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V tento
radostný
deň všetkých
vás prinášam
pred môjho
Syna,
Kráľa pokoja,
aby vám
dal svoj
pokoj
a požehnanie.
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Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 30. decembra 2009 v Medžugorí

MEDJUGORJE –

VIERA

Medžugorie prehlbuje vieru
Podstatná časť tohto čísla časopisu je venovaná historickej návšteve kardinála
Christopha Schönborna v Medžugorí. Viedenský arcibiskup navštívil v dňoch 28. 12.
2009 – 2. 1. 2010 Medžugorie. Jeho návšteva vyvolala vo verejnosti i v Cirkvi široký
ohlas. Kardinál Schönborn zdôraznil, že sa čoraz častejšie stretával s pozitívnym ovocím Medžugoria a teraz sa rozhodol bližšie spoznať aj strom, ktorý prináša toto ovocie. Silný dojem v ňom zanechala atmosféra modlitby, nádherná príroda a množstvo
pútnikov z mnohých krajín sveta. Predovšetkým však chcel v Medžugorí on sám v tichosti sa priblížiť Bohu a Matke Božej. Rozprával o pastorácii Matky Božej, ktorá zasahuje vnútro človeka a je viditeľne úspešnejšia než obvyklá pastoračná prax teológov. Matka Božia sa vyjadruje prostredníctvom vizionárov veľmi jednoduchými slovami úplne v súlade s evanjeliom.
V rozhlasovom vysielaní viedenského rádia Stephansdom otec kardinál povedal,
že Cirkev nemá brániť dobrému ovociu Medžugoria. Cirkev má úlohu toto ovocie
sprevádzať a prijať do svojho spoločenstva. V príhovore k otcom františkánom v Medžugorí otec kardinál zdôraznil svoju vďaku za dlhoročnú starostlivosť pátrov o pútnikov. Poďakoval sa františkánom, že toto miesto naplnili vierou. Je presvedčený, že
istého dňa určite príde k cirkevnému uznaniu Medžugoria. Avšak verí, že nebo už
dalo svoje uznanie prostredníctvom mnohého ovocia.
Kongregácia pre náuku viery, ktorej je otec kardinál členom, skúma Medžugorie
a aj o Medžugorí rozhodne. Do Medžugoria treba prísť a prežiť ho, aby sme sa mohli
o ňom vyjadrovať. Preto má návšteva viedenského arcibiskupa taký mimoriadny
význam. Sme mu za to veľmi vďační. Milióny pútnikov a tisíce kňazov už navštívili
toto miesto a boli svedkami mnohých milostí.
Matka Božia je trpezlivá, milujúca a starostlivá Matka. Prichádza ako Kráľovná
pokoja a chce nám všetkým darovať pokoj. Medžugorie je oázou pokoja. Miestom,
kde možno lepšie pocítiť Božiu blízkosť. Miestom, kde sa uzdravujú ľudské srdcia.
Matka Božia nepoužíva komplikovaný teologický jazyk, ale privádza lačných
a smädných k prameňom pokoja – k evanjeliu.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Nebesá už
Medžugorie
uznali
Veľavážený pán kardinál Christoph Schönborn, nachádzame sa
dnes v Medžugorí a je pre nás
veľkou cťou, že vás tu môžeme
pozdraviť. Tešíme sa, že ste sa
odvážili prísť sem, na miesto,
ktoré navštevuje veľa ľudí z celého sveta. Môžete nám objasniť
svoju motiváciu, prečo ste sa
odvážili na tento krok?
Neviem to celkom presne opísať, ako
sa to stalo. Prirodzene, že mi je už veľa
rokov Medžugorie dobre známe, nie cez
moje vlastné očité svedectvo – som tu
po prvý raz – ale zažívam veľmi veľa
ovocia z Medžugoria v našej diecéze aj
ďaleko mimo nej.
Predovšetkým zakúšam to, čo hovorí
Ježiš v evanjeliu:
„Strom možno poznať po ovocí.“ Keď
vidím ovocie z Medžugoria u nás, tak
môžem iba konštatovať, že tento strom
musí byť dobrý.
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Iba dva malé príklady:
Pri bezpečnostnej kontrole na viedenskom letisku uvidel pracovník z bezpečnosti, že mám na letenke uvedený Záhreb.
Spoznal ma. „Vy letíte do Záhrebu?“ spýtal sa. „Áno, potom poletím ďalej do Splitu
a do Medžugoria.“ Tu sa rozžiaril a povedal: „Ja som už bol v Medžugorí,“ a začal
plný nadšenia rozprávať. Predstavte si to:
Akýsi človek z bezpečnostnej služby rozpráva o Križevci, ako naň vystupujú ľudia
a aké tam panuje ovzdušie...
Po druhé: Nastupoval som ráno na
mojej malej stanici do vlaku. Prednosta
stanice ma spoznal a prihovoril sa mi.
Tak sme sa dali do rozhovoru a on mi
rozprával, že mal veľký žiaľ, lebo mu
žena zomrela na rakovinu. No hneď nato
povedal: „Priatelia ma vtedy zobrali so
sebou do Medžugoria,“ a že odvtedy sa
upevnil vo viere. Z prednostu stanice
s červenou čiapkou vyžarovala toľká radosť...
To sú dva malé záblesky na veľa, veľa
zážitkov, ktoré som už mal, pokiaľ išlo

Kardinál Dr. Christoph Schönborn
v rozhovore s Dr. Maximiliánom Domejom
29. 12. 2009
o Medžugorie. Môžem aj opakovať, čo
som už pred rokmi raz povedal v istom
rozhovore: Museli by sme poslať preč
polovicu študentov z kňazských seminárov, keby nebolo Medžugorie v poriadku, lebo toľké kňazské povolania majú
priamo či nepriamo súvis s Medžugorím. Jeden z nich sedí teraz vedľa mňa.
Ako teda prišlo k tomu, že som sa rozhodol odcestovať do Medžugoria? Vlastne som bol vždy na rozpakoch, veď kardinál je veľmi verejná osobnosť v Cirkvi,
a pretože jestvujú všetky tie rozpory.
Nechcel som zadať príčinu k diskusiám.
Toho roku som bol v lete v Saluzze na
festa della vita spoločenstva Cenacolo.

Sestru Elvíru poznám už niekoľko rokov,
mám ju rád a vážim si ju ako celkom výnimočnú svedkyňu zmŕtvychvstalého
Pána. Zažil som tam tú oslavu života
a pravdaže viem, ako veľmi je Cenacolo
zviazané s Medžugorím. Tam vo mne
akosi dozrela veľmi silná vnútorná istota:
Teraz je čas, aby som odcestoval do
Medžugoria. Zdalo sa mi, že je to vnútorný podnet. Povedal som: urobíme to
dôverne, jednoducho sem prídem na
čas ticha a modlitby. Samozrejme sa
o tom smie vedieť, že som tu, ale nemá
sa o tom vo veľkom rozprávať. Rád by
som raz išiel na to miesto, kde Matka
Božia darúva toľké milosti. Potom prišla
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Kardinál Schönborn s františkánmi
na medžugorskej fare 30. 12. 2009
k tomu ešte aj Ivanova návšteva
minulý rok a teraz Marijina
v tomto roku. Obe v Dóme sv.
Štefana. Dovolil som to a oboje
stretnutia na mňa veľmi zapôsobili pre skromnosť, zrozumiteľnosť, srdečnosť, jednoduchosť
oboch vizionárov. To ma ešte raz
posilnilo, aby som v tichosti
a jednoduchosti prišiel sem.
Vy ste dominikán a dominikáni sú v dejinách známi ako šíritelia modlitby
ruženca. Do Medžugoria
prichádza Matka Božia
a prosí nás, aby sme sa
modlievali ruženec. Cítite
sa tu veľmi oslovený? Ako
sa na to pozeráte, keď sa
na ruženec často zabúda?
Ako dominikán by som sa
vlastne mal modliť ruženec každý deň, no trochu ma zahanbuje, keď musím povedať, že v tom ohľade
nie som dobrým dominikánom, lebo nezvládam každodenný ruženec. Jedno
však musím povedať: ruženec bol pre
mňa vždy modlitbou chudobných. Tiež
špeciálne pre mňa: bývajú časy, keď sú
ťažkosti väčšie, keď sme vo väčšej časovej tiesni, a vtedy je ruženec ako záchranné lano. Tak ako potrebujeme záchranné lano pri horolezectve, taký je
pre mňa ruženec.
Páter, prostredníctvom ktorého som
spoznal dominikánov, bol veľký majster
scholastiky, pravý tomista starej školy.
On ma veľmi zaujal ako intelektuál, ako
teológ. Súčasne bol dôvodom, prečo ma
to priťahovalo k dominikánom. Bol horlivým ctiteľom Panny Márie a šíriteľom
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ruženca. To sa ma vlastne dotýkalo už
ako pätnásťročného chlapca. Na jednej
strane obdiv, ktorý vychádzal z úcty
k veľmi inteligentnému filozoficky a teologicky zainteresovanému intelektuálovi, a na druhej strane jeho jednoduchá
zbožnosť.
Keď vás včera na fare františkáni srdečne a veľmi radostne
privítali, povedali ste, že by ste
chceli trochu pocítiť pastoráciu
Matky Božej. Mohli by ste to trochu vysvetliť?
Vždy ma fascinovalo, že Matka Božia
má svoju celkom osobitnú pastoračnú
metódu, ktorá akosi vôbec neberie

ohľad na pastoračno-teologické príručky
a prednášky. Od mladosti som veľmi miloval Lurdy a ešte stále ich milujem.
Predstavujem si, že biskup z Tarbes mal
určite svoje pastoračné plány a zámery,
a zrazu príde Matka Božia bez toho, že
by sa spýtala biskupa alebo miestneho
farára. Objaví sa na celkom nemožnom
mieste, v diere skaly pri rieke, ktorá bola
vlastne neprístupná, a dievčatku, ktoré
bolo negramotné, ktoré nevedelo ani len
vysvetliť, čo je Trojica, lebo sa to v katechizme nenaučilo. Len jej sa zjavuje,
prosto len tak... a dáva jej úplne presné
pokyny, čo majú ľudia urobiť: Bernadetta
má povedať kňazom, že majú organizovať procesie a že sa má postaviť kaplnka. Potom jej Mária prikáže, aby hrabala

v jaskyni, a tu prichádza voda.
Pastoračný plán Matky Božej bol
teda veľmi precízny, mala o ňom
celkom konkrétne predstavy. To
sa síce v pastoračných plánoch
Cirkvi nepredvídalo, ale určilo to
pastoráciu v celom Francúzsku
a vo svete. Vo Vatikáne je lurdská
jaskyňa a modlí sa pri nej pápež.
Po celom svete sú lurdské jaskyne a z celého sveta prichádzajú
ľudia do Lúrd a nasledujú to, čo
tu Matka Božia navrhla. A to
všetko skrze dievčatko, totiž Bernadettu, a Cirkev to uznala.
Pomyslel som si, že by som
raz tiež rád videl, ako to v Medžugorí je, ako Mária viedla vizionárov krok za krokom, ako prežívali začiatky v roku 1981. Prečo
prichádza Matka Božia na myšlienku zjaviť sa na tom skutočne
nemožnom vrchu hŕbe detí a dávať im potom praktické rady do
života – a to počas mnohých, mnohých
rokov. Vidí sa mi to jednoducho fascinujúce, a to treba vlastne aj pre pastoráciu
premyslieť, lebo jednoducho zisťujem:
Široko-ďaleko je zrejme Matka Božia
najlepšou pastorálnou teologičkou! V Latinskej Amerike zorganizovala celú misiu
prostredníctvom Guadalupe tým, že sa
zjavila istému Indiánovi a povedala mu,
čo má povedať biskupovi. Nie biskupovi,
avšak povedala to tomuto Indiánovi.
V každej krajine sú takéto skúsenosti
a to musí nás teológov podnietiť k zamysleniu o zdanlivo neuveriteľnom.
Odmietavý postoj miestneho
biskupa zneistil mnohých ľudí.
Ja si však myslím, že ako Gu7

adalupe ožaruje celú Latinskú
Ameriku, aj Medžugorie má gigantickú silu. Ako sa máme zachovať pri tomto napätí?
Myslím, že si nemusíme robiť starosti.
Matka Božia je aj najlepšou diplomatkou. Už v Káne to najlepšie zorganizovala a ukázala ako pristupovať k ťažkostiam, a odvtedy to vynikajúco robí po
celé stáročia. Vraví nám: „Urobte, čo
vám povie.“ Prirodzene, že nám radí počúvať Cirkev. Najvyššou inštanciou Cirkvi je Svätá stolica, Svätý Otec a jeho
Kongregácia pre náuku viery, ktorá je
vlastne najvyššou inštanciou vo všetkých otázkach viery a mravov. Takže
máme jasné vyjadrenia – nie osobne od
pápeža, ale od Kongregácie pre náuku

viery, ktorá jasne potvrdila, čo svojho
času povedali juhoslovanskí biskupi. To
platí nepochybne ako norma pre Medžugorie, ktorú ustavične opakujem. Tie
texty sú známe; sú to tri prvky, ktoré platili v minulosti i teraz. V rámci týchto pokynov vidím aj svoju návštevu v Medžugorí.
Svätá stolica hovorí súhlasne s juhoslovanskými biskupmi z roku 1991:
Po prvé: Non constat de supernaturalitate. To znamená, že nadprirodzenosť
zjavení, úkazov nie je istá. To je klasická
formulácia cirkevnej náuky. Nehovorí sa
tým, že je nadprirodzenosť vylúčená, ale
ani nie je, alebo ešte nie je definitívne potvrdená. Má to celkom jednoduchý dôvod, ktorý aj ja úplne zastávam. Som čle-
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Kardinál Schönborn so sestrou Elvírou na Križevci

nom Kongregácie pre náuku viery a prirodzene, že
by som bol spoluzodpovedný, keby sa nejaký posudok
prediskutovával, kým tie
úkazy trvajú. Dovtedy určite
Cirkev nezaujme definitívne
stanovisko, lebo to nikdy tak
nerobila. V Lurdoch alebo
vo Fatime sa udalosti ukončili a potom Cirkev poskytla
definitívne stanovisko. To
určite platí skôr alebo neskôr aj pre Medžugorie, ale
aj tu ponecháme Matke Božej voľnú ruku.
Po druhé: nemajú sa konať oficiálne púte, to znamená, že nemám organizovať diecéznu púť do Medžugoria. To je aj logické
v súvislosti s tým, čo som
povedal v prvom bode.
Teda niet ešte oficiálneho
uznania, ale touto formuláciou je aj celkom jasne povedané, že nadprirodzenosť nie je vylúčená. Cirkev
jasne povedala: nie je to
isté, ale nie je to vylúčené.
Po tretie: Učiteľský úrad
Cirkvi jasne vraví, aj v súlade s juhoslovanskými biskupmi, že sa tu
treba o pútnikov duchovne postarať. To
znamená, že sa tu má skutočne konať
pastorácia pútnikov a o to sa mnohí usilujú, medzi inými aj Modlitbová akcia
Viedeň.
Nazdávam sa, že takto môže aj Medžugorie ísť ďalej svojou cestou v dôvere, že
Cirkev, Matka a Učiteľka, bude tú cestu
sprevádzať, ako to robila aj doposiaľ.

Kardinál Schönborn v Majčinom sele

Čo ešte radím, to je: mať trpezlivosť.
Matka Božia má s nami toľkú trpezlivosť,
že nám už skoro 29 rokov dokazuje
v Medžugorí veľmi nezvyčajným spôsobom svoju prítomnosť a stará sa tak
o obec Medžugorie, ako aj o tých mnohých pútnikov. Tu naozaj treba mať trpezlivosť! Dvadsaťdeväť rokov je dlho,
ale pred Bohom to zas až tak dlho nie
je.
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Skutočne je to jav, že vizionári
dostanú po celý život každoročne zjavenie. Osobne si myslím,
že Medžugorie je dôležité predovšetkým aj preto, lebo tu sa stretávajú tri kultúry: islam, srbskoortodoxná cirkev a katolíci. A tu
sa zjavila Kráľovná pokoja...
Myslím, že Gospa – Pani, nie bez príčiny ju tak volajú – je jednoducho suverénna. Veď prichádza priamo z Božieho
Srdca; jej plány, jej želania sú zladené
s Najsvätejšou Trojicou. Keď to zariadi,
že bude svoju blízkosť dávať najavo
týmto spôsobom hoci aj po celý život,
tak bude mať na to iste dobré dôvody.
A jedno možno povedať už teraz: za
tých 29 rokov sa Medžugorie nezoslabilo, neustrnulo. Takmer možno povedať,

ako to včera vyjadrili františkáni: Ani
keby už neboli nijaké zjavenia, ľudia by
sem prichádzali, aby zažili blízkosť Krista a Matky Božej spôsobom, ktorý je
jednoducho silný. Podobne ako v Lurdoch, kde sa zjavenia skončili pred 150
rokmi, no neskončila sa prítomnosť Matky Božej. Koľkí ľudia jednoducho zažijú
jej blízkosť neuveriteľne plnú útechy. Tak
som to smel tento rok znovu prežiť. Keď
ideme v noci k jaskyni a modlíme sa na
tom mieste, kde mávala Bernadetta zjavenia, môžeme jednoducho iba povedať: Mária je tu. A to bude určite pokračovať.
Je utešujúce vidieť, koľko toho vychádza z jej žehnajúcich rúk a žehnajúceho
srdca tu na tomto mieste.

Kardinál
Schönborn prednáša katechézu v medžugorskom kostole
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Vaša Eminencia, milý pán kardinál!
Vaším príchodom do tohto františkánskeho spoločenstva ste nám preukázali veľkú česť
a radosť. Je to pre nás – popri Božom dieťati – ten najkrajší vianočný a novoročný darček.
Ďakujem vám aj v mene miliónov pútnikov, ktorí sa za posledných 28 rokov nedali ničím
a nikým vyrušiť a prichádzali sem bez prestania, lebo tu cítia nebeský pokoj a dych.
Sledovali sme vaše vyjadrenia a vašu pozitívnu mienku o Medžugorí ako od hlavného pastiera Viedenskej diecézy a ako kardinála svätej Katolíckej cirkvi. Pre nás to nezriedka bolo
ako ozajstná liečivá masť na rany po toľkých útokoch na toto miesto a na udalosti
v Medžugorí.
Pútnici nešetria peniazmi ani časom, aby prichádzali do Medžugoria, lebo tam, kde žijú,
im ani čas ani peniaze nedokážu poskytnúť to, čo im tu ponúka a darúva nebo prostredníctvom Márie. Ecce quam bonum et quam iucundum – habitare fratres in unum! Alebo:
„Aké dobré a radostné je spoločne sa ukryť pod Máriin plášť, lebo ona je našou spoločnou
Matkou.“
Vy ako syn sv. Dominika a my ako synovia sv. Františka pestujeme veľkú lásku k Márii.
Kiež by sa nás zastávala u svojho Syna. A kiež by nám milý Pán Boh daroval tú milosť, aby
svet počul Máriin prorocký hlas, ktorý zaznieva po celom svete od čias Lúrd, Fatimy, iných
miest zjavení a napokon aj z Medžugoria.
Ďakujeme vám a prosíme vás, odovzdajte svoje dojmy a skúsenosti z Medžugoria hlave
Cirkvi. A porozprávajte, ako tu ľudia hľadajú Boha, nachádzajú ho a vracajú sa domov
šťastní, lebo tu našli poklad na poli a vzácnu perlu, ako hovorí Pán.
Čo najsrdečnejšie vám ďakujeme a s napätím očakávame vašu dnešnú katechézu o Božom
milosrdenstve. Tešíme sa na slávnostnú sv. omšu na začiatok nového roka. Kiež vám Pán
daruje veľa zdravia! Tešíme sa na skoré stretnutie. Vďaka!
Medžugorie 30. decembra 2009
Páter Petar Vlašič, medžugorský farár

Medžugorie je veľkým
darom pre Cirkev
Páter Ivan, keďže tu dnes bol
na návšteve kardinál Christoph
Schönborn, začal sa pre Medžugorie historický deň. Vy ako provinciál ste prijali kardinála na
medžugorskej fare. Aký význam
prikladáte kardinálovej návšteve?
Je to naozaj historická udalosť pre
Medžugorie, pre nás kňazov a pre Cirkev. Vysoký cirkevný hodnostár, uznávaný teológ a veľmi dobrý znalec mariológie, muž, ktorý má čo povedať a ktorý
v oblasti teológie toľko napísal, jasne
a zreteľne vyslovuje svoju mienku o Medžugorí. To, čo tu v Medžugorí povedal
o zjaveniach Matky Božej, o vizioná12

roch, o mariánskej pastoračnej teológii,
je pre každého človeka dobrej vôle jasné. K tomu netreba nič zvlášť vysvetľovať, ani polemizovať. Jeho postoj ku
všetkému, čo sa v súvislosti s Medžugorím deje, je úplne jasný.
Ako sa vám ako právnikovi javí
fenomén Medžugorie v Cirkvi, najmä v oblasti pastoračného pôsobenia?
Rád by som zopakoval, čo som už
skôr veľakrát povedal: Medžugorská farnosť patrí k našej františkánskej provincii a je našou úlohou – mojou ako provinciála a ostatných kňazov, ktorí tu pracujú pod vedením pátra Petara Vlašiča

Rozhovor s provinciálom pátrom Dr. Ivanom Sesarom 30. 12. 2009
– aby sme sa v prvom rade
starali o korektnú pastoračnú
prácu. Mimoriadne dôležité je
starať sa o tých pútnikov, ktorí
sem prichádzajú, aby mohli čo
najlepšie zažiť modlitbové
ovzdušie, ktoré sa tu skutočne
nachádza, tak dobre, ako sa
len dá. Naša úloha spočíva aj
v tom, že budeme povzbudzovať k pravej zbožnosti, aby
pútnici prijímali sviatosti tak
úctivo, ako je to len možné.
Všetko musí byť v súlade
s pastoráciu Cirkvi a ja vôbec
nepochybujem, že to doposiaľ
aj tak bolo. Máme sa teda starať o pútnikov a musíme im
ponúkať to, čo im ponúka Cirkev prostredníctvom sviatostí.
Rozhodnutie o jave Medžugorie prenechávame tým v Cirkvi, ktorí sú na to kompetentní.
Dnešná kardinálova návšteva
bola veľkou podporou pre vás
kňazov, ktorí tu už 28 rokov slúžite pútnikom z celého sveta.
Cítime sa príchodom kardinála veľmi
poctení. Je to veľké zadosťučinenie
a uznanie nielen pre kňazov našej provincie, ale pre všetkých kňazov, čo počas uplynulých rokov sem prišli a obetovali sa pre Matku Božiu a Medžugorie.
Súčasne je to veľké povzbudenie, že
taký vysoký cirkevný hodnostár tak jasne a hlasno hovorí o Medžugorí, že vidí
ovocie Medžugoria, žehná ho a uznáva.
Kardinál sám povedal: „Počas toľkých
rokov som počúval o udalostiach, uzdraveniach, duchovných povolaniach, naj-

rozmanitejšom ovocí, takže som sa napokon rozhodol spoznať ten prameň
a strom, ktorý priniesol za 28 rokov toľké
ovocie. A týmto stromom je Matka Božia, ktorú Boh poslal do Medžugoria.“
Také krásne slová, aké upriamil kardinál
dnes po obede v jedálni na nás kňazov,
sú pravým požehnaním.
Tu v Medžugorí je vítaný každý. Medžugorie je časťou Cirkvi, chce byť
v Cirkvi a ja tomu pevne verím, že Medžugorie je veľkým, preveľkým darom
pre Cirkev, čo aj pán kardinál niekoľkokrát zvlášť zdôraznil. Opakoval, že musíme – prostredníctvom tohto nezaslúženého daru, ktorý nám Medžugorie ponúka, prostredníctvom Božej milosti, ktorú
dostávame cez Medžugorie – slúžiť
Bohu a Cirkvi.
Ako ovplyvnilo Medžugorie váš
kňazský život?
Prežívam to ako veľký dar, že som
mohol byť tu v Medžugorí v službe, najprv ako pútnik, potom ako kňaz a napokon ako farár a správca tejto svätyne.
Takže som mohol zblízka spoznávať
Medžugorie a všetko to, čo nám Matka
Božia po tieto dni hovorí. O Medžugorí
môžeme čítať, pozerať si obrázky – ale
prísť sem a byť tu a v Medžugorí žiť, to
je celkom iná skutočnosť. Keď žijeme
v Medžugorí, spoznávame jav Medžugoria oveľa väčšmi zvnútra tým, že nasledujeme program, ktorý nám tu Matka
Božia vo svojej škole ponúka. Pre mňa
je to ozajstná milosť a pravé požehnanie, ktoré mi tiež dáva silu pre moju terajšiu zodpovednú úlohu a pomáha mi
napredovať.
(Rozhovor viedol md)
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V Medžugorí
je Cirkev živá

Rozhovor s Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou 30. 12. 2009 v Medžugorí
Marija, pred chvíľou si mala
zjavenie a bolo pritom veľa ľudí.
Môžeš nám povedať, ako si zjavenie prežívala?
Pre mňa ako vizionárku je to veľká milosť, že sa Matka Božia ešte stále zjavuje, a to denne už 28 rokov. Nie je to veľká
milosť iba pre mňa, ale aj pre ďalších
dvoch vizionárov, pre Ivana a Vicku, ktorí
majú tiež každodenné zjavenia. Môžem
Matke Božej za túto milosť, ktorú mi dáva,
iba ďakovať. Cítim, že tento dar nie je iba
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pre mňa, ale pre celý svet. Prítomnosť
Matky Božej, prítomnosť Kráľovnej neba
a zeme, je pre nás a pre túto dobu, v ktorej žijeme, dačo neopísateľné. Nedostačujúce sú všetky slová, ktorými opisujeme túto milosť a ktorými by sme chceli
Matke Božej ďakovať za to, že nám každý deň približuje nebo. Avšak nesmieme
zabúdať, že Boh stojí nad všetkým. Boh,
ktorý nám poslal Matku Božiu, aby nám
pomáhala a viedla nás po ceste svojho
Syna Ježiša Krista.

Vždy, keď mám príležitosť, hovorím ľuďom, že
je to veľká radosť mať
každodenné zjavenia. Je
to však aj smútok, lebo
po každom zjavení, ktoré
sa odohráva v nebi, prichádza znovu návrat na
zem, kde žijeme ďalej
svoj všedný život. Po
každý raz, keď Matka
Božia prichádza, prežívam veľké očakávanie
a radosť. No keď nás po
piatich alebo desiatich
minútach zasa opúšťa,
prichádza veľká prázdnota. Pre mňa ako vizionárku je to znamenie,
že my ľudia tu na zemi
nedokážeme žiť bez
Boha a Matky Božej.
Môžeš nám povedať, aká bola Matka
Božia po tieto dni?
Po všetky vianočné dni
bola Matka Božia zvlášť
veselá a radostná. V pohľade, vo výraze tváre sa
dalo vidieť svetlo, žiariace ako slnko.
Toto svetlo vyžarovalo teplo, ktoré prenikalo až ku mne. Matka Božia je ako
modré nebo, ako slnko a hviezdy. Je pôvabná a nežná ako Matka, ktorá láska
svoje deti a bozkáva ich.
Všetko, čo sa dá povedať o nejakej
matke, ktorá s veľkou láskou a radosťou
nesie dieťa v náručí, dá sa povedať aj
o Matke Božej. Ľúbi nás všetkých a želá
si, aby sme ju prosili a aby sme sa vo
svojich záležitostiach utiekali k nej. Pri-

hovára sa za nás u nášho nebeského
Otca.
Marija, za posledných 28 rokov
bolo u teba v dome veľmi veľa
ľudí. Po tieto dni bol hosťom
v tvojom dome viedenský kardinál Dr. Christoph Schönborn. Ty
si tiež už bola u neho vo Viedni
v Dóme sv. Štefana. Ako si kardinála vnímala?
Pre mňa je príchod kardinála Schönborna do Medžugoria darom Božej lásky, darom Matky Božej a Cirkvi. Všetci
vieme, že Medžugorie za tých 28 rokov
veľa vytrpelo a bolo napádané a my vizionári tiež. Pýtam sa: Prečo? V poslednom čase sa útoky prenášajú na inú rovinu. Náš mostarský biskup nenapáda
iba nás vizionárov, ale kňazov, spoločenstvá, ktoré sa klaňajú Bohu v Oltárnej sviatosti. Pritom oni sa modlia k Bohu, nikomu nechcú ubližovať, ani svetu,
ani Cirkvi, v ktorej a pre ktorú žijú. Vážime a ctíme si nášho biskupa a modlíme
sa zaňho a skutočne sme nikdy nič negatívneho naňho nepovedali. Keď však
počujem, že biskup útočí na nás alebo
i na druhých, ktorí nasledujú cestu Matky Božej, medžugorskú cestu, tak je to
pre mňa, akoby mi hlbšie do srdca vnikal meč a spôsoboval mi stále väčšiu
ranu, ktorá krváca a nezatvára sa. Je to
bolestné, keď nás nechce vypočuť, keď
hovorí proti nám, proti nám, čo sa modlíme a naprávame seba i druhých. Aj my
vizionári sme hriešnici ako všetci ostatní
ľudia, ktorí žijú na tejto zemi, veď niet
človeka, ktorý by bol bezhriešny. Aj ja
mám hriechy, ale denne sa usilujem ísť
cestou spásy, cestou, po ktorej ma vedie Matka Božia už 28 rokov. Pravdaže
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musím povedať, že som počas tých 28
rokov zhrešila, ale usilujem sa byť vystretou rukou Matky Božej na tomto svete. Vyvolila si ma a ešte ďalších päť vizionárov, a keď sme sa jej spýtali, prečo si
vyvolila práve nás, povedala, že si nás
vyvolila takých, akí sme. Pri tejto voľbe
teda rozhodovala ona sama, my sme sa
nenatískali. Môžem iba povedať, že od
tej doby, ako si ma vyvolila, sa môj život
v každom ohľade zmenil. Táto zmena nie
je ľahká, je to veľká zodpovednosť a veľký záväzok. Preto je ťažké mimoriadnym
spôsobom byť vyvolená Matkou Božou,
a na druhej strane byť odsudzovaná zástupcami cirkevnej vrchnosti. Nehnevám
sa na svojho biskupa, je to môj pastier
a ja ako veriaca som voči nemu poslušná, no nemôžem neposlúchať Kráľovnú
pokoja, ktorá ma každý deň volá a zjavuje sa mi. Nemôžem ju zaprieť, lebo
viem, že ju posiela Boh. Napokon môžem právom povedať, že nie som chorá,
veď mám doklady od viacerých odborných lekárov, ktoré viackrát počas tých
28 rokov stopercentne potvrdili, že som
telesne i duševne zdravá. Neodsudzujem svojho biskupa, lež sa zaňho modlím ako za svojho hlavného pastiera
a nikdy, ani nikde nepoviem, že dačo
proti nemu mám, alebo že ho nemám
rada. Je to pre mňa veľmi ťažké, že som
mohla hovoriť s toľkými ľuďmi, pútnikmi,
žurnalistami, kňazmi a cirkevnými hodnostármi na celom svete, no nemala
som tú česť hovoriť so svojím biskupom
čo len raz medzi štyrmi očami. To ma
osobitne bolí, lebo si uvedomujem, že
ma odsudzuje, zle hovorí o mne a ostatných vizionároch, hoci s nami nikdy ani
len jediné slovko neprehovoril. Bolí ma
to o to viac, lebo som veriaca katolíčka
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Kardinál Schönborn s vizionárkami Marijou,
a chodím do kostola. Napriek tomu som
sa rozhodla ísť naďalej po tej ceste, na
ktorú nás pozýva Matka Božia, a to je
cesta obrátenia, odpúšťania, lásky a úplnej dôvery v Boha a jeho Prozreteľnosť.
Preto je príchod kardinála Schönborna do Medžugoria skutočne dotykom
Cirkvi s Medžugorím, s nami vizionármi
a všetkými pútnikmi, ktorí pochopili, že
medžugorské zjavenia znamenajú veľkú
dobu milosti, ktorú nám Boh ponúka
prostredníctvom Matky Božej. Dnešné
stretnutie s viedenským kardinálom je
pre mňa dôkazom, že sa v Cirkvi nájdu
ľudia, ktorí sa pozerajú na Medžugorie,
vizionárov, kňazov a pútnikov celkom
inými očami. Prijímajú nás takých, akí
sme, tak ako nás Matka Božia prijala od
prvého dňa zjavení dodnes. Preto to
dnes môžem vo svojom dome v Medžugorí potvrdiť a celému svetu povedať, že

Iva
Iv

ijou,
ou,

tento veľký dar. Jednota a spoločenstvo
Cirkvi, ako sme ich s kardinálom zažili,
to je skutočne niečo veľké. Som si istá,
že toto stretnutie s kardinálom bolo prívetivým zblížením úradnej Cirkvi s Medžugorím a so všetkými ľuďmi, ktorí prijali medžugorské posolstvá a dali sa na
cestu obrátenia.
Vravíme: „Vďaka Bohu a Matke Božej“, lebo nás navštívil kardinál. Budem
sa zaňho modliť, aj za to, aby viacerí
biskupi a kardináli navštívili Medžugorie,
aby sa presvedčili na mieste udalostí
o pravosti zjavení Matky Božej. V Medžugorí je Cirkev živá – to nemôže nik
poprieť.

Ivankou a Mirjanou
stretnutie s kardinálom bolo pre mňa
jednou z najväčších udalostí celého
môjho života. On je pre mňa ako otec,
ktorý ma vo Viedni prijal u seba vo svojom domove. Vnímam kardinála Schönborna podobne ako Svätého Otca Ján
Pavla II., ktorý nikdy nepovedal niečo
proti nám alebo proti Medžugoriu, ktorý
prijal štyroch z nás šiestich vizionárov
a osobne sa s nami pozhováral. Mirjana
môže sama dosvedčiť, ako ju prijal a čo
jej povedal: že by prišiel ako prvý do Medžugoria, keby nebol pápežom. O tom
vedia mnohí.
Príchod kardinála Schönborna do Medžugoria považujem za otcovské objatie
svojich detí. Tento príchod nebol mojím
alebo kardinálovým želaním – do Medžugoria prichádzajú všetci na pozvanie
Matky Božej. Matka Božia nám po tieto
vianočné dni a na prelome roka dala

Keď sme tu v Medžugorí kardinála sprevádzali, cítil som Ježišove slová: „Nebojte sa, ja som
s vami,“ nič sa vám nemôže stať.
Aj ty si to tak prežívala?
Presne tak som to prežívala. Kardinál
Schönborn je človek dobrej vôle a stretnutie s ním ma podnietilo, aby som sa
ešte polepšila. On nie je ani pyšný, ani
povýšenecký. Vidno v ňom hlbokú
skromnosť a pokoru, tak ako to povedal
Ježiš svojim učeníkom: Kto chce byť
prvý, nech je posledný zo všetkých
a služobník všetkých. On je ako milosrdný otec, ktorý miluje svojho syna, hoci
ten ho opustil. V katechéze o Božom milosrdenstve, ktorú sme si vypočuli v medžugorskom kostole, nám kardinál povedal, že keď príde znovu do Medžugoria, bude hovoriť o milosrdenstve Matky
Božej. Na záver zožal od všetkých prítomných veľký potlesk. Kostol bol taký
plný, že nebolo miesta ani na státie. Dúfam, že vďaka jeho prítomnosti na tomto
mieste sa Medžugorie ešte viac začlení
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do Cirkvi, veď my nie sme nijaká sekta,
ale ako veriaci katolíci sme súčasťou
celej Cirkvi. Boli sme od počiatku zjavení v Cirkvi a prijímali sme sviatosti, ako
nás to učí naša viera.
Marija, počula si teda katechézu kardinála Schönborna. Môžeš
nám povedať, ako si vnímala
jeho výklad?
Tá katechéza bola prekrásna. Myslím,
že po tieto vianočné dni je v Medžugorí
veľa ľudí, ktorí sú lační a smädní po
Bohu. Som presvedčená, že kardinál ich
svojím výkladom podnietil, aby ešte
väčšmi premýšľali, aby ešte ľahšie otvá18

rali svoje srdcia a prijímali Boha i jeho
Syna, ktorý na tejto zemi uzdravil ľudí od
rozličných chorôb, priviedol ich k obráteniu, uskutočnil mnohé zázraky a priniesol pokoj a zmierenie. To je presne to, čo
aj Matka Božia robí tu v Medžugorí. Vyzýva nás k obráteniu. Na jej príhovor sa
uzdravujú mnohí na tele i na duši. Dejú
sa zázraky, aké sa diali za Ježišových
čias: chromí chodia, slepí vidia, chorí sa
uzdravujú, smutní nachádzajú útechu
atď. Keď som bola dnes v kostole na katechéze, sedel vedľa mňa istý mladý
muž, ktorý mal dopravnú nehodu. Po tejto dopravnej nehode bol dlhý čas v kóme. Lekári mu už nedokázali pomôcť
a povedali jeho rodičom, že ich syn

o dva – tri dni zomrie. Rodičia v panike
nevedeli, čo by mali robiť. Jediné, čo im
napadlo, bolo ísť do Medžugoria a prosiť o pomoc Matku Božiu. Aká náhoda,
že som dnes počas katechézy bola
v kostole na chóre. Tento mladý muž,
ktorý bol vtedy v kóme, sedel vedľa mňa
a počúval kardinála, ako hovorí o Božom milosrdenstve. Ten mladý muž mi
porozprával, že jeho brat bude kňazom,
že vstúpil do rehole a teraz je v noviciáte.
To je iba jeden príklad, ale takých príkladov, keď nastali rôzne telesné i duševné uzdravenia, bolo v Medžugorí
za uplynulých 28 rokoch tisíce. Všetky
tieto udalosti nám dosvedčujú, že je Boh
aj dnes živý a koná. Som presvedčená,
že Ježiš je tiež tu v Medžugorí, že koná
zázraky a vraví: „Ja som s vami. Nebojte
sa!“
Sprevádzala si kardinála a vysvetľovala si mu, ako to bolo
v tie prvé dni.
Áno, včera sme išli spolu s kardinálom
na Vrch zjavenia. Pokúsila som sa mu
vysvetliť všetky udalosti tých prvých dní,
aby si dokázal predstaviť, ako to vtedy
bolo, keď sa nám Matka Božia zjavila po
prvý raz. Ja by som rada ukázala a vysvetlila aj iným kardinálom a biskupom
Katolíckej cirkvi, ba aj pápežovi, všetko
z prvých dní na mieste tých udalostí. Vydávame svedectvo a stojíme si za slovami, ktoré sme od roku 1981 dodnes povedali. Pán kardinál bol aj u mňa doma
pri zjavení a mohol sa sám presvedčiť
o tom, že mám zjavenia dodnes.
Pred začiatkom zjavení som bola nikto a nič, a teraz som tiež nikto a nič. Ale
pochopila som, že som nástrojom v Bo-

žích rukách a prosím Boha o to, aby
som dokázala byť hodná úlohy, ktorú
odo mňa vyžaduje. Dnes – ako dospelá
žena – môžem pevne potvrdiť, že som
postavila vo svojom živote Boha na prvé
miesto, nad všetko ostatné. A to dosvedčujem nielen svojím životom a svojou
modlitbou, ale aj tým ľuďom, ktorých
v živote stretávam.
Dnes bolo pri zjavení aj dievča,
ktoré sa tu v Medžugorí uzdravilo. Môžeš nám niečo povedať
o tom uzdravení?
Mrzelo by ma, keby ste túto udalosť
nezaznamenali, lebo to je to, čo tu v Medžugorí koná Boh na príhovor Matky Božej. Bolo by smutné, keby som to nespomenula, lebo je v mojom záujme, aby
mnohí videli, ako Boh pôsobí v Medžugorí. Ide o Silviu z Talianska. Silvia má
dnes 21 rokov. Keď ochorela, mala 16.
Choroba ju pripútala k invalidnému vozíku. Toto dievča bolo v Medžugorí pri jednom zjavení, ktoré mal vizionár Ivan na
Podbrde. Uzdravila sa. Keď som včera
išla s kardinálom na Vrch zjavenia, stretla som zrazu Silviu presne na tom mieste, kde sa vtedy uzdravila. Sama to kardinálovi potvrdila a porozprávala, čo tu
24. júna 2005 zažila. Ja som povedala:
„Toto dievča bolo na invalidnom vozíku,
a teraz vidíte, ako tu stojí a ďakuje Bohu
za svoje uzdravenie. Radostne vydáva
svedectvo.“
Na záver by som preto rada povedala,
že si nikdy nesmieme myslieť, že nás
Boh opustil. On je vždy pri nás a iste
nám pomôže, keď ho o to budeme úprimne prosiť.
(Rozhovor viedol vd)
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Rozhovor s pátrom Tomislavom Pervanom 30. 12. 2009 v Medžugorí
Dnes je 30. decembra 2009
a to je pre Medžugorie historický
a dôležitý deň, lebo zaznamenávame tretí deň návštevy kardinála Schönborna. Ako to všetko
prežívate?
Za uplynulých 28 rokov bolo všetko
tak ako s Máriou a Jozefom, ktorí museli ochraňovať svoje ohrozené dieťa, malého Ježiška. My františkáni sme boli
ochrancami dieťaťa, dieťa muselo rásť.
A tu prichádza ktosi a hovorí: Dieťa už
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netreba chrániť, môže sa osamostatniť;
choďte a ohlasujte to ľudu. Je to ako
v Biblii, lebo mnohí číhajú na život dieťaťa. S posolstvom z Viedne môžeme teraz v Medžugorí bezstarostne a s veľkou radosťou pokračovať s našou starostlivosťou o duše.
Ako ste vnímali to naozaj materinské vyžarovanie kardinála
Schönborna pri stretnutí s pátrami?
Kardinál Schönborn nie je pre nás ne-

Aj cez
Medžugorie
vychádza
v temnotách
Ježišovo svetlo

známy; už asi desať rokov počúvame od
neho verejné vyjadrenia o Medžugorí.
Vo viedenskom Dóme hovoril, že v Medžugorí prebiehajú ustavičné ľudové misie, teda starostlivosť o duše a pastorácia veriacich. Mária má svoj vlastný spôsob ako zaobchádzať s ľuďmi; obracia
sa na jednoduchých ľudí, na ponížených, tak ako to znie v Magnifikate.
Oslovuje malých a malí sú poslami,
zvestovateľmi. Tu prichádzajú kňazi, biskupi, ... k vizionárom, aby sa poradili,
teda vysoko vzdelaní prichádzajú a vypytujú sa nejakej Vicky, nejakej Marije

alebo akéhosi Ivana. To je tu tá
zvláštnosť. Nedá sa všetko premyslieť hlavou; treba to zvážiť aj srdcom.
U kardinála Schönborna cítim srdce,
možno cítiť jeho mariánske srdce. To
je úžasné: Hoci je teológom, vysoko
uznávaným teológom, vie spojiť teológiu so srdcom. To sa pri ňom cíti,
ako aj u takého Hansa Ursa von
Balthasara a iných. To je teológia,
ktorá má srdce. To sa nedá naučiť
v škole, ale na kolenách.
Matka Božia bola tiež vždy
pokornou služobnicou Pána.
Táto pokora sa prejavuje aj
v jej posolstvách a ja sa nazdávam, že v tom môžeme vidieť veľkosť tých posolstiev.
Veď to povedal v kázni aj kardinál. Tie posolstvá sú posolstvami lásky. Prelamujú
ľady aj v našej diecéze.
Áno, vieru nemožno nanútiť, môžeme ju iba v úplnej slobode ponúkať.
Medžugorské posolstvá oslobodzujú
ľudí z panciera a lámu ich okovy. To
pociťujem vždy nanovo v spovednici,
ľudia chcú byť spasení, oslobodení.
Zajtra slávime Silvestra – čo si
želáte na rok 2010?
Želám si Božie požehnanie a hlbokú
skúsenosť s Bohom. Túžime po Bohu,
túžime po Bohu ako vtedy ľudia pri Ježišovom kázaní v Galilei. Ježiš prišiel do
temnoty. Aj skrze Medžugorie vychádza
Ježišovo svetlo v temnotách. Mária sa
snaží už 29 rokov priniesť svetlo a útechu do tmy. Vďaka za to svetlo!
(Rozhovor viedol md)
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Biskup Ratko Perič
sa snaží vylúčiť
medžugorské udalosti
Biskup z Mostaru – Duvna to má ťažké. Celé roky neúnavne pracuje na tom,
aby zľahčoval každú stopu Medžugoria
a tamojších udalostí, bez ohľadu na skutočné záujmy a potreby miliónov ľudí,
ktorí tam prichádzajú, bez ohľadu na
stav vecí a jestvujúce úradné cirkevné
dokumenty. Napriek jeho nátlakovému
lobby vo Vatikáne a napriek jeho opakujúcim sa dezinformáciám voči verejnosti,
ako aj voči veriacim, zažíval v týchto
dňoch, keď viedenský kardinál Christoph Schönborn prišiel do jeho diecézy,
ozajstné prekvapenie. Bola to jedna
z tých mnohých návštev cirkevných hod22

nostárov, ktorí prišli súkromne do Medžugoria. Aj kardinál Schönborn prišiel
súkromne. Ale spôsob, akým všetko
v Medžugorí pozoroval, ukázal, že to nie
je iba súkromná návšteva. To biskupa
Periča udivilo. Kardinál Schönborn sa
totiž pred médiami neskrýval, ale otvorene povedal, ako sa k Medžugoriu stavia. Jeho výpovede sú mimoriadne závažné, lebo je členom Kongregácie pre
náuku viery vo Vatikáne, ktorá by mala
práve teraz diskutovať o Medžugorí. Je
v súčasnosti jedným z najuznávanejších
katolíckych teológov a jedným z najužších spolupracovníkov pápeža Benedik-

ta XVI. Schönborn sa zdržiaval v Medžugorí od 28.
decembra 2009 do 2. januára 2010. Osobitný význam
mala omša, ktorú slávil
v medžugorskej farnosti na
prelome roka. V kázni opakoval vyhlásenie bývalej Juhoslovanskej
biskupskej
konferencie zo Zadaru z roku 1991, kde sa konštatovalo, že „nadprirodzenosť udalostí nemožno potvrdiť“. Ale
tiež pripojil: „Niet teda žiadneho oficiálneho uznania,
ale touto formuláciou je celkom jasne povedané, že
nadprirodzenosť nie je ani
vylúčená.“ A tým zopakoval
kardinál Schönborn presne
to, čo biskup Perič v žiadnom prípade nechce uznať.
Totiž, že Cirkev ešte nevyslovila svoj definitívny posudok a neurobí to, pokiaľ tie
udalosti trvajú; tak to bolo
pri Lurdoch a pri Fatime.
Biskupi bývalej Juhoslávie chceli
v spomínanom vyhlásení Medžugorie
celkom odmietnuť, ale dva razy sa vykonalo preverenie správnosti, lebo vtedajší
predseda Kongregácie pre náuku viery
Jozef Ratzinger text vyjadrenia dva razy
vrátil. Vtedy Vatikán ponechal text vyhlásenia, ale uvedomoval si, že po pastoračnej stránke sa treba postarať o ľudí,
ktorí tam prichádzajú z celého sveta.
Preto sa v zadarskom vyhlásení zdôrazňovala povinnosť – predovšetkým miestneho biskupa – že sa o to treba postarať. Ale táto časť vyjadrenia sa nikdy
celkom nepremenila na skutok. Preto je

záverečným Schönbornovým posolstvom, „že musí existovať duchovná správa pre pútnikov“. „Nazdávam sa, že takto môže aj Medžugorie ísť ďalej svojou
cestou v dôvere, že Cirkev ako Matka
a Učiteľka bude tú cestu sprevádzať,
ako to robila aj doposiaľ. Odporúčam trpezlivosť. Matka Božia nám preukazuje
toľkú trpezlivosť, že nám už skoro 29 rokov dokazuje v Medžugorí veľmi nezvyčajným spôsobom svoju blízkosť a starostlivosť o medžugorskú farnosť a o toľkých pútnikov. Pokojne môžeme byť trpezliví! Dvadsaťdeväť rokov je dlho, ale
pred Bohom to zas až tak dlho nie je.“
A ako sa zachoval biskup Perič? Poslal písomnú správu, v ktorej sa pokúša
vysvetliť, že spovede v Medžugorí nie
sú ničím výnimočným v porovnaní s tými v iných farnostiach. Žiaľ, to protirečí
skutočnosti, keď zvážime, aké tisíce ľudí
z celého sveta prichádzajú do Medžugoria. Biskup Perič bojuje proti medžugorským javom ako Don Quichotte proti
veterným mlynom Medžugorské javy
však naozaj spĺňajú pozitívny účel
a v tomto prípade prinášajú veľmi dobré
ovocie. Jeho ako miestneho biskupa by
malo potešiť každé zhromaždenie veriacich k modlitbe, takže aj to v Medžugorí.
Mal by prehodnotiť svoje osobné záujmy
a zvážiť úžitok z veriacich zo svojej diecézy a z celého sveta. Také postavenie
je mimoriadnou výzvou pre každého
jedného biskupa, ak ho dokáže rozpoznať. Prosme Máriu o jej príhovor u Ducha Svätého, aby Medžugorie a Mostar
čoskoro vyžarovali jednotu a pokoj.
(Porovnaj chorvátske noviny
Večernji list z 10. 1. 2010,
autor: Zvonimir Despot)
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Silvia Buzová, Padova, Taliansko, 21-ročná, uzdravenie

Narodila som sa a vyrastala som v katolíckej rodine. Moja matka
sa nedokázala zmieriť s mojou chorobou, a keď videla, že pre mňa
už niet lekárskej pomoci, obrátila sa na jedného kňaza. Ten ju odkázal na Medžugorie. Čo sa týka mojej viery v Boha, tak pred mojím uzdravením nebola veľmi silná. Verila som ako všetci iní
kresťania katolíci. Po uzdravení sa stala moja viera úplne inou,
lebo som prostredníctvom Matky Božej, ktorej určite vďačím za
svoje uzdravenie, pocítila veľkú Božiu blízkosť. Verím, že vyprosila moje uzdravenie u svojho Syna. Za to by som sa jej chcela
poďakovať svojím svedectvom, že som jednou z tých, ktorých si
vyvolila a predniesla Bohu, aby sa ich ON dotkol svojou rukou
a uzdravil ich. Preto cítim povinnosť všetkým, s ktorými sa stretnem, o tom porozprávať, o veľkosti Boha, ktorý sa cezo mňa zvelebil a zvelebuje sa zo dňa na deň. Boh jestvuje. Nikdy nepovedzte,
že ho niet.
Moje uzdravenie z ťažkej choroby sa
udialo takto:
Ako šestnásťročná som roku 2004
ochorela. Lekári mi podávali nesprávne
lieky a dostavilo sa dvojité ochrnutie.
Nemohla som ani chodiť, ani sa pohybovať. Dostávala som psychoterapiu, a istého dňa mi psychoterapeutička rozprávala o Medžugorí. Radila mi, aby som
tam cestovala, lebo sa tam zjavuje Matka Božia a dejú sa tam rôzne uzdravenia.
Už o tri dni neskôr som sa aj s rodičmi
nachádzala v autobuse na ceste do Medžugoria. Prišli sme do Medžugoria
presne 24. 6. 2005. V ten večer mal Ivan
zjavenie na Podbrde. Mňa vyniesli nahor
v invalidnom vozíku k soche Matky Božej. Prišli sme približne o 20. hodine na
vrch a ja som sa modlila až do 22. hodiny, kým neprišiel Ivan a nedostal zjavenie. Počas celej tej doby som sa nemodlila za svoje uzdravenie, lebo som si
myslela, že toho nie som hodná, aby
som sa modlila za seba a svoju chorobu.
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Modlila som sa
preto za iných,
mnohých chorých,
aby im Matka Božia vyprosila uzdravenie. Modlila
som sa aj za všetkých veľmi vzdialených ľudí. A prosila som Matku Božiu,
aby mi darovala milosť vydržať celý svoj
život na invalidnom vozíku. Keď som sa
takto na Podbrde modlila, rozhodla som
sa prijať kríž, ktorý mi Boh daroval.
Počas zjavenia som videla po svojej
ľavici veľmi, veľmi silné svetlo. Hoci toto
svetlo bolo veľmi silné, žiarilo tak jemne, že som mohla naň hľadieť bez toho,
aby som musela žmurkať očami. Po
zjavení začali pútnici spievať. Svetlo,
ktoré som pozorovala, som po zjavení
už nevidela. Ale zo všetkých strán som
počula svoje meno, ani čo by všetci na
mňa volali. Tí, čo ma vyniesli nahor,
vzali ma s mojím invalidným vozíkom
a zasa ma niesli nadol. Po pár metroch

Silvia Buzová s Marijou počas zjavenia 30. 12. 2009 v Medžugorí

som vypadla z vozíka, udrela som sa
hlavou o kameň a upadla som do bezvedomia. Ale nezranila som sa. Pamätám sa iba, že som padla na mäkký koberec a že to bolo veľmi príjemné, bez
bolestí a bez bariel. Nejaký nežný hlas
sa mi stále prihováral a opakoval svoje
slová. Po niekoľkých minútach, neviem,
ako dlho to bolo, som otvorila oči a videla som, ako všetci okolo mňa plakali.
Po deviatich mesiacoch, čo som si necítila nohy, mohla som nimi hýbať! Pred
sebou som videla ruku, ktorá mi ukazovala, aby som vstala. Chytila som sa tej
ruky a vstala som. Za sebou som cítila
akési neviditeľné vlákna, ktoré ma držali, a bola som úplne presvedčená, že

nespadnem a že môžem samostatne
chodiť.
Nasledujúci deň som išla štyri a pol
hodiny na Križevac celkom sama, bez
pomoci! Od toho dňa, ako som sa postavila na nohy, som už v invalidnom vozíku
nesedela. Od toho momentu podnes pri
zjavení Matke Božej vizionárke Mariji
v Medžugorí, chválim a velebím Matku
Božiu a Boha, lebo ma uzdravil. Svoje
svedectvo rozprávam veľmi rada aj všetkým ostatným. Dnes mám 21 rokov
a dúfam, že Matka Božia ma aj naďalej
použije pre svoje plány – aby som aj
v budúcnosti mohla byť jej vystretou rukou. Vďaka Bohu a Matke Božej za milosť, ktorú mi udelili.
25

Medžugorie
– miesto, kde sa koná
obrátenie!

Rozhovor s biskupom z Innsbrucku Dr. Manfredom
Scheuerom viedla M. E. Langová – Pertlová, Tirolsko

Pán biskup, poznáte naše spoločenstvo „Oáza Márie, Kráľovnej pokoja“. Žijeme z medžugorskej spirituality a naším hlavným
mottom je prežívať evanjelium
spolu s Máriou. Teraz som si
v posledných dňoch práve čítala
z vašej knihy „Kresťanský životný štýl dnes“, ktorá vyšla v roku
2004. Jedna kapitola sa počúva
ako výzva: „Daj evanjeliu svoju
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tvár!“ Nachádzam tu paralely
s Medžugorím.
Prežívam to v súčasnej spoločnosti
a vo verejnej mienke, že sa viera redukuje iba na morálku a že pravá konkrétna kresťanská viera v evanjelium, predovšetkým v osobu Ježiša Krista, nehrá
už rozhodujúcu úlohu. Nuž myslím si, že
je pre našu vieru celkom rozhodujúco
dôležité, aby bola zameraná na jednu
Osobu. Naše spojenie s Ježišom Kris-

k obráteniu. Veď to je
dávne biblické posolstvo:
„Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte
evanjeliu.“ To sa deje na
každom mieste, kde sa
sviatosť pokánia a zmierenia živo prijíma – to už
neplatí dostatočne pre
mnohé časti Cirkvi –
a kde je silný cit pre poklonu a tajomstvo Eucharistie. To zažívam tiež ako
zvlášť hodnotné, keď je
zmysel pre spiritualitu,
zahĺbenie sa do vnútra
a pre modlitbu, a myslím
si, že je to dôležitý impulz, čo vychádza z tohto
hnutia smerom k celej
Cirkvi.

tom, náš osobný vzťah, náš priateľský
vzťah k nemu je rozhodujúci a rozlišujúco kresťanský. Preto je dôležité, aby sa
identita viery preukazovala nielen v niekoľkých morálnych výzvach, aby sme
boli slušní. V centre stojí nasledovanie,
vzťah k Ježišovi. Už predtým pri mojej
činnosti spirituála v seminári som zažíval, ale aj cez súčasné skúsenosti s vaším spoločenstvom zažívam, že z Medžugoria vychádza impulz, silný impulz

Spomenuli ste slovo obrátenie. Viditeľné znamenie
toho možno osobitným spôsobom zakúsiť v Medžugorí:
prúd spovedajúcich
sa pútnikov. V našich krajinách sa už spoveď nepovažuje za dôležitú, ale všetci,
čo sú prostredníctvom Medžugoria poznačení jeho spiritualitou,
považujú spoveď za veľmi dôležitú.
Z veľkej časti zmizlo z povedomia, že
žiť ako kresťan sa bez obrátenia, bez
opakovaného obrátenia, nedá. Považujem to za rozhodujúce a veľmi dôležité,
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že sa tu uskutočňujú nové začiatky. Myslím, že je dôležité, aby sme poklad, ktorý
je nám daný vo sviatosti pokánia, znovu
objavili a aby sme ho aj prežívali v celej
plnosti zmierenia a vykúpenia.
Duchovný život potrebuje sprevádzanie a potrebuje sa aj zvýrazňovať vo
sviatosti pokánia, v osobnej spovedi.
Nazdávam sa, že kto skutočne hľadá
duchovný život, nebude to môcť obísť.
Je to rozdiel, keď poviem: „Chcem sa
kdesi akosi premeniť,“ alebo či to celkom konkrétne poznávam. Aj to je rozdiel, či poviem: „No čo, ja som už raz iba
priemerný človek,“ alebo či vyznám, že
som zhrešil. A je to rozdiel, či som akosi
sám so sebou vysporiadaný, alebo či
mám prisľúbené odpustenie od Boha
skrze Cirkev. Všetko nemôžeme sami od
seba očistiť. Vina má svoju dimenziu,
ktorá sa koniec koncov dotýka samého
Boha. Má rozmer, ktorý sa týka spoločenstva s druhými aj s Cirkvou. Preto je
dôležité, že je človeku sľúbené vo sviatosti odpustenie, ako aj to, že ja tiež dokážem ospravedlniť.
Dôsledkom obrátenia je zmierenie a pokoj. Myšlienka pokoja
je hlavnou myšlienkou Medžugoria. Keď som vás raz pýtala, či
máme naďalej obetovať bohoslužby za pokoj, zastávali ste názor, že modlitba za pokoj je
v každej dobe dôležitá.
Pri obrade spovede, sviatosti zmierenia, sa to deje oslobodzujúcim výrokom:
„Choď v pokoji!“ Teda koreňom tej sviatosti na základe Ježišovho poverenia je
dosiahnuť zmierenie, odpúšťať vinu;
vždy je to spojené s veľkonočným po28

zdravom Zmŕtvychvstalého: „Pokoj vám!“
Natoľko je to zásadné pre sviatosť zmierenia, že vnútorný pokoj s Bohom, s ostatnými i so sebou samým sa spája
s vonkajším, verejným, cirkevným pokojom. V tomto zmysle môžeme aj my žiť
v spoločenstve navzájom v pokoji iba
vtedy, keď ľudia žijú v pokoji sami so sebou a s Bohom. Myslím si, že v súčasnosti, aj keď bezprostredne nemáme
u nás vojnu, sa vyskytuje dosť otvoreného i skrytého násilia. Je napokon veľa
slov, ktoré dokážu zraňovať, ničiť a pustošiť. Je toľko vzájomného protivenstva,
toľko konkurencie a nemálo nenávisti.
Takže vnútorné postoje, ktoré potrebujú
obrátenie
a vonkajšie podmienky pre pokoj,
patria spolu.
Pán
biskup,
tiež sa hovorí,
že Medžugorie
je miestom povolaní. Aj Christoph
kardinál
Schönborn to
niekoľkokrát
spomenul. Ako
ste to prežívali
ako
spirituál
kňazského seminára?
V čase od roku
1988 do roku 1996,
keď som bol v seminári v Linzi spirituálom, vstúpili do
seminára niektorí,

čo objavili svoje povolanie v Medžugorí.
Prirodzene, proces povolania je dlhší,
no Medžugorie je miestom, kde výslovne prichádza reč na povolanie a kde ľudia poznávajú nové smerovanie aj novú
životnú úlohu. Niektorí aj v zmysle duchovného povolania. Prirodzene je to
proces a prvá pohnútka pre povolanie
nie je ešte naplno zažité povolanie. Tak
to bolo už pri učeníkoch. Aj Petra Ježiš
povolal, no on musel ešte prejsť dlhou
školou a učiť sa. Musel ešte rásť, dozrievať, obrátiť sa a bol aj konfrontovaný
s trpiacou tvárou Krista. To bolo preňho
iste tiež veľmi bolestné. Podobne vidím

aj povolania, ktoré vychádzajú z Medžugoria. Tam vzniká čosi ako prvá láska,
ktorá potom musí rásť a dozrievať.
Sme vďační za tie povolania, ktoré
máme, ale naše kňazské semináre, bohužiaľ, nie sú plné, vo všetkých rakúskych seminároch je veľmi málo kandidátov kňazstva.
Preto prosím, aby si všetci uvedomili,
že potrebujeme kňazov, rehoľníkov a cirkevné povolania.
Povolanie nie je dačo, čo si vyhľadávam sám, avšak oslovuje ma Boh a aj si
ma nárokuje. Potrebujeme ľudí, ktorí sa
dajú k dispozícii.

To je tiež istý rozmer poslušnosti, ktorí
patrí k povolaniu.
Ak beriete do úvahy skúsenosti, ktoré ste uviedli, akú budúcnosť dávate Medžugoriu?
To nateraz úplne prenechávam Kongregácii pre náuku viery, teda tej kongregácii, ktorá je poverená toto skúmať.
Myslím si, že po prvé: treba preskúmať
zjavenia. Tieto majú status súkromných
zjavení, ako povedal Karl Rahner. To
značí, že ich môžu zakúsiť a zažiť ako
bezpodmienečný imperatív, ako požiadavku evanjelia tie osoby, ktoré ich dostali v dnešnom čase. Nie sú však v tom
zmysle už jednoducho záväzné pre
všetkých na celom svete.
Tak je to aj s inými mariánskymi zjaveniami, ktoré už Cirkev uznala. Po druhé,
treba sa pozrieť na ovocie z Medžugoria. Je to ovocie, ktoré vedie k posilneniu
sviatostného života, povedomia Cirkvi,
aj k posilneniu povolania. Dozvedám sa,
že ani sociálny rozmer viery nie je zanedbateľný. Teda, pokiaľ ide o ovocie,
a to je napokon tiež rozhodujúce v evanjeliu ako kritérium pre rozoznávanie duchov, vidím dobré ovocie.
Vďaka, pán biskup! Teraz by
som mala ešte záverečnú otázku: Aké miesto dávate Márii,
ktorá stále znovu prichádza, aby
vyzývala na obrátenie, v dobe,
ktorej chýba už nielen otec, ale
i matka?
Boh nechcel nás ľudí spasiť bez nás,
teda nie bez našej slobody, našej spolupráce, nie bez nášho spoluúčinkovania
– tak by sa to dalo mierne zveličene po30

vedať. Máriino áno, jej ochota poskytnúť
Božiemu Synovi životný priestor, darovať mu život, to má pre spásu celkom
rozhodujúci význam. Preto si myslím, že
medzi Ježišom a Máriou vôbec nemôže
nastať nejaká konkurencia, lebo ona
sama bola najpôvodnejšou veriacou,
ktorá kráčala s Kristom a odkazovala
naňho: „Urobte, čo vám povie!“ Je s ním
solidárna až po kríž, stojí pod krížom.
A stojí aj pri vzniku Cirkvi, a to v čase
medzi Ježišovým nanebovstúpením
a Turícami, keď sa modlí v zhromaždení
spolu s učeníkmi.
Je predobrazom Cirkvi. Ona je, znie
to možno trochu technicky, prototypom
veriacich ľudí. Myslím si, že práve v ľudovej zbožnosti máme zakotvený celkom osobný prístup a veľkú dôveru
k Márii.
To sa iste nedá vylúčiť, aj keď bývajú
obdobia, keď nastáva očista alebo aj zabudnutie. V posledných rokoch sme tu
mali akési zabúdanie voči uctievaniu
svätých a najmä mariánskej zbožnosti,
ale znovu to narastá. Vidím to na púťach, ktorých obľuba istotne rastie aj
v našej krajine. Vidím to napríklad aj na
adventnej pobožnosti a pri vianočnej
slávnosti. Myslím si, že Mária je veľmi
dôležitá v povedomí a vo viere ľudí, a tak
sa za nás prihovára. To znamená, že
nás berie so sebou, že na nás nezabúda. Sami nedokážeme veriť. Človek neverí ako jednotlivec, ale v spoločenstve
Cirkvi a k Cirkvi patria tiež a najmä svätci.
Patria tam živí a mŕtvi a ja verím, že
úcta k Panne Márii v čistej forme, ako sa
vyvinula v posledných rokoch, má iste
budúcnosť, dôležitú budúcnosť.

Ročné zjavenie
Jakovovi Čolovi
25. 12. 2009
v Medžugorí
Každoročné zjavenia Matky Božej
medžugorským vizionárom sa začali,
keď na Vianoce roku 1982 sa Matka
Božia prestala denne zjavovať vizionárke Mirjane. Pri tejto príležitosti jej však
sľúbila, že sa jej až do konca života bude
zjavovať raz ročne, a to 18. marca.
Po troch rokoch 7. mája 1985 sa Matka Božia prestala denne zjavovať druhej
vizionárke, Ivanke. Jej sľúbila, že sa jej
bude zjavovať raz do roka, a to na výročie
zjavení 25. júna.
Najmladšiemu z vizionárov – Jakovovi
– sa Matka Božia denne zjavovala od 25.
júna 1981 do 12. septembra 1998. Vtedy
bol Jakov v Miami v USA. Dostal desiate
tajomstvo a Matka Božia mu prisľúbila,
že sa mu bude zjavovať raz ročne, a to na
Vianoce 25. decembra.

A tak mal Jakov 25. decembra 2009
na Vianoce už dvanáste ročné zjavenie.
Matka Božia prišla s malým Ježišom
v náručí a dala toto posolstvo:

„Drahé deti! Všetok tento čas,
v ktorom mi Boh osobitným spôsobom dovoľuje, aby som bola
s vami, vás chcem viesť cestou,
ktorá vedie k Ježišovi a vašej
spáse. Moje milé deti, iba v Bohu môžete nájsť spásu, a preto
vás zvlášť v tento milostivý deň
s malým Ježišom v náručí pozývam: dovoľte Ježišovi, aby sa
narodil vo vašich srdciach. Iba
s Ježišom v srdci môžete kráčať
cestou spásy a večného života.
Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.“
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Medzinárodný
seminár pre kňazov
2010
15. medzinárodný seminár pre
kňazov sa uskutoční v Medžugorí
od 28. júna do 3. júla 2010.
Naša organizácia ponúka na tento seminár bezplatnú dopravu
pre kňazov a seminaristov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa na
seminári, 16-miestnym autobusom Mercedes. Predpokladaný čas
odchodu by bol z Bratislavy v nedeľu 27. 6. 2010 vo večerných
hodinách, aby mohli kňazi odslúžiť sv. omše pre veriacich vo svojich farnostiach. Príchod je naplánovaný na nedeľu 4. júla 2010
v skorých ranných hodinách.
Prihlásiť sa možno v Mariánskom centre Medžugorie telefonicky
na čísle: +421-905 254 742, alebo mailom na adrese m-keckes@
nextra.sk alebo písomne na adrese Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava 1.
Samotný pobyt na seminári zabezpečujú domáci obyvatelia Medžugoria bezplatne, potrebné je iba odslúžiť 5 sv. omší. Podrobné
informácie vám poskytneme mailom alebo telefonicky na uvedenom telefónnom čísle.
Termín uzávierky prihlášok je do 31. mája 2010. Po tomto termíne sa ponúknu voľné miesta ďalším záujemcom o púť do Medžugoria.
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Marijan Ljubič – Jakov Marin:

Stručná správa
o udalostiach
a posolstvách
Táto knižka poskytuje stručný prehľad
o zjaveniach Matky Božej v Medžugorí. Knižka vznikla v roku 1991 so stručným doplnkom v roku 1996. Aj napriek tomu nič nestráca zo svojej aktuálnosti a obľúbenosti u čitateľov. Preto sme sa rozhodli pripraviť nové
vydanie tejto knižky. Aký plán má Boh s Medžugorím, pokúša sa autor vysvetliť takto:
V Medžugorí sa zjavuje Matka Božia. Zjavovala sa a zjavuje sa ešte dnes na mnohých miestach sveta. Práve v súčasnosti je
vo svete veľa zjavení Matky Božej. Zdá sa,
ani čoby nebolo národa, kde by sa nebola
v poslednom čase zjavila. Skoro by som povedal, že počet zjavení Matky Božej, ktoré sa
dejú dnes, je vyšší než počet všetkých doterajších zjavení. Je len jedna Matka Božia. a v množstve týchto zjavení je a ostáva jedinou
a tou istou Matkou Božou. A preto sa sama od seba natíska myšlienka, že všetky tieto zjavenia celkom iste akosi navzájom súvisia a súvisieť musia a že to tak aj musíme vidieť. Pozornému pozorovateľovi, ktorý to má všetko pred očami, sa odhaľuje veľká stratégia, veľký
Boží plán, ktorý Boh v týchto zjaveniach a nimi sleduje. A keď ide o Medžugorie, je isté, že
nemôžeme pochopiť jeho význam a miesto v Božích plánoch, ako ani nevieme pochopiť
dosah posolstiev Matky Božej, ak neberieme do úvahy aj iné zjavenia. Zo všetkých zjavení
Matky Božej sú zvlášť dôležité zjavenia v Paríži (1930), v La Salette (1846), v Lurdoch
(1858) a Fatime (1917). Na všetkých miestach vyzýva Matka Božia k modlitbe, obráteniu
a pokániu. Mimoriadne dôležité sú posolstvá, ktoré dala Matka Božia vo Fatime. Zjavenia vo
Fatime sú, povedal by som, dramatickou výzvou na obrátenie celého sveta. Matka Božia tu
vyzýva najmä k modlitbe ruženca, k modlitbe vôbec, k obete a pokániu za obrátenie hriešnikov a zaviedla pobožnosť k svojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ohlásila aj tresty, ktoré očakávajú ľudstvo, ak sa neobráti. Keby bolo ľudstvo nasledovalo výzvu z Fatimy, boli by vystali ohlásené tresty.
Lenže aj Boh má svoje plány. A Boh je láska, láska sama, večná, nestvorená, nekonečná
a nepochopiteľná láska. A plánom Božej lásky je za každú cenu zachrániť, čo sa ešte zachrániť dá. Boh nasadzuje všetky sily a všetky prostriedky a všetky svoje vojská – anjelov
a svätých v nebi a svojich verných na zemi – do boja proti satanovi. Matke Božej však zveruje úlohu byť v tomto boji vodcom, vojvodcom, hlavným veliteľom, aby rozdrvila a zničila
satanovu moc, aby mu pošliapala hlavu (Gn 3, 15).
Knižku si možno objednať prostredníctvom objednávkového lístka, alebo cez odkazovú
službu, alebo cez našu internetovú stránku www.marianskecentrum.sk. Náklady na výrobu
knižky sú približne 3,2 EUR.
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Posolstvá z 25. v mesiaci
25. novembra 2009 – „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste obnovili modlitbu vo svojich rodinách. Pripravte
sa s radosťou na Ježišov príchod. Milé deti, nech sú vaše srdcia čisté
a vľúdne, aby láska a teplo pretekali cez vás do každého srdca, ktoré je
vzdialené od jeho lásky. Milé deti, buďte mojimi vystretými rukami, rukami lásky pre všetkých tých, ktorí sa stratili, ktorí už nemajú viac vieru a nádej. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. decembra 2009 – „Drahé deti! V tento radostný deň všetkých vás
prinášam pred môjho Syna, Kráľa pokoja, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Milé deti, o tento pokoj a požehnanie sa v láske podeľte s druhými. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. januára 2010 – „Drahé deti! Nech sa vám tento čas stane časom
osobnej modlitby, aby vo vašich srdciach rástlo semeno viery a nech vyrastie do radostného svedectva pre druhých. Som s vami a chcem vás
všetkých povzbudiť: vzmáhajte sa a radujte sa v Pánovi, ktorý vás stvoril. 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:

+421–2–52 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
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Ďakujem Bohu, že jestvuje toto miesto.
Ďakujem františkánom, ktorí naplnili toto miesto
vierou... Verím, že nebesá prostredníctvom mnohého
dobrého ovocia už udelili svoje uznanie.
(kardinál Dr. Christoph Schönborn 30. 12. 2009)

