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A v‰etci z ná‰ho autobusu boli ‰Èastní,
Ïe budú môcÈ byÈ pri zjavení – v‰etci
okrem mÀa, lebo ja som neveril. Potom
pri‰iel Ivan a povedal, Ïe pri zjavení nemôÏeme byÈ, keìÏe je tentoraz zjavenie
urãené len pre modlitbovú skupinu.
V‰etci v autobuse zosmutneli, len ja som
sa te‰il. Povedal som im: „Pri‰li ste do
MedÏugoria, ale Matka BoÏia vás vôbec
nemiluje a nestojí o to, aby ste tu boli.“
Potom nás ubytovali v rodinnom dome. Podmienky neboli také ako dnes.
Pre horúãavu sme pozatvárali okná
a otvorili sme dvere, ktoré smerovali ku
KriÏevcu. Veãer okolo 18. hodiny mi ist˘
mlad˘ muÏ povedal: „Poìme na KriÏevac a pomodlime sa kríÏovú cestu!“ Povedal som mu: „Nejdem s tebou, lebo ty
tam ide‰ kvôli zjaveniu, nie aby si sa
modlil kríÏovú cestu.“ Tak sme sa trochu
po‰kriepili. Potom som mladíkovi povedal: „Vidí‰, teraz som tu e‰te len dve hodiny, a uÏ sa hádame. Tu nemôÏe byÈ
Kráºovná pokoja.“ Potom podávali veãeru a k˘m sme jedli, ktosi povedal, aby
sme sa cez otvorené dvere pozreli ku
KriÏevcu, lebo nad KriÏevcom vidno
zvlá‰tnu hviezdu. Jeden z mojich priateºov mi povedal: „Pozri, páter Eugenio,
to je znamenie, Ïe sa má‰ s nami pomodliÈ kríÏovú cestu.“ Odpovedal som:
„Ako môÏe akási hviezda predstavovaÈ
Matku BoÏiu? Také veci sa ani Cirkvi nepáãia.“ Ktosi mi povedal: „âo by si vôbec chcel? Chcel by si, aby sa ti zjavila
Matka BoÏia?“
Aby sa spor e‰te nevystupÀoval, vzal
som si kabát a ‰iel som s nimi, aby som
sa ako kÀaz predmodlieval kríÏovú cestu. VyÏadoval som od ostatn˘ch, aby si

pri staniciach kºakli, a nároãky som sa
pri kaÏdom zastavení modlil dlh‰ie, aby
ich rozboleli kolená. Pr‰alo stále silnej‰ie, ale my sme i‰li ìalej a modlili sme
sa. Zrazu som uvidel, Ïe môj kabát je
such˘. Niekoºkokrát som sa nepozorovane dotkol kabátov t˘ch ostatn˘ch, no
v‰etky boli mokré. K˘m sme sa takto
modlili kríÏovú cestu, pri‰li sme na vrchol KriÏevca a prestalo pr‰aÈ. Cítil som
úzkosÈ a povedal som ostatn˘m:
„OstaÀme tu a nech sa e‰te kaÏd˘ osobne pomodlí.“ Vo svojom vnútri som vravel: „Matka BoÏia, ja neviem, ãi sa tu
zjavuje‰, ale ak sa zjavuje‰, tak by som
chcel, aby si vedela, Ïe som nielen dobr˘ kÀaz, ale som ten najprvotriednej‰í.
Pozri, ão sa stalo: moji rádoví bratia ma
obviÀujú a moji predstavení o mne zle
zm˘‰ºajú. Otec mi umrel na rakovinu
a môj brat sedí nevinn˘ vo väzení. To
v‰etko je vìaka za to dobré, ão robím?“
Tak som to Matke BoÏej v‰etko vyrátal
a pomaly som i‰iel domov. E‰te raz som
sa presvedãil, Ïe môj kabát bol celkom
such˘.
Na druh˘ deÀ ma môj priateº kÀaz poprosil, aby som i‰iel s pútnikmi na Podbrdo. Nechcel som maÈ kázeÀ a priateº
mi povedal, Ïe staãí, keì sa budem
modliÈ ruÏenec. Povedal som: „Ak sa
mám modliÈ iba ruÏenec, pôjdem.“ Vtedy e‰te neboli osadené tabule s tajomstvami, ale stáli tam iba jednoduché drevené kríÏiky. Videl som mal˘ kríÏik a sadol som si tam. Tu sa priblíÏil pekne obleãen˘ muÏ a povedal: „Vy ste páter Eugenio.“ Pozrel som sa naÀho a bál som
sa, lebo môj brat bol vo väzení, aby nestrãili aj mÀa do komunistického väze-
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nia. Op˘tal som sa ho: „Kto ste?“ Odpovedal: „Nie je dôleÏité, kto som, ale
JeÏi‰ mi skrze Matku BoÏiu dal posolstvo a pre to v‰etko, za ão si sa na
KriÏevci modlil, chcem ti povedaÈ, ão ti
k tomu odkazuje Matka BoÏia: Matka
BoÏia povedala, Ïe si v˘born˘ kÀaz, ale
Ïe nemá‰ oberaÈ ºud o jeho prostú vieru,
tak ako si to urobil v Brazílii v kostole
Srdca JeÏi‰ovho, keì si jednému mladíkovi nedovolil hovoriÈ o MedÏugorí.“ Tomu som skutoãne vtedy ako farár zabránil, ale o tom som vedel iba ja sám. Potom ten muÏ hovoril ìalej a povedal, Ïe
môj otec a moja matka sú v nebi. „Tvoj
brat sa dostane z väzenia a keìÏe e‰te
neverí‰, tebe dá Matka BoÏia osobitné
znamenie.“ Dostal som strach a u‰iel
som od toho muÏa. I‰iel som k svojmu
priateºovi kÀazovi a povedal som mu, Ïe
by som sa rád vyspovedal, lebo som si
myslel, Ïe umriem. Porozprával som mu,
Ïe som stretol ãloveka, ktor˘ mi porozprával veci, ktoré som mohol vedieÈ iba
ja. A povedal som svojmu priateºovi: „Ty
si priateºom Matky BoÏej, povedz jej, Ïe
verím, Ïe sa zjavila, a Ïe si uÏ neÏelám
nijaké ìal‰ie znamenie, lebo ak mi najbliÏ‰ie nieão odkáÏe, umriem od strachu.“ Porozprával som kÀazovi v‰etko,
ão som zaÏil, a on mi povedal: „Ak ti
chce Matka BoÏia skutoãne nieão povedaÈ, tak je to veºmi krásne.“ No ja som
mu odpovedal, Ïe si to naozaj neÏelám,
lebo uÏ dostatoãne verím a to mi staãí.
Tak sa konãila moja spoveì.
Skôr neÏ som sa vrátil do Talianska,
pri‰iel tam autobus, v ktorom nemali
kÀaza. Sp˘tali sa ma a prosili, aby som
sa pre nich ako kÀaz predmodlieval
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kríÏovú cestu, a ja som hneì súhlasil.
Najprv som sa predstavil a zaãal som sa
predmodlievaÈ. Pri treÈom zastavení zaãal jeden asi 18-20-roãn˘ mladík tak veºmi plakaÈ, Ïe sa v‰etci zo skupiny pozerali iba naÀho. Nik ma uÏ nepoãúval. Bol
som stále nervóznej‰í a pre ten plaã
som sa stále r˘chlej‰ie modlil, aby som
mohol ãím skôr skonãiÈ. Keì sme pri‰li
na vrchol, prestal som sa modliÈ a on
prestal plakaÈ. Pri‰iel ku mne a prosil ma
o prepáãenie. Povedal mi, Ïe videl svoje
hriechy ako vo filme, a preto musel tak
nariekaÈ. Potom znovu uvidel ìal‰ie
hriechy a znovu sa rozplakal a ºutoval
ich. Myslel som si, koºko musí maÈ hriechov, keì zaãal plakaÈ pri treÈom zastavení a plakal aÏ po ‰trnáste. ëalej mi povedal: „Keì si sa prestal modliÈ, povedala mi v srdci Matka BoÏia: ,Tvoje hriechy sú odpustené, ale choì ku kÀazovi,
aby si skrze neho dostal odpustenie
Cirkvi!“ Dal som mu rozhre‰enie, on mal
skutoãne veºa hriechov, ktoré zanechal.
Potom mi povedal, Ïe si pichá do tela
ãist˘ heroín. Vytiahol drogu z ta‰ky
a odhodil ju. Povedal som mu: „Ja nie
som lekár, ale kÀaz. No viem, Ïe s drogou nemôÏe‰ tak jednoducho prestaÈ.
Preto sa poradím s lekárom.“ Na záver
rozhovoru mi povedal: „Páter, som
uzdraven˘ a ja som t˘m znamením, ktoré ti Matka BoÏia prisºúbila.“ Odvtedy sa
vo mne v‰etko premenilo a od t˘ch ãias
chodievam kaÏd˘ rok do MedÏugoria –
dodnes.
Vrátil som sa do Talianska a prosil
som, aby som smel ísÈ zasa do Brazílie.
Pri‰iel som tam a arcibiskupská diecéza
Sao Paolo bola medzit˘m rozdelená na

vnutro

8.11.2002 9:09

Stránka 23

Ovocie
päÈ diecéz. Nov˘ biskup ma pozval, aby
som prevzal novú farnosÈ, lebo v tej farnosti sa vzdal sluÏby aj farár, aj kaplán.
Preto bolo farské spoloãenstvo duchovne zranené. Niekoºko mesiacov po prevzatí farnosti mi niekoºkí farníci povedali:
„Písali sme do MedÏugoria a prosili sme,
aby nám Pán na príhovor Matky BoÏej
poslal dobrého kÀaza. Sme vìaãní, Ïe
nám Pán poslal teba!“
Roku 1993 som pri‰iel s mnoh˘mi pútnikmi do MedÏugoria a bol som u Vicky
pri jej zjavení. Po zjavení sa Vicka sp˘tala: „Kto je páter Eugenio?“ Nepredstavil
som sa. AÏ veãer som i‰iel k Vicke a povedal som jej: „Ak sa nik in˘ nehlásil, tak
som to pravdepodobne ja.“ Vicka mi
vravela, Ïe Matka BoÏia povedala, Ïe
mám opustiÈ svoju farnosÈ a zaloÏiÈ spoloãenstvo, ktoré sa zaãne v kostole

modlievaÈ. Odpovedal som Vicke: „Op˘taj sa Matky BoÏej, do ktorej banky mám
ísÈ, aby som dostal peniaze na zaloÏenie
spoloãenstva...“ Pre mÀa to bolo nemoÏné a ‰iel som si v MedÏugorí ìalej po
svojom. Vicka ma znovu zavolala a povedala mi, Ïe Matka BoÏia znovu odovzdala posolstvo, Ïe peniaze, ktoré som
dostal od svojho otca ako rodinné dediãstvo, nie sú moje peniaze, ale patria
Bohu. A mám tieto peniaze pouÏiÈ na
stavbu domu a na zaloÏenie spoloãenstva. O ostatné sa sama postará.
E‰te som s t˘m nesúhlasil, a keì som
bol opäÈ v Brazílii, nav‰tívil som biskupa
a v‰etko som mu rozpovedal. Napokon
som mu e‰te povedal, Ïe som ‰Èastn˘,
Ïe som kÀaz a môÏem kázaÈ. ZakladaÈ
akési spoloãenstvo, to nie je vhodné pre
môj Ïivot, veì v MedÏugorí a skrze Me-
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dÏugorie vzniklo uÏ veºa spoloãenstiev.
Myslel som si, Ïe biskup bude súhlasiÈ
s mojím názorom. Odpovedal mi: „Najprv sa pomodlime a uvidíme...“
15. augusta 1994 pri‰la za mnou skupina mlad˘ch ºudí z mojej farnosti a tí mi
povedali, Ïe by chceli robiÈ viac. Povedal som im: „âo chcete viac? Chodíte
na om‰u, ste ãlenmi modlitbovej skupiny a vypomáhate vo farnosti. To nestaãí?“ Potom som im porozprával, ão
som zaÏil v MedÏugorí.
22. augusta 1994, iba o sedem dní
neskôr, na sviatok Panny Márie Kráºovnej, zavolal si ma biskup a povedal mi,
Ïe mám napísaÈ v‰etko, ão som v MedÏugorí zaÏil. Urobil som to a pri tom
zostalo.
V januári 1995 som bol zasa v MedÏugorí ako dosiaº kaÏd˘ rok. A 11. februára, na sviatok Panny Márie Lurdskej,
ohlásili mi telefonicky z Brazílie, Ïe biskup schválil na‰e spoloãenstvo ako
„ZdruÏenie veriacich“. To ma vyºakalo
a pomyslel som si: Ako môÏe biskup
schváliÈ spoloãenstvo, keì som v tomto
spoloãenstve jedin˘m ãlenom? LenÏe
biskup je biskup, a ja som to prijal.
Osobne som svoje spoloãenstvo nikdy nepredstavil, ale v‰etci mladí ãlenovia pri‰li sami od seba a stále viac ºudí
chcelo vstúpiÈ do ná‰ho spoloãenstva.
Spoloãenstvo sa volá „Uãeníci na Otcovu poãesÈ“. Aj na‰e rúcho je schválené.
Je to bledomodr˘ habit. Prostredníctvom Vicky Matka BoÏia povedala, Ïe
po‰le jednotlivcov do spoloãenstva.
A tak v‰etk˘ch, ktor˘ch teraz v spoloãenstve mám, poslala Matka BoÏia. Bolo treba stavaÈ, a tak som zaãal. Chcel
som vystavaÈ kostol, ktor˘ by bol zasvä24

ten˘ Kráºovnej pokoja. Av‰ak poãas
stavby som pochopil, Ïe má byÈ zasväten˘ Bohu Otcovi, ktor˘ je e‰te pre mnoh˘ch neznámy.
Ako vidíte, v‰etko pri‰lo skrze ProzreteºnosÈ. Keì sa pri stavbe minuli peniaze, za‰iel som k soche Matky BoÏej
a povedal som jej: „Ak chce‰ maÈ dom
pre deti, po‰li mi peniaze.“ Vtedy pri‰la
Vicka po prv˘ raz do Brazílie a môj priateº kÀaz mi zavolal a povedal, Ïe chce
so mnou hovoriÈ Vicka. Povedala mi vtedy do telefónu, Ïe mi Matka BoÏia odkazuje, „aby som prestal p˘taÈ peniaze, lebo je to jej dielo, a nie tvoje, páter Eugenio, a Ïe Matka BoÏia dá potrebné veci
v pravom ãase“. O niekoºko mesiacov
neskôr pri‰iel ku mne ist˘ bohat˘ moslim z Brazílie, ktor˘ sa obrátil, dal sa pokrstiÈ a prestúpil na katolícku vieru. Naplánoval cel˘ dom, dal svoje peniaze
a vybudoval ho.
Dnes je na‰e spoloãenstvo schválené
kancelárom diecéznej kúrie v Brazílii. 22.
februára 1999 nám odovzdal dekrét na
„verejné zdruÏenie veriacich podºa biskupského práva“ potom, ako nás overili
príslu‰né úrady v Ríme a niã proti tomu
nenamietali („nihil obstat“). Na‰ou prvoradou úlohou je staraÈ sa o zanedbané
deti, deti z ulice. To si Matka BoÏia Ïelala ako prvé.
Keì som v súkromnom rozhovore porozprával pápeÏovi v‰etko o spoloãenstve a o na‰om apo‰toláte, objal ma
a poÏehnal na‰e spoloãenstvo a apo‰tolát. A t˘m aj MedÏugorie, lebo toto spoloãenstvo vzniklo práve ako in‰pirácia
Matky BoÏej. Toto gesto mi staãilo ako
znamenie, ako aj v‰etky ostatné znamenia zhora, Ïe nás aj Rím uznáva.
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NÁV·TEVA BISKUPA

M E D J U G O R J E

V máji 2002 nav‰tívil MedÏugorie biskup Silas S. Njiru
z Kene. O MedÏugorí povedal: „MedÏugorie je skutoãne
svetoznáme. Kto tu bol, nemôÏe mlãaÈ. Ak mám byÈ
úprimn˘, ão sa tu odohráva, presahuje aj samotné zjavenia. Na‰a viera sa musí neustále obnovovaÈ, lebo inak
v‰etko stráca svoj v˘znam. Ak viera narastá, potom je to
dobré.“

BIRMOVANIE
30. mája 2002 prijalo v MedÏugorí 81 chlapcov a dievãat sviatosÈ birmovania. SviatosÈ udelil mostarsk˘ biskup Ratko Periã. Biskup vo svojej kázni pripomenul birmovancom, aby svoj Ïivot orientovali na Krista a nie na
svet. Biskupa privítal miestny farár Branko Rado‰.

VRCH ZJAVENÍ
Pri príleÏitosti 21. v˘roãia zjavení sa osadili na Vrchu
zjavení nové bronzové reliéfy, ktoré predstavujú v˘javy
piatich tajomstiev slávnostného ruÏenca. Reliéfy vytvoril
taliansky sochár Carmelo Puzzolo. Reliéfy s radostn˘mi
a bolestn˘mi tajomstvami ruÏenca od tohto umelca boli
osadené na Vrchu zjavenia a KriÏevci uÏ skôr.

MIEROV¯ POCHOD
24. júna 2002 sa uskutoãnil jedenásty mierov˘ pochod
z Humca do MedÏugoria. PribliÏne 4000 pútnikov pre‰lo
v modlitbách 13 km cestu od franti‰kánskeho klá‰tora
v Humci do kostola v MedÏugorí. Pútnikov privítal v MedÏugorí farár Branko Rado‰ a úãastníci dostali poÏehnanie. Pochod je modlitbou za skutoãn˘ mier a zmierenie.

STRETNUTIE K≈AZOV
Na medzinárodnom modlitbovom stretnutí kÀazov od
1. do 6. júla 2002 sa zúãastnilo 483 kÀazov z 36 krajín.
Poãas siedmich dní kÀazi spolu diskutovali, modlili sa
a spoloãne slávili Eucharistiu. Téma stretnutia bola:
„KÀaz v sluÏbe uzdravovania a oslobodenia“. Modlitbové
stretnutie zanechalo na úãastníkoch hlbok˘ dojem, ão
dosvedãujú aj mnohé svedectvá úãastníkov.
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Modlitbové
stretnutie
v Innsbrucku

Správa Márie Elfriedy Langovej-Pertlovej

Bol to mimoriadny BoÏí dar, Ïe Mária
Pavloviãová-Lunettiová prijala pozvanie
a pri‰la do Tirolska. „Prirodzene, vÏdy sa
musím op˘taÈ Matky BoÏej, ãi by sa aj tam
chcela zjaviÈ,“ povedala Mária, „a ona sa
usmiala a dala poÏehnanie.“ Posolstvo
Matky BoÏej pre v‰etk˘ch, ktorí sa zúãastnili na tomto modlitbovom stretnutí, bolo
pokraãovaním toho úsmevu: „Deti, milujem
vás! Som va‰a matka! Nezabúdajte na to!“
V‰etci sme mohli 17. mája, dva dni pred
turíãnymi sviatkami, zakúsiÈ mimoriadnu
BoÏiu lásku skrze Máriu, nevestu Ducha
Svätého. To bola aj téma stretnutia – „Mária ako znamenie pevnej nádeje skrze úãinkovanie Ducha Svätého“. Vo svojich jasne
formulovan˘ch slovách naãrtol páter Ivan
túto tému a vizionárka Mária o nej vydala
svedectvo. „T˘mto stretnutím môÏeme posilniÈ svoju vieru, môÏeme sa navzájom
povzbudzovaÈ a poslúÏiÈ Cirkvi posilnenou vierou.“ To boli veºké slová na zaãiatok;
a predstavili nám Máriu, Matku BoÏiu, ako príklad. „Mária je veºkou nádejou Cirkvi,“
t˘mito slovami poukázal na Cirkev, na apo‰tolskú Cirkev, akúsi uãebnicu pre kresÈanov. Tak sa preklenul oblúk k Turícam, slávnosti zaloÏenia Cirkvi. Mária uprostred
apo‰tolov, ãakajúca na vyliatie Ducha Svätého.
Tak sme aj my v tento deÀ ãakali a chceli sme sa zahæbiÈ do prípravy na veºk˘ sviatok BoÏej lásky. Pán bol uprostred medzi nami, a t˘m aj jeho Matka Mária. „Mária je
príkladom toho, ãím kresÈan má byÈ,“ t˘mito slovami citoval páter Ivan známeho teológa Karla Rahnera a kládol nám t˘m na srdce na‰u Matku Máriu ako vzor.
Mária Pavloviãová-Lunetiová sa nám prihovorila s celou svojou prirodzenosÈou.
Zapôsobila svojou jasnosÈou a vyzvala nás, aby sme aj my boli „svetlom a soºou
sveta“, ako si to Ïelá Pán. Prof. DDr. Andreas Resch, ktor˘ bol svojho ãasu vedúcim
lekárskych a psychologick˘ch vy‰etrení, ktor˘m sa podrobili vizionári, prekladal plynule z talianãiny do nemãiny.
Jej v˘zva pre nás: „Matka BoÏia si Ïelá, aby sme prichádzali k nej v‰etci, lebo keì
sme s Àou spojení láskou, tak sme pri JeÏi‰ovi, lebo centrom ná‰ho Ïivota musí byÈ
JeÏi‰ Kristus,“ nám predkladá jej Ïivotn˘ program a je príkladom, aby sme robili to
isté.
Radostné prekvapenie prinieslo e‰te pozvanie ná‰ho biskupa Dr. Aloisa Kothgassera pre Máriu Pavloviãovú- Lunettiovú, Ïe ju prijme v biskupskom sídle. V jeho domácej kaplnke sa uskutoãnilo v sobotu 18. mája 2002 kaÏdodenné zjavenie. Máriino
posolstvo pre nás je iste urãené pre v‰etk˘ch ºudí dobrej vôle: „Milé deti, milujem
vás! Som va‰a Matka! Nezabúdajte na to!“
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Spomienky
Rozhovor s pátrom Ivanom
Landekom na Turíce 2002 v Tirolsku

Mnohí z na‰ej krajiny Èa poznajú
z ãias, keì si bol farárom v MedÏugorí. Teraz si uÏ dva roky farárom
v Humci. âo cíti‰ teraz k MedÏugoriu?
Po druh˘ raz mám moÏnosÈ sledovaÈ
MedÏugorie z istej vzdialenosti. B˘vam
tam aj teraz ãasto, tentoraz v‰ak v úplne inej úlohe. Prichádzam do MedÏugoria spovedaÈ, sláviÈ om‰u, kázaÈ, niekedy sa zhováram aj so skupinami pútnikov. Potom sa vraciam na svoju faru
a plním si tam svoje úlohy. Patrím aj ku
klá‰tornému spoloãenstvu a musím preberaÈ niektoré záväzky. Predsa sa v‰ak
cítim s MedÏugorím hlboko spojen˘
a nesiem za toto miesto vnútornú zodpovednosÈ.
MedÏugorie bolo pre mÀa ako mladého kÀaza dôleÏit˘m zvratom – tam
som pochopil v‰elião pre svoj kÀazsk˘
Ïivot, ão som predt˘m sotva poznal.
MedÏugorie zostalo pre mÀa dôleÏit˘m
miestom môjho pastoraãného a kresÈanského Ïivota. Z t˘chto dôvodov chodievam do MedÏugoria nielen vypo-

máhaÈ, ale idem tam aj ako pútnik na
Vrch zjavenia, na KriÏevac, prichádzam
na veãerné modlitbové podujatia, na poklonu... KeìÏe som bol dlhé roky hlboko
spojen˘ s pátrom Slavkom, nav‰tevujem
aj jeho hrob.
Skúsenosti, ktoré som získal v MedÏugorí, poznaãili môj Ïivot. Pokú‰al som sa
urobiÈ pre MedÏugorie to najlep‰ie, lebo
dary, ktoré som po tieto dni v MedÏugorí
dostal, tieto dary zaväzujú.
Páter Ivan, iste si sledoval aj posolstvá Matky BoÏej. Zmenili sa tie posolstvá pre teba nie z hºadiska reãi,
ale z hºadiska vzÈahu?
Posolstvá Matky BoÏej moÏno ãítaÈ
dvojako: buì aby sme na‰li nieão nové,
alebo ako podnety pre intenzívnej‰í
kresÈansk˘ Ïivot. Keì ãítame posolstvá
iba s cieºom objaviÈ daão nové, môÏeme
sa aj sklamaÈ, lebo niã nové nenájdeme.
To v‰ak neznamená, Ïeby nás tieto posolstvá nemohli privádzaÈ k hlb‰iemu Ïivotu viery! Naopak!
Matka BoÏia ako Matka Kristova nikdy
nehlásala vlastnú múdrosÈ. Nikdy sa nepokú‰ala ak˘mkoºvek spôsobom ovplyvÀovaÈ JeÏi‰ovo pôsobenie. Nikdy sa nechcela do niãoho mie‰aÈ. Ani po jeho
smrti, po zm⁄tvychvstaní, po nanebovstúpení, potom ão Duch Svät˘ obdaroval
spoloãenstvo svojimi darmi, potom, ako
si mladá Cirkev uvedomila svoje úlohy,
sa úlohy nemenili. JeÏi‰ zostal navÏdy
a definitívne centrom. Mária bola, tak povediac, jednoduchá, ale dobrá kresÈanka.
Preto povedal o nej sv. Augustín: „V‰etko, ão robila, slúÏilo ako názorn˘ príklad.
Chcela v‰etky svoje skúsenosti s vierou,
s Bohom, vniesÈ do mladej Cirkvi.“
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Také sú aj posolstvá: najdôleÏitej‰ím
posolstvom je sama Mária, jej Ïivot viery. MedÏugorské posolstvá zostávajú
ãímsi ako pozvaním byÈ dobr˘m kresÈanom. Sú to aj jednoduché upozornenia,
Ïe aj dnes tak ako predt˘m moÏno byÈ
dobr˘m kresÈanom. A je prekvapujúce,
koºko ºudí zachytilo jej jednoduché slová
a koºk˘ch povzbudili vo viere.
V˘voj v posolstvách vlastne ani nepozorujem. Obãas sa zmenia ÈaÏiská, ale
vcelku pomáhajú rozvíjaÈ Ïivot viery. Nezaoberajú sa nijak˘mi konkrétnymi okolnosÈami, nijak˘mi konkrétnymi problémami, nijak˘mi aktuálnymi udalosÈami.
Témy a problémy sveta sú rozliãné. No
Mária chce rovnako oslovovaÈ ºudí v Európe, Amerike, Afrike alebo v Ázii.
MôÏeme teda povedaÈ, Ïe obsahom posolstiev bola a je jednoducho
v˘chova, v˘chova k modlitbe, k prehæbeniu Ïivota vo viere. Mení sa, alebo zmenilo sa nieão v MedÏugorí, odkedy tu uÏ nie je páter Slavko?
MôÏeme povedaÈ, Ïe noví pátri, ktorí
pri‰li do MedÏugoria, sa správali trochu
zdrÏanlivo. To je pochopiteºné. Páter
Slavko sa takmer dvadsaÈ rokov usiloval
vybudovaÈ solídnu pastoraãnú ‰truktúru
pre pútnikov. Vìaka jeho viere a jeho
duchovnej skúsenosti sa to podarilo.
Mal na to aj potrebné odborné vedomosti. Nedal sa odlákaÈ od toho, nad
ãím dlho prem˘‰ºal a ão povaÏoval za
dosiahnuteºné. Pritom bol ochotn˘
naãúvaÈ mienke druh˘ch, ale aj korigovaÈ svoje stanoviská. Bol nesmierne
vytrval˘, jeho usilovnosÈ a jeho energia
boli jedineãné. Mal dôkladné teologické
vzdelanie, bol aj psychoterapeut a vÏdy
28

bol ochotn˘ pouãiÈ sa. VáÏne sa zaoberal témou pôstu a jeho kniha o postení
sa raz stane uãebnicou. Bol jedn˘m
z mála majstrov pôstu.
Mal dobrú ‰truktúru a pátrom, ktorí
pri‰li do MedÏugoria po Àom, zanechal
dôstojné dediãstvo. Táto ‰truktúra bola
a je dobr˘m rámcom pre pokraãovanie
v jeho práci. Medziãasom ºudia zistili,
ako váÏne berú svoje úlohy mladí pátri
a idú po niektor˘ch in˘ch cestách.
Pri‰iel ãas, keì iní pokraãujú v jeho úlohe vlastn˘m spôsobom, ale podºa jeho
programu.
âo by si nám mohol poradiÈ dnes,
keì bola turíãna slávnosÈ a my sme
sa modlili o dar Ducha Svätého, ão
by sme mali zvlá‰tnym spôsobom konaÈ, aby sme sa hlb‰ie stretali s Kristom prostredníctvom Márie?
Pripomeniem príbeh z evanjelia, a to
o stretnutí JeÏi‰a s bohat˘m mládencom. V mnohom ohºade je to pouãn˘,
dobr˘ príbeh. Spomeniem iba maliãkosÈ:
JeÏi‰ v rozhovore s t˘mto mládencom
nerobí nijaké skoky. Najprv sa p˘tal, ãi
mladík dodrÏiaval prikázania. Neskor‰iu
ponuku, aby sa vzdal v‰etkého materiálneho, sa odváÏi JeÏi‰ podaÈ iba na základe toho, ão uÏ mládenec urobil.
V JeÏi‰ov˘ch oãiach mal predpoklad,
aby sa odváÏil urobiÈ nov˘ krok. Lebo
JeÏi‰ova otázka, ãi dodrÏiaval prikázania, je pre mÀa dôleÏitá z dvoch dôvodov: po prvé, sme v‰etci rozdielni. Získali sme v Ïivote rozliãné skúsenosti.
S Bohom a s vierou nemáme rovnaké
skúsenosti. Myslím si, Ïe je dôleÏité, aby
sme sa usilovali uskutoãÀovaÈ ich teraz
z celej sily a s plnou váÏnosÈou.
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Vieme toho tak veºa, ão JeÏi‰ hovoril
a robil, ão nám odporúãal, ão nám uloÏil.
A myslím si, Ïe prvá otázka je, ãi sa toho
prid⁄Ïame. A ak sa t˘m váÏne zaoberáme, potom si myslím, Ïe ìal‰ie na‰e
kroky budú iba logicky nasledovaÈ.
Matka BoÏia v posledn˘ch rokoch
dva razy povedala: „Prid⁄Ïajte sa viery va‰ich otcov.“ Platí to aj pre nás?
Platí, hoci od nás sa vyÏaduje oveºa
viac neÏ od na‰ich otcov, lebo dne‰n˘
svet je celkom in˘m svetom. Ale isté slová stále platia. Aj v na‰om kresÈanskom
Ïivote sú isté body, ktoré zostávajú navÏdy rozhodujúce.
Ja som Ïil vo veriacom, kresÈanskom
prostredí. Dnes je to takmer naopak.
Myslím, Ïe dne‰n˘ svet, dne‰ná cesta
viery si vyÏaduje viac úsilia. Máme byÈ
voãi sebe nároãnej‰í. Keì dokáÏeme
oãakávaÈ od seba viac, tak sa vyrovnáme aj s t˘m, Ïe Boh od nás viac oãakáva, aj s t˘m, Ïe tí ostatní majú pravdu,
keì oãakávajú od nás kresÈanov viac.

Rozhovor viedla
Maria Elfriede Langová-Pertlová
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KÀaz
v sluÏbe
uzdravovania
Kdesi som zachytil informáciu, Ïe
v MedÏugorí budú duchovné cviãenia
pre kÀazov. V srdci som pocítil, Ïe to
bude nieão pre mÀa. Prihlásil som sa
a 30. júna som vycestoval. Konalo sa tu
siedme medzinárodné stretnutie kÀazov na tému: K≈AZ V SLUÎBE UZDRAVOVANIA A OSLOBODENIA. Zi‰lo sa
nás okolo päÈsto kÀazov z celého sveta. Medzi predná‰ajúcimi bol P. Domi-
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nik Hession, Don Gabriele Amorth, Dr.
Philippe Madre a P. Jozo Zovko, ãiÏe
veºké svetové kapacity duchovného Ïivota.
P. Dominik Hession rozprával, Ïe
v‰etci sme zranení. Ale my, kÀazi, sme
ranení uzdravovatelia. JeÏi‰ bol ranen˘
na‰imi hriechmi, ãiÏe aj on je ranen˘
uzdravovateº. JeÏi‰ pozval apo‰tolov,
aby boli jeho spolupracovníkmi.

vnutro

8.11.2002 9:09

Stránka 31

Duchovné cviãenia
Podobne poz˘va a posiela nás kÀazov,
aby sme uzdravovali. LenÏe niektorí
kÀazi sa neodváÏia nad niek˘m modliÈ,
lebo „ão ak sa niã nestane“. Zabúdajú,
Ïe mocou kÀazstva sa môÏeme modliÈ
o uzdravenie. V skutoãnosti
uzdravuje JeÏi‰, ale my, kÀazi, sme poslaní uzdravovaÈ. Máme byÈ JeÏi‰ov˘mi rukami, ktoré uzdravujú.
ëalej
rozprával
o rôznych podobách satana. Napríklad, Ïe je falo‰n˘m milovníkom
v osobe, ktorá vyuÏíva Ïeny, deti,
muÏov. Taká osoba ponúka rôzne
dary a tvári sa, Ïe
nás miluje. ëal‰ou
podobou je, Ïe diabol vyuÏíva na‰e
mlãanie.
Cirkevná
hierarchia
mlãaním
zakr˘va mnohé hriechy. Predstavení chcú,
aby sme boli ticho. „PretoÏe som mlãal, chradli mi kosti...“ Î 32,3 .
Rozprával aj o pokoji. Ak niekto
nemá pokoj, v jeho srdci má viac seba
neÏ Boha. Pokoj je sila, ktorá nám dáva
silu, aby sme boli t˘m, ãím máme byÈ.
MôÏu ma zatvoriÈ, môÏu ma muãiÈ, ale
ja mám nieão, ão mi nemôÏu vziaÈ, a to
je pokoj, pokoj, o ktorom ãasto hovorí
Panna Mária tu v MedÏugorí.
Don Gabriele Amorth, rímsky exorcista, ktor˘ uÏ ‰esÈdesiattisíckrát vyháÀal

zl˘ch duchov z posadnut˘ch ºudí, zdôrazÀoval postoj mnoh˘ch veriacich.
„Verím v Boha, ale neÏijem podºa
neho.“ KaÏd˘ verí, ale nie kaÏd˘ praktizuje vieru. Bolo by viac uzdravení,
keby bolo viac viery. KresÈan
stratil zmysel pre boj so zl˘m
duchom. Diabol pokú‰a
ãloveka, aby padol do
hriechu. Mimoriadnou
aktivitou zlého ducha
je priviesÈ ãloveka
k
posadnutosti.
Mnohí kÀazi a biskupi nikdy neboli
prítomní pri exorcizmoch, a preto
neveria v posadnutosÈ. Ak kÀazi
nebudú kázaÈ, uzdravovaÈ a oslobodzovaÈ, budú
poloviãat˘mi kÀazmi. Keì Don Gabriel
vyháÀal satana, op˘tal sa ho: „Ak˘ vplyv
má na teba modlitba
ruÏenca?“ Satan odpovedal: „KaÏd˘ Zdravas je
pre mÀa siln˘m úderom do
hlavy. Keby sa v‰etci ºudia
modlili ruÏenec, ja by som nemohol
realizovaÈ svoje plány.“
Dr. Philippe Madre povzbudzoval
kÀazov, Ïe sú zvlá‰È vybraní pre uzdravovanie. Neradi poãúvame o uzdravovaní, lebo mie‰ame do toho prvky, ktoré nás odpudzujú. Akoby to bolo nieão
extra nadprirodzené. Keby kÀazi váÏnej‰ie brali sluÏbu uzdravovania, videli
by sme viac uzdravení. Existujú rôzne
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prekáÏky v prijímaní milosti uzdravenia.
Je to odmietanie odpustenia. Mnohí ºudia nie sú schopní prijaÈ milosÈ uzdravenia, lebo nechcú odpustiÈ a sú zablokovaní. „OdpusÈ a pros o odpustenie.“
Je potrebné pripraviÈ chor˘ch, aby
mohli prijaÈ znaky uzdravenia. Niektorí
oãakávajú od Boha uzdravenie, ale nechcú spolupracovaÈ s BoÏou milosÈou.
ëal‰ou prekáÏkou je strach pred Bohom. Strach môÏe byÈ väã‰í ako túÏba
z uzdravenia. Strach je men‰í u t˘ch,
ktorí sú duchovne zrel‰í. U menej duchovne zrel˘ch je strach zreteºnej‰í.
Odpoveìou na veºk˘ strach je VIERA.
Nejde tu o teologickú ãnosÈ viery, ale
o charizmatickú vieru. Modlitba za chor˘ch má byÈ súãasÈou ná‰ho Ïivota.
P. Jozo Zovko precítene rozprával, Ïe
my, kÀazi, sme BoÏí dar. Na‰e ruky sú
krehké, ale pomazané. Pán JeÏi‰ hovorí: „Choìte a vkladajte ruky na chor˘ch.“ Pán JeÏi‰ odpovedá na na‰u vie32

ru. ëalej hovoril o tom, Ïe kaÏd˘ veriaci
musí prijaÈ Matku srdcom. Ona je múdra Ïena. Nerozpráva sa s diablom ako
Eva. KÀaz sa nemôÏe porovnávaÈ s nejak˘m vedcom. Ty ako kÀaz si posväten˘ (ty si sviatosÈ), ty musí‰ vziaÈ k sebe
Matku. My môÏeme zmeniÈ tvárnosÈ
tejto zeme, pretoÏe my slúÏime JeÏi‰ovi Kristovi. Ale ako mu slúÏime? Aké sú
tvoje ruky, ktoré sú pomazané? Panna
Mária nám dáva program – drahé deti,
poz˘vam vás na osobné obrátenie...
KaÏd˘ veãer sme mali spoloãn˘ program s ºudom. Dva ruÏence pred svätou
om‰ou, tretí po sv. om‰i, modlitba za
uzdravenie, adorácia. Bol to úÏasn˘ duchovn˘ záÏitok koncelebrovaÈ svätú
om‰u s takmer päÈsto spolubratmi
v kÀazskej sluÏbe. V piatok sme sa
modlili kríÏovú cestu na KriÏevci opäÈ
s ºudom. Po skonãení kríÏovej cesty
P. Jozo Zovko vyzval v‰etk˘ch prítomn˘ch k sviatosti zmierenia. OpäÈ krásny
záÏitok. Na kaÏdom kroku boli skupinky
kÀazov, kde sa navzájom spovedali.
V MedÏugorí som nevidel nijak˘
zázrak, a predsa bol to zázrak zhromaÏdiÈ tak˘ poãet kÀazov z celého sveta a spoloãne sa modliÈ. Pre mÀa to
bolo veºké duchovné obãerstvenie.
Bola to moja prvá cesta do MedÏugoria
a verím, Ïe nie posledná. Ak Boh dá,
o rok 1. – 6. júla 2003 znova vyuÏijem
milosÈ takéhoto duchovného obãerstvenia a zároveÀ poz˘vam nielen kÀazov, ale v‰etk˘ch ºudí veriacich i neveriacich, ktorí túÏia po duchovnom
obãerstvení.
Páter Ján Hreha C.Ss.R
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Poďakovanie
Zaãiatkom roka sme vás informovali o moÏnosti poskytnúÈ 1% dane
z príjmov pre na‰u organizáciu. Na zjednodu‰enie sme vám poslali
spolu s ãasopisom aj tlaãivo pre daÀov˘ úrad. V mesiacoch júl aÏ august postupne prichádzali od jednotliv˘ch daÀov˘ch úradov va‰e príspevky. Celková suma zo v‰etk˘ch daÀov˘ch úradov predstavovala
26.768,- Sk. Srdeãne ìakujeme kaÏdému, kto aj t˘mto spôsobom prispel na ãinnosÈ na‰ej organizácie!

Spôsob objednávania
kníh a časopisu
Na‰a organizácia pracuje v˘luãne na základe dobrovoºn˘ch príspevkov. V objednávkovom lístku uverejnené sumy predstavujú len priame
v˘robné náklady a slúÏia pre va‰u orientáciu. Preto priloÏen˘ ‰ek nie je
vyplnen˘, ale ponechávame na va‰e moÏnosti, akou sumou prispejete
na krytie v˘robn˘ch nákladov. V najnov‰om ãísle ãasopisu je vÏdy objednávkov˘ lístok s aktuálnou ponukou kníh, ktoré sú k dispozícii. Niektoré tituly sú rozobrané, av‰ak plánujeme ich dotlaã ihneì, ako budeme maÈ dostatok finanãn˘ch prostriedkov. Knihy zasielame na základe
va‰ej písomnej alebo telefonickej objednávky a snaÏíme sa ich vybaviÈ
ão najskôr. Nezabúdajte v‰ak uviesÈ svoje meno a presnú adresu.
Viackrát sa nám stalo, Ïe sme dostali objednávkov˘ lístok bez spiatoãnej adresy.

Internetová stránka
Od novembra 2002 je k dispozícii pre uÏívateºov internetu ná‰ ãasopis a posolstvá aj na internete. Postupne budeme stránku roz‰irovaÈ
a radi privítame aj va‰u pomoc a pripomienky. Na‰a internetová adresa
je: www.marianskecentrum.sk
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Posolstvá z 25. v mesiaci
25. júla 2002 – „Drahé deti! Dnes sa radujem s va‰ím patrónom a poz˘vam
vás, aby ste boli otvorení pre BoÏiu vôºu, aby vo vás a cez vás rástla viera v
ºuìoch, ktor˘ch stretnete vo svojom kaÏdodennom Ïivote. Milé deti, modlite
sa, k˘m sa vám modlitba nestane radosÈou. Proste svojich svät˘ch patrónov,
aby vám pomohli rásÈ v láske k Bohu. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. augusta 2002 – „Drahé deti! Aj dnes som s vami v modlitbe, aby vám
Boh dal e‰te väã‰iu vieru. Milé deti, va‰a viera je malá a ani si neuvedomujete, nakoºko preto nie ste schopní prosiÈ Boha o dar viery. Preto som s vami,
aby som vám, milé deti, pomohla pochopiÈ moje posolstvá a aby ste ich uviedli
do Ïivota. Modlite sa, modlite sa, modlite sa a len vierou a prostredníctvom
modlitby nájde va‰a du‰a pokoj a svet radosÈ, Ïe bude s Bohom. ëakujem vám,
Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. septembra 2002 – „Drahé deti! Aj v tomto nepokojnom ãase poz˘vam
vás k modlitbe. Milé deti, modlite sa za pokoj, aby vo svete kaÏd˘ ãlovek pocítil lásku k pokoju. Len keì du‰a nájde pokoj v Bohu, cíti sa spokojne a láska
zaãne prúdiÈ do sveta. A zvlá‰È vás, milé deti, poz˘vam, aby ste preÏívali a dosvedãovali pokoj, pokoj vo svojich srdciach a rodinách, a cez vás zaãne pokoj
prúdiÈ aj do sveta. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUÎBA
Najnov‰ie mesaãné posolstvo Matky BoÏej z MedÏugoria sa môÏete dozvedieÈ aj prostredníctvom na‰ej odkazovej sluÏby. UÏ od 26. dÀa v mesiaci je
najnov‰ie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom telefónnom ãísle:

02 / 52 92 72 10
Na toto ãíslo moÏno volaÈ z domova i zo zahraniãia za cenu obyãajn˘ch telefónnych poplatkov. Nové posolstvo a ìal‰ie správy môÏete nájsÈ aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
34

