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MEDJUGORJE –

SVEDECTVO

Chceme pomôcť
„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 sa budete cítiť
spokojní, že ste Ježišovými priateľmi.“
Naliehavá výzva našej Matky sa obracia na nás všetkých. Začnime obracať svet tým, že sa budeme snažiť v prvom rade my sami. Matka Božia nás
všetkých pozýva na cestu obrátenia a svätosti. Nie slovami, ale svojím životom a prežívaným svedectvom.
O kresťanskom učení sa už popísalo nesmierne mnoho učených kníh a vedeckých traktátov. Tak veľa, že slová ako Boh, modlitba, sviatosti, náboženské obrady už častokrát stratili svoj pôvodný zmysel. Už sa stáva z nich len
akási kultúrno-historická forma. Z nedeľnej návštevy kostola je nanajvýš
spoločenská udalosť. Morálne hodnoty sú pre malé deti a dospelým len na
posmech. Už sa nehanbíme priznať v dotazníkoch, že sme kresťania. Avšak
tým sa to často aj končí. Boha potrebujeme len vtedy, keď má uskutočniť
naše želania a priania. Politici, ktorí sa radi nechávajú vidieť pri slávnostných bohoslužbách, mlčky prizerajú, ako sa z pripravovanej európskej ústavy vytratila čo len malá zmienka o Bohu a kresťanských tradíciách. Na čom
má stáť spoločným európsky dom? Bez pevných základov sa zrúti ako dom
postavený na piesku.
Matka Božia nás nabáda na cestu svätosti. Prvým a základným krokom
na tejto ceste je modlitba. Nie odriekanie naučených formúl, ale vynachádzavá modlitba srdcom.
P. Tomislav pripomína: „Je mnoho spôsobov, ako sa modliť... Modlitba
znamená vedieť, ako si v Bohu oddýchnuť. Modlitba znamená ponoriť sa
s láskou do jej prirodzenosti, pretože nám ju daroval Boh. Modlitba znamená vedieť obdivovať napríklad kvet, pretože Boh ho zasadil pre teba! Boh sa
usmieva na teba zo všetkých strán, a ty prechádzaš a nevidíš nič, nič neprijímaš!
Ak sa nám nepodarí zmeniť spôsob modlitby, ak sme závislí od foriem, nemôžeme napredovať. Stagnujeme.“
Matka Božia k nám prichádza, aby sme nestáli, ale napredovali na ceste
svätosti. Nezdráhajme sa povedať: chcem pomôcť Ježišovi a Márii, aby čo
najviac ľudí spoznalo cestu svätosti, spoznalo a zakúsilo Božiu lásku.
V modlitbe s Vami spojení Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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SkúsenosÈ
Interview s Jeho Excelenciou Dr. Ludwigom Schwarzom SDB,
viedensk˘m svätiacim biskupom, v MedÏugorí 9. 9. 2003
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Z O NEBESKEJ MILOSTI
Od 5. 9. do 9. 9. 2003 viedensk˘ svätiaci biskup Dr. Ludwig Schwarz SDB
a tirolsk˘ misijn˘ biskup Hermann Raich z diecézy Wabag v Papui – Novej Guinei nav‰tívili Dubrovník, MedÏugorie, Mostar a Split. Veºmi srdeãne a pohostinne ich prijali v biskupskom dome v Dubrovníku, vymenili si tam zaujímavé my‰lienky o osobitn˘ch problémoch tej-ktorej diecézy, priãom pociÈovali toto priateºské stretnutie vo viere ako veºké povzbudenie.
V MedÏugorí zaÏili obaja biskupi veºmi ãul˘ Ïivot viery, ão na nich veºmi
zapôsobilo, najmä t˘m, Ïe sa prejavoval vo sviatosti pokánia, v Eucharistii
a v modlitbe ruÏenca. Stretnutie na fare sa vyznaãovalo mimoriadnou franti‰kánskou veselosÈou. Pln˘ vìaãnosti referoval farár páter Branko Rado‰,
Ïe iba v auguste podali v medÏugorskej farnosti 218.000 svät˘ch prijímaní.
Obaja biskupi nav‰tívili aj „Cenacolo“, dom sestry Elvíry pre drogovo
závislú mládeÏ, ako jedno z rôznych duchovn˘ch stredísk v MedÏugorí.
V biskupskom dome v Mostare nasledoval rozhovor s generálnym vikárom
Lukom Pavloviãom a s vedúcim pastoraãného úradu, priãom biskup Schwarz
referoval o úspe‰n˘ch mestsk˘ch misiách vo Viedni a biskup Raich o svojich misijn˘ch skúsenostiach z Papuy – Novej Guiney, kde pribliÏne v rámci
‰tyroch desaÈroãí prebehol v˘voj od doby kamennej po dobu poãítaãovú.
Generálny vikár a vedúci mostarského pastoraãného úradu zasa referovali
o problematike nového ‰tátu Bosna a Hercegovina pri budovaní nov˘ch
primeran˘ch ‰truktúr v spolupráci s Chorvátmi, moslimami a Srbmi, priãom sa Cirkev usiluje o úspe‰n˘ dialóg. V ‰pecifickej situácii sa ocitá
Mostarská diecéza aj preto, lebo v nej pôsobí asi 100 diecéznych kÀazov
a 200 franti‰kánov. âo sa t˘ka MedÏugoria, generálny vikár zdôraznil, Ïe
by v kaÏdom prípade mali nasledovaÈ ìal‰ie skúmania a rozhodnutia iba
z Ríma.
Potom sa vracali domov cestou pozdæÏ jadranského pobreÏia cez Split.
Cestu organizovala Modlitbová akcia ViedeÀ a dohodla s biskupom
Schwarzom rozhovor, ktor˘ uverejÀujeme.

« Biskup Hermann Raich a svätiaci biskup Dr. Ludwig Schwarz
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Excelencia, ste po prv˘ raz v MedÏugorí a boli ste tu tri dni. Ako
ste zaÏili MedÏugorie?
PravdaÏe, o MedÏugorí som za minul˘ch 20 rokov viac ráz ãítal, aj som
sa o Àom rozprával so spolubratmi.
Aj ja som sa uÏ stretol s mnoh˘mi
ºuìmi, ktorí uÏ v MedÏugorí boli
a ktorí sa tam s veºk˘m nad‰ením
znovu vracali. Keì som bol nedávno
v Chorvátsku, pomyslel som si, Ïe by
bolo pekné nav‰tíviÈ MedÏugorie.
Musím povedaÈ, Ïe na mÀa urobila
veºk˘ dojem nálada, aká panuje na
tomto milostivom mieste Matky BoÏej. Je tu harmonická atmosféra
pokoja a radosti. To na mÀa veºmi zapôsobilo. E‰te väã‰mi na mÀa zapôsobila túÏba modliÈ sa tu, spovedaÈ
sa tu, prijímaÈ sviatosti a zároveÀ zaãaÈ po vnútornom obrátení ÏiÈ po novom. To sa mi ozrejmovalo ustaviãne
v rozhovoroch s ºuìmi, veì tí sem
prichádzali zo v‰etk˘ch konãín sveta;
prejavovalo sa to aj v udeºovaní
sviatosti pokánia, ktoré som pozoroval – táto pripravenosÈ obrátiÈ sa,
zmeniÈ Ïivot, tá je tu veºmi citeºná.
Nav‰tívili ste Cenacolo, jedno
zo zariadení, ktoré tu MedÏugorí
máme. Ako ste vnímali stretnutie
v Cenacole?
Zdá sa mi, Ïe práve toto náboÏenské stredisko vyÏaruje MedÏugorie,
a práve toto zariadenie dosvedãuje
pozitívne ovocie. Îije v Àom vy‰e 100
ºudí, ktorí doposiaº hºadali falo‰né
‰Èastie v alkohole, drogách a v in˘ch
negatívnych formách. Tu, v tomto
spoloãenstve, prostredníctvom modlitby a práce ukazuje Ïivot svoj nov˘
zaãiatok. Na v‰etk˘ch, ktorí toto
6

miesto nav‰tívia, veºmi zapôsobí, Ïe
sa tu s t˘mito mlad˘mi ºuìmi, ktor˘m
hrozilo zlyhanie, dejú také veºké veci.
Tu moÏno zároveÀ cítiÈ pôsobenie
milosti aj v srdciach t˘ch, ktorí hºadajú a ako mladí ºudia robia aj chyby.
Boli ste aj u vizionára Ivana a krátko ste sa s ním rozprávali, boli ste
aj pri zjavení. Ako ste sa pri tom
cítili?
Pozdravil som Ivana, zúãastnil som
sa na tamoj‰om modlitbovom stretnutí, kde sa predov‰etk˘m modlili
ruÏenec, a potom som mohol byÈ
v tej miestnosti a pritom aj spoluzaÏiÈ, ako Ivan kaÏdodenne preÏíva zjavenie Matky BoÏej.
Nav‰tívili ste aj faru a stretli ste
sa so spolubratmi. Ak˘ je vá‰ dojem z tunaj‰ej pastoraãnej farskej
ãinnosti?
Áno, je tu spoloãenstvo asi desiatich franti‰kánov, ktorí sa na tomto
mieste starajú o pastoráciu; rozhovor
s farárom bol pre mÀa veºmi zaujímav˘ a informatívny. Videl som, ako
ochotne sa do v‰etkého pú‰Èajú
a ak˘ pastoraãn˘ program tu uskutoãÀujú, keì privádzajú ºudí k JeÏi‰ovi prostredníctvom Márie; takÏe sa im
darí priÈahovaÈ ich ku Kristovi, ktor˘
je pre nás najhlb‰ím zmyslom Ïivota,
ktor˘ nás vedie k pravde a k veãnému Ïivotu.
Vãera ste boli v Mostare u biskupa. MôÏete nám daão o tom povedaÈ?
Áno, keì prídem do nejakého biskupského mesta, záleÏí mi na tom,
aby som pozdravil aj biskupa. Îiaº,
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biskup Ratko Periã bol na pastoraãnej ceste, takÏe som mohol hovoriÈ
iba s generálnym vikárom a s vedúcim pastoraãného úradu. Bolo to zaujímavé stretnutie. VymieÀali sme si
skúsenosti z jednotliv˘ch diecéz. Hovorilo sa o Stredoeurópskom katolíckom dni a aj o angaÏovanosti biskupov tu, v Bosne. Prirodzene, pri tomto rozhovore pri‰la na rad aj téma
MedÏugorie. Generálny vikár sa usiloval vyloÏiÈ nám stanovisko Cirkvi
a zdôraznil, Ïe o MedÏugorí e‰te nebolo povedané posledné slovo.
Momentálne platí, Ïe sem neslobodno organizovaÈ verejné púte, av‰ak
malé skupiny prichádzajú súkromne,
aby sa tu modlili a mohli prijímaÈ
sviatosti, a ako vidno, poskytujú sa tu
pútnikom mnohé dôkazy o nebeskej

8

milosti. To mi skutoãne umoÏÀuje pozitívne o Àom zm˘‰ºaÈ. JeÏi‰ Kristus
uÏ povedal, Ïe dobr˘ strom poznáme
po jeho ovocí, a tu, v MedÏugorí, nachádzame hojné ovocie milosti, obrátenia, vnútorného pokoja, pravej kresÈanskej radosti a nov˘ch zaãiatkov
v náboÏenskom Ïivote.
âo by ste Ïelali MedÏugoriu?
Myslím si, Ïe nemusím vysloviÈ nijaké zvlá‰tne Ïelanie. Ak je Matka BoÏia
skutoãne Matkou Cirkvi a Matkou
v‰etk˘ch veriacich – veì tou sa stala
pod kríÏom – tak sa naozaj snaÏí, aby
nám bola nablízku; aby pomáhala,
keì hrozí nebezpeãenstvo, Ïe zblúdime, a aby nás upozorÀovala na
hlavné základy Ïivota, ktoré obsahuje
evanjelium. Veì toto robila aj v La Sa-
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lette, v Lurdoch, vo Fatime, a preão
by aj MedÏugorie nemohlo byÈ tak˘mto miestom, kde sa Matka zjavuje vo
svojej veºkej láske k ºudstvu, a ako
sme videli na zaãiatku, aby varovala
pred vojnou a intenzívne sa modlila za
pokoj. Aké je to dôleÏité, to sme videli
vtedy, keì tu v Juhoslávii vypukla
obãianska vojna. Aj ìal‰ie v˘roky
Matky BoÏej sú veru veºmi dôleÏité
pre ná‰ Ïivot, a preto si Ïelám, aby
s BoÏou pomocou a milosÈou medzinárodná komisia raz vyslovila posledné slovo o MedÏugorí, a to v pozitívnom zmysle.
Radi by sme vás e‰te poprosili

o závereãné slovo pre na‰ich ãitateºov.
Pozdravujem v‰etk˘ch ãitateºov tohto
ãasopisu a Ïelám im, aby aj cez v‰edné dni Ïili podºa poÏiadaviek Matky
BoÏej, totiÏ v tomto spojení s Bohom,
v dialógu, modlitbe, v Ïivote zo sviatostí, najmä z Eucharistie, a aby ãasto
prijímali sviatosÈ pokánia, aby aj do ich
s⁄dc skrze BoÏiu prítomnosÈ vstúpila
tá radosÈ a ten pokoj, s ktor˘mi sa tu,
v MedÏugorí, tak ãasto stretávame.
Pán biskup, ìakujeme vám za
toto interview v mene Modlitbovej
akcie ViedeÀ.
9
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MATKA BOÎIA NÁS
CHCE PRIVIESË K SRDCU
SVOJHO SYNA
My‰lienky preláta Dr. Johannesa
Gamperla k posolstvu
z 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, priviesÈ 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.“
Matka BoÏia, na‰a nebeská Matka,
chceli by sme sa ti z celého srdca poìakovaÈ, Ïe si k nám znovu prehovorila. Neãakáme na tvoje slovo preto,
Ïe by sme boli zvedaví; tvoja láska
nás ustaviãne napæÀa novou radosÈou
a silou. Je to dar tvojej „prítomnosti
medzi nami“! Niã nám nie je mil‰ie
neÏ pribliÏovaÈ sa k tvojmu srdcu, áno
– vedieÈ, Ïe smieme odpoãívaÈ v tvojom srdci. Tvoja láska nás nesie!
Láska tvojho srdca je láskou Trojjediného Boha, je láskou tvojho Syna
JeÏi‰a v tvojom srdci. Preto je neko10

neãná a v‰etk˘m ºuìom naklonená.
Ty nás chce‰ vo svojom srdci priviesÈ
k Srdcu tvojho Syna. Matka BoÏia, je
nám úprimne ºúto, Ïe sme my, ºudia,
voãi tejto nekoneãnej láske primálo
otvorení. Iba v modlitbe sa môÏeme
tejto láske otvoriÈ. Najmil‰ia Matka,
vypros nám milosÈ, aby sme sa voãi
tvojej v˘zve k modlitbe, a t˘m voãi
tejto láske nikdy nevzpierali!
DAR PRÍTOMNOSTI MATKY BOÎEJ
DNES
„Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam,
aby ste sa priblíÏili k môjmu srdcu.
Len tak pochopíte dar mojej prítomnosti tu medzi vami.“
Matka BoÏia pri‰la k nám celom
blízko. Ale aj my jej musíme ísÈ
v ústrety. Ak sa k nej priblíÏime jedn˘m krokom, ona nám vyjde dvomi
krokmi naproti. Keì sa k nej pribliÏujeme, tak sa ponáhºa k ná‰mu srdcu.
My sme si uÏ tak zvykli na zjavenia
Matky BoÏej, Ïe uÏ vôbec nemyslíme
na to, akú milosÈ znamená jej prítom-
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nosÈ pre nás. Poìakujme sa dnes
znovu celkom osobitne! Mária aj dnes
pre nás otvára nebo. Pri poslednom
pravidelnom Ivankinom zjavení Matka
BoÏia povedala: „Milé dieÈa, povedz
v‰etk˘m svojim priateºom, Ïe môj Syn
a ja budeme pri nich v kaÏdom ãase,
k˘m nás budú volaÈ.“ Hoci JeÏi‰a
a Máriu nemôÏeme vidieÈ na vlastné
telesné oãi, vieme: sú tu, lebo sme
volali JeÏi‰a alebo Matku BoÏiu, alebo
sme sa k nim modlili. Dáva nám to
útechu, Ïe nás JeÏi‰ a Matka BoÏia
nikdy neopú‰Èajú. Modlime sa „Zdravas Mária“, „Rozpamätaj sa...“ alebo
inú modlitbu k nej: Mária je pri nás!
Modlime sa k Otcovi, napr. „Otãe
ná‰“: on je pri nás! Modlime sa k Duchu Svätému: on prúdi cez nás!
KaÏd˘ ãlovek túÏi po láske. âlovek
nachádza najhlb‰iu Ïivotnú náplÀ iba
v láske. Lebo tak nás stvoril Boh, ktor˘ je bytostnou láskou. Preto povedal
sv. Augustín: „Nepokojné je na‰e
srdce, k˘m nespoãinie v tebe, BoÏe.“
V srdci Matky BoÏej preb˘va Boh
v celej plnosti svojej lásky. Keì sa
pribliÏujeme k nej, pribliÏujeme sa
k Bohu. Keì sa jej zasväcujeme, teda
keì sa Matke BoÏej celkom odovzdávame, odovzdávame sa celkom Bohu.
Veì aké je to krásne a ob‰ÈastÀujúce
patriÈ tomu, kto je láska sama! Tu niet
tieÀov, ktoré by mohli túto lásku zahaliÈ. No aká krehká môÏe byÈ ãisto
ºudská láska! Ako r˘chlo sa stráca!
(Pomyslime na to mnoÏstvo rozvodov!) Ale BoÏia láska, JeÏi‰ova láska
je verná, v‰eobsiahajúca aÏ na veky.
PribliÏujme sa k Matke BoÏej kaÏd˘m dÀom, kaÏdou hodinou, ba kaÏd˘m okamihom! Zasväcujme sa jej
cel˘m srdcom! Potom túto lásku tro‰ku pochopíme, tro‰ku vytu‰íme. Raz

povedala Jelene (tá videla Matku BoÏiu vo svojom vnútri): „Keby ste vedeli, ako veºmi vás milujem, plakali by
ste od radosti!“ Ona miluje v‰etk˘ch,
aj t˘ch, ktorí sú od nej e‰te ìaleko,
teda t˘ch, ktorí jej lásku e‰te nespoznali, a preto ju ani nemohli opätovaÈ.
24. 5. 1984 povedala: „UÏ som vám
povedala, Ïe som si vás zvlá‰È vybrala tak˘ch, akí ste. Ja, Matka, milujem
vás v‰etk˘ch. A kedykoºvek sa ocitnete v ÈaÏkostiach, nebojte sa! Milujem vás, i keì ste e‰te vzdialení odo
mÀa i od môjho Syna.“ Tak dlho uÏ
prichádza Matka BoÏia k nám. To nás
napæÀa hlbokou radosÈou a veºkou
vìaãnosÈou voãi Bohu i voãi nej.
„Tento dlh˘ ãas, ktor˘ som s vami, je
znamením, Ïe vás nesmierne milujem
a Ïe chcem, aby bol kaÏd˘ jednotlivec
svät˘,“ povedala Matka BoÏia 9. 10.
1986. Odvtedy uÏ zasa pre‰lo 17 rokov a na‰a Matka BoÏia je – Bohu
vìaka – e‰te stále medzi nami. KieÏ
e‰te dlho ostane!
MATKA BOÎIA NÁS CHCE PRIVIESË K SRDCU JEÎI·OVMU
„Chcem vás, milé deti, priviesÈ
k Srdcu môjho Syna JeÏi‰a. Av‰ak vy
sa vzpierate a nechcete otvoriÈ svoje
srdcia modlitbe.“
âím viac novodob˘m ºuìom hrozilo,
Ïe sa ocitnú ìaleko od Boha, a skutoãne sa tak stalo, o to väã‰í bol nebesk˘ zásah, aby nás upozornil na
JeÏi‰ovu lásku. UÏ sv. Margaréta Mária Alacoquová (+1690) rozpráva vo
svojej autobiografii o zjavení tejto nekoneãnej lásky: „Raz, keì som sa na
sviatok apo‰tola Jána, 27. decembra
1673, modlila pred Najsvätej‰ou sviatosÈou, úplne ma zahalila Pánova boÏ11
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ská prítomnosÈ, a to natoºko, Ïe som
zabudla na miesto i ãas. Odovzdala
som svoje srdce sile jeho lásky. Dlh˘
ãas ma nechal odpoãívaÈ na svojej
hrudi a zjavil mi divy svojej lásky a nev˘slovné tajomstvá svojho Najsvätej‰ieho Srdca... Povedal mi: ,Moje
BoÏské Srdce tak horí láskou k ºuìom, a najmä k tebe, Ïe uÏ nemôÏem
plamene tohto ohÀa uzatváraÈ v sebe.
preto sa skrze teba musia roz‰irovaÈ,
musia sa prejaviÈ, aby obohatili ºudí
vzácnymi pokladmi, ktoré ti odkryjem.
Ukr˘vajú milosti, ktoré im slúÏia ku
spáse a ktoré ich odvrátia od priepasti skazy. Najsvätej‰ie Srdce sa mi zjavilo ako Ïiarivé slnko, z ktorého vychádzalo nev˘slovné svetlo.“
Matka BoÏia nás chce voviesÈ do
tohto srdca plného vrúcnej lásky.
LenÏe na to je potrebné, aby sme si
srdce otvorili JeÏi‰ovi v modlitbe,
v modlitbe srdcom. V modlitbe poklony zaÏila Margaréta Mária Alacoquová tento plameÀ Pánovej lásky. OtvoriÈ si v modlitbe srdce JeÏi‰ovi, to vyÏaduje ãas a odovzdanosÈ. Nesmieme
sa vzpieraÈ proti tejto v˘zve Matky
BoÏej. ªudia si pre v‰etko nájdu ãas,
keì ide o ich zábavu, ale nachádzajú
len veºmi málo ãasu pre modlitbu.
âím väã‰mi sa v modlitbe JeÏi‰ovi
otvoríme, o to hlb‰ie pocítime jeho
lásku, o to skôr budeme ochotní zasvätiÈ sa a odovzdaÈ sa JeÏi‰ovi. Tak
Matka BoÏia uÏ 25. októbra 1988 povedala: „Drahé deti! Poz˘vam vás,
aby ste kaÏdodenne preÏívali posolstvá, ktoré vám dávam preto, lebo
vás chcem priviesÈ bliÏ‰ie k Srdcu
JeÏi‰ovmu. Milé deti, preto vás dnes
poz˘vam k modlitbe zasvätenia JeÏi‰ovi, môjmu drahému Synovi, aby mu
patrilo kaÏdé srdce.“ A ctiteºom svoj12

ho Srdca dáva JeÏi‰ nádherné prísºuby: „1. Dám im v‰etky milosti potrebné pre ich stav. 2. Ich rodinám darujem pokoj. 3. Budem ich ute‰ovaÈ vo
v‰etk˘ch ich trápeniach. 4. Budem im
ist˘m útoãiskom v Ïivote, a najmä
v smrti. 5. Budem sprevádzaÈ ich podujatia prehojn˘m poÏehnaním. 6. Hrie‰nici nájdu v mojom Srdci prehojn˘
prameÀ a nekoneãné more milosrdenstva. 7. VlaÏné du‰e sa stanú horliv˘mi. 8. Horlivé du‰e dosiahnu ãoskoro
veºkú dokonalosÈ. 9. PoÏehnám domy,
v ktor˘ch bude vystaven˘ a uctievan˘
obraz môjho Najsvätej‰ieho Srdca.
10. KÀazom poskytnem dary, aby pohli i t˘mi natvrd‰ími srdcami. 11. Mená
v‰etk˘ch, ktorí roz‰irujú túto poboÏnosÈ, budú zapísané v mojom Srdci,
a nikdy nebudú odtiaº vymazané. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca ti
sºubujem, Ïe moja v‰emocná láska
kaÏdému, kto na deväÈ za sebou idúcich prv˘ch piatkov pristúpi k sv. prijímaniu, udelí milosÈ ochotne sa na
konci Ïivota kajaÈ, takÏe nezomrú ani
bez mojej milosti, ani bez prijatia
sviatostí; moje Srdce bude v tejto ich
poslednej hodine ich útoãiskom.“
Odpovedajme na túto preveºkú lásku Najsvätej‰ieho Srdca JeÏi‰ovho
celou na‰ou láskou! Matka BoÏia,
ktorá nás nadov‰etko miluje‰, priveì
nás k Srdcu svojho Syna a vypros
nám milosÈ, aby sme sa uÏ nikdy od
JeÏi‰a nevzdialili!
NEBUëTE HLUCHÍ!
„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.“
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My‰lienky
UÏ 22 rokov nás Matka BoÏia burcuje. Najrad‰ej by zachránila v‰etk˘ch ºudí. Veì sú to v‰etko jej deti.
Preto je potrebné ÏiÈ v ustaviãnom
spojení s Bohom, cez obrátenie, modlitbu, hlbokú vieru, ochotu obetovaÈ
sa z lásky, cez pravidelné prijímanie
sviatostí, zasvätenie sa Srdcu Matky
BoÏej a je prostredníctvom Srdcu
JeÏi‰ovmu, cez úsilie o svätosÈ! Îiaº,
svet je dnes obráten˘ naruby.
Prostredníctvom dona Gobiho, zakladateºa mariánskeho kÀazského hnutia, povedala Matka BoÏia 13. mája
1990 vo Fatime veºmi váÏne slová (citujem podºa Wayna Weibla, Endgültige Ernte, ViedeÀ 2002. s. 90): „Pred
73 rokmi som pri‰la z neba dolu do
Covy da Iria, aby som vám ukázala
cestu, po ktorej máte v tomto obÈaÏnom storoãí kráãaÈ... ªudstvo neposlúchlo moju radu, aby sa vrátilo
k Pánovi, obrátilo svoje srdcia a Ïivot
modlitbou a pokáním. Preto muselo
pretrpieÈ stra‰nú druhú svetovú vojnu, ktorá priniesla smrÈ miliónom ºudí
a rozvrat v‰etkého obyvateºstva a cel˘ch národov... Satan bol nepochybn˘m pánom udalostí vá‰ho storoãia.
Priviedol celé ºudstvo k tomu, aby odmietlo Boha a jeho zákon lásky t˘m,
Ïe rozsieval ‰iroko-ìaleko rozkol a nenávisÈ, ako aj morálny rozklad a zlobu
a v‰ade legalizoval rozvody, potraty,
smilstvo, homosexualitu a prístup
ku v‰etk˘m Ïivot niãiacim prostriedkom...

Prichádzam teraz z neba, aby sa
vám odhalili posledné tajomstvá, aby
som vás skrze ne mohla pripraviÈ na
to, ão musíte teraz zaÏiÈ, aby sa Zem
oãistila.“
A podobne hovorila Matka BoÏia
v MedÏugorí o znamení, ktoré príde
(Wayne Weible, s. 108): „Príde znamenie, nemusíte si preto robiÈ starosti.
Jediné v‰ak, ão by som vám chcela
povedaÈ, je: ObráÈte sa! Povedzte to
v‰etk˘m mojim deÈom tak r˘chlo, ako
je len moÏné. Nijaká bolesÈ, nijaké
utrpenie nie sú pre mÀa priveºké, aby
som vás zachránila. Budem sa modliÈ
k môjmu Synovi, aby svet nepotrestal,
ale Ïiadam vás: ObráÈte sa! Vôbec si
neviete predstaviÈ, ão sa bude diaÈ
a ão veãn˘ Otec zo‰le na túto Zem.
Preto sa musíte obrátiÈ! Zrieknite
sa v‰etkého! Kajajte sa! Vyjadrite
moju vìaku v‰etk˘m mojim deÈom,
ktoré sa modlili a postili. To v‰etko
prednesiem môjmu Synovi, aby som
dosiahla zmiernenie jeho spravodlivosti pre hriechy ºudstva.“ Mnohé sa
dá zmierniÈ, ba i zru‰iÈ, ak sa ºudia
obrátia k Bohu. Modlime sa, aby sa
ão najviac ºudí obrátilo, a sami sa
deÀ ão deÀ obnovujme! Preto nás
Matka BoÏia v tomto posolstve vyz˘va: „Nebuìte hluchí, ale pochopte
moje pozvanie, ktoré je pre va‰u
spásu.“

ëakujem ti, Matka
BoÏia, za tvoju lásku
k nám a za tvoju
starostlivosÈ o nás!
Priveì nás k JeÏi‰ovi! PomôÏ nám uskutoãÀovaÈ tvoje posolstvá.

13
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RadosÈ

Festival
mládeže

2003
Poďte a uvidíte...
Denne ãelím otázke: âo je to, ão ºudí pobáda zúãastniÈ sa na púti do
MedÏugoria? âo ich priÈahuje, kto ich
priÈahuje? Aká vnútorná hybná sila je
za ich rozhodnutím vybraÈ sa do MedÏugoria? Aká je to skúsenosÈ a ãí impulz?
K˘m iní majú ÈaÏkosti
pritiahnuÈ veriacich, najmä mládeÏ, do svojich
svät˘À t˘m, Ïe vylepujú
veºké plagáty a ponúkajú
rozliãné akcie, a t˘m, Ïe
svoje zhromaÏdenia ohlasujú v rozliãn˘ch médiách
uÏ mesiace vopred, a potom nezoÏnú nijak˘ alebo
len mal˘ úspech; o MedÏugorí sa v na‰ich médiách uÏ roky sprisahanecky mlãí alebo káÏe sa mlãaÈ. O tunaj‰ích duchovn˘ch skúsenostiach
sa nesmie písaÈ. K˘m MedÏugorie vo
svojej vlasti ustaviãne médiá prenasledujú, prúdi do MedÏugoria stále
viac ºudí. A ãím viac ho popierajú,
14

Štrnásty festival mládeže sa slávil v Medžugorí od 31. júla do 6. augusta 2003.
Na stretnutí sa zúčastnilo približne
30.000 ľudí a asi 350 kňazov. Témou
stretnutia bolo: „Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce.“ Prednášajúci a svedkovia vyzvali mladých,
aby sa cez modlitbu ruženca s Matkou
Máriou zoznámili s Ježišom Kristom,
bratom každého jedného človeka a Spasiteľom ľudstva, ktorého mládež dnes
tak veľmi potrebuje.
o to silnej‰ie rastie. Právom môÏeme
aplikovaÈ na MedÏugorie Tertuliánov
slávny v˘rok o muãeníkoch: „âím viac
ich prenasledujú a zabíjajú, t˘m sú
silnej‰í a mocnej‰í“ na svetovom javisku nového storoãia.
Pri stretnutí mládeÏe z celého sveta
sme tu názorne zaÏili:
rozkvet MedÏugoria. Toºko zástav v‰etk˘ch farieb a nespoãetní mladí
ºudia – po cel˘ch sedem dní. Toºko neúnavn˘ch modlitieb a piesní
vo dne v noci! Nielen
jeden-dva dni, ale cel˘
t˘ÏdeÀ. Na v˘roãie zjavení prichádza niekoºko
tisíc ºudí. No toto stretnutie mládeÏe vtláãa
MedÏugoriu peãaÈ celosvetového hnutia. Na
stretnutí takmer 30.000 ºudí bolo aj
takmer 350 kÀazov. Tento t˘ÏdeÀ je
MedÏugorie ozajstnou dielÀou Ducha
Svätého, veºkou celodennou spovednicou. Predná‰ky, svedectvá a nad‰en˘ spev – a zo v‰etkého to najdojí-
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RadosÈ
mavej‰ie: v‰ade dokola mládeÏ – jednotlivo, po dvoch alebo po troch, no
nie vo väã‰ích skupinách – zahæbení
do modlitby a rozjímania. Nieão
v nich kvasí, Pán ich uÏ nepustí, on
im uÏ nedá pokoja. Prem˘‰ºajú nad
svojím Ïivotom a vo svojej du‰i i vo

svojom srdci ho zvaÏujú. Idú ku spovedi, nechajú sa umyÈ a oãistiÈ a odchádzajú pre‰Èastní, volajú „Aleluja“.
Ak˘ je ãlovek ‰Èastn˘, keì uprostred
tej duchovnej pú‰te súãasnej Európy
môÏe byÈ jednoducho iba svedkom!
Vzhºadom na veºkolepé stretnutie
mládeÏe tu v MedÏugorí môÏem s plnou zodpovednosÈou povedaÈ, Ïe sa
tu napæÀa Ïelanie mnoh˘ch pápeÏov.
Také stretnutie, na ktorom sa jednoduch˘mi slovami hlása Kristus a jeho
láska, na ktorom sa kÀazi chopili svojej kÀazskej sluÏby, káÏu a privádzajú
k skutoãnému záÏitku Boha, Ducha
Svätého, ão môÏe ostatn˘m iba slúÏiÈ
ako príklad. Tu je veºká ‰kola – aj pre
kÀazov. Na príklade skúseností z MedÏugoria by sa dalo hovoriÈ aj o prevratnej zmene v celom teologickom
‰túdiu. Teraj‰ie teologické ‰túdium
sa zaãína metodick˘mi pochybnosÈami, v‰etko sa spochybÀuje. V skutoãnosti to chce iba jedno: zobraÈ nanaj-

v˘‰ váÏne pôsobenie Ducha Svätého
v minulosti a prítomnosti. JeÏi‰ dáva
svojim uãeníkom jednoduché pokyny:
„BoÏie kráºovstvo sa priblíÏilo, uzdravujte chor˘ch, krieste m⁄tvych, vyháÀajte neãist˘ch duchov.“
To a len to je cesta novej evanjelizácie. Len to a iba to sa hlása v MedÏugorí. Tu je priam hviezda novej evanjelizácie, hviezda Márie, ktorá stojí v sluÏbe svojho Syna, ako to pápeÏ nepretrÏite opakuje a zdôrazÀuje. Iba tak je
moÏné rozvíjaÈ evanjelizáciu v dne‰nom na‰om svete, ktor˘ je zaplaven˘
temn˘mi silami. Keì pozorujeme, ão

sa tu deje s mládeÏou, moÏno z toho
vyvodiÈ len jedno: je to skutoãne nová kapitola Skutkov apo‰tolov.
KieÏ sa príklady mládeÏníckeho festivalu v MedÏugorí stanú pre nás v‰etk˘ch, no najmä pre kÀazov, podnetom na dôleÏité hnutie v na‰om Ïivote – na skúsenosÈ obsahu na‰ej viery.
Tu máme vÏdy novú v˘poveì toho, ão
povedal JeÏi‰: „âo hºadáte? – „Kde
b˘va‰, uãiteº? – „Poìte a uvidíte!“ I‰li
s ním a zostali u neho. On ich v‰ak
svojou osobou natoºko nadchol, Ïe uÏ
bez neho nechceli ÏiÈ. To je MedÏugorie.
P. Tomislav Pervan OFM
15
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S LÁVNOSË
roku 2003 sa konala slávnosÈ Pov˘‰enia sv. KríÏa oveºa slávnostnej‰ie ako inokedy, lebo uplynulo 70 rokov od
vzt˘ãenia kríÏa na vrchu KriÏevac. Pri tejto príleÏitosti bol kríÏ zrenovovan˘ a natret˘ zvlá‰tnou bielou farbou, takÏe vyzerá ako nov˘. KríÏ bol vzt˘ãen˘ presne
16. marca 1934. Preto bude 16. marca
2004 slávnostná sv. om‰a pri príleÏitosti
vzt˘ãenia kríÏa na vrchu KriÏevac.

V
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Láska

re‰lo skoro 70 rokov od vzt˘ãenia
kríÏa na vrchu KriÏevac,
v tom ãase sa odohrali
mnohé udalosti, ktoré
mali v‰etky veºk˘ v˘znam. Rok 1933 – ako aj
roky pred ním – bol pre

P

SË POV¯·ENIA SV. KRÍÎA
túto oblasÈ veºmi ÈaÏk˘. Panovala veºká bieda a hlad, takÏe vtedaj‰í farár
Bernardín Smoljan i jeho veriaci zloÏili
sºub, Ïe dajú na KriÏevci postaviÈ kríÏ
ako znamenie, Ïe pre‰lo 1900 rokov
od ukriÏovania JeÏi‰a Krista na vrchu
Golgota.
akto celá farnosÈ chválila Boha,
modlila sa, aby bola uchránená
od rozliãn˘ch ziel, ktoré vtedy panovali. Viditeºn˘m znamením tohto zväzku s Bohom bol vy‰e osem metrov vysok˘ kríÏ z betónu. Vystavali ho obyvatelia dediny v rokoch 1933 a 1934.
Od momentu vybudovania dodnes sa
tu schádzajú kaÏd˘ rok farníci na vrchole KriÏevca a s nimi aj veºa pútnikov zblízka i zìaleka a ìakujú Bohu,
Ïe ich zbavil zla, ktoré ich ohrozovalo.
lávnostná sv. om‰a b˘va vÏdy
na prvú nedeºu po sviatku Narodenia Panny Márie. Od zaãiatku zjave-

T

S

ní Panny Márie v MedÏugorí (1981) má
vrch KriÏevac a na Àom onen veºk˘
kríÏ – popri Vrchu zjavení – veºk˘
v˘znam. Roku 2003 bol hlavn˘m celebrantom pri om‰ovej slávnosti na
sviatok Pov˘‰enia sv. KríÏa na KriÏevci prof. Dr. Tomislav Ivanãiã (pozri obrázok).
oncelebrovalo vy‰e 40 kÀazov
a biskup Alibio Ribas z Afriky.
Prof. Ivanãiã viedol aj trojdnie, ktoré
sa konalo pri príleÏitosti tohto sviatku.
Po tieto dni zdôrazÀoval vo svojich
príhovoroch a kázÀach dôleÏitosÈ
a v˘znam kríÏa v Ïivote ãloveka. Bez
kríÏa niet spásy, lebo iba cez kríÏ prichádzame do nebeskej vlasti tak ako
JeÏi‰. Preto boli jeho posledné slová
v kázni na KriÏevci: „Uvidíme sa v‰etci
znovu ‰Èastne v nebi. Podºa kríÏa, ktor˘ nesieme, sa navzájom znovu spoznáme.“

K

17

vnutro_71_3.3

2.2.2004 14:12

Stránka 18

vnutro_71_3.3

2.2.2004 14:12

Stránka 19

vnutro_71_3.3

2.2.2004 14:12

Stránka 20

Jubileum

25. pápeÏovo jubil eu
PápeÏ obdarúva svet pri svojom jubileu
án Pavol II. je 264. pápeÏ, ale po apo‰tolovi Petrovi (36-67?), Piovi IX.
(1846–1878) a Levovi XIII. (1878–1903) je e‰te len ‰tvrt˘, ão môÏe sláviÈ
25. v˘roãie Petrovej sluÏby, no on to nerobí so zreteºom na seba, ale na ºudskú rodinu. Tak malo byÈ 25. pápeÏské v˘roãie zároveÀ rokom ruÏenca a pápeÏ k nemu pripojil tajomstvá svetla. DvadsaÈ ruÏencov˘ch tajomstiev nás privádza cez radosÈ – svetlo – bolesÈ – slávu k tajomstvu spásy. Preto putoval Svät˘ Otec 7. októbra po druh˘
raz do Pompejí k tamoj‰iemu mariánskemu milostivému obrazu
svätého ruÏenca. Popri ãestn˘ch hosÈoch sedeli prísne stráÏení
trestanci z väznice. Rímske slávnosti predchádzali – popri koncertoch a ohÀostroji mesta Rím na poãesÈ Svätého Otca a novej
blahoslavenej Matky Terézie, ãestnej obãianky Veãného mesta
– trom veºk˘m cirkevn˘m udalostiam: veãerná bohosluÏba
16. októbra sa slávila presne v tú hodinu, keì Karol Wojtyla po
prv˘ raz vystúpil ako pápeÏ na loggiu so slovami: Otvorte dvere
Kristovi!

J

ápeÏ mal zároveÀ rozhovory s kardinálmi a biskupmi
s dôleÏit˘mi funkciami. V deÀ voºby podpísal aj dokument
o biskupskom úrade – biskup ako sluha evanjelia. 19.októbra
v nedeºu svetovej Cirkvi nasledovalo blahoreãenie Matky Terézie. ªudia z námestia aÏ po rieku Tiber i tí pri televízii mohli
vidieÈ vizitku Cirkvi – Matku Teréziu – zosobnené milosrdenstvo.

P

ko na‰li v Pompejach miesto väzni v bezprostrednej blízkosti pápeÏa, tak bolo pri blahoreãení vy‰e 2000 rímskych
bezdomovcov. Po oslavách bolo v audienãnej sále a ãiastoãne
aj na Svätopeterskom námestí radostné stretnutie s mal˘m
obãerstvením, takÏe z toho bola celodenná slávnosÈ, veãer
s nov˘m filmom o Matke Terézii a s veºk˘m ohÀostrojom.

A

irkev evanjelizuje láskou a má vÏdy nádej, ako aj Matka
Terézia vo chvíºach vnútorného zúfalstva vÏdy opakovala:
„V teba, v teba, dúfam, BoÏe môj!“ Tak aj pápeÏ ako jubilant je
pln˘ nádeje vo svojej odovzdanosti Pánovi. V tejto nádeji daroval 21. októbra pápeÏ Cirkvi 30 nov˘ch
kardinálov a jedného „v srdci“ (predbeÏne
tajne).

C
T

20

akto je Cirkev v láske vÏdy mladá,
vÏdy nová!
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RadosÈ
Svetlo
BolesÈ
Sláva
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Habemus papam – Carolum Wojtyla
Pred 25 rokmi sme po prv˘ raz poãuli na verejnosti o tomto mene
a o tejto osobe. Vtedy sme netu‰ili,
koºko tajomnej sily a koºko spojitostí
s budúcimi udalosÈami sa skr˘va
v tomto pápeÏovi. Bolo to „v roku
troch pápeÏov“, 16. októbra 1978,
presne o 18,18 h, keì bol zvolen˘ krakovsk˘ kardinál Karol Wojtyla, ktor˘
prijal meno Ján Pavol II. Vtedy 111
kardinálov slávnostne vyhlásilo: „Habemus papam – Carolum Wojtyla“.
Pre‰lo 25 rokov od t˘ch ãias,
ão prv˘ Netalian prevzal po
455 rokoch vedenie Cirkvi.
O tomto veºkom ãlovekovi naozaj svedãia mnohé skutoãnosti v˘znamného úseku cirkevn˘ch dejín:
PápeÏ Ján Pavol II. nav‰tívil
za t˘ch 25 rokov 129 ‰tátov.
Odborníci vypoãítali, Ïe pri
t˘chto náv‰tevách pre‰iel vy‰e
1,16 milióna kilometrov, teda
Ïe obi‰iel Zem 29-krát – na
rozdiel od jeho predchodcu
Pavla VI., ktor˘ za 15 rokov
svojho pontifikátu podnikol
9 zahraniãn˘ch ciest. Tu treba
spomenúÈ aj 143 talianskych
ciest a 301 náv‰tev rímskych
farností, ão svedãí o tom, Ïe
ako pastier celej Cirkvi nezanedbal ani zodpovednosÈ voãi
svojej Rímskej diecéze. Ján
Pavol II. vyhlásil od zaãiatku
svojho pontifikátu 477 osôb za
blahoreãen˘ch alebo svätoreãen˘ch. Posledná medzi nimi
je blahoslavená Matka Terézia
22

z Kalkaty (10. októbra 2003). Doteraz napísal 14 encyklík a zvolal 15 biskupsk˘ch synod. Mal vy‰e 1000 generálnych audiencií a vy‰e 2400 príhovorov.
Prijal 890 hláv ‰tátov a vlád. Ako prv˘
pápeÏ nav‰tívil Ïidovskú synagógu
a moslimskú me‰itu.
Hlavn˘m cieºom pápeÏov˘ch pastoraãn˘ch ciest neboli politické zmeny,
ale predov‰etk˘m posilÀovanie viery
Katolíckej cirkvi vo v‰etk˘ch nav‰tíven˘ch krajinách. Okrem toho mali veºk˘
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v˘znam aj ekumenické stretnutia s hlavami ostatn˘ch náboÏenstviev. Moslimovia a Ïidia zaãali ochotnej‰ie akceptovaÈ pápeÏstvo a Katolícku cirkev.
Ján Pavol II. zdôrazÀoval najmä dôleÏitosÈ kaÏdého jedného ãloveka ako
BoÏieho stvorenia a dôleÏitoÈ ºudsk˘ch
práv. Predov‰etk˘m sa zasadzoval za
právo na Ïivot. Tak priamo vyÏadoval

ochranu rodiny a Ïivota. S t˘mito my‰lienkami a dosiahnut˘mi cieºmi, ktoré
uskutoãnil, voviedol Cirkev podºa predobrazu Krista do tretieho tisícroãia
a nám zveril veºkú povinnosÈ, aby sme
ho nasledovali na tejto ceste, ktorá
nás urãite privedie napokon k Bohu,
k JeÏi‰ovi Kristovi, prapôvodcovi ºudstva a dejín.
23
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Rozhovor
s pátrom Jozom Zovkom 24. 10. 2003 v Innsbrucku

MedÏugorie Ïije z kríÏa
Františkán páter Jozo Zovko navštívil od 18. 10. 2003 do 24. 10. 2003
Rakúsko, aby svedčil o svojich veľkých skúsenostiach. Páter Jozo bol farárom v Medžugorí v roku 1981, keď sa zjavenia začali. M. Elfrieda Langová-Pertová s ním viedla rozhovor, ktorý uverejňujeme.
Páter Jozo, sme veºmi radi, Ïe
ste pri‰li k nám. UÏ veºa rokov ste
na veºk˘ch misijn˘ch cestách po
celom svete, ão vás k tomu vlastne podnietilo?
Panna Mária, Kráºovná pokoja, nás
volá, aby sme hlásali posolstvá, a tak
ako hovorí posolstvo z 25. septembra 2003, je to na‰a spása, je to na‰e
poÏehnanie – posolstvo, nie informácia, ale ná‰ osud, na‰a budúcnosÈ,
a preto je dôleÏité prostredníctvom
posolstiev ur˘chliÈ evanjelizáciu vo
svete, znovu evanjelizovaÈ Cirkev
v Európe, v Amerike a v in˘ch krajinách. Musíme to v‰etko urobiÈ v rodine. Matka BoÏia hovorí v posolstvách o hodnotách, t˘chto základn˘ch hodnotách, ktoré sú pre nás
potrebné. Myslím si, Ïe je to moja
úloha tak ako na zaãiatku. Matka BoÏia mi povedala, Ïe mám tie deti
ochraÀovaÈ a Ïe v‰etky majú posolstvo poãuÈ, teda v‰etky deti, ktoré
v srdci ãakajú, ako Matka BoÏia bude
ohlasovaÈ svoje posolstvo. Mám zodpovednosÈ a radosÈ, Ïe to môÏem ro24

biÈ, hoci to nie je jednoduché, ale
treba to ‰íriÈ do sveta.
Páter Jozo, hovoríte o posolstvách; zaÏili ste nejakú premenu
v ºuìoch za cel˘ ten ãas, ão toto
posolstvo hlásate?
Poznám veºa ºudí, ktorú Ïijú prísne
podºa posolstiev; vidím, Ïe ºudia vìaka
t˘mto posolstvám rastú, teda tí ºudia,
ktorí posolstvá prijímajú, a ich poãet
sa stále zvy‰uje, ºudia neprichádzajú
do MedÏugoria vypoãuÈ si iba informáciu. Myslím si, Ïe toto je ãas milosti, veºa ºudí smeruje k Panne Márii.
âo hovoríte na posolstvo z 25.
septembra 2003? Posolstvo bolo
veºmi váÏne a varujúce.
Matka BoÏia je celkom konkrétna.
Pamätám sa na zaãiatok, povedala:
nepozerajte televíziu, zaoberajte sa
viac modlitbou. Povedala: vypnúÈ televízor, nemárniÈ ãas. Teraz povedala
Matka BoÏia, Ïe máme naãúvaÈ. To je
dôleÏité, lebo srdcom ãlovek dokáÏe
posolstvá poãuÈ, no bez srdca iba
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ako informáciu. Ovocie neprichádza
cez informácie, t˘m, Ïe máme ãosi
v uchu, ale iba cez skutky, cez Ïivot.
Oãakávame, Ïe Matka BoÏia sama so
svojím Synom urobí z neba ãosi
zvlá‰tne. Matka BoÏia nám v‰ak hovorí, ão je na‰ím poslaním, tak ako to
povedala sluhom na svadbe v Káne.
Sluhovia naplnili nádoby vodou, keìÏe
boli poslu‰ní, nasledoval zázrak.
Posolstvá nemôÏu pôsobiÈ bez
modlitby, modlitba je pôdou, na ktorej rastie milosÈ: Matka BoÏia hovorí,
Ïe ºudia nie sú otvorení pre modlitbu.
Matka BoÏia si Ïelá, aby sme sa
modlievali spoloãne, ale aj osobne,
musíme si nájsÈ na modlitbu ãas.
Vy ste vÏdy zdôrazÀovali kríÏ
a vyz˘vali ste nás, aby sme kríÏ
objali. Bolo to preto, Ïe nás Matka
BoÏia vyz˘va, Ïe máme niesÈ kríÏ?
Áno, ona nás vyhºadáva so svojimi
zjaveniami na vrchu KriÏevac s kríÏom, uãí nás, kto je ãlovek. Odkiaº
pochádza táto voda, voda milosti?
MilosÈ prúdi z Cirkvi, preto je dôleÏité
vrátiÈ sa ku kríÏu. Ty si vzácny v mojich oãiach, hovorí Boh na kríÏi, moja
du‰a, moja spása, za to zomrel JeÏi‰.
Preto nemôÏem manipulovaÈ, vykonávaÈ potraty s in˘mi, ãlovek je vzácny, bol stvoren˘ na obraz BoÏí. Boh
neopakuje, ão stvoril, ºudia sa stále
znovu rodia. KaÏd˘ z nás dokazuje,
ak˘ veºk˘ je Boh, ak˘ je mil˘, ak˘ nekoneãn˘, ak˘ nádhern˘, kaÏd˘ z nás
nesie v sebe BoÏí obraz. Môj Boh je
láska, môj Boh je milosrdn˘, ja musím
ten obraz v mojom Ïivote realizovaÈ,
to je dôleÏité. KríÏ stojí uprostred,
v‰etko prechádza okolo neho, kríÏ

má silu, dáva nám silu, je príÈaÏliv˘.
Znamenie kríÏa je a ostáva také. To je
aj sila MedÏugoria, kríÏ. MedÏugorie
bolo prenasledované, niektorí si mysleli, Ïe kleslo ku dnu. MedÏugorie je
slobodné. Priná‰a veºa ovocia, nádherného ovocia.
Zákony sú dobré, ale kde je charizma, milosÈ? Preto je také dôleÏité,
aby pápeÏ – ako ná‰ pápeÏ teraz –
bol pre charizmu, pre ºudí, ktor˘ch
Boh vyvolil, a skrze t˘chto ºudí nám
darúva osobitné milosti. Tak Svät˘
Otec mnoh˘ch vyhlásil za blahoslaven˘ch alebo svät˘ch. Tak sa ukazuje,
ako Boh darúva charizmy a milosti od
poãiatku podnes, aÏ na veky!
25
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Kardinál Schönborn v rozhovore so sestrou Elvírou

MedÏugorie je pre nás veºk˘m svetlom
Dom spoloãenstva Cenacolo v MedÏugorí je pre veºa pútnikov pevn˘m bodom programu
poãas ich pobytu na milostivom mieste. V máji 2003 zakladateºka spoloãenstva sestra
Elvíra Petrozziová na pozvanie kardinála Christopha Schönborna poãas viedensk˘ch
mestsk˘ch misií v Dóme sv. ·tefana podala veºmi pozoruhodné svedectvo o svojom
apo‰toláte medzi mlad˘mi v kríze, predov‰etk˘m medzi t˘mi, ão majú problémy s drogami. Jej predná‰ku stále preru‰ovali mohutn˘m potleskom nad‰ení poslucháãi. Pri príleÏitosti tejto náv‰tevy v Rakúsku mohli sme uskutoãniÈ rozhovor s touto charizmatickou
Ïenou; v Àom v˘slovne zdôrazÀovala v˘znam MedÏugoria pre spoloãenstvo Cenacolo.
Spoloãenstvo Cenacolo sa za
posledné roky veºmi rozrástlo. Doteraz má uÏ 43 domov po celom
svete. âomu pripisujete tento
udivujúci v˘voj?
Myslím si, Ïe mladí ºudia zaãínajú
pomaly chápaÈ, ão znamená droga,
keì vidia, ako ich priatelia zomierajú
26

na AIDS a na iné následky drogovej
závislosti. Chápu, Ïe droga nie je
hraãka. To by mohlo byÈ podnetom.
In˘m motívom, ktor˘ vedie mlad˘ch
ºudí, aby vstúpili do tohto spoloãenstva, by mohlo byÈ aj to, Ïe z celej
sily hºadajú nádej, radosÈ, a predov‰etk˘m lásku. TúÏia po tom, aby
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boli re‰pektovaní. Jedn˘m slovom:
hºadajú Ïivot. Normálnym spôsobom
hovorím mlad˘m ºuìom, Ïe ão hºadajú v drogách alebo v zle, to skutoãne existuje: je to láska, nádej, spoloãenstvo, re‰pekt, priateºstvo, odpustenie a milosrdenstvo. A oni to
majú hºadaÈ. Mladí ºudia sú proroctvom. Musíme sa iba nauãiÈ ãítaÈ
v ich srdciach, predov‰etk˘m v t˘ch,
ão sú na najvzdialenej‰ej ceste, ktorí
sú najväã‰mi zniãení. Mladí ºudia
majú dnes v‰etko – vzdelanie, prácu,
rodinu – niã im nech˘ba. No predsa
v nich rastie veºa smútku a strachu.
MôÏeme dnes vidieÈ, Ïe aj keì máme ist˘ blahobyt, ºudia pociÈujú
prázdnotu. To v‰ak nie je fantázia,
ale ãosi reálne, ãosi aktuálne. My
dospelí si musíme dnes uvedomovaÈ, ão to v mlad˘ch ºuìoch môÏe
spôsobiÈ. Musíme maÈ odvahu hovoriÈ pravdu. Keì ºudia nespoznávajú zmysel Ïivota, tak im musíme
ukázaÈ, ako to je ÏiÈ s Bohom, trpieÈ
s Bohom, prijaÈ kaÏd˘ deÀ s Bohom.
Nedokázali sme mládeÏi odovzdaÈ túto realitu, tento vzÈah k Bohu. Uspokojili sme sa s t˘m, Ïe im dávame materiálne alebo iné veci. A ão to malo
za následok? Vrhli sa na drogy. Mladí
ºudia prichádzajú ãastej‰ie neÏ predt˘m do ná‰ho spoloãenstva, lebo
v srdci túÏia nájsÈ skutoãné hodnoty
Ïivota. Mnohí získajú skúsenosÈ, Ïe
vìaka utrpeniu, obete a mnoh˘m
odriekaniam sa cítia ‰Èastní. Získajú
skúsenosÈ, Ïe v tomto utrpení a v tejto obete nie sú sami, ale Ïe Ïijú
s JeÏi‰om, s modlitbou. PreÏívajú to
v‰etko s náruÏivou vierou, s nádejou
a vÏdy s dôverou v Krista a Máriu.
Lebo keì ãlovek svoj Ïivot Ïije s Bohom, nadobúda Ïivot inú chuÈ.

Preto sme v minul˘ch rokoch otvorili viaceré spoloãenstvá, lebo rana
drogovej závislosti sa ustaviãne roz‰iruje. V mnoh˘ch krajinách v˘chodnej Európy, kde by sme to neoãakávali, zaÏívame dramatick˘ nárast konzumácie drog v rodinách a v spoloãnosti.
ëal‰ím dôvodom otvoriÈ viaceré
domovy je, Ïe nás ºudia o to prosia.
To je zároveÀ znak, Ïe uÏívanie drog
veºmi vzrástlo. Cítim sa zodpovedná
a nemôÏem to poprieÈ. Mladí majú
právo skúsiÈ to, po ãom túÏia a ão si
Ïelajú. Myslíme si, Ïe jestvuje taká
plnosÈ Ïivota, kde sa aj my môÏeme
dobre cítiÈ. A táto plnosÈ Ïivota je
s JeÏi‰om – Ïivot v pravde, priateºstve, milosrdenstve – slovom: Ïivot
s Bohom. V‰etky tie pozitívne vlastnosti, ako trpezlivosÈ, prichádzajú od
Boha.
Spoloãenstvo je veºmi zamerané na Máriu. Chlapci Ïijú vlastne
podºa toho, ão Mária hovorí v MedÏugorí. âo znamená MedÏugorie
pre spoloãenstvo?
MedÏugorie je pre nás veºk˘m
svetlom. NemôÏem prehliadnuÈ, Ïe
v mladistv˘ch, ktorí Ïili v medÏugorskom dome, cítiÈ nieão zvlá‰tne:
sú presvedãenej‰í, motivovanej‰í,
váÏnej‰í. Musím priznaÈ, Ïe medÏugorskí vizionári sú veºmi dobr˘mi
priateºmi spoloãenstva. Majú veºa
kontaktov so spoloãenstvom, tak
napríklad Miriana, ktorá k nám prichádza kaÏd˘ druh˘ mesiac, aby sa
stretla s Matkou BoÏou u nás. Tieto
kontakty s Matkou BoÏou, s hlbokou modlitbou, ruÏencom, ktor˘ sa
u nás stal akoby nekoneãnou reÈazou – niekedy sa modlievame,
27
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najmä keì cestujeme, päÈ, ‰esÈ
ruÏencov za deÀ – vnútorne nás
uzdravuje: ruÏenec zahojí únavu,
nespavosÈ, obavy, smútok, mrzutosti – uzdravuje spomienky. Pre
nás je ruÏenec, Matka BoÏia v‰etk˘m, lebo ona je istou cestou
k JeÏi‰ovi. Keì sme s Matkou BoÏou, nielen Ïe sa modlíme ruÏenec,
ale aj chceme byÈ takí ako ona – takí dobrí, takí plní pokoja a lásky
k blíÏnemu. Ona je pre nás skutoãn˘m vzorom.
PrítomnosÈ Matky BoÏej, ako ju
zaÏívame v MedÏugorí, je podºa
toho aj osobitn˘m podnetom pre
spoloãenstvo.
Áno, veºmi! Opakujem e‰te raz:
v mlad˘ch ºuìoch, ktorí boli v medÏugorskom dome, zostáva zvlá‰tny
znak ako viditeºná vnútorná stopa.
ZaÏili tam klímu modlitby a lásky
k blíÏnemu. A predov‰etk˘m klímu
pútnictva: ustaviãne prijímaÈ pútni-

kov, podávaÈ svedectvo. To ich veºmi uzdravuje.
V jednom svojom rozhovore ste
povedali, Ïe medÏugorsk˘ dom je
perlou vá‰ho spoloãenstva.
Je to vzácna perla spoloãenstva,
celkom iste. MôÏeme pozorovaÈ, Ïe
odtiaº veºmi mnohé vy‰lo. Aj to, Ïe
dnes je jeden dom aj v Rakúsku,
moÏno ìakovaÈ len MedÏugoriu: tam
ste nás spoznali a pozvali. Presne to
platí aj o pútnikoch z Írska a Mexika.
Doma sa potom zaãali modliÈ s jednou modlitbovou skupinou. Potom
o tom porozprávali svojmu biskupovi, a keì sa v‰etky ÈaÏkosti odstránili, zaãali sme. Keì nám Matka BoÏia
tu v MedÏugorí ukazuje cestu, chceme po nej aj vìaãne kráãaÈ.
Sestra Elvíra, ìakujeme vám za
rozhovor a Ïeláme, aby Cenacolo
dokázalo pomôcÈ e‰te mnoh˘m
mlad˘m ºuìom v kríze.

ëakujeme za podporu!
V tomto roku sa zvy‰uje moÏnosÈ podporiÈ ãinnosÈ na‰ej organizácie poukázaním 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Po prv˘krát budú tak môcÈ urobiÈ okrem fyzick˘ch aj právnické podnikateºské subjekty. V minulom roku dostala od vás na‰a
organizácia 7.310 Sk. Za kaÏd˘ príspevok zo srdca ìakujeme! Prosíme o podporu aj v tomto roku a pre t˘ch, ktorí sú ochotní nám poskytnúÈ ãasÈ dane z príjmov,
uvádzame nevyhnutné údaje, ktoré je potrebné uviesÈ na tlaãive pre príslu‰n˘
daÀov˘ úrad:
Názov organizácie: Mariánske centrum MedÏugorie
Sídlo: Franti‰kánska ul. 2, 811 01 Bratislava
IâO: 170 53 994
Právna forma: Obãianske zdruÏenie
Na‰a organizácia je zapísaná v Notárskom centrálnom registri do registra urãen˘ch právnick˘ch osôb pod spisovou znaãkou UP 3763/2003.
28
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Ako sa modlíme?
P. Tomislav Vla‰iã
Panna Mária nás v MedÏugorí pozvala k modlitbe. âo je v‰ak modlitba naozaj?
Modlitba sa musí zrodiÈ zo slobodnej
lásky, ktorá nás pobáda hºadaÈ Boha,
nie v‰ak z povinnosti. Je protireãením
myslieÈ si, Ïe niekto nás núti byÈ slobodn˘mi.
Modlitba sa rodí z vnútorného naãúvania BoÏej lásky. Neusiluje sa o získavanie vecí alebo o nachádzanie rie‰ení.
To pre nás robí Boh. Modlitba sa poãína len preto, aby sme pocítili prítomnosÈ Boha, ktorá prostredníctvom JeÏi‰a Krista nás privádza k Otcovi. Je
to prítomnosÈ, ktorá zdokonaºuje ná‰
Ïivot, uzdravuje nás, povzná‰a, ktorá
nám kaÏd˘m dÀom dáva rast a robí
nás plodn˘mi.
Poznáme tento druh modlitby? Máme ãas na takúto modlitbu? To sú
podstatné otázky. MoÏno sa modlíme
tri ruÏence denne – ako Ïiadala Panna
Mária – a ãasto ani nevieme, ão sme
urobili. Pravdepodobne sme ani do
modlitby nevstúpili! Bolo by lep‰ie pokorne povedaÈ: „Panna Mária, pomôÏ mi vstúpiÈ do vzÈahu s trojjedin˘m
Bohom. Modli sa so v‰etk˘mi anjelmi
a svät˘mi. Ja sa otváram, aby som poãúval Boha a aby som urobil ìal‰ie
kroky na ceste...“
Máme priestor a ãas, aby Boh zostúpil do nás? Ak sme zaneprázdnení
v‰etk˘m moÏn˘m a nemáme ãas pre
Boha, sme ako veºmi bohatí ºudia, ktorí
sa zaoberajú iba t˘m, aby mali veºa
peÀazí, a zomierajú, pretoÏe sa zabúdajú staraÈ o vlastné zdravie.

Aj my riskujeme, Ïe zomrie na‰a náboÏnosÈ, ak nedovolíme, aby nás BoÏia
v‰emohúcnosÈ premenila, ak zanedbávame svoju hæbku, ak nechceme, aby
Boh osvietil tajomstvá ná‰ho Ïivota,
a t˘m dal odpoveì na najhlb‰ie otázky.
Ak nemáme ãas ani priestor, aby sme
sa cel˘m svojím bytím zamerali na túÏbu, aby sa realizovali BoÏie prisºúbenia... V takomto prípade na‰a modlitba
nemá nijakú hodnotu.
Boh zostúpil medzi ºudí, ale ºudia ho
nepoznali. Chce prichádzaÈ medzi svoje deti aj naìalej, chce sa zjavovaÈ
a byÈ „Bohom s nami“. Ale ak nemáme
priestor, ak nemáme ãas pre tohto Boha, nemôÏeme ani zaÏívaÈ jeho vtelenie
do nás.
Aby sme Ïili modlitbu v tejto otvorenosti voãi JeÏi‰ovi Kristovi v Duchu
Svätom, musíme sa od niektor˘ch vecí
oslobodiÈ. Predov‰etk˘m od egoizmu.
Potom od falo‰n˘ch motivácií, od egocentrick˘ch modlitieb, od ãisto ºudskej
lásky, ktorá sa stále obracia na osoby,
ale nepovzná‰a sa. Pozor, tento druh
lásky je ako pasca, pretoÏe je urãit˘m
druhom vá‰ne. Kto len spolucíti, utopí
sa v utrpení druhého, ale nepomôÏe
mu. Láska Boha, naopak, povzná‰a.
JeÏi‰ sa nezastavil na ceste, keì
apo‰toli nechceli ísÈ ìalej. Nezastavil
sa, ani keì mu Peter chcel zakázaÈ ísÈ
na smrÈ... JeÏi‰ vÏdy Ïil s pohºadom
upret˘m na Otca. Pomáhal v‰etk˘m,
ale nenechal sa vtiahnuÈ do strachu
a ºudskej patológie.
Na‰a modlitba je ãasto opakovaním
slov: „Daj mi, daj mi... potrebujem!“ Ale
29
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kedy zaãneme kontemplovaÈ Boha?
Kedy dospejeme k tomu, aby sme si
uvedomili, Ïe Boh Ïije pre nás? Kedy
zaãne celé na‰e bytie pociÈovaÈ obeh
BoÏského Ïivota?
V tomto ãase, keì je v MedÏugorí prítomná Panna Mária, Boh dáva zvlá‰tne
milosti a poz˘va t˘ch, ktorí sú ochotní
otvoriÈ sa mu. Duch Svät˘ potom rozvíja
originálnosÈ kaÏdého, kaÏd˘ dar milosti.
Mnohí ºudia sú zvyknutí povaÏovaÈ
kÀazov za zástupcov Ducha Svätého.
Je to príli‰ pohodlné! KaÏd˘ z nás musí
objaviÈ Ducha Svätého v sebe samom.
Panna Mária nás mnohokrát vyzvala,
aby sme boli poslu‰ní voãi BoÏiemu
Duchu a naãúvali mu. Prechod od nemoÏného k moÏnému v na‰om Ïivote
pochádza práve z tohto otvorenia sa
Duchu. A takto, keì znepokojení zaspávame – ako Jozef pri my‰lienke na
tehotenstvo Panny Márie – Pán nám
hovorí v spánku!
Nie je chybou ÏiadaÈ si. Nie je chybou
modliÈ sa za in˘ch. Chybou je ostaÈ mimo kontaktu s Duchom Svät˘m. Chybou je nevedieÈ pozdvihnúÈ sa k Bohu.
Na‰a neschopnosÈ ÏiÈ s Bohom blokuje na‰u modlitbu a tá nemôÏe plynúÈ.
Ak chceme napredovaÈ na ceste modlitby, musíme sa zbaviÈ mnoh˘ch prekáÏok. Satan sa v‰etk˘mi spôsobmi
pokú‰a na‰u modlitbu blokovaÈ, odvádza nás od nej, naháÀa nám strach, Ïiví
v nás nepokoj. Ale tajomstvo, ako sa
nedaÈ vtiahnuÈ do t˘chto mechanizmov, je, Ïe v‰etko odovzdáme Bohu
a necháme ho, aby nás viedol on.
Îiadna „forma“ nás nezachráni. Musíme dospieÈ k tomu, aby sme ná‰
vzÈah s Bohom preÏívali v slobode. Nesmieme modlitby „hovoriÈ“, musíme
ich preÏívaÈ. My kresÈania dnes preÏívame modlitbu tak, ako preÏívame
spánok a vzÈahy medzi nami – nemáme ãas spaÈ, nemáme ãas byÈ jeden
s druh˘m... A teda nemáme ani ãas byÈ
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s Bohom. Je to tak, ako keby sme povedali: „Pane, nemám ãas Èa poãúvaÈ,
teraz sa musím modliÈ ruÏenec! Nemám ãas prijaÈ tvojho Ducha... MoÏno
keì budem na dovolenke, nájdem si
pre teba nejakú chvíºu!“
T˘mto, prirodzene, nechcem povedaÈ, Ïe sa netreba modliÈ ruÏenec, naopak, je to veºmi dôleÏitá modlitba.
Musíme sa ho modliÈ a pokú‰aÈ sa byÈ
pri tom vnútorne s Pánom, a to nie mechanicky a povrchne.
PoloÏme si poslednú otázku: Máme
ãas opäÈ sa postaviÈ na nohy? Obrátenie znamená vedieÈ si zorganizovaÈ
vlastn˘ Ïivot tak, aby v na‰om vnútri
zaãal BoÏí Ïivot, nov˘ Ïivot. Modlitba
má mnohokrát formy, ktoré unavujú.
Treba vedieÈ byÈ tvoriv˘.
Je mnoho spôsobov, ako sa modliÈ...
Modlitba znamená vedieÈ, ako si v Bohu odd˘chnuÈ. Modlitba znamená ponoriÈ sa s láskou do jej prirodzenosti,
pretoÏe nám ju daroval Boh. Modlitba
znamená vedieÈ obdivovaÈ napríklad
kvet, pretoÏe Boh ho zasadil pre teba!
Boh sa usmieva na teba zo v‰etk˘ch
strán, a ty prechádza‰ a nevidí‰ niã,
niã neprijíma‰!
Ak sa nám nepodarí zmeniÈ spôsob
modlitby, ak sme závislí od foriem, nemôÏeme napredovaÈ. Stagnujeme.
Uãme sa existovaÈ pred Bohom. Nájdime si ãas, aby sme vstúpili do Ïivého
vzÈahu s Bohom, ãi uÏ ako jednotlivci,
alebo skupiny, alebo spoloãenstvá.
Musíme sa oslobodiÈ z otroctva. Cel˘
rozmer ná‰ho Ïivota si znova musí nájsÈ
svoj vzÈah s Bohom. A potom si uvedomíme, ako sa do nás vlieva moc Ducha
Svätého za kaÏdej okolnosti na‰ej existencie – v práci, doma, na dovolenke.
V‰ade nám bude daná a bude nás
sprevádzaÈ, aby z nás urobila stvorenia
vÏdy väã‰mi slobodné a ‰Èastné.
(podºa MedÏugorsk˘ch ozvien ã. 172)
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Knihy

Ktoré knihy si
môÏete objednaÈ?
Mariánske centrum MedÏugorie vydáva a zasiela svoje publikácie v‰etk˘m záujemcom o MedÏugorie, priãom pracuje v˘luãne na základe dobrovoºn˘ch príspevkov. Nová
kniha a ãasopis môÏu vyjsÈ len vtedy, keì sa nazbiera dostatok finanãn˘ch prostriedkov. Sumy v˘robn˘ch nákladov uvádzame len pre va‰u orientáciu, aby ste odhadli v˘‰ku dobrovoºného príspevku, nie je to predajná cena! Príspevky moÏno zasielaÈ na na‰u
adresu alebo priamo na ná‰ úãet v ªudovej banke, ã. úãtu: 4030020318 / 3100.
KniÏky zasielame do vyãerpania zásob. Keì nám to dovolí finanãná situácia, nechávame robiÈ dotlaã, aby bola k dispozícii ão naj‰ir‰ia ponuka.
V SÚâASNOSTI MÁME K DISPOZÍCII TIETO PUBLIKÁCIE:

MEDJUGORJE
âasopis, ktor˘ ‰tvrÈroãne informuje
o udalostiach v MedÏugorí, názoroch
ºudí, priná‰a rozhovory s vizionármi,
uverejÀuje posolstvá a v‰etky informácie t˘kajúce sa javu MedÏugorie. Na
sklade sú aj star‰ie ãísla, a to od ã. 60,
venovaného P. Slavkovi, aÏ po najnov‰ie.

MEDÎUGORIE
V OBRAZOCH
Mariánske centrum MedÏugorie v spolupráci s Modlitbovou akciou ViedeÀ vydalo nov˘ obrázkov˘ dokument „MedÏugorie v obrazoch“.
P. Tomislav Pervan, b˘val˘ medÏugorsk˘ farár, prirovnal v˘znam medÏugorsk˘ch zjavení k novej kapitole Skutkov apo‰tolov v súãasnom svete. Táto
obrázková kniÏka vy‰la súãasne vo viacer˘ch svetov˘ch jazykoch na 164 stra-

nách na kriedovom papieri formátu
31x25 cm. Prostredníctvom tejto reprezentaãnej obrázkovej kniÏky sme chceli
priblíÏiÈ MedÏugorie – jav a miesto milostí pre milióny pútnikov z celého sveta. V˘robné náklady sú 480,- Sk.

Fridolin Keilhauer:
MedÏugorie – prorocká
v˘zva
Autor zaÏil MedÏugorie pred vojnou,
cez vojnu a po vojne. ZaÏil MedÏugorie
ako hºadajúci, na ceste ku kÀazskej sluÏbe a napokon ako kÀaz. Základná skúsenosÈ bola vÏdy rovnaká: MedÏugorie
je impulz z neba. V kniÏke struãne charakterizuje v‰etky podstatné body, ktoré
moÏno zhrnúÈ do v˘razu „jav MedÏugorie“. Zaraìuje MedÏugorie do biblického
a teologického rámca a zaãleÀuje do
aktuálneho Ïivota na‰ej Cirkvi. V˘robné
náklady sú 94,- Sk.
31

vnutro_71_3.3

2.2.2004 14:13

Stránka 32

Knihy
Slavko Barbariã:
Daj mi svoje ranené srdce
Podtitul kniÏky je: Spoveì preão
a ako? Veriaci kresÈania nie vÏdy chápu
spoveì tak, ako ju treba v duchu evanjelia chápaÈ. Spoveì sa ãasto chápe len
ako vyznanie hriechov, ãakanie na pokutu a rozhre‰enie. Len zriedka sa nájde
ktosi, kto by k hriechom zarátal aj zanedbávanie dobrého. Ba hociktor˘ slobodomyseºn˘ e‰te dodá, Ïe spoveì je
nadbytoãné zaÈaÏenie veriaceho. Îe
spovedaÈ sa treba priamo Bohu, a nie
jeho prostredníkovi kÀazovi.
Spovedná príruãka pátra Slavka hovorí o inom. Spoveì je predov‰etk˘m
stretnutie hrie‰neho ãloveka a milosrdného Boha. V‰etci sme ranení hriechom. A zranen˘ potrebuje liek i lieãbu.
Chor˘ potrebuje uzdravenie. A t˘m je
spoveì. V˘robné náklady sú 105,- Sk.

Slavko Barbariã:
Perly ranen˘ch s⁄dc
KniÏka je svedectvom o nákaze uÏívania drog. Ide v‰ak na podstatu veci
a ukazuje liek na túto chorobu, ako ju
praktizuje vo svojich spoloãenstvách
sestra Elvíra. KaÏdá závislosÈ má hlb‰iu
príãinu, je Àou neúcta k Ïivotu a nedostatok lásky. Na konkrétnych prípadoch
ukazuje, ako sa dá vylieãiÈ aj drogová
závislosÈ. Ak nevie‰, ão by si mal urobiÈ,
nepotrebuje‰ pre‰tudovaÈ v‰etky moÏné závislosti ani ich teoreticky spoznávaÈ, ale staãí materinsky milovaÈ,
a láska podnieti prav˘ spôsob, pretoÏe
láska je vynaliezavá. V˘robné náklady
sú 125,- Sk.

Modlitby
(letáãik)
Na malom letáãiku sú modlitby, ktoré
zverila Matka BoÏia vizionárke Jelene
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Vasiljovej. Matka BoÏia odporúãa, aby
sme sa tieto modlitby denne modlili. V˘robné náklady sú 5,- Sk.

Modlitba posvätného
ruÏenca
(skladaãka)
Malá skladaãka s jednoduch˘m návodom, ako sa modliÈ ruÏenec. Obsahuje
uÏ aj nové tajomstvá ruÏenca svetla. Má
formu plnofarebnej skladaãky s motívom medÏugorského kostola. V˘robné
náklady sú 19,- Sk.

KniÏky z in˘ch
vydavateºstiev:
Otvorte svoje
srdcia Márii,
Kráºovnej pokoja
Na‰a partnerská organizácia Amici
di Medjugorje z Talianska vydala v slovenãine túto kniÏku príhovorov P. Tomislava Vla‰iãa a P. Slavka Barbariãa.
KniÏka je prepisom príhovorov pre talianskych pútnikov z roku 1984.

„Drahé deti...“
14. medzinárodné modlitbové stretnutie mládeÏe sa uskutoãnilo na prelome júla a augusta 2003. 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. Zborník sa predáva v obchodnej sieti za 125,- Sk.
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K SLÁVNOSTI POV¯·ENIA SV. KRÍÎA
Abilio Ribas, biskup skupiny ostrovov Sao Tome
a Principe pri Afrike, bol uprostred septembra 2003
na súkromnej náv‰teve v MedÏugorí. Na sviatok
Pov˘‰enia sv. KríÏa koncelebroval sv. om‰u na KriÏevci. Biskup Ribas je Portugalec a uÏ 45 rokov
pôsobí ako misionár v Afrike.

NÁV·TEVA BISKUPA
Donald Mc Keown, svätiaci biskup diecézy Down
and Connor v Írsku, zaãiatkom septembra po prv˘
raz nav‰tívil MedÏugorie. Mc Keown je 26 rokov
kÀazom. Za biskupa bol vysväten˘ v roku 2001. DesaÈ rokov viedol púte do Lúrd a do írskej mariánskej svätyne Knock.

MALTÉZI
30. októbra 2003 skonãila sanitárna sluÏba maltézskeho rádu poãas sv. om‰e svoju tohoroãnú
prácu vo svätyni Kráºovnej pokoja v MedÏugorí. Sanitárna sluÏba pôsobí od tohto leta v novej ambulancii vedºa farského kostola.

SKUPINA SPERANTES
24. 9. 2003 nav‰tívila MedÏugorie hudobná skupina Sperantes z Jajec. Skupina bola hosÈom ·túdia Mir MedÏugorie pri stom jubilejnom vysielaní.
Pri tejto príleÏitosti zaspievali niektoré svoje vlastné i tradiãné duchovné piesne. Mladí hudobníci vystúpili na KriÏevac a nav‰tívili aj iné modlitbové
miesta.
NOVICI V MEDÎUGORÍ
·trnásti franti‰káni, novici z provincie Bosna a Hercegovina, nav‰tívili so svojím novicmajstrom pátrom Ivanom Sesarom a pátrom Vitomirom Siliãom
8. 11. 2003 MedÏugorie. Páter Ivan bol pri veãernej
om‰i hlavn˘m celebrantom. V roku svojho noviciátu
novici bliÏ‰ie poznávajú nasledovanie Krista podºa
vzoru sv. Franti‰ka z Assisi.
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. októbra 2003 – „Drahé deti! Znovu vás poz˘vam, aby ste sa zasvätili môjmu srdcu a Srdcu môjho Syna JeÏi‰a. Chcem vás, milé deti, v‰etk˘ch priviesÈ na cestu obrátenia a svätosti. Len tak, cez vás, môÏeme priviesÈ ãím viac du‰í na cestu spásy. Nezdráhajte sa, milé deti, av‰ak povedzte cel˘m srdcom: chceme pomôcÈ JeÏi‰ovi a Márii, aby ão najviac bratov
a sestier spoznalo cestu svätosti. Tak sa budete cítiÈ spokojní, Ïe ste JeÏi‰ov˘mi priateºmi. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. novembra 2003 – „Drahé deti! Poz˘vam vás, aby vám tento ãas bol
e‰te mocnej‰ím podnetom k modlitbe. V tomto ãase, milé deti, modlite sa,
aby sa JeÏi‰ narodil vo v‰etk˘ch srdciach, najmä v t˘ch, ktoré ho nepoznajú. Buìte láskou, radosÈou a pokojom v tomto nepokojnom svete. Som
s vami a prihováram sa pred Bohom za kaÏdého z vás. ëakujem vám, Ïe
ste prijali moje pozvanie!“
25. decembra 2003 – „Drahé deti! Aj dnes vás v‰etk˘ch Ïehnám so svojím Synom JeÏi‰om v náruãí a priná‰am vám toho, ktor˘ je Kráº pokoja,
aby vám daroval svoj pokoj. Som s vami a v‰etk˘ch vás milujem, milé deti.
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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