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MEDJUGORJE –

POKOJ

Svedectvo života
V poslednom období dostávajú v našom časopise väčší priestor správy o ľuďoch, ktorí nás už predišli do večnosti. Po P. Slavkovi si Pán života a smrti povolal k sebe ďalšieho významného svedka, bývalého
medžugorského farára P. Leonarda Oreča. Počas svojho pozemského
života nám prakticky ukazovali, ako vážne treba brať posolstvá Matky Božej a zmeniť podľa nich svoj život. Po ich odchode z pozemského sveta už nemôžeme čakať na nové podnety ako sa zachovať,
ako prežívať náš každodenný život. Oni svoje svedectvo už dostatočne jasne prejavili a uzavrela sa ich úloha svedkov v tomto svete.
P. Leonard vedel, že čas jeho odchodu sa blíži. Preto nechal jednoduchý odkaz, ako prežiť svoj život, aby bol v súlade s Božím plánom,
ako pretaviť do každodenného života posolstvá z Medžugoria. Jednoduché sú slová posolstiev, a jednoduchý je aj duchovný odkaz P. Leonarda: „Pevne sa drž viery, ktorú si veril; modli sa k Bohu, ako si sa
modlieval; a vykonávaj prácu, ktorú si robieval.“
Ovocím dobrého života je pokoj. Dnešný svet nás chce obrať o pokoj. Ponúka hodnoty, ktoré nás neuspokoja. Bezstarostný život v pohodlí a prepychu, neustála honba za materiálnymi vecami, prináša
šťastie len v nereálnom živote v bezduchých seriáloch na televíznych
obrazovkách. Ku šťastiu však netreba zložité recepty. Stačí si osvojiť
rebríček hodnôt, ktoré nám už vyše dvadsať rokov pripomína Matka
Božia a dvetisíc rokov učí cirkev. Život a odkaz P. Leonarda dosvedčujú pravdivosť posolstva Matky Božej z 25. januára 2002:
„Milé deti, ešte ste pripútané k pozemským veciam a málo k duchovnému životu. Nech je vám aj moja dnešná výzva podnetom, aby ste
sa rozhodli pre Boha a každodenné obrátenie.“
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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MedÏugorské
posolstvá
sú znamením
na‰ej doby
Rozhovor s biskupom
Dr. Franzom Krambergerom
v Maribore 8. 2. 2002

Excelencia, ão by ste chceli na
úvod povedaÈ o sebe na‰im ãitateºom?
Som biskupom mariborskej diecézy
v Slovinsku. Narodil som sa r. 1936
v Slovinskej Gorici vo Farnosti sv.
Leonarda. Vyrástol som v rodine, kde
nás bolo sedem detí. Neboli sme bohatí, no neboli sme ani chudobní, lebo
sme mali to najdôleÏitej‰ie, ão sme
potrebovali. Strednú ‰kolu som nav‰tevoval v Maribore a po skonãení
gymnázia som ‰iel do seminára do
ªubºane, kde som skonãil teologické
‰túdium. Za kÀaza som bol vysväten˘
r. 1960. Potom som bol kaplánom. Od
r. 1962 som bol cel˘ch ‰trnásÈ rokov
prefektom a riaditeºom chlapãenského seminára v Maribore. Za biskupa ma ustanovili r. 1980.
Ustanovili vás za biskupa presne rok pred zaãiatkom medÏugorsk˘ch zjavení. Kedy ste pri‰li do
styku s MedÏugorím?
Po prv˘ raz som o MedÏugorí poãul
ako ãlen Biskupskej konferencie b˘valej Juhoslávie v roku 1982. Ako biskupi
sme sa ãasto na na‰ich zasadnutiach
zhovárali o jave MedÏugorie a medzi
nami biskupmi sa vyskytovali rozliãné
postoje. Niektorí boli za MedÏugorie,
iní to zasa posudzovali trochu rezervovanej‰ie a s odstupom. Mali sme vlastnú komisiu so ‰iestimi alebo siedmimi
ãlenmi, ktorí biskupskú komisiu trvale
informovali o dianí v MedÏugorí. Neskôr som o MedÏugorí veºa ãítal, predov‰etk˘m knihu a skúmania R. Laurentina a mnohé ãlánky uverejnené v na‰ich cirkevn˘ch novinách tu v Slovinsku. Tak som bol informovan˘ o v‰etkom, ão sa v MedÏugorí dialo.
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Mali ste viaceré priame alebo
nepriame skúsenosti s MedÏugorím. Ak˘ je vá‰ názor na MedÏugorie?
Doteraz som mal nepriame skúsenosti s MedÏugorím; to znamená, Ïe
mnohí na‰i kÀazi a veriaci boli niekoºko dní alebo cel˘ t˘ÏdeÀ v MedÏugorí.
Mnohí tam boli aj na duchovn˘ch
cviãeniach a keì sa vrátili domov, prichádzali vÏdy za mnou kÀazi a hovorili sme o MedÏugorí. Nikdy som nebol
proti MedÏugoriu, ani som nebol proti
tomu, aby niektorí z kÀazov mojej
diecézy cestoval do MedÏugoria. Priznávam, Ïe osobne som e‰te v MedÏugorí nebol; nie Ïe by som nechcel,
ale preto, aby to ºudia nechápali nesprávne a neprikladali tomu neprimeran˘ v˘znam. Dúfam, Ïe Cirkev rozhodne s koneãnou platnosÈou.
Tu v Slovinsku bol nedávno
P. Jozo Zovko. Ako prijali MedÏugorie Slovinci a slovinská cirkev?
Aj ja som bol pri tom, keì pri‰iel
P. Jozo do Ptujskej Gory, kde sa konalo zhromaÏdenie. Kostol bol skutoãne preplnen˘ ºuìmi. P. Jozo mal
duchovn˘ príhovor, ktor˘ trval takmer
dve hodiny, a my v‰etci sme ho napäto poãúvali. MôÏem povedaÈ, Ïe som
nepoãul jednu jedinú v˘poveì, ktorej
by som bol mohol ako biskup protireãiÈ alebo ktorú by som mal opraviÈ.
V‰etko bolo v najlep‰om poriadku.
Slávil som sv. om‰u a P. Jozo koncelebroval. V‰etci veriaci dobre pochopili a prijali jeho slová. V na‰ej Biskupskej konferencii v Slovinsku nie je
jav MedÏugorie zakázan˘. Je jasné,
Ïe MedÏugorie nie je uznané ako Lurdy alebo Fatima, ale biskupi v Slovin-

sku povolili kaÏdému tam ísÈ, kto
chce nav‰tíviÈ MedÏugorie z vlastného rozhodnutia. O na‰ej diecéze
môÏem povedaÈ, Ïe veºk˘ poãet kÀazov a veriacich prijal MedÏugorie
a kaÏdoroãne tam putuje. Skrátka
môÏem povedaÈ, Ïe slovinská cirkev
MedÏugorie prijala.
Poznáte kÀaza Grafenauera zo
Slovinska, ktor˘ bol s MedÏugorím v kontakte od poãiatku?
KÀaza Grafenauera poznám veºmi
dobre. Sme v spojení uÏ roky a myslím, Ïe veºmi prispel k dobrému prijatiu MedÏugoria u nás v Slovinsku, najmä medzi kÀazmi. Mám o Àom veºmi
dobrú mienku. Kritizujúcim ºuìom by
som chcel povedaÈ, Ïe v prípade Lúrd
i Fatimy to bolo takisto a Ïe je normálne, ak je to rovnako v prípade MedÏugoria. Vieme, Ïe pravda napokon
zvíÈazí a Ïe odpadnú v‰etky tie zlé veci, keì sa pravda o MedÏugorí definitívne presadí. Skôr ãi neskôr pravda
zvíÈazí.
Viete, Ïe Matka BoÏia kaÏd˘
mesiac podáva nejaké posolstvo.
Ako si ich vysvetºujete?
Dostávam tie posolstvá pravidelne
od kÀazov Karola Drofenika a Franti‰ka Stra‰eka, s ktor˘mi som v stálom
styku. MôÏem povedaÈ, Ïe ako biskup, ako kÀaz a ako kresÈan môÏem
prijaÈ v‰etky posolstvá, ktoré Matka
BoÏia dáva. V‰etky sa zhodujú so Sv.
písmom a s náukou Cirkvi, ktorej hlavou je Ján Pavol II. NemôÏem nájsÈ
v nich niã negatívneho. Tieto posolstvá sú jednoduché posolstvá,
ktoré sú obsiahnuté aj v na‰ich kázÀach. V posolstvách sa vyÏaduje
5
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a odporúãa spoveì, nedeºná om‰a,
modlitba, jednoducho duchovn˘ Ïivot. To v‰etko obsahujú na‰e kázne.
âo by ste povedali o posolstvách, ktoré Matka BoÏia osobitne zdôrazÀuje, ako modlitba, obrátenie, pôst, spoveì a pokoj?
O t˘chto posolstvách, ktoré sa vyskytujú v evanjeliu a v posolstvách
Matky BoÏej, by som rád povedal, Ïe
by ich mali v‰etci ºudia prijaÈ a podºa
nich ÏiÈ. Verím, Ïe tieto posolstvá sú
znamením na‰ej doby. Na toto znamenie by sme mali odpovedaÈ svojím
Ïivotom. Keì sledujem udalosti vo
svete, vojnu, krviprelievanie, nespravodlivosÈ a sociálne otázky, tak verím,
Ïe práve v posolstvách nachádzame
odpoveì na v‰etky veci, ktoré sa vo
svete dejú; takÏe tieto posolstvá sú
posolstvami práve pre na‰u dobu
a navy‰e majú celkom osobitn˘
v˘znam pre na‰u budúcnosÈ.
Zamyslime sa nad posolstvom
o tom, Ïe satan si Ïelá vojnu a nad
stra‰n˘mi udalosÈami v Amerike.
Iba pápeÏ vyhlásil, Ïe vojna sa
nemôÏe skonãiÈ vojnou, k˘m
v‰etci v˘znamní politici boli za
vojnu. âo by ste o tom mohli povedaÈ?
Násilie nikdy nemoÏno premôcÈ násilím, ako hovorí Sv. písmo: „Abyssus
abyssum invocat – Hlbina hlbine sa
oz˘va (Î 41, 8).“ Takéto rie‰enie nie je
správne, a práve z posolstiev Matky
BoÏej v MedÏugorí vieme, ako sa takéto veci rie‰ia: láskou, odpú‰Èaním,
dialógom a vzájomn˘m stretávaním
sa. Keì som bol v októbri minulého
roku na synode v Ríme, boli tam aj
6

biskupi z New Yorku a Washingtonu,
veºa sme sa o tejto udalosti zhovárali
a v‰etci biskupi povedali, Ïe takéto
udalosti neslobodno rie‰iÈ násilím, lebo násilie iba plodí nové násilie.
Vy ste v MedÏugorí neboli. Mali
ste príleÏitosÈ rozprávaÈ sa s pútnikmi, ktorí tam boli a nieão zaÏili?
Áno, ãastej‰ie som mal príleÏitosÈ
porozprávaÈ sa s ºuìmi, ktorí tam
nieão zaÏili, ktorí rozpoznali „kairos“,
teda okamih veºkej milosti, Ïe sa ich
dotkol sám Boh. Vyspovedali sa tam
po 10 alebo 20 rokoch a na‰li tak svoj
pokoj a odpoveì na mnohé otázky,
ktoré nikde inde nájsÈ nemohli. Z na‰ej diecézy mnohí ºudia tam osobitn˘m spôsobom zaÏili obrátenie. To sú
veºmi dôleÏité a krásne veci.
Mnoho ºudí hovorí, Ïe sa môÏu
spovedaÈ aj v in˘ch kostoloch,
ale v MedÏugorí sa stala spoveì
ãímsi zvlá‰tnym, teda pútnik má
prísÈ osobne do MedÏugoria?
To je tajomstvo. Tak ako v Lurdoch
alebo vo Fatime deje sa to dnes aj
v MedÏugorí, Ïe sa stalo osobitn˘m
miestom milosti. Práve táto zvlá‰tnosÈ dokazuje, Ïe je Boh prítomn˘
a Ïe sa tu deje ãosi boÏského. ªudia
prichádzajúci do MedÏugoria nielenÏe
ho spoznávajú, ale ho aj osobitn˘m
spôsobom zaÏívajú. A táto skúsenosÈ
s Bohom je ãosi jedineãné. Ani dvaja
ºudia nezaÏívajú Boha celkom jednako, ale kaÏd˘ na svoj spôsob a kaÏd˘
pre seba. To znamená, Ïe Boh odpovedá kaÏdému po svojom, a to je veºmi dôleÏité, z toho vidno, Ïe MedÏugorie je ãosi zvlá‰tne.
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Matka BoÏia sa v MedÏugorí
zjavuje uÏ 20 rokov. Predt˘m sa
nikdy tak dlho nezjavovala.
Povedal by som, Ïe ão sa deje
v MedÏugorí, je osobitn˘ jav. Práve
o to i‰lo medziin˘m pri rozhovoroch
v prestávkach medzi zasadaniami na
biskupskej synode v Ríme. Spomedzi
350 biskupov, ão sme tam boli, nebol
ani jeden jedin˘, ktor˘ by nepoãul
o MedÏugorí. Mnohí biskupi – to
musím povedaÈ – poznali MedÏugorie
lep‰ie neÏ ja a tí, ão sú tu nablízku.
Najmä biskupi z Ameriky a Mexika,
ktorí boli v MedÏugorí uÏ ãastej‰ie.
V‰etci biskupi povedali, Ïe „20 rokov
zjavení“, to je jedineãn˘ jav v dejinách
Cirkvi. Keì sme boli my biskupi z b˘valej Juhoslávie vrátane biskupa
z Banjej Luky Franja Komaricu na ná-

v‰teve ad limina, aj sám pápeÏ sa ãudoval, Ïe medÏugorské zjavenia trvajú
tak dlho.
âo by ste odkázali pútnikom,
ktorí pôjdu do MedÏugoria?
V‰etk˘m by som odporúãal, aby do
MedÏugoria i‰li. Nech sa tam modlia
sami za seba, no najmä za cel˘ svet.
Osobitne sa majú modliÈ za svojich
biskupov, za svojich kÀazov, za svoj
národ, za celú Cirkev a za pápeÏa.
Excelencia, ìakujeme vám za
rozhovor!

(Rozhovor viedol vd)

Fra Ignác Domej v rozhovore s biskupom Dr. Franzom Krambergerom
8
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Putovanie do MedÏugoria v roku 2002
Putovanie do MedÏugoria pre obãanov Slovenskej republiky znepríjemÀuje vízová povinnosÈ. Preto sme sa skontaktovali s Veºvyslanectvom Bosny a Hercegoviny vo Viedni a s na‰ím veºvyslanectvom v Záhrebe (má pôsobnosÈ aj pre Bosnu a Hercegovinu), ãi bude uplatÀovan˘ vízov˘ reÏim aj
poãas letnej turistickej sezóny. Potvrdili nám, Ïe od 1. mája do 30. septembra 2002 bude moÏné cestovaÈ do MedÏugoria aj pre na‰ich obãanov
bez víz. V ãase na‰ej uzávierky e‰te nemali oficiálne potvrdenie zo Sarajeva, av‰ak ãakali ho v najbliÏ‰ích dÀoch.
Matka BoÏia nás poz˘va na náv‰tevu do MedÏugoria, kto môÏe, nech
vyuÏije príleÏitosÈ nav‰tíviÈ tieto posvätné miesta.

Poìakovanie
V predo‰lom ãísle ste dostali spolu s ãasopisom aj tlaãivo na poukázanie
1% z dane z príjmov fyzick˘ch osôb, ktoré ste mohli vyuÏiÈ v prospech
na‰ej organizácie. Aj keì nevieme, akú sumu dostane na‰a organizácia
(budeme vás o tom informovaÈ), chceme zo srdca poìakovaÈ v‰etk˘m,
ktorí sa rozhodli venovaÈ tento príspevok nám.
Na objednávkovom lístku pí‰eme, Ïe nové ãíslo a nové knihy budú môcÈ
vyjsÈ, ak budeme maÈ dostatok finanãn˘ch prostriedkov. Vìaka Bohu, doteraz sme vÏdy nazbierali dostatok peÀazí na krytie tlaãiarensk˘ch a po‰tov˘ch nákladov na nové ãíslo. Niektoré kniÏné tituly v‰ak sú momentálne
rozobrané a dotlaã môÏeme objednaÈ, aÏ keì budeme maÈ potrebné finanãné prostriedky. Veºmi si váÏime a ìakujeme vám za va‰u obetavosÈ,
a okrem finanãn˘ch príspevkov najmä za va‰e modlitby a duchovnú pomoc. Bez nich by na‰a práca urãite nemala úspech.

Hºadáme priestory
Mariánske centrum MedÏugorie hºadá v Bratislave skladové priestory (postaãuje napr. ãasÈ garáÏe) na uloÏenie kniÏiek a ãasopisov. Ak by ste mohli
poskytnúÈ tak˘to priestor, zatelefonujte na tel. ã.: 02-52964109 (p. Keãké‰),
kde vám poskytneme bliÏ‰ie informácie. ëakujeme vám za pomoc!
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P. Leonard Oreã sa narodil 20. januára 1928 v Posu‰ji – Graci. Základnú ‰kolu skonãil vo svojom rodisku.
Gymnázium nav‰tevoval v ·irokom
Brijegu od r. 1940 do r. 1945, potom
vo VaraÏdine od r. 1945 do r. 1946. Do
franti‰kánskeho rádu vstúpil r. 1946
v Kraljevej Sutjeske. Posledné dve triedy gymnázia dokonãil r. 1949 v Sarajeve. Teologickú fakultu nav‰tevoval
v Sarajeve od r. 1947 do r. 1952. Slávnostné sºuby zloÏil 29. júna 1951.
V tom istom roku bol vysväten˘ za
kÀaza. Ako vychovávateº Ïiakov pôsobil v Splite a v Kraljevej Sutjeske
od r. 1952 do r. 1958. Postgraduálne
‰túdium zav⁄‰il doktorátom r. 1956
v ªubºani, v ìal‰om odbornom vzdelávaní pokraãoval r. 1957 a 1958. Bol
profesorom na franti‰kánskej teologickej fakulte v Sarajeve od r. 1958
do r. 1961. P. Leonard Oreã bol provinciálnym definítorom od r. 1967 aÏ
do r. 1973 a provinciálnym vikárom
od r. 1973 do r. 1976. Súãasne bol od
r. 1961 do r. 1967 zodpovedn˘ za
franti‰kánsky dorast. Od r. 1967 aÏ
do r. 1977 pôsobil ako magister novicov v Humci. P. Leonarda ako päÈdesiatroãného preloÏili do Nemecka.
Od r. 1977 aÏ do r. 1988 zastával
úrad farára v Blankenau a Hosenfelde. V tom ãase dva roky predná‰al
na teologickej fakulte vo Fulde. Cel˘ch 25 rokov sa staral o franti‰kánsky dorast a takmer tak dlho Ïil mimo
svojej materskej provincie. Od r. 1988
do r. 1991 pôsobil P. Leonard v MedÏugorí, z toho bol vy‰e roka farárom. Za tie tri roky zanechal po sebe
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In Memoriam pátra Leonarda Oreãa
20. január 1928 – 21. január 2002

nezmazateºnú stopu skúseného a múdreho kÀaza a horlivého ‰íriteºa posolstiev Matky BoÏej o pokoji a zmierení. V jeho srdci sa zrodilo veºa my‰lienok, ktoré sa v ostatn˘ch rokoch
realizovali. KeìÏe poznal veºa ºudí,
a najmä aj ÈaÏké poloÏenie svojho
národa, ktor˘ postihla vojna r. 1992,
zaloÏil zdruÏenie Medjugorje – Mir
v Splite. Toto zdruÏenie prostredníctvom priateºov MedÏugoria sprostredkovalo ºuìom v rokoch obãianskej vojny tisíce ton materálnej pomoci a robí tak dodnes. Pracoval
na duchovnej obnove národa, ktor˘
bol doráÀan˘ vojnov˘mi udalosÈami
a v súvislosti s Máriin˘m posolstvom
o pokoji a zmierení spájal národy
a náboÏenstvá. Od r. 1997 pôsobil na
Generálnej kúrii franti‰kánskeho rádu. Ako 70-roãn˘ si zdokonalil vedomosti z talianãiny i ovládanie poãítaãa. V sluÏbe Generálnej kúrie bol
do r. 2001, k˘m ho nepostihla ÈaÏká
choroba. Práve v t˘chto dÀoch slávil
svoje zlaté kÀazské jubileum – 50 rokov kÀazstva. V‰etci, ão poznali
P. Leonarda, zachovajú si ho v pamäti a v my‰lienkach ako veºkého
ãloveka, ako ãloveka jasného rozumu
a bohatej Ïivotnej skúsenosti, ão nesebecky prená‰al na svojich blíÏnych. Mal veºkú radosÈ byÈ franti‰kánom a túto radosÈ prená‰al na v‰etk˘ch, s ktor˘mi sa stretol vo svojom
Ïivote.
Páter Leonard Oreã zomrel 21. januára 2002 v Záhrebe, iba jeden deÀ
po svojich 74. narodeninách. Franti‰kánski bratia z klá‰tora v Záhrebe mu
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22. januára za prítomnosti mnoh˘ch
priateºov pripravili nezabudnuteºnú
rozlúãku. Zádu‰nú om‰u za zomrelého P. Leonarda slávil ako hlavn˘
celebrant P. Ivan DugandÏiã spoloãne s viac neÏ 100 kÀazmi. Pritom
spomenul bohat˘
Ïivot P. Leonarda:
„Pravú duchovnú veºkosÈ P. Leonarda sme spoznali aÏ v ãase jeho choroby. Nebolo dÀa, Ïeby
nezavolali ºudia
z ìalekého sveta
a nep˘tali sa na
jeho zdravie a nevyslovili svoju úãasÈ
spojením sa v modlitbe. Mnohí prichádzali z Talianska, Nemecka, Belgicka, Rakúska, Írska a Macedónie.
To boli vÏdy dojímavé stretnutia. Keì
uÏ nemohol veºmi prijímaÈ náv‰tevy
a ani rozprávaÈ, keì sa ho p˘tali, ãi
by nechcel nieão odkázaÈ, povedal:
„Pozdravujem v‰etk˘ch, v‰etk˘m
Ïehnám, v‰etk˘m ìakujem!“ My, jeho
bratia z franti‰kánskeho klá‰tora
v Záhrebe, ìakujeme Bohu, Ïe sme
mali príleÏitosÈ sprevádzaÈ ho v jeho
chorobe a preukazovaÈ mu starostlivosÈ a lásku za v‰etko, ão za cel˘
svoj Ïivot pre nás a pre toºk˘ch potrebn˘ch urobil. Nech odpoãíva v pokoji!“
T˘mito slovami vìaky odprevádzali
zosnulého P. Leonarda na ceste do
jeho vlasti v Hercegovine. V krypte
nového farského kostola v Posu‰ji,
kam previezli telo zosnulého P. Leonarda, slávil zádu‰nú om‰u provinciál
12

hercegovinsk˘ch franti‰kánov P. Slavko Soldo 23. januára 2002. Koncelebrovalo vy‰e 120 kÀazov a pri‰iel veºk˘
poãet príbuzn˘ch, priateºov a veriacich. Medzi nimi pri‰li preukázaÈ poslednú úctu tomuto veºkému franti‰kánovi aj predstaven˘ Rímskej
kúrie, ìalej generálny vikár P. Luka Pavloviã ako
zástupca biskupa
Periãa a spolupracovníci zdruÏenia MIR – Medjugorje. Mnohí reãníci popri slovách
sústrasti a vìaky
zdôraznili v krátkosti rôzne momenty
zo Ïivota P. Leonarda. Farár z Posu‰ja zvlá‰È zdôraznil, Ïe P. Leonard
patril úplne Márii. Poãnúc jeho dizertáciou o Márii v zboÏnosti bosniansko-hercegovinského ºudu aÏ po jeho
úrad farára v MedÏugorí a po vedenie
zdruÏenia Medjugorje – MIR bolo
zrejmé, Ïe Mária zaujala jednu z najdôleÏitej‰ích oblastí jeho Ïivota. VáÏeného franti‰kána a dobrodincu odprevadili v dlhej procesii na miesto
jeho posledného odpoãinku na mestskom cintoríne – Martiãa kríÏ – v Posu‰ji.
14. januára 2002 ÈaÏko chor˘ P. Leonard, vedom˘ si toho, Ïe ãoskoro odíde k svojmu Pánovi, odovzdal svojim
spolupracovníkom z humanitného zdruÏenia Medjugorje – MIR ako aj bratom, blízkym príbuzn˘m a priateºom
svoje duchovné posolstvo:
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Odkaz pátra Leonarda Oreča
„Keď som prišiel z Ríma do Záhrebu, neprosil som Boha
o uzdravenie, najmä nie o zázračné uzdravenie, lež aby som
dokázal prijať jeho vôľu: „Pane, nech sa stane tvoja vôľa!“,
ale aj „Otče, ak je možné, nech ma minie tento kalich!“
Lebo kvôli sebe sa nemodlím o zázrak a ani by som ho nechcel. Aj o to som sa modlil, ak bude tá choroba dlho trvať,
žeby mi Boh doprial, aby som necítil bolesti. Tento zázrak sa
aj stal. Vidím a počujem mnohé modlitby za mňa a vidím
spojenie zhora, že všetky tieto modlitby skutočne k tomu
prispievajú, lebo nemám nijaké bolesti a dobre spím. A verím, že to nie je iba pre mňa, ale pre tých všetkých, ktorí
musia prekonávať podobné utrpenie ako ja.
A ak by si túto udalosť chcel niekto vysvetľovať inak, potom myslím, že nemá pravdu. A naďalej sa k tomu hlásim:
„Bojujem za zdravie, ale nebojím sa smrti.“ A nech vás to
nesklame, ale ja budem sestru smrť prosiť, aby neváhala.
Už nedokážem to duchovné posolstvo odovzdať písomne.
Moje posolstvo všetkým, františkánskym bratom, priateľom a priateľom Medžugoria na celom svete, je rovnaké,
ako mi zanechal môj zosnulý telesný otec: „Pevne sa drž viery, ktorú si veril, modli sa k Bohu, ako si sa modlieval, a vykonávaj prácu, ktorú si robieval.“ Vždy som sa toho pridŕžal
a rád by som to odporúčal aj iným.
Na príhovor Kráľovnej pokoja nech vás žehná Boh Otec,
Syn a Duch Svätý. Amen.“
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Úvaha
pátra Petra Ljubiãiãa

âas
je BoÏí dar!
Nádherná je bytosÈ, ão sa volá
ãlovek.
Darovali mu Ïivot, ktor˘ si neÏiadal.
Sám Ïivot je nádherná vec. Bez ná‰ho
súhlasu sa tu nachádzame, spolu
s ostatn˘mi. Keì sa uÏ raz narodíme,
nemôÏeme prestaÈ jestvovaÈ. Musíme
ÏiÈ. To je aj na‰e veºké Ïelanie. No
ãlovek musí tak skoro zomrieÈ. MôÏe
ãlovek vedieÈ, odkiaº prichádza, kam
raz pôjde a ão ho tam ãaká?
âlovek nedokáÏe nájsÈ pokoj ani
‰Èastie dovtedy, k˘m nenájde odpoveì na tieto pálãivé otázky. Nesmieme zabúdaÈ, Ïe Ïivot je BoÏí dar a Ïe
z Boha vychádzame. Boh na nás
myslel uÏ od veãnosti. Tak veºmi si
Ïelal, aby sme sa narodili a v krátkom
pozemskom Ïivote ho poznávali, milovali, poslúchali a tak Ïili, aby sme
raz mohli k nemu prísÈ.
Îijeme v dobe, ktorá prekonáva veºmi váÏnu krízu. Táto kríza zasahuje
najmä ãloveka. Dne‰n˘ ãlovek sa
zmieta vo veºkej kríze. Ani ão by bol
vo víchrici. Preto nenachádza ani pokoj, ani ‰Èastie, ani duchovnú spokojnosÈ. Cíti sa stále väã‰mi zaháÀan˘
do kúta, trpí najrozliãnej‰ími problémami a neraz upadá do depresií a neuróz. Cíti sa akosi vinn˘, pokú‰a sa
v‰ak zhodiÈ tú vinu na in˘ch. âasto
14

mu ide v‰etko na nervy. Je nespokojn˘ sám so sebou i s ostatn˘mi.
Istá star‰ia pani opisuje svoj rodinn˘ Ïivot takto: „Na niã uÏ nemajú ãas.
Nemajú ãas preÏehnaÈ sa, ani poriadne sa najesÈ alebo vyspaÈ. Ustaviãne
sa kamsi ponáhºajú a stále majú
strach, Ïe prídu neskoro. Stále im ãosi ch˘ba. Dom je pln˘ v‰etkého, ão
potrebujú, ale im to nestaãí. Nemajú
poÏehnania a ani ho nechcú. A nikdy
nie sú spolu. Tak to vyzerá, ani ãoby
stratili to, ão ich spájalo. Len ão ráno
vstanú, nechávajú sa ohlu‰ovaÈ rozhlasom. Idú do postele a zaspávajú
s obrazmi z televízie, nech je tam ãokoºvek. Neãudo, Ïe sú v noci nepokojní a nemôÏu poriadne spaÈ. Neuvedomujú si, Ïe by na konci dÀa mali
o Àom poprem˘‰ºaÈ a poìakovaÈ sa
tomu, kto im dal silu a zdravie, aby
mohli ÏiÈ a pracovaÈ.“
Ktosi napísal: „Sme bohat‰í neÏ
na‰i starí rodiãia. Îijeme v lep‰ích domoch a v kraj‰ích bytoch. Na‰e stravovanie sa niekoºkonásobne zlep‰ilo.
Viac sme videli, ãítali a o v‰etk˘ch veciach vieme viac, neÏ vedeli oni. Sme
zdrav‰í, Ïijeme dlh‰ie a obliekame sa
kraj‰ie. Sme v‰ak ‰Èastnej‰í ako oni?
Na to, Ïiaº, nemôÏeme odpovedaÈ
kladne, lebo sa viac Ïalujeme a viac
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Obrátenie
plaãeme neÏ na‰i starí rodiãia. Sami
seba ºutujeme a sme podstatne nespokojnej‰í neÏ oni.“
Situácia je na celom svete v tomto
ãase mimoriadne zlá, najmä po otrasn˘ch, krvav˘ch teroristick˘ch útokoch
v USA. To nám prezrádza, ak˘ je dnes
satan vo svojich ãinoch veºmi, veºmi
siln˘. Chce nenávisÈou a terorom
v‰etko zniãiÈ. Preão sa to stalo svetovej veºmoci – Amerike? Kto chcel tak
poníÏiÈ americk˘ národ? Tieto otázky
ostávajú bez odpovede.
V ostatnom ãase sme ãasto poãuli,
„Ïe uÏ nikdy nebude niã tak, ako to
bolo!“ Ako máme tejto vete správne
rozumieÈ? Pre mÀa je táto veta v˘zvou obrátiÈ sa k novému Ïivotu. Mali
by sme viac myslieÈ na Boha a rátaÈ
s ním. On nás môÏe oslobodiÈ od

na‰ich úzkostí a neistôt. Je to hrozné
poãúvaÈ, Ïe dnes má viac ako miliarda ºudí na Ïivobytie menej neÏ jeden
dolár denne. Dnes je oveºa viac samovráÏd neÏ za minul˘ch ãias, a to iste nie je znakom väã‰ieho ‰Èastia.
(PribliÏne kaÏd˘ch 80 sekúnd spácha
niekde ktosi samovraÏdu, teda roãne
400.000 samovráÏd). „Ja uÏ nechcem
ÏiÈ!“ napísal dvadsaÈroãn˘ mladík
svojim rodiãom. Vzal si Ïivot, lebo ho
zasa raz opustila mladá, pekná Ïena.
Sklamaná láska! Na celom svete sa
roãne vykoná vy‰e 50 miliónov potratov. Preão? Preão? Daniel R. (25) a jeho priateºka Manuela (22) zavraÏdili
v júli 2001 v Severnom Por˘ní-Westfálsku 33-roãného Franka H. 66 bodnutiami noÏom. Na polícii vypovedali,
Ïe im to prikázal satan. Dnes je viac
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Obrátenie
nespokojn˘ch manÏelov a manÏeliek,
viac podveden˘ch a utrápen˘ch manÏelsk˘ch párov neÏ kedykoºvek predt˘m (viac rozvodov – kaÏdé tretie manÏelstvo sa rozvádza, miestami kaÏdé
druhé). Je viac star‰ích rodiãov, ktorí
sú ponechaní sami na seba, ãoraz
viac opusten˘ch detí Ïije na ulici (pribliÏne 80 miliónov) a pribúda stále viac
drogovo závisl˘ch (takmer 200 miliónov). Treba e‰te viacej vyratúvaÈ?
Treba to dokazovaÈ? âi o tom neãítame denne v novinách? P˘tame sa:
odkiaº sa berie táto disharmónia? Na
jednej strane viac blahobytu v na‰ich
domoch, na druhej v‰ak menej spokojnosti v na‰ej du‰i. Kto je na vine,
Ïe sa tieto dve stránky ‰Èastia natoºko
rozchádzajú?
Existuje nejak˘ liek proti tejto
disharmónii?
Vieme, Ïe ãlovek je
korunou tvorstva. Stvoren˘ z lásky ako rozumná a slobodná bytosÈ. Tieto mimoriadne vlastnosti mu daroval Boh. No vyzerá
to tak, akoby ãlovek
na to zabudol. Naopak,
v‰etci sme svedkami,
akoby sa dne‰n˘ ãlovek nachádzal v akomsi víre, ktor˘ ho nenechá ani chvíºu na pokoji a nedáva mu ãas
poprem˘‰ºaÈ o nezanikajúcich, duchovn˘ch
hodnotách. Vyzerá to
tak, ani keby dne‰n˘
16

ãlovek v‰eobecne nemal ãas ãokoºvek si premyslieÈ: Kto je, odkiaº prichádza, preão Ïije iba krátko v tomto
slzavom údolí a kam sa po svojej smrti dostane. Dnes sa myslí viac na sporiteºné kniÏky, najrozliãnej‰ie pôÏitky,
moderné byty a kadejaké iné veci neÏ
na záchranu du‰e. âlovek uÏ „ochorel“ a stratil trpezlivosÈ hºadaÈ v˘chodisko z tejto situácie, v ktorej sa nachádza. Odborníci hovoria, Ïe ºudstvo
trpí modern˘mi chorobami: samotou,
nudou, depresiou, stiesnenosÈou a nepokojom... Dne‰n˘ ãlovek hladuje v duchovnom zmysle! Má vlastne v‰etko,
no predsa hladuje. V‰etko vlastní, ale
lamentuje a Ïaluje sa na svoj Ïivot,
ktor˘ mu niã nedáva. TúÏi po pravom
Ïivote!
Sto najlep‰ích americk˘ch odborníkov: vychovávateºov, sudcov, advokátov, profesorov, lekárov, psychológov
a sociológov sa zi‰lo,
aby preskúmali príãiny tejto krízy. Pri‰li
na to, Ïe na vine sú
predov‰etk˘m noviny
a knihy, filmy, televízia a divadlo, vychovávatelia a ‰koly, ulice a továrne. Navrhli
zlep‰iÈ v‰etko, ão
sme vymenovali. Ale
ako? To nevedia. NemôÏu to vedieÈ! V ich
lekárni niet takého lieku. Aj oni sú iba ºudia
a môÏu iba prijímaÈ
nové zákony a zákazy. No ºudské zákony

Medju 64 vnutro

3.5.2002 16:32

Stránka 17

Obrátenie
sú také, Ïe nemôÏu ãloveka zmeniÈ.
Zákony sa kopia a zlo sa ‰íri stále
viac. Niet inej moÏnosti: musíme si
hºadaÈ liek u Boha! Musíme sa obrátiÈ
k BoÏím prikázaniam! Musíme zaviesÈ
tieto prikázania znovu tam, kde uÏ neexistujú: do rodiny, do domov, do
kníh, filmov a ‰kôl... Rany sa ãoskoro
zahoja! Je mimoriadne dôleÏité, aby
sme to váÏne pochopili a Ïili podºa
v‰etk˘ch BoÏích prikázaní. Boh dal tieto prikázania v‰etk˘m ºuìom: v‰etk˘m
národom, v‰etk˘m stavom a na v‰etky
ãasy. T˘chto desaÈ poÏehnan˘ch pravidiel dokáÏe kaÏdého z nás urobiÈ
dieÈaÈom BoÏím, poslu‰n˘m synom
svojich rodiãov, svojej vlasti, svojho
národa a celého ºudstva a navy‰e bratom kaÏdého jedného ãloveka.
ManÏelstvo je sviatosÈ
Rodina je Cirkev v malom. KaÏdá rodina musí dbaÈ o rodinnú modlitbu
a ãítaÈ Sv. písmo, povedala raz Matka
BoÏia. V‰etko, ão vlastníme – peniaze, chlieb, ‰atstvo – nám má pomáhaÈ
ºah‰ie sa dostaÈ do raja! Aby sme toto
v‰etko pochopili, pomáhajú nám zjavenia Matky BoÏej – Kráºovnej pokoja
– ktorá nás neúnavne vyz˘va k ná‰mu
kaÏdodennému obráteniu. Je to jej
Ïelanie, aby sa cel˘ ná‰ Ïivot stal jednou jedinou modlitbou a aby sme
pevne verili v Boha, teda aby sme sa
mu úplne odovzdali! ZdôrazÀuje, Ïe
odriekanie a pôst sú potrebné pre duchovn˘ rast. Obrátenie, viera, modlitba a pôst nie sú moÏné bez zmierenia. Preto si Matka BoÏia Ïelá, aby
sme sa ãasto spovedali. Sv. om‰a je
vrcholom ná‰ho kresÈanského Ïivota

a z tohto tajomstva veriaci Ïije. Túto
nástojãivú materinskú v˘zvu opakuje
Matka BoÏia uÏ vy‰e 20 rokov. Podºa
jej vlastn˘ch slov zostáva preto tak
dlho, aby nám pomáhala v na‰om teraj‰om úsilí. Chcela by nám vyprosiÈ
toºko milostí ako je len moÏné, milostí,
ktoré potrebujeme pre svoju spásu.
Kto tieto v˘zvy váÏne prijíma a usiluje
sa podºa nich ÏiÈ, nájde pokoj ako aj
pravú radosÈ a bude sa cítiÈ ‰Èastn˘.
Práve to si Ïelá Matka BoÏia svojimi
zjaveniami. Preto je to aj najdôleÏitej‰í
okamih ná‰ho Ïivota. VyuÏime ho tak
dobre, ako sa len dá.
Dr. Gilde Sapaziante, lekár z Milána,
povedal: „MedÏugorie je pre na‰u dobu veºk˘ BoÏí dar. Îelám si, aby sme
to v‰etci r˘chlo spoznali a svoje srdcia
jednoducho a pokorne otvorili. Máme
si navzájom pomáhaÈ, aby pri‰li ãím
skôr lep‰ie ãasy!“ Tento lekár skúma
medÏugorské uzdravenia. V poslednom ãase uverejnil tri knihy o mimoriadnych uzdraveniach v MedÏugorí.
âas je BoÏí dar!
ZasväÈme ãoraz viac chvíº ná‰mu
Stvoriteºovi, Vykupiteºovi a Spasiteºovi! Viera je BoÏí dar, je to milosÈ! Priná‰a pokoj a radosÈ. Oslobodzuje
ãloveka od strachu a zúfalstva. Musíme si ju zachovávaÈ, ÏiviÈ a ÏiÈ z nej.
Kto nemá ãas pre Boha a pre vlastnú
du‰u, teda kto sa nemodlí, neãíta Sv.
písmo a neÏiví sa uÏ BoÏou milosÈou,
ten nedokáÏe odolaÈ poku‰eniam
a skú‰kam Ïivota. Nebude maÈ na to
dosÈ trpezlivosti, aby v‰etko zná‰al
a aby sa správne orientoval.
■
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Mitte 1 Bild oder Fotoserie hochzeit
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Dar
Vicka, od istého ãasu sa uÏ vie,
Ïe sa bude‰ vydávaÈ. MôÏe‰ nám
o svojom rozhodnutí nieão porozprávaÈ?
Od zaãiatku zjavení bolo pre mÀa
najdôleÏitej‰ie robiÈ to, ão odo mÀa
Matka BoÏia Ïiadala. Predov‰etk˘m
to znamená: roz‰irovaÈ jej posolstvá.
KaÏd˘ ãlovek musí urobiÈ nejaké Ïivotné rozhodnutie. Tak som sa aj ja

Matky BoÏej nejakú úlohu, ktorú
si mala splniÈ, a potom si mohla
zasa urobiÈ nové rozhodnutie?
Nie, nikdy to nebolo niã zvlá‰tne. Ja
som bola voãi Matke BoÏej, jej posolstvám a v‰etk˘m ºuìom, ktor˘ch som
stretla, veºmi otvorená. Hádam iba to
bolo zvlá‰tne, Ïe som sa dala k dispozícii viac ÈaÏko chor˘m a Ïe som im
osobitn˘m spôsobom stále pribliÏova-

ManÏelstvo je veºk˘
BoÏí dar
Rozhovor s Vickou v MedÏugorí 27. 12. 2001
rozhodla, Ïe sa vydám. Doteraz som
bola mladá Ïena bez veºk˘ch záväzkov; ako taká som sa mohla daÈ
k dispozícii v˘luãne Matke BoÏej. Ale
teraz zmením svoj Ïivot a dúfam, Ïe
budem môcÈ aj popri v‰etk˘ch in˘ch
svojich záväzkoch slúÏiÈ Matke BoÏej
tak ako doteraz.

la posolstvá Matky BoÏej. Moje rozhodnutie nemení niã na práci, ktorú
som konala pre Matku BoÏiu a pre Pána Boha; budem sa usilovaÈ, aby
v‰etko ostalo tak ako predt˘m. Keby
Matka BoÏia v budúcnosti odo mÀa
Ïiadala nieão zvlá‰tne, prijala a vykonala by som to e‰te s väã‰ou láskou.

Ako reagovala Matka BoÏia, keì
si hovorila o tomto svojom rozhodnutí?
My vizionári máme v‰etci slobodnú
vôºu a Matka BoÏia nám nikdy niã nevnucovala, ani nás nenútila nieão robiÈ. Keì som o tom s Matkou BoÏou
hovorila, nepovedala niã. Ale mne
postaãilo jej znamenie: úsmev, ktor˘
pre mÀa veºa znamenal. Preto sa veºmi te‰ím, Ïe aj Matka BoÏia prijala
moje rozhodnutie.

Pre pútnikov si bola vÏdy nieãím zvlá‰tnym. âo bola príãina
tejto zvlá‰tnosti?
Úprimne povedané, neviem. MoÏno
je to moja otvorenosÈ a Ïe som bola
vÏdy pripravená v‰etko prijaÈ. Keì
ãlovek prijíma posolstvá Matky BoÏej
srdcom a s láskou a ìalej ich roz‰iruje, tak ani nemôÏe byÈ inak‰í. Veì
v‰etko, ão robí, robí iba srdcom
a z lásky k druh˘m.

Mala si po v‰etky tieto roky od
20

Ako prijala tvoje rozhodnutie
tvoja rodina?
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Dar
Moja rodina prijala v‰etko veºmi
dobre a to ma te‰í. To znamená, Ïe
moje osobné rozhodnutie plne, bez
ak˘chkoºvek námietok prijala. Aj oni
po v‰etky tieto roky ãakali, Ïe sama
rozhodnem, ão budem naìalej robiÈ.
Veì pre‰lo toºko rokov a bolo na ãase rozhodnúÈ sa. Ja som sa rozhodla
a oni to skutoãne dobre prijali. To ma
te‰í a ja som na‰la svoju cestu.
MôÏe‰ nám povedaÈ nieão o svojom manÏelovi?
Môjho budúceho muÏa poznám
ako priateºa uÏ osem rokov. Volá sa
Mario Mijatoviã. Îil so svojimi rodiãmi do r. 1992 v Sarajeve – k˘m nevypukla vojna v Bosne a Hercegovine.
Keì sa zaãala vojna, vrátil sa do svojej rodnej obce Grac, neìaleko MedÏugoria, presnej‰ie povedané vzdialenej jeden kilometer od sirotínca sr.
Josipy vo Vionici. Narodil sa v Sarajeve, tam skonãil ‰kolu a uÏ niekoºko
rokov pracuje v rodnej dedine.
Ako to prijal, Ïe bude‰ naìalej
podávaÈ pútnikom svedectvo?
Za posledné roky v rozhovoroch so
mnou zistil, ão robím, a nie je to preÀho niã cudzieho. Aj on sám od seba
vÏdy hovoril, Ïe je najdôleÏitej‰ie robiÈ to, ão si Matka BoÏia od nás i odo
mÀa Ïelá. To znamená, Ïe s t˘m úplne súhlasí, Ïe budem ako vizionárka
naìalej k dispozícii pútnikom, ako
ãasto budem môcÈ. Mario povedal,
Ïe nemá niã proti tomu, Ïe budem
naìalej robiÈ ão som robila doteraz
a Ïe v tom nenastanú nijaké veºké
zmeny.

Hovorila si s ostatn˘mi vizionármi o svojom novom rozhodnutí?
Doteraz som nemala príleÏitosÈ hovoriÈ s nimi v‰etk˘mi. Ale s Jakovom,
Máriou a Mirianou som uÏ o tom hovorila. Nedávno som cestovala s Jakovom na biskupskú synodu do Ríma. Mali sme dostatok ãasu porozprávaÈ sa o rodinnom Ïivote. Aj Jakov
– ako mnohí iní – mi potvrdil, Ïe som
neurobila chybn˘ krok. SviatosÈ manÏelstva a rodina sú krásne a sväté a aj
ja to tak vidím. Jakov je veºmi ‰Èastn˘
a spokojn˘ so svojím rozhodnutím
zaloÏiÈ si rodinu. PreÀho niet väã‰ej
radosti neÏ to, Ïe má tú milosÈ vídavaÈ Matku BoÏiu a Ïe môÏe maÈ
napriek tomu rodinu. Aj ostatní vizionári, s ktor˘mi som hovorila, mi potvrdzujú, Ïe je to veºmi pekné byÈ v spoloãenstve, v rodine sa spolu modliÈ
a svedãiÈ o posolstvách Matky BoÏej.
Dúfam, Ïe to tak bude i u mÀa.
P˘tala si sa Matky BoÏej, ako
to bude ìalej?
Nikdy som sa Matky BoÏej nevypytovala o svojom Ïivote a o tom, ão ma
ãaká. Nechávala nám, ako som uÏ
predt˘m povedala, slobodnú vôºu.
A máme rozum, takÏe netreba ÏiadaÈ
vo v‰etkom vysvetlenie od Matky BoÏej. Nikdy mi nenapadne p˘taÈ sa na
nieão o mojom Ïivote. Chcela by som
t˘m povedaÈ, Ïe sa te‰ím, Ïe som
Matku BoÏiu videla takú veselú
a ‰Èastnú, keì som jej povedala, Ïe
sa budem vydávaÈ. Jej úsmev a jej
vzhºad mi kaÏdopádne dodali veºkú
silu a nádej, Ïe môÏem tento krok
urobiÈ.
21
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Dar
Ako si osobne predstavuje‰, Ïe
bude‰ v budúcnosti matkou?
Myslím, Ïe je to veºmi krásne a Ïe
je to BoÏí dar. Ak mi Boh daruje rodinu, prijmem to ako znak jeho vôle
a ako veºk˘ dar pre mÀa osobne. Nikdy to neslobodno vidieÈ tak, Ïe keì
sa zosobá‰ime, musia byÈ aj deti, lebo deti sú BoÏí dar pre muÏa a Ïenu.
Preto je aj pre mÀa osobne dôleÏité
prijaÈ BoÏiu vôºu bez ohºadu na to, ão
to znamená, tak ako som to vÏdy aj
doteraz robila. Myslím si, Ïe byÈ matkou je veºk˘ dar, no súãasne aj veºká
úloha. Dúfam, Ïe aj ja budem dobrou
matkou, tak ako boli aj moji rodiãia..
Opustí‰ svoje schody, na ktor˘ch si sa 20 rokov zhovárala
s pútnikmi?
Na to som ani len najmenej nepomyslela, naopak, v‰etko bude tak
ako doteraz. Hneì som povedala:
MôÏem v‰etko zanechaÈ, ale tie
schody nikdy.
Ty a Jakov ste boli na biskupskej synode v Ríme. Kto vás pozval, aby ste boli v ãase synody
v Ríme?
Máme priateºa kÀaza z Indie, volá
sa Ivan Dias. V januári tohto roku bol
vymenovan˘ za kardinála. Sr. Josipa
a ja ho poznáme uÏ dlhé roky. Keì
bol vymenovan˘ za kardinála, pozval
nás a my sme tam boli. Tak nás pozval, aj keì bola synoda; nie na rozhovor alebo aby sme mali nejakú
predná‰ku na synode, ale aby sme
poãas synody boli jeho hosÈami. Kardinál Dias chcel takto naznaãiÈ
22

nov˘ krok, aby dal na synode pocítiÈ
aj prítomnosÈ MedÏugoria. Tak sme
boli – sr. Josipa, Jakov a ja – na sv.
om‰i v bazilike, kde boli prítomní
v‰etci kardináli. Veãer, keì sa zasadanie skonãilo, pozval nás kardinál
Dias na veãeru. Tam boli aj v‰etci
ostatní kardináli. Po veãeri kaÏd˘ odi‰iel e‰te so svojimi priateºmi. Aj my
sme i‰li s kardinálom Diasom do jednej re‰taurácie blízo Vatikánu, kde
sme sa mohli o v‰etkom porozprávaÈ:
o MedÏugorí, o Matke BoÏej, o posolstvách, o stave Cirkvi. Veºmi sa
te‰il, ako aj my, Ïe sa o tom mohol
s nami pozhováraÈ. PreÀho to bolo
veºmi dôleÏité, Ïe mohol takto urobiÈ
ak˘si krôãik, keì nás pozval do Ríma, a tak umoÏnil prítomnosÈ MedÏugoria medzi kardinálmi z celého
sveta.
âo by si e‰te chcela povedaÈ
na záver ná‰ho rozhovoru?
PreÏívala som Vianoce vo veºkej radosti. Túto radosÈ som cítila najmä
preto, lebo som JeÏi‰ovi umoÏnila,
aby sa narodil v mojom srdci, a Ïe
som nehºadala radosÈ v darãekoch.
Táto radosÈ netrvá iba jeden deÀ, lebo ak sa JeÏi‰ narodí v srdci, tak to
trvá. Tak som sa snaÏila prená‰aÈ túto svoju radosÈ aj na druh˘ch okolo
mÀa. Matka BoÏia pri‰la so svojím
Synom v náruãí a ja som ‰Èastná, Ïe
som to mohla zaÏiÈ.
KieÏ v‰etk˘ch, ku ktor˘m sa tieto
slová dostanú, Ïehná Kráºovná pokoja a novonaroden˘ JeÏi‰ svojím pokojom a svojou radosÈou!
■
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LETN¯ LITURGICK¯ PROGRAM
V medÏugorskej farnosti platí od 1. mája letn˘ ãasov˘
plán modlitbového programu. Modlitba ruÏenca sa zaãína
o 18 h, potom nasleduje o 19 h sv. om‰a, po nej nasledujú
modlitby poÏehnania a tretia ãasÈ ruÏenca. V stredu a sobotu je poklona Najsvätej‰ej sviatosti o 22. h a vo ‰tvrtok
po veãernej sv. om‰i. V piatok po sv. om‰i je poklona sv.
kríÏu. V nedeºu o 16 h sa koná modlitba ruÏenca na Vrchu
zjavení a v piatok o 16 h je kríÏová cesta na KriÏevci.

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE K≈AZOV
Znovu pripomíname, Ïe od 1. do 6. júla 2002 sa uskutoãní v MedÏugorí 7. medzinárodné stretnutie kÀazov. Ubytovanie a úãasÈ na seminári sú pre kÀazov bezplatné. Na
seminári je zabezpeãen˘ simultánny preklad. Kvôli tomu
sa odporúãa zobraÈ si so sebou okrem alby, ‰tóly a Biblie
aj malé rádio s VKV-rozsahom so slúchadlami. PrihlásiÈ
sa moÏno na tel. a faxovom ãísle: 00387-36-651988,
alebo prostredníctvom na‰ej organizácie.

POSVÄTENIE FARSKEJ ZÁSTAVY
Na novej farskej zástave je zobrazen˘ pútnik ako ãlovek modlitby a pokánia a medÏugorsk˘ kostol, ktor˘ sa
stal na celom svete symbolom modlitby a pokoja. Zástava
symbolizuje odhodlanie staÈ sa vojakom v Kristovej armáde a nasledovaÈ ho v boji proti zlu za spásu sveta. Pod
touto zástavou putovali medÏugorskí farníci do Dubrovníka na tradiãnej púti na sviatok sv. BlaÏeja.

NÁV·TEVA BISKUPA
V marci 2002 nav‰tívil spolu s tromi ìal‰ími kÀazmi MedÏugorie Mons. Nguyen Quang Tuyen, biskup z biskupstva Bac Ninh vo Vietname. V MedÏugorí strávil na súkromnej náv‰teve ‰tyri dni. Na KriÏevci videl aj pamätník:
950 kg kameÀ s bronzov˘m reliéfom P. Slavka, ktor˘ rukami dopravili na svoje miesto mladí z Cenacola (na obr.)

POMNÍK V MAJâINOM SELE
Na prvé v˘roãie smrti P. Slavka 24. 11. 2001 odhalili
v Majãinom sele jeho pomník. Dielo vytvoril taliansky sochár Carmelo Puzzolo. Nádhernú bronzovú sochu nechala na pamiatku P. Slavka vytvoriÈ kÀaÏná Mária von Liechtenstein, ktorá chcela aj t˘mto spôsobom vyjadriÈ svoju
vìaku P. Slavkovi za duchovnú pomoc a priateºstvo.
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RadosÈ
Rozhovor s Jakovom âolom v MedÏugorí 26. 12. 2001

KaÏdor oãné
zjavenie
Modlitbová akcia ViedeÀ mala príleÏitosÈ zúãastniÈ sa na kaÏdoroãnom
zjavení v Jakovovom dome a pohovoriÈ si s ním o tom, ão sa v jeho dome
udialo. Páter Ljubo Kurtoviã, medÏugorsk˘ kaplán, sa predmodlieval ruÏenec. K vianoãnej atmosfére prispeli aj
deti zo sirotínca sr. Josipy, ktoré sa
modlili ruÏenec naozaj z celého srdca.
Ich malé, nevinné srdieãka ukázali,
aké sú bohaté a koºko lásky majú
k Bohu a k malému JeÏi‰kovi. Tieto
deti boli veºk˘m darom, ão sme mohli
priniesÈ malému JeÏi‰kovi, ktor˘ pri‰iel v náruãí svojej Matky.
Na Vianoce 25. 12. 2001 sa zjavenie
zaãalo o 15,30 a trvalo 5 minút. Matka
BoÏia odovzdala pri tejto príleÏitosti
toto posolstvo:

„Milé deti!
Dnes, keď sa vám Ježiš znovu narodil, chcela by som vás
osobitne vyzvať k obráteniu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa za obrátenie svojich
sŕdc, aby sa Ježiš narodil vo
vás všetkých, aby vo vás prebýval a ovládal celú vašu bytosť.
Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie.“

Jakova âola
Jakov, mal si kaÏdoroãné zjavenie na Vianoce. âo nám môÏe‰
o tomto zjavení povedaÈ?
Pripravoval som sa na toto zjavenie
poãas celého roka. Pred samotn˘m
zjavením, na prv˘ vianoãn˘ sviatok,
sme sa pripravovali modlitbou ruÏenca. Potom som mal zjavenie. Matka
BoÏia bola veselá, keì pri‰la, mala na
rukách malého JeÏi‰ka. Dala nám
posolstvo, poÏehnala nás v‰etk˘ch
a spolu sme sa modlili.
MôÏe‰ nám nieão povedaÈ o posolstve, ktoré si dostal od Matky
BoÏej?
Matka BoÏia nás vyzvala k obráteniu. Îiadala, aby sme sa modlili za
obrátenie svojich s⁄dc, aby sa JeÏi‰
narodil v nás a ovládol celú na‰u bytosÈ. To Matka BoÏia s veºkou láskou
Ïiada od nás v‰etk˘ch po v‰etky tie
roky zjavení v MedÏugorí. Chcela by
teda, aby sa kaÏd˘ deÀ narodil v nás
JeÏi‰, aby sme kaÏd˘ deÀ zaãali nanovo, aby sme zaãali nov˘ Ïivot, Ïivot
s jej Synom JeÏi‰om.
Pri zjavení bolo veºa detí zo sirotínca sr. Josipy a veºa pútnikov. Ako si preÏíval tieto Vianoce
v svojom dome?
Sr. Josipa ma prosila, ãi by nemohla
prísÈ s deÈmi na Vianoce ku zjaveniu.
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RadosÈ
Pre mÀa to bolo ãosi zvlá‰tne, Ïe
v ãase zjavenia by tieto deti, ão nemajú rodiãov, mohli nájsÈ útechu
u Matky BoÏej, a Ïe budú môcÈ pocítiÈ, Ïe Matka BoÏia je aj ich Matkou.
To ãloveka hlboko zasiahne. Modlitba
detí, ich piesne, piesne z t˘chto mal˘ch srdieãok ma hlboko dojali, ako aj
ostatn˘ch prítomn˘ch. V jednej piesni
spievali: „Chceli by sme, aby boli
v‰etky deti také ‰Èastné ako my.“ Vieme, Ïe tieto deti nemajú rodiãov,
a ony spievajú, Ïe sú ‰Èastné, a kieÏ

by boli ostatné deti e‰te ‰Èastnej‰ie
neÏ ony. âo väã‰ie moÏno vo vianoãn˘ deÀ zaÏiÈ?
Jakov, v tvojom dome bol na
jednej strane prítomn˘ Kristus
v náruãí svojej Matky, na druhej
strane bol dom pln˘ detí. Ako by
si to opísal?

My vnímame JeÏi‰a ako svojho Otca a Matku BoÏiu ako na‰u Matku.
Vianoce sú veºké sviatky, najmä pre
deti je to veºká slávnosÈ. UÏ samotn˘
príchod Matky BoÏej a malého JeÏi‰ka v jej náruãí je ãosi také zvlá‰tne, Ïe
sa to nedá ºahko opísaÈ. Ako som uÏ
povedal, túto radosÈ moÏno iba zaÏiÈ.
Vo svete sa Vianoce premenili
na ak˘si materializmus a najdôleÏitej‰ie sú darãeky. Tu sme zaÏili Vianoce, kde sa JeÏi‰ skutoãne v srdciach narodil.
Myslím, Ïe by sme na‰e deti mali
v prvom rade nauãiÈ, ão je pre ne najdôleÏitej‰ie. To znamená, Ïe musíme
najprv deÈom ponúknuÈ malého JeÏi‰ka a rozprávaÈ im, kto tento mal˘
JeÏi‰ko je a preão pri‰iel. Najkraj‰í
a najväã‰í dar je pre deti práve JeÏi‰,
Ïe ho spoznávajú, Ïe môÏu JeÏi‰ovi
otvoriÈ svoje malé srdieãka a Ïe s ním
môÏu hovoriÈ. Práve to nám potvrdili
malé deti zo sirotínca sr. Josipy. To
nie je v˘mysel, ale je to dielo, ktoré sa
prenieslo do reality, ktorú môÏeme
zaÏiÈ v‰etci.
Pred samotn˘m zjavením si bol
veºmi vesel˘, po Àom si bol smutn˘. âo bolo príãinou?
Myslím, Ïe je to normálne. Cel˘ dlh˘
rok som ãakal na tento okamih, a on
zasa tak r˘chlo pre‰iel. Príãinou môjho smútku nebolo zjavenie, ale my‰lienka, Ïe musím zasa ãakaÈ cel˘ dlh˘
rok na najbliÏ‰ie stretnutie, aby som
znovu zaÏil krásny okamih s Matkou
BoÏou a mal˘m JeÏi‰kom.
■
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Rozhovor
s pátrom Svetozarom Kraljeviãom v MedÏugorí 25. 12. 2001

MedÏugorje
prejav BoÏej vôle
a zmierenia
Páter Svetozar, odkedy ste v MedÏugorí?
Za kÀaza som bol vysväten˘ r. 1977
v Chicagu. Po kÀazskej vysviacke
som bol tri roky v Milwaukee a dva
roky v New Yorku, aÏ do r. 1982. Tu
som od r. 1982. Bolo veºmi zaujímavé, ako k tomu do‰lo. Bol som v New
Yorku a pôsobil som ako kaplán
v chorvátskej misii. Rozhodol som sa
nav‰tíviÈ svojich rodiãov v Bosne
a Hercegovine. Keì som sem pri‰iel,
zobrali mi komunisti cestovn˘ pas,
a ja som sa nemohol vrátiÈ. Preto
som dostal novú úlohu v Humci a aktívne som zaãal pracovaÈ v MedÏugorí a s pútnikmi. Vtedy som b˘val
raz-dva razy do t˘ÏdÀa v MedÏugorí,
aby som pomáhal kÀazom pri spovedaní a pri styku s pútnikmi. To bol zaãiatok môjho pôsobenia v MedÏugorí. Teraz je to uÏ piaty rok, ão tu úãinkujem.
Ste tu v MedÏugorí od zaãiatku
zjavení. Ako preÏívate MedÏugorie?
O MedÏugorí sa pí‰u knihy. O MedÏugorí je práve toºko skúseností ako
pútnikov a ºudí, ktor˘ch MedÏugorie
zasiahlo v ich viere. MedÏugorie je
prejav BoÏej vôle a Prozreteºnosti,
26

ale aj ºudskej potreby. NemôÏeme
hovoriÈ o vode, ak nepoznáme smäd.
Preto prirovnávam MedÏugorie aj ku
smädnému ãloveku. Tu pôsobí Boh.
Pôsobí vo vizionároch, verím v to
osobne. Tu pôsobí Duch Svät˘, ktor˘
v‰etko zapálil, ktor˘ spôsobil, Ïe sa
z iskry stal veºk˘ plameÀ. Je to ten ist˘ Duch, ktor˘ aj apo‰tolov podnietil
zaloÏiÈ Cirkev a ktor˘ ju dodnes vedie. Ten ist˘ Duch tu skrze vizionárov
a ich svedectvá pobádal milióny pútnikov, a Mária je jeho sluÏobnica.
MedÏugorie zaÏilo hneì od poãiatku
nádhern˘ rozvoj. Na zaãiatku bola
ºudská zvedavosÈ, o ão tu ide. Ale aj
potom, keì uverili, Ïe sa zjavuje Matka BoÏia, nebolo im celkom jasné,
o ão ide. Ale táto zázraãná súhra
okolností, duchovné vedenie kÀazov
vo farnosti a – povedal by som – ten
smäd ºudí ãoskoro urobili z MedÏugoria ãosi posvätné.
Vo v˘voji MedÏugoria bol veºmi
dôleÏit˘ jeden krok. Dobre si pamätám na jednu Ïenu, ktorá pri‰la v prv˘ch dÀoch k P. Zrinkovi âubalovi
potom, ako poãula, ão sa tu stalo,
a chcela sa u neho vyspovedaÈ. P.
Zrinko mal v˘bu‰nú povahu, okrem
toho sa ponáhºal, lebo musel ísÈ na
rannú modlitbu a na sv. om‰u, a po-
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vedal jej: „Daj mi pokoj, Ïena!“ Ona
mu v‰ak opakovane hovorila: „Dôstojn˘ pán, chcela by som sa vyspovedaÈ!“ Sadol si, upokojil sa a vyspovedal ju. Po spovedi povedal: AÏ teraz som pochopil, Ïe tu pôsobí Boh.
Prostredníctvom spovede tejto Ïeny
zaÏil P. Zrinko impulz a pochopil, ão
sa tu deje. Neskôr to zaÏili a pochopili milióny pútnikov, ão pri‰li do MedÏugoria, aby sa modlili a aby prijali
sviatosti. Prostredníctvom sviatostí
spoznali Boha, ktor˘ tu pôsobí. To je
v‰eobecná skúsenosÈ v MedÏugorí.
Od poãiatku sa stalo MedÏugorie
sviatostn˘m centrom. Vo veºkej tiesni
povedal P. Jozo: „NemôÏeme sa dopustiÈ chyby, keì slávime sv. om‰u.
Poãas sv. om‰e sa ºudia upokoja.“
Povedal P. Zrinkovi, aby sa modlil
ruÏenec, k˘m on sám sa pripravoval na sv. om‰u. A tak sa to
zaãalo, a ako sa to zaãalo, tak
to ide podnes. Zaãalo sa to
s modlitbou ruÏenca a sv. om‰ou, skôr neÏ kÀazi uverili v pravosÈ zjavení, pravosÈ v˘povede
vizionárov.
Podºa vá‰ho názoru je
MedÏugorie samo osebe
veºmi veºk˘ zázrak?
âlovek nachádza vo svojom vnútri Ïiaº, niãotu
a prázdno. âlovek si uvedomuje svoje schopnosti
a nebezpeãenstvá. Zdá sa
mi, Ïe ãlovek môÏe v MedÏugorí rozpoznaÈ svoje
schopnosti a tu hºadá, ãím
by mohol byÈ. Tu dostá-

vame k tomu prostriedky: ruÏenec
a sviatosti. Preto tu máme kÀazské
a rehoºné povolania, spoveì, obnovu
sviatosti manÏelstva, ozdravenie rodinného Ïivota. Máme tu v‰etky
sviatosti. Tu sa slávia a tu pôsobia.
Vo v‰etk˘ch t˘chto sviatostiach je Ïiv˘ Duch Svät˘ a to v‰etko zasa vedie
k ustaviãnému sláveniu Eucharistie.
Eucharistia je centrom v‰etkého diania. Aj KriÏevac je Eucharistiou, a keì
ãlovek ide na KriÏevac, stretáva sa
s Eucharistiou, ktorá napokon privádza ku stretnutiu s Bohom.
Preão hovoria pútnici práve tu
o tom, ako preÏívali sv. om‰u,
spoveì alebo modlitbu zvlá‰tnym
spôsobom?
Som tu od r. 1982 a aj pre mÀa je
to záhada. Viem, Ïe to nie je
vìaka kÀazom, ani vìaka vizionárom, veì aj to sú iba ºudia.
Obyvatelia MedÏugoria – hoci
sú ‰ºachetní a dobrí – sú
len ºudia ako v‰etci ostatní.
Preto tu v‰etci hºadáme
a v‰etci pijeme z jedného
prameÀa, ale zdá sa mi,
Ïe tu pôsobí ak˘si jav.
Povedal by som nepretrÏit˘ zázrak. Silou Ducha Svätého, silou
zázraãn˘ch udalostí
sa tu stáva ãlovek
väã‰mi
ãlovekom,
ak˘m by mal byÈ;
otec sa stáva lep‰ím otcom, kÀaz
lep‰ím
kÀazom,
rádové sestry
27
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lep‰ími rádov˘mi sestrami a dieÈa
lep‰ím dieÈaÈom. KÀazi tu nerobia niã
zvlá‰tne. Osobne veºmi dobre viem,
Ïe keì sa stane nieão mimoriadne,
ãlovek sa pokú‰a myslieÈ si, Ïe to on
spôsobil. No po kaÏd˘ raz, keì nie
som tu, vidím, Ïe v MedÏugorí v‰etko
beÏí ìalej. Bolo by preto veºmi neãestné myslieÈ si, Ïe musím byÈ tu
a Ïe keì som tu, tak sa práve dejú vynikajúce veci. KriÏevac ostáva vÏdy
KriÏevcom, Podbrdo Podbrdom a keì
sem ãlovek príde, vÏdy bude poÏehnan˘.
Mnohí z pútnikov dosvedãujú,
Ïe boli zvlá‰tnym spôsobom pozvaní a Ïe nepri‰li iba náhodne.
âo o tom súdite?
Tu sa stretáva Boh s ãlovekom mimoriadnym spôsobom. Boh je Stvoriteº a BoÏia milosÈ nás ustaviãne pretvára. BoÏí Duch nás pretvára a my
sa ustaviãne vyvíjame. Stále hºadáme
milosti, dary, okolnosti a miesta, kde
sa e‰te väã‰mi pretvárame a zu‰ºachÈujeme. Vo Svätom písme sa hovorí o rozmnoÏení chleba, o rybách,
ktor˘mi sa nas˘tili stovky ºudí, o Káne Galilejskej a o víne, ktorého bolo
nadostaã. Presne to sa tu deje. Jednoduch˘ kaÏdodenn˘ príklad: My kÀazi sme tu a bez akéhokoºvek ná‰ho
úsilia a vlastného priãinenia prídu
sem zrazu z Ameriky tisíce ºudí. To sú
zázraky. Sú pripravení a otvorení, aby
nás poãúvali a neºutovali peniaze,
obetovali ãas a námahu, aby poãuli
nás a vizionárov. Tu boli mnohí obdarení. Tu pretvára Boh ãloveka a ãlovek zaãne túÏiÈ ísÈ cestou, na ktorej
28

sa spæÀajú jeho Ïelania a sny. âlovek
pôjde po tejto ceste aj potom, keì sa
mu bude ponúkaÈ nieão iné. Preto ºudia neprestanú sem prichádzaÈ, k˘m
sa im to bude ponúkaÈ aj naìalej.
Dnes sú Vianoce a ja som mal
príleÏitosÈ prejsÈ s vami cez MedÏugorie a zájsÈ do Majãina sela
a nav‰tíviÈ aj matku pátra Slavka.
Ako sa vám javia Vianoce v MedÏugorí?
Sú to praktické Vianoce. Zosnul˘ P.
Slavko bol vÏdy praktick˘ ãlovek. ªudia si vÏdy mysleli, Ïe bol veºmi duchovn˘, no ja som nikdy nestretol
ãloveka, ktor˘ by bol tak˘ praktick˘
ako on. Nikdy nemohol oddeliÈ duchovné od praktického. V Majãinom
sele sme ubytovali t˘ch, ktorí naozaj
potrebovali strechu nad hlavou. NemôÏeme hovoriÈ o spiritualite, ak sa
nepostaráme o dieÈa, ktoré potrebuje
teplo domova, odev a ‰kolu. Iba táto
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MilosÈ
spiritualita, ktorá si uvedomuje, Ïe sa
treba staraÈ o domov pre dieÈa, môÏe
byÈ v tomto svete pravá a hodnoverná. Kristus po skonãení kázne povedal: „ªudia sú hladní, dajte im jesÈ
a piÈ.“ NemôÏeme oddeºovaÈ duchovné a praktické Vianoce. Dnes
Cirkev skutoãne preÏíva plnosÈ svojich povolaní, keì sa zaoberá ãlovekom a spoznáva v‰etky jeho potreby.
MedÏugorie sa stalo miestom v praktickom zmysle ako strecha nad hlavou pre du‰u i pre telo.
âo si myslíte o t˘ch, ão hovoria,
Ïe Cirkev MedÏugorie neuznala?
Je mi ºúto, ak niekto posudzuje bez
toho, aby pri‰iel a videl. Nevidím to
ako svoj problém, ale ako problém
t˘ch, ktorí zastávajú takéto stanovisko. Tento svet nie je dokonal˘, ani
my nie sme dokonalí. My v‰etci tu
v MedÏugorí sme pútnikmi. A my, ão
tu Ïijeme, sme vyzvaní, aby sme to,
ão sme videli a poãuli, tak dobre dosvedãovali, ako je to len moÏné. Sám
si uvedomujem svoje hranice, lebo
som pútnik, ktosi na ceste. A keì
prem˘‰ºam o t˘ch ºuìoch, ktorí e‰te
nepri‰li k pozitívnemu presvedãeniu
o MedÏugorí, potom si myslím, Ïe sú
niekedy moÏno aj tí vinní, ktorí si
myslia, Ïe prijali MedÏugorie. Je mi
ºúto ºudí, ktorí tu zaÏili obrátenie, ktorí tu zakúsili volanie milosti, a keì
prídu domov, zaãnú trápiÈ ºudí okolo
seba. Niet niã kraj‰ieho, ako keì
matka, ktorá sa z MedÏugoria vrátila
domov – preto, Ïe bola v MedÏugorí
– navarí pre svoju rodinu lep‰iu veãeru a keì sa môÏe raz za ãas v tichos-

ti pomodliÈ ruÏenec tam, kde to nik
nevidí, a keì to robí stále. Takto by
sme mali svedãiÈ.
âo by ste chceli povedaÈ na záver ná‰ho rozhovoru?
Nie je náhoda, Ïe sa Boh narodí
a ako najslab‰ia bytosÈ, ako dieÈa
prichádza medzi nás. DieÈa je skutoãne slabé a nemôÏe ÏiÈ bez ochrany.
Novorodeniatko je ako viera. Niet niã
zraniteºnej‰ie, slab‰ie, tich‰ie, biednej‰ie ako novonarodené dieÈa. Presne tak je to aj s vierou. OháÀame sa
v˘razmi, Ïe Boh je v‰emohúci, Boh je
v‰evládny, av‰ak v skutoãnosti Boh
prichádza celkom prakticky. Prichádza ako malé dieÈa. To je Boh, to je
viera, to sú jeho záujmy vo svete. My
máme veºmi sebeck˘ prístup k viere.
On v‰ak k nám prichádza, aby nám
zjavil svoje pravé milosrdenstvo.
A preto potrat, prvotn˘ hriech tejto
doby, je v skutoãnosti stav na‰ej viery, stav ãloveka. Nakoºko sme ochotní túto vieru, toto malé dieÈa, v sebe
objaviÈ, natoºko objavíme aj veºkého,
v‰emohúceho Boha. V skutoãnosti je
to e‰te absurdnej‰ie. Toto malé dieÈa
skonãí na kríÏi. To znamená, Ïe k˘m
Ïijeme, stále ostávame v oblasti viery. Medzi t˘m novonaroden˘m a kríÏom sú tieto na‰e stopy, tam sú
na‰e cesty, tam sú na‰e miesta, kde
môÏeme získaÈ skúsenosÈ viery. Viera je uÏ taká, a keì o tom hovoríme,
musíme si uvedomiÈ, Ïe Boh je uãiteº
viery.
(Rozhovor viedol vd)
■
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Rozhovor
s Dragicou âeparovou vo Viedni

Najkraj‰í darãek pre
Matku BoÏiu a JeÏi‰a
je ÏiÈ v jednote
âakáme na vizionárku Máriu,
ktorá podá svedectvo tu vo franti‰kánskom klá‰tore vo Viedni. Odkedy poznáte Máriu a odkedy ste sa
dostali do styku s MedÏugorím?
Máriu Pavloviãovú som po prv˘krát
stretla v septembri 1981. Nevedela
som, ãi sa Matka BoÏia naozaj zjavuje, ale chcela som vidieÈ niektorého
z vizionárov. Keì som uvidela vizionárku Máriu a atmosféru, ktorá okolo
nej vznikla, bol to pre mÀa dôkaz, Ïe
Matka BoÏia je tu veºmi blízko. Keby
som bola povedala, Ïe sa tu nezjavuje, bolo by to to isté, akoby som zapierala svoju vlastnú matku.
Dlho ste Ïili v Chorvátsku. Bolo
to v súvislosti s Cirkvou, alebo
ste mali osobnú úlohu?
V Chorvátsku som bola preto, lebo
som pracovala v hnutí „Máriino dielo“. Bola som zodpovedná najprv za
spoloãenstvo v Záhrebe, neskôr potom v Splite. Na ÏiadosÈ biskupa Frane Franiãa som i‰la zo Záhrebu do
Splitu a presne o rok neskôr sa zaãali
medÏugorské zjavenia. Tak som bola
s MedÏugorím v kontakte, lebo som
bola blízko a preto, lebo som sama
30

zaÏila veºké obrátenie. Po skúsenosti
v MedÏugorí som spoznala, Ïe je to
veºká bolesÈ, na druhej strane v‰ak aj
veºké svetlo a radosÈ – vedieÈ, ão si
Matka BoÏia odo mÀa Ïelá, a to je
láska.
âo nám môÏete povedaÈ o hnutí
„Máriino dielo“?
„Máriino dielo“ je hnutie, ktoré zaãala Chiara Lubichová, ktorá e‰te Ïije.
Ona je zakladateºkou tohto hnutia.
Slovom: je to hnutie jednoty, v ktorom
sa zdôrazÀuje najmä jednota Cirkvi.
Potom aj to, akú by sme mali maÈ
lásku medzi sebou v spoloãenstve,
ale aj vo väã‰om meradle ako kresÈania: JeÏi‰ to zvlá‰È zdôraznil, keì povedal: „Podºa toho spoznajú v‰etci,
Ïe ste moji uãeníci, ak sa budete navzájom milovaÈ.“ Aj pred svojou
smrÈou prosil svojho nebeského Otca: „Aby v‰etci jedno boli, aby svet
uveril.“ To znamená, Ïe keì nie sme
jednotní, svet nemôÏe veriÈ.
„Máriino dielo“ je hnutie, ktoré sa
zasadzuje za jednotu vnútri Cirkvi, za
jednotu s in˘mi cirkvami, ako aj s neveriacimi, lebo jednota spája v‰etky
náboÏenstvá.
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Jednota
Je známe, Ïe do MedÏugoria
cestuje veºa Slovincov. Ako sa
stavia slovinská cirkev voãi MedÏugoriu?
Postoj Cirkvi v Slovinsku nebol nikdy negatívny. Keì Biskupská konferencia b˘valej Juhoslávie zakázala organizovaÈ púte do MedÏugoria a aby
kÀazi viedli púte do MedÏugoria, na‰i
biskupi v Slovinsku nikdy niã také nepovedali kÀazom, ktorí viedli pútnikov
do MedÏugoria. My v Slovinsku aj
dnes e‰te veríme, Ïe to bol zvlá‰tny
dar Matky BoÏej, Ïe vojna, ktorú proti
na‰ej krajine zaãala armáda b˘valej
Juhoslávie, trvala u nás iba desaÈ dní;
práve pre postoj na‰ich biskupov
k MedÏugoriu a pre v‰eobecné uznanie MedÏugoria zo strany národa.
Ako ste spájali MedÏugorie a svoju ãinnosÈ v „Máriinom diele“?
Keì som putovala zo Slovinska do
MedÏugoria a videla som, s ak˘m nad‰ením sa slovinskí veriaci vracajú
z MedÏugoria, cítila som, Ïe tu ãosi
ch˘ba. Povedala som si: sú nad‰ení
a to je veºmi krásne Av‰ak nemajú nijak˘ program, ktor˘ by doma ìalej plnili a pôsobili pre cirkev v Slovinsku.
Myslím si, Ïe nemôÏeme chodiÈ do
MedÏugoria iba pre seba; t.j. keì sa
batéria vybije, cestujeme zasa do MedÏugoria. S t˘mto Ïelaním ãosi urobiÈ
sme prem˘‰ºali a modlili sa. Potom
sme sa rozpamätali, Ïe Matka BoÏia
zaãala v MedÏugorí odovzdávaÈ posolstvá farnosti. VÏdy hovorila, Ïe farnosÈ musí podávaÈ svedectvo. To
môÏeme preniesÈ aj do Slovinska,
a tak prehæbiÈ modlitbu vo farnostiach.
T˘mto smerom sme zaãali pôsobiÈ
a zasvätili sme sa Srdcu JeÏi‰ovmu

a Srdcu Máriinmu po posolstve, ktoré
nebolo dané iba v MedÏugorí, ale aj
vo Fatime a v Paray Le Monial. Potom
sme i‰li k cisterciánskemu opátovi
Dr. Antonovi Madrachovi a poÏiadali
sme ho o radu. Poradil nám, aby sme
sa väã‰mi opierali o to, ão uÏ Cirkev
uznala, lebo tak môÏeme ºah‰ie napredovaÈ. Tak sme si vzali za základ
Fatimu a Paray Le Monial, no v na‰ich
srdciach bolo MedÏugorie stále Ïivé
a tam sme ãerpali silu. Zostavili sme
malú skladaãku, ktorú sme roz‰irovali. Dostala sa do rúk Dr. Franza
Krambergera, mariborského biskupa.
Povedal, Ïe sa mu veºmi páãi, a poradil nám, aby sme sa obrátili s petíciou
na Slovinskú biskupskú konferenciu,
aby biskupi poprem˘‰ºali a vyzvali
slovinsk˘ národ, rodiny a jednotlivcov, aby sa znovu zasvätili Srdcu JeÏi‰ovmu a Máriinmu. Slovinská biskupská konferencia sa o tom radila
a návrh prijala. Ustanovili osobitnú
kÀazskú radu, ktorá má za úlohu pripraviÈ v‰etok materiál, informovaÈ
v‰etk˘ch slovinsk˘ch kÀazov, Ïe keby
chceli, mohli by toto zasvätenie uskutoãniÈ aj vo svojich farnostiach a Ïeby
potom s ºuìmi, ktorí sa uÏ raz zasvätili, ostali v kontakte a duchovne ich
sprevádzali.
Ako sa vám javí vizionárka Mária a jej duchovn˘ rast prostredníctvom jej kaÏdodenn˘ch stretnutí s Matkou BoÏou?
Pre mÀa je ÈaÏké nieão o tom povedaÈ, lebo to v‰etko vidí Boh a Matka
BoÏia. V Ïivote mi veºmi pomáhal kontakt s Máriou Pavloviãovou, ktor˘
som mala od poãiatku prv˘ch dní zjavení. V‰etci sme prekonávali Ïivot
31
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s veºk˘mi poku‰eniami. Na jednej
strane ja a na druhej strane Mária
a v‰etci, ktorí boli nejako povolaní vydávaÈ svedectvo o Márii. A to nejde
bez kríÏa. V najÈaÏ‰ích okamihoch,
keì som bola osamelá, moÏno práve
kvôli MedÏugoriu som cítila, Ïe som
dostala silu práve z tej BoÏej prítomnosti, z na‰ich stretnutí poãas prv˘ch
dní zjavení. Vizionárka Mária sa skutoãne snaÏila ÏiÈ tak, ako to hovorila
Matka BoÏia. A pre mÀa je ãosi
zvlá‰tne vidieÈ, ako Mária duchovne
Ïije. Je to veºmi pekné vidieÈ, ako má
Boh prvé miesto v jej Ïivote a ako
v‰etko, ão robí, robí s láskou: ãi uÏ
s deÈmi, so svojím manÏelom, ktor˘
tieÏ prenechal svoj Ïivot BoÏiemu plánu, ako spolupracuje s Àou i s celou
rodinou, aby mohla Mária plniÈ svoje
poslanie, pre ktoré ju Boh vyvolil.
âo si myslíte o budúcnosti MedÏugoria v Cirkvi?
O budúcnosti MedÏugoria v Cirkvi
neviem povedaÈ niã. No prítomnosÈ
MedÏugoria v Cirkvi cítim ako akúsi
útulnosÈ, lásku, jednotu, ktorá sa
medzi nami buduje a ktorá je pre Cirkev taká potrebná. Stáva sa, Ïe keì
sa sp˘tate nejakého kÀaza, ãi by nechcel zaloÏiÈ modlitbovú skupinu vo
svojej farnosti, odpovie, Ïe sa to
nedá. Ale ºudia to majú radi, keì sa
kÀazi s nimi modlia, na to netreba niã
mimoriadne. Prví apo‰toli, ktorí sa
modlili s Máriou, sú nám v tom príkladom. Keì sa pri svojich zhromaÏdenia modlíme spolu s t˘mi v‰etk˘mi,
ktorí sa zasvätili Srdcu JeÏi‰ovmu
a Máriinmu, sme ‰Èastní, keì aj kÀazi
prichádzajú a modlia sa s nami. To je
posila pre nás v‰etk˘ch. Nepotrebuje32

me veºkolepé rozpravy, hoci niekedy
sú aj tie pri tom, ale je dôleÏit˘ duch
modlitby, a to je ten duch MedÏugoria. V‰etci sme si navzájom bratmi
a sestrami, kÀazi majú osobitnú sluÏbu, ale cítim, Ïe táto jednota, Ïe sa
navzájom potrebujeme, to skutoãne
ch˘ba v dne‰nej Cirkvi. JeÏi‰ a Mária
si Ïelajú, aby bolo viac lásky a odpustenia. Tak ako to dosvedãuje Sv.
Otec: kam len príde, prosí o odpustenie. Cirkev je telo a aj keì sme sami
nezhre‰ili, je to ãasÈ na‰ej viny, keì
zhre‰il ná‰ brat. Pre mÀa osobne
je dne‰n˘ pápeÏ veºmi veºk˘m vzorom, ktor˘ by som chcela nasledovaÈ
svojím Ïivotom.
âo by ste chceli povedaÈ zo
svojej vlastnej skúsenosti v modlitbovej skupine ºuìom, ktorí tieÏ
zakladajú modlitbové skupiny?
Osobne celú situáciu e‰te nepoznám tak dobre, ale môÏem vám povedaÈ, ão cítím v srdci. T˘ch z nás,
ão sme uÏ dlh‰ie povolaní Matkou
BoÏou, aby sme pracovali a modlili
sa, by chcel satan ãasto rozdeliÈ. To
nesmieme pripustiÈ. Ak Ïijeme v jednote, vo vzájomnej láske a sme pripravení daÈ Ïivot jeden za druhého,
to je najkraj‰í dar, ak˘ môÏeme ponúknuÈ Matke BoÏej a JeÏi‰ovi. V‰etko ostatné urobí Boh. Keì sme spojení navzájom a s JeÏi‰om, potom
nás vedie Duch Svät˘. To sa mi zdá
veºmi dôleÏité aj pre v‰etk˘ch, ão
pracujú pre MedÏugorie, aby sme boli medzi sebou jednotní a tak stáli pri
sebe.
(Rozhovor viedol md)
■
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Nová kniha
Fridolin Keilhauer:

MedÏugorie – prorocká v˘zva
KniÏka kaplána Fridolina Keilhauera je v podstate vedeckou prácou, ktorú spracoval na záver teologického ‰túdia. Ponúka ucelen˘ pohºad na jav,
ktor˘ sa oznaãuje ako „MedÏugorie“. O dôvodoch, preão si vybral za tému
práve MedÏugorie hovorí:
„MedÏugorské záÏitky v celkom odli‰n˘ch situáciách boli pre mÀa dôleÏitou skúsenosÈou.
ZaÏil som MedÏugorie pred vojnou, cez vojnu a po vojne. ZaÏil som
MedÏugorie ako hºadajúci a na ceste ku kÀazskej sluÏbe. Napokon som
MedÏugorie zaÏil ako kÀaz.
Vo v‰etk˘ch t˘chto rozmanit˘ch situáciách bola základná skúsenosÈ vÏdy
tá istá: pociÈoval som MedÏugorie ako posvätné miesto, kde sa dot˘ka
nebo a zem. ZaÏil som MedÏugorie ako veºké znamenie, ako veºkú Kánu
pre dne‰n˘ svet, kde JeÏi‰ na prosbu svojej Matky spôsobuje veºk˘ zázrak
premeny, premeny s⁄dc. Preto sa príÈaÏlivosÈ tohto miesta nemení.
Bol som v MedÏugorí v lete 1996 a zaÏil som tú istú duchovnú atmosféru
a ten ist˘ nepretrÏit˘ prúd pútnikov ako pri svojej prvej púti roku 1987. Slovo z Jánovho evanjelia v MedÏugorí oÏíva: „Z jeho plnosti sme my v‰etci
dostali milosÈ za milosÈou“ (Jn 1, 16).
KeìÏe to tak preÏívajú milióny dospel˘ch kresÈanov, ktor˘ch treba braÈ
váÏne, medzi nimi veºa kÀazov a biskupov, zostáva MedÏugorie ustaviãnou prorockou v˘zvou pre na‰u cirkev.“
KniÏka vyjde v júni a moÏno si ju objednaÈ na adrese:
Mariánske centrum MedÏugorie
Franti‰kánska 2
811 01 Bratislava 1
alebo telefonicky na ãísle na‰ej odkazovej sluÏby: 02-52927210. V˘robné
náklady sú pribliÏne 94,- Sk.
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. januára 2002 – „Drahé deti! V tomto ãase, keì sa e‰te obzeráte za minul˘m rokom, poz˘vam vás, milé deti, aby ste sa hlboko zahºadeli do svojho
srdca a rozhodli sa priblíÏiÈ k Bohu a modlitbe. Milé deti, e‰te ste pripútané
k pozemsk˘m veciam a málo k duchovnému Ïivotu. Nech je vám aj moja dne‰ná v˘zva podnetom, aby ste sa rozhodli pre Boha a kaÏdodenné obrátenie. NemôÏete sa obrátiÈ, milé deti, ak nezanecháte hriechy a nerozhodnete sa pre lásku k Bohu a blíÏnemu. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. februára 2002 – „Drahé deti! V tomto milostivom ãase vás poz˘vam,
aby ste sa stali JeÏi‰ov˘mi priateºmi. Modlite sa za pokoj vo svojich srdciach
a pracujte na osobnom obrátení. Milé deti, len tak sa môÏete staÈ svedkami pokoja a JeÏi‰ovej lásky pre svet. Otvorte sa modlitbe, aby sa vám modlitba stala
nutnosÈou. ObráÈte sa, milé deti, a pracujte na tom, aby ão najviac du‰í spoznalo JeÏi‰a a jeho lásku. Som pri vás a v‰etk˘ch vás Ïehnám. ëakujem vám,
Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. marca 2002 – „Drahé deti! Dnes vás poz˘vam, aby ste sa zjednotili
s JeÏi‰om v modlitbe. Otvorte mu svoje srdce a darujte mu v‰etko, ão je
v Àom: radosti, smútok i choroby. Nech sa vám to stane ãasom milosti. Modlite sa, milé deti, a nech kaÏd˘ okamih patrí JeÏi‰ovi. Som s vami a prihováram
sa za vás. 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 hovorov.
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