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MEDJUGORJE –

VÝROČIE

23 rokov milostí
V Medžugorí sa slávilo 23. výročie zjavení Matky Božej. Zjavenia
predstavujú na všetkých úrovniach Cirkvi a spoločnosti stále otvorenú a diskutovanú tému. Otázky a odpovede víria hlavami pútnikov
i cirkevných predstaviteľov. Medžugorie je už 23 rokov v strede pozornosti. Mnohí očakávajú jasnú definíciu udalostí v Medžugorí. Avšak
tá nejestvuje. Medžugorie nemožno vtesnať do nejakej definície a už
vôbec nemožno povedať, že udalosti sa skončili. V Medžugorí je všetko vo vývoji. Posolstvo Medžugoria putuje do sŕdc ľudí a ľudia prostredníctvom Matky Božej sa približujú k Ježišovi. To je dynamika
a zmysel Medžugoria. Každý pútnik osobne prežíva milosť, ktorú Boh
dáva prostredníctvom svojej Matky „svojim najdrahším“.
Medžugorie nemožno oddeliť ani od jeho ovocia, ktoré dozrieva
v každom okamihu. Veď aj Ježiš povedal, že strom poznáte podľa jeho
ovocia. Ovocie Medžugoria nemožno zaprieť ani skryť.
Dôležití sú svedkovia. Sú ich tisíce. Dosvedčujú svojím životom, že
aj v dnešnom svete pôsobí Boh. Svedkovia sú pripravení priniesť aj
obete, aby hlas Matky Božej doľahol ku každému obyvateľovi našej
planéty. Deväťročný Jakov, keď sa ho pýtal psychiater, či videl Matku
Božiu, odpovedal: „Áno.“ „A čo by si bol ochotný pre ňu urobiť?“ Na to
bez váhania odpovedal: „Som ochotný za ňu zomrieť.“ Na tieto Jakovove slová si spomenul páter Mário Knezovič pri svojom zamyslení
k 23. výročiu zjavení Matky Božej.
O inom svedectve, o svedectve vyliečeného narkomana, sa dočítate
v tomto a budúcom čísle nášho časopisu.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor
s biskupom Bernardom Wittem z Argentíny 13. 4. 2004 v MedÏugorí

MedÏugorie je nositeº
radosti, nádeje a dôvery
Bernardo Witte, oblát Preblahoslavenej Panny Márie, biskup argentínskej diecézy Conception na dôchodku, strávil Veºk˘ t˘ÏdeÀ v MedÏugorí.
Pôvodom je Nemec a pri‰iel s pútnikmi z Nemecka. Slávil pre nemecky
hovoriacich pútnikov sv. om‰u a spovedal. Preãítajte si viac o skúsenostiach biskupa Bernarda v nasledujúcom rozhovore.
Excelencia, prichádzate z ìalekej krajiny, kde ste boli najprv misionárom, potom biskupom. Povedzte nám nieão o svojom Ïivote
misionára v Argentíne.
Do Argentíny som bol vyslan˘
v roku 1955 ako misionár oblátov
Preblahoslavenej Panny Márie. Misijné oblasti v Argentíne sú veºmi chudobné: územia sú veºmi rozsiahle,
hustota obyvateºstva veºmi malá, je
tam málo kÀazov. Najprv som bol
v provincii Formosa na hranici s Paraguajom, potom som pôsobil v diecéze La Rioja na hranici s Chile pri
úpätí Ánd, napokon ako biskup v Conception – od roku 1977.
Kedy ste poãuli po prv˘ raz
4

o MedÏugorí a ão vás teraz sem
priviedlo?
My biskupi sme kaÏd˘ch päÈ rokov na náv‰teve „ad limina“ u Sv.
Otca. V roku 1984 po pobyte v Ríme
som nav‰tívil svojho priateºa kÀaza
vo Viedni. On mi rozprával o MedÏugorí a ja som mu uveril na slovo.
Odvtedy som si Ïelal ísÈ do MedÏugoria. Teraz, keì som na dôchodku, mám ãas, a tak som chcel
ísÈ na Veºk˘ t˘ÏdeÀ do MedÏugoria.
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RadosÈ
Chcel som vidieÈ, poznávaÈ a modliÈ sa.

keì vyz˘va k modlitbe, pôstu a obráteniu.

Ako to, Ïe ste hneì dokázali uveriÈ?
Poãul som zásadné slová: modlitba, pokánie, obrátenie.

MedÏugorská v˘zva postiÈ sa je
‰pecifická: Treba sa postiÈ dva
dni do t˘ÏdÀa o chlebe a vode. âo
si o tom myslíte?
Takáto intenzita ma prekvapuje, ale
vysvetºujem si ju takto: morálka a etika sú vo svete veºmi ohrozené. Veºké
ohrozenie sveta, Cirkvi a du‰í potrebujú extrémne prostriedky.

Vo Fatime a v Lurdoch sú tie isté
zásadné slová.
Páter Mathuni, ktor˘ mi o MedÏugorí rozprával, bol pri jednom zjavení.
Presvedãil sa o ãestnosti detí a intenzite modlitby prítomn˘ch pútnikov. Odvtedy sledujem medÏugorské
udalosti a za t˘ch 20 rokov som nadobudol presvedãenie, Ïe sú pravé.
Priná‰ajú posolstvo viery a posolstvo nádeje, ktoré odovzdáva Cirkev,

V‰etci medÏugorskí vizionári sa
poÏenili, povydávali a majú deti. âo
si o tom myslíte?
Nazdávam sa, Ïe sa t˘m má zdôrazniÈ posvätnosÈ manÏelstva, rozmnoÏovania a pohlavnosti. Dne‰ná
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RadosÈ

civilizácia smrti vedie k smrti, medÏugorské udalosti sa zameriavajú na civilizáciu Ïivota a lásky.
·pecifikum medÏugorsk˘ch zjavení spoãíva aj v tom, Ïe je tu
v centre udalostí farnosÈ.
Povedal by som, Ïe obnova rodinného Ïivota a obnovenie farností
a ich pastoraãnej sily sa navzájom
prenikajú. Tu ãlovek nezískava iba
dojem o Ïivej Cirkvi, ale ju aj zaÏíva.
Taká je skutoãnosÈ.
Ako vnímate skutoãnosÈ, Ïe sa
zjavenia dejú denne a uÏ ich bolo
niekoºko tisíc?
Obdivujem to a te‰ím sa tomu. KaÏdé zjavenie znamená novú milosÈ
6

a novú v˘zvu. Aj na to mám tú istú odpoveì: V ãasoch veºkého nebezpeãenstva civilizácie smrti nás povzbudzujú k civilizácii Ïivota. Vidí sa
mi, Ïe sa v‰etko vyvíja v súvislostiach:
tunaj‰ie zjavenia, pontifikát pápeÏa
Jána Pavla II., ktor˘ povzbudzuje k obnove pastoraãného Ïivota v Cirkvi,
mnohí biskupi, ktorí svoj episkopát
vedome orientujú na Máriu. Súhrnne
by som to povedal slovami fatimskej
Matky BoÏej: „Napokon zvíÈazí moje
Nepo‰kvrnené Srdce.“ Myslím si, Ïe
zjavenia vo Fatime a v MedÏugorí sú
v˘zvou na obnovu Európy. V MedÏugorí sa zaãal rozpadávaÈ komunistick˘ V˘chod. MedÏugorie je nositeºom
radosti, nádeje a dôvery.
(Rozhovor viedla Lidija Parisová)
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Jedenáste stretnutie
vedúcich pútnick˘ch
skupín v MedÏugorí
2004
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O

d 22. aÏ do 26. februára sa konalo tohoroãné tradiãné stretnutie vedúcich medÏugorsk˘ch centier pokoja a modlitby, pútnikov
a humanitn˘ch zdruÏení. Zúãastnilo sa na Àom
pribliÏne sto osôb z viacer˘ch krajín.

éma v tomto roku bola: „Pokánie a súãasn˘ ãlovek.“ Predná‰ajúci boli: páter Dr. Slavko Topiã, profesor Franti‰kánskej teologickej
univerzity v Sarajeve, a páter Dr. Jozo Vasilj,
profesor v Mostare.

T

oãas stretnutia sa zachovával intenzívny
pôstny a modlitbov˘ deÀ, ktor˘ viedli páter
Ljubo Kurtoviã a páter Jozo Zovko. Hovorilo
sa aj o humanitn˘ch aktivitách spojen˘ch s MedÏugorím. Referoval o nich páter Ivan Landeka. Sv. om‰u pri stretnutí celebrovali: páter Dr.
Tomislav Pervan, páter Ljubo Kurtoviã, páter
BoÏo Miliã a páter Mário Knezoviã, vedúci informaãného centra „Mir Medjugorje“. Závereãnú om‰u slávil medÏugorsk˘ farár páter
Branko Rado‰.

P

tretnutie sa pokúsilo nájsÈ odpoveì na to,
ão môÏe dne‰n˘ veriaci ãlovek odriekaním
konkrétne urobiÈ pre svoju du‰u.

S

ieºom a dôvodom stretnutia vedúcich medÏugorsk˘ch pútnikov bolo dosiahnuÈ jednotu, ktorá sa má hlb‰ie rozvinúÈ pri seminári
a ktorá priná‰a so sebou e‰te väã‰iu zodpovednosÈ za medÏugorské udalosti a za sprostredkovanie Máriin˘ch posolstiev. Aby si ju
úãastníci mohli odniesÈ so sebou ako ovocie
stretnutia a mohli ju ‰íriÈ ìalej, nádherne to
vyjadrili vo svojom závereãnom vyhlásení:

C
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Závereãné vyhlásenie
„Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch sme sa pod ochranou medÏugorskej Kráºovnej pokoja zi‰li v MedÏugorí pri stretnutí vedúcich medÏugorsk˘ch modlitbov˘ch skupín, pútnick˘ch a humanitn˘ch zdruÏení,
zdruÏení pokoja, modlitbov˘ch centier. Pod ochranou sv. Cirkvi, otvorení
sa pre podnety Ducha Svätého a za príhovoru nebeskej Matky sme prem˘‰ºali o téme „Pokánie a súãasn˘ ãlovek“.
Vo svete, ktor˘ sa stále viac stáva konzumnou spoloãnosÈou, nechali
sme na seba znovu pôsobiÈ BoÏie slová o pokání a odriekaní. V hlbokej
atmosfére modlitby sme si znovu vypoãuli posolstvá Matky BoÏej, ktoré
nás vyz˘vajú na pokánie: „Milé deti. Aj dnes vás poz˘vam k pôstu a odriekaniu. Milé deti, zrieknite sa toho, ão vám bráni, aby ste boli bliÏ‰ie
k JeÏi‰ovi...“ (posolstvo z 25. 3. 1998). Keì sme to zobrali do úvahy, uverili sme, Ïe práve hlas medÏugorskej Matky BoÏej môÏe dne‰nému ãlovekovi otvoriÈ dvere ku Kristovi. V období, keì mládeÏ stále väã‰mi Ïije telu,
no nie podºa ducha, povaÏujeme za dôleÏité vypoãuÈ v˘zvu k pokániu,
odriekaniu a k pôstu a podºa toho ÏiÈ.
Z tohto stretnutia voláme Cirkev a kaÏdého jej ãlena, aby na ceste obrátenia znovu vykroãili k JeÏi‰ovi. Nielen hrie‰nici sú pozvaní na cestu
obrátenia a pôstu, ale aj spravodliví: „Robte pokánie, lebo sa priblíÏilo
nebeské kráºovstvo“ (Mt 3, 2). Na základe skúseností poãetn˘ch pútnikov
kon‰tatujeme, Ïe ºudia sa v MedÏugorí ºah‰ie rozhodujú na v˘zvu Matky
BoÏej pre cestu odriekania, pôstu a pokánia. Skrze Máriu nám Boh ponúka spojenectvo a ãas milosti, ktoré máme vyuÏiÈ pre svoju osobnú spásu.
âítajme preto „znamenia doby“ (Lk 12, 54-59), lebo ãas moÏno aj premárniÈ a uÏ sa nikdy nevráti.
Z tohto stretnutia vyz˘vame predov‰etk˘m medÏugorsk˘ch pútnikov,
aby sa stali svojou osobnou obetou odriekania a modlitby poÏehnaním
Cirkvi a nádejou v na‰ich ãasoch. (Porov. posolstvo Matky BoÏej z 25. 3.
2003) KieÏ nás príhovor Matky pokoja povedie touto cestou!

10
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Pôst

MODLITBA RUÎENCA,
PÔST A POKÁNIE AKO
NAJMOCNEJ·IE ZBRANE
PROTI SATANOVI
Rozhovor s pátrom Slavkom Topiãom OFM 24. 2. 2004 v MedÏugorí

Na seminári pre pútnikov ste
mali predná‰ku na tému pôst
a pokánie. MôÏete nám nieão povedaÈ o zmysle a v˘zname pôstu
a pokánia?
Prax pôstu a pokánia priná‰a do
Ïivota jednotlivca a celej Cirkvi celkom nov˘ obsah.
Pôst, modlitba ako aj sviatostn˘ Ïivot vôbec zaÏívajú dnes veºkú krízu.
Kto objavil pôst ako prostriedok duchovnej sily, ako v˘raz svojej viery,
objavil poklad. NemoÏno povedaÈ,
ako to dnes mnohí robia a myslia, Ïe
pôst uÏ nie je primeran˘ dobe. Práve
naopak, ide iba o to, ãi bude pôst
objaven˘ v jeho duchovnej sile a veºkosti, ako to b˘valo v Cirkvi. Z dejín
Cirkvi vieme, Ïe pôst, pokánie
a modlitbu – tieto tri veci nemoÏno
oddeºovaÈ, mali vÏdy ako duchovné
prostriedky veºkú silu v Ïivote mnoh˘ch svätcov. Keì teda hovoríme
o v˘zname pôstu, nuÏ ten je veºmi
dôleÏit˘. To dokáÏu dnes odhaliÈ –
vzhºadom na dôleÏitosÈ a hodnotu
pôstu – iba takí kresÈania, ktorí sa
usilujú poctivo a uvedomele ÏiÈ po-

dºa evanjelia. S urãitosÈou môÏeme
i dnes zdôrazÀovaÈ, Ïe – ako to bolo
dodnes v praxi Cirkvi – má pôst veºk˘ v˘znam, pre rast vo viere a v Ïivote Cirkvi. Pôst je preto siln˘m prostriedkom, aby sme mohli r˘chlo
a s istotou napredovaÈ v horlivom
kresÈanskom Ïivote, ktor˘ nás napokon dovedie k svätosti, ão by malo
byÈ cieºom kaÏdého jedného kresÈana.
MôÏete nám vysvetliÈ v˘znam
pôstu so zreteºom na boj proti satanovi?
V evanjeliách je zaznamenan˘ veºmi konkrétny prípad, ktor˘ hovorí
o v˘zname pôstu ako prostriedku
boja proti satanovi. Apo‰toli totiÏ neboli schopní vyhnaÈ zlého ducha
z jedného chlapca, a tí, ão sa dnes
zaoberajú exorcizmom, vedia, Ïe to
bol jeden z najÈaÏ‰ích prípadov. Potom chlapcov otec hºadal pomoc
priamo u JeÏi‰a. PoÏiadal JeÏi‰a
o pomoc a povedal: „PomôÏ mi ty,
ak môÏe‰!“ JeÏi‰ mu odpovedal, Ïe
tomu, kto naozaj verí, je v‰etko moÏ11
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Pôst
né. Otec odpovedal: „Pane, verím,
pomôÏ mojej nevere!“ Potom JeÏi‰
rozkázal zlému duchovi vyjsÈ z chlapca von a nikdy viac sa nevrátiÈ. Keì
bol neskôr JeÏi‰ s uãeníkmi sám,
op˘tali sa ho, preão nedokázali toho
ducha vyhnaÈ, a JeÏi‰ im odpovedal,
Ïe tento druh zlého moÏno vyhnaÈ
iba modlitbou a pôstom. JeÏi‰ teda
rozoznáva pri v˘kone exorcizmu slab‰ie a mocnej‰ie prostriedky. Z tohto
príkladu sa dozvedáme, Ïe je celkom
isté, Ïe pôst a pokánie sú veºmi siln˘mi prostriedkami pred Bohom.
Najsilnej‰ím v˘razom viery v Boha –
popri v‰etk˘ch spôsoboch modlitieb
– je pôst a pokánie.
Ako sa vám javí existencia satana a jeho úãinkovanie vo svete?
KresÈanskej, katolíckej teológii je
problém satana jasn˘. Tu netreba
dokazovaÈ, ãi satan existuje, alebo
nie. Naozaj existuje a pôsobí v pláne
BoÏej prozreteºnosti, pláne, ktor˘ súvisí s na‰ou spásou. Satan so v‰etk˘mi svojimi plánmi má svoje vlastné
poslanie v celom historickom BoÏom
pláne spásy. A ak mu nejde o niã
iné, tak aspoÀ o to, aby vystavil na‰u
vieru skú‰ke. Tu mi prichádza na
myseº citát z evanjelia, kde JeÏi‰ napomína apo‰tola Petra a hovorí mu,
Ïe sa má chrániÈ pred satanom, lebo
ten dostal moc, aby nás preosial ako
Ïito. Nijaká teológia neuãí, Ïe satan
neexistuje. Av‰ak dnes by sme mohli
diskutovaÈ skôr o celkom inom probléme: dnes je veºa tak˘ch, ão chápu
satanov vplyv na svet príli‰ povrchne
a ºahkováÏne. Práve tak˘to názor je
nebezpeãn˘ a poskytuje satanovi
veºk˘ priestor na svoje pôsobenie,
ão dnes oãividne vyuÏíva.
12

Preão Boh vôbec pripú‰Èa pôsobenie satana na ãloveka?
Boh má svoj plán spásy a v tomto
pláne spásy dovoºuje aj také nieão.
MôÏem iba povedaÈ, Ïe Boh pripú‰Èa satanovo pôsobenie, aby sa
rozmnoÏovalo dobro. V Starom zákone máme príklad o trpiacom Jóbovi. Pokú‰al ho satan a jeho viera
v Jahveho podstúpila naozaj veºmi
tvrdú skú‰ku. Ovocím tohto poku‰enia – tak˘ je záver knihy o Jóbovi – bola veºká odmena. Teda satanov vplyv má práve tento v˘znam –
vyskú‰aÈ ãlovekovu vieru v Boha. To
je pozitívna stránka satanovho vplyvu, ak sa to vôbec dá takto formulovaÈ. Poku‰enie je ãímsi pozitívnym
v BoÏom pláne spásy. Preão je to
tak, to e‰te nevieme. To sa dozvieme, aÏ uvidíme Boha z tváre do tváre.
Matka BoÏia v MedÏugorí ãasto
pripomína v posolstvách nebezpeãenstvo prichádzajúce od satana. Ako sa na to pozeráte?
Matka BoÏia spomína v MedÏugorí
viaceré prostriedky, ktor˘mi môÏeme
osobitn˘m spôsobom bojovaÈ proti
satanovi. ZdôrazÀuje najmä sv. om‰u, modlitbu ruÏenca, pôst a pokánie
ako najmocnej‰ie zbrane proti satanovi. Matka BoÏia nehovorí o tom iba
tu v MedÏugorí, ale v‰ade, kde sa
doposiaº zjavila za posledn˘ch asi
200 rokov, vyz˘vala na modlitbu
a obrátenie, aby sme ºah‰ie vedeli
bojovaÈ proti satanovi. SpomeÀme
iba r. 1830 Rue de Bac (Katarínu Labouré), potom Lurdy, La Salette
a dnes MedÏugorie. Matka BoÏia stále vyz˘va na to isté. Preto je dôleÏité,
aby sme urobili v‰etko, ão od nás
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Ïiada, lebo t˘m jej pomáhame uskutoãÀovaÈ v‰etky plány. MoÏno povedaÈ, Ïe tieto prostriedky sú nielen
zbraÀou proti satanovi, ale Ïe ich
v˘znam je e‰te väã‰í. ªudia, ktorí tieto zbrane vyuÏívajú, uÏ sú na ceste
obrátenia, ktorá ich vedie k svätosti,
k Bohu.
Aj modlitba ruÏenca je veºmi
dôleÏitá a Matka BoÏia pri
v‰etk˘ch svojich doteraj‰ích
zjaveniach vÏdy obzvlá‰È
Ïiadala, aby sa ºudia modlili
ruÏenec, lebo bez ruÏenca
nám pomôcÈ nemôÏe. Matka BoÏia by chcela ako Matka nás v‰etk˘ch spolupôsobiÈ pri záchrane du‰í. Preto
tieÏ vyÏaduje kaÏdodennú
modlitbu ruÏenca. Boh nás
stvoril bez ná‰ho priãinenia,
ale bez ná‰ho priãinenia nás
nezachráni. Keì toto porozumieme, pochopíme aj
otázku, preão sa treba modliÈ, preão je toºko v˘ziev
Matky BoÏej pri teraj‰ích
zjaveniach, najmä v na‰ich
ãasoch v MedÏugorí. Jej
hlavn˘m posolstvom je: Modlite sa, modlite sa, modlite
sa! To ãítame aj v evanjeliu,
keì JeÏi‰ hovorí: „Bdejte
a modlite sa, aby ste nepri‰li do poku‰enia. Duch je síce ochotn˘, ale telo slabé.“
Ak
prijmeme
modlitbu
a skutky pokánia, sme JeÏi‰ovi úplne oddaní. Staneme
sa tak „predæÏením“ Kristovej spásnej modlitby a Kristus potom cez nás v Duchu
Svätom chváli nebeského
Otca.

Páter Slavko, ako zaÏívate MedÏugorie osobne?
V MedÏugorí nachádza ãlovek veºa
modlitby a veºa obety. Tu vidíme
a zaÏívame naozaj veºa ºudí prichádzajúcich s rozliãn˘mi potrebami
a problémami. Hºadajú kresÈanské
hodnoty, ako pôst, pokánie, modlitbu a spoveì a skutoãne to tu nachá-

13
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dzajú. Symbolom tohto miesta je
modlitba, pokánie a spoveì. Toto
môÏeme o MedÏugorí povedaÈ, Ïe
sú to hodnoty mena, ktoré teraz poãuÈ na celom svete. Pokiaº ide o MedÏugorie z cirkevného hºadiska, tak
ja osobne naãúvam hlasu Cirkvi. Cirkev je e‰te stále na ceste skúmania
a sprevádza tento jav, a ja dúfam, Ïe
raz povie jasne, ão si o tom v‰etkom
myslí. O tom, Ïe sa tu ºudia modlia,
Ïe sa usilujú zmeniÈ svoj Ïivot, to sú
veºmi dôleÏité skutoãnosti. Ak MedÏugorie pomáha ºuìom vo svete
v tomto smere, tak je to urãite nieão
dobré, nieão, ão treba pred Bohom
oceniÈ. V‰etko, ão sa t˘ka nadprirodzena, ponechávame úradnej Cirkvi,
ktorá jediná je kompetentná, aby to
zisÈovala.
Má satan nejakú úlohu v BoÏom
pláne spásy?
Áno, má. Musíme zdôrazÀovaÈ, Ïe
aj satan je BoÏie stvorenie, no nepodrobil sa Bohu, a tak sa stal najúbohej‰ím stvorením, aké vôbec existuje. Je to najúbohej‰ie stvorenie, lebo bez BoÏieho súhlasu nemôÏe
ºuìom niã zlého urobiÈ. Ak Boh dovolí, aby satan mohol urobiÈ nieão
zlé, tak je to celkom iste pre nejaké
väã‰ie dobro, ão my tu na zemi nevieme rozpoznaÈ, ale príde ãas, keì
sa v‰etko dozvieme. Potom budeme
môcÈ vysvetliÈ pôsobenie Zlého ako
skutok BoÏej spásnej lásky. Svätá
Terézia z Avily najlep‰ie vystihla satanov vplyv, keì ho prirovnala ku
psovi priviazanému na reÈazi, ktor˘
môÏe iba natoºko zaútoãiÈ, nakoºko
mu to pán dovolí. Najväã‰ími poráÏkami satana sú skutky viery, uznanie
Boha, uznanie Krista ako osobného
14

Spasiteºa alebo ak sa zo srdca modlíme Zdravas Mária. Pritom si vÏdy pripomíname okamih, keì anjel Gabriel
ohlásil Márii JeÏi‰ovo narodenie, narodenie BoÏieho Syna, ktor˘ skrze
Máriu pri‰iel na tento svet a ktor˘ vytrhol satanovi z rúk v‰etku moc a vládu na zemi.
Ste profesorom hudby. Dnes
existuje satanská hudba, ktorá
hubí svet, najmä mládeÏ. MôÏete
nám povedaÈ nieão o tomto spôsobe ‰írenia satanizmu?
Satanizmus je ãierna skutoãnosÈ,
ktorá stále sprevádzala ºudí poãas dejín, no dnes to vyzerá, ani ão by to bolo oveºa silnej‰ie. Je to samostatné
náboÏenstvo, viera v satana ako spasiteºa. V Amerike je satanizmus uznan˘m náboÏenstvom a v mnoh˘ch
in˘ch európskych ‰tátoch sa dnes ‰íri
satansk˘ kult. V satanizme zastáva
satan BoÏie miesto, miesto svätosti,
ktoré hºadá svojich zboÏÀovateºov.
ªudia, ktorí sa k tomuto náboÏenstvu
pridali, nachádzajú sa vo veºkom nebezpeãenstve. Ich záchrana je úplne
ohrozená. Preto tieÏ zdôrazÀujem,
aké je dôleÏité, aby sme sa tak˘chto
vecí vyvarovali, lebo mnohí to dnes
berú naºahko. Myslia si, Ïe je to ne‰kodné, netu‰ia, aké hrozné následky
to má. Pokiaº ide o spôsob ‰írenia satanizmu, s mnoh˘mi sa stretávame
v masmédiách. V na‰ich ãasoch i satan hºadal spôsob, ktor˘ je u mládeÏe
veºmi roz‰íren˘, je to rocková hudba,
najmä metal, pomocou ktorej roz‰iruje svoj kult. Robí sa to veºmi premyslen˘m spôsobom, Ïe na CD sa k tónu
a rytmu primie‰avajú slová oslavujúce
satana. MládeÏ ako niã netu‰iaci poslucháã dnes vôbec nebadá, Ïe sa
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Pôst

touto satanskou hudbou stáva obeÈou satanizmu. Ako protiklad existuje
aj kresÈanská rocková hudba, ktorá
by chcela byÈ protipólom satanskej
rockovej hudbe. KresÈanská rocková
hudba sa pokú‰a t˘m ist˘ systémom
k tónom a rytmom primie‰avaÈ slová
z evanjelia. Metóda pouÏívajúca kresÈanskú rockovú hudbu nie je práve
chvályhodná, veì evanjelium a Kristus nie sú na takej úrovni, aby sa museli t˘mto spôsobom brániÈ. Napriek
tomu je to dobre myslen˘ pokus postaviÈ sa satanskej hudbe na odpor.
âo by ste chceli e‰te povedaÈ
na záver?
Nakoniec by som chcel v‰etk˘m
povedaÈ, Ïe majú viesÈ triezvy a slu‰n˘ kresÈansk˘ Ïivot. Kto chce byÈ

kresÈansk˘m mlad˘m muÏom alebo
kresÈanskou mladou Ïenou, má sa
rozhodnúÈ byÈ poriadnym a triezvym
kresÈanom. Kto je kresÈansk˘m politikom, ten má plniÈ svoju úlohu uvedomele a zodpovedne. Kto je kresÈansk˘m pracovníkom, profesorom,
‰tudentom, otcom alebo matkou, má
tieÏ viesÈ usporiadan˘ a uvedomel˘
kresÈansk˘ Ïivot, lebo tak˘ Ïivot automaticky obsahuje obnovu modlitby vo vlastnom Ïivote, vo vlastnej
rodine. A potom treba podºa moÏnosti pouÏívaÈ aj iné osvedãené
mocné kresÈanské spôsoby, ako
modlitbu ruÏenca, pôst a pokánie.
To je moje posolstvo na záver ná‰ho
rozhovoru tu v MedÏugorí.
(Rozhovor viedol vd)
15
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VERITATEM FACIENTES IN CARITATEM
˘val˘ viedensk˘ arcibiskup Franz
kardinál König zomrel 13. 3. 2004
okolo tretej hodiny ráno. Kardinál KŒnig bol od roku 1958 do roku 1985 viedensk˘m arcibiskupom. DÀa 27. marca o 10. hodine sa vo viedenskom Dóme sv. ·tefana konal skutoãne ekumenick˘ pohreb – ekumenick˘, lebo
v Európe po prv˘ raz odznela pravoslávna spomienka na m⁄tvych, ekumenick˘ aj modlitbou, ktorú predniesol
grécko-v˘chodn˘ metropolita Michal
Staikos a pre ãítanie pri rekviem v podaní evanjelického biskupa Herwiga
Sturma. Slávnostné rekviem viedol
kardinál Jozef Ratzinger, dekan kardinálskeho kolégia a prefekt vatikánskej
kongregácie pre vieru „v mene Svätého Otca“.
ranz KŒnig sa narodil 3. augusta
1905 vo Warthe pri Rabensteine
nad Pielachom v Dolnom Rakúsku. Po
maturite ‰tudoval filozofiu a teológiu
na pápeÏskej univerzite Gregoriana,
ako aj staroperzské náboÏenstvo a reãi na orientalistickej fakulte PápeÏského biblického in‰titútu.
oku 1930 promoval Franz König na
doktora filozofie a 29. októbra
1933 bol v Ríme vysväten˘ za kÀaza.
Od roku 1934 aÏ do roku 1937 pôsobil
ako kaplán vo svojej domovskej
diecéze v St. Pölten, a to v Altpölla,
Neuhofen nad Ybbsom, v St. Valentine
a Scheibbse. Popri tom ukonãil König
aj svoje teologické ‰túdium a promoval na doktora teológie. Od roku 1938
bol dómskym kurátom v St. PŒltene
a diecéznym duchovn˘m pre mládeÏ.
o úlohách ako profesor náboÏenstva v Kremsi a súkromn˘ docent
náboÏensk˘ch vied v rámci odboru
starozákonn˘ch vied bol König povolan˘ do Salzburgu za mimoriadneho
univerzitného profesora morálnej teológie. Tu odviedol hlavnú prácu na
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veºkom náboÏensko-historickom diele
„Kristus a náboÏenstvá zeme“ (1951),
ktoré je povaÏované za ‰tandardné
dielo porovnávajúcej náboÏenskej vedy. V roku 1956 vy‰iel Königov „NáboÏensko-vedeck˘ slovník“.
oku 1952 ho vymenoval pápeÏ
Pius XII. za titulárneho biskupa
z Liviasu a koadjútora s nástupníckym
právom po st. pöltenskom biskupovi
Memelauerovi. DÀa 31. augusta 1952
nasledovala
biskupská
vysviacka
v dóme v St. PŒltene. PápeÏ Pius XII.
ho vymenoval 10. mája 1956 za nástupcu zosnulého kardinála Theodora
Innitzera, za viedenského arcibiskupa.
Königova intronizácia nasledovala 17.
júna 1956. Nov˘ viedensk˘ arcibiskup
si zvolil za heslo: „Veritatem facientes
in caritate – Îime podºa pravdy a v láske“ (Ef 4, 15).
. decembra 1958 prizval pápeÏ
Ján XXIII. arcibiskupa Franza
Königa do kardinálskeho kolégia.
ardinál König patril na Druhom vatikánskom koncile (1962–65) k vedúcim osobnostiam a dával rozhodujúce podnety pre koncilové dokumenty „O BoÏom zjavení“, „Ekumenizmus“
a „NáboÏenská sloboda“. V lete 1965
mu zveril pápeÏ Pavol VI. vedenie
v rámci koncilu novozaloÏeného Sekretariátu pre neveriacich, funkciu, ktorú König zastával aÏ do roku 1981.
Z tohto postavenia roz‰iroval kontakty
so zástupcami nenáboÏenského humanizmu na Západe a ‰tátneho ateizmu na V˘chode. AÏ do konca hovorieval König o „nevyhnutn˘ch a smer
udávajúcich podnetoch“ koncilu na
ceste do tretieho tisícroãia. Tieto podnety rozvíjal aj vo svojej diecéze, keì
zvolal Viedenskú diecéznu synodu
(1969–1971). Táto synoda ako aj v r.
1973/74 prebiehajúci „Rakúsky synodálny postup“ vyt˘ãili ukazovatele pre
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M – – ÎIME PODªA PRAVDY A V LÁSKE
„vnútornú obnovu“ Cirkvi v koncilovom duchu.
ko viedensk˘ arcibiskup sa kardinál Franz König prihováral za duchovnú starostlivosÈ, ktorá by vyhºadávala ãloveka, a tento prístup aj
uplatÀoval. Nástojãivo zastával princíp
spoloãnej zodpovednosti kÀazov a laikov za Ïivot a pôsobenie Cirkvi. ëal‰ími ÈaÏiskami jeho pôsobenia boli poãetné ekumenické kontakty, kontakty
s v˘chodnou Európou ako aj dialóg
s nekresÈansk˘mi náboÏenstvami. Tak
je König povaÏovan˘ za architekta
„v˘chodnej politiky“ Vatikánu. Ako prv˘ „západn˘ kardinál“ cestoval do
„v˘chodnej Európy“. Tak viedol aj
v roku 1964 na eucharistickom kongrese v Bombay „Veºk˘ náboÏensk˘
rozhovor“, na ktorom sa zúãastnili
v‰etky veºké svetové náboÏenstvá.
V roku 1965 prijal pozvanie rektora islamskej univerzity Al-Azhar v Káhire.
Do poslednej chvíle prispieval König
mnohorak˘m spôsobom do dialógu
Katolíckej cirkvi s mládeÏou a s islamom.
eho mnohoraká angaÏovanosÈ v jeho rakúskej vlasti sa zameriavala
okrem iného na nenaroden˘ Ïivot, starostlivosÈ o sprevádzanie umierajúcich
a oddeºovaniu cirkvi od straníckej politiky.
ápeÏ Ján Pavol II. v liste jeho eminencii
Christofovi
kardinálovi
Schönbornovi, viedenskému arcibiskupovi, ocenil zásluhy kardinála Königa: „S hlbok˘m zármutkom som prijal
správu o úmrtí veºadôstojného kardinála Königa, Vá‰ho vysoko váÏeného
predchodcu na viedenskom arcibiskupskom
stolci
poãas
rokov
1956–1985. Vern˘ svojmu heslu „Veritatem facientes in caritate“ spoluformoval poãas svojho dlhého a naplneného biskupského pôsobenia Cirkev

A

J

P

Kardinál Franz König
(1905 – 2004)
a Ïivot v Rakúsku. Jeho svedectvo
o Kristovom posolstve a jeho úsilie za
mier a zmierenie vyÏarovali ìaleko za
hranice jeho vlasti. ZáleÏalo mu najmä
na podporovaní veriacich vo v˘chodnej Európe v ãase ne‰Èastného politického rozdelenia kontinentu. ZároveÀ
získal ocenenie ako budovateº mostov
k cirkvám v˘chodnej tradície. Spájam
sa s viedenskou arcidiecézou a pamätám v modlitbe na jej niekdaj‰ieho arcipastiera, odporúãam ho dobrote Pána Ïivota a smrti. KieÏ mu v‰emohúci
Boh udelí veãn˘ pokoj a veniec slávy,
ktor˘ má pripraven˘ pre svojich vern˘ch sluÏobníkov. Na príhovor Blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi,
v‰etk˘m, ão za zosnul˘m smútia
a modlia sa za jeho veãnú spásu, udeºujem svoje apo‰tolské poÏehnanie
ako zálohu BoÏej útechy.“
17
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Roãné zjavenie Miriane Dragiãeviãovej-Soldovej 18. 3. 2004

v obrazoch
„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.”
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Oznamy

Spôsob objednávania kníh a ãasopisu
V poslednom období sa nám viackrát stalo, Ïe na‰i ãitatelia si objednali kniÏky
a ãasopis prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom odkazovej sluÏby alebo
zaslaním objednávkového lístku. Na objednávke v‰ak zabudli uviesÈ svoje meno
a presnú adresu, a tak sme nemohli vyhovieÈ ich objednávke. Preto vás prosíme,
aby ste nezabúdali uvádzaÈ tieto údaje, aby sme predi‰li zbytoãn˘m nedorozumeniam. Niektorí ãitatelia nám pí‰u svoju objednávku aj na po‰tovú poukáÏku. Nov˘
formulár v‰ak umoÏÀuje len veºmi obmedzen˘ text pre prijímateºa a preto na poukáÏky nepí‰te objednávky, nedokáÏeme z nich vyãítaÈ va‰e poÏiadavky!
Stáva sa, Ïe jeden objednávateº objedná kniÏky a ãasopis aj pre viacer˘ch odberateºov. Prosíme vás, aby ste tento spôsob vyuÏívali len vtedy, ak ste s odberateºmi
vopred dohodnutí! Neobjednávajte v dobrej vôli knihy a ãasopis pre niekoho, kto
o tom nevie! Zásielky sa nám potom vracajú a ãastokrát aj s uráÏliv˘m sprievodn˘m
textom, Ïe adresát si niã neobjednal a nemá o na‰e publikácie záujem.
Po‰tové poukáÏky posielame bez uvedenia sumy, ktorú máte poukázaÈ. Je to
preto, aby kaÏd˘ mohol dobrovoºne prispieÈ na krytie v˘robn˘ch nákladov podºa
svojich moÏností. Chceme, aby sa na‰e publikácie dostali aj k t˘m, ktorí sú v hmotnej núdzi a musia sa spoliehaÈ na solidaritu a pomoc druh˘ch. Preto uvádzané sumy
na objednávkovom lístku sú iba orientaãné, aby ste vedeli odhadnúÈ v˘‰ku nákladov, koºko nás stojí tlaã jednej kniÏky a ãasopisu.
ZároveÀ ìakujeme za v‰etky zaslané príspevky, ktoré nám umoÏÀujú pokraãovaÈ
v na‰ej práci. V kaÏdom novom ãísle ãasopisu je priloÏená po‰tová poukáÏka. Ak
v‰ak máte moÏnosÈ, posielajte nám príspevky priamo bankov˘m prevodom na úãet
uveden˘ na po‰tovej poukáÏke, pretoÏe zaslaná suma sa nám potom nekráti o po‰tové poplatky. Ak posielate príspevok prostredníctvom poukáÏky, z kaÏdej platby si
po‰ta odrátava svoj poplatok. ëakujeme vám!

Nové vydanie knihy „Posolstvá“
Piate vydanie knihy „Posolstvá“ obsahuje posolstvá Matky BoÏej z MedÏugoria
od zaãiatku zjavení aÏ do 25. 5. 2004. ZároveÀ obsahuje veºmi struãn˘ opis zaãiatku
zjavení a charakteristiku vizionárov. KniÏka vychádza v novom zmen‰enom formáte.
V˘robné náklady predstavujú 100 Sk.

Letáãik Modlitby v maìarskom jazyku
Matka BoÏia zverila vizionárke Jelene Vasiljovej niektoré modlitby a odporúãa,
aby sme sa ich denne modlili. Pre na‰ich ãitateºov, ktorí majú materinsk˘ jazyk
maìarãinu, vydali sme tieto modlitby v maìarskom jazyku. V˘robné náklady predstavujú 6 Sk.
ZároveÀ by sme uvítali dobrovoºného spolupracovníka so znalosÈou maìarského
jazyka z okolia Bratislavy, ktor˘ by pomáhal pri príprave textov v maìarskom jazyku. PrihlásiÈ sa moÏno telefonicky na ãísle: 0905 254 742.
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Gedenken

70. výročie
postavenia
kríža
na Križevci
16.3.1934 –16.3.2004
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Spomienka
Práve pre túto lásku sa stal kríÏ symNa zaãiatku medÏugorsk˘ch zjavebolom utrpenia, ale aj záchrany. Prení sa zjavili rozliãné znamenia na
to je kaÏd˘ ãlovek poznaãen˘ kríÏom.
KriÏevci. Z posolstva Matky BoÏej
KaÏd˘ Ïivot je kríÏovou cestou
z roku 1984 vidno, Ïe v˘stavba kríÏa
a cestou ku kríÏu. Sme teda v‰etci
na vrchu KriÏevac bola v BoÏom pláukriÏovaní, ale nie preto, aby sme boli
ne.
prekliati, ale naopak – oslobodení.
„NajÈaÏ‰ou otázkou ºudskej exisA Matka BoÏia svojím príchodom
tencie je problém kríÏa. Preão
posvätila vrch KriÏevac, a tak
bolesÈ, utrpenie, núdza
dostal e‰te ìal‰í rozmer.
a kríÏ? – Tieto otázky si
Stal sa miestom, na
kladie kaÏd˘ ãlovek
ktoré privádza Matka
v Ïivote. Ak˘ je zmyBoÏia svoje deti
sel ºudskej existenz celého sveta. KríÏ
cie? ByÈ kriÏovauÏ nie je obyãajn˘ a byÈ na kríÏi?
n˘m znakom na
Îivot v zániku
vrchu, ale je
a konãiaci v nimiestom obráãote – v temtenia a zmierenotách hrobu?
nia s Bohom.
ËaÏko nájsÈ
Miestom, na
správnu odktoré
vystupoveì na tiepujú ºudia, aby
to otázky. âo
sa
priblíÏili
by sme aj pok Bohu, lebo
uÏili
v‰etku
tam ho ºah‰ie
silu svojho romôÏu
poãuÈ
zumu, ostávaa cítiÈ. KriÏevac
me bezradní pri
sa tak stal nov˘m
rie‰ení
t˘chto
Sinajom – miesotázok, lebo na
tom, kde sa zhrozemi na ne odpomaÏìuje BoÏí ºud.
vede
nenájdeme.
Milióny pútnikov zaOdpoveì prichádza
(Posolstvo z 30. 8. 1984)
vlaÏujú toto miesto svozhora – z neba. JeÏi‰ na
jou modlitbou a svojím pokríÏi na Kalvárii je tou jeditom.
nou a správnou odpoveìou,
KriÏevac nesie toºko ºudského utrno je to odpoveì iba pre veriaceho.
penia, skr˘va toºké osudy. KaÏdé zaPre neverca je to bláznovstvo a hanstavenie kríÏovej cesty je kazateºniba – ako pí‰e sv. Pavol. Odpoveì,
cou, z ktorej hlása Boh svoje milosrpreão existuje utrpenie, choroby
denstvo. Na KriÏevci je kaÏd˘ ãlovek
a biedy, je na prv˘ pohºad paradoxprav˘m pútnikom – prav˘m hºaná, lebo to láska Boha k ºuìom podaãom Boha. KriÏevac sa stal nevysiela jeho jediného Syna na smrÈ.

„Drahé deti!
Aj kríÏ bol v BoÏom
pláne, keì ste ho
postavili. Zvlá‰È
v t˘chto dÀoch choìte
na vrch a modlite sa
pred kríÏom!
Potrebujem va‰e
modlitby. ëakujem
vám, Ïe ste prijali moje
pozvanie.“
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Spomienka
hnutnou stanicou pútnikov a fotografie z neho sa nachádzajú v mnoh˘ch domoch na celom svete. Je to
miesto, ktoré spája a oslobodzuje.
KriÏevac rúca v‰etky bariéry, ktoré
stoja medzi ºuìmi. Na KriÏevci sú si
v‰etci rovní: mladí a starí, zdraví
a chorí. Na KriÏevci hovoria v‰etci
jednou reãou – reãou modlitby. Tak
sa stal i zostal KriÏevac miestom
stretávania ºudí s Bohom a ºudí navzájom.“ T˘mito slovami pozdravil
páter Branko Rado‰, medÏugorsk˘
farár, v‰etk˘ch ºudí, ktorí pri‰li na
prvú sv. om‰u osláviÈ 70. v˘roãie
vzt˘ãenia kríÏa.
KriÏevac má svoju dlhú históriu.
Rok 1933 vyhlásil pápeÏ Pius XI. za
jubilejn˘ rok. Vtedy sa veºa farností
po celom svete rozhodlo urobiÈ
nieão na znamenie tohto jubilea. Tak
sa medÏugorsk˘ farár páter Bernardin Smoljan rozhodol na znak pamiatky 1900 uplynul˘ch rokov od
JeÏi‰ovej smrti na Kalvárii postaviÈ
v jubilejnom roku na vrchu kríÏ. V‰etok materiál potrebn˘ na v˘stavbu
kríÏa povyná‰ali na svojich pleciach
medÏugorskí farníci. To bolo pre nich
zároveÀ aj veºk˘m sºubom, takÏe
sa priam pretekali, kto urobí viac
a väã‰mi prispeje na postavenie
kríÏa. To bolo znamenie lásky k Bohu, znak poctivej viery a vernosti
JeÏi‰ovi.
KríÏ postavili poãas jedného mesiaca. Je 8,5 m vysok˘ a 3,5 m ‰irok˘.
Do kríÏa zabudovali relikvie, kúsok
kalvárskeho Kristovho kríÏa, ktor˘
dostali pri tejto príleÏitosti z Ríma. Na
kríÏ vyryli nápis: „IHS – JeÏi‰ovi Kristovi, Vykupiteºovi ºudského rodu, na
znak svojej viery, lásky a nádeje, na
24

pamiatku 1900. v˘roãia JeÏi‰ovho
utrpenia postavili: páter Bernardin
Smoljan, medÏugorsk˘ farár, a jeho
medÏugorská farnosÈ. Od kaÏdého
zla osloboì nás v‰etk˘ch, JeÏi‰u.“
KríÏ na KriÏevci nepostavili preto,
aby sa naÀho zabudlo. UÏ v nasledujúcom roku 12. 4. 1934 sa konala
kajúcna procesia na KriÏevac a potom sv. om‰a. V septembri 1934 sa
konala slávnosÈ na vrchu KriÏevac
a odvtedy sa na KriÏevci slúÏi sv.
om‰a vÏdy na prvú nedeºu po sviatku
Narodenia Panny Márie. AÏ do roku
1981 sa táto om‰a slávila pre farníkov
a ich priateºov z okolia.
Od roku 1981 sa kvôli zjaveniam
Matky BoÏej slávi sv. om‰a pre farníkov a mnoh˘ch pútnikov, ktorí prichádzajú z celej krajiny a zo sveta.
Podºa v˘zvy Matky BoÏej, aby sa
modlili, modlia sa kaÏd˘ piatok na
KriÏevci kríÏovú cestu. Tradiãn˘ festival mládeÏe sa konãieva 6. augusta
o piatej ráno na KriÏevci sv. om‰ou,
na ktorej sú vÏdy tisíce mlad˘ch ºudí
z celého sveta.
16. marca 2004 sa modlitbami slávilo 70. v˘roãie poÏehnania kríÏa
a prvej sv. om‰e na KriÏevci. O 13.30
sa na úpätí KriÏevca zhromaÏdili
mnohí farníci a pútnici, aby sa pomodlili kríÏovú cestu, ktorú sa striedavo predmodlievali kÀazi, ktorí pôsobia v MedÏugorí. O 15. h slávil páter Branko Rado‰ ìakovnú sv. om‰u
pri päte kríÏa spoloãne s 25 domácimi a hosÈujúcimi kÀazmi, medzi ktor˘mi bol aj hercegovinsk˘ franti‰kánsky provinciál páter Slavko Soldo.
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BEZVÍZOV¯ REÎIM PRE NOVÉ ·TÁTY EÚ
Rada ministrov Bosny a Hercegoviny prijala iniciatívu ministerstva zahraniãn˘ch vecí Bosny a Hercegoviny a doãasne pozastavila vízov˘ reÏim pre
nové ãlenské ‰táty EÚ, a to od 15. mája do 30. septembra 2004. Ustanovenie sa vzÈahuje aj na obãanov Slovenskej republiky.
VEªKÁ NOC V MEDÎUGORÍ
Na Veºk˘ piatok nepretrÏite prichádzali zástupy
pútnikov. Niekoºko tisíc pútnikov z celého sveta slávilo veºkonoãné sviatky v MedÏugorí. Najväã‰í poãet pútnikov pri‰iel z Rakúska a Nemecka. Tri posvätné dni pre‰li vo vnútornom zamyslení a modlitbe zhromaÏden˘ch pútnikov.

POâET PRIJÍMANÍ
V mesiaci jún 2004 sa rozdalo v MedÏugorí 140.000
sv. prijímaní a sv. om‰e koncelebrovalo 3.100 kÀazov
z domova i zo zahraniãia.
Najviac pútnikov pri‰lo zo ·panielska, Talianska,
Kórey, Poºska, Maìarska, Anglicka, Írska, Indonézie,
Kanady, USA, Slovenska, Francúzska, Belgicka, Holandska, ·vajãiarska, âeska, Portugalska, Austrálie
a z ìal‰ích krajín.
VYSIELAâ „MIR“
Rádiov˘ vysielaã „MIR MEDJUGORJE“ zaãal od
25. marca na sviatok Zvestovania Panny Márie svoje celodenné vysielanie. Dovtedy vysielal svoje
programy 12 hodín denne. Celodenn˘ 24 hodinov˘
program obsahuje nové relácie s rozliãn˘m zameraním.

TAIZÉ
28. apríla 2004 nav‰tívil MedÏugorie brat Richard
zo spoloãenstva Taizé. V rozhovore pre stanicu
„MIR MEDJUGORJE“ povedal, Ïe pri‰iel, aby priniesol nádej mládeÏi, ktorá má v tejto krajine ÈaÏké
Ïivotné podmienky a Ïije v neistote.
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Lieãba láskou a vierou
Ak by nám niekto povedal, Ïe ná‰ syn bude braÈ drogy, neverili by sme mu.
A predsa sa to stalo. V na‰ej rodine. Ná‰mu synovi. Marcelovi. Mal ‰estnásÈ.
Doma nikto z nás nefajãil, ani on nikdy nemal cigaretu v ústach. Keì sme sa ho
na to sp˘tali, vyhováral sa, Ïe to bola kamarátova cigareta. Zaãal chudnúÈ, bol
bled˘ v tvári, menil sa psychicky... Matka musí vidieÈ, Ïe jej dieÈa nie je také ako
predt˘m, Ïe sa správa neobvykle, je unavené, na dobré rady reaguje podráÏdene... No ja som tomu nechcela veriÈ. Star‰í synovia mi hovorili, aby som s ním
i‰la na vy‰etrenie, Ïe ho videli v partii, kde berú drogy. Chcela som mu pomôcÈ,
dohovárala som mu, ale on sa len vykrúcal, chcel ma uãiãíkaÈ pekn˘mi reãami.
Klamal. Tak to i‰lo tri roky, aÏ sme sa chytili do vlastnej pasce. On i celá na‰a rodina. Keì som ho nachytala pri pichaní dennej dávky heroínu, bolo uÏ veºmi neskoro na plaã a nariekanie. Na vlastné oãi som sa musela presvedãiÈ, Ïe môj syn
berie drogy, inak som tomu nechcela uveriÈ. Moje materinské srdce to zabolelo
väã‰mi, neÏ som vládala uniesÈ. Rodiãov chcem poprosiÈ: Keì uvidíte prvé príznaky na svojich deÈoch a tie sa budú urãite vyhováraÈ, nepriznajú sa, budú prisahaÈ, Ïe drogy neberú, budú tvrdiÈ, Ïe to zvládnu, neverte im! Nezatajujte to
pred priateºmi, pred známymi, neberte ohºad na to, ão povedia va‰i susedia, nie
je to hanba! Dnes môj syn má problém s drogami, zajtra to môÏe byÈ va‰e dieÈa.
A málokedy existuje návrat od tvrdej drogy na správnu cestu, do Ïivota.

Mama Helena:
Môj manÏel, Marcelov otec, si chlapca tieÏ málo v‰ímal. AÏ keì zaãal Marcel doma kradnúÈ a strácali sa cenné
veci, spozornel. Syn potreboval ãoraz
viac peÀazí na svoju drogu. Niektorí
potrebujú drogu kaÏd˘ deÀ. A tak
kradnú – v‰etko cenné sa dá predaÈ.
Star‰ím bratom Marcel predal ich
osobné veci, koÏené bundy, ne‰títil sa
ukradnúÈ bratovi kreditnú kartu, z vitrín
nám mizlo kri‰táºové sklo, posteºná
bielizeÀ, elektrospotrebiãe... a potom
sa túlal. Pracoval ako ãa‰ník a zo zaãiatku som si naivne myslela, Ïe robí
dlho do noci. Domov sa vracal po pol26

noci a ja som ho ãakala. VÏdy tvrdil, Ïe
ide rovno z roboty, ale on e‰te v noci
utekal k dílerovi po drogu. OsemnásÈroãn˘ chlapec je v na‰ich oãiach uÏ
dospel˘, ÈaÏko ho môÏete skontrolovaÈ, ÈaÏko mu prikazovaÈ. Poznám
z rozprávania rodiãov, ktorí preÏili to,
ão my, aké tragické môÏu byÈ osudy
t˘chto osemnásÈroãn˘ch a ãasto aj
omnoho mlad‰ích detí. âo v‰etko spôsobila droga. Akú bolesÈ, trápenie
a niekedy aj smrÈ priniesla do rodín.
Rodiãia, v‰ímajte si svoje deti, nezºahãujte, ak vám niekto z vá‰ho okolia povie, Ïe videl va‰e dieÈa v partii, kde
fajãia marihuanu, alebo dokonca berú
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tvrdé drogy. ·kodíte nielen svojmu
dieÈaÈu, ale aj sebe. Nielen va‰e dieÈa
potrebuje pomoc, ale celá va‰a rodina.
V na‰om prípade nás Pán Boh vysly‰al. Som veriaca a úpenlivo som sa
modlila k Bohu, verila som, Ïe nás zachráni jeho láska a milosrdenstvo.
ManÏel bol sklaman˘ zo syna, nevedel
pochopiÈ, Ïe jeho syn, mlad˘ chlapec,
berie drogy. Preão? ObviÀoval ma za
synovo správanie. Naozaj som zlyhala
pri v˘chove? So star‰ími synmi neboli
problémy, ale Marcel... Zastávala som
sa ho. NemôÏem ho len tak nechaÈ
a opustiÈ. A tak manÏel vyhodil z bytu
nielen syna, ale i mÀa. Dnes chápem,
Ïe ak dieÈa nechce prijaÈ va‰u pomoc
a naìalej ubliÏuje sebe aj rodiãom, treba ho nemilosrdne vyhodiÈ z domu.
Droga zabíja nielen telo, ale najmä
du‰u. DieÈa sa predov‰etk˘m musí
chcieÈ lieãiÈ, musí si uvedomiÈ, Ïe chce
byÈ „ãisté“. Keì odmieta v‰etky návrhy
rodiãov i blízkych, nechce sa prispôsobiÈ va‰im poÏiadavkám, musíte ho vyhodiÈ z domu na ulicu. NeospravedlÀujte ho, neºutujte. Áno, bolí to. KaÏd˘
deÀ vás to bude bolieÈ viac a viac, ale
vydrÏte tú bolesÈ. PretoÏe iba na ulici,
v osamelosti, v strachu, hladné a s pocitom bezúte‰nosti, zraniteºnosti a zavrhnutia sa odhodlá zmeniÈ svoj Ïivot. MaÈ
doma a podporovaÈ závislého mladého
ãloveka, ktor˘ sa nechce zmeniÈ, je to
isté, ako pomáhaÈ mu, aby sa zabil.
Mama Helena:
Marcel bral drogy tri roky. Ako devätnásÈroãn˘ nastúpil na základnú vojenskú sluÏbu, ale aj do kasární sa
pa‰ujú drogy. Vtedy sa chcel dostaÈ zo
svojej závislosti, utiecÈ od drog, ale
sám to nezvládol a ochorel. Po návrate

domov sa v‰etko zaãalo znova. Na‰iel
si opäÈ cestu k droge. Pokú‰al sa lieãiÈ
na Slovensku v ‰tátnom zariadení, ale
nevydrÏal tam a utiekol. Keì nás manÏel vyhodil, odsÈahovali sme sa do mojej rodnej obce, mimo Bratislavy. Bola
som veºmi vyãerpaná. Na Nov˘ rok
sme prv˘krát ostali sami, dovtedy sme
vÏdy boli spolu ako rodina. Ochorela
som z toho vyãerpania, z tej bolesti,
zúfalstva. Nechcela som, aby v zamestnaní na mne videli, Ïe sa trápim.
No veãer som domov prichádzala vÏdy
s obavami a zisÈovala, kde ão ch˘ba.
Znova mizli veci. Prosila som Marcela,
aby zostal doma. VÏdy som mu navarila a v‰etko nachystala, no aj keì bola
tuhá zima alebo poºadovica, doma
nieão ukradol, nasadol na vlak do Bratislavy, tam to predal, aby si mohol kúpiÈ
svoju drogu. âakala som, kedy príde
domov. Bála som sa, aby ho nadrogovaného v noci z vlaku niekto nevyhodil,
aby sa nepreviezol. Keì v‰ak zaklopal
na dvere a videla som, Ïe je to on, veºmi
som sa te‰ila. Oka som nezaÏmúrila dovtedy, k˘m sa nevrátil. VydrÏala som to.
LenÏe dokedy sa to dá takto vydrÏaÈ?
Plakala som kaÏd˘ deÀ a prosila Boha
o pomoc, aby nás vysly‰al.
Vedela som, Ïe Bohu nie je niã nemoÏné, ale Ïe zároveÀ musím konaÈ.
Marcel sa nemohol dostaÈ sám zo svojej závislosti. To bolo nemoÏné. Za
lieãenie na Slovensku sa v ‰tátnych
zariadeniach platí. Nemala som toºko
peÀazí. Na vlastné oãi som videla, ako
si Marcel ide pichnúÈ tvrdú drogu. Nemohol cúvnuÈ. Zaãal plakaÈ, a tak sme
sa obaja rozplakali. Povedal, Ïe sa
chce z toho dostaÈ, ale nevládze. Sºúbila som mu, Ïe mu pomôÏem, a zostala som s ním t˘ÏdeÀ doma. Na ten
t˘ÏdeÀ nikdy nezabudnem. Bolo to
27
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hor‰ie ako tr˘znenie. To sa nedá ani
vypovedaÈ. Marcel bol po cel˘ ãas nervózny, veºmi agresívny, keì nemal
svoju dávku. Bála som sa ho, ale
snaÏila som sa s ním zaobchádzaÈ
jemne. Vtedy som sa rozhodla, Ïe
musím r˘chlo konaÈ, aby som pomohla
synovi. Po t˘Ïdni voºna nastúpil do zamestnania, ale hneì v prv˘ deÀ mi volal jeho vedúci, Ïe sa chce so mnou
rozprávaÈ. Pri‰iel za mnou do zamestnania a p˘tal sa, ãi viem, Ïe môj syn
berie drogy. Veºmi mu chcel pomôcÈ.
Bez pomoci jemu podobn˘ch duchovne blízkych ºudí si dnes neviem predstaviÈ, ako by sa to v‰etko skonãilo.
Pomohli nám priatelia, ktorí vedeli o komunitn˘ch domoch Cenacolo. Stretli
sme sa spoloãne s mojimi star‰ími
synmi, s priateºmi, aj môj brat pricestoval a spolu s Marcelom sme sa dohodli, Ïe najrozumnej‰ie pre neho bude, ak
pôjde do komunity Cenacolo v Rakúsku. Syn súhlasil, pozdávalo sa mu to.
Padlo rozhodnutie. Dnes viem, Ïe v tej
chvíli mal okolo seba viac anjelov
stráÏnych. Najstar‰í syn vtedy povedal, Ïe Marcel bol ako ãlovek s kamennou tvárou. Bez v˘razu. Dnes Marcel
tvrdí, Ïe najlep‰í doktor pre narkomana je prelieãen˘ narkoman. Vie, o ãom
hovorí, preÏil si svoje súkromné peklo
uÏ tu na zemi. Uvedomil si, Ïe droga ho
obrala o radosÈ, o zdravú myseº, Ïe nemohol ÏiÈ ako predt˘m. Cítil, Ïe sa
zmenil, ale uÏ sa s t˘m jednoducho nedalo prestaÈ. Nechcel hovoriÈ o tom,
ão robil, aby získal peniaze na drogu.
Prv˘ komunitn˘ dom Cenacolo zaloÏila v roku 1983 v talianskej Saluzze rehoºná sestra Elvíra Petrozziová, ktorá
chcela darovaÈ svoj Ïivot Bohu na
osoh a k sluÏbe narkomanom a v‰et28

k˘m straten˘m mlad˘m ºuìom. Dnes
má komunita viac neÏ päÈdesiat bratstiev nachádzajúcich sa nielen v Taliansku, ale i po celom svete – v Chorvátsku, Bosne i Hercegovine v MedÏugorí, v Rakúsku, Poºsku, Írsku, pri Moskve, vo Francúzsku, v Brazílii, Dominikánskej republike, Mexiku i v USA. Komunita Cenacolo je kresÈanské zdruÏenie, ktoré prijíma straten˘ch mlad˘ch ºudí, nespokojn˘ch, búriacich sa
i zúfal˘ch, t˘ch, ktorí hºadajú sam˘ch
seba, radosÈ a zmysel Ïivota. V súãasnosti viac neÏ tisíc chlapcov a dievãat
Ïije jednoduch˘m komunitn˘m Ïivotom rodinného ‰t˘lu, s objavovaním
darov práce, priateºstva a viery v BoÏie
slovo, ktoré sa stalo ãlovekom v JeÏi‰ovi, vzkriesenom pre nás. Komunitné
domy Cenacolo nie sú lieãebÀami, ale
‰kolou Ïivota. Jedin˘m lieãením je kristoterapia. Problémy drogovej závislosti mlad˘ch ºudí a jej korene siahajú do
rodín a len rodina ich môÏe zastaviÈ.
Cieºom komunity je obnoviÈ rodinu
a pomôcÈ jej, aby na‰la úprimnú cestu
k Bohu. Závisl˘ mlad˘ ãlovek po vstupe do komunity nepocíti ihneì potrebu
modliÈ sa. Na zaãiatku sa modlí preto,
Ïe komunita mocn˘m spôsobom predkladá uzdravenie zranen˘ch s⁄dc kaÏdodennou modlitbou. Chlapec ãi dievãa v komunite sa neocitli v beÏnej situácii, modlia sa, lebo sa modlia v‰etci.
Tak dokáÏu ºah‰ie povedaÈ Bohu svoje
„áno“, aj keì modlitbu e‰te nemusia
dokonale chápaÈ. Vo svetle modlitby
sami odhaºujú, Ïe problém ich závislosti nespoãíva v samotnej droge, ale v ich
nespôsobilosti na Ïivot.
Mama Helena:
Pre chlapca zo Slovenska bolo
vzácnej‰ie odísÈ do cudziny. V rakús-
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V Dóme sv. ·tefana vo Viedni sa v rámci misijného t˘ÏdÀa v r. 2002 konalo vystúpenie chlapcov
z chorvátskych, talianskych a rakúskych domov komunity Cenacolo. Na námestí pred Dómom vystúpili pred desaÈtisícami náv‰tevníkov mesta so scénkou „návrat strateného syna“. V Dóme ich
privítal kardinál Christoph Schönborn a spolu so sestrou Elvírou v preplnenom chráme poìakovali chlapcom za ich krásne vystúpenie.

kom dome komunity Cenacolo sa dohodli so sestrou Elvírou, a tak som 8.
mája 2000 odviezla syna sto kilometrov od Bratislavy do obce neìaleko
Eisenstadtu. Rodiã musí desaÈ aÏ ‰trnásÈ dní ostaÈ s chlapcom v komunite.
NemoÏno ho tam len nechaÈ a odísÈ.
TakÏe som si na‰la ubytovanie u známych a Marcel zatiaº cez deÀ pracoval
v komunite. Pridelili mu jeho „anjela
stráÏcu“, chlapca, ktor˘ uÏ viac ako
rok preÏil v tejto komunite a pomáhal
mu oboznamovaÈ sa s nov˘m prostredím. DesaÈ dní som zostala s Marce-

lom. Cez deÀ som pomáhala chlapcom v kuchyni a Marcel pomáhal na
hospodárstve. V dome Ïilo 15 chlapcov – Chorváti a Taliani. Marcel nevedel ani jeden z t˘chto jazykov a ani
modliÈ sa nevedel poriadne. V tomto
dome zostal mesiac, potom ho previezli do domu v chorvátskom Vrbovci, kde Ïili aj slovenskí chlapci. Najprv
si myslel, Ïe staãí, ak vydrÏí mesiac.
Av‰ak nepustilo ho to. Hovoril si: E‰te
jeden mesiac vydrÏím... A vydrÏal, ‰tyri roky. Aj malé úspechy ho povzbudzovali.
29
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Syn Marcel:
UÏ v ‰estnástich som prv˘krát siahol
po tvrdej droge. Predt˘m som nefajãil,
ale v partii, do ktorej som chodil, zaãali experimentovaÈ s heroínom. Skúsil
som to. A nebolo moÏné prestaÈ. Ak sa
obzriem späÈ a porovnám, ão sa odvtedy najviac zmenilo, sú to vzÈahy
s rodiãmi a súrodencami. Otec, ktor˘
ma vyhodil a nechcel poãuÈ o mojich
problémoch, je dnes mojím priateºom
a pomáhame si. Mama je rozváÏnej‰ia,
vyrovnanej‰ia a cítim, Ïe je na mÀa
hrdá. Spoznali, Ïe nemajú syna supermana, ale syna, ktor˘ nie je bez ch˘b,
nie je dokonal˘. Ale je to ich syn. A ja
som sa nauãil prijaÈ svoje slabosti,
nauãil som sa ich zvládaÈ a nehanbiÈ
sa za to, ão som preÏil. Dnes sa ma p˘tajú, ãi sa denne modlím aspoÀ tri desiatky ruÏenca. Boh má trvalé miesto
v mojom Ïivote. Nezmenilo sa to ani po
návrate domov. Viem, Ïe sila modlitby
sa rozvíja najmä v mojom srdci. To nie
je napæÀanie predstáv in˘ch ºudí, rodiãov, blízkych, je to môj vnútorn˘ pocit, ktor˘ ma smeruje k Bohu. V komunite vás upozornia, Ïe návrat domov
znamená predov‰etk˘m osamostatniÈ
sa. Od vás závisí, nakoºko ste schopn˘
poradiÈ si v Ïivote pokorne v Bohu –
sám alebo s pomocou in˘ch. VÏdy budete potrebovaÈ pomoc BoÏiu i ºudskú. Najviac vám pomôÏu tí, ktorí preÏili to, ão vy, a poznajú ako rozm˘‰ºate, ão cítite. Komunita vás pripraví na
to, aby ste ão najlep‰ie zvládli návrat
do Ïivota. K ºuìom. Uãí vás o tom rozm˘‰ºaÈ, uÏ keì tam vstúpite, potom
keì tam Ïijete i po va‰om odchode.
Zabezpeãí vám lieãbu, neskôr pomoc
pri ubytovaní a hºadaní zamestnania.
Ja som sa rozhodol pre odchod z komunity po ‰tyroch rokoch. Niektorí sa
30

po odchode z komunity osamostatnia,
ale zostanú b˘vaÈ v jej blízkosti a zaãnú si vytváraÈ aj partnerské vzÈahy.
OÏenia sa a zaloÏia si rodinu.
Komunita prijíma kaÏdého bez rozdielu vierovyznania, ale prihliada na
jeho psychick˘ stav. ËaÏko psychicky
naru‰en˘ alebo na dlhodobú zdravotnícku pomoc odkázan˘ ãlovek nemôÏe
zaãaÈ ÏiÈ v komunite. Pri rozhodnutí
o odchode z komunity musí vÏdy byÈ
súhlas sestry Elvíry. Predt˘m, ako príde súhlas, na skú‰ku vás na niekoºko
mesiacov po‰lú z materského domu
do nového domu, napríklad aj do inej
krajiny. Ja som sa dostal do Talianska,
do úplne iného prostredia, kde som
preÏil tri a pol roka. Vo Vrbovci sme
mali veºké hospodárstvo a ja som tam
pracoval v jedinej tlaãiarni, urãenej pre
v‰etky komunity. V Taliansku som zaãal odznova. Medzi cudzími ºuìmi.
Sám seba som sa vtedy p˘tal, ãi som
skutoãne pripraven˘ na nov˘ Ïivot
mimo komunity. Ako to zvládnem, keì
si musím zaãaÈ budovaÈ nové vzÈahy,
pri odli‰nej práci, akú som vykonával
doteraz, a najmä musel som sa znova
prispôsobovaÈ, p˘taÈ si radu od druh˘ch, uãiÈ sa hovoriÈ pre mÀa nov˘m
jazykom, a navy‰e mal som hraÈ aj na
gitare poãas bohosluÏieb. Nevedel
som ani po taliansky, ani hraÈ na gitare
a uÏ vôbec som nikdy nepracoval
v lese pri rúbaní a zváÏaní dreva. Vo
Vrbovci som uÏ mal urãité postavenie,
zabezpeãoval som vstupné pohovory
s chlapcami, ktorí pri‰li do komunity,
bol som vedúcim skupiny slovensk˘ch
chlapcov, pracoval som v tlaãiarni.
Moja samoºúbosÈ utrpela v boji s pokorou. V novej komunite som zaãínal
ako nováãik. No musel som to prijaÈ.
Verte, ãi nie, roztrpãovalo ma to.
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Musím znova prejsÈ t˘m v‰etk˘m?
Zvládol som to. Boh vás vidí v kaÏdej
situácii. Pomohol mi opäÈ nadobudnúÈ
sebavedomie, pripravil ma na prijatie
toho pozitívneho z tejto skú‰ky.
V komunitn˘ch domoch Cenacolo sa
neplatí za lieãbu, tam nelieãia liekmi,
ani ‰okom. Tam sa platí modlitbou
a prácou. Abstinenãné krízy sa lieãia
„anjelmi stráÏcami“, chlapcami, ktorí
uÏ niekoºko mesiacov Ïijú v komunite
a preberajú starostlivosÈ o nového
chlapca. Sú s ním dvadsaÈ‰tyri hodín.
Spoloãne odolávaniu volaniu drogy
a zla, ktoré je najmä na zaãiatku veºmi
silné. Pre oboch je to veºmi osoÏné.
Nováãik nachádza úprimného priateºa
a jeho „anjel stráÏca“ sa v trápení uãí
maÈ rád. Keì sa rodiãia rozhodnú priviesÈ dieÈa do komunity Cenacolo, vyÏaduje sa od nich, Ïe budú dodrÏiavaÈ
presné pravidlá. Uvedomme si, Ïe závislosÈ od drog je dôsledok Ïivota bez
kresÈansk˘ch hodnôt. V Cenacole pomáhajú mlad˘m vidieÈ ich problémy,
pomáhajú im staÈ sa dobr˘mi, pretoÏe
ak si dobr˘, tak bude‰ aj ‰Èastn˘. DeÀ
sa zaãína modlitbou sv. ruÏenca. Poãas dÀa sa kaÏd˘ venuje práci na hospodárstve, v kuchyni, v záhrade ãi dielni. NajdôleÏitej‰ie je v‰ak budovanie
vnútra mlad˘ch ºudí, nie je dôleÏité,
akú prácu v tej chvíli vykonávajú, ale
ako to robia. Práca slúÏi ako prostriedok na lep‰ie spoznanie sa. Veãer sa
stretávajú opäÈ pri modlitbe, pri ãítaní
zo Svätého písma.
Mama Helena:
Existujú chlapãenské a dievãenské
domy. Mlad˘ch vedú tak, aby si na
seba zarobili. Domy sú v neustálom duchovnom spojení, navzájom si vypo-

máhajú svojimi v˘robkami. Vo Vrbovci
si na 22 hektároch poºa dorábajú chlieb
ná‰ kaÏdodenn˘. Majú traktory, autá,
stolársku dielÀu, vlastnú pekáreÀ, starajú sa o hovädzí dobytok, záhradu,
pracujú na hospodárstve. ªudia z Vrbovca si uÏ na chlapcov zvykli, aj keì
zo zaãiatku boli proti tomu, aby sa v ich
obci udomácnili. Dokonca písali petíciu
na Ministerstvo zdravotníctva a na vládu.
Dnes si navzájom vychádzajú v ústrety,
napr. obilie z poºa im ochotne pomelú
v obecnom mlyne a chlapci vìaãne na
Vianoce zanesú do sociálne slab‰ích
vrbovsk˘ch rodín dopestované potraviny. Vo vrbovskom ka‰tieli, ktor˘ Cenacolu venovali rehoºné sestry, Ïije osemdesiat chlapcov. Îijú tam nielen drogovo závislí mladí ºudia, ale aj takí, ktorí
nevedia nájsÈ zmysel Ïivota.
Syn Marcel:
Po ôsmich mesiacoch od nástupu do
komunity som prv˘krát robil anjela
stráÏcu chlapcovi zo Slovenska. Nového chlapca vám pridelia vtedy, keì
cítia, Ïe ste uÏ pripravení prijaÈ túto
zodpovednosÈ. RobiÈ anjela stráÏcu je
asi najväã‰ia zodpovednosÈ, ktorú
máte v komunite. Znamená to, denne
sa dvadsaÈ‰tyri hodín venovaÈ na sto
percent ãloveku, ktorého nepoznáte,
nemohli ste si vybraÈ, ãi túto úlohu prijmete, a navy‰e, on potrebuje va‰u pomoc. Tak ako ste ju potrebovali vy, keì
ste sem pri‰li. Prvé dni ste ako na pozorovaní. Vo Vrbovci vás pozorovalo 80
párov oãí. Denne. Videli, ako sa správame. Ako si poãíname. Uãil som sa trpezlivosti, pretoÏe kaÏd˘ nov˘ chlapec
sa správa ako neposlu‰né dieÈa. Aj ja
som bol tak˘. A teraz som to vedel. On
bol ako moje zrkadlo. V‰etko som mu
musel vysvetºovaÈ, a on prejavoval iba
31
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Ikona z Kaplnky komunity Cenacolo v MedÏugorí. Namaºovali ju traja chlapci z komunitného domu
v MedÏugorí, ktor˘ patrí do komunity Cenacolo. Zobrazuje ANASTASIS – Vzkriesenie. Tri grécke
písmená vo svätoÏiare za JeÏi‰ovou hlavou znamenajú, Ïe JeÏi‰ je Alfa a Omega, Prv˘ a Posledn˘,
Zaãiatok a Koniec. JeÏi‰ove oãi sú namaºované tak, Ïe ten kto sa pozerá na ikonou z ktorejkoºvek
strany, má pocit, Ïe sa pozerajú na neho. Dva skalnaté vrchy zobrazujú Ducha Svätého, ktor˘ objíma Univerzum, vesmír. Po JeÏi‰ovom pravom boku stoja kráº Dávid, kráº ·alamún a prorok Eliá‰,
a po ºavom boku sú spravodliví. Na origináli ikony sú len traja, ale chlapci z komunity Cenacolo primaºovali ‰tvrtého, pretoÏe symbolizuje mlad˘ch chlapcov z komunity, ktorí sú uÏ v nebeskom
kráºovstve. JeÏi‰ drÏí za ruku Adama a Evu, symbolizujúcich celé ºudstvo zniãené hriechom, a vyÈahuje ich z hrobu smrti. Kºúã, zámok a reÈaze zobrazujú otroctvo hriechu. Tri kliny sú klinmi Kristov˘ch múk, ktor˘ roztrhal reÈaze zla, a tak nás oslobodil od hriechu a daroval nám spásu.

nezáujem. To ma nútilo, aby som sa
stal ohºadupln˘m a pokorn˘m. Tak
som postupne zistil, ãi dokáÏem byÈ trpezliv˘, ãi uspejem v tejto skú‰ke, alebo ãi som e‰te ºahostajn˘ a egoistick˘.
Chlapca treba postupne zasvätiÈ do
duchovnej stránky komunity, spoznaÈ
32

jeho citov˘ Ïivot, potreby, vzÈah
k Bohu. Nikto ho nenúti, aby sa modlil,
ale on sám po ãase spozná, Ïe je to
najlep‰ia cesta. Skoro ráno zaãína deÀ
modlitbou sv. ruÏenca. V‰etci sa ideme
modliÈ, a ak on nejde s nami, pokraãuje
v pridelenej práci. Väã‰inou si to roz-

vnutro73_33

20.8.2004 16:34

Stránka 33

Svedectvo
myslí a pridá sa k spoloãnej modlitbe.
Zo zaãiatku sa mu to môÏe zdaÈ len
ako vypovedané slová, bez hlb‰ieho
v˘znamu, ale postupne modlitba v jeho
Ïivote buduje poznanie. Pravidelné
modlitby sv. ruÏenca, noãné adorácie
pred Oltárnou SviatosÈou a nedeºné sv.
om‰e mu pripravujú srdce na prijatie
BoÏej milosti. Osobne mi najväã‰mi
pomáhali adorácie pred Oltárnou SviatosÈou. Tento ãas mi dával moÏnosÈ
rozm˘‰ºaÈ o sebe, o svojich pocitoch,
rozhodnutiach. Poãas dÀa nebolo toºko ãasu na meditáciu, na osobné pristavenie sa pri JeÏi‰ovi. Na rozhovor
s Bohom. Zamestnávala nás práca,
ktorú sme vykonávali vÏdy vo dvojici,
vzájomné uãenie sa cudzieho jazyka
a spoloãné modlitby. Adorácia bola darom lásky. Sväté om‰e nám dvakrát do
t˘ÏdÀa slúÏil miestny kÀaz, neskôr prichádzali kÀazi zo Záhrebu a z blízkeho
okolia. V komunite vám umoÏnia pripraviÈ sa na prijatie sviatostí. Bol som
pokrsten˘, ale po ãase som pocítil túÏbu vstúpiÈ do hlb‰ieho vzÈahu s Bohom. V tom ãase sa v chorvátskych komunitách pripravovalo za pomoci kÀazov tridsaÈ chlapcov na prijatie sviatostí. V zadarskom chráme sme prijali
za prítomnosti sestry Elvíry prvé sväté
prijímanie a sviatosÈ birmovania.
Mama Helena:
V komunite Cenacolo na‰iel môj syn
vzÈah k Bohu, lásku k JeÏi‰ovi a posilu
v modlibe sv. ruÏenca. Pod ochrannou
rukou Panny Márie si lieãil nielen chorú
du‰u, ale i fyzické telo, ktoré sa za tri
a pol roka, ktoré vo Vrbovci preÏil, zotavilo z pôsobenia zhubnej závislosti.
Po roku a pol v komunitnom dome ho
zvolili za vedúceho skupiny slovensk˘ch chlapcov. Minul˘ rok v októbri

i‰li z komunity blahoÏelaÈ sestre Elvíre
do Talianska, a Marcel tam pobudol aÏ
do mája tohto roka. Na pravidelnom
rodiãovskom stretnutí, ktoré kaÏd˘ rok
organizujú komunitné domy Cenacolo
v jednotliv˘ch krajinách pre rodiãov
detí, ktoré v nich Ïijú, mi Marcel oznámil, Ïe po ‰tyroch rokoch chce vystúpiÈ z komunity. Za ‰tyri roky, ktoré preÏil s BoÏou pomocou v komunitn˘ch
domoch Cenacolo, sa osamostatnil,
nauãil sa pracovaÈ, získal novú profesiu tlaãiara, hovorí dvoma cudzími jazykmi, priniesol si zdravé návyky, úspe‰ne si urobil vodiãsk˘ kurz, ale nadov‰etko si cením, Ïe Ïije. Bez drogy.
V BoÏej milosti a láske.
Poãas lieãby nesmú rodiãia udrÏiavaÈ listov˘ kontakt s dieÈaÈom. Ak
uteãie z komunity, nesmú ho prijaÈ
späÈ. Musia ho usmerniÈ, aby sa vrátilo.
Inak ho nemôÏe komunita prijaÈ. Inak
sklame dôveru, ktorú mu komunita
odovzdala. Marcel pri‰iel prv˘krát domov na Slovensko po roku a pol lieãby.
Na skú‰ku. Na desaÈ dní. UÏ vtedy som
sa te‰ila z toho, ako sa zmenil. Marcel
sa kaÏd˘ deÀ po práci v komunite modlil za rodiãov, za to, aby mu otec i bratia
odpustili. ManÏel nechcel predt˘m
o Àom ani len poãuÈ. A minul˘ rok ho
Marcel pozval na kaÏdoroãné dvojdÀové rodiãovské stretnutie do Chorvátska, do Záhrebu. Na stretnutí spojenom so sv. om‰ou vystupujú v programe v ‰portovej hale chlapci z jednotliv˘ch domov komunity Cenacolo. Keì
sa Marcel stretol s otcom, manÏel sa
rozplakal. S otcom si navzájom odpustili, dôverujú si a pomáhajú. Otec bol
‰Èastn˘, Ïe sa vrátil jeho straten˘ syn.
Îe ho Boh zachránil, Ïe zvíÈazil Ïivot.
(dokonãenie v budúcom ãísle)
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Posolstvá z 25. v mesiaci
25. apríla 2004 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste e‰te silnej‰ie preÏívali moje posolstvá v pokore a láske, aby vás Duch Svät˘ naplnil svojou milosÈou a silou. Len tak budete svedkami pokoja a odpú‰Èania. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. mája 2004 – „Drahé deti! Aj dnes vás povzbudzujem, aby ste sa
zasvätili môjmu srdcu a Srdcu môjho Syna JeÏi‰a. Len tak budete kaÏd˘
deÀ väã‰mi mojimi a budete sa ãoraz viac povzbudzovaÈ navzájom k svätosti. Takto radosÈ ovládne va‰e srdcia a stanete sa nositeºmi pokoja
a lásky. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. júna 2004 – „Drahé deti! Aj dnes mám radosÈ v svojom srdci.
Chcem sa vám poìakovaÈ, Ïe robíte môj plán uskutoãniteºn˘. KaÏd˘
z vás je dôleÏit˘, preto, milé deti, modlite sa a radujte sa so mnou z kaÏdého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môÏem vidieÈ, milé deti, Ïe Duch Svät˘ pôsobí vo svete. 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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