtali, či ju
nezunovalo opakovať tisíc ráz
to isté. Vtedy vravievam, že to
nie je tak, lebo pre Vicku znamená každý pútnik novú príležitosť, aby objasnila posolstvá
Matky Božej. Zrejme aj obetu,
ale v tom momente to tak nepociťuje, pretože rozpráva o svojich skúsenostiach s Matkou
Božou s láskou a zo srdca.
Zaujímavá je jej trpezlivosť,
pretože má čas pre každého.
Veľakrát som už povedala Vicke, keď prišli pútnici, že by sa
mala utiahnuť, ale nikdy to neurobila. Vždy zostala až po posledného pútnika. A mne povedala: „Nechaj ich, ktovie, čo
potrebujú.“ Túto trpezlivosť
často obdivujem. Stojí na schodoch každý deň a za každého
počasia. Dnes ráno bolo mínus
šesť stupňov a bolo prítomných
viac než 1000 pútnikov. Dala
požehnanie s takou veľkou láskou, podávala ruky, miliónkrát
rozprávala to isté. Často sa pýtam: odkiaľ to má? Odpovedá,
že to vychádza jednoducho
z tej lásky, ktorú má Matka Božia ku každému pútnikovi. Pre-

to sa Vicka snaží, aby cez ňu pútnici
mohli spoznať, akú veľkú lásku má
k nám Matka Božia.
Povedala si, že si medžugorské
dieťa. Mohla by si nám povedať
svoj názor, či sa Medžugorie veľmi zmenilo?
Medžugorie urobilo dva rozličné kroky.
Z jedného pohľadu v materiálnom zmysle, čo je pre mňa logickým vyústením
danej situácie. Ako narastal prúd pútnikov, ktorí potrebovali nocľah, ubytovanie, vyžadovali viac pohodlia, čo sa samozrejme neobišlo bez negatívnych
vecí, ktoré o Medžugorí veľmi rada zdôrazňuje negatívna tlač. Nechcem to obraňovať, avšak treba čestne priznať, že
žiadna svätyňa na svete nie je od toho
uchránená.
Medžugorie má však aj druhú stránku,
ktorá je pre mňa oveľa dôležitejšia. Medžugorie urobilo výrazný pokrok v duchovnom smere. Prv bolo obvyklé, že
v rodinách sa ráno alebo večer spoločne
modlilo. Dnes je to tak, že časť rodiny je
plne k dispozícii pútnikom. A sú viaceré
rodiny, ktoré čoraz väčšmi prežívajú posolstvá Matky Božej a ktoré v duchovnom zmysle stále viac dozrievajú.
Možno povedať, že je tu nová
generácia, ktorá sa už nemusí
toľko starať o materiálne zabezpečenie ako ich rodičia?
V Medžugorí žije viac generácií. Tá
prvá generácia tu už žila pred zjaveniami. Mala veľké ťažkosti a sotva tu dokázala prežiť. Bola donútená odchádzať
na Západ, aby si zarobila na chlieb. Me-
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Ročné
zjavenie
Jakovovi Čolovi
25. 12. 2008
ri poslednom
dennom zjavení 12. septembra 1998 Matka
Božia
povedala
Jakovovi Čolovi,
že bude mávať
zjavenie raz do roka, a to vždy 25.
decembra. Bo lo
to tak aj tento rok.
Matka Božia prišla s malým Ježiškom v náručí. Zjavenie sa začalo
o 9.48 h a trvalo
šesť minút.
atka Božia dala toto posolstvo:

P

M

„Drahé deti! Dnes vás osobitne pozývam, aby ste sa modlili
za pokoj. Bez Boha nemôžete
mať pokoj a ani žiť v pokoji.
Preto, milé deti, dnes, v tento
milostivý deň otvorte svoje srdcia Kráľovi pokoja, aby sa narodil vo vás a aby vám udelil svoj
pokoj a vy buďte nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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džugorie bolo prakticky odrezané od
sveta a nik nechcel prísť do Medžugoria. Druhá generácia je tá, ktorá zažila
začiatok zjavení. Tie spôsobili, že sa
museli vyrovnať s čímsi úplne novým.
Za noc sa museli učiť jazyky, stať sa inžiniermi, vedúcimi, prekladateľmi, ubytovateľmi a museli uskutočňovať mnohé
projekty, s čím nemali žiadne skúsenosti. Táto generácia vybudovala, čo teraz
vidíte. Postavili sa hotely, penzióny, obchody so spomienkovými predmetmi,
domy a všeličo iné.
No táto druhá generácia zažila, že sa
tým veľa stratilo. Preto by chceli svoje
deti znovu vrátiť k tomu, čo mali oni ako
deti, a to je modlitba a požehnanie v rodine. Preto v poslednom období vidno
v Medžugorí veľké zmeny a obrátenia.
Pozorujeme to najmä pri večernom
a nočnom programe.
Domáci napríklad zakladajú modlitbovú skupinu, prichádzajú ku kňazom
a prosia o radu. A tak máme vo farnosti
čoraz viac modlitbových skupín, kde sa
stretávame a spoločne sa modlíme.
Ako vnímaš františkánskych
kňazov tu na fare, s ktorými si
v dennom kontakte?
Za tých 27 rokov sa tu vystriedalo veľa
kňazov a môžem povedať, že je veľmi
príjemné s nimi spolupracovať. Je prirodzené, že keď príde nový farár, musíme
sa prispôsobiť novej situácii a zvyknúť si
na seba. Kňazi, ktorí sem prídu z iných
farností, mali tam určite viac času a viac
odpočinku.
Avšak kto je tu, musí byť na sto percent
k dispozícii pútnikom. K tomu slúži veľa
projektov, ktorými sa kňazi zaoberajú.
Majú skutočne veľké úlohy a predstavuje

to pre nich veľké výzvy, pretože Matka
Božia aj im adresuje posolstvá. Spomeňme si na posolstvá Matky Božej, v ktorých stále zdôrazňovala, aby sme sa za
svojich pastierov, za kňazov modlili.
Cez Vianoce si bola tu v Medžugorí. Mohla by si nám opísať,
ako si ty osobne prežila tento
sviatok?
Vianoce boli veľmi krásne a pokojné.
Nebolo veľa pútnikov, čo je pochopiteľné, lebo Vianoce sú rodinným sviatkom.
Vianoce som prežívala o čosi hlbšie,
pretože v rodine máme strýka, ktorý je
ťažko chorý. Veľmi sa ma to dotklo, a tak
som sa na Ježišovo narodenie mohla
v srdci intenzívnejšie pripraviť.
Vo farnosti bolo veľmi zaujímavé, ako
chlapci a dievčatá z Cenacola pripravili
živý Betlehem. Bolo to veľmi pekné.
Znázornili Betlehem od sochy Matky
Božej až ku kostolu. Predtým býval Betlehem za kostolom pri vonkajšom oltári. Chlapci z Cenacola sú skutočne súčasťou našej farnosti a my
sme radi, že ich tu máme.
Počas celého roka sa tu vo
farnosti venujeme pútnikom,
každý si plní svoje úlohy
a sotva si nájdeme čas
pre seba navzájom, či
pre seba samého. Preto máme vianočné obdobie, aby sme sa
spoločne zhromaždili v kostole a vytvorili jednu veľkú
rodinu.
(rozhovor
viedol vd)

Rozhovor s Dr. Ernstom Pöschlom 7. januára 2009 vo Viedni

MATKA BOŽIA TAKMER V KAŽDOM

Milý Ernst, ty si často v kontakte s Medžugorím. Toto milostivé
miesto sa stalo veľmi dôležité
pre mnohých ľudí na celom svete. Aj farnosť Medžugorie nie je
len na určitom ohraničenom
mieste, ale je po celom svete. Čo
pre teba ako kňaza je zvlášť dôležité na Medžugorí? Čo pre teba
znamená?
Viackrát som zažil, že práve Medžugorie spôsobilo obrátenie ľudí. Mnohí začínajú odznova. Najmä na mládeži som si
všimol, že to, čo prežili v Medžugorí, prežívajú aj ďalej v každodennom živote.
Mnohí zakladajú modlitbové skupiny
a znovu prichádzajú do Medžugoria, aby
tam načerpali nové sily.
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Matka Božia si vyvolila túto farnosť, podobne ako v minulosti
Lurdy alebo Fatimu. Ich prostredníctvom chcela a chce nám i dnes
ukázať nebo a prostredníctvom
vizionárov objasniť nebo. Ako si
vysvetľuješ túto veľkú starostlivosť Matky Božej o nás?
Myslím si, že práve v súčasnosti, keď
mnohí ľudia nevidia zmysel života a nemajú nádej, Matka Božia nám chce ukázať, že nebo sa môže začať už tu na
zemi. Matka Božia stále opakuje v posolstvách: Kto zažil skutočnú radosť, ten
môže už tu na zemi zakúsiť kúsok neba.
Matka Božia tiež chce, aby sme sa podelili o prežité zážitky. Má to prúdiť cez nás
do sveta. Ježiš tiež povedal: nech vaše
svetlo svieti ľuďom, aby videli vaše dobré
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M POSOLSTVE HOVORÍ O MODLITBE

skutky a oslavovali nášho Otca na nebesiach.

dectva sme dokázali vypočuť iných, ktorí
snáď potrebujú práve našu pomoc.

Vizionári často zdôrazňujú, že
každý, kto zažil Medžugorie, nemôže sa vrátiť domov nedotknutý. Každý má doma pôsobiť ako
„predĺžená ruka“ Matky Božej. Cítiš sa ako nástroj a spolupracovník Matky Božej?

Veľa píšeš o Medžugorí. Aký máš
na to dôvod?

Hneď na začiatku môjho putovania do
Medžugoria som poznal, že všetko, čo
som tam videl, musím odovzdávať ďalej.
Práve ako kňaz mám veľa možností, aby
som pomohol ľuďom prostredníctvom
svojho svedectva. Keď nám Matka Božia
dáva posolstvá, stále nás vyzýva, aby
sme vydávali svedectvo. Máme byť pripravení, aby prostredníctvom nášho sve-

Panuje veľké nedorozumenie, pretože
Medžugorie nie je uznané. Preto si mnohí
myslia, že sa vôbec nesmie rozprávať
o posolstvách. Tejto otázke som sa venoval vo svojej poslednej publikácii: Zjavenia sa dovtedy neuznajú, kým budú trvať.
Avšak posolstvá sú pre dnešnú dobu. Významný teológ Karl Rahner, ktorému určite nemožno vyčítať, že by bol konzervatívny, povedal, že súkromné zjavenia –
a k takým patria aj zjavenia v Medžugorí
– sú výzvou, imperatívom, aby sa v určitom čase vykonalo niečo konkrétne. Matka Božia takmer v každom posolstve ho31

vorí o modlitbe. Myslím si, že jej prostredníctvom majú ľudia nanovo zakúsiť, že
ich Boh miluje, že je milosrdný a že môžeme stále znovu začínať.
Dáva Medžugorie milosti?
Áno! Zakúsil som to aj vo svojom živote.
Matka Božia veľmi často hovorí o milostivom čase, kým môže byť medzi nami. Ide
o to, aby sme prijali túto milosť. Má prúdiť
do sveta a my si musíme uvedomovať, že
táto milosť je práve pre dnešnú dobu.
Tvoja posledná publikácia sa nazýva „Nepokojné je naše srdce,
kým nespočinie v tebe, ó, Bože“.
Prečo si ju napísal?
Tá myšlienka mi napadla, keď som čítal
posledné číslo časopisu MEDJUGORJE.
Tam som našiel slová sv. Augustína: „Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie
v tebe, ó, Bože.“
Pokúsil som sa ukázať cestu sv. Augustína. Prvá kapitola sa nazýva: „Od plejboja ku svätcovi.“ Jeho matka Monika sa za
neho veľmi veľa modlila a istého dňa sa
obrátil. K jednotlivým úvahám som použil
najmenej jednu vetu z posolstva Matky
Božej a vysvetlil som ju. Tak som sa pokúsil ukázať cestu sv. Augustína a zároveň cestu, ktorou máme aj my kráčať.
Dnes je veľmi ťažké byť skutočne pokojný, nájsť pokoj v Bohu.
Mnohí ľudia nenachádzajú pokoj
k modlitbe. Je dôležité modliť
sa?
Čas, v ktorom žijeme, je poznačený nepokojom. O tom hovorí aj Matka Božia
vo svojich posledných posolstvách. Treba
si nájsť čas na premýšľanie a tento pokoj
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objaviť pre Boha. Matka Božia zdôrazňuje v jednom posolstve: „Povedzte si: Teraz
je čas na modlitbu, teraz nie je pre mňa
nič iné dôležité, len Boh.“ Som presvedčený, že keď si takto vyhradíme čas, bude
to pre nás veľký dar. Tento dar môžeme
dostať len v tichosti.
Keď je vodná hladina na jazere pokojná,
môže sa na nej zrkadliť slnko. Keď sa
upokojíme, môže nám Boh veľa darovať.
Vianočné posolstvo Matky Božej
sa mi zdá veľmi nezvyčajné: „Naháňate sa, pracujete, hromadíte,
ale bez požehnania. Nemodlíte
sa!“
Áno, Matka Božia hovorí veľmi priamo,
odhaľuje nám svet, v ktorom žijeme a kde
pre mnohých ľudí nejde o nič iné, len
o vlastný prospech. Mnohí, ktorí zbohatli
a potom zasa stratili na burze, sú zúfalí
a dokonca sa pokúšali o samovraždu,
ako sa to stalo v poslednom čase.
Matka Božia nám ukazuje východisko.
Vo vianočnom posolstve hovorí: Nájdite
si čas, „aby ste sa zastavili pred jasličkami a rozjímali o Ježišovi.“
Pri bohoslužbách pre rodiny som im dal
túto malú úlohu. Radi ju prijali a strávili
v tichosti so svojimi deťmi nejaký čas
pred jasličkami podľa priania Matky Božej.
Chcel by si nám ešte niečo povedať na záver?
Stále stretávam mladých ľudí, ktorí našli prostredníctvom Medžugoria radosť
a nádej, zmysel svojho života. Všetkým
vám prajem túto nádej.
(Rozhovor viedol vd)

Medzinárodný seminár pre kňazov 2009
Štrnásty medzinárodný seminár pre kňazov sa uskutoční v Medžugorí od
29. júna do 4. júla 2009. Téma seminára je: „Vy ste moji priatelia... (Jn 15,
14).“
Prednášateľom na seminári je P. Ante Vučković, OFM. Vyučoval filozofiu
na Pápežskej univerzite Antoniana a na Františkánskej teológii v Makarskej. Vo svojej činnosti pokračoval ako profesor na Katolíckej teologickej
fakulte univerzity v Splite a vyučoval aj na oddelení filozofie tej istej univerzity. Vedie duchovné cvičenia, semináre a duchovné obnovy.
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečilo pre kňazov bezplatnú dopravu. Autobus z Bratislavy do Medžugoria odchádza v nedeľu večer 28. júna 2009. Príchod zo seminára do Bratislavy je naplánovaný na nedeľu 5. júla 2009 v skorých ranných hodinách. Prihlásiť
sa možno v Mariánskom centre Medžugorie telefonicky na čísle:
0905 254 742, alebo mailom na adrese: m-keckes@nextra.sk alebo
písomne na adrese Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava 1.

DVD „Zjavenia v Medžugorí 1981 – 2008“
Pre našich členov sme zakúpili DVD o Medžugorí, kde nájdete prehľad
o histórii zjavení, snímky vizionárov a pútnických miest v Medžugorí. DVD
si môžete objednať prostredníctvom nášho objednávkového lístka alebo
cez internet. Predáva sa v obchodnej sieti za 4 eurá.

Kniha „Medžugorie a rodina“
Knižka, ktorú sme starostlivo pripravovali a avizovali v predošlých číslach,
je už k dispozícii pre našich čitateľov. Obsahuje pútavým spôsobom rozpracované posolstvá Matky Božej, ako ich možno uplatniť v súčasnej dobe
v modernej rodine. Knižku si môžete objednať prostredníctvom nášho
objednávkového lístka alebo cez internet. Výrobné náklady predstavujú
4,7 €.
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MEDJUGORJE –

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. novembra 2008 – „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa v tomto milostivom čase modlili, aby sa malý Ježiš narodil vo vašom srdci. On, ktorý samotný je pokoj, nech cez vás daruje pokoj celému svetu. Preto, milé deti,
modlite sa bez prestania za tento rozbúrený svet bez nádeje, aby ste sa vy stali
svedkami pokoja pre všetkých. Nech nádej preteká vašimi srdcami ako rieka
milosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. decembra 2008 – „Drahé deti! Naháňate sa, pracujete, hromadíte,
ale bez požehnania. Nemodlíte sa! Dnes vás pozývam, aby ste sa zastavili pred
jasličkami a rozjímali o Ježišovi, ktorého vám aj dnes dávam, aby vás žehnal
a pomohol vám porozumieť, že bez neho nemáte budúcnosť. Preto, milé deti,
odovzdajte svoje životy do Ježišových rúk, aby vás on viedol a chránil od každého zla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. januára 2009 – „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je
vám modlitba ako semiačko, ktoré vkladáte do môjho srdca a ktoré odovzdám
za vás môjmu Synovi Ježišovi za spásu vašich duší. Želám si, milé deti, aby sa
každý z vás zaľúbil do večného života, ktorý je vaša budúcnosť, a aby vám
všetky pozemské veci pomáhali, aby ste sa priblížili Bohu Stvoriteľovi. Som
s vami tak dlho, pretože ste na nesprávnej ceste. Len s mojou pomocou, milé
deti, otvoríte oči. Je veľa tých, ktorí tým, že žijú moje posolstvá, chápu, že sú
na ceste svätosti ku večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

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

02 / 52 92 72 10

Na toto číslo možno volať z domova i zo zahraničia za cenu obyčajných telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, časopis a ďalšie správy
môžete nájsť aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
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Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie
výrobných nákladov, ktoré predstavujú približne 1 euro za jeden výtlačok tejto publikácie.
K tomu je potrebné pripočítať ďalšie náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny),
ktoré v prepočte na jedno číslo predstavujú približne 0,33 eura. Všetkým dobrodincom
vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš účet vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100,
IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318, SWIFT: LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika.
Objednávky do zahraničia sa vybavujú jednotlivo podľa dohovoru.
Zastúpenie v Českej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Břeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú
z vašich dobrovoľných príspevkov!
Telefón: +421-905 254 742
Zodp. redaktor: Dr. Marián Kečkéš
Reg. č.:1828/98
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Želám si, milé deti, aby sa každý z vás zaľúbil
do večného života, ktorý je vaša budúcnosť, a aby vám
všetky pozemské veci pomáhali, aby ste sa priblížili
Bohu Stvoriteľovi.
(z posolstva z 25. januára 2009)

