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Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 27. marca 2021

Ako sa to začalo pred 40 rokmi
Okrúhle výročia sú príležitosťou pripomenúť si najdôležitejšie okamihy. Začiatok
zjavení v Medžugorí a prvé slová Matky Božej si môžeme pripomenúť ako „programové vyhlásenie“, ktoré určuje ciele a spôsoby ich naplnenia. Pripomeňme si
ich:
Prvý deň: V stredu 24. júna 1981 približne o 18. h večer v priestore vrchu Crnica, ktorý je medzičasom známy ako Vrch zjavenia, uvideli deti neuveriteľne krásnu mladú paniu s malým dieťaťom v náručí, ale nič im nepovedala.
Druhý deň: 25. júna 1981 deti uvideli Matku Božiu, tentokrát bez dieťaťa. Veľmi milo sa usmievala a bola neopísateľne krásna. Rukami im naznačovala, aby
prišli bližšie. Deti sa navzájom posmeľovali a prišli k nej.
Tretí deň: 26. júna 1981 čakali deti plné napätia okolo 18. h, čo bol čas predošlých zjavení. V tento deň sa zjavila Matka Božia o čosi vyššie na vrchu než v predchádzajúcich dňoch. Mirjana sa spýtala, ako sa volá, a ona odpovedala: „Som
Blahoslavená Panna Mária.“
V ten istý deň, keď zišli z Vrchu zjavenia, zjavila sa Matka Božia po druhý raz,
avšak len Mariji Pavlovičovej, a povedala jej: „Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj.“ Za ňou mohla Marija rozoznať tmavý kríž. Potom so slzami v očiach Matka
Božia zopakovala tieto slová: „Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi
a medzi ľuďmi navzájom!“
Štvrtý deň: 27. júna 1981 sa zjavila Matka Božia deťom trikrát. Pre kňazov dala
toto posolstvo: „Kňazi nech pevne veria a nech sa starajú o vieru svojho
ľudu!“ Jakov a Mirjana prosili ešte raz o znamenie, p
pretože ich ľudia obviňovali
z klamstva a užívania drog. „Ničoho sa nebojte!“ odpovedala
im Matka Božia.
šetkým.
To boli prvé slová Matky Božej adresované nám všetkým.
a milujúNebojte sa! Boh je náš láskavý Otec a Mária je naša
ali pokoj
ca nebeská Matka. Preto prišla k nám, aby sme mali
vo svojich srdciach a mohli ho šíriť do svojho okolia. Kresťan
ok, ktorý
nie je udržiavateľ náboženských tradícií, ale svedok,
m Ježišosvojím životom vydáva svedectvo o zmŕtvychvstalom
vi. Od neho pochádza všetko a k nemu smerujeme.. Náš doiež medzi
mov je v nebi. Nech pokoj zavládne medzi ľuďmi a tiež
človekom a Stvoriteľom, Pánom sveta. „Znášajte sa navzájom
v láske a usilujte sa zachovať vzájomnú jednotu Ducha vo
a aktualizväzku pokoja“ (Ef 4, 2-3). Tieto slová svätého Pavla
zuje Medžugorie do dnešných dní.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie

Mária sa v Medžugorí zjavuje

ako „Mária odkrývajúca“
Jezuitský páter Marko Ivan Rupnik SJ je teológ a umelec. Narodil sa v roku 1954 v slovinskom Zadlogu. Po
ukončení štúdia na Akadémii výtvarných umení
v Ríme vyštudoval teológiu na Pápežskej gregoriánskej univerzite
a v roku 1985 bol vysvätený za kňaza. Potom sa venoval pastoračnej činnosti v talianskej Gorizii. V roku 1991 získal doktorát z misiológie pod vedením pátra Dr. Tomáša Špidlíka. Zvolil si tému: misijno-teologický význam umenia so zameraním na Vjačeslava Ivanoviča Ivanova. Odvtedy žije a pracuje v Ríme ako vedúci v Centro Aletti,
spoločenstve teológov a umelcov. Vyučuje na pápežských univerzitách a inštitúciách. Popri svojej umeleckej a teologickej činnosti je
konzultantom Pápežskej rady pre kultúru a vyhľadávaným sprievodcom duchovných kurzov a cvičení.
Páter Rupnik, kedy ste po prvý
raz počuli o Medžugorí?
O Medžugorí som po prvý raz počul,

keď sa tam začali zjavenia. Keď som
pracoval s mládežou v Gorizii, spomínam si, že tí mladí, ktorí sa vrátili
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Rozhovor
s pátrom Markom
Ivanom Rupnikom

z Medžugoria, sa opäť obrátili k Cirkvi
a k viere. To boli moje prvé stretnutia
s Medžugorím.
V týchto dňoch ste spolu s umelcami z Centro Aletti zhotovili veľkolepú mozaiku pre oltár vo františkánskom kostole v Mostare.
Uprostred vidíme Matku Božiu
s Ježišom. Čo chcete vyjadriť
týmto zobrazením?
Keď sme po prvý raz maľovali stropné maľby vo františkánskom kostole
v Mostare, predsavzal som si prečítať dôkladné opisy začiatku udalostí
v Medžugorí. To, čo som čítal, sa mi
zdalo veľmi zaujímavé. Mohol by
som to zhrnúť tak, že Mária v Medžugorí je „Mária odkrývajúca“. A to preto, lebo plášť alebo závoj, v ktorom
bol zahalený Ježiš v jej náručí počas

prvých zjavení, odokryla a znovu zahalila. Odhalením a opätovným zahalením nám poukázala na Dieťa, Božieho Syna. Ona je Božou Matkou,
pretože Božiemu Synovi dala ľudskú
prirodzenosť. Porodila ho.
Človek nemôže začať žiť iným spôsobom, je to možné len tak, že ho
niekto porodí. To je pre nás skutková
podstata. Krstom sme sa znovu narodili. Začíname žiť podobný život
ako ten, kto nás porodil. Keď nás porodila naša telesná matka, už vtedy
sme začali žiť podľa ľudskej prirodzenosti. Keď sme boli znovuzrodení pri
krste prostredníctvom matky – to je
Cirkev – a otca – to je náš nebeský
Otec, začíname žiť podľa Božieho
Syna, ako aj on žil svoju ľudskú prirodzenosť.
Zdá sa mi, že práve dnes si kresťanstvo aj celkovo svet kladie podstatnú
otázku: Ako má človek žiť, aby prekročil prah večnosti? Akým spôsobom
sa dá prežívať ľudská prirodzenosť,
aby bola priestorom na stretnutie
a odovzdanosť? Vedieme veľa diskusií, avšak svet potrebuje svedkov. Sú
to ľudia, ktorí prijali svoj život ako
dar.
Hovorím to práve preto, lebo som
stretol ľudí, ktorí z Medžugoria niečo
urobili, aby uspokojili náboženské
potreby ľudskej prirodzenosti. To znamená, že všetko je povolané, aby sa
v určitej dobe očistilo. Myslím, že aj
v tomto duchovnom centre musíme
byť ostražití, aby sme sa nedali zviesť
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nepriateľom. Namiesto toho by sme pri každej svätej omši. Kladieme
mali zostať verní vo viere, teda vo vie- chlieb na oltár. Ak nepríde Duch Sväre v Cirkev, žiť životom spoločenstva tý, chlieb ostane len chlebom. Ak
mužov a žien, byť sprítomnením Ježi- však Svätý Duch prenikne do chleba,
ša Krista.
premení sa na Kristovo telo. My sme
Preto som Máriu v mozaike zobrazil tak v plnosti zjednotení s Kristom.
takto, ako nežne odhaTeda ak nie sme v Krisľuje závoj. Takto môžetovi, ako ho dokážeme
„Máriu som
me vidieť a lepšie pov mozaike zobrazil, vyznávať? Tu je dobré
chopiť, že Boh je Otcom.
pripomenúť si Skutky
ako nežne
Analyzovali sme filozoapoštolov, kde Ježiš
odhaľuje závoj“
ficky Boha všetkými
hovorí: Zostaňte doma,
možnými spôsobmi. Ale
nikde nechoďte, pozabudli sme na to, že Boh je Otec kiaľ do vás nevstúpi Duch Svätý. Ak
a my sme jeho deti. Máme účasť na budete rozprávať len sami od seba,
jednote Boha a človeka v Kristovi.
nebudete mať dostatok sily na svedectvo. Budete vyjadrovať len svoje
Prečo prišla Mária po prvýkrát myšlienky. Nie je problém niečo vyv Medžugorí s Ježiškom v náručí? svetliť. Problém je vyjadriť gesto, ktoVždy ma prekvapovali sochy osa- ré zjavuje Krista. To je svätá omša.
melej Márie. Prečo? Pretože každý Pretože Mária je naplnená Duchom
významný mariológ vie, že Mária nik- Svätým, je úplne spojená s Cirkvou.
dy nie je sama. Mária je s Duchom
Svätým, s Bohom Otcom a so svojím
Na tretí deň zjavení vyzývala
Synom Ježišom Kristom, ktorému Matka Božia k pokoju a k zmieredala telo. Toto telo je Cirkev a preto je niu. Má podľa vás geografické
Mária Matkou Cirkvi a s Cirkvou.
miesto Medžugorie nejaký výzZa posledných 400 rokov máme nam znamenia?
v teológii medzeru, medzeru nepríMedžugorie sa nachádza v oblasti,
tomnosti Ducha Svätého. Ak nemá- v ktorej sa po celý čas vyskytovali
me Ducha Svätého, nemôžeme uká- hranice. Rímske impérium bolo v tejzať Krista. Prečo? Pretože prechod to oblasti rozdelené na západnú
medzi Slovom a skutkami, medzi Slo- a východnú časť. Dá sa povedať, že
vom a obrazom, medzi Slovom a ste- aj osmanské impérium sa nachádzalesnením Slova je Duch Svätý, ktoré- lo v dnešnej oblasti Bosny a Herceho prijímame ako Mária. Stáva sa to goviny. Na tomto území bola aj hraniMonumentálna mozaika Matky Božej vo františkánskom kostole v Mostare
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ca rakúsko-uhorskej monarchie. Dejiny tejto oblasti sú známe potýčkami
a konfliktami.
Podľa mňa nemôže dôjsť k zmiereniu, pokiaľ niečo chceme urobiť len
my sami. Ak sa my sami chceme
s niekým zmieriť, bude to vždy tak, že
jeden má pravdu, a ten druhý nie.
Svätý Pavol v Liste Rimanom hovorí,
že na celom svete nie je nikto spravodlivý a že všetci sme hriešni. Mám
na mysli, že k zmiereniu dôjde len
vtedy, ak poskytneme v sebe priestor
novému Božiemu životu. Potom sa
v konfliktnej situácii budeme nachádzať v podobe baránka. Potom sa
nebudeme stretávať ako silnejšie
levy so susedom s podobou vlka.
Prorok Daniel hovorí, že v dejinách
sa tak vládlo vo svete, že silné a kruté zviera vládlo dovtedy, kým ho nenahradilo ešte silnejšie a krutejšie.
Aby sa však svet uzmieril, Boh neposiela k nám ešte silnejšie zviera, ale
baránka.
Myslím si, že kresťanom a katolíkom v Európe sa nepodarilo evanjelizovať národy. Národ, zvlášť v modernom význame slova, je ateistický.
Stali sme sa náboženstvom, ktoré je
príliš imperiálne a národno-štátne.
Správame sa ako ostatné náboženstvá. Oproti tomu existuje opravdivý
cirkevný život – ten odhaľuje novú
jednotu a spolupatričnosť Kristovho
tela, v ktorom žijeme. Národ sa nám
javí v Cirkvi ako farba. Keď máme len
jednu farbu, je to jednofarebné. To
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nie je dobré. Ak máme ale viacero farieb, potom sa nám vytvorí dúha. To
je umenie, život, vyznanie.
Ak sa v rámci Cirkvi stáva národnosť dôvodom na rozdelenie, je to
naozaj bolestivé, lebo je potom ohrozené vydávanie svedectva. Tým poukazujeme na to, že je pre nás niečo
dôležitejšie ako Kristus. My veríme
tomu, že zvíťazí nie ten, kto sa presadí silou, ale ten, kto sa obetuje.
Mária v posolstve povedala, že
je Matkou všetkých ľudí. Malo by
byť Medžugorie znakom tejto
jednoty?
Myslím, že toto Máriino posolstvo je
závislé od ľudí, ktorí sem prichádzajú
a ktorí tu žijú. Otázka je, či ostaneme
vo viere Cirkvi, alebo či bude pokušenie také silné, že sa posolstvo pomaly premení len na psychickú, prirodzenú nábožnosť, ktorá sa veľmi
rýchlo stane ideológiou. Význam
Medžugoria tkvie práve v tom, že
sme tu všetci zjednotení. Keďže Mária je Kráľovnou pokoja, mali by sme
si práve z toho zobrať príklad a vydávať svedectvo. Svet nás bude poznávať len podľa jednej veci: že sa máme
radi navzájom. Podľa ničoho iného!
Môžeme nosiť rúcha, aké len chceme, to ešte nič neznamená. To je len
čisto vonkajšková nábožnosť. To je
len ochranný kryt, do ktorého sa
utiahne jednotlivec. Nie, vykúpenie
prichádza na základe schopnosti byť
pripravený prijať niekoho. A nie pre-

to, že ja chcem niečo dosiahnuť. Tak
to pociťujem, že Medžugorie je
priestorom na prijatie.
Sú ľudia, ktorí sú proti každému zjaveniu. Pre mňa je to skutočnosť v inej
rovine. V Cirkvi je najsilnejšou tradícia. Tradícia je Kristova múdrosť, ktorá prechádza z pokolenia na pokolenie. Preto sa nazýva múdrosťou. Keď
sa ľudia na jednom mieste dozvedeli, že ich Pán vykúpil, keď zakúsili
Krista, ktorý ich vyslobodil z hrobu,
otvoril veko rakvy, v ktorej boli uzavretí, potom sa tam títo ľudia vydajú na
púť. Táto skúsenosť ich vykúpenia
bude tisíckrát silnejšia ako počiatočné udalosti na tomto mieste, alebo
ako keby niekto niečo o tomto mieste rozprával, čítal, či študoval.
Na všetkých veľkých pútnických
miestach: vo svätyni svätého Jakuba
v Compostele, v Lorete, vo svätyniach v celej Európe a všade vo svete
vidíme, že tradícia je živou múdrosťou vykúpenia, ktorá prechádza
z pokolenia na pokolenie. Dôležitejšie ako začiatok udalostí nejakej svätyne je to, že je svätyňou Božieho
milosrdenstva. Ja by som nazval
Medžugorie „sestrou krstu“. Lebo
cirkevní otcovia nazvali zmierenie
„sestrou krstu“. Neexistuje pokoj bez
zmierenia. To je celkom jasné. Keď
hovoríme o zmierení, ale nie o sviatosti zmierenia, o čom potom hovoríme? Kresťanská identita pochádza
z prijatia sviatostí a ponorenia sa do
nich.
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Mária v Medžugorí zdôrazňuje,
že svätá omša je najdôležitejšou
modlitbou.
Úplne! Eucharistia je sviatosťou,
ktorá z nás vytvára kresťanov, Kristovo telo. Jej prostredníctvom sme dcérami a synmi Boha Otca, ona posilňuje odpustenie, vzájomnú jednotu
a solidaritu medzi nami. Slávnosťou
Eucharistie neustále zakúšame príchod Božieho kráľovstva. Preto prichádzame od Eucharistie so žiariacimi očami, naplnenými Božím kráľovstvom a v našich žilách prúdi život
Božieho kráľovstva, stávame sa Božím ľudom.

zanechal niečo staré a objavil niečo
nové. Preto je každá púť rozlúčkou
s niečím a obohatením o niečo. Na
ceste do Medžugoria treba odložiť
nabok veľa vecí, na ktoré sme naviazaní, aby sme boli otvorení a pripravení prijať cestu uzdravenia. Každá
púť je rozlúčkou s niečím starým
a prijatím niečoho nového. Je stretnutím s Božím milosrdenstvom, stretnutím s Otcom, Synom a Duchom Svätým, ktorý nechá všetko rozkvitnúť
do krásy. Nech sa tak stane pri každej púti, aby semeno zasiate do našich sŕdc začalo rásť.
Ďakujeme vám za rozhovor!

Čo by ste chceli na záver odkázať všetkým medžugorským pútnikom?
Pri každej púti ide o to, aby človek

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol páter Ignaz Domej
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Svedectvo
Dr. Maximiliana Domeja

Už 38 rokov neúnavnej
práce pre Medžugorie
Jedným z prednášajúcich na veľkom medžugorskom online kongrese
bol predseda Modlitbovej akcie Medžugorie vo Viedni Dr. Maximilian
Domej. Podal svedectvo o vlastnej skúsenosti s Medžugorím a o svojom úsilí rozširovať posolstvá Matky Božej už niekoľko desaťročí. Ako
lekár a predseda Modlitbovej akcie sa úplne oddal službe Matke Božej a často sa mu dostalo jej pomoci a ochrany.
„Volám sa Maximilian Domej a srdečne vás pozdravujem z Viedne. Za
mnou vidíte symbol Viedne Dóm svätého Štefana.
Prvá cesta do Medžugoria
Do Medžugoria som po prvýkrát prišiel vo februári 1983. Rok a pol potom, ako sa začali zjavenia. Ako mladí študenti sme spolu cestovali do
Medžugoria a strávili sme tam desať dní. Tieto dni veľmi ovplyvnili a zme-
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nili môj život. Môžem povedať, že Medžugorie sa počas všetkých týchto
rokov stalo súčasťou môjho života.
My sme zažili Medžugorie tak, ako ho mnohí poznajú len z obrazov. Neboli tam žiadne hotely, penzióny a vtedy ani verejné toalety. Ale každý večer sa konala svätá omša. Ľudia boli naplnení hlbokou láskou Matky Božej
a vďačnosťou, že sa zjavila vizionárom. Veľmi srdečne nás privítal vtedajší
farár páter Tomislav Pervan a informoval nás o problémoch s komunistickým režimom. Nebolo jednoduché prenocovať v Medžugorí ako pútnik alebo ako cudzinec. Napriek tomu nás ubytovali, a to v rodine Sivričovcov.
V tejto rodine nás prijali veľmi srdečne a pohostinne. V nasledujúci deň
sme išli na Križevac a navštívili sme Bijakoviči. Je to časť obce, z ktorej
pochádzajú vizionári. Potom sme boli v dome vizionárky Marije Pavlovičovej. Spomínam si, aké to bolo, keď som po prvýkrát stretol Mariju. Pozvala
našu skupinu študentov a ponúkli nám čaj, kávu a keksy. O chvíľu prišla
usmiata Vicka a malý dvanásťročný Jakov. Sedeli sme v tej miestnosti
a bolo nám jasné, že títo mladí ľudia sú vizionári. Počul som už aj o vizionároch z Fatimy a Lúrd. Poprosili sme vizionárov, či by sme mohli byť pri
zjaveniach. Zjavenia sa vtedy konali v bočnej kaplnke kostola. Boli sme
siedmi študenti a usadili sme sa v kaplnke, kým prišli vizionári. Sadli si
pred oltár a modlili sa ruženec. Sedeli za stolom s modrým obrusom a nad
nimi bol kríž. Vicka stála vedľa mňa a prežehnala sa. Modlili sme sa Otče
náš a v jednom okamihu, naraz, všetci vizionári padli na kolená. Obzvlášť
na Vicke bolo vidno, ako sa rozpráva s Matkou Božou, ako sa jej pohybujú
pery, a odzrkadľovala sa jej v tvári neuveriteľná krása. Zjavenie trvalo asi
päť minút. Potom, čo bolo vyslovené „ode“ (po slovensky „odchádza“), vizionári sa dosť rýchlo postavili, ešte sa chvíľu modlili a potom vyšli von.
V nasledujúcich dňoch sme mohli byť prítomní pri zjaveniach každý deň.
Čo som pri tom zažil a precítil, bolo neuveriteľné! Bola to nádherná atmosféra naplnená láskou, istotou, šťastím, bol to pocit, akoby sme sa vznášali nad oblakmi.
Založenie Modlitbovej akcie Medžugorie vo Viedni
Tieto prvé okamihy a tento zážitok spôsobili, že som sa stal jedným z prvých apoštolov šírenia posolstiev Matky Božej z Medžugoria. Boli sme
svedkami zjavení Matky Božej v Medžugorí. Keď sme sa vrátili do Viedne,
išli sme k nášmu kardinálovi, vtedy to bol arcibiskup Groer, a rozprávali
sme mu, že v Medžugorí sa zjavila Matka Božia. Bol som presvedčený, že
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prostredníctvom zjavení Matky Božej v Medžugorí dôjde k obnove Cirkvi.
Avšak stretli sme sa s určitou skepsou a nedôverou. Po začatí štvrtkových
posolstiev od 1. marca 1984 sme sa rozhodli založiť združenie, ktorého
cieľom bolo – a je aj doteraz – šíriť posolstvá Matky Božej z Medžugoria
v úplnej a neskreslenej podobe. Musíme sa vžiť do vtedajšej doby: nemali
sme internet, ani telefax, cestovali sme do Medžugoria vybavení kazetami
a kamerami. V Medžugorí sme videli, že posolstvá boli síce napísané, ale
bez nejakej štruktúry. Chceli sme vytvoriť určitú štruktúru, a preto sme
v roku 1985 založili naše združenie „Mária, Kráľovná pokoja, Medžugorie,
Viedeň“.
Pomáhať iným ľuďom ako lekár
Po ukončení štúdia medicíny som si otvoril ordináciu vo Viedni, kde som
sa ako lekár stále pokúšal odovzdávať ďalej lásku k blížnemu, precítenú
v Medžugorí. V rokoch 1991-1992 pre vojnu v Juhoslávii utieklo veľa ľudí
do Viedne. Ako rodený korutánsky Slovinec naučil som sa kvôli Medžugoriu plynule hovoriť po chorvátsky. Moje jazykové znalosti dopomohli
k tomu, že som mohol dobre porozumieť a liečiť ľudí, ktorí prišli z Bosny do
Viedne.
Moja ordinácia sa nachádza na ulici Mariahilferstraße a dom, kde mám
ordináciu, sa volá „Haus Maria Hilf“ (dom Márie Pomocnice). To ma veľmi
teší. Samozrejme, mám v mojej ordinácii aj kresťanské symboly. Ja síce
veľa nehovorím o mojej viere, ale verím tomu, že ľudia to cítia, keď sa im
odovzdávajú skúsenosti zo života. Často pociťujem, že Matka Božia v mojom živote veľa napravila. Spätne môžem posúdiť, aké silné bolo vedenie
Matky Božej v mojom živote. Práve tak aj možnosť pomôcť mnohým ľuďom
ako praktický lekár v našom systéme – či už boli poistení, alebo nie.
Páter Slavko Barbarič
V priestoroch mojej ordinácie ma raz pred rokmi navštívil aj páter Slavko
Barbarič. Vtedy ma poprosil o EKG. To bolo dávno pred jeho skorou smrťou. Bolo to dobré EKG. Mám ho ešte stále v mojej ordinácii, v mojich dokladoch o pátrovi Barbaričovi. Neviem, či existuje veľa EKG od pátra Slavka. Je to dobrý pocit vidieť, ako tĺklo jeho srdce. Vieme všetci, ako tĺklo
jeho srdce – totiž pre Medžugorie a Matku Božiu.
Páter Slavko bol pre nás všetkých vzorom. Aj vtedy pre nás mladých študentov, keď sa snažil svojím spôsobom cítenia spojiť duchovnosť s logikou
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a psychológiou. U pátra Slavka som postrehol, že keď došlo k osočovaniu,
alebo keď sa nepekne hovorilo o Medžugorí, rozostrel ochranný štít a tak
bol ochránený pred problémami. Páter Slavko ma osobne veľmi formoval.
Bol to človek, ktorý prežíval posolstvá veľmi autenticky. Bolo vidno, že
nechce vlastniť viac ako reverendu a ochotu splniť každé želanie Matky
Božej. Bol chudý, ale plný sily. Nebolo na ňom vidno únavu. Mal veľa myšlienok a mnohé z nich aj dokázal presadiť.
Práca Modlitbovej akcie
My všetci, ktorí sme s Medžugorím spojení, by sme mali ísť krok za krokom – nebežať maratón, ale posúvať sa ďalej krok za krokom. Môžem to
sám potvrdiť svojím životom. Som už 38 rokov spojený s Medžugorím. Práca v Modlitbovej akcii je nepretržitou prácou. Vydanie časopisu, ktorý by
mal byť naozaj kvalitný, je aj zodpovednosť. Zodpovednosť voči pravde. My
sme tu vo Viedni boli možno trochu vyvolení, aby sme na neutrálnej pôde
a z určitej vzdialenosti pomáhali Medžugoriu a Matke Božej. Často som na
to myslel, že Modlitbová akcia je takým dokumentačným strediskom posolstiev a udalostí v Medžugorí od samého začiatku. Myslím, že žiadna iná

Maximilian Domej (vpravo) s vizionármi Mirjanou, Marijou, Ivanom, Jakovom
a Vickou v roku 1983 na Vrchu zjavenia v Medžugorí
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organizácia nevlastní tak veľa dokumentov od začiatku zjavení: nahrávky,
fotky, diapozitívy a všeličo iné. Všetko sme starostlivo uložili a veríme, že
to bude podstatné a dôležité pre ďalšie generácie.
Ako Modlitbová akcia vydávame od roku 1985 štyrikrát do roka náš časopis MEDJUGORJE. Jednotlivé čísla sú zasielané do mnohých krajín
a preložené do mnohých jazykov. Pokúšame sa v každom čísle uverejniť
aktuálny rozhovor s vizionármi. Pravda, nie
je to samozrejmé.
Takto sme vlastne do„Cítime sa
kumentovali život vizionárov počas desaťnaozaj tak
ročí. Sme presvedčení, že to, čo sa deje
ako jej drahé deti!“ ricky dôležité. Na tenv Medžugorí, je histoto účel vydávame aj
ročenky, o čo nás poprosil prof. Laurentin. Robíme tlačový apoštolát pre všetkých, ktorí sa chcú
niečo dozvedieť o Medžugorí. Modlitbová akcia bola prvou organizáciou
vo vzťahu k Medžugoriu, ktorá vôbec vznikla. Pokračovali sme vždy skromne a s ohľadom na kvalitu ďalej vo svojej ceste.
Práve preto som naplnený radosťou, že som bol pozvaný na tento online
kongres. Je mi veľkou cťou a som rád, že som tu mohol rozprávať. Matka
Božia úspešne zasiahla do nášho sveta. Státisíce ľudí boli dojatí jej príchodom a jej posolstvami. To neznamená, že nemáme žiadne problémy. Každý z nás podstupuje svoje skúšky. Ale Matka Božia sa nám stále prihovára
– ako v jednej veľkej rodine: „Drahé deti!“ Cítime sa naozaj tak ako jej
drahé deti!
Poznámka redakcie:
Rozprávanie Dr. Domeja je súčasťou aj nášho príbehu o šírení posolstiev Matky
Božej v slovenskom jazyku a na Slovensku. Práve z iniciatívy Modlitbovej akcie
Viedeň mohla v apríli roku 1991 vzniknúť organizácia Mariánske centrum
Medžugorie a začali sa vydávať štvrťročníky MEDJUGORJE v slovenskom jazyku.
Začali sme od čísla 18 a v súčasnosti máte v rukách číslo 141. To by nebolo
možné bez ochrannej ruky našej Matky, ktorá nás sprevádza svojou pomocou
a ochranou doteraz. Ani my sme neboli ušetrení od nepochopenia a ohovárania,
avšak veríme, že naša práca má zmysel, mnohým ľuďom pomôže nájsť zmysel
života a objaviť lásku našej nebeskej Matky a jej Syna.
Aj touto formou ďakujem Modlitbovej akcii Viedeň a najmä môjmu dlhoročnému priateľovi Dr. Domejovi za jeho nezištnú pomoc pri šírení posolstiev Matky
Božej z Medžugoria.
RNDr. Marián Kečkéš, predseda MCM
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Ročné zjavenie Matky Božej
vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej
18. marca 2021
„Drahé deti!
Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili
k radosti a pravde evanjelia. Aby ste sa vrátili
k láske môjho Syna, pretože on vás čaká
s otvorenou náručou. Aby ste všetko, čo v živote robíte, robili s mojím Synom, s láskou,
aby ste boli požehnaní. Aby vaša duchovnosť
bola vnútorná a nie iba vonkajšia. Len takto
budete pokorní, veľkodušní, naplnení láskou
a radostní. A moje materinské Srdce sa bude
radovať s vami.
Ďakujem vám.“
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Páter Jozo Zovko,
kňaz vyvolený Matkou Božou
19. marca 2021 oslávil páter Jozo Zovko svoje 80. narodeniny. Páter Zovko bol na začiatku zjavení v roku 1981 farárom
v Medžugorí. Bol ochotný ešte raz porozprávať našim čitateľom o začiatkoch zjavení Matky Božej a o období, v ktorom
pôsobil ako farár v Medžugorí. Srdečne gratulujeme pátrovi
Jozovi k jeho narodeninám a prajeme mu naďalej požehnanie
a ochranu od Matky Božej!
„Keď sa začali zjavenia, bol som počas tých prvých troch dní v Záhrebe.
Na prvý deň zjavení (24. júna 1981) sa skončili duchovné cvičenia, ktoré
som viedol. Spomínam si na to, že som prosil sestry pri tých duchovných
cvičeniach, aby sa za mňa modlili, pretože som len práve teraz prišiel na
farnosť v Medžugorí. Prosil som ich, nech sa modlia, aby som mohol zvestovať evanjelium a aby ma ľudia prijali. Prosil som tieto duchovné sestry,
aby sa modlili za mňa a za obrátenie mojej farnosti. Prijali to a sľúbil som
im, že aj ja sa budem za nich modliť.
Pred začiatkom týchto udalostí bola v Medžugorí veľká búrka. Udrel blesk
a trafil sedem alebo osem drevených elektrických stĺpov, a to tak, že z nich
ostal len prach. Po tom údere blesku horela aj pošta, obchod a sála, kde sa
stretávala mládež. Následkom toho bolo, že nefungovalo telefonické vedenie a nemal som spojenie s mojou farou. Ukázali mi noviny a pozrel som na
poslednú stranu, kde písali, že v Čitluku bola veľká búrka a došlo k veľkým
škodám. Po duchovných cvičeniach sme mali stretnutie v Záhrebe so zámerom vypracovať katechizmus pre deti, ktoré idú do šiestej triedy. Potom som
išiel na letisko, odkiaľ som odletel do Splitu. Lietadlo malo však meškanie
a už som nestihol autobus do Čitluku. Už zostával len autobus do Posušja.
Prenocoval som u pátra Viktora, ktorý bol mojím nástupcom v Posušji. Povedal mi, že môj kaplán páter Zrinko na mňa čakal, a už odcestoval. V tento
večer sme hovorili o všetkom možnom, ale nepovedal mi ani slovko o zjaveniach v Medžugorí.
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Páter Jozo Zovko v Medžugorí (snímka z archívu Modlitbovej akcie)
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V nasledujúci deň bola sobota 27. júna 1981. Okolo obeda ma zaviezli do
Medžugoria. Pri mojom príchode do Medžugoria stáli dve sestry pred dverami domu, pozerali na horu a povedali mi: „Kde ste? Šiestim deťom sa
zjavila Matka Božia! Ľudia idú na horu a zhromažďujú sa tam. Hora je plná
ľudí!“
Ako prvé mi napadlo: to je komunistická manipulácia. Lebo komunisti robili všetko pre to, aby ma preložili z Posušja. Rozmýšľal som, ako sa stretnúť
s tými deťmi, aby som prišiel na koreň týchto manipulácií. Zatiaľ čo sme sa
pred domom rozprávali, zvonili zvony. Pozdravili sme Matku Božiu modlitbou „Anjel Pána“ a chceli sme vstúpiť do domu. Ale v okamihu, ako sme
chceli vojsť dnu, videli sme prichádzať mikrobus s deťmi. Stáli sme tu
a sestry povedali: „To sú tie deti!“
Nepoznal som ich, lebo ani jedno z nich nebolo na mojom vyučovaní náboženstva. Jakova Čola vyučovala náboženstvo rehoľná sestra a tí ostatní
boli v škole v Čitluku alebo v Mostare. Išiel som
za nimi na farský úrad, po mne išiel páter
Viktor. Obaja sme boli zvedaví. Každý
z nás sa niečo opýtal. Povedal som:
„Viktor, ty budeš hovoriť so všetkými
naraz a ja s každým jednotlivo.“
Zapol som magnetofón a začal
som nahrávať. Tak som pokračoval aj v nasledujúce dni. Sľúbili
mi, že prídu každý deň. Aj tak
bolo.
Mirjana bola najzhovorčivejšia, potom Vicka. Z Ivana som nemohol dostať skoro žiadne slovo. Na začiatku rozhovoru s vizionármi sa mi zdalo byť z ľudského pohľadu všetko celkom normálne. Hovorili, že rúcho Matky Božej bolo takej farby, jej
šaty sú také a také a tak ďalej. Očakával som
niečo silnejšie, to by na mňa pôsobilo presvedčivejšie. Ale všetko sa zdalo také jednoduché. Na začiatku ma to ani nepresvedčilo, ani nenadchlo. Naopak, trápila ma jed-
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na otázka. Rozmýšľal som nad tým, kto ich mohol manipulovať. Zameral
som sa na Mirjanu. Chodila do školy v Sarajeve a pýtal som sa sám seba, či
jej prípadne niekto nepodal drogy. Nevedel som, z akej rodiny pochádza.
Potom som zistil, že jej strýko Niko je kňaz. Bol mojím dobrým priateľom.
Uvažoval som teda: Nepochádza zo zlej rodiny. Čo teraz? Povedal som tým
mladým, nech ešte niečo porozprávajú, a zostal som s nimi tak dlho, až
nastal čas zjavení. Išli na horu a neskôr večer sa vrátili naspäť ku mne.
Hneď nato začali prenasledovania. Všetci sa pýtali, prečo nejdem na horu.
Ale ja som necítil potrebu ísť na vrch.
Obrat nastal 1. júla 1981. V ten deň som čítal Bibliu a tam sa písalo o Mojžišovi. „Daj ľuďom vodu na pitie!“ (porov. Ex 17, 5-6) V duchu som si pomyslel: Pre Mojžiša to bolo jednoduché. Vedel, že má podporu u Boha a že ho
vedie Boh. Ale tu sa nevie, či je to pravda, alebo nie. Chcel som vyjsť z kostola, ale v tom momente som počul z tretej lavice, na boku, kde stála socha
Matky Božej: „Choď von a ochráň deti!“ Poklonil som sa Ježišovi a vyšiel
som von. Ešte keď som držal kľučku na vonkajšej strane dverí, zbadal som
deti, ako bežia pred školou cez vinohrad. Keď boli pri mne, povedali mi:
„Prosím, schovaj nás, polícia nás chce zatknúť!“ Zobral som ich do svojej
izby a išiel som von na schody. Nato prišla polícia s obuškami v rukách
a opýtala sa ma: „Videli ste deti?“ Odpovedal som: „Áno, bežali tadiaľto.“
Deti zostali na fare, zatiaľ čo polícia išla na Vrch zjavenia, lebo si myslela,
že deti sú tam. Chceli ich chytiť a zakázať im, aby sa stretávali s ľuďmi a aby
ich ľudia vídali. Potom povedala Matka Božia deťom, že sa im zjaví v kostole a Matka Božia sa im naozaj zjavila v kostole.
Nasledovala ďalšia udalosť. Išiel som do kostola a modlil som sa s ľuďmi.
Bolo ráno a ľudia mi povedali: „Pozrite sa na kríž na Križevci!“ Pozrel som
sa na vrchol hory a videl som iba svetlo a za svetlom prišla Matka Božia.
Po Matke Božej som uzrel kríž a smerom od kríža „prúdili“ slová „MIR“
(POKOJ). To sú všetko udalosti, ktoré sme uvideli. No nie ako viditeľné znamenie, ale skôr ako milosť.
Keď som si neskôr začal prehrávať prvé kazety, vnímal som to v novom
duchu, v inom logickom ponímaní. Tie slová boli pre mňa nové, počúval
som ich celkom inak. Ako človek, ktorému sa dostalo novej milosti, ktorý
inak vníma a číta Božie slovo.
Som vďačný Bohu za to, že sa Matka Božia zjavila v Medžugorí. 
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Úvaha nad posolstvom Božej
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste
s farbami jari svedčili o svojej viere. Nech
je to viera, nádej i odvaha. Milé deti, nech
sa vaša viera nezakolíše v žiadnej situácii,
a to ani v tomto čase skúšky. Odvážne kráčajte so vzkrieseným Kristom k nebu, ktoré je vaším cieľom. Ja vás sprevádzam na
tejto ceste svätosti a všetkých vás vkladám do svojho Nepoškvrneného Srdca.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Jar je najväčšie zrkadlo, ktoré odráža,
sprítomňuje a zobrazuje prírodu. Každá
kvetina hovorí, odkiaľ má svoju bohatú
krásu. Každý list, kvetina, tráva sú vystreté
prsty, ktoré ukazujú na Pána. Človek je udivený, očarený krásou prírody, ktorá ho obklopuje. Nestvoril ju, ale dostal ju ako dar.
Takúto krásnu a prebudenú prírodu v tomto jarnom čase darujme Kráľovnej pokoja,
Panne Márii – našej Matke. Zasväťme jej
mesiac máj. Svätý Otec František pozýva,
aby sme sa na celom svete v máji vo všetkých jej svätyniach modlili posvätný ruženec za odstránenie moru dneška – pandémie choroby COVID-19.
Pri pohľade na ružu, na jej krásu a zázračnú harmóniu s prírodou vidíme krásu
Pánovej Matky. Ona nás pozýva, aby sme
odvážne vydávali svedectvo o svojej viere,
aby naše kráčanie s Kristom ukázalo našu
vieru a oddanosť Pánovi a Cirkvi. Túto krásu prírody, ktorá sa osobitne prejavuje na
jar, nemožno poprieť, prehliadnuť, zakryť
dlaňou. Je viditeľná a oduševňuje každého človeka. Podobne aj dobrý a skutočne
veriaci človek je vždy ozdobený dobrými
skutkami a čnosťami, ktoré sa nedajú ani
skryť, ani predstierať. To nie sú šminky vie-

ry na tvári kresťana, ale spôsob života
a plodonosná čnosť v rodine, medzi ľuďmi, v práci. To je život pravého kresťana,
ktorý uskutočňuje svoje povolanie aj
v spoločenstve veriacich, modliac sa
a sláviac sväté tajomstvá.
Rovnako ako jar, aj každá skutočná
kresťanská rodina prejavuje tú krásu a svätosť medzi ľuďmi. Nič nie je
také príjemné a milé ako stretnutie so svätou a vernou kresťanskou rodinou. Nikde nie je vidieť takú krásnu a milú podobu Boha ako v živote kresťana preniknutého vierou.
Pokiaľ kráča týmto nádherným svetom, stopy, ktoré
zanecháva, a kroky, ktoré
robí, dýchajú krásou pokoja
a lásky, svätosti a najhlbšieho šťastia. Dobrý kresťan je
krajší než rozkvitnutý máj a bohatší ako plodné sady. Svätý,
čnostný človek na stvorenej zemi je drahocenný a vznešený!
Sme svedkami mrazov a nízkych teplôt,
ktoré zničili rozkvitnuté sady aj kvety
a vieme, že v zničených sadoch nemôže
byť hojné a kvalitné ovocie.
Tak aj človek môže zažiť pád. Slabosť ho
ovláda a nepriateľ zvádza. Tento čas je časom skúšky. Panna Mária nás ako Matka
posilňuje, aby sme sa nezakolísali vo
viere, aby sme sa nepoddali pokušiteľovi, aby nás nikdy a v ničom nepremohol zvodca. On je zvodca, ktorý
nám cez médiá, zábavu a pôžitky ponúka radosť, odpočinok, potešenie, šťastie...
Panna Mária nás privádza k zmŕtvychvstalému Ježišovi, svojmu Synovi.
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Matky z 25. apríla 2021
On aj nám ako učeníkom ukazuje svoje
rany, aby sme nikdy nezabudli, že
patríme jemu, že on nás vykúpil.
Preto kráčajme s ním k nášmu jedinému cieľu, a tým je nebo. Toto
sú naozaj ťažké časy. Mnohé rodiny sú zničené mrazom zla. Neprinášajú ovocie. Mnohé naše rodiny sú dnes zničené ako mestá
a obce po zemetrasení v Bánovine
a tiež domy aj kostoly v Záhrebe.
Majú červenú nálepku ako znak, že
nie sú vhodné na bývanie, že sú nešťastné, že stratili krásu a hodnotu
svätej, kresťanskej rodiny. Zničená rodina je ako rozkvitnutý sad, ktorý zničil ľad.
Také rodiny šíria svojím negatívnym príkladom osobitnú epidémiu nemorálnosti,
ktorá potláča všetko sväté v srdciach ich
milovaných. Ako sa oslobodiť a zachrániť
od toho zla? Potrebujeme pomoc a vedenie. Kráľovná pokoja nám to ponúka ako
Matka. Ona nás sprevádza na našej ceste. Ona a jej Nepoškvrnené Srdce sú ako
archa, Noemova archa, v ktorej bolo
miesto pre každého. Všetci, ktorí sú s ňou,
budú zachránení.
Drahá modlitbová rodina, toto pozvanie
Kráľovnej pokoja je tiež program, ktorým
sa musíme dôstojne pripraviť na 40. výročie jej zjavení. Izrael štyridsať rokov putoval cez púšť do zasľúbenej zeme, ktorú
Izraeliti nazvali svätou. Na tejto ceste získali skúsenosti, aké je žiť s Bohom, počuť
Boha a jeho hlas, žiť s prorokom, ktorý je
vodcom a ochrancom svojho národa. Prorok Eliáš kráčal štyridsať dní po púšti do
sidonskej Sarepty.
Apoštoli sa štyridsať dní modlili s Ježišovou Matkou v hornej miestnosti a očaká-

vali silu zhora, z neba. A Duch Boží, Duch
Svätý zostúpil na nich v ohnivých jazykoch.
Peter vyšiel a zvestoval zmŕtvychvstalého
a živého Ježiša, ktorý bol ukrižovaný a ktorého sa vzdali. A prijali Ducha obrátenia,
uverili v Ježiša a tritisíc ľudí bolo v ten deň
pokrstených.
Modlime sa v tomto mesiaci zjednotení
s Pannou Máriou ako Cirkev, ako nás pozýva Peter našich dní, pápež František.
Prosme za dar viery, za rozšírenie katolíckej viery.
Modlime sa za pastierov Cirkvi. Modlime
sa, aby naša Cirkev nebola nikdy bez kňazov, opustená.
Ešte raz si v tomto vzácnom čase spomeňme na náš sľub, že budeme žiť posolstvo Kráľovnej pokoja vyjadrené v prvom
kameni.
Spomeňme si na naše zbrane, našich
päť kameňov, s ktorými zvíťazíme nad Goliášom a všetkými jeho spojencami:
1. Drahé deti, modlite sa každý deň ruženec, modlite sa spolu, modlite sa srdcom.
2. Drahé deti, otvorte Bibliu vo svojich rodinách a každý deň čítajte Božie slovo.
3. Drahé deti, žite svätú omšu, uctievajte
môjho Syna v Najsvätejšej oltárnej sviatosti a klaňajte sa mu.
4. Drahé deti, postite sa. Streda a piatok
sú dni pôstu.
5. Drahé deti, spovedajte sa každý mesiac.
Ďakujme v modlitbe za štyridsať rokov
milostí, ktoré sa prejavili v Medžugorí.
Zdroj: MOLITVENO POBRATIMSTVO
„POHOĐENJE“, pre MCM preložila
Oľga Merkovičová

Rozhovor
s Marijou
Pavlovičovou-Lunettiovou

Buďte nositeľmi
radosti a pokoja
27. marca 2021 navštívila vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová spoločenstvo „Mária Kráľovná pokoja“ v Medžugorí.
Počas spoločného modlitbového večera zjavila sa jej Matka
Božia v novej kaplnke spoločenstva. Vizionárka Marija ochotne venovala pár slov našim čitateľom.
Milá Marija, je niečo nové?
Všetko je v poriadku. V Medžugorí
sa modlí, pôst sa pomaly končí a pripravujeme sa na Veľkonočný týždeň.
Žiaľ, v tomto čase nemôžu prísť pútnici.
Čo nám hovorí Matka Božia v poslednom čase?
Dala nám posolstvo 25. marca
2021. Práve sme ho čítali počas hodiny modlitby, ide skutočne veľmi do
hĺbky a je veľmi mocné. Matka Božia

nám hovorí, že sa nemáme báť budúcnosti. To znamená, že Matka Božia je pri nás. Musíme sa držať Boha
a Matky Božej a zotrvávať v modlitbe.
Potom bude všetko v poriadku.
Ako si vnímala Matku Božiu 25.
marca počas zjavenia?
Matka Božia bola spokojná a veľmi
slávnostná. Mala som dokonca túžbu
vyjadriť to takto: Chcela by som ísť do
neba! Tak som to pociťovala v srdci.
To je vlastne to, čo si od nás želá: aby
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sme prežívali nebo v našich srdciach
tu na zemi. Chce, aby sme povzbudzovali iných a boli nositeľmi radosti
a pokoja. Pozýva nás, aby sme boli
nositeľmi radosti a pokoja pre všetkých, ktorí to obzvlášť potrebujú,
a tiež pre tých, ktorí na Boha zanevreli, alebo ešte nezažili, čo je to Božia
láska. Čo od nás žiada Matka Božia?
Aby sme boli svätými! Aby sme sa vo
svätosti každý deň približovali k Matke Božej a Bohu. Máme dúfať, že budeme žiť podľa Božích plánov. V poslednom posolstve povedala Matka
Božia: „Diabol chce nepokoj a vojnu.“
Ale Matka Božia k nám prišla ako
Kráľovná pokoja. Pozýva nás, aby
sme boli radostnými nositeľmi posolstva nádeje. Posolstva pokoja, obrátenia, ale aj posolstva služby. Lebo
Matka Božia nás nabáda aj k pokore.
Nemáme si robiť starosti, ale máme
v pokore načúvať Božiemu slovu. Náš
život by mal vždy smerovať k večnému životu.

Povedala už Matka Božia niečo
konkrétne o 40. výročí zjavení?
Nepovedala nič, ale už na to čakáme (zasmiala sa). Verím, že Matka
Božia niečo povie a že to bude niečo
milé.

V tomto čase kvôli korone neprichádzajú do Medžugoria skoro
žiadni pútnici. Čo by si chcela povedať tým, ktorí by radi prišli?
Blížime sa k štyridsiatemu výročiu
zjavení a verím, že už nás tento diablov vírus konečne nechá na pokoji
a že budeme môcť v pokoji celkom
normálne žiť.
Verím, že tu budeme môcť v pokoji
prežiť prítomnosť Matky Božej. Dúfam, že to bude už na výročie. Modlím sa za to a všetci v to dúfame. Verím, že všetko bude opäť dobré.

Ďakujem ti za rozhovor, milá
Marija!
Prajem vám všetkým radostnú Veľkú noc! Neviem, či váš časopis bude
už vytlačený k Veľkej noci, ale prajem
vám všetkým obrátenie, obzvlášť
v tejto dobe – najmä pri príprave veľkého jubilea 40. výročia príchodu
Matky Božej. Dúfam, že sa všetci skoro opäť uvidíme!

Ako dlho zostaneš v Medžugorí?
Zatiaľ zostanem v Medžugorí. Dúfam, že pomaly začnú prichádzať
pútnici a potom budeme môcť opäť
podať svedectvo. Nedávno som poskytla svedectvo jednej skupine
z Poľska. Bolo tu niekoľko autobusov pri príležitosti narodenín vizionárky Mirjany (18. marca). Ale teraz
neprichádzajú nijaké veľké skupiny.
Napriek tomu je stále čo robiť. Stále
sú ľudia, ktorí by sa radi s nami spoločne modlili. Stále sú ľudia, ktorí
chcú, aby sme sa za nich modlili
a prihovárali sa za nich u Matky Božej. Dá sa povedať, že v Božej vinici
je stále čo robiť.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol páter Ignaz Domej

Život s mojou manželkou

Vickou je dar

Vizionárka Vicka Ivankovičová-Mijatovičová sa narodila 3. septembra 1964 v Bijakovičiach vo farnosti Medžugorie. Od 24. júna 1981 až do dnešných dní máva
zjavenia Panny Márie. Matka Božia ju poverila predovšetkým modlitbou za chorých.
Ešte si pamätáme, ako v Bijakovičiach pred svojím rodným domom, ktorý sa
nachádza neďaleko Vrchu zjavenia, denne prijímala stovky pútnikov. Stávala na
„schodoch pred modrým domom“ a rozprávala o svojich zážitkoch s Pannou Máriou. Vďaka svojej otvorenosti a srdečnosti sprístupnila mnohým ľuďom hlboké
tajomstvo Medžugoria. Práve Vicka má ten dar, že dokáže Pannu Máriu priblížiť
ľuďom osobitným spôsobom. Snaží sa odovzdávať pútnikom všetku radosť
a šťastie, ktoré od nej dostala. V posledných rokoch dianie okolo Vicky pomaly
stíchlo. Na verejnosti ju už takmer nevidieť. Naši čitatelia nás preto prosili, aby
sme s Vickou nadviazali kontakt a dozvedeli sa niečo nové z jej osobného života.
Zdá sa však, že táto vizionárka má ísť svojou vlastnou cestou. Je pre nás preto
veľkou cťou, že jej manžel Marijo Mijatovič bol ochotný poskytnúť našim čitateľom rozhovor, v ktorom umožnil zopár pohľadov do jeho života. V rozhovore z 24.
februára 2021 nám porozprával o svojich stretnutiach s pátrom Slavkom
a o tom, ako dozrievala jeho viera. Veľa tiež hovoril aj o svojej životnej ceste
s vizionárkou Vickou, ktorá sa v roku 2002 stala jeho manželkou.

Archivfoto: Gebetsaktion

Rozhovor
s Marijom Mijatovičom
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Mohol by si sa predstaviť našim
čitateľom?
Volám sa Marijo Mijatovič a mám 55
rokov. Som ženatý a som otcom dvoch
detí. Naša dcéra Marija Sofia má 18
rokov a náš syn Ante má 16 rokov.
Som manželom vizionárky Vicky.
Porozprávaj nám niečo o tvojej
životnej ceste. Ako si sa dostal
k viere?
Narodil som sa v Sarajeve v roku
1966, kde som žil až do začiatku vojny
v roku 1992 spolu so svojimi už zomrelými rodičmi otcom Antem a mamou
Sofijou a tiež mojou zosnulou sestrou
Snježanou. Na začiatku vojny sa môj
otec rozhodol, že sa všetci presťahujeme neďaleko Medžugoria do mesta
Gradac pri Čitluku.
Počas vojny som sa pripojil k jednotkám HVO (chorvátskej armády), kde
som zostal až do roku 1993. V auguste toho istého roku prišla moja sestra
pri autonehode o život. To bol zrejme
začiatok môjho hľadania odpovedí na
otázky, ktoré mi život prinášal: Kto
som? Čo je život? Kam smerujem? Čo
očakávam od života? Vtedy sa začala
moja cesta k Ježišovi, k pravde.
Vyrástol som v tradičnej katolíckej rodine. Moji rodičia sa usilovali a dávali
mi to, čo mi mohli dať. Ja som sa však
ani zďaleka nepriblížil k tomu, aby som
to prijal. Žil som teda veľmi vzdialene
od duchovného života, od duchovnej
pravdy, ďaleko od Krista, hoci som
v nedeľu pravidelne chodieval na svä-

tú omšu. Všetko bolo príliš tradičné
a povrchné. Pravý, živý duch akoby vo
mne neexistoval.
V roku 1993, v ktorom som prežíval
veľa utrpenia, som pri hľadaní odpovedí pocítil vo svojom srdci podnet
k tomu, aby som išiel na svätú spoveď
a zmieril sa s Bohom aj so sebou samým. Po 15 až 20-minútovom vnútornom boji som vošiel do spovednice
v Medžugorí. Čakal ma tam kňaz, ktorému som ledva pozrel do očí. Iba som
sklonil hlavu a vošiel som dovnútra.
Počul som jeho „Pochválený buď Ježiš
a Mária“. Odpovedal som len: „Je pre
mňa dôležité, že som prišiel do spovednice.“ Považoval tieto slová za pekné a povedal: „Chlapče, sadni si.“ Spoveď sa začala a mne sa podarilo uľaviť
svojej duši a vyznať sa zo svojich hriechov. Počas toho, ako sa kňaz modlil
rozhrešenie, položil svoju ruku na moju
hlavu. Zo spovednice som vyšiel ako
muž, ktorý sa cítil o 40 kg ľahší, radostnejší, šťastnejší. Vtedy začiatkom
septembra 1993 sa začal môj duchovný život. Vďaka Bohu za to, že ma už
vtedy zaviedol k pátrovi Slavkovi, ktorý
bol tým kňazom v spovednici. Odvtedy
som každý deň chodieval na svätú
omšu a nastúpil som na cestu duchovného života. Bol som ako pšenica, ktorú treba zo všetkých strán preosiať.
Milosť modlitby, ruženca a spovede
ma podržali a moja ďalšia očista sa
mohla pomaly začať. Nasledovala ďalšia spoveď, ktorá bola ešte silnejšia
a hlbšia. Páter Slavko to spoznal
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veľkú milosť, že som ho mohol počúvať a učiť sa od neho. Mohol som zažiť
jeho trpezlivosť a milosrdenstvo, ktoré
mal voči všetkým ľuďom. Je to jeden
z najväčších darov v mojom živote, že
som mal tú milosť byť
v jeho blízkosti. Keď
„Venujme prvé okamihy
v roku 2000 páter Slavnášho dňa po prebudení
ko odišiel do neba, cítil
Ako si spoznal VicBohu a Panne Márii“.
som osamelosť, chýbal
ku?
mi. Pracoval som ďalej
Moju manželku Vicku
som spoznal, keď som sa mohol zú- a potom som pocítil, že na mňa Vicka
častniť na jednom zo zjavení po tom, istým spôsobom svojou prítomnosťou
ako moja sestra prišla pri dopravnej pozitívne pôsobí. Hoci približne pol
nehode o život. Dcéra mojej sestry Iva- roka pred týmito stretnutiami som ešte
na, ktorá mala v tom čase osem rokov, utekal pred zodpovednosťou. Vedel
ostala pri mne a svojich starých rodi- som, aký som bol predtým, nemohol
čoch a chcela sa spýtať Panny Márie, som preto seba samého vidieť ako žekde je jej mama. Spolu s matkou som nícha alebo manžela po boku vizionárišiel za Vickou, tam som ju stretol prvý- ky, cítil som sa nehodný tejto úlohy.
krát. Pre mňa osobne bolo vždy veľ- Vtedy som sa na to necítil a teraz ešte
kým potešením a cťou, keď som sa menej. Keď som videl a vidím, koľko
mohol ocitnúť v prítomnosti vizionárov. trpí a s akou veľkou láskou to robí bez
Nemyslel som si, že sú niečím výni- toho, aby sa sťažovala. Keď mňa čo
moční, ale cítil som istý rešpekt a vážil i len niečo trochu bolí, modlím sa:
som si ich, lebo nám sprostredkovali „Pane, uzdrav ma, pomôž mi, aby som
bol silný.“ Ale Boh nás miluje aj v našej
posolstvá Panny Márie.
Spoznal som sa s Vickou bližšie rozmanitosti.
Bolo to v roku 2001, keď som si raz
a stali sa z nás veľmi dobrí priatelia.
Medzi nami však nebola žiadna príťaž- večer vyšiel s Vickou von a povedal
livosť. Túžil som byť pri Vicke v duchov- som jej: „Vicka, čo povieš, mohli by
nej oblasti, stáť jej nablízku a byť jej sme byť viac ako priatelia?“ Vicka sa
nápomocný. Do roku 2000 som zostal na mňa pozrela a povedala: „Marijo,
v Matkinej dedine, kde som pomáhal. ak to myslíš vážne, potom áno, ale ak
V roku 1993 som bol asi pol roka to nemyslíš vážne, potom radšej hneď
v chorvátskej armáde, potom som odi- odíď.“ Mal som vtedy 35 rokov a Vicka
šiel do Matkinej dediny, kde som zo- 37, nebol to teda žiaden povrchný flirt.
stal pri pátrovi Slavkovi. Dostal som tú Naopak, chceli sme si obaja navzájom
a čoskoro ma pozval, aby som s ním
spolupracoval v Matkinej dedine (Majčino selo – zariadenie pre opustené
deti a siroty). Tak som sa dostal do prostredia, v ktorom som mohol žiť, nachádzať seba samého
a realizovať sa.
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darovať úprimnú lásku. Po deviatich
mesiacoch 26. januára 2002 sme sa
zosobášili v kostole v Medžugorí a začali sme náš spoločný život. Boh nám
čoskoro požehnal a daroval dve krásne deti. Takto žijeme spolu už 19 rokov. Vo všetkom, čo som videl, vnímam
jedno veľké tajomstvo, veľkú milosť,
ktorú nám Panna Mária dáva aj dnes.
Som vďačný Bohu za to, že mi dal milosť, aby som sa v posledných rokoch
viac modlieval srdcom, premýšľal vo
svojom vnútri, častejšie hovoril s Pannou Máriou, zveroval jej do rúk svoje
každodenné prežívanie: deti, ktoré
nám boli darované, seba, svoju man-

želku – aby to Matka Božia riadila tak,
ako je to najlepšie, aby nám darovala
silu stať sa autentickými svedkami jej
lásky, ktorú má pre nás. A vidíte, ideme dopredu deň za dňom, veríme
v dobro, dúfame v dobro, často hovoríme o nebi.
Ako Vicka opisuje nebo? Určite ti
o tom už rozprávala.
Vicka bola spolu s Jakovom v nebi,
v pekle a v očistci. Má o tom svoje svedectvo. Nikdy som o tom nehovoril,
lebo si myslím, že ak o tom hovorí niekto iný, veľa sa tým stráca. Sú to krásne vety, ale ak vychádzajú z úst nieko-

Marijo Mijatovič (vľavo) s naším redaktorom a fotografom Hrvojem Bulatom
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ho iného, nie
je to to isté.
Ty si v jednej modlitbovej skupine, ktorá
každé ráno v tomto roku
chodieva na Vrch zjavenia
(Podbrdo). Porozprávaj nám
o tom.
Sme modlitbová skupina,
ktorá nasledovala pozvanie,
aby sme každý deň vystúpili na
Vrch zjavenia. Hlavným dôvodom je však páter Slavko Barbarič. Zanechal nám príklad
toho, aké dôležité je venovať
prvé okamihy nášho dňa po
prebudení práve Bohu a Panne Márii.
Inšpirovaní týmto príkladom sme sa
rozhodli ďakovať Panne Márii. Predsavzali sme si, že v tomto štyridsiatom

roku zjavení
budeme na Vrch zjavenia
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tak často, ako to len
c od
ch
bude
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nebude
nebud
de môcť ísť každý deň, iný zase
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ruženca. Pri každom
t
tajomstve
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Všetkým rodičom by som rád odkázal, aby sa so svojimi deťmi veľa rozprávali a približovali im život Svätej rodiny. Všetkým by som tiež chcel poveModlíte sa ako rodina spolu?
Vicka a ja sa spolu s deťmi každý deň dať, aby prijali posolstvá Panny Márie
modlíme ruženec. Občas sa stáva, že a žili nimi. Zrelý kresťan je ten, ktorý
nie sme všetci naraz doma, preto sa svoju vieru praktizuje. Aj športovec
musí trénovať dlhé roky
modlievame vtedy, keď
na to, aby dosiahol vrchosme všetci spolu.
„Svätosť
spočíva v malých lový úspech. Nemali by
Máva Vicka naďalej
veciach, v objatí sme si myslieť, že sa po
jednej spovedi staneme
každý deň zjavenia?
človeka,
svätými. Svätosť spočíva
Áno, má ešte stále zjavektorý trpí.“
v malých veciach, v objatí
nia každý deň.
človeka, ktorý trpí. Taká
Vicka píše knihu o Panne Márii. príležitosť sa nám ponúka každý deň.
Mali by sme sa stať ľuďmi, ktorí slúžia
Napísala ju už? Ako sa volá?
Nepoznám jej názov, nikdy som sa jej druhým, dávajú svoj život.
Prosím vás, buďte vytrvalí v modlitna to nepýtal. Je to denník Panny Márie. Vicka knihu už napísala, spomenu- be, povzbudzujte k nej aj ostatných.
la mi, že je hotová. Keď jej Panna Má- Lebo bez modlitby nie je v našom živote ani Kristus a bez Krista niet spásy.
ria povie, zverejní ju.
Všetky odpovede, ktoré hľadáte, môOd začiatku zjavení v Medžugorí žete nájsť vo svojej izbe kľačiac na
uplynulo takmer 40 rokov. Čo by si zemi pred krížom. V modlitbe s Otcom,
chcel odkázať tým, ktorí budú čí- ktorý vidí aj v skrytosti, dostanete najlepšie odpovede. Bude odpovedať
tať tieto riadky?
Štyridsať rokov Medžugoria znamená a viesť nás v tajnosti. Pravé svetlo nájštyridsať rokov milosti, nádeje a potvr- deme v Eucharistii, vo svätej omši
denia, že sme pre Boha dôležití a Boh a v adorácii pred Najsvätejšou oltárs nami počíta. Štyridsať rokov Medžu- nou sviatosťou. Čím viac sa tomu svetgoria je tiež štyridsať rokov nesmiernej lu vystavíme, tým hlbšie do nás prenikne, až zasvietime. A na záver, prichálásky.
Všetkým čitateľom by som chcel od- dzajme vždy k Ježišovi cez Máriu, tak
kázať, aby každý deň svojho života bra- ako nás to učia svätí.
li vážne, pretože čas je krátky. Sme
Pre Modlitbovú akciu rozhovor viedol
milované Božie deti povolané k modlitHrvoje Bulat
be a k duchovnému životu.
deťom podporu, ponaučenie a napomenutie a dávať im dobrý príklad.

Svedectvo pátra Petara Ljubičiča

Nad Medžugorím
sa otvorilo nebo
Narodil som sa 22. októbra 1946 ako prvé zo šiestich detí. Už ako malé dieťa som vo svojom vnútri
pociťoval hlbokú túžbu po tom, že raz budem celkom
patriť a slúžiť Ježišovi. Dňa 15. júla 1967 som vstúpil
do noviciátu medzi františkánov a potom som začal
študovať teológiu a filozofiu v Sarajeve. Za kňaza
som bol vysvätený 29. júna 1972. Potom som pôsobil vo viacerých farnostiach. Medzitým aj 10 rokov
v Medžugorí, až do roku 1995. Potom som odišiel do
Švajčiarska a neskôr do Nemecka. V roku 2014 som
sa vrátil do Vitiny – malej dedinky neďaleko Medžugoria.
Udalosti v Medžugorí som sledoval už od začiatku. Vďaka tomu som spoznal mnoho ľudí a navštívil veľa modlitbových skupín po celom svete, ktoré
si Máriino pozvanie zobrali k srdcu. V Medžugorí som bol svedkom obrátenia a uzdravenia mnohých ľudí. Aj ako duchovný sprievodca som mohol
veľa prežiť a dozvedieť sa. Toto všetko som zaznamenal vo svojich knihách.
Keď sa zjavenia v roku 1981 začali, nachádzal som sa vo farnosti Tihaljina
a ihneď som uveril tomu, že sú skutočné. O pár dní neskôr som sa vybral za
niektorými vizionármi a spýtal som sa ich, či je pravda, že videli Pannu Máriu. „Ach, áno, videli sme ju!“ A jeden z mojich spolubratov sa spýtal: „Ivanka, je Panna Mária taká pekná ako ty?“ „Ale milý otče, keby ste ju len mohli
vidieť, ihneď by ste chceli odísť za ňou do večnosti a stále by ste sa na ňu
pozerali! Jej krásu nemožno vyjadriť našimi slovami.“ Áno, ako hovorím,
nikdy som nepochyboval o tom, že zjavenia sú skutočné, a odvtedy som sa
za Medžugorie vždy prihováral. Ako kňaz, ako spovedník, ako prednášajúci.
Vizionári mi Pannu Máriu opísali. Je to prekrásna žena. Má približne 20 rokov, je asi 1,65 m vysoká, s čiernymi, dlhými vlasmi. Jej vyžarovanie je nádherné, nežné, láskyplné, dobrotivé, radostné a materské. Jej oči sú tmavomodré. Oblečené má modro-sivé šaty, ktoré jej zahaľujú celé telo, nohami
stojí na oblaku. Na šatách má biely závoj, siahajúci od hlavy až k jej bokom.

40 ROKOV ZJAVENÍ V MEDŽUGORÍ
Nemá žiadne šperky, ale na hlave nosí korunu zo zlata s dvanástimi hviezdami.
Pre mňa je Medžugorie zázračné miesto. Miesto milosti. Je Turícami
dnešných čias, a to už takmer 40 rokov. Je to miesto obrátenia, pôsobenia
a uzdravenia pomocou sily Ducha Svätého. Panna Mária hovorí každému
z nás: „Obráťte sa a verte evanjeliu!“ Viera je obrátenie a spolu k sebe patria
od krstu až po náš odchod z tohto sveta. V Medžugorí možno cítiť ozajstnú
prítomnosť Kráľovnej pokoja. Stalo sa tu toľko zázrakov a dejú sa aj naďalej.
Moji drahí, Panna Mária sa zjavuje, lebo nás miluje a chce nám pomáhať.
Zjavuje sa vždy tam, kde je to najpotrebnejšie a kde je najviac ťažkostí a problémov. Je našou spoločníčkou a vedie nás po ceste k jej Synovi Ježišovi. Raz
povedala: „Drahé deti!
Ľudstvo sa nachádza
vo veľkých ťažkostiach,
z ktorých sa už nevie
„Tajomstvá budú
vymaniť. Preto som prišla, aby som vám poveľkou radosťou pre
mohla, aby som vám
ukázala bezpečnejšiu
všetkých, ktorí sa
cestu, ktorá povedie
k pokoju, k šťastiu
pokúsili žiť podľa
a k večnému životu.“
Myslím, že na tomto
evanjelia.“
svete ešte nikdy nevládla taká kríza
a taký úpadok viery.
Preto nás naša nebeská Matka prichádza prebudiť a znovu nám ukázať, že jestvuje cesta lásky,
pokoja a viery. Panna Mária nám chce darovať milosti, ktoré by sme mali
opatrovať ako cenný poklad. Rovnako by mali byť naším každodenným chlebom modlitba, svätá omša, adorácia, čítanie Biblie a sviatosti.
Tým najcennejším v našich časoch je pokoj. Keď máme všetko, a chýba nám
pokoj, nemáme nič. Kráľovná pokoja hovorí: „Skutočný pokoj môže pochádzať len od Boha. Láska je ovocím Ducha Svätého.“ Opakovane nás pozýva:
„Modlite sa srdcom a postite sa, potom môžete dosiahnuť Božie milosti.“ Panna Mária si želá, aby sme celý svoj život vložili do Božej lásky. Preto by sme
mali denne pracovať na svojom vnútornom obrátení. Preto sa, moji drahí,
zrieknite všetkého zla a pokušenia satana. Snažte sa žiť celým srdcom v Božích stopách. Nemali by ste sa modliť zo zvyku, ale srdcom, celou svojou dušou a celým svojím bytím. Dajte Boha vo svojom živote na prvé miesto. Buďte
pokorní, poslušní a celou dušou sa darujte nebeskému Otcovi. Žite svoj život
v modlitbe a spoznáte krásu Božej milosti.

Panna Mária tiež prosí, aby sme sa modlili za kňazov, lebo prvým kňazom bol jej Syn Ježiš. Aby ostali
silní v čistote, v poslušnosti a vo viere. Kňazi sú
v prvom rade služobníkmi Ježiša, Božími služobníkmi. Ich radosťou by mali byť sviatosti, ktorými môžu
posilniť veriacich a sprevádzať ich na ich ceste životom. Naša nebeská Matka si želá, aby sme sa modlili za kňazov, lebo sú vystavení mnohým pokušeniam.
Keď som bol pred 39 rokmi vyvolený, aby som svetu zvestoval tajomstvá, myslel som si, že je to vtip.
Ako je možné, že si vybrali práve mňa? Je to pre mňa
veľká česť, ale aj veľká zodpovednosť. Vizionárka
Mirjana mi s veľkou radosťou a istotou povedala, že
tajomstvá sú stále tajomstvom. Ešte teda nepoznám ich obsah. Ale keď príde tá chvíľa, mali by sme
byť pripravení odovzdať svoj život Bohu, aby sa naplnila jeho vôľa. Desať dní predtým, ako nastane prvé
tajomstvo, ma Mirjana bude kontaktovať. Budeme
sa sedem dní postiť a modliť. Tajomstvá sú písané
na pergamenovom papieri, ale vždy bude viditeľné
len to tajomstvo, ktoré prichádza. Po siedmich
dňoch pôstu môžem svetu zvestovať, kde a čo sa
stane. V akú hodinu a minútu to príde a ako dlho to
potrvá. Všetko stojí napísané v tajomstve. Mirjana
hovorí, že prvé dve tajomstvá sa týkajú Medžugoria.
Keď sa prvé dve tajomstvá naplnia, všetci pochopia,
že zjavenia boli skutočné a že vizionári hovorili pravdu. Tretím tajomstvom bude znamenie na Vrchu zjavenia, ktoré bude viditeľné pre všetkých. Toto znamenie bude veľkou radosťou pre tých, ktorí verili, že
je to milosť od Boha a Kráľovnej pokoja. A mnohí,
ktorí to uvidia, sa obrátia a vrátia späť k Bohu.
Nikdy by sme nemali zabudnúť: toto je čas modlitby a nasledovania Ježiša. Rozhodnime sa teda pre

40 ROKOV ZJAVENÍ V MEDŽUGORÍ
Boha, kým nie je neskoro. Panna Mária často opakovala, že je to obdobie milosti, očistenia a zmierenia, aby bol život pre nás radosťou. Každá chvíľa
nášho života má byť činom a darom milosti z neba.
Zasväťme teda svoj život a svoju modlitbu nebeskému Otcovi, a tak sa pre nás stane aj ťažký život znesiteľnejším. Som si istý, že týchto 10 tajomstiev
nám všetkým pomôže k tomu, aby sme životom prechádzali istejšie a radostnejšie. Mnohí z nás zažijú
duchovné, duševné aj telesné uzdravenie. Ľudia si
uvedomia, že nad Medžugorím sa otvorilo nebo
a že Kráľovná pokoja nás už dlho sprevádza. Takéto
niečo ľudstvo doposiaľ nikdy nezažilo. Tajomstvá
budú veľkou radosťou pre všetkých, ktorí sa pokúsili žiť podľa evanjelia. Šťastie nájdu v pokoji. Buďme
teda svedkami ako pútnici z Medžugoria. Pretože
podľa týchto tajomstiev sa toto pútnické miesto stane obrovským prúdom veriacich, ktorý narastie
na duchovné miesto pokoja a obrátenia pre všetkých. Mnoho ľudí tu zažilo uzdravenie, na ktoré medicína nemá odpoveď.
Moji milí, na záver by som vám chcel ešte odkázať,
nech ste pripravení pre Boha! Náš Otec nás miluje.
Podriaďme sa jeho najsvätejšej vôli, pretože s každým z nás má svoj plán. Posielam vám teda požehnanie, aby ste mohli žiť šťastne a mali záchranu pre
večný život. Lebo náš život na zemi je chaotický, kritický a veľmi zložitý. Svet je zahalený do nekonečne
veľkej biedy. Náš Záchranca Ježiš Kristus hľadá
zvlášť v týchto časoch duše, ktoré by mohol obdarovať milosťami. Nech vás Boh žehná, miluje a zachraňuje na tejto pozemskej ceste, ako aj všetkých,
ktorí počuli tieto slová. Amen. 
Zdroj: Toto svedectvo pátra Petara Ljubičiča
odznelo v Rádiu Mária Taliansko
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25. februára 2021 – „Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som
vás pozvala k modlitbe a k pôstu. Prežívajte tento čas milosti a buďte svedkami
nádeje, pretože vám opakujem, milé deti, že modlitbou a pôstom je možné aj
vojny odvrátiť. Milé deti, verte a žite vo viere a s vierou tento čas milosti. A moje
Nepoškvrnené Srdce nenechá nikoho z vás v nepokoji, ak sa bude utiekať ku
mne. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a prosím za pokoj vo vašich srdciach
i nádej do budúcnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. marca 2021 – „Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala:
milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení,
aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. Prišla som sem ako Kráľovná
pokoja, pretože diabol chce nepokoj a vojnu, chce naplniť vaše srdcia strachom
z budúcnosti, ale budúcnosť je Božia. Preto buďte pokorní a modlite sa a odovzdajte všetko do rúk Najvyššieho, ktorý vás stvoril. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie.“

25. apríla 2021 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s farbami jari svedčili o svojej viere. Nech je to viera, nádej i odvaha. Milé deti, nech sa vaša viera
nezakolíše v žiadnej situácii, a to ani v tomto čase skúšky. Odvážne kráčajte so
vzkrieseným Kristom k nebu, ktoré je vaším cieľom. Ja vás sprevádzam na tejto
ceste svätosti a všetkých vás vkladám do svojho Nepoškvrneného Srdca. 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.

Arcibiskup Hoser: „Medžugorie predstavuje model novej
evanjelizácie.“
Od mája 2018 pôsobí arcibiskup Henryk Hoser ako apoštolský vizitátor v Medžugorí. Na
medzinárodnom online kongrese vystúpil s prednáškou o Medžugorí ako o „modeli novej
evanjelizácie sveta“. Zdôraznil, že Medžugorie je miesto spovedí, obrátenia a modlitby.
Rozprával o podobnostiach medzi zjaveniami v Kibeho a v Medžugorí, kde sa uctieva Panna Mária ako Kráľovná pokoja.

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!
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„Preto buďte pokorní a modlite sa
a odovzdajte všetko do rúk
Najvyššieho, ktorý vás stvoril.“
(z posolstva Matky Božej z 25. marca 2021)

MEDJUGORJE

www.marianskecentrum.sk

