
 
MEDŽUGORJE  

  
 

Něco moc zajímavého mezi nebem a zemí – vizioná ři 
  
  

Medžugorie - asi 1000 km od České republiky, je jedno místo v chorvatské části Bosny a 
Hercegoviny. Asi 20 km od starobylého Mostaru, je dnes jedno z největších poutních míst na 
světě, kde ročně statisíce lidí, věřících i nevěřících z celého světa, nacházejí radost, klid a mír 
do duše, úsměv na tvář, tělesná a duševní uzdravení, kde je prostě lidem dobře a pohodově, 
kde se ztrácí mezi lidmi různost jazyků, vzdělání a postavení, kde se 24. června 1981 zjevila a 
dále zjevuje 6 dětem – vizionářům, dnes již dospělým lidem, kteří mají své rodiny a žijí po celém 
světě, Matka Boží – Panna Maria. 
 

 
 

 
 

                                                    Vizioná ři na začátku zjevení  

 
 
  
  
Zjevení Panny Marie vizionářům probíhají každý den v zimě v 18.40 hodin, ať jsou kdekoliv po 
celém světě. Panna Maria, které v Medžugorii říkají GOSPA, vypravuje vizionářům historii světa 
a v této souvislosti jim svěřuje 10 tajemství, která mohou být zveřejněna 3 dny před jejich 
uskutečněním: Pokud se vizionář dozví 10 tajemství, končí mu denní zjevení a mají zjevení 
jednou ročně. Všichni vizionáři se mají dožít uskutečnění všech 10 tajemství.  

 
 



 
 

 

 
Vizioná řka Marija p ři zjevení  

   
  
  

 
Vizioná ři Marja, Ivan a Jakov p ři zjevení  

 
 



 
 
Nikdo nezná jejich obsah, ale vizionáři naznačili, že první dvě jsou určité pohromy, tykající se 
místní oblasti, 3 je viditelné znamení / zázrak / na Podbrdu - v místě prvního zjevení. Má tam 
vzniknout něco velkého a nádherného a zůstane to tam trvale. Bude to důkaz pro nevěřící. 
Všichni lidé uznají, kteří to budou i dodatečně vidět, že je to nadpřirozené a nevysvětlitelné, ale 
Panna Maria s politováním podotkla, že i přesto budou jedinci, které ani taková událost 
nepohne ke změně způsobu života. O ostatních tajemstvích se nic neví. Obsahem 10 tajemství 
má být celosvětová pohroma. Matka Boží řekla, že oznámením těchto tajemství nechce lidi 
strašit, ale dát na vědomí nebezpečí a že tyto nepříjemnosti je možné oddálit a odstranit 
modlitbou, postem a změnou způsobu života. Panna Maria s vizionáři probírá i jejich osobní 
problémy a hodně se s nimi modlí. Říká, že modlitbou růžence můžeme zastavit i války. 
Hlavním poselstvím je „ MÍR, MÍR, MÍR, je nutné se smířit s Bohem a mezi sebou navzájem.“ 
Každý 25. den v měsíci předává Panna Maria krátké poselství lidem celého světa 
prostřednictvím jedné z vizionářek a lze ho najít na mnoha internetových stránkách celého 
světa – u nás například www.verite.cz 
  
 
  

 

 

 
 
 



Každý den začíná v kostele, v letním období v prostoru za kostelem, hlavní večerní program v 
18 hod. společnou modlitbou růžence. Je úžasné sledovat, jak se najednou společně modlí 
tisíce lidí, různými jazyky a všichni si rozumí. V 18.40 bývá ztišení, z věže kostela začne hrát 
zvonkohra Ave Maria, to přichází k vizionářům Panna Maria a asi po 5 minutách pokračuje 
modlitba. Po skončení v 19 hodin následují večerní liturgické obřady.  
  
  

                           

 

Po skončení obřadů následuje požehnání, svěcení vody, soli a náboženských předmětů a asi 
20 minutová modlitba za uzdravení duše a těla - tato modlitba má úžasnou sílu a dochází při ní 
k duševnímu a tělesnému uzdravování. Spousta lidí, i já sám osobně to mohu potvrdit. Ve 
středu a v sobotu bývá asi po hodinové přestávce od 21 do 23 adorace před Nejsvětější 
Svátosti. Celý večerní program je přenášen celosvětovou internetovou sítí na 
www.medjugorje.hr. Je velice příjemné, hlavně v teplých letních večerech, po skončení obřadů 
zůstat na místě, v klidu a tichu se dívat na hvězdnou oblohu, přemýšlet a rozjímat. 

 

  
 

 
 



Křesťanství přinesli do Hercegoviny kolem roku 1340 františkáni a v oblasti vydrželi i vládu 
Turků, islámu a komunistů a lidi je mají rádi. V Medžugorii se i za komunistů nestalo, že by 
svatba nebyla v kostele, děti nebyly pokřtěné a kostely byly vždy plné. V době války v 
devadesátých létech Medžugorie byla ušetřena válečných hrůz, ačkoliv bylo hodně deprimující 
a skličující slyšet bombardování nedalekého Mostaru, protože lidé do Medžugorie jezdili se 
modlit i v době války - přístup od moře byl celou dobu války sice komplikovaný, ale bezpečný. 
Na Medžugorii v době války byly nařízeny i letecké nálety srbských vojsk a bombardování, ale 
piloti tvrdí, že museli svá letadla vrátit, protože po vzletu nic neviděli. 
  
Vizionáři byli mnohokrát lékařsky vyšetřování, podrobili se mnoha různým psychologickým, 
psychiatrickým, neurologickým odborným lékařským testům a testům ze všech možných 
lékařských oborů, vědci z celého světa a ti jen vždy potvrdili, že vizionáři jsou naprosto duševně 
a tělesně zdraví. Jen v době zjevení, které trvá v rozmezí několika minut, vizionáři přestanou 
mluvit, přestanou pohyby očních víček, necítí bolest a nevnímají své okolí, ale jejich ostatní 
tělesné funkce jsou v normálu. Vizionáři tvrdí, že při zjevení přichází Panna Maria z oblohy, pro 
vizionáře okolní svět mizí a prostor před nimi se rozzáří jasem a Panna Maria stojí před nimi na 
obláčku ve výšce asi metr, normálně s nimi mluví chorvatštinou a její řeč připomíná příjemný 
zvuk zvonů a čas nelze vůbec odhadnout.  Panna Maria se zjevuje vizionářům jako krásná, 
mladá, asi dvacetiletá dívka, 160 cm vysoká. Její šaty mají krásnou šedou barvu. Jsou-li větší 
svátky, mívá zlaté šaty. Přes hlavu, ramena a nohy splývá bílý závoj. Je štíhlé postavy, kolem 
hlavy má dvanáct hvězdiček uspořádaných do tvaru korunky. Vlasy má tmavé a tvář nesmírně 
krásnou. Vizionáři vidí Pannu Marii trojrozměrně, naprosto reálně a mohou se jí dotýkat. 
Nechápou, že lidé vedle nich jí nevidí. Během zjevení lidé na vizionářích zpravidla vidí pouze 
změnu fyziognomie, koncentraci očí na určité místo a pohyb rtů bez zvuku.  
Vizionáři byli na začátku zjevení, v bývalé komunistické Jugoslávii, vystavení fyzickému a 
psychickému nátlaku, oni i jejich rodiny byly zastrašováni a bylo jim vyhrožováno státní moci. 
Přesto skupina vizionářů existuje již 30 let, nedochází v ní k žádným rozkolům. Jsou ochotní i 
zemřít za své přesvědčení, že vidí Matku Boží. Jsou inteligentní, přátelští, usměvaví, příjemní,  
pohodoví, s obrovským charismatem. 

 
Hlavní orientační body v Medžugorie jsou kostel, socha P.Marie před kostelem, socha 
Vzkříšeného Krista za kostelem, Križevac, Podbrdo, Modrý kříž - vše je v okruhu cca 3 km a 
návštěva těchto míst a kopců vám přinese nádherné pohledy na toto požehnané místo.   

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
Kostel sv. Jakuba  je viditelný ze všech stran v Medžugorii. Kostel byl vysvěcen v 1969 a vejde 
se do něho 3000 lidí a přesto je dnes již malý. Před kostelem po pravé straně je nádherná 
socha P. Marie v životní velikosti z bílého mramoru, za kostelem  vpravo je nízká budova s 
perfektním sociálním zařízením s teplou vodou, po levé straně kostela je budova fary, Charity a 
řada zpovědnic. Za kostelem po levé straně je dlouhá nízká budova Adorační kaple, kde je stále 
vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci a bývají zde i mše sv. menších poutních 
skupin. Hned za kostelem je venkovní Presbytář, kde jsou v létě večerní obřady a dlouhé řady 
dřevěných laviček k sezení a tzv. Dvorana, velká žlutá budova, kde bývají slouženy mše svaté, 
setkání s vizionáři apod.  Je tam i velký nádherný obraz P. Marie, jak se vznáší na obláčku nad 
Medžugorií. Vizionář Ivan tvrdí, že je to nejzdařilejší podoba P. Marie. Čím blíže jdeme k 
obrazu, tím se více usmívá. Kostel, Adorační kaple a Dvorana jsou příjemně klimatizovány. 
 
 
Za kostelem po pravé straně je vytvořen nový modlitební prostor kolem sochy Vzkříšeného 
Krista  a je tam i křížová cesta pro poutníky, kteří nemohou vystoupit na Križevac. Socha je 
zajímavá tím, že občas je vidět, jak z naprosto hladkého bronzového kolena vytékají slané slzy. 
Viděl jsem to na vlastní oči a neumím si to vysvětlit, protože, kdyby v dutině bronzu byla voda, 
tím horkem na slunci by se dávno musela odpařit. Na naprosto hladké ploše kolena se začne 
rosit malá ploška, až vzniknou kapky, které stékají dolů a jsou údajně léčivé. 

 

 



 

 

Dominantou za kostelem je hora Križevac  s velkým betonovým bílým křížem. Je ve výšce 560 
m nad mořem. Kříž je vysoký 14 m se zazděným úlomkem sv. kříže Kristova. Byl postaven v 
1933 na 1900 výročí smrti Ježíše Krista. Večer je nádherně osvětlený a na noční obloze vypadá 
jako by zářil z nebe. Výstup na kopec je dlouhý 1300 m a je tam 14 zastavení křížové cesty a z 
Križevace je nádherný výhled na celé okolí. 
 

 

Hora Križevac 
  
  
  



 

Večerní pohled z K řiževace na Medžugorii 
 
 
 
 
 

   
Místo prvního zjevení – kopec Podbrdo 

  



Mírně vlevo od Križevace je vidět kopec  zjevení - Podbrdo s vyšlapanou hnědo oranžovou 
cestou přes vápencové skály k místům zjevení. Jsou tam bronzové desky s biblickými výjevy 
modlitby růžence. Na vlastním místě zjevení je dnes umístěna nová socha  P. Marie, stejná jak 
u kostela. Je to dar korejských poutníků Medžugorii ze září 2001. Socha P. Marie je na metr 
vysokém betonovém podstavci a obrácena tváří do údolí Medžugorie, směrem ke kostelu. 
  
 
Začátkem září 2001 jsme byli na pouti v Medžugorii a 9. září v nočních hodinách měl vizionář 
Ivan mimořádné zjevení Panny Marie na Podbrdu, kterého se účastnily tisíce návštěvníků 
Medžugorie. Podle vizionáře Ivana Matka Boží jen plakala a řekla jen jednu větu : Modlete se, 
modlete se, modlete se za mír ve světě“.  Nic jsme nechápali a po příjezdu domů 11. září 2001 
jsme nevěřili vlastním očím, když jsme viděli teroristický útok v New Yorku. 

  

 
Místo Mordý k říž 

  
Pod Podbrdem je ještě jedno zajímavé místo, tzv. Modrý k říž. Je to místo mimořádných 
nočních zjevení Panny Marie a v době, kdy vizionáři, v té době ještě děti, byli pronásledováni 
Policií, tak tam se scházeli a Policie je tam nenašla, ačkoliv procházela těsně kolem nich a 
přesto je neviděli. Od Modrého kříže nahoru na Podbrdo vede cesta s reliéfy Slavného růžence.           
  
Před kostelem jsou místa k odpočinku - jsou tam ve stínu stromů dřevěné stoly s lavičkami a 
fontánkami s pitnou vodou. Před kostelem je hlavní příjezdová cesta do Medžugorie, kde je 
spousta malých obchůdků se suvenýry a náboženskými předměty, hotely, penziony a obchody 
s potravinami. V Medžugorii je v současné době denně k dispozici 60 tisíc ubytovacích míst a v 
době velkých svátků a poutí svážejí návštěvníky ze všech okolních vesnic. Parkování je na 
obrovském parkovišti u kostela zdarma. Všude čisto, pořádek a naprosté bezpečí. V Medžugorii 
se platí sice místní měnou KM, ale všichni všude přijímají eura, dolary a ostatní světové měny. 
Zdravotní službu poskytuje řád Maltézských rytířů. 



 
 

 

 
Přístup do Medžugorie 

  
1.  směrem od moře z Chorvatska od Splitu z dálnice z Makarské riviery na Bosnu Hercegovinu, 
Ljubuški, Medžugorie  
  
2. od Maďarska na Osijek, Sarajevo, Mostar, Čitluk, Medžugorie  
  
3. od Rakouska po původní cestě ze Zabregu na Plitvická jezera, Knin, Imotski a do Bosny a 
Hercegoviny směr Ljubuški, Medžugorie. 
  
  
Pokud pojedete na jih Chorvatska, obětujte nějaký den na poznání něčeho nevšedního, 
nádherného a věřte, že návštěva tohoto poutního místa je celoživotní zážitek pro věřící i 
nevěřící.  Z mořských letovisek v okolí Splitu jsou pořádány místními cestovními kancelářemi 
zájezdy do Medžugorie. Ke vstupu do Bosny a Hercegoviny je vyjednán, v letním období pro 
občany EU, vstup na občanský průkaz. 
  
Nashledanou v Medžugorii.   

 
 

Václav Mohelník 
 


