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Dajte Boha
na prvé
miesto
vo svojom
živote.
Boh vás
požehná
a dá vám silu.
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Pápež Ján Pavol II. (16. októbra 1978 − 2. apríla 2005)
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Nebojte sa, Cirkev je mladá!
V uplynulých týdòoch sme preívali posledné dni pozemskej púte náho
milovaného Svätého Otca Jána Pavla II. Zaili sme smutnú a bolestnú
rozlúèku s týmto ve¾kým pápeom, ktorý vzorne a neúnavne viedol Cirkev
od 16. októbra 1978. Heslo Totus Tuus napåòal celým svojím ivotom.
Matka Boia sprevádzala jeho pontifikát zvlátnym spôsobom po celých 26
rokov. Tento zoit sme vydali v rozírenom rozsahu, aby sme zaznamenali
rozlúèku s Jánom Pavlom II. a uvedenie do úradu nového pápea Benedikta XVI.
Státisíce ¾udí prilo osobne do Ríma vzda poslednú úctu Jánovi Pavlovi
II. Milióny pri televíznych obrazovkách sledovali pohrebné obrady, ktoré
viedol kardinál Ratzinger. Práve Jozef kardinál Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku viery patril k najdôleitejím spolupracovníkom zosnulého pápea.
Konkláve netrvalo dlhý èas. 19. apríla 2005 bol zvolený ve¾kou väèinou
hlasov nový pápe Benedikt XVI. Svätý Benedikt sa rozhodujúcou mierou
prièinil o pokresanèenie Európy. Pre Jozefa Ratzingera predstavuje toto
meno novú výzvu, aby sa v èoraz sekularizovanejej Európe znovu dostali
do popredia kresanské korene a hodnoty.
23. apríla 2005 bol pápe Benedikt XVI. uvedený do svojho úradu. Pri
tejto príleitosti povedal, e chce by dobrým pastierom. Cirkev ije! Cirkev je mladá! Toto je nádherná skúsenos posledných dní. Pápe chce,
aby pôsobil vo svete Boí Duch, aby sa uskutoènila Boia vô¾a. Nie násilie
oslobodzuje, ale láska. Len ten je znamením Boím, kto je láska.
Pápe Benedikt XVI. chce pokraèova v ceste svojho ve¾kého predchodcu. Hovoril o òom s láskou a vïaènosou. Aj jeho zásluhou sa mohol zaèa
proces svätoreèenia Jána Pavla II. Boh riadi svoju Cirkev a my chceme
by dobrými nástrojmi v jeho rukách. Tak, ako to svojím ivotom uskutoèòoval Ján Pavol II.
V modlitbe s Vami spojení
Vai priatelia
z Mariánskeho centra Medugorie
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KRÁ¼OVNÁ SVETA
Buï pozdravená, ó Matka sveta,
Ty si Matka krásnej lásky,
Ty si Matka Jeiova, ktorý je prameòom vetkých milostí,
vôòou vetkých èností, zrkadlom vetkej èistoty.
Ty si radosou v smútku, víazstvom v boji, nádejou v smrti.
Akú sladkú chu má tvoje meno v naich ústach,
akou milo znejúcou harmóniou je v naich uiach,
akým závratným opojením v naich srdciach!
Ty si blaenosou trpiacich,
korunou muèeníkov, krásou panien.
Utiekame sa k tebe, priveï nás po tomto èase
vyhostenia domov k tvojmu Synovi Jeiovi Kristovi. Amen.
(Pápe Ján Pavol II.)

VÏAKA ti,

pápe
Ján Pavol II.

V sobotu 2. apríla o 21. 37 povolal k sebe Pán Svätého Otca Jána Pavla II.

Ja som veselý, buďte aj vy!
Úmrtie pápeža Jána Pavla II. zasiahlo celý svet. Ešte nikdy nebol človek na svojej
poslednej pozemskej ceste sprevádzaný s toľkou vrúcnou a úprimnou účasťou. Mi−
lióny pútnikov cestovali do Ríma, aby sa osobne rozlúčili s hlavou Katolíckej cirkvi.
Veriaci počítali s osemnásťhodinovým čakaním, aby mohli prejsť vo Svätopeterskom
chráme popri katafalku s vystaveným zosnulým Jánom Pavlom II. Do Ríma prišiel ne−
prehľadný počet pútnikov, a najmä mládeže, aby sa rozlúčili so svojím milým Otcom,
ako ho nazývali.
Tento pápež bol z viacerých hľadísk výnimočný. Milióny pútnikov sa s ním stretli na
jeho cestách. Vyžaroval dobrotu, dôveru a absolútnu priamosť. Ako biely anjel na−
vštevoval celý svet. Často ho označovali ako putujúceho Svätého Otca − ako cestujú−
ceho pápeža. Najmä v dnešnom svete rýchleho života, zameraného len na spotrebu
a blahobyt, ukazoval tento pápež cestu, ktorá sa pre mnohých zdala príliš prísna, ale
predsa bola správna. Nie je náhoda, že práve jeho toľkí mladí ľudia pri jeho vystúpe−

' Christoph Hurnaus
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niach oslavovali. Bol ako moderná hviezda, žiariaca hviezda. Áno, stálica v našej tak
často dezorientovanej spoločnosti. Stelesňoval stabilitu a útočisko vo viere.
Skutočne stelesňoval nasledovanie Krista na zemi. Iba tak sa dá pochopiť, že toľkí ľu−
dia vnímali veľmi bolestne ten kolektívny pocit, že stratili čosi veľmi vzácne, keď pápež
Ján Pavol II. od nás odišiel. Príznačná je aj veľká účasť veriacich iných náboženstiev.
Pamätám sa, ako mi istý moslim povedal: „Som taký smutný; náš pápež od nás
odišiel!“
V „slobodomyseľnom svete“ napomínal mládež, aby žila podľa Božích prikázaní.
Životné šťastie si treba nadobudnúť prácou! Nemožno ho lacno kúpiť, aj keď nám to
moderná „live−style“ spoločnosť nahovára. Tento pápež čerpal silu svojej viery z Bo−
ha, a predovšetkým z lásky k Matke Božej. Ako malé dieťa stratil svoju telesnú mat−
ku. Obraz, ktorý ho predstavoval s jeho matkou, nosieval vždy so sebou. Čoskoro
našiel svoju veľkú lásku u Matky Božej. Jeho pápežský erb niesol nápis M − Totus
Tuus – Mária, som celkom tvoj. To neboli pre pápeža Jána Pavla II. nijaké prázdne
slová. Celý jeho pontifikát bol preniknutý láskou k Matke Božej. Vo svojich nespočet−
ných modlitbách Anjel Pána opísal krásu a lásku našej nebeskej Matky ako básnik.
Neúnavné bolo jeho pôsobenie pre Cirkev a pre ľudstvo. Ani jeden pápež pred
ním nevyvinul toľký vplyv na politické dianie. Bol prvým poľským pápežom, Slovanom
na Petrovom stolci, ktorý prišiel z vtedajšieho východného bloku. Hnutie Solidarita
v Poľsku a rozpad Sovietskeho zväzu by podľa mienky mnohých pozorovateľov bez Ka−
rola Wojtylu – pápeža Jána Pavla II. – nikdy v tejto pokojnej podobe nebol možný. Po
všetky svoje roky dvíhal napomínajúcu morálnu ruku, keď išlo o chudobných, o tretí
svet, o ľudí zbavených práva. Celkom mimoriadne sa zasadzoval za nenarodený život.
Potrat označoval vždy ako najhoršie zlo našich čias. Kultúra smrti v našej spoločnosti
musí ustúpiť kultúre života.
Pápež Ján Pavol II. sa nikdy neprispôsoboval panovníkom a bohatým tohto sveta,
ale vždy zostával verný svojim zásadám. Aj vo vzťahoch k iným náboženstvám sa
zapísal do dejín. Jeho prvá návšteva židovskej synagógy 13. apríla 1986 v Ríme ale−
bo návšteva mešity ukazovali vystreté ramená tohto veľkého človeka. Voči druhým
náboženstvám preukazoval úctu a zachovával vlastné Petrovo dedičstvo. Bezpečne
previedol Katolícku cirkev cez prah tretieho tisícročia.
Ťažko poznamenaný niesol zodpovednosť ako hlava Cirkvi až do svojej smrti.
Svojím utrpením sa stal symbolom pre tisíce ľudí, že starobu a chorobu nemožno a
neslobodno pred verejnosťou zatajovať. Každému chorému a starému človekovi tre−
ba preukazovať primeranú dôstojnosť a lásku. Aj toto posolstvo našej spoločnosti
zreteľne ukázal.
Dr. Maximilian Domej
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Posolstvo pápeža Jána Pavla II. na krížovej ceste
v Koloseu na Veľký piatok 25. marca 2005
„Obetujem svoje utrpenie, aby sa naplnil Boží plán.“

Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pri príležitosti osláv
Veľkej noci vo Svätopeterskej bazilike 26. marca 2005
„Skutočne blažená noc“

.

Milí bratia a sestry!
V duchu som pri vás v Koloseu, na mieste, ktoré prebúdza vo mne veľa
som spomienok a emócií, aby som slávil dojemný obrad krížovej cesty v
tento veľkopiatočný večer. Pripájam sa k tomu veľavýznamnému vzývaniu:
„Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam
redemisti mundum.“ (Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím
svätým krížom vykúpil svet.) Áno, uctievame a chválime tajomstvo kríža Bo−
žieho Syna, lebo z tej smrti vyrástla nová nádej pre ľudstvo. Uctievanie kríža
nás privádza k úlohe, ktorej sa nesmieme vyhýbať: je to poverenie, ktoré sv.
Pavol vyjadril slovami: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom
tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cir−
kev“ (Kol 1, 24). Aj ja obetujem svoje utrpenia, aby sa naplnil Boží plán a
aby sa jeho slovo šírilo k národom. Som nablízku všetkým tým, ktorí sú v tej−
to chvíli skúšaní utrpením. Modlím sa za každého jedného z nich. V tento
deň pamiatky ukrižovaného Krista pozerám s vami na kríž a uctím si ho slo−
vami liturgie: „O crux, ave, spes unica. Ó buď pozdravený, kríž, jediná nádej,
daruj nám trpezlivosť a odvahu a zachovaj svetu pokoj! S týmito pocitmi že−
hnám vás i všetkých tých, ktorí sa zúčastňujú na tejto krížovej ceste pro−
stredníctvom rozhlasu a televízie.

Milí bratia a sestry!
Potom, čo sme na záver cesty pokánia v pôstnom čase v predošlých
dňoch rozjímali nad bolestným utrpením a Ježišovou dramatickou
smrťou na kríži, oslavujeme v tejto jedinečnej noci slávne tajomstvo je−
ho zmŕtvychvstania. Vďaka televízii môžem zo svojho bytu sledovať pô−
sobivú Veľkú noc, ktorú vedie kardinál Jozef Ratzinger v Bazilike svätého
Petra. Jemu posielam svoj bratský pozdrav, do ktorého zahŕňam aj
ostatných tam prítomných kardinálov, arcibiskupov a biskupov. Láskypl−
ne pozdravujem aj kňazov, rehoľníkov a veriacich, ktorí sú zhromaždení
okolo Pánovho oltára; myslím pritom najmä na katechumenov, ktorí v
tejto veľkonočnej oslave príjmu sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie.
Toto je skutočne blažená noc, v ktorej žiariace svetlo zmŕtvychvstalého
Krista definitívne víťazí nad mocou temnosti, zla a smrti a v srdciach ve−
riacich znovu zapaľuje nádej a radosť. Moji milí, vedení liturgiou modli−
me sa k Pánovi Ježišovi, aby svet uvidel a rozpoznal, že jeho životom,
jeho utrpením, jeho smrťou a jeho zmŕtvychvstaním to, čo bolo zničené,
znovu povstáva, staré sa obnovuje a všetko sa vracia krajšie než pred−
tým k svojej pôvodnej neporušiteľnosti. Z najhlbšieho srdca vyslovujem
všetky svoje vrúcne blahoželania a ubezpečujem vás, že budem na vás
pamätať vo svojich modlitbách, aby zmŕtvychvstalý Pán každému z vás
a vašim rodinám a spoločenstvám udelil veľkonočný dar svojho pokoja.
Sprevádzam tieto svoje myšlienky svojím osobitným apoštolským pože−
hnaním.

(L ´Osservatore Romano, 8. apríla 2005, s. 14)

(L´Osservatore Romano, 8. apríla 2005, s. 16)

Na začiatku krížovej cesty prečítal generálny vikár Rímskej diecézy kardinál
Camillo Ruini pápežovo posolstvo. Ján Pavol II. sledoval vo svojej súkromnej
kaplnke v apoštolskom paláci krížovú cestu prostredníctvom televízie.

Život a neúnavné pôs obenie Svätého Otca
Pápež Ján Pavol II. (18. mája 1920 – 2. apríla 2005)
1920
1929
1940
1941
1942
1943

1945
1946
1948
1953
1954
1958
1962−65
1964
1967
1971
1972
1974
1976
1978
1981
2005
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Dňa 18. mája sa narodil Karol Jozef Wojtyla ako druhý syn Karola Wojtylu a Emílie
Kaczorowskej vo Vadoviciach.
Smrť matky. 1932: Smrť brata. 1938: Sťahovanie s otcom do Krakova. Zápis na
Jagellonskú univerzitu (poľská filológia).
Začína pracovať v chemickej továrni Solvay, potom v kameňolome. Kontakt
s „Divadlom živého slova“, ktoré pôsobí naďalej v podzemí.
Otcova smrť.
Od októbra vstup do kňazského seminára a návšteva prednášok Teologickej fakulty
Jagellonskej univerzity − všetko tajne.
29. februára zrazí Karola Wojtylu vojenské vozidlo, odvážajú ho do nemocnice. Od
septembra býva v rezidencii krakovského arcibiskupa Adama Štefana Sapiehu, kde
je zriadený tajný kňazský seminár.
Pokračovanie v štúdiách na Jagellonskej univerzite a v kňazskom seminári.
Kňazská vysviacka 1. novembra; začiatok štúdií v Ríme (Angelicum), bývanie
v „Belgickom kolégiu“.
Promócia s prácou o Jánovi z Kríža. Kaplán v Niegoviči, potom v Krakove (farnosť
sv. Floriána), činnosť v školských službách a duchovnom vedení vysokoškolákov.
Habilitácia na Jagellonskej univerzite prácou o Maxovi Schelerovi.
Poverený vyučovaním morálnej teológie a etiky na Katolíckej univerzite v Lubline (až
do zvolenia za pápeža).
Dňa 4. júla vymenovaný za titulárneho biskupa z Ombi a svätiaceho biskupa
v Krakove. Vysviacka 28. septembra.
Účasť na II. vatikánskom koncile.
Od 13. januára krakovský arcibiskup.
Pri konzistóriu vymenovaný 26. júna za kardinála.
Zvolený za generálneho sekretára Biskupskej synody (opätované vyvolenie 1974 a
1977).
Vyšla kniha „Pramene obnovy. Štúdia k uskutočneniu Druhého vatikánskeho
koncilu“.
Koordinátor generálneho zhromaždenia Biskupskej synody.
Duchovné exercície pre pápeža a rímsku kúriu.
16. októbra – krakovský arcibiskup Karol Wojtyla je zvolený za pápeža. Prijíma
meno Ján Pavol II. Stojedenásť kardinálov ho zvolilo v ôsmom kole volieb.
13. mája – atentát na pápeža Jána Pavla II. na Námestí sv. Petra v Ríme.
2. apríla o 21.37 h. pápež Ján Pavol II. zomiera.
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GRAZIE PAPA

Svedectvo 16-roènej Kristíny Domejovej

eï som sa 2. apríla 2005
neskoro veèer dozvedela,
K
e ná milý Svätý Otec od nás

odiiel, bola som ve¾mi smutná. Ila som do svojej izby,
plakala som a nevedela som
pochopi, e u nie je medzi
nami a e ani nepríde na Svetové stretnutie mládee v auguste do Kolína. Teila som sa
u celé mesiace na toto stretnutie s pápeom Jánom Pavlom II.. Po krátkom èase mi
bolo jasné: chcem ís do Ríma, aby som sa osobne rozlúèila s týmto ve¾kým svätcom. Ibae som spoèiatku nevedela, ako si to mám zorganizova. Napokon sme vak
predsa leteli v stredu ráno, vybavení ruksakom, do veèného
mesta.
eï sme prili do Ríma, videli sme ve¾ké mnostvo
¾udí, ktorí pricestovali z najrozliènejích krajín zeme. Asi
okolo 18. hodiny sme sa zaradili do ve¾kého prúdu èakajúcich. Postupovali sme iba pomaly, krok za krokom. Zdalo
sa vak, e toto èakanie niko-

K

12

mu neprekáa. Vetci prili
do veèného mesta z toho istého dôvodu, aby vzdali poslednú poctu - pravdepodobne najväèiemu svätcovi naej
doby.
oci bolo v mnohých tvárach vidno ve¾kú únavu,
nebolo cíti ani stopu nespo-

H

kojnosti. Èlovek sa cítil isto a
pod ochranou. Státisíce ¾udí
stáli jeden za druhým a trpezlivo èakali.
ým sme postávali v tme,
spievali sme piesne, modlili sme sa ruenec a rozprávali
sme sa o Bohu a o svete.
Uprostred modlitby zaèali zra-

K

zu mnohí tlieska a volali Giovanni Paolo! To sa ustaviène
opakovalo. Pri potlesku a volaní mena zomrelého pápea
ma zaliala ve¾ká vïaènos a rados. Vetci sme cítili prítomnos Ducha Svätého.
prostred noci niè nepokraèovalo. Dvere k Petrov-

U
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mu dómu boli na dve hodiny zavreté. Ustatí a vyèerpaní sme si
vetci posadali na zem. Podaktorí hneï zaspali, iní iba podriemkavali. O piatej sa brány znovu otvorili a ná cie¾ u nebol taký
vzdialený. Dobrovo¾níci rozde¾ovali na kraji f¾ae s vodou a deky.
Kým slnko za nami pomaly vychádzalo, vstúpili sme na Petrovo
námestie, kde nás amplióny privítali prekrásnou piesòou. Vetci
boli hlboko zamyslení a meditovali, sotvakto prehovoril.
eï sme prechádzali ve¾kou bránou Svätopeterskej baziliky, zacítili sme jedineènú atmosféru. V tomto ve¾kom kostole bolo
ticho a ja som pocítila neopísate¾ný pokoj. Vedela som, e sa to
14-hodinové èakanie oplatilo.
Ete pár krokov som musela
prejs a stála som pred naím
milovaným pápeom. On urobil
pre nás mladých to¾ko, podával
nám dobré, jasné posolstvo a
sám ho il. Bola som rada, e
som sa ete raz mohla osobne
poïakova, a tak mu prejavi
svoje uznanie. Hoci u nebol
naive, vyarovala z neho láska
a pokoj. Po pár sekundách som
musela ís ïalej. K¾akla som si
vo ved¾ajej lodi na zem a ako
mnohí iní musela som tam zaèa
plaka. Boli to slzy smútku, ale
aj vïaènosti a radosti.
rekvapil ma ve¾ký poèet mladých ¾udí. Touto cestou som
sa nerozlúèila iba s pápeom,
ale získala som aj novú silu a odvahu. Videla som, e Cirkev je
prekrásne spoloèenstvo, ktoré v
naej krajine nachádza primálo
uznania. V tomto spoloèenstve
èlovek nie je sám.

K

si, e vetci, ktorí sa podujali na túto cestu, boli vnútorMyslím
ne ve¾mi obdarovaní. Tento dar sa nedá vyjadri slovami.

Myslím si, e takéto stretnutia sú dôleité nielen pre Cirkev, ale
pre kadého jedného z nás. Lebo tam sa dozvedáme, e nie sme
sami so svojou vierou a dôverou v Boha. Tu mono iba získa! Nebohý pápe il svoju vieru a svoje presvedèenie, ve¾a sa modlil
nielen za seba a za svoj úrad, ale aj za vetkých ostatných. Ukázal
nám, e ivot v Bohu je moný a e ho skutoène môeme nasledova. Ïakujeme ti, Svätý Otec!

P
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Pápe Benedikt XVI.

Zverujem sa do vašich modlitieb
' Christoph Hurnaus

Jozef Ratzinger

Pápež Benedikt XVI.(19. apríla 2005)
ardinál Jozef Ratzinger, prefekt
Kongregácie pre náuku viery,
bol prevažnou väčšinou 19. ap−
ríla 2005 zvolený za nového pápeža.
Zvolil si meno Benedikt XVI. podľa sv.
Benedikta, ktorý sa podstatne zaslúžil o
pokresťančenie Európy. Pápež Benedikt
XVI. nasleduje Jána Pavla II., ktorý ne−
napodobiteľným spôsobom priťahoval
masy. Karol Wojtyla, ktorý sa pred 26
rokmi nasťahoval do Vatikánu ako pá−
pež, z mnohého hľadiska premenil Cir−
kev. Ako charizmatická hlava Cirkvi po−
navštevoval mnohé krajiny a milióny ve−

K
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riacich sa s ním mohli stretnúť. Veľkú lá−
sku venoval Matke Božej. Postavil svoj
pontifikát pevne na skalu apoštola Pet−
ra, a pritom mal vždy veľkého priateľa a
spolubojovníka, vtedajšieho kardinála
Jozefa Ratzingera. Svätý Otec neskôr
povedal, že mu bolo pri spravovaní úra−
du často veľmi ľahko, lebo sa vždy mo−
hol spoľahnúť na svojho kardinála kúrie
Jozefa Ratzingera. Obaja sa každý týž−
deň stretávali, aby rozhodovali o dôleži−
tých cirkevných veciach. Nik nepoznal
tak dobre hĺbku a želania nebohého pá−
peža Jána Pavla ako práve kardinál Jo−
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Pápe Benedikt XVI.

Pápe Benedikt XVI.
' Christoph Hurnaus

zef Ratzinger. On viedol aj pohrebné ce−
remónie za zomrelého pápeža. Vždy
hovoril o veľkom Jánovi Pavlovi II., čo
pre mnohých pozorovateľov predstavu−
je indíciu skorého svätorečenia. Učenec
a vždy v pozadí účinkujúci prefekt Kon−
gregácie pre náuku viery bol spolu s Já−
nom Pavlom II. zárukou stabilnej Cirkvi.
A tak obaja vkormidlovali „lodičku Cirk−
vi“ do 21. storočia.
Mnohí považovali kardinála Ratzinge−
ra za logického nástupcu zomrelého pá−
peža. No predsa sotva kedy vyšiel z
konkláve nejaký favorit ako pápež. Keď
však už 19. apríla 2005 vystupoval biely
dym a slovami Habemus papam bol
ohlásený kardinál kúrie Jozef Ratzinger
ako nový pápež, znamenalo to pre
väčšinu veľkú radosť. V tomto okamihu
bolo jasné, že kurz Katolíckej cirkvi bu−
de naďalej smerovať podľa úmyslov Já−
na Pavla II. A kto by to dokázal lepšie
než kardinál kúrie Jozef Ratzinger.
Pred nadšeným množstvom ľudí po−
zdravil novozvolený pápež predovšet−
kým veriacich a udelil im svoje prvé po−
žehnanie „Urbi et orbi“: Milí bratia a ses−
try, po veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi
II. zvolili páni kardináli mňa, jednodu−
chého a skromného pracovníka vo vini−
ci Pánovej. Utešuje ma skutočnosť, že
Pán vie pracovať a pôsobiť aj s nedoko−
nalými nástrojmi. Predovšetkým sa zve−
rujem do vašich modlitieb. Napreduje−
me v radosti zmŕtvychvstalého Pána a v
dôvere v jeho ustavičnú pomoc. Pán
nám pomôže a Mária, jeho preblahosla−
vená Matka, stojí po našom boku. Ďa−
kujem vám.“
Pri svojom prvom zaujatí stanoviska
zdôraznil nový pápež, ako cíti silnú ruku
svojho predchodcu Jána Pavla II. Pri
svojej prvej audiencii vyzval médiá, aby
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hľadali pravdivosť, aby dbali na dôstoj−
nosť človeka a stáli v službe pravdy.
Dňa 24. 4. 2005 bol pápež Benedikt
XVI. na Petrovom námestí slávnostne
uvedený do svojho úradu. Státisíce ve−
riacich prišli na toto veľké podujatie,
aby boli pri jeho intronizácii. Aj vyše
200 vládnych a štátnych predstaviteľov
z celého sveta sa zúčastnilo na tejto
slávnostnej ceremónii. Kardináli diako−
ni mu položili na plecia pálium, biely šál
z čistej vlny. Je to tradícia zo 4. storočia.
Je to symbol Božieho jarma, Božej vôle.
A Božia vôľa nerobí človeka neslobod−
ným, naopak, oslobodzuje ho, zdôraznil
pápež Benedikt XVI.
Nie sme sami, lebo zástup svätých je
s nami, sprevádza a podopiera nás.
Cirkev žije, toto je nádherná skúsenosť
týchto dní. Aj naňho zapôsobil masový
nával do Ríma a Vatikánu pri príležitos−
ti udalostí posledných týždňov.
Na mládež apeloval, aby ho tiež tak
podporovala, ako podporovala pápeža
Jána Pavla II.
Pápež Benedikt XVI. vyžaroval pri
svojom oficiálnom nástupe veľkú dôs−
tojnosť, pokoru, dôverčivosť a radosť.
Znovu a znovu bola jeho reč prerušo−
vaná potleskom. Človek má pocit, že aj
tento pápež vo svojej veľkej viere a lás−
ke k Cirkvi mnohých strhne na svoju
stranu.
Pápež je Kristovým zástupcom na
zemi. Je symbolom čohosi nadpriro−
dzeného. Je to veľký protiklad ku kaž−
dodennej politickej realite. Teroriz−
mus, vojny, ľudská nenávisť, bieda a
núdza prevažujú v správach, a tak je
pravým svetlom posolstvo, ktoré nám
prináša Cirkev v takej jasnej a čistej
podobe.
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MATKA BOIA SA
ZAMIEALA
DO HRY
Kolínsky kardinál Meisner prosil zomrelého pápeža Jána Pavla II.,
aby mu pri voľbe nového pápeža pozeral ponad plece.
Po smrti Jána Pavla II. stál kolínsky kardinál Joachim Meisner pred otáz−
kou, či bude najbližší pápež pokračovať v tradícii svojho predchodcu a či
príde na blížiaci sa Svetový deň mládeže do rýnskej metropoly? „Keď ležal
pápež vystretý na katafalku, musel som plakať a modlil som sa takmer tro−
chu vyčítavo: Svätý Otec, pozval si mládež sveta do Kolína, a teraz si
odišiel a nechávaš ma tu úbožiaka osamoteného.“
No potom sa mi ujasnilo: Ak je zosnulý pápež v nebi ako svätý, potom
bude mimoriadne pomáhať Božiemu kráľovstvu. Preto je Meisner presved−
čený, že teraz po prvý raz pri Svetovom dni mládeže sa zamiešajú do hry
súčasne dvaja pápeži.

Benedikt klope po pleci
Vonkajšie púšte sú veľké, pretože sú
veľké vnútorné púšte, povedal pápež
Benedikt XVI. vo svojej nástupnej káz−
ni. Poznáme v našej spoločnosti púšte
chudoby, púšte hladu, osamelosti,
púšte zničenej lásky. Ale iba Ježiš Kris−
tus dokáže premeniť tieto púšte na pre−
kvitajúce polia. Dovoľme mu to tým, že
mu dovolíme vstúpiť do nášho života.
Nebojme sa, zdôrazňuje nový pápež.
Nie násilie oslobodzuje, ale oslobodzuje
láska, lebo ona je znamením Boha, kto−
rý je láska.
Boží pastier musí milovať ľudí, ktorí
sú mu zverení. Milovať to je aj trpieť, a
tým dávať ľuďom pravé dobro. Modlite
sa za mňa, zdôraznil pápež Benedikt
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XVI., aby som sa naučil stále väčšmi
milovať Pána a aby som zbabelo ne−
utekal pred vlkmi.
Pôsobivé boli aj slová o hlbokom
zmysle rybárskeho prsteňa, ktorý nový
pápež dostáva ako znak rybára ľudí.
„Učiteľ, na tvoje slovo spustíme siete,“
čítame v Novom zákone, a tak má teraz
aj pápež Benedikt XVI. rybársky prsteň,
aby vyhodil siete.
Kiež nášho nového pápeža ochraňu−
je Matka Božia podobne ako ochraňo−
vala pápeža Jána Pavla II.
Modlime sa spoločne za nového pá−
peža Benedikta XVI., aby vždy dostával
silu a múdrosť Ducha Svätého pri vy−
konávaní svojho úradu v láske.

Po voľbe Benedikta XVI. bol vraj Meisner taký dojatý, že by vôbec nedo−
kázal vysloviť pozvanie do Kolína. „No on mi už klopal po pleci a povedal:
prídem do Kolína.“ Ale kardinál Meisner musel v minulých dňoch zvládnuť
ešte jednu skúšku: konkláve. Dnes vie, „že sme našli toho pravého pá−
peža“. Podľa jeho mienky „Matka Božia sa zamiešala do hry“. Išiel som na
konkláve a vravel som: „Matka Božia, toto je tvoje podujatie, a teraz nám
pomáhaj!“
Druhým veľkým pomocníkom bol Ján Pavol II. „Prosil som ho, aby nám
pozeral ponad plecia, keď budeme zapisovať meno, aby s ním mohol
súhlasiť.“ Po zvolení Jozefa Ratzingera za pápeža „som si iba rukami za−
kryl tvár a od radosti plakal. Môj sused, kardinál Jozef Glemp, poľský prí−
mas, tiež plakal, a objali sme sa. Poliak bol šťastný a Nemec tiež.“

(Die Presse, sobota 23. apríla 2005, Mária Czerninová)
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Interview

Milos

s Dr. Ernstom Pöschlom 20. marca 2005 v Medžugorí

„Neuvedomujete si, ako
veľmi vás Boh miluje“
Môžete nám prezradiť, odkiaľ po−
chádzate a čo teraz robíte?
Som z Eisenstadtu a od roku 1964
som zodpovedný za Katolícke robot−
nícke hnutie a za prácu robotníckej
mládeže v našej diecéze. Až do svoj−
ho 65. roku som učil náboženstvo na
učňovskej škole a na Vyššom učilišti
pre hospodárske povolania. Zodpo−
vedám za ubytovne pre zamestnané
dievčatá z Burgenlandu, ako aj za
burgenlandský robotnícky domov vo
Viedni. Žije tam približne 100 ľudí.
Pomáham aj spoločenstvu Cenacolo
v Kleinfrauenhaide.
Teraz ste v Medžugorí. Prichá−
dzate sem častejšie?
Už roky je tradíciou, že Katolícka
robotnícka mládež našej diecézy
cestuje v sobotu pred Kvetnou nede−
ľou do Medžugoria. Po večernom
programe v stredu sa vraciame do−
mov, precestujeme noc a na Zelený
štvrtok na obed sme zasa doma.
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Dnes ste boli na nemeckej omši
Kvetnej nedele. Kaplnka bola prepl−
nená nemeckými pútnikmi. Ako ste
to prežívali?
Vždy som veľmi dojatý, ako nemec−
ká skupina pútnikov tu v tejto kapln−
ke spolu oslavuje liturgiu Kvetnej ne−
dele. Tých veľa detí okolo oltára, už
tie svedčia vo svojich mladých ro−
koch o svojej viere.

Pre väčšinu to nebýva normálna púť.
Mnohí rozprávajú, že zažili obrátenie.

vú silu. Takto môžem zažiť toto nád−
herné miesto aj osobne pre seba.

Čo znamená pre vás osobne byť
tu v Medžugorí?
Byť tu v Medžugorí znamená pre
mňa smieť byť celkom blízko na
mieste, kde sa zjavuje Matka Božia.
Usilujem sa predovšetkým byť k dis−
pozícii účastníkom z mojej skupiny,
ktorí sa chcú vyspovedať v spovedni−
ciach v kostole alebo vonku pred
kostolom. Tak sa často stáva, že som
potom veľmi vyčerpaný, ale pri me−
dzinárodnej omši večer získavam no−

V poslednom posolstve čítame,
že tento svet stavia Boha na po−
sledné miesto, akú budúcnosť má
takýto svet?
Matka Božia sa žaluje vo svojom
posolstve, že toľkí ľudia v našom sve−
te kladú Boha na posledné miesto vo
svojom živote. Kto sa obzerá okolo
seba, môže to zažiť vo veľmi mno−
hých prípadoch osobne. Som veľmi
šťastný, že stále viac ľudí počúva po−
solstvá Matky Božej a začínajú žiť po−

Vidíte nejaký rozdiel medzi
omšou Kvetnej nedele tu v Medžu−
gorí a pri pútnikoch, keď sú doma?
Mnohí z mojej skupiny potvrdili, že
tu v Medžugorí prežívajú Kvetnú nede−
ľu oveľa hlbšie, spolu s mnohými jed−
nako zmýšľajúcimi, Matkou Božou po−
volanými ľuďmi. Prišiel som s 54 pút−
nikmi autobusom do Medžugoria, pre−
važne s mladými a s rodinami s deťmi.
Som veľmi šťastný, že asi tretina
našich pútnikov sa zúčastňuje na tejto
púti do Medžugoria po prvý raz. Býva
tradíciou, že tí, čo chcú, cestou domov
dosvedčujú, ako prežívali svoju púť.
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blízkosť Matky Božej. Mno−
hí vraveli, že pri tom museli
veľmi plakať, nie zo žiaľu,
ale z hlboko preciťovanej
radosti. Viem o mnohých
obráteniach mladých ľudí.
Títo mladí ľudia sa po−
kúšajú aj doma tak žiť,
ako keď prežívali skúse−
nosti na mieste zjavení.
Mnohí z týchto mladých
ľudí sa každý týždeň stre−
távajú v našom modlitbo−
vom krúžku v Centre kato−
líckej mládeže (KAJ) v Ei−
senstadte. Modlíme sa
ruženec, slávime spolu
sv. omšu. Nasleduje litur−
gia hodín, poklona, pred−
nášky alebo biblický roz−
hovor.

dľa nich a stávajú sa vystretými ruka−
mi Matky Božej. Poznám veľa mla−
dých ľudí, ktorí porozumeli výzve
Matky Božej a teraz uvedomele preží−
vajú svoju vieru.
Ako zažívajú mladí ľudia Medžu−
gorie?
Viem z mnohých osobných rozhovo−
rov, že mladí ľudia v Medžugorí pocítili
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Včera večer som bol
pri poklone a kostol bol
plný. Ako vysvetlíte ten
veľký počet veriacich?
Práve v tomto roku Eu−
charistie, ktorý vyhlásil
náš Svätý Otec, objavujú
mnohí poklonu Najsvä−
tejšej sviatosti. Spoznajú,
čo pre nich znamená Ježišova blíz−
kosť pri poklone. Celkom intenzívne
to mnohí prežívajú po prvý raz v Me−
džugorí. Zasa je také dôležité, aby sa
tieto skúsenosti prežívali naďalej aj
doma. Viem o mnohých skupinách,
ktoré vychádzajú z Medžugoria, že
zaviedli hodiny poklony vo svojich
farnostiach. S mnohými, ktorí sú po−
znamenaní Medžugorím, konáme

modlitbové popoludnie každú prvú
nedeľu v Talhofe; je to miesto ticha v
blízkosti Márie Ochrankyne (Maria
Schutz) pri Semmeringu. Pri tomto
stretnutí je v popredí poklona. Mnohí
z tých, čo tam hľadali ticho, objavia v
tomto čase poklonu. Znovu a znovu
bolo možné s účastníkmi konať noč−
nú poklonu.
Môžete nám povedať ešte pár
slov na záver?
Matka Božia vyslovila v jednom po−
solstve dôvod svojho príchodu: „Vy
si to neuvedomujete, ako veľmi vás
Boh miluje, preto mi Otec dovoľuje,
aby som bola s vami, poúčala vás a
viedla po ceste pokoja a radosti.“ Po−
znám mnohých, ktorý prostredníc−
tvom posolstiev Matky Božej začali
oveľa hlbšie žiť. Pravidelne sa mod−

lievajú ruženec, pripojili sa k modlit−
bovým spoločenstvám, chodievajú
pravidelne na spoveď, čítajú Bibliu a
podľa možnosti sa aj vo všedné
zúčastňujú na slávení sv. omše. Me−
dzi tými, čo začali žiť podľa posol−
stiev Matky Božej, je veľa mladých ľu−
dí. Keď sa jedného mladíka, ktorý sa
zúčastňoval na našich púťach, ro−
dičia pýtali: „Ako bolo v Medžugorí?“,
odpovedal: „To vám neviem poroz−
právať. To by ste tam museli sami
odcestovať.“
Mnohí svojím osobným posolstvom
pomohli iným, takže mohli aj oni zís−
kať tieto skúsenosti z Medžugoria. Ja
by som si želal, aby bolo čoraz viac
tých, čo by našli odvahu a pre sve−
dectvo pútnikov by odcestovali do
Medžugoria.
(Rozhovor viedol vd)

Rozhovor

Skúsenos

s pátrom Dr. Herbertom Madingerom 19. apríla 2005 vo Viedni

Boh sa ma pýta
v Medžugorí
Páter Madinger, ako ste vy sám
pred rokmi zažili Medžugorie?
Najdôležitejším zážitkom v Medžu−
gorí bol pre mňa okamih stretnutia s vi−
zionárkou Máriou Pavlovičovou. Bol
som vtedy v Medžugorí s istou vieden−
skou skupinou. Vzali ma so sebou a
chceli mi urobiť radosť, najmä keď mi
umožnili, aby som bol prítomný pri zja−
vení Márie Pavlovičovej. Boli sme s vi−
zionárkou Máriou v malej izbičke. Vy−
zvali ma, aby som si stal vedľa vizio−
nárky, ale nemal som klásť nijaké otáz−
ky. Všetci ľudia sa poväčšine pýtali, ke−
dy príde Pán, či sa zbavia svojej cho−
roby... Ale ja som sa nemohol pýtať. A
tak je to dodnes. Nemal som v Medžu−
gorí jednu jedinú otázku, vedel som
vtedy, že nie ja sa pýtam, ale že v Me−
džugorí sa pýta Boh mňa. Tak veľmi
silne som cítil túto Božiu otázku pre
mňa, že som bol neschopný položiť čo
len jednu.
V Medžugorí som cítil, že sa ma Pán
pýta, či som schopný dať mu odpoveď,
či som schopný prijať ho. A táto Božia
otázka je to najdôležitejšie v mojom ži−
vote. Otázka, na ktorú viem dodnes od−
povedať: „Pane, chcem, a pomôž mi pri−
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tom.“ On prichádza z nesmiernej diaľky,
ktorú nik nezvláda, a on prichádza, aby
sme ho prijali.
Moja odpoveď na Pánovu otázku
znie: On ma premení! Tým sa stanem
schopným prijať ho. To je teraz úloha v
tomto pozemskom čase – dať sa pre−
meniť Pánu Bohu. A to je môj zážitok v
Medžugorí dodnes. Túto premenu cí−
tim stále silnejšie.
Biskup Anton Hurkmans z Holandska na návšteve pátra Madingera vo februári 2005

Pápež Ján Pavol II. niekoľkokrát
povedal: „Medžgorie je pokračova−
ním Fatimy.“ Ak je to tak, ako vidíte
úlohu Medžugoria pre budúcnosť
sveta?
V Medžugorí Matka Božia celkom
zreteľne povedala, že tu pokračuje Fa−
tima. Vo Fatime poskytla Matka Božia
tri tajomstvá, v Medžugorí desať, a v
týchto tajomstvách hovorí o budúcnos−
ti sveta.
Zdá sa mi, ani čo by Matka Božia ho−
vorila takmer nadarmo. Vraví nám
niečo, čo my ešte v celej hĺbke nedo−
kážeme pochopiť, čosi o tom naj−
dôležitejšom, čo je srdcu také blízke a
pre nás nepochopiteľné. Musíme oveľa
väčšmi dbať o medžugorské tajom−

stvá. Keď sa tých desať tajomstiev
uskutoční, zlomí sa satanova moc,
potom príde doba, ktorá bude rajom
s prekvitajúcou Cirkvou. Satan už ne−
má moc, aby nás zviedol, a falošní
proroci nás už nedokážu vodiť po
bludných cestách. Tieto tajomstvá by
sa mali zvestovať, zem potrebuje
očistu, a na tú sa musí prichystať.
Musíme spolupôsobiť na týchto de−
siatich tajomstvách, aby sa budúcnosť
vydarila. A to je úloha Matky Božej,
aby sme spolupôsobili na vlastnom
cieli, aby sme sa smeli vidieť ako
spolupracovníci na diele spásy a aby
sme aj tento príchod Pána vo svojom
živote uskutočňovali.

Toho roku máme Rok Eucharis−
tie, ako prežívate vy ako kňaz mys−
térium svätej omše?
Rád by som tu použil dva príklady
ako odpoveď: Don Bosco povedal: Si−
la a požehnania pre nadchádzajúci
čas budú závisieť od našej vrúcnej
spolupráce s Matkou Božou a od
našej úzkej spätosti so Sviatosťou ol−
tárnou. Obraz dvoch stĺpov je opísaný
v jeho vízii: vpláva medzi dvoma stĺpmi
do prístavu a tam je zachránený; Mat−
ka Božia a Eucharistia sú cestou ku
zvládnutiu všetkého. To bola jeho od−
poveď.
Ja však dám inú odpoveď: Ako pre−
žiť svätú omšu tak, že sa ideme od sa−
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mej lásky takmer zblázniť od Božej veľ−
kosti, ako sa to dá urobiť? Alebo tak
ako páter Pio, ktorý potreboval pre
svoju svätú omšu päť hodín. Ak chce−
me porozumieť, o čo ide, musíme ce−
lebrovať oveľa dlhšie, než koľko dnes
jedna omša trvá. Pri svätej omši s pá−
trom Piom to mohol človek zažiť. Páter
Pio bol svätý!

Vy ste už celé roky vedúcim in−
formácií o viere vo Viedenskej
diecéze, mohli by ste našim čita−
teľom poreferovať o svojej dlhoroč−
nej práci?
Súčasný chod dejín sa podobá ka−
meňu, ktorý padá stále rýchlejšie. V
rámci pár rokov je toľko udalostí ako
kedysi ani len za celé storočie. Aj vnú−
tri Cirkvi, v spoločenstve viery, som to
silne zažil. Aj ja som prišiel ku viere v
zajatí a slová evanjelia boli pre mňa
svietiacou cestou. Zažil som veľa nád−
herných vecí a dostal som sa k hlbokej
viere v rámci jednej hodiny a odvtedy
som bol každý deň na svätej omši a
na prijímaní.
Zažil som, ako sa v celkom krátkom
čase začala revolúcia aj v Cirkvi. Vte−
dajší koncilový pápež Pavol VI. pove−
dal, že pekelný dym prenikol ešte aj
do Cirkvi a stalo sa toho toľko, že ho−
voril o samozničení Cirkvi.
Boli však aj veľmi pozitívne posol−
stvá. Jedno z týchto posolstiev znelo:
„Musíme znovu žiť podľa evanjelia a
potrebujeme preklad Písma, ktorý by
mala každá rodina.“ To nás všetkých
nadchlo.
Objednali sme hneď 50 000 tisíc
evanjelií a tie sme zadarmo rozposlali.
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Boli to nádherné veci. Pápež tiež pove−
dal, že sa teší tomu, čo sa v Cirkvi de−
je. Po koncile prišli roky takzvanej kul−
túrnej revolúcie 1968−1973, frankfurt−
ská škola a ostatné, čo sa vtedy vysky−
tovalo: preč s Desatorom, preč s
osobným Bohom, preč s nebom, preč
s Božím slovom, preč s hriechom. Bo−
la to doba veľkej revolty; každý sa
chcel sebarealizovať. Srdcia boli
ochotné prijímať, ale falošní proroci sa
rozmnožovali akoby skokom. V jednej
milostivej hodine prišiel ku mne niekto
a povedal, že by rád niečo urobil pre
Božie kráľovstvo. Tak sa to vtedy za−
čalo. V krátkom čase sme rozposlali
70 000 listov o viere. Čoskoro už bolo
200 000 čitateľov. Išlo to všetko veľmi
skokom, po každý raz, keď prišiel no−
vý spolupracovník, vyrástla nová rato−
lesť. Boli to nádherné časy. Teraz už
40 rokov vykonávame tento listový
apoštolát. Deň čo deň zažívame Bo−
žiu milosť.

Čo sa podľa vášho názoru v po−
sledných rokoch v cirkevnom hnutí
zmenilo?
Jedna z hlavných úloh sa začala dva
roky po listoch a plagátoch. Bola to
vtedy mocná Božia výzva, takže keď
sme vtedy rozposielali čitateľom tieto
listy o viere, mohli sa tieto stať pravdi−
vými iba vtedy, ak sa podľa nich žilo.
Nestačí iba dačo napísať; Duch oživu−
je, sú takí ľudia, čo chcú skutočne po−
dľa toho žiť. Vtedy sa začalo „Spolo−
čenstvo mladých“. Ústredným cieľom
bolo: „Hovoríme s ľuďmi v ich rozho−
dujúcom veku medzi 18.– 30. rokom.“
V tomto životnom úseku sa rozhoduje
o o smerovaní viery.

Pri poslednom rozosielaní vašich
listov o viere ste písali o názore
Cirkvi na Medžugorie. Zrozumiteľ−
ným spôsobom ste predstavili Me−
džugorie a pôsobenie Svätého Otca.
Najkratšiu odpoveď nám dal pápež:
Totus Tuus. To je aj najkratšia odpo−
veď pre môj vlastný život. Myslím, že
úlohu Matky Božej a jej poslanie ešte
dodnes nepoznáme. Hoci to mal pá−
pež vo svojom erbe a všade to hlásal.
Chcel by som odpovedať, pokiaľ mož−
no, čo najkratšie.
Matka Božia nám prináša Krista po
prvý raz, po druhý raz a pri zavŕšení.
Nielenže nám priniesla Krista, ale aj
Ducha Svätého. Bola spolu s apoštol−
mi vo večeradle. Ducha, ktorý prišiel a
daroval jej Ježiša, prijala na Turíce eš−
te raz. A takisto patria Matke Božej aj
druhé Turíce, o ktorých hovoril celý
koncil. Tieto druhé Turíce spôsobia, že
sa zem celkom premení a očistí, že
bude Cirkev prekvitať, takže už nezo−
stane nijaké nesplnené želanie. Mys−
lím, že tento význam Matky Božej je
citeľný v Medžugorí. V Medžugorí
som pocítil Božiu otázku. Spýtal
sa ma: Si pripravený, si schopný
pocítiť ma?

Vlastnou úlohou Matky Božej v Me−
džugorí je spôsobiť, aby sme pocítili
Boha. Preto aj prichádza do Medžugo−
ria toľko mladých ľudí. Hľadajú a na−
chádzajú tam odpoveď. Myslím si, že
pravidelné medžugorské zjavenia potr−
vajú ešte niekoľko rokov.

(Rozhovor viedol vd − krátené)
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P. Slavko Barbarič:

Modlitba ruženca v rodine
a modlitbový čas
„Prosím rodiny farnosti, aby sa mod−
lili v rodine ruženec,“ povedala Panna
Mária v posolstve 27. septembra 1984.
Modlitba ruženca je v podstate spolo−
čenstvo s Máriou a Ježišom v radosti,
smútku i v sláve. V takomto spoločen−
stve rodina rastie podľa vzoru Svätej
rodiny. Človek – jednotlivec, rodina, ale
i spoločenstvo hľadajú svoje ideály a
príklady. Keď sa modlíme ruženec – ro−
dičia s deťmi, mladí zo starými, zdraví s
chorými – v rodine máme pred očami
príkladný život Ježiša, Jozefa a Márie.
Žiť s nimi svoje konkrétne rodinné spo−
ločenstvo znamená tak pre rodičov ako
aj pre deti každodenné nové povzbu−
denie k vzájomnej láske a úcte. Takto
sa rodina učí žiť v radosti ako niesť kríž
i bolesť, a uskutočňuje sa skúsenosť
vzkriesenia.
„Rodinnú modlitbu je potrebné po−
staviť na prvé miesto a nedovoliť, aby
práca a každodenné povinnosti udusili
ducha modlitby,“ hovorí Panna Mária v
posolstve v novembri 1984. V tom is−
tom posolstve pozýva k obnove modlit−
by, pretože práce očividne zadúšajú
modlitby. Keď poznáme situáciu v
našich rodinách z hľadiska modlitby,
potom môžeme pochopiť, prečo Panna
Mária zdôrazňuje, že je potrebné po−
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staviť modlitbu na prvé miesto. Či to nie
je tak, že sa modlitba z mnohých rodín
vytratila, alebo je na poslednom mies−
te? Koľko rodín sa modlí iba vtedy, keď
si vykoná denné práce, keď je človek
už unavený tak, že sotva vládze poze−
rať na to, čo sa mu bez akéhokoľvek
osobného úsilia ponúka v televízii.
Správna odpoveď na posolstvo by
mala byť: začať deň spoločnou rodin−
nou modlitbou. Čo je prakticky v mno−
hých rodinách podľa ich presvedčenia
nemožné.
Kvôli neskorým večerným televíznym
programom sa vytratilo ráno v rodine, a
stratené ráno je často aj stratený deň,
neuskutočnené stretnutie ráno znemož−
ňuje stretnutia počas dňa.
Podľa najhlbšej prirodzenosti človeka
a rodinného spoločenstva nebolo by
nič normálnejšie ako práve spoločná
ranná a večerná modlitba.
V posolstve z 25. augusta 1995 nás
Mária pozýva, aby rodina začala deň
rannou modlitbou a aby deň zakončila
večernou modlitbou, modlitbou poďa−
kovania.
Teda obsah modlitby ráno a večer je
jasne určený. Ráno sa rodina rozhodu−
je jednotlivo i spoločne pre Boha a je−
ho svätú vôľu. V rannej modlitbe je po−

trebné vedome i s vďakou prijať nový
deň ako veľký dar a dať sa k dispozícii
Bohu i ľuďom.
Vo večernej modlitbe je potrebné vy−
jadriť vďačnosť. Všetko to, čo konáme
počas dňa, nám umožnila Božia láska.
Večer je potrebné poďakovať sa. Vďač−
nosť znamená uznať, že nám Boh dal
dary. Keď ďakujeme, bojujeme proti
pýche a nebezpečenstvu pripisovať si
zásluhy za diela, ktoré vykonal. Vďač−
nosť patrí Bohu a druhým, a to zname−
ná spoznať Božie pôsobenie vo svojom
živote a v živote svojej rodiny a byť si
plne vedomý, že je to dar. Vďačnosť je
najhlbšie vyjadrenie viery a dôvery v
Boha. Kto ďakuje, priznáva, že všetko
dobro pochádza od Boha. Takisto, kto
ďakuje, môže sa správne kajať, pretože
môže ľahko pochopiť, že prehral Božie
dary a uskutočňoval viac svoju ako Bo−
žiu vôľu.
Rodina, ktorá sa ráno modlí, aby pre−
žila deň v pokoji a v láske, vzájomnej
úcte, v úspešnej práci bude duchovne
napredovať a s duchovným napredo−
vaním bude schopná prežívať všetky
hodnoty, ktoré zdobia rodinu. Tiež je
dôležité, aby rodina na záver dňa spo−
ločne videla čo sa odohralo, aby sa
poďakovala za dobro, aby oľutovala zlo
i hriech, aby si členovia rodiny odpustili
navzájom, ak si ublížili a boli medzi ni−
mi nedorozumenia.
To je podmienka pre pokoj v rodine
a pre spokojný spánok. Ten, kto si
chce v noci oddýchnuť a nezmieril sa s
druhými, neodpustil im, ten si nemôže
oddýchnuť, pretože zranená duša ne−
môže nájsť odpočinok skôr, ako nedo−
šlo k zmiereniu a prijatiu sa navzájom v
láske.

Obnoviť rodinnú modlitbu znamená
obnoviť stretnutia s nebeským Otcom,
ktorý nás nesmierne miluje vo svojom
Synovi Ježišovi Kristovi.
Rodina naplnená Kristovou láskou
skrze modlitbu môže všetko prijať i po−
chopiť, dokonca i najťažšie kríže i cho−
roby ( posolstvo 25. 1. 1991).
Kríže a choroby zrodia pokoj i spolo−
čenstvo.
Rozprávať sa s nebeským Otcom
znamená to isté a ešte viac, čo rozho−
vor s otcom v rodine.
Rodina bez vzájomného rozhovoru
stráca základy a základné vyjadrenie
svojho spoločenstva. Kráľovná pokoja
pozýva k obnove modlitby i v posolstve
7. marca 1985.
V posolstve 6. decembra 1984 Panna
Mária opakuje pozvanie k rodinnej
modlitbe, ale nám i vyčíta, že sme ju
nepočúvli.
V tom istom posolstve nám pripomí−
na, že ona toto všetko robí, pretože ju
posiela Boh a nám hovorí v jeho mene.
Kto nepočúva jej pozvanie, nepočúva
Boha, ktorý posiela vo svojom mene
Máriu. Problém poslušnosti farského
spoločenstva Mária opakuje v posol−
stve 14. februára 1985. Neposlušnosť
farského spoločenstva spôsobuje smú−
tok v Máriinom srdci a opakované po−
zvanie, aby rodiny počúvali, že sa mu−
sia modliť rodinnú modlitbu. Výraz
„musieť“ je veľmi zriedkavý v Máriiných
posolstvách v Medžugorí. Z pedago−
gicko−metodického hľadiska tento vý−
raz neohrozuje zdôraznený fakt odpo−
vede s láskou, ani nespochybňuje Má−
riinu trpezlivosť, ale objasňuje jej veľkú
túžbu pomôcť rodinám žiť opravdivý
kontakt s Bohom.
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Kadoroèné zjavenie
Miriany Dragièevièovej - Soldovej
18. marca 2005
Každoročné zjavenia Matky Božej
majú veľmi veľký význam, lebo jedného
dňa sa Matka Božia prestane zjavovať,
a to bude vtedy, ako tvrdia vizionári,
keď všetci šiesti vizionári dostanú všet−
kých desať tajomstiev. Vizionárka Miria−
na Dragičevičová−Soldová mala od 24.
júna 1981 do 25. decembra 1982 kaž−
dodenné zjavenia. Počas posledného
denného zjavenia jej Matka Božia po−
vedala, keď jej zverila desiate tajom−
stvo, že sa jej bude zjavovať raz do ro−
ka, a to 18. marca. Toho roku sa zhro−
maždilo niekoľko tisíc pútnikov 18.
marca 2005, aby sa pomodlili ruženec
v spoločenstve Cenacolo. Mirianino
každoročné zjavenie sa začalo o 14.09
h a trvalo do 14.14 h. Matka Božia dala
toto posolstvo:

Po zjavení 18. marca Miriana pove−
dala: „Dnes som mala zjavenie Matky
Božej. Raz sa dozvieme, prečo si
Matka Božia zvolila 18. marec a kaž−
dého 2. v mesiaci. Počas zjavenia
som dostala posolstvo. Pre mňa
osobne je to posolstvo veľmi pekné a
hovorí jednoducho o láske. Každý z
nás má toto posolstvo čítať a snažiť
sa v modlitbe pochopiť, čo tým chce
sám Boh povedať.“ Ďalej podala Mi−
riana toto svedectvo:
„Zjavenia v Medžugorí sa začali 24.
júna 1981. Až do Vianoc 1982 som
mala zjavenia každý deň. Na Vianoce
1982 som dostala desiate tajomstvo.
Matka Božia povedala, že už nebu−
dem mať zjavenia každý deň. Bude
raz do roka, kaž−
dého 18. marca,
„Drahé deti! Prichádzam k vám ako Mat− kým len budem žiť.
ka, ktorá nadovšetko miluje svoje deti. Deti Ďalej mi prisľúbila
moje, chcela by som aj vás naučiť milovať. ďalšie zjavenia, tieto
Modlím sa za to. Modlím sa, aby ste v kaž− zjavenia sa začali 2.
dom svojom blížnom spoznali môjho Syna. augusta 1987. Ešte
trvajú a ja ne−
Cesta k môjmu Synovi, ktorý je pravý pokoj stále
viem, ako dlho ešte
a láska, vedie cez lásku ku všetkým potrvajú. Tieto zjave−
blížnym. Deti moje, modlite sa a postite, nia slúžia ako mod−
aby vaše srdce bolo otvorené pre tento litba za neveriacich.
Matka Božia nikdy
môj úmysel.“
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nehovorí neveriaci, ale vraví vždy, že
za tých, ktorý ešte nespoznali Božiu
lásku, a ona pre nich vyprosuje našu
pomoc. Keď Matka Božia hovorí o
našej pomoci, nemyslí iba na nás šesť
vizionárov. Myslí na všetkých tých,
ktorí ju považujú za svoju Matku.
Matka Božia hovorí, že vy môžete ne−
veriacich premeniť, no iba spoločnou
modlitbou a svojím príkladom.
Očakáva od nás, že pri našej kaž−
dodennej modlitbe dáme na prvé
miesto modlitbu za neveriacich. Mat−
ka Božia vraví, že väčšina zlých vecí,
ktoré sa dejú vo svete, ako vojny, po−
traty, drogy, to všetko prichádza od
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neveriacich. A keď sa za nich modlí−
te, tak sa modlíte za seba a za svoju
budúcnosť. Okrem modlitby očakáva
aj náš príklad.
Nežiada od nás, aby sme kázali,
ale žiada, aby sme hovorili svojím ži−
votom. Žiada, aby neveriaci videli v
nás Boha a Božiu lásku. Chcela by
som vás poprosiť, aby ste to brali cel−
kom vážne. Keby ste čo len raz mohli
vidieť slzy na tvári Matky Božej, ktoré
prelieva kvôli neveriacim, som pre−
svedčená, že by ste sa modlili celým
srdcom. Matka Božia vraví, že toto je
čas rozhodnutia a na vás, čo ste Bo−
žie deti, spočíva veľká zodpovednosť.

Keď Matka Božia hovorí, že sa máme
za neveriacich modliť, tak očakáva,
že najprv budeme voči neveriacim cí−
tiť lásku, že ich budeme vnímať ako
bratov a sestry, ktorí ešte nepocítili
lásku, aby si mohli uvedomiť lásku
Božiu, a až potom, keď toto cítime,
môžeme sa za nich modliť. Nemáme
ich odsudzovať, ale máme ich jedno−
ducho milovať, modliť sa za nich a
byť im príkladom.
Matka Božia každému z nás šies−
tich vizionárov dala jedno poslanie.
Mojím poslaním je modlitba za neve−
riacich. Vicka a Jakov sa modlia za
chorých, Ivan za mladých a kňazov,

Mária za duše v očistci a Ivanka za
rodiny. Najdôležitejšie posolstvo Mat−
ky Božej, ktoré stále opakuje, je spo−
luslávenie svätej omše, ale nie iba v
nedeľu.
Na začiatku našich zjavení, keď
sme ešte boli deti, nám povedala, že
keď si budete musieť voliť medzi mo−
jimi zjaveniami a svätou omšou, voľte
si vždy svätú omšu. Lebo počas svä−
tej omše je s vami môj Syn. Ježiš má
vždy stáť na prvom mieste. Nikdy po
všetky tie roky zjavení nepovedala
modlite sa a ja vám budem dávať, ale
vždy hovorí, modlite sa, aby som
mohla prosiť za vás u môjho Syna.
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Veľa pútnikov, ktorí prichádzajú do
Medžugoria, si myslí, že my, vizioná−
ri, máme zvláštne privilégiá, že naše
modlitby Boh väčšmi vypočuje, ale to
je povrchné zmýšľanie, lebo pre Mat−
ku Božiu ako Matku niet privilegova−
ných detí. My všetci sme jej deti, ale
volí pre nás rozličné poslania. My
šiesti vám máme oznamovať posol−
stvá a vy máte byť jej apoštolmi. V
posolstve 2. januára povedala:
„Milé deti, povolala som vás, otvor−
te seba i svoje srdcia, aby som z vás
mohla urobiť svojich apoštolov.“
Keď už hovoríme o privilegova−
ných, tak môžeme hovoriť o kňazoch.
Matka Božia nikdy nepovedala, čo
kňazi musia robiť. Vždy hovorí iba, čo
máme my robiť pre kňazov. Ja som
ešte nikdy nebola v Rakúsku a ani
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nepoznám situáciu u vás, ale u nás v
Medžugorí každý vstane, keď príde
do domu kňaz; nik si nesadne alebo
nezačne hovoriť, kým nezačne kňaz.
Lebo vieme, že s kňazom prichádza
do nášho domu Kristus. My nemáme
čo súdiť, či skutočne predstavuje
Ježiša, alebo nie. Matka Božia hovo−
rí, že Boh bude súdiť, akí boli ako
kňazi. A nás bude súdiť, aký bol náš
vzťah ku kňazovi. Matka Božia hovo−
rí:
„Milé deti, keď stratíte úctu voči
kňazovi, budete pomaly strácať úctu
voči Cirkvi a napokon voči Bohu sa−
mému.“
Preto prosím všetkých pútnikov,
ktorí prichádzajú do Medžugoria, aby
po návrate do svojich farností ukáza−
li, aký by mal byť vzťah ku kňazovi.

Je to veľmi dôležité, predovšetkým
v dobe, v ktorej teraz žijeme. Matka
Božia od nás očakáva, že vrátime
modlitbu ruženca do rodín. Hovorí,
že niet ničoho väčšieho, čo by mohlo
zjednocovať rodinu, ako spoločná
modlitba. Rodičia majú veľkú zodpo−
vednosť za svoje deti, lebo majú do
svojich detí zasadiť korene viery. To
sa dá iba v spoločnej modlitbe a v
spoločnom slávení svätej omše.
Deti musia vidieť, že pre rodičov je
Boh, ako aj Matka Božia na prvom
mieste. Matka Božia od nás očakáva,
že sa budeme postiť. Pre Matku Bo−
žiu je pôst o chlebe a vode veľmi
dôležitý a má byť každú stredu a pia−
tok. Takisto od nás očakáva, že bu−
deme najmenej raz do mesiaca cho−
diť na spoveď. Hovorí, že niet na sve−

te človeka, ktorý sa nepotrebuje as−
poň raz do mesiaca vyspovedať. Želá
si zároveň, aby mala každá rodina
Bibliu.
Keď Matka Božia nám vizionárom
dáva posolstvo, nevysvetľuje nám ho.
Musíme sa celkom tak ako ostatní
snažiť modliť a rozmýšľať o tom, aby
sme pochopili, čo nám tým Boh
chcel povedať.
Tak to myslí Matka Božia, keď vra−
ví: vráťte Bibliu do rodiny. Myslím, že
tým chce povedať, že by sme mali
Bibliu denne otvárať a prečítať si dve−
tri vety. Nie je dôležité koľko, no je
dôležité, že Biblia patrí k nášmu Pá−
novi, nie však ako suvenír, ktorý nik−
dy neotvárame. To by bolo to naj−
dôležitejšie, čo som vám dnes chcela
povedať.“
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Od smrti
k novému životu
Svedectvo z dievčenského domu „Cenacolo“ v Medžugorí
dnešnej dobe mnohých ponúk a
materiálneho blahobytu je ťažké
zostať človekom, ktorý je hoden Boha
a jeho obrazu. Čas, v ktorom žijeme,
je veľkou výzvou, predovšetkým pre
mladých ľudí. Mladí sú vystavení veľ−
kým pokušeniam a stoja na rozličných
križovatkách svojho života, na ktorých
ľahko schádzajú z cesty a na ktoré sa
bez cudzej pomoci len ťažko dokážu
vrátiť. Jedna možnosť ako sa vrátiť z
bludných životných ciest je životný
spôsob spoločenstva Cenacolo. Toto
spoločenstvo hovorí a dosvedčuje, že
aj v najhoršom utrpení jestvuje nádej,
svetlo a nový život. V tomto spoločen−
stve žijú ľudia, ktorí stáli nad priepas−
ťou svojho života, a dnes svedčia, že
život má zmysel napriek všetkým ťaž−
kostiam. Veď oni tu zažívajú skutočné
obrátenie, nový život, nové zmŕtvych−
vstanie.
poločenstvo Cenacolo založila
sestra Elvíra v júli 1983 ako odpo−
veď Božej lásky na zúfalé výkriky mno−
hých mladých ľudí, sklamaných, závis−
lých a nezávislých, keď hľadali pravý
zmysel života. Materský dom spolo−
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čenstva je na vŕšku Saluzzo v Talian−
sku. Odo dňa založenia dodnes bolo
otvorených veľa nových domov a teraz
sú domy vo vyše 40 krajinách sveta.
Tým, ktorí by chceli prísť do tohto spo−
ločenstva, navrhuje sa jednoduchý,
rodinný spôsob života, pri ktorom ob−
javia prácu ako dar, podobne aj
úprimné priateľstvo a vieru v Božie slo−
vo. Keď sestra Elvíra spoločenstvo za−
kladala, nevedela, ako bude fungovať.
Úplne dôverovala Bohu, a preto mu
odovzdala všetko, aby všetko viedol a
usmerňoval všetkých tých, ktorých po−
voláva, aby pracovali v jeho vinici. V
tejto vinici sú iba dve zásady, ktorými
možno získať nový život, a to je MOD−
LITBA a PRÁCA. Spoločenstvo Cena−
colo je dnes miestom, ktoré učí ľudí
všetkých životných stavov jednodu−
chému spôsobu života. V spoločen−
stve pozostáva život zo silných pria−
teľstiev, z práce, a predovšetkým sa tu
žije z viery v Ježiša Krista, ktorý ako
jediný dokáže človeka vyliečiť a svojou
láskou priviesť poblúdených na pravú
cestu.

Hilaria Scaliová z Milána

edžugorie ukázalo po všetky tie
roky, že je tu mocné miesto mi−
losti a tu našla sestra Elvíra úrodnú
pôdu, na ktorej mohla so svojím zača−
tým
projektom pokračovať. Sama
často hovorievala, že členovia spolo−
čenstva práve v Medžugorí, kde skrze
Matku Božiu cítiť mimoriadnym spôso−
bom prítomnosť Boha, ľahšie dokážu
premôcť svoje utrpenie a že sa tu ich
srdcia ľahšie uzdravujú. V Medžugorí sú
dva domy, jeden pre chlapcov a jeden
pre dievčatá. Prinášame tu svedectvá
členov spoločenstva Cenacolo, ktorí vo
svojom živote skutočne všetko stratili a
začiatkom nového života sa zasa stali
novými ľuďmi. Dnes dosvedčujú, že ťar−
cha hriechov nikdy nemôže prevážiť
Božiu milosť; lebo vstupom do spolo−
čenstva zazreli úplne nové svetlo a spo−
znali úplne nový zmysluplný rozmer
svojho života na tejto zemi.

M

Dalila Kajičová zo Sarajeva
olám sa HILARIA SCALIOVÁ, mám
21 rokov a pochádzam z Milána.
Spoločenstvo sestry Elvíry som spo−
znala prostredníctvom svojho brata,
ktorý tam išiel, aby sa vyliečil zo svojej
drogovej závislosti. Potom ako brat
vstúpil do spoločenstva, celkom sa
zmenil a jeho premena na mňa veľmi
zapôsobila. Pred dvoma rokmi som sa
rozhodla doň vstúpiť a skúsiť tento ži−
vot v spoločenstve. Sestra Elvíra ma
poslala do jedného domu v Taliansku,
kde som strávila svoju dvojmesačnú
dovolenku. Potom som sa vrátila do−
mov a začala som študovať, ale v srdci
som ustavične cítila, že by som sa ma−
la do spoločenstva vrátiť. Začala som v
sebe objavovať stále viac vlastností,
ktoré som nedokázala sama zmeniť. V
našej rodine bolo stále viac problémov
a ja som ich stále odsúvala bokom.
Dostala som sa k bodu, keď som sa
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Svedectvo
sama seba pýtala, čo bolo vlastne
zmyslom všetkého, čo som robila. Po−
tom som odcestovala na jedno stretnu−
tie spoločenstva, pri ktorom sa oslavo−
vali narodeniny sestry Elvíry. Začala sa
so mnou zhovárať a pýtala sa ma, na
čom pracujem. Odpovedala som jej, že
sa práve nudím. Sestra Elvíra spozoro−
vala smútok v mojich očiach, pozvala
ma, aby som prišla do spoločenstva.
Odpovedala som jej, že prídem. O dva
týždne neskôr som vstúpila do spolo−
čenstva v Taliansku a strávila som tam
osem mesiacov. Po ôsmich mesiacoch
som sa rozhodla zostať ešte jeden rok.
Sestra Elvíra ma poslala na tento čas
do Medžugoria. Teraz vidím a cítim, že
sa moje srdce stále väčšmi mení, čím
dlhšie som v spoločenstve, a že som
čím ďalej tým spokojnejšia. Cítim, že
naozaj žijem, lebo tu je život taký, aký
je. Vidím, že tu môžem veľa urobiť pre
seba a pre ľudí, ktorí sú okolo mňa. Tu
v spoločenstve nemôžem sama pred
sebou ujsť a celý deň som spolu s ľuď−
mi, ktorí majú podobné problémy.
Skúšame ich spoločne riešiť. Toto
miesto sa mi stalo druhým domovom a
spoločenstvo, v ktorom žijem, neza−
chránilo život iba mne a môjmu bratovi,
ale pôsobí aj na mojich rodičov. Vo
svojom živote som nepochopila – kým
som neprišla do spoločenstva – čo je
pre mňa a pre môj život dobré. Dnes
cítim mnohé vo svojom srdci, ale ešte
som sa nerozhodla, čo by som robila
najradšej. Predovšetkým by som chce−
la pomáhať druhým ľuďom. To som cí−
tievala aj predtým, než som prišla do
spoločenstva. Som si tiež vedomá, že
som pred pol druha rokom bola mimo
spoločenstva, a viem, aké sú vonku
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ťažkosti. Bojím sa stratiť tú čistotu, kto−
rá je teraz vo mne. Som si istá, že keby
som pokračovala aj mimo spoločen−
stva v modlitbe, ktorú mám v srdci, že
sa mi to podarí.
a sa volám DALILA KAJIČOVÁ, mám
20 rokov a pochádzam zo Sarajeva.
V spoločenstve som dva roky. Som tu,
aby som sa oslobodila od drog, od kto−
rých som bola závislá. Začala som ako
jedenásťročná brať drogy. Poslednou
stanicou bol heroín. Bola som na konci
a už som nevedela, ako mám tento ži−
vot zvládať. Myslela som si, že v živote
je všetko: zabávať sa, brať drogy, len
nie chodiť do školy. Počas vojny som
ako päťročná bola s matkou a sestrou
vo Švajčiarsku ako utečenec. V tom ča−
se sa môj otec nachádzal v Sarajeve
na fronte a vtedy sa začalo moje utrpe−
nie. Prichádzalo to jedno po druhom. A
to bola príčina môjho nešťastia. Stratila
som všetku nádej. Pochádzam z mos−
limskej rodiny, v ktorej sa Boh nikdy
nespomínal. Vedela som, že je Boh, ale
inak som o ňom nevedela nič. Po prvý
raz som zažila v spoločenstve, že exis−
tuje. Spoločenstvo nehľadí ani na ná−
rodnosť, ani na príslušnosť k viere, je
otvorené pre všetky náboženstvá, pre
všetky národnosti a rasy. Ja sama som
nevedela, ani čo je ruženec, ani kto je
Ježiš. Môj život sa začal meniť v ten
deň, keď moja matka zavolala do spo−
ločenstva, aby ma prijalo, lebo objavila,
že beriem drogy. Zo začiatku to bol pre
mňa veľký obrat môjho života a bolo to
pre mňa veľmi ťažké žiť týmto životom.
Časom som uznala, že môj bývalý život
naozaj nemal zmysel, takisto som
uznala, že ma iba ničil. Teraz som v
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tomto spoločenstve, už to je zázrak, že
som sa sem vôbec dostala. Tu som
spoznala dievčatá, ktoré majú také isté
problémy ako ja. Naše dni prebiehajú
veľmi pekne, takže každý deň je ako
nový, a to najmä pre modlitbu a rozjí−
manie. Týmto spôsobom sa v nás všet−
kých prebúdza viera aj nádej. Som si
vedomá, že vieru si nemožno kúpiť, ale
že si ju treba pre seba samého vybu−
dovať osobným vzťahom k Ježišovi. Tá−
to viere a táto dôvera voči Ježišovi sú
najdôležitejšie opory v živote. Odkedy
som v spoločenstve, pochopila som,
že práve Ježiš ma zachránil a oslobodil
ma z temnoty, v ktorej som sa predtým
nachádzala. On sám ma pozval práve
do tohto spoločenstva tu v Medžugorí,
a to je pre mňa zázrak. Viem, že som
neprišla rovno z ulice do tohto spolo−
čenstva, ale že aj Boh má so mnou
svoj plán. Teraz sa pripravujem na krst

a chcela by som Ježišovi, ktorý ma za−
chránil, skutočne slúžiť a stať sa čle−
nom jeho veľkého spoločenstva. Som
presvedčená, že mám Otca, ktorý ma
ochraňuje, že existuje, že ma zachránil
a že ma zo dňa na deň väčšmi miluje,
aj keď som slabá a mávam pokušenia
ako každý iný človek. Preto by som
chcela byť jeho dcérou a cítiť sa tak.
Vybrala som si kresťanstvo, lebo na−
ozaj verím, že Ježiš zachránil môj život.
Keby sa ma nebol dotkol, kto vie, čo by
zo mňa bolo. Moji rodičia to chvála Bo−
hu akceptovali. Sú si vedomí, že som
na správnej ceste, a sú dnes kvôli mne
šťastní. To je pre mňa druhý zázrak v
mojom živote. Boli by mohli aj jedno−
ducho povedať: my ťa už nechceme,
lebo by mali na to právo. Ale Boh je mi−
losrdný a dobrý, a tak aj im ukázal ces−
tu.
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Rozhovor

Rados

s Erichom Neidhartom 20. marca 2005 v Medžugorí

MEDUGORIE

JE PRE MÒA
DOMOVOM

Milý Erich, ty si teraz prišiel s jed−
nou skupinou do Medžugoria. Ako
sa tu cítiš?
Prichádzam rovno z farskej práce, z
príprav na Veľkú noc. U nás je niekoľko
kňazov aj chorých, práce je veľa. Pre
mňa je to oddych, že môžem prísť do
Medžugoria. Cesta autobusom bola sí−
ce veľmi namáhavá, ale v Medžugorí si
viem od práce doma dobre oddýchnuť.
Máme veľa času na modlitbu, to mi ro−
bí dobre a uvoľňujúco.
Ty si si zvolil povolanie kňaza pro−
stredníctvom Medžugoria. Kedy si si
ujasnil, že môžeš toto povolanie
správne nasledovať?
Prvý raz som prišiel do Medžugoria
ako 17−ročný, predtým som vôbec ne−
bol nábožný. Môj brat bol pol roka pre−
do mnou v Medžugorí, ja som cestoval
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na Silvestra 1982 a pomaly som začal
čítať posolstvá a aj som ich uskutočňo−
val. Začal som sa modliť, pracoval som
v istom viedenskom modlitbovom krúž−
ku, a tak som stále väčšmi vrastal do
duchovného života. Znovu som začal
chodievať na svätú omšu, čo som už
celé roky nerobil. Cez modlitbu som
potom dostal dar, že som o pár rokov
neskôr, počas môjho štúdia hospodár−
stva, keď som mal 24 rokov, zrazu do−
stal myšlienku: mohol by si sa stať aj
kňazom. Až do konečného rozhodnutia
to ešte nejaký čas trvalo. Bol som vy−
svätený ako 38−ročný, takže som ani
nie celé dva roky kňazom.
Pomohlo ti potom Medžugorie, aby
si sa stal kňazom?
Medžugorie prostredníctvom posol−
stiev Matky Božej mi vytvorilo základ

pre môj život s Bohom. Posolstvá mi po−
mohli viesť duchovný život a zahĺbiť sa do
modlitby. Aj počas teologického štúdia mi
bolo jasné, čo je skutočne dôležité: život s
Bohom, snažiť sa postiť, nájsť si čas pre
modlitbu a považovať svätú omšu za cen−
trum vlastného života. Keď máme túto
výzbroj, začneme pomaly chápať, čo si
Boh želá. Medžugorie je pre mňa silný
vzťažný bod, lebo až modlitbou, ktorú
som sa tu naučil, otvoril som sa pre Božie
plány.
Napísal si knihu o posolstvách, spo−
znal si cez túto prácu posolstvá lepšie?
Áno. Moje rozhodnutie napísať diplomo−
vú prácu o Medžugorí tiež dozrelo časom.
Aj tá téma bola ovocím modlitby. Musel
som sa posolstvami zaoberať, no vôbec
som nevedel, ako to mám urobiť. Najprv
som ich musel usporiadať. Tak vznikla
konkordancia, zoradenie posolstiev podľa
hesiel. Keď sa posolstvami stále zaoberá−
me, samozrejme sa vyjasnia aj súvislosti,
ktoré pri prvom pohľade unikajú. Práca s
posolstvami ma voviedla do modlitby.
Vždy, keď som čítal niektoré posolstvo, bo−
lo to pre mňa podnetom uskutočňovať ho.
Zjavenia sa v Medžugorí ešte stále
dejú. Ako to chápeš ako teológ?
Bohu nič nie je nemožné. Pre mňa je
možnosť zjavení predovšetkým otázkou
Božej všemohúcnosti. Keď je Boh všemo−
húci, tak môžu byť aj zjavenia, a to aj ta−
kým spôsobom, ktorý už dávno nie je prí−
stupný racionálnemu mysleniu. Vo viere je
to však možné, ba ľahko pochopiteľné, že
zjavenia trvajú dlho, dokonca sa môžu
diať denne. Lebo viera chápe, že dlhé tr−

Rados

Rados
je čas modlitby, teraz mi nie je dôležité
nič iné, teraz mi nie je dôležitý nikto
okrem Boha.“ Až keď sa dám na cestu
a začnem sa modliť, spoznávam a ro−
zumiem. Tento rozhodujúci charakter
posolstiev považujem za veľmi dôležitý.
Sú to vždy celkom konkrétne kroky, zá−
sahy do môjho doterajšieho spôsobu
života, pre ktoré sa máme rozhodnúť.
Mnohé iné posolstvá sú pre mňa
dôležité, ako napríklad na Vianoce
1986: „Moje srdce starostlivo sleduje
každý váš krok.“ Vidí sa mi to veľmi
pekné, že je Mária láskyplne pri nás a s
nami, hoci ju my nemôžeme vidieť.
Bol si niekedy prítomný pri zjave−
ní? Ako si vnímal túto atmosféru?

Nemeckí pútnici na Kvetnú nedeľu v Medžugorí
vanie medžugorských zjavení je zna−
kom Božej lásky a lásky Matky Božej.
Pretrvávajúca prítomnosť Matky Božej v
zjaveniach, ale aj všade tam, kde žije−
me a pracujeme, je pre mňa najkrajším
posolstvom. Mária je s nami. Miluje nás
a chce nás priviesť pod Ježišov
ochranný plášť.
Ktoré posolstvá sú pre teba naj−
dôležitejšie?
Je niekoľko posolstiev, ktoré ma vždy
sprevádzali. V jednom posolstve hovorí
Mária, že svätá omša je čas, ktorý nám
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darúva Boh, a že preukazujeme Márii
svoju lásku, keď prichádzame na svätú
omšu (porov. 21. 11. 1985). Týmto po−
solstvom som získal pochopenie, čo
svätá omša znamená: Nie to, že si ja
musím nájsť čas (a možno to ani vôbec
nechcem), ale že mi Boh darúva tento
čas stretnutia s ním. Od tejto chvíle
som skutočne rád začal chodiť na svä−
tú omšu.
Ďalšie posolstvo, ktoré ma sprevá−
dza, je z 2. 10. 1986: „Drahé deti, vy
nemôžete pochopiť, akú hodnotu má
modlitba, pokiaľ sami nepoviete: teraz

Bol som v prvých rokoch pri jednom
zjavení v kostole. Viem k tomu málo čo
povedať. Verím, že sa Matka Božia zja−
vila. Pre mňa osobne to vlastne nezna−
mená rozdiel, či som pri zjavení, alebo
nie, lebo viem, že je Matka Božia pri
mne. Nevidím ju pri zjavení, ale urobilo
na mňa dojem vidieť vizionárov, ako sa
modlia a ako na nich vidno, že sa deje
niečo mimoriadne.
Ako vnímaš medžugorské hnutie?
Čo môže Medžugorie poskytnúť mlá−
deži?
Veľkým problémom vo farnostiach a
v rodinách je rozhodnutie pre modlitbu.
Ešte aj rodinám, ktoré sa usilujú pravi−
delne navštevovať omšu, padne ťažko
modliť sa doma osamote alebo spoloč−
ne. Mladí ľudia sa doma nenaučia
modliť, a preto nemajú nijaký vnútorný
prístup k tajomstvu Eucharistie a k Bo−

hu. Málo sa kladú základy, v duchovnej
starostlivosti musíme začínať ako u ne−
pokrstených. V tom však spočíva aj veľ−
ká šanca, lebo mládež je otvorená pre
skúsenosť s Bohom. Preto je veľmi
dobré, keď pozývame mládež do Me−
džugoria. Milosť je v Medžugorí preveľ−
ká. A my nesmieme podceňovať moc
modlitby. Či Mária nepovedala, že sa
roztopí ľad v ľudských srdciach, ak ju
budeme o to prosiť? (porov. 23. 1.
1986)
Účinný prostriedok, aby bola mládeži
darovaná milosť, je modlitba za ňu. Pre
rodičov a starých rodičov mladých ľudí
je modlitba za deti veľkou zodpoved−
nosťou a úlohou.
Môžeš nám povedať, aké je dnes
Medžugorie dôležité?
Pre mňa osobne je Medžugorie ako
domovina. Mohol by som tu aj dlhšie
ostať. Vždy sa tu cítim dobre a bol som
tu už veľmi často. Medžugorie je stále
miestom, kde Boh poskytuje veľa
milostí, sotva sa nájdu ľudia, ktorých
by sa to nedotklo. Ja zažívam aj v mo−
jej farnosti, že ľudia, ktorí boli v Medžu−
gorí, modlia sa aj vo farnostiach.
V kázňach upozorňujem na Medžugo−
rie, príležitostne hovorím aj výslovne o
posolstvách. Ale obsah posolstiev, ob−
rátenie, zmierenie, pôst a modlitba,
Sväté písmo, Eucharistia, všetko, čo
chce Cirkev odjakživa ľuďom priblížiť,
to hlásam, aj keď Medžugorie nespo−
mínam.

(Rozhovor viedol vd.)
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P. Slavko Barbarič:

Postite sa srdcom
Krátke texty o pôste z tradície Cirkvi
Aristid píe cisárovi Hadriánovi o kresanoch:
Keïe sú medzi nimi chudobní, ktorí potrebujú pomoc, vetci sa postia dva alebo
tri dni, potom im zvyèajne polú potraviny, ktoré mali pre seba.
Hermasov Pastier (okolo roku 150):
Poèas pôstneho dòa nebude poíva niè okrem chleba a vody. Potom zráta, ko¾ko by si vydal na stravu, a tie peniaze dá nejakej vdove, sirote alebo chudobnému. Takto sa zriekne èohosi, aby aj iní mohli dosta to, èoho sa zrieka. Oni zaenú svoj hlad a budú sa za teba modli. A tvoja obeta bude Bohu milá.
Didache (z 3. storoèia):
Ak je niekto chudobný, nech sa postí a nech dá svojim bratom to, èo by minul v
èase pôstu.
Svätý Augustín (354-430):
Môe by tvoj pôst milý Bohu, ak zabúda na svojho brata? Posti sa a deli sa:
modlitba sa bude vznáa na týchto dvoch krídlach. Teda posti sa tak, aby iný mohol jes namiesto teba, a ty sa tie raduj, e si mohol poíva svoje jedlo. Ten, ktorý
nemal potravu, chcel by sa najes v chudobe. Dajme pozor, aby sme v chudobnom
nezanedbali svojho Boha, ktorý je v òom hladný.
Svätý Peter Chryzológ (450):
Nielen pôst, ale vetky ènosti strácajú hodnotu bez milosrdenstva.
Svätý Lev Ve¾ký (461):
Modlitba pôstu je milá Bohu a straná pre diabla.
Prináa spasenie pre druhého aj pre toho, kto sa
modlí a postí. Ak sa chceme priblíi k Bohu, niet niè
úèinnejie ne pôst! Nezanedbávajme tento silný prostriedok, lieèbu, èo je taká úèinná na nae rany. Posúïte svoje astie: tí, èo ve¾a dostali, nech dajú ve¾a.
Nech pôst veriacich sa stane stravou chudobných!
Svätý Fulgencius Ruspienský (533):
Keï uspokojujeme iadostivos jedením, pôitok zjedol èas, ktorú mali dosta chudobní.
Rathier Veronský (974):
Tí, èo nerozdelia chudobným to, èo sami nezjedli,
postia sa zle a nechávajú pre svoje ústa, alebo, ete
horie, pre mamonu, zlého ducha lakomosti.
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Kniha Postite sa srdcom od P. Slavka Barbarièa je u k dispozícii pre
naich èitate¾ov. Výka výrobných nákladov predstavuje pribline 140
Sk. Objedna si ju mono písomne zaslaním priloeného objednávkového lístka na adresu:

Mariánske centrum Medugorie,
Frantikánska ul. 2, 811 01 Bratislava,
alebo telefonicky na èísle naej odkazovej sluby
02-52 92 72 10, alebo prostredníctvom internetu na adrese
www.marianskecentrum.sk

XX. svetový deň mládeže v Kolíne 15. 8. − 21. 8. 2005
Vitajte v Kolíne!
Pri záverečnej sv. omši na 19. svetovom dni
mládeže v Toronte pápež Ján Pavol II. pozval
mladých na 20. svetový deň mládeže do Kolína
týmito slovami: „Vo veľkolepej katedrále v Kolíne
sa uctievajú traja králi, mudrci z východu, ktorí sa
nechali viesť hviezdou, aby ich priviedla ku Kristo−
vi. Dnes sa začína vaša púť do Kolína. Kristus vás
tam očakáva na slávnosti 20. svetového dňa mlá−
deže.“
20. svetový deň mládeže je púťou viery a v kaž−
dom ohľade veľkou náboženskou udalosťou.
Vo štvrtok 18. augusta 2005 príde pápež Bene−
dikt XVI. do Nemecka. V Kolíne sa mu chystá sláv−
nostné uvítanie. Piatok je deň krížovej cesty – mladí pútnici rozjímajú o umučení Ježiša
Krista. V sobotu večer sa bude spoločne so Svätým Otcom sláviť vigília a v nedeľu ráno
počas záverečnej svätej omše znovu rozošle Svätý Otec mládež do celého sveta a vyslo−
ví pozvanie na ďalší svetový deň mládeže: „Vitajte v ...“
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Posolstvá z 25. v mesiaci
25. apríla 2005: Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu v svojich rodinách. Modlitbou a èítaním Svätého písma nech vojde do vaich rodín Duch
Svätý, ktorý vás obnoví. Tak sa stanete uèite¾mi viery v svojej rodine. Modlitbou a
vaou láskou sa vydá svet na lepiu cestu a láska zavládne svetu. Ïakujem vám, e
ste prijali moje pozvanie!
25. mája 2005: Drahé deti! Znovu vás pozývam, aby ste v pokore preívali moje
posolstvá. Zvlá ich dosvedèujte teraz, keï sa blíime k výroèiu mojich zjavení. Milé deti, buïte znamením pre tých, ktorí sú ïaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a
vetkých vám ehnám svojím materinským poehnaním. Ïakujem vám, e ste prijali
moje pozvanie!
25. júna 2005: Drahé deti! Dnes vám ïakujem za kadú obetu, ktorú ste priniesli
na moje úmysly. Pozývam vás, milé deti, aby ste boli mojimi apotolmi pokoja a lásky vo svojich rodinách a vo svete. Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil a viedol
po ceste svätosti. Som s vami a vetkých vás ehnám svojím materinským poehnaním. Ïakujem vám, e ste prijali moje pozvanie!

ODKAZOVÁ TELEFONICKÁ SLUŽBA
Najnovšie mesačné posolstvo Matky Božej z Medžugoria sa môžete
dozvedieť aj prostredníctvom našej odkazovej služby. Už od 26. dňa v
mesiaci je najnovšie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom
telefónnom čísle:

02 / 52 92 72 10
Na toto číslo môžete volať z domova i zo zahraničia za cenu obyčaj−
ných telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, časopis a aktuálnu knižnú
ponuku nájdete aj na internetovej adrese:

www.marianskecentrum.sk
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Drahí priatelia Medugoria! Ïakujeme vetkým, ktorí finanène prispeli na krytie
výrobných nákladov, ktoré predstavujú pribline 29 Sk za jeden výtlaèok tejto publikácie.
K tomu je potrebné pripoèíta ïalie náklady organizácie (potovné, nájomne, telefóny),
ktoré v prepoète na jedno èíslo predstavujú pribline 10 Sk. Vetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zapla!
Dobrovo¾né príspevky posielajte priloenou potovou poukákou, alebo priamo prevodom na ná úèet v ¼udovej banke, a. s.- expozitúra Bratislava, Jesenského ul, èíslo úètu:
4 030 020 318/3100, IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske Centrum Medugorie, Frantikánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika.
Objednávky do zahranièia sa vybavujú jednotlivo, pod¾a dohovoru.
Zastúpenie v Èeskej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Bøeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vaich
dobrovo¾ných príspevkov!
Telefón so záznamníkom: 02-529 641 09.
Zodp. redaktor: Dr. Marián Keèké
Reg. è.: 1828/98
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