MilosÈ
Ïe ani pápeÏ, ani svet neprijali váÏne
Máriine posolstvá z Fatimy.
Tak sme sa dostali k na‰im ãasom,
keì sa koncom minulého storoãia
zaãali medÏugorské zjavenia, kde sa
uskutoãÀuje presne to isté, ão sa vo
Fatime zaãalo. Napokon mizne komunizmus zo svetového javiska. Myslím,
Ïe keby boli juhoslovanskí biskupi
medÏugorské zjavenia zobrali váÏne
a pozvali ºud k tomu, k ãomu nás volá

Matka BoÏia, urãite by sa mohlo zabrániÈ vojne. Tak by sa pri rozpade
Juhoslávie nebolo vylialo toºko krvi,
ale ten rozpad by sa odohral pokojnej‰ie. Zrejm˘m príkladom pre to je
Slovinsko, ktoré pod vedením nebohého Grafenauera a biskupa Krambergera prijalo zjavenia Márie v MedÏugorí a v Kure‰ãeku neìaleko ªubºany.
Preto u nich trvala vojna iba sedem
dní a prebehla bez väã‰ieho nivoãenia
a obetí. Slovinsko bolo teda oslobodené od
toho stra‰ného pekla,
k˘m tá istá vojna bola
pre celé Chorvátsko,
pre Bosnu a Hercegovinu a Kosovo úplne
zniãujúca. Nechcel by
som tu osobne posudzovaÈ, ale spomenúÈ
fakty. A chcel by som
povedaÈ, Ïe by to urãite mohlo prejsÈ aj
pokojnej‰ie, ako to
ukazuje aj rozdelenie
âeska a Slovenska.
Matka BoÏia sa vo
svojich posolstvách
prispôsobuje ná‰mu
spôsobu vyjadrovania. MôÏeme tomu
rozumieÈ. Jej posolstvá, jej reã neprotireãia ani Biblii ani
cirkevnej tradícii. âo
si o tom myslíte?
Musím povedaÈ, Ïe
Mária dnes nerozpráva tak, aby ju nik nemohol rozumieÈ. Správa sa pri svojich zja-
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veniach primerane situácii, v ktorej sa
nachádzame, a tak sa aj na nás obracia. Keì sa Mária zjavuje v Mexiku,
poná‰a sa na Mexiãanku a hovorí jej
jazykom. Keì sa zjavuje tu v MedÏugorí, podobá sa nám a hovorí na‰ím
jazykom. UÏ som povedal, Ïe vo Fatime boli za svedkov vyvolení analfabeti, tu u nás málo vzdelaní, v Afrike
Ïiaãky. V‰etk˘m sa prihovára tak˘m
spôsobom, aby jej rozumeli a pochopili ju, a mohli tak priná‰aÈ jej posolstvá t˘m ostatn˘m. Máriina slovná zásoba nie je slovnou zásobou umelca,
filozofa ako Kant a Leibniz, ale je to
slovná zásoba, ktorej môÏe kaÏd˘ porozumieÈ, slovná zásoba, ktorú pouÏíval aj JeÏi‰. Tak je to aj tu v MedÏugorí, kde sa vizionári stali hlásateºmi
evanjelia, a nemajú na to nijaké teologické vzdelanie. Dar, ktor˘ sa skrze
MedÏugorie vylial do sveta a zachytil
celú Cirkev, je prameÀom, ktor˘ nevysychá. Porovnávam MedÏugorie
s biotopom, s prameÀom Ïivota, to
znamená, Ïe je to miesto, kde je v‰etko chránené vo svojej pôvodnej podobe, a preto je ãisté. Miesto zjavení ostalo ãisté, k˘m ho nezneãistila
stavebná ãinnosÈ. No napriek tomu,
ako som uÏ spomenul, je to miesto,
kam prichádzajú ºudia zblízka i zìaleka, pri tomto prameni pijú a môÏu
zaãaÈ nov˘ Ïivot. JeÏi‰ hovorí: Voda,
ktorú mu dám, bude prúdiÈ do veãného Ïivota.
Ako vnímate dne‰ného ãloveka,
ktor˘ sa pokú‰a zaujaÈ miesto Boha, a tak opakuje ten ist˘ hriech,
ktorého sa dopustili na‰i predkovia?
Myslím si, Ïe ãlovek sa od poãiatku

pokú‰a byÈ Bohom. âlovek nesie
v sebe obraz Boha, a to znaãí, Ïe je
BoÏím obrazom. To znamená, Ïe ãlovek môÏe byÈ iba s pomocou BoÏou
boÏsk˘, nie v‰ak z vlastnej sily. V tom
spoãíva problém autonómie a emancipácie ãloveka a vzÈahuje sa na
„oslobodenie od Boha“. âlovek by
chcel byÈ sám sebe pánom, chcel by
vziaÈ do rúk svoj vlastn˘ osud a svoj
vlastn˘ príbeh. Pravda, tak˘ spôsob
Ïivota sa konãí tragédiou a duchovnou prázdnotou. âlovek je predov‰etk˘m duchovná bytosÈ, nesmie sa spoliehaÈ iba na vedomosti a na techniku
tohto sveta. To nás síce môÏe obohacovaÈ, ale takisto aj úplne ochudobÀovaÈ, ak opustíme zdroj ná‰ho
vzniku.
Teraj‰í spôsob Ïivota vedie svet
a ãloveka k úplnému rozpadu. Ako
sa môÏu malí, nevedomí ºudia vzoprieÈ tejto veºkej moci?
Myslím si, Ïe práve to je úlohou
MedÏugoria: ukázaÈ, Ïe mal˘ ãlovek
v‰etko zmôÏe. Mal˘ a nevedom˘ ãlovek má svoj svet a tam sa vyzná. Jeho
Boh potrebuje. Porovnal by som takého malého ãloveka s vykurovaním
domu. NebyÈ pivnice, kúrenia, ktoré
nevidno, tak by sme vo svojich mrakodrapoch pozam⁄zali. Presne to sú
malí ºudia, ktorí sa v MedÏugorí modlia, ktorí odovzdávajú svoje Ïivoty Bohu a Ïijú podºa Máriin˘ch posolstiev.
Oni sú t˘m kúrením, ktoré bráni tomu,
aby cel˘ svet zamrzol. Dostojevskij
pred dávnym ãasom napísal, Ïe Ïijeme „v spoloãnosti bez otca“. Chcel
t˘m povedaÈ, Ïe bez otca deti v dome
mrznú a nemajú nijakú oporu. Ak teda
ãlovek vyháÀa Boha ako otca, potom
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je bez orientácie. SpoloãnosÈ je dnes
bez Boha. To znamená, Ïe je studená
a mrzne. Preto potrebuje t˘ch mal˘ch,
ktorí idú medÏugorskou cestou, aby
svet nezamrzol.
Je duch MedÏugoria dosÈ siln˘
na to, aby sme neupadli do záhuby?
MedÏugorie je nov˘m ãítaním Biblie. Teda ãítaním JeÏi‰ov˘ch posolstiev, ãítaním Skutkov apo‰tolov a Knihy Zjavení. Keì tieto knihy vznikli uÏ
v prvom storoãí, hneì po Kristovej
smrti, a aj ony nás iba poz˘vajú na
obrátenie k Bohu, potom verím, Ïe
MedÏugorie je také silné ako Biblia,
v ktorej sa napísalo pre ºudí: „âloveãe, pamätaj na seba a na svoju dôstojnosÈ, Ïe si BoÏím stvorením.“ On Èa
potrebuje. On Èa miluje a koniec koncov chce tvoju záchranu. V MedÏugorí som sa doposiaº mohol tisíckrát
presvedãiÈ, ako veºmi Boh ãloveka
povzná‰a, uzdravuje a napokon privádza na pravú cestu. ZaÏil som to
u mnoh˘ch, ktorí sa spontánne rozhodli staÈ sa kÀazmi práve pre MedÏugorie. NebyÈ MedÏugoria, nemohli
by mnohí byÈ dnes t˘m, ãím sú. Verím
tomu, Ïe BoÏia milosÈ tu v MedÏugorí
zaÏala iskru, sviecu, ktorá sa stravuje
v rozliãn˘ch milostiach povolaní. Preto tá zapaºujúca svieca v MedÏugorí
nikdy nezhasne, lebo keby zhasla,
v‰etci by sme mali oveºa menej svetla.
Na koniec e‰te krátky pohºad do
budúcnosti. Nakoºko je pre nás neistá?
Ak vezmeme v‰etky zjavenia od
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poãiatku dodnes, tak si myslím, Ïe to
nebola nijaká hra, nijak˘ Ïart, Ïiadna
BoÏia komédia. Boli to vÏdy váÏne ãasy, ãasy krízy, kde nás Pán formou
rozliãn˘ch udalostí napomínal. Nikto
z nás by si nebol mohol pomyslieÈ,
Ïe bude Európa v lete zaplavená a tisíce domov bude zniãen˘ch a stovky
ºudí v tej katastrofálnej zátope zahynú. Myslím si, Ïe ãlovek uÏ príli‰ prenikol do tej oblasti, ktorá patrí iba
Bohu, a to ho ºahko privádza do sebazniãenia. Aby sme tomu v‰etkému
unikli, musíme prijaÈ, ão Boh uÏ dávno
povedal: Obrátenie a pokánie! Nebesá
neÏartujú. Keì sa pozrieme na situáciu v Bosne a Hercegovine a na celom
svete a porovnáme ju s mariánskymi
zjaveniami, potom môÏeme povedaÈ,
Ïe tieto zjavenie sú skutoãne veºkou
v˘strahou, Ïe takto to ìalej nejde.
Napokon by som vám chcel povedaÈ o mojej osobnej skúsenosti. Bolo
to 7. 12. 1982, v predveãer slávnosti
Nepo‰kvrneného poãatia. Zjavenie sa
konalo v malej kaplnke. Po zjavení boli vizionári veºmi vzru‰ení a doslova
plakali. Sp˘tal som sa ich, ão sa deje,
a oni mi odpovedali, Ïe videli pri zjavení stra‰né veci a Ïe sú preto smutní
a preto plaãú. Vezmime si teda toto
v‰etko, ão sa deje okolo nás, a uvidíme, Ïe sme e‰te úplne nepochopili
váÏnosÈ zjavení Matky BoÏej v MedÏugorí a jej posolstiev, ktoré nám
ustaviãne dáva. E‰te stále hovoríme,
Ïe máme ãas, hoci vieme, Ïe uÏ
nemáme nijak˘ ãas a Ïe bude príli‰
neskoro.

36. SVETOV¯ DE≈ MIERU 1. JANUÁRA 2003
„Nech Èa Ïehná Boh a nech Èa
chráni.... Nech Pán obráti svoju tvár
k tebe a daruje ti pokoj!“ (Num 6, 24,
26). Tak znie poÏehnanie, ktoré vraveli kÀazi na veºké náboÏenské sviatky
v Starom zákone nad vyvolen˘m národom. Cirkevné spoloãenstvo ich
dnes takisto poãuje, k˘m prosí Pána,
aby poÏehnal práve zaãat˘ nov˘ rok.
„Nech Èa Ïehná Boh a nech Èa chráni.“ Zoãi-voãi udalostiam, ktoré otriasajú na‰ou planétou, je úplne zrejmé,
Ïe iba Boh sa môÏe dotknúÈ ºudského
srdca v jeho najhlb‰om vnútri; iba
jeho pokoj môÏe opäÈ darovaÈ ãlovekovi nádej. Je potrebné, aby k nám
obrátil svoju tvár, aby nás ochraÀoval
a daroval nám svoj pokoj.
Tohoroãné posolstvo nám pripomína encykliku Pacem in terris, uverejnenú pred 40 rokmi. Obsah tohto programového a historického dokumentu
pápeÏa Jána XXIII. je „ustaviãn˘m záväzkom“ pre veriacich a pre ºudí dobrej vôle na‰ich ãias, ktorí sú zaÈaÏení
napätím, ale sú aj plní pozitívneho
oãakávania. Keì bola napísaná encyklika Pacem in terris, blíÏili sa spoza
svetového horizontu hrozivé mraky
a nad ºudstvom visela obava z atómovej vojny. Môj ctihodn˘ predchodca, ktorého som na moju veºkú radosÈ
smel pov˘‰iÈ k úcte na oltári, nepodºahol poku‰eniu pesimizmu. Naopak, opieral sa o pevnú dôveru
v Boha a na schopnosti ºudsk˘ch
s⁄dc a zdôrazÀoval veºmi naliehavo
„pravdu, spravodlivosÈ, lásku a slobodu“ ako „‰tyri stæpy“, na ktor˘ch treba
vystavaÈ trval˘ mier. Jeho náuka zostáva aktuálna. Dnes ako vtedy – napriek ÈaÏk˘m útokom na vyváÏené

a solidárne spolunaÏívanie národov –
je mier moÏn˘ a prikázan˘. Áno, mier
je t˘m najvzácnej‰ím darom, ktor˘ si
treba od Boha vyprosovaÈ a so v‰etkou námahou budovaÈ konkrétnymi
mierov˘mi gestami kaÏdého muÏa a kaÏdej Ïeny dobrej vôle.
Keì sa naplnil ãas, tak pí‰e apo‰tol Pavol, poslal Boh do sveta záchrancu narodeného zo Ïeny. Nov˘
rok sa preto zaãína v znamení Ïeny,
v znamení Matky: Márie.
V ideálnom pokraãovaní Veºkého
jubilea, ktorého ozvena e‰te nedoznela, som chcel v októbri minulého roka
vyhlásiÈ „Rok ruÏenca“. Potom, ão bol
predstaven˘ s veºkou naliehavosÈou
Kristus, jedin˘ Spasiteº sveta, Ïelal
som si, aby sa tento rok vyznaãoval
zvlá‰tnou prítomnosÈou Márie. Mária,
pomáhaj nám objaviÈ tvár Krista, KnieÏaÈa pokoja. Nech nás podopiera
a sprevádza v tomto novom roku; kieÏ
dosiahne pre nás a pre cel˘ svet
vytúÏen˘ dar pokoja. Amen.
(Z kázne Jána Pavla II.)
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Máriina
‰kola modlitby
Teologická úvaha Prof. Dr. Adalberta Rebiãa

Mária pri svojich zjaveniach ãastej‰ie odporúãala modlitbu ruÏenca:
Bernadette v Lurdoch (1858), deÈom
vo Fatime (1917) a deÈom v MedÏugorí (1981). Nasledujúc príklad Matky BoÏej, pápeÏi, najmä v‰ak teraj‰í
pápeÏ Ján Pavol II., vÏdy vo svojich
príhovoroch a dokumentoch zdôrazÀovali veriacim, aby sa modlili ruÏenec. V Apo‰tolskom liste „Rosarium
Virginis Mariae“ zo 16. októbra 2002
vyhlásil pápeÏ od októbra 2002 aÏ do
októbra 2003 „Rok ruÏenca“. V tomto
liste zdôrazÀoval mnohostrannosÈ ruÏenca ako vynikajúcej a úãinnej modlitby katolíckych veriacich popri modlitbách liturgie hodín.
Podºa tradície od ãias pápeÏa Pia
V. (1566-1577) obsahuje ruÏenec via20

ceré prvky, ktoré sú navzájom organicky pospájané:
1. UvaÏovanie nad tajomstvami
spásy v spoloãenstve s Máriou
v troch ãastiach, ktoré vyjadrujú
radosÈ mesiá‰skych ãias, spásne
utrpenie Kristovo a slávu Zm⁄tvychvstalého, ktorá sa vylieva na Cirkev. Toto uvaÏovanie vedie samo
osebe k praktickému prem˘‰ºaniu
a poskytuje podnety pre základné
pravidlá Ïivota.
2. Modlitba Pána, Otãe ná‰, kresÈanská základná modlitba, dodáva
ruÏencu dôstojnosÈ.
3. Opakovanie na spôsob litánií,
ktoré sa skladá z anjelského pozdravu Panne (porov. Lk 1, 28)
a z AlÏbetinho poÏehnania (porov.
Lk 1, 42), po ktorom nasleduje prosebná modlitba „Svätá Mária“. Ich
poãet (150 Zdravas) svedãí o istej
podobnosti so Ïaltárom.
4. Opakovanie doxológie „Sláva
Otcu“ po desiatich pomodlen˘ch
Zdravas Mária uctieva Boha v jeho
Trojici, skrze ktorého a v ktorom
je v‰etko stvorené (porov. Rim 11,
36).
5. RuÏenec sa zaãína vyznaním
viery „Verím v Boha, Otca“. To sú
hlavné prvky ruÏenca.
RuÏenec, takto utvoren˘ z vnuknutia

RuÏenec
Ducha Svätého, rozvinul sa v druhej
polovici 2. tisícroãia kresÈanstva
a je – popri liturgii hodín – aj dnes, na
prahu tretieho tisícroãia, najobºúbenej‰ou a najúãinnej‰ou modlitbou katolíckych veriacich. Keì sa ju veriaci
modlia, podobajú sa Matke BoÏej,
ktorá „v‰etko, ão sa stalo, zachovávala vo svojom srdci“ (Lk 2, 51) a prem˘‰ºala o tom. RuÏenec je silne poznaãen˘ Máriin˘m duchom a jej srdcom. Obsahuje celú hæbku evanjeliového posolstva – ako súhrn (compendium evanjelii). V Àom poãúvame ozvenu Máriinej modlitby, ozvenu jej
chválospevu „Magnifikat“. Tak je ruÏenec ‰kolou mariánskej spirituality.
Opakovaním krátkej pozdravnej modlitby „Zdravas, Mária“ a prosebnej
modlitby „Svätá Mária“, ako aj uvaÏovaním nad tajomstvami zo Ïivota
JeÏi‰a Krista rozjíma veriaci o kráse
Kristovho obrazu, o tom, ako sa stal
ãlovekom, aÏ po jeho slávne nanebovstúpenie k Otcovi. Súãasne rozjíma
o kráse Máriinej tváre pred anjelsk˘m
zvestovaním aÏ po korunovanie v nebi. RuÏenec je teda vo svojej podstate evanjeliovou modlitbou. Ako evanjeliová modlitba sústreìuje sa na tajomstvo spásonosného vtelenia. Má
podºa toho v˘slovne kristologické
zameranie. Prostredníctvom ruÏenca
veriaci ustaviãne chvália Krista, lebo
anjelské zvestovanie a pozdravenie
Matky BoÏej sa vzÈahujú na neho:
„PoÏehnan˘ je plod tvojho Ïivota“ (Lk
1, 42). Tajomstvá ruÏenca nám ustaviãne stavajú pred oãi JeÏi‰a ako Syna panny narodeného v betlehemskej
ma‰tali, Máriou v chráme obetovaného, chlapca plného horlivosti pre

to, ão je Otcovo, Vykupiteºa v smrteºnom zápase v Getsemanskej záhrade, biãovaného a t⁄ním korunovaného, ÈaÏk˘ kríÏ nesúceho a na Golgote zomierajúceho; zm⁄tvychvstalého a k Otcovi vystupujúceho, aby sa
uskutoãnilo vyliatie Ducha Svätého.
Je známe, Ïe kedysi b˘valo zvykom
(a tento zvyk preÏíva v mnoh˘ch oblastiach dodnes) – Ïe pri kaÏdom „Zdravas“ sa po mene JeÏi‰ vysloví to-ktoré tajomstvo (Marialis cultus, 46).
RuÏenec je vyslovene kontemplatívna modlitba. Keby mu ch˘bal tento
rozmer, vznikla by znetvorená modlitba. „Bez rozjímania ruÏenec je telo
bez du‰e a hrozí nebezpeãenstvo, Ïe
modlitba sa obmedzí na mechanické
opakovanie formúl, celkom v rozpore
s JeÏi‰ov˘m upozornením: ,Keì sa
modlíte, nehovorte veºa ako pohania.
Myslia si, Ïe budú vypoãutí pre svoju
mnohovravnosÈ‘ (Mt 6, 7). RuÏenec si
vyÏaduje pokojn˘ rytmus a rozjímavé
spoãinutie, ão modliacemu sa uºahãuje rozjímaÈ o tajomstvách v Ïivote
Pána a zároveÀ mu umoÏÀuje vidieÈ
ich srdcom tej, ktorá stála Pánovi najbliÏ‰ie. Tak sa mu otvoria nepochopiteºné bohatstvá t˘chto tajomstiev“ (Marialis cultus, 47).
RUÎENEC SVETLA
PápeÏ Ján Pavol II. k doteraj‰ím
trom ruÏencov˘m tajomstvám pripojil
‰tvrté, ruÏencové tajomstvá o JeÏi‰ovom Ïivote alebo „tajomstvá svetla“, a odporúãal modliÈ sa ich vo ‰tvrtok. Pri „tajomstvách svetla“ sa rozjíma o piatich tajomstvách z JeÏi‰ovho
Ïivota.
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RuÏenec
Krst v Jordáne (Mk, 1, 9-11)
Zjavenie JeÏi‰ovej slávy na
svadbe v Káne Galilejskej
(Jn 2, 1-11)
Ohlasovanie BoÏieho kráºovstva a v˘zva na pokánie (Mk
9, 2-13)
Premenenie na vrchu (Mk 9,
2-13)
Ustanovenie Eucharistie pri
Poslednej veãeri (Mk 14,
22-25)
KaÏdé z t˘chto tajomstiev je zjavením kráºovstva, ktoré uÏ pri‰lo v osobe JeÏi‰a Krista. Krst v Jordáne je celkom osobitn˘m v˘razom svetla. Pri
krste sa JeÏi‰ zjavuje veºkolep˘m spôsobom ako Syn BoÏí. K˘m sa JeÏi‰
ponára do vody Jordána, stáva sa
nám podobn˘m vo v‰etkom okrem
hriechu. Berie na seba na‰e hriechy,
ponára ich do vody a oãisÈuje ich.
Potom sa otvára nebo a poãuÈ Otcov
hlas: „To je môj milovan˘ Syn, v ktorom mám zaºúbenie“ (Mt 3, 17). Duch
Svät˘ prichádza nad neho v podobe
holubice a pomaÏe ho ako Mesiá‰a,
ako Krista, ktor˘ hneì po krste vystúpi a vo svojej osobe priblíÏi ºuìom
BoÏie kráºovstvo a Otcovu lásku.
„Boh tak miloval svet, Ïe dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal
veãn˘ Ïivot. Lebo Boh neposlal Syna
na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa
skrze neho svet spasil“ (Jn 3, 16, 17).
Tajomstvo svetla vyniká e‰te viac
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pri scéne zjavenia JeÏi‰ovej slávy na
svadbe v Káne, kde JeÏi‰ prostredníctvom Márie premenil vodu na víno.
„Toto urobil JeÏi‰ v Káne Galilejskej
ako prvé zo znamení a zjavil svoju
slávu. A jeho uãeníci uverili v neho“
(Jn 2, 11). JeÏi‰ ìalej roz‰iruje tajomstvo svetla t˘m, Ïe ohlasuje blízky
príchod BoÏieho kráºovstva a vyz˘va
ºudí, aby sa obrátili a vyznali svoje
hriechy (porov. Mk 1, 15). JeÏi‰ odpú‰Èa hriechy kaÏdému, ktor˘ k nemu
prichádza, uznáva jeho dôstojnosÈ
a vyznáva svoje hriechy (porov. Mk 2,
3-13, Lk 7, 47-48). Tak JeÏi‰ uviedol
tajomstvo zmierenia ºudí s Bohom.
Prostredníctvom Cirkvi v‰etko zav⁄‰i
aÏ do skonãenia ºudsk˘ch dejín, k˘m
nepríde znovu v sláve, aby súdil Ïiv˘ch i m⁄tvych.
Tajomstvo svetla zjavil JeÏi‰ e‰te
silnej‰ie pre Premenení pred vybran˘mi uãeníkmi – Petrom, Jánom a Jakubom – podºa tradície na vrchu Tábor.
„Ako sa modlil, zmenil sa vzhºad jeho
tváre“, zatiaº ho Otec zjavil uãeníkom
ako svojho milovaného Syna, ktorého
majú poãúvaÈ: „Toto je môj milovan˘
Syn, poãúvajte ho!“ (porov. Lk 9, 35).
Tajomstvo svetla zaÏiari napokon
plnou svojou silou v ustanovení Najsvätej‰ej Eucharistie pri Poslednej
veãeri, keì svojim uãeníkom ako dediãstvo zanechal svoje telo a krv, teda sám seba, ãím dokonale dokázal
svoju lásku voãi ãlovekovi, pre ktorého sa obetoval na dreve kríÏa.
Máriina prítomnosÈ zostáva v t˘chto tajomstvách v pozadí okrem svadby v Káne. Ona sprevádza JeÏi‰a potichu. No zostáva so svojím Synom

RuÏenec
úzko spojená, naãúva jeho slovám
a Ïije podºa nich aÏ do jeho smrti
na kríÏi, „pri ktorom stála ... jeho Matka“ (Jn 19, 25). Je mnohonásobne
poÏehnaná. Je blahoslavená, lebo
„uverila, Ïe sa
splní, ão jej
povedal Pán“
(porov. Lk 11,
27-28).
Ako pí‰e Luká‰, Mária „zachovávala v‰etko vo svojom
srdci“ (Lk 2, 51)
a prem˘‰ºala
o tom. Mária Ïije, pí‰e pápeÏ
Ján Pavol II. vo
svojom Apo‰tolskom liste
Rosarium Virginis Mariae,
s oãami upret˘mi na JeÏi‰a
a prisvojuje si
kaÏdé jeho slovo... Spomienky na JeÏi‰a,
ktoré sa vryli
do jej srdca, ju
sprevádzali za
v‰etk˘ch okolností, keì e‰te
raz v my‰lienkach preberala v‰etky chvíle, ktoré
preÏila po JeÏi‰ovom boku. Tieto
my‰lienky ist˘m spôsobom vytvárali
„ruÏenec“, ktor˘ si ona sama neprestajne opakovala v dÀoch svojho pozemského Ïivota. A aj teraz,
uprostred radostn˘ch spevov nebes-

kého Jeruzalema, zostáva základ
jej vìaky a jej chvály nezmenen˘.
Tento základ povzbudzuje jej materinskú starostlivosÈ o putujúcu Cirkev, v ktorej ona pokraãuje v rozvíjaní
deja svojho príbehu ako Zvestovateºky. Mária predkladá
veriacim znovu a neprestajne „tajomstvá“
svojho
Syna
a Ïelá si, aby
sme o nich rozjímali, aby mohla z nich prúdiÈ ich vykupiteºská
sila.
Pri modlitbe ruÏenca prichádza kresÈanská
obec do súladu
s Máriin˘mi spomienkami a s Máriin˘m pohºadom (Rosarium
Virginis Mariae
11).
Práve preto
Matka BoÏia poz˘va mlad˘ch vizionárov v MedÏugorí – a skrze nich cel˘ kresÈansk˘ ºud – aby sa
modlili ruÏenec za obrátenie ºudí a za
pokoj vo svete. Ak bolo niekedy potrebné modliÈ sa ruÏenec, tak je to
teraz, keì je mier vo svete veºmi
ohrozen˘.
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Rozhovor
s Vickou Ivankoviãovou-Mijatoviãovou 21. 1. 2003 v Krehinom Gradci

Posolstvo Matky Božej je
v mojom živote to najdôležitejšie
Vicka, v tvojom Ïivote nastala minul˘ rok veºká zmena. MôÏe‰ nám
o tom nieão povedaÈ?
PribliÏne rok po svadbe som porodila dievãatko. Pri‰lo na svet 13. 1. 2003
a volá sa Marija-Sofija. Nenachádzam
slov, ktor˘mi by som dokázala opísaÈ
túto radosÈ z materstva. Poãas tehotenstva som takú veºkú radosÈ e‰te
necítila.
Táto radosÈ sa prejavila aÏ v tom
okamihu, keì sa bábätko narodilo.
Vtedy sa prebudili v‰etky city.
T˘m som pochopila, aká veºká je
BoÏia láska, ak˘ je on veºk˘. Tak˘ dar
nemôÏe nik stvoriÈ, darovaÈ, iba samotn˘ veãn˘ Boh. Keì som so svojím
dieÈaÈom sama, prem˘‰ºam o tom
v‰etkom, ão sa v mojom Ïivote premenilo. Ani tomu nemôÏem uveriÈ, Ïe
je to v‰etko tak, a nedokáÏem slovami
opísaÈ v‰etky moje city a v‰etku tú
veºkú radosÈ. Je to jednoducho BoÏí
dar, za ktor˘ mu nikdy nebudem vedieÈ
dosÈ ìakovaÈ.
Zbadala si v ãase svojho teho24

tenstva nieão na Matke BoÏej a sp˘tala si sa jej na to?
Osobne som o tom s Matkou BoÏou
nikdy nehovorila, ani som sa jej na moje dieÈa niã nep˘tala. No pri zjaveniach
som predsa len spozorovala u Matky
BoÏej veºkú radosÈ, ktorú prejavila
krásnym úsmevom. Pre mÀa to bolo
skutoãne ãosi veºkého. Cítila som tak,
Ïe som neurobila niã zlého. VÏdy som
hovorila: Pane, vìaka ti, ako si dal
in˘m, daj aj mne, a nedaj, aby som sa
od druh˘ch izolovala. Matka BoÏia nás
ãasto poúãala, Ïe máme za v‰etko ìakovaÈ jej Synovi JeÏi‰ovi. Tak aj ja tu
ìakujem predov‰etk˘m Bohu a JeÏi‰ovi za veºk˘ dar. Poãas v‰etk˘ch
t˘chto rokov mi nikdy nenapadlo prosiÈ si nieão pre seba.
Mohla si aj v poslednom ãase vydávaÈ svedectvo?
Pred koncom tehotenstva som uÏ
pútnikom svedectvo nevydávala. PriÈaÏko mi padlo stáÈ na jednom mieste.
No nedbala som natoºko na svoje
zdravie ako na radu lekárov, aby som

