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Boh to dokáže!
„Dnes sa vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať
vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Milé deti, modlitba
je srdcom viery a nádejou vo večný život.“
Slová Matky Božej z 25. júna 2017 nám pripomínajú najdôležitejšie piliere nášho duchovného života. Všetka naša činnosť
by mala vychádzať z týchto dvoch pilierov – hlboká modlitba
a vytrvalosť. Náš každodenný život prináša rozličné situácie, na
ktoré musíme zareagovať. Niekedy sme s naším konaním spokojní, inokedy menej. Avšak vždy musí vychádzať z pilierov, ktoré nám pripomína
naša Matka. Potom nemusíme mať obavy, ako to dopadne. Pán pozná našu slabosť, ale aj naše talenty a dary, ktoré sme dostali od neho. „Stačí ti moja milosť,
lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti,“ hovorí Pán (2 Kor 12, 9). Tieto slová by
nás mali naplniť radosťou a nádejou, že všetko má svoj zmysel a nemusíme sa ničoho báť.
Mnohí ľudia sú dnes znepokojení stavom súčasného sveta. Z televíznych správ
a z internetu sa na nás valí záplava nenávisti, prvé miesto v správach majú vraždy,
ktoré sú často páchané v mene Boha. Aký je správny liek na túto chorobu? Mariánske centrum Medžugorie pripravuje ponuku, ktorá je vhodná pre každého. Od začiatku mariánskeho mesiaca októbra chceme začať dlhodobý program na duchovnú obnovu Slovenska. Každý z nás určite pozná niekoho zo svojho okolia, kto sa
vzdialil od Pána a zabudol na svoj krst, alebo vôbec ešte nespoznal skutočné kresťanstvo. Dajme príležitosť Pánovi, aby mohol konať: svojou hlbokou a vytrvalou
modlitbou jedného desiatku posvätného ruženca za jedného konkrétneho mladého človeka. V nasledujúcom čísle prinesieme ďalšie podrobnosti o tomto projekte,
ktorým chceme pomôcť duchovnej obnove Slovenska. Je to projekt inšpirovaný
medžugorskou spiritualitou. Medžugorie totiž nie je len malá obec na Balkáne, ale
má byť podnetom na oživenie viery v každom farskom spoločenstve aj u nás na
Slovensku. Nechajme Pána pôsobiť, aby sme sa nemuseli obávať o kresťanskú budúcnosť našej vlasti.
„Preto sa modlite srdcom, kým vaše srdce nezaspieva vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život. Som s vami, milé deti, a prinášam vám svoje
mate
materinské požehnanie pokoja,“ zakončuje Matka Božia svoje poso
solstvo z júna 2017. Prinášajme pokoj do tohto nepokojného
ssveta!
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
ÚVAHA
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Osobitný vatikánsky vyslanec

Henryk Hoser
bol na svojej prvej vizitácii

v Medžugorí
Analýza teológa MMag. Ivana Lukača
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ARCIBISKUP HENRYK HOSER

„Vatikán zveril úlohu osobitného vyslanca pre Medžugorie Henrykovi Hoserovi, biskupovi Varšavy-Pragy.
Jeho úlohou je spoznať miestnu pastoračnú situáciu
a potreby veriacich, ktorí na miesto putujú, a navrhnúť
do budúcnosti možné pastoračné iniciatívy. Misia bude
mať čisto pastoračný charakter. Predpokladá sa, že arcibiskup Hoser ukončí svoju činnosť v Medžugorí do
leta tohto roku,“ hovorí sa vo vyhlásení Svätej stolice.

ARCIBISKUP HENRYK HOSER
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Kto je arcibiskup Hoser, čo znamená jeho vymenovanie za osobitného
vyslanca pre pútnikov a ako má človek vnímať toto vymenovanie v súvislosti s očakávaným rozhodnutím
komisie o pravosti zjavení v Medžugorí?
Hoser sa narodil 27. októbra 1942
vo Varšave. V roku 1969 sa stal rehoľníkom-pallotínom, roku 1974 bol
vysvätený za kňaza. Ako kňaz pôsobil dlhé roky v pastorácii na rozličných misiách v Afrike. Po svojom
návrate do Európy vykonával rôzne
dôležité funkcie pri organizovaní misií. V roku 2008 bol vymenovaný za
biskupa Varšavy-Pragy. Vyznačoval
sa aj duchovno-pastoračnou prácou
s mladými a plnil dôležitú rolu pri organizovaní Svetových dní mládeže
v Krakove v roku 2016. V rámci poľskej biskupskej konferencie je predseda Výboru pre etické otázky.
Zo skôr zdržanlivého vyhlásenia
Cirkvi o menovaní a zo skutočnosti,
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že poľský arcibiskup Henryk Hoser
bol menovaný na sviatok Panny Márie Lurdskej, možno mnohé predvídať:
1. Rozhodnutie padlo práve na
sviatok Panny Márie Lurdskej.
Zjavenia z Lúrd sú Cirkvou oficiálne uznané. Udiali sa v roku 1858,
vtedy sa Panna Mária predstavila ako „Nepoškvrnené počatie“.
Pápež Pius X. roku 1907 rozšíril
slávenie tohto sviatku na celý
svet a odvtedy sa slávi každý rok
11. februára.
2. Arcibiskup Hoser stále zdôrazňuje, že je verný všetkým cirkevným
dokumentom, ktoré podpísal
jeho krajan pápež Ján Pavol II.
Spomeňme si, že práve svätý Ján
Pavol II. raz povedal, že Medžugorie je spovednicou sveta a on
sám by tam vysluhoval sviatosť
zmierenia, keby nebol pápežom.
3. Arcibiskup Henryk Hoser už pracoval ako osobitný vyslanec pá-

peža pre určitú oblasť. Je charakteristické, že jednu z týchto misií
vykonával v Afrike – v Kibeho
v Rwande. Kibeho je miesto, kde
sa niekoľko mesiacov pred
Medžugorím začala zjavovať
Panna Mária. Tak ako v Medžugorí aj v Kibeho varovala Matka
Božia pred vojnami a krviprelievaním, ktoré sa budú diať, pokiaľ
ľudia neprestanú konať zlo a urážať Boha. V tejto malej africkej
krajine došlo v prvej polovici deväťdesiatych rokov k omnoho
väčším hrôzam ako v Bosne
a Hercegovine. V priebehu troch
mesiacov bolo zavraždených viac
ako milión nevinných ľudí. Na
rozdiel od Medžugoria v Kibeho
rástol počet vizionárov od prvého
zjavenia, zatiaľ čo v Medžugorí
bolo od začiatku iba šesť vizionárov. Je veľmi dôležité zdôrazniť,
že Cirkev uznala zjavenia v Kibeho ako pravé.
Ako sa uviedlo na začiatku, misia
arcibiskupa Hosera bude mať výlučne pastoračný charakter. Už pápež
Benedikt XVI. vymenoval komisiu

pod vedením kardinála Camilla Ruiniho, aby sa zaoberala otázkou pravosti zjavení v Medžugorí.
Neoficiálne zaznieva, že k prvým
zjaveniam sa Vatikán vysloví pozitívne, ale o ďalších zjaveniach ešte nepadlo konečné rozhodnutie. Komisia ukončila svoju prácu roku 2015
a pápež František povedal v rozhovore s novinármi v lietadle, keď sa
vracal zo svojej pastoračnej cesty do
Sarajeva, že je s prácou komisie
spokojný a že sa čoskoro vyjadrí
k otázke Medžugoria.
Z toho usudzujem, že vzhľadom na
vymenovanie osobitného vyslanca
budú františkáni naďalej spravovať
farnosť v Medžugorí, ale za pastoračnú prácu s pútnikmi sa budú
zodpovedať priamo Vatikánu. Vatikánu budú podliehať aj vizionári.
Samotné vymenovanie vyslanca
má pastoračný charakter a nedotýka sa doktrinálnej otázky pravosti
zjavení, ale je, ako sa vyjadril vedúci
vatikánskej tlačovej kancelárie Greg
Burke, rozhodnutím „pre Medžugorie a nie proti Medžugoriu“.


XXXXXXX
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Buďte nositeľmi radostnej zvesti
Tlačová konferencia
Od našej
korešpondentky
z Medžugoria
sestry Kerstin
Oswaldovej

„Buďte nositeľmi radostnej zvesti,“
tak znela výzva arcibiskupa Henryka
Hosera na tlačovej konferencii 5. apríla
2017 v Medžugorí. Pápež František vyslal do Medžugoria biskupa Hosera,
aby sa pozrel na tamojšiu situáciu
v pastorácii a zhrnul potreby pútnikov.
Na začiatku tlačovej konferencie nám
arcibiskup Hoser porozprával o svojich doterajších dojmoch. Začal tým, že Medžugorie bolo pred začiatkom zjavení vo svete
úplne neznáme miesto, dedina medzi horami. Dnes je to však miesto, ktoré poznajú po celom svete. Do Medžugoria prichádzajú pútnici z viac ako 80 rôznych krajín.
Každý rok putuje na toto miesto približne
dva a pol milióna ľudí a od roku 1986 sa
tu rozdalo 37 miliónov hostií. Táto bilancia
je významná aj pre ďalší vývoj v Medžugorí. Lebo do Lúrd, ktoré sú staršie o 150
rokov, prichádza ešte teraz šesť miliónov
pútnikov za rok.
Dojem arcibiskupa Hosera je taký, že ľudia prichádzajú do Medžugoria jednak
8
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kvôli zjaveniam, ktoré sa začali 24. júna
1981, a jednak kvôli tomu, že v Medžugorí hľadajú niečo výnimočné a aj to tu nájdu. V Medžugorí panuje atmosféra pokoja
a ľudia tu objavujú hlbokú spiritualitu. Na
tomto mieste sa dá zažiť niečo posvätné.
Posvätné znamená niečo výnimočné, Božie. Medžugorie je posvätným miestom. Je
miestom hlbokej úcty k Panne Márii. Ale
keď sa človek pozrie bližšie, tak vidí, že je
to úcta ku Kristovi. V centre vždy stojí sviatosť Eucharistie, ohlasovanie Božieho slova. Adorácia, pri ktorej je Ježiš Kristus skutočne prítomný ako Boh a človek. Mnohí
pútnici v Medžugorí objavujú modlitbu ruženca, pri ktorej sa meditatívnou formou
uvažuje o Ježišovom živote. Ľudia objavujú
tajomstvá viery. Napríklad formou krížovej
cesty – tomto veľkom tajomstve Ježišovho
utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Dôležitým prvkom Medžugoria je spoveď – zážitok osobného odpustenia. Arcibiskup Hoser prízvukoval, že Medžugorie je úrodná
pôda. V posledných rokoch sme vďaka
Medžugoriu mali 610 kňazských a rehoľných povolaní, hlavne v Taliansku, Amerike
a Nemecku. V čase, keď duchovné povolania zažívajú krízu, je to niečo nové. Niečo,
čo sa nás hlboko dotýka.
Podľa jeho hodnotenia sú v Medžugorí
tri odlišné dôležité oblasti. Prvou je farnosť Medžugorie. Táto sa stará o obyvateľov Medžugoria. Je to farnosť, ktorá je už
dosť stará, ale počet jej farníkov vzrástol
o zhruba 1000 až 1500 ľudí a stále rastie.
Aj vizionári patria do tejto farnosti.
Druhou oblasťou sú pútnici. Dva až dva
a pol milióna pútnikov prichádza ročne do
Medžugoria a toto číslo stúpa. Pre kňazov
je to veľká výzva. Kvôli tomuto vysokému
číslu sa úplne zmenila aj infraštruktúra

v dedine. Sú tu hotely, reštaurácie a podobne. Počet ľudí rastie a potrebujú čoraz
viac ubytovacích priestorov.
Treťou oblasťou sú spoločenstvá. Mnoho
duchovných spoločenstiev a aj čisto humanitných aktivít vzniklo na základe inšpirácie udalosťami v Medžugorí. Mnohé
spoločenstvá tu majú sídlo. Aj také, ktoré
nie sú priamo inšpirované Medžugorím,
ale ktoré sprevádzajú tento jav. Niečo
vzniklo vďaka františkánom, napríklad
Matkina dedina (Majčino selo) či projekt
Domus Pacis.
Semináre sú ďalším dôležitým príkladom
toho, čo vzniklo vďaka farnosti a františkánom. V ročnom rytme sa v Medžugorí konajú rôzne semináre. Už 23 rokov sa koná
v Medžugorí seminár pre vedúcich pútí, 21
rokov seminár pre kňazov, 17 rokov ďalší
pre manželské páry, posledné 4 roky pre
lekárov a zdravotnícky personál a posledný
rok sa tu prvýkrát konal aj pro-life seminár,
ale je tu aj seminár pre ľudí s postihnutím.
Medžugorie ukazuje výnimočnú intenzitu života. Arcibiskup Hoser zdôraznil, že
pre pápeža Františka sú tieto miesta dôležité a že ich vyčlenil z pôsobnosti Kongregácie pre klérus a zveril Kongregácii pre
novú evanjelizáciu. Medžugorie sa nachádza na priamej linke novej evanjelizácie.
Dochádza tu k určitej rastúcej dynamike
a tá ukazuje, že potreby pútnikov sú čoraz
väčšie.
Arcibiskup Hoser na konci svojho príhovoru spomenul, že v Medžugorí prichádzajú ľudia k prameňu. Sýtia svoj smäd po
Bohu, po viere. Nachádzajú vieru a to sa
deje vďaka Márii. Mária je v Medžugorí
nazývaná Kráľovnou pokoja. Zdôraznil, že
toto je prastaré meno Matky Božej. Arcibiskup Hoser poukázal na aktuálnu situáciu vo svete a na to, že podľa pápeža Františka sa tretia svetová vojna už koná, len
rozdelená na časti. Najhoršie vojny sú

podľa neho tie, ktoré sa dejú v rámci jedného národa. Sám arcibiskup Hoser zažil
genocídu v Rwande. Ďalej spomenul vojnu v Sýrii, v jednej z najstarších kresťanských krajín na svete. Keď sa človek pozrie na túto situáciu vo svete, potom je
vzývanie Panny Márie ako Kráľovnej pokoja nesmierne dôležité. Preto aj Medžugorie má svoju osobitnú úlohu. Arcibiskup
Hoser pozýva všetkých ľudí k tomu, aby
boli nositeľmi radostnej zvesti a aby
Medžugorie zapálilo nové svetlo. Svet potrebuje toto svetlo. Svet, ktorý sa rozkladá
a padá do čoraz väčšej tmy.
Arcibiskup Hoser povedal počas svojej
tlačovej konferencie veľmi jasne, že bude
veľmi zdržanlivý, čo sa týka úsudku o pravosti zjavení, lebo to je práca osobitnej
komisie. Poprosil, aby sme boli trpezliví,
lebo čím viac obsahu, tým viac času človek potrebuje, aby všetko preskúmal
a posúdil. Ale povedal tiež, že všetky zjavenia majú spoločného menovateľa,
a síce výzvu Panny Márie k obráteniu a zanechaniu hriešneho života.
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Buďte mojimi
vystretými
rukami
Rozhovor s medžugorským farárom
P. Marinkom Šakotom OFM

Sme v Medžugorí. Radosť je tentokrát výnimočne veľká, pretože
tu bol osobitný vyslanec pápeža
Františka. Aké bolo uvítanie?
Je ťažké opísať slovami tú radosť,
ktorá nás hlboko prenikla, keď sme
sa 11. februára dozvedeli, že pápež k nám posiela osobitného vyslanca. Prežívali sme veľkú radosť,
pretože sme cítili, že sa niečo hýbe,
že sa niečo deje; že príde niekto
z Cirkvi, niekto, kto by rád videl,
aké je to v Medžugorí. Boli sme predovšetkým radi, že niekto príde.
Všetko ostatné nebolo až takou témou. Iba to, že niekto príde a uvidí.
Rovnako ako povedal Ježiš: „Poďte
a uvidíte!“
Aký bol váš prvý dojem z arcibiskupa Hosera?
Keď prišiel, všetci sme boli radi,
že je otvoreným, dobrým a múdrym
človekom, ktorého pohľad nespočíva na vonkajšku, ale ide hlbšie
a vidí pozadie toho všetkého, čo sa
tu deje. Potešili sme sa, že chcel
10 MEDŽUGORIE

všetko vidieť a spoznať. Išiel na
Vrch zjavenia, navštívil Matkinu dedinku (Majčino selo), spoločenstvá,
stretol sa s vizionármi. Rovnako je
Božím mužom, správnym otcom,
ktorý má porozumenie pre to, čo sa
tu deje, bez predsudkov. Prišiel,
aby uvidel. Je to pre nás niečo veľké.
Bol pri vás týždeň. Vráti sa opäť?
Ako dlho bude trvať toto skúmanie?
Detaily neviem. Uvidíme, kedy sa
znova vráti. Nepovedal nám to.
Je zaujímavé, že Cirkev by chcela urobiť z Medžugoria svätyňu.
Verím, že to nie je náhoda, že

všetky svätyne na celom svete
boli vyňaté spod kompetencie
Kongregácie pre klérus a boli pridelené Kongregácii pre novú
evanjelizáciu. Ako vidíte ako
medžugorský farár tento impulz
novej evanjelizácie a to, ako k nej
môže prispieť Božia Matka?
Arcibiskup Henryk Hoser povedal,
že v Medžugorí sa deje nová evanjelizácia. Tu sa uskutočňuje. Tu sa
ľudia stretávajú s posvätnom. Pociťujú svätosť. Ľudia sú povzbudení
k niečomu jednoduchému, ako napríklad k výstupu na Križevac alebo
na Vrch zjavenia, k modlitbe ruženca, k úvahe nad krížovou cestou,
k adorácii a spovedi. Pritom prežívajú niečo hlboké. To je nová evan-

jelizácia. Človek je povzbudený
k zmene, k zamysleniu. To je prvé,
čo povedal arcibiskup Hoser. Druhé
je to, čo už skôr povedal aj kardinál
Schönborn, že prišiel, aby sa od
Panny Márie naučil pastoráciu.
Čo by chcela Božia Matka od
ľudí?
Verím, že nás chce viesť do hĺbky
modlitby. To je najsilnejšie posolstvo Medžugoria. Matka Božia si
želá vo svete malé svetlá. Ľudí, ktorým sa darí nachádzať cestu k pokoju. To neznamená, že nie sme
sem-tam nepokojní, niekedy sa
s niekým hádame, alebo vstupujeme s niekým do konfliktu. Avšak je
dôležité, že nezostávame v konflikMEDŽUGORIE
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te, ale že sa nám podarí konflikty
prekonať. Že sa nám podarí odpustiť, aby sme našli pokoj, keď nás
niekto trápi a tak ďalej. Toto by
Panna Mária chcela, aby sme boli
ľuďmi pokoja. To, k čomu nás pozýva, by som chcel vyjadriť vo dvoch
obrazoch: srdce a ruky. Hovorí:
„Modlite sa srdcom.“ To znamená,
že zmena sa uskutočňuje v srdci.
Nemodliť sa iba navonok, ale modliť sa hlbšie, Ježiša adorovať srdcom, Eucharistiu sláviť srdcom,
aby sme mohli potom tam, kde žijeme, byť jej vystretými rukami. To je
to, čo hovorí: „Buďte mojimi vystretými rukami!“
Adorácia včera v kostole, na ktorej sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí,
išla do veľkej hĺbky. Zriedka sa
prežíva tak ako tu, veľmi mysticky.
Ľudia to tu zažívajú a cítia, ale to
je iba začiatok. Nemá sa však pritom zostať, ale je potrebné ísť ďalej. Preto Matka Božia hovorí o každodennom obrátení. Preto hovorí
o tom, že máme pracovať na svojich srdciach, tak ako pracujeme
na poliach. Preto nám hovorí: „Čítajte každý deň Sväté písmo.“ To je
tá vytrvalá práca. Pretože človek je
slabé, krehké a hriešne stvorenie.
Bol som raz rozčúlený a zranil som
niekoho. Ale na druhý deň som sa
ospravedlnil. Prosil som o odpuste12
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nie. Sme krehké bytosti, ale keď
máme lásku, potom je všetko možné. Tak to hovorí Matka Božia. Ale
keď nemáme lásku, potom nič nie
je možné, potom už drobnosť vyrušuje. Ak mám v srdci lásku, môžem
uvidieť priateľa aj v človeku, ktorého nemám rád.
Arcibiskup Hoser bol aj vo Rwande...
Práve to je dôležité. Tu nadobudol
a prežil skúsenosti s vojnou, s genocídou. Má tiež skúsenosť so zjaveniami v Kibeho. Bol členom komisie, ktorá skúmala zjavenia Božej Matky. To všetko zažil, a preto
bol otvorený pre Medžugorie, pre
to, čo sa tu deje. Je to najdôležitejšia vlastnosť človeka: byť otvorený
pre niečo nové, iné. Problémom
mnohých ľudí sú totiž predsudky,
vnútorné bariéry, ktoré bránia ľuďom vidieť, čo sa tu deje. Preto
sme tu v Medžugorí povolaní predovšetkým k tomu, aby sme otvorili
svoje srdcia. Často je to tak, že
naše srdce je zablokované, pretože
máme predsudky voči nejakému
človeku, viere, krajine alebo národnosti. Arcibiskup Hoser je otvorený
človek. Verím, že mu jeho skúsenosť v Kibeho vo Rwande veľmi pomohla. Bola tam vojna, aj tu bola
vojna. Boli tam mariánske zjavenia
pred vojnou. Matka Božia zvestovala vizionárom (z Rwandy) strašné

veci, ktoré sa môžu udiať. Preto vyzývala k obráteniu. Aj tu (v Medžugorí) ukázala Panna Mária desať
rokov pred vojnou vizionárom strašné veci, ktoré sa môžu udiať, a vyzývala ich k obráteniu. Je tu veľmi
veľa súvislostí a veľkých podobností.
Aký je program tohto roku
v Medžugorí?
Ročne máme približne 20 medzinárodných seminárov. Arcibiskup
Hoser zdôraznil: Semináre v Medžugorí sú školou: školou modlitby,
školou zakúsenia pokoja. Potom sú
to najmä v letných mesiacoch rozličné púte. V júni slávime výročie
zjavení. Deň predtým, 24. júna,
máme pochod pokoja z Humca do
Medžugoria. Prvý augustový týždeň
bude opäť festival mladých.
Ako sa udržujete pri sile? Ste tu
farárom od roku 2010. Vy františkáni vyžarujete neúnavnosť.
Ako vidíte váš kňazský život
a vašu funkciu farára?
Je to milosť byť tu a môcť tak intenzívne žiť. Neviem, ako by sa mi
vodilo ako farárovi na inom mieste.
Možno by som sa až tak nenamáhal, to neviem. Ale tu sa podporujú
také programy, ktoré si vyžadujú
námahu a úsilie, a tak je to dobré.
Pretože tým sa získava skúsenosť
a človek rastie. Mojou skúsenosťou

je, že pútnikom môžem povedať
iba to, čo som sám zakúsil. Musí sa
odovzdať vlastná skúsenosť. Myslím tým aj na skúsenosť slabosti.
Pretože si nemôžeme myslieť, že
sme dokonalí, a predstúpiť pred
ľudí. To sa nedá. Je tu dôležitá skúsenosť krehkosti, slabosti a veľkej
Božej lásky, ktorá tu všetko vedie.
Aj nás, ktorí sme takí, akí sme. Preto pretrváva Medžugorie. Nie kvôli
nám, františkánom, nie je to naše
dielo. Ale keď sa človek otvorí
a verí, potom sa dejú veľké veci. Je
potrebné nevzdať sa, aj to je skúsenosť. Vydržať pokušenia, nejasnosti a útoky, potom príde svetlo, potom príde nový deň.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej
9. apríla 2017.
MEDŽUGORIE
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Milí čitatelia, v tomto vydaní vám prinášame rozhovor, ktorý sme viedli
s vizionárom Jakovom Čolom. Jakov je najmladší z vizionárov. Narodil
sa pred 46 rokmi a medzi 25. júnom 1981 a 12. septembrom
1998 mal každý deň zjavenia Panny Márie. V posledný deň zjavení mu
Mária povedala, že v budúcnosti bude mať zjavenia raz do roka na
sviatok Narodenia Pána 25. decembra. Jakov žije so svojou ženou
a troma deťmi v Medžugorí.
V rozhovore sme s ním hovorili o jeho detstve, o zjaveniach,
o duchovom raste, ale aj o jeho oddanom snažení pomáhať tým
najbiednejším v spoločenstve „Máriine ruky“, ktoré v Medžugorí
zapustilo hlboké korene, ale začalo sa rozširovať aj do ďalších častí
Bosny a Hercegoviny.

Láskyplný pohľad
Jakov, si najmladší z vizionárov, mal si desať
rokov, keď sa ti prvý raz zjavila Panna Mária.
Pamätáš si, ako si sa cítil pri prvom zjavení
a ako to celé ovplyvnilo tvoje detstvo?
Áno, je to tak. Keď som Matku Božiu uvidel po prvý
raz, mal som desať rokov. Čoskoro nato som osirel.
Bola to pre mňa samozrejme obrovská strata, veľká
bolesť, predovšetkým preto, lebo som bol ešte malé
dieťa. Ale Boh bol stále pri mne so svojou láskou,
aj Matka Božia ma sprev
sprevádzala
vádzala svojou materinskou láskou. Chápal som
ako Božiu vôľu, ako
m to ak
Boží plán pre mňa. Duševne
som rástol
Duš
ako každýý iný čl
človek. Posolstvá,
ku ktorým
kto
orým nás
n Panna Mária
pozýva,
pozýýva, som prijímal a pýtal
bude možné uskusa,, či bu
točňovať
to
očňovať ich. Od prvého
Jakov so svojou
mamičkou (archívna
fotografia)
14
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Panny Márie hovorí za všetko
zjavenia som Matku Božiu prijal a mal ju rád ako vlastnú matku. A vieme, že keď niekoho prijmeme ako matku, tak sme ochotní pre ňu urobiť všetko. Zo začiatku
to bolo veľmi ťažké, ale duchovne som vyrástol. Vďaka
mojej terajšej činnosti a môjmu dobrovoľnému angažovaniu sa v spoločenstve „Máriine ruky“ môžem povedať, že som veľmi vyrástol.
Môžeš nám bližšie opísať, čo zažívaš pri zjavení?
Čo je pre teba najkrajšie?
Je ťažké opísať ľudskými slovami pocit, ktorý sa prežíva pri zjavení. Tak to stále hovorí aj Mirjana: Keď sme
s Pannou Máriou, tak nie sme na tomto svete. Je to,
akoby sme boli v inej dimenzii, akoby sme boli v nebi.
Vnáram sa do pokoja, do radosti. Pre mňa sú počas
zjavenia najkrajšie Máriine oči. Keď sa pozerám do jej
očí, vidím v nich toľko lásky a túto lásku zároveň cítim
vo svojom srdci. Tento pohľad Panny Márie hovorí za
všetko. Teraz mám napríklad kopu otázok, ktoré by
som sa Matky Božej rád opýtal, ale keď stojím pred
ňou, tak sú tie otázky zbytočné. Vtedy mnohým veciam
ROZHOVOR S JAKOVOM ČOLOM
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rozumiem jednoducho preto, že sa
na ňu pozerám. Pohľadom do očí
Panny Márie dostanem odpovede
na všetky otázky, ktoré som chcel
položiť.
Videli ste pri zjaveniach okrem
Matky Božej aj niekoho iného?
Na začiatku sme Pannu Máriu
často videli v sprievode anjelov. Ja
mávam teraz zjavenia raz za rok na
Vianoce. Vtedy Matka Božia prichádza vždy s malým Ježiškom. Ale jeho
samého v Máriinom náručí som
vlastne nikdy nevidel, lebo je zahalený Máriiným plášťom.
Môžeš nám povedať niečo o tvojom vzťahu k pátrovi Slavkovi Barbaričovi?
O pátrovi Slavkovi nemusím veľa
hovoriť. O tom, čo znamenal pre
Medžugorie, bolo už povedané veľa.
Do dnešného dňa je tu v Medžugorí
prítomný. Čo sa týka môjho vzťahu
k nemu, vždy bol poruke: Keď sa objavil nejaký problém, dalo sa na
neho spoľahnúť. Páter Slavko bol
nielen duchovným radcom nás všetkých, ale aj dobrým priateľom.
Jakov, môžeš nám povedať niečo
o spoločenstve „Máriine ruky“,
ktoré vzniklo minulý rok, a o pomoci najbiednejším? Aké sú vaše doterajšie skúsenosti a plány do budúcnosti?
Mal som v srdci túžbu spraviť niečo
viac pre farnosť, pre našich bratov
16
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a sestry v núdzi. Cítil som, že to dokážem a že musím dať viac. Matka
Božia v posolstvách často hovorí:
„Modlite sa a zhora vám bude dané,
čo máte robiť.“ Ku mne Boh prehovoril cez pátra Marinka Šakotu, nášho farára v Medžugorí, ktorý je dobrým priateľom všetkých farníkov, aj
mojím. Hovoril som s ním o tejto
téme a on mi povedal, aby som prišiel o pár dní. Keď sme sa potom
stretli, ponúkol mi, aby som viedol
oddelenie pre núdznych na farskom
úrade v Medžugorí. Rád som to prijal a hneď sme sa pustili do práce.
Najprv sme začali s podporou rodín z farnosti. Hoci Medžugorie na
ľudí, ktorí nie sú odtiaľto, pôsobí
ako miesto, na ktorom všetci žijú
v dostatku, sú tu aj rodiny, ktoré žijú
vo veľkej chudobe. Na začiatku bol
veľký problém nájsť nejaký spôsob,
ako pristúpiť k týmto ľuďom. Nechceli sme uraziť ich dôstojnosť, ale
na druhej strane sme k nim museli
prísť, aby sme im mohli pomôcť.
Tiež sa stáva, že ľudia si nás vizionárov často idealizujú, myslia si o nás,
že sme bezchybní ľudia, ktorí nie sú
z tohto sveta a ktorí 24 hodín denne
strávia v modlitbe na kolenách. Ale
aj my sme len ľudia s mnohými chybami a nedostatkami. Chceme ísť
cestou svätosti, ale zároveň žiť náš
život s jeho výškami aj hĺbkami, tak
ako všetci ostatní.
Nemohol som tomu uveriť, keď
som videl, v akých strašných podmienkach žije približne 30 najviac

ohrozených rodín. Sú tu rodiny,
v ktorých ľudia vyslovene hladujú
a potrebujú chlieb. Pri stretnutí s týmito ľuďmi človek tiež pochopí, že
nejde vždy len o materiálnu pomoc.
Srdečný pohľad, stisnutie ruky, slovo útechy alebo povzbudenia pre
nich často znamená viac ako balíček pomoci. Týchto ľudí som predtým pravdepodobne pomerne často
stretával, ale až teraz, keď sme sa
vzájomne otvorili v bratskej láske,
som ich naozaj spoznal. Pravda je,
že títo ľudia mi pomohli. Vďaka nim
som vyrástol ako človek a kresťan.
Ukázali mi, ako mám v tomto svete

konkrétne žiť svoje kresťanstvo.
Ukázali mi, akí sme nevďační voči
Bohu za všetko, čo máme. Ako mnohé z toho, čo máme, považujeme za
samozrejmosť.
Kedy ste sa zaregistrovali ako organizácia?
Oddelenie na fare v Medžugorí
sme pred ôsmimi mesiacmi premenili na oficiálne združenie a nazvali
ho „Máriine ruky“. Meno spoločenstva navrhol farár páter Marinko Šakota. Toto meno je naozaj výstižné.
Panna Mária prichádza už 35 rokov
k nám do Medžugoria a vždy príde
ROZHOVOR S JAKOVOM ČOLOM
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s otvoreným náručím. Pozýva nás,
aby sme prišli k nej, aby nás mohla
viesť k Ježišovi. Myslím si, že je načase, aby sme pochopili, že ísť k Ježišovi a Márii, to znamená ísť k bratovi a sestre v núdzi. Máme im podať ruku. Často som dával svedectvá a budem tak robiť aj naďalej, ale
odteraz budem klásť dôraz na svedectvo cez skutky.

spievame, organizujeme benefičné
koncerty na rôzne účely, aj pre pútnikov. Často opakujem, že spev je
dvojnásobná modlitba. Po modlitbe
spravíme týždenný plán pre naše
aktivity. Každý dobrovoľník je povinný pomáhať aspoň dve hodiny do
týždňa. Aktuálne rozširujeme naše
aktivity na celú Bosnu a Hercegovinu.

Koľko dobrovoľníkov sa zapája do
činnosti združenia? Pôsobíte aj
mimo Medžugoria?
Najprv som asi tri a pol roka pracoval sám. Časom som pochopil, že
potrebujem pomocníkov. Začal som
prosiť Pána, aby mi ukázal, čo mám
robiť ďalej, a v modlitbe som cítil, že
mám hľadať dobrovoľníkov. Na začiatku som nemal dosť dôvery. Nečakal by som, že za dvadsať dní sa
bude hlásiť päťdesiat dobrovoľníkov. V súčasnosti ich máme deväťdesiat, všetci sú z Medžugoria. Čo
ma najviac teší, že sú to mladí ľudia.
Dnes sa mládež väčšinou nálepkuje
ako „hýrivá a ľahostajná k potrebám
iných ľudí“, ale pravda je, že každý
mladý človek má veľké srdce, ktoré
túži po pravde, spravodlivosti a dobrote. Človek im len musí ukázať
správny smer.
Stretávame sa pravidelne v pondelky, najprv sa spoločne modlíme,
prosíme pritom Pána, aby nám daroval pokoj, dobrotu a radosť, ktoré
potom môžeme rozdávať v našom
nasadení pre chudobných. Veľa tiež

Čo by si chcel ešte na záver povedať našim čitateľom? Mohol by si
niekoľkými vetami zhrnúť, čo od
nás Panna Mária očakáva?
Predovšetkým by som chcel povedať, že Panna Mária nás miluje. To
dokazuje už 35 rokov v Medžugorí,
keď hovorí: „Drahé deti!“ Na konci
každého posolstva nám Matka Božia hovorí: „Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ Mali by sme
premýšľať o tom, aké úžasné je to,
čo nám Matka Božia hovorí: „Ďakujem vám!“ Ale prijali sme naozaj jej
pozvanie? Chce, aby sme boli šťastní a prišli k Ježišovi. Uňho je naša
záchrana, náš pokoj, naša radosť
a láska. Zjavenia Panny Márie
v Medžugorí sú len cesta, ktorou
nás chce Panna Mária priviesť k Ježišovi. To najkrajšie, čo môžeme
spraviť, je otvoriť naše srdcia Matke
Božej, odovzdať jej ich a vpustiť ju
do nášho života.
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Rozhovor viedol Hrvoje Bulat pre
Modlitbovú akciu 3. februára 2017

Ročné zjavenie Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2017
„Drahé deti! Mojou materinskou túžbou je, aby vaše srdcia boli
naplnené pokojom. A aby vaše duše boli čisté, aby ste
v prítomnosti môjho Syna mohli vidieť jeho tvár. Pretože, deti
moje, ako matka viem, že ste smädní po úteche, nádeji
a ochrane. Vy, deti moje, vedome i nevedome hľadáte môjho
Syna. Keď som prechádzala pozemským časom, aj ja som sa
radovala, trpela a trpezlivo znášala bolesti, až kým ma od nich
môj Syn v celej svojej sláve neoslobodil. A preto svojmu Synovi
hovorím: Vždy im pomôž! Vy, deti moje, pravou láskou osvetlite
tmu sebectva, ktorá čoraz viac zahaľuje moje deti. Buďte
veľkodušní. Nech sú vaše ruky a srdcia vždy otvorené. Nebojte
sa. S dôverou a nádejou sa odovzdajte môjmu Synovi. Prežívajte
život s láskou s pohľadom na neho. Milovať znamená dávať sa,
pretrpieť a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slová môjho
Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, iba pravá láska vedie
k večnému šťastiu. Ďakujem vám.“

Mirjana počas zjavenia
2. mája 2017

XXXXXXX
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V Medžugorí sa pre niekoho
stáva skuto
Prof. Dr. Karl Wallner sa
narodil 24. februára 1963.
Je kňazom rehole
cisterciánov, od roku 2007
rektorom Filozofickoteologickej vysokej školy
Benedikta XVI.
v Heiligenkreuzi a od roku
2016 národným riaditeľom
Pápežských misijných diel
v Rakúsku. V rozhovore
nadšene rozpráva o svojich
skúsenostiach
s Medžugorím, o vzťahu k
Matke Božej a jeho novom
modlitbovom hnutí „Gott
kann“ (Boh to dokáže).

Matka Božia k nám už prichádza
tak dlho. Ako ste spoznali Medžugorie – boli ste už vtedy kňaz?
Zjavenia v Medžugorí sa začali už
v roku 1981 a ja som bol vysvätený za
kňaza v roku 1988. Poznal som mladých ľudí, ktorí cestovali do Medžugoria, a ktorí potom o tom informovali.
Avšak musím povedať – mne sa javila
celá vec na začiatku podozrivá. Odstup som si zachoval až do mojej kňazskej vysviacky.
20
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Bol som vysvätený za kňaza 30. apríla 1988 a potom o dva mesiace neskôr ma pozvali, aby som sprevádzal
púť do Medžugoria.
Viem ešte, že sme dorazili poobede
po nočnej jazde. Vystúpil som, bolo
strašne horúco. Potom som sedel do
polnoci vedľa kostola a spovedal som.
Slávim inak denne svätú omšu – ale
v ten deň, to ešte viem, som nemohol
sláviť svätú omšu, pretože sústavne
niekto prichádzal. Bol som len novokňaz a bolo pre mňa neuveriteľné,
čo sa tam pri spovedi dialo.
Potom som denne spovedal a môžem povedať, že nie je žiaden hriech,
z ktorého by sa vtedy pri mne nespovedali. Bolo to také vzrušujúce, že sa pre
mňa stala celá vec jasnou. Spoznal
som Božie pôsobenie prítomné vždy
prostredníctvom
sviatostí
tam
v Medžugorí. A práve prostredníctvom
spovedí – dramatické obrátenia.
Môj obľúbený teológ Hans Urs von
Balthasar bol veľkým priaznivcom
Medžugoria. Zomrel v roku 1988, ale
napísal niekoľko veľmi pozitívnych
článkov, že nebo si nenechá jednodu-

nebo, pre iného Matka Božia

čnosťou!
cho prikázať, kedy sa má otvoriť. A keď
Matka Božia prichádza, potom prichádza
s ňou nebo. Mladí ľudia potrebujú teraz
duchovné vedenie, aké Medžugorie jednoznačne dáva. Početné dlhotrvajúce zjavenia, ktoré tam sú, ukazujú, že dnešný
človek potrebuje trvalé vedenie prostredníctvom nebies. A to je zároveň aj pozvanie.
Ako hodnotíte posolstvá ako teológ?
Ako to vidíte?
Verím tomu, že každý človek je v súlade
sám so sebou a tiež s druhými, keď je
v súlade s Bohom. To znamená, že potrebuje osobný vzťah medzi svojou dušou
a Bohom. To sa mi zdá byť základným posolstvom Medžugoria. Takmer by som
chcel povedať, že v Medžugorí máš toto
osobné duchovné vedenie. Dnešní mladí
ľudia potrebujú duchovné sprevádzanie.
Je skutočne sympatické, že posolstvá sú
také stručné – zaľúbiť sa do Ježiša, do
hostie, do Eucharistie. Napríklad táto
veta: „Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“ A posolstvo
modliť sa za pokoj...

POKOJ
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Ste dogmatikom a teológom zameraným na sviatosti. Dogmatika sa považuje v Katolíckej cirkvi, v pravoslávnej cirkvi skôr za mystickú. Pri
posledných Mirjaniných posolstvách
som zažil, že nás vedú do určitej mystiky, ktorú sme stratili. Neviem, ktorý
teológ povedal: „Ak sa Katolícka cirkev nevráti späť k mystike, rozplynie
sa.“
Bol to Karl Rahner. Všetko v Medžugorí je vo vertikále – teológia je pomocnou vedou k tomu podstatnému.
Ježiš nikdy nepovedal: „Hovorte
o Bohu“ alebo „Hovorte o mne“, ale
povedal: „Verte v Boha, verte vo mňa“
a sústavne pozýval k modlitbe. Nová
štúdia mládeže z roku 2015 ukázala,
že sa modlí iba 9 % mladých nemeckých katolíkov. To je veľká katastrofa.
Mimochodom v protiklade k tomu sa
takmer 80 % mladých moslimov v Nemecku modlí. Stali sme sa spoločnosťou, ktorá už nemá vzťah k Bohu.
Ako profesor musím hovoriť pri štúdiu
Boha vo „forme – TO“. O tom, čo sa nachádza v Biblii, čo Cirkev vo svojich formách viery vyslovila o Bohu. Takto
však nesmie vznikať vzdialenosť. Boh
sa nesmie stať vecou, nesmie sa
z neho stať TO, ale Boh musí zostať TY,
stať sa TY. On musí byť vždy TY. Toto je
dôležité a Medžugorie je jednou veľkou školou modlitby.
Keď si pri modlitbe náhle všimneš, že
ti v prázdnote nič nenapadá, ale že
vlastne predtým, ako vôbec začneš hovoriť, prichádza k tebe počuteľne a citeľne Boh so svojou láskou – to je niečo. Potom sa automaticky staneš žijúcim vo viere. A preto sa vracajú ľudia
22
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naspäť z Medžugoria ako skutočne
veriaci. Nie iba ako členovia Cirkvi alebo ľudia, ktorí sú len nejako pri tom,
ale ako ľudia, ktorí majú pevný osobný
vzťah s Bohom.
Ste národným riaditeľom Pápežských misijných diel v Rakúsku. Čo si
myslíte, ako sa môže podariť vniesť
túto mystiku do západných krajín?
Tiež vzhľadom na túto radosť – poznám mnohých, ktorí boli v Medžugorí. Potom sa vrátili naspäť a vzťah
s Bohom znova zoslabol.
Práve preto sú dôležité modlitbové
spoločenstvá. Oni potom potrebujú
kňazské sprevádzanie, potrebujú sa
vždy znova stretávať pri modlitbe. Veriacim sa človek nestáva z večera do
rána, ale je to cesta. Ježiš berie svojich
učeníkov na cestu. Neluskne prstami
na brehu Galilejského mora, aby
sa z Petra hneď stal pápež. Je to proces, to je jasné. Ale nebyť toho zážitku
z Medžugoria alebo tohto príbehu
z brehu jazera, tak by nebolo nič. Pre
mnohých je to impulz a to je nesmierne dôležité, pretože bez impulzu vlastne nič nie je.
V Rakúsku a Nemecku máš skutočne
problém, nakoľko dnešní ľudia sa stali
ľuďmi bez modlitby a budúca generácia nám tak odchádza. Bol som v roku
2016 po prvýkrát ako národný riaditeľ
misií u pápeža Františka a boli tam aj
zástupcovia z celého sveta. Pápež tam
povedal: „Nie ste iba pomocnou organizáciou zodpovednou za zozbieranie
príspevkov, začnite s mystikou. Modlite sa!“ „Začnite modlitbou za vašu
vlasť“, povedal doslovne. Potom som

premýšľal – ako to mám urobiť? A napadla mi myšlienka, že začneme modlitbou. Modlíme sa za Rakúsko.
Ako národný riaditeľ misií som zodpovedný za projekty pomoci na celom
svete, ale čoskoro už nebudeme môcť
zbierať príspevky, pretože nebudeme
mať žiadnych ľudí, ktorí by prispievali.
Teda ak už tu nebudeme mať žiadnych
kresťanov, bude koniec aj našej pomoci mladým cirkvám. Akciou, ktorú teraz
štartujeme, je každodenná modlitba
desiatku ruženca za jedného mladého
človeka, ktorý je vzdialený od viery.
Samozrejme viem, že naším hlavným
cieľom ako misií je podpora mladých,
živých a chudobných cirkví. Ale mal by
som zlé svedomie, ak by som nechal
svoju vlastnú domovinu popritom duchovne umrieť. Dnes som dostal
k tomu aj požehnanie od kardinála
Schönborna. Začíname v máji. Dali
sme si vyrobiť ružence v Cenacole.
Každý, kto sa pripojí, dostane jeden.

vzdialený od viery alebo ktorý ešte nie
je pokrstený“.
Žijeme vo svete, ktorý je ovplyvňovaný „politickou korektnosťou“. Je
ešte vôbec dovolené niekomu povedať, že by sa mal dať pokrstiť?
Náš Spasiteľ nás vyslal, aby sme
z ľudí robili jeho učeníkov. Každý chce
byť dobrý, ale to najlepšie, čo môžeme
darovať druhému, je viera v Ježiša
Krista. Prinášať Ježiša do sŕdc ľudí je
trvalým sociálnym programom, pretože bez Božej milosti si nebudeme vedieť poradiť s nenávisťou, násilím,
hašterivosťou, ktoré sú jednoducho
prítomné v srdciach ľudí v dôsledku
dedičného hriechu. Keď teda privá-

Môžete nám v krátkosti vysvetliť,
ako vyzerá tento projekt?
Chcem, aby to bolo konkrétne. Napríklad stará mama sa môže modliť za
svoje vnúča, povie nám jeho meno, povedzme Georg, a vek: 7 rokov, a tak
približne vieme, o koho ide, a ľudia sú
takýmto spôsobom konkretizovaní. Ja
sa modlím za mladého moslima z Afganistanu, ktorý má 22 rokov. Odkedy
ho poznám, modlím sa za neho jeden
desiatok ruženca. Definovali sme to
zreteľne „za mladého človeka, ktorý je
Kristina Malina-Altzingerová
s P. Karlom Wallnerom
XXXXXXX
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dzam ľudí ku krstu, vovádzam ich zároveň do milosti a pomáham im tak žiť
v pokoji, odpustiť druhému, chrániť
prírodu, zasadzovať sa za sociálnu
spravodlivosť... Viera je základom,
a preto je naším cieľom, aby ľudia našli Krista a tým aj krst.
Je to po prvýkrát, čo misie robia niečo
také domáco-misionárske. Tu skutočne ide o Rakúsko, preto sme dali ruženec urobiť červeno-bielo-červený. Nejde tu však o niečo nacionalistické, ale
o to, aby sme si uvedomili, že musíme
niečo urobiť pre budúcnosť, nech znova vzplanie viera v srdciach mladých
ľudí, ktorí tu žijú. Vidím aj to, ako to
mnohých ľudí motivuje, pretože mnohí
trpia tým, že ich deti, vnúčatá už nechcú mať s vierou nič spoločné, a že
sem odrazu prichádza mnoho utečencov, ktorí majú inú vieru. Medzi moslimami je aj veľa hľadajúcich, ktorí
k nám prichádzajú a vlastne si myslia,
že tu je všetko kresťanské. A potom zažijú, že tu nie je vôbec žiadne kresťanstvo, alebo že ich tu nikto nekonfrontuje s náboženstvom, hoci náboženstvo
je pre nich dôležité. Práve keď prichádzajú a cítia lásku, ktorú im veľa ľudí
prejavuje, majú potom aj istú zvedavosť.
V Heiligenkreuzi máme veľa uchádzačov o krst, ktorí prichádzajú preto,
lebo tu s nimi kresťania zaobchádzali
skvele. To ešte nikdy nezažili. Keď vidíme, akí sú títo ľudia horliví vo viere
a ako hlboko zakúšajú vieru... to musí
byť budúcnosť. Aj to, že modlitbami
privádzame týchto ľudí ku Kristovi
a jednoducho sa nad nimi nerozčuľujeme ako nad cudzincami alebo že
24
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máme strach pred nimi – to nie je riešenie. Riešením je to, že sa modlíme
za to, aby títo ľudia našli Krista. Preto
sme túto modlitbovú akciu nazvali
„Boh to dokáže.“
Je to najkrajšie posolstvo, ktoré dal
Boh na začiatku Svätého písma. Mária
sa opýtala: „Ako sa to stane?“ a Boh
odpovedal: „Bohu je všetko možné. Ja
môžem.“ Pre Boha nič nie je nemožné.
A to je naozaj odpoveď všetkých odpovedí. Mnohí sú zneistení: Vymrie u nás
viera? A Cirkev? A mládež? Nik už nie
je v Cirkvi. Farnosti musia byť zlúčené,
reštrukturalizované atď., a všetci sú
nejako v depresívnej nálade. Preto sa
teraz naša modlitbová akcia volá „Boh
to dokáže“. Milujúci Boh môže skutočne všetko. Ver tomu, ale aj urob niečo
pre to. Modli sa konkrétne za jedného
mladého človeka.
To znamená, že akcia nie je časovo
ohraničená?
Nie, modlí sa tak dlho, dokiaľ sa mladý človek nepokrstí alebo sa nestane
veriacim. Je to celkom jednoduché.
A potom je možné zobrať si ďalšieho.
Verím tomu, že je to celkom v zmysle
zjavení Božej Matky v Medžugorí. Akcia je namierená účinne, nie iba jednoducho „modlite sa“ za niečo, ale je tu
skutočná myšlienka: nájdi si konkrétneho mladého človeka, ktorého meno
a približný vek poznáš, a za neho sa
modli.
Akú budúcnosť Medžugoria by si si
prial?
Želal by som si, aby sa Cirkev odvážila uznať Božiu milosť, ktorá tam pôso-

bí. Nadprirodzené sa tam v každom
prípade prejavuje vo sviatostiach
a veľmi som sa potešil, že Rím teraz
chce zjavne usporiadať tam duchovnú
starostlivosť. Čo by si mohla Cirkev 21.
storočia – kde nebolo nikdy predtým
tak málo mladých ľudí vo farnostiach
– viac želať ako desaťtisíce mladých,
ktorí tam spievajú, modlia sa, spovedajú sa a kľačia pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Sú tam v tichu, uzatvárajú priateľstvá, nikdy im nie je dosť
vzdávania chvály. Teda kde niečo také
existuje a pastieri, nástupcovia apoš-

tolov tam nie sú. Žiadny biskup tam
neprichádza. Nemyslím si, že je to
v poriadku. Ale verím tomu, že to Rím,
pápež František, teraz usporiada. To
jediné očakávam. Nič sa tým nemôže
stratiť.


Pre Modlitbovú akciu rozhovor viedla Mgr. Kristina Malina-Altzingerová
19. apríla 2017.

Modlitbové hnutie:

Boh to dokáže
Pomôžme zapáliť
oheň viery na
Slovensku
Mariánske centrum Medžugorie
chce prispieť k duchovnej
obnove Slovenska a pripojiť
sa k iniciatíve našich priateľov
z Rakúska. Zapojiť sa dá
celkom jednoducho: prihlásiť
sa na marianskecentrum@gmail.com alebo medjugorje@medjugorje.sk
a dať vedieť, za ktorého konkrétneho mladého človeka by ste sa chceli
modliť každý deň jeden desiatok ruženca (krstné meno stačí a približný
vek). Chceme sa modliť za konkrétneho mladého človeka v našej vlasti.
Pretože mládež je naša budúcnosť. Tento projekt rozbieha Mariánske
centrum Medžugorie od 1. októbra 2017. Bližšie informácie nájdete
aj na našej internetovej stránke www.medjugorje.sk alebo
www.marianskecentrum.sk. Podrobnejšie budeme našich čitateľov
informovať v budúcom čísle časopisu MEDJUGORJE.
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„Mojej sestre
Mariji sa zjavuje
Panna Mária!“
Ružica, sestra vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej

Ružica Mučičová je staršia
sestra vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej, ktorá nám
už roky vždy 25. každý mesiac
sprostredkúva posolstvá Matky Božej. Stretli sme sa s ňou
u nej doma v Medžugorí.
Rada nám poskytla rozhovor
pre náš časopis. Veľmi osobnými a pohnutými slovami
nám opisovala udalosti prvých dní zjavení.
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Ružica, ty si sestra Marije. Od prvých dní – spomínam si, keď sme
sem roku 1983 prišli – až dodnes
máš stále dobrú náladu a úsmev
na tvári. Aké sú tvoje spomienky
na prvé dni zjavení?
Tieto dni sú pre mňa nezabudnuteľné. Boli plné modlitby, radosti
a veselosti. Jednoducho nevieme
opísať, aké úžasné to pre nás tu
bolo.
Ako si sa prvýkrát dozvedela
o zjaveniach?

Dozvedela som sa to až 28. júna
večer. Som vydatá a vtedy som žila
v Ljubuškách, 15 kilometrov od
Medžugoria. Môj muž Karlo a ja sme
tam pracovali vo fabrike. Dohodli
sme sa s našimi priateľmi z práce, že
v nedeľu po sviatku Narodenia svätého Jána Krstiteľa 24. júna – to
bola vtedy streda – pôjdeme k moru.
Keď sme sa vrátili, pozvali nás naši
susedia na kávu. Boli s nimi aj dve
mladé ženy, sestra susedovej ženy
a jej kamarátka, ktoré nám rozprávali: „Všetci išli do Medžugoria.“ Nevedeli, že ja pochádzam z Medžugoria.
Opýtala som sa ich: „Čo chcú všetci
v Medžugorí?“ Povedali: „Panna Mária sa tam zjavila, šesť detí ju videlo.“ Keďže mi nezavolala ani moja
mama, ani moje sestry, myslela som
si, že to tiež nevedia. V našom rodičovskom dome v Medžugorí vtedy
žili Marija, Milka a naši rodičia. Moji
traja bratia boli v Nemecku. Myslela
som si, že sa to pravdepodobne muselo udiať priamo v Medžugorí, náš
dom bol ale v časti Bijakoviči. Ďalší
pracovný deň, keď som prechádzala
bránou do našej fabriky, ma niekto
zastavil a pýtal sa: „Ruška, bola si
v Medžugorí?“ Povedala som: „Nie,
prečo?“ Dotyčná nato: „Ty to nevieš?
Tvojej sestre sa zjavila Matka Božia.“
Ja som povedala: „Ale choď, veď ty
moju sestru ani nepoznáš.“ A šli sme
pracovať. Vo fabrike sme boli pomiešaní moslimovia, komunisti, pravoslávni, katolíci, pracovali sme všetci

spoločne. A všetci hovorili o zjaveniach v Medžugorí. Iba ja som o nich
nemala ani tušenia, lebo som nevedela, čo sa tam stalo. Keď nad tým
dnes premýšľam, divím sa, že som
sa s nikým o tom nešla porozprávať,
čo to boli za zjavenia, kto boli tieto
deti; len som od skupinky k skupinke
chodila a počúvala, čo hovoria. Okolo pol druhej jedna žena, ktorá poznala našu rodinu, prišla ma hľadať
do prezliekarne, kde som si práve
umývala ruky. Povedala: „Bola si už
v Medžugorí?“ Ja: „Nie.“ Ona nato:
„Nevieš o ničom?“ Ja som povedala:
„Čo by som mala vedieť?“ Ona vraví:
„Tvojej sestre Mariji sa zjavila Panna
Mária.“ Keď mi to povedala, bolo to,
akoby do mňa udrel blesk. Začala
som plakať a všetko, čo mi v ten deň
ľudia povedali, mi znovu prechádzalo hlavou. Jedni hovorili, že je to telepatia, ďalší tvrdili, že sú v hre drogy,
zasa iní si mysleli, že tieto deti nie sú
normálne. Ja som bola dokonale
zmätená. Rýchlo som sa prezliekla
a utekala domov. Keď som tam prišla, moja svokra si všimla, že mám
v očiach slzy a pýtala sa ma, čo sa
deje. Odpovedala som: „Mama,
mama, vo fabrike povedali, že Mariji
sa zjavila Panna Mária.“ Ona mi povedala: „Neplač, za chvíľu tu bude
Karlo.“ Nečakala som, že príde
z fabriky domov skôr ako inokedy. Aj
on povedal: „Neplač. Ak je to naozaj
Panna Mária, tak chvála Pánu Bohu,
ak je to niečo iné, tak ti pomôžeme.“
SVEDECTVO
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Vybrali sme sa naším malým autom,
takou fiatkou, ôsmi do Medžugoria
– všetci chceli ísť s nami. Prišli sme
tam a čoskoro sme už kvôli masám
ľudí mohli ísť iba veľmi pomaly. Bola
akurát slávnosť svätého Petra a Pavla 29. júna. Keď som vystúpila
z auta, bolo pred naším domom
množstvo ľudí. Akonáhle som počula, čo všetko títo ľudia rozprávajú,
myslela som len na to, že chcem vidieť moju sestru Mariju, chcem vidieť, či je normálna. Mama stála
vonku na chodbe a hovorí mi: „Kde
si bola? Celý svet sem došiel a ty tu
nie si.“ Videla som, že mama je
šťastná a hneď mi bolo ľahšie na
srdci. Vnútri akurát Marija varila
kávu, Milka vykladala šálky, v dome
nebolo žiadneho miesta na sadnutie, tak tam bolo plno. Keď môj otec
povedal: „Ruška prišla,“ Marija sa
otočila – v jednej ruke mala naberačku, v druhej kávu. Keď videla, že
plačem, povedala: „Neplač, všetko ti
vysvetlím.“ Položila všetko na stôl
a objala ma. Nato som jej povedala:
„Nemusíš mi nič vysvetľovať, verím
ti. Si úplne normálna ako predtým.“
Keď som uvidela jej tvár, že vyzerá
úplne normálne ako predtým, hneď
som uverila. To bolo moje prvé
stretnutie s ňou po tom, čo som počula o Matke Božej.
Kde boli tieto prvé zjavenia? Bolo
tam vtedy veľa ľudí?
Zjavenia boli vtedy na Podbrde.
28 SVEDECTVO

Bolo tam veľmi veľa ľudí, od kostola
až po Podbrdo stála taká masa ľudí,
že sa to nimi len hemžilo ako v mravenisku.
Na začiatku došlo aj k znameniam. Pamätáš sa na ne?
Nevidela som veľa znamení. Videla
som kríž na Križevci, ako sa točil
a ako zmizol, videla som znamenia
na slnku. Raz som sa smela Panny
Márie dotknúť.
Aké to bolo? Cítila si niečo?
Utekali sme pred políciou. To bolo
2. augusta na sviatok Panny Márie
Anjelskej. Polícia už začala so zákazmi a nebolo dovolené ísť na
Podbrdo alebo do kostola. Ani zhromaždenia neboli povolené. Kde sa
zhromaždilo viacej ľudí, tam ich polícia rozohnala. Išli sme teda do takého malého lesíka, ktorý je za
dnešným Mirjaniným domom, tam
sme sa schovali. Vizionári pred zjaveniami stáli a keď prišla Matka Božia, všetci si v rovnakom momente
kľakli a začali sa modliť. Ešte jedno
dievča a ja sme boli pri tom. Mirjana sa otočila ku mne a povedala:
„Ruška, Panna Mária sa ťa pýta, či
by si sa jej chcela dotknúť.“ Bola
som šokovaná, ale aj tak som povedala: „Matka Božia, chcem sa ťa
dotknúť, ale moje ruky sú špinavé.
Nie som hodná dotknúť sa ťa, ale
srdcom by som to chcela spraviť.“

Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia roku 1990

Ako to bral malý Jakov? Bol ešte
dieťa.

ťou. Spomínam si, keď Matka Božia
začala vizionárom odovzdávať tajomstvá – zjavenie bolo vtedy vo Vickinom dome, v jej izbe na prvom
poschodí – vtedy sa opýtal: „Prečo
si my vizionári nemôžeme tie tajomstvá povedať medzi sebou?“ Ostatní
mu povedali: „Nevieme, opýtaj sa
Panny Márie.“ On povedal: „Dnes
večer sa jej opýtam.“ Tak sa aj stalo
a Matka Božia mu odpovedala: „Jakov, tajomstvo je tajomstvom. Keby
si toto tajomstvo vyslovil, Boh by ti
vzal dar reči.“ To mi zostalo hlboko
v pamäti.

Bol detský, všetko bral trochu so
strachom a zároveň trochu s rados-

Ako vnímaš svoju sestru? Aj ja ju

Mirjana vstala, zobrala moje ruky
do svojich a povedala: „Tu je hlava,
tu sú vlasy, tu je jej krk, tu ramená,“
a pritom držala moju ruku. V ruke
som necítila nič, ale vošlo do mňa
niečo ako silné svetlo. Nevedela
som, či toto svetlo vidím očami alebo mojím vnútrom. Zatvorila som
oči a toto svetlo bolo vo mne. Bolo
to, akoby ma bozkávala, očistila,
umyla. Toto svetlo bolo také silné,
že ho neviem opísať.
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už dlho poznám. Ako veľmi sa zmenila?
Čo sa týka zjavení, tak úplne zmenili náš život. Vizionári zostarli, majú
teraz všetci vlastné rodiny. Život šiel
ďalej, no nič nie je také, ako bolo
predtým.
Ale keď sa začnú pred zjavením
modliť, vtedy je zrazu všetko rovnaké ako pred 36 rokmi. Lebo všetci
sa ruženec modlíme srdcom. Pri zjavení u Marije je to takto: Keď sa zjavenie začne dvadsať minút pred
šiestou, tak s ružencom začíname
o piatej. Modlíme sa radostný a bolestný ruženec, potom začneme
s modlitbou sedemkrát Otče náš.
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Marija nevie, kedy presne Matka Božia príde, niekedy sa modlíme jeden
Otče náš, niekedy dva alebo viacero, potom príde Matka Božia. Keď
sa Marija prestane nahlas modliť,
vtedy vieme, že Matka Božia je tu.
Čo je zaujímavé a čomu sa najviac
divím, je fakt, že to vizionári vydržia,
že každý deň majú zjavenia, už toľko
rokov. Ten tlak, ktorý pociťovali celý
ten čas! Čo všetko si museli vypočuť, čo všetko bolo povedané! Nadávalo sa na vizionárov, na ich rodiny,
na všetko. Bez Božej milosti by nebolo možné to všetko vydržať. Človek nemyslí na to, či chce ísť ďalej
alebo nie, oni to cítia vo vnútri: pokračuje to. Každý deň cítime, že nás
niečo ťahá. Cítime radosť v našom
vnútri. Keď počujeme niečo negatívne, čo sa píše o vizionároch, napríklad o mojej sestre, tak ma to mrzí,
keď to čítam, potom si však poviem:
Božie dielo nemôže byť zničené, zostáva naveky. Nemusíme sa rozčuľovať. Jednoducho sme pohltení radosťou a potom nemusíme myslieť

na to, čo sa píše alebo čo sme počuli.
Ako brali toto všetko tvoje deti
a vnúčatá, keď boli malé? Žijú katolícku vieru? Lebo mnoho mladých ide svojou cestou raz tak
a potom onak... Zostalo Medžugorie v ich srdciach?
Áno, vďaka Bohu! Technológie pokročili tak, že my starší to vôbec nedokážeme pochopiť. Ale aj mladí sa
modlia a chodia do kostola, na spoveď a tak ďalej. Moja dcéra má tri
deti a nebolo nedele, v ktorú by jej
muž a ona nešli do kostola a nezobrali tam svoje deti. Vždy šli, aj
keď ich deti boli ešte veľmi malé. Aj
u mojich synov je to tak. Ale nielen
u nás. Všeobecne si veľmi ctíme
svätú omšu, spoveď, všetky sviatosti. Špeciálne aj mládež. Vidíme tu
v Medžugorí, koľko mladých ľudí
spieva v zboroch, v kostoloch to najlepšie vidno v nedeľu. A nielen
v Medžugorí to tak je, ale aj vo všetkých okolitých farnostiach. Všade
vidíme, ako sú mladí aktívni.
Určite k tomu prispievajú aj františkáni. Aj oni zostali rovnakí.
Sú otvorení voči mladým, to je najdôležitejšie. Keď bol môj syn mladší,
chodil každé ráno na roráty. Tam sa
oňho hneď začal zaujímať jeden
kňaz, ktorý akurát prišiel do farnosti
Humac, a opýtal sa ho, či nechce

chodiť na jeden seminár do Mostaru, alebo či sa nechce k nim pridať
na Križevac alebo Podbrdo.
Mohli ste sa na začiatku Panny
Márie pýtať, čo ste chceli? Ako to
bolo?
Na začiatku mohli vizionári klásť
Matke Božej otázky. Ona potom odpovedala.
Spomínaš si ešte na niektoré
otázky?
Nikdy som Mariji nepovedala, aby
sa Matky Božej niečo opýtala. Lebo
tá radosť, že Matka Božia k nám prišla, že sa zjavila mojej sestre, že
navštívila našu rodinu, to bolo pre
mňa niečo také úžasné, že som
mohla len plakať a ďakovať: „Matka
Božia, ďakujem ti, že si prišla do našej rodiny, že si sa zjavila mojej sestre.“ Aj dnes stále hovorím: „Ďakujem ti, že sa Mariji ešte stále zjavuješ, ďakujem ti, Matka Božia, že si
s nami!“ A v tom budem pokračovať,
lebo je to pre mňa niečo úžasné. Je
to veľká milosť, ale aj veľká zodpovednosť. Sme zodpovední pred Bohom a budeme sa mu zodpovedať
aj vtedy, keď pred neho predstúpime.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej
8. apríla 2017
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Ako Matka Božia
koná v našich
životoch
Stretnutie našej päťčlennej rodiny
s Matkou Božou, Pannou Máriou, prišlo veľmi nečakane: na pozvanie
manželov, ktorí pravidelne organizovali autobusové púte do Medžugoria.
Ich láska k Panne Márii bola taká presvedčivá, že aj ja, aj môj manžel sme
zatúžili putovať k tejto láskavej Matke.
Pravdaže, putovali s nami aj naše tri
deti. Pred začiatkom púte som si nevzbudila nijaký konkrétny úmysel.
Mala som len jednu túžbu – dostať sa
na miesto, kde sa zjavuje Panna Mária, a modliť sa za svoju rodinu.
V našej batožine okrem cestovných
dokladov a všetkých potrebných vecí
nesmeli chýbať očné kvapky, bez kto-
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rých náš najmladší syn nevydržal ani
jeden deň. V čase našej púte (v roku
2012) mal dvanásť rokov, no už šesť
rokov trpel na silnú alergiu očí. Bolo to
zvláštne ochorenie, ktoré nedokázali
liečiť ani odborní lekári. Pravidelne,
každý rok približne od februára až do
konca septembra boli jeho oči červené, zapálené, k večeru bolestivé s nepríjemným rezaním.
Bola to alergia – nikto však nikdy nezistil, čo ju spôsobovalo. Každé testovanie prinieslo iný výsledok. Raz bolo
pozitívne na mačky, inokedy na pele
stromov, potom na plesne, potom na
konskú srsť a tak ďalej. Pri takýchto
výsledkoch nemohol lekár nasadiť

liečbu. Usúdil, že je to zrejme alergia
na slnko, ale tá sa liečiť nedá, preto
sme celých šesť rokov túto silnú alergiu tlmili očnými kvapkami. Ale to bolo
málo účinné. Náš syn pociťoval úľavu
len počas necelých štyroch mesiacov:
október, november, december, polovica januára. S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi začal nový kolobeh alergie
každý rok. Do Medžugoria sme cestovali v júli, teda v najsilnejšom štádiu
alergického obdobia.
Tam nás očarila atmosféra tohto
miesta a celý prebiehajúci program
(práve vtedy prebiehal Mladifest):
prednášky, svedectvá, sv. omše, moderované adorácie, modlitba posvätného ruženca na Podbrde, krížová
cesta na Križevac. To všetko nás naučilo viac sa modliť. Práve na tejto púti
sme sa naučili modliť aj Korunku Božieho milosrdenstva. A práve tu sme
prvýkrát počuli trojitú výzvu Panny
Márie: „Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ Spomínam si, že aj v Medžugorí som synovi kvapkala kvapky do očí
každý deň, no spozorovala som, že
prejavy alergickej reakcie boli v tomto
prostredí miernejšie.

Tak ako sme sa v Medžugorí naučili,
tak sme po návrate domov pokračovali v každodennej účasti na svätej
omši, každodennej modlitbe posvätného ruženca v rodine, sledovanie televízie sme takmer úplne vylúčili a od
toho času sme sa začali modliť Korunku Božieho milosrdenstva každý deň.
Po niekoľkých dňoch sme si uvedomili, že náš syn nepotrebuje kvapky.
Oči sa mu uzdravili. Od toho času
kvapky nepoužil ani raz. (Ubehlo už
takmer päť rokov).
Nevieme, čím sme si to zaslúžili, ale
vieme, že Matka Božia nám vyprosila
uzdravenie syna. Dala nám spoznať,
že je stále s nami, že nás miluje, že sa
za nás prihovára u nebeského Otca
a že je Matkou ustavičnej pomoci.
Vďaka ti, Pane! Vďaka ti, Kráľovná
pokoja!
Vďační rodičia Peter a Beata.
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. marca 2017 – „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby
ste otvorili svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu, nech prostredníctvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť začnete nový život. Tento jarný čas nech povzbudí
vaše mysle a srdcia k novému životu, k obnove. Preto, milé deti, ja som s vami, aby
som vám pomohla, aby ste rozhodne povedali ÁNO Bohu a Božím prikázaniam. Nie
ste sami, som s vami milosťou Najvyššieho, ktorú mi dáva pre vás a vaše pokolenia.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. apríla 2017 – „Drahé deti! Milujte, modlite sa a svedčte o mojej prítomnosti všetkým, ktorí sú ďaleko. Svojím vydávaním svedectva a príkladom môžete priblížiť srdcia,
ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás,
aby ste s láskou a odvahou svedčili a povzbudzovali všetkých tých, ktorí sú vzdialení
od môjho Nepoškvrneného Srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. mája 2017 – „Drahé deti! Najvyšší mi dovolil, aby som vás znovu pozvala k obráteniu. Milé deti, otvorte svoje srdcia milosti, ku ktorej ste všetci pozvaní. Buďte
svedkami pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Váš život tu na zemi je pomíňajúci. Modlite sa, aby ste prostredníctvom modlitby túžili po nebi a nebeských veciach, a vaše srdcia uvidia všetko inak. Nie ste sami, som s vami a prihováram sa
u môjho Syna Ježiša za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. júna 2017 – „Drahé deti! Dnes sa vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Milé deti, modlitba je srdcom viery a nádejou vo večný život. Preto sa modlite srdcom, kým vaše srdce nezaspieva vďačnosťou
Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život. Som s vami, milé deti, a prinášam vám svoje
materinské požehnanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

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

+421–948 401 104

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

www.marianskecentrum.sk alebo www.medjugorje.sk
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Ekumenická modlitba za prenasledovaných
kresťanov
Viedenský kardinál Schönborn, koptský biskup Gabriel, mnohí ďalší kňazi a stovky veriacich sa zhromaždili vo viedenskom koptskom kostole Panny Márie Víťaznej, aby si
pripomenuli kresťanov, ktorí zahynuli ako obete terorizmu v Egypte.
„Len láska dokáže prekonať nenávisť,“ zdôraznil kardinál Schönborn vo svojom príhovore pri ekumenickej modlitbe za prenasledovaných kresťanov. Koptský biskup Gabriel
pripomenul, že prenasledovanie kresťanov upevnilo kresťanskú vieru, ako sa píše už vo
Svätom písme.
Kostol Panny Márie Víťaznej sa zaplnil do posledného miesta. Vládla nálada hlbokej
spoluúčasti, modlitieb a prosieb za pokoj v tomto blízkovýchodnom regióne, ktorý je tak
veľmi sužovaný vojnou a nepokojmi.
Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov,
ktoré predstavujú približne 1,10 eura za jeden výtlačok tejto publikácie. K tomu je potrebné pripočítať
ďalšie náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepočte na jedno číslo predstavujú
približne 0,95 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh odplať!
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 (BIC): 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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„Drahé deti! Milujte, modlite sa a svedčte o mojej prítomnosti
všetkým, ktorí sú ďaleko. Svojím vydávaním svedectva
a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha
a jeho milosti.“
Z posolstva z 25. apríla 2017

