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MEDJUGORJE –

MODLITBA

Matka Božia nás vedie k Bohu
„Modlite sa, milé deti, zvlášť za tých, ktorí nepoznali Božiu lásku.“
V posolstvách Matky Božej nenájdete slovo neveriaci. Sú len deti,
ktoré ešte nepoznali Božiu lásku. A potom sú deti, ktoré spoznali Božiu lásku a dostali úlohu, aby túto lásku šírili okolo seba. Moderný
pretechnizovaný svet sa čoraz viac vzďaľuje od vážnych, podstatných
tém, od Boha. V rodinách, v spoločnosti sa už zabúda na modlitbu.
Stráca sa spojenie, komunikácia s Bohom. Na uliciach vidíme ľudí
s mobilnými telefónmi v rukách. Kto je stále na dosah, kráča s duchom doby. Žijeme v čase rýchleho prenosu informácií: mobilné telefóny, internet, SMS, MMS, e-maily. Sme však rovnako dosiahnuteľní aj
pre Boha? Z televízie, rozhlasu, novín a časopisov sa nám vnucuje obraz životného štýlu, v ktorom nie je miesto pre Boha. Okrem senzácií
je témou dňa len materiálny blahobyt, dolárové investície, pohodlný
život bez práce. Božia tematika neprináša zisk, a preto je pre médiá
nezaujímavým tovarom. Reklama vnucuje konzumný životný štýl.
Skutočne to stačí? Napĺňa to všetky potreby človeka? Môže žiť človek
bez Boha? Z dejín vieme, že Boh je veľmi trpezlivý a očakáva odpoveď na svoju lásku od každého jednotlivca. Máme slobodnú vôľu, aby
sme sa postavili dokonca aj proti tejto láske. Je to nerozum, a Matka
Božia prichádza už takmer 23 rokov, aby nás upozornila v svojich
posolstvách, že Boh naozaj jestvuje a že je láska. Boh je svetlo a svetlo
vždy premôže temnotu. Matka Božia nás vedie na túto cestu svetla.
Máme prosiť za tých, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku. Máme byť
prostredníctvom modlitby v neustálom kontakte s Ježišom a s jeho
Matkou. Ruženec by mal byť v našich rukách ako mobilný telefón,
aby sme mali neustály kontakt s Bohom.
Ak to skutočne skúsime, potom bude aj v našich srdciach pokoj
a Božia láska. On potrebuje každého z nás, aby mohol aj naším prostredníctvom šíriť svoju lásku a pokoj do tohto sveta. Netreba mať
obavy, na ceste nás sprevádza pomoc Svätého Ducha. Stačí len zachovať si kontakt.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
3
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MilosÈ

MedÏugorie -

prameÀ milostí a pr
MedÏugorie sa stalo
z neznámej
P. Petar Ljubiãiã OFM dedinky veºk˘m pútnick˘m miestom – prameÀom milostí
a prav˘m zázrakom zjavení Matky BoÏej. Tieto zjavenia trvajú uÏ takmer
dvadsaÈtri rokov. V MedÏugorí cítiÈ
mimoriadne silne skutoãnú BoÏiu prítomnosÈ a starostlivé vedenie Kráºovnej pokoja. MedÏugorie sa stalo
miestom milostí, na ktorom Boh prejavuje svoju lásku. Je miestom modlitby a rozochvievajúcich obrátení,
miestom duchovn˘ch a telesn˘ch
uzdravení.
UÏ roky prúdia milióny ºudí do MedÏugoria. âo ich tak priÈahuje? âo priná‰ajú v svojich srdciach? âo môÏu
nájsÈ v MedÏugorí? Akí sa vrátia domov? To vie len Pán Boh! Mnohí sa
priznávajú a vyznávajú, Ïe im MedÏugorie veºmi pomohlo. Nevedia si bez
MedÏugoria predstaviÈ svoj súãasn˘
Ïivot modlitby, svoje úplné obrátenie
a plnosÈ svedectva viery. Mnohí na‰li
v MedÏugorí to, ão hºadali po cel˘ Ïivot. Doznávajú, Ïe ich na toto miesto
4

milosti priviedla Matka BoÏia, Ïe sa
stretli vo sviatosti zmierenia s JeÏi‰om, ktor˘ im daroval pokoj, radosÈ
a spásu.
Nedávno mi ist˘ pútnik povedal:
„Som jeden z t˘ch, ão zaÏili dokonalú
premenu. Som preto veºmi ‰Èastn˘
a ìakujem Bohu za veºk˘ dar obrátenia a modlitby, úplnej odovzdanosti
a pravej radosti!“
Pred pár dÀami mi porozprával ist˘
mlad˘ kÀaz: „Je to pre mÀa úÏasn˘
zázrak, Ïe som sa stal kÀazom! Predt˘m som sa nezaujímal ani o vieru, ani
o Boha, ani o pápeÏa. Bol som v MedÏugorí, a na‰iel som tam vieru. Prem˘‰ºal som o svojom Ïivote a rozhodol som sa vstúpiÈ do kÀazského seminára. Pred rokom ma pápeÏ Ján
Pavol II. vysvätil za kÀaza.“
Poznám mladého muÏa, ktor˘ bol
zasnúben˘. Keì sa dopoãul, Ïe sa
v MedÏugorí zjavuje Matka BoÏia,
prosil ma, aby som ho odviezol do
MedÏugoria s podmienkou, Ïe sa nebude hovoriÈ o náboÏensk˘ch veciach. No v MedÏugorí sa udial zázrak. MilosÈ bola taká veºká, Ïe tento
mladík sa rozhodol staÈ sa kÀazom.
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a prav˘ zázrak
Keì sa vrátil domov, porozprával v‰etko snúbenici a ona súhlasila. Mlad˘
muÏ vstúpil do istého spoloãenstva
a stal sa kÀazom.
Z MedÏugoria sa ãlovek nemôÏe
vrátiÈ tak˘, ak˘ tam pri‰iel. Tamoj‰ie
intenzívne ovzdu‰ie modlitby a sila
Ducha uchvátia ãloveka tak mocne,
Ïe mu pripadne celkom ºahké otvoriÈ
sa plynúcim milostiam a rozhodnúÈ sa
pre nov˘ Ïivot. Pre nás zostáva BoÏí
zásah tajomstvom, ktoré sa uskutoãÀuje zázraãn˘m spôsobom.
Rozpamätajme sa, ako sa to v‰etko
zaãalo: ‰esÈ detí bolo nesmierne
‰Èastn˘ch, Ïe zaÏili ãosi také nezvyãajné, nadprirodzené. Svedãili, Ïe sa
im zjavila Matka BoÏia. Táto neoãakávaná, priam neuveriteºná, no zároveÀ
radostná správa sa bleskovo roz‰írila
nielen v medÏugorskej farnosti, ale aj
v Chorvátsku a po celom svete. Matka
BoÏia pri‰la ako Matka v‰etk˘ch ºudí.
Miluje nás v‰etk˘ch. Svojimi zjaveniami nám prejavuje svoju lásku a ponáhºa sa nám, svojim deÈom, na pomoc. Je preto príznaãné, Ïe sa Matka
BoÏia pri svojom prvom zjavení v MedÏugorí ukázala s JeÏi‰om na rukách.

vnutro72_33

10.5.2004 16:12

Stránka 6

MilosÈ
JeÏi‰ je ná‰ boÏsk˘ Spasiteº, prav˘
Boh a prav˘ ãlovek. Je t˘m najväã‰ím
darom, ak˘ si niekto môÏe priaÈ a dostaÈ. Je na‰ou pravou radosÈou,
na‰ím neopísateºn˘m ‰Èastím, Ïivotom a spásou. A po tom túÏi a o to sa
usiluje kaÏd˘ ãlovek.
Na tretí deÀ zjavení prosili vizionári
Matku BoÏiu, aby im povedala svoje
meno, aby mohli ºuìom zvestovaÈ,
kto je. Na to odpovedala: „Som blahoslavená Panna Mária!“ O mesiac
neskôr som poprosil deti, aby sa Matky BoÏej op˘tali, pod ak˘m titulom sa
tu zjavuje, a napokon pri‰la odpoveì:
„Som Kráºovná pokoja!“ ëal‰ia otázka
vizionárov znela: „Preão si k nám
pri‰la?“ Odpovedala: „Vidím, Ïe ºudia,
moje deti, sú v takej núdzi, z ktorej sa
nemôÏu sami dostaÈ, pri‰la som preto, aby som im pomohla.“ Takto Matka BoÏia povedala, preão pri‰la a preão sa stále zjavuje. Chce nám ukázaÈ
bezpeãnú cestu k ‰Èastiu a do veãnosti! Je dnes vôbec potrebné hovoriÈ, v akej núdzi sa svet nachádza?
Nezveliãujeme, ak povieme, Ïe e‰te
nikdy nebola väã‰ia kríza a väã‰í odklon od viery v Boha ako v na‰ich ãasoch.
Deti vizionári boli pre‰Èastné. P˘tali
sa samy seba: „Ako to, Ïe práve my
máme takú milosÈ, Ïe smieme vidieÈ
svojimi smrteºn˘mi oãami Matku BoÏiu a jej milého Syna JeÏi‰a, ná‰ho
Spasiteºa?“ OdváÏili sa a p˘tali sa ìalej: „Matka BoÏia, ão chce‰ od nás?“
A odpoveì znela: „Vieru!“ Na otázku:
„Matka BoÏia, ão chce‰ od na‰ich
kÀazov?“ dostali odpoveì: „KÀazi
nech pevne veria a chránia vieru ºu6

du!“ Nato nasledovala ìal‰ia otázka:
„âo chce‰ od tohto ºudu?“ Matka BoÏia zopakovala: „Aby pevne veril!“ Táto odpoveì Matky BoÏej platí pre
v‰etk˘ch ºudí. Viera, ktorú Matka BoÏia vyÏaduje, znamená dôverovaÈ
osobe JeÏi‰a Krista, milovaÈ ho a oddaÈ sa mu. Viera je dar BoÏí, nezaslúÏená milosÈ, dar Ducha; pomáha
nám pochopiÈ, Ïe prichádzame od
Boha, jemu máme patriÈ, úplne dôverovaÈ a nadov‰etko milovaÈ a slúÏiÈ
mu v na‰ich bratoch a sestrách. Toto
nás uãí Kráºovná pokoja veºa rokov.
Ak Ïijeme z tejto viery, uskutoãníme
Máriine posolstvá. Ona ustaviãne
zdôrazÀuje, Ïe je potrebné postaviÈ
Boha na prvé miesto tak v srdci, ako
aj v Ïivote. Máme v kaÏdom okamihu
svojho Ïivota poãítaÈ s Bohom a dúfaÈ v neho.
Kráºovná pokoja nás volá uÏ roky,
aby sme sa denne kajali. Táto v˘zva
na obrátenie je jedn˘m z prv˘ch posolstiev Matky BoÏej. Je to jej vrúcne
Ïelanie, aby cel˘ ná‰ Ïivot bol jednou
jedinou modlitbou, a to modlitbou
srdca. Takmer kaÏdé posolstvo obsahuje túto v˘zvu.
Jedn˘m z najistej‰ích kritérií pravosti posolstiev je ich ovocie. Zázraky
sú znamením BoÏej v‰emohúcnosti.
SlúÏia nám, ºuìom, ako dar a milosÈ.
Mnohé zázraky sa odohrali na príhovor Matky BoÏej. KaÏd˘ zázrak nám
svojím spôsobom hovorí, ako Boh
úãinkuje, ako veºmi nás miluje a ako
nás priÈahuje vÏdy znova k sebe.
Zázraky pomáhajú na‰ej viere. Dodávajú jej istotu a zdôvodÀujú ju. Keì
ãlovek otvorí svoje srdce Bohu, pevne
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MilosÈ
v neho verí a vo v‰etkom hºadá BoÏiu
vôºu, môÏe ho Boh odmeniÈ zázrakom.
Zázraãné uzdravenie Colleen Willardovej sa udialo v septembri 2003

v MedÏugorí. Hoci mala nevylieãiteºnú
chorobu a lekári sa uÏ vzdali, v MedÏugorí sa uzdravila.
■

Zázračné uzdravenie Colleen Willardovej
Ameriãanka Colleen Willardová z Chicaga trpela na nevylieãiteºn˘ nádor na
mozgu, ktor˘ jej spôsoboval nesmierne utrpenie. Bola uÏ celkom vychudnutá
a nevládala vyjsÈ po schodoch do svojej izby. Ani do kúpeºne nemohla ísÈ bez
cudzej pomoci. KaÏd˘ dotyk na koÏi jej spôsoboval bolesÈ. Jej manÏel John síce
ìalej chodil do práce, aby mohol uÏiviÈ rodinu, ale jej 21-roãn˘ syn zostal doma,
aby sa staral o matku. Modlitba bola jedin˘m Colleenin˘m útoãi‰Èom. Napriek
neºahkému osudu usilovala sa pomáhaÈ druh˘m. Prihlásila sa do zdruÏenia
„Svätá Klára, pomoc chudobn˘m“ ako ãestná spolupracovníãka. Stala sa jednou z najlep‰ích pracovníãok a zbierala telefonicky peniaze pre bosnianskych
uteãencov a ranen˘ch vo vojne, k˘m jej to hlas dovolil. Jedného dÀa poãula Colleen o MedÏugorí a pocítila túÏbu odcestovaÈ ta. No bola si vedomá, Ïe to ani
nebude fyzicky moÏné. Okrem toho znaãné v˘davky za lekárske sluÏby pohltili
rodinné finanãné prostriedky. Povedala si: „Nechcem cestovaÈ do MedÏugoria,
aby som sa uzdravila, ale aby som na tomto posvätnom mieste pocítila prítomnosÈ Matky BoÏej.“
Rodina sa vrúcne modlila, aby mohla zaãaÈ túto púÈ, a Boh im daroval svoju
milosÈ. Cesta sa uskutoãnila a Boh umoÏnil, aby cestovali prvou triedou. Colleen
síce musela kaÏdé dve hodiny uÏiÈ liek od bolesti, no bola plná radosti a za
v‰etko ìakovala Bohu. Nasledujúce ráno ju na invalidnom vozíku odviezli k jednej z vizionárok. Bolo to ÈaÏké, lebo okolo vizionárky sa tislo mnoho ºudí. Situácia vyzerala pre Colleen veºmi dramaticky, no vizionárka si k nej koneãne uvoºnila cestu, objala ju a modlila sa za Àu. Potom odviezli Colleen na svätú om‰u do
kostola. Jej manÏel John ju na vozíku pretisol dopredu. Keì kÀaz zaãal konsekrovaÈ hostiu, poãula zrazu hlas Panny Márie: „Dcéra moja, odovzdaj sa úplne
Bohu Otcovi! Odovzdaj sa môjmu snúbencovi Duchu Svätému. Odovzdaj sa
môjmu Synovi JeÏi‰ovi. Odovzdaj sa úplne, teraz!“ A Colleen odpovedala: „Áno,
úplne sa odovzdávam! Úplne, ku cti nebies, ku cti Boha!“ V tom momente pocítila mravãenie v nohách a hneì spozorovala, Ïe sa s Àou ãosi udialo. Na konci
svätej om‰e vedela, Ïe sa uzdravila. Vstala z vozíka a mohla vyjsÈ z kostola bez
ak˘chkoºvek problémov a cudzej pomoci. Keì pricestovala domov, vyhºadala
na Mayo-klinike lekárov, ktorí ju lieãili. Nemohli pochopiÈ, ako sa uzdravila. Pre‰la v‰etk˘mi vy‰etreniami, ktoré potvrdili jej uzdravenie. Napokon jeden z lekárov povedal Colleen: „Va‰e uzdravenie je uÏ tretie, ktoré pri‰lo cez MedÏugorie!“
8
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Roãné zjavenie
Miriane Dragiãeviãovej-Soldovej
18. marca 2004

Vizionárka Miriana DragiãeviãováSoldová mala kaÏdodenné zjavenia
od 24. júna 1981 do 25. decembra
1982. Pri poslednom dennom zjavení
jej Matka BoÏia oznámila posledné
10. tajomstvo a zároveÀ Ïe sa jej bude zjavovaÈ len raz roãne, a to vÏdy
18. marca. Tak to bolo aj v tomto roku.
Viac neÏ tisíc pútnikov sa zhromaÏdilo na modlitbe ruÏenca v komunite
Cenacolo. Zjavenie sa zaãalo o 13,58 h

a trvalo do 14,03 h. Matka BoÏia dala
toto posolstvo:
„Drahé deti! Aj dnes, keì sa na
vás pozerám, so srdcom pln˘m lásky chcem vám povedaÈ, Ïe to, ão
úporne Ïiadate, po ãom túÏite, milé deti, je tu pred vami. Staãí, aby
ste s oãisten˘m srdcom dali môjho
Syna na prvé miesto, a uvidíte. Poslúchajte ma a dovoºte mi, aby som
vás k tomu materinsky viedla.“
9
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Îivot

VYVOĽ
SI
ŽIVOT
Tomislav Pervan, OFM
Jedn˘m z najãastej‰ích slov, ktoré
poãúvame od t˘ch ãias, ão padol
komunizmus, je slovo „reforma“. Reformy nás prenasledujú na kaÏdom
kroku, ºudia túÏia po reformách, ale
zvyãajne sú spochybÀované a neisté. Jednotlivci i ‰tát sa pre ne rozhodujú ÈaÏko, lebo priná‰ajú so sebou
v˘zvy, menia názory, návyky, stanoviská a veºa sa na ne dopláca. ªudia
vravia, Ïe je ÈaÏké, ba priam nemoÏné zmeniÈ v hlavách skostnatené komunistické ‰truktúry a návyky, neãinnosÈ, bezstarostnosÈ, nezodpovednosÈ, Ïe je ÈaÏké prijaÈ skutoãnosÈ, Ïe ãlovek berie osud do vlastn˘ch rúk, najmä voºbami v demokratickom rozhodovacom procese.
O reformách hovoria politici, odborníci, profesori, uãitelia, hovorí sa
o nich aj v Cirkvi.
Reforma ako slovo alebo ako pro10

ces obsahuje v sebe predstavu, Ïe
treba ãosi uviesÈ do poriadku, ãosi,
ão vypadlo z rámca, z urãeného
útvaru. Keì hovoríme o reforme, tak
ãlovek má nevyhnutne pred oãami
formu, v˘raz, podºa ktorého by sa
malo primeriavaÈ. Tak sa hovorí
o ‰kolskej reforme, právnej reforme,
zdravotníckej reforme, hospodárskej
reforme, hovorí sa o prebudovaní,
o obnove spoloãnosti, jednotlivca...
DarovaÈ ãloveku onen obraz, totiÏ
vrátiÈ mu v˘zor, ktor˘ je doÀho v‰tepen˘, s ktor˘m sa narodil, tak ako ho
sám Stvoriteº vytvoril na svoj obraz
a podobu a poslal, aby sa stal jeho
Ïiv˘m obrazom.
Keì hovoríme o reforme, spoloãnosÈ nemá v skutoãnosti nijakú víziu
alebo jasné kritérium, podºa ktorého
by sa mala vykonaÈ. V‰etci hovoria
o „lep‰om“. No málokto si kladie
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Îivot

Ľ

otázku, ãi je toto „lep‰ie“ naozaj lep‰ie, ãi povedie k ‰Èastnému a zmysluplnému Ïivotu. Nie v‰etko, ãomu
sa hovorí „lep‰ie“, je aj v skutoãnosti
lep‰ie. Ak˘ obraz ãloveka má dne‰ná spoloãnosÈ alebo dne‰ná veda?
Nik neod‰kriepi, Ïe treba vytvoriÈ
lep‰ie Ïivotné podmienky, aby sa
nám v‰etk˘m lep‰ie darilo. âo v‰ak
znamená „lep‰ie“? Budú ºudia lep‰í,
keì sa im bude dariÈ lep‰ie? ·tát má
pred sebou obãanov, ktorí potrebujú
slobodu, zaopatrenie, rozvoj, vzdelanie, Ïivotn˘ ‰tandard. Keì je v‰ak
reã o Cirkvi a viere, to, ão ponúka
Cirkev ako reformu, vychádza zo
skutoãnosti, Ïe vo viere máme obraz, ktor˘ nám bol dan˘, meradlo,
smer, ktor˘m by sa mala uberaÈ kaÏdá reforma, to tzv. archetypické
(praforma), Bohom dané a v‰tepené
nieão, s ãím sa rodíme a po ãom po

cel˘ Ïivot vedome alebo nevedome
túÏime, najmä vtedy, keì zakú‰ame
pády a útrapy Ïivota.
Keì hovoríme o „re-forme“ z hºadiska viery, najúãelnej‰ie je hovoriÈ
o obrátení a obnove vlastného Ïivota. Poãas Pôstneho obdobia nám
Cirkev ponúka základné rozhodnutie, ktoré stojí pred kaÏd˘m Ïivotom:
âo si zvolím, pre ão sa rozhodnem?
âo je mojím Ïivotn˘m rozhodnutím?
JeÏi‰ nám prostredníctvom Cirkvi
umoÏÀuje rozhodnúÈ sa, stavia nás
pred voºbu: „Hºa, dnes ti predkladám
Ïivot a ‰Èastie i smrÈ a ne‰Èastie; ak
bude‰ milovaÈ Pána, svojho Boha,
kráãaÈ po jeho cestách a zachovávaÈ jeho nariadenia, prikázania
a ustanovenia, bude‰ ÏiÈ: Pán Èa rozmnoÏí a poÏehná v krajine, do ktorej
vojde‰, a prevezme‰ ju do vlastníctva. Ale ak sa tvoje srdce odvráti
11
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Îivot
a nebude‰ poãúvaÈ, ak sa dá‰ zviesÈ
a bude‰ sa klaÀaÈ cudzím bohom
a bude‰ im slúÏiÈ, tak vám uÏ dnes
hovorím, Ïe zahyniete... PredloÏil
som vám Ïivot i smrÈ, poÏehnanie
i kliatbu: vyvoº si Ïivot, aby si Ïil ty aj
tvoje potomstvo; miluj Pána, svojho
Boha, poslúchaj jeho hlas a viÀ sa
k nemu – lebo on je tvoj Ïivot a dlh˘
vek a bude‰ b˘vaÈ v krajine, o ktorej
Pán prisahal tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, Ïe im ju
dá“ (porov. Dt 30, 15 – 20). Vyvoº si
Ïivot! Ide teda o voºbu Ïivota!
Ako sa ãlovek rozhoduje pre Ïivot?
âo je v skutoãnosti Ïivot? âo znamená môj a tvoj Ïivot? Znamená maÈ
stále viac, opl˘vaÈ majetkom, uÏívaÈ
si, rozÈahovaÈ sa, môcÈ robiÈ v‰etko,
ão len chcem, nepoznaÈ hranice, vyuÏívaÈ v‰etky moÏnosti, doÏiãiÈ si
a vo svojich poÏiadavkách uspokojiÈ
kaÏdé prianie? Preão odchádzajú
boháãi zo stresov˘ch situácií do ticha, ìaleko od zmätkov? To je Ïivot
– nepoznaÈ nijaké hranice pôÏitkov?
Pre mnoh˘ch je to dnes tak ako opakovane v historickej minulosti obsahom Ïivota a v‰etkého, ão si moÏno
v Ïivote priaÈ.
No keì sa len trocha pozrieme na
svoj Ïivot otvoren˘mi oãami, uvidíme, Ïe tento Ïivotn˘ ‰t˘l – v zaãarovanom kruhu nadmerného holdovania alkoholu, bezuzdnému sexu, drogovej závislosti, fajãeniu (po ãom
mnohí tak veºmi túÏia a odovzdávajú
sa tomu) – je len ilúziou Ïivota. V takomto Ïivote ma môj blíÏny ohrozuje, a napokon v‰etko sa skonãí v nekultúrnosti a v civilizácii smrti, v otupenosti, nude, v zhnusení nad sebou
sam˘m. Ako ºahko sa premení toto
diabolské zdanie a pres˘tenosÈ na
12

stra‰n˘ obraz v˘smechu zo Ïivota!
Tak˘ Ïivot je v skutoãnosti iba prekáÏkou Ïivotnej pravdy, s ktorou sa
ãlovek rodí a na ktorú je zameran˘.
Je to zhon za bôÏikmi, za vlastn˘mi
v˘tvormi, je to náhrada za pravého
Boha, ako to uÏ bolestne zaÏili starí
Izraeliti, keì sa zbavili otroctva. Je
to zhon za idolom, ktor˘ ãloveka
zvádza k odpadnutiu alebo k poku‰eniu vyhlásiÈ sa za boha.
Z takéhoto Ïivotného rozhodnutia
sa pravidelne vykºuje bolestné Ïivotné klamstvo, lebo odsúva Boha
a v‰etko akoby staval na hlavu:
„Rozhodni sa teda pre Ïivot!“ – âo tu
znaãí slovo Ïivot? Sväté písmo podáva jasnú a zrozumiteºnú odpoveì:
To je sám Boh! ZvoliÈ si Ïivot znamená zvoliÈ si Boha! On je Ïivot: „... ak
bude‰ milovaÈ Pána, svojho Boha,
kráãaÈ po jeho cestách a zachovávaÈ jeho nariadenia, prikázania
a ustanovenia, bude‰ ÏiÈ...“ (Dt 30, 16).
Odpoveì je zrejmá a jasná a niet poch˘b, ani váhania.
VyvoliÈ si Boha, zvoliÈ si JeÏi‰a
Krista, znamená – milovaÈ ho, vstúpiÈ s ním do spoloãenstva Ïivota, názorov, vôle, zveriÈ sa mu, veriÈ mu,
ísÈ po jeho cestách, po ceste, po
ktorej i‰iel on, na ktorej sa stal vzorom. JeÏi‰ovi uãeníci boli takmer
stále v poku‰ení skæznuÈ na nesprávnu cestu. Keì JeÏi‰ hovoril o utrpení, o kríÏi, o svojom tragickom konci,
chceli ho zadrÏaÈ. JeÏi‰ musel stále
opravovaÈ ich falo‰né predstavy
o Ïivote, o ‰Èastí a poÏehnaní. T˘mi
ist˘mi slovami, ktor˘mi JeÏi‰ odporoval poku‰iteºovi, odporoval aj Petrovi: „Odíì odo mÀa, satan!“
S reãou o jeho utrpení, o jeho kríÏi
a o jeho smrti sa JeÏi‰ obracia aj na
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Îivot
nás – na kaÏdého jednotlivca a na
v‰etk˘ch spolu. Jeho Ïivotná cesta
je na‰ou Ïivotnou cestou. Jeho voºba je na‰ou voºbou. My musíme ísÈ
po tej ceste, po ktorej on i‰iel. „Lebo
kto by si chcel Ïivot zachrániÈ, stratí
ho, ale kto stratí svoj Ïivot pre mÀa,
zachráni si ho. Veì ão osoÏí ãlovekovi, keby aj cel˘ svet získal, a seba
samého by stratil alebo po‰kodil?!“
(Lk 9, 24). KríÏ nie je zapretím Ïivota,
kríÏ nezmen‰uje ãloveku radosÈ zo
Ïivota, ani mu ju neberie. Kto sa prid⁄Ïa k⁄ãovite iba sám seba, kto presadzuje iba seba, ten v Ïivote zlyhá.
Iba ten nájde Ïivot, ão sa odovzdáva, miluje, zapiera sám seba.
RozhodnosÈ v zapieraní, v sebarozdávaní, v nesebeckosti
a láske vÏdy priná‰ala ovocie v bohat‰om a pln‰om
Ïivote. Vidíme to na príklade veºk˘ch svätcov,
ako Franti‰ek z Assisi, Vincent de Paul,
Matka Terézia. Oni
sú Ïiv˘m príkladom, povzbudením v na-

sledovaní Krista, príkladom pre Ïivotnú voºbu. Ukazujú nám cestu k Ïivotu, lebo svojím Ïivotom ponúkajú
a predstavujú Ïivého Krista. V tej istej línii nájdeme aj svoje matky, ktoré
nemali strach zo Ïivota. Zvolili si Ïivot a Ïivot darovali. Od nich sa
môÏeme uãiÈ, ako sa ãlovek rozhoduje pre Boha, ako si volí Krista, ako
si volí Ïivot a slúÏi Ïivotu v láske.
Svätí sú odbleskom Kristovej tváre,
Kristovej slávy. A o tento v˘raz, o túto formu by sa mala kaÏdá „re-forma“, kaÏdá zmena, usilovaÈ. Duch
Pánov nás premieÀa na obraz BoÏí,
na ustaviãne väã‰iu slávu, ako hovorí
apo‰tol Pavol. Právom to môÏeme opakovaÈ i dnes
ako jediné rie‰enie na plodn˘
Ïivot v plnosti.
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Rozhovor
s pátrom Ivanom Landekom
8. novembra 2003 v Tirolsku

MEDÎUGORIE MA
FORMOVALO A POZNAâILO

Páter Ivan, veºmi nás te‰í, Ïe si
k nám pri‰iel. Chcem sa Èa sp˘taÈ, ão cíti‰, keì cestuje‰ mnoh˘mi krajinami? Nemyslí‰, Ïe záujem veriacich o MedÏugorie trocha poklesol?
Predov‰etk˘m sa te‰ím, Ïe som
znova v Innsbrucku. VÏdy ma nanovo
prekvapuje záujem ºudí o MedÏugorie. Myslím si, Ïe záujem o MedÏugorie pretrváva i naìalej, ale treba aj
v‰elião pochopiÈ. MedÏugorie a medÏugorské posolstvo vyvolali na zaãiatku veºa nad‰enia, a nad‰enie
nemôÏe pretrvaÈ roky. Myslím si, Ïe
14

nieão premenilo Ïivot medÏugorsk˘ch pútnikov. Nie je to uÏ také nad‰enie, aké bolo kedysi, a nemôÏeme ani oãakávaÈ, Ïe toto nad‰enie
navÏdy potrvá. Viem si dobre predstaviÈ, Ïe títo ºudia, ktorí sa kedysi
MedÏugorím a jeho posolstvami
nadchli, naìalej sú s MedÏugorím
spojení spôsobom, ktor˘ e‰te vÏdy
poznamenáva a urãuje ich Ïivot.
Ty si úmyselne hovoril o poslednom posolstve, o ceste obrátenia a svätosti. Chcel si nás
t˘m znova oÏiviÈ, alebo si chcel
byÈ naozaj hlasom Matky BoÏej
z pú‰te?
Nikdy som svoju úlohu nechápal
tak, Ïe by som bol hlasom z pú‰te.
Myslím si, Ïe pre mÀa, ktor˘ v Me-
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RadosÈ
dÏugorí dlho Ïil a získal tam skúsenosti, je celkom normálne pobádaÈ
ºudí vÏdy nanovo k obráteniu a nad‰eniu, lebo dne‰n˘ ãlovek sa borí
s mnoh˘mi vecami. Stále sa hºadá
ãosi nové a MedÏugorie nemôÏe
ustaviãne priná‰aÈ nieão nové. Nie je
potrebné maÈ stále nieão nové. Veºa
z toho, ão uÏ vieme a zaÏili sme,
musí byÈ nov˘m podnetom. Vidím
svoju úlohu v tom, ako pobádaÈ ºudí,
aby na‰li odvahu e‰te nieão urobiÈ.
Hovorí‰, Ïe cestou k svätosti je
obrátenie. Matka BoÏia nás uãila, Ïe sa treba denne kajaÈ.
Matka BoÏia so svojimi posolstvami a zjaveniami veºmi dlho zostáva
v MedÏugorí a táto skutoãnosÈ nám
môÏe byÈ príkladom, ako dlho pretrvávajú slzy, otázky obrátenia a svätosti. âlovek sa nevie ihneì a navÏdy
rozhodnúÈ, ºudsk˘ Ïivot musí v‰eliãím prejsÈ. Myslím si, Ïe ãlovek si
vybuduje Ïivé spojenie s Bohom iba
kajaním sa a vÏdy iba kajaním, vôºou
obrátiÈ sa a poãúvaÈ Boha, a tak
kráãaÈ cestou k svätosti.
Vo svojej predná‰ke si spomenul, Ïe na obrátenie potrebuje
ãlovek nad‰enie.
NajdôleÏitej‰ie v kresÈanskom Ïivote
je ÏiÈ presvedãivo. Presvedãivo ÏiÈ sa
nedá bez nad‰enia. PovaÏujem nad‰enie za veºmi dôleÏité, lebo vÏdy sa
povaÏuje za nieão, ão trvá ist˘ ãas, ale
ak nieão dostane Ducha, tak má pretrvaÈ desaÈroãia, teda istú fázu Ïivota.
To si v‰ak vyÏaduje premáhanie sa a obetu.

Slovo obeta a obetovanie sa spájame s t˘m, Ïe utrpíme stratu, ale
s t˘m nesúhlasím. Obeta a obetovanie sa má ãosi do ãinenia s úsilím,
nie so stratou. PovaÏujem to za
dôleÏité k tomu, aby sme boli ochotní
zasadzovaÈ sa za nieão, za spoloãné
dobro, dobro v Cirkvi, v spoloãenstve... V ‰porte dokáÏeme pochopiÈ,
aké potrebné je usilovaÈ sa. Nie je to
teda obeta. ªudia, ktorí sa budú usilovaÈ, neutrpia stratu, ale oplatí sa im
to.
Rozumom to chápeme, ale znamená to obetu, a my sa máme
o to usilovaÈ s radosÈou, ão nám
poradí‰?
RadosÈ je vÏdy dobr˘m predpokladom, ak sa má nieão podariÈ. MôÏeme zaãaÈ v rodine, pri v˘chove. Ak
nás v˘chova nete‰í, ak dieÈa nevyrastá v zdravom prostredí, nemôÏe
sa dobre vyvíjaÈ. Ak v manÏelstve
niet radosti, ak nie je radosÈ vo viere,
ak sme smutní, to môÏe ‰kodiÈ. A nie
je vÏdy jednoduché robiÈ v‰etko s radosÈou. PovaÏujem radosÈ za predpoklad v‰etkého, ão sa má podariÈ.
Spomínali sme aj slovo pokánie
na ceste k obráteniu. âo nám
môÏe‰ povedaÈ o sviatosti zmierenia?
Ak ãlovek urobil nieão, ão voláme
hriechom, a pri tom je odkázan˘ iba
sám na seba, preÀho je to veºmi ÈaÏké. V momente, keì vieme, Ïe sme
schybili, je to veºmi gniaviv˘ pocit.
Z tohto pocitu a zo zúfalstva, Ïe sme
zlyhali, moÏno si vybraÈ dve cesty:
jednoducho ÏiÈ ìalej tak, akoby sa
15
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niã nestalo, alebo zveriÈ sa Bohu.
V Cirkvi máme nástroj – sviatosÈ
zmierenia, svätú spoveì. âlovek nie
je odkázan˘ sám na seba, keì ho
ÈaÏia hriechy a vina. To veºmi pomáha ãlovekovi. Keì ãlovek túto ÈaÏkú situáciu zvláda s Bohom a Cirkvou, tak ju moÏno uzavrieÈ. Z tejto
skúsenosti vieme, Ïe nie sme odkázaní len sami na seba, aj ako to pôjde ìalej. Túto skúsenosÈ povaÏujem
za veºmi dôleÏitú, lebo kto je ãasto
odkázan˘ len na seba, neb˘va dosÈ
siln˘ na to, aby sa správne rozhodol.
Matka BoÏia v poslednom posolstve znova hovorila o zasvätení sa Srdcu JeÏi‰ovmu a Nepo‰kvrnenému srdcu Panny Márie
ako pomôcke na ceste k svätosti.
V posolstvách sa o tom nehovorí
veºmi ãasto. Z ãasu na ãas sa táto
moÏnosÈ zdôrazÀuje. Pre rodinu je
veºmi dôleÏité, aby stála v BoÏom
svetle a pod Máriin˘m svetlom. Za-

16

svätenie sa Máriinmu a JeÏi‰ovmu
Srdcu môÏe rodinu vnútorne posilniÈ.
A to je veºká pomoc, ak stojíme jeden pri druhom, keì cez toto zasvätenie chápeme ako záväzok, aby
sme sa dobre správali k druh˘m, navzájom sa podporovali. Sedíme v‰etci v tom istom ãlne, na‰e úsilie nie je
úsilím iba pre nás. Vnímam toto zasvätenie sa ako spoloãné a jednotlivé priznanie sa k Bohu a k Máriinmu
Srdcu, k Srdcu JeÏi‰ovmu.
Páter Ivan, ako sa pozerá‰ na
vlastnú Ïivotnú cestu, na ktorej
je MedÏugorie trvalo zastúpené?
Aj bez MedÏugoria by som bol
kresÈanom, kÀazom, ale moje kÀazstvo, moje kresÈanstvo, pastoraãná
ãinnosÈ boli poznamenané MedÏugorím. Som hrd˘, Ïe moje kÀazstvo bolo posilnené MedÏugorím. Cez neho
som sa mnohému priuãil. MedÏugorie bolo najprv dôleÏité ako úkaz, ão
sa t˘kal najprv mÀa osobne, a tak
som sa musel s MedÏugorím vy-
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rovnaÈ ako jednotlivec, ako rehoºník.
MedÏugorie ma formovalo, poznamenalo, aby som ho mohol sprostredkovaÈ aj spolukresÈanom.
Páter Ivan, môÏe‰ nám z tohto
tvojho vnútorného bytia daÈ nieão do budúcnosti?
Myslím si, Ïe budúcnosÈ je ãiastoãne v na‰ich rukách. Boh hrá rozhodujúcu úlohu, „jeho hru“ nedokáÏeme vÏdy pochopiÈ, a to je dobre.
MôÏeme uskutoãÀovaÈ len to, o ãom
uÏ vieme – poslanie! Pre budúcnosÈ
potrebujeme dobrú prítomnosÈ, tá je
predpokladom, aby sme mohli pozeraÈ do budúcnosti, a nemali strach,
lebo strach z budúcnosti svedãí
o tom, Ïe mnohí ºudia nemajú jasno
v prítomnosti. Ak nie je teraj‰ia situácia celkom v poriadku, prichádza
strach a strach stále silnie.

Pravdepodobne to súvisí so sebavedomím. Pre nás, kresÈanov, je sebavedomie úzko spojené s dôverou
v Boha. NemôÏeme maÈ pravé kresÈanské vedomie alebo sebavedomie,
ak nemáme dôveru.
(Rozhovor viedla
M. Elfriede Langová–Pertlová)
■

Súvisí to aj s nedostatkom dôvery?
Na to nie je jednoduchá odpoveì.

17
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Rozhovor

Rozhovor
s Mag. Andrejom Ajdiãom
v Poljane v Slovinsku
30. januára 2004

V MedÏugorí
sa deje nieão veºké
Volám sa Andrej Ajdiã a narodil som sa v roku 1937 v La‰ku
v Slovinsku. Po ‰túdiu na gymnáziu som sa vyuãil za zlatníka.
Neskôr som absolvoval ‰túdium v ªubºane na umeleckej ‰kole
zameranej na úÏitkové umenie. Môj otec bol sedlár, ale rád
kreslil. Odovzdal mi lásku k umeniu a kresleniu. Moje ‰túdium
ma zaviedlo do Viedne, kde som na akadémii absolvoval klasickú grafiku. Potom som Ïil v Slovinsku a venoval som sa rozliãn˘m ãinnostiam. Robil som kalendáre, rôzne plagáty a novoroãenky. PribliÏne päÈdesiat rokov sa zaoberám umením
a mám za sebou veºa tvorivej práce. Vystavoval som po celom
svete. Jedna v˘stava sa uskutoãnila aj v Umeleckom dome vo
Viedni. Roku 1991 mi akadémia udelila titul magistra. Teraz
Ïijem na dedine v Slovinsku, pretoÏe som vÏdy vyhºadával samotu, pokoj, a tu môÏem veºa rozm˘‰ºaÈ a zdokonaºovaÈ sa
v tvorbe.
20
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Zm⁄tvychvstal˘
Ste slovinsk˘ umelec, a preto
ma zaujíma, ako ste sa dostali do
kontaktu s MedÏugorím.
Poãul som o MedÏugorí uÏ v jeho
zaãiatkoch, v roku 1981, keì sa tam
zjavila Matka BoÏia. Slovinci vtedy
zhotovovali pre
MedÏugorie veºa
suvenírov a ako
umelec som mal
tieto predmety
v rukách. Tak
vznikol môj prv˘
kontakt s MedÏugorím. Druh˘
a prav˘ kontakt
nastal, keì som
sám odcestoval
do MedÏugoria.
UmoÏnil mi to
môj dobr˘ priateº
Slavko Nemaniã.
Bol vy‰etrujúcim
sudcom v Celji.
Po prv˘ raz ma
priviedol do MedÏugoria
roku
1996. Keì som
pri‰iel do MedÏugoria, bol som udiven˘, lebo v‰etko
sa dialo v r˘chlom rytme a v‰ade vládol obchod.
Keì som neskôr nav‰tívil iné v˘znamné svätyne, kde sa zhromaÏìovalo veºa pútnikov, napr. Lurdy
a Fatimu, videl som, Ïe je to v‰ade
rovnaké. No napriek tomu tam vládol
zvlá‰tny pokoj, BoÏí pokoj, ktor˘ nachádzame iba v úplnom tichu. Napo-

kon môÏem povedaÈ, Ïe sa v MedÏugorí deje nieão veºké.
Vytvorili ste veºmi peknú sochu
– Zm⁄tvychvstal˘ JeÏi‰ Kristus,
ktorú ste umiestnili v MedÏugorí.
âo o nej môÏete povedaÈ?
Keì
hovorím
o svojej soche
Zm⁄tvychvstalého
JeÏi‰a, tak vám
chcem predov‰etk˘m povedaÈ, Ïe
nie som kresÈan
v tradiãnom zmysle slova. To znamená, Ïe som nezostal ako umelec
v klasickom rámci
uvaÏovania o kríÏi
– na rozdiel od
umelcov, ktorí majú
pred sebou vÏdy
tradiãn˘ obraz JeÏi‰a na kríÏi alebo
ako Zm⁄tvychvstalého. AÏ dodnes
robili mnohí umelci
kríÏe t˘mto klasick˘m spôsobom a je
ich
bezpoãetné
mnoÏstvo.
Moja socha Zm⁄tvychvstalého JeÏi‰a priná‰a ãosi nové a úplne sa odli‰uje od ostatn˘ch. Pokúsil som sa
opustiÈ rámec tradiãného, klasického
uvaÏovania. Môj JeÏi‰ je vyzdvihnut˘
a symbolizuje súãasne tak JeÏi‰a
UkriÏovaného, ako aj Zm⁄tvychvstalého, lebo tu stojí bez kríÏa. Na kaÏ21
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Zm⁄tvychvstal˘
dej ãasti kríÏa, ktor˘ leÏí na zemi, vidno odtlaãok tela. Telo samotné je
vzt˘ãené. V tom je tá veºkosÈ, lebo
v tomto znázornení sa odhaºujú dve
rôzne tajomstvá. Toto dielo je prv˘m
pokusom sochára–umelca a úsilím
o vyjadrenie tohto znázornenia. Veºa
maliarov znázorÀovalo toto tajomstvo oddelene, a to ako obraz, ale
sochu zm⁄tvychvstania doteraz neurobil nik.
Kedy ste zaãali na soche pracovaÈ?
Tento kríÏ som urobil v roku 1990
ako kresbu. Socha tak, ako ju vidíte
dnes, bola odliata roku 1991. Keì
som mal v˘stavu skulptúr v Nemecku, kúpili túto sochu Vzkrieseného
JeÏi‰a pre kostol v Bonne a kúpili ju
aj do in˘ch miest. V‰etci sochu obdivovali. Mal som vtedy na v˘stave
vy‰e 40 rôznych sôch, ale náv‰tevníci najãastej‰ie v zamyslení obdivovali
sochu Zm⁄tvychvstalého JeÏi‰a. Nieão ich veºmi oslovilo, Ïe pri nej zostali stáÈ a prem˘‰ºali.
Takto vzbudila táto socha ãoskoro
veºk˘ záujem a dostala sa k cirkevn˘m hodnostárom. Keì pápeÏ Ján
Pavol II. pri‰iel do Slovinska, slovinská cirkev si priala, aby som sochu
zhotovil v striebre, chcela ju darovaÈ
pápeÏovi na pamiatku. Vtedy bol
Rode, ná‰ teraj‰í ºubºansk˘ biskup,
predsedom PápeÏskej rady pre kultúru. Keì sa stal biskupom v ªubºane, stretol sa so mnou a povedal mi,
Ïe vo Vatikáne boli v‰etci nad‰ení
t˘m, ako bol Zm⁄tvychvstal˘ znázor22

nen˘, lebo tá socha má v sebe ãosi
mimoriadne.
MôÏete nám povedaÈ, ako sa
va‰a socha Zm⁄tvychvstalého dostala do MedÏugoria?
Keì som v roku 1996 so svojím
priateºom Slavkom Nemaniãom nav‰tívil po prv˘ raz MedÏugorie, priniesol som so sebou aj malú kópiu
sochy Zm⁄tvychvstalého JeÏi‰a, aby
som ju ukázal kÀazom. Vtedy bol
farárom páter Ivan Landeka a provinciálom páter Tomislav Pervan.
Tento projekt stál okolo 300 000 eur.
Financoval ho ist˘ Slovinec a ist˘ Îid
Ïijúci v Îeneve. Vtedy som sa mimoriadne te‰il, Ïe moja socha bude stáÈ
na mieste, kam prichádza toºko pútnikov z celého sveta.
Socha Zm⁄tvychvstalého JeÏi‰a v MedÏugorí vhodne zapadá do priestoru,
kde sa nachádza. Za JeÏi‰om vidno
veºk˘ kus neba, a to bolo mojím prianím pri jej osadení, aby kríÏ získal
e‰te väã‰í v˘znam, najmä pre postihnut˘ch a t˘ch, ão nemôÏu vystúpiÈ
kríÏovou cestou na KriÏevac.

Ako vzi‰la my‰lienka nového
stvárnenia sochy, ktorá predstavuje absolútne ojedinel˘ umeleck˘ trend?
Napadlo mi to celkom náhodou.
K˘m som formoval ãosi z hliny, mal
som v ruke korpus od Mestroviãa.
Zrazu mi kríÏ padol do hliny. Naºakal
som sa a r˘chlo som ho z hliny vytia-
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hol. Potom som zbadal v hline odtlaãenú JeÏi‰ovu siluetu. A to bola rozhodujúca chvíºa – nieão podobné som
potom nakreslil a vypracoval. Vidíte,
presne to by som chcel povedaÈ, Ïe
pre mÀa to bol úplne náhodn˘ záÏitok,
no súãasne aj veºké znamenie, ktoré
zanechalo vo mne hlboké stopy.
Dnes som ‰Èastn˘, Ïe som také
znamenie videl a mohol ho znázorniÈ.
Také ãosi sa stalo uÏ mnoh˘m umelcom, záleÏí len na tom, nakoºko boli
pozorní, aby ho rozpoznali.

Ako chápete zmysel tejto sochy oãami umelca?
KríÏ, ktor˘ leÏí na zemi, nevidieÈ, lebo je na zemi, a pre mÀa je v˘znam
kríÏa oveºa väã‰í. Keì postavíme kríÏ
bez korpusu, vidíme na kríÏi iba stopu JeÏi‰ovej siluety. On v‰ak vystúpil
do neba, lebo nov˘ Ïivot patrí k nebu. Na kríÏi zostal iba náznak ukriÏovaného JeÏi‰a a práve túto chvíºu
som si vzal a nadch˘na kaÏdého, kto
túto sochu vidí. No vo Vatikáne za-
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siahol mnoh˘ch práve moment znázornenia nanebovstúpenia s náznakom kríÏa, ktor˘ zostáva na zemi
a má iba stopu JeÏi‰ovho tela, zatiaº
ão JeÏi‰ovo telo vystúpilo do neba.
JeÏi‰ teda vystúpil nahor a na zemi
nám zanechal veºké znamenie. V‰etci vieme, Kristus bol ãlovek a mal
ºudské telo. Kto pozoruje vtlaãenú
stopu na kríÏi, môÏe si sám predstaviÈ Krista, lebo tá stopa mu to umoÏÀuje.
Viete, Ïe pred niekoºk˘mi rokmi zaãali z va‰ej sochy kvapkaÈ
kvapky vody. Vy sám ste túto
sochu zhotovili. âo si myslíte
o tomto úkaze?
Keì som o tom poãul, Ïe zo sochy
steká voda, bol som naozaj prekvapen˘. Pravdepodobne ide o nejak˘
fyzikálny jav. Sám som ten kríÏ postavil a je celkom moÏné, Ïe sa také
nieão stáva. Nerád by som o tom
‰pekuloval, veì sú iní vedci, ktorí to
môÏu preskúmaÈ. KríÏ sme postavili
v roku 1998. MôÏem potvrdiÈ, Ïe pri
preprave bola celá socha rozdelená
na ‰tyri ãasti. KríÏ, ktor˘ leÏí na zemi,
pozostával z dvoch ãastí, a korpus
takisto. Keì som staval spodnú ãasÈ,
upevnil som do zeme od nôh aÏ do
hæbky 2–3 metrov veºké oceºové tyãe
a celú sochu som vyplnil betónom.
Sochu som pripojil na centrálny bleskozvod, pretoÏe keby ju zasiahol
blesk, horúãava ju roztaví.

gorí, kam prichádzajú pútnici,
ktorí sa pred kríÏom modlia?
Myslím, Ïe som vytvoril nieão v˘znamné, lebo s touto sochou som
v Cirkvi otriasol tradiãn˘m ponímaním kríÏa. Keì ten kríÏ v MedÏugorí
postavili, dozvedel som sa o Àom
sám veºa. E‰te k˘m som sochu v MedÏugorí staval, pri‰iel ak˘si Afriãan
a snímal kaÏd˘ ná‰ pohyb. No to ma
natoºko nezasiahlo ako ìal‰í obraz.
Keì sme boli s postavením sochy
takmer hotoví, pri‰li tri Ïeny, kºakli si
pred kríÏ a modlili sa. Boli to tri Indky
z Kanady a táto scéna ma nesmierne
oslovila. Boli z iného kontinentu,
iného náboÏenstva a modlili sa pred
kríÏom, lebo v Àom pocítili JeÏi‰ovu
veºkosÈ. Presne sa pamätám na inú
zaujímavú udalosÈ. Po slávnostnom
odhalení a posviacke kríÏa na Veºkú
noc 1998 pri‰la ku mne vidieãanka,
dala mi vajíãko a povedala: „ëakujem vám, Ïe ste nám doniesli tento
kríÏ!“ Pre mÀa to bolo oveºa viac, neÏ
ão som dovtedy poãul o tomto kríÏi
z médií. Toto znamenie starej Ïeny
bolo pre mÀa dôleÏité t˘m, Ïe vychádzalo z jej srdca. To boli niektoré
záÏitky a pocity, ktoré zostali dosiaº
vo mne a na ktoré budem vÏdy myslieÈ. To je odmena za nieão, ão som
urobil, ktorá je oveºa v˘znamnej‰ia
neÏ peniaze, ktoré ãlovek zarobí
a minie a z ktor˘ch napokon nezostane niã.
(Rozhovor viedol vd)

Ako sa cítite, keì si uvedomujete, Ïe va‰e dielo stojí v MedÏu24
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·IESTE ROâNÉ
ZJAVENIE

JAKOVOVI âOLOVI
25. 12. 2003
Pri poslednom dennom zjavení 12.
septembra 1998 sºúbila Matka BoÏia
Jakovovi âolovi, Ïe sa mu bude v budúcnosti zjavovaÈ raz roãne, a to na
Vianoce. Na Vianoce 2003 mal Jakov
‰ieste roãné zjavenie doma. Bolo tam
veºa pútnikov, ktorí sa spolu s ním
modlili ruÏenec a oãakávali príchod
Matky BoÏej. Matka BoÏia pri‰la
s dieÈaÈom JeÏi‰om v náruãí. Zjavenie sa zaãalo o 15,15 h a trvalo 8 minút. Na konci zjavenia Matka BoÏia
v‰etk˘ch poÏehnala a dala posolstvo:
„Drahé deti! Dnes, keì vám JeÏi‰ zvlá‰tnym spôsobom chce darovaÈ svoj pokoj, poz˘vam vás,
aby ste sa modlili za pokoj vo svojich srdciach. Milé deti, bez pokoja vo svojich srdciach nemôÏete
pocítiÈ lásku a radosÈ z JeÏi‰ovho
narodenia. Preto, milé deti, zvlá‰È
dnes otvorte svoje srdcia a zaãnite sa modliÈ. Len prostredníctvom
modlitby a úplného odovzdania sa
va‰e srdce naplní JeÏi‰ovou láskou a pokojom. Îehnám vás svojím materinsk˘m poÏehnaním.“

Vianoãné zjavenie je veºkou udalosÈou pre Jakova, pretoÏe prichádza
v tento deÀ Matka BoÏia s JeÏi‰kom
v náruãí. Aj t˘mto gestom chce naznaãiÈ, Ïe JeÏi‰ je jedin˘ a prav˘ pokoj, ktor˘ tak veºmi potrebujeme
a ktor˘ chceme dosiahnuÈ. Jakov
vÏdy zdôrazÀuje, Ïe okamih zjavenia
oãakáva veºmi netrpezlivo a Ïe na toto stretnutie sa pripravuje cel˘ rok.
Najmä niekoºko dní pred ním je pln˘
radosti a vzru‰enia, pretoÏe si uvedomuje, Ïe znovu uvidí Matku BoÏiu
a bude sa s Àou rozprávaÈ. Po zjavení
prichádza smútok, Ïe znovu musí ãakaÈ do najbliÏ‰ích Vianoc.
V tohtoroãnom posolstve sa znovu
zdôrazÀuje slovo POKOJ. To znamená, Ïe nesmieme nikdy zabudnúÈ,
ako dosiahnuÈ tento pokoj, ktor˘ nám
ponúka Boh prostredníctvom svojho
Syna. Vizionári ãasto vravia: ak chceme pokoj, musíme sa za pokoj najprv
modliÈ. AÏ potom príde. Prostredníctvom modlitby, pôstu, odriekania
a obrátenia moÏno dosiahnuÈ cieº,
a to je trval˘ pokoj, ktor˘ nám môÏe
daÈ len Boh.
25
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V strednej Ázii vo vzdialenej kaza‰skej stepi sa nachádza jedno miesto, ktoré sa veºmi podobá MedÏugoriu. Dedinka Ozjornoje s farnosÈou Kráºovnej pokoja leÏí v severozápadnej ãasti
Kazachstanu. Je vzdialená 450 km od sibírskeho mesta Omsk
a 400 km od hlavného mesta Kazachstanu – Astany. História
tejto dedinky sa zaãala poãas Stalinov˘ch masov˘ch deportácií
v rokoch 1936 aÏ 1941. Bola to tragická doba, keì komunistick˘ reÏim prenasledoval a vyháÀal Boha z ºudsk˘ch s⁄dc
i v‰etko, ão vyvolávalo spomienku na neho.

FarnosÈ Kráºovnej
pokoja v Kazachstane
Najstar‰í obyvatelia Ozjorného boli
e‰te deti, keì ich deportovali z Ukrajiny.
Boli odvleãení do neznáma vo vagónoch pre dobytok. Na konci tejto kríÏovej cesty sa nedohºadná kaza‰ská step
stala ich novou nútenou domovinou.
Pred nimi boli dlhé mesiace zimy, chladu, hladu a pre mnoh˘ch sa step stala
cintorínom. Boli ako vo väzení, nemohli
nav‰tíviÈ ani svojich príbuzn˘ch v susednej dedinke, pretoÏe potrebovali
priepustku, ktorú vydával iba veliteº
v kaÏdej dedinke.
V roku 1941 sa zaãala vojna a veºk˘
hlad. ªudia zomierali jeden za druh˘m.
Vtedy sa stal zázrak – ako o tom hovoria
svedkovia, starãekovia a starenky. Na
ich tvárach si môÏeme preãítaÈ minulosÈ
poznaãenú utrpením a súãasne aj silu
viery, Ïe ná‰ Boh je v‰emohúci a Ïe láska v‰etko verí, v‰etko dúfa, v‰etko pretrpí. Na sviatok Zvestovania Pána 25. 3.
1941 sa v Ozjornom náhle a neoãakáva26

ne oteplilo. Po krutej zime sa pred dedinkou z topiaceho snehu utvorilo jazero dlhé 5 km a hlboké 7 m, a zanedlho
sa naplnilo rybami. Takto Pán zázraãne
na príhovor Panny Márie odpovedal na
volanie a modlitbu, ktoré trpiaci národ
vysielal k nebu. Prichádzali aj ºudia zo
susedn˘ch dedín, dokonca aj z miest
ako známa Karaganda (to je mesto,
v ktorom bolo zavraÏden˘ch tisíce nevinn˘ch a v ktorom neskôr otvorili prv˘
seminár), vzdialená 600 km. Dnes jazero
uÏ neexistuje. Ostal po Àom iba mal˘
symbolick˘ rybník, nad ktor˘m sa vypína socha Panny Márie so sieÈou plnou
r˘b. Táto veºká udalosÈ e‰te väã‰mi posilnila ich vieru a túÏbu po Bohu.
Po niekoºk˘ch rokoch sa stal druh˘
zázrak, aspoÀ tak˘ veºk˘ ako ten s rybami. Niekoºko star˘ch ºudí sa rozhodlo,
Ïe vo svojej dedinke postavia kostol. To
bolo v roku 1989, e‰te v období Sovietskeho zväzu. Tí, ão kostol stavali, ne-
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tu‰ili, Ïe stavajú kostol podobajúci sa
medÏugorskému.
AÏ v roku 1990 sa obyvatelia Ozjorného doãkali vymodleného a rokmi oãakávaného kÀaza. Bol to otec
Tomá‰ Peta – dne‰n˘ astansk˘ arcibiskup, ktor˘ sa stal
prv˘m farárom v Ozjornom vo
farnosti Kráºovnej pokoja. Dovtedy slúÏil spoloãenstvu veriacich jedin˘ kÀaz v Kazachstane otec Ján Lenga, dne‰n˘
karagandsk˘ biskup, ktor˘ Ïije
v Tajin‰e vzdialenej 70 km
od Ozjorného. BoÏia prozreteºnosÈ chcela, aby sa tento kostol zasväten˘ Kráºovnej pokoja
stal prvou mariánskou svätyÀou Kazachstanu a Mária, Kráºovná pokoja, hlavnou patrónkou Kazachstanu.
Po púti do MedÏugoria farár
Tomá‰ Peta dal postaviÈ kríÏ
podobn˘ kríÏu, ktor˘ sa nachádza na KriÏevci. Je zasväten˘
v‰etk˘m muãeníkom a obetiam represálií v Kazachstane
a je vzdialen˘ 12 km od dediny
na jednom z mála kopcov,
ktoré môÏeme nájsÈ v rovine
kaza‰skej stepi. Na kríÏi je napísané po kaza‰sky, rusky, nemecky, poºsky: „Bohu sláva,
ºuìom pokoj, muãeníkom kráºovstvo nebeské, národu Kazachstanu vìaãnosÈ, Kazachstanu rozkvet.“ KríÏ bol posväten˘ v roku 1998.
KaÏd˘ rok od 11. do 15. augusta sa v Ozjornom koná národn˘ festival mlad˘ch. Téma
stretnutia mlad˘ch v roku 2003
bola „Tajomstvá svetla sv. ruÏenca“. Na stretnutí sa zúãastnilo 400 mlad˘ch z celého Kazachstanu. Ak berieme do úvahy veºkú rozlohu (2 724 900 km2)

a poãet katolíkov v krajine (2 %), je to
skutoãne veºk˘ úspech. Program sa
kaÏd˘ deÀ zaãínal modlitbou, Ïalmami,
piesÀou a ãítaním evanjelia. Dopoludnia
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a popoludní boli predná‰ky a svedectvá. DeÀ sa konãil sv. om‰ou a poãas
celého stretnutia mali mladí adoráciu.
Prv˘ veãer sme sa zhromaÏdili na mieste, kde sa odohral zázrak s rybami, okolo JeÏi‰a pred Oltárnou sviatosÈou pod
sochou Panny Márie. Tu mladí zaãali
svoje stretnutie v modlitbe, poklone
a pri sviatosti zmierenia. Akoby im nieão
vravelo: prijmite Máriu, Kráºovnú apo‰tolov, aby vám pomohla stretnúÈ sa
s JeÏi‰om, ktor˘ poz˘va svojich uãeníkov staÈ sa rybármi ºudí. KaÏd˘ deÀ sme
rozjímali o jednom tajomstve ruÏenca
svetla. V tom duchu boli aj predná‰ky
koordinátora stretnutia otca Jeana
Mariu, generálneho vikára Astanskej arcidiecézy Jeana Marca Stoopa, otca
Zbignieva z Komunity misionárov Matky
BoÏej z La Salette a nakoniec aj moje
svedectvo zo sedemroãnej práce s pútnikmi z b˘valého ZSSR.
Pre mÀa osobne bola veºmi dojímavá
procesia s Oltárnou sviatosÈou ku kríÏu
v 3. deÀ stretnutia. Pe‰i sme putovali
12 km stepou, a tak sme nasledovali
JeÏi‰a. Celkom urãite kráãali a modlili
sa s nami v‰etci, ktorí na t˘chto miestach dali Ïivot za JeÏi‰a a jeho kráºovstvo. AÏ vo veãnosti sa dozvieme, koºko
obetí sa ukr˘va v útrobách tejto zeme.
Pod kríÏom, ktor˘ je zasväten˘ v‰etk˘m
muãeníkom a obetiam represálií v tejto
krajine, slávila sa sv. om‰a. Na tomto
mieste sa môÏe zvlá‰È mocne precítiÈ
JeÏi‰ovo prisºúbenie, Ïe Cirkev ani brány pekelné nepremôÏu. Stretnutie mlad˘ch sa skonãilo na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktor˘ je aj v˘roãím posvätenia kostola v Ozjornom. Slávnostnú sv. om‰ou celebroval pápeÏsk˘ nuncius arcibiskup Jozef Veselovskij spoloãne so v‰etk˘mi 5 kaza‰sk˘mi biskupmi. Ako znak a spomienku na toto stretnutie v‰etci prítomní dostali ruÏence
z MedÏugoria, ktoré im rozdali samotní
biskupi. Po sv. om‰i sa mladí rozi‰li do
28

v‰etk˘ch konãín Kazachstanu s medÏugorsk˘m ruÏencom v ruke a s nov˘m
rozhodnutím v srdci staÈ sa svetlom
sveta. Mons. Peta hovorí: „V Kazachstane v‰etci veriaci s radosÈou prijali Rok
ruÏenca, ktor˘ vyhlásil Sv. Otec. RuÏenec má veºk˘ v˘znam pre Kazachstan
a pre Ozjornoje, lebo vìaka ruÏencu národ mohol preÏiÈ hlad a utrpenie a takto
si zachovaÈ vieru. Táto farnosÈ, ktorá
má sotva 180 domov, odpovedá na pozvanie Panny Márie: „Drahé deti, poz˘vam vás, aby ste sa ustaviãne klaÀali
môjmu Synovi v Oltárnej sviatosti.“ KaÏdodenná adorácia od 10. do 18. h sa
zaãala v Ozjornom 25. marca 1996. Je
veºmi dojímavé vidieÈ, ako kaÏdú hodinu
prichádzajú ºudia, starãekovia a starenky, matky a otcovia, deti a mladí, aby sa
poklonili JeÏi‰ovi – tak ako v Betleheme. Ako jednoduchí obyãajní pastieri,
ktorí na jednu hodinu zanechali v‰etko,
aby sa poklonili svojmu Kráºovi.
„âomu sa podobá BoÏie kráºovstvo,
k ãomu ho prirovnám? Podobá sa horãiãnému zrnku, ktoré ãlovek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keì vyrástlo, bol
z neho strom a nebeské vtáky hniezdili
na jeho konároch“ (Lk 13, 18 - 19). To je
prítomnosÈ a budúcnosÈ Cirkvi v Kazachstane. To je Ozjornoje v Kazachstane. Malé horãiãné semienka, to sú tí
maliãkí, nevinní, chudobní, ktorí sa zamilovali do JeÏi‰a a jeho Cirkvi. Tí, ktorí
dali Ïivot zaÀho a jeho kráºovstvo, ktorí
sa ako on stali obetn˘m Baránkom. Ale
to sú aj tí, ktorí v skrytosti, tichu, odovzdanosti, bez kÀaza, bez Cirkvi, bez
sviatostí odovzdali vieru budúcim pokoleniam.
Modlime za cirkev v Kazachstane,
aby e‰te viac pocítila vôÀu svätosti aj
cez jednoduché posolstvá Kráºovnej
pokoja.
(Z Kazachstanu pre MCM Bratislava od
na‰ej spolupracovníãky Terky GaÏiovej)
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STAVEBNÉ PRÁCE V MEDZUGORÍ
V MedÏugorí prebiehajú teraz práce mimo kostola. Pred spovednicami sa kladú dlaÏdice. Pred vonkaj‰ím oltárom smerom k soche Zm⁄tvychvstalého
JeÏi‰a sa buduje osobitná cesta, popri ktorej budú
postavené tajomstvá ruÏenca svetla. Cesta sa prispôsobí pre postihnut˘ch. Stavebné práce sa ukonãia do Veºkej noci.
ZÁDU·NÁ OM·A
21. januára 2004 uplynuli dva roky od úmrtia pátra Leonarda Oreãa. Zádu‰né om‰e za neho sa slávili v Posu‰jí a v MedÏugorí. V MedÏugorí celebroval sv. om‰u páter Ivan Landeka. Na druh˘ deÀ sa
slávila sv. om‰a aj v Splite, kde páter Leonard
v posledn˘ch rokoch pracoval a pôsobil.

SEMINÁR
Od 11. do 14. februára 2004 sa konal IV. medzinárodn˘ seminár pre manÏelské dvojice na tému:
Ovocím pokoja je láska, ovocím lásky je zmierenie.
Seminára sa zúãastnilo 75 manÏelsk˘ch dvojíc. Posledn˘ deÀ si manÏelské dvojice obnovili manÏelsk˘ sºub.

KARDINÁL JOSIP BOZANIâ O MEDÎUGORÍ
Podºa ãlánku z 12. februára 2004, uverejneného v ãasopise „Slobodna Dalmacija“, odpovedal záhrebsk˘ arcibiskup
kardinál Josip Bozaniã pri stretnutí so Ïiakmi 7. triedy gymnázia v Záhrebe na otázku o stanovisku Cirkvi voãi MedÏugoriu: „Cirkev hovorí, Ïe máme veriÈ vo Sväté písmo. No
Cirkev uznáva aj moÏnosÈ tzv. súkromn˘ch zjavení, ale
veriaci nie sú povinní im veriÈ. Na MedÏugorie sa moÏno
pozeraÈ z tohto hºadiska.“ Kardinál pripomenul, Ïe biskupi
10. apríla 1991 v Zadare dospeli k záveru, Ïe na základe
skúmaní nemoÏno potvrdiÈ nadprirodzenosÈ medÏugorsk˘ch zjavení, ale ani
ich poprieÈ. „O tom dodnes nemôÏeme vysloviÈ úsudok, lebo nemáme dostatoãné mnoÏstvo argumentov, hoci nepopierame ºuìom právo, aby tam putovali a modlili sa. Prajeme si, aby sa v MedÏugorí hlásala pravá katolícka náuka
a sväté om‰e sa nespájali s údajn˘mi zjaveniami.“
29
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My‰lienky
preláta Dr. Johannesa Gamperla k posolstvu z 25. januára 2004

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Modlite sa,
milé deti, zvlášť za všetkých tých, ktorí nepoznali Božiu lásku. Modlite sa, aby sa ich srdcia otvorili a priblížili k môjmu
srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša, aby sme ich mohli premeniť na ľudí pokoja a lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“

MODLIË SA NAJMÄ ZA T¯CH,
KTORÍ NEPOZNAJÚ
BOÎIU LÁSKU
Ó, Matka Božia, naša nebeská
Matka, aká veľká je tvoja láska
k nám! Ty chceš zachrániť všetkých ľudí. Radi sa budeme modliť, „najmä“ aby všetci tí, čo ešte
nepoznajú Božiu lásku, našli Boha a zažili jeho dobrotu, milosrdenstvo a lásku. Je to tvoja žiadosť, no má byť aj našou žiadosťou. Iba skrze Ježiša Krista, jeho
Syna a nášho Pána a Spasiteľa,
prídeme k nemu. Ježišu, ktorý si
z lásky za nás umrel na kríži,
otvor srdcia všetkých neveriacich! Chcem ti pomáhať svojimi
modlitbami a obetami, aby si ty
a tvoja Matka mohli čo najviac
ľudí premeniť na ľudí pokoja a lásky. Vďaka ti, Ježišu, za dôveru!
Vďaka ti, Matka Božia, za pomoc!
30

S na‰ím Svät˘m Otcom Jánom Pavlom II.
chcem odkázaÈ sám sebe
a zvlá‰È t˘m,
ão e‰te nezakúsili BoÏiu lásku: „Nebojte sa
prijaÈ k sebe
Krista a nechaÈ uplatÀovaÈ jeho moc!
Pomáhajte pápeÏovi, pomáhajte v‰etk˘m, ão chcú slúÏiÈ Kristovi a z Kristovho splnomocnenia ºuìom a celému ºudstvu! Nebojte sa! Otvorte dvere
Kristovi, ba roztvorte ich dokorán! Pre
jeho uzdravujúcu moc otvorte hranice
‰tátov, ekonomick˘ch a politick˘ch
systémov, ‰iroké pole kultúry, civilizácie, v˘voja! Nebojte sa! Kristus vie,
ão v ºuìoch väzí. On jedin˘ to vie.
Dnes ãlovek netu‰í, ão nosí v sebe,
v hæbke svojej du‰e, v svojom srdci.
Toºkokrát je neist˘ pri rozhodovaní
o zmysle svojho Ïivota na tejto zemi.
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SuÏujú ho pochybnosti, ktoré sa vystupÀujú aÏ do zúfalstva. Nechajte
prehovoriÈ k ºuìom Krista. Len on má
slová Ïivota, ba veãného Ïivota.

LÁSKA A STAROSTLIVOSË
MATKY BOÎEJ
Láska Matky BoÏej, ktorá nás pod
JeÏi‰ov˘m kríÏom prijala za svoje deti, je pre nás neúnavne ãinná. Uãí
a vedie nás, usmerÀuje, aby sme Krista stále dokonalej‰ie spoznávali, milovali a uãili sa ho nasledovaÈ. ZáleÏí jej
na tom, aby BoÏiu lásku zaÏili v‰etci,
ão ju e‰te nepoznajú. Na‰ej nebeskej
Matke BoÏej ide o neveriacich, o v‰etk˘ch, ktorí nezaÏili nijakú skúsenosÈ
s Bohom, ktorí len hmlisto veria v „ãosi“ podºa motta: „Voºaão uÏ len existuje“, áno, aj o t˘ch, ktorí Boha odmietajú.
Odkedy sa ºudia, najmä v Európe,
stále väã‰mi vzìaºujú od Boha, bolo
úsilie Matky BoÏej stále intenzívnej‰ie. Obrátenie bolo jej hlavn˘m Ïelaním vo Fatime, ale aj v MedÏugorí.
Chce zachrániÈ pre Boha ão najviac
ºudí, najlep‰ie v‰etk˘ch. UÏ v jednom
z prv˘ch medÏugorsk˘ch posolstiev
vyslovila vrúcne prianie, keì vravela:
„Prosím vás, nedovoºte, aby moje
srdce ronilo krvavé slzy nad du‰ami,
ktoré upadli do otroctva hriechu. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa,
modlite sa!“ (24. 5. 1984)

ZA KOHO SA MÁME
KONKRÉTNE MODLIË?
Matka BoÏia vÏdy zdôrazÀuje, Ïe
máme zaãaÈ vo svojich vlastn˘ch rodinách. Sotva sa nájde veºká rodina,
kde by sa obyãajne nevyskytovali aj
neveriaci alebo veriaci zo zvyku, ktorí

e‰te nikdy nezaÏili Ïivého Boha. Preto
sa majú modliÈ rodiãia za deti alebo
za vnukov, ale aj opaãne! Máme sa
modliÈ za v‰etk˘ch, ão BoÏiu lásku
e‰te nepoznajú, za príbuzn˘ch a priateºov, známych a t˘ch, s ktor˘mi sa
stretávame v zamestnaní alebo v práci. Stále prichádzajú noví ºudia do
ná‰ho zorného poºa. VÏdy má na‰a
modlitba platiÈ aj pre nich. Milosrdné
sestry v ParíÏi sa v roku 1939 modlili
za 18-roãnú viedenskú Ïidovku, ktorú
doviezli do nemocnice s ÈaÏkou chorobou. Sestry jej podali svätenú vodu,
no ona im ju vychrstla do tváre. Modlili sa celkom osobitne za Àu, ktorá sa
zrejme povaÏovala za hºadajúcu, ale
za ateistku. Stal sa zázrak – stala sa
veriacou, bola pokrstená, birmovaná,
a napokon sa stala rehoºnou sestrou.
Svoje obrátenie opisuje takto: „Jednej
noci som zaÏila rozhodujúcu milosÈ,
najdôleÏitej‰iu v mojom Ïivote, ktorú
som si nikdy nezaslúÏila. Veãer o deviatej, v hlbokom tichu, pocítila som
nevysvetliteºnú radosÈ, obrovskú radosÈ. Nieão spôsobilo, Ïe som pochopila, Ïe JeÏi‰ je prav˘ Mesiá‰, Ïe
nemusím ãakaÈ na Ïiadneho iného
a Mária je Matkou BoÏou. Od tej chvíle som uÏ nemohla spaÈ. Nemala som
uÏ nijaké bolesti. Nachádzala som sa
na vrchole radosti, akú nemoÏno vyjadriÈ a ktorá sa nedá vysvetliÈ. Zdalo
sa mi, akoby som uÏ nebola na tomto
svete, také veºké bolo moje ‰Èastie.
Ráno ma Èahalo ãosi do kaplnky, kde
sa práve slávila Eucharistia. Pri premenení mi akési vnútorné svetlo povedalo, Ïe táto hostia je Bohom. To
v‰etko sprevádzal hlbok˘ pokoj. Odvtedy som chcela byÈ katolíãkou. Keì
som sa vrátila k svojej posteli, leÏala
na mojom stole kniha. V tej knihe som
na‰la obrázok JeÏi‰a, na jeho zadnej
strane boli vytlaãené tri modlitby. Ne31
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rozumela som im. Ale zaãala som opisovaÈ písmeno za písmenom a nauãila som sa to naspamäÈ. Tie modlitby
boli Otãe ná‰, Zdravas Mária a Sláva
Otcu.“
Dnes má táto Ïena 80 rokov a Ïije
v Ïenskom klá‰tore v JuÏnej Amerike,
v Kolumbii, v meste Cali. Opatruje tam
chudobn˘ch a trpiacich, a t˘ch je naozaj veºa! UÏ veºa rokov som s touto
sestrou v písomnom styku. Je to
skvelá, hlboko zboÏná Ïena!
Ako nádherne vypoãul Boh modlitby rehoºn˘ch sestier!

AKO A âO SA MÁME
MODLIË?
Jedno je jasné, máme sa modliÈ
srdcom, teda s hlbokou, neotrasiteºnou dôverou a s veºkou láskou k Bohu a k ºuìom, za ktor˘ch sa modlíme.
Charles de Foucauld raz povedal:
„Najlep‰ia modlitba je tá, ktorá obsahuje najviac lásky.“
Preto je dozaista veºmi dôleÏité byÈ
poãas modlitby v stave lásky. KaÏdú
rezervovanosÈ, kaÏdú neláskavosÈ
treba najprv oºutovaÈ a premeniÈ na
lásku, nakoºko sa len dá. Najväã‰iu silu má na‰a prosebná modlitba pri slávení sv. om‰e. Veì ona je nekrvav˘m
sprítomnením obety kríÏa, pri ktorej
sa pre nás JeÏi‰ zaslúÏil o v‰etky milosti.
O nedávno blahoreãenom burgenlandskom lekárovi Dr. Ladislavovi
Báttyánym-Strattmanovi sa hovorí, Ïe
sa pri o‰etrovaní pacientov cítil ako
BoÏí nástroj, ba videl v nich Krista.
Mohol to robiÈ t˘m skôr, lebo denne
sa zúãastÀoval na slávení sv. om‰e,
prijímal telo a krv Kristovu, denne sa
modlil sv. ruÏenec a venoval sa osobnej modlitbe. To by sme mali robiÈ
32

v‰etci, nakoºko je to moÏné, aj pre
dne‰nú ÏiadosÈ Matky BoÏej.
Vz˘vajme za tú ÏiadosÈ aj anjelov
a svät˘ch! Predov‰etk˘m svojho anjela stráÏcu a t˘ch svät˘ch, ktor˘ch si
obzvlá‰È ctíme! Budú stáÈ pri nás
a podporovaÈ nás. O pomoc smieme
prosiÈ aj zosnul˘ch, o ktor˘ch s istotou predpokladáme, Ïe sú v nebi.
Robme to! Modlime sa poãas dÀa alebo v noci, keì nemôÏeme spaÈ, strelné modlitby. Povedzme Bohu aj mená
t˘ch, za ktor˘ch sa chceme modliÈ, ak
sú nám známe. VloÏme ich do BoÏieho Srdca, do Srdca JeÏi‰ovho, do
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Srdca Matky BoÏej! Boh sa postará,
aj keì jeho cesty nepoznáme.

SVEDâIË
Pravda, nikdy nevieme, kedy Boh
na‰u modlitbu vypoãuje. MoÏno sa to
stane aÏ na konci Ïivota pre t˘ch, ktorí e‰te teraz nespoznali BoÏiu vôºu.
Spoºahnime sa na to, Ïe Boh na‰u
modlitbu vypoãuje! Pomyslime na sv.
Moniku a jej syna Augustína. Pre Matku BoÏiu sú v‰etci ºudia jej deÈmi!
PlÀme teda radi jej Ïelanie a modlime
sa vytrvalo za obrátenie neveriacich

alebo t˘ch, ktorí e‰te nepoznajú BoÏiu lásku!
Matka Terézia raz povedala: „Keì
sa modlíme, stávame sa lúãom BoÏej
lásky pre ná‰ domov, tam, kde Ïijeme, a napokon pre cel˘ veºk˘ svet!“
Bolo by krásne, keby zaãalo ãoraz
viac tak˘ch lúãov lásky ÏiariÈ v na‰om
okolí, v na‰ej Cirkvi a e‰te aj mimo
nej. Tak˘m lúãom lásky bola dozaista
Matka Terézia!
Vìaka, Matka BoÏia, za tvoje posolstvo! Vìaka, ó Mária, za tvoju lásku k nám a starostlivosÈ o v‰etk˘ch
ºudí!

Ako do MedÏugoria?
Po vstupe Slovenska do Európskej únie od 1. mája 2004 viacerí na‰i ãitatelia oãakávali, Ïe sa zmení vízov˘ reÏim pre na‰ich obãanov pri cestách do
MedÏugoria. Informovali sme sa na Veºvyslanectve Bosny a Hercegoviny vo
Viedni, kde nám oznámili, Ïe zatiaº sa e‰te nezmenili podmienky pre na‰ich
obãanov a je potrebné i naìalej vstupné vízum. Po skúsenostiach z minul˘ch
rokov je v‰ak pravdepodobné, Ïe poãas letn˘ch mesiacov sa vízov˘ reÏim
nebude uplatÀovaÈ a v budúcnosti sa oãakáva zru‰enie vízovej povinnosti
tak, ako je to u ostatn˘ch ‰tátov Európskej únie. Informácie o vízovom reÏime môÏete získaÈ aj na internetovej adrese www.mvp.gov.ba

KlaÀajte sa môjmu Synovi srdcom
V najbliÏ‰ích dÀoch bude znovu k dispozícii kniÏka pátra Slavka Barbariãa:
KlaÀajte sa môjmu Synovi srdcom. Táto kniha rie‰i pochybnosÈ: ão hovoriÈ
JeÏi‰ovi v Najsvätej‰ej oltárnej sviatosti, ako sa k nemu modliÈ? Páter Slavko
nás v knihe nepouãuje o modlitbe. On sa modlí s nami. A tak nás nechtiac
a nevtieravo uãí, vedie k modlitbe. KniÏka je písaná „zvnútra“, vznikla pri poklone JeÏi‰ovi v Najsvätej‰ej oltárnej sviatosti. KniÏka je nepredajná, nemoÏno ju kúpiÈ v predajniach náboÏenskej literatúry. ObjednaÈ si ju môÏete prostredníctvom priloÏeného objednávkového lístku, ktor˘ za‰lete na adresu:
Mariánske centrum MedÏugorie, Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava. V˘robné
náklady predstavujú 129,- SK.
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Posolstvá z 25. v mesiaci
25. januára 2004 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, zvlá‰È za v‰etk˘ch t˘ch, ktorí nepoznali BoÏiu lásku.
Modlite sa, aby sa ich srdcia otvorili a priblíÏili k môjmu srdcu a srdcu
môjho Syna JeÏi‰a, aby sme ich mohli premeniÈ na ºudí pokoja a lásky. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. februára 2004 – „Drahé deti! Aj dnes, ako nikdy doteraz, poz˘vam
vás, aby ste otvorili svoje srdcia mojim posolstvám. Milé deti, buìte tí, ão
priÈahujú du‰e k Bohu, a nie tí, ão ich vzìaºujú. Som s vami a v‰etk˘ch vás
milujem osobitnou láskou. Toto je ãas pokánia a obrátenia. Z hæbky svojho
srdca vás poz˘vam, buìte moji cel˘m srdcom a potom uvidíte, Ïe vá‰ Boh
je veºk˘, pretoÏe vám dá hojnosÈ poÏehnania a pokoja. ëakujem vám, Ïe ste
prijali moje pozvanie!“
25. marca 2004 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste sa otvorili
modlitbe. Zvlá‰È teraz, v tomto milostivom ãase, otvorte svoje srdcia, milé
deti, a preukáÏte svoju lásku UkriÏovanému. Len tak objavíte pokoj a modlitba bude vytekaÈ z vá‰ho srdca do sveta. Buìte príkladom, milé deti, a povzbudením k dobru. Som vám nablízku a v‰etk˘ch vás milujem. 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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