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Kristocentriškumas Šiluvos Dievo Motinos
apsireiškime: „...tebūna man, kaip tu pasakei“
(Lk 1, 38)
Straipsnyje nagrinėjamas Šiluvos Švč. M. Marijos pasirodymas. Bažnyčia gyvuoja tik dėl Kristaus. Ji tampa gyvąja
žmonių Bendruomene, kurią nuolat gaivina Tiesos Dvasia. Tad Bažnyčia yra Motina, o pačiai Bažnyčiai taip pat
reikia Motinos Marijos globos, nes ji, apreiškimo metu sutikusi būti Atpirkėjo Motina, tapo ir visų žmonių Motina.
Slėpinys brendo po Marijos širdimi, jai sąmoningai ištarus fiat. Todėl Dievas Žemėje pasirenka ypatingas vietas,
LVSQFS.PUJOʇ.BSJKʇUFJLJBäNPOʐNTHBVTJʸNBMPOJʸ7JFOBJÝUPLJʸWJFUʸZSBÀJMVWBɇJBJSEBCBSBUTJTLMFJEäJB
akivaizdūs istoriniai Dievo ženklai.
ćFBSUJDMFEFBMTXJUIUIF"QQBSJUJPOPG0VS-BEZJOÀJMVWBćF$IVSDIFYJTUTUIBOLTUP+FTVT$ISJTU*UCFDPNFTB
MJWJOHDPNNVOJUZPGQFPQMF BOJNBUFECZUIF)PMZ4QJSJU4PUIF$IVSDIJT.PUIFS BOEBUUIFTBNFUJNFJUSFRVJSFT
a protection of Our Lady, because at the moment of Annunciation she agreed to become the Mother of the Saviour
BOE JQTPGBDUP UIF.PUIFSPGBMMUIFQFPQMFćJTEFFQNZTUFSZXBTGPSNJOHVOEFS.BSZTIFBSUBęFSTIFVUUFSFE
the word fiat.ćBUJTXIZ(PEDIPPTFTTQFDJBMQMBDFTPOUIFFBSUIUPSFWFBM)JTTQFDJBMHSBDFTUISPVHI0VS-BEZUP
His people. One of such places is Šiluva. Here we can find clear traces of God in history up to our times.

Įvadas
Norint iš esmės suprasti žmogaus Atpirkėją, Dievą ir Žmogų, reikia įsigilinti į Bažnyčios gyvybinį pagrindą. Bažnyčia gyvuoja tik dėl Kristaus, kuris visada trokšta tik to, kad
žmonės apsčiai turėtų gyvenimo. Dėl šio slėpinio Bažnyčia tapo gyvąja žmonių Bažnyčia,
kurią nuolat gaivina Tiesos Dvasia. Įsisąmoninus tai dar geriau suprantama, kodėl BažOZʊJBZSB.PUJOB PQBʊJBJ#BäOZʊJBJUBJQQBUSFJLBMJOHB.PUJOPTHMPCB:QBʊUVSJNFCʷUJ
dėkingi Vatikano II Susirinkimo tėvams, kad jie šią tiesą išreiškė konstitucijoje Lumen
gentium mariologiniu mokymu. Įvėptas to mokymo dvasios, popiežius Paulius VI Kristaus Motiną pradėjo vadinti Bažnyčios Motina. Jai sutikus įsikūnijo antrasis Švč. Trejybės
Asmuo – Jėzus Kristus. Dėl to visa Dievo tauta Marijai teikia tokią garbę ir taip ją myli.
Slėpinys brendo po Mergelės iš Nazareto širdimi, kai ji sąmoningai ištarė fiat – tebūnie.
Nuo to momento šioji Motinos širdis, ypatingai veikiant Šventajai Dvasiai, kartu su Sūnumi nuolatos globoja kiekvieną žmogų. Jos meilė neišsemiama.
Šiluvos Dievo Motinos M. Marijos apsireiškime įžvelgiame tą pačią Marijos paklusnuNP%JFWVJNJOUʛvUFCʷOJFNBO LBJQUVQBTBLFJi -L  
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Šio straipsnio tyrimo objektas – Švč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje.
Tikslas – žvelgiant į ypatingas pamaldumo Dievui vietas pasaulyje, per Šiluvos
M. Marijos apsireiškimą atskleisti tobulą sutikimą su Dievo valia.
Uždaviniai:
1. Įsigilinti į fiat prasmę Šiluvos įvykyje, tapusiame malonių versme.
2. Įrodyti, kad tik per Kristų išryškėja Marijos dalyvavimas Kristaus misijoje.
3. Šiluvoje pamatyti akivaizdžius Dievo ženklus.
Metodai: istorinis, lyginamasis, analizė, apibendrinimas.
Hipotezė – Švč. M. Marijos pasirodymo Šiluvoje fiat – tai angelui apreiškimo metu
jos ištartojo fiat tęsinys istorijoje.
Amžinoji Tėvo meilė, kurią Jis per Sūnų atskleidė atpirkimo darbais, priartėja prie mūsų
per Motiną. Todėl Marija ir privalo lydėti Bažnyčią visuose jos kasdienio gyvenimo keliuose. Jai motiniškai dalyvaujant, Bažnyčia įgauna ypatingo tikrumo, kad gyvena savo
Viešpaties gyvenimą1.
Dievas Žemėje pasirenka ypatingas vietas, kur pats ir per Motiną Mariją teikia žmonėms gausių malonių. Viena iš jų – Šiluva. Šiemet suėjo 400 metų, kai ne tik Lietuvos, bet
ir daugelio pasaulio šalių žmonės patiria stebuklingą Motinos Marijos veikimą ir meilę.
Tai vyksta todėl, kad jau atpirkimo metu angelas pavadino Mariją malonėmis apdovanotąja (Lk 1, 28). Evangelijos pagal Luką tekste graikų kalba sakoma kecharitome’ne – ypač
%JFWPQBNJMUBWJTBQFSJNUB+PNFJMʐTWJTBUBSTJJÝKPTTVUWFSUB JÝÀWFOUʸÀWFOʊJBVTJPKP
meilės2.
Popiežius Jonas Paulius II primena visiems: kai kalbate rožinį, kai apmąstote Kristaus
HZWFOJNP NJSUJFTJSQSJTJLʐMJNPQBTMBQUJT UFKVOHJBKVTWJFOZCʐTV.BSJKBCʷLJUFUJLSJoUBJ
įpareigoja jus būti ir veikti kaip ištikimus mokinius, kurie dalyvavo tose pačiose paslaptyse ir gavo jų vaisių3.
Jei Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą (Pr 1, 27), tai transcendentinis Dievas turi turėti kažką, kas išreiškia vyriškumą, ir kažką, kas atitinka moterį. Žvelgiant iš kristologinės pozicijos, teigiančios, kad Kristus yra nematomo Dievo paveikslas
(2 Kor 4, 4), o laikui atėjus tapo žmogumi, dar geriau matyti, kad Dieve buvo žmonija,
LVSJQBTJSPEʐMBJLFoQFS"EPNPBTNFOʛQBʊJPKFäNPOJKPTQSBEäJPKFäWFMHJBOUʛ,SJTUBVT
asmenį, kai atėjo laikų pilnatvė – jo idėja yra amžina kaip ir pats Dievas. Panašiai, per
Kristaus žmogiškumo perspektyvą, galima mąstyti apie Mariją. Šventoji Dvasia pažadino
Marijoje Kristaus žmogystę. Turint galvoje Jėzaus Motinos žmogystę, reikia suvokti kitą
svarbią tiesą: Šventoji Dvasia aktualizuoja jos moterišką galimybę būti motina. Tai rodo
WJTBT.BSJKPTHZWFOJNBTJSɍNJNBTʛEBOHʸ JSʛʐKJNBTʛ,SJTUBVT1BTDIPTQJMOʇWBJTJʸMJVdijimą. Taip pat galima pasakyti, kad Šventosios Dvasios veikimas per Kristų ir Mariją atskleidžia tą pačią paslaptį – krikščionybės paslaptį, arba amžinąjį Dievo planą – sukuriant
QBTBVMʛ &G &G  4:QBʊÀJMVWPKFäNPOʐTKBVʊJBNPUJOJÝLʇNFJMʒoQFSNFUʸ
nesuskaitomą daugybę žmonių atvedusią per Kristų į Tėvo namus.
Šv. Bernardo dvasingumas Marijai turi gilią liturginę prasmę. Jis mato ją veikiančią išganymo planuose ir stengiasi parodyti svarbą, kurią turi visų krikščionių pamaldumas jai
kaip Dievo Motinai. Šis dvasingumas turi du atraminius taškus. Tai – Įsikūnijimo slėpinys,
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LBJ.BSJKBJÝSFJÝLʐTVUJLJNʇ JSɍNJNPʛEBOHʸQBTMBQUJT5BJQBUTJOUZNJBVTJBT.BSJKPTTVsitikimo su Dievu momentas. Jos motinystė neužtemdė mergystės. Dėl savo paklusnumo
ji tapo Dievo Motina, taip pat Karaliene, Pasaulio Valdove, Dangaus Tarpininke ir malonių Tarpininke, žmonių Motina, Nusidėjėlių kopėčiomis, Dangaus vartais. Ji nereikalauja
veidmainiškos pagarbos, kurios visuotinė Bažnyčia pasigenda ir kurią turime jai teikti5.
(FSBJäJOPNBÝW#FSOBSEPHBSTJPKJNBMEBv"UTJNJOL NBMPOJOHPKJ.FSHFMF.BSJKBi,JFL
ši malda yra skambėjusi ir kiek dar skambės Šiluvos Marijai. Visuotinai jaučiamas prigimties silpnumas, Nusidėjėlių kopėčios leidžia kopti šventumo keliu, padeda suprantant
žmogiškumą ir visas jo galimybes susisiekti su dangumi. Kristus ne be reikalo kalbėjo
apie dangaus karalystę, esančią jau mūsų žemiškajame gyvenime. Motinos artumas teikia
žmonėms drąsos ir ištvermės.
„Vieškelio pakylėjimas, dvi dulkėse klūpančios kaimo moterys ir tolumoje miestelis su bažnyčios bokštais. Tokį įtaigų besimeldžiančios Lietuvos įvaizdį mena tarpukario nepriklausomybės laikų lietuviai. Ši fotografija įstrigdavo atmintin ir tikėjimo tarsi
nepripažįstančiam paskesnių laikų žmogui, kuris gal visiškai atsitiktinai ją pamatydavo,
vartydamas prieškarinius žurnalus. Šis vaizdas paveikia labiau už spindinčius bažnyčių
altorius, tūkstantines maldininkų procesijas... Šiluviškiai šioje nuotraukoje atpažįsta nuo
Tytuvėnų jų šlovingan miestelin ateinantį vieškelį, Šiluvos bažnyčią ir koplyčios bokštą.
5BJHJ ÀJMVWBQBTJSJOLUBMJFUVWJʸUJLʐKJNPTJNCPMJVi6 Nuo pat krikščionybės pradžios lietuvis, pamilęs Kristų, nepaprastai pamilo ir jo Motiną Mariją. Todėl tuo istoriniu laikotarpiu
17 a., kai norėta katalikybę visai išstumti iš Lietuvos, Dievo Apvaizda ir leido atsiskleisti
Švč. M. Marijai, kaip turinčiai galios ir meilės tiems, kurie iš tikrųjų mylėjo jos Sūnų.
Norint iki galo suprasti Mariją, jos esmę ir pasiuntinystę, reikia nuolat žvelgti į ją iš
Dievo iniciatyvos ir Jo išganymo plano perspektyvos7. Katalikų Bažnyčios katekizme sakoma: „Gailestingasis Tėvas norėjo, kad dar prieš Įsikūnijimą išrinktoji Motina pareikštų
savo sutikimą, ir taip, vienai moteriai prisidėjus prie mirties, kita moteris prisidėtų prie
HZWFOJNPi -( 8.
Marija yra Jėzaus Motina. Ji garantuoja mūsų tikėjimą į įsikūnijusį Dievo Sūnų, tapusį
žmogumi ir įėjusį į mūsų istoriją. Ji palaiminta tarp moterų, kadangi savo mergaitiška motinyste sujungia įsikūnijusio Žodžio dievišką ir žmogišką prigimtį. Dėl ypatingos savo tarnystės reikia būti dėkingiems ir ją mylėti. Savo tikėjimu būtina siekti dar toliau. Paslaptis,
įvykusi Marijoje ir per Mariją, glaudžiai jungia visą žmoniją. Jeigu Dievo Sūnus įsikūnija,
kad žmogų padarytų savo buveine, Jis turi prisiimti visa, kas žmogiška, išskyrus nuodėmę.
Tai gyvenimo ir Dievo veiklos logika, tarpininkaujant Marijai pradėta žemėje.
Kontempliuojant Marijos esmę ir veikimą suvokiama Dievo logika ir konkreti jos, kaip
įsikūnijusio Žodžio paslapties, mūsų Brolio ir Išganytojo, realizacija. Kristaus Motina užtikrina žmonių Kristaus tikėjimą ir Jo Atpirkimo darbą – Kristaus, kuris kaip žmogus
solidarizavosi su visais žmonėmis ir pradėjo savo kelionę žemėje, o kaip Dievas iš tikrųjų
artina mus prie amžinybės, veda atgal į prarastąjį rojų. Marija yra Jėzaus Motina, bet taip
pat yra tikinčioji, pripažįstanti, kad Dievas gali daryti dalykus, kurie radikaliai prieštarauKBäNPHJÝLBKBJMPHJLBJ OFUHJQFSäFOHJBMPHJLPTSJCBTQSJQBäʛTUBOUJ LBE%JFWBTHBMJSJOLUJT
laisvai, be jokių išskaičiavimų. Tikėti kaip Marija – tai leisti Dievui būti Dievu ir veikti
taip, kaip Jis nori.
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Išsirinkdamas Mariją kaip bendrininkę Dievas parodo, kad vykdant Jo programą ir
siekiant tikslų reikia priimti kategorijas, kurias tuometinis religingumas oficialiai priimdavo kaip svarbiausias ir nepakeičiamas. Pakanka prisiminti, kad žydų teologija skirstė
žmones į klases, ryškiai apibrėždavo jų kompetenciją ir uždavinius. Be to, iš religinio gyvenimo eliminavo moteris, vaikus, suvaikėjusiuosius. Dievas meta iššūkį tokiam mąstymui – išsirenka neturtingą moterį, ji tampa ypatinga bendrininke, įgyvendinant amžinąjį
Atpirkimo sumanymą. Pats Kristus, įsikūnijęs Dievo Žodis, eina keliu, kuriame pabrėžiama vienybė su žemiausio luomo žmonėmis. Marija, Dievo Sūnaus, tapusio žmogumi,
Motina atkreipia žmonijos dėmesį į išganymą ir parodo, kad tik priimant ją ir neatskiriant
nuo Jėzaus gyvenimo galima priimti išganymą9.
Vienas seniausių Tradicijos faktų, nekeliančių jokių abejonių, yra tai, kad Bažnyčios
liturgija labai greitai sujungė eucharistinį Jėzaus prisiminimą su Marijos prisiminimu. Seniausios eucharistinės maldos, atspindinčios Dievo Sūnaus įsikūnijimą, kaip šios paslapties dalyvę taip pat atspindi ir Mariją, Jo Motiną. Šiandieninė šv. Mišių liturgija patvirtina
tą patį10.
Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Redemptoris Mater aiškiai išreiškia siekį, kad
Švč. M. Marijos asmuo asmeniniame tikinčiųjų gyvenime turėtų išskirtinę reikšmę Kristaus Bažnyčioje. Drauge popiežius perspėja, kad auklėjant mariologine dvasia negalima
izoliuotis nuo mistinio Kristaus Kūno. Krikščioniškasis, taip pat mariologinis tikinčiųjų
pamaldumas turi tas pačias ištakas. Atskirus mistinio Kūno narius išreiškia visas Bažnyčios Organizmas11.
Marija yra Šventosios Dvasios sukurtoji didingoji Dievo forma hipostatine unija suformuoti g yvam Dievažmogiui ir malone suformuoti sudievintam žmogui
(dievažmogiui mažąja raide). Šiai formai netrūksta jokio dieviškumo bruožo: kas
į ją yra įdedamas ir leidžiasi formuojamas, tas įgauna joje visus Jėzaus Kristaus,
tikro Die vo br uožus ir t ai švelniu, žmogiškam silpnumui prit aikintu būdu...
užtikrintai be baimės apsigauti. 12

Vienas akivaizdžiausių dalykų, kuriuos atskleidžia Marija, yra tai, kad ji yra laikų sandūroje: prieš Kristų, su Kristumi visą Jo gyvenimo laikotarpį ir po Kristaus. Žvelgiant
giliau – ji priklauso visam išganymo laikui. Kaip naujoji Ieva, naujojo sutvėrimo pradžia,
QBHBM &WBOHFMJKʇ QSJLMBVTP MBJLVJ QSJFÝ OVPQVPMʛ LBJQ KBVOFTOʐ Vä OVPEʐNʒ o QBQJMEP
Naująjį Testamentą, įveda Dievo Sūnų į pasaulį ir apreiškia Bažnyčią. Ji artima gimstančiam Kristui, kuris yra Bažnyčios atspindys ir yra eschatologinėje garbėje13. Jos pokalbis
su arkangelu apreiškimo metu. „Niekados prieš tai žmonijos istorija nebuvo atsidūrusi
prieš tokį lemtingą sprendimą, kaip šio pasiklausimo akimirką. Dievas siuntė savo angelą
paklausti žmogų, ar šis nori, kad Viešpats apsigyventų jo prigimtyje ne kaip visa kurianti
bei palaikanti jėga neregimos Apvaizdos pavidalu, bet kaip Asmuo: kaip mūsų giminės
LʷEJLJTi14 Marija atskleidžia, kad Dievas gerbia žmogaus laisvę tiek šiam nupuolus, tiek
per atpirkimą.
5FPMPHJOʐSFĘFLTJKBOVSPEPGBLUʇ LVSJTOFHBMJCʷUJOVUZMJNBT:SBMBCBJHMBVEVT#Bänyčioje visu savo grožiu išsiskleidusio šventumo ir Marijos pamaldumo ryšys. Daugybė
Bažnyčios garbinamų šventųjų, sujungusių savo gyvenimą su ištikimybe Kristui ir praktikavusių herojiškas dorybes, reiškė begalinę meilę Marijai. Didelė jų dalis įsteigė įvairius su
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Marijos kultu ypatingu būdu susietus vienuolynus ir juose gyveno. Krikščioniškas liaudies
pamaldumas šeimose išsiskiria didele pagarba Marijai, malda ir meile. Didelis dėmesys,
skiriamas Marijos šventėms, piligriminėms kelionėms į Marijos šventoves, akivaizdžiai
rodo, kokia svarbi krikščioniui yra Marija ir kaip artimai ji susijusi su asmeniniu krikščionio gyvenimu ir Dievo malone15.
„Kaip vandenyje paliekamas laivelio pėdsakas, prasidedantis viename taške – laivelio
QSJFLZKF UPMEBNBTQMFʊJBTJ LPMJÝOZLTUBIPSJ[POUF UBJQJSNJMäJOJÝLBTvÝMFJGBTiJÝ#BäOZčią sudarančių tikinčiųjų prasideda viename taške. Šis taškas yra Marijos tikėjimas, jos
fiati16

Išvados
1. Įsigilinus į fiat teologinę prasmę, galima drąsiai daryti išvadą: Šiluvoje Marija taip pat
ištarė savo Sūnui fiat ir tapo ypatingų malonių versme ne tik Lietuvos tikintiesiems, bet ir
visiems geros valios žmonėms, kurie atvyksta į Lietuvą ir čia meldžiasi.
2. Bažnyčios pagarba ir meilė Kristaus Motinai pagrįsta Marijos dalyvavimu Kristaus
paslaptyse. Be Kristaus negalima suprasti Marijos, juo labiau jos dalyvavimo Kristaus misijoje. Marija yra liudininkė, kuri matė, girdėjo ir kaip moteris davė Kristui žmogiškąją
prigimtį17. Ji kaip tobuliausias žmogus, nesutepta jokios nuodėmės, ypatingu būdu Šiluvoje sutikusi būti gausių Dievo malonių tarpininke, yra mūsų tautos ir viso pasaulio žmonių
mylima Motina. 400 metų jos meilė vienodai motiniška visiems Šiluvoje. Reikia tikėtis,
kad šis pamaldumas bei meilė bus perduota ir ateities kartoms.
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Vytautas Steponas VAIČIŪNAS

CHRISTOCENTRICITY IN THE APPARITION OF OUR LADY IN ŠILUVA: “…LET EVERYTHING
YOU HAVE SAID HAPPEN TO ME.” (LK 1:38)
Summary
*OPSEFSUPDPODFJWFPVS4BWJPS (PEBOE.BO XFIBWFUPGPMMPXUIFQVMTFPGUIF$IVSDIćF$IVSDIFYJTUT
through Christ who wishes us the abundance of life. Because of this mystery, the Church becomes the Church
PGMJWJOHQFPQMF DPOTUBOUMZSFGSFTIFECZUIF)PMZ4QJSJUćBUIFMQTVTUPVOEFSTUBOE XIZUIF$IVSDIJTPVS
.PUIFS CVUXIPBMXBZTSFRVJSFTUIFJOUFSDFTTJPOPG0VS.PUIFS.BSZ8FIBWFUPCFFYDFQUJPOBMMZHSBUFGVM
UPUIF'BUIFSTPGUIF7BUJDBO$PVODJM**XIPEFFQMZBOBMZ[FEUIJTUSVUIBOEQSPDMBJNFEJUJOUIF$POTUJUVUJPO
Lumen gentium, presenting the compendium of Mariology. All the people of God show love and veneration to
the Blessed Mary. With her fiat TUBSUFEUIFNZTUFSZPG*ODBSOBUJPO4PIFSIFBSUVOEFSUIFRVJEBODFPGUIF)PMZ
4QJSJUBOEJOVOJPOXJUIIFS4POSBEJBUFTMPWFUPFWFSZIVNBOQFSTPO4PIFSIFBSUJTJOFYIBVTUJCMF

KRISTOCENTRIŠKUMAS
ŠILUVOS DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIME: „...TEBŪNA MAN, KAIP TU PASAKEI“ (LK 1, 38)
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*OUIF"QQBSJUJPOPG0VS-BEZJOÀJMVWBXFDBOXBUDIUIFTBNF.BSZTPCFEJFODFUP(PEiMFUFWFSZUIJOH
ZPVIBWFTBJEIBQQFOUPNFw -L ćFPCKFDUPGUIFSFTFBSDIoUIF"QQBSJUJPOPG0VS-BEZJOÀJMVWBćF
BJNPGUIFBSUJDMFoUPSFWFBM.BSZTQFSGFDUTVCNJTTJPOUP(PETXJMMćFUBTLTJOPSEFSUPSFBDIUIJTBJN5P
consider the meaning of fiatJOÀJMVWBBQQBSJUJPOBTBTPVSDFPGHSBDF.BSZTNJTTJPOJTGVMĕMMFEJO$ISJTU
(PETSFWFMBUJPOJOÀJMVWBFWFOUT.FUIPETVTFEIJTUPSJDBM DPNQBSBUJWF BOBMZUJDBOESFTVNQUJWF)ZQPUIF
TJT4U.BSZTfiat in the apparition of Šiluva as a continuation of her fiat in the Annunciation. God chooses
special places on the Earth where he himself or through his Blessed Mother visibly appears and sends his abunEBOUHSBDFTUPQFPQMF0OFPGTVDIQMBDFTJTÀJMVWBćJTZFBSJTUIFUIBOOJWFSTBSZXIFOQFPQMFOPUPOMZ
GSPN-JUIVBOJBCVUGSPNBMMPWFSUIFXPSMEFYQFSJFODFNJSBDVMPVTMPWFPGUIF#MFTTFE.BSZ"OEJUIBQQFOT
CFDBVTFBUUIFNPNFOUPG"OOVODJBUJPOUIFBOHFMIBEDBMMFE.BSZBTiGVMMPGHSBDFw -L $PODMVTJPOT
'PMMPXJOHUIFEFFQNFBOJOHPGUIFXPSEfiat, we can conclude that Mary in Šiluva also pronounced fiat to
her Son and became a source of special graces not only to the believers of Lithuania but also to all the people
PGHPPEXJMM DPNJOHBOEQSBZJOHJO-JUIVBOJBćF$IVSDICBTFTIFSQJFUZBOEMPWFUP$ISJTUT.PUIFSPO
IFSQBSUJDJQBUJOHJO$ISJTUTNZTUFSJFT8JUIPVU$ISJTUXFDBOOPUDPODFJWF.BSZ FTQFDJBMMZIFSQBSUJDJQBUJPOJO
IJTNJTTJPO.BSZXBTBXJUOFTTBOECFBSFSPG$ISJTUTIVNBOOBUVSF"TUIFNPTUQFSGFDUQFSTPOXJUIPVUBOZ
TJO TIFBHSFFEUPCFUIFJOUFSDFTTPSPGTQFDJBM(PETHSBDFTJOÀJMVWBBOETIFJTUIF.PUIFSPGPVSOBUJPOBOE
all people of the whole world. During 400 years her love to her people is always the same in Šiluva. We hope to
transfer this devotion and love to future generations.
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