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Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 2. marca 2020

Vediem vás na cestu spásy!
„Som s vami po všetky tie roky, aby som vás viedla na
cestu spásy.“
Týmito slovami nám Božia Matka 25. marca 2020 jasne vysvetľuje
dôvod, prečo jej Syn dovolil prísť k nám. Celé roky sa snaží nám objasniť, čo je pre náš život to najdôležitejšie. Dajte Boha na prvé miesto
v živote, lebo on jestvuje a neustále nám prejavuje svoju lásku. On premohol smrť
a chce nám dať večný život.
V súčasnosti sa mnohí nechali vystrašiť správami o pandémii, niektorí sa úzkostlivo
začali báť o svoj život, svoje zdravie, sociálne istoty. Na to všetko Mária odpovedá
svojím posolstvom v apríli 2020: „Nech je vám tento čas podnetom pre vaše
osobné obrátenie. Milé deti, v samote sa modlite k Duchu Svätému, aby vás
posilnil vo viere a v dôvere v Boha, aby ste sa stali dôstojnými svedkami lásky,
ktorou vás obdarúva prostredníctvom mojej prítomnosti.“
Naozaj sa zmenili mnohé zaužívané spôsoby v našom živote. Nevedeli sme si predstaviť nedeľu bez priamej účasti na svätej omši. Nikdy sme ani nepomysleli, že
slávnosť Veľkej noci prežijeme v tichu a samote, bez návštevy Božieho chrámu
a stretnutia so svojimi blízkymi. Čo sa však nezmenilo a musí ostať základom nášho života, je pevná viera v láskavého a milosrdného Pána. On sa za nás obetoval
z lásky a svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť. Veľký židovský filozof Martin
Buber vo svojom diele Príbehy Chasidov rozpráva o svätom mužovi, ktorý sa
uprostred prenasledovania modlí a rozmýšľa, prečo jestvuje na svete zlo. Vo sne
dostáva vysvetlenie: „To, čo sa ti zdá byť zlom, je v skutočnosti Božie milosrdenstvo.“
Využime tento čas ticha a samoty, aby sme vykročili na cestu spásy. Môžeme využívať moderné elektronické prostriedky. Denne sme mohli sledovať prostredníctvom
Rádia Mária Slovensko, alebo TV NOE priame prenosy zo slávenia svätej omše so
Svätým Otcom Františkom z Domu svätej Marty, počúvať jeho povzbudivé slová
a spolu
p
s Máriou vykročiť po ceste spásy. Hľadajme nové formy ako sa
stať dôveryhodnými a radostnými svedkami Božej lásky v tomto
sv
svete.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Zamyslenie nad posledným zjavením 2. v
Posolstvo, ktoré 18. marca 2020 prijala vizionárka Mirjana Dragičevičová-Soldová, už dychtivo očakávalo množstvo ľudí, pretože prišlo
v čase krízy koronavírusu. Po úžasnom a upokojujúcom posolstve vizionárka Mirjana oznámila, že odteraz sa jej už každého 2. v mesiaci
Panna Mária nebude zjavovať. Táto správa prišla nečakane a mnohí
jej sotva dokázali uveriť. Vedúci Modlitbovej akcie Dr. Maximilián Domej sa s nami na konci pravidelných zjavení 2. mesiaca podelil o svoje myšlienky a hovorí o veľkom dedičstve duchovného pokrmu, ktorý
nám Panna Mária zanechala vo svojich posolstvách.
Vizionárka Mirjana po zjavení 18.
marca 2020 povedala, že Panna
Mária sa jej už nebude zjavovať
každého druhého v mesiaci. Pre
mnohých to bol skutočný šok. Už
sme si tak zvykli na posolstvá, ktoré nám Panna Mária dávala cez
Mirjanu. Pravidelné posolstvá každého 2. v mesiaci sa začali 2. augusta 1987. Zjavenia boli spočiatku súkromné, a to až do chvíle, keď
ich Mirjana umožnila sledovať verejne. Prvé zjavenie za účasti verejnosti sa uskutočnilo 2. februára
1997 pri Modrom kríži na úpätí
Vrchu zjavenia. Tam sa ľudia spolu
modlili za všetkých, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku. Odvtedy sa každého druhého v mesiaci schádzali
stovky, ba až tisíce pútnikov, aby sa
mohli zúčastniť zjavenia.
Celé roky prinášala vizionárka
Mirjana slová Panny Márie, ktoré
netrpezlivo očakávalo nespočetné
množstvo ľudí z celého sveta. Bol

to dôkaz lásky z neba, ktorý si mnohí veľmi vážili a každý mesiac sa
nevedeli dočkať krásnych, lahodných slov, ktorými sa nás Matka
Božia pokúšala priviesť na cestu
svätosti ako svojich apoštolov lásky. Spočiatku sme boli veľmi smutní, ba cítili sme sa opustení, že nás
už Matka Božia prostredníctvom
vizionárky Mirjany nebude viesť tak
intenzívne. Mali by sme to však
chápať ako veľmi osobitné posolstvo, ktorým nám ukazuje, že už
nám toho povedala dosť. Vždy nám
dosvedčovala a sľúbila svoju materinskú láskou. Preto nebuďme
smutní a nedôverčiví! Teraz bude
s nami Matka Božia ešte viac. Stále
nás upriamovala na svojho Syna
Ježiša Krista. Musíme iba veriť, že
sa s ním môžeme kedykoľvek spojiť. Panna Mária je tou najlepšou
učiteľkou a po mnohých lekciách
by sme už mali vedieť prijať všetko,
čo nám povedala. Znova a znova
pozorne čítajme a skúmajme po-
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mesiaci Mirjane Dragičevičovej-Soldovej
solstvá a zistíme, aká múdrosť sa
v nich skrýva. Je to múdrosť života
– dych nebeskej pravdy, láskavosti,
súcitu a lásky k blížnemu. Máriino
srdce je čisté. Je to nádoba Božej
milosti, preto k nej prúdi toľko ľudí
so všetkými svojimi ťažkosťami.
Matka Božia chce zmeniť naše srdcia podľa svojho príkladu. Keď hovorí, že jej srdce zvíťazí, má na mysli, že to bude vtedy, keď sa jej materinskou láskou podarí zmeniť naše
srdcia. Naše srdcia sa majú stať
podobnými jej srdcu. Najmä vo svojom poslednom posolstve z 18.
marca 2020 hovorí veľa o láske.
Hovorí, že by sme mali byť smädní
po láske, viere a nádeji.
Páter Slavko vždy hovorieval
o škole modlitby a škole lásky. Panna Mária je tá najlepšia učiteľka.
Na záver posolstiev sme svedkami
ukončenia vyššej úrovne školy
modlitby, v ktorej nás viedla prostredníctvom vizionárky Mirjany.
Posolstvá nám dávala ako učebný
materiál na konci semestra na univerzite a nabádala nás k tomu, aby
sme zadané úlohy uskutočňovali
v reálnom živote. Matka Božia zostáva navždy v našich srdciach
a každý, kto sa jej zasvätí, sa postupne stane jej apoštolom lásky.
Pôsobením tisícov žiariacich sŕdc
sa podľa jej príkladu menia aj tisíce
ďalších sŕdc na celom svete. Panna
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Mária je Kráľovnou pokoja, prichádza ako pokorná Pánova služobnica. Vďaka svojej láske k nám už
mnohých zmenila. Keď sa čo len
jediné srdce rozhorí takou láskou
ako jej srdce, začína sa reťazová reakcia lásky, dobra a šťastia. Nebeskú symfóniu budú hrať anjeli a archanjeli a spoznáme svoje skutočné bytie v Bohu, v našom Pánovi
a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.
Posolstvá Mirjany Dragičevičovej-Soldovej sú veľkým tajomstvom. Pamätám si, ako mi kedysi
páter Slavko povedal, že až oveľa
neskôr pochopíme, aký plán má
Matka Božia s vizionárkou Mirjanou. Po všetkých rokoch intenzívneho čítania a žitia podľa posolstiev vidím, že Panna Mária chce
zdôrazňovaním lásky prilákať najmä tých ľudí, ktorí o milosti viery
nikdy ani len nepočuli a už vôbec ju
nezakúsili. Mirjana prijíma posolstvá pre tých, ktorí ešte nikdy nezakúsili Božiu lásku a prináša ju ako
školu modlitby. Matka Božia nám
chce ukázať, ako môžeme spoznať
Boha a ako môžeme skutočne zakúsiť Božiu lásku.
Matka Božia nám už nebude posielať mesačné posolstvá každého
druhého v mesiaci. V tento deň sa
už nebudú zhromažďovať tisíce
ľudí, aby sa zúčastnili zjavenia pri
Modrom kríži. Pre mňa bolo vždy
silným znamením už to, že Mirjana
dovolila, aby zjavenia určené jej
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boli prístupné aj verejnosti. Novinári,
fotografi a všetci pútnici vystavení nemalej námahe museli už od 5. h
ráno za každého počasia čakať
v zástupoch pri Modrom kríži, aby
sa po niekoľkých hodinách čakania
mohli zúčastniť zjavenia. Najmä
zmena v jej tvári, žiarivé, spýtavé
a často plačúce oči boli živým svedectvom toho, že sa pozerá do iného sveta. Často som býval s inými
veriacimi aj neveriacimi kolegami
prítomný Mirjaniných zjavení. Po
stretnutí s Matkou Božou boli všetci
dotknutí zvláštnym spôsobom. Fenomén nahliadnutia do iného sveta
nie je vedecky preskúmaný v našom skutočnom svete, a preto je
pre nás nevysvetliteľný. Jej oči však
vidia niečo, čo my nevidíme. Veríme v Pannu Máriu a jej zjavenia
nás hlboko posilňujú vo viere.
Potom vidíme zmenu aj u ľudí,
ktorí neverili a zažili tento jav. Pretože v každom z nás je iskra viery.
Každý z nás je hlboko v srdci nábožensky založený. Pre mnohých je
náboženstvom úspech, snaha získať materiálne veci alebo niečo podobné. Ak ste však zakúsili tajomstvo zjavenia, potom sa vás dotkne
niečo neviditeľné a zmení váš pohľad na život. Podľa mňa práve preto mávala Mirjana zjavenia 2. v mesiaci takmer vždy verejné.
Mirjana teda vstúpi do dejín ako
vizionárka, ktorá svojím tichým, ba
až utiahnutým spôsobom verejne

svedčila o viditeľnom príchode Matky Božej. Jej emocionálny dialóg
s pre nás „neviditeľnou osobou“ priviedla pozorovateľa k jedinečnému
záchvevu úcty a pokory.
Po zjavení ešte asi 15 minút pôsobila vyčerpane, ale vnútorne stále
prežívala všetko, čo videla a zažila.
V tomto stále mimoriadnom stave –
opierajúc sa o svojich sprievodcov –
pomaly diktovala Máriino posolstvo
v chorvátčine. Mirjanine posolstvá
sú veľmi podrobné a dlhé. Vždy bolo
priam zarážajúce, že nikdy nič neopravovala, ani nehovorila dvakrát.
Po nadiktovaní posolstva sa pozrela
na nás. Zdalo sa, že je nevýslovne
šťastná a cíti úľavu z toho, že splnila
ťažkú úlohu sprostredkovať nebeské
posolstvo svetu. Zrazu sa jej viditeľne uľavilo a pozrela sa na ľudí, ktorí
boli pri tomto zjavení prítomní.
Ešte si pamätám na láskyplný pohľad, ktorý mi raz venovala. V tom
úsmeve bolo niečo, čo pochádzalo
z iného sveta... Ako lekárovi mi to
pripomínalo narodenie dieťaťa, pri
narodení ktorého vidieť šťastie
v matkiných očiach. Mirjana je
v každom ohľade veľmi osobitná vizionárka, ktorej význam bude pravdepodobne odhalený až oveľa neskôr. Najmä jej mimoriadne posolstvá z 2. dňa v mesiaci sú ako úlohy
na absolventské skúšky správne
prežívaného kresťanského života. ☐
Dr. Maximilián Domej
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Sila ruženca

Táto
osamelí,
vorí: „Milé deti,
ani trochu ublílite sa! A ružeže patríte mne.“

„Milé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa
začali so živou vierou modliť ruženec. Potom vám budem môcť pomáhať.“ To sú
slová Panny Márie z 12. 6. 1986 a sú aktuálne aj dnes. Pred niekoľkými týždňami
sa náhle zmenil celý náš život. Naše práva
na slobodu boli prísne obmedzené. Nemôžeme sa s priateľmi stretávať pri káve a starých
rodičov nemôžu navštevovať ich deti ani vnúčatá.
situácia nie je nikomu ľahostajná. Mnohí ľudia sú
nešťastní a majú strach. A predsa Matka Božia honebojte sa! Keď sa modlíte, satan vám nemôže
žiť, lebo ste Božie deti a Boh nad vami bdie. Modnec majte stále v rukách ako znamenie satanovi,
(25. 2. 1988)

Panna Mária
nás k modlitbe ruženca pozýva nespočetnekrát.
Najmä v ťažkých
časoch, keď nevieme ako sa modliť kvôli utrpeniu a strachu,
mali by sme vziať do ruky ruženec s vedomím, že
naša Matka nás počuje a je s nami. Je to veľmi mocná modlitba. Keďže
ruženec nie je modlitba ako iné modlitby, Matka Božia vo svojom posolstve hovorí: „Satan chce pôsobiť viac teraz, keď viete o jeho pôsobení.
Drahé deti, oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte!“
(8. 8. 1985) Ruženec je naším brnením! Uvedomujeme si to? Bojujeme za
Boha a dobro skutkami milosrdenstva a s ružencom v rukách? Nie je to
boj, ktorý svet pozná – s nožmi a bombami. Tu sú zbraňami modlitby
a dobré skutky. Čím viac sa budeme modliť ruženec, tým budeme silnejší.
Ruženec zmení každého, kto sa ho modlí s plnou dôverou. Pomáha nám
priblížiť sa k Bohu, k prameňu lásky a pravdy. Nestačí nám vedieť o tom,
že Boh existuje. Potrebná je aj naša každodenná modlitba, ktorá nám
dodá síl, a budeme pripravení bojovať za dobro, pokoj a lásku. Modlitba
koná zázraky a my budeme silnými bojovníkmi Panny Márie, pretože každý
z nás je dôležitý v Božom pláne. Dosiahneme jasný pohľad a budeme plní
viery, nádeje a lásky. Staneme sa svetlom pre druhých v tomto neľahkom
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a neistom čase. S ružencom sa stávame nástrojom Matky Božej a modlitbou ruženca pomôžeme zmeniť svet. „Satan je silný a chce zničiť nielen
ľudské životy, ale aj prírodu a planétu, na ktorej žijete. Preto, drahé deti,
modlite sa, aby ste sa skrze modlitbu ochránili Božím požehnaním pokoja.
Boh ma poslal medzi vás, aby som vám pomohla. Ak chcete, zoberte si
ruženec. Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašich životoch.“ (25. 1. 1991) Chceme to? Záleží to od každého z nás. Boh vidí
naše srdcia, počuje naše modlitby a je s nami za každých okolností. Tento
čas tichosti, ktorý nám daroval, je veľmi zvláštny. Staráme sa o spásu svojej duše rovnako ako o to, či máme doma čo jesť? Ako využívame čas v tichosti doma, keď sme sami? V tomto čase, keď nás každý deň prenasledujú nové správy, môžeme Ježišovi denne vedome povedať svoje ÁNO
a znovu sa zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Všetko je
v Božích rukách. Verme v Božiu prozreteľnosť! Vidíme, akým veľkým darom
je pokoj. Je potrebné ho zachovať.
Využime čas na znovuobjavenie sily ruženca, na rast vo vďačnosti a dôvere v Ježiša, ktorý nás nekonečne miluje! Časy sa menia, Boh zostáva.
Dnešok teda začnime rozhodnutím, že sa každý deň budeme modliť modlitbu ruženca. A Panna Mária nám bude na pomoci. ☐
Mgr. Kristina Malinová-Altzingerová, LL. M.
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„Nebojte sa!“
19. marca 2020 sa medžugorský
farár páter Marinko Šakota prihovoril ľuďom po večernej eucharistickej
poklone. Jeho príhovor bol naživo
vysielaný a mohli ho zároveň zdieľať
skoro 2 milióny ľudí. Prinášame
vám toto jeho posolstvo:
Dnes na slávnosť svätého Jozefa
prijímame posolstvo, ktoré sa nás
dotýka teraz, práve v tejto situácii.
Posolstvo zo života svätého Jozefa
a Panny Márie. V akej situácii sa nachádza svätý Jozef? Vo veľmi ťažkej
situácii! Je zasnúbený s Máriou,
a Mária čaká dieťa. On vie, že to nie
je jeho dieťa. Čo má urobiť? Jozef sa
nachádza vo veľmi zložitej situácii.
Ale je spravodlivý, lebo sa nedrží len
svojich plánov, nie je len pri svojich
myšlienkach, neriadi sa len svojimi
želaniami. Neverí, že len to je správne, čo si iba on myslí, a ako to on
vidí, ale je otvorený aj niečomu inému. Je otvorený Božím plánom, Božiemu pohľadu. A keď sa mu prihovára anjel: „Jozef, neboj sa! Nemaj
strach zobrať si k sebe Máriu!“ , tak
tomu Jozef verí. Dôveruje anjelovi
a zoberie si Máriu za ženu.
Dnes sú tieto slová, milí priatelia
pre nás veľmi dôležité, toto: „Neboj
sa!“ Tieto slová: „ Neboj sa“, hovorí
archanjel Gabriel Márii. „Mária, neboj sa! Pán je s tebou!“ Týmito slo-
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vami sa obracia anjel k Jozefovi: „Jozef, neboj sa!“ Týmito slovami sa prihovára ku nám všetkým: „Nebojte sa!“
Táto situácia je pre nás veľkou príležitosťou, aby sme sa priblížili k Ježišovi. Aby sme sa navrátili k Bohu, k modlitbe, k rodine a ku skutočným hodnotám. Ak je všetko v poriadku, zabúdame na Boha, vyhľadávame rozptýlenie,
zábavu. Ak sme materiálne dobre zabezpečení, zabúdame pritom na to
najdôležitejšie, čo hovorí Ježiš Marte: „Len jedno je potrebné!“
A to je príležitosť, milí priatelia, zobrať do rúk ruženec. Matka Božia nás
učí: v ruženci je sila! Vezmite do rúk ruženec! Čítajte Božie slovo, postite sa,
choďte na Križevac, na Vrch zjavenia, prípadne nájdite si na svojom mieste
spôsob, kde sa môžete modliť na kolenách ako jednotlivci alebo v rodinách.
Roztvor svoju náruč, otvor svoje srdce Pánovi. Popros ho, aby posilnil tvoju
vieru, tvoju dôveru voči nemu, nádej a lásku. Popros ho, aby zavládla v tvojom srdci Božia láska. Popros ho, aby otvoril tvoje srdce, nech môžeš spoznať jeho lásku – lásku milosrdného Otca, ktorý ťa nekonečne miluje. Popros ho, aby otvoril tvoje srdce, aby si mohol prijať tento slnečný lúč, toto
teplo, vrúcnosť jeho lásky.
Toto je jedinečná príležitosť, milí priatelia, ako objaviť Eucharistiu. Sú
miesta, krajiny, kde je podávanie Eucharistie z rozumných dôvodov prerušené, kde sa ľudia nepohybujú, aby pokiaľ je to možné neopúšťali svoje
domovy. Aby sa chránili, aby sa takýmto spôsobom zastavila táto choroba,
táto pandémia. Ale je to mimoriadna príležitosť pre nás, aby sme objavili
hodnotu Eucharistie, hodnotu sviatosti zmierenia, aby sme sa opäť k tomu
navrátili. Lebo sme na to zabudli, alebo sme si na to zvykli. A teraz, keďže
ju nemáme, môže sa v nás opäť prebudiť túžba po Eucharistii, láska k Eucharistii, k sviatosti zmierenia, k modlitbe. Takže milí priatelia, toto je čas
milosti. Je to ťažká doba, ale je to čas milosti. Využime to! Dôverujme Pánovi, a verme tomu, čo nám hovorí: „Neboj sa!“
Keď uplynie táto doba, budeme bohatší o jednu veľkú skúsenosť. Skúsenosť, že sme v ťažkých chvíľach verili. Je to možné. Učí nás to Matka Božia.
Nezbavuje nás všetkých ťažkostí. Matka Božia nehovorí: Zbavím vás všetkých problémov vo vašich životoch. Nie! Hovorí: Chcela by som vás naučiť,
ako sa môžete stať vnútorne silnými, aby ste mali pevnejšiu vieru, väčšiu
nádej a lásku, aby každý jeden z vás dokázal vydržať v týchto ťažkých časoch, aby bol trpezlivý a dokázal čakať s nádejou a vo viere.
Milí priatelia, to vám zo srdca prajem. To je naša príležitosť: žiť posolstvami našej Matky, ku ktorým nás už takú dlhú dobu pozýva. Využime tento
čas a začnime! ☐
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Rozhovor
s pátrom Marinkom Šakotom

Dnešná výzva
nabáda k rastu

Začiatkom marca 2020 sme mali možnosť navštíviť v Medžugorí farára pátra Marinka Šakotu a viesť s ním nasledujúci rozhovor. Páter Marinko zasvätil celý svoj kňazský život Matke Božej. Žije z materinskej
lásky Panny Márie a vedie farnosť pokojne a vyrovnane. Sám sa považuje za nástroj v službe zvestovania posolstva spásy Ježiša Krista.
V mene všetkých čitateľov sa mu chceme poďakovať za to, že má pre
nás pútnikov, vždy otvorené svoje srdce.
Páter Marinko, môžete sa našim
čitateľom v krátkosti predstaviť?
Volám sa páter Marinko Šakota.
Narodil som sa v Čitluku vzdialenom
päť kilometrov od Medžugoria. Teraz som farárom v Medžugorí. Moje

povolanie sa zrodilo v Medžugorí.
Keď sa Panna Mária zjavila 24. júna
1981 mal som 13 rokov. 26. júna
sme sa v našej rodine dozvedeli, že
sa zjavila Matka Božia. Už v nasledujúci deň 27. júna 1981 som vyšiel
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na horu a zúčastnil som sa na zjavení Matky Božej. To ma tak dojalo, že
som v nasledujúce dni išiel na Vrch
zjavenia a všetko som si aj uchoval.
Išiel som, aj keď sa modlitba presunula z Vrchu zjavenia do kostola na
večerný program. Dá sa povedať, že
som išiel skoro každý deň do Medžugoria, a že som tam pocítil výzvu
stať sa františkánom – kňazom.
Do akej miery prispel páter Slavko Barbarič k vášmu kňazskému
povolaniu?
Moje povolanie bolo ovplyvnené
Pannou Máriou a Medžugorím, tu
sa zrodila toto povolanie. Páter Barbarič ovplyvnil prehĺbenie tejto výzvy. Bola to doba, ktorá bola pre
mňa veľmi dôležitá, keď som sa rozhodoval a nevedel som, akým smerom sa mám vydať. Bol som akosi
povrchný, mal som nejasnosti a tápal som v hmle. To bolo pred mojou
vysviackou za diakona. Bol som vo
Fulde v Nemecku a nebol som si
istý, či toto povolanie je pre mňa,
alebo nie. Stretol som sa vtedy
s pátrom Slavkom a on len tak mimochodom spomenul, že sa večer
začína v Dome pokoja seminár modlitby a pôstu. Dokonca ma ani nepozval. Ani nepovedal „príď“, len tak
mimochodom spomenul, že sa začína seminár. A na tomto seminári sa
začala u mňa vnútorná premena.
V tomto zmysle mi páter Slavko pomohol. Bol vedúcim semináru mod-

litby a pôstu. Pomohol mi ísť do hĺbky, hlbšie spoznať Medžugorie, Božie slovo, lepšie spoznať seba samého, stretnúť sa s Pánom iným
spôsobom. Vtedy som začal prežívať
modlitbu ako osobné stretnutie
s Ježišom, v jeho slove, v Eucharistii. Tento seminár pôstu bol pre mňa
bodom obratu v mojom živote, takže
môžem povedať, že páter Slavko
v nepriamom zmysle má zásluhy na
prehĺbení môjho povolania.
Čo môžete povedať o vašej službe
farára?
Moja práca farára je rôznorodá. Je
to starostlivosť o veľké farské spoločenstvo, o pútnikov, o program, ktorého pribudlo. Veľké podujatia, semináre, duchovné obnovy, katechézy, stretnutia s pútnikmi, cestovanie,
aby sa zachovalo spojenie medzi
Medžugorím a modlitbovými skupinami na celom svete. Obsah mojej
služby je rôznorodý, ale vďaka Bohu
je veľkou milosťou byť v službe Matky Božej. Slúžiť jej posolstvám,
tomu, čo chce pre celý svet. V tomto
zmysle je to veľká milosť, a nie únava. Ak som niekedy unavený a pomyslím si na Matku Božiu a jej posolstvá, tak robím ďalej, lebo ona
tiež nie je z nás unavená, lebo je
matka a miluje. Preto je dôležité stále sa obnovovať, obnovovať v sebe
lásku, tak môžeme ďalej pokračovať.

ŠAKOTA

Je dôležitejšia Eucharistia a spo- Medžugoria a to je to najdôležitejšie
veď ako vizionári?
pri tom všetkom, čo robíme. Všetko,
Vizionári sú sprostredkovatelia po- čo by sme robili, by nebolo dobré,
solstiev. V určitom zmysle sú ako keby sme nemali na mysli službu
poštári, ktorí nosia poštu, a závisí Matke Božej. Potrebujeme služby,
od nás, ako túto pošhotely, penzióny, aby
tovú správu preberiemohli ľudia niekde
Posolstvá padli
me a prečítame. Vizioprenocovať. Ale všetnári sú dôležití, lebo
na úrodnú pôdu. ko musí byť nasmeropriniesli poštu, ale cievané tak, aby sa dali
ľom nie sú vizionári,
uskutočňovať posolcieľom je posolstvo obsiahnuté v lis- stvá Matky Božej. To je skutočným
te. Matka Božia si praje, aby sme sa zmyslom rozvoja Medžugoria.
stretli s Ježišom, aby sme sa stretli
s Bohom. Aby sme sa zmenili proČo je v tejto dobe posolstvom
stredníctvom modlitby, aby sme sa Medžugoria pre celý svet?
modlili, aby bol Boh na prvom miesPosolstvo Medžugoria je v tejto
te. Vidíme, ako je to dôležité pre dobe podľa mňa veľmi dôležité
celé ľudstvo. Aktuálny problém s ko- a jasné: Ide o návrat k Bohu, k modronavírusom nám jasne ukazuje, akí litbe, k starostlivosti o duchovný žisme slabí a krehkí. Celé ľudstvo je vot, o vnútro, o úsilie a posilnenie
vírusom rozrušené, a stačí len málo, duchovnej imunity, o nárast vo vieaby sa všetko poprehadzovalo. Pre- re, v nádeji a láske, Matka Božia nás
to sa k nám Panna Mária prihovára, povzbudzuje, aby sme rástli pod
že je všetko pominuteľné a že exis- vplyvom výziev súčasnej doby. Netuje večný život, nezabúdajme na to. oslobodzuje nás od prípadných ťažNezabúdajme na Boha. To nám tu kostí, ktoré sa nám stavajú do cesty.
zvestuje Matka Božia, a preto nás Neoslobodzuje nás od všetkých
pozýva k modlitbe. Modlitba je to, čo problémov, útrap, krížov. Avšak
nám dnes chýba, na čo v súčasnosti chce, aby sme boli vnútorne posilčlovek zabúda, lebo sa prikláňa není, aby sme dokázali zvládať žik materiálnym veciam.
votné situácie, kríže a ťažkosti, ktoré zažijeme, dokázali zvládať spolu
Ako sa vám javí vývoj Medžugoria s Bohom. A nie sami, s Matkou Bov budúcnosti?
žou – v pevnej viere, akú mala ona.
Rozvoj Medžugoria musí byť v služ- Mária sa nám prihovára zo svojej
be Matke Božej, jej posolstvám, jej skúsenosti tým, čo jej povedal anjel:
želaniu. To je skutočný význam „Mária, neboj sa!“ Takto sa nám pri-

„

“
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hovára dnes. Nemajte strach, verte,
ostaňte s Pánom, tak dokážete
zvládnuť všetky výzvy.
Keď sa dnes pozeráme na vzniknutú situáciu vzhľadom na koronavírus, tak vidíme, že nedokážeme vyriešiť tieto infekčné problémy, ale
môžeme pracovať na posilnení našej imunity. Ak posilníme našu imunitu, budeme mať väčšiu schopnosť
bojovať, ak nás napadne vírus. To je
poslaním, obrazom nášho života,
aby sme viac pracovali na posilnení

našej duchovnej imunity. Aby sme
sa dokázali postaviť mnohým výzvam súčasnej doby, ktorým musíme čeliť. Výzvam nového druhu nevery, zabúdania na Boha, rôznym
ponukám. To sa nám podarí len vtedy, ak budeme v blízkosti Pána
a Panny Márie – v modlitbe.
Srdečná vďaka za rozhovor!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat
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Rozhovor
s diecéznym biskupom
Dr. Aloisom Schwarzom

Dovoľme Bohu, aby sa nás dotkol
16. januára 2020 mohli zástupcovia Modlitbovej akcie z Viedne
navštíviť v meste St. Pölten, ktoré je hlavným mestom rakúskej spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, biskupský ordinariát nového diecézneho biskupa Dr. Aloisa Schwarza. Námetom pre rozhovor bolo nedávne úmrtie Dr. Johannesa Gamperla (dlhoročného spolupracovníka
časopisu MEDJUGORJE – pozn. redakcie), na ktorého pohrebe mal
diecézny biskup Schwarz dojemnú kázeň. Biskup hovoril v rozhovore
o Božej láske voči každému človeku, ktorú môžeme nájsť v modlitbe,
vo sviatostiach, ale aj na miestach milosti, akým je Medžugorie.
Ďakujeme vám, že sme vás mohli
navštíviť v meste St. Pölten a že ste
nás prijali. Dôvodom našej návštevy je účasť na pohrebe preláta Dr.
Johannesa Gamperla. Dr. Gamperl
pôsobil v meste Sachsenbrunn. Je
o ňom známe, že oplýval vrúcnou
láskou k Božej Matke a bol horlivým zástancom Medžugoria. Aj vy
ste boli v chlapčenskom seminári

v Sachsenbrunne a predniesli ste
počas pohrebu Dr. Gamperla prekrásnu kázeň. Aký bol váš osobný
vzťah s Dr. Johannesom Gamperlom a akým spôsobom ovplyvňoval
vašu duchovnú cestu?
Johannes Gamperl bol mojím študijným prefektom v chlapčenskom
seminári a bol za nás zodpovedný aj
na ďalšom stupni. Mal na starosti
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siedme a ôsme ročníky. Tiež bol mojím učiteľom náboženstva, pri ňom
som aj maturoval. Vždy ma inšpiroval
svojím intelektom a myslením. Ako
kňaz na mňa urobil veľký dojem vďaka svojej oddanosti voči Božej Matke. Bolo obdivuhodné, s akou vrúcnosťou sa modlil pri jej soche. Každý
prvý štvrtok v mesiaci som mu pomáhal pri svätých omšiach a navštevoval modlitbové spoločenstvo pre
duchovné povolania, ktoré založil.
Určite ste sa vtedy dostali do kontaktu s Medžugorím. Každého človeka vedie k tomuto miestu iná
cesta. Kedy ste si uvedomili, že sa
tu odohráva niečo významné?
Bolo to v čase, keď som čítal časopisy Oáza a Vízia 2000. Manželia
Gaspariovci tu o Medžugorí vecne
a podrobne informovali. To bolo moje
prvé zoznámenie s týmto miestom.
Osobne som tam ešte nebol, hoci
som o ňom so sarajevským kardinálom Puljičom veľa hovoril. K Medžugoriu sa vyjadroval s veľkou zdržanlivosťou a pozornosťou.
Ako vidíte prístup jednoduchého
veriaceho k mystike? Medžugorie
je predsa len iná dimenzia, ktorá sa
dotýka priamo nášho srdca. Ako by
ste ho z pozície biskupa priblížili ľuďom?
Ide o to, aby sám človek pochopil,
že ho Boh miluje. Že je ním nielen
stvorený, ale aj milovaný a sprevádzaný. Je to určitá forma vnútorného
otvorenia srdca, kedy potrebujeme

druhých, aby odtiahli závesy a mohlo
k nám prísť Kristovo slnko. Medžugorie je takým pomyselným odostreným závesom pre mnohých ľudí. Ľudia sem prichádzajú a otvárajú svoje
srdcia, čo znamená, že ich srdcia sa
otvárajú Pánovi. To je výhoda Medžugoria: nemusíte robiť nič, len to prijať. Musíte dovoliť, aby sa vás Boh
dotkol. Ak dovolíte Bohu, aby sa dotkol vášho srdca, on ho potom zmení. To sa deje nielen v Medžugorí, ale
aj na iných miestach. V Európe
máme s mystikou dlhoročné skúsenosti. Uskutočňovali to svätí: Terézia
z Avily, Ján z Kríža. Ľudia to zakúšali
stále znova. Avšak najdôležitejšie je
byť pripravený a dovoliť Bohu, aby sa
dotkol nášho srdca.
Ako vidíte budúcnosť Cirkvi
v dnešnej uponáhľanej dobe, najmä v oblasti kňazstva a odovzdávania duchovného dedičstva?
Katolícku cirkev vedú biskupi, existuje v nej sviatosť kňazstva. Kňaz nie
je len ten, kto prijíma sviatosti, ale
vysviackou sa stáva sviatosťou pre
iných. To je niečo jedinečné v Katolíckej cirkvi. To, že niekto môže byť
sviatosťou pre iných, nám ukazuje
nový pohľad. To je to, čo potrebujeme. My sme odkázaní na sviatosti.
Nemôžeme sa sami pokrstiť, nemôžeme si dať rozhrešenie. Sú veci, ktoré sami nemôžeme urobiť ani povedať. K tomu patrí aj prísľub milosti
odpustenia a zmierenia sa s Bohom
vo svätej spovedi. A to je niečo, na čo
už mnohí zabudli. Preto je dobré, aby
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ľudia navštívili Medžugorie, odišli
z domáceho prostredia a dokázali to
prijať, hoci doma to pre nich nebolo
možné. Čo sa týka cirkvi u nás, ak
pôjdeme touto cestou, cestou nášho
vnútra a nášho vzťahu s Bohom, potom budeme poslami nádeje. To je
to, čo svet potrebuje.
Ako ste prišli do Dolného Rakúska?
Povolal ma sem pápež a dobre ma
tu prijali. Predtým som pôsobil v Korutánsku a bolo to sedemnásť plodných rokov nielen pre mňa, ale myslím, že aj pre ostatných. Veľa sme
toho tam vykonali. Od slovinskej
časti obyvateľstva som získal Einspielerovu cenu (udeľuje sa osobnostiam za zásluhy v oblasti spolunažívania etnických skupín – pozn. red.),
za čo som veľmi vďačný. Podarilo sa
nám dosiahnuť veľa. Stačí, keď spomeniem dvojjazyčný chválospev Gloria.
Povedali ste, že Medžugorie je
miestom milosti, kam ľudia prichádzajú, aby prijímali. Sú aj v Rakúsku
takéto miesta? Ako sa dá dosiahnuť, aby aj u nás ľudia na týchto
svätých miestach mohli načerpať
silu?
Myslím, že jedným z týchto miest je
aj Dóm sv. Štefana vo Viedni. Je to
katedrála nasiaknutá modlitbou. Počas pracovných dní tu býva päť svätých omší denne, nepretržite sa tu
koná adorácia a je tu možnosť svätej
spovede. Kostol síce čelí náporu tu-

ristov, pre mňa je však stále príkladom Božieho miesta naplneného
modlitbou. Ďalším takým miestom je
Mariazell.
Myslím, že máme oveľa viacej ľudí,
ktorí len prichádzajú do kostola, ako
tých, ktorí prídu sláviť svätú omšu.
Mnohí využívajú svätyňu, aby si v nej
posedeli. V nedeľu na svätej omši ich
síce nevidno, ale cez týždeň prídu do
kostola. Pozorujem to aj tu v Dóme
v St. Pöltene. V nedeľu sme tu mali
popoludnie s poklonou Najsvätejšej
oltárnej sviatosti, mnohí ľudia prišli,
sedeli a modlili sa. Musíme im tieto
možnosti vytvárať, sprístupňovať im
kostoly, ponúkať sväté miesta.
Ako vnímate novinárske správy
o Cirkvi?
Médiá pre mňa nie sú prioritou. Neriadim sa médiami, ale evanjeliom.
To je náš program.
Stav, ktorý teraz prežívame, môžeme prirovnať k búrke na mori. Pri takej búrke sa nesmieme pozerať do
vody, inak by sme sa potopili. Ak sa
pozeráme na Ježiša, dokážeme kráčať po vlnách. Nesmieme sa pozerať
na vlny, ale máme hľadieť na Ježiša.
O tom som presvedčený, o tom snívam a za tým kráčam.
Cirkev nie je žiaden spolok či firma, je to Cirkev Ježiša Krista. Ako
je možné nadchnúť pre Cirkev a vieru ešte viacej ľudí?
Nie vnucovanie nám zabezpečí väčší počet ľudí, ale náš charakter, naše
svedectvo života. Je čoraz viacej ľudí,
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ktorí to pochopili, ale musia o tom
hovoriť. Potrebujeme nový evanjelizačný program. Musíme sa zaň postaviť a nemať strach.
Tiež je potrebné hlásiť sa ku kresťanským pozíciám a hodnotám. Ja tu
žijem v spolkovej krajine, kde krajinská vláda trvá na tom, aby v každej
verejnej budove visel kríž, a aby sa
všetky verejné budovy sa otvárali
s požehnaním Cirkvi. Máme tu našťastie politikov, ktorí kresťanské
hodnoty uplatňujú aj v živote. A to
potrebujeme. My biskupi na to nemôžeme stále len upozorňovať, musíme tak všetci žiť. To samozrejme
zahŕňa aj našu podporu pre ochranu
ľudského života od jeho počiatku až
po koniec a taktiež starostlivosť

o chorých a postihnutých. Máme
možnosť vykonávať pastoračnú službu vo všetkých našich nemocniciach.
Tých šancí je skutočne veľa.
Čo by ste na záver odkázali našim
čitateľom?
Že sú veľkým bohatstvom Cirkvi. To
je sieť, ktorá drží Cirkev. Táto neviditeľná tichá sieť modliacich sa, ktorí
sú tu a sú pevne v tichosti spojení.
Počnúc mládežou až po dospelých.
Mladých veriacich je veľa aj v Medžugorí. Mnohé povolania máme
z Medžugoria.
Rozhovor viedli Dr. Maximilian
Domej a Mag. Kristina
Malinová-Altzingerová, LL.M.

Biskup Schwarz s Kristinou a jej dcérou Annou a Dr. Domejom po rozhovore
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Rozhovor
s vizionárom Jakovom Čolom

Keby sme vedeli, ako veľmi nás Matka Božia miluje,

plakali by sme od radosti!
Keď sa v roku 1981 začali zjavenia v Medžugorí, mal najmladší
zo všetkých vizionárov práve desať rokov. Bol to malý Jakov Čolo.
Dnes je ženatý a má tri dospelé deti. Každodenné zjavenia Matky Božej sa mu skončili v roku 1998. Odvtedy sa mu Božia Matka zjavuje už len raz za rok 25. decembra. V rozhovore zo 4.
marca 2020 Jakov rozpráva o začiatkoch zjavení, o svojom živote kresťana a otca rodiny a o tom, aká dôležitá pre kresťanský
život je modlitba a láska k blížnym.
Jakov, môžeš sa našim čitateľom
v krátkosti predstaviť?
Volám sa Jakov Čolo, žijem v Medžugorí, mám 49 rokov, som ženatý
a mám tri už dospelé deti. Môj syn
sa bude v septembri ženiť, pomaly
teda starnem...

Môžeš nám niečo porozprávať
o tom, ako sa začali zjavenia?
Ja som mal zjavenie až na druhý
deň potom, ako sa to všetko začalo.
Bolo to 25. júna 1981. Samozrejme,
že som mal strach. Pamätám sa,
ako sme stáli na ceste a videli postavu ženy, ktorá nám ukazovala, aby
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sme sa k nej priblížili a vyšli na horu.
Moja prvá myšlienka bola, že utečiem preč.
Kto tam bol v ten deň s tebou?
Bolo nás spolu šesť vizionárov.
Moja túžba vystúpiť na horu bola
nakoniec silnejšia ako strach, takže
som nakoniec išiel. Tam som zažil
prvé zjavenie. Potom sa však znovu
objavil strach, hoci som mal jasno
v tom, čo sa stalo. Vo chvíli toho
strachu som sa vo svojom srdci pýtal, či Matka Božia príde aj na ďalší
deň. Sotva sme sa mohli dočkať nasledujúceho dňa, takí sme boli zvedaví, či sa nám opäť zjaví na tom
istom mieste. Strach potom celkom
zmizol. Od tej chvíle sa začal náš
život s Božou Matkou. Sme naplnení touto radosťou vždy, keď ju vidíme.
Ako si vycítil, že toto zjavenie pochádza od Boha?
Myslím, že taká radosť a taký pokoj, čo sme cítili, mohli pochádzať
len od Boha, od nikoho iného. A to
bol aj dôvod, prečo Medžugorie počas všetkých tých rokov nestratilo
nič na svojom mene, zachovalo si
vernosť modlitbám a posolstvám.
Často hovorím, že sláva Medžugoria
by možno pominula, ak by závisela
len od vizionárov. Medžugorie však
pretrvalo kvôli Matke Božej, ktorá
sem prišla. A prišla sem kvôli celému svetu. Ten, ktorý sem Máriu povolal, bol Boh, preto Medžugorie prežilo.

Mal si zjavenia každý deň?
Áno, zjavenia som mával denne, až
do roku 1998. Odvtedy ich mávam
už len raz ročne, vždy počas Vianoc.
Ako zjavenia zmenili tvoj život?
Rozhodujúci bol pre mňa život
s Bohom a Božou Matkou, pretože
iný život nepoznám. Mal som iba desať rokov, keď sa začali zjavenia
v Medžugorí. Môžem teda povedať,
že som dostal veľkú milosť, spoznať
tento skutočný život, kde možno ísť
iba cestou, po ktorej nás chce viesť
Ježiš. Je to prekrásny život. Sú v ňom
aj prehry, je v ňom všetko možné,
ale Ježiš stojí napriek tomu vždy pri
tebe. Pomáha ti postaviť sa, ísť ďalej, a to je prekrásna skúsenosť.
Ako by si ty ako vizionár opísal
Božiu Matku?
Božiu Matku je najjednoduchšie
opísať ako matku. Každý z nás má
svoju mamu, ktorú nesmierne miluje, a myslím, že každý z nás túto materinskú lásku cíti. Také isté je to aj
s Matkou Božou. Myslím, že za všetko hovorí jej posolstvo ukazujúce jej
lásku, keď sa k nám prihovorila slovami: „Keby ste vedeli, ako veľmi vás
milujem, plakali by ste od radosti.“
To je Panna Mária.
Niekedy prichádza Mária s Ježišom. Ako by si opísal Ježiša?
Matka Božia prichádza každý rok
na Vianoce s malým Ježiškom na rukách, nikdy ho však nevidím, lebo je
prikrytý jej závojom. Ak by sa ma
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opýtala, čo by som si želal na najbližšie Vianoce, povedal by som len,
že by som rád videl to malé dieťa,
ktoré drží na rukách, malého Ježiša.
Počas zjavenia s Božou Matkou sa
nad tým nezamýšľam, až keď sa zjavenie skončí, začínam uvažovať
o tom, ako asi to dieťa vyzerá. Vo
chvíli zjavenia premýšľam nad tým,
čo mi chce Matka Božia povedať.
Myslím, že vždy keď prichádza
s malým Ježiškom na rukách, obzvlášť na Vianoce, akoby chcela povedať: „Prinášam vám Ježiša, chcela by som, aby sa narodil vo vašich
srdciach. Začnite nový život s Ježišom, nasledujte ho.“
Želáš si teda vidieť, ako vyzerá
Ježiš?
Po zjavení vždy prichádza veľká
bolesť, sú to dva rôzne svety. Je veľ-

mi ťažké zmieriť sa s tým, že sa musím vrátiť späť do normálneho života. Pri Panne Márii sa totiž cítim ako
v nebi, ako v raji, človek vtedy zažíva
nesmiernu radosť a pokoj, a potom
si zrazu uvedomí, že sa musí vrátiť
späť. Po skončení zjavenia nám preto späť do nášho života najviac pomáha modlitba.
Prišiel si o matku veľmi zavčasu,
s kým si potom žil?
Mal som iba 12 rokov, keď moja
mama zomrela. Do 21 rokov som býval u môjho strýka, potom som sa
oženil.
Oženil si sa teda pomerne skoro.
Áno, Boh ma obdaril dobrou ženou,
pochádza z Talianska. Zobrali sme
sa počas vojny, v roku 1993. Vtedy
mala odvahu prísť sem, vydať sa tu
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a ostať tu žiť, prispôsobiť sa. Aj dnes
žijeme v Medžugorí. Boh nás obdaril
troma veľkými darmi, troma deťmi,
ktoré sú, vďaka Bohu, na správnej
ceste. Myslím si, že to tak aj ostane,
čoskoro by sme sa mohli stať aj starými rodičmi. Vedieme život ako každá iná kresťanská rodina. Ako rodinu nás najviac spojili spoločné modlitby a rozhovory. Nikdy sme svoje
deti nenútili do toho, aby sa modlili.
Vždy sme sa snažili ísť im skôr príkladom a ukázať im, čo je viera, kto
je Boh a Božia Matka – Božiu lásku
pre nás všetkých a pre nich.
Žijú tvoje deti v Medžugorí?
Dve deti žijú tu. Najmladšia dcéra
žije a študuje v Záhrebe.
Tvoja rodina teda rastie.
Boh sa vždy stará vo svojej prozreteľnosti. Stratil som matku a len
o rok neskôr svojho otca. Bolo to veľmi ťažké, ale Boh stál vždy pri mne,
aj v tých najťažších chvíľach. Keď si
myslíš, že si sám, vtedy cítiš Božiu
blízkosť. V tvojom srdci sa ti prihovára: „Nie si sám, som s tebou, neboj
sa.“
Aké posolstvo by si ty ako vizionár
chcel odovzdať našim čitateľom?
Myslím, že každé posolstvo Božej
Matky je dôležité, nedá sa určiť, ktoré viac či menej. Chcel by som však
ľuďom odkázať jednu vec. Myslím,
že často zabúdame na to, čo znamená viesť kresťanský život. Je ľahké

povedať, že chodíme každú nedeľu
na svätú omšu či hovoriť, že sme
kresťania. Tam sa to však aj neraz
končí. Ako kresťania by sme mali
podľa našej viery aj žiť a pomáhať
blížnym. Ak spomíname pomoc, nemyslíme tým len materiálne veci.
Niekedy ľuďom pomôže náš úsmev,
rozhovor, stisk ruky či objatie. Ide
o to, aby sa človek necítil sám
a opustený, aby bol milovaný, a vedel, že sa neodlišuje od ostatných.
Ak človek začne pomáhať iným, zistí
niečo veľmi pekné. Zistí totiž, že nie
on je tým, kto pomáha, ale že tí druhí
pomáhajú jemu, začne veci chápať
inak. Často zabúdame na to, koľko
nám toho Boh daroval a žiadame od
neho stále viac. Spýtajme sa radšej,
ako veľmi Bohu ďakujeme za všetko, čo sme dostali, predovšetkým za
maličkosti, ktoré nám dal. Potrebujeme toho naozaj len málo k tomu,
aby sme boli šťastní.
Čo hovoríš na terajšiu situáciu
spôsobenú koronavírusom?
Nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať, všetko vkladám do Božích rúk.
Kríza prejde, teraz je tu oveľa menej
pútnikov. To je normálne, ľudia majú
strach, sledujú médiá, ktoré o všetkom informujú. Preto je normálne,
že pútnikov je menej. Ale to všetko
raz pominie.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat.

Vizionár Jakov so svojou matkou v ich dome v roku 1983
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ČASŤ 1.: Rozhovor
s pátrom Tomislavom Pervanom

50 rokov

kňazom Ježiša Krista
Pred päťdesiatimi rokmi bol za kňaza vysvätený františkán páter
Tomislav Pervan. Niekoľko rokov bol farárom v Medžugorí. Ako veľmi sčítaný a vzdelaný teológ dokáže vnímať zjavenia z Medžugoria
v širšom kontexte a jasne uznať ich význam pre svet. V prvej časti
rozhovoru z 9. marca 2020 nám páter Pervan hovorí o doterajších
päťdesiatich rokoch svojho kňazského života, o situácii dnešnej Európy a o príchode Panny Márie na rôzne miesta zjavenia vo svete.
Páter Pervan, päťdesiat rokov ste
kňazom. Ako vidíte obdobie na začiatku vášho kňazského života, komunizmus, rôzne prenasledovania
a súčasné znamenia a javy (choroby, vojny atď.) vo svete?
Otázka je príliš rozsiahla, mohla by
sa o nej napísať veľmi obsiahla štúdia. Päťdesiat rokov nie je žiadne
krátke obdobie, to sú dve ľudské generácie. Za týchto päťdesiat rokov
sa veľa udialo, nielen v osobnom živote, ale aj na svetovej a cirkevnej
úrovni. Začal som študovať filozofiu
a teológiu v roku, keď sa skončil
Druhý vatikánsky koncil, keď nasledovala liturgická reforma, ale aj vnútorné turbulencie a roztržky v Cirkvi.
Štúdium som začal v Rakúsku
v búrlivom roku 1968, dalo by sa povedať, v roku zmien. Frankfurtská
filozofická škola všetky svoje negatívne účinky realizovala na celom

svete. Sexuálna revolúcia, objavenie
antikoncepčných tabliet, študentské nepokoje, tzv. kultúrna revolúcia v Číne, ktorá so sebou priniesla
milióny obetí. V Cirkvi pokoncilových
turbulencií vydal pápež Pavol VI. encykliku „Humanae vitae“ na ochranu života a rodiny. Proti nej vydali
biskupské konferencie Nemecka
a Rakúska svoj výklad. Kardinál
Schönborn neskôr vyjadril poľutovanie nad tým, že išlo o nepremyslený
počin. Aj holandský katechizmus
prispel svojou časťou k oslabeniu
viery. Chcel vysvetliť kresťanskú vieru na novom základe a spochybnil
mnoho dogiem. Liturgická reforma
sa vybrala nesprávnym smerom.
Všetko, čo bolo od ranej Cirkvi po
stáročia a tisícročia posvätné a nedotknuteľné, sa stalo miestom experimentov a improvizácie. Všetko
bolo zrazu voľné a nestále. V Cirkvi
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došlo k stretu medzi progresívnymi bola neoddeliteľnou súčasťou nea konzervatívnymi teológmi, ktorí sa deľných pobožností, zanikli. Len nezoskupili okolo dvoch teologických dávno bola táto prax a pobožnosť
časopisov „Concilium“ a „Commu- obnovená. V Medžugorí sme ju zanio“. Obidva tábory boli vo svojich viedli už na jeseň 1982. Mária bola
pozíciách nezmieriteľné. Pápež Be- zatlačená do rohu, mariánska zbožnedikt XVI. hovoril
nosť vymizla, sväo „hermeneutike
tostánok s Najsvä„Medžugorie zmenilo tejšou oltárnou sviakontinuity“ oproti
„hermeneutike zlotosťou bol presunutvár sveta.“
mu“, ktorú repretý nabok od hlavzentovali progresívného oltára alebo
ni teológovia. V roku 1968 zomreli umiestnený do bočnej kaplnky. Boh
dvaja prominentní myslitelia: katolík už nebol stredobodom. Pápež Pavol
Romano Guardini a protestantský VI. uverejnil svoju apoštolskú exhorteológ Karl Barth. Do večnosti odišli táciu „Marialis cultus“ – o správdva majáky, ktoré svojou vlastnou nom spôsobe a rozvoji uctievania
filozofiou, svojimi myšlienkami Blahoslavenej Panny Márie a v roku
a spismi poznačili celé storočie. Zo- 1975 apoštolskú exhortáciu po bisstať pri viere si vyžadovalo rozlišova- kupskej synode na tému evanjelizánie duchov – „aby ste zápasili za cie „Evangelii nuntiandi“ – o ohlasovieru, raz navždy odovzdanú svä- vaní evanjelia v dnešnom svete. Až
tým“ (Júd 1, 3), o ktorej hovorí Júdov dodnes je to, spolu s apoštolskou
list. Keď apoštol Júda Tadeáš, už exhortáciou Jána Pavla II. „Catechev tej dobe myslel, že musí zostať ver- si tradendae“ – o katechéze v našej
ný ohrozenej viere, o čo viac musí- dobe, neprekonaný zdroj a životný
me urobiť my v našej dobe! Človek priestor pre správnu evanjelizáciu.
sa musí pozrieť na čísla – koľko Sú to dokumenty, ktoré by sme mali
kňazov opustilo svoju službu, koľko mať vždy poruke a mali by sme si ich
rehoľníkov a rehoľníčok odložilo prečítať.
svoje rehoľné rúcho a vrátili sa do
To všetko sa stalo počas mojich rosveta! Katastrofálne čísla! Po konci- kov štúdia, kňazskej vysviacky
le sa Cirkev otriasala v základoch (1969), v období služby kaplána
a pápež Pavol VI., medzičasom svä- a vychovávateľa v Humci, ako aj potorečený, vyhlásil, že dusiaci sata- čas postgraduálneho štúdia v Grazi
nov dym vnikol do Cirkvi. Stovky ro- a po získaní doktorátu (1976). Bol to
kov staré pobožnosti boli zrušené, čas osobného hľadania. Od mojich
bohoslužby a požehnanie s Najsvä- raných štúdií som sa prikláňal ku
tejšou oltárnou sviatosťou, ktorá Guardinimu, Ratzingerovi, von Bal-
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thasarovi a Kasperovi, keďže som
už ako študent dobre ovládal nemecký jazyk. Neustále som hľadal
Boha a v tomto stave som sa v roku
1979 stretol s profesorom Ivančičom. Stretnutie s ním zmenilo môj
vnútorný duchovný svet a smerovanie. Silná a neopakovateľná skúsenosť bola tiež rozhodujúca pre to, že
som v roku 1981 prijal Medžugorie
– zjavenia Panny Márie, ktoré zmenili tvár zeme.
Ako chorvátsky vlastenec som bol
proti komunizmu a jeho režimu.
Kdekoľvek to bolo možné, narúšal
som ho, pretože som bol dieťaťom
z chorvátskej antikomunistickej rodiny.
Čo sa dá povedať o dnešných problémoch a udalostiach, chorobách
a krízach? Mohli by sme to stručne

opísať ako „demenciu vzhľadom na
Boha“. Ako zabudnutie na Boha. Ľudia s demenciou zabudnú, kto sú
a kto sú tí ľudia okolo nich. Dnešná
Európa, ktorá po tisícročia verila
v Boha, žije v zabudnutí na Boha, je
vo vzťahu k Bohu dementná. Ale
Boh na nás nezabudol! Dôkazom
toho je Medžugorie!
Aké posolstvo chce Boh dať svetu prostredníctvom posolstiev Panny Márie v Medžugorí?
Je to dôkaz toho, čo som už povedal. Aj keď sme zabudli na Boha,
Boh na nás nezabudol. Mária na
nás nezabudla. Jedným z prvých posolstiev na Vrchu zjavenia bolo: „Prišla som, aby som vám povedala, že
Boh je. Boh existuje!“ Do režimu,
ktorý na všetkých úrovniach – od zá-
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kladnej školy po rôzne akadémie –
učil dogmatický a ontologický ateizmus, príde Mária a povie: „Boh je!
Boh existuje!“ Nebo je zmysel a cieľ
ľudského života. Aby sme prišli do
neba, musíme nasledovať Ježiša
Krista a uviesť do života to, čo Ježiš
učil, čo učí Písmo, čo nám ponúka
Cirkev. Celé desaťročia Medžugoria
sú dôkazom toho, že človek bez
Boha nie je šťastný a že nemôže žiť
bez Boha. A že v hriechu nie je šťastný!
Ako interpretujete zjavenia Božej
Matky v Guadalupe, Lurdoch a vo
Fatime? Aké sú príčiny týchto zjavení?
Vždy, keď ľudia dosiahnu slepú
uličku, keď už nevedia, ako a kam
majú ísť, prichádza Mária a ukazuje
cestu. Ona otvára cestu. V Mexiku
sa misionári opäť ocitli pred múrom
po tom, čo španielski dobyvatelia
pod vedením Hernána Cortesa zvrhli všetku aztécku kultúru a náboženstvo a všetky pokusy o evanjelizáciu
tohto ľudu boli zamietnuté múrom
neprijatia. Františkánsky misionár
zaznamenal v roku 1525: „Misia obrátiť Aztékov je nemožná, ak nebo
nezasiahne, ak sa nestane zázrak!“
Zázrak sa stal prostredníctvom zjavenia domorodcovi Juanovi Diegovi
v decembri 1531. Asi desať rokov
po zjavení Panny Márie a zázračne
vtlačenej podoby Božej Matky na
jeho tilme bolo pokrstených asi desať miliónov domorodcov a prijali

Ježiša Krista. Mária je najväčšou
evanjelizátorkou v dejinách Cirkvi!
Je národnou patrónkou nielen Južnej Ameriky, ale aj Severnej Ameriky
a mnohých ďalších.
V Lurdoch to bolo podobné. Zjavenia v Lurdoch boli odpoveďou na komunistický Manifest Karla Marxa
(1848) a zároveň boli potvrdením
dogmy O nepoškvrnenom počatí,
ktorú vyhlásil pápež Pius IX.
Ale predovšetkým zjavenia vo Fatime. Boli veľkým varovaním, ale aj
útechou, nádejou uprostred prvých
veľkých jatiek na svete. Mária oznámila, že je nádej na ukončenie vojny,
vojaci sa vracali domov. Ukázala
však aj na nebezpečenstvo, ktoré
hrozilo z Ruska, v predvečer Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie,
ktorá držala svet vo svojich putách
dlhých 70 rokov. Medžugorie sa začalo krátko pred pádom komunizmu. Zjavenia v Medžugorí boli jerichovými trúbami, ktoré ohlasovali
zvrhnutie bezbožného režimu. Do
dnešného dňa sme nespoznali rozsah tejto udalosti spred takmer 40
rokov. Mária vždy vystupuje prorocky. Neoznamuje žiadne budúce udalosti, ale ponúka liek na špecifické
„choroby“ ľudstva. Nebeský „zoznam liekov“, ktorým chce liečiť utrpenie moderných ľudí a celého ľudstva. Je to vždy návrat k Bohu! Obrátenie!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat.
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ROČNÉ POSOLSTVO
Mirjane Dragičevičovej-Soldovej
z 18. marca 2020
„Drahé deti, môj Syn ako Boh vždy pozeral ponad čas. Ja ako jeho
eho matka
mat
a ka
skrze neho vidím v čase. Vidím pekné i bolestné veci. Ale vidím,
m, že ešte
jestvuje láska, a treba konať, aby bola spoznaná. Deti moje, nemôžete
môžete byť
šťastní, ak sa navzájom nemilujete, ak nemáte lásku v každej
situá
cii
dej sit
ácii
a v každom okamihu svojho života. A ja ako matka k vám prichádzam skrze
lásku, aby som vám pomohla spoznať pravú lásku, spoznať môjho Syna.
Preto vás pozývam, aby ste vždy znovu čoraz väčšmi žíznili po láske, viere
a nádeji. Jediný prameň, z ktorého môžete piť, je dôvera v Boha, môjho
Syna. Deti moje, v okamihoch nepokoja a zriekania vy len hľadajte tvár môjho Syna. Iba žite jeho slová a nebojte sa. Modlite sa a milujte úprimnými
citmi, dobrými skutkami. Pomôžte, aby sa svet zmenil a moje srdce zvíťazilo.
Ako môj Syn, tak i ja vám hovorím: milujte sa navzájom, pretože bez lásky
niet spásy. Ďakujem vám, deti moje.“

Mirjana počas zjavenia 2. marca 2020
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Tesne pred začiatkom karanténnych opatrení sa uskutočnilo na Slovensku od 17.
do 23. februára 2020 na viacerých miestach stretnutie s Goranom Čurkovičom,
ako sme o tom informovali aj na našej internetovej stránke. Pre našich čitateľov
nám sprostredkovala zážitky z týchto stretnutí naša spolupracovníčka a prekladateľka pri Goranových vystúpeniach Petra Janská. Goran nerozpráva vymyslené
príbehy, ale ponúka svoj životný príbeh ako nájdenie cesty k zmyslu života, nájdenie milosrdného Otca a jeho lásky.

Z pekla drog
do náručia
Panny Márie
Verím, že mnohým medžugorským
pútnikom nie je meno Goran Čurkovič neznáme. Jeho silný životný príbeh poukazuje na to, ako Bohu záleží na každom jednom z nás a podujme sa nás zachrániť aj spred samotných brán pekla.
Goran je Chorvát a pochádza zo
Splitu, kde prežil prvú polovicu svojho pestrého života. Už v detstve prežil ťažké udalosti – sestra mu zahynula, keď mala štyri roky (nešťastne
vypadla z piateho poschodia mame
rovno k nohám), brat ako batoľa dostal meningitídu, po ktorej ostal
hluchonemý. Všetky tieto tragédie
hlboko zasiahli matkino srdce a ona
svoju bolesť a depresie utápala v alkohole. Nakoniec ochorela na leukémiu a Goran sa v trinástich rokoch stal polosirotou. Jeho otec bol
dobrák, ale s tvrdou výchovou. Na

Goran Čurkovič

každodenný chlieb si zarábal plavbou po mori a tak sa snažil zabezpečiť svojich synov po materiálnej
stránke. Po krátkom čase sa znovu
oženil. Hoci druhá Goranova matka
bola dobrá žena a úprimne ľúbila
svojich nových synov, v Goranovi po
tejto skúsenosti, ktorá v jeho srdci
rozjatrila novú ranu, nastal životný
zlom a snažil sa ho vyriešiť samovraždou. Guľku, ako hmotný dôkaz
tohto činu, si nosí v hlave doteraz.
Už aj tak rebelantský chlapec s citlivou povahou začal postupne holdovať alkoholu a drogám, ktoré ho priviedli k zúfalým činom. Vyvrcholilo
to tým, že vlastného otca bodol nožom. Po tejto udalosti sa Goran ocitol vo väzení a potom na ulici, striedavo trávil pre rôzne trestné činy čas

GORAN 31

vo väzení či na psychiatrii. Viackrát,
aj keď vždy neúspešne, sa pokúsil
o samovraždu.
Súhrou zvláštnych okolností, ktoré
je najlepšie vypočuť si priamo z jeho
podania, sa jednej chladnej noci začal modliť modlitbu Zdravas‘ Mária,
ktorú si pamätal z detstva. Od toho
okamihu sa začal meniť Goranov život. Panna Mária so svojou pomocnou rukou ako dobrá Matka vytiahla
Gorana z biedy, v ktorej sa nachádzal. Po rokoch vnútornej premeny
a očisty, ktorou si prešiel v komunite
Cenacolo si založil rodinu a svojím
svedectvom zasahuje srdcia ľudí na
celom svete. Goranovo svedectvo je
nezlomným dôkazom o sile modlitby, obety svätej omše, o nesmiernej
láske Boha a Panny Márie ku každému jednému z nás.
My na Slovensku máme veľký dar,
že Goran, ktorý v posledných rokoch
chodí svedčiť do mnohých krajín po
celom svete, si každý rok vyčlení
niekoľko dní zo svojho vzácneho
času a pricestuje na Slovensko. Prvý
cyklus svedectiev sme spolu absol-

vovali v roku 2007, keď sme počas
desiatich dní navštívili 17 miest na
Slovensku, väznice a psychiatrické
liečebne, školy a farnosti. Odvtedy
takmer každoročne s malými výnimkami v období jarných prázdnin putujeme do jednotlivých farností s touto
zvesťou nádeje.
Najsilnejšie momenty zažívame vo
väzniciach a na stredných školách.
Často dostávame spätné reakcie.
Dozorcovia a učitelia nám podávajú
svedectvá o tom, ako hlboko zasiahlo toto svedectvo ich chovancov
a inak nepokojní a netrpezliví poslucháči, ktorí nedokážu obsedieť ani
pol hodiny, so záujmom počúvajú
takmer deväťdesiatminútový monológ. Goran dokáže svojím prejavom
osloviť ľudí každého veku, postavenia a zmýšľania. Svojím zjazveným
a potetovaným telom je živým dôkazom svojej búrlivej minulosti, zároveň však charizmou osobnosti a nespútanou veselou povahou oslovuje
srdcia svojich poslucháčov.
Vždy nás hlboko zasahujú okamihy, keď po svedectve vo väznici
prídu so slzami v očiach
trestanci a ďakujú za
povzbudenie, odhodlaní
a inšpirovaní zmeniť svoje životy. Je humorné sledovať znudené a otrávené tváre adolescentov,
ktorí boli v rámci vyučovania povinne „nahnaní“
do spoločenských miestností, a pozorovať, ako
sa postupne mení výraz
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ich tvárí. Ako sa štuchajú pod stoličkami hodnotiac, že vedia, o čom
Goran hovorí, pretože s podobnými
výtržnosťami majú osobnú skúsenosť a ako ich na konci zasahuje
skutočnosť o Božom odpustení
a materinskej láske Panny Márie.
V tej chvíli azda na okamih zakúsia,
že aj oni sú hodní Otcovho odpustenia a jeho láskavého náručia, že naozaj niet hriechu, ktorý by im Boh
neodpustil, ak skrúšeným srdcom
prosia o odpustenie.
Mohla by som veľa rozprávať o dlhoročných skúsenostiach s týmto
svedectvom na Slovensku, o vzácnych priateľstvách, ktoré pri nich
vznikajú, o vzácnych ľuďoch, s ktorými sa stretávame, ale aj o ťažkých
skúškach a prekážkach, ktoré sa

stali už neoddeliteľnou súčasťou
tohto programu. Práve za tie najviac
vďačíme, pretože si uvedomujeme,
že dobré dielo musí byť vždy pretavené ohňom a skúšané utrpením. Aj
táto skutočnosť je pre nás potvrdením toho, že Bohu a jeho Matke nesmierne záleží na tom, aby Goran
prichádzal na Slovensko. Preto s pokojom zvládame aj ťažké skúšky,
ktoré zasahujú do nášho života.
Na záver by som rada pripojila
prianie, aby Boh pomocou Goranovho svedectva obrátil srdcia mnohých ľudí, ktorí ešte nezakúsili Božiu
lásku. Ak by ste mali záujem o svedectvo vo farnostiach alebo na školách, môžete napísať na mailovú
adresu peta.skola@gmail.com
Petra Janská

Goran s kaplánom Mariánom Lukáčom (vľavo) po stretnutí vo farnosti Svätej rodiny
v Bratislave-Petržalke

MARIJA PAVLOVIČOVÁ-LUNETTIOVÁ 33

Pod ochranným plášťom

Matky Božej

Mnoho našich čitateľov vie, že vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová žije so svojou rodinou v Taliansku. Ešte
stále máva každodenné zjavenia Panny Márie a 25. dňa
v mesiaci prináša posolstvá Matky Božej pre celý svet.
Tieto posolstvá sú stále tu. Vizionárka Marija však nevie,
ako dlho budú zjavenia trvať, ani kedy Panna Mária prestane dávať svetu svoje posolstvá.
V tejto neistej dobe a najmä v Taliansku, ktoré zápasí
s krízou koronavírusu, sme my z Modlitbovej akcie vo
Viedni hovorili s vizionárkou Marijou. Je so svojou rodinou v Taliansku a darí sa im dobre. Sme s ňou v kontakte a povedala nám, že situácia v Taliansku je smutná.
Veľa ľudí zomrelo a mnohí sú v nemocnici. Všetkých čitateľov srdečne pozdravuje a hovorí, že Matka Božia
nás bude vždy chrániť svojím ochranným plášťom. ☐

MODLITBA
ZA CHORÉHO
Vďaka vašej štedrosti sme mohli do tohto
čísla pridať kartičku s modlitbou za chorého, ktorú zverila Matka Božia Jelene Vasiljovej 22. 6. 1985. V tom čase nebola žiadna pandémia koronavírusu, avšak modlitba je aktuálna stále. Matka Božia nás
chce naučiť, čo je najdôležitejšie: aby bola
zdravá duša.
Písomné objednávky na adresu: Telefonické objednávky:
Mariánske centrum Medžugorie
Redakcia: +421 905 254 742
Františkánska 2
Odkazovač: +421 948 401 104
812 68 Bratislava

Objednávky cez internet:
http://www.marianskecentrum.sk/
books_offer.php
marianskecentrum@gmail.com
medjugorje@medjugorje.sk
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: +421–948 401 104

25. február 2020 – „Drahé deti! V tomto milostivom čase chcem vidieť vaše
tváre premenené modlitbou. Ste tak zaplavení pozemskými starosťami, že necítite, ako jar klope na dvere. Milé deti, ste pozvaní k pokániu a modlitbe. Tak ako
príroda v tichosti bojuje za nový život, aj vy ste pozvaní, aby ste sa v modlitbe
otvorili Bohu. V ňom nájdete pokoj a teplo jarného slnka vo svojich srdciach.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. marec 2020 – „Drahé deti! Som s vami po všetky tie roky, aby som vás
viedla na cestu spásy. Vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu.
Milé deti, dovoľte, aby Boh hovoril k vášmu srdcu. Pretože satan vládne a chce
zničiť vaše životy a zem, po ktorej kráčate. Buďte statoční a rozhodnite sa pre
svätosť. Uvidíte obrátenie vo vašich srdciach a rodinách, modlitba bude vyslyšaná, Boh vypočuje vaše úpenlivé prosby a daruje vám pokoj. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie.“

25. apríl 2020 – „Drahé deti! Nech je vám tento čas podnetom pre vaše
osobné obrátenie. Milé deti, v samote sa modlite k Duchu Svätému, aby vás
posilnil vo viere a v dôvere v Boha, aby ste sa stali dôstojnými svedkami lásky,
ktorou vás obdarúva prostredníctvom mojej prítomnosti. Milé deti, nedovoľte,
aby vám pokušenia zatvrdili srdce a aby modlitba bola ako púšť. Buďte odleskom Božej lásky a svojím životom vydávajte svedectvo o vzkriesenom Ježišovi.
Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“
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si u nás časopis MEDJUGORJE aj pre svojich priateľov. Pomôžte
ššíriť posolstvá Matky Božej, ktoré priniesli toľké požehnania mnohým ľuďom.
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Posledné posolstvo Mirjane
z 2. marca 2020:
„Drahé deti, vaša čistá a úprimná láska priťahuje moje materinské
srdce. Vaša viera a dôvera v nebeského Otca sú voňavými ružami,
ktoré mi obetujete – najkrajšia kytica ruží vytvorená z vašich modlitieb, skutkov milosrdenstva a lásky. Apoštoli mojej lásky, vy, ktorí sa
úprimne, s čistým srdcom usilujete nasledovať môjho Syna, vy, ktorí ho úprimne milujete, vy pomôžte. Buďte príkladom pre tých, ktorí
ešte nespoznali lásku môjho Syna. Deti moje, nie však len slovami,
ale aj skutkami a čistými citmi, ktorými oslavujete nebeského Otca.
Apoštoli mojej lásky, je čas bdenia a od vás si žiadam lásku, nie aby
ste súdili. Nikoho nesúďte, pretože nebeský Otec bude súdiť každého. Želám si, aby ste milovali, šírili pravdu, pretože pravda je stará,
nie je nová, ona je večná. Ona je pravdou. Ona svedčí o Božej večnosti. Prinášajte svetlo môjho Syna a rozbíjajte tmu, ktorá vás chce
čoraz viac pohltiť. Nebojte sa. Skrze milosť a lásku môjho Syna ja
som s vami. Ďakujem vám.“
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 1,15 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
Zodp. redaktor: Dr. Marián Kečkéš
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„Vráťte sa
k môjmu Synovi,
vráťte sa
k modlitbe a pôstu.“
(z posolstva
z 25. marca 2020)
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www.marianskecentrum.sk

