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„Rozhodnite sa pre Boha
a on vás bude viesť
ku svätosti.“

Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 2. mája 2018
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Modlitba koná zázraky!
„Drahé deti! V tomto nepokojnom čase vás pozývam,
aby ste väčšmi dôverovali Bohu, ktorý je váš Otec na
nebesiach a ktorý ma poslal, aby som vás viedla
k nemu. Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám chce
dať. A v tichosti srdca sa klaňajte môjmu Synovi Ježišovi, ktorý dal svoj život, aby ste vy žili vo večnosti,
kam vás chce priviesť. Nech je vašou nádejou radosť
zo stretnutia s Najvyšším v každodennom živote. Preto vás pozývam: nezanedbávajte modlitbu, pretože
modlitba koná zázraky.“
Posolstvo Matky Božej z 25. mája 2018 jasne pomenúva a objasňuje všetko, čo sa skrýva za medžugorským javom. Dlhé roky deň čo deň prichádza
Matka Božia a čaká, že si ju konečne všimneme a vypočujeme jej slová.
Neprichádza pre vlastnú slávu a chválu, nič nehovorí pre vlastné potešenie
a lichotenie poslucháčom. Prichádza, aby nás viedla k svojmu Synovi. On
nie je vzdialený od nás, ale stojí vždy pri nás. A najväčšou radosťou Matky
Božej je to, ak spoznáme Božiu prítomnosť v našom každodennom živote.
S priateľom sa chceme často rozprávať. Rozprávajme sa aj s Ježišom, čaká
na to a určite nás bude počuť. Takýto rozhovor musí vychádzať zo srdca
a nazývame ho modlitbou. A modlitba koná zázraky.
V najbližšom čase bude k dispozícii nová knižka s názvom Stretnutia
s pátrom Jozom. Veľmi veľa sa už o ňom popísalo a hovorilo. V tejto knižke
vám ponúkame jeho osobné svedectvo ako medžugorského farára z obdobia začiatku zjavení. Nik nemôže podať lepšie svedectvo o týchto udalostiach ako duchovný správca farnosti, za ktorým s dôverou prišli jeho malí
farníci a všetko mu vyrozprávali. Život pátra Joza Zovka je predovšetkým
svedectvom. Vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili. Knižku nestačí len
prečítať, treba o jej obsahu premýšľať a urobiť rozhodnutie pre Boha – ako
páter Jozo.
V Medžugorí sa slávi 37. výročie zjavení. Mnohých už oslovili posolstvá
Matky Božej, veľa ľudí zmenilo svoj pohľad na život, tisíce sa inšpirujú jej
radami a pre mnohých je zdrojom radosti a pokoja. Pretože prostredníctvom nej našli jej Syna.
stre
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor
s pátrom Petarom

1. časť

Medžugorie – prameň

nádeje a skutočný zázrak

Páter Petar Ljubičič, kňaz, ktorý zverejní tajomstvá, nám v prvej časti
rozhovoru dáva hlboko nahliadnuť do svojho duchovného sveta.
Medžugorie bolo a je pre neho od začiatku tajuplné vyznanie lásky
Boha prostredníctvom prekrásnych posolstiev Matky Božej. Vďaka
svojej veľkej kňazskej skúsenosti s mnohými pútnikmi, ktorí navštívili Medžugorie, hovorí o veľkej viere, ktorú Matka Božia venuje
každému jednotlivcovi, ktorý sa jej otvorí. Boh miluje každého z nás
a my sa nemáme obávať budúcnosti.
Kde ste boli v čase prvých zjavení v Medžugorí a aká bola prvá
reakcia na túto správu?
Keď sa začali zjavenia, bol som
v Tihaljine. Je to miesto, ktoré je od
Medžugoria vzdialené len 33 km.
V prvých dňoch som nebol prítomný
pri zjaveniach, pretože som práve
pripravoval stredoškolákov na sviatosť birmovania. Ale keď som počul,
že Panna Mária sa zjavila vizionárom, veril som v pravdivosť tejto

udalosti. Bol som o tom pevne presvedčený, že naše hercegovinské
deti sa nezahrávajú s takýmito vecami.
Po večernej omši na začiatku júla
som sa s istým kňazom zastavil
v dome Vicky, kde som našiel Vicku
aj Ivanku. Opýtali sme sa ich: „Videli
ste Matku Božiu?“ Bez rozmýšľania
povedali: „Áno, my sme ju videli!“
Môj spolubrat sa spýtal Ivanky: „Je
Panna Mária taká pekná ako ty,
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Ivanka?“ Usmiala sa a povedala:
„Môj milý farár, keby ste Matku Božiu videli, najradšej by ste sa hneď
chceli presťahovať do večnosti, aby
ste sa navždy mohli na ňu pozerať.
To je taká krása, ktorú človek vôbec
nevie opísať jednoduchými slovami.“
Tak ako som už vtedy veril v zjavenia, tak verím aj dnes a nikdy som
o tom nepochyboval. Je zaujímavé,
že práve v tom čase som čítal o zjaveniach Preblahoslavenej Panny
Márie v Lurdoch a vo Fatime. Sám
seba som sa pýtal, prečo Matka Božia, keď sa už zjavila na iných
miestach, nemohla by aj nás milostivo navštíviť. Neviem, či to bolo náhodou – to neverím, pretože u nás
veriacich neexistujú náhody – tu
v Medžugorí sa stali zázraky. Odvtedy využívam každú voľnú chvíľu, aby
som tam išiel, spovedal a pomohol,
ako najviac dokážem.
Čo pre vás znamená Medžugorie?
Medžugorie je pre mňa milostivé
a úžasné miesto. Sú to Turíce v našej súčasnej Cirkvi. To teraz nepretržite trvá už skoro 37 rokov. Je to
miesto, na ktorom sa stali mnohé
úžasné a ohromujúce obrátenia.
Miesto, kde prídu unavení, chorí,
podvedení a sklamaní a odchádzajú
zdraví, zmenení, obnovení a dobre
naladení ľudia, ktorí by vo svojom
živote chceli o tom poskytnúť dôkazy a sú naplnení Duchom Svätým
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a silou Máriinho slova. Ľudia prídu
prestrašení a naspäť domov odchádzajú povzbudení, prídu malomyseľní a domov sa vracajú ako skutoční
veriaci. Veľká časť pútnikov prúdi do
Medžugoria zo všetkých kútov sveta. Ľudia prichádzajú s ich utrpením
a tiesňou a hľadajú vyliečenie od Ježiša na príhovor Kráľovnej pokoja.
Matka Božia opakuje to, čo Ježiš
povedal na začiatku svojich kázní:
„Kajajte sa a verte evanjeliu!“ Viera
a obrátenie patria spolu. Lebo len
keď my v to veríme, že Boh nás dokáže zmeniť, môžeme ísť cestou
uzdravenia, ku ktorému nás vyzýva
od nášho krstu až do konca nášho
pozemského života. To je jadro
Medžugoria, mimoriadna milosť, jeden veľký Boží dar, ktorý nám pomáha v raste našej viery.
Stretávate mnoho pútnikov,
rozprávate sa s nimi. Čo im najradšej rozprávate?
Som vďačný Bohu, že som stretol
tak veľa pútnikov a počas rozhovorov s nimi som získal veľa skúseností. Keď hovorím k pútnikom, potom
by som im chcel osobitne prízvukovať, čo Matka Božia vždy opäť opakuje: že je naša dobrá Matka a že
nás Boh nekonečne miluje. On
má s každým z nás svoj plán.
Naša svätá povinnosť je, aby sme
ho spoznali!
Matka Božia prišla k nám, zjavuje
sa už viac ako 13 510 dní (25. 6.
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2018) a chcela by nám pomôcť. Preto nás pozýva kráčať cestou obrátenia a zmierenia, modlitby a pokánia,
pokoja a lásky.
Dajme Boha na prvé miesto v našom živote! Jadrom všetkých posolstiev je evanjelium Ježiša Krista. Ježiš je náš mocný Záchranca a úžasný Vykupiteľ. Pevne verme v neho
a v láske mu odovzdajme svoj život!
Tak budeme premieňať každú chvíľku nášho života na okamih spásy
pre nás a pre našich bratov a sestry.
Pútnikom sa pokúšam objasniť, čo
je Boží plán pre ľudí: Boha spoznať, milovať ho celým svojím
bytím, celkom sa mu odovzdať,
radostne mu slúžiť, aby sme sa
stali dokonalými a požehnanými, dokonca svätými. Boh napĺňa
srdce človeka dokonalou radosťou,
skutočným pokojom a duchovnou
spokojnosťou. Človek potom vie, že
dosiahne spásu.

Dnes nie je ľahké žiť kresťansky.
Vieme, že dnes nie je naozaj ľahké
byť človekom, ktorý je skutočne
a z presvedčenia veriaci. Tento nepokojný svet nás ovplyvňuje. Každodenný zhon, napätie a nespočetná
tieseň zanechávajú v našich dušiach svoju stopu. Olúpia nás o radosť a pokoj, spokojnosť a lásku.
Sme svedkami súčasnosti, v ktorej
je človek zo dňa na deň väčšmi
ustarostený, nespokojný, utrápený
a smutný... Od rána do noci sa naháňa za šťastím a radosťami života,
ale nikde ich nenachádza. Pomaly
stráca vlastnú identitu. Stále sa sťažujú jedni na druhých... Ó, keby sme
len vedeli, aký poklad nosíme vo
svojich srdciach! Keby sme len poznali jeho hodnotu, dali by sme všetko za to, aby sme ho zakúsili. Pre
tento poklad – pre radosť a pokoj,
pre zdravie a šťastie – obetovali by
sme všetko. Vyplatili by sme ho
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s frankami, kunami, markami a eurami, ale my ho nenachádzame.
Keď objavíme JEHO stopu, je ten pocit zmiešaný s príchuťou horkosti.
Prečo? Pretože hľadáme na nesprávnom mieste.
Ježiš nás volá k sebe: „Poďte ku
mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení, a ja vás posilním.“ To sú
tie najkrajšie a najbohatšie slová
útechy, ktoré Ježiš vôbec povedal.
Patria všetkým ľuďom, nám všetkým. My sa sťažujeme na stres,
depresiu, neurózy. Všetci sme unavení a preťažení. My sme tiež len ľudia a človek je vždy pod tlakom, stojí vždy pred novými životnými úlohami. Náklad je častokrát neznesiteľný, úlohy neriešiteľné a človek hľadá
silu pre život, hľadá pomoc, úľavu
a podporu, aby nebol sám, aby ťarchu života nemusel niesť sám. Ale
preto je tu Ježiš s jeho výzvou: „Poďte ku mne všetci...“
Ježiš nikoho nevylučuje. Jediná
podmienka je, aby každý, kto sa necíti dobre, koho ťaží nejaké utrpenie
alebo úzkosť, prišiel k Ježišovi, božskému Spasiteľovi a všetko mu to
povedal.
Keď teda príde k takémuto okamihu, kde ti žiaden priateľ nemôže
viac pomôcť, potom existuje predsa
ešte jeden priateľ, ktorý ti chce a vie
pomôcť. Je to Ježiš. Priateľ, ktorý zakúsil všetky ťažké situácie: nenávisť
protivníkov a zradu priateľov. V priateľstve nosí zranené srdce a vie, čo
sú zranené ľudské srdcia. Keď Ježiš
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povie: „Poďte ku mne všetci, ktorí
sa namáhate a ste preťažení starosťami a utrpením,“ tak nám to hovorí
z čistej lásky. Jeho láska išla tak ďaleko, že za nás prelial svoju krv. On
sám povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za
svojich priateľov.“
Trápenie, tieseň a bolesť často zatvárajú človeku ústa, ťažoba mu
zväzuje ruky a nohy. Pán nás vyzýva,
aby sme mu všetko povedali, priblížili sa k nemu – on bude niesť časť
našej ťarchy. V živote existuje určitá
ťarcha, ktorú človek sám nedokáže
niesť. Existuje únava, vyčerpanosť
bez pokoja. Tu sú potrebné ruky
a ramená Boha, jeho milosť, jeho
pomoc a sila. Kristus nevolá nadarmo: „Poďte ku mne všetci...“
Niekto výstižne povedal: Najväčšie
utrpenie je ostať sám a sám trpieť.
To znamená utiecť do samoty, skúsiť sa sám vyrovnať so svojím životným bremenom, sám si všetky otázky zodpovedať a chcieť si vyriešiť
všetky problémy, chcieť si sám zabezpečiť svoj život a večnosť. Preto
volá Pán: „Poďte ku mne všetci!“
Boh je náš najlepší priateľ: jemu
má človek odovzdať všetky utrpenia
a svoju bezmocnosť – on nás poteší
a dá nám potrebnú silu. Je to zázračné a utešujúce: Náš Boh by
chcel, aby sme prišli k nemu so
všetkým naším utrpením a našimi
ranami, s našou únavou a našou
bezmocnosťou. Stále nás volá, aby
sme v ňom a u neho našli „pokoj pre
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Páter Petar v rozhovore so spolupracovníkmi Modlitbovej akcie Viedeň

naše duše“. To nám hovorí aj Matka
Božia už mnoho rokov v Medžugorí.
Prečo prichádza tak veľa pútnikov do Medžugoria? Veríte, že
človek môže naozaj nájsť vieru
počas jednej obyčajnej púte?
Medžugorie sa už dávno stalo veľkým pútnickým miestom – prameňom milosti a skutočným zázrakom,
ako niektorí hovoria. V Medžugorí
človek pociťuje skutočnú prítomnosť
Boha a starostlivú lásku Kráľovnej
pokoja. Preto sa stalo miestom milosti, kde sa ľudia vrúcne modlia,
kde sa dejú dojímavé obrátenia
a veľké, zázračné uzdravenia. Stalo
sa milosrdným priťahujúcim magnetom. To je tiež dôvod, prečo sem prichádza toľko pútnikov. Veľa pútni-

kov úprimne priznáva, že si bez milosti z Medžugoria nevedia predstaviť svoj terajší život v modlitbe, svoju
úplnú premenu a presvedčenú vieru. Je zaujímavé, že skoro všetci,
ktorí sem prichádzajú, sú presvedčení, že sú v správnom okamihu na
správnom mieste. Milióny pútnikov
už Medžugorie pritiahlo a znovu prichádzajú. Zažili niečo, na čo nemôžu len tak ľahko zabudnúť. Boha
môžeme nájsť v Medžugorí. S pokojným svedomím sa dá povedať:
Medžugorie je kúsok neba na zemi!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla sestra Kerstin.
Pokračovanie
v nasledujúcom čísle 130.

NOVÁ KNIHA
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Stretnutia s pátrom Jozom

Čitateľom nášho časopisu netreba
osobu pátra Joza Zovka OFM nijako osobitne predstavovať. Páter Jozo
bol medžugorským farárom, keď sa
začali zjavenia. Práve on spolu
s pátrom Slavkom Barbaričom dali
základ večernému modlitbovému
programu, ktorý je v Medžugorí
dodnes zaužívaný. Milióny pútnikov
na tomto mieste plnom milosti svedčia, že ich skúsenosť z Medžugoria
by vôbec nebola taká istá, keby nemali príležitosť stretnúť sa s pátrom
Jozom.
Autorka knihy Sabrina Čovičová-Radojičičová strávila dlhé hodiny v spoločnosti pátra Joza s magnetofónom v ruke, aby mohla vzniknúť
táto kniha, ktorá nám predstavuje
život pátra Joza od jeho detstva až
po pôsobenie v kláštore v Širokom
Brijegu, ktorý je od Medžugoria
vzdialený približne 30 km. Môžeme
spoznať jeho rodičov, prvé kňazské

kroky po primičnej svätej omši 4.
júla 1967 v dedine Uzariči. Od jesene 1980 pôsobil ako farár v Medžugorí. Spoznáme prvé dojmy z rozhovorov s vizionármi, ktorí ako malé
deti všetko vyrozprávali svojmu farárovi. Keď v kostole jasne začul hlas:
„Choď von a ochráň deti!“ uveril, že
deti neklamú a Panna Mária sa skutočne zjavuje.
Jeho pôsobenie začalo prekážať
štátnej komunistickej moci. Bol zatknutý a uväznený. Na súde v Mostare ho odsúdili na tri a pol roka väzenia. Po odvolaní sa trest znížil na jeden a pol roka. Znovu na slobodu sa
dostal 17. februára 1983, avšak do
Medžugoria sa nesmel vrátiť.
Možno povedať, že stredobodom
jeho života je modlitba. Verí v silu
modlitby a v nekonečnú lásku a milosrdenstvo nášho Pána. Knižka
umožňuje nahliadnuť do vnútorného
života tohto výnimočného a dôveryhodného svedka medžugorských
udalostí.
Sme veľmi radi, že sme dostali súhlas na vydanie tejto knižky a jej distribúciu na Slovensku. Chceli by sme
osobitne poďakovať autorke pani
Sabrine Čovičovej-Radojičičovej za
jej ústretovosť a francúzskemu vydavateľstvu Les Editions Sakramento
za súhlas s vydaním knižky.
Kniha Stretnutia s pátrom Jozom
vyjde počas letných mesiacov. Odporúčaný príspevok podľa licenčnej dohody s autorkou knihy je 12 eur.
Knižku si možno objednať prostredníctvom objednávkového lístka v časopise, alebo po vyjdení priamo cez
našu internetovú stránku

www.marianskecentrum.sk
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Rozhovor
s biskupom Basiliusom I.

Jednota v Cirkvi
mi leží na srdci!
Pri oslavách výročia zjavení v roku 2017 sa stretol páter Ignaz Domej
s hlavou talianskej pravoslávnej cirkvi Jeho Eminenciou Basiliusom I.
Veľmi sa tešíme, že bol pripravený poskytnúť rozhovor pre našich čitateľov. Vyrastal ako rímskokatolícky kresťan a potom konvertoval
na pravoslávnu vieru. Preto ťažisko rozhovoru spočíva vo vzťahu východnej a západnej cirkvi a rozdelení kresťanov. S pátrom Ignazom
hovoril tiež o význame Medžugoria, o spovedi, ako aj o svätosti kňazov.
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Vaša Eminencia, mohli by ste
sa našim čitateľom krátko predstaviť?
Som Basilius I., hlava talianskej
pravoslávnej cirkvi v Ríme. Pochádzam z rímskokatolíckej rodiny a tak
som aj vyrastal. Ale v roku 1978
som konvertoval na pravoslávnu
vieru.
Môjmu predchodcovi a veriacim sa
podarilo po 450 rokoch opäť dostať
do Talianska pravoslávnu cirkev.
V mojej cirkvi som bol generálny vikár, ale keď môj predchodca zomrel
na rakovinu, zvolila si ma svätá synoda a odovzdala mi úlohu viesť taliansku pravoslávnu cirkev. Milosťou
Božou mám veľké šťastie dobre poznať rímskokatolícku a pravoslávnu
cirkev. Preto mi leží na srdci jednota
v Cirkvi.
Ako vidíte vzťah medzi východnou a západnou cirkvou?
Pravoslávna cirkev a Rímskokatolícka cirkev sú podľa môjho názoru
asi na 97 percent zajedno. Chýba
nám plnosť jednoty, aby sme pili
z rovnakého kalicha. Ako kresťania
máme veľkú zodpovednosť, pretože
sme od Boha dostali veľa darov.
Svedectvo cirkvi má silu, keď sa my
ako kresťania opäť zjednotíme. Keď
ľudia iného náboženstva alebo ľudia, ktorí Ježiša Krista v svojich srdciach ešte nespoznali, pozerajú na
nás, potom vidia často rozdelenie.
Toto svedectvo rozdelenia nie je
svedectvom evanjelia. Preto musíme pracovať na tom, aby sa východ-

ná a západná cirkev čo najskôr opäť
zjednotili. S vlastnými obradmi, ale
jednotne, lebo sme jedna, svätá, katolícka a apoštolská cirkev. Nech
Pán požehná naše dobré úsilie.
Koľkokrát ste už boli v Medžugorí? Aké dojmy máte z Medžugoria?
Som druhýkrát v Medžugorí. Keď
som prišiel pred dvoma rokmi prvýkrát, spoveď ma veľmi dojala. Je
pekné vidieť, že ľudia hodiny čakajú,
aby prijali sviatosť zmierenia. Od 16.
do 20. h som sedel bez prerušenia
v spovednici a mohol by som zostať
do polnoci.
V Medžugorí tiež vidím veľa mládeže, ktorá sa modlí. Majú ruženec
v ruke a modlia sa. Toto mi dáva nádej do budúcnosti. Matka Božia je
všade prítomná, ale tu v Medžugorí
osobitným spôsobom. Je nádherné,
že nás Boh vedie cez Máriu na ceste
svetla.
Matka Božia vo svojich posolstvách vyzýva stále znovu k obráteniu, a spoveď je jeho nevyhnutnou súčasťou. Čo si o tom
myslíte?
Keď som videl to množstvo ľudí
pred spovednicami, pýtal som sa
sám seba, prečo prichádzajú
na spoveď. Myslím, že niektorí túto
sviatosť prijímajú zo zvyku, ale prídu
aj mnohí, ktorí desať alebo cez
dvadsať rokov neboli na spovedi. Je
to veľké obrátenie, premena, transformácia. Je to zázrak nášho Pána
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cez Máriu. Cítim, že v Medžugorí sa
dýcha vzduch zmeny srdca, obrátenia.
Jedno z najkrajších pozorovaní
v Medžugorí je, že ľudia prijímajú
sviatosti. Lebo cez prijatie sviatostí
máme silu v boji proti démonom,
proti zlu, proti hriechom tela a sveta. V dnešnej dobe sa bohužiaľ
často hovorí, aj kňazi, že hriech nie
je a diabol neexistuje, že si ho človek len vymyslel. Ale to nie je pravda,
zlo a diabol existujú a modlitba
a sviatosti sú najsilnejšie zbrane
proti nemu. Apoštol Jakub napísal:
„Blahoslavený muž, ktorý vydrží
skúšku, lebo keď sa
osvedčí, dostane veniec života, ktorý
Boh prisľúbil tým,
čo ho milujú.“
(Jak 1, 12)

Chceli by ste ešte niečo pripomenúť našim čitateľom?
Veľkou výzvou sú pre mňa povolania k zasvätenému životu a osobitne k svätosti kňazov. Veľmi si uctievam svätého arského farára Jána
Máriu Vianneyho. Bol to prostý človek, nebol veľmi vzdelaný, ale bol
svätý. Je dôležité, aby kňazi boli predovšetkým duchovnými ľuďmi, nielen intelektuáli, a usilovali sa svojím
životom vydávať svedectvo. Pápež
František je veľký vzor, lebo to, čo
hovorí, skúša aj žiť. Pre nás biskupov a kňazov je veľmi dôležité, aby
sme to, čo kážeme, aj žili. Preto prosím všetkých čitateľov: Modlite sa
za kňazov a za povolania k zasvätenému životu.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol P. Ignaz Domej

WWW.BOHTODOKAZE.SK

Modlitbová akcia úspešne pokračuje,
všetko podstatné nájdete
na internetovej stránke
www.bohtodokaze.sk

Modli sa
a dôveruj!
Správna deľba práce býva základom
dobrých výsledkov. Svätý Pavol hovorí: „Ja
som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal
Boh“ (1 Kor 3, 6). Pamätajme, že našou
úlohou (tak ako Pavlovou a Barnabášovou) je len sadiť. Vzrast dáva Boh. Niektoré semienka potrebujú viac času. Niektoré zostávajú pod zemou celé roky a až
potom vyklíčia a vyrastú.
Naša modlitbová akcia úspešne pokračuje. Už nasledujúcom čísle vás budeme
informovať o spolupráci a podpore modlitbovej akcie „Boh to dokáže!“ zo strany Pápežských misijných diel na Slovensku.
Naďalej sa modli a ver, že Pán vykoná
svoj plán podľa svojej múdrosti a v správnom čase. Výraz modliť sa v mnohých jazykoch sa vyjadruje rovnako ako prosiť. Aj
naša modlitba má byť prosbou. Svätý Ján
vo svojom evanjeliu uvádza kritériá na
správne prosby.
Ježiš povedal svojim učeníkom: ,Veru,
veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene.
Proste a dostanete, aby vaša radosť bola
úplná“ (Jn 16, 23 – 28).
Keď budeš deň čo deň Pánovi predkladať v modlitbe svojich blízkych, usiluj sa
zo všetkých síl prihovárať sa za nich tak,
akoby sa za nich asi prihováral Ježiš.
Pane Ježišu, verím v tvoje načasovanie.

Mariánske centrum Medžugorie
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„Medžugorie dosvedčuje
živého Boha“

Rozhovor s farárom
Josefom Hackerom

Josef Hacker je kňazom v Rakúsku. Už v auguste
1981 prišiel prvý raz do Medžugoria. V Grazi spoznal
na teologickej fakulte pátra Joza Zovka, ktorý tam
vtedy študoval. Charizmatické hnutie mu otvorilo
srdce pre povolanie ku kňazstvu. Medžugorie a hlavne spoveď na tomto pútnickom mieste boli pre neho
výnimočným zážitkom a znakom pôsobenia Ducha
Svätého pri obrátení toľkých hľadajúcich Boha.
Pán farár Hacker, mohli by ste
sa našim čitateľom krátko predstaviť? Kde pôsobíte ako kňaz?
Pôsobím v Kapfenbergu v duchovnej správe. Šestnásť rokov som bol
farárom vo farnosti Svätej rodiny
v Kapfenbergu. Keď vznikla spoločná duchovná správa všetkých troch
farností v meste, stal som sa duchovným správcom nemocnice v Brucku
an der Mur, ale pracujem aj vo farskom tíme. Okrem toho vypomáham
v združení farností Aflenz-Thörl-Turnau a sprevádzam aj druhé neokatechumenátne spoločenstvo v kostole Sv. Petra v Grazi.
Hnutia obnovy sú pre mňa vďaka
skúsenosti s charizmatickou obnovou životom Cirkvi. Hnutia ako
Schönstatt (hnutie založil P. Josef
Kentenich r. 1914 v Nemecku, členovia sa zmluvou lásky zasväcujú Panne Márii – pozn. red.), modlitbové
skupiny, napríklad Manduria (miesto
zjavení Panny Márie na juhu Talian-

ska – pozn. red.), Modlitby matiek,
toto robí Cirkev živou.
Patríte medzi prvých pútnikov
z Rakúska, ktorí prišli do Medžugoria. Kedy to bolo a ako k tomu
došlo?
Prvý raz som prišiel do Medžugoria
už v auguste 1981, teda niekoľko
mesiacov po začiatku zjavení. Po
tom, čo som bol tri roky kaplánom
v Deutschlandsbergu, ma poslali ako
jedného z predstavených do biskupského seminára v Grazi.
To boli moje prvé prázdniny, počas
ktorých som mal v pláne navštíviť
pátra Joza Zovka, ktorého som spoznal počas štúdia. Roku 1975 bol na
rok v Grazi a študoval u profesora Alberta Höfera katechetiku. V rámci
tohto štúdia sme mali kurz senzitivity
v Splite, ktorý bol pre moje neskoršie
štúdium veľmi dôležitý. Počas neho
som pochopil, že viny sa nedá zbaviť
diskusiou, vinu treba odpustiť.

ROZHOVOR

Profesor Heribert Mühlen viedol
niekoľko seminárov, okrem iného aj
v Salzburgu. Roku 1979 bol v Salzburgu pri ňom aj páter Jozo, vtedy sme
sa stretli posledný raz. A tak som ho
chcel v lete navštíviť. V novinách som
čítal o mariánskych zjaveniach v Juhoslávii, najprv som však nevedel, že
sa to deje vo farnosti pátra Joza.
S farárom Johannom Glawoggerom
som sa v auguste 1981 vybral prvý
raz do Medžugoria. Tam sme sa dozvedeli, že páter Jozo je vo väzení.
V kláštore v Humci sme stretli pátra
Tomislava Pervana, ktorého som tiež
poznal zo štúdia v Grazi, a on nám
porozprával o udalostiach posledných dní. Vtedy stála na križovatke
do Medžugoria ozbrojená stráž, ktorá všetkých kontrolovala a vypytovala
sa, kam chcú ísť. Nesmeli sme ísť ani
na Podbrdo, nesmeli sme ísť nikde.
Aké ste mali vtedy dojmy? Zachytili ste niečo zo zjavení?
Áno, boli sme aj pri zjaveniach. Páter Pervan nám ponúkol aj túto možnosť. Aj v neskorších rokoch sme sa
na nich schádzali, keď som prišiel do
Medžugoria.
Raz – zjavenia vtedy boli v bočnej
miestnosti oproti sakristii – kľačali
vizionári vedľa seba v rade podľa
veku a pozorovali zjavenie s upretým
pohľadom. Keď sa potom povedalo,
že „ona už odišla“, postavili sa, vyšli
von, kľakli si pred oltár a modlili sa
nahlas ruženec. Vtedy mi naozaj došlo a zrazu to bolo úplne na dosah
blízko – áno, Panna Mária je pre vizio-
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nárov živo prítomná. Ale najdôležitejšie zjavenie príde až teraz pri svätej
omši. Keď slávime svätú omšu, vtedy
je Ježiš takto reálne prítomný a hovorí s nami. To je to, kam nás Panna
Mária chce viesť. Spravilo to na mňa
veľmi hlboký dojem.
Doma v Strassgangu som sa pravidelne zúčastňoval na mládežníckych
omšiach farára Sterningera, kde
som aj spovedával. Rozprával som
tam o Medžugorí a v októbri sa tam
vybrala skupina farára Sterningera
a jeho spolubratov. Išli sme v minibuse volkswagene. Na úpätí Podbrda
nás zastavila polícia a zobrala nám
všetky pasy. Museli sme ísť na stanicu v Čitluku. Pýtali sa nás, čo tam
vlastne chceme, čo hľadáme, prečo
sme tu. Vlastne to bola šikana.
Mali ste strach?
Áno, ale modlili sme sa. Zobrali so
sebou farára Sterningera, lebo on
bol zodpovedný za skupinu, a ešte
niekoho. My sme sedeli v aute
a modlili sa ruženec, zatiaľ čo oni
boli vnútri vypočúvaní. Asi po hodine
nás pustili a my sme šli na večernú
omšu do Medžugoria, kde nás s radosťou privítali.
Nasledujúce roky boli pre mňa veľmi poučné a vždy, keď sa dalo, tak
sme sadli do minibusu a vyrazili do
Medžugoria. Raz bol s nami aj môj
otec. Zišli sme z cesty, no a tam boli
strašné cesty, dve pneumatiky sme
prepichli. Nedalo sa pokračovať. Na
poli vedľa cesty pracoval jeden muž,
poprosili sme ho o pomoc. Zobral
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nás k sebe domov a s veľkou námahou nám opravil a znovu namontoval
obe pneumatiky. Jeho žena nám potom porozprávala, že je policajtom
a slúži v Medžugorí.
Aký význam malo Medžugorie
pre vašu kňazskú cestu?
Pre moju osobnú cestu kňazstva
bolo Medžugorie popri charizmatickom hnutí znakom živej viery. Medžugorie je živé pútnické miesto. Pri každej púti sme počúvali veľa svedectiev
vizionárov aj rôznych spoločenstiev.
Je to naozaj miesto, kde je nebo blízko. Miesto, kde sa dá cítiť, že viera je
skutočnosťou. Miesto, kde sa nebo
a zem dotýkajú, ako to často počúvame. Myslelo sa, že sa to niekedy
skončí, ale trvá to už 37 rokov. Roku
1977 som bol vysvätený a zjavenia
sa začali v roku 1981.

Charizmatické hnutie bola pre mňa
cesta, ktorá mi umožnila povedať
áno kňazstvu. Vďaka kardinálovi
Schönbornovi, ktorý bol vtedy v Grazi
študentským kaplánom, som spoznal hnutie Charizmatickej obnovy.
To najväčšie, čo som v Medžugorí
zažil, boli stále znovu spovede. Často
som bol päť až šesť hodín v spovednici, keď som bol s pútnikmi v Medžugorí. Keď človek počúva tieto spovede, jednoducho vidí, ako pôsobí Božia milosť, ako sa ľuďom otvárajú
srdcia, ako sa menia. Sotva som niekde zažil také otvorené spovede ako
tu. To bola pre mňa ako kňaza
najúžasnejšia vec, ktorú som
v Medžugorí zažil – spovede.
Čo si myslíte, prečo to je tak?
Pre mňa to bolo vždy znamením, že
tam pôsobí Mária, že je naozaj tam.
Svedectvo o tom, že je to milosť. Podľa mňa sú toto najväčšie zázraky. Ja
sám ako kňaz som takýmito spoveďami ohromne obdarovaný. Posilňujú ma. Už len preto je nesmierne cenné žiť.
Na začiatku som veľmi zápasil
s mojím povolaním ku kňazstvu.
Často som sa pýtal: Kto to chce?
Chce to Boh, alebo moji rodičia?
Po zasvätení môjho života v Charizmatickej obnove prišiel pre mňa moment, kedy som spoznal: Boh ma
sem zaviedol. Cez všetky ťažkosti
v škole, v štúdiu... teraz tu bola taká
červená niť, ktorá sa dala rozoznať:
Kňazstvo je moja cesta. Mohol by

ROZHOVOR
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som mať všetko, rodinu, dom, dobrú úplne ako matka, hovorí celkom jedrobotu, ale to nie je moja cesta. Po- noducho, nekomplikovane, prichásledná starosť, ktorá mi zostala, dza načas (18.40 h), veľa vecí stále
bola: „Pane, veď ja nemám žiadne opakuje, úplne ako mama.“ A ona
talenty, neviem kánaozaj je našou mazať... Prosím, nájdi
mou.
„Ako kňaz som bol
si niekoho iného
Vďaka pátrovi Pera mňa nechaj na ponajviac obdarovaný
vanovi som spoznal
koji.“ Vtedy som
týmito spoveďami.“
profesora Ivančiča,
v hĺbke srdca začul:
ktorý potom viedol
„Musíš spraviť iba
mnoho seminárov
to, čo dokážeš, ostatné spravím ja.“ v Rakúsku, pri ktorých pomáhal ľuVtedy som už nemal žiadnu výhovor- ďom zažiť rozhovor s Bohom.
ku, a tak som dokázal povedať áno
mojej ceste.
Čo si myslíte, ktoré je najdôležiMedžugorie potom bolo vždy určitejšie
posolstvo Panny Márie
tým druhom sprevádzania cez všetky
tie rany a zážitky, ktoré človek ako v dnešnej dobe?
Najdôležitejšie je, že sme milovaní,
kňaz má, strach, pochybnosti, ťažkosti. V Medžugorí môže človek zno- že Boh je láska. To nám Mária odovu vnútorne načerpať, lebo cíti, že vzdáva. Boh nie je sudca, ale prišiel
Boh naozaj jestvuje. Je tak blízko, že z lásky a z lásky aj zomrel. Dnes je
je skutočnosťou. Znovu a znovu – dôležité, aby sme sa modlili, aby sme
svedectvá, „päť kameňov“ Dávida sa modlili z lásky k Ježišovi a Márii,
proti Goliášovi (1. modlitba ruženca, a nie preto, že si chceme niečo vynúmodlitba srdcom, 2. Eucharistia, 3. tiť alebo že chceme niečo z neba doSväté písmo, 4. pôst 5. mesačná sv. stať. Ale že sa modlíme z lásky ku
spoveď – pozn. red.).
svetu, aby všetci mohli zažiť Božiu
S našimi pútnikmi sme občas lásku. Medžugorie sprostredkúva, že
navštívili aj pátra Zovka. Robil také Boh naozaj existuje, že existuje nebo,
živé katechézy, ktoré človeku veľmi že existuje večný život, že Ježiš je prípribližovali modlitbu ruženca a po- tomný v Eucharistii a že spoveď je
máhali nám porozumieť plánu Mat- naozaj veľkou milosťou. To bolo na
ky Božej. Páter Slavko nám úžasne začiatku môjho povolania. Pochopil
vysvetľoval jej posolstvá. Raz pove- som, že keď poviem nie kňazstvu,
dal: „Keď Matka Božia hovorí ako hovorím nie aj tým, ktorí by vďaka
učiteľka, radšej ju nechceme počú- mne mohli zažiť odpustenie. Vtedy
vať, ale keď povie: Deti, nesmierne hovorím, že nie som pripravený odovás milujem, ako Matka, vtedy ju vzdávať tento dar z nebies ďalej. Toto
počúvame radi.“ Alebo: „Mária je bola moja úloha.
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Pre pútnikov je socha Panny Márie miestom stretnutí

Ako sa snažíte uplatňovať posolstvá Medžugoria v Rakúsku?
Darí sa vám to?
Každú prvú sobotu v mesiaci sa zúčastňujem na modlitbách za nenarodené deti v Grazi. Môžeme veľa diskutovať o vzácnosti života, ale pre
mňa má modlitba väčšiu hodnotu,
väčšiu silu.
Snažím sa byť otvorený každému,
kto ma potrebuje. Sprevádzam púte
a podporujem medžugorské modlitby. Posolstvá sú u nás vyvesené pri
vchode do kostola. Spomínam ich aj
v mojich kázňach. Často ponúkajú
súvislosti s nedeľnými evanjeliami
konkrétneho mesiaca. Aj Mirjanine

posolstvá z druhého dňa v mesiaci
pomáhajú veľmi oživiť a skonkretizovať Božie slovo. Naozaj som veľmi
vďačný a teším sa na každé posolstvo, aj na tie v deň mojich narodenín (25. február). Teraz sme začali aj
s tým, že vždy vo štvrtok po mesačných posolstvách ich pri večernej
svätej omši vedome prijímame. Na
konci bohoslužby sa modlíme Vyznanie viery, sedem ráz Otče náš, Zdravas‘, Sláva Otcu a medžugorskú
modlitbu na úmysly Panny Márie.
Ako vnímate zmeny v Medžugorí? Kedysi to tam vyzeralo určite
úplne inak ako dnes.

ROZHOVOR
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Je pozoruhodné, čo všetko sa zme- lou modlitby pre celý svet. Páter Pernilo. Pátra Slavka som často zažíval, van hovorí, že je to naplnenie Druhéako rozprával o svojich plánoch. ho vatikánskeho koncilu.
Medžugorie svedčí
Od povojnových rodnes ako aj vtedy
kov
prichádzam vždy
„Drahé deti,
o tom, že Boh je živý
v turíčny týždeň od
nesmierne vás
a prítomný.
pondelka do piatku
milujem.“
Aj keď je dnes nas autobusom plným
okolo veľa hotelov
pútnikov, aby sme tu
a obchodov, modlitslávili turíčnu oktábový program zostal. Spoveď, ruže- vu. Kde dnes človek môže zažiť živšie
nec, sväté omše v rozličných rečiach Turíce ako v Medžugorí?
doobeda, večer medzinárodná svätá
omša, modlitba za uzdravenie, eucharistická adorácia, uctenie kríža,
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
svedectvá... Medžugorie je dnes škoviedla sestra Kerstin.
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Naším cieľom
Drahý pán farár, ako sa darí františkánom spravovať farnosť a starať sa o pútnikov v Medžugorí?
Nám františkánom sa darí spravovať
Medžugorie, lebo veríme, že tu koná
Boh – Boh cez Máriu. Túto skúsenosť
máme hlavne pri spovedaní, kde Boh
naozaj pôsobí svojou milosťou a milosrdenstvom a kde ľudia jednoducho
robia pokánie. Vidíme, že ľudia potrebujú Boha. Tu cítime, že hľadajú Boha,
potrebujú ho. Viera je pre týchto ľudí
veľmi dôležitá, pomáha im a pomáha
im modlitba. Vďaka tejto skúsenosti
dostávame aj silu, aby sme tu ďalej
pracovali. Jednoducho sme pripravení. Nezáleží len od našich síl, je to aj
milosť. Mnoho ľudí, ktorí prichádzajú
do Medžugoria, cíti túto milosť. Zrazu
sa človek ľahšie modlí, ľahšie sa rozhodne ísť na omšu alebo adoráciu,
modliť sa či postiť. To tu my františkáni tiež cítime.
Povedali ste, že človek potrebuje Boha. Dnes sa ale človek od
Boha čoraz viac odvracia. Prečo
človek potrebuje Boha? Prečo nemôže žiť dobre aj bez neho?
Človek môže, videné ľudsky, žiť dobre aj bez Boha. Môže na Boha zabudnúť, ale keď prídu problémy, čo spraví

Rozhovor s pátrom
Marinkom Šakotom
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musí byť svätosť
potom? Otázka je predsa, čo je zmysel života. Keď prídu kríže, problémy,
tak si musím položiť túto otázku
o zmysle môjho života. Môžem na
Boha zabudnúť, môžem žiť bez neho,
ale keď príde smrť, čo potom? Keď sa
stretnem s Bohom a objavím ho, vtedy uvidím zmysel života. Potom dokážem žiť inak, aj keď narazím na ťažkosti alebo musím niesť nejaký kríž.
Ale vidím cieľ. Mojím cieľom nie je len
tento život, ale večný život. Mám potom ešte väčšiu radosť zo života. Naša
viera nám pomáha, aby sme mali čoraz viac radosti. Avšak naším cieľom
nie je mať radosť zo života, naším cieľom nie je byť šťastný – to je dôsledok, to nie je vylúčené – ale naším
cieľom je večný život, náš cieľ je byť
svätý. Preto nás Panna Mária pozýva,
aby sme sa stali svätými a mali pred
očami večný život. Čo mám z toho
všetkého, keď sa nestanem svätý? Čo
mám z toho všetkého, keď po smrti
nezískam večný život?
Viera nám pomáha ľahšie vychádzať
s krížom a ťažkosťami. Keď prijmem
svoj kríž, tak viem nájsť radosť aj
v problémoch. Matka Božia hovorí:
„Nech sa vaše kríže stanú radosťou.“
To je možné. Táto viera mi ponúka voľbu. Aj keď stojím pred ťažkou situáciou, môžem si vybrať. Môžem povedať: „Je to síce ťažké, ale nie je to situ-

ácia, v ktorej by som mal stratiť nádej.“ Mám vieru, mám nádej, mám
lásku. Nemusím prepadnúť nenávisti,
keď mi niekto ublíži alebo ma nejaká
osoba nenávidí. Mám možnosť výberu.
Viera nám dáva oveľa viac priestoru,
ako keď ju človek nemá. Dáva nám
oveľa viac slobody. Viem, že sa ľudia
čoraz väčšmi vzďaľujú od Boha. Je to
škoda pre nich, lebo potom žijú iba
pre tento život a spoliehajú sa iba na
svoje vlastné ľudské sily. Tie však v živote často nestačia. Viera nám dáva
oveľa viac možností.
Ako môžeme ľahšie niesť svoj
kríž?
Život nám prináša mnohé ťažkosti.
Naša cesta nie je priama, často padáme a potom znovu vstávame. Častokrát to nejde podľa našich plánov, nie
je to tak, ako sme si naplánovali. Avšak keď prijmem kríž, tak on stratí na
váhe. Matke, ktorá sa stará o dieťa, to
nie je zaťažko. Miluje svoje dieťa
a rada prijíma túto obetu. Pre ňu je to
radosť. Niekto iný by to nerobil. Je to
sloboda, ktorú nám dáva viera, ktorú
nám dáva láska. Preto Panna Mária
hovorí: „Modlite sa srdcom,“ aby sa
srdce premenilo a aby sme v modlitbe
čoraz väčšmi prijímali Ježišovu, Božiu
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lásku. Keď rastieme v modlitbe, stávame sa aj odolnejšími voči rôznym
situáciám. Sme motivovanejší. Keď
objavíme túto Božiu lásku a rastieme
v nej, tak ako povedal Ježiš: „Milujte
sa navzájom, tak ako som ja miloval
vás,“ potom nájdeme dostatočnú silu.
Potom už pre nás nič nie je príliš ťažké. Matka Božia hovorí: „Keď máte
lásku, potom dokážete všetko. Keď
v sebe nemáte lásku, potom sa vám
nič nedarí.“ To je pravda.
Niekto nevie inému odpustiť. Prečo?
Lebo vina tej druhej osoby je príliš veľká. Ale nezáleží to len od veľkosti viny
toho druhého, ale aj od mojej sily, od
môjho vnútorného priestoru, od mojej
lásky. Keď je moje srdce uzdravené,
keď milujem, vtedy dokážem aj odpustiť.
Kto miluje, ten síce vidí chyby svojho
otca, brata či matky. On ich vidí, ale
láska mu vraví: To je môj otec, to je
moja matka, to je môj brat. Láska ho
potom vedie ďalej. Nemôže zostať
stáť pred prekážkou, musí ísť ďalej.
Tak ako v podobenstve o milosrdnom
otcovi. Jeho starší syn nedokáže porozumieť, ako môže otec prijať jeho brata po všetkých tých veciach, čo vykonal. Nerozumie tomu. Prečo? Lebo
v sebe nemá lásku, jeho srdce je príliš
úzke. Žije síce s otcom, ale nič sa od
neho nenaučil. Otec dokáže prijať

svojho syna, lebo od neho nie je závislý, má v srdci viac miesta. Jeho láska
je väčšia ako chyby jeho syna.
Matka Božia chce, aby sme spoznali
lásku. Preto nás nabáda, aby sme uctievali Ježiša, aby sme spoznali jeho
lásku, aby sme slávili omšu srdcom.
Aby sme mu dovolili premeniť naše
srdce, nech ho zmení tak, že sa stane
podobné jeho srdcu. To je škola Panny Márie. Potom vyzerá všetko inak.
Inakšie zostaneme uviaznutí na mnohých prekážkach. Berieme si iných
ľudí za príklad ako žijú, čo majú, čo
robia a všetko robíme tak, aby sme
ich napodobnili. Ale keď si ako vzor
vezmeme Ježiša a dovolíme mu, aby
nás menil, potom uvidíme, aký je život
v skutočnosti. Potom budeme mať
oveľa viac radosti zo života.
Pán farár, čo by ste ešte chceli
povedať našim čitateľom?
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Každý deň je sviatok. Matka Božia
chce, aby sme každý deň objavili nejaký zázrak. Tento zázrak je tu, je v našej blízkosti. Dieťa je zázrak, každý
človek je zázrak. A my môžeme tento
zázrak objaviť, keď ďakujeme. Panna
Mária hovorí: „Ďakujte za drobné veci,
za maličkosti.“ Tiež vraví: „Keď ďakujete, tak objavujete krásu Božieho
stvorenia.“ Keď ďakujem, tak sa mi
otvoria oči a vidím: Všetko vyzerá
inak. Ľudia vyzerajú inak, príroda vyzerá inak a ostatných ľudí vnímam
ako dar a nie ako nepriateľa. Objavujem krásu v druhom človeku. To chce
Panna Mária: aby sme ďakovali. Keď
ďakujeme, mení sa naše srdce. Niečo
sa v ňom deje. Vidím všetko inak – život, ľudí, aj moje ťažkosti a kríž. Problémy vyzerajú inakšie. Preto by sme
mali ďakovať aj za ťažké veci. „Ďakujem ti, Pane, za všetko, čo bolo, a za
všetko, čo je.“ Lebo vďačnosť nám
pomáha, aby sa naše srdce menilo.
Každý deň je dôležitý, každý deň je zázrakom.
Tu v Medžugorí je Panna Mária, ktorá prichádza k nám, navštevuje nás
a zotrváva s nami. Lebo je matkou,
ktorá nás miluje, ktorá nás neopúšťa,
kráča s nami týmto životom, súčasnosťou, je nám na našej ceste verná.
Chce nám pomôcť, lebo inak sa stratíme. Vidíme, ako sa strácame aj
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v kresťanských krajinách. Sme dezorientovaní, sami už nevieme, kam
máme ísť. Potrebujeme pomoc, potrebujeme matku, ktorá nám ukáže cestu. Zabúdame na Boha, zabúdame na
vieru. Prečo? Lebo sa nemodlíme
a nepostíme. Tu v Medžugorí nás vyzýva, aby sme uctievali Ježiša. Preto
máme adoráciu, je tu svätá omša,
spoveď, sú tu naše kopce. Matka Božia ich má veľmi rada, chce, aby sme
sa na nich modlili. Vrchy sú už v Biblii
dôležité miesta, kde sa ľudia stretávajú s Bohom. Mnoho ľudí má skúsenosť, že na Podbrde a Križevaci sa
modlí inak. V Medžugorí je mnoho rozličných možností na modlitbu, ktoré
sa nám ponúkajú. Môžeme modlitbu
objaviť nanovo. Môžeme znovu objaviť Boha, vieru, spoveď, svätú omšu,
tento poklad, ktorý tu je. V západných
krajinách vplýva mnoho vecí – aj médiá, aby ľudia všetko videli inak. Aby
sa inakšie hľadelo na ľudí, na Cirkev,
na kňazov. Aby ľudia neobjavili tento
poklad, ktorý máme v spovedi, v omši,
vo Svätom písme, vo viere, v láske. Je
to poklad, sila pre život.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla Kristina Malinová-Altzingerová
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Vickin sprievodca
Ivek je od začiatku zjavení Vickinym
sprievodcom. Stále ho možno vidieť po
jej boku, pri svedectvách alebo na Vickiných cestách. Niektorí si šepkajú, že
je jej strážca, otec alebo starý otec.
Sám hovorí, že je jej „ malý brat“ a je tu
pre ňu, aby ju chránil.

Rozhovor
s Ivanom Pavičičom

Sedíme v Medžugorí
s pánom Ivanom Pavičičom. Mohli by ste sa,
prosím, krátko predstaviť našim čitateľom?
Som Ivan Pavičič z Ljubušiek, otec dvoch dcér
a manžel mojej skvelej ženy
Radmily. S Medžugorím
som v kontakte od prvých
zjavení. Cítil som vo svojom
vnútri, že ma niečo volá,
niečo ako vnútorný hlas.
Bol som hneď od prvých
dní stálym spoločníkom
šiestich vizionárov. Najlepší
vzťah mám s Vickou. Dokonca je krstnou mamou
mojej dcéry.
Jedenásť rokov sme s mojou ženou nemohli mať
deti. Behali sme od lekára
k lekárovi, až sme poprosili
Vicku, aby našu žiadosť
predniesla Matke Božej. Po
ďalšom zjavení prišla za
nami a povedala: „Mám pre
vás správu. Nemusíte už
viac ísť k žiadnemu dokto-
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rovi a tiež inak prosiť o pomoc. Čoskoro už môžete očakávať dieťa.“ A tak to
aj bolo. Že sme si Vicku potom zobrali
za krstnú a birmovnú mamu, bolo jasné (smiech).
Áno, táto téma je vždy aktuálna.
Mali by ste niekoľko rád pre páry,
ktoré sú v rovnako ťažkej situácii,
ako ste boli vy viac než jedenásť
rokov?
Viete, mal som veľké šťastie v živote, že som od Boha dostal dar viery.
Vedel som vždy hlboko vo svojom
vnútri, že niekto zhora nás sleduje.
Nepochyboval som ani minútu
o Bohu, Ježišovi alebo Matke Božej.
Táto viera je taká silná, že som mnohým párom odporučil, aby išli sami za
Vickou a prosili ju o modlitbu u Matky
Božej. Keď boli páry ďaleko, sám som
pre nich túto prosbu odovzdal.
Dnes mávam občas úsmevný zážitok, keď mi zavolajú páry, ktoré vtedy
nemohli mať deti a v telefóne mi povedia: „Hej Ivek, povedz, prosím, Vicke, aby prestala prosiť Matku Božiu
o naše deti, lebo teraz čakáme už
naše piate alebo šieste.“ (smiech)
Oveľa nevyhnutnejšie je však, a to
Vicka vždy prízvukuje, čo cítime my
v našich srdciach a ako veľmi my
sami veríme. Cez Vickinu silnú vieru
sa samozrejme môžu stať zázraky.
Avšak každý z nás, keď len silno
a pevne v to verí, môže dosiahnuť zázrak. Lebo to nie Vicka uskutočňuje
zázraky. Ona je len prostredníčkou,
cez ktorú môžu ľudia oveľa jednoduchšie preniknúť k Matke Božej
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a k Bohu a tým upevniť svoju vlastnú
vieru.
Matka Božia nám tiež sama hovorí:
„Moje deti!“ My všetci sme jej deťmi,
jedno či židia, moslimovia, pravoslávni alebo budhisti – všetkých, naozaj
všetkých Matka Božia miluje. Nezáleží
na tom, koľko a akých hriechov sme
sa dopustili. Človek robí rozdiely
v tom, že niekoho miluje viac a niekoho menej. Matka Božia však nie, ona
všetkých miluje rovnako, pozná len
túto nekonečnú lásku.
Mnohí sa pýtajú, prečo nám Boh dá
to alebo tamto, prečo sa stáva tak
veľa zlého, prečo dopustí tak veľa zlého. Nič zlé predsa neprichádza od
Boha! Musíme v tom mať jasno, že od
Boha prichádza len dobro. Všetko zlé
prichádza z druhej strany, a my ľudia
často posúvame hranice, ako sa nám
to hodí. Je to preto, lebo nerozumieme, že naša slobodná vôľa je Boží dar
a my sme dostali slobodnú vôľu, aby
sme sa sami rozvíjali, avšak k dobrému. Bohužiaľ, veľa ľudí nedokáže
odolať pokušeniam a žijú zlý život, nie
ako chce Boh.
Poznáte všetkých vizionárov tak
dobre ako Vicku? A prečo je Vicka
pre vás taká jedinečná?
Ako som už spomenul, poznám všetkých vizionárov veľmi dobre, pretože
som od začiatku bol spolu s nimi
a podporoval ich, ako som najlepšie
vedel. Prečo je Vicka pre mňa taká mimoriadna? Je to určite preto, lebo
ešte vždy žije v Medžugorí. Ona je
taká jednoduchá, skromná, priprave-
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ná obetovať sa, plná pochopenia
a predovšetkým trpezlivosti. Pre všetkých si nájde čas. Zrozumiteľnosť jej
odpovedí je neuveriteľná. Odpovedá
vždy tak, že je jasné, čo si myslí a nezostane žiadny priestor pre nejasnosti. Hlavnú pozornosť vždy zameriava
na najchudobnejších z chudobných
a na chorých. Je jedinečná, keď ju človek pozoruje – taká nežná. Váži asi
40 kíl, ale je plná energie. Ako 40 kg
vážiaci diamant. Má dar rozlíšiť medzi
psychicky chorými a posadnutými.
Ako vnímate jav Medžugorie
v celosvetovom rozsahu?
Sama skutočnosť, že sa tu zjavuje
Matka Božia, je už znamením, že Boh
chce niečo povedať celému svetu. Prirodzene, prichádzajú pútnici z celého
sveta, aby sa zúčastnili sa na tomto
zázraku.
Matka Božia raz povedala: „Milé deti,
spoznávate symboliku času? S ňou
prichádzajú katastrofy a rôzne globálne zmeny. Čas nám vypovedá veľa
o sebe.“ S Medžugorím je to rovnaké.
Okamih, kedy a ako sa stal tento zázrak, ako ešte dnes pôsobí a predstavuje protipól v tomto svete plnom
smutných udalostí, núti ma premýšľať. U Boha neexistujú žiadne náhody.
Stalo sa pred časom, že všetko normálne sa vníma ako nenormálne
a všetko nenormálne ako normálne.
Pozrite sa na mládež a rodiny. Diabol
by chcel najskôr zničiť rodinu, to sa
dnes stáva na mnohých úrovniach.
Prečo vlastne? Pretože dnes máme
situáciu, že deti väčšinu času trávia

na mobile a sú vystavené nesprávnym
vplyvom okolia v podobe internetu. Čo
je najdôležitejšie? Najdôležitejšia je
rodina. So silnou rodinou sa môže
zvládnuť veľa problémov. Dnes, keď
mládež rozpráva o láske, je to bohužiaľ často nie pravá láska, ale je založená viac na materiálnych veciach
a na príťažlivosti. Matka Božia stále
znova opakuje, že pravá láska nemôže byť bez Ježiša. Ježiš musí byť vždy
na prvom mieste v našom živote. Pretože keď mu nadovšetko dôverujeme,
aj on bude tiež všetko tak smerovať,
aby nám ukázal najlepšiu cestu.
Ale my máme slobodnú vôľu. A keď
my odmietneme Ježiša, alebo ho nechceme mať, tiež nás nebude chrániť.
Nie preto, že nás nemiluje – on nás
miluje nadovšetko – ale preto, že
k nám hovorí: „Deti moje, budem na
vás čakať. Milujem vás tak veľmi, že
akceptujem vašu slobodnú vôľu.“
Aký je váš osobný vzťah k Matke
Božej?
Viete, často sa ma ľudia pýtajú: „Videl si už raz tiež niečo?“ Dôležité nie
je videnie. Šesť vizionárov dostalo
tento dar: vidieť. To však neznamená,
že ktosi z nás je preto odstrčený. Každý – a verte mi, počul som tu roky toľko svedectiev – naozaj každý má tento dar: Matku Božiu počuť a cítiť hlboko v srdci.
Viete, na začiatku mohli ľudia
smerovať svoje prosby osobne
cez vizionárov k Matke Božej
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27

Vizionárka Vicka hovorí k pútnikom (archívna snímka)
a klásť jej otázky. Čo si myslíte,
aká bola najväčšia prosba ľudí
a z akého dôvodu kládli najčastejšie otázky?

slavení tí, čo nevideli, a uverili.“ To je
viera, ktorú musíme cítiť hlboko v srdci. A aj to dokážeme, keď to dovolíme.

Sú to choroby. Ľudia prídu, žiaľ,
zriedka do Medžugoria, aby sa poďakovali Matke Božej, ale omnoho častejšie preto, že už nevedia nájsť východisko.

Keď už hovoríme o znameniach,
mohli by ste nám ešte porozprávať o soche Matky Božej, ktorá
začala svetielkovať?

Až keď zažili znamenie, uzdravenie
alebo niečo podobné, začnú veriť. Avšak ako to už čítame v Biblii: „Blaho-

V izbe, kde sa Matka Božia cez Vicku
zjavovala desať rokov (je to zároveň
Vickina izba) bola dlhé roky postave-
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ná socha Panny Márie, ktorá vtedy
ešte nesvietila. Až istého dňa, keď sa
skupinka Talianov pred ňou modlila,
naraz spozorovali, že socha Matky Božej svieti. Prirodzene sa to postaralo
o mediálnu pozornosť, preto sochu
zobrali, aby sa preskúmalo, čo sa stalo. Nemohli nájsť žiadne prirodzené
vysvetlenie pre tento jav, a tak ju opäť
vrátili na jej staré miesto. Pre veľký
nápor ľudí sa preto musela ako prvá
prestavať sieň, kvôli vytvoreniu podmienok pre pútnikov, aby sa v pokoji
mohli modliť. Veď doteraz to bola len
normálna izba a nebola určená pre
také množstvo ľudí. Predsa nechceme, aby sa socha poškodila.
Keďže svetielkovanie sochy nebolo
vždy rovnaké, ľudia si všimli, že počas
adorácie tu svetlo nebolo. To opäť potvrdilo slová Matky Božej, že nič nie je

Ivan ukazuje na miesto, kde vidí Vicka svetlo
ako znamenie príchodu Matky Božej.

dôležitejšie ako Eucharistia a spoločná oslava jej Syna Ježiša.
Poviete nám, prosím vás, niečo
o Vickinej modlitbe v tichosti?
Táto modlitba trvá zvyčajne 30 až
40 minút, Vicka sa vtedy modlí za
všetkých prítomných. Je to porovnateľné s vkladaním ruky na každého
jednotlivca. V tej chvíli vidí všetko
o osobách. Ona mi to síce nikdy osobne nepovedala, no predsa po modlitbe prichádza ku mne a povie: „Priveď
mi, prosím, tamtú osobu, potom, prosím, túto a tamtú osobu, musím sa
s nimi rozprávať.“ Táto energia, tento
pokoj sú veľmi silné. Keď to človek
nezažil, sotva to vie pochopiť. Keď sa
v tichosti modlí, prechádza pohľadom
jednotlivo cez každého človeka. Často
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som to skúšal rozoznať, čo sa to modlí, ale nedá sa nič rozumieť. Možno je
to modlitba, ktorú osobne dostala od
Matky Božej... Pohľadom prechádza
cez každého jednotlivého človeka.
Aký je váš názor na postoj Vatikánu a čo poviete o najnovších
udalostiach súvisiacich so snahou o uznanie Medžugoria?
Stále hovorím, že ľudia si robia priveľké starosti o tejto téme. Všetko je
to Boží plán. My všetci sme len ľudia,
aj biskup je dieťaťom Matky Božej.
Musíme len veriť, že plán Panny Márie
sa uskutoční. Matka Božia stále opakuje: „Modlite sa za kňazov, modlite
sa za Svätého Otca.“ Dnes kňaz urobí
chybu a hneď je to vo všetkých časopisoch. Prečo? Pretože kňaz predsta-
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vuje Ježiša na oltári. Satan je veľmi
silný a pred ničím nemá strach. Predsa však vieme, že je vlastne zbabelec,
a tak vôbec nemusíme mať pred ním
strach. Pri vyháňaní diabla máme
často do činenia s rôznymi démonmi,
niektorí sú lupičmi, iní pokúšajú všetkým možným spôsobom. Pri jednom
zjavení, keď istá posadnutá kričala,
mohli sme si všimnúť, ako hovorí
mužským hlasom, často aj v rôznych
rečiach. Ale keď sledujeme Mirjanu,
všimneme si, že vôbec nereaguje.
V tom treba mať jasno: Kto verí, nemusí sa vôbec báť diabla. On chce na
seba upútať pozornosť, avšak vedľa
Matky Božej bude len ignorovaný
a nemá žiadnu šancu.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla Kristina Malinová-Altzingerová

Pomôžte pri tvorbe časopisu
Redakcia časopisu MEDJUGORJE
hľadá spolupracovníkov, ktorí by boli
ochotní podeliť sa so svojím svedectvom o Medžugorí. Privítame aj názory
a rozhovory s našimi duchovnými otcami, ktorí sprevádzajú pútnikov zo
Slovenska do Medžugoria. Skúste
nám opísať svoje dojmy a svedectvá,
aby sme ich mohli ponúknuť našim
čitateľom.
Veríme, že je medzi nami veľa šikovných ľudí, ktorí môžu pomôcť pri tvorbe nášho časopisu. Bližšie informácie
radi poskytneme mailom alebo telefonicky. Naše kontakty sú uvedené v tiráži časopisu.
Mariánske centrum Medžugorie

V službe
Matky Božej
Rozhovor
s Matem Šalinovičom

Mnohí poznajú toho bradatého sivého muža po boku vizionárky Mirjany
a pýtajú sa: Odkiaľ pochádza a kto to je? Na mnohých obrázkoch sa javí
napríklad ako usporiadateľ alebo ochranná služba. Sám seba opisuje ako
sprievodcu a rád by skutočne pomohol, aby predovšetkým počas zjavení
Matky Božej vizionárke Mirjany vždy druhého v mesiaci všetko prebiehalo
bez problémov.
Pre Modlitbovú akciu poskytol Hrvojovi Bulatovi veľmi zaujímavý rozhovor
o svojom pohnutom živote. V rozhovore s veľkou otvorenosťou opisuje svoju
cestu od Šavla k Pavlovi.
Mate sa medzitým stal skutočným apoštolom Matky Božej, pokojný, pohrúžený v modlitbe. Po svojom obrátení chce kráčať po ceste svätosti.
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Mate, pochádzate z Dalmácie, z obce Vrgorac. Ako vnímate Medžugorie? Ako vznikol váš vzťah k tomuto pútnickému miestu?
Viete, na začiatku to bola viac
nedôvera. Je to dlhý príbeh. Spomínam si, keď sa začali zjavenia,
ako som si o tom robil žarty. Dovtedy som mal skutočne búrlivý
život. Pracoval som na lodi, keď
prišiel ku mne jeden priateľ a povedal mi, že v blízkosti môjho rodiska sa zjavila Matka Božia. Môj
prvý komentár bol: „Samozrejme,
bolo jej veľmi tesno v nebi, preto
sa asi teraz prechádza po Hercegovine. Aký nezmysel...“
O rok neskôr v roku 1982, keď
zomrel môj otec, vrátil som sa
späť do Dalmácie a všetci moji
priatelia zrazu chceli ísť do Medžugoria. Boli zvedaví, čo sa tam stalo. Najskôr som si to nevšímal, ale
nakoniec ma prehovorili, aby som
s nimi išiel.
V tomto čase som vôbec neuvažoval o Medžugorí ako o pútnickom mieste alebo o Matke Božej.
Videl som to viac ako výlet: trochu
zábavy v Hercegovine, diskotéky,
ženy... Teraz si myslím, že som potreboval túto fázu a Matka Božia
ma pripravila na moje terajšie úlohy. V tom čase som bol veľmi ne-

morálny človek, môj jediný záujem
bol o ženy a nočný život, nič iné...
Po príchode do Medžugoria som
si uvedomil, že tu akosi nemám
šťastie so ženami. Akokoľvek som
sa snažil, nefungovalo to.
Predstavte si, ako som sa modlil:
„Milá Matka Božia, prečo tu nenájdeš nijakú ženu pre mňa, a ak
existuje, prečo žiadnu nenájdem?... V Záhrebe, v Splite, kdekoľvek som, vždy sa niekto nájde.
Ale tu, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím, žiadna vyhliadka na
úspech.“ Pohrúžený do týchto
myšlienok počas rozhovoru s Matkou Božou som zrazu pochopil.
A začal som sa cítiť hrozne zahanbený. Ľudia sa sem prichádzajú
modliť, opäť sa nájsť, prekonať
ťažké bremená a zažiť uzdravenie. A ja prosím Matku Božiu, aby
som sa trochu zabavil. Aké hrozné! Nikdy nezabudnem na tento
pocit hanby.
Máte bolestivé skúsenosti
z vojny. Ako sa s tým vyrovnávate?
Udalosti vo vojne boli ako peklo
na zemi. Cez modlitby a rozhovory
som si uvedomil, že toto je môj
kríž, ktorý musím niesť do konca
môjho života... Často som si kládol otázku, ako to uniesť, ako
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mám s tým žiť. Až istého dňa som
dospel do bodu, keď som povedal: „Milý Bože, nemôžem s tým
ďalej žiť...“
Páter Mário Knezovič vtedy počas svätej omše kázal o kríži: „Nes
ho každý deň.“ A ja som povedal:
„Ja to jednoducho nedokážem
niesť.“ Nasledujúcu noc som sa
potil a veľmi som premýšľal o tejto kázni. Mal som pocit, že len
kvôli mne Boh poslal túto správu.
Neviem, ako by som dnes žil bez
tejto kázne. Prijal som kríž a povedal som: „Áno, Pane, budem
s týmto krížom žiť a každý deň ho
pre teba niesť.“
Po nejakom čase som navštívil
Cenacolo. Mirjana často mávala
v Cenacole zjavenia a my všetci
sme prišli, aby sme ich videli. Potom biskup Perič dal Cenacolu na
výber – buď bude v kaplnke Cenacola Oltárna sviatosť, alebo tam
budú zjavenia Božej Matky Mirjane. Samozrejme všetci vrátane
Mirjany sa rozhodli pre Eucharistiu. Potom mala Mirjana svoje
prvé zjavenie pri Modrom kríži.
Ste akýmsi ochrankárom pri
zjaveniach?
Áno, presne. Ja radšej hovorím

sprievodca. Som skôr pozorovateľ, ktorý nechce budiť pozornosť.
Ale keď zbadám, že sú ľudia, ktorí
chcú tieto mimoriadne chvíle narušiť, alebo bohužiaľ často tiež vidím posadnutých ľudí, musí tam
byť niekto, aby sa staral o pokoj,
prípadne poskytol pomoc.
Predovšetkým chcem ale ochrániť vizionárov, pretože majú veľký
kríž na svojich ramenách. Som
veľmi hrdý, že môžem byť ochrancom vizionárov a veriacich, aby
som im poskytol pokoj. Keďže
sám som bol kedysi jedným z tých,
ktorým prekážal pokoj veriacich,
často hovorím sám sebe a Matke
Božej (príslovie z Dalmácie): „Milá
Panna Mária, prosím ťa, radšej
ma nechaj zomrieť a predstúpiť
pred teba s čistým srdcom, ako
ponechať ma pri živote a plného
hriechov. Kiež by som bol tak
ochránený pred cestou do záhuby.“
Prioritu majú u mňa vždy deti,
potom chorí, kňazi, vizionári a prirodzene veriaci. Je to pre mňa
hrozné, keď ľudia prídu ku mne
a chcú mi dať peniaze, aby sa dostali bližšie k vizionárom a k Matke Božej. Vtedy vždy poviem: „Nie,
Panna Mária sa nedá kúpiť a nebude vás milovať väčšmi alebo

Mirjana počas zjavenia 2. mája 2018, vedľa nej biskup z Burkiny Faso
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menej, ak prídete bližšie k vizionárom.“
Ste v kontakte s Mirjanou.
Ako by ste ju opísali?
Opísal by som ju takto: ako ženu,
ktorá nesie obrovské bremeno.
Bremeno, ktoré si nedokážeme
vôbec predstaviť. Človek, ktorý je
čestný a úprimný.
Vždy zapôsobia a dotknú sa
ma tie nádherné posolstvá,
ktoré dáva Panna Mária prostredníctvom Mirjany.
To je pravda, je to dôležitý bod.
Jeden priateľ sa ma raz spýtal,
ako vôbec môžeme všetko pozo-

rovať. Na to som povedal: „Vieš, je
to neuveriteľné. Počas prvých desiatich minút, keď sa posolstvo
zapisuje, je Mirjana ako v tranze
a hovorí posolstvo tak, ako ho dostáva. Avšak spýtajte sa jej po jednej alebo dvoch hodinách, nedokáže ho doslovne reprodukovať
a len tak zopakovať. Keď ste pritom, je to fascinujúce. Je to tak,
akoby som bol už v nebi. Táto premena, ktorá sa uskutočňuje, je
vzrušujúca.“
Rozhovor pre Modlitbovú
akciu viedla
Kristina Malinová-Altzingerová
(skrátené).
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POSOLSTVÁ

Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: +421–948 401 104
25. marca 2018 – „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli so mnou v modlitbe
v tomto milostivom čase, keď tma bojuje so svetlom. Modlite sa, milé deti, vyspovedajte sa a začnite nový život v milosti. Rozhodnite sa pre Boha a on vás
povedie ku svätosti. A kríž sa vám stane znamením víťazstva a nádeje. Buďte
hrdí, že ste pokrstení a buďte vďační vo svojom srdci, že ste súčasťou Božieho
plánu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. apríla 2018 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s Ježišom žili váš
nový život. Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v pokušeniach života boli
vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože Ježiš vás spasil svojimi ranami
a svojím zmŕtvychvstaním vám dal nový život. Milé deti, modlite sa a nestrácajte
nádej. Vo vašich srdciach nech prebýva radosť a pokoj. A dosvedčujte radosť, že
ste moji. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. mája 2018 – „Drahé deti! V tomto nepokojnom čase vás pozývam, aby ste
väčšmi dôverovali Bohu, ktorý je váš Otec na nebesiach a ktorý ma poslal, aby
som vás viedla k nemu. Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám chce dať. A v tichosti srdca sa klaňajte môjmu Synovi Ježišovi, ktorý dal svoj život, aby ste vy žili
vo večnosti, kam vás chce priviesť. Nech je vašou nádejou radosť zo stretnutia
s Najvyšším v každodennom živote. Preto vás pozývam: nezanedbávajte modlitbu, pretože modlitba koná zázraky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
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Objednajte
si u nás časopis MEDJUGORJE aj pre svojich priateľov. Pomôžte
ššíriť posolstvá Matky Božej, ktoré priniesli toľké požehnania mnohým ľuďom.

Vymenovanie Apoštolského vizitátora s osobitnou
úlohou pre farnosť Medžugorie
Dňa 31. mája 2018 na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Svätý Otec František vymenoval arcibiskupa Henryka Hosera, SAC., emeritného biskupa Varšavy-Pragy (Poľsko), za
apoštolského vizitátora s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie na neurčitý čas a ad
nutum Sanctae Sedis (ihneď).
Ide výhradne o pastoračnú službu, ktorá je pokračovaním poslania osobitného vyslanca Svätej stolice pre farnosť Medžugorie, ktorá bola zverená Mons. Hoserovi 11. februára 2017,
a ktorú dokončil v predchádzajúcich mesiacoch.
Cieľom poslania apoštolského vizitátora je zabezpečiť dôkladné a stále sprevádzanie farského spoločenstva v Medžugorí a veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť, ktorých potreby si vyžadujú osobitnú pozornosť.
Ihneď po tomto menovaní vyjadril svoju plnú podporu a oddanosť poslaniu arcibiskupa Hosera aj provinciál hercegovinskej františkánskej provincie P. Miljenko Šteko OFM.
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
Prima banka, 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!
Telefón: +421-905 254 742 Odkazovač s najnovším posolstvom Matky Božej z 25. v mesiaci: +421-948
401 104 e-mail: marianskecentrum@gmail.com
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