SlávnosÈ Pov˘‰enia sv. Krí
lávnosÈ Pov˘‰enia sv. KríÏa sa
vzÈahuje predov‰etk˘m na v˘znam kríÏa v dejinách ºudstva. V Starom i Novom zákone sa kríÏ nespoãetnekrát spomína a uvádza sa ako
symbol spásy ºudského pokolenia.
Biblick˘ kríÏ sa naplno uplatÀuje iba
v kríÏi Kristovom, ktorého prostredníctvom sme v‰etci získali spásu,
nádej na vstup do veãného BoÏieho
kráºovstva. Bez kríÏa teda niet zm⁄tvychvstania, ktoré nám umoÏÀuje Ïivot v spoloãenstve s celou oslávenou Cirkvou a s Bohom.

S

atka BoÏia – potom, ão od 1. marca 1984 v MedÏugorí zaãala dávaÈ posolstvá pre farnosÈ i cel˘ svet
– uÏ po piatich mesiacoch, 30. augusta 1984, spomenula po prv˘krát
posolstvo, ktoré sa viaÏe na kríÏ, a to
na kríÏ postaven˘ na KriÏevci. „Drahé deti! Aj kríÏ bol v BoÏom pláne,
keì ste ho postavili. Zvlá‰È v t˘chto
dÀoch choìte na vrch a modlite sa
pred kríÏom. Potrebujem va‰e modlitby. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“

M

˘mto posolstvom KriÏevac získal
veºk˘ v˘znam v súvislosti so v‰etk˘mi udalosÈami, ktoré sa spájajú so
zjaveniami a s MedÏugorím. A t˘m
nám Matka BoÏia naznaãila, Ïe nechce maÈ v MedÏugorí prvé miesto,
ale Ïe ho má maÈ jej Syn JeÏi‰ Kristus, a to JeÏi‰ ukriÏovan˘, ktor˘ zná‰al utrpenie a svoj Ïivot na tomto
svete dal za nás, aby nás vykúpil.

T

tomto duchu prichádzajú v‰etci
pútnici uÏ mnoho rokov na KriÏevac – od zaãiatku zjavení Matky BoÏej v MedÏugorí – aby sa klaÀali pred

V

ukriÏovan˘m JeÏi‰om. UÏ od roku
1934 b˘valo v MedÏugorí zvykom, Ïe
ºudia vystupovali na vrchol KriÏevca,
aby tam raz do roka, a to na sviatok
Pov˘‰enia sv. KríÏa, oslávili pod hol˘m nebom Krista, ktor˘ bol na vrchu
Kalvárii pov˘‰en˘ a ukriÏovan˘ a zomrel za celé ºudské pokolenie, aby
ho zachránil.
j toho roku sa zhromaÏdilo veºké
mnoÏstvo veriacich – tak miestnych, ako aj zìaleka, i veºa pútnikov
z cudziny – aby sa zúãastnili na sláv-

A

Ïa roku 2002 v MedÏugorí
nosti víÈazstva Ïivota nad smrÈou vo
vyzdvihnutom Pánovi. Je strhujúce vidieÈ ten obraz: mnoÏstvo veriacich
rozliãného veku – od mal˘ch detí na
rukách matiek aÏ po chor˘ch a star˘ch,
s ruÏencom v ruke, ako ãasto naboso
uÏ od vãasn˘ch rann˘ch hodín vystupujú na vrch vysok˘ 520 metrov, aby
tam boli, keì sa zaãne slávnostná
svätá om‰a. Svätú om‰u slávil páter
Jure Brkiã, koncelebrovali provinciál
Hercegovinskej provincie P. Slavko Soldo a farár P. Branko Rado‰, ako aj
mnohí kÀazi z okolia i zo zahraniãia.

ten ist˘ deÀ sa slávila svätá om‰a o dvanástej pre t˘ch, ão nemohli vystúpiÈ na KriÏevac; slávil ju
P. Ljubo Kurtoviã, kaplán medÏugorskej farnosti. KázeÀ sa simultánne
prekladala do ‰tyroch rozliãn˘ch jazykov. Veãernú svätú om‰u pri vonkaj‰om oltári slávil P. Ivan DugandÏiã, profesor záhrebskej univerzity.
V MedÏugorí sa e‰te na nasledujúci
deÀ, v nedeºu, venovala zvlá‰tna úcta svätému KríÏu.
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Aj kríÏ bol v pláne BoÏom,
keì ho postavili

S OBÁŠ J ELENY VASILJOVEJ
A M ASSIMILIANA VALENTEHO
Jelena Vasiljová, ktorú poznáme ako
vizionárku druhej generácie, sa vydávala 24. augusta 2002 v medÏugorskom kostole za Massimiliana Valenteho z Ríma. V posledn˘ch rokoch preÏívala Jelena svoj apo‰tolát veºmi intenzívne a veºa cestovala po svete, aby
predná‰ala a svedãila o svojich duchovn˘ch skúsenostiach. Preto na svadbu
t˘chto dvoch mlad˘ch ºudí, ktorí vyÏarovali toºkú ãistotu a krásu, pri‰li stovky mlad˘ch z celého sveta. Eucharistickú slávnosÈ celebroval P. Dragan
RuÏiã (franti‰kán z Hercegoviny, ktor˘
v súãasnosti pôsobí v Ríme) v chorvátskej a talianskej reãi. PribliÏne dvadsaÈ kÀazov (medzi nimi aj P. Ignác Domej z Rakúska) koncelebrovalo pri
slávnostnej svätej om‰i, na ktorej za-

zneli vybrané modlitby a piesne; ktoré
spieval zbor „La Rocca“ z Vincenze a Jelenini priatelia z Innsbrucku. Na konci
om‰e preãítal páter Dragan RuÏiã list
adresovan˘ mladomanÏelom, ktor˘
zvlá‰È poÏehnal Svät˘ Otec.
Matka BoÏia si vyvolila Jelenu ako jedenásÈroãnú, aby viedla v MedÏugorí
modlitbovú skupinu. Odvtedy patrila Jelena vÏdy k modlitbovej skupine, kdekoºvek Ïila alebo sa dlh‰í ãas zdrÏovala; ãi
v MedÏugorí, Amerike, Rakúsku alebo
v Taliansku. V‰ade dokázala nájsÈ ºudí
ochotn˘ch modliÈ sa spolu s Àou, a tak
nasledovaÈ v˘zvu Matky BoÏej. Teraz sa
modlieva spolu s Massimilianom v modlitbovej skupine v Ríme; tá má uÏ do 40
ãlenov, ktorí sa raz t˘Ïdenne schádzajú
na modlitbu v istom kostolíku.

Spoãiatku rástla Jelena vo svojom
duchovnom Ïivote vedená Duchom
Svät˘m a neskôr sama spoznala, Ïe
medzi vierou a rozumom je potrebná
rovnováha. Po tomto poznatku sa Jelena rozhodla ‰tudovaÈ teológiu.
Po skonãení zdravotníckej ‰koly v Mostare sa jej naskytla moÏnosÈ ‰tudovaÈ
na Franti‰kánskej univerzite v Steubenville, v Amerike. Poãas tohto ‰túdia, ktoré zakonãila bakalárskou skú‰kou z filozofie, strávila aj jeden semester na Franti‰kánskej univerzite
v Gamingu, v Rakúsku. Potom vyuÏila
príleÏitosÈ ‰tudovaÈ ìalej v Ríme, kde
najprv skonãila bakalárske ‰túdium
teológie na Dominikánskej univerzite
Angelicum. Na Gregoriánskej univerzite ‰tudovala cirkevné dejiny, priãom
objavila svoj záujem o latinãinu, v ktorej vypracovala svoju diplomovú prácu, aby získala titul magister teológie.
Vo svojej diplomovej práci sa zaoberala latinsk˘mi textami a antropológiou sv. Augustína. Teraz ‰tuduje Sväté
písmo na Bibliku.
Jelena absolvovala dlhú cestu vzdelávania, osvojila si veºa vedomostí
a fundovan˘ základ pre apo‰tolát, ktor˘ chce v sluÏbách Cirkvi vykonávaÈ.
Pre Àu je v‰ak najdôleÏitej‰ím apo‰tolátom sám Ïivot. „KaÏd˘ okamih Ïivota je v˘zvou na apo‰tolát, ktor˘ treba vykonávaÈ v Kristovej láske,“ hovorí Jelena. Akú úlohu má Boh pre Àu
pripravenú do budúcnosti, to Jelena
nevie, ale úloha matky, ktorú jej Boh
urãil pre najbliÏ‰iu budúcnosÈ, ju veºmi ob‰ÈastÀuje.
Jelena má veºmi úzky osobn˘ vzÈah
k svojim priateºom z Modlitbovej akcie ViedeÀ. Takmer tri mesiace po
svadbe rozpráva, Ïe sa e‰te väã‰mi
prehæbil jej vzÈah k Bohu práve vo
sviatosti manÏelstva. Teraz je, ako
vraví, spolu s Massimilianom viazaná
na lásku Kristovu a vo svojom kaÏdodennom Ïivote rastú spolu v tejto nesmiernej Kristovej láske.

Modlitbová akcia ViedeÀ spoloãne s Mariánskym centrom MedÏugorie Bratislava by chceli Jelene Vasiljovej a Massimilianovi Valentemu zaÏelaÈ na ich spoloãnú
Ïivotnú cestu hojné BoÏie poÏehnanie. Nech ich na ceste sprevádza a ochraÀuje poÏehnanie
Matky BoÏej. ZahrÀme ich do
svojich modlitieb, aby mali vÏdy
silu ÏiÈ podºa medÏugorsk˘ch posolstiev. Tak budú naìalej Ïiv˘mi
svedkami príchodu Matky BoÏej
do MedÏugoria.

Rozhovor
s pátrom Leom Maasburgom 2. 8. 2002 v MedÏugorí

Poãas Festivalu mládeÏe
sme poÏiadali o rozhovor
pátra Lea Maasburga, ktor˘ je uÏ dlh‰í ãas napojen˘
na MedÏugorie. Páter Leo
Maasburg pracuje v súãasnosti v Ríme v Komisii pre
blahoreãenie Matky Terézie. V MedÏugorí poskytol
mlad˘m ºuìom poãas Festivalu mládeÏe osobné svedectvo kÀaza o svojej ceste
s Matkou BoÏou.

Îivot podºa MedÏugoria
Sme v MedÏugorí na 13. medzinárodnom festivale mládeÏe. MôÏe‰ sa predstaviÈ na‰im ãitateºom?
Pôvodne som bol diecéznym kÀazom Viedenskej diecézy, potom ma
poveril môj rímsky biskup Hnilica, aby
som bol poãas siedmich rokov k dispozícii Matke Terézii. Matka Terézia
ma zaviedla do v‰etk˘ch kútov sveta.
Neskôr som tri roky pracoval v hnutí
„Cirkev v núdzi“ v Königsteine, potom
ìal‰ích sedem rokov pri Rádiu Mária
vo Worldfamily – to je stre‰ná organizácia Rádia Mária. V tom období 30
krajín zaviedlo Rádio Mária. Od decembra 2001 pracujem ako jedin˘ neãlen pri Kongregácii na beatifikaãnom
procese Matky Terézie.
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UÏ dva roky má‰ kontakt aj
s medÏugorsk˘mi udalosÈami. âo
Èa vlastne podnietilo, Ïe si vtedy
zaãal veriÈ tomuto malému milostivému miestu?
Mal som vtedy e‰te oveºa menej
skúseností neÏ dnes, ale pracoval
som pre biskupa Hnilicu v Ríme. Jeho
srdce sa hneì otvorilo pre MedÏugorie a ja som jednoducho ‰iel za ním
a snaÏil som sa porozumieÈ, preão
verí v toto milostivé miesto. V˘voj sa
mi javil dvojako: Po prvé, videl som
dobré ovocie nad‰enej práce pre MedÏugorie u vás vo Viedni. Videl som,
ako ste napriek mnoh˘m ÈaÏkostiam
rástli a ão napokon z tejto poãiatoãnej práce vzniklo. Prekvapilo ma, ak˘

Pokoj
vplyv malo MedÏugorie na vá‰ Ïivot.
Po druhé, videl som, ako z toho vznikali kÀazské povolania, aj to zaváÏilo. Po
tretie, sám som zaÏil
v MedÏugorí najmä
milosÈ v spovedi. Pre
mÀa bola spoveì
vÏdy kºúãom k MedÏugoriu.
ëal‰ím prvkom boli
samotní vizionári, spoznal som bliÏ‰ie najmä vizionárku Máriu
a vÏdy na mÀa zapôsobila svojou normálnosÈou, radosÈou, jasnosÈou a neskor‰ie
som ju mohol porovnávaÈ s Matkou Teréziou nie pre prácu alebo charitatívnu ãinnosÈ, no skôr pre spôsob, istotu a hæbku jej
v˘povedí ku v‰etk˘m duchovn˘m témam. A v tom si boli veºmi blízke,
môÏem to vysvetliÈ trochu bliÏ‰ie.
Keì sa Matky Terézie na nieão sp˘tali, ãlovek mal dojem, akoby sa na
sekundu zapoãúvala do seba samej
a potom vlastne iba zopakovala, ão
poãula. A tak˘ ist˘ dojem som mal
u vizionárky Márie. A tu som zaÏil veºa vecí, ktoré ãloveka najprv zasiahli
a potom pôsobili zväã‰a humorne, láskyplne a Ïiarivo. E‰te aj v napät˘ch
situáciách priná‰ali svetlo a humor,
uvoºnenie, jas a pokoj. To bol pre mÀa
podstatn˘ dôvod, preão bolo moje
srdce vÏdy otvorené pre MedÏugorie.
Rozprával si, Ïe si dlho pracoval pre stre‰nú organizáciu Rádia

Mária a veºa ãasu si strávil s mariánskym biskupom Hnilicom. Mal
si vo svojom Ïivote vÏdy hlbok˘
vzÈah k Matke BoÏej?
Prv˘ záÏitok obrátenia som mal
v kostole. Mal som pocit, Ïe mám do
toho kostola ísÈ, hoci som veºa rokov
predt˘m v nijakom kostole nebol
a bol som typick˘m „katolíckym ateistom“. V kostole som zacítil v˘zvu:
mám si kºaknúÈ. Vnútorne som sa
vzpieral tejto v˘zve a myslel som si:
Preão si mám kºaknúÈ? PretoÏe tu
niet stoliãky? Bolo tam totiÏ iba kºakadlo. Napokon som si kºakol a v tom
okamihu, ako som si kºakol, pocítil
som: DAJ SVOJ ÎIVOT JEÎI·OVI! Povedal som si, Ïe to vlastne nechcem.
Nemám niã proti JeÏi‰ovi, iba som bál
zaúch, ktoré mi u‰tedrí za môj predchádzajúci Ïivot. V tej chvíli pri‰la jasná v˘zva: Tak odovzdaj svoj Ïivot
Matke BoÏej, ona Èa povedie tou istou
cestou ako JeÏi‰, ale bez „zaúch“.
A ja som povedal: áno, súhlasím!
Vstal som a zasa som vy‰iel. A dnes
viem, Ïe to bol rozhodujúci moment
v mojom Ïivote, a preto hrá Matka
BoÏia pre mÀa takú dôleÏitú úlohu, lebo som videl, Ïe je veºmi verná. Mária
ma nemohla u‰etriÈ rozliãn˘ch tvrdostí alebo ÈaÏkostí, ale vÏdy ma ochránila, aby som do nich znenazdajky
neupadol. Ale od ozajstn˘ch zaúch
ma vÏdy ochránila.
A teraz prichádzame opäÈ k veºkej téme MedÏugorie. Na mÀa
osobne toto miesto mocne pôsobí a teraz som pre‰iel pe‰o niekoºko kilometrov do MedÏugoria,
a tak som mal veºa ãasu na prem˘‰ºanie a myslel som na to, Ïe
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ºudia sem neprichádzajú kvôli
dobrému vínu, ‰Èavnat˘m paradajkám, krásnemu slnku, ale len
a len preto, Ïe sa tu zjavuje kus
neba, lebo tu sa ãlovek cíti bliÏ‰ie k Márii a JeÏi‰ovi. Ako sa ti
javí MedÏugorie dnes?
Myslím, Ïe pred 10 alebo 15 rokmi
by som bol inak odpovedal, moÏno
by som skúsil robiÈ cirkevnú politiku
alebo pri nej spolupôsobiÈ, alebo jej
prinajmenej rozumieÈ. Dnes musím
povedaÈ: kaÏd˘ má svoju zodpovednosÈ, ãi uÏ biskup alebo farár alebo
veriaci. KaÏd˘ má jemu prislúchajúcu
zodpovednosÈ, a len Boh má zodpovednosÈ za v‰etko, a on ju aj nesie
a dovoºuje, aby sa veci práve tak vyvíjali.. Boh tieÏ dovoºuje, aby ºudia robili chyby; dopú‰Èa, Ïe hre‰íme, a napriek tomu nie sme preÀho zbytoãní.
Boh môÏe e‰te aj z na‰ich hriechov

22

a ch˘b vyÈaÏiÈ väã‰ie dobro. A pre
mÀa je MedÏugorie ãiastoãne znakom
toho, Ïe vo v‰etk˘ch ÈaÏkostiach,
zdanliv˘ch nejasnostiach s Cirkvou,
vyvinula sa tu duchovná plodnosÈ,
ktorá nemá vo svete páru. A BoÏiu
veºkosÈ vidím v tom, Ïe hádam Boh
v tejto chvíli ani moÏno nechce súhlas
Cirkvi, peãaÈ Cirkvi, ale Ïe chce e‰te
MedÏugorie previesÈ cez oãistn˘ proces, lebo práve tieto ÈaÏkosti nám dávajú rásÈ.
Keì ãlovek prichádzal do MedÏugoria, skoro vÏdy sa stretol
s pátrom Slavkom. Teraz uÏ páter
nie je fyzicky medzi nami. Ako sa
pozerá‰ na skon pátra Slavka?
Ja som pátra Slavka nepoznal tak
dobre ako mnohí z vás, ale vídaval
som ho iba príleÏitostne. VÏdy sa mi
páãila jeho jasnosÈ. VÏdy som sa tro-
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chu bál jeho prísnosti. Bol pevn˘m
bodom v MedÏugorí. âlovek mal dojem, Ïe uÀho sú milosti, ktoré tu Boh
darúva, v dobr˘ch rukách. Teraz,
prirodzene, vynára sa otázka: Preão
ten skon? MôÏem iba povedaÈ ako
pri v‰etkom, Ïe tajomstvom Cirkvi
je smrÈ a zm⁄tvychvstanie, teda ão
dávame Bohu, ão v nás zomiera, to
môÏe povstaÈ. A hádam moÏno povedaÈ, Ïe páter Slavko svojou sluÏbou tu v MedÏugorí uÏ toto tajomstvo odhaºuje pre mnoh˘ch. Tí,
ão poznajú MedÏugorie najprv ako
miesto, potom zakúsia milosti, a neskôr, ako dnes povedal ist˘ kazateº,
preÏívajú MedÏugorie po MedÏugorí,
vná‰ajú si ho do Ïivota. A kresÈanská skúsenosÈ, ktorú tu získajú, ich

stále privádza k tajomstvu smrti
a zm⁄tvychvstania. Ani to nie je
náhoda, Ïe nad celou oblasÈou MedÏugoria panuje kríÏ. KriÏevac hºadí
dolu na v‰etko, ão sa deje. Ná‰ Ïivot
stojí pod znamením kríÏa, smrti
a zm⁄tvychvstania, páter Slavko nás
ta predi‰iel. Nesmieme sa báÈ slabosti a smrti, lebo ak naozaj veríme, práve v tom spoãíva vzkriesenie, a ãi sme konfrontovaní s cirkevnou autoritou alebo s na‰imi
vlastn˘mi hriechmi, to nehrá nijakú
úlohu. Boh dodáva silu, a nie cirkevná autorita, ba ani my sami nie,
ale ozajstná sila prichádza od Boha, a preto kaÏdá smrÈ, ktorú prijmeme v dôvere v Boha, stáva sa
zm⁄tvychvstaním.
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Veºa ºudí na celom svete oãakáva kaÏdého 25. na posolstvo
a potom sa ho nasledujúci mesiac prid⁄Ïa. Ako ty osobne ako
kÀaz pozerá‰ na toto vedenie
Matky BoÏej poãas toºk˘ch rokov, ktoré je skutoãne v dejinách
Cirkvi jedineãné?
Myslím, Ïe netreba byÈ prorokom,
aby sme videli, Ïe na‰e posledné storoãie a nové tisícroãie je obdobím
alebo periódou útoku na Cirkev, ak˘
v dejinách Cirkvi doposiaº nikdy neexistoval. ZaÏívame dnes prejavy
ohrozenia Cirkvi na celom svete, ãi uÏ
zvnútra, alebo zvonka, v oblasti uãenia Cirkvi alebo politiky, aké – ako
som uÏ povedal – tu e‰te nikdy neboli.
A ja verím, Ïe v tomto ãase Matka
cíti, Ïe musí byÈ prinajmenej tu pri
svojich deÈoch, ktoré ju prosia o radu, o pomoc, o silu, aby im tú radu,
pomoc a silu aj dala.
Mnohé médiá sa systematicky
pokú‰ajú podceÀovaÈ v˘znam Cirkvi. My sme v‰ak povolaní daÈ ºuìom do ruky ãosi pozitívne. Najmä ºudia, ktorí prichádzajú do
MedÏugoria a zaÏívajú tam náboÏenskú skúsenosÈ, mali by ju doma ìalej odovzdávaÈ, a tak Cirkvi
pomáhaÈ. âo povie‰ na dne‰n˘
mediálny svet?
Médiá majú za úlohu vychovávaÈ.
Ak mám 20 detí, musím 20 detí vychovávaÈ. Ak hovorím k 5000 ºuìom,
som zodpovedn˘ za to, ão im poviem. Médiá majú dnes obrovskú
moÏnosÈ bezprostredne komunikovaÈ s cel˘m svetom, a to je nesmierna v˘chovná zodpovednosÈ. Médiá
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sa miesto vychovávateºov zväã‰a
stali zvodcami.
To znamená, Ïe máme dnes svetov˘ jav, ktor˘ je v skutoãnosti zvrátenosÈou médií. A tie zvodcovské body
sú hedonizmus, zábava, reklama
a politika, a to sú tie veºké poku‰enia
a nebezpeãenstvá pre v‰etky kresÈanské médiá. Ako sa financujeme?
Reklamou! NemôÏem evanjelizáciu financovaÈ reklamou.
NemôÏem sa dotknúÈ nieãieho srdca BoÏím slovom a bezprostredne na
to predávaÈ najnov‰ie panãuchy. T˘m
oberám svoje hlásanie o dôstojnosÈ.
A preto je rozpor v najhlb‰om vnútri
medzi dne‰n˘mi médiami, ich prevádzkou, ich spravovaním a kresÈansk˘m poslaním.
A je zaujímavé, Ïe medÏugorské
posolstvá sa dostávajú cez internet
takmer do celého sveta, a to bez v˘davkov a bez toho, Ïeby sa opierali
o reklamu. Matka BoÏia na‰la teda aj
v tejto dÏungli ºudského zlyhávamia
cestu ako uplatniÈ svoje posolstvá
ãisto, bez kompromisov.
Páter Leo, ão by si e‰te odporúãal mlad˘m ºuìom a na‰im ãitateºom?
To, ão dnes povedal Karl Wallner
o MedÏugorí, Ïe máme podºa MedÏugoria ÏiÈ aj v ãase po MedÏugorí. Pre
t˘ch, ão prichádzajú do MedÏugoria
po prv˘krát, je zaãiatkom a potom Ïivotom, aby naìalej viedli Ïivot z ducha MedÏugoria.

