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Z rozhovoru
s Ivanom Dragiãeviãom
27. júna 2002 v MedÏugorí

stretnutie s Matkou BoÏou zaãalo ão
najlep‰ie. KaÏdé stretnutie s Matkou
BoÏou priná‰a nov˘ pocit, nov˘ záÏitok. Stretnutie, ktoré sme mali 24. júna
2002, nemoÏno opísaÈ. Matka BoÏia
nás doÀ uviedla vlastn˘mi slovami
a priviedla nazad k zaãiatkom zjavení.
âo môÏe byÈ presvedãivej‰ie, silnej‰ie
a úchvatnej‰ie ako vtedaj‰ie zjavenie?
Niekedy som po tieto dni nad t˘m rozm˘‰ºal – ako to bolo, keì som bol e‰te
16-roãn˘ mládenec a medÏugorské
zjavenia sa práve zaãínali. Keì sa teraz
nad t˘m v‰etk˘m zam˘‰ºam, znovu si
uvedomujem, Ïe sa mi o tom nikdy ani
len nesnívalo, Ïeby sa v‰etko toto
mohlo staÈ. Nikdy som niã také o Matke BoÏej nepoãul, o zjaveniach, o Lurdoch, o Fatime, a predsa som to aj ja
zaÏil.
Za cel˘ ten ãas pri‰lo veºmi veºa
pútnikov do MedÏugoria. A keì sa zam˘‰ºam nad v‰etk˘mi t˘mi prúdmi ºu-

Boli to veºkolepé
dni, najmä tie ‰tyri
predo‰lé dni. Vo
mne osobne prebúdza ten v˘roãn˘
deÀ emócie zakaÏd˘m – len ão sa
blíÏi. Tieto emócie
ma vracajú naspäÈ
na zaãiatok, ako to
v‰etko bolo a ako
sa to v‰etko r˘chlo
odohrávalo. Na tieto dni som sa pripravoval osobnou
modlitbou, aby sa
11
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dí, ão pri‰li a e‰te stále prichádzajú –
pokiaº viem, doteraz ich bolo 23 miliónov, tak si myslím – a uÏ som to doteraz veºakrát povedal – Ïe to je vlastne
to najväã‰ie znamenie zjavení. Práve
táto duchovná obnova sveta a ºudstva,
ktoré sa vydalo na cestu obrátenia.
Keì vravím duchovná obnova, mám na
mysli v‰etk˘ch t˘ch ºudí, ktorí sem prichádzajú, lebo majú hlad po pravde.
To znamená, Ïe v‰etci, ktorí sem prichádzajú, prichádzajú kvôli svojim potrebám a túÏbam. Keì sa vrátia domov, budú skutoãne misionármi Matky
BoÏej a budú rozná‰aÈ posolstvá Matky BoÏej do domov a do sveta. Mnohí
muÏi a Ïeny sa spoloãne modlievajú,
chodievajú na spoveì a na svätú
om‰u. To je veºké znamenie. A aké
väã‰ie znamenie by e‰te mohlo byÈ?
To je ovocie, dobré ovocie, ktoré rastie
práve prostredníctvom Matky BoÏej
12

a záÏitkov tu v MedÏugorí. KaÏd˘ pútnik, ktor˘ sem prichádza, pocítil volanie, pocítil, Ïe ho Boh volá, to moÏno
naozaj povedaÈ. A keì sem príde, myslím, Ïe potom dostane odpoveì na
mnohé otázky a Ïe nájde to, ão hºadal.
Matka BoÏia bola po tieto dni veselá.
Keì je Matka BoÏia veselá, je to pre
mÀa veºké znamenie, je to harmónia plná radosti a pokoja. O túto radosÈ by
som sa vÏdy chcel podeliÈ so svojou
rodinou, no v t˘chto dÀoch nebola moja rodina so mnou. Tak som sa tento
rok o túto radosÈ podelil s Matkou BoÏou. Keì mi potom Matka BoÏia osobne dá e‰te aj niekoºko pokynov, dodáva mi to e‰te viac sily, aby som urobil,
ão odo mÀa chce. Povie mi iba maliãkosÈ, posolstvo, ktoré ma povzbudí
a podnecuje urobiÈ e‰te viac, a potvrdzuje mi, Ïe to, ão robím, je dobré. âi
je daão väã‰ieho neÏ vedieÈ, Ïe to, ão
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robíme, je dobré a Ïe je to nieão veºké?
Av‰ak práve o túto radosÈ sa nemôÏem
podeliÈ s nik˘m in˘m neÏ s Matkou BoÏou. Ona nás nikdy nekarhá a nekritizuje. Ona je Matka, ktorá dáva rady,
ktorá vychováva a ktorá sama hºadá
pre mÀa v˘chodisko z toho, ão nie je
dobré a ão treba odstrániÈ.
Ako som uÏ ãasto opakoval – mám
pocit, ani ão by som mal v hlave ak˘si
filter, senzor, ktor˘ ju od zjavenia po
zjavenie skúma a ktor˘ ma povzbudzuje, aby som sa sám skúmal – ãi v‰etko,
ão robím, je dobré, a ãi bude veãer
Matka BoÏia s t˘m spokojná. Uvedomujem si, Ïe ãlovek má aj slabiny,
chvíle krízy, keì obãas padne, lebo je
bytosÈ nedokonalá. No dôleÏité je, aby
som sa vÏdy usiloval pri v‰etkom, ão
robím, robiÈ to, ão si Matka BoÏia Ïiada
a Ïelá.

Napokon by som chcel vyzvaÈ v‰etk˘ch t˘ch, ktor˘ch Matka BoÏia tieÏ
poz˘va, aby sme sa usilovali preÏívaÈ
svoj Ïivot ão moÏno najlep‰ie. Lebo
doba, v ktorej Ïijeme, je skutoãne ÈaÏká. Krízy vidíme na kaÏdom kroku: krízu rodiny, krízu mládeÏe, krízu morálky... Ak sa domnievame, Ïe môÏeme
do budúcnosti kráãaÈ bez Boha, tak
musím povedaÈ, Ïe sme odsúdení na
zánik.
Matka BoÏia by nás v tomto 21. storoãí chcela priviesÈ k svojmu Synovi.
Toto je budúcnosÈ s JeÏi‰om: s ním zaãaÈ kráãaÈ t˘mto Ïivotom a daÈ sa pod
jeho ochranu. A urãite len tak bude
na‰a budúcnosÈ krásna. To v‰etko
môÏeme uskutoãniÈ práve Ïivotom podºa posolstiev Matky BoÏej, ktoré nám
neustále ponúka.
(Modlitbová akcia MedÏugorie – ViedeÀ)

KAÎDOROâNÉ ZJAVENIE MATKY BOÎEJ VIZIONÁRKE IVANKE
Vizonárka Ivanka Ivankoviãová-Elezová mala 25. júna 2002 svoje pravidelné kaÏdoroãné zjavenie. Matka BoÏia sa zjavuje vizionárom – Vicke, Márii a Ivanovi – kaÏdodenne; no Ivanke a Jakovovi iba raz do roka a vizionárke Miriane popri kaÏdoroãnom
zjavení aj kaÏdého druhého dÀa v mesiaci.
Pri jej poslednom kaÏdodennom zjavení 7. mája 1985 zverila Matka BoÏia Ivanke
posledné, desiate tajomstvo a oznámila jej, Ïe bude maÈ po cel˘ Ïivot zjavenia raz do
roka, a to vo v˘roãné dni zjavení. Tak to bolo aj tohto roku. Zjavenie, ktoré trvalo ‰esÈ
minút, mala Ivanka vo svojom rodinnom dome. Poãas zjavenia bola prítomná iba
najbliÏ‰ia rodina, jej manÏel a tri deti. Matka BoÏia dala toto posolstvo:

„Milé deti, neochabujte v modlitbe.
Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj.“
Matka BoÏia povedala Ivanke niektoré nové podrobnosti zo svojho Ïivota. Dala nám
svoje materinské poÏehnanie. Matka BoÏia vyzerala veselá.
13
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PÚË DO MEDÎUGORIA –
HªADANIE ZMYSLU
Viac neÏ 21 rokov putujú
ºudia do MedÏugoria. UÏ
tam boli milióny. âo t˘chto
ºudí tam oãakáva?

Táto otázka vyvoláva najprv otázku
zmyslu púte vôbec. PúÈ nás chce vytrhnúÈ zo zvyãajného a kaÏdodenného
kolobehu, aby sme sa mohli venovaÈ
Bohu so zv˘‰enou pozornosÈou, nieão
od neho prosiÈ, za nieão sa mu poìakovaÈ alebo jednoducho sa mu priblíÏiÈ. UÏ nedeºná úãasÈ na bohosluÏbách je t˘mto obrátením sa k Bohu.
UÏ od dôb raného kresÈanstva putujú
veriaci, a to aj na vzdialené miesta,
pretoÏe sú im obzvlá‰È sväté. Svätá
zem ako JeÏi‰ovo pôsobisko, Rím so
svojimi hrobmi apo‰tolov a ako centrum Cirkvi, miesta mimoriadnych vysly‰aní modlitieb sú uÏ oddávna vyhºadávané pútne miesta, mariánske pútne
miesta väã‰inou pripomínajú zjavenia
Matky BoÏej. Sem patrí aj MedÏugorie.
Keì sa p˘tame na zvlá‰tny zmysel
púte do MedÏugoria, nachádzame prekvapujúce odpovede v medÏugorsk˘ch
posolstvách: máme nájsÈ radosÈ, máme sa ponoriÈ do modlitby, ponúka sa
nám zakúsenie Boha, upozorÀuje sa na
14

cieº ná‰ho Ïivota a ponúka pomoc, ako
ho dosiahnuÈ.
Nespoãetné mnoÏstvo ºudí zakúsilo,
Ïe je to skutoãne tak, a dosvedãujú to.
âo tu budeme hovoriÈ o zvlá‰tnom
zmysle púte do MedÏugoria v ‰tyroch
bodoch, mohlo by sa vyvodiÈ z celkovej anal˘zy posolstiev, av‰ak moÏno to
objasniÈ aj zo ‰tyroch vybran˘ch posolstiev, ktoré vyslovene hovoria
o zmysle medÏugorsk˘ch udalostí:
Na Vianoce 1996 Matka BoÏia
povedala: „NeÏelám si, aby
vá‰ Ïivot bol smutn˘, ale aby sa v radosti napæÀal pre veãnosÈ podºa evanjelia. Iba tak bude maÈ vá‰ Ïivot zmysel.“ V tomto posolstve ide o radosÈ.
O radosti hovoria aj ìal‰ie posolstvá,
napríklad: „Pochopte veºkosÈ daru,
ktor˘ vám Boh dáva mojím prostredníctvom, aby som vás chránila svojím
plá‰Èom a viedla k radosti Ïivota“ (25.

1.
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3. 1990). Sme stvorení pre radosÈ, a nie
pre smútok, skrze MedÏugorie máme
nájsÈ radosÈ. Opakovane sa dajú charakterizovaÈ posolstvá Matky BoÏej
ako naliehavá v˘zva na preÏívanie
evanjelia. Evanjelium znamená radostnú zvesÈ, radostné posolstvo. Posolstvá stále zdôrazÀujú, Ïe modlitba je
prameÀom radosti. âím viac sa obraciame k Bohu, teda modlíme sa, t˘m
hlb‰iu radosÈ zakúsime. V jednom posolstve hovorí Mária o v˘zve, ale aj
o pozvaní k modlitbe: „Dnes vás vyz˘vam, aby ste odpovedali na moje pozvanie k modlitbe“ (25. 7. 1997). AÏ
dvojnásobn˘ apel podãiarkuje nevyhnutnosÈ modlitby, „objavíte zmysel
svojho Ïivota“ a nájdete radosÈ, „bez
ktorej nemôÏete ÏiÈ“ (25. 7. 1997).

Posolstvo z 25. apríla 1997 sa
zaãína slovami: „Dnes vás poz˘vam, aby ste spojili svoj Ïivot s Bohom
Stvoriteºom, iba tak bude maÈ vá‰ Ïivot
zmysel a pochopíte, Ïe Boh je láska.“
Jadrom tohto posolstva je v˘rok, Ïe
Boh je láska. Keì to pochopíme, dostane
ná‰ Ïivot zmysel a smer. Mnohí ºudia
stroskotali, lebo si mysleli, Ïe ich nik nemiluje. Nevideli zmysel Ïivota. V Bohu nájdu v‰etci ºudia odpoveì na neutíchajúcu
túÏbu po láske a na najhlb‰iu otázku
zmyslu svojho Ïivota. Posolstvo sa konãí
prisºúbením: „Boh sa dáva tomu, kto ho
hºadá.“ Musíme sa snaÏiÈ, aby sme spojenie s Bohom nielen vyhºadávali, ale aj
udrÏiavali, aby sme odpovedali na jeho
lásku vernosÈou v modlitbe a v plnení jediného prikázania, ktoré nám dal Kristus,

2.
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prikázania lásky k Bohu nadov‰etko
a k blíÏnemu ako k sebe samému (porov.
25. 5. 1986).
UÏ spomínané posolstvo z 25.
júla 1997 obsahuje súhrn uãenia
o modlitbe, keì hovorí: „Chcem vás viesÈ
k modlitbe srdcom. Iba tak pochopíte, Ïe
vá‰ Ïivot je prázdny bez modlitby. Zmysel
svojho Ïivota objavíte, keì objavíte
v modlitbe Boha.“
ªudia bez spojenia s Bohom, ãiÏe bez
modlitby sa ãasto cítia prázdni a úbohí,
hoci podºa súãasného hovorového v˘razu
„majú v‰etko“. Av‰ak ch˘ba im to rozhodujúce v ich Ïivote. V modlitbe môÏeme
a dokáÏeme Boha naozaj braÈ váÏne.
V nej „spoznáte najväã‰iu radosÈ a v˘chodisko z kaÏdej situácie, ktorá je bezv˘chodisková“ (28. 3. 1985). Aby sme to
mohli zakúsiÈ, musíme sa obrátiÈ s dôverou a vierou k Bohu. Kto si myslí, Ïe je to
moÏné bez pevnej viery, nech si spomenie na otca, ktor˘ v evanjeliu prosí za
svojho syna. Keì JeÏi‰ od neho Ïiada vieru, zvolá otec: „Verím. PomôÏ mojej nevere“ (Mk 9, 24). Kto túÏi po viere a vyprosuje ju, ten ju aj nájde. V˘zva k modlitbe
a v˘chova k nej nachádza v posolstvách
najväã‰í priestor, aÏ po prisºúbenie: „Poz˘vam vás k modlitbe, lebo v modlitbe sa
stretáte s Bohom“ (25. 11. 1988)
a „Chcem vás nauãiÈ modliÈ sa srdcom.
V modlitbe srdcom sa stretnete s Bohom“
(25. 10. 1989).

3.

A koneãne v posolstve z 25. apríla 2000 sa hovorí: „ Rozhodnite
sa kaÏd˘ deÀ zasvätiÈ ãas Bohu a modlitbe, aÏ k˘m sa vám modlitba nestane ra-

4.
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dostn˘m stretnutím s Bohom. Len tak bude maÈ vá‰ Ïivot zmysel a budete s radosÈou rozm˘‰ºaÈ o veãnom Ïivote.“
Stretnutie s Bohom sa znovu oznaãuje
ako najhlb‰í zmysel Ïivota. Ako sa to
uskutoãÀuje, je vÏdy pre nás prekvapením. MôÏe sa to uskutoãniÈ rozliãn˘m
spôsobom, napríklad v hlbokej radosti pri
modlitbe alebo v novom oblaÏujúcom pochopení Písma, pri ktorom nachádzame
odpovede na tiesnivé Ïivotné otázky. Na
záver sa v posolstve hovorí: „Budete s radosÈou rozm˘‰ºaÈ o veãnom Ïivote.“ K tomu sa vyjadruje aj ìal‰ie posolstvo: „Nezabúdajte, Ïe tu na zemi ste na ceste do
veãnosti... Preto vyuÏite tento ãas a modlite sa, modlite sa, modlite sa“ (25. 7.
2000).
Viac neÏ 21 rokov putujú ºudia do MedÏugoria. Ako kaÏdá púÈ aj táto má pútnikov priviesÈ k radostnému návratu k Bohu. Nie kaÏd˘ má moÏnosÈ takto putovaÈ,
nie zov‰adiaº sa ponúka táto moÏnosÈ,
ani v kaÏdom ãase. Rozhodujúca pre medÏugorské putovanie nie je náv‰teva
miesta, ale naãúvanie posolstvu Matky
BoÏej, ponorenie sa do neho, prenos jej
v˘ziev do v‰edného Ïivota. Takúto cestu
môÏeme nazvaÈ „vnútorná púÈ“. Aj prostredníctvom takejto púte nájdeme radosÈ, ktorú nám pripravuje Boh, spoznáme, Ïe modlitba srdcom vedie k radostnému stretnutiu s Bohom uÏ v tomto Ïivote a nakoniec i vo veãnosti. K tomu nás
vedie ruka Matky BoÏej. Jej posolstvá sa
obsahovo stále opakujú: ako dobrá Matka, ktorá svojim deÈom stále pripomína,
na ãom jej záleÏí.
ViedeÀ 6. júla 2002 Dr. Kurt Knotzinger
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Medžugorie v obrazoch
Od 24. júna 1981 sa zjavuje v MedÏugorí Matka BoÏia. Mal˘m vizionárom sa predstavila ako Kráºovná pokoja. Milióny pútnikov z celého sveta nav‰tívili toto nové miesto milostí. Veºk˘ poãet ºudí dosvedãil du‰evné a telesné uzdravenia.
Vznikli nespoãetné modlitbové skupiny po celom svete, ktoré sa pokú‰ajú preÏívaÈ
posolstvá. PociÈujeme BoÏiu prítomnosÈ a starostlivé vedenie Matky BoÏej. V dne‰nom uponáhºanom ãase nám chce daÈ nov˘ smer, ktor˘m nás vedie ku skutoãnému
jadru ná‰ho Ïivota. Takmer v kaÏdom posolstve nás volá a vyz˘va k modlitbe.
My z Mariánskeho centra MedÏugorie v spolupráci s Modlitbovou akciou ViedeÀ sa
uÏ roky pokú‰ame sprevádzaÈ jav MedÏugorie, priãom kaÏdé tri mesiace uverejÀujeme
v slovenãine ‰tvrÈroãník o aktuálnych udalostiach. Teraz vám ponúkame obrázkovú
knihu o MedÏugorí.
Uvedomujeme si, Ïe hlbokú duchovnú atmosféru MedÏugoria nemoÏno zachytiÈ na
obrázkoch, av‰ak aj napriek tomu sprostredkovávajú siln˘ dojem miesta, na ktorom sa
uÏ udialo tak veºa pekného a hlbokého.
KniÏka vo veºkom formáte na kriedovom papieri na 190 stranách ponúka farebn˘ obraz MedÏugoria. Nech je táto obrázková kniÏka ìal‰ím podnetom pre v‰etk˘ch, ão sa
snaÏia kráãaÈ po ceste, ktorú nám Matka BoÏia uÏ roky vo svojich posolstvách ukazuje, po ceste modlitby a obrátenia.
V˘robné náklady knihy sú 480,- Sk.

F. Keilhauer: Medžugorie – prorocká výzva
„Keby sa ma niekto op˘tal, kde moÏno
zaÏiÈ vyliatie Ducha Svätého, bez váhania
by som odpovedal – v MedÏugorí. Kto by
chcel zaÏiÈ pravé Turíce, nech príde
k Matke BoÏej, aby sa s Àou modlil – tak
ako v hornej sále veãeradla po veãeri.
Áno, ako vo veãeradle moÏno tu v zhromaÏdení zaÏiÈ vyliatie Ducha Svätého.Tu
môÏeme zaÏiÈ, ako Duch Svät˘ obnovuje
ºudí, ako ich napæÀa. Vytvára Cirkev, akoby bola vizionárkou, ktorá sa rozpráva
s Bohom, ktorá je v kontakte s nebom.
Cirkev, ktorá kráãa k nebu, hovorí nebeskou reãou, reãou milosti.“
V˘robné náklady knihy F. Keilhauera: MedÏugorie –
prorocká v˘zva sú 94,- Sk

Knihu si moÏno objednaÈ telefonicky
na tel. ãísle na‰ej odkazovej sluÏby
02-52927210
alebo písomne na adrese:
Mariánske centrum MedÏugorie
Franti‰kánska 2
17
811 01 Bratislava 1
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Svedectvo

Učeníci
na Otcovu
počesť
Z rozhovoru s pátrom Eugeniom 25. júna 2002 v MedÏugorí

Volám sa Eugenio Maria la Barbera Pirovano, narodil som sa v Taliansku. Som kÀazom apo‰tolského spoloãenstva v Taliansku a pracujem v Brazílii. Bol som ãlenom
Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
Do Brazílie som pri‰iel 25. januára 1979. V roku 1984 som dostal od svojho predstaveného povolenie ísÈ ‰tudovaÈ na Gregorianum do Ríma, aby som si doplnil ‰túdium misiológie. Predt˘m, neÏ ma tam poslali, bol som farárom v Sao Paole.
Keì som pri‰iel do Ríma, odsúdil ma
jeden z mojich bratov za ist˘ priestupok,
ktorého som sa nedopustil. Cítil som sa
zranen˘, a zaãiatkom decembra 1987 mi
volali z Milána, Ïe môj otec ÈaÏko ochorel a Ïe má teraz rakovinu kostí. Tak
som preru‰il ‰túdium a i‰iel som k svojmu otcovi, aby som mu pomohol a bol
trochu pri Àom. Vtedy sa stalo ãosi aj
s mojím bratom, ktor˘ pracoval v istej
firme. Obvinili ho, Ïe ukradol veºa
peÀazí. Vôbec to nebola pravda, a on
skonãil nevinne vo väzení. To v‰etko nepre‰lo bez následkov popri mne, a povedal som si: mÀa odsúdili neprávom
moji predstavení, môj otec zomrel na rakovinu, môj brat je nevinn˘ vo väzení...
Vtedy som pom˘‰ºal na to, Ïe sa zrieknem kÀazskej sluÏby. Odi‰iel som vtedy
20

do jedného domu na‰ej rodiny v blízkosti Janova a utiahol som sa do samoty.
V máji 1988 ma ist˘ rodinn˘ priateº, ktor˘
organizoval púte do MedÏugoria, pozval,
aby som i‰iel s ním. No ja som odmietol,
lebo som vôbec neveril, Ïe sa tam Matka BoÏia zjavuje, a najmä preto, lebo to
bol komunistick˘ ‰tát. Potom ma nav‰tívili iní dvaja priatelia, ktorí sa dozvedeli
o celej mojej situácii, aj o tom, Ïe som
sa zdráhal ísÈ do MedÏugoria. Pri druhom rozhovore ma potom koneãne presvedãili, aby som spolu s nimi podnikol
cestu do MedÏugoria. Tak som sa teda
dal s nimi na cestu, ale pod podmienkou, aby odo mÀa ako od kÀaza niã neoãakávali. Dorazili sme do MedÏugoria
popoludní a oni sa hneì dozvedeli, Ïe
Ivanka má zjavenie pri modrom kríÏi.

