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Toto je ãas
milosti pre
rodinu, a preto
vás poz˘vam,
obnovte
modlitbu.
V srdci va‰ej
rodiny nech je
JeÏi‰.
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Mária Pavloviãová–Lunettiová poãas zjavenia 9. októbra 2004 vo Vorau v Rakúsku
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MEDJUGORJE –

RODINA

Nech je Ježiš v srdci vašej rodiny
„Toto je čas milosti pre rodinu, a preto vás pozývam, obnovte modlitbu. V srdci vašej rodiny nech je Ježiš.“
To sú slová Matky Božej z posolstva z 25. októbra 2004. Rodina bola zriedkakedy predtým tak ohrozená ako teraz. Úplne liberálne rozvodové právo,
médiami propagovaný neviazaný život, to vedie v našich krajinách stále
viac k rozpadu tejto spoločensky takej dôležitej základnej inštitúcie, akou je
rodina. Cirkev s jej varovným hlasom je čoraz väčšmi zatláčaná do úzadia.
Tisíce a tisíce rodín založených z lásky sa rozpadávajú, lebo keď prídu ťažkosti, niet ochoty prinášať osobné obety, aby sa rodina udržala. Často sa prehliadajú škodlivé následky pre deti, ktoré musia žiť v popretŕhaných vzťahoch. Deti majú právo na otca a matku! Rodina im poskytuje ochranu a istotu, aby mohli vyrastať na zdravé osobnosti.
Matka Božia vo svojich posolstvách vždy zdôrazňuje dôležitosť rodiny. Dáva nám všetkým pokyny, ako môžeme v búrkach všedného dňa udržať svoje
rodiny. Ježiš má byť v srdci rodín! Máme otvoriť dvere Ježišovi. Máme svojím príkladom poskytnúť deťom zdravú náboženskú výchovu. Matka Božia
nás pritom podporuje svojimi posolstvami. Veď to nie je náhoda, že si všetci
šiesti medžugorskí vizionári založili rodiny. V dnešnej dobe sa to zasa zdá
byť rizikom a osobnou výzvou.
Všetci vizionári sa tiež rozhodli pre rodiny s viacerými deťmi. Je to celkom
prirodzené a pekné dať deťom možnosť, aby boli vychovávané v duchu
evanjelia. Mnohé životné problémy sa tak zvládajú ľahšie. Keď v rodinách
žije Ježiš a Mária, nemusíme sa báť rozpadu. To však ešte vôbec neznamená,
že budeme preto uchránení pred rozličnými pokušeniami a skúškami. Život
je ustavičný vzrast a dozrievanie. Matka Božia nám svojimi jedinečnými
medžugorskými posolstvami starostlivo ukazuje smer. Preto otvorme svoje
srdcia a dajme sa ňou viesť.
Vizionárka Mária Pavlovičová-Lunettiová navštívila v októbri 2004 Rakúsko. Vo Viedni mala svoje zjavenie. V preplnenom kostole to bol pre všetkých
prítomných pôsobivý zážitok, keď vizionárka po sv. omši vydala svedectvo
o svojich stretnutiach s Matkou Božou, celé roky trvajúcich. Prirodzené
a prežité boli jej hlboké skúsenosti, ktoré odovzdala prítomným na cestu.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor
s arcibiskupom Franciscom Vitim z Huamba 2. septembra 2004 v MedÏugorí

Nesiem si v srdci
mal˘ raj, ktor˘ mi
nik nemôÏe vziaÈ!
Biskupa Francisca Vitiho, arcibiskupa na dôchodku z Huamba (predt˘m
Nova Lisboa), ktoré leÏí v srdci Angoly, som mala moÏnosÈ spoznaÈ v MedÏugorí. âlovek by ho nespoznal ako biskupa, a uÏ vôbec nie ako arcibiskupa,
no prezrádzal ho jeho kríÏ. I keì musel zná‰aÈ vo svojom Ïivote veºa utrpenia
a kríÏov, zachoval si v srdci „mal˘ raj“, totiÏ radosÈ a lásku k Bohu a ºuìom.
Îije v Nemecku zo zdravotn˘ch dôvodov. Po prv˘ raz pri‰iel ako duchovn˘
vodca skupiny nemeck˘ch pútnikov do MedÏugoria. Sám pri‰iel preto, aby
poprosil Matku BoÏiu o mier pre svoju chudobnú krajinu.
Excelencia, ako ste sa dozvedeli o MedÏugorí?
Keì som bol ‰tudentom na katolíckom in‰titúte v ParíÏi, uÏ vtedy
som o Àom poãul. A vÏdy som bol
skutoãne presvedãen˘ zo skúsenosti zo stretnutí s ºuìmi, ktorí tu boli, Ïe
sa na tomto mieste deje ãosi veºké.
Potom ma v Elenbade istá skupina
pozvala, aby som i‰iel s nimi. Som tu
v MedÏugorí po prv˘ raz a som veºmi, veºmi rád, Ïe som sem pri‰iel.

Lebo MedÏugorie je miestom modlitby a zmierenia. V dne‰n˘ch ãasoch je také potrebné oÏiviÈ evanjelium, evanjelium uskutoãÀovaÈ.

Excelencia, rada by som sa dozvedela, preão ste vlastne pri‰li
do MedÏugoria?

Keì sa opäÈ vrátite do svojej
domoviny, budete chcieÈ ‰íriÈ posolstvá Matky BoÏej?

4

Aké sú va‰e dojmy?
Mojím osobn˘m dojmom je, Ïe sa
tu káÏe evanjelium, evanjelium skutkami i slovami. Je to veºmi dôleÏité,
aby pravé Kristovo hlásanie o pokoji, bratstve a solidarite poznaãilo
srdcia; to tu preÏívam.
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MilosÈ

Maria Elfriede Langová-Pertlová, arcibiskup Francisco Viti a pútnik z Burgenlandu

PravdaÏe, bolo by dobre, keby aj
niektorí z na‰ej vlasti dostali moÏnosÈ prísÈ sem. Bola by to milosÈ pre
nás v‰etk˘ch. Matka BoÏia je vÏdy
na‰ou Matkou. Máme sa v‰ak vedome usilovaÈ o nadviazanie spojenia
s Àou.
Iste máte nejakú predstavu,
ako by sa v dne‰n˘ch ãasoch dal
uskutoãniÈ mier vo va‰ej krajine, kde toho tak veºa preÏili. Povedali ste, Ïe va‰ím osobitn˘m
Ïelaním by bolo zaloÏiÈ ‰kolu,
a to by bola moÏnosÈ preÏívaÈ pokoj.
Potrebujeme vzdelanie a v˘cho-

vu, ‰kola je u nás veºmi dôleÏitá.
Potrebujeme novú ‰kolu, skutoãnú
novostavbu, nielen iné múry, ale od
poãiatku nového ãloveka v Kristovi.
TúÏba zaÏiÈ nového ãloveka neexistuje iba v Angole, ale v celej
Európe, ba v‰ade na svete.
O tom som celkom presvedãen˘
a mám tu v Európe aj nejaké skúsenosti. ªudia patria spolu napriek
vojne a hriechu. Bez t˘chto nov˘ch
ºudí niet mieru, bez Krista niet lásky,
bez lásky niet pokoja. Bez pokoja
niet budúcnosti, ale iba egoizmus,
vykorisÈovanie, utláãanie a nivoãenie.
5
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MilosÈ
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Pútniãka z Libanonu
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MilosÈ

V posolstve z 25. júla 2004
Matka BoÏia povedala: „Keì budete maÈ lásku v srdci, zavládne
vo vás pokoj.“ Aj vy ste to teraz
povedali, Ïe bez lásky niet pokoja. Poznali ste toto posolstvo?
Áno, vychádza z mojej viery. Od
detstva som sa usiloval milovaÈ
Boha, a zároveÀ svojho blíÏneho. To
je môj mal˘ raj napriek utrpeniu
a bolestiam v mojom Ïivote; kríÏ patrí do kaÏdodenného Ïivota. V‰etci,
ktorí nasledujú Krista, musia byÈ pripravení vÏdy niesÈ kríÏ s radosÈou,
lebo v kríÏi je vÏdy láska, veãná láska, a to je ná‰ cieº.

Je láska k Matke BoÏej vo va‰ej africkej krajine v˘razná?
Som rád a ìakujem Bohu, Ïe je
u nás Matka BoÏia taká obºúbená.
Je veºmi uctievaná a ja sa venujem
a zasväcujem Márii vÏdy nanovo.
Jednou z mojich najdôleÏitej‰ích
ãinností je prehlbovaÈ mariánsku
úctu a pribliÏovaÈ ju veriacim.
Excelencia, ìakujem vám za
rozhovor.
(Rozhovor viedla
M. Elfrieda Langová-Pertlová.)
7
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Rozhovor

UROBÍME V·ETKO,
âO SI MATKA BOÎIA
OD NÁS ÎELÁ!
S PÁTROM
V

Páter Jozo, nachádzame sa v In‰titúte Svätej rodiny a dnes ste
mali sv. om‰u s deÈmi, ktoré sem
pri‰li na zaãiatok ‰kolského roka.
MôÏete nám nieão povedaÈ o Spoloãenstve Svätej rodiny?
V tejto rodine sú deti, ktoré stratili
vo vojne oboch rodiãov alebo jedného z nich. Sú to, moÏno povedaÈ,
nezaopatrené deti. V t˘chto rokoch
ná‰ho úãinkovania sa nám podarilo
zorganizovaÈ kmotrovstvá, takÏe ro8

JOZOM ZOVKOM

·IROKOM BRIJEGU 11. SEPTEMBRA 2004

diny zo Západu zaãali tunaj‰ím rodinám pomáhaÈ. Na‰li sme dobr˘ch
ºudí, vynikajúcich kresÈanov, ktorí sa
zaãali staraÈ o tieto deti. Dnes máme
v in‰titúte vy‰e 5000 detí, a to znamená, Ïe sme tieÏ prepojení s 5000
rodinami zo Západu, ktoré sa stali
na‰imi priateºmi. Je to teda veºmi veºké spoloãenstvo, jedna rodina, jedna
Cirkev, ktorá je preniknutá skutoãne
charitatívnym dielom, v ktorej jeden
druhému pomáha, ktorá potvrdzuje
slová z Matú‰ovho evanjelia: „Bol
som hladn˘ a dali ste mi jesÈ, bol som
nah˘ a priodeli ste ma.“ Bol som bez
domova a prijali ste ma.
Dnes je veºa chudobn˘ch a poznaãen˘ch – drogami, rozvodmi, verejn˘mi hriechmi a rozliãn˘mi katastrofami. Cel˘ svet je pln˘ utrpenia
a bolesti. Svet dnes potrebuje milosrdného Samaritána, ktor˘ sa postará, aby sa rany previazali a uzdravili. Tento dom je v skutoãnosti ako
milosrdn˘ Samaritán, ktor˘ prijíma
chudobn˘ch a poskytuje im domov.
SnaÏí sa uzdravovaÈ rany, nech ich uÏ
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Pokoj
spôsobili akékoºvek problémy. Keì
sa pozeráme na to v‰etko, ão sa
u nás deje, môÏeme povedaÈ, Ïe tento dom je ãosi viac neÏ len obyãajná
stavba. Je to pamätník lásky, pri ktorom poznávame, ãoho je láska
schopná – pre toho, kto chce milovaÈ
podºa evanjelia. Na‰i kmotrovia sú
chudobní v duchu, nesú v sebe pravú
lásku a z tejto pravej evanjeliovej lásky dokáÏu robiÈ veºké diela, diela, ktoré vyvolávajú u ºudí dokonal˘ údiv, ba
moÏno priam povedaÈ, Ïe tieto diela
sa poná‰ajú na zázraky. V tomto dome, kde sa teraz nachádzame a zhovárame, je umiestnen˘ch vy‰e 40
mlad˘ch dievãat. Tieto dievãatá sa tu
vychovávajú podºa kresÈansk˘ch zásad a tento dom je prosto ich rodinou,
v ktorej sa cítia spokojné a ‰Èastné.

Vy ste vedúcim a duchovn˘m
v tomto dome, v tejto rodine?
Áno, som duchovn˘m a otcom tejto
rodiny. Je tu veºmi veºa práce, ktorú
nemôÏem urobiÈ sám. Preto mám po
boku niekoºko veºmi dobr˘ch spolupracovníkov, ktorí sa spolu so mnou
odovzdali tomuto dielu. Stoja v sluÏbách detí a pomáhajú im rásÈ, aby
jedného dÀa sami mohli byÈ otcami
a matkami. V‰etky deti chodia do
‰koly. Jedny chodia do ‰koly tu, iné
nav‰tevujú mostarskú univerzitu.
V‰etky tunaj‰ie deti sú zaãlenené
do jednotného ‰kolského programu
a umoÏnili sme im, aby sa tu mohli
tak dobre uãiÈ, ako je len moÏné.
V‰etky, ão tu Ïijú, re‰pektujú poriadok tohto domu, lebo je to spoloãenstvo, v ktorom – ak má v‰etko fungo-

P. Mario, P. Jozo a P. Ivan na slávnosti Pov˘‰enia sv. kríÏa 12. 09. 2004 v MedÏugorí.
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vaÈ – musí byÈ jednotn˘ program
modlitby, práce a poriadku.
Zajtra sa bude v MedÏugorí na
KriÏevci slúÏiÈ slávnostná sv.
om‰a pri príleÏitosti slávnosti
Pov˘‰enia sv. kríÏa. Zaiste tam
budete aj vy. MôÏete nám povedaÈ nieão o v˘zname Sv. kríÏa
v kresÈanskom Ïivote?
Skrze kríÏ k nám prichádza spása
a Kristus nám v‰etk˘m ponúkol kríÏ,
aby sme ho ochotne objali. SlávnosÈ
Pov˘‰enia sv. kríÏa je deÀ, v ktorom
si osobitn˘m spôsobom kríÏ pripomíname a ìakujeme Bohu, Ïe nám ho
dal, lebo práve cez kríÏ nám Boh
darúva spásu, tak ako nám to JeÏi‰
10

Kristus ukázal svojím príkladom. Aj ja
mám svoj kríÏ a nesiem ho naìalej,
i keì viem, Ïe je ÈaÏk˘, ale nemôÏem
ho odhodiÈ. NemôÏem povedaÈ, Ïe
ho preklínam alebo ho odmietam, naopak, uvedomujem si, Ïe ho musím
prijaÈ. Lebo odhodiÈ svoj kríÏ znamená odmietnuÈ dnes pútnikov a chor˘ch, hladn˘ch, vyhnan˘ch a ne‰Èastn˘ch, aby nás nevyhºadávali. Prostredníctvom MedÏugoria Matka BoÏia pomohla skutoãne miliónom ºudí
na svete, aby prijali svoj kríÏ, aby ho
ºah‰ie niesli. KaÏd˘ deÀ ponúka
program, ktor˘ nám uºahãuje prijímaÈ
kríÏ, cez ktor˘ môÏeme nájsÈ silu na
v‰etko zlé, ão nám druhí chcú spôsobiÈ.
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Páter Jozo, vy ste boli v prv˘ch
dÀoch zjavení farárom v MedÏugorí. Matka BoÏia najmä v poslednom posolstve z 25. augusta
2004 zdôrazÀovala, Ïe si máme
pripomínaÈ prvé dni zjavení. Ako
sa vám teraz javia tieto prvé dni?
Nad‰enie a ochotu prv˘ch dní obzvlá‰È zdôrazÀuje práve toto posolstvo. Je to kºúãová veta posledného
posolstva, a tá hovorí, aké boli tie
prvé dni pre v‰etko to, ão sa podnes
v MedÏugorí deje. My nevytvárame
MedÏugorie, ale ono vytvára nás
a robí z nás novorodencov. My nevym˘‰ºame posolstvá, ale dostávame
ich zhora. NeÏiada sa od nás, aby
sme sa usilovali o interpretáciu posolstiev, ão mala Matka BoÏia na
mysli, ale aby sme podºa nich Ïili
a ukazovali, ão si Matka BoÏia priala.
Na nad‰enie prv˘ch dní, na v‰etky
tieto udalosti si ja osobne veºmi silne
pamätám: keì uÏ v autobuse nebolo
miesta pre t˘ch, ão by sem radi chceli prísÈ, tak ºudia prichádzali pe‰i.
Keì brali ºuìom ruÏence z rúk, lebo
ich nevedeli skryÈ, tak sa modlili nahlas, lebo verili. Tieto prvé dni svedãia o nad‰ení, ktoré bolo e‰te
väã‰ie. Vtedy ºudia väã‰mi trpeli práve preto, lebo mali zakázané chodiÈ
do MedÏugoria. Mali zakázané o MedÏugorí hovoriÈ. No napriek v‰etkému utrpeniu, ktoré zná‰ali, boli pre‰Èastní, Ïe môÏu pre Matku BoÏiu
nieão urobiÈ. Vtedy sa na svete konalo veºké obrátenie – a to obrátenie hlboké, ktoré priná‰alo ovocie. Toto
nad‰enie, ktoré bolo v ºuìoch, vo farníkoch, vo vizionároch, sme cítili
v utrpení, v bezhraniãnej odovzdanosti Matke BoÏej a Bohu. V‰etci títo

svedkovia boli pripravení na prenasledovanie a zat˘kanie, na zlé zaobchádzanie. MedÏugorie bolo jednoducho jedn˘m veºk˘m priestorom
a zov‰adiaº prichádzali pútnici. Farníci ich ochotne prijímali, informovali, pouãovali a povzbudzovali. V t˘ch
prv˘ch dÀoch boli pútnici skutoãn˘mi pútnikmi. Pri‰li k prameÀu, napili
sa vody a i‰li zasa ìalej. A tieto nároky pútnikov úplne premenili pôvodné MedÏugorie na celkom nov˘
obraz, a tak samotní farníci upadli
do veºkého poku‰enia, niesli nové
bremeno cez prekáÏky a potk˘nali
sa. Na zaãiatku tu bol elán, nad‰enie
pre posolstvo. MôcÈ Matku BoÏiu vidieÈ a poãuÈ, ão hovorí. KaÏd˘ deÀ
sa na to ãakalo: „âo povie dnes? âo
povie zajtra?“ Posolstvo sa oãakávalo s veºkou netrpezlivosÈou, lebo
sa obracalo na farnosÈ a prostredníctvom farnosti na cel˘ svet, a tieto
posolstvá padli skutoãne na úrodnú
pôdu.
âo bolo podºa vá‰ho názoru rozhodujúce v t˘chto prv˘ch dÀoch
pre duchovn˘ v˘voj MedÏugoria?
Pamätám si na veºmi dôleÏit˘ moment v t˘chto prv˘ch dÀoch. Polícia
stráÏila vizionárov pred kaÏd˘m ich
domom. Nik nemohol nikam ísÈ. Do
dediny sa nesmelo ani len vkroãiÈ.
Matka BoÏia sa zjavila vizionárovi
Jakovovi a odovzdala mu toto posolstvo: „Postite sa! Potrebujem vá‰
pôst.“ Jakov jej odpovedal, Ïe nemôÏe posolstvo odovzdaÈ ìalej, lebo
je vonku polícia. Matka BoÏia mu povedala, Ïe sa má pomodliÈ päÈ Otãená‰ov. Pomodlil sa päÈ Otãená‰ov
11
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a po modlitbe chcel vidieÈ – zvedav˘
ako kaÏd˘ chlapec – ão Matka BoÏia
urobila. Keì sa pozrie z okna, vidí
policajtov opret˘ch o stenu, ako tam
12

od únavy pospali. Tu otvorí Jakov potichu okno
a rozbehne sa.
ZadrÏí prvé auto,
ktoré stretne, a nastúpi do jeho kufra. Vodiã ho privezie ku kostolu,
no kostol je pln˘,
a Jakov sa prediera pomedzi ºudí aÏ k oltáru.
V tejto chvíli som
práve
dokonãil
sv. om‰u a chcel
som udeliÈ poÏehnanie. Jakov
prichádza ku mne
a hovorí mi, Ïe
má dôleÏité posolstvo. Udelil som
poÏehnanie a postavil som chlapca na oltár, pred
mikrofón, aby posolstvo sám odovzdal. Jakov povedal nasledujúce slová: „Dnes
sa mi zjavila Matka BoÏia a povedala: ,Postite sa!
Lebo potrebujem
vá‰ pôst.‘“ Potom
sa op˘tal v‰etk˘ch prítomn˘ch:
„Rozumeli ste?“
ªud odpovedal:
„Áno.“ Potom sa p˘tal ìalej: „Chcete
sa postiÈ?“ V‰etci odpovedali: „Áno.“
Iba jeden muÏ s vysok˘m hlasom povedal: „Urobíme v‰etko, ão si Matka
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BoÏia od nás Ïelá.“ V tom okamihu
v‰etci ºudia jednohlasn˘m potleskom vyjadrili, Ïe súhlasia. Áno, to je
ono: „Urobíme v‰etko, ão si Matka
BoÏia od nás Ïelá.“
Pre mÀa bolo toto podstatné a istotne to bol rozhodujúci deÀ, kºúãov˘
deÀ celého medÏugorského príbehu.
Slová „Urobíme v‰etko, ão si Matka
BoÏia od nás Ïelá“ majú v sebe silu,
ktorá premohla v‰etko, ão bolo negatívne. Hneì nato sa zaãali prenasledovania a ukázalo sa, Ïe farníci
urobili v‰etko, ão Matke BoÏej sºúbili. I dnes môÏeme s istotou povedaÈ, Ïe pri v‰etkom, ão v MedÏugorí
vzniklo – keì to pozorujeme zvonka
– predsa len tie slová sºubu Matke
BoÏej premáhajú v‰etko, ão je vo
farnosti negatívne, a preto MedÏugorie preÏíva naìalej a nik ho nemôÏe zniãiÈ. Preto zdôrazÀujem, Ïe
MedÏugorie sa nezviditeºnilo obchodmi, re‰tauráciami, dobr˘m jedlom, stánkami so suvenírmi, dobr˘m
vínom, ale silnou modlitbou, pôstom
a pokojom. A v tom vidno víÈazstvo
toho prísºubu, ktor˘ verejne dali
Matke BoÏej v kostole, keì Jakov
priniesol posolstvo.
Pamätáte sa e‰te na niektor˘
moment z prv˘ch dní?
Druhá v˘znamná udalosÈ sa v t˘chto dÀoch stala vtedy, keì som pozval
svojich farníkov, aby pri‰li, Ïeby sme
sa zvlá‰tnym spôsobom pomodlili
k Matke BoÏej, lebo sme sa nachádzali v poku‰ení. Pri‰iel v‰etok ºud.
V ten deÀ som vyuãoval náboÏenstvo
a modlil sa s mládeÏou. Keì som
pri‰iel do kostola, prekvapilo ma, Ïe
bol kostol celkom preplnen˘. Pomod-

lili sme sa cel˘ ruÏenec, a to pokºaãiaãky. Poãas tej modlitby sa objavila Matka BoÏia. Schválila na‰u
modlitbu a povedala: „Modlite sa
ruÏenec kaÏd˘ deÀ, modlite sa spoloãne, modlite sa srdcom!“ A vìaka
Matke BoÏej a vìaka Bohu trvá to
v MedÏugorí doteraz. Musíme teda
rozoznávaÈ dôleÏité body, okamihy,
ktoré MedÏugoriu vtlaãili peãaÈ a ktoré ho dodnes vyznaãujú. Tento program si nikto nepovym˘‰ºal, tento
program nám ukázala Matka BoÏia.
ªud iba spontánne a nad‰ene na túto
v˘zvu a program odpovedal.
Vy ste boli aj svedkom udalosti,
ktorá sa spája s KriÏevcom. MôÏete nám o tom nieão povedaÈ?
Pamätám sa aj na veºmi dôleÏit˘
moment v súvislosti s KriÏevcom.
Bolo to v nedeºu o pol deviatej, a my
sme neslávili sv. om‰u, hoci sme ju
sláviÈ mali. Ja som preto ne‰iel do
kostola, lebo v‰etok ºud bol vonku,
kºaãal, modlil sa a pozeral na kríÏ na
vrchu. KríÏ nebolo vidno, bolo vidno
len ak˘si jas, biele svetlo, pokr˘vajúce cel˘ vrch. Potom vystúpil dopredu
kríÏ a z neho prúdilo posolstvo ako
rieka, pokoj, pokoj, pokoj. V‰etok ºud
kºaãal a ìalej sa modlil a videl, ão mu
Matka BoÏia oznamuje. Tento kríÏ sa
stal mojím symbolom, mojím znamením. A popri v‰etkom utrpení, ktoré
som zná‰al pre Matku BoÏiu a pre
MedÏugorie, práve v tomto kríÏi som
nachádzal útechu, poÏehnanie, silu,
pokoj, aby som aj svoj kríÏ dokázal
niesÈ.
(Rozhovor viedol vd.)
13
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Modlitbové veãery s Máriou Pavl ov

Vizionárka Mária Pavloviãová-Lunettiová bola od 9. do 10. októbra
2004 v Rakúsku. Pozval ju prelát Johannes Gamperl, aby sa zúãastnila
na modlitbovom stretnutí vo Vorau
9. 10. 2004. V kostole mariánskej nemocnice vo Vorau viedol Johannes
Gamperl modlitbov˘ veãer. Potom
mala Mária Pavloviãová-Lunettiová
svoje veãerné zjavenie Matky BoÏej.
Na om‰i bolo prítomn˘ch vy‰e 700 ºudí. Ovzdu‰ie modlitby bolo veºmi pô14

sobivé. Mnohí zaÏili MedÏugorie nanovo. V nedeºu veãer 10. októbra
2004 bolo modlitbové stretnutie vo
Viedni v prekrásnom gotickom kostole „Maria am Gestade“. Tento kostol je najstar‰í mariánsky kostol vo
Viedni. UÏ o 18. hodine, keì sa zaãalo s modlitbou ruÏenca, bol kostol
preplnen˘. V tejto vrúcnej modlitbovej atmosfére ãakali prítomní na ten
veºk˘ okamih, keì sa Márii Pavloviãovej-Lunettiovej asi o 18.50 zjavila
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vl oviãovou-Lunettiovou v Rakúsku

Matka BoÏia. Stretnutie vizionárky
s Matkou BoÏou trvalo takmer desaÈ
minút. Nasledovala sv. om‰a, celebroval biskupsk˘ vikár páter Dr. Alois
Karxner spolu so 16 kÀazmi. Prítomn˘ bol aj b˘val˘ medÏugorsk˘ farár
páter Tomislav Pervan. Vo svojej
kázni biskupsk˘ vikár páter Kraxner
zdôrazÀoval, Ïe Matka BoÏia si vÏdy
Ïelá, aby sme na‰li cestu k JeÏi‰ovi
a aby sme svoje srdcia otvárali modlitbe. Biskupsk˘ vikár apeloval na veº-

ké spoloãenstvo, ktoré sa zhromaÏdilo v kostole, Ïe sa musíme staÈ nástrojmi pokoja v tomto nepokojom
svete. Máme sa daÈ viesÈ medÏugorskou Kráºovnou pokoja! Ona nás privedie k svojmu Synovi JeÏi‰ovi.
Po slávnostnej om‰i hovorila e‰te
Mária Pavloviãová-Lunettiová o svojich osobn˘ch skúsenostiach s Matkou BoÏou. Bolo to dojemné, Ïivé
svedectvo mladej Ïeny, ktorá denne
vídava Matku BoÏiu vy‰e 32 rokov.
15
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MODLITBOVÉ VEâERY S MÁRIOU PAVLOVIâOVOU-LUNETTIOVOU V RAKÚSKU
Vravela: chcela by som
vás v‰etk˘ch, ktorí ste tu,
pozdraviÈ a zo srdca sa
vám poìakovaÈ, Ïe ste
ma pozvali do tohto kostola. Iste by nebolo ºahké
odmietnuÈ va‰e pozvanie,
lebo tí, ão ma pozvali, sú
uÏ od roku 1984 mojimi
priateºmi. Myslím si, Ïe sa
tu v‰etci cítite ako jedna
rodina, ako rodina Kráºovnej pokoja. Rodina, ktorá
prijala posolstvá a Ïije
podºa nich od zaãiatku
zjavení.
Pamätám sa na zaãiatok zjavení. P˘tali sme sa
Matky BoÏej: „Ak prichádza‰ od Boha, tak zostaÀ
pri nás, ak v‰ak prichádza‰ od satana, tak zasa
odíì!“ Usmiala sa a zaãala sa s nami modliÈ. Od
t˘ch ãias nás Matka BoÏia uvádzala do ‰koly
modlitby.
Prvou modlitbou, ktorú
sme sa modlievali, bolo
sedem Otãená‰ov, sedem
Zdravasov a sedemkrát
Sláva Otcu. Potom sme
sa modlievali stále viac,
lebo si to priala. Priala si,
aby sme sa v na‰ich rodinách spolu denne modlili
ruÏenec. âasom si Matka
BoÏia Ïelala, aby sme sa
modlili e‰te viac, a tak
sme zaloÏili vo farnosti
modlitbovú skupinu, a od
nej Matka BoÏia Ïiadala,
aby sme strávili kaÏd˘
deÀ tri hodiny v osobnej
16
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modlitbe. Pamätám sa, Ïe sme sa
Matky BoÏej p˘tali, ãi to nie je veºa,
veì chodíme denne na sv. om‰u,
modlievame sa ruÏenec. Nato odpovedala: „Keì príde k vám domov najlep‰í priateº, tak budete chcieÈ, aby
u vás zostal ão najdlh‰ie.“ Povedala
nám, Ïe JeÏi‰ Kristus je ná‰ najlep‰í
priateº a Ïe kaÏd˘ z nás má Boha postaviÈ na prvé miesto.
Na zaãiatku to bolo pre nás ÈaÏké,
mysleli sme si, Ïe je Boh kdesi ìaleko od nás, v nebi, a my sme na zemi.
Pre nás bola veºmi dôleÏitá kaÏdodenná prítomnosÈ Matky BoÏej, bol
to veºk˘ dar, lebo iba jej prostredníctvom sme mohli lep‰ie spoznávaÈ
JeÏi‰a. Pamätám sa, ako nás Matka
BoÏia Ïiadala, aby sme si na‰li kÀaza
a spolu s ním konali poklonu pred
Oltárnou sviatosÈou, a zdôrazÀovala,
Ïe tam, kde je JeÏi‰, je aj ona.
Matka BoÏia pri‰la do MedÏugoria
ako Kráºovná pokoja a pozvala nás
k pravému pokoju, ktor˘ prichádza
jedine a v˘luãne od Boha. Pozvala
nás, aby sme sa v srdci kaÏdodenne
modlili za pokoj, za pokoj v rodine
a vo svete. Pozvala nás, aby sme sa
stali nástrojmi pokoja na svete, najmä
dnes, keì toºké vojny narú‰ajú mier.
Povedala nám, Ïe pôstom a modlitbou dokonca môÏeme zabrániÈ vojnám. Hovorí nám, Ïe kaÏd˘ z nás je
na svojom mieste dôleÏit˘ v jej pláne
na záchranu sveta. Vraví nám: „Milé
deti! Milujem vás, konajte dobro,
modlite sa, milujte sa a dosvedãujte
BoÏiu lásku.“ Poz˘va nás najmä, aby
sme sa modlili za t˘ch, ão e‰te nespoznali BoÏiu lásku, a Ïe máme privádzaÈ e‰te viacej ºudí k jej Srdcu a Srdcu jej Syna. Povedala nám, Ïe kto sa
modlí, nemusí sa báÈ budúcnosti.

My vizionári odporúãame ºudí a ich
potreby vÏdy poãas zjavenia. Ja mám
tú milosÈ, Ïe mám e‰te stále kaÏdodenné zjavenie ako aj Ivan a Vicka,
a tak bolo po ruÏenci zjavenie aj
dnes tu u vás. Modlila som sa za vás
v‰etk˘ch a za v‰etko, ão máte v srdci, a predloÏila som to Matke BoÏej,
aby nám pomáhala, Ïeby kaÏd˘
z nás Ïil podºa jej posolstiev. V jednom posolstve povedala, Ïeby chcela, aby sme jedného dÀa v‰etci pri‰li
do neba. Mnohí hovoria, Ïe je to nemoÏné, ale ja vám v‰etk˘m hovorím,
Ïe to moÏné je a Ïe s Matkou BoÏou
je to oveºa ºah‰ie.
Rada by som vÏdy zdôrazÀovala,
Ïe ja nie som dôleÏitá, lebo som za
v‰etky tieto roky pochopila, Ïe som
iba nástrojom v BoÏích rukách. âastej‰ie, keì rozprávam o Matke BoÏej,
zalejú ma slzy a myslím si. „Preão
práve ja?“ Nie som vzdelaná a pochádzam zo sedliackej rodiny.
Vìaka Matke BoÏej som na najdôleÏitej‰om mieste tohto sveta, a to
je – byÈ Ïiv˘m BoÏím svedkom. Cítim,
Ïe v‰etci Boha veºmi potrebujeme,
a preto nie je dôleÏité, kto je v akom
postavení. Chcela by som vás pozdraviÈ z celého srdca a pozvaÈ vás,
aby ste prijali posolstvá Matky BoÏej
a aby ste podºa nich Ïili.
Pokoj, modlitba, pôst, obrátenie,
spoveì, Biblia a sv. om‰a sú posolstvá, ktoré Matka BoÏia ustaviãne
vyzdvihuje a zdôrazÀuje. Hovorí, Ïe
kaÏd˘ z nás je dôleÏit˘. Preto buìte
aj vy misionármi, predæÏen˘mi rukami
BoÏej lásky. Budem sa za vás v‰etk˘ch modliÈ, aby aj vám Matka BoÏia
pomáhala. Nech vás Boh Ïehná.
17
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Festival mládeže
Medžugorie
2004
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„Chceli by sme vidieť Ježiša“
Pod horúcim hercegovinsk˘m nebom
sa zi‰lo v MedÏugorí asi 25 000 mlad˘ch ºudí pri príleÏitosti 15. modlitbového stretnutia mládeÏe. Podºa urãeného programu sa títo chlapci a dievãatá zaoberali od 1. do 6. augusta
2004 témou „Chceli by sme vidieÈ
JeÏi‰a“. Spoloãná modlitba a poklona,
zaujímavé predná‰ky a svedectvá,
spev, hry a tance pod farbami nespoãetn˘ch zástav premenili medÏugorskú farnosÈ na pár dní na miesto radostnej spolupatriãnosti. To sú prosté
fakty tohto mládeÏníckeho stretnutia.
Kto by v‰ak vedel vysvetliÈ, preão sa
zhromaÏdili toºkí mladí ºudia zo 40 rôznych krajín na jednom mieste, kde nie
je ani ãarovné more, ani diskotéky, nijaké obvyklé zábavy pre mlad˘ch ºudí
dne‰n˘ch ãias? Myslím, Ïe Kráºovná
pokoja sa t˘chto ºudí vnútorne dotkla
a priviedla ich tak do ‰koly modlitby
k stretnutiu s JeÏi‰om. U niektor˘ch
zaiste hrala úlohu chuÈ zaÏiÈ nieão
nové a dobrodruÏné. Som v‰ak presvedãen˘, Ïe Matka BoÏia preto pozvala do tejto svetoznámej farnosti
veºa chlapcov a dievãat, lebo kaÏd˘
z nich – napriek svojmu „ºahkému“ Ïivotu – túÏi po nieãom, ão nemoÏno
nájsÈ v lacn˘ch alebo niekedy aj nebezpeãn˘ch záÏitkoch. V‰etci ºudia,
no najmä mladí, si prajú – vedome alebo nevedome – stretnúÈ sa s niek˘m,
ktor˘ by ich miloval tak˘ch, akí sú. Po
skúsenosti svojho vlastného hºadania
v mladosti vyjadril sv. Augustín túto
túÏbu takto: „Lebo si nás stvoril pre
seba, a nepokojné je srdce na‰e, k˘m
nespoãinie v tebe“ (Vyznania, I, 1).

Téma 15. stretnutia mládeÏe „Chceli by
sme vidieÈ JeÏi‰a“ dobre nadväzuje na
túto hlbokú túÏbu t˘chto mlad˘ch ºudí.
Úvodn˘mi slovami farára pátra Branka Rado‰a z MedÏugoria, ktoré sa pripájajú k slovám posolstva Sv. Otca
pre XIX. svetov˘ deÀ mládeÏe, bola uÏ
na zaãiatku festivalu naznaãená dôleÏitosÈ stretávania sa s Kristom.
Páter Branko povedal: „Krásou stretnutia mládeÏe sú vzájomné stretnutia
mlad˘ch z celého sveta. Stretnutie
mlad˘ch je vynikajúcou príleÏitosÈou,
keì sa pohºad mlad˘ch usmerní na
základné stretnutie v Ïivote, ktoré je
stretnutím medzi Stvoriteºom a stvorením. Je vpísané do najhlb‰ieho vnútra
bytosti.“ V˘zva ku vzÈahu a priateºstvu
s Bohom najhlb‰ie zv˘razní dôstojnosÈ ãloveka. V hlbokom stretávaní sa
s Bohom a v hlbokej v˘mene pohºadov sa postupne premieÀa Ïivot. Potom páter uviedol program festivalu,
ktor˘ sa delil na ‰tyri kroky. Prv˘ krok
tvorilo pozvanie pre mlad˘ch pútnikov, aby dovolili JeÏi‰ovi, aby sa pozrel na kaÏdého celkom osobne. Iba
v skúsenosti z jeho láskavého pohºadu
môÏe vzniknúÈ Ïelanie stretnúÈ sa
s ním. Hlboké stretnutie odhaºuje druh˘ krok, ako práve vzÈah k JeÏi‰ovi
dáva Ïivotu pln˘ zmysel. Najhlb‰ie
stretnutie s JeÏi‰om oslavujeme v Eucharistii. Tretí krok preto tvorila skúsenosÈ eucharistickej Kristovej lásky,
ktorá je pre nás iba nesebeck˘m sebaodovzdaním a obetovaním. Z tejto
skúsenosti sa moÏno od JeÏi‰a nauãiÈ, Ïe láska neznamená iba cit, ale aj
pevné rozhodnutie vôle uprednostÀo21
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vaÈ vôºu druh˘ch pred svojou vlastnou. ·tvrt˘ krok poz˘val v‰etk˘ch, aby
sa stali svedkami premieÀajúceho
stretnutia s eucharistick˘m JeÏi‰om,
lebo svet a ºudia nevyhnutne potrebujú JeÏi‰ov˘ch svedkov, lebo jedine on
môÏe darovaÈ Ïivot.
Pomohli tieto dni mlad˘m ºuìom „vidieÈ“ JeÏi‰a jasnej‰ie a hlb‰ie sa s ním
stretnúÈ?
Zo svojej vlastnej skúsenosti pri tohoroãnom festivale mlad˘ch som o tom
pevne presvedãen˘: Veºa chlapcov
a dievãat dovolilo JeÏi‰ovi, aby sa na
nich celkom osobne a láskyplne pozeral. Veºká úãasÈ na kaÏdodennej eucharistickej slávnosti a dlhé rady ãakajúcich v‰ade, kde boli kÀazi pripravení spovedaÈ, boli pre mÀa jasn˘m
dôkazom o tomto stretnutí s JeÏi‰om.
T˘m Kristova prítomnosÈ premenila Ïivot mnoh˘ch. Najmä pri tej horúãave
v spovednici bolo pre mÀa dojemné vidieÈ, koºkí úãastníci ronili slzy. Neboli
to iba slzy ºútosti, ale aj slzy znovu sa
vynárajúcej túÏby srdca, aby sa ho dot22

kol JeÏi‰, aby ho táto láska v Ïivote
znovu formovala.
Áno, mnohí mladí ºudia skúsili, Ïe JeÏi‰ova láska pôsobí najhlb‰ie vo sviatostiach. Mnohí z nich zakúsili, Ïe sú
na tomto svete preto, aby boli milovaní
a aby druh˘ch nesebecky milovali. Pritom skúsili aj to, Ïe modlitba a poklona
sú vynikajúcimi príleÏitosÈami dostaÈ
sa k prameÀu lásky a z neho ÏiÈ.
Myslím si, Ïe toho roku mohli zaÏili
mnohí mladí pútnici MedÏugorie ako
miesto vnútornej obnovy srdca a obnovy vlastného Ïivota v stretnutí s JeÏi‰om. Materinské srdce Kráºovnej pokoja pomohlo kaÏdému zameraÈ pohºad
na JeÏi‰a a dozrievaÈ v ‰kole eucharistickej lásky. Mária svojimi impulzmi
pomáha mlad˘m a kaÏdému z nás,
aby sme naìalej v kaÏdodennom Ïivote radostne svedãili o JeÏi‰ovi, najmä
t˘m ºuìom, ktorí Ïijú ìaleko od prameÀa boÏskej lásky.
(Páter Michele Pezzini, ãlen
Spoloãenstva Mária Kráºovná pokoja)
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NÁV·TEVA BISKUPA

Zaãiatkom októbra pri‰iel na súkromnú náv‰tevu MedÏugoria taliansky biskup na dôchodku Giovanni Moretti. ZúãastÀoval sa veãerného programu a pravidelne vysluhoval sviatosÈ zmierenia. Vyjadril sa, Ïe sa ho hlboko dotkla náboÏnosÈ a duch modlitby, ktoré panujú
v MedÏugorí.
VIZIONÁRKA VICKA

Mario Mijatoviã a vizionárka Vicka majú druhé
dieÈa. Vicka ako posledná z vizionárov vstúpila
do manÏelstva vo februári 2002. Prvé dieÈa sa im
narodilo 13. januára 2003 v nemocnici v Mostare. Bolo to dievãa Maria Sofija. Druhé dieÈa,
chlapec Ante, sa narodil v tej istej nemocnici
v Mostare 18. októbra 2004.

NÁV·TEVA PÁTRA LJUBA
Zaãiatkom októbra 2004 uskutoãnil páter Ljubo
Kurtoviã misijnú cestu na Ukrajinu, priãom zavítal
aj na Slovensko do Ko‰íc. Október je mesiac zasväten˘ Panne Márii. V Ko‰iciach ho otvorili nezvyãajn˘m spôsobom. 2. októbra prijal pozvanie
páter Ljubo Kurtoviã, ktor˘ viedol modlitbové
stretnutie za úãasti pribliÏne 1500 veriacich v kostole sv. Gorazda v Ko‰iciach. Stretnutie sa zaãalo
modlitbou sv. ruÏenca o 18. hodine. Jednotlivé tajomstvá ruÏenca uvádzal P. Ljubo. Mnohí veriaci
vyuÏili uÏ poãas modlitby ruÏenca moÏnosÈ vyspovedaÈ sa. Po modlitbe ruÏenca nasledovala
sv. om‰a, ktorú slúÏil ko‰ick˘ dekan Mons. Franti‰ek ·ándor spolu s ìal‰ími 15 kÀazmi. Cel˘
modlitbov˘ program sa ukonãil adoráciou a poÏehnaním. Aj keì program trval 3,5 hodiny, nik nebol netrpezliv˘. Preplnen˘ kostol pripomínal svojou atmosférou MedÏugorie. Dosvedãujú to slová
kÀaza, ktor˘ e‰te nenav‰tívil MedÏugorie: trpezlivosÈ a pokoj, ktoré sa zraãili v tvárach veriacich
poãas modlitieb ho presvedãili, Ïe za t˘m vidno
pôsobenie Kráºovnej pokoja.
23
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SlávnosÈ Po v ˘ ‰
lávnosÈ Pov˘‰enia sv.
kríÏa sa v MedÏugorí
volá „KriÏevac“ a tradiãne
sa slávi na prvú nedeºu po
sviatku Narodenia Panny
Márie. Toho roku sa zaãala
12. 9. 2004 sv. om‰ou o 11.
hodine, ktorú slávil páter
Ivo ·evo z Mostaru spoloãne s 58 domácimi a zahraniãn˘mi kÀazmi. Pre ºudí, ktorí nemohli vystúpiÈ
na KriÏevac, slávil sv. om‰u
na poludnie vo farskom kostole páter Tomislav Pervan.
Súhrn jeho kázne sa prekladal do nemãiny, francúz‰tiny, angliãtiny a talianãiny. Hlavn˘m celebrantom pri veãernej om‰i pri
vonkaj‰om oltári bol páter
Ljubo Kuboviã.
ríÏ postavili v roku 1934 na vrchu nad MedÏugorím. V jeho ramenách sú zabudované
relikvie Kristovho kríÏa. Je to mimoriadne miesto pre pútnikov prichádzajúcich ochotne z celého sveta, aby tu spolu s príslu‰níkmi farnosti
slávili slávnosÈ Pov˘‰enia sv. kríÏa. Páter Ivo vyzdvihol vo svojich úvodn˘ch slovách, ak˘m
dôleÏit˘m sa pre pútnikov stal KriÏevac. Od postavenie kríÏa na KriÏevci stal sa tento vrch nov˘m Sinajom, miestom zhromaÏìovania BoÏieho ºudu. Milióny pútnikov prichádzali k tomuto
kríÏu a svojimi modlitbami posvätili kaÏd˘ kameÀ tohto vrchu. KaÏdé zastavenie kríÏovej
cesty na KriÏevci sa stalo kazateºnicou, z ktorej
sa hlása BoÏie milosrdenstvo. Tak sa stal KriÏevac miestom poãetn˘ch obrátení a zmierení
s Bohom. Mnoho ºudí naÀ vystúpilo, a stali sa vidiacimi a duchovne uzdraven˘mi. KaÏd˘ ãlovek
na ceste ku KriÏevcu je prav˘m pútnikom hºa-
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˘ ‰enia sv. kríÏa
dajúcim Boha. KriÏevac sa stal liekom na kaÏdú chorobu, na kaÏdú ranu. Toºkí sa
cítili na KriÏevci bezpeãní a akceptovaní. KriÏevac je miestom, ktoré spája a zjednocuje mnohé národy. Na tomto kopci sú si v‰etci rovní a na Àom v‰etci hovoria
jednou reãou, reãou modlitby srdca. KriÏevac sa stal miestom a zostal miestom
stretávania medzi Bohom a ãlovekom a medzi ºuìmi navzájom. T˘mito slovami zaãal páter Ivo ·evo sv. om‰u s poãetn˘mi kÀazmi a pútnikmi, ktorí boli uÏ ráno na
KriÏevci, aby sa pripravili na slávnosÈ Pov˘‰enia sv. kríÏa. Bol to naozaj pestr˘ obraz národov a jazykov – zhromaÏden˘ch okolo betónového kríÏa – a v‰etci hovorili
jednou reãou, reãou modlitby a piesní. Modlitba bola sprevádzaná piesÀami, ktoré
sú venované nebeskej Matke, Panne Márii. Hoci bolo veºmi horúco, v‰etci boli veºmi
veselí. SlávnosÈ Pov˘‰enia sv. kríÏa má veºmi hlbokú tradíciu a v MedÏugorí sa slávi
uÏ vy‰e 70 rokov. Toho roku ju farníci a franti‰káni zaãali slávnostne na poãesÈ 70.
v˘roãia postavenie kríÏa na vrchu. Postavenie kríÏa v roku 1934 bolo znakom 1900roãnej trvalej vernosti JeÏi‰ovi Kristovi od jeho smrti a zm⁄tvychvstania.
iesto KriÏevac získalo e‰te väã‰iu dôleÏitosÈ, keì sa zaãali zjavenia Matky BoÏej v roku 1981. Odvtedy podnes nav‰tívili toto miesto tisíce, ba milióny pútnikov. Tak aj na samotnú slávnosÈ Pov˘‰enia sv. kríÏa pri‰lo niekoºko tisíc pútnikov
z celého sveta, ktorí chceli byÈ na tomto mieste, na ktorom sa v prv˘ch dÀoch zjavení stali mnohé zázraky. Vtedy prichádzali z vrchu rôzne znamenia a mnohé milosti, ktoré plynú dodnes. ËaÏko je teraz porátaÈ pútnikov na celom svete, ktorí práve na KriÏevci, ako aj na Vrchu zjavenia zaÏili svoje obrátenie; získali poãetné poznatky o svojom Ïivote a v‰etko to pripisujú Bohu, ktor˘ ich prostredníctvom príhovoru Matky BoÏej, Kráºovnej pokoja,
priviedol na pravú cestu spásy. Mnohí
tu zanechali svoj star˘ Ïivot a vy‰li
zasa do sveta úplne obnovení. Tisíce
svedkov spájajú svoj príbeh s t˘mto
vrchom, preto sú kríÏ a tento vrch e‰te
aj dnes v ich Ïivote dôleÏité. Nie je to
Ïiadna náhoda, Ïe pred odchodom
mlad˘ch ºudí v posledn˘ deÀ festivalu
mládeÏe v MedÏugorí tu je slávnostné
ukonãenie. Lebo i to má svoju symboliku, Ïe si treba so sebou odniesÈ z KriÏevca posolstvo, ktoré sa obracia na
kaÏdého kresÈana. A to posolstvo
znie: Niet spásy bez kríÏa! Preto vezmi
svoj kríÏ a trpezlivo ho nes, lebo cez
tento kríÏ príde‰ k JeÏi‰ovi do veãnej
domoviny.
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Rozhovor

V ME D Î U G O R Í
S A DEJÚ OZAJSTNÉ
ZÁZRAKY
Rozhovor s Wilfriedom Jockelom
10. septembra 2004 v MedÏugorí
Slávnostnou spievanou omšou v dóme vo Fulde, ktorú celebroval biskup Heinz
Josef Algermissen, bol na turíčnu nedeľu 2004 vysvätený za stáleho diakona
Wilfied Jockel a bol uvedený do svojho úradu. Druhý vatikánsky koncil umožnil
ženatým mužom vysvätenie za tzv. stálych diakonov. Označenie „stály diakon“
ozrejmuje, že nejde o prechodný stupeň k vysväteniu za kňaza. Diakon je osobitným spôsobom povolaný k pomocnej službe a môže byť poverený rôznymi
pastoračnými a charitatívnym úlohami. V liturgii asistuje okrem iného pri slávení
Eucharistie. Vedie bohoslužby slova a udeľuje sviatosť krstu. Okrem toho môže
byť poverený pochovávať a sobášiť. Najnižší vek pre stály diakonát je 35 rokov.
Podmienkou stáleho diakonátu je, že s rozhodnutím uchádzať sa o stály diakonát a o vysvätenie súhlasí aj manželka. Diakon Wilfried bol ochotný podať svedectvo pre našich čitateľov, ktoré by sme tu radi uverejnili.
Pán Wilfried, mohli by ste sa
predstaviÈ na‰im ãitateºom?
Volám sa Wilfried Jockel a prichádzam z farnosti Kirchhain v Strednom
Hessensku. Mám 56 rokov a som zatiaº samostatn˘ kaderník. Prevzal som
firmu po otcovi. Narodil som sa do
Evanjelickej cirkvi, tam som bol pokrsten˘. V Evanjelickej cirkvi som bol veºmi aktívny, lebo som desaÈ rokov viedol pozaunov˘ súbor.
26

Stretávam vás viackrát za rok
v MedÏugorí v rodine Miljenku Vasila. Ak˘ máte kontakt s MedÏugorím?
Prv˘ raz som pri‰iel do MedÏugoria
roku 1996 – z ãírej zvedavosti. Mohol
som si to doma tak zariadiÈ, Ïe nik nevedel, Ïe tam cestujem, lebo sme riadni evanjelici. Potom som zavolal pánu
Teiserovi, ktor˘ organizuje cesty do
MedÏugoria, a sp˘tal som sa, ako by
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som mohol cestovaÈ, Ïeby sa o tom
nedozvedeli moji rodiãia, a kontaktoval som sa s neìalekou cestovnou
kanceláriou. Takmer prorocky sa ma
p˘tali, ãi som tam uÏ niekedy bol, a povedali mi, Ïe sa mi veºmi zmení. Ïivot.
Tak som sem roku 1996 po prv˘ raz
pricestoval a naozaj som tu zaÏil veºa
nového, priebeh om‰e a ruÏenec, vtedy som to preÏíval skutoãne s ist˘m
odstupom, ale pri‰iel som sem a cítil
som hneì: po prvé, Ïe tu pôsobí Boh
a po druhé, Ïe ma sem volá Matka BoÏia. Sedel som veãer na om‰i, plakal
som a povedal som: „Matka BoÏia, ja
som evanjelik!“ A nevedel som si predstaviÈ, ão by som mal urobiÈ. V‰etko
ma veºmi fascinovalo a jasne som si
uvedomil, Ïe som sa akosi pokú‰al ÏiÈ
podºa posolstva; sám som si akosi zostavil ruÏenec, veì som ho ani poriadne nepoznal, odcestoval som domov
a usiloval som sa ÏiÈ podºa posolstiev.
Potom som tam cestoval znovu roku
1997, dvakrát v r. 1998, a keì som potom pri‰iel domov, bola moja rodina
zdesená z toho, ão sa so mnou porobilo. Av‰ak moja Ïena jediná na to správne reagovala: „Musím vidieÈ, ão sa tam
deje!“ A potom sa mi dostalo tej milosti, Ïe som mohol vidieÈ svoju Ïenu, ako
to tieÏ pozitívne preÏívala, a tak sme
obaja roku 1998 konvertovali. Nie je to
v na‰ej rodine celkom jednoduché,
veì napríklad, môj veºk˘ syn je v jednom evanjelickom spoloãenstve, moji
rodiãia sú dobrí evanjelici, takÏe sa nik
nete‰il, Ïe sme urobili ten krok. No pretoÏe chcela aj moja Ïena, bolo to trochu jednoduch‰ie, a tak sme ten krok
uskutoãnili.
Keì vás Matka BoÏia povolala,

aké to bolo vo va‰ich predstavách?
Nemal som vôbec nijakú predstavu,
to bol ten problém, ale akosi som to cítil. A vÏdy, keì som také volanie vycítil
– bolo to napríklad aÏ neskôr, na zaãiatku cviãenia pozaunového súboru –
robil som potom vÏdy to, ão mi bolo
jasné: keì ãosi cítim, musím sa pre to
otvoriÈ, a tak som aj to jediné robieval.
Dal som sa na to, Ïil som podºa posolstiev a ãím viac som podºa nich Ïil, t˘m
viac mi záleÏalo na koneãnom dôsledku: vlastne môÏem to robiÈ, keì som
katolík. IbaÏe v tom ãase som bol vedúcim pozaunového súboru a bol som
aj ãinn˘ v jednom bratstve. Preto som
sa modlil a povedal som: teda ak
chce‰, aby som ten krok urobil, tak sa
tu musí voºaão staÈ. Trvalo to päÈ mesiacov a potom sa v‰etko usporiadalo.
UÏ som prestal byÈ vedúcim pozaunového súboru, ale dodnes som jeho ãlenom. I‰lo mi vÏdy o jedno: nestal som
sa katolíkom, aby som vystúpil z Evanjelickej cirkvi, ale aby som vstúpil do
Katolíckej cirkvi, aby som mohol ÏiÈ
podºa posolstiev. Lebo mi je jasné: prechádzam z jednej nedokonalej cirkvi
do najbliÏ‰ej, tieÏ nedokonalej. A po
druhé, môj syn i‰iel inou cestou, je
e‰te v bratstve, ‰tudoval na univerzite,
a potom sa zrazu v‰etko vyjasnilo.
Skutoãne som sa trápil nad t˘m, Ïe mu
robím problémy, keì sa ako otec stanem zrazu katolíkom, a teraz sme konvertovali obaja.
Vy ste teraz stály diakon. Odkedy ste cítili povolanie staÈ sa diakonom?
NuÏ to je uÏ druh˘ krok. Prv˘m krokom bola roku 1998 otázka, ãi by som
27
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nechcel sprevádzaÈ skupiny pútnikov,
a od roku 1999 privádzam skupiny pútnikov do MedÏugoria. Bol som tu
s pútnikmi uÏ vy‰e tridsaÈ ráz a povolanie k diakonátu som pocítil vlastne
roku 2000 – tieÏ v MedÏugorí. Konkrétne sa udialo toto: bol som tri razy osloven˘, ãi by som si nevedel predstaviÈ,
Ïe sa stanem sa diakonom. Prv˘ raz
som si myslel: to si neviem predstaviÈ.
V septembri 2000 sa mi prihovorili dvaja
pútnici, tretia ma oslovila jedna Ïena,
ona samotná mala teologické vzdelanie. Také vzdelanie sa dá získaÈ vo
Würzburgu a ona mi vraj môÏe povedaÈ, ako treba pokraãovaÈ. Potom to
uÏ bolo také konkrétne, Ïe som odcestoval domov a zavolal som do Fuldy.
Bol tam ist˘ monsignor a ten mi povedal:
„Musí‰ zavolaÈ sekretárku.“ Tú som zavolal a ona sa ma op˘tala: „Koºko má‰
rokov?“ Keì som povedal, Ïe 51, naºakala sa. A ja som znovu zavolal monsignorovi a sp˘tal som sa ho: „Povedzte mi
celkom ãestne, som
fantasta, alebo je to
nereálne, ão chcem
urobiÈ?“ On povedal:
„Urob to!“ A dodal
mi odvahu. Tak som
teda zaãal ‰túdium
vo Würzburgu dvoma
skú‰kami a potom
som sa predstavil
u svätiaceho biskupa, lebo som chcel
vedieÈ, ãi je to skutoãne nieão pre mÀa.
Bolo mi jasné, Ïe nie
som nijak˘ akademik, ale remeselník
a mám vy‰e 50 rokov. To nie je práve
28

predpoklad pre nové ‰túdium. No ja som
zavolal, predstavil som sa s vysvedãením a povedal som: „Ja som ten nov˘.“
MôÏete nám porozprávaÈ o tom
veºkom dni svojho vysvätenia za
diakona?
Neviem to takmer vôbec vysvetliÈ, je
to pribliÏne tak, ako keì sa snaÏíme
vysvetliÈ, ão je láska. To sa vysvetliÈ
nedá. Mali sme t˘ÏdeÀ prípravn˘ch
exercícií. Musím povedaÈ: uÏ len ten
dátum bolo ãosi skvelé. Mal som vysviacku v prv˘ mariánsky deÀ vo fuldskom dóme a svätil ma biskup Allgermissen osobne, boli sme dvaja. Skutoãne som sedel dve hodiny iba v dóme
a p˘tal som sa sám seba, ão sa to tu
vlastne deje. Bolo to neuveriteºné, a ja
som si jednostajne predstavoval: akou
cestou si to i‰iel, ako si sa sem dostal,
a teraz tu sedí‰, zajtra má‰ byÈ vysväten˘ – vôbec som to nedokázal pochopiÈ, tento dar milosti.
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Predov‰etk˘m je fantastické, keì si predstavím, Ïe
mi v‰elião ch˘ba, veì som
nevyrástol ako katolík a po
tejto stránke pociÈujem veºa
nedostatkov. Napokon to
Boh vkladá dôveru do slabosti a zveruje mi také
nieão; lebo ja pociÈujem vysviacku ako ãosi, ão sa ºudsky pochopiÈ nedá.
Veºa ráz ste putovali do
MedÏugoria a mali ste
veºa nádhern˘ch záÏitkov. MôÏete nám o tom
nieão konkrétne povedaÈ?
Robím to naozaj popri zamestnaní a pobádajú ma
k tomu ozajstné divy, ktoré
sa v MedÏugorí dejú. Ozajstné divy sa dejú v ºuìoch,
obrátenie ºudí v skupine, teda ºudí, ktorí vystúpili z cirkvi a tu si konajú svoju
Ïivotnú spoveì. Divy, ktoré sa dejú
v ºudsk˘ch srdciach, to sú pre mÀa tie
najväã‰ie zázraky. MôÏem to potvrdiÈ
vÏdy v mojich skupinách, preto som aj
vÏdy ochotn˘ ich sprevádzaÈ.

prebehlo hlavou: „Chlapãe, naão som
Èa vysvätil, musí‰ ºuìom priniesÈ sv.
prijímanie, veì na teba ãakajú, musí‰
sa premôcÈ.“ Potom som stál v kostole, nedokáÏem ten pocit opísaÈ. Jednoducho zaÏiÈ túto milosÈ je veºk˘ pocit ‰Èastia, ktor˘ pri tom mám.

Dnes ste po prv˘ raz v MedÏugorí vystupovali ako diakon. Porozprávate nám nieão o tom?
Pri‰iel som do MedÏugoria so skupinou pútnikov a zobral som si síce albu
a ‰tólu a rozm˘‰ºal som, ãi som vôbec
hodn˘ urobiÈ to. Predt˘m som vÏdy sedával v poslednom rade alebo som
stál, chcel som, aby na mÀa v‰etko pôsobilo – a teraz musím zrazu stáÈ vpredu pri oltári. Dlho som bojoval s rozhodnutím, ãi to mám urobiÈ. Ale potom
tu bola skúsenosÈ s om‰ou, a zrazu mi

Mohli by ste teraz povedaÈ na záver pár slov o MedÏugorí pre na‰ich
ãitateºov?
Osobne preÏívam a preciÈujem MedÏugorie ako veºmi veºkú BoÏiu milosÈ
v t˘chto ãasoch, keì nás Boh povoláva, aby sme spoluúãinkovali na tom,
ão by rád spôsobil. Potrebujete kaÏdého diakona, preto privolávajte sem
Matku BoÏiu aj kaÏdého jednotlivca,
lebo kaÏd˘ osobne má svoje miesto pri
tomto diele BoÏej spásy.
(Rozhovor viedol vd.)
29
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ka nov˘ Ïivot. UmoÏnila mi kaÏd˘ krok,
hoci som si uvedomovala, Ïe ma to
bude veºmi veºa stáÈ. Utrpenie a strach
s Àou ma akosi pribliÏovali k Bohu,
a o to by som nechcela prísÈ. Po tom
v‰etkom mnohé veci, ktoré boli pre
mÀa stra‰né, zdajú sa mi sladké ako
cukríky. Páter Slavko bol dobr˘ uãiteº.
Nie pre svoju dokonalosÈ, ale pre svoju
vernosÈ a svoju poslu‰nosÈ. Prijal ‰kolu Kráºovnej pokoja a dal sa pouãiÈ.
Niekedy mu to ÈaÏko padlo, veì bol
synom svojej generácie. No padol na
kolená a jeho srdce bolo také ãisté, Ïe
sa jeho premena ãoskoro prejavila navonok. OchraÀoval ma a nechal ma
ÈaÏko pracovaÈ. Bol sluÏobníkom na
v‰etk˘ch úrovniach a sotva kedy odpoãíval. Smela som byÈ pri tom a smela som sa daÈ formovaÈ. Táto blízkosÈ
s jeho zrelou a pokornou franti‰kánskou skupinou bola poÏehnaním, ktoré
e‰te stále denne pociÈujem. âo som sa
ento rok je to 20 rokov, ão mi Pán
Boh vo svojej Matke daroval celkom nov˘ Ïivot. Odkedy sa mi Kráºovná pokoja darovala ako Matka, zaãal
plynúÈ veºmi intenzívny ãas. Zaãalo sa
to poznávaním Matky, ako sa dáva poznávaÈ v MedÏugorí. VzÈah s Àou je pre
mÀa tak˘ dôleÏit˘ a uzdravujúci. Mala
som veºa ão objavovaÈ a dialo sa to
v kaÏdodennej modlitbe. T˘ch 11 rokov, ktoré som potom strávila po boku
pátra Slavka, najmä pri konkrétnej
sluÏbe, bolo pre mÀa úpln˘m nasadením Ïivotnej energie. Nádherné roky
modlitby a ‰koly Ïivota tohto milovaného pútnického miesta formovali
môj vnútorn˘ Ïivot. Táto Matka ma teraz trpezlivo a dobrotivo prijala do svojej ‰koly. Svojimi posolstvami a mnoh˘mi hlbok˘mi modlitbov˘mi záÏitkami
mi usmerÀovala Ïivot a teraz mi ponú-
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Urob
ma
nástrojom
svojho
pokoja
Milona von Habsburg
de Rambures
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nauãila od t˘chto muÏov a Ïien na fare,
je ãisté zlato. Îeny sú rehoºníãky so
svojou neúnavnou sluÏbou, ktorú tak
málo vidno.
ngaÏovala som sa celou
du‰ou poãas t˘ch 11 rokov.
Miestne rodiny, ktoré posolstvá v pravde prijali, vizionári
s cel˘m ich Ïivotom a pôsobením, fara, pútnici, ako aj moje
vlastné skúsenosti, to v‰etko sa
vo mne hlboko zakotvilo. Tento
spôsob Ïivota, taká sluÏba ºuìom,
po duchovnej ceste, ktorá sa nám
núka, to v‰etko sa stalo mojím Ïivotom. Pravda, pokraãuje to aj mimo
MedÏugoria. Vo svete veje studen‰í
vietor. ªudia, ktorí sa stretávali v MedÏugorí sú rozpt˘lení, a musíme sa navzájom vyhºadávaÈ. Veì to aj robíme. Je
veºa moÏností, ako sa spájaÈ a spoloãne
ºuìom slúÏiÈ. Modlitba, pôst a sluÏba.

A

posolstvom z 25. septembra 2004 zaznelo nové volanie v mojom srdci. Pred
mnoh˘mi rokmi istá ‰kótska rodina premenila svoj hostinec na modlitebÀu. Odrastené
deti spravujú charitatívnu organizáciu, ktorá
vznikla za vojny v Bosne a Hecegovine.
Okrem toho poskytujú stravu vy‰e 11 000
deÈom denne v ‰kolách v Blantyre v Malawi v Afrike. Existuje veºa projektov. Keì
som videla diapozitívy poãas modlitbového víkendu v ·kótsku, naplnilo mi srdce volanie, aby som sa tam angaÏovala.
Prijali ma a mojou úlohou je predov‰etk˘m zviditeºniÈ na‰u organizáciu a prosiÈ o pomoc pre tieto deti. Potrebujeme pomoc modlitbou a informovanosÈou. 130 miliónov detí trpí
v tejto chvíli chronick˘m hladom a nemajú nijakú ‰ancu
dostaÈ sa niekedy z tej biedy, lebo bez potravy niet síl
na vzdelanie. Zabezpeãujeme potraviny pre ‰koly.

S
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Mária Pavloviãová–Lunettiová, Milona a páter Slavko poãas mládeÏníckeho festivalu
1990 v MedÏugorí

To znamená, Ïe k˘m rodiãia hºadajú
prácu, sú spokojní, lebo deti dostanú
raz denne jesÈ a sú zaopatrené. Pre
mÀa osobne to znamená, Ïe môÏem
svojou Ïivotnou aktivitou robiÈ nieão
konkrétne, ão prekraãuje moje vlastné
‰tyri steny a zachraÀuje ºuìom Ïivot.
Priná‰aÈ konkrétne pokoj a nádej
v mene Matky BoÏej. Páter Slavko ãastej‰ie vravieval: „Veºa je tak˘ch, ão by
radi tak jedli, ako keì sa my postíme.
Neumreli by, keby mali na jedenie tento posledn˘ kúsok chleba. âlovek zomiera, lebo ho nedostal.“ Tak nás Matka BoÏia vyz˘va, aby sme daão vo svete zmenili. Naz˘vame sa MARY’S MEALS. Radi by sme mali v mnoh˘ch kra32

jinách spolupracovníkov na v‰etk˘ch
úrovniach. V Nemecku to uÏ existuje.
Aj v USA. V‰etci sme si blízko cez spoloãnú cestu s Kráºovnou pokoja. Akou
veºkou rodinou sme sa stali. V srdci
preÏívam veºkú radosÈ, lebo mám veºkú moÏnosÈ pomáhaÈ. Pre mÀa páter
Slavko naìalej pre to je dobr˘m uãiteºom. Ani on nerobil niã iného. To som
sa pri Àom nauãila. Franti‰kánska
modlitba nie je nová, a predsa je taká
aktuálna. Urob ma nástrojom svojho
pokoja. Aj cisár Karol je dobr˘m orodovníkom pre toto poslanie. Ako Ïena
z rodu Habsburgovcov nesiem predsa
tieÏ veºkú zodpovednosÈ. âi nie?
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Modlitbové stretnutie

Páter Ljubo v Ko‰iciach
Na záver modlitbového stretnutia sa za ko‰ick˘ch veriacich poìakovala
Jana ·utorová:
„Uvedomujem si, Ïe ºudské slová sú slabé, aby vyjadrili, ão sa stalo
2. októbra 2004 v kostole sv. Gorazda v Ko‰iciach. Vnímam to, ako v˘nimoãnú udalosÈ, pri ktorej sa nebo stretlo so zemou. Viem, Ïe ste iba nástrojom
v BoÏích rukách a chcem povedaÈ, Ïe veºmi dobr˘m nástrojom. ëakujem
vám, Ïe ste prijali pozvanie a pri‰li ako posol MedÏugoria zhromaÏdiÈ Máriine deti, ktoré boli hladné po modlitbe, po BoÏom slove. TúÏili v‰ak aj po
slovách kÀaza, ktor˘ úplne jednoduch˘mi slovami hovoril o na‰ej drahej
Matke, o jej posolstvách a o potrebe modlitby. Priznám sa, Ïe som pri
va‰ej homílii a aj pri adorácii privrela oãi a vnímala som, Ïe som v MedÏugorí. No uvedomila som si, Ïe vlastne vy ste priniesli MedÏugorie do Ko‰íc.
Priniesli ste pokoj MedÏugoria, ovzdu‰ie modlitby, priniesli ste kus neba
so sebou.
ëakujeme vám, páter Ljubo! Buìte aj naìalej poslom pokoja a modlitby.“
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. októbra 2004 – „Drahé deti! Toto je ãas milosti pre rodinu, a preto vás poz˘vam, obnovte modlitbu. V srdci va‰ej rodiny nech je JeÏi‰.
Uãte sa v modlitbe milovaÈ v‰etko to, ão je sväté. Nasledujte Ïivoty svät˘ch, aby boli pre vás povzbudením a uãiteºmi na ceste svätosti. Nech
sa kaÏdá rodina stane svedkom lásky v tomto svete bez modlitby a pokoja. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. novembra 2004 – „Drahé deti! V tomto ãase vás v‰etk˘ch poz˘vam, aby ste sa modlili na moje úmysly. Zvlá‰È, milé deti, modlite sa za
t˘ch, ktorí e‰te nespoznali BoÏiu lásku a nehºadajú Boha Spasiteºa. Milé
deti, buìte moje vystreté ruky a svojím príkladom priblíÏte ich môjmu
Srdcu a Srdcu môjho Syna. Boh sa vám odmení milosÈami a v‰etk˘m
poÏehnaním. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. decembra 2004 – „Drahé deti! S veºkou radosÈou aj dnes vám
priná‰am môjho Syna JeÏi‰a v náruãí, ktor˘ vás Ïehná a poz˘va k pokoju. Modlite sa, milé deti, a buìte statoãn˘mi svedkami radostnej zvesti
v kaÏdej situácii. Len tak vás Boh poÏehná a dá vám v‰etko, ão od neho
vo viere Ïiadate. Som s vami v‰etk˘mi, k˘m mi to V‰emohúci dovolí.
Prihováram sa za kaÏdého z vás s veºkou láskou. 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
34
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Drahí priatelia MedÏugoria! ëakujeme v‰etk˘m, ktorí finanãne prispeli na krytie v˘robn˘ch nákladov, ktoré predstavujú pribliÏne 28 Sk za jeden v˘tlaãok tejto publikácie.
K tomu je potrebné pripoãítaÈ ìal‰ie náklady organizácie (po‰tovné, nájomné, telefóny),
ktoré v prepoãte na jedno ãíslo predstavujú pribliÏne 10 Sk. V‰etk˘m dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplaÈ!
Dobrovoºné príspevky posielajte priloÏenou po‰tovou poukáÏkou, alebo priamo prevodom na ná‰ úãet v ªudovej banke, a.s. - expozitúra Bratislava, Jesenského ul., ãíslo úãtu:
4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum MedÏugorie, Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika.
Objednávky do zahraniãia sa vybavujú jednotlivo podºa dohovoru.
Zastúpenie v âeskej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Bﬁeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na v˘robu sa kryjú
z va‰ich dobrovoºn˘ch príspevkov!
Telefón so záznamníkom: 02-529 641 09.
Zodp. redaktor: Dr. Marián Keãké‰
Reg. ã.:1828/98
© GEBETSAKTION Maria - Königin des Friedens - MEDJUGORJE, 1153 Wien
© Mariánske centrum MedÏugorie, Bratislava
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