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Chceme pomôcť Ježišovi a Márii!
Posolstvo Matky Božej z 25. októbra 2003 znie: „Drahé deti! Znovu
vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu srdcu a srdcu môjho Syna
Ježiša. Chcem vás, milé deti, všetkých priviesť na cestu obrátenia
a svätosti. Len tak, cez vás, môžeme priviesť čím viac duší na cestu
spásy. Nezdráhajte sa, milé deti, avšak povedzte celým srdcom:
chceme pomôcť Ježišovi a Márii, aby čo najviac bratov a sestier
spoznalo cestu svätosti. Tak pocítite spokojnosť, že ste Ježišovými
priateľmi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
22 rokov prichádza Matka Božia do Medžugoria, aby dokázala svoju
lásku a stálu prítomnosť medzi nami. 22 rokov je veľmi dlhá doba, počas ktorej sa k nám prihovára prostredníctvom vizionárov a neustále
nás vyzýva k modlitbe a obráteniu. Chce nás priviesť na cestu svätosti.
V Medžugorí a prostredníctvom Medžugoria sa už vylialo nesmierne
veľa milostí na pútnikov, ktorí si otvorili svoje srdcia. Matka Božia oslovuje pútnikov, kňazov a všetkých ľudí, ktorí sa chcú skryť pod jej materinský plášť. Nespočetné množstvo ľudí tu znovu našlo bránu do cirkvi,
objavilo sviatostný život. Milióny ľudí zobrala za ruku a priviedla k svojmu Synovi Ježišovi. Ako starostlivá Matka nám neustále opakuje to najdôležitejšie: nezabúdajte, že Boh jestvuje a že vás všetkých nesmierne miluje.
Časopis dostávate do rúk na začiatku adventného obdobia. Je to doba
prípravy na príchod Ježiša na Vianoce. Októbrové posolstvo hovorí jasnou rečou, aby sme sa nebáli, nespoliehali sa na svoje obmedzené ľudské
sily, ale aby sme zvolali z celej duše a z úprimného srdca: „Chceme pomôcť Ježišovi a Márii!“ Chceme pomôcť podľa svojich možností a schopností uskutočniť plán, ktorý má s nami Pán, aby čo najviac ľudí spoznalo cestu svätosti. Potom naozaj pocítime spokojnosť, že sme Ježišovými
priateľmi.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
3
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Nebojte sa!
Som s vami!
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„Nebojte sa! Som s vami!“ Tieto slová nám
venovala Matka BoÏia v posolstve prostredníctvom vizionárky Ivanky v deÀ 22. v˘roãia zjavení. Matka BoÏia sa prv˘krát zjavila pred 22 rokmi na sviatok sv. Jána Krstiteºa. Od 24. júna
1981 sa zjavovala pravidelne, dovtedy nevídan˘m spôsobom, aby nám podávala prostredníctvom vizionárov posolstvá, a tak umoÏnila
kráãaÈ s Àou cestou k svätosti. Tisíce ºudí sa
odvtedy usilujú nasledovaÈ jej volanie. Na celom svete vznikli nespoãetné modlitbové skupiny. Na tomto novom pútnickom mieste sa
prebudili mnohé duchovné povolania. Milióny
pútnikov nav‰tívili MedÏugorie a iba Boh vie
o mnoh˘ch obráteniach, ktoré sa odohrali na
tomto milostivom mieste.
V MedÏugorí zaÏívame prítomnosÈ BoÏej lásky. Viera nadobúda v preÏívanej Eucharistii novú silu. Pri sv. spovedi prichádza k novému
zmiereniu. A z tohto BoÏieho objatia vyrastá
vnútorn˘ pokoj, ktor˘ tak úpenlivo hºadá dne‰n˘ ãlovek. E‰te nikdy v dejinách ºudstva nebolo
predpísan˘ch toºko liekov proti strachu a depresii. Zriedkakedy sa ºudia cítili tak osamelo
ako dnes. To preto, lebo ºudstvo sa veºmi
vzdialilo od Boha. Do MedÏugoria prichádza
Mária uÏ dlhé roky, aby sme znovu oÏivili a precítili BoÏiu blízkosÈ.
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Na tretí deÀ zjavení,
26. júna 1981, sa Matka BoÏia zjavila
iba vizionárke Márii Pavloviãovej. Za
Àou sa objavil tmav˘ kríÏ. Matka BoÏia zaãala plakaÈ a povedala: „Pokoj,
pokoj, pokoj a len pokoj!“ Potom so
slzami v oãiach dvakrát zopakovala:
„Pokoj musí zavládnuÈ medzi Bohom
a ºuìmi a medzi ºuìmi!“ Po v‰etky tie
roky sme od vizionárov zriedka poãuli, Ïe Matka BoÏia plaãe. Toto posolstvo pred kríÏom priná‰a v˘sostne
dôleÏitú v˘poveì pre dne‰n˘ modern˘ svet. âlovek sa vyvy‰uje na BoÏí
trón a domnieva sa, Ïe dokáÏe v‰etko.
ZnevaÏuje tak základné zákony Ïivota.
Z toho vypl˘va svetov˘ poriadok, ktor˘ smeruje iba k materiálnemu hromadeniu. Úspech, peniaze a moc sú ideálmi úspe‰ného manaÏéra.
Zdá sa, akoby pápeÏ Ján Pavol II.
jedin˘ varoval tento svet. Jeho autoritu uznávajú takmer v‰etci, no v skutoãnosti ho nenasledujú.

Chronológia slávnosti
22. v˘roãn˘ deÀ zjavení Panny Márie sa niesol v slávnostnej atmosfére.
SlávnosÈ v˘roãia sa zaãala novénou.
Mnoho ºudí vystúpilo na KriÏevac,
Podbrdo, pri‰lo k hrobu pátra Slavka
Barbariãa i do kostola, kde sa k sv.
spovedi poãas dÀa zhromaÏìovalo
mnoho pútnikov.
Mierov˘ pochod, ktor˘ viedol páter
Ljubo Kurtoviã v sprievode s ìal‰ími
kÀazmi, sa konal 24. júna 2003. Z vizionárov ich nasledovala Vicka. Pred
klá‰torom v Humci poÏehnal páter
Ivan Landeka úãastníkov procesie
a povedal, Ïe v‰etci nesú zodpovednosÈ za pokoj vo svete. Po skonãení
Mierového pochodu sa zhromaÏdil
narastajúci poãet pútnikov pred kostolom. Mnohí pricestovali autobusmi,
6

autami alebo putovali pe‰o. Veãern˘
program pri vonkaj‰om oltári sa zaãal
modlitbou sv. ruÏenca. Páter Gabriel
Mioã celebroval slávnostnú sv. om‰u,
na ktorej sa zúãastnili 135 kÀazi zo
v‰etk˘ch kútov sveta.
V neskor˘ch veãern˘ch hodinách sa
roz‰írila správa, Ïe známy franti‰kánsky kÀaz Dr. Ljudevit Rupãiã zomrel
ako 83-roãn˘ v mostarskej nemocnici.
Dr. Ljudevit Rupãiã bol láskav˘ franti‰kánsky páter, ktor˘ vÏdy vypoãul
prosby pútnikov. Ako profesor biblick˘ch vied sa v ostatn˘ch rokoch postavil v˘luãne do sluÏieb medÏugorskej Matky BoÏej. Napísal niekoºko
kníh o MedÏugorí. Ako sa vyjadril
v poãetn˘ch rozhovoroch, nedokázal
pochopiÈ, Ïe oficiálna Cirkev zachádza s t˘mto milostiv˘m miestom povrchne a neláskavo. Bol zápalist˘m
ctiteºom Matky BoÏej, Kráºovnej pokoja, ktorá mu dala milosÈ ‰íriÈ tento
pokoj ìalej. Jeho prívetivá povaha vyÏarovala vÏdy pokoj a spokojnosÈ. Za
symbolick˘ môÏeme povaÏovaÈ aj jeho odchod do nebeskej vlasti práve
v deÀ 22. v˘roãia zjavení.
Hlavnú veãernú sv. om‰u 25. júna
2003 koncelebrovali 180 kÀazi z dvadsiatich rozliãn˘ch krajín. Hlavn˘m celebrantom bol páter Miro ·ego. Vizionárka Mária dostala v ten deÀ kaÏdomesaãné posolstvo. Matka BoÏia sa
poìakovala v tento v˘roãn˘ deÀ za
v‰etko, ão sme z posolstiev uÏ preniesli do Ïivota. Po sv. om‰i viedol
páter Mario Knezeviã eucharistickú
poklonu.
V t˘chto dÀoch v˘znaãn˘ch pre MedÏugorie i pre cel˘ svet sme nav‰tívili
vizionárku Máriu a pátra Joza. Priná‰ame ich my‰lienky k 22. v˘roãiu
zjavení.
■
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ºou prebleskujú spomienky na prvé
dni, ktoré sme preÏili spolu s Matkou BoÏou. Vtedy bolo pre nás
v‰etko neznáme. DeÀ za dÀom prechádzali vo veºkom strachu a oãakávaní. V prv˘ch dÀoch vládlo
nev˘slovné nad‰enie a my, vizionári, sme boli pripravení odovzdaÈ
Matke BoÏej v‰etko a v‰etko
zná‰aÈ.
Boli sme ochotní poloÏiÈ za Àu
Ïivot. Tak sme sa snaÏili ÏiÈ hlbok˘m a poctiv˘m Ïivotom, v úplnej
odovzdanosti a dôvere v Matku
BoÏiu a Boha. KaÏd˘ deÀ sme Ïili
tak, akoby to bol ná‰ posledn˘
deÀ, lebo nám hrozilo veºké nebezpeãenstvo zo strany úradov. Sledovali nás svojím spôsobom, vypoãúvali nás a odvádzali do väzenia. VyhráÏali sa nám. Lekári nás
vy‰etrovali, ãi sme telesne a du‰evne zdraví.
Ako to v‰etko vyzerá dnes?
Stále vo vás horí ten vnútorn˘
oheÀ?

ROZHOVOR S MÁRIOU PAVLOVIâOVOU-LUNETTIOVOU
V MEDÎUGORÍ 27. JÚNA 2003
Mária, najprv ti chcem v mene
v‰etk˘ch ãitateºov ná‰ho ãasopisu blahoÏelaÈ k oslave 22. v˘roãia stretnutia s Matkou BoÏou.
MôÏe‰ nám porozprávaÈ o t˘chto
v˘znamn˘ch dÀoch a o tom, ako
si preÏila deÀ 22. v˘roãia zjavení?
Je to veºká milosÈ, Ïe zjavenia
stále trvajú a Ïe Boh dovolil Matke
BoÏej, aby k nám prichádzala tak
dlho. Po tieto dni mi ustaviãne mys8

Vnútorn˘ oheÀ a láska ku v‰etkému, ão sme preÏívali, stále Ïijú
v na‰ich srdciach. UÏ nás neprenasledujú, ani nás nesuÏujú trápenie
a utrpenie, ktoré nám pripravovali tí,
ão nám neverili. ëakujeme Bohu za
v‰etky roky, poãas ktor˘ch nás pouÏil ako nástroje v svojich rukách...
Mohli sme byÈ svedkami pre toºk˘ch ºudí, ktorí sa priblíÏili k Bohu
skrze MedÏugorie. To je veºká mi-
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losÈ, ktorú nedokáÏem presne opísaÈ, ani nedokáÏem dostatoãne ìakovaÈ Bohu za túto milosÈ. Preto je
normálne, Ïe najmä v deÀ v˘roãia
oÏíva nová spomienka na tie prvé
dni. Veì ony mali nesmierny v˘znam a rozhodujúcu úlohu pre ná‰
budúci Ïivot.
Ako preÏíva‰ Ïivot s úlohou ‰íriÈ posolstvá?
PociÈujeme veºkú nádej so Ïelaním, aby ºudia prijali posolstvá Matky BoÏej a podºa nich aj Ïili. A to
i dnes tak, ako to robili s nad‰ením
v prv˘ch dÀoch, mesiacoch a rokoch zjavení. Je mi smutno, keì sa
dozviem, Ïe niektorí v preÏívaní posolstiev ustali a sú unavení. Ale aj
dnes preÏívam veºkú radosÈ, keì vidím, Ïe je veºa t˘ch, ktorí sem pri‰li
po prv˘ raz a posolstvá Matky BoÏej vrúcne prijali a Ïijú podºa nich.
Osobne si spokojná s t˘m, ão
doteraz od teba Ïiadala Matka
BoÏia? Splnila si svoju úlohu?
Myslím, Ïe z na‰ich vizionárov nik
nemôÏe povedaÈ, Ïe splnil v‰etko,
ão od nás Ïiadala Matka BoÏia. Sme
ºudia, máme svoje slabosti, a práve
pre ne sa musíme usilovaÈ zaãínaÈ
vÏdy odznova. DôleÏité sú aj Ïelania
a snahy, aby sme deÀ ão deÀ skrze
lásku Matky BoÏej rástli a pribliÏovali sa k Bohu.
My sme tú lásku Matky BoÏej
spoznali uÏ v prv˘ch dÀoch zjavení.
Jednoducho nám dovolila, aby sme
v‰etko prijali v láske, ktorú sme dostali do daru, a podelili sa o Àu
s ostatn˘mi. Vìaka tejto láske sme

M EDÎUGORÍ
zaãínali viac a viac objavovaÈ Boha
a jeho lásku ku v‰etk˘m ºuìom. Ako
prvú sme spoznali lásku Matky BoÏej a neskôr, skrze jej lásku, sme
spoznali lásku BoÏiu.
Ty Ïije‰ aj mimo MedÏugoria.
Ak˘ je ohlas na MedÏugorie vo
svete?
MedÏugorie je ako strom, ktor˘
ustaviãne rastie, vyvíja sa a priná‰a
ovocie. Obdivujem ºudí, ktorí prijali
posolstvá Matky BoÏej a Ïijú podºa
nich. Keì vidím, ako Ïijú, ìakujem
Bohu, Ïe nemajú nijaké pozemské
záujmy, ale Ïijú tak, ako si Ïelá Matka BoÏia.
MládeÏ z prv˘ch dní zjavení, ktorá
bola nimi nad‰ená v 80. rokoch, zaloÏila si rodiny. Dnes tieto rodiny
rastú na medÏugorskom strome,
a tak sú spojené s MedÏugorím.
To znamená, MedÏugorie Ïije vo
svete, a to uÏ od svojich poãiatkov.
V t˘chto dÀoch som sa stretla s modlitbovou skupinou, ktorá vznikla uÏ
v roku 1982. Táto skupina praktizuje
medÏugorsk˘ program, ako si to Ïelá Matka BoÏia.
Mali sme ‰Èastie, Ïe po tieto
dni sme cítili prítomnosÈ Matky
BoÏej a ty si ju aj videla. MôÏe‰
opísaÈ toto v˘roãné stretnutie
s Matkou BoÏou?
Matka BoÏia vo v˘roãné dni prichádza vÏdy vo veºmi krásnom rúchu. Jej príchod v tak˘to deÀ ukr˘va
v sebe vzácnu symboliku. Pre mÀa
osobne je to znamením, Ïe ide
o v˘znamn˘ a dôleÏit˘ deÀ. VidieÈ
v tak˘ deÀ Matku BoÏiu je nesmier9
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na milosÈ. Je slávnostne a pekne obleãená. Keì my, vizionári, zaÏijeme, Ïe je Matka BoÏia
v tento deÀ zvlá‰È naradovaná, aj
nás naplní taká istá radosÈ. Keì
Matka BoÏia ìakuje, Ïe Ïijeme podºa
jej posolstiev, znamená to, Ïe nikdy
nestráca nádej. My sme nesmierne

MA

radi, keì vidíme, ãi dokonca cítime,
aká spokojná je Matka BoÏia.
âo chce‰ dodaÈ na záver rozhovoru?
Na konci tohto rozhovoru o mojich
skúsenostiach s Matkou BoÏou a s MedÏugorím chcem odkázaÈ v‰etk˘m,
ktorí ãítajú ãasopis MEDJUGORJE, Ïe sa budem za nich modliÈ a Ïe
ich zverím pod ochranu
Matky BoÏej, lebo Matka BoÏia nás mimoriadne miluje.
Na zaãiatku zjavení
Matka BoÏia povedala:
„Ak bude treba, zaklopem na dvere kaÏdej
rodiny, aby som pri‰la ku
v‰etk˘m rodinám.“ Matka BoÏia má svoj plán,
a ten plán uskutoãní
s nami alebo bez nás.
Je neúnavná a vkladá
do nás veºkú nádej.
Sme jej deti, ktoré niekedy nechcú, niekedy
sú ustaté, niekedy nechcú poãúvaÈ. Ona je
Matka, ktorá nám hovorí, Ïe dokáÏeme v‰etko,
ak budeme chcieÈ, len
nestrácajme nádej.
Matka BoÏia je neúnavná a stále nám ponúka svoje posolstvá, pokiaº neobjavíme ich chuÈ
a neprijmeme ich ako
svoj Ïivot a ako cestu,
ktorou musíme ísÈ.
(Redakcia ViedeÀ)
■
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by prená‰aÈ a ‰íriÈ tieto milosti a dary aÏ na koniec sveta. Na‰a zodpovednosÈ spoãíva v tom, aby sme
objavovali v‰etko ovocie Matky BoÏej, ktoré dozrelo v miliónoch ºudsk˘ch s⁄dc. Nesmieme sa nechaÈ
uspaÈ, lebo sme zodpovední za
v‰etky dary a posolstvá. To po prvé.
To druhé, ão chcem zdôrazniÈ, sa
t˘ka obhajoby MedÏugoria, lebo tá
sa nesmie obmedziÈ na obhajobu
jednej knihy. Táto obhajoba musí
analyzovaÈ v˘sledky, tak ako Skutky
apo‰tolov, ktoré dokazujú, ako JeÏi‰
skrze apo‰tolov pokraãuje v znameniach a zázrakoch. To musíme zdôrazÀovaÈ, keì ide o v˘roãn˘ deÀ: Ïe
zázraky vieme rozoznávaÈ, Ïe vidíme milosÈ, ktorú nám daroval Boh.
ªudia si musia uvedomiÈ, ão je zázrak a ão dnes premieÀa ºudské
srdce, alebo ão treba robiÈ, aby sa
diali také veci, o ak˘ch napríklad
hovoril so slzami v oãiach ist˘ anglikánsky pastor a jeho manÏelka:

ROZHOVOR S PÁTROM JOZOM ZOVKOM V ·IROKOM
sme v MedÏugorí Cirkev!“
BRIJEGU 27. JÚNA 2003 „Objavili
Treba zdôrazÀovaÈ, Ïe na Vrchu zjaPáter Jozo, v t˘chto dÀoch sa
slávil v˘roãn˘ deÀ. MôÏete nám
povedaÈ, ão pre vás znamená
tento v˘roãn˘ deÀ zjavení Matky BoÏej?
Pre mÀa je v˘roãn˘ deÀ mimoriadnym okamihom, dÀom milosti, keì
sa Cirkev môÏe obzrieÈ a spoznaÈ,
koºk˘mi darmi a milosÈami nás zahrnul Boh skrze zjavenia Matky BoÏej
v MedÏugorí. V tento deÀ máme za
ne primerane ìakovaÈ. Cirkev by
mala byÈ dostatoãne múdra a mala

venia, na tomto mieste, v tejto farnosti, môÏe ãlovek skutoãne nájsÈ
odpoveì na otázku, kde je jeho Cirkev a ako sa rozhodne. To je pre
mÀa v˘roãn˘ deÀ, keì zozbierame
a ukáÏeme v‰etky tie poãetné nádherné znamenia: Na tejto ceste sme
nasledovali Boha a toto boli znamenia.
Pre mÀa je v˘roãn˘ deÀ veºk˘m
dôkazom BoÏej milosti, pohºadom
na Matku BoÏiu z tváre do tváre,
aby sme videli, ão v‰etko urobila
11
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a ão nám darovala.
Preto máme nesmiernu zodpovednosÈ: NezastaÈ, ale pokraãovaÈ na
ceste, veì my neblúdime a nie sme
opustení. Aj keì máme protivníkov:
MedÏugorie nad t˘m v‰etk˘m zvíÈazí a pôjde ìalej svojou cestou.
UÏ to, ão sa doteraz stalo, dosvedãuje, Ïe Boh a Matka BoÏia sú s nami.
âo si Ïeláte po toºkej namáhavej práci pre Boha a Matku
BoÏiu?
Moje Ïelanie a moje posolstvo sú
pre v‰etk˘ch – o MedÏugorí sa neteoretizuje, ale ako pred pár dÀami
povedala vo v˘roãn˘ deÀ Matka BoÏia, v‰etko, ão nám hovorí, máme

MA

preniesÈ do praxe s nad‰ením a veºkou láskou. Matka BoÏia sa rozhodla vstúpiÈ do tejto generácie najmen‰ími dvierkami. PretoÏe táto
generácia potrebuje Matku BoÏiu.
Európa bez JeÏi‰a nebude Európou,
ale zanikne. A Európa bez Matky
BoÏej nebude maÈ ani mier, ani poÏehnanie. Európa, ktorá patrí Matke
BoÏej a ktorá je plná jej svät˘À, si
musí dnes nanovo vyprosiÈ BoÏiu
milosÈ, aby u nás Matka BoÏia zotrvala. To je posolstvo pre v‰etk˘ch:
Bez Matky BoÏej sme úboh˘ ºud,
rodina bez Matky, rodina bez
JeÏi‰a, rodina bez budúcnosti...
(rozhovor viedol vd)
■
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MedÏugorie ukazuje cestu
k obnove Cirkvi
DR. TOMISLAV PERVAN, OFM
ëal‰í v˘roãn˘ deÀ v MedÏugorí je za
nami. DesaÈtisíce ºudí nav‰tívilo túto
svätyÀu, desaÈtisíce pri‰li zo v‰etk˘ch
oblastí Chorvátska, niektorí bosí a ubolení. No svojou únavou, potom, pºuzgiermi a odret˘mi krvácajúcimi chodidlami nezmazateºne speãatili vlastnú vieru, svoju vernosÈ Kristovi, Márii a Cirkvi.
V‰etko sa to odohrávalo v biblickom
trojuholníku: na mieste prv˘ch zjavení,
pri v˘stupe na KriÏevac, pri osobn˘ch
stretnutiach s Kristom vo sviatosti zmierenia, pri eucharistickej obete a veãeri
v kostole i pri symbolickom Mierovom
pochode ako Kristovi pútnici pokoja vo
svete. E‰te raz sa potvrdzuje známa
pravda, Ïe ãlovek je nevylieãiteºne preduchovnen˘, Ïe mu nikto nedokáÏe vytrhnúÈ vieru zo srdca. âlovek je cel˘m
bytím zameran˘ na Boha, a t˘m aj poznaãen˘. Je to najne‰Èastnej‰ia bytosÈ,
keì sa vzdiali od Boha, po ktorom túÏi
a ktorého hºadá celou bytosÈou, celou
existenciou.
Príznaãná je aj neoãakávaná a náhla
smrÈ pátra Ljudevita Rupãiãa v neskor˘ch hodinách na deÀ 22. v˘roãia. Tento vynikajúci intelektuál, brilantn˘ reãník, známy predná‰ateº, ktorého Pán
obdaroval nev‰edn˘mi darmi, ostr˘m
perom, britk˘m umom a peknou chorvátãinou, nezanechal po sebe prázd-
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notu, ale bohaté dielo
v sluÏbe Pána a Matky BoÏej. Od prv˘ch dní zjavení – v búrliv˘ch komunistick˘ch ãasoch, v ktor˘ch si po Titovej smrti museli ºudia nielen pre
chorvátsku národnú pieseÀ, ale aj pre
obyãajn˘ krãmov˘ popevok odsedieÈ
viacroãn˘ trest vo väzení – sa zasadzoval za obranu pravosti mariánskych zjavení, pravdovravnosti vizionárov a v‰etkého, ão sa odohrávalo
aÏ dodnes v BoÏom pláne zvanom
„MedÏugorie“. Tu v MedÏugorí sa siln˘ prameÀ zmenil na ‰irokú rieku alebo lavínu, ktorá zachytila ºudí celou
svojou silou a odstránila im z cesty
prekáÏky, ktoré zavadzali Bohu. Sme
presvedãení, Ïe mu Matka BoÏia prichystala ten najkraj‰í dar t˘m, Ïe ho
po plodnom Ïivote naplnenom utrpením prijala k sebe. Poãas ÈaÏk˘ch vojnov˘ch a povojnov˘ch rokov – preÏit˘ch v komunistick˘ch väzniciach
a za nepriazniv˘ch Ïivotn˘ch okolností – dorástol a dozrel v muÏa viery
a Cirkvi, v nedozernej neistote zajtraj‰ka, úsvitu osobného rána jeho
provincie, Cirkvi a chorvátskeho národa. Pokiaº tu bude MedÏugorie, dovtedy bude jedineãnou súãasÈou medÏugorskej mozaiky – ako jeden z prv˘ch svedkov, ochrancov a obhajcov.
PribliÏne t˘ÏdeÀ po riave pútnikov
preÏilo takmer 400 kÀazov z celého
sveta sedem dní v MedÏugorí – v modlitbe a rozjímaní o svojom kÀazskom
bytí a povolaní. Dni a noci naplnené
modlitbou a predná‰kami v JeÏi‰ovej
a Máriinej ‰kole. Presne tak ako v Nazarete, na palestínskych pra‰n˘ch
cestách, na Golgote, v hornej sieni
Poslednej veãere. KaÏd˘ veãer vytvo-
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rili okolo Krista a jeho oltára veºk˘ veniec, skutoãn˘ diadém, zhromaÏdení
pri jedinom uãiteºovi vo vedomí: Boh
chce, aby sa v‰etci ºudia zachránili
a dospeli k poznaniu pravdy, lebo
JeÏi‰ Kristus je jedin˘m prostredníkom medzi Bohom a ºuìmi, ako pí‰e
sv. Pavol v liste svojmu milovanému
Ïiakovi Timotejovi.
V centre rozjímaní bol Kristus, Eucharistia a Mária. No v‰etko sa konãilo po vãasn˘ch raÀaj‰ích pútnick˘ch cestách, modlitbách pri adorácii
a poklone v noãn˘ch hodinách odovzdaním Ïivota pred Najsvätej‰ím.
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A keì sa pozrieme do tvárí t˘chto
BoÏích sluÏobníkov, vidíme, Ïe tam
boli mladuãkí kÀazi po kÀazskej vysviacke i takí, ktor˘m Ïivot a kÀazská
sluÏba vryla do tváre nezmazateºné
vrásky skúseností. Pri‰li i pripútaní na
invalidn˘ vozík, odkázaní na cudziu
pomoc. V‰etci ‰Èastní, Ïe mohli byÈ
úãastníkmi jedineãnej obnovy, a sºúbili, Ïe prídu opäÈ.
Tu sa dosvedãuje to, ão Svät˘ Otec
neúnavne zdôrazÀuje. Niet Cirkvi bez
Eucharistie, niet Eucharistie bez kÀazov, niet kÀaza bez Kristovho povolania. Niet obnovy bez osobného

M EDÎUGORÍ
obrátenia, bez obnovy vlastného Ïivota, bez odovzdanosti, bez zjednotenia s Kristom v Eucharistii, bez trvalej snahy po svätosti a úsilia staÈ
sa prostredníkmi spásy skrze milosÈ
a vystretú ruku JeÏi‰a Krista a Ducha
Svätého.
Nemohla sa nájsÈ lep‰ia príleÏitosÈ
ako vzbudiÈ záujem o najnov‰í apo‰tolsk˘ list „De Ecclesia in Europa“ (O Cirkvi v Európe), o dokument, v ktorom pápeÏ jasne zdôrazÀuje: „Cirkev na európskom kontinente, ale ani na celom
svete nevyvedie z krízy alebo z teraj‰ích rozporov nijaké „light-kresÈan-
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stvo“ – akoby to oznaãili súãasníci – ani nijaké ãiastkové
a amputované kresÈanstvo, nijaké
kresÈanstvo bez identity, bez rozpoznateºnosti, ale iba pravé duchovné
prehæbenie a prem˘‰ºanie o podstate
radostnej zvesti, o tom, ako to preniesÈ do vlastného Ïivota.
PápeÏ neÏije v oblakoch, v ilúziách
a nezdrÏuje sa iba na kresÈanskom
západe, nesníva o nieãom, ão je podºa okolností nemoÏné, ale zdôrazÀuje osudovú súvislosÈ radostnej zvesti
s autentick˘m Ïivotom t˘ch, ktorí ju
vná‰ajú do sveta. Svät˘ Otec rozli‰uje ìaleko a hlboko siahajúcu neistotu a bezv˘chodiskovosÈ v kultúrnej,
antropologickej a náboÏenskej oblasti, hovorí o v‰eobecnej strate kresÈanskej pamäti a kresÈanského dediãstva, spomína agnosticizmus a náboÏenskú ºahostajnosÈ, ducha imanentného humanizmu, ale aj nenásytnosÈ konzumnej spoloãnosti, ktorá
oãakáva od zvy‰ovania konzumu ilúziu bezhraniãného pôÏitku a ‰Èastia.
Niã z toho, ão sa ponúka na svetovom trhu ‰Èastia a zmyslov˘ch skúseností, nemôÏe utí‰iÈ hlad a smäd po
plnom Ïivote, plnom v pravom zmysle, aby na‰e ºudské srdce dospelo
k pokoju. KaÏd˘ pokus vystavaÈ mesto bez Boha konãí sa stavbou Babylonskej veÏe. KaÏd˘ pokus o globalizáciu, o monolitizmus, o svetovú jednotu, kaÏd˘ pokus o antropológiu bez
Boha nevyhnutne vedie k osobnému
a globálnemu zániku. Strach pred budúcnosÈou, vnútorná prázdnota, rozpoltenosÈ ºudskej osobnosti a bytia,
kríza rodiny, dramatick˘ pokles pôrodnosti sú ovocím toho, Ïe Boh upa-
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dol do zabudnutia. Keì zabudneme
na Boha alebo ho odsunieme nabok,
tak hrozí zánik ºudstva.
22 rokov MedÏugoria: Keì sa Mária zjavila a celkom na zaãiatku povedala vizionárom: „Som tu, aby som
vám i svetu priniesla svedectvo a posolstvo: Boh jestvuje, je jeden Boh,“
tak toto posolstvo niã nestratilo zo
svojej osudovosti a aktuálnosti. Berlínsky múr padol, bezboÏné komunistické impérium sa zrútilo, ale pú‰È
bezduchosti a neduchovnosti, ktorú
toto bezboÏné zúrenie v du‰iach zanechalo, je aj dnes neod‰kriepiteºná
a nesmierna. Aj dnes je prv˘m medÏugorsk˘m posolstvom: „Boh jestvuje!“ A keì jestvuje, potom sa musí
v‰etko v nás od základu zmeniÈ. Musí
nasledovaÈ zmena Ïivota v duchu obrátenia sa, viery, modlitby a pôstu,
aby zavládol pokoj. V‰etko v nás a vo
svete sa má meraÈ podºa BoÏej vlády.
Podºa Knihy zjavenia pokoj znamená to isté ão Boh. Keì budú premoÏení v‰etci BoÏí nepriatelia, keì zvíÈazí Îena odetá slnkom, Michal a Baránok, ktor˘ zomrel, ale Ïije, potom ão
zvíÈazí nad hadom, satanom... tak bude panovaÈ Boh, ktor˘ je ná‰ pokoj.
V tom spoãíva kaÏdodenná aktuálnosÈ MedÏugoria, a preto neprestáva
byÈ príÈaÏliv˘m magnetom a riekou
milosti, viery, nádeje a lásky, ktorá sa
‰íri vo svete a zavlaÏuje i Ïiví BoÏie
mesto. Kto by e‰te popieral, Ïe sme
svedkami apokalyptického boja medzi Bohom a satanom, v ktorom dostala Mária rozhodujúcu a hlavnú úlohu?
■
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Roãné zjavenie vizionárke Ivanke

V

izionárka Ivanka Ivankoviãová-Elezová Ïije v súãasnosti s rodinou v dedinke
Miletina pri MedÏugorí. Dedina patrí do medÏugorskej farnosti. Ako vizionárka patrí do skupiny ‰iestich vizionárov, ktorí videli Matku BoÏiu od prv˘ch dní
zjavení. Je pozoruhodné, Ïe Ivanka bola spolu s Mirianou, keì sa im v prv˘ deÀ
zjavila Matka BoÏia, a Ïe to potom dosvedãovala aj ostatn˘m vizionárom, ktorí
tam pri‰li o nieão neskôr.

U

Ï od druhého dÀa zjavení sa vytvorila skupina ‰iestich vizionárov. V‰etko sa
zaãalo 24. júna 1981. Odvtedy mala Ivanka spolu s ostatn˘mi vizionármi denné zjavenia. Ako dostala desiate tajomstvo, 7. mája 1985 jej prestali kaÏdodenné
zjavenia. Odvtedy máva zjavenie iba raz roãne, a to vÏdy na v˘roãie zjavení
25. júna. Ivanka vo svojom svedectve veºmi silno zdôrazÀuje nov˘, veãn˘ Ïivot,
pretoÏe viackrát videla svoju matku, ktorá zomrela niekoºko mesiacov pred zaãiatkom zjavení v MedÏugorí.

I

vanka mala roãné zjavenie v tomto roku na v˘roãie zjavení vo svojom dome
v prítomnosti svojej rodiny. Zjavenie trvalo desaÈ minút. Matka BoÏia dala toto
posolstvo:

Drahé deti!
Nebojte sa, ja som stále s vami!
Otvorte svoje srdce, nech do neho
vojde láska a pokoj.
Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj!
Matka Božia bola veselá a podrobne rozprávala Ivanke
o svojom živote.
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NÁVŠTEVA SV. OTCA V CHORVÁTSKU, BOSNE A HERCEGOVINE

Rodina – cesta Cirkvi a
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Náv‰teva Sv. Otca
Cieº pápeÏovej náv‰tevy v Chorvátsku
PápeÏ tretí raz nav‰tívil v dÀoch 5. – 9.
júna Chorvátsko a v Dubrovníku blahoreãil sestru Máriu Petkoviãovú. V Osijeku a v Djakove predsedal slávnostnému zakonãeniu Druhej biskupskej
synody. Viedol oslavu na pamiatku
150. v˘roãia zaloÏenia Chorvátsko-slavónskej cirkevnej provincie so sídlom
v Záhrebe. Náv‰tevou poctil aj arcibiskupstvo v Rijeke, kde sa nachádza
známa mariánska svätyÀa Panny Márie Trsatskej, ktorú túÏil nav‰tíviÈ.
Pobudol aj v Zadare, meste bohatom na dejiny, na chrámy a chorvátsku kultúru. Po návrate do Ríma uviedol ako najsilnej‰í dôvod tretej náv‰tevy: „Vrátil som sa do ‰ºachetnej
chorvátskej krajiny, aby som posilnil
bratov vo viere. Chcel som sa obrátiÈ
s posolstvom pokoja a zmierenia na
v‰etk˘ch a bolo mi radosÈou pov˘‰iÈ
sestru Máriu Petkoviãovú na oltár.“
V˘znam
V˘znam pápeÏovej pastoraãnej náv‰tevy je nesmierny. Po prvé: Sv. Otec
nav‰tívil za päÈ dní takmer celé Chorvátsko. Jeho náv‰teva má veºk˘ v˘znam nielen pre Chorvátsko, ale pre
cel˘ svet. A má aj ekumenick˘ v˘znam:
v Osijeku sa na eucharistickej slávnosti zúãastnili predstavitelia kresÈansk˘ch cirkví, Ïidovstva a islamu.
PápeÏ ich v kázni pozdravil a po sv.
om‰i sa s nimi osobne stretol. Viackrát a rozliãn˘m spôsobom zdôraznil
potrebu spolunaÏívania, mieru a spolupráce medzi obyvateºmi Chorvátska
– bez ohºadu na ich príslu‰nosÈ k Cirkvi a náboÏenstvu – a spoluprácu a dob22

ré vzÈahy so susedn˘mi krajinami. Navy‰e bola to jubilejná – stá zahraniãná
pápeÏova cesta. Predpokladám, Ïe
Ján Pavol II. si zámerne vybral Chorvátsko ako stú zahraniãnú cestu. PápeÏ osobitne miluje Chorvátsko nie
iba preto, Ïe tam Ïije vzorn˘ veriaci
ºud, ktor˘ veºa pretrpel, ale aj preto,
lebo v okolí, z ktorého pápeÏ pochádza, Ïili kedysi tzv. bieli Chorváti. Zaãiatkom 10. storoãia ich zjednotil kráº
Tomislav a za jeho vlády prijali Chorváti kresÈanstvo. Najznámej‰í z tzv.
bielych Chorvátov bol sv. Vojtech (birmovn˘m menom Adalbert), druh˘ praÏsk˘ biskup (956 – 997).
PápeÏove najv˘znamnej‰ie posolstvá Chorvátom
Za najv˘znamnej‰ie posolstvá povaÏujem pápeÏovu v˘zvu ku svätosti
v kázni pri sv. om‰i v Osijeku pre veriacich laikov. Sv. Otec veriacim pripomenul, Ïe uÏ tu na zemi sú povolaní
k svätosti. Vyzval ich, aby si pestovali
vedomie vlastnej identity, vedomie dôstojnosti a ako pokrstení aj vedomie
zodpovednosti, aby Ïili ako povolaní
a vyslaní.
V kázni v Dubrovníku pri blahoreãení Márie Petkoviãovej, ktorej príbeh
a svätosÈ sú vloÏené do srdca Chorvátska, zdôraznil dôstojnosÈ Ïeny a slobodu ako trvalé hodnoty. Îena ako
matka a manÏelka, ako dievãa a panna v zasvätenom Ïivote svojím jemnocitom, veºkodu‰nosÈou a úsilím
o plnosÈ pravdy vná‰ala do medziºudsk˘ch vzÈahov viac statoãnosti a opravdivosti. Îenu povaÏuje pápeÏ za nenahraditeºnú oporu v raste kaÏdej
osobnosti, najmä v rodinnom kruhu.
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Pri sv. om‰i v Rijeke pápeÏ zdôraznil hodnotu a v˘znam rodiny. Vyzval
rodiny, aby si ctili sviatky a dodrÏiavali ich, lebo ony umoÏÀujú ãlenom rodiny znova sa zdruÏiÈ kaÏdú nedeºu
a okolo oltára spoloãne vzdávaÈ úctu
Bohu. Vyzval ich, aby si uvedomovali
zodpovednosÈ za ºudskú a kresÈanskú v˘chovu svojich detí a mlad˘ch
ºudí. Pripomenul, aby sa stali ºudom
nádeje, ºudom, ktor˘ sa modlí a verí
slovu, ktoré nám dal Boh. Na záver
homílie vyslovil Ïelanie, aby sa Chorvátsko ãoskoro stalo súãasÈou veºkej
rodiny Európskej únie.
Vplyv pápeÏovej náv‰tevy na Ïivot viery Chorvátov
Dúfame, Ïe pápeÏova náv‰teva zanechá trval˘ pastoraãn˘ a duchovn˘
v˘znam. K uskutoãneniu tohto cieºa
musia prispieÈ pastoraãní spolupracovníci pri práci na prehæbení základn˘ch hodnôt, ktoré pápeÏ zdôraznil
v homíliách – dôstojnosti ãloveka, slobody svedomia, náboÏenskej slobody, ochrany rodiny, prijímania a ocenenia Ïivota.
Duchovn˘ Ïivot musí maÈ hlb‰ie korene a musí znova oÏiÈ. Treba pracovaÈ na tom, aby ná‰ veriaci ºud úprimne miloval Boha a blíÏneho. Nech
obãania ná‰ho ‰tátu dajú prednosÈ
v‰eobecnému dobru pred vlastn˘mi
potrebami a starosÈami. ·tát by mal
ustaviãne zdôrazÀovaÈ tie hodnoty,
ktoré Svät˘ Otec povaÏuje za potrebné pre zdravie ‰tátu a spoloãnosti
vo v‰etk˘ch jej oblastiach: solidaritu,
princíp subsidiarity a úãasÈ na verejnej správe, pozornosÈ voãi men‰inám
a prisÈahovalcom. Na t˘chto etick˘ch

a mravn˘ch hodnotách sa dá budovaÈ
zdravá spoloãnosÈ poriadku, práce a blahobytu. V tomto zmysle si pápeÏ prial,
aby sme sa ãoskoro doãkali kraj‰ích
dní. PápeÏ verí, Ïe Chorvátsko má
vôºu a vedomosti na prekonanie ÈaÏkostí, a tak ãoskoro dosiahne blahobyt a vstup do spoloãenstva slobodn˘ch, demokratick˘ch európskych ‰tátov.
PápeÏova náv‰teva v Bosne v Banjej Luke a blahoreãenie Ivana Merza
PápeÏova náv‰teva v Banjej Luke
22. júna a blahoreãenie Dr. Ivana Merza boli v˘znaãné najmä pre chorvátskych rímskokatolíkov i pre inovercov. Chorváti v Banjej Luke najväã‰mi
trpeli v obãianskej vojne srbskou agresiou, a teraz im znemoÏÀujú návrat
do vlasti. Tu sú neÏelaní, môÏeme povedaÈ, Ïe Chorváti majú „vstup zakázan˘“. Îiaº, Západ sa prizerá so zaloÏen˘mi rukami a mlãí.
Blahoreãenie Ivana Merza je uznaním pre chorvátskych intelektuálov,
ktorí sa vÏdy, no najmä v ostatnom
ãase zasadzovali za obnovu katolíctva u Chorvátov. Svojím pracovit˘m
a vzorn˘m Ïivotom sa stali vynikajúcim príkladom pre dne‰n˘ch katolíckych intelektuálov. ByÈ intelektuálom
znamená byÈ integrálnym ãlovekom,
teda zahrnúÈ do svojej osobnosti
vzdelanie, úctu, vieru, modlitbu a duchovnosÈ. Ivan Merz to uskutoãnil.
Prof. Dr. Adalbert Rebiã
■
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Modlitbov˘ veãer s Máriou
Pavloviãovou-Lunettiovou
vo viedenskom franti‰kánskom kostole 31. mája 2003
„Otvorte dvere Kristovi“, tak znelo
motto mestsk˘ch misií, ktoré usporiadali vo Viedni v dÀoch 23. mája –
1. júna 2003. Pri príprave na túto v˘znamnú udalosÈ mi vÏdy prichádza na
um posolstvo Matky BoÏej z 25. februára 1995. V Àom nás v‰etk˘ch poz˘va, aby sme sa stali misionármi: „Drahé deti! Dnes vás poz˘vam, aby ste
sa stali misionármi mojich posolstiev,
ktoré vám dávam tu, cez toto mne
drahé miesto. Boh mi dovolil, aby
som s vami zostala tak dlho, a preto
vás, milé deti, poz˘vam, aby ste s láskou preÏívali posolstvá, ktoré vám
dávam, a aby ste ich prená‰ali do celého sveta – tak, aby rieka lásky tiekla
24

do ºudstva plného nenávisti a nepokoja. Poz˘vam vás, milé deti, aby ste
sa stali pokojom tam, kde je nepokoj,
a svetlom tam, kde je tma, tak, aby
kaÏdé srdce prijalo svetlo a cestu
spásy. ëakujem vám, Ïe ste prijali
moje pozvanie!“
Presne to je cieºom mestsk˘ch misií, ktoré sa po Viedni budú konaÈ
v ParíÏi, Lisabone a Bruseli: posolstvo
lásky a pokoja vná‰aÈ do sveta,
k ºuìom, ktorí sú vo tme, lebo zabudli
na Boha. Podºa Ïelania na‰ej nebeskej Matky staÀme sa „apo‰tolmi viery“ (25. 3. 1997), „apo‰tolmi lásky“
(25. 3. 1998) a „apo‰tolmi pokoja“ (25.
11. 1999), ºuìmi, ão s radostn˘m srd-
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Modlitba
com odovzdávajú druh˘m svedectvo
v posledn˘ deÀ mesiaca mája, ktor˘ je
o svojich skúsenostiach.
osobitne zasväten˘ na‰ej Matke Márii,
„Otvorte dvere Kristovi!“ T˘mto motsmeli privítaÈ medzi sebou t˘mto mimoriadnym spôsobom. ZhromaÏdili
tom sa myslí na dvere srdca. UÏ dva
sme sa a takmer päÈ hodín modlili sv.
razy, 25. 1. 1995 a 25. 2. 1997, nalieruÏenec, slávili sv. om‰u a klaÀali sa
hala na nás Matka BoÏia, aby sme
otvorili dvere svojich s⁄dc. Z toho
JeÏi‰ovi v Najsvätej‰ej sviatosti.
O 18.45 hodine zaÏila Mária svoje
spontánne vyplynulo pozvanie pre vikaÏdodenné zjavenie, pri ktorom odzionárku Máriu Pavloviãovú-Lunettioporúãala Matke BoÏej v‰etk˘ch prívú na mestské misie do Viedne.
tomn˘ch, najmä chor˘ch. Potom nám
S radosÈou prisºúbila, a tak sme
mohli v preplnenom franti‰kánskom
vizionárka oznámila, Ïe sa Matka Bokostole v srdci Viedne uÏ po tretí
Ïia modlila s rukami rozostret˘mi poraz zaÏiÈ spolu zjavenie Matky BoÏej.
nad zhromaÏden˘ch a potom v‰etk˘ch poÏehnala. Keì
Bol to dar pre
Matka BoÏia e‰te
v‰etk˘ch,
Ïe
sme ju práve „Milé deti, nezabúdajte, zostala, Mária sa jej
op˘tala: „Matka chce‰
Ïe som va‰a Matka
nám e‰te nieão poa Ïe vás milujem.“
vedaÈ?“ Ako odpoveì dala Matka BoÏia toto posolstvo: „Milé deti, nezabúdajte, Ïe som va‰a Matka a Ïe
vás milujem.“
Napokon nám Mária podala svojím Ïiv˘m jednoduch˘m a prirodzen˘m spôsobom svedectvo o svojich skúsenostiach a potom rozdala
deÈom ruÏence, ktoré poãas zjavenia poÏehnala Matka BoÏia. Prítomní boli hlboko dojatí atmosférou
pokoja a ani po piatich hodinách
nik z nich neopustil chrám. Viackrát
som musel opakovaÈ: „Choìte v pokoji!“ V tento veãer sme smeli zakúsiÈ to, ão sa splnilo a ão nám
Matka BoÏia tak ãasto sºubovala:
„...modlite sa srdcom a modlitba sa
vám stane radosÈou.“
Brat Elias Unegg,
gvardián franti‰kánskeho
kostola vo Viedni

25
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Jubileum

29.

júna 1953 ma viedensk˘ kardinál Theodor Innitzer vysvätil
za kÀaza. Odvtedy pre‰lo 50 rokov.
MedÏugorská modlitbová akcia ma poprosila, aby som o tomto období porozprával. Môj spätn˘ pohºad okrem
jednotliv˘ch zastavení môjho kÀazského Ïivota bude patriÈ mojej láske
k Matke BoÏej i môjmu vzÈahu k MedÏugoriu. ·tyri roky som pôsobil ako
kaplán a osem rokov ako farár v Gerasdorfe pri Viedni, potom 21 rokov
ako ‰pirituál v arcibiskupskom seminári v Sachsenbrunne pri Kirchbergu

Zlaté kÀazské
jubileum
Mons. Dr. K urta Knotzingera
am Wechsel. Na tamoj‰om gymnáziu
som vyuãoval náboÏenstvo a viedol
zbor.

S

eminárny zbor v Sachsenbrunne
pravidelne spieval pri bohosluÏbách, napr. aj v Mariazelli pri pápeÏovej náv‰teve. V roku 1987 mi zverili
správu farnosti pri Kostole Matky BoÏej v 3. viedenskom obvode. Od roku
1998 som opäÈ ‰pirituálom, tentoraz
v konvente Milosrdn˘ch bratov vo
Viedni.

P

opri mojej láske a úcte k Matke
BoÏej som sa vÏdy usiloval v‰ade
vzbudzovaÈ dôveru. A tak som v roku
1958 – pri jubilejnej storoãnici mariánskych zjavení v Lurdoch – zasvätil farnosÈ Gerasdorf Nepo‰kvrnenému srdcu Panny Márie. Pripomína to i mariánska socha v centre Gerasdorfu.
V roku 1960 som sa po prv˘ raz zú-
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Jubileum
ãastnil na púti Mariánskej lurdskej komisie, ku ktorej sa pripojilo 45 farníkov. V roku 1960 vznikla vo farnosti
Gerasdorf – Süssenbrunn pri lurdskej
jaskynke v Guggingu vo Viedenskom
lese dodnes Ïivá tradícia kaÏdoroãnej
prosebnej bohosluÏby na sviatok Narodenia Panny Márie.

P

oãas môjho sachsenbrunnského
obdobia sa zaãínali odvíjaÈ medÏugorské udalosti. Dozvedel som sa to
zo správy jedného denníka a z nad‰en˘ch správ b˘val˘ch farníkov gerasdorfskej mládeÏe, ktorí MedÏugorie
nav‰tívili. Viac som sa doãítal v knihe
Marijana Ljubiãa, vydanej v Nemecku:
„Zjavenia Matky BoÏej v MedÏugorí“.
Prebudila môj záujem, a tak som odcestoval s dvoma maturantmi cez vianoãné prázdniny roku 1984/85 na vtedy takmer neznáme miesto, do vtedaj‰ej komunistickej Juhoslávie. Nedá
sa opísaÈ, ão som tam zaÏil a vnútorne
preÏíval. To sa odohráva v srdci. Bol
som bezprostredn˘m svedkom jedného zjavenia. Cítil som prítomnosÈ
Matky BoÏej. No oveºa viac pre mÀa
znamenalo zaÏiÈ to, ako pôsobí Me-

dÏugorie na jednotlivcov a ich Ïivoty.
O záÏitku modlitby to v˘stiÏne vyjadril
‰estnásÈroãn˘ mladík: „Nikdy som si
nepomyslel, Ïe preÏijem toºkú radosÈ
pri modlitbe.“ Skrze MedÏugorie vznikli
mnohé charitatívne diela; mnoho kÀazov a rehoºníkov odvodzuje svoje povolanie zo záÏitku v MedÏugorí. Z celého sveta prichádzajú pútnici a rok
ão rok ich pribúda. Vizionármi sprostredkované posolstvá sú nástojãivou
v˘zvou na uskutoãÀovanie evanjelia
v kaÏdodennom Ïivote. Pozvanie k modlitbe, k pôstu a v˘zva na pokoj, nie iba
na jeho dodrÏiavanie, ale v‰emoÏné
uskutoãÀovanie pokoja, to v‰etko je
nanajv˘‰ aktuálne. Posolstvá vyz˘vajú
ustaviãne k obráteniu, neustále a znova sa obracajú k zameraniu Ïivota na
Boha.

V

mnoh˘ch ãlánkoch, predná‰kach
a kázÀach som sa usiloval medÏugorské posolstvá odovzdávaÈ ìalej
v takej podobe, v akej sú – ako nebeské pozvanie pre nás. Pritom stále
uchovávam v pamäti Máriino slovo:
„Ja som va‰a Matka a chcem vás priviesÈ k JeÏi‰ovi.“
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V MedÏugorí som dostal pov
staÈ sa kÀazom
N

edávno, 28. júna 2003, ma kardinál
Dr. Christoph Schönborn spolu s ìal‰ími siedmimi muÏmi vysvätil za kÀaza. Povolanie – Bohom milovan˘, pozvan˘ nasledovaÈ ho a poveren˘ kÀazskou sluÏbou – to je pre
mÀa nepreniknuteºné tajomstvo BoÏej náklonnosti, ktoré
neviem vyjadriÈ slovami. âasto sa ma p˘tali na pohnútky
môjho rozhodnutia. Mnohí sa nechali prilákaÈ, aby druh˘m
pribliÏovali veºk˘ dar viery. Aby pomáhali odhaºovaÈ nesmiernu JeÏi‰ovu lásku ku kaÏdému a aby na Àu odpovedali, aby im umoÏÀovali prostredníctvom sviatostí stretnutie s Kristom... Ale to v‰etko je iba následok skúsenosti:
„Ide o teba. Má‰ byÈ mojím uãeníkom a svedkom.“

P

re mÀa sa táto cesta s Bohom zaãala v roku
1983, keì som sa na podnet môjho brata vybral zo zvedavosti na cestu do MedÏugoria.

J

ednou z prv˘ch milostí, ktoré som dostal,
bolo pochopenie, Ïe mám odovzdaÈ
svoje hriechy Pánovi vo sv. spovedi. Nemal som tu‰enie, ako sa to robí. Bolo mi
to trápne, ale jasne som vedel: Nijaká
tvoja cesta nemôÏe obísÈ sv. spoveì.
Páter Slavko chápal môj zmätok v du‰i
a s veºkou láskou a trpezlivosÈou vypoãul moje jachtanie i otázky t˘kajúce sa viery. RadosÈ, ktorú som potom preÏil, sa nedá opísaÈ.

P

red kaÏdou kritickou skú‰kou
– ktorá bola pre mÀa ako mladého ãloveka moÏná iba v rámci ist˘ch hraníc – potom som ako dieÈa
prijímal posolstvá Matky BoÏej
a zaãal ich prená‰aÈ do Ïivota. Neskôr ako teológ som v diplomovej
práci nahradil sledovanie t˘chto
posolstiev t˘m, Ïe som ich znova
28
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tal povolanie
skúmal, ãi sa zhodujú s náukou
Cirkvi.

R

adosÈ, ktorú som v modlitbe
zakúsil, obnovila cel˘ môj Ïivot. DrÏal som sa za ruku Matky
BoÏej a postupne som vrastal
do Ïivota Cirkvi a objavil slávenie Eucharistie ako najväã‰í
BoÏí dar. Popri ‰túdiu ekonómie
som pomáhal organizovaÈ modlitbov˘ krúÏok pre mlad˘ch. V jeho centre stála modlitba za pokoj vo svete. UÏ vtedy som cítil radosÈ, Ïe môÏem pribliÏovaÈ Krista ºuìom. Neskôr sa táto radostná skúsenosÈ stala istotou viery, Ïe ma
Pán povolal ku kÀazstvu.

N

apæÀa ma hlboká vìaãnosÈ, keì pozerám na svoj Ïivot, najmä na Matku BoÏiu.
Som si ist˘, Ïe po v‰etky tie roky ma ona drÏala za ruku a viedla. Mária, Matka
BoÏia. „Moje srdce starostlivo sleduje kaÏd˘ vá‰ krok,“ povedala 25. 12. 1986, a ja
som zakúsil aj v ÈaÏk˘ch hodinách pravdivosÈ jej materinského vedenia.

P

o ‰tyroch rokoch prípravy na kÀazskú vysviacku zaÏívam nov˘m spôsobom, ako
JeÏi‰ prostredníctvom môjho konania a reãi udeºuje svoje milosti. Od jesene nastúpim na svoje prvé miesto ako kaplán v Ernstbrunne. V‰etk˘m, ktor˘ch sa dotkla
milostiplná prítomnosÈ medÏugorskej Matky BoÏej, Ïelám ustaviãne sa zväã‰ujúcu
dôveru v jej materinskú pomoc a lásku.
My z Mariánskeho centra MedÏugorie v Bratislave sa pripájame k svojim
priateºom z Modlitbovej akcie ViedeÀ a Ïeláme zo srdca novému kÀazovi
Erichovi Neidhartovi veºa poÏehnania na jeho kÀazskej ceste. Matka BoÏia
ãastej‰ie zdôrazÀovala, aby sme sa modlili najmä za kÀazov, ktorí sú v dne‰nom svete obzvlá‰È vystavení útokom. Nech mu je Matka BoÏia vzorom
a ochraÀuje ho na jeho ceste.
Erich Neidhart zostavil v˘nimoãnú konkordanciu (porovnávací prehºad)
medÏugorsk˘ch posolstiev, ktorá vy‰la kniÏne zatiaº len v nemeckom jazyku vo Viedni.
Najnov‰ie dielo „Zámer a úloha Márie v medÏugorsk˘ch posolstvách
v porovnaní s náukou Cirkvi“ sa zaoberá medÏugorsk˘mi posolstvami
Matky BoÏej. Túto hodnotnú prácu plánujeme vydaÈ aj v slovenãine na budúci rok.
29
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IN MEMORIAM

Dr. Ljudevit Rupãiã 1920 – 2003

Dlh‰í ãas (1968 – 1981) bol ãlenom
teologickej komisie Biskupskej konferencie v b˘valej Juhoslávii. PreloÏil
Nov˘ zákon z pôvodného textu do
chorvátãiny. Preklad sa doãkal mnoh˘ch vydaní. Vytvoril mnoho diel –
kníh, ‰túdií a ãlánkov v chorvátskej,
talianskej, francúzskej a anglickej reãi
a predniesol veºa predná‰ok na poãetn˘ch kongresoch a sympóziách
v Európe a Amerike. Celou bytosÈou
bol oddan˘ MedÏugorskej Matke BoÏej a písal knihy a ãlánky o t˘chto zjaveniach. Od poãiatku ako kÀaz a profesor intenzívne sledoval dianie v MedÏugorí.

P

ri 22. v˘roãí zjavení Matky BoÏej
v MedÏugorí 25. júna 2003 zomrel v 83. roku Ïivota hercegovinsk˘
franti‰kánsky páter Dr. Ljudevit Rupãiã.

P

áter Dr. Ljudevit Rupãiã sa narodil
roku 1920 v Hardomilji, v blízkosti
klá‰tora Humac. V roku 1939 vstúpil
do franti‰kánskeho rádu v Hercegovinskej provincii a roku 1946 ho vysvätili za kÀaza. ·túdium teológie dokonãil v roku 1947 na Teologickej fakulte v Záhrebe. Roku 1958 promoval
na doktora teológie a roku 1971 sa
habilitoval na tej istej fakulte. V rokoch 1958 aÏ 1988, teda 30 rokov,
pôsobil ako profesor na Teologickej
fakulte v Sarajeve a Záhrebe. Ako
profesor vyuãoval novozákonnú exegézu. Poãas komunistického reÏimu
bol väznen˘ v rokoch 1945 a 1947,
neskôr od roku 1952 aÏ do roku 1956.
30

T

elesné ostatky pátra Ljudevita Rupãiãa vystavili na katafalku 26. júna
2003 v klá‰tornej kaplnke franti‰kánok v Miletine/MedÏugorí, kde pôsobil ako duchovn˘ rehoºn˘ch sestier.
Ráno 27. júna 2003 boli prevezené do
domovského klá‰tora v Humci, kde
ich vystavili aÏ do rozlúãky.

P

átra Dr. Ljudevita Rupãiãa pochovali na novom cintoríne v Humci
27. júna 2003 na deÀ slávnosti Najsvätej‰ieho Srdca JeÏi‰ovho. Svätú
om‰u celebroval hercegovinsk˘ provinciál páter Slavko Soldo v koncelebrácii s humack˘m gvardiánom pátrom Branimirom Musom a medÏugorsk˘m farárom Brankom Rado‰om
i s ìal‰ími 60 kÀazmi z Hercegoviny,
Bosny, Chorvátska a zahraniãia. Na
sv. om‰i sa zúãastnili poãetní domáci
i zahraniãní pútnici. V homílii sa dojemn˘mi slovami páter Slavko Soldo
rozlúãil s v˘znamnou osobnosÈou
chorvátskej cirkvi.
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P

o sv. om‰i preãítal páter Ivan Landeka, farár z Humca, sústrastn˘
list, ktor˘ napísali mostarsk˘ biskup
Dr. Ratko Periã, Mons. Dr. Frane Franiã, arcibiskup na odpoãinku zo Splitu-Makarskej, páter Bernardin Skunca, zadarsk˘ provinciál, páter Mirko
Kamesev, provinciál chorvátskych kapucínov, a iní. Rozlúãkov˘ prejav po
sv. om‰i predniesol páter Dr. Slavko Topiã, profesor Teologickej fakulty v Sarajeve. Páter Dr. Ivan DugandÏiã, profesor na Teologickej fakulte v Záhrebe, mu poìakoval v mene Spoloãnosti chorvátskych biblick˘ch vedcov. Dr.
Tomislav Pervan hovoril v mene svojich ‰tudentov o vedeckej práci a duchovnom profile zosnulého. Sestra
Janja Borasová, predstavená klá‰tora
franti‰kánok v Miletine/MedÏugorí, sa
poìakovala pátrovi Ljudevitovi za
du‰pastiersku prácu v klá‰tore.
V mene medÏugorskej farnosti
a poãetn˘ch pútnikov prehovoril páter Branko Rado‰.

smo ti, majko draga“.
Pohrebu sa
zúãastnili
aj medÏugorskí vizionári.

M

y chceme na
tomto mieste poìakovaÈ pátrovi Ljudevitovi Rupãiãovi za jeho pôsobenie
pre medÏugorskú Matku BoÏiu. Bol pre
nás veºk˘m vzorom a vÏdy nás povzbudzoval a posilÀoval, aby sme roz‰irovali
medÏugorské posolstvá.
Páter Ljudevit Rupãiã, vìaka za v‰etko!

P

ri otvorenom hrobe sa
s pátrom Ljudevitom
rozlúãil páter Branimir Musa, gvardián z Humca.
V mostarskej nemocnici
stál pri lôÏku zomierajúceho pátra Ljudevita
Rupãiãa a vypoãul si jeho posledné Ïelanie.
UmelkyÀa Melinda Dimitrescuová zahrala na
husliach pátrovi na
rozlúãku medÏugorskú hymnu „Do‰li
31
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Medzinárodné stretnutie kÀazov

Deviate medzinárodné stretnutie kÀazov sa uskutoãní v MedÏugorí od 5. do 10. júla 2004. Téma stretnutia je: „Identita kÀaza“. Predná‰ateºmi budú prof. Dr. Tomislav Ivanãiã, P. Jozo Zovko, sr. Elvíra Petrozziová. Koordinátorom stretnutia je P. Ljubo Kurtoviã.
PrihlásiÈ sa môÏete prostredníctvom e-mailu na adrese: medjugorje-mir@medjugorje.hr, alebo telefonicky (faxom) na ãísle: 00 387 36 651 988 (za organizáciu
seminára zodpovedá Marija DugandÏiãová). Náklady na seminár budú hradené
z 5 om‰ov˘ch úmyslov.
Je potrebné priniesÈ si zo sebou: celebret od svojho predstaveného, albu
a ‰tólu, Sv. písmo, malé rádio s FM frekvenciou a slúchadlá (kvôli simultánnemu prekladu).
Mnohí kÀazi nemajú moÏnosÈ prístupu na internet a moÏno nevedia, Ïe sa takéto
stretnutie v MedÏugorí organizuje. Preto prosíme v‰etk˘ch organizátorov pútí,
modlitbov˘ch skupín a centier pokoja, aby informovali o tomto podujatí, aby sa ho
mohlo zúãastniÈ ão najviac kÀazov. Prosíme vás, aby ste podºa svojich moÏností aj
materiálne pomohli kÀazom, ktorí sa chcú zúãastniÈ stretnutia a nemajú dostatok
prostriedkov na cestu. Vopred vám ìakujeme za va‰u spoluprácu. Nech vás
a va‰u námahu Ïehná Pán a sprevádza príhovor Kráºovnej pokoja.

Zborník predná‰ok zo stretnutia mládeÏe 2003

V lete 2003 sa uskutoãnilo 14. medzinárodné modlitbové stretnutie mládeÏe.
Z tohto podujatia teraz kniÏne vychádza zborník predná‰ok a svedectiev, ktoré odzneli na podujatí. Je to prepis na základe simultánneho prekladu, ktor˘ zaznamenal, spracoval a vydal vo vlastnom vydavateºstve Juraj Mrocek. Pre na‰ich ãitateºov sme zakúpili niekoºko v˘tlaãkov. KniÏku s názvom „Drahé deti...“ si môÏete
objednaÈ na priloÏenom objednávkovom lístku, alebo telefonicky na na‰ej odkazovej sluÏbe (tel.: 02-52927210), alebo na na‰ej internetovej adrese: www.marianskecentrum.sk. Zborník sa predáva v obchodnej sieti za 125,- SK.

Spôsob objednávania kníh a ãasopisu

V poslednom období sa nám viackrát stalo, Ïe na‰i ãitatelia si objednali kniÏky
a ãasopis prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom odkazovej sluÏby alebo zaslaním objednávkového lístku. Na objednávke v‰ak zabudli uviesÈ svoje meno a presnú adresu, a tak sme nemohli vyhovieÈ ich objednávke. Preto vás prosíme, aby ste nezabúdali uvádzaÈ tieto údaje, aby sme predi‰li zbytoãn˘m nedorozumeniam.
ZároveÀ ìakujeme za v‰etky zaslané príspevky, ktoré nám umoÏÀujú pokraãovaÈ
v na‰ej práci. V kaÏdom novom ãísle ãasopisu je priloÏená po‰tová poukáÏka. Ak
v‰ak máte moÏnosÈ, posielajte nám príspevky priamo bankov˘m prevodom na
úãet uveden˘ na po‰tovej poukáÏke, pretoÏe zaslaná suma sa nám potom nekráti
o po‰tové poplatky. Ak posielate príspevok prostredníctvom poukáÏky, z kaÏdej
platby si po‰ta odrátava svoj poplatok. ëakujeme vám!

32
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BISKUP V MEDÎUGORÍ

Gerard Ndlovu, biskup na odpoãinku z juhoafrickej diecézy Umzimkulu, bol od 29. 6. do 13. 7.
2003 po prv˘ raz v MedÏugorí. Spolu s mnoh˘mi
kÀazmi z celého sveta sa zúãastnil na medzinárodnom stretnutí kÀazov. Povedal, Ïe je nad‰en˘
MedÏugorím, a predov‰etk˘m t˘m, ão tu zaÏil.
BIRMOVANIE

Na BoÏie Telo udelil mostarsk˘ biskup Ratko
Periã sviatosÈ birmovania pri sv. om‰i o 11.00 hodine v MedÏugorí 85 birmovancom. Pri tejto príleÏitosti pozdravil v‰etk˘ch birmovancov a farníkov a poìakoval franti‰kánom a franti‰kánkam
za v‰etko, ão robia v tejto farnosti.
NÁV·TEVA

P. Angelo Massa, arcibiskup z Albánska, nav‰tívil 23. 6. 2003 MedÏugorie pri návrate z Banjej
Luky, kde bol prítomn˘ na pápeÏovej om‰i. P. Angelo, ktor˘ uÏ od zaãiatku pozorne sleduje medÏugorské udalosti, pripojil sa k v˘zve Matky BoÏej modliÈ sa za pokoj na celom svete.
K≈AZSK¯ SEMINÁR

Od 30. 6. do 5. 7. 2003 sa konalo v MedÏugorí
medzinárodné stretnutie kÀazov. Zúãastnilo sa
na Àom viac neÏ 350 kÀazov z 29 krajín. Pri tohtoroãnom stretnutí si kÀazi vypoãuli predná‰ky
o úlohe a poslaní kÀaza ako sluÏobníka Eucharistie.
SKÚSENOSË

Páter Viliam Elder, cirkevn˘ právnik Newyorského arcibiskupstva a farár v Kostole sv. Agnesy v Manhattane, pri‰iel spolu so svojou matkou Harriettou a 15 pútnikmi zo v‰etk˘ch kútov
USA uÏ po sedemnásty raz na púÈ do MedÏugoria.
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. júla 2003 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam k modlitbe. Milé deti,
modlite sa, k˘m sa vám modlitba nestane radosÈou. Len tak kaÏd˘ z vás objaví
pokoj v srdci a va‰a du‰a sa uspokojí. Pocítite potrebu dosvedãovaÈ druh˘m
lásku, ktorú cítite vo svojom srdci a Ïivote. Som s vami a prihováram sa pred
Bohom za vás v‰etk˘ch. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. augusta 2003 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste vo svojom
srdci ìakovali Bohu za v‰etky milosti, ktoré vám dáva i prostredníctvom znakov a farieb, ktoré sú v prírode. Boh vás chce priblíÏiÈ ku sebe a pobáda vás,
aby ste mu vzdali slávu i chválu. Preto vás znovu poz˘vam, milé deti, modlite
sa, modlite sa, modlite sa a nezabúdajte: ja som s vami. Prihováram sa pred
Bohom za kaÏdého z vás, k˘m va‰a radosÈ v Àom nebude úplná. ëakujem
vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. septembra 2003 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste sa priblíÏili k môjmu srdcu. Len tak pochopíte dar mojej prítomnosti tu medzi vami.
Chcem vás, milé deti, viesÈ k srdcu môjho Syna JeÏi‰a. Av‰ak vy sa vzpierate
a nechcete otvoriÈ svoje srdcia modlitbe. Ja vás znovu, milé deti, poz˘vam, nebuìte hluchí, ale pochopte moje pozvanie, ktoré je pre va‰u spásu. 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, ãasopis a ìal‰ie správy môÏete nájsÈ
aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
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