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Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 18. marca 2012 v Medžugorí

Pozvanie k modlitbe
„V tomto čase vás osobitným spôsobom pozývam: modlite
sa srdcom. Milé deti, veľa rozprávate a málo sa modlíte. Čítajte, rozjímajte nad Svätým písmom a slová, ktoré sú v ňom
napísané, nech sa vám stanú životom. Ja vás povzbudzujem
a milujem, aby ste u Boha našli svoj pokoj a radosť žitia.“
Tieto slová adresovala Matka Božia všetkým ľuďom prostredníctvom vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej v posolstve
z 25. februára 2012. Mnohým ľuďom sa už zdajú často sa opakujúce výzvy k modlitbe únavné. Dobre, veď sme to už počuli,
prečo stále dokola to isté? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Lebo
sa stále nevieme modliť. Známa je príhoda, keď pri zjavení sa vizionárka Mirjana
chcela pochváliť Matke Božej, koľko ľudí je tu prítomných a modlí sa. Matka Božia
ju vtedy uviedla na správnu mieru, keď jej povedala: „Keby si vedela, ako málo
z týchto ľudí sa skutočne modlí!“
Skutočná modlitba vychádza zo srdca, smeruje k Bohu a prináša radosť a pokoj
do duše. Nik nevie, ako bude vyzerať jeho najbližšia hodina, najbližší deň, mesiac.
Avšak s Pánom máme nádej, s ním môžeme kráčať s dôverou a radosťou. Máriino
posolstvo nám pomôže lepšie pochopiť Chestertonove slová: „Ľudia poznačení
Kristovým krížom veselo kráčajú tmou.“
V Jánovom evanjeliu v správe o Veľkej noci (Jn 20, 1 – 18) je scéna o behu dvoch
učeníkov k Ježišovmu hrobu – Petra a toho druhého učeníka. Ten druhý učeník je
v celom evanjeliu bez mena. Jeho anonymita stelesňuje bezmenný zástup tých, čo
poznajú Ježiša tak, ako ho pozná láska, a tak sú trvalou silou Cirkvi. Obaja vyrazili
opreteky k Pánovmu hrobu. Bezmenný učeník dáva pri hrobe prednosť Petrovi, nespochybňuje jeho postavenie. Je to poučenie aj pre nás, ktorí netrpezlivo očakávame výrok Cirkvi o medžugorských udalostiach. Poznáme ovocie Medžugoria a máme o ňom svoj pevný názor. Už čoskoro by mal Vatikán zverejniť svoj názor. Netreba
byť netrpezlivý. Je tu akoby rivalita nadšených nasledovníkov medžugorských posolstiev a primátu úradu Cirkvi. Toto nie je správne pochopenie Medžugoria. Benedikt XVI. to výstižne sformuloval práve v komentári k uvedenej stati evanjelia: „Jediná oprávnená rivalita v Cirkvi je beh k Pánovi. Preteky, v ktorých ide o to, byť čo
najbližšie k Pánovi. Čo najlepšie ho nasledovať, čo najviac veriť a čo najviac z viery
žiť.“ (Benedikt XVI.: Zasiahnutí neviditeľným, str. 115).
Skúsme plnšie žiť z viery. Prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa je modlitba, ku
ktorej nás neustále nabáda Matka Božia.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Medžugorie je
Mons. Dr. Eduard Peričič sa narodil 31. 12.
1935. Pôsobí ako kňaz v Zadarskej diecéze,
je profesorom cirkevných dejín na Katolíckej teologickej fakulte v Zadare a riadnym
členom Medzinárodnej pápežskej mariánskej akadémie v Ríme. V poslednom období
sa zaoberá najmä javom Medžugorie, o čom
publikoval viaceré knihy. Stretli sme sa
s ním v Medžugorí pri príležitosti výročného
zjavenia Matky Božej Mirjane Dragičevičovej-Soldovej. Ochotne prijal pozvanie na
rozhovor pre náš časopis. Rozhovor viedol
Mgr. Vitomir Damjanovič.
Mons. Eduard, dnes ste boli pri výročnom zjavení, ktoré mala Mirjana.
Všimol som si, že ste často tu v Medžugorí, najmä keď sa Matka Božia
zjavuje Mirjane. Ako ste prežívali zjavenie?
Prichádzam pravidelne do Medžugoria,
keď máva Mirjana zjavenie. Je to takmer 8
rokov, presnejšie od novembra 2004. Odvtedy až podnes som tu pri každom zjavení, ktoré máva Mirjana vždy 2. v mesiaci
a pri každoročnom zjavení 18. marca. Cítim, že mám byť tu prítomný, pretože v tento deň sa modlím za Mirjanu. Pravidelne
slávim sv. omšu, aby jej Pán daroval silu,
nech koná, čo od nej žiada Matka Božia.
Počas zjavenia je to zvláštny pocit, pretože
je tu Matka Božia. Vždy jej odporúčam
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všetkých, ktorí ma prosili, aby som sa za
nich modlil. Avšak najviac prosím za členov spoločenstva Spolupracovníci Kráľovnej pokoja, ktoré som založil roku 2004
v Zadare. Toto spoločenstvo má záväzok,
aby sa každý člen venoval pol hodinu denne modlitbe. Vďaka Bohu, spoločenstvo
sa rozrastá. Doteraz má približne 890 členov v 26 krajinách na všetkých svetadieloch. Každý si samostatne zvolí formu
modlitby, či sa túto pol hodinu modlí, alebo číta Sväté písmo, alebo sa modlí ruženec. Dôležité je, aby to bola modlitba na
úmysly Matky Božej. A to najmä preto, lebo
Matka Božia vo svojich posolstvách často
zdôrazňuje: „Modlite sa, modlite sa, modlite sa.“ Verím, že keby sme zobrali vážne
len toto jedno zo všetkých posolstiev, kto-

veľké duchovné
centrum
ré nám dala Matka Božia, malo by to na
svet veľmi veľký účinok. Ako povedal sv.
Ignác z Loyoly: „Kto sa denne pomodlí trikrát Zdravas‘ Mária, pre neho je to kľúč do
neba.“ Prečo by tomu tak nebolo, keď sa
denne modlíme ruženec! Týmto spôsobom sa stávame aktívnymi spolupracovníkmi Kráľovnej pokoja. Vďaka tomuto želaniu Matky Božej vzniklo mnoho modlitbových skupín Kráľovnej pokoja vo všetkých končinách sveta. Súčasný svet potrebuje Boha, potrebuje modlitbu. Vie, že
sme slabí, že sa nevieme sústrediť, že nás
modlitba nemusí vždy tešiť, avšak povedal
by som to takto: Keď sme hladní, čo je lepšie: vziať si, alebo nevziať si kúsok chleba? Každý by povedal: zobrať si kúsok
chleba. A podobne je lepšie, ak sa aj kratší čas modlíme, ale tak, aby Matka Božia
mohla počítať s našou modlitbou.
Mons. Eduard, mohli by ste nám niečo prezradiť o sebe?
Už ako jedenásťročný som vedel, čo
znamená povolanie ku kňazstvu a čoho sa
treba zrieknuť. Po ukončení teologického
štúdia som bol roku 1963 vysvätený za
kňaza. Avšak dva roky pred vysviackou počas teologických štúdií mi diagnostikovali
svalovú dystrofiu. Osobne som prosil arcibiskupa, aby počkal, kým ukončím 5. ročník teologického štúdia. Ak potom nebu-

dem chorý, môže ma vysvätiť. Ak by však
choroba napredovala, potom nech ma nesvätí. On toto želanie prijal a pretože choroba nenapredovala, v roku 1963 ma vysvätil za kňaza. Tak som sa stal členom
Zadarskej arcidiecézy. V rokoch 1965 –
1991 som vyučoval na strednej škole
v Zadare dejepis, politickú ekonómiu,
marxizmus, sociológiu a francúzštinu.
Francúzsky jazyk som síce vyštudoval, ale
nemám diplom. Od r. 1991 som učil cirkevné dejiny na Teologickej vysokej škole.
Z cirkevných dejín som získal doktorát
roku 1979 na filozofickej fakulte v Zadare.
Udalosti v Medžugorí sa začali roku
1981. Kde ste vtedy pôsobili a čo pre
vás znamenalo, že sa Matka Božia
zjavila šiestim malým deťom?
Prvý raz som bol v Medžugorí v auguste 1981. Cítil som potrebu ísť do Medžugoria a všetko osobne zažiť. Zažil som
isté znamenia, cez ktoré som spoznal, že
ma skutočne vedie Matka Božia. Stalo sa
to pri mojej tretej návšteve Medžugoria.
Ako som cestoval z Medžugoria späť do
Zadaru, takmer som mal s autom čelnú
zrážku. Aby som sa vyhol zaparkovanému
autu a zároveň sa čelne nezrazil s protiidúcim autom, náhle sme zišli z cesty.
V tom okamihu sa auto prevrátilo a ostali
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sme ležať na streche, pričom sa nikomu
nič nestalo. Iné znamenie sa stalo v Medžugorí. Ako som vyšiel z kostola, dlho
som sa pozeral na Vrch zjavení. Kým som
sa pozeral, spýtal sa ma priateľ – kňaz,
prečo tam tak dlho pozerám. Stručne
som mu odpovedal, že sa mi čosi zdá...
Čo sa stalo? Videl som do oranžova sfarbenú guľu, ktorá sa priamo z miesta zjavení na Vrchu zjavení pohybovala smerom na Križevac. Bolo to asi roku 1982.
Keď guľa dosiahla kríž na Križevci, bol
celý kríž v tomto oranžovom svetle. Pozrel
som na chvíľku mimo a potom znovu na
kríž a znovu som uvidel tú guľu, ktorá
svojím svetlom úplne osvetľovala kríž.
Neskôr som premýšľal o tomto znamení
a pochopil som, že mi Boh práve týmto
znamením ukázal, aká bude moja cesta.
To znamenalo, že mám prijať kríž a keď
ho prijmem, potom to môžem ľahšie dosvedčovať.

Čo to pre vás znamená, že prichádzate do Medžugoria?
Povedal by som všetkým kňazom, že ak
chcú poznať Medžugorie, nech prídu sem
na nejaký čas spovedať. Neraz sám sebe
hovorím: Iba pre túto jedinú spoveď, ktorú
som si dnes smel vypočuť, sa oplatilo stať
sa kňazom. Môžem tu spomenúť niekoľko
nádherných stretnutí. Napríklad istá staršia pani z Francúzska: Práve v tom okamihu, ako som vchádzal do kostola, aby som
odslúžil sv. omšu, ma zastavila a spýtala
sa ma, či by sa mohla vyspovedať. Rozprávala mi, aká je smutná, že nepozná zmysel života. Povedal som jej: „Ale veď vy ste
Božie dieťa!“ Keď som to povedal, pozrela
sa na mňa akosi začudovane. Preto som
to ešte raz zopakoval a povedal som jej, že
si má stále opakovať, že je Božie dieťa.
O mesiac sa ohlásila z Francúzska slovami: „Ja som Božie dieťa!“ A dosvedčila, že
už nemá vo svojom živote nijaké problé-

Biskup Stagliano z Talianska vedľa Mirjany
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my, odkedy si to denne niekoľkokrát opakuje. Iné dievča z Libanonu ma poprosilo
o požehnanie potom, ako som požehnal
jej matku. Neskôr ma stretlo a povedalo
mi: „Od tej chvíle, ako ste mi povedali: ,Natália, ty si Božie dieťa‘, môj život sa úplne
premenil. Vrátila som sa do Libanonu
a založila som tam modlitbovú skupinu
Kráľovnej pokoja a všetko v mojom živote
sa úplne premenilo tak, že to už ani nemôže byť lepšie.“
Nielenže žijete v Medžugorí, ale aj
o ňom píšete. Môžete nám povedať
niečo o svojej práci?
Veľmi rád si spomínam na svojho profesora, ktorý nám vždy vravieval: „Keď pracuješ, tak rob niečo dôležité.“ Tak to bolo
aj s Medžugorím. Chcel som aj v tomto
smere prispieť svojou prácou. Môj prvý
článok o Medžugorí bola báseň s nadpisom: Naša drahá Kráľovná pokoja. Moji
študenti sa ma spytovali, či je to nejaký
úvod do knihy, a ja som im odpovedal:
„Nie, je to báseň o Medžugorí.“ O dva roky
som napísal ďalšiu knihu s názvom Medžugorská Matka Božia; potom tretiu asi
päťstostranovú knihu s názvom Prítomnosť Matky Božej v Medžugorí. Potom nasledovala kniha Pod ochranným panovaním Kráľovnej pokoja. Po tejto knihe by
som chcel ponúknuť tým, čo sa zaujímajú
o Medžugorie knihu o tom, čo si myslia
o Medžugorí cirkevní hodnostári. Tak vyšla
približne 250-stranová kniha s názvom
Cirkevní hodnostári o Medžugorí. V tej knihe sú teda pápežove svedectvá, svedectvá kardinálov a biskupov. Posledná kniha
nesie názov Kvety a plody z Medžugoria.
V tejto knihe som zozbieral svedectvá ľudí
zo všetkých vrstiev; boli to politici, herci,
speváci, lekári, vedci, domáce panie, kňazi a biskupi. Všetky tieto svedectvá možno

zhrnúť takto: Medžugorie zažívajú ľudia
ako stretnutie nebies so zemou.
Poznáte Mirjanu, boli ste pri zjavení. Ako vnímate vizionárov?
Mirjanu poznám už od roku 2004 a viackrát som sa s ňou rozprával. Boli sme
akýmsi zvláštnym spôsobom spojení. Vizionárov a Mirjanu vnímam ako absolútne
normálnych ľudí. Podaktorí sa o nich nazdávajú, že sa hádam vznášajú vo vzduchu,
no nie je to tak, lebo sú to normálni ľudia
ako my. Boh si ich vybral takých, akí sú. Čo
je svätec? Svätec je celkom normálny človek, človek stvorený na Boží obraz. Hovorievam, že aj atlét môže byť svätcom, ak
dodržiava pravidlá hry. Tak môže byť svätá
aj domáca pani, ak si svedomito plní svoje
rodinné a domáce povinnosti. Aj zosobášení ľudia môžu byť svätí. Jezuita Weisberger v Záhrebe vraví, že jeho otec sa chcel
stať jezuitom, ale neprijali ho do rehole.
No všetci jeho traja synovia sa stali jezuitmi. Boh teda vie, čo robí.
Dnes má Medžugorie v Cirkvi svoje
miesto a nedávno bola založená Pápežská komisia pre Medžugorie. Čo
by nám podľa vášho názoru mohla
táto komisia povedať o Medžugorí?
V cirkevnej praxi máme zvyk, že nik nebude svätorečený, kým je nažive. Myslím
si, že to tak bude aj s Medžugorím. Až kým
sa nezjaví viditeľné znamenie na Vrchu
zjavení, o ktorom hovoria vizionári. Keď sa
tento viditeľný znak na Vrchu zjavenia
ukáže, potom to bude určite dosť jasné.
A dovtedy si myslím, že bude prax taká,
ako jasne vyhlásil kardinál Tarcisio Bertone. Povedal, že všetci katolíci môžu ísť do
Medžugoria, lebo tam možno nájsť všetky
formy zdravej kresťanskej spirituality. To je
DUCHOVNÉ CENTRUM
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stanovisko Cirkvi. Vo svojej knihe o pastieroch Cirkvi som uviedol svedectvá 260
cirkevných hodnostárov. Ani jeden, doslova ani jeden z cirkevných hodnostárov,
ktorí boli v Medžugorí, nepovedal ani jediné slovíčko proti Medžugoriu. Všetci boli
presvedčení o tom, že v Medžugorí ide
o Božie dielo. Takže vatikánska komisia
môže povedať to, čo povedala záhrebská
komisia. Keď sa opýtali pápeža Jána Pavla II., čo si myslí o Medžugorí, povedal im:
„Čo tam ľudia robia? Modlia sa, spovedajú sa a kajajú sa. Tak ich nechajte, nech
tam chodia.“ Všetko, čo pápež Ján Pavol
II. o Medžugorí povedal, možno vyjadriť
jednou vetou: Medžugorie je veľké duchovné centrum. V Medžugorí sa teda
dejú len veľké veci, tu sa stretáva nebo so
zemou. Predovšetkým treba povedať, že
Cirkev nezavrela dvere pred Medžugorím.
Viedenský kardinál Dr. Christoph Schönborn otvoril pre Medžugorie dvere svojej
katedrály. A on sám prišiel do Medžugoria
– pokojne, bez nejakej reklamy – aby videl
zblízka, čo sa tu deje. Myslím, že okrem
tých cirkevných hodnostárov, o ktorých
vieme, že navštívili Medžugorie, je ešte
oveľa viac tých, čo prišli inkognito, aby
v pokoji pozorovali a videli, kde sa ľudia
modlia k Bohu osobitným spôsobom.
Aké dôležité je viditeľné znamenie,
o ktorom vizionári povedali, že sa
ukáže na Vrchu zjavenia?
Myslím, že to mnohými otrasie, no budú
aj ľahostajní ako v Ježišových časoch. Vieme, že tí, ktorí nechceli prijať Ježiša a spôsob jeho myslenia, pýtali sa Ježiša: Máš
pre nás nejaké znamenie, aby sme mohli
uveriť? On im odpovedal jednoducho: Mŕtvi vstávajú, slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú. A oni sa pýtali, či má
nejaké znamenia. Také znamenie sa stane
8
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istým dôkazom pre veľký počet ľudí, že
Boh je prítomný v Medžugorí prostredníctvom Božej Matky. Lebo keď bude to znamenie viditeľné, neporušiteľné, keď bude
zrejmé, že ho nemohla vytvoriť ľudská
ruka, potom by som povedal – aj keď mi
nenáleží vysvetľovať Božie myšlienky – že
nás možno Matka Božia preto tak dlho vychováva, aby sa Medžugorie stalo známym
na celom svete. Pokiaľ viem, prichádzajú
ľudia do Medžugoria zo 120 krajín a to
znamená, že prakticky niet miesta na tejto
planéte, kde by Medžugorie nepoznali. Tak
povedal istý muž, ktorý prišiel do Medžugoria z Patagónie, že sa zložil celý jeho kmeň
a prispel na jeho cestu do Medžugoria, aby
videl, čo sa tu deje a aby im to potom po-

rozprával. Takže môžeme povedať, že
z Medžugoria sa šíri zvláštne posolstvo,
a to posolstvo pokoja. A to zodpovedá prvému posolstvu, ktoré odovzdala Matka
Božia cez Mariju, keď povedala: „Pokoj,
pokoj, pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi
Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom.“
Tento pokoj pocítilo prostredníctvom Medžugoria veľmi veľa ľudí a keď iní ľudia videli týchto ľudí prichádzajúcich z Medžugoria, akí sú iní, akí sú ľudskejší, akí sú srdečnejší, je to pre mnohých príťažlivé,
a preto stále narastá počet pútnikov.
Nachádzame sa nie práve v jednoduchej dobe a veľmi v nej potrebuje-

me Boží zásah prostredníctvom Matky Božej.
Áno, tak ako na svadbe v Káne Galilejskej. Boh musel zmeniť svoje plány. Keď
Ježiš povedal Márii, že jeho čas ešte neprišiel, prosila ďalej a Ježišovi neostávalo nič
iné než zmeniť svoj plán, a urobil zázrak,
hoci ešte neprišiel jeho čas. Tak je to aj
v Medžugorí. Možno povedať, že Matka
Božia zadržiava Božiu pravicu, ktorá je ranená praktickým ateizmom a silným vplyvom všetkého materiálneho vo svete, na
ktorom si mnohí ľudia myslia, že sa možno
zaobísť bez Boha. Matka Božia zadržiava
Božiu pravicu práve tu v Medžugorí a privoláva ľudí k prameňom, k Biblii, k prame-
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ňom Ježišovho pôsobenia. Bolo nádherné,
keď som bol pred tromi rokmi tu v Medžugorí na medzinárodnom modlitbovom
stretnutí mládeže, na ktorom sa zúčastnilo 70 000 mladých ľudí. V tom istom čase
tu bolo vyše 150 kňazov, ktorí spovedali,
a ľudia zasa odchádzali šťastní a veselí.
Pred tromi dňami mi vravela pani zo Švajčiarska o svojom synovi, ktorý skončil
strednú stavbársku školu a chcel sa zapísať na vysokej škole na ten istý odbor. No
niečo ho ťahalo zájsť najprv do Medžugoria, kde strávil tri dni. Nezhováral sa s nikým, a keď prišiel domov, povedal, že
zmenil názor. Zapísal sa na laickú teológiu
a teraz vyučuje náboženstvo vo Švajčiarsku a vraví, že v Medžugorí našiel zmysel
svojho života.
Práve v Medžugorí objavujú ľudia, prečo
sú na svete. V Medžugorí nevidno nič zaujímavé: kras, tŕnie, zlé cesty, žiadne osobitné prírodné krásy, no pri každom kroku
cítiť ducha modlitby. Prečo? Matka Božia
sa zjavuje Mirjane a Ivanovi na Vrchu zjavenia a pri Modrom kríži. Niektorí ju videli
na Križevci a zažili tam svoje obrátenie.
Zjavenia sa odohrávajú v domoch vizionárov. Takže celá obec je akosi ožiarená prítomnosťou Matky Božej a Boha. Raz mi
povedal môj bratranec, ktorý bol v Medžugorí, toto: „Keď som prišiel do Medžugoria, cítil som čosi, čo nedokážem opísať.
Akýsi pokoj, radosť...“ To isté mi povedala
istá dáma, ktorá cestovala zo Splitu do
Medžugoria. Cestou museli jej deti ustavične zvracať. Myslela si, že na tú cestu
môže zabudnúť. No keď prišli do Medžugoria, deti poskakovali akoby nič. Nikomu
sa nič nestalo, mali dobrú náladu a boli
veselí. To isté povedal aj plukovník chorvátskeho letectva, Markič Drago zo Zadaru: „Bol som v Medžugorí, kde som pocítil
silu.“ Trpel na Bechterevovu chorobu, pre
10 DUCHOVNÉ CENTRUM

ktorú nedokázal vydržať v autobuse ani
20 km. Až do Medžugoria to vydržal v autobuse päť hodín a keď prišiel do Medžugoria, vyšiel bez ťažkostí na Križevac. Zišiel dolu a popoludní bol už na Vrchu zjavenia. Na druhý deň povedal svojej žene,
že už nepotrebuje jej pomoc pri šnurovaní
topánok, že sa cíti dobre a odvtedy rád
chodieva na omšu tak často, ako len
môže.
Práve ste hovorili o telesných uzdraveniach a my vieme, že v Medžugorí
sa stávajú aj uzdravenia duchovné.
Ako sa pozeráte na uzdravenia, ktoré
sa dejú cez Medžugorie?
Duchovné uzdravenia sú v skutočnosti
tie najdôležitejšie. Majú osobitný význam,
lebo premieňajú človeka zvnútra. A keď sa
nás ako veriacich ľudí zmocní Duch Svätý,
tak týmto spôsobom potvrdzujeme slová,
ktoré povedal Ježiš: Budete mi svedkami
a keď vás ľudia uvidia, budú velebiť môjho
Otca, ktorý je na nebesiach. Keď sa ľudia
vracajú z Medžugoria, sú celkom premenení. Tu by som sa chcel zmieniť aj o kardinálovi Sirim z Janova, ktorý, keď sa ho
pýtali, čo si myslí o Medžugorí, povedal:
„Do Medžugoria chodia ateisti – vracajú
sa s ružencom v ruke a stávajú sa aktívnymi členmi svojich farností.“ Je to pravda,
že ľudia sa v Medžugorí duchovne menia.
Vyskytujú sa aj zázračné uzdravenia, napríklad uzdravil sa Terry Arthur Boyle
z Bostonu v USA, ktorý mal pľúcnu rakovinu v záverečnom štádiu a ktorému lekári
dávali šancu iba päť percent, že po operácii prežije. Tento úbohý muž prišiel do Medžugoria a vystúpil za krutých bolestí na
Križevac. Keď prišiel na jeho vrchol, mohol normálne dýchať. Má jedenásť detí
a odvtedy rozširuje posolstvá Matky Božej.
Dosvedčuje, že tu cíti prítomnosť Boha

i Matky Božej. A Boh ho vyliečil, kto iný by
to urobil? Takých prípadov je tu veľa, ale
ešte viac je takých, ktoré vôbec nie sú
známe. Cirkev sa však veľmi opatrne zaoberá takýmito prípadmi, podobne ako
v Lurdoch, lebo človek sa môže uzdraviť aj
prirodzenou cestou. No ak sa zrazu uzdraví človek, ktorému medicína nedávala nijakú šancu, tak to môžeme nazvať zázrakom, a to zázrakom Božím.
Čo by ste na záver rozhovoru povedali ľuďom dobrej vôle?
Predovšetkým som najradšej, keď môžem hovoriť o Medžugorí, a pritom som
zažil vo svojom doterajšom živote už všeličo. To je však možné len vtedy, ak sme
zažili lásku, ktorá človeka pohýna, aby ju
sprostredkoval aj iným. Práve toto je moja

cesta, aby som každému, koho stretnem,
mohol povedať, že Medžugorie je pre dejiny ľudstva veľmi dôležité. Preto vravím:
Keby sme my Chorváti vedeli, aké je dnes
Medžugorie dôležité pre celý svet, boli by
sme tu čo možno v najväčšom počte. Na
záver by som chcel povedať to, čo Matka
Božia nespočetnekrát zdôrazňovala vo
svojich posolstvách, a to je veľmi jednoduché: modlite sa, modlite sa, modlite sa.
Ján XXIII. vysvetľoval, ako možno vo svete
zachovať mier: Povedal, že je to možné iba
prostredníctvom rozhovorov s Bohom. Preto počúvajme Jána XXIII. a jeho radu a rozprávajme sa predovšetkým s Bohom.
A keď sa zhovárame s Bohom, tak budeme mať iste pokoj v rodine, v spoločnosti
a na celom svete. A práve to je úsilím Matky Božej, ktorá by chcela, aby panoval pokoj na celom svete.

Medžugorská komisia
chce zakončiť svoju prácu
v roku 2012
Vatikán: Správa o Medžugorí
od kardinála Vinka Puljiča
Komisia vymenovaná pápežom Benediktom XVI.,
ktorú vedie kardinál Ruini a ktorá má preskúmať
pravosť údajných mariánskych zjavení v Medžugorí,
pravdepodobne predloží svoju záverečnú správu do
konca roku 2012.
„Ešte v tomto roku mienime dokončiť svoju prácu a odovzdať ju
pápežovi, aby mohol vysloviť svoj názor,“ povedal kardinál Vinko Puljič,
arcibiskup v Sarajeve, ktorý je členom komisie, počas tlačovej konferencie
spoločenstva „Sant´ Egidio“, pri jej stretnutí za pokoj 14. februára 2012.
„Nemôžem hovoriť o tom, čo komisia robí, lebo som viazaný mlčanlivosťou“, povedal kardinál. „Naša práca ešte prebieha. No v tomto roku
ju musíme dokončiť.“

KOMISIA
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Mirjana Dragičevičová-Soldová sa narodila 18. 3. 1965 v Sarajeve. V tomto
meste žila so svojím bratom a s rodičmi.
Boli spolu s Ivankou jedny z prvých, čo
videli Matku Božiu v Medžugorí 24. 6.
1981. Od tohto dňa trvali každodenné
zjavenia až do 25. 12. 1982. V ten deň
jej Matka Božia počas zjavenia, ktoré
trvalo asi 40 minút, zverila desiate tajomstvo a povedala jej, že až do konca jej
života sa bude zjavovať raz do roka kaž12
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dého 18. marca. Toto posledné každodenné stretnutie Mirjana prežívala veľmi
bolestne a keď jej Matka Božia povedala, že sa jej už nebude zjavovať každý
deň, neverila, že je to možné. Modlila sa
jeden mesiac a plakala, čakajúc na to, že
sa jej Matka Božia ešte raz zjaví. Ale nadarmo. Ako sľúbila Matka Božia, tak sa
aj stalo. Mirjana mala od Vianoc 1982
dodnes 25 každoročných zjavení – vždy
18. marca.

S modlitbou a spevom
sa očakáva príchod
Matky Božej

Každoročné zjavenie,
ktoré mala Mirjana Dragičevičová-Soldová
18. 3. 2012 v Medžugorí
No od 2. augusta 1987 sa jej začala
Matka Božia zjavovať aj každého druhého v mesiaci. Časom sa ukázalo, že tieto
zjavenia mali osobitný úmysel. Pri týchto
zjaveniach sa Mirjana modlila spolu
s Matkou Božou za neveriacich. Preto je
aj Mirjaniným poslaním modliť sa za neveriacich. Matka Božia nikdy nepovedala
„neveriaci“, ale „tí, ktorí ešte nezakúsili
Božiu lásku“. Všetci vizionári sú zaviazaní dodržiavať tie tajomstvá a niektorí

z nich dostali doteraz deväť tajomstiev,
kým Jakov, Ivanka a Mirjana dostali desať tajomstiev. S Mirjanou sa zväčša
spája otázka o tajomstvách. Ona dostala
desať tajomstiev ako prvá a Matka Božia
jej pridelila osobitnú úlohu pri zverejňovaní týchto desiatich medžugorských tajomstiev. Všetky tajomstvá, ako vraví Mirjana, sú napísané na zvláštnom predmete, ktorý sa veľmi ponáša na pergamen. Keď nastane čas, keď by sa mali
ROČNÉ ZJAVENIE
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uskutočniť, zverejní františkán páter Petar Ljubičič tie tajomstvá svetu. Mirjana
si ho vyvolila od tej chvíle, ako jej Matka
Božia povedala, že si má vybrať nejakého kňaza, ktorý tie tajomstvá zverejní.
Toto je doslovné vyjadrenie Matky Božej,
s ktorým sa obrátila na Mirjanu: „Vyber si
kňaza, ktorý tie tajomstvá zverejní.“
Mirjana a všetci vizionári vždy zdôrazňujú, že o tajomstvách nemôžu toho veľa
povedať. Mirjana dostala všetky napísané, je pri tom presný dátum a opis každého tajomstva, ktoré sa uskutoční. Páter
Petar sa bude musieť sedem dní modliť
a postiť a potom počas troch dní zverejní
obsah tajomstiev. Všetky medžugorské
tajomstvá sú veľmi dôležité a týkajú sa
nás i celého sveta. Až do ich zverejnenia
sa o ne nemáme veľmi zaujímať, lebo
Matka Božia hovorí, že na ne nemáme
myslieť, ale že je veľmi dôležité modliť
sa. Veď ak má Boh a Ježiš u nás prvé
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miesto, nemáme sa čoho báť. Vraví: „To,
čo som začala vo Fatime, zavŕšim
v Medžugorí, a to znamená že moje
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“
Každoročné zjavenia majú pre Medžugorie veľký význam, lebo jedného dňa
každodenné zjavenia prestanú, ako to
dosvedčujú vizionári. To bude vtedy, keď
všetci vizionári dostanú všetkých desať
tajomstiev. Keď teda prestanú v Medžugorí každodenné zjavenia, budú len zjavenia každoročné. Jakov ich máva na
Vianoce, Ivanka 25. júna (deň výročia)
a Mirjana 18. marca. A to potrvá tak
dlho, kým žijú. Viackrát sme sa s vizionármi zhovárali o význame dátumu každoročných zjavení a oni nám odpovedali,
že každý deň má svoj osobitný význam.
Atmosféru, ktorá panovala v Medžugorí počas tohoročného zjavenia 18. marca, by sme mohli opísať takto:

Tisíce pútnikov z celého sveta sa zhromaždili okolo Modrého kríža, kde očakávali Matku Božiu s modlitbami a spevmi.
Už od skorého rána sa tu zhromažďovali
prví pútnici, aby mohli byť čo najbližšie pri
Mirjane a zažiť atmosféru zjavenia. Celý
vŕšok bol plný modlitby a spevu. Pol hodiny pred zjavením prišla Mirjana a pozdravila prítomných pútnikov. Potom sa modlil
ruženec v rozličných rečiach a sprevádzali
ho piesne až do chvíle zjavenia. V momente zjavenia stíchli a oči všetkých prítomných sa upierali na Mirjanu a tým
smerom, kam sa pozerala. Hoci tam bolo
7 000 – 10 000 prítomných pútnikov,
bolo počuť iba vánok vetra a vzdychy. Zjavenie sa začalo o 14. hodine a trvalo päť
minút, dosť dlho na to, aby každý prenikol
do vlastného srdca a mohol popremýšľať
o sebe samom a o svojom živote. Potom
Matka Božia zmizla a Mirjana odovzdala
posolstvo, ktoré jej dala Matka Božia. Posolstvo znie:

„Drahé deti! Prichádzam medzi
vás, pretože chcem byť vašou Matkou, vašou Orodovnicou. Túžim byť
spojením medzi vami a nebeským
Otcom, vašou Prostrednicou. Chcem
vás vziať za ruky a kráčať s vami
v boji proti nečistému duchu. Deti
moje, úplne sa mi zasväťte. Vezmem
vaše životy do svojich materinských
rúk, naučím ich pokoju a láske, a potom ich odovzdám svojmu Synovi.
Od vás žiadam, aby ste sa modlili
a postili, lebo len tak budete vedieť
skrze moje materinské srdce správnym spôsobom svedčiť o mojom Synovi. Modlite sa za svojich pastierov,
aby mohli vždy zjednotení v mojom
Synovi radostne ohlasovať Božie
slovo. Ďakujem vám.“
Toto posolstvo sa prečítalo vo viacerých rečiach, aby všetci prítomní mohli
počuť, čo Matka Božia povedala. Potom
Mirjana odišla a s ňou pomaly aj pútnici,
z ktorých tu niekoľkí strávili osem až deväť hodín v modlitbe a čakali, aby si vypočuli slová Matky Božej. A tak sa zakončilo 25. každoročné stretnutie Matky Bo-

žej s Mirjanou pri Modrom kríži v Medžugorí.
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PODBRDO,
ZMIERENIA
PODBRDO A MÁRIINA PRÍTOMNOSŤ

Páter Ignaz Domej
V krízach a v spoločenských prelomoch
dnešnej doby získava pútnické miesto
Medžugorie stále väčší význam. Posolstvo Matky Božej znovu dodáva ľuďom odvahu a usmernenie. Pútnici zo všetkých
kútov sveta prichádzajú navštíviť toto
miesto a zažívajú tam obnovu svojej viery
cez osobné stretnutie s Bohom.

Je to Matka Božia, Ježišova Matka, ktorá je od 24. júna 1981 osobitným spôsobom prítomná v Medžugorí. Každého, kto
tam putuje, Matka Božia očakáva. Bez
ohľadu na to, z akých pohnútok niekto
prichádza, Matka Božia ho víta. Pri Ježišovej Matke smie byť každý taký, aký je.
Preto sa každý cíti ako prijatý, ako doma
pri vlastnej matke. Svedectvo vizionárov,
že nás Matka Božia oslovuje ako „drahé
deti“, pociťujeme ako vlastnú skúsenosť.
Rozumieme aj Ježišovmu slovu v evanjeliu, že máme „byť všetci ako deti“ (Mt 18,
3), ak sa chceme dostať do nebeského
kráľovstva.

KRIŽEVAC A SVIATOSŤ
Čo to však znamená „byť ako deti“?
Ako mám rozumieť osloveniu Matky Božej „drahé deti“? Keď pozorujeme nejaké dieťa, tak vidíme, že nemôže byť
samo. Dieťa je čisté a nedokáže klamať.
Dieťa je jednoduché. Pri Matke Božej
môže byť každý jednoduchý, pravý a úprimný. Dieťa je ustavične hladné. V blízkosti Matky Božej spoznávame, že aj my
máme neprestajne hlad po Bohu a blízkosti našich blížnych. Deti sú srdečné,
lebo veria v lásku a sú otvorené pre lásku nebeského Otca. Boh vložil svoju
lásku do ich duší a čaká, že táto
láska porastie a raz sa odovzdá
aj iným.
Na Podbrde sa zjavila Mat-

ka Božia ako Kráľovná pokoja a slovami
„pokoj, pokoj, pokoj“ nás pozvala, aby
sme sa otvorili pokoju. V niektorých náboženstvách a svetonázoroch majú pokoj za
cieľ. Pre nás kresťanov je pokoj podmienkou stretnutia so sebou samým, s Bohom
a s blížnymi. Na Vianoce spievajú anjeli:
„...pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 14)
a na Veľkú noc zdraví Zmŕtvychvstalý svojich učeníkov: „Pokoj vám“ (Jn 20, 19).
Zmŕtvychvstalý Pán vytvára pokoj, atmosféru pre stretnutie s Bohom. Nie je to
nejaký vonkajší pokoj ako kompromis,
ale pokoj ako dar Zmŕtvychvstalého,
pokoj ako ovocie lásky, pokoj kajúceho srdca, pokoj odpustenia
v spovedi.

MODLIŤ SA NA KRIŽEVCI
RUŽENEC S MATKOU
BOŽOU
Hoci sa v našej spoločnosti
zhovárame o všetkých
témach, dôležité
témy odsúvame na
okraj.
Utrpenie,
umieranie a smrť
sa stále viac zamlčiavajú.
Svetské životné predstavy
nám nedávajú odpovede
na dôležité otázky života:
Prečo vôbec žijem? Čo je
zmyslom života? Prečo musím trpieť? Prečo sa musím
s týmto svetom rozlúčiť?
Prečo musím zomrieť?

Konzumná a spotrebná mentalita premenila pohľad na tieto otázky. Podľa nej
smrť a utrpenie sa považujú často za logickú chybu, a teda nemali
by byť. Na druhej strane sa
smrť z hľadiska konzumnej spoločnosti považuje
aj za riešenie mnohých
úloh, ktoré sa spájajú so starostlivosťou o starších, invalidných alebo ťažko chorých ľudí. Ak
ide o redukciu zaľudnenia sveta alebo o problémy životného prostredia,
diskutuje sa v niektorých kruhoch
o smrti ako o možnom riešení. Miesto
toho, aby sa hovorilo o zmysle života
a smrti, hovorí sa o legalizovaní potratu (zakončenie tehotenstva na
začiatku života) alebo sa privolá-

vajú myšlienky na eutanáziu (usmrtenie
zo súcitu).
My kresťania máme však tú odvahu
rozmýšľať nad Ježišovým životom, jeho
utrpením, jeho smrťou a jeho zmŕtvychvstaním. Nerobíme si o svojom živote
žiadne ilúzie a neunikáme do vymysleného sveta. Celkom reálne zvažujeme, keď
pozorujeme Ježišovo utrpenie a smrť, ako
sa každý z nás raz bude lúčiť s týmto svetom.
Tak sa snažíme mať reálny pohľad na
náš život. Keď nás Matka Božia pozýva,
aby sme išli na Križevac a modlili sa s ňou
ruženec, pripravuje nás aj na našu vlastnú smrť ako na dôležitú udalosť nášho
osobného života. Chce nám povedať, že
jedného dňa sa budeme aj my tak ako
Ježiš lúčiť s týmto svetom a vojdeme do
večnosti.
Uvažovanie nad Ježišovým utrpením
nám pomáha pochopiť, že ani my nie sme
nikdy sami v ťažkých situáciách nášho
života, ako sú choroba, starnutie, zomieranie a smrť. Boh je nám v utrpení blízko.
Stojí pri nás, aby nás naše kríže nerozdrvili a nezničili. Ani kríž, ani utrpenie nespasia človeka, ale ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Kristus. Preto nás Matka Božia
pozýva, aby sme v ťažkých životných situáciách objali zmŕtvychvstalého Krista
a jeho lásku.

KRÁĽOVNÁ ZMIERENIA A SPOVEĎ
AKO MIESTO ODPUSTENIA
Na kríži sa Ježiš modlil za svojich mučiteľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
robia“ (Lk 23, 34). Táto modlitba nám
dáva príležitosť prosiť s Ježišom o odpustenie a ukazuje nám, že miestom odpustenia je môj osobný vzťah k Bohu. Odpus-

tenie je hlboká ľudská potreba. Kvalita
života a smrti závisí od toho, či sme
schopní odpúšťať. Preto nás Matka Božia
pozýva k svätej spovedi, aby sme sa zmierili navzájom i s Bohom (26. 6. 1981).
Odpustenie sa nemôže uskutočniť najprv
s tými, ktorí mi ublížili, ale odpustenie sa
deje najskôr v modlitbe k nebeskému Otcovi. Potom sa môže odpustenie udiať aj
s tými, ktorí mi ublížili.
Ježiš vo svojej modlitbe na kríži hovorí,
že tí, ktorí mu ubližovali, nevedeli, čo robia. Rozlišuje tých, ktorí robia zle, od samotného zla. Nazdáva sa, že tí, čo robia
zle, môžu byť od zla oslobodení. Každý
človek môže byť oslobodený od zla. Na
kríži nám daroval Ježiš toto oslobodenie
a spásu. Modlil sa k Otcovi za každého
z nás. Odpustenie sme dostali. Stačí, ak
my tento dar odpustenia iba prijmeme.
Matka Božia nám ukazuje cestu a modlí
sa za nás, aby sa toto prijatie udialo
v stretnutí s Bohom. Modlí sa za nás pod
krížom, aby sa nám otvorili oči.
Tak naše životné príbehy nebudú len
spomienkami na zranenia a opismi zloby,
nenávisti a pomsty, ale budeme sa vedieť
rozpamätať na všetko vo svetle vzkriesenia a odpustenia. To je očistené vedomie
ľudí, ktorí sa modlili za odpustenie a odpustili. Toto očistené povedomie premení
svet. (Pápež Ján Pavol II.)
V každom zo štyroch evanjelií zaberá
Ježišov trpiteľský životný príbeh najdlhšiu
časť. Na nič sa nezabudlo. Spomínajú sa
všetky podrobnosti. No na nič sa nepamätá s nenávisťou a odplatou, ale vo
vzťahu k nášmu nebeskému Otcovi.
Z tohto prameňa Ježiš žil a želaním Matky
Božej je priviesť nás k tomuto prameňu
života.
P. Ignaz Domej
ZMIERENIE
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Rok viery
11. 10. 2012 – 24. 11. 2013
Svätý Otec Benedikt XVI.
ohlásil 11. októbra 2011
apoštolským listom „Porta
fidei“ (Dvere viery) Rok viery od 11. októbra 2012 do
24. novembra 2013. Presne 11. októbra 2012 si pripomíname 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a 20 rokov
od uverejnenia Katechizmu Katolíckej cirkvi. Podľa
starého kalendára svätých
11. októbra slávi Cirkev
sviatok Máriinho materstva a každý 11. deň v mesiaci je zvlášť zasvätený
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Matke dobrej rady. Matka
Božia je najstarší titul už
zo Svätého písma. Pápež
Pius XI. stanovil v roku
1931 11. október za sviatok Máriinho materstva na
pamiatku 1500. výročia
koncilu v Efeze (431). Druhý vatikánsky koncil (1962
– 1965) si uctil Máriu ako
Dr. Ignaz Hochholzer
pravú Matku Boha a Vykupiteľa, lebo spolupôsobila
Od začiatku svojho ponv láske, aby sa veriaci narodili v Cirkvi (Lumen Gen- tifikátu sa Benedikt XVI.
tium). Rok viery sa zakončí usiluje pomôcť čo najväčslávnosťou Krista Kráľa šiemu počtu ľudí, aby sa
24. novembra 2013.
stretli s Kristom, a ukázať
im krásu viery. Tomu mal slúžiť aj Rok
svätého Pavla 2008 – 2009, Rok kňazov
2010. Rokom viery nám chce Svätý Otec
znovu otvoriť dvere vedúce do života spoločenstva s Bohom. Táto cesta pokračuje
v novej evanjelizácii, na ktorej veľmi záležalo pápežovi Jánovi Pavlovi II. Ježiš Kristus je pravou odpoveďou na všetky otázky
našej doby a umožňuje nám nájsť zmysel
svojho života. Katechizmus Katolíckej cirkvi je ovocím Druhého vatikánskeho koncilu. Tak má Rok viery podporovať poznávanie koncilových dokumentov, práve tak
ako aj katechizmu. Z tohto dôvodu by sme
chceli spoločne s Modlitbovou akciou
MEDJUGORJE prispieť sériou článkov, pričom poukážeme na vzájomné prepojenie
koncilových textov, katechizmu a posol-

stiev Matky Božej. Bohatstvo koncilových
dokumentov ešte zďaleka nie je vyčerpané. Už zosnulý pápež Ján Pavol II. pri príprave na vstup do tretieho tisícročia položil otázku: „Čo sme urobili z daru, ktorý
nám poskytol koncil?“ Hovorí pritom najmä o štyroch tematických okruhoch: Božie slovo v centre nášho kresťanského
bytia, liturgia (Eucharistia) ako prameň
a vrchol cirkevného života, Cirkev ako
spoločenstvo s mnohorakými charizmami
a službami, a napokon Cirkev v otvorenom a srdečnom vzájomnom rozhovore
so svetom. Ak je duch koncilu po päťdesiatich rokoch ešte primálo v našich srdciach, tak sme stále venovali málo pozornosti katechizmu po dvadsiatich rokoch.
Či už originálu v plnom znení, v skrátenej
forme, kompendiu alebo katechizmu pre
mládež (Youcat). Ak nie sme ochotní poznávať svoju vieru, študovať, zaoberať sa

ňou, nemôžeme z nej žiť. Prvé vyučovanie
o viere by malo byť v rodine, potom v škôlke a škole a potrebná je vlastná orientácia, vlastné štúdium.
V Medžugorí nás Matka Božia, ktorú domáci s láskou nazývajú Gospa (Naša
Pani), už 30 rokov povzbudzuje vo viere.
Predovšetkým nás učí ako žiť vo viere,
chce nás viesť svojimi posolstvami. Aj tieto jednoduché a jasné, no vždy láskyplné
pozvania často prehliadame, lebo nie sú
pre nás nové, ale ešte sme ich neuplatnili
vo svojom živote. Matka Božia je láskyplná Matka, preto ju neunavuje pozývať
nás. Barnabáš a Pavol boli veľmi zadivení, keď videli, že Boh aj pohanom otvára
dvere k viere (Sk 14, 27). Dnes môžeme
pomôcť otvárať dvere Kristovi do celého
sveta, znovu prebúdzať záujem o Krista
a o skúsenosť s krásou viery.
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VIAC PRACUJTE NA SVOJOM OBRÁTENÍ
„Drahé deti! Aj dnes vám chcem s radosťou dať
svoje materinské požehnanie a pozvať vás k modlitbe. Nech sa vám modlitba stane potrebou, aby ste
každý deň vzrastali vo svätosti. Milé deti, viac pracujte na svojom obrátení, lebo ste ďaleko. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Ďakujem ti, naša nebeská Matka, že nám znovu
dávaš jasné a povzbudzujúce pokyny! Modlitba, obrátenie a svätosť: dôležité
kroky na ceste k Bohu.
Modlitba nás spája s Bohom, obrátenie premieňa
náš život k dobrému, svätosť nás robí stále podobnejšími Kristovi, nakoľko
je to pre nás vôbec možné.
Tak ťa prosíme, Matka Božia, aby si nás chytila za
ruku a zahrnula i sprevá-

dzala nás svojím materinským požehnaním. Vďaka
ti za to, že si stále s nami.
Vďaka za tvoju materinskú
lásku!
MATKA BOŽIA NÁM
DÁVA SVOJE
MATERINSKÉ
POŽEHNANIE
„Drahé deti! Aj dnes vám
chcem s radosťou dať
svoje materinské požehnanie a pozvať vás
k modlitbe.“

Myšlienky k posolstvu
z 25. marca 2012
Dr. Johannes Gamperl

Pod materinským požehnaním Matky Božej, ktoré
nám s radosťou dáva,
smieme rozumieť veľkolepú pomoc, ktorú nám poskytuje. A to predovšetkým
vtedy, keď sme s ňou spojení v modlitbe. Svätý Bernard z Clairvaux (+ 1153)
formuloval pre nás jej požehnanie s obrazom morských hviezd takto: „Keď
zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej
zemi, neodvracaj oči od
svetla tejto hviezdy, ak
nechceš, aby ťa zavalili

Myšlienky
vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení,
pozri na hviezdu, volaj Máriu! Keď tebou zmietajú
vlny pýchy, ctibažnosti,
ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu.
Keď loďkou tvojej duše
otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť
tela, pozri na Máriu. Keď
ťa desí veľkosť výčitiek,
keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku
a priepasť zúfalstva, mysli
na Máriu... Nasleduj ju
a nebudeš blúdiť.
Ju pros a nikdy nebudeš
bez nádeje. Na ňu mysli
a nikdy sa nezmýliš. Jej sa
drž a nepadneš. Pod jej
ochranou nebudeš poznať
strach.“
Matka Božia je stále
s nami a žehná nás svojím
materinským požehnaním.
My však máme byť tiež
vždy s ňou spojení v modlitbe. Vzývajme ju radi
a často! Veď je našou nebeskou Matkou, ktorá sa
o nás verne stará.

Boh je naším cieľom.
Matka Božia nás privádza
k Bohu. Svätosť znamená
vždy väčšmi milovať Boha,
byť s Bohom vrúcne spojený. Svätý Peter hovorí vo
svojom prvom liste: „Ako
svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo
všetkom svojom počínaní,
veď je napísané: ,Buďte
svätí, lebo ja som svätý‘.“
(1 Pt 1, 16) Boh, náš nebeský Otec, sa prostredníctvom sestry Madre
Eugenie Ravasio vyjadril
v posolstve, ktoré je uznané Cirkvou.
Tak Boh tejto rehoľnej
sestre povedal: „Prídem,
aby som ten nesmierny
strach, aký majú zo mňa
moje stvorenia, definitívne
zahnal a dal im na vedomie, že je mojou radosťou,

keď ma moji synovia a dcéry, teda celé budúce ľudstvo, spoznávajú a milujú.“
Iné Otcovo slovo: „Prídem,
aby ma mohli spoznať takého, aký skutočne som.
Preto nech rastie dôvera
ľudí súčasne s láskou ku
mne, ich Otcovi, veď mám
iba jednu starosť: Bdieť
nad všetkými ľuďmi a milovať ich ako svoje deti.“
Ešte tretie slovo: „Moja
vznešenosť v nebi je nekonečne veľká, no moja
vznešenosť je ešte väčšia,
keď sa nachádzam medzi
svojimi deťmi: Moje nebesá sú však na zemi pri vás
ľuďoch. Áno, tu na zemi,
vo vašich dušiach hľadám
svoje šťastie a svoju radosť. Mohli by ste mi tú
radosť darovať...“ (Z knihy
„Das Leben zur Ehre des

KAŽDÝ DEŇ VZRASTAŤ
VO SVÄTOSTI
„Nech sa vám modlitba
stane potrebou, aby ste
každý deň vzrastali vo svätosti.“
OBRÁTENIE
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Vaters“ – Život na Otcovu
počesť)
Skrze našu lásku k Otcovi a Synovi i Duchu Svätému rastieme vo svätosti. Tak povedal Ježiš Nikodémovi: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal
Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze
neho svet spasil.“ (Jn 3,
16 – 17)
Matka Božia nám 13.
novembra 1986 o svätosti povedala: „Zvlášť vás
pozývam, drahé deti, aby
ste svojimi modlitbami
a obetami začali žiť sväto,
lebo si želám, aby každý
z vás, ktorý bol pri tomto
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prameni milosti, prišiel do
raja so zvláštnym darom
pre mňa, a ním je svätosť.
Preto, drahé deti, modlite
sa dennodenne a meňte
svoj život, aby ste sa stali
svätými!“ Modlitba a ochota k obete patria prirodzene k uskutočňovaniu lásky
voči Bohu a ľuďom.
VIAC PRACUJTE
NA SVOJOM OBRÁTENÍ
„Milé deti, viac pracujte
na svojom obrátení, lebo
ste ďaleko. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie!“
Veľký problémom je
dnes najmä v Európe, že
tak veľa ľudí už vôbec neverí v Boha. Pravda, niektorí sa obrátili, no mnohí

žijú až do smrti bez Boha.
Matka Božia nás vyzýva,
aby sme sa stále viac kajali a prikláňali k Bohu, ktorý
je naším Stvoriteľom a Pánom, ale aj naším Otcom,
ktorý nás chce naveky urobiť šťastnými. Čo Ježiš pre
nás urobil! Z lásky k nám
zomrel na kríži, aby nás zachránil, a zobral naše viny
na seba. Ale aj my, praktizujúci kresťania, často primálo myslíme na to, aby
sme sa celkom obrátili
k Bohu. Veď Boh je naším
cieľom, naším záchrancom, ktorý nás nadovšetko
miluje. Žijeme ako vo vzduchoprázdne, keď nemáme
Boha, keď svoj život len
tak márnime v pozemských veciach. Nemáme
ani cieľ, ani plán. Primálo
myslíme na to, prečo žijeme a kam ideme! Ako
rýchlo sa ľudský život končí! Svätý Augustín (354 –
430) zažil počas svojho života radikálne obrátenie.
To ho úplne priviedlo k Bohu, takže neskôr napísal:
„Neskoro som ťa miloval,
ty krása, taká stará a nová; neskoro som ťa miloval...!“ Odovzdajme sa celkom Bohu. On je cieľom
nášho života! Matka Božia,
pomáhaj nám vždy znovu,
aby sme Boha milovali
a celým srdcom mu slúžili!

Seminár pre kňazov v Medžugorí
Naša organizácia ponúka bezplatnú dopravu a ubytovanie pre
kňazov a seminaristov, ktorí by
mali záujem zúčastniť sa na seminári pre kňazov. Seminár sa uskutoční od 9. do 14. júla 2012.
Voľné miesta v autobuse môžu
využiť aj laickí pútnici, ktorí by sa
chceli zúčastniť tohto seminára.
Prednášky sú simultánne prekladané a pomocou malého rádia si

ich môžu vypočuť všetci záujemcovia, nielen zúčastnení kňazi. Podrobnosti vám poskytneme v Mariánskom
centre Medžugorie na telefónnom
čísle: +421-905 254 742, alebo
mailom na adrese marianskecentrum@gmail.com
Počet voľných miest nájdete
na našej internetovej stránke
www.marianskecentrum.sk

Modlitba za pokoj vo viedenskom
Dóme sv. Štefana
25. septembra 2012
16.00 – 21.00 h
s kardinálom
Dr. Christophom Schönbornom

a hosťami z Medžugoria
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečilo na toto stretnutie autobus pre záujemcov z Bratislavy a okolia, ktorí ovládajú nemčinu. Bližšie informácie a prihlášky nájdete na našej internetovej stránke
www.marianskecentrum.sk, alebo telefonicky na čísle: +421-905254742.
OZNAMY
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Prelomová doba
nášho sveta...
Volám sa Ctibor (Borek) Karel Augustín Škarda a narodil som
sa v Prahe 4. 2. 1939. Ako inžinier ČVUT v Prahe venoval som
sa vo svojej podnikateľskej činnosti pitnej vode. Dvadsaťpäť
rokov som žil bez Boha. Vďaka modlitbám môjho strýka som
mohol po mnohých okľukách stretnúť Boha. Medžugorie mi pri
tom podstatne pomohlo. Milujem Matku Božiu, ktorá sa stala
mojou matkou. Niekoľko rokov som písal o svätých pod menom
Karel Augustín. Sv. Augustín a sv. Karol Boromejský sú moji patróni. Popritom maľujem meditačné obrazy pod menom Borek. Najradšej bývam
viacej dní v Medžugorí – v srdci dnešného sveta, ktorý je, žiaľ, naozaj na smrť
chorý. Ako hagioasistent sa smiem zaoberať hagioterapiou profesora Ivančiča.
Je to účinná pomoc pre „tých druhých“. Hagioterapiu možno považovať za most
k uzdravujúcemu Bohu. A Boh pomáha!
Keď hovorím s ľuďmi o Medžugorí,
mnohí vravia, že tento jav je už komický...
Prečo „sa zjavuje“ Matka Božia ešte stále
už dobré tri desaťročia? Prečo? Tak to
predsa v ľudských dejinách nikdy nebolo.
Také dačo!
To predsa nemôže byť pravda. A predsa ten jav existuje, žije a rastie ako absolútne zdravý strom s nebeským ovocím.
Najviditeľnejšie sú sviatosti Cirkvi, Eucharistia, sv. spoveď, také citeľné zasvätenia
manželstva a kňazstva... Dnes prebieha
silné nepopierateľné hnutie, ktoré obopína a integruje celý svet! Nikdy nezabudnem, ako som sa v Taupo uprostred severného ostrova Nového Zélandu v tamojšej medžugorskej modlitbovej skupine v ich farskom spoločenstve sv. Patrika
mohol modliť spolu s nimi. Alebo ako
som na samotnom pútnickom mieste
stretol niekoľko pútnikov zo skupiny pacifických ostrovov Tuvalu. Alebo ako som
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tam stretol dvoch smejúcich sa biskupov
z Afriky.
Medžugorie je naša svetová Cirkev
v pohybe... Hýbe ňou Duch Svätý! Rozprával som sa o tom s biskupom. Bol v Medžugorí v jeho začiatkoch. Ale tie ešte
stále každodenné zjavenia, opakujúce sa
jednoduché posolstvá, to všetko ešte
dnes? Tá nadprirodzenosť všetkých udalostí? To je nepochopiteľné... Áno, má absolútnu pravdu. Je to tak. Nadprirodzené
je pre náš rozum nepochopiteľné. A predsa, ak si postavíme pred oči svojho srdca
dnešný svet, pochopíme týmito duchovnými očami a ušami všetko. Kto chce otvoriť tieto uši a oči, dostane sa mu milosti „pochopiť“. Nepochopiť tento jav rozumom ale iba a len svojím srdcom...
Mária je našou Matkou, je Matkou našej Cirkvi. Ježiš ju dal na kríži za Matku
celému ľudstvu. Ona je Matka! Ona vie,
čo jej deti potrebujú, že je naša spoloč-

nosť v núdzi. Nazýva nás „svojimi deťmi“,
prichádza nám pomáhať, utešovať nás,
dáva nám školu života, pravého života,
večného života.
Ona je Božou vyslankyňou! Prichádza
ako Kráľovná pokoja! Jej 30-ročná škola
nám sprostredkúva vnútorný pokoj. Môžem poctivo povedať, že mám ten pokoj
vždy v sebe? Môžeš to povedať ty? To
predsa nemôže nik povedať a tým menej
tvrdiť...
Preto tie desaťročia každodenných zjavení! Mária vie, čo potrebujeme. Učí nás
žiť život. Učí nás porozumeniu. Sprostredkuje nám poznanie. Učí nás pochopiť
večný život, pripravuje nás naň, vedie nás
na ceste posväcovania – „ruka v ruke“...
Sme v ustavičnom boji. Všade okolo
nás je úpadok, zloba a vojna, čistý egoizmus, manželská nevera, potraty, rozpad
rodín, strata kňazského povolania, agresia, ustavičný tlak a stres, nečestnosť,
nenávisť, závisť. Duchovná vojna v nás
samých, v našom okolí, viditeľná vojna
v toľkých oblastiach sveta. Aj príroda je
v pohybe. Zemetrasenia, sopečné výbuchy, záplavy, búrky, tornáda, tsunami, zosuvy pôdy, požiare, topiace sa ľadovce.
Všetkého viac a viac, silnejšie, intenzívnejšie, veľkoplošnejšie. Koľko ľudí trpí
duševnými chorobami? Stále viac pocitov
strachu, panických atakov, depresií, posadnutostí.
Matka Božia nám chce ukázať cestu
uzdravenia. Chce predchádzať. Chce
nám darovať vnútorný pokoj, vybudovať
ho v nás. Chce uzdravovať. Dajme sa
teda uzdraviť! Dajme sa posvätiť! Čo to
znamená? Je pätoro základných kameňov, päť Dávidových kameňov proti nášmu Goliášovi: každodenný ruženec..., ak
je to možné, aj každodenná Eucharistia,
aby sme sa nechávali denne premieňať,... každodenné čítanie Sv. písma...,

pôst – kto môže – v stredu a v piatok
o chlebe a vode... a mesačná sv. spoveď.
Nazdávate sa, že to všetko sa dá vo vlastnom živote pochopiť za týždeň, za mesiac, za rok a uplatniť to vo svojom živote? To predsa potrebuje roky! Potrebuje
to desaťročia!
V tejto súvislosti mi vždy príde na um
praktická múdrosť Matky Terézie z Kalkaty. Veľmi úprimne a hlboko si uctievala
Matku Božiu. Aké naozaj múdre sú jej „vizitky“! Je ich päť:

Ovocím ticha je modlitba...
Ovocím modlitby je viera...
Ovocím viery je láska...
Ovocím lásky je služba...
Ovocím služby je pokoj...
Ak nepoznáme dôverne ticho alebo modlitbu a pochybujeme, či by sme
boli vôbec schopní v niečo veriť, mali by
sme sa pokúsiť robiť drobné skutky lásky
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k blížnemu. Matka Terézia vraví, že sa
nám potom otvoria srdcia... A to isté nám
svojím životom ukázala už „malá Terezka“, sv. Terézia z Lisieux. Uveríme týmto
dvakrát piatim materinským radám?
Uplatníme ich vo svojom živote? Chceme
sa skutočne obrátiť? Chceme toto obrátenie denne obnovovať? Svätí v nebi nám
môžu pomôcť. Chcú nám pomáhať, o tom
som skalopevne presvedčený! Smieme
ich vzývať! V každom čase! Tak to teda
urobme! Obráťme vo svojom živote tých
dvakrát 5 kameňov, neodhadzujme ich!
Matka Božia nám 25. apríla 1996 povedala: „Drahé deti! Dnes vás znova po-
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zývam, aby ste dali vo svojich rodinách
modlitbu na prvé miesto! Milé deti, keď
je Boh na prvom mieste, budete vo všetkom, čo robíte, hľadať Božiu vôľu. Tak
bude pre vás každodenné obrátenie ľahšie. Milé deti, pokorne hľadajte, čo nie je
v poriadku vo vašom srdci, a potom pochopíte, čo máte robiť. Obrátenie sa stane pre vás každodennou úlohou, ktorú
vykonáte s radosťou. Milé deti, som s vami a žehnám vás všetkých a pozývam
vás, aby ste sa stali mojimi svedkami cez
modlitbu a osobné obrátenie. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Myslím si, že medžugorskí vizionári sú
živými svätcami. Vídavajú Matku Božiu!
Celé desaťročia! Teraz by som chcel
spomenúť najmä Vicku. Ona je viditeľne a jasne svedkyňou nebies,
priateľkou Kráľovnej pokoja na
zemi! Skoro vždy sa smeje a jej
smiech odzrkadľuje jej vnútorný
pokoj. V jedných novinách som videl jej fotografiu. Mám ju pred sebou a tiež sa musím usmievať, premýšľať, ďakovať! Koľkokrát som
stretol Vicku v Medžugorí? Trikrát
som si vypočul jej svedectvo o jej
„návštevách“ v nebi, v očistci
a v pekle. Bolo to v začiatkoch zjavení. Matka Božia vzala Vicku a Jakova so sebou „ruku v ruke“.
Keby sa vtedy neboli držali ruky
Matky Božej, „nikdy by neboli prežili pohľad do pekla“. Z neba sa tí
dvaja vôbec nechceli vrátiť. Obaja
sa dnes modlia za chorých ľudí.
Nielen telesne, ale aj za duchovne
chorých, ktorých počet veľmi narastá... Vicka vzala dokonca niektoré choroby dobrovoľne na seba,
aby sa mohla kajať svojím prijatým
utrpením za mnohé hriechy iných
ľudí.

Nepochopiteľné? Nemožné? Stále
naše opakujúce sa „prečo?“ Zdanlivo
preto, lebo si to od nej vyprosila Matka
Božia. Raz to bol smrteľný mozgový nádor. Prehliadali ju lekári. Potom napísala,
že raz za čas vždy ozdravie. Lekársky nemožné. Ale bola to pravda. Obstála
v skúške nadprirodzenosti? Počul som aj
iné svedectvá vizionárov. Ich každodenný
návrat „z nebeského stavu“ späť na zem
si vyžadoval napriek láske a šťastiu vo
svojich rodinách celé hodiny „adaptácie“.
Žil som celé desaťročia v depresiách.
Túto „neviditeľnú chorobu“ volajú „rakovinou duše“. Ľudia, ktorí toto utrpenie
nepoznajú, si ho nevedia predstaviť. „Pekelný stav?“ Raz som stál medzi stovka-

mi ľudí z anglicky hovoriaceho sveta pred
Vickiným modrým rodičovským domčekom. Hovorila o svojich zjaveniach. Pritom pozdravila okoloidúcu známu svojím
sympatickým kývnutím. Vicka je hlboko
ľudská. Vždy sa pozerá osobne všetkým
prítomným z očí do očí. Aj mňa zazrela
a chvíľočku sme mali „očný kontakt“. Potom zložila ruky k modlitbe a veľmi dlho
sa mlčky modlila. Iste sa modlila za všetkých tam prítomných. Napriek tomu som
mal pocit, že sa modlí za mňa a že Kráľovná pokoja stojí bezprostredne za
mnou. Nikdy nezabudnem na ten nesmierne silný pocit, že je nebo blízko, pocit vnútorného pokoja a absolútnej slobody... To všetko je Medžugorie!

SVEDECTVO
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UZDRAVENIE 19 NÁDOROV
V MEDŽUGORÍ
Osem mesiacov bojoval dvojročný Joshua de Nicolo z Putignana v južnom Taliansku proti rakovine v konečnom štádiu.
Musel absolvovať transplantáciu kostnej
drene, 80 chemoterapií a 17 ožarovaní.
Keď sa neukazovalo nijaké zlepšenie
choroby, odcestovali s ním jeho rodičia
do Medžugoria. Doma potom vysvitlo pri
vyšetreniach, že 19 nádorov a metastáz
zmizlo.
Joshua prišiel na svet vo februári 2007
s neuroblastómom, najčastejšou rakovinou v detskom veku. Bolo však potrebných 22 mesiacov, kým sa stanovila diagnóza. Choroba bola už v konečnom štádiu. Keď jeho rodičia s ním odcestovali
do Medžugoria, dávali mu lekári šancu
prežiť iba pár dní, nanajvýš jeden týždeň.
Krátko pred odcestovaním sa mu zrazu
uzdravili krvné bunky a keď prišli do Medžugoria, dieťa sa cítilo spontánne lepšie. Zvlášť dobre sa cítilo po zjavení, ktoré
mala Mirjana Dragičevičová-Soldová
2. júla 2009. Mohlo byť pritom celkom
blízko pri vizionárke. Zdalo sa, že zrazu
vôbec nemá bolesti. Po návrate do Talianska preukázali lekárske vyšetrenia,
že zmizli všetky metastázy v kostiach
a 19 nádorov, ktoré boli roztrúsené po celom tele. Jediný nádor, ktorý zostal, sa
zmenšil zo sedem a pol centimetra na tri
a lekári ho mohli bez problémov odstrániť. Od tohto zákroku v novembri 2009 je
Joshua celkom zdravý.
Joshuovo utrpenie sa začalo hneď po
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jeho narodení. Jedno oko mal zavreté
a hlava mu klesala na jednu stranu. Lekári však oznámili rodičom, že nejde
o vážne ochorenie. Aj ako orech veľký nádor na ľavom spánku odhadli ako neškodný.
Až keď rodičia doniesli svoje dieťa do
nemocnice v San Giovanni Rotondo
pri svätyni pátra Pia, ukázalo sa, že Joshua trpel na neuroblastóm v štádiu 4S.
Nádor sa rozšíril do celého tela – do panvových kostí a do temena i do kostnej
drene, za ľavé oko, na šiji do lymfatických
uzlín a do ľavej polovice mozgu. Ihneď sa
začalo s chemoterapiou, ožarovaním a transplantáciou kostnej
drene. Napriek tomu dávali lekári Joshuovi len malé šance na
prežitie. Vyzeralo to tak, že je to
iba otázkou pár dní, nanajvýš
jedného týždňa.
Hoci Joshuovi rodičia neboli
praktizujúcimi kresťanmi, hľadali teraz pomoc vo viere. Dnes
vravia, že sa cítili, akoby ich niečo ťahalo do Medžugoria.
Jeho otec Manuel de Nicolo
hovorí: „Vo chvíli najhlbšieho zúfalstva sme uvažovali, či nezaviesť Joshuu do Lurdov. To bola
jediná mariánska svätyňa, akú
som poznal. No keď sme jedného dňa boli v San Giovanni Rotondo, zišiel som vo chvíli zúfalstva do krypty pátra Pia

a opýtal som sa ho priamo: „Prečo moje
dieťa? Daj mi nejaké znamenie, aby som
mal aspoň iskričku nádeje.“ Potom som
šiel naspäť do nemocnice a ako som išiel
po chodbe, uvidel som zrazu na jednom
počítači tvár Matky Božej ako pozadie na
obrazovke. Bolo to ako blesk, ktorý ma
hlboko rozrušil.
Keď som vstúpil do nemocničnej izby,
uvidel som Elizabethu, moju ženu, ktorá
mi povedala, že Joshua nechcel spať.
Spevom mariánskych piesní ho vraj napokon upokojila, takže zaspal. V tom čase
čítali Joshuovi rodičia v jednom časopise,
ktorý ležal v nemocničnej čakárni, že
v Medžugorí sa ustavične dejú uzdravenia, a spontánne sa rozhodli odcestovať
tam. Lekári ich odhovárali, lebo Joshua
mal veľmi nízky počet bielych krviniek, čo
spôsobovalo vážne obavy. No do dňa odchodu počet tých krviniek prudko vzrás-

tol, „prvý zázrak“, ako hovorí dnes jeho
matka. Hneď po návrate z Medžugoria
lekári Joshuu znovu vyšetrili. Jeho otec
Manuel vraví: „Lekár nám povedal, že
Joshua bol zázračným spôsobom uzdravený. A Dr. Xavier Ladogana, vedúci onkologického oddelenia nemocnice v San
Giovanni Rotondo, zašiel ešte o krok ďalej: „To, čo sa stalo s vaším dieťaťom, je
vedecky nevysvetliteľné. Podľa našich vedomostí nevieme dať na to nijakú presnú
a nevyvrátiteľnú odpoveď. Môžeme iba
povedať, že dieťa už nemá tú chorobu,
ktorú malo pred púťou.“
Joshua de Nicolo a jeho rodičia boli pozvaní, aby dosvedčili to uzdravenie vo viacerých programoch televízie RAI 1, RAI 3,
Channel 5 a Rete 4.
(prameň: medjugorjetoday.tv)

Sviatok

vo Višňovom

V sobotu 12. mája 2012 viedli cesty mnohých priaznivcov Medžugoria
do obce Višňové pri Žiline, kde sa uskutočnilo druhé celoslovenské modlitbové stretnutie. Bohatý program
sa začal už o 9.00 h modlitbou ruženca a zakončil sa adoráciou po sv.
omši a slávnostným požehnaním večer po 19.30 h.
Slávnostnú sv. omšu celebroval
spolu s ostatnými kňazmi miestny
správca farnosti Dr. Jozef Bagin, kto-
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rý prítomným odovzdal aj pozdrav od
biskupa Tomáša Galisa.
Svedectvo o Pánovej láske, ktorá
úplne zmenila život mladej Ukrajinky, povedala členka komunity Svetlo
Máriino Valentína Pavsyuková.
Mnohé myšlienky na zamyslenie
ponúkol vzácny hosť stretnutia P.
Marinko Šakota OFM z Medžugoria.
Vo svojom príhovore naznačil cesty,
ktoré vedú k pokoju. Okrem iného
povedal:

„Modlitba je cesta k pokoju. Klaňajte sa Najsvätejšej sviatosti, modlite sa pred krížom, postite sa – to sú
cesty k pokoju. Mária nás nabáda,
aby sme sa modlili. Modlitba sa musí
stať skúsenosťou, zakúsením Ježiša,
jeho lásky. Sv. Tomáš Akvinský istý
čas prestal písať knihy, Bolo to vtedy, keď zakúsil Božiu prítomnosť
v Eucharistii. Všetky knihy vtedy považoval za slabý odvar svojej skúsenosti s Bohom. Mária nás nabáda,
aby sme zakúsili Božiu lásku. Potom
si uvedomíme, že sme Božie deti
a nemáme sa čoho báť.
Prečo však niektorí z nás aj sa

modlia, aj pristupujú ku sviatostiam,
aj sa postia, ale nezakúšajú tento
pokoj? Odpoveď nám dáva Pán v Písme v podobenstve o farizejovi a mýtnikovi v chráme. Farizej sa modlil,
postil, rozdával almužny, mal spoločenské postavenie, ale nevidel seba.
Videl len druhých a chyby na druhých.
Všetci boli vinní, len on nie. Mýtnik
videl seba, videl svoju slabosť, odovzdal to do Božích rúk a našiel ospravedlnenie a pokoj.
Objavme sami seba, sme Božie
deti, milovaný syn a milovaná dcéra.
Odpustime svojim vinníkom a dosiahneme pokoj Božích detí.“
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. februára 2012 – „Drahé deti! V tomto čase vás osobitným
spôsobom pozývam: modlite sa srdcom. Milé deti, veľa rozprávate a málo sa modlíte. Čítajte, rozjímajte nad Svätým písmom
a slová, ktoré sú v ňom napísané, nech sa vám stanú životom.
Ja vás povzbudzujem a milujem, aby ste u Boha našli svoj pokoj
a radosť žitia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. marca 2012 – „Drahé deti! Aj dnes vám chcem s radosťou
dať svoje materinské požehnanie a pozvať vás k modlitbe.
Nech sa vám modlitba stane potrebou, aby ste každý deň
vzrastali vo svätosti. Milé deti, viac pracujte na svojom obrátení, lebo ste ďaleko. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. apríla 2012 – „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe.
Milé deti, nech sa vaše srdce otvorí Bohu tak ako kvet teplu
slnka. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUŽBA
Najnovšie mesačné posolstvo Matky Božej z Medžugoria sa môžete dozvedieť aj prostredníctvom našej odkazovej služby. Už od 26. dňa v mesiaci je najnovšie posolstvo k dispozícii na tomto telefónnom čísle v sieti
mobilného operátora O2:

+421–948 401 104

Na toto číslo môžete poslať aj SMS s odkazom alebo objednávkou.
Nové posolstvo, časopis a aktuálnu knižnú ponuku nájdete aj na internetovej adrese:

www.marianskecentrum.sk
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Tréner futbalistov Manchester City Roberto Mancini v Medžugorí
Tréner futbalistov Manchester City Roberto Mancini prišiel so svojou rodinou na dvojtýždňovú
návštevu do Medžugoria. Zúčastňoval sa liturgického modlitbového programu, navštívil posvätné miesta v Medžugorí a rozprával sa s františkánmi. V Informačnom centre MIR sa konala tlačová beseda s novinármi, na ktorej rozpával o svojich dôvodoch pre návštevu Medžugoria, ako
aj o podrobnostiach zo sveta športu. Na úvod povedal, že jeho návšteva Medžugoria je splnením
rozhodnutia, ktoré prijal už dávnejšie. Prvýkrát počul o Medžugorí pred 25 rokmi od kňaza
z Janova. „Verím, že Medžugorie je osobitné miesto, som naozaj šťastný,“ povedal Roberto
Mancini. Keď Mancini rozprával o význame spirituality v každodennom živote, o futbalovej kariére a najmä kariére trénera, zdôraznil, že viera má veľký význam v jeho živote. Na záver ubezpečil
všetkých, že plánuje znovu prísť do Medžugoria, pretože pre neho je to miesto s osobitným
významom.
Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov,
ktoré predstavujú približne 1 euro za jeden výtlačok tejto publikácie. K tomu je potrebné pripočítať ďalšie
náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepočte na jedno číslo predstavujú približne
0,33 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš účet vo
VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002
0318, SWIFT: LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 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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Milé deti, veľa rozprávate
a málo sa modlíte. Čítajte,
rozjímajte nad Svätým písmom a slová, ktoré sú v ňom
napísané, nech sa vám stanú
životom.
(z posolstva z 25. februára 2012)

