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„Odvážne kráčajte
so vzkrieseným Kristom k nebu!“
(z posolstva z 25. apríla 2021)
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Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 24. júna 2022

KAŽDÝ JE DÔLEŽITÝ
„Milé deti, svojím životom môžete priblížiť mnohé duše k môjmu Synovi.
Buďte radostnými svedkami Božieho slova a lásky a s nádejou v srdci, ktorá víťazí nad každým zlom. Odpustite tým, ktorí vám prinášajú zlo, a kráčajte po ceste svätosti. Ja vás vediem k môjmu Synovi, nech je vám cestou,
pravdou i životom.“

Slová z posolstva Matky Božej z 25. júla 2022 by nemali nechať nikoho na pochybách, ako veľmi Matke Božej záleží na nás a na tom, aby sme pochopili jej hlavné
poslanie: ukázať nám cestu a priblížiť nás k svojmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta,
pravda a život.
Matka Božia nie je hlavnou postavou v Medžugorí. Ona sama nekoná zázraky. Tie
mnohé obrátenia, zmeny spôsobu života, telesné a duchovné uzdravenia, mnohé
kňazské a rehoľné povolania – to všetko na príhovor našej Matky koná Boh, Ježiš
Kristus.
Jej posolstvá nám dávajú praktické rady, ako môžeme pomôcť Matke Božej uskutočniť jej plán, aby zvíťazilo jej Nepoškvrnené Srdce. Len prostredníctvom modlitby
dokážeme byť radostnými svedkami Božieho slova a Božej lásky. To nám dodáva istotu, že zlo bude porazené, aj keď silu zla vidíme všade okolo nás. Nenávisť medzi
národmi, ľuďmi s inými názormi, honba za materiálnym bohatstvom, kariérou, mocou vo všetkých jej formách, neúcta k životu, vykorisťovateľský postoj k prírode
a iným ľuďom, vyvyšovanie sa nad iných. To všetko sú prejavy zla, ktoré vidíme okolo
seba. Avšak iba jedno je potrebné: mať pevnú vieru, pretože zlo už bolo raz a navždy
porazené na dreve kríža. Nádej v srdci víťazí nad každým zlom. Odpúšťajte a kráčajte po ceste svätosti. Táto cesta je pravdivá, radostná a vedie do života vo večnosti.
Táto cesta je Ježiš Kristus.
Medžugorie si pripomenulo 41. výročie zjavení Matky Božej. Tisíce pútnikov aj z našich končín putovali počas tohto leta do Medžugoria. Každého z nich pozvala naša
Matka. Každý z nás má svoje osobitné poslanie, ako môže pomôcť uskutočniť p
plán
Matky Božej. Stačí, ak svojím životom nie sme na pohoršenie,, ale ukazujeme radosť, lásku a pochopenie pre svojich blížnych. Začať treba vo
vlastnej rodine, v najbližšom okolí, v práci, v spoločenstvách.. Nie je
našou úlohou nikoho súdiť, ale máme vnášať lásku a porozumenie
umenie
do našich vzťahov. Svätá Terézia z Avily to vyjadrila týmito slovami:
lovami:
„Kristus teraz nemá nikoho, len teba, nemá iné ruky, len tie
e tvoje,
nemá iné nohy, len tie tvoje. Tvojimi očami Kristus milosrdne hľadí na
svet. Tvojimi nohami kráča, aby konal dobro. Tvojimi rukami teraz požehnáva svet.“
To je cesta k Synovi našej Matky aj pre ľudí v našom okolí, pre
e ktorých
nech sme svedkami Božej lásky.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Prijať posolstvá
a žiť podľa nich!

Rozhovor
s vizionárom
Ivanom Dragičevičom

Ivan Dragičevič na pochode za pokoj 24. júna 2022

Vizionár Ivan Dragičevič má ešte stále každý deň zjavenia. Matka
Božia mu už zverila deväť tajomstiev. Je ženatý, má štyri deti a prevažne žije v Amerike. Vedie veľkú modlitbovú skupinu. Je obdivuhodné, ako Ivan toľké roky odovzdáva na verejnosti svedectvo o príchode Matky Božej. Aj v tomto roku viedol spolu s farárom Marinkom Šakotom pochod za pokoj 24. júna 2022. Celé roky je už prepojený s čitateľmi nášho časopisu MEDJUGORJE a vždy nám rád
poskytne aktuálny rozhovor. Modlime sa spoločne za neho a za jeho
rodinu.
Milý Ivan, ako prežívaš túto
dobu, celé roky strávené s Matkou Božou?
Ak sa pozerám spätne na tie roky,
na tie mnohé posolstvá, ktoré nám
odovzdala, myslím, že by sme sa mali
pýtať: Odpovedali sme Matke Božej
na jej pozvanie? Odpovedali kňazi na

jej pozvanie? Prijala Cirkev jej pozvanie? Stále hovorím: Ak by napríklad
kňazi prijali posolstvá Matky Božej,
prinášali ich do sveta a hovorili o nich
v kázňach, tak by sme sa mohli mnohého vyvarovať. Mnoho vecí vo svete
by bolo inak. Bolo by vidieť oveľa viac
ovocia. V novej evanjelizácii vo svete
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sú kňazi veľmi dôležití. Matka Božia
si praje, aby sme boli rozsievačmi nových semien.
Čo mám povedať po tých mnohých
rokoch? Je Matka Božia spokojná?
Očakávala viac? Určite očakávala
viac! Očakáva od nás viac, zvlášť teraz. Dnes sa veľa rozpráva. Avšak
Matka Božia neočakáva slová, ale
skutky. Praje si, aby sme prijali jej posolstvá a žili ich v každodennom živote. Vie, že nie sme dokonalí. Vie, že
človek a ľudstvo rado vidí, že sa niečo deje. Tešíme sa na mesačné posolstvo, ale už v nasledujúci deň naň
zabudneme a očakávame, že Matka
Božia nám povie zasa niečo nové.
Často sa pýtam: Ako môžeme vyprosovať nové posolstvo, keď práve
to vypočuté sme ešte nezačali uskutočňovať v našich životoch? To je
otázka, na ktorú si musíme odpovedať. Matka Božia nám dáva posolstvá, ale my ich musíme začať žiť. Tá
najdôležitejšia otázka je, či skutočne
žijeme posolstvá, počínajúc pokojom, obrátením, modlitbou, odriekaním, rastom vo viere, v dobre a v odpúšťaní. Je naše stretnutie s Kristom
v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne centrom nášho života? A láska? Prijímame všetko s láskou a stretávame sa s Ježišom, ktorý je Láskou? To je dnes to rozhodujúce a najdôležitejšie, čo Matka Božia od nás
očakáva!
Viem, že každý z nás sa snaží. Aj ja
sa snažím, nie som dokonalý, nie

som svätý. Matka Božia to vidí, ak
máme túžbu polepšiť sa, že sa snažíme porozumieť posolstvám a prežívať ich. Ak potom spoznáme lásku
Matky Božej, tak spoznáme ešte viac
semien, ktoré padnú na úrodnú pôdu
a prinesú ovocie. Aby však semeno
prinieslo ovocie, musíme pripraviť
pôdu, naše srdce, naše vnútro. O to
ide!
Spomínaš si po toľkých rokoch
ešte na začiatok zjavení? Pomyslel by si si, že sa bude Matka Božia tak dlho zjavovať?
Ani vo sne by som si nepomyslel, že
Matka Božia sa bude tak dlho zjavovať! Spomínam si na úplný začiatok:
na piaty alebo šiesty deň zjavení mi
niekto hovoril, že zjavenia v Lurdoch
trvali osemnásť alebo dvadsať dní.
Nikdy som si ani nepomyslel, že Matka Božia zostane tak dlho! Čo mám
iné povedať? Celkom jednoducho.
Matka Božia má svoj plán pre naše
časy, v ktorých sa dejú veľké veci vo
svete. Povedal by som vo všetkých
oblastiach života: v politických, ekonomických a duchovných. Ak sa pozeráme do minulosti, čo sa udialo za
tie roky, vidíme, že Matka Božia predpovedala mnohé veci, ktoré sa vo
svete stali, čo nás ešte čaká. Matka
Božia ostáva s nami. Neopúšťa svoje
deti, keď jej deti majú problémy alebo strach, keď jej deti prežívajú krízy
alebo klesajú na duchu. Matka Božia
je nám vždy nablízku. Chce nás na-
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praviť, povzbudiť a utešiť. Chce nám
podať svoju materinskú ruku a viesť
nás k Ježišovi.
Matka Božia je Matka Cirkvi.
Panna Mária povedala v posolstve
25. marca 2022, že ľudstvo je na križovatke. Cirkev, spoločnosť a rodiny
stoja na rázcestí. Čo to znamená rázcestie? Rozhodnem sa pre cestu sveta, pre pominuteľnosť, pre materializmus, pre to, čo nás vzďaľuje od Boha,
od jeho lásky, alebo sa rozhodnem
pre cestu s Bohom? Je to cesta, ktorou nás vedie Matka Božia, cesta
k Bohu. Matka Božia si praje, aby
sme sa stretli s Bohom. Aby sme sa
s ním stretli vo svätej omši, v Eucharistii a v modlitbe v rodine. Z tohto
stretnutia bude znovu duchovne obnovená rodina, mládež aj Cirkev.
Matka Božia hovorí o nových vzoroch.
Otec a matka vo vzťahu ku svojim deťom sú vzorom rodiny. Kňaz s biskupmi sú vzorom živej Cirkvi. To má dnes
veľký význam pre zdravú spoločnosť.
Lebo bez zdravej rodiny nie je možná
zdravá Cirkev a ani zdravá spoločnosť. To očakáva Matka Božia od
nás, aby sme na tom pracovali, aby
sme zlé semená odstránili a burinu
vytrhli.
To je možné, len keď prijmeme
kríž.
Prijatie kríža je veľmi dôležité pre
nás všetkých. Kto nie je pripravený
prijať vlastný kríž, je sotva pripravený

prijať iné veci. Taká je skutočnosť.
Všetci hovoríme o krížoch. Sú nám na
ťarchu. Ale dokážeme povedať, že
sme prijali tie kríže, ktoré sú tu možno pre nás z Božej vôle, a že ich prijatím oslavujeme Boha? Chceme vždy
niečo rýchlo od Matky Božej. Ľudia
prídu chorí a želajú si, aby sa uzdravili. Hovorím im: Matka Božia je orodovníčkou, oroduje u svojho Syna.
Matka Božia neuzdravuje, Ježiš
uzdravuje! To si ľudia často zamieňajú. Matka Božia nás chce priviesť
k Ježišovi. Je orodovníčkou a prostredníčkou medzi Ježišom a nami.
Môžeš po toľkých rokoch cesty
s Matkou Božou opísať jej lásku?
Je veľmi ťažké opísať jej lásku.
V jednom posolstve povedala: „Keby
ste vedeli, ako veľmi vás milujem,
plakali by ste od radosti!“ Za týmito
slovami môžeme hľadať jej lásku. Verím, že keby ste mohli len na chvíľku
zazrieť Matku Božiu, vidieť jej oči, počuť jej hlas, v jej pohľadoch vycítiť jej
lásku, jej láskavé prosby, keď nám
odovzdáva posolstvo, neviem, ako by
ste na to odpovedali! Určite by ste sa
obrátili a stali sa lepšími. Láska, ktorou nás miluje Matka Božia, je láska,
ktorá si nekladie podmienky. Táto
láska Matky Božej presahuje náš rozum a naše poznanie.
Láska Matky Božej je nielen láskou,
ale aj povzbudením a útechou. Matka Božia nám ukazuje cestu, keď už
nevieme nájsť žiadne východisko.
Marija, Jakov a Ivan počas prvých zjavení
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Dobre si spomínam, ako mi pomohla
v mojom živote. Mal som otázky, na
ktoré som si nedokázal odpovedať.
Ale ona prišla ku mne a povedala:
Moje milé dieťa, nedám ti žiadnu odpoveď, snaž sa, ako najlepšie vieš,
a modli sa! Keď potom vidí, že sa
snažím, že sa o to pokúšam, a nejde
to, príde znovu a hovorí mi, že mi teraz ukáže ďalší krok. Taká je láska
Matky Božej. Nedá nám deťom hneď
odpovede. Želá si, aby sme na sebe
pracovali! To je škola Matky Božej,
v ktorej by sme mali zotrvať. Musíme
byť vytrvalí a rozpoznáme veľa vecí.
Matka Božia si želá, aby sme sa sami
učili vidieť. Neposkytne nám hotové
výsledky.

Aké povzbudenie by si na záver
poskytol našim čitateľom?
Nádeje a povzbudenia nikdy nie je
dosť. Obzvlášť keď zúria vojny – nielen na Ukrajine – ale aj v našich srdciach. Kríza vo svete, kríza viery
v Boha, kríza dôvery v ľudí znemožňujú, aby bol skutočný a pravý pokoj.
Všetci musíme mať vytrvalú a pevnú
vieru a čo je najdôležitejšie – musíme prijať Božie pozvanie a prežívať
ho, pretože nie je neskoro! Tak dokážeme s Bohom a len s Bohom spoluvytvárať nový svet.
Ďakujem ti, Ivan, za rozhovor!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol páter Ignaz Domej
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Zjavenie Matky Božej
Ivanovi Dragičevičovi 24. júna 2022
Vo svojej súkromnej kaplnke v Medžugorí zažil Ivan Dragičevič 24. júna 2022 svoje každodenné zjavenie Matky Božej.
Po stretnutí s Matkou Božou sa obrátil na prítomných a povedal:
„Milí kňazi, drahí priatelia v Kristovi!
Vítam vás všetkých na našej spoločnej modlitbe. Nie je jednoduché hovoriť v tento deň, lebo je to sprevádzané mnohými spomienkami a emóciami. Chcel by som vám povedať to
najdôležitejšie zo stretnutia s Matkou Božou dnes večer. Aj dnes k nám prišla
Matka Božia. Prišla vyslovene radostná a veselá. Pozdravila nás svojimi materinskými slovami: ,Pochválený buď Ježiš Kristus, milé deti.‘
Potom hovorila Matka Božia určitý čas len ku mne. Pripomenula mi deň pred
41 rokmi, keď sa to všetko začalo, a nejaký čas sme strávili v súkromnom
rozhovore. Potom Matka Božia vystrela ruky nad nami všetkými a chvíľu sa
modlila. Matka Božia sa obrátila ku kostolu a požehnala všetkých prítomných
pútnikov, ktorí sa tam dnes zhromaždili. Ešte raz nás vyzvala, tak ako to robí
matka, aby sme neboli unavení, aby sme boli vytrvalí a čestní.
Ďakujem vám!“
Váš Ivan ☐

Ivan rozpráva, čo zažil počas zjavenia 24. júna 2022.
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Príprava
na 41. výročie

V rámci prípravy na 41. výročie zjavení Matky Božej v Medžugorí putovala
každé ráno veľká skupina pútnikov
na Vrch zjavení. Medzi nimi bola aj
vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová. ☐
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41 rokov verní
Matke Božej

Rozhovor
s vizionárkou
Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou

Vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová 24. júna 2022 ochotne poskytla
rozhovor našim čitateľom. Na úpätí Vrchu zjavenia si zaspomínala na prvé
dni zjavení. Už uplynulo veľa rokov od 25. júna 1981, keď ako mladé dievča po prvýkrát zazrela Gospu, ako Pannu Máriu nazývajú po chorvátsky.
Marija Pavlovičová-Lunettiová má mimoriadne zodpovednú úlohu, ktorej
je obdivuhodne verná po celé tie roky. Viac ako 35 rokov odovzdáva mesačné posolstvá Matky Božej, ktoré sa mnoho miliónkrát šíria do celého
sveta v nespočetných jazykoch.
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Dnes je 24. júna 2022. Spomínaš si, čo sa udialo pred 41 rokmi?
24. júna 1981 som pri tom nebola.
Mne sa zjavila Matka Božia po prvý
raz 25. júna 1981 a to je veľká milosť. Stále hovorím, Medžugorie nie
je hnutie, je to Boží dar pre nás
a pre celú Cirkev! Medžugorie je výzva na obrátenie, milosť pre celý
Boží ľud a pre celý svet!

Vidíme, že Boh má s Medžugorím svoj plán. Ako si dokázala
v tomto pláne toľko rokov pôsobiť ako jedna z najdôležitejších
z vás vizionárov? Ako dokážeš
niesť túto záťaž, zodpovednosť
a milosť?
Nikto nie je dôležitý alebo najdôležitejší, Boh je najdôležitejší! Matka
Božia stále hovorí: „Dajte Boha na
prvé miesto!“ V tom momente, ako
sme si ju zaľúbili, neukazovala na
seba, ale povedala: „Dajte Boha na
prvé miesto!“ Dovolila, aby sme sa
do nej zaľúbili a prostredníctvom jej
lásky sme sa zaľúbili do Ježiša.
Lebo ona Ježiša tak veľmi milovala,
že my všetci sme chceli byť tak blízko jej Syna, ako je to len možné.
Matka Božia nám stále hovorí:
„Modlite sa, modlite sa, modlite
sa.“ Je modlitba ako generátor,
ktorý aktivuje túto lásku k Matke Božej a k Ježišovi, udržuje
nás na správnej ceste a dáva
nám silu vydržať?
Matka Božia nás pozýva k tomu,
aby sa modlitba stala naším životom. Človek, ktorý sa modlí, je pozitívnym človekom. Ten, kto sa modlí,
je radostným človekom, ako nám to
Matka Božia od začiatku hovorila.
Človek, ktorý sa modlí, blíži sa
k nebu vo svojom srdci a vo svojom
živote. Stane sa určite znamením
a povzbudením pre ostatných, aby
videli, že život je naozaj pekný. PreMarija Pavlovičová-Lunettiová
počas zjavenia 24. júna 2022
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tože si uvedomujeme, že sme tu len ka Bohu bola Ana v modlitbovej skudočasne, tešíme sa na večný život. pine, ktorá vznikla vo farnosti.
Zároveň začíname, tak ako to hovorí
Páter Jozo všade, kam prišiel, duMatka Božia, žiť nebo tu na zemi. To
je to, čo robíme v našom každoden- chovne aj materiálne budoval. Bol
nom živote, že sa každý z nás sku- aktívnym človekom a je ním aj
dodnes. Jeho čintočne denne usilunosť bola konje láskou, požeh„Matka
Božia
prišla
krétna v duchovnaním, modlitbou,
nej i materiálnej
aby bol povzbudesem do Medžugoria,
oblasti. Bol vždy
ním pre ostatných.
aby nás opäť
svojím spôsobom
priviedla k Bohu.“
povzbudením pre
Poďme v krátvšetkých,
ktorí
kosti na začiatok. Na začiatku zjavení farárom prišli do Medžugoria. Vydával svev Medžugorí bol páter Jozo Zov- dectvá a robí to aj dodnes. Jeho
ko. Aký dojem ste mali vy vizio- prianím je „horieť“ tým, že dosvednári z tohto charizmatického čuje posolstvá Matky Božej a evanjelium, ktoré nám dáva Pán.
kňaza?
Páter Jozo nebol vtedy charizmaDnes sa pozeráme na svet, ktotický, prišiel ako nový farár. Po necelom roku, ako prišiel do farnosti rý sa veľmi mení. Dva roky sme
Medžugorie, viedol duchovné cviče- mali pandémiu, teraz máme
nia pre sestry karmelitánky v blíz- konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. A tu prichádza Matka Božia
kosti Záhrebu.
Keď sa zjavila Matka Božia, nebol ako Kráľovná pokoja. Málo sme
prítomný v Medžugorí. Keď počul, sa modlili a mohli by sa prože sa zjavila Matka Božia, nepoznal stredníctvom modlitby udiať
ani jedného z vizionárov, bolo to pre podstatnejšie veci?
Konflikt je diabolský, vojna neponeho ťažké. Keď sa o tom dozvedel,
spýtal sa v jednej modlitbovej skupi- chádza od Boha. Matka Božia nás
ne, ktorú založil, Vickinej sestry Any: pozýva, prišla ako „Kráľovná poko„Poznáte tieto deti, ktoré tvrdia, že ja“ a vyzýva nás k modlitbe a k pôssa im zjavila Matka Božia?“ Nato za- tu. Spomínam si na prvé roky, keď
čala Ana plakať a povedala: „Po- sa u nás začala vojna. Matka Božia
znám dobre svoju sestru, moja ses- povedala: „Keď sa budete viac modtra neklame.“ Vtedy bola doba ko- liť a prinesiete viac obetí, nebude
munizmu a vtedy sa robilo všetko vojna tak dlho trvať.“ Závisí to teda
pre to, aby bola Cirkev zničená. Vďa- od nás: modliť sa, postiť sa a priná-
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šať za pokoj obete. Zároveň nás povzbudzuje, aby sme nemali nič spoločné so smrťou, lebo sme ľuďmi
života, ľuďmi Vzkrieseného a ľuďmi
pokoja. Sme tvorcami pokoja a sme
povolaní, aby sme to dosvedčovali.
Tí, ktorí vedú vojnu, nie sú od Boha.
Tí, ktorí život od počatia po prirodzenú smrť ukončia, sú vrahovia! Matka Božia nás pozýva, aby sme sa
obrátili k Bohu a jeho prikázaniam,
aby každý z nás svojím svedectvom
bol povzbudením pre všetkých, ktorí
sú pohanmi, alebo ako ona hovorí,
ktorí sú vzdialení od jej lásky a od
lásky Boha.
Mnohí ľudia stratili nádej, lebo
vidia vojnu a vidia, ako je všetko
stále horšie a horšie, aj v politike. Ako im chceš – spoločne
s Matkou Božou – opäť dodať
nádej?
Myslím si, že keď vydáme svedectvo a keď chceme, aby naši politici
neboli pohanmi, potom sa musíme
modliť. Potom budeme mať nádej.
Spomínam si na situáciu, keď sme
sa modlili za Libanon. Išlo o hľadanie nového kandidáta za prezidenta. Hovorili, že nemajú dobrého katolíka a vhodného dobrého prezidenta. Povedali sme: „Poďme sa
modliť!“ Smiali sa a povedali: „To je
nemožné, nemáme nikoho, kto by
mohol byť prezidentom. Čo si myslíš, Marija?“ Modlili sme sa a netrvalo to ani 15 dní a mali nového preSocha v súkromnej kaplnke
vizionárky Marije v Medžugorí

14 ROZHOVOR

zidenta, ktorý je zamilovaný do Panny Márie a nášho Pána. Zorganizoval veľké ekumenické stretnutie
v Libanone ako poďakovanie Matke
Božej a Bohu pre moslimov, židov,
katolíkov, maronitov, gréckokatolíkov atď. Spievali piesne pre našu
Matku. To znamená, že moslimovia,
pravoslávni, maroniti a katolíci milujú Matku Božiu. Je niťou, ktorá nás
všetkých spája.
Preto si myslím, že Ježiš a Boh
Otec vyslali Matku Božiu do Medžugoria na taký dlhý čas, pretože sa
celý svet nachádza v kríze. Lebo
Matka Božia hovorí: „Keď nemáte
Boha, tak nemáte budúcnosť.“ Preto sem prišla Matka Božia, aby nás
priviedla k Bohu, aby sme sa vrátili
k nemu.
Dnes je 41. výročie zjavení
a v tieto slávnostné dni vyzerá
Matka Božia veľmi pekne. Môžeš našim čitateľom opísať, ako
vidíš Matku Božiu?
Dúfame, že Matka Božia – tak ako
vždy na toto výročie – aj dnes večer
príde v zlatých šatách, teda oveľa
slávnostnejšie. Matka Božia prichádza zakaždým na oblaku, jej chodidlá nie je vidno, lebo sú zakryté
šatami. Matka Božia má dlhé šaty,
dlhý závoj a korunu s dvanástimi
hviezdami. Pred veľkými sviatkami
prinášame Matke Božej naše novény, naše obety, modlitby na jej úmysly. Potom cítime v srdciach a vidíme

na tvári Matky Božej veľkú radosť.
Dúfam, že aj dnes a v tieto dni potešíme Matku Božiu.
Celý tvoj deň je zameraný na
večerné zjavenie Matky Božej.
Včera nám bolo cťou zúčastniť
sa na zjavení. V každom dome či
v kláštore alebo v rodine by mal
byť kríž alebo socha, aby bolo
možné modliť sa.
Matka Božia nás povzbudzuje
ku svätosti. Je jedno, kde sme, či
v kláštore alebo v rodine. Každé povolanie sa začína v rodine. Preto je
rodinná modlitba taká silná a dnes
aj osobitným spôsobom potrebná,
lebo sme s modernou technikou,
ako je telefón, počítač, internet, takí
zaneprázdnení, že sme sa stali otrokmi týchto vecí a bez nich už nedokážeme existovať. Pozorujem to,
keď idem na Vrch zjavenia: Kvôli toľkému fotografovaniu sa nedostaneme ani k modlitbe. Potom už poviem: „Dosť! Zoberte do rúk ruženec, vypnite mobily, prestaňte s fotografovaním, modlite sa, otvorte
svoje srdcia!“ Dúfam, že tak, ako
pominul komunizmus, pominie aj
materializmus, relativizmus, ktorý
dnes vládne, a táto závislosť na
mnohých veciach. Dúfam, že sa
mládež vráti k Bohu a k modlitbe
a uvedomí si, že bez Boha nie je nijaká budúcnosť.
Čo by si ešte chcela na záver
povedať našim čitateľom?
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Modlime sa, modlime sa spoločne,
lebo modlitba robí zázraky! Pozorujeme to už 41 rokov a dúfame, že
modlitba urobí zázraky aj vo vašich
rodinách a vo vašich srdciach. Nech
vás všetkých Boh žehná! My sa
modlíme za vás a prosím, modlite
sa aj vy za nás!

Ako vizionári tlmočíte a uskutočňujete želania Matky Božej!
Veríme, že to dokážeme po celý život!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu viedli
Dr. Maximilian Domej
a Mag. Kristina Malinová-Altzingerová

Ročné zjavenie
Ivanke Ivankovičovej-Elezovej
Vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová
mala pravidelné ročné zjavenie 25.
júna 2022. Matka Božia jej pri poslednom každodennom zjavení 7. mája
1985 zverila posledné desiate tajomstvo a povedala, že sa jej bude až do
konca jej života zjavovať raz ročne, a to
na výročie zjavení 25. júna. Tak to bolo
aj tento rok. Zjavenie trvalo 5 minút
(18:34 h – 18:39 h) a mala ho vo svojom rodinnom dome. Na zjavení bola
prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení povedala Ivanka:
„Matka Božia dala toto posolstvo:
,Milé deti, modlite sa, modlite sa,
modlite sa!‘
Matka Božia nás všetkých požehnala.“

Älteres Bild
© Maury Zorzy (Facebook)
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Panna Mária nás učí

modliť sa srdcom

Rozhovor
s pátrom Marinkom Šakotom
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Páter Marinko Šakota pôsobil desať rokov ako farár na pútnickom
mieste Medžugorie. Na 41. výročie zjavení, ktoré pripadlo na 25.
júna 2022, si ochotne našiel čas odpovedať na naše otázky. Vyzdvihol, že najdôležitejšie nie je oficiálne uznanie mariánskych zjavení
Cirkvou, ale to, aby sme my cestu, ktorú nám Panna Mária prostredníctvom vizionárov ukazuje, osobne spoznávali, prežívali a vydávali
o nej svedectvo. To je ozajstné uznanie Medžugoria, ktoré prinesie
veľa ovocia.
Páter Marinko Šakota viedol farnosť po všetky tie roky jemne a starostlivo. Až vzniká dojem, akoby jeho dobromyseľné a mierne pôsobenie odrážalo dobrotu a nežnosť samotnej Panny Márie.
Milý páter Marinko, keď sa
ohliadneš späť na ten veľký deň
plný milosti Panny Márie, čo by si
nám povedal? Aký je hlavný zámer Panny Márie, prečo za nami
prichádza po taký dlhý čas?
Tento deň je sviatkom svätého Jána
Krstiteľa. Bol dňom, keď sa Panna
Mária zjavila po prvý raz. Videli ju len
vizionári. V náručí držala malého Ježiša. V tejto scéne sa odohrávalo všetko, čo sa neskôr stalo. V tom dni bolo
obsiahnuté všetko, čo nám Panna
Mária chcela povedať. Držala Dieťa
Ježiša a ukazovala nám ho. Ukazuje
nám cestu k Ježišovi tak ako Ján Krstiteľ. Ukazuje nám, ako môžeme
stretnúť Ježiša, priblížiť sa k nemu
a podobať sa mu. Ján Krstiteľ nás vyzýval k obráteniu a Panna Mária robí
to isté. Okrem toho nás učí modlitbe.
Tiež nás učí, že sa máme modliť srdcom! Lebo je rozdiel medzi modlitbou
a modlitbou, ktorá vychádza zo srdca.
Prečo viera v západnom svete slabne? Lebo sa ľudia nemodlia. To je
moje osobné presvedčenie. Ak sa člo-

vek nemodlí, pomaly sa vzďaľuje od
Boha a jeho viera tak nedostáva výživu. Ale viera potrebuje výživu. Tou výživou je modlitba.
Modlitba je prvým krokom. Keď sa
modlíme, pripravujeme sa na cestu.
Modlitba je začiatok. Jestvuje však aj
niečo hlbšie, a to je modlitba srdcom.
Pretože môžeme sa modliť, a napriek
tomu ostávame len na povrchu. Ľudia
ostávajú na povrchu a vidia len to materiálne. Mnohokrát im ide len o zážitok, peniaze, telesné či pozemské
veci. V modlitbe potom často ostávajú
len na povrchu. Je to podobné ako
s farizejom v evanjeliu. Modlí sa síce
a postí, napriek tomu je povrchný. Považuje sa za spravodlivého. Jeho hlava ostáva zablokovaná, je upnutý na
svoje myšlienky a presvedčenia. Preto
Panna Mária hovorí: „Modlite sa srdcom!“ Nech myšlienky prúdia z hlavy
do srdca! To znamená načúvať. Preto
Matka Božia tiež hovorí: „Otvorte svoje srdcia!“ To robí Duch Svätý. Potrebujeme ho a je dôležité, aby sme sa
modlili k Duchu Svätému a prosili ho:
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„Príď, Duchu Svätý! Otvor moje srdce,
aby sa moje srdce stalo podobným
Srdcu Panny Márie, aby som skutočne mohol prijať Božiu lásku v Eucharistii.“ Mnohí ľudia ostávajú pri prijímaní Eucharistie na povrchu. Je pre
nich dôležité len to, či Ježiša prijímajú
do rúk, či do úst. To je zotrvávanie na
povrchu. Ježiš bol prenasledovaný,
pretože mu vyčítali povrchné, vonkajšie skutky. Neumyl si ruky pred jedlom, v sobotu trhal pšeničné klásky
a v sobotu uzdravil človeka. Preto nás
Panna Mária prosí, aby sme sa modli-

li srdcom a išli do hĺbky. Chce, aby
sme lepšie porozumeli tomu, o čo tu
ide. Ježiša musíme v Eucharistii prijímať srdcom a v srdci. Musíme mu dovoliť, aby nás zmenil.
Tento výročný deň je spomienkou na
to, čo nám Panna Mária hovorí
a čomu nás učí. Má nás tiež povzbudiť k tomu, aby sme žili jej posolstvá.
To je zmysel tohto dňa. A ako nám
Hans Urs von Balthasar povedal: „Pre
Medžugorie jestvuje len jedno nebezpečenstvo: že prejdete okolo neho
bez povšimnutia.“

Na ceste z Vrchu zjavenia ku kostolu počas procesie v deň 41. výročia zjavení
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Nedávno prišiel do Medžugoria
nový apoštolský vizitátor. Ako
prebieha spolupráca s ním? Dočkáme sa uznania Medžugoria ako
svätyne?
Aldo Cavalli prišiel do Medžugoria
ako apoštolský vizitátor. Je to veľmi
dobrý biskup a zároveň veľmi dobrý
a otvorený človek. Ľahko sa s ním komunikuje. Je otvorený pre všetko, čo
sa deje tu v Medžugorí. Záleží mu na
potrebách pútnikov. Chcel by napríklad, aby sme postavili halu pre 3000
až 5000 ľudí. V tejto hale by sa mala

konať svätá omša v čase, keď prší
alebo je veľmi chladno. Skutočne ho
zaujíma, čo ľudia potrebujú. Je to veľmi praktický človek, myslí konkrétne.
Veľmi dobrý vzťah má aj s naším
mostarsko-duvanjským biskupom Petarom Paličom.
Čo sa týka uznania Medžugoria: Páter Slavko raz povedal, že je dôležité,
aby sme my uznali Medžugorie. My
musíme prijať pozvanie Panny Márie.
Našou odpoveďou je uznanie Medžugoria. Oficiálne uznanie Medžugoria
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je dôležité, najdôležitejšie je však, že
ho uznáme my. Zmyslom oficiálneho
uznania teda je, že prijímame a robíme to, o čo nás prosí Panna Mária.
V tomto smere by už Medžugorie bolo
uznané.
Čo by si poradil ľuďom, ktorí nemôžu prísť do Medžugoria – priamo k tomuto prameňu?
Ľudia žijúci v západnom svete sú
pod veľkým vplyvom médií. Médiá
ovplyvňujú ich myslenie a videnie.
Evanjelium, posolstvo Ježiša aj posolstvá Panny Márie sa k nim dostávajú
len veľmi ťažko. Preto nás Panna Mária nabáda k tomu, aby sme sa stali
jej hlasom a rukami. Máme jej pomáhať v tom, aby sa radostné posolstvo
dostávalo ďalej k ľuďom! Ale ako? To
je samozrejme ťažká otázka. Láska
nám ukazuje, čo máme robiť. Mali by
sme sa modliť k Duchu Svätému, aby
nás naviedol na správnu cestu. Lebo

nie vždy je správne to, o čom si myslíme, že je správne. Nie každý spôsob
je vhodný pre každého človeka!
Spomínam si na mladého muža,
ktorý sa obrátil po tom, ako mu jedna
žena dala obrázok, kde bolo napísané: „Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.“ Najprv tomu nerozumel,
neskôr však obrázok znovu našiel, potom cestoval do Medžugoria a obrátil
sa na vieru. Rozhodujúci bol pre neho
jeden malý obrázok! Existujú rôzne
spôsoby a láska nám vždy ukáže
správnu cestu.
Nedávno bol páter Jozo Grbeš
zvolený za nového provinciála
františkánov. Aký je jeho vzťah
k Medžugoriu?
Veľmi dobrý! Medžugorie si váži
a má ho veľmi rád. Je otvoreným, dobrým františkánom a kňazom.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla Mag. Kristina
Malinová-Altzingerová LL.M.
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30. pochod za pokoj
24. júna 2022
Aj v tomto roku sa 24. júna 2022
zúčastnili tisíce pútnikov na pochode z Humca do Medžugoria, aby sa
modlili za pokoj. Veľký zástup pútnikov viedli P. Marinko Šakota spolu s vizionárom Ivanom Dragičevičom. Spoločná modlitba sa zakončila pred kostolom v Medžugorí,
kde všetci prítomní dostali požehnanie s Eucharistiou. ☐

V Medžugorí 25. júna 2022
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Svätý
Jozef
Zamyslenie
Mag. Marie Irmy Seewannovej
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Svätý Jozef je ženíchom Božej Matky Márie. Boh Otec
zveril mladému dievčaťu Márii veľkú úlohu, mala sa
stať matkou jeho Syna, mala ho porodiť, vychovať
a starať sa o neho. Boh pre túto úlohu po jej boku
predurčil hlboko veriaceho a činorodého muža – svätého Jozefa. Staral sa o dobro a bezpečie Márie a Ježiša, poskytoval im opateru a živil ich. Ako Ježišov
pestún učil Ježiša tesárskemu remeslu. V nasledujúcich riadkoch sa
teologička a biblistka Mag. Maria Irma Seewannová vo svojich úvahách zamýšľa nad týmto veľkým svätcom, ktorému Boh zveril také
významné poslanie.
Mnohí katolíci znovu objavujú svätého Jozefa a to je vzácny Boží dar, z ktorého
majú Panna Mária a Ježiš určite radosť. Niektoré z týchto úvah pomôžu lepšie
priblížiť obraz svätého Jozefa.
Tak ako Mária bol i Jozef („z domu Dávidovho“) vyvolený a povolaný samotným Bohom, aby sa na jednej strane stal manželom Panny a Božej Matky Márie
a na druhej strane pozemským otcom Ježiša.
Podobne ako Mária ani Jozef nebol „nepopísaným hárkom papiera“. Obaja
boli úprimne zbožní Židia, ktorí celým srdcom dodržiavali zákon daný Bohom,
uctievali Boha, vzývali ho ako svojho jediného Pána a mali v ňom zaľúbenie.
Táto dôvera v Boha ich priviedla až k zasnúbeniu. Potom sa Panne Márie zjavil
archanjel Gabriel a Jozefovi neskôr vo sne Pánov anjel.
Je potrebné, aby sme si tú situáciu predstavili: Mária sa pripravuje na manželstvo s Jozefom, no Pán Boh má s ňou svoje plány: žiada ju o súhlas stať sa
matkou jeho jediného Syna. Ona povie svoje najdôležitejšie „áno“, no z ľudského hľadiska nechápe, ako by sa to malo stať, keďže je zasnúbená. Dôveruje
teda aj v tomto okamihu Pánovi, že túto situáciu vo vzťahu k jej snúbencovi dá
do poriadku. Boh rozumel obavám, ktoré mal Jozef, keď zistil, že Mária je v požehnanom stave. Keď sa Jozef začne znepokojovať, Pán mu posiela vo sne
svojho anjela, ktorý ho má upokojiť a povzbudiť k tomu, aby si Máriu vzal
k sebe, „lebo dieťa, ktoré čaká, pochádza z Ducha Svätého.“ Aký cit a milosť
Božia! Zbožní Židia vtedy vedeli rozlíšiť význam nezvyčajných snov, v ktorých
k nim Boh prehováral prostredníctvom svojich anjelov, od bežných snov. Uvedomme si teda, že v postave Márie a Jozefa máme pred sebou úprimne veriacich Židov, ktorí žijú „v Pánovi“, nechávajú sa ním viesť a počúvajú ho. Preto
Socha svätého Jozefa na ľavej strane vo farskom kostole v Medžugorí
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s ním ihneď súhlasia, lebo Boha už predtým „poznali“ a spoznali, že sa k nim
prihovára.
Aj Jozef patrí k prorokom Izraela, „služobníkom“ Pána, ktorí ho veľmi osobne
a svojím srdcom stále počúvajú. Robia, čo Pán chce a čo je mu milé, aj keď
tomu hneď nerozumejú. Vedia jemne rozlíšiť pôsobenie Božieho Ducha.
Je tiež pozoruhodné, že Mária i Jozef dávajú Ježišovi meno (porov. Lk 1, 31
resp. Mt 1,21.25), ktoré im anjel obom predpovedal.
Spolu idú na sčítanie ľudu, ktoré sa konalo v celej Rímskej ríši. V Betleheme sú
z tohto dôvodu obsadené všetky izby pre hostí (horná časť vtedajšieho židovského domu). Mária s Jozefom však potrebovali skôr odľahlejšiu a teplejšiu miestnosť, ktorá sa v tom čase nachádzala dolu v dome, na mieste, kde ležal dobytok.
Tak sa Mária spolu s Jozefom utiahli do maštale, aby porodila Ježiša, Božieho
Syna. Môžeme predpokladať, že Jozef pomáhal Márii pri pôrode. Vo všetkom
konal s dôverou v Pána! Nasledoval ich náhlivý odchod, svedectvo pastierov,
neskôr mudrcov od východu, Ježišova obriezka na ôsmy deň, znamenie Božej
zmluvy s (naveky!) vyvoleným izraelským národom. A po štyridsiatich dňoch putovali do Jeruzalema, aby v chráme obetovali a predstavili Pánovi prvorodeného
Syna Ježiša. Tu Mária a Jozef počujú prorocké slová starca Simeona a prorokyne
Anny. Zakaždým to na nich zapôsobí, ale aj zatrasie to ich srdcom.
Po tom, ako sa Jozefovi vo sne znovu zjavil Pánov anjel, nasleduje ich útek do
Egypta. Išlo vtedy o náročnú a nebezpečnú cestu. No Jozef, pokorný a silný,
realistický muž, ktorý tak úžasne stál pri Márii a novonarodenom Božom Synovi
a staral sa o nich, to zvládne. A potom opäť bez rozmýšľania okamžite počúvne
Pána, aby sa vrátili späť do Izraela, do Nazaretu.
Spolu s dvanásťročným Ježišom a s Máriou vidíme Jozefa, ako ide na každoročnú púť do Jeruzalema na sviatok Pesach. Pretože židovský chlapec bol
v dvanástich rokoch považovaný za plnoletého a spôsobilého, schopného čítať
z Tóry, nezostával ani Ježiš počas púte len pri rodičoch, ale pohyboval sa aj
medzi ostatnými pútnikmi. Ani Mária a Jozef neboli tými priveľmi opatrnými rodičmi, ktorí by si Ježiša k sebe zo strachu pripútavali. Ježiš bol očividne zaujatý
chrámom Pána, svojho Otca, v Jeruzaleme a tiež uctievaním a chválou Pána,
preto sa na tomto mieste pozabudol. Mária a Jozef si až na tretí deň počas
spiatočnej cesty všimli, že Ježiš nie je medzi ostatnými pútnikmi. Vystrašení sa
vrátia naspäť do Jeruzalema, kde ho hľadajú a nakoniec nájdu v chráme medzi
učencami. Mária a Jozef sa neutešovali tým, že „Boh sa o Ježiša postará“, ale
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ako dobrí, zodpovední rodičia prežívali veľkú bolesť a obavu zo straty svojho
dieťaťa. Sú dostatočne sebavedomí na to, aby to Ježišovi povedali. Ježiš má na
duchovnej úrovni tiež dostatok sebavedomia, aby im povedal, že musel ostať
v „dome svojho Otca“. Ľudský a duchovný život tu u všetkých troch do určitej
miery splývajú a prebiehajú paralelne. Je to neobyčajný a pritom predsa obyčajný život židovskej rodiny. Výnimočný, pretože každý z nich je veľmi intenzívne
v čistote srdca sám i spoločne ako člen rodiny zameraný na Boha a počúva ho.
Mária, Jozef a Ježiš nie sú „kresťanmi“, ako sme my, ktorí sme vzišli z pohanov a kresťanmi sme sa stali vďaka osobitnej Božej milosti. Oni sú pravými
zbožnými Židmi, patriacimi k vyvolenému Božiemu ľudu, ktorí plne dôverovali
Bohu, Pánovi, a počúvali ho. Skrze svoje „áno“ pre svojho jediného Syna Ježiša
boli povolaní stať sa jeho pozemskými rodičmi.
Podobne ako Mária má aj svätý Jozef v dejinách svoj osobitný význam pre celé
ľudstvo. S dôverou ho môžeme vzývať a prosiť o príhovor, ochranu, pomoc
a existenčnú podporu. Počas storočí sa nazbieralo nespočetné množstvo svedectiev od ľudí, ktorí sa ocitli v rôznych životných situáciách, kde svätý Jozef
rozhodujúco a zázračne pomohol! Ďakujeme Pánovi za neho a ďakujeme svätému Jozefovi za jeho príhovor! ☐
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Matka Božia
má s každým svoj osobitný plán

Rozhovor
s Milkou Grbavacovou
24. júna 2022 sme mali česť stretnúť sa s Milkou Grbavacovou (rodenou Pavlovičovou). 24. júna 1981, teda v prvý deň zjavení, uvidela
Matku Božiu na Podbrde. Je biologickou sestrou vizionárky Marije
Pavlovičovej-Lunettiovej. Povedala nám, že vtedy ako dvanásťročné
dievča pasúce ovce videla ženu oblečenú v bielom, ktorá jej naznačila, aby prišla bližšie. Rozprávala nám, ako jej mama na druhý deň
zakázala ísť na miesto zjavenia. Jej vtedy šestnásťročná sestra Marija zavolala Vicku, že aj ona môže ísť na Podbrdo, kde v ten deň prvýkrát uvidela Matku Božiu.
Milka Pavlovičová mala stretnutie s Matkou Božou iba 24. júna 1981.
Na otázku, či je smutná, keďže Božiu Matku nevidela častejšie, nám
povedala, že Boh a Božia Matka majú s každým z nás svoj vlastný
plán! Počas rozhovoru z nej vyžarovali radosť, vďačnosť a dôvera, že
Božia Matka je nám vždy nablízku a ochraňuje nás.
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Milka, aký bol ten prvý deň,
keď sa zjavila Božia Matka?
V prvý deň 24. júna 1981, presne
pred 41 rokmi, prišla Božia Matka.
Najprv ju spozorovala Ivanka, potom Mirjana a potom som sa k nim
pridala aj ja. Zastavila som sa tu po
ceste a zavolali ma, aby sa ubezpečili v tom, čo sa deje. Prišla som
k nim a ony sa ma spýtali, čo vidím.
Povedala som, že vidím paniu. Boli
staršie a už pochopili, že je to Božia
Matka. Nebola som vyľakaná, ale
zdala sa mi krásna. Povedala som
im: „Táto pani je možno z inej dediny.“ Pretože som nevedela, že je to
Matka Božia. Všetci boli odo mňa
starší a videli, že je to Matka Božia.
Boli prekvapení, ale ja nie. Nemala
som pocit, že by som videla niečo,
čo by ma vystrašilo. Povedal som
im: „Je možné, že táto pani pochádza z inej dediny.“ Myslela som si,
keďže som pásla ovce, že aj ona
sem prišla s ovcami. Potom sa ma
znova spýtali: „Milka, čo vidíš?“ Povedala som: „Vidím, že stojí na oblaku a v jednej ruke niečo drží.“ Ale
nevideli sme, čo to je. Pravou rukou
nám ukazovala, aby sme prišli k nej.
Povedala som im, čo vidím, ale keďže som sa starala o ovce, išla som
s ovcami ďalej. U nás to bolo takto:
ak mama poslala niekoho, aby išiel
s ovcami na pašu, potom ich musel
aj priviesť domov. Teda som im povedala: „Idem ďalej.“ Zavolali ďalších, ktorí išli okolo: Ivana a druhé-

ho Ivana (Ivana Ivankoviča). Boli tiež
starší ako ja a hneď pochopili, že
toto je Matka Božia. Ale ja som to
nespoznala. Aj oni boli trochu vystrašení. Potom prišla z druhej strany Vicka, aj ona bola preľaknutá.
Povedala som im: „Prečo sa bojíte?
To nie je nič strašné, je to pani.“ Videli sme ju teda všetci, no oni boli
vystrašení.
Mohla by si nám opísať, ako
bol Ježiš prikrytý?
Matka Božia držala Ježiša prikrytého závojom, ale my sme sa k nej nepriblížili. Závoj stále trošku odťahovala a potom Ježiša závojom opäť
prikrývala. Zakývala nám, aby sme
prišli bližšie. Rozprávali sme sa, či
vidíme to isté, a keď všetci hovorili
to isté, presvedčilo nás to.
Ako Ježiš vyzeral?
Nešli sme bližšie, aby sme ho videli. Matka Božia bola na vrchu, my
sme boli na úpätí hory. Matka Božia
nám celý čas naznačovala, aby sme
k nej prišli, ale nešli sme k nej. Ivan
a ostatní utiekli, ja som bežala za
nimi. Bolo to 24. júna 1981 o 18.
hodine. Keď sme prišli domov, začali sme to všetkým rozprávať. Potom
Ivan a ostatní povedali, že by sme
sa tam mali všetci spolu vrátiť, aby
sme sa presvedčili o tom, čo sme
videli. S ľuďmi sme sa vrátili na to
isté miesto, ale Matka Božia tam už
nebola. Preto ľudia v tento prvý ve-
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čer povedali, že klameme. Na nasledujúci deň som tam nešla, lebo
mama mi povedala: „Milka, zajtra
ideš so mnou, budeme pracovať so
senom.“ Ráno som išla s mamou
preč, sestra Marija zostala doma.
Večer k nám prišla Vicka, chcela ma
vyzdvihnúť, ale keďže som nebola
doma, išla s ňou Marija. Mala som
vtedy 12 rokov.
Išli hore na vrch a ty si pri tom
nebola, lebo si bola s mamou na
senách. Ostatní videli Matku
Božiu 25. júna 1981 a v tento
deň sa slávi výročie?
Áno, pretože v tento deň k nim
prvýkrát Matka Božia prehovorila.
Vtedy ešte neexistovala žiadna cesta, ktorá by viedla na
Podbrdo?

Bola tam úzka cestička, po ktorej
chodili ovce, lebo u nás mal vtedy
ovce takmer každý dom. Z toho sme
žili.
Aké to bolo, keď sa ostatní vrátili na druhý deň a ty si ich počula, že sa s Matkou Božou rozprávali?
Asi o šiestej večer som na poli povedala mame, že už musím ísť. Ale
mama mi nedovolila odísť. Mala
som pocit, akoby ma niekto drgal do
chrbta, aby som sa pohla, ale mama
mi povedala: „Milka, musíš byť poslušná, musíš zostať tu pri mne.“
Pretože vládol komunistický režim
a pre všetko ostatné nechcela mať
nepríjemnosti. Keď som sa s mamou vrátila z poľa, ktoré bolo asi
dva kilometre od nášho domu, posadila sa mama na naše schody.
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Marija zišla z hory a povedala:
„Mami, videla som Matku Božiu.“
Mama povedala: „Na teba som vôbec nepomyslela!“ Pretože Marija
s nami v prvý deň nebola.
V tom čase nikto netušil, že by
sa Matka Božia zjavovala tak
dlho?
Nie. Keby nám to bol niekto povedal, neverili by sme tomu. Na začiatku tomu veril len málokto, až neskôr
začali tomu ľudia veriť.
Ako prebiehali nasledujúce
dni?
Opäť som tam išla na tretí deň, ale
už som nevidela nič. Moja sestra
Marija tam chodila každý deň. Nikdy
som sa nepýtala, prečo som znova
nevidela Matku Božiu! Stačí mi, že
som ju videla raz! Ako dieťa som si

myslela: „Prečo som ju už znovu nevidela?“ a v dedine žartovali, že
Matka Božia zistila, že som pohanka. Páter Slavko raz zo žartu povedal, že Matka Božia sa vo mne mýlila. Mala som 12 rokov a odpovedala som mu: „Matka Božia sa nemýli,
pre každého má plán!“ Bolo mi ľúto,
že to bolo tak, ale taký bol plán Matky Božej. Pútnikom hovorím, že najlepšie je vidieť Matku Božiu, až keď
prídeme do neba, nie tu. Pretože
keď ju budeme vidieť hore, potom
sme si istí, že sme v nebi. Neskôr
som sa vydala a už mám dospelé
deti. Majú 28, 24 a 20 rokov. Bývame v Ljubuškách, ale v lete sme tu.
V Medžugorí, kde bol rodičovský
dom, sme si postavili dom.
Čo hovoril tvoj otec Filip na to
všetko, čo sa dialo?
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Bol naradovaný a vítal všetkých
pútnikov. Pamätám si, že keď prišli
prví pútnici, ponúkol im víno, pálenku a mnoho iných vecí. Sedel s nimi
a spolu sa modlili ruženec. Pútnikom, ktorí nemali deti, povedal, že
sa bude za nich modliť. Neskôr, keď
sa vrátili, videla som, že mu priniesli
darček. Povedal: „Modlil som sa za
vás a narodilo sa vám dieťa.“
Koľko máš súrodencov?
Sme traja bratia a tri sestry, celkovo šesť: Pero, Andrija, Ante, Ruska,
Marija a ja.
Ako si spomínaš na pátra Joza
Zovka?
Pamätám sa na neho len trochu.
Ale pátra Slavka som často vídala,
na začiatku zjavení išiel každé ráno
s Marijou na Vrch zjavenia a neskôr
znova a znova.
Ako sa pozeráš na súčasné
zmeny vo svete? Kedysi bol komunizmus, teraz je vojna.
Je to ťažké. Na začiatku bolo viac
viery, materiálne sme toho veľa nemali. V súčasnosti sa ľudia viac starajú o materiálno a strácajú sa
v ňom. Máš všetko a len sa niekam
ponáhľaš, pracuješ, niektorí zanedbávajú vieru. V tomto svete sa
môže stratiť každý.
Marija dnes povedala, že každý by sa mal zamilovať do Matky

Božej. Si stále zamilovaná do
Matky Božej?
Každý deň, keď sa modlím ruženec, myslím na to! Na to sa nedá
nikdy zabudnúť! Kto sa nemodlí ruženec, ten sa stratí, kto sa modlí,
stojí na pevných nohách. Preto hovorím vašim čitateľom: „Modlite sa
ruženec a nikdy nezablúdite! Keď
sa modlíte, Boh pomáha.“ Niekedy
by pútnici chceli, aby pomoc prišla
okamžite. Keď sa človek modlí, Boh
vždy pomáha. Musí sa modliť každý
deň, neskôr sa to ukáže postupne
v živote, že Boh pomáha. Ak máte
rodinu: že ide všetko dobre, že sú
všetci zdraví. Je to veľký dar!
Páter Slavko vždy hovoril
o ôsmich vizionároch. Spomínal
aj teba, no ty si bola vždy v úzadí.
Človek nepotrebuje byť v popredí,
stačí byť malý a normálne žiť, treba
mať radosť. V súčasnosti majú ľudia
toho veľa, ale nie sú spokojní. Keď
je človek spokojný vo svojom srdci,
je spokojný so všetkým. Nesmieme
sa hanbiť za Matku Božiu, pretože
ak prídeme do neba, mohlo by sa
stať, že Matka Božia by sa hanbila
za nás.
Ďakujem ti za rozhovor!

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej.
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BOH TO DOKÁŽE
Naša modlitbová akcia oslovila už niekoľko stovák ľudí, ochotných pomôcť
pri nájdení správnej cesty životom pre svojich priateľov a blízkych, ktorí sú
vzdialení od Božej lásky. Všetci sú zahrnutí do úmyslov svätých omší, ktoré
sa slúžia každý mesiac prostredníctvom kňazov zapojených do Pápežských misijných diel.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie prihlásili prostredníctvom internetovej stránky www.bohtodokaze.sk. Ak by ste sa chceli podeliť s nami
o svoje skúsenosti alebo ovocie tejto vytrvalej modlitby, môžete nám napísať a my vaše svedectvo radi uverejníme.

PODPORA NAŠEJ ČINNOSTI
Ďakujeme všetkým, ktorí svojimi dobrovoľnými príspevkami umožňujú činnosť našej organizácie. Aj naša organizácia má zvýšené výdavky, ktoré súvisia so zvýšením výrobných nákladov (zdraženie energií, papiera a celková
inflácia). Podstatne sa zvýšila aj cena poštovného. Preto odporúčame pri
poskytovaní príspevku používať bezhotovostný prevod (internet banking),
ktorý je lacnejší ako platba poštovou poukážkou. My ju prikladáme do našich zásielok len pre tých ľudí, ktorí nemajú možnosť platiť cez internet. Pre
tých stačí, ak použijú z poštovej poukážky len číslo nášho účtu (IBAN) na
prevod peňažných prostriedkov.
Všetkým našim prispievateľom zo srdca ďakujeme a vyprosujeme Božie
požehnanie a ochranu našej Matky.

RUŽENEC
Modlitba posvätného ruženca je modlitbou,
ktorú veľmi často odporúča Matka Božia. Veľakrát sme dostali otázku, či môžeme zabezpečiť nielen knižku o modlitbe ruženca, ale aj
samotný ruženec. Podarilo sa nám ich zabezpečiť a ponúkame vám posvätený drevený
ruženec s nápisom MEDJUGORJE. Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1,10 eura.

Písomné objednávky:
Mariánske centrum Medžugorie
Františkánska 2
812 68 Bratislava

Telefonické objednávky:
Odkazová služba
s nahraným posolstvom:
+421 33 558 31 99

Internet:
www.marianskecentrum.sk
www.medjugorje.sk

Správa
Vedrana Vidoviča
Vedran Vidovič, riaditeľ Informačného centra MIR Medjugorje
s Mag. Kristinou Malinovou-Altzingerovou LL.M. ako zástupkyňou Modlitbovej akcie

Pohľad do zákulisia

Informačného centra MIR Medjugorje
Dňa 25. júna 2022 sme mohli nahliadnuť do zákulisia veľkého Informačného centra MIR Medjugorje. Štyri roky vedie Vedran Vidovič informačné centrum v Medžugorí. Sám nám urobil prehliadku priestorov a povedal nám
veľa o úlohe, veľkosti a dosahu tohto dôležitého riadiaceho strediska
v Medžugorí. V rámci tohto centra vysiela vlastné rádio „Radio MIR“, je tu
vydavateľstvo, ktoré vydáva knihy a časopis „Glasnik Mira“, a naživo sa odtiaľto vysiela večerný program, ktorý je každý večer simultánne prekladaný
do niekoľkých jazykov.
Na začiatku pandémie pribudol ďalší projekt: organizovanie online kongresov. Z Medžugoria sa konajú online kongresy pre rôzne jazykové oblasti,
ktoré sledujú a zdieľajú milióny ľudí.
Posolstvo Matky Božej dnes prichádza k ľuďom prostredníctvom digitálnych
médií. Tak je medžugorské informačné centrum jedným z najdôležitejších
miest pre novú evanjelizáciu, pretože práve z Medžugoria sa vysiela do celého sveta.
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Informačné centrum a šírenie správ
Od svojho založenia v roku 1993 sa Informačné centrum
MIR Medjugorje ustavične rozvíja. Celé informačné
centrum bolo založené pre evanjelizáciu sveta prostredníctvom posolstiev Matky Božej. Spravuje ho františkánska provincia a jeho cieľom je umožniť ľuďom z celého
sveta dostávať kvalitné a overené informácie z Medžugoria. Tiež máme naše dve webové stránky www.medjugorje.hr
a www.medjugorje.com. Návštevnosť týchto stránok je naozaj vysoká
a na týchto stránkach získate overené informácie.
Naším cieľom je šíriť posolstvá po celom svete a byť hlasom pre celý svet!
Pred 20 rokmi sa začalo prekladanie večerného modlitbového programu.
Spočiatku len pre niektoré jazyky, dnes sa denne prekladá do deviatich
svetových jazykov. A počas veľkých sviatkov v Medžugorí tieto preklady
zahŕňajú 20 svetových jazykov. Je to veľmi zaujímavé, pretože takýto systém takmer nikde inde na svete neexistuje, dokonca ani v žiadnej inej
svätyni!
Rozhlasová stanica „Radio MIR“
Všetko sa začalo tým, že rozhlas odvysielal svätú omšu
a modlitbový program z farského kostola v Medžugorí.
Na začiatku to bolo len miestne vysielanie pre oblasť okolo Medžugoria.
Ako prichádzali viacerí spolupracovníci, veci sa vyvíjali. Rozšírili rozhlas na
väčšie územie a vytvorili podmienky pre nové možnosti. Tak sa začal vývoj
programu rozhlasovej stanice. Tohto roku môžeme osláviť 25. výročie založenia rozhlasovej stanice MIR Medjugorje!
Na začiatku bol program veľmi krátky, potom sa stále viac rozrastal, až sa
z neho stal 24-hodinový program. V súčasnosti využívame dvanásť vysielačov pokrývajúcich celú Bosnu a Hercegovinu a dva vysielače v Chorvátskej republike.
Vydavateľstvo
Informačné centrum MIR Medjugorje má vlastné vydavateľstvo, ktoré vydalo už viac ako 300 titulov kníh. Sú to knihy františkánov z Hercegoviny,
predovšetkým knihy zosnulého pátra Slavka Barbariča. Jeho knihy sme
preložili do 16 svetových jazykov. A toto číslo stále rastie, pretože do
Medžugoria prichádzajú pútnici z celého sveta a sú skutočne dojatí spiritualitou, ktorá sa tu praktizuje. Je to jednoduchá, ale predsa zmysluplná
a hlboká forma spirituality, preniknutá nežnosťou Božej Matky, Kráľovnej
pokoja. Pokoj, ticho, stretnutie so sebou samým a s Pánom, to je to, čo sa
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v Medžugorí uskutočňuje osobitným spôsobom. Skúsenosti ľudí ukazujú,
že ich srdcia sa tu menia. Potom si chcú vziať so sebou knihu –pomoc,
ktorá im bude k dispozícii aj neskôr, aby mohli zostať v kontakte s Medžugorím. Vydali sme rôzne knihy od františkánov o spiritualite Medžugoria.
Sú to knihy pátrov Slavka Barbariča, Marinka Šakotu, Miljenka Šteka, Ivana Dugandžiča, Tomislava Pervana a ďalších františkánov. Je to pre nás
veľmi dôležité, pretože prostredníctvom všetkých týchto publikácií šírime
aj posolstvá Matky Božej. Je to naše základné smerovanie. Chceme odovzdávať posolstvá Matky Božej, aby sa mohli dotknúť ľudí na celom svete!
Dlhé roky vydávame aj časopis „Glasnik Mira“ (Posol pokoja), predtým
vychádzal pod názvom „Glas Mira“ (Hlas pokoja).
Online kongresy
Informačné centrum má veľa projektov, na ktorých sa paralelne pracuje.
Jedným z týchto veľkých projektov sú online kongresy pre určité jazykové
oblasti. Impulz na to sme dostali vďaka veľkému nemeckému online kongresu, ktorý organizovali Hubert Liebherr a Medžugorie Nemecko. Tento
kongres mal byť pôvodne zorganizovaný v Augsburgu ako príprava na 40.
výročie zjavení a mal sa uskutočniť naživo. Pre pandémiu sa však zrodila
myšlienka zorganizovať online kongres. V spolupráci s Nemeckom sme
odvysielali tento online kongres v 15 jazykoch. Naši prekladatelia to preložili, a tak sa ukázali plody Medžugoria. Bolo vidieť, ako posolstvá Matky
Božej zmenili niektoré veci v nemecky hovoriacej oblasti a aké plody obrátenia sa udiali v tejto jazykovej oblasti. Bolo to naozaj niečo veľkolepé
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a sledovalo to veľa ľudí. Potom naše informačné centrum zorganizovalo
tento online kongres s ďalšími centrami, ktoré pôsobia v iných jazykových
oblastiach. Uvedomili sme si, že takéto kongresy sú v súčasnosti veľmi
potrebné. Investovali sme preto veľa času a práce do organizovania týchto
online kongresov. Ďalším (po nemeckom) bol španielsky online kongres,
kongres pre krajiny v španielsky hovoriacej oblasti. Nazvali sme ho iberoamerický kongres. Zahŕňal Južnú Ameriku, Strednú Ameriku a dokonca
aj Severnú Ameriku – krajiny, kde žijú španielsky hovoriaci – a samozrejme Španielsko. Dostali sme vyše 500 svedectiev o rôznych účinkoch
Medžugoria z tejto jazykovej oblasti a bolo to naozaj niečo fenomenálne,
pôsobivé! Aj tento kongres trval dva dni, bol preložený do piatich svetových jazykov a vysielaný aj inými médiami. Ohlas v tejto jazykovej oblasti
bol veľký. Koncom októbra 2021 sme potom zorganizovali čínsky kongres. Tento čínsky online kongres bol mimoriadnou výzvou vďaka svojej
špeciálnej jazykovej oblasti. Technická realizácia bola oveľa náročnejšia
a komplikovanejšia, pretože sme nemali priamych prekladateľov. Takže to
bolo najprv preložené do angličtiny, potom z angličtiny do chorvátčiny
a potom z chorvátčiny do iných jazykov. Ale ovocie bolo vidieť hneď po
kongrese. Doteraz sme nemali žiadne knihy v čínštine. Prostredníctvom
kongresu sa nám podarilo zorganizovať spoluprácu s prekladateľmi. Teraz
sa budú knihy Informačného centra MIR Medjugorje prekladať do čínštiny. Na kongrese sa hovorilo dvoma čínskymi jazykmi: kantončinou a mandarínčinou. Čína je obrovský priestor pre evanjelizáciu. Dostali sme úžasné svedectvá od ľudí z týchto regiónov.
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Potom sme začali pripravovať kongres pre krajiny východu: pre Ukrajinu, pre Rusko, Lotyšsko, Litvu, Estónsko, Kazachstan a Bielorusko. Tento
online kongres sa mal konať vo februári 2022, ale v tejto podobe sa nemohol uskutočniť pre vojnu na Ukrajine. Potom bol orientovaný viac na
modlitbu a pozvanie modliť sa za pokoj.
Doteraz posledný bol kongres pre arabsky hovoriaci svet, ktorý sme
organizovali s priateľmi z TV Lumière a Nursat z Libanonu. Mal veľmi veľa
účastníkov a bol výborne zorganizovaný. Prezentované boli svedectvá
z celej jazykovej oblasti, v ktorej žijú Arabi. Do arabsky hovoriacej oblasti
patrí nielen Blízky východ, ale mnoho Arabov žije aj v iných častiach sveta.
Veľká komunita maronitov je v Brazílii. To umožnilo ľuďom na celom svete
počuť program v arabčine.
Ešte by som rád spomenul, že pripravujeme online kongres v anglickom jazyku, ktorý sa má konať koncom novembra tohto roku. Pracujeme
na tom, aby sme zozbierali čo najviac svedectiev súvisiacich s Medžugorím. ☐

AKO MÔŽETE SLEDOVAŤ VYSIELANIE
INFORMAČNÉHO CENTRA MIR:
Rozhlasové vysielanie:
https://radio-medjugorje.com/
Vysielanie večerného programu v slovenskom jazyku
na You-Tube:
https://youtube.com/channel/
UC7vpSO4WKkM1OSp9FoU7pBA

Zvonimir Pavičič
Nový medžugorský farár
Páter Zvonimir Pavičič bol menovaný za
nového medžugorského farára. Slávnostné prevzatie úradu sa uskutočnilo
14. augusta 2022 počas svätej omše,
ktorú slávil apoštolský vizitátor Mons.
Aldo Cavalli.
P. Zvonimir sa narodil v Mostare roku
1989. Základnú a strednú školu navštevoval v Širokom Brijegu. Katolícku
teologickú fakultu v Záhrebe ukončil
roku 2017. Za kňaza bol vysvätený 25.
júna 2017 v Mostare a odvtedy pôsobí
v Medžugorí.
Ďakujeme P. Marinkovi Šakotovi za jeho
dlhoročnú obetavú službu farára
v Medžugorí. Novému farárovi prajeme
veľa sily a múdrosti Ducha Svätého pri
jeho zodpovednej službe! ☐
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Pod ochranou

Matky
Rozhovor
s pátrom Antonom
Majerčákom OFMCap
Páter Anton Majerčák OFMCap pôsobí už niekoľko rokov v kláštore kapucínov na Raticovom vrchu v Hriňovej. Je naším dlhoročným
spolupracovníkom a priaznivcom Medžugoria. Ochotne sa s nami podelil so svojimi skúsenosťami a s poznaním, že na ceste životom ho
vždy sprevádzala ochrana Matky Božej.
Páter Anton, ako si prišiel ku kapucínom?
Pochádzam z Lendaku. Raz na Mariánskej hore v Levoči som sa ešte ako malý
chlapec zasľúbil Panne Márii, ale nemyslel som hneď na kňazské či rehoľné
povolanie. Ale modlil som sa, aby som
sa dokázal správne rozhodnúť. Vyučil
som sa za automechanika. To bolo ešte
za socializmu. Vtedy nemohol ísť študovať za kňaza nik, kto mal odborné vzdelanie, len z gymnázia. Aj keď som sa
hlásil na štúdium teológie, vedel som,
že ma nezoberú. Lebo ešte k tomu som
už mal záznam u ŠTB, že pracujem
s mládežou. Zvlášť po sviečkovej demonštrácii (25. marca 1988) ma volali
na výsluchy a chceli vedieť mená, kto
tam bol. Našťastie ostalo len pri vyhrážkach. Uvažoval som, že by som vyštudoval v zahraničí. Náhodou som sa však
zoznámil s kapucínmi a tí mi poradili,
ako sa stať kňazom a rehoľníkom

v rámci „podzemnej Cirkvi“. A tak som
prišiel ku kapucínom. Mali sme duchovnú formáciu počas spoločných výletov,
lyžovačiek. Boli sme sledovaní ŠTB, ale
podarilo sa nám vždy nejako prešmyknúť. Obliečku som mal ešte v tajnosti
na jednej chate, ale potom už nastal
rok 1989 a ja som mohol dokončiť štúdiá a ako kapucín bol som vysvätený za
kňaza.
Ty si pomáhal v Hriňovej aj pri
stavbe dreveného kostolíka, ktorý
je teraz na Islande. Ako sa to podarilo uskutočniť?
Najprv musím spomenúť stavbu kostola zasväteného Panne Márii Fatimskej v Hriňovej na Raticovom vrchu.
Bola to iniciatíva pána Jozefa Ďuricu,
ktorý odtiaľto pochádza. Jeho brat je
kňaz P. Ján Ďurica SJ. Myšlienka našla
pochopenie u vtedajšieho biskupa
Mons. Baláža. Správu tohto pútnického
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miesta prevzali kapucíni. Keď som bol
na misiách na Islande, tam sme nemali
kostol, iba obyčajný dom, v ktorom sme
slúžili sväté omše. Brat Dávid Tencer
(súčasný biskup na Islande – pozn.
red.) sa snažil o postavenie kostola. Postupne sa zháňal materiál na stavbu
kostola, najprv bola strecha a potom aj
trámy na kostol. My sme len v kostole
oznámili, že kto má záujem, môže prísť
pomôcť s opracovaním drevených trámov a stavbou kostola pre Island. A ľudia prichádzali a počas dvoch mesiacov
sa postavil celý kostol. Bol to skutočný
zázrak. Prichádzali nielen muži na prácu, ale aj ženy pomáhali pri varení a pomocných prácach. A ďalší zázrak bola
preprava a stavba kostola priamo na
Islande.

Myslím si, že má to vplyv. Viacerí veriaci už boli aj viackrát v Medžugorí. Všímam si, že pozorne vnímajú svedectvá,
ktoré počuli v Medžugorí, a spomínam
ich aj ja v kázňach. Všimol som si, že
Medžugorie prehĺbilo vieru v rodinách.
Začali častejšie pristupovať ku sviatostiam, prichádzajú na sväté omše. Duch
Medžugoria ostáva aj tu medzi ľuďmi.
Snaha o pokoj a zmierenie.

Veľa ľudí z Hriňovej už navštívilo
aj Medžugorie. Mariánska úcta je
v Hriňovej veľmi rozšírená, pomohlo tomu aj Medžugorie?

Páter Anton, ďakujem ti za rozhovor!

Páter Anton, čo by si ešte odkázal
našim čitateľom?
Mnohí sú ešte na pochybách, ale nech
sa neboja a rozhodnú sa ísť na púť za
Matkou Božou do Medžugoria. Panna
Mária nás volá bez ohľadu na vek a povolanie. Avšak osobitne pre mladých je
to posila na správnu cestu.

Rozhovor pre MCM viedol Marián Kečkéš

V oltári kostola na Raticovom vrchu v Hriňovej sú uložené relikvie fatimských vizionárov.
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POSOLSTVÁ

Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: 033 – 5583 199
25. mája 2022 – „Drahé deti! Hľadím na vás a ďakujem Bohu za každého z vás, pretože ON mi dovoľuje byť ešte s vami, aby som vás povzbudzovala k svätosti. Milé deti, pokoj je narušený a satan chce nepokoj.
Preto nech je vaša modlitba ešte silnejšia, nech utíchne každý nečistý
duch rozdelenia a vojny. Buďte tvorcami pokoja a nositeľmi radosti
Zmŕvychvstalého vo vás aj vo vašom okolí, aby dobro zvíťazilo v každom
človeku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. júna 2022 – „Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem vám za
každú obetu a modlitbu, ktorú ste obetovali na moje úmysly. Milé deti,
nezabúdajte, že ste dôležití v mojom pláne spásy ľudstva. Vráťte sa
k Bohu a k modlitbe, aby Duch Svätý pôsobil vo vás a cez vás. Milé deti,
som s vami aj v týchto dňoch, keď satan bojuje za vojnu a nenávisť. Rozdelenie je silné a zlo pôsobí v ľuďoch ako nikdy doteraz. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“

25. júla 2022 – „Drahé deti! Som s vami, aby som vás viedla na cestu
obrátenia, pretože, milé deti, svojím životom môžete priblížiť mnohé duše
k môjmu Synovi. Buďte radostnými svedkami Božieho slova a lásky
a s nádejou v srdci, ktorá víťazí nad každým zlom. Odpustite tým, ktorí
vám prinášajú zlo a kráčajte po ceste svätosti. Ja vás vediem k môjmu
Synovi, nech je vám cestou, pravdou i životom. 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.

FESTIVAL MLÁDEŽE 2022 V MEDŽUGORÍ
V čase od 1. do 6. augusta sa konal v Medžugorí 33. medzinárodný festival mládeže. Tisíce mladých ľudí putovalo do Medžugoria na toto podujatie. „Mladifest“ sa
začal v pondelok 6. augusta slávnostným otvorením a sprievodom zástupcov mládeže nesúcich národné vlajky. Celý týždeň sa niesol v ovzduší modlitby, výmeny
skúseností a mnohých svedectiev, ktoré povzbudzovali mládež, aby si prehlbovala
duchovný život. Sväté omše v rámci večerného modlitbového programu spoločne
slávilo veľa kňazov z celého sveta. Prítomní boli aj viacerí významní cirkevní predstavitelia, ktorí svojou prítomnosťou potvrdili význam a dôležitosť tohto stretnutia
mládeže.
Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných
nákladov, ktoré predstavujú približne 1,25 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 1,35 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: 033
– 5583 199 e-mail: marianskecentrum@gmail.com
Zodp. redaktor: Dr. Marián Kečkéš
Evid. č.: EV 2968/09
ISSN 1338-4155
Vydáva Mariánske centrum Medžugorie ako štvrťročník, IČO: 17 053 994,
31. ročník, dátum vydania: september 2022
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„Milé deti, nezabúdajte,
že ste dôležití v mojom
pláne spásy ľudstva.“
(z posolstva z 25. júna 2022)
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