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Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. júna 2011 v Medžugorí

Medžugorie je nádej
„Drahé deti! Dnes by som vám chcela dať nádej i radosť.
Všetko, čo je okolo vás, milé deti, vedie vás k pozemským
veciam. A ja vás chcem viesť k času milosti, aby ste cez
tento čas boli čo najbližšie k môjmu Synovi, aby vás on
mohol viesť ku svojej láske a k večnému životu, po ktorom
túži každé srdce. Vy, milé deti, modlite sa a nech sa vám
tento čas stane milostivým pre vašu dušu. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“
Tieto slová adresovala Matka Božia všetkým ľuďom v posolstve
z 25. novembra 2011 pred začiatkom Adventného obdobia. Nádej a radosť. Ako často dnes vídame smutné a ustarostené tváre! Ak by sme
uskutočnili prieskum, čo najviac trápi bežných ľudí, určite by sme dostali odpovede: strach zo straty zamestnania, obavy zo znehodnotenia peňazí, problémy
v zdravotníctve, nízke dôchodky, slabé sociálne zabezpečenie. Neverím, že by
sme našli veľa ľudí, ktorí by odpovedali: nemám obavy, teším sa z každého nového dňa, som šťastný, že aj dnes môžem vykonať niečo osožné.
Prečo je to tak? Prečo nemáme viac radosti a nádeje? Možno sme si nestihli
pozorne prečítať verše z Matúšovho evanjelia: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ,Čo budeme jesť?‘ alebo: ,Čo budeme piť?‘ alebo: ,Čo si oblečieme?‘!
Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že
toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 31 – 33). Veľmi stručne to opakuje aj Matka Božia v novembrovom posolstve, len trochu inými slovami. Všetko,
čo je okolo vás, vedie vás k pozemským veciam. Reklama v televízii, v rozhlase,
výkladné skrine nabádajú k pozemským veciam. Vedú k neobmedzenému konzumu a sľubujú nedosiahnuteľné šťastie. Žiadna vec nedokáže uspokojiť ľudské srdce. Podobne ako každá hračka po čase odchádza do zabudnutia. Jestvuje však spôsob, ktorý vedie k radosti a k nádeji. Je tu milostivý čas, ktorý
môžeme využiť na stretnutie so Synom Márie. Je to jej najvrúcnejšie prianie
a kvôli tomu prichádza už vyše 30 rokov na túto zem a dáva posolstvo všetkým
ľuďom. Využime čas, aby sa stal milostivým pre našu dušu. A budeme plní radosti a nádeje.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
LÁSKA
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MEDŽUGORIE – ZNAMENIE
Biskup Dr. Manfred Scheuer je od decembra 2003 innsbruckým diecéznym biskupom. Narodil sa roku 1955 v Haibachu na Dunaji (Horné Rakúsko). Po štúdiu teológie
v Linzi a v Ríme pôsobil ako duchovný a zároveň aj spirituál v kňazskom seminári v Linzi. Habilitačnú prácu vytvoril vo Freiburgu. Od roku 2001 pôsobil ako profesor
dogmatiky na univerzite v Trieri. Potom pôsobil ako postulátor v procese blahorečenia Franza Jägerstättera.
Tak ako aj jeho predchodcovia bol priaznivo naklonený
voči našej práci v tirolskej Oáze Mária Kráľovná pokoja
a podporuje našu činnosť bohoslužbami a rekolekciami.
O tejto téme hovorila Maria Elfriede Langová-Pertlová na
rekolekcii o nádeji v našom spoločenstve „Oáza Mária
Kráľovná pokoja z Tirolska“ s diecéznym biskupom
z Innsbrucku Dr. Manfredom Scheuerom.
Pán biskup, témou dnešnej rekolekcie je: „Nádej, ktorá povznáša,
nádej, ktorá zostáva“. Vo svojej prvej
prednáške ste spomenuli Medžugorie. Mnohí ľudia vidia aj v Medžugorí
mimoriadne znamenie nádeje. Ako
to vidíte vy?
Centrálnym medžugorským posolstvom
je poverenie modliť sa. Modlitbou sa testuje nádej, modlitba je náukou nádeje,
ako to označuje Benedikt XVI. On totiž
vraví: „Keď ma už nik nepočúva, keď ma
už nik nepočuje, keď mám pocit, že som
sám, potom je tu Boh, ktorý ma počúva,
pred ktorým môžem byť.“ Kto sa modlí,
ten nie je bez nádeje, nezmalomyseľnie,
nezúfa si!
Prirodzene, práve v nádeji je široká
škála nálad, lebo nádej nie je jednoducho len takzvané „pozitívne myslenie“.
Tu sa dozaista vyskytuje aj strach, ako
pri Ježišovi samom. Aj tu sa vyskytujú
otázky alebo aj tu je pocit opustenosti.
Ale v modlitbe vydržíme pred Bohom.
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Možno je to niekedy aj tak, že naňho zakričíme z hĺbky svojej nádeje. Výzva
k modlitbe je, nazdávam sa, celkom silný prameň nádeje!
Nie sú aj tie mnohé obrátenia, ku
ktorým dochádza v Medžugorí, znakom a prameňom nádeje?
Áno, ale je to aj výzva k obráteniu. To si
možno nie všetci až tak uvedomujú, nezdá sa im to až také pravdepodobné. Ale
obrátenie znamená napríklad hľadať
nový životný štýl, klásť si nové priority.
Napríklad, že Boh je skutočne stredom
môjho života a je na prvom mieste. To sa
potom týka aj toho, ako si usporiadam
deň. Alebo sa to dotýka aj otázky: Čo iné
je pre mňa také dôležité, je to zamerané
na Boha, alebo ma to odvádza od neho?
Výzva k obráteniu je koniec koncov prosba, aby bolo menej rezignácie v mojom
vlastnom živote i v živote druhých, aby sa
zúfalstvo premenilo – teda prosba, aby
bolo viac nádeje.

N

E NÁDEJE PRE MNOHÝCH
Patrí podľa vášho názoru k obráteniu podstatne aj pôst, ktorý ste spomenuli vo svojej prednáške vo vzťahu k Medžugoriu?
Pôst je starou tradíciou; sám Ježiš sa
40 dní postil na púšti, ale už aj proroci –
svedkovia Starého zákona, potom mnísi
na púšti a prakticky aj všetci svätí mali
také pôstne fázy a obdobia.
Myslím, že v chudobe a odriekaní je
zrejmé, že dostávame všetko od Boha,
že žijeme z milosti. Keď je môj život preplnený, naplno obsadený, nemám na nič
čas. Potom ma všetko ženie, naháňa,
stresuje, potom už neviem, čo je milosť.
Potom už nehladujem, netúžim. Myslím
si však, že túžba po Bohu je predpokladom, aby som vyhľadával Boha, modlil
sa, aby som mohol veriť. A odriekanie
i pôst sú napokon potravou pre túžbu po
Bohu.

Dalo by sa aj povedať, že z modlitby, pôstu a obrátenia vzniká pokoj,
narastá pokoj, ktorý možno cítiť
v Medžugorí, ako o tejto skúseností
toľkí rozprávajú.
Pokoj je podľa sv. Augustína poriadok
v srdci. Tento poriadok má byť celkový
tak, že vlastný život máme zameraný
na Boha, a je v láske zameraný na druhých. A môj život je v súlade s týmito
pravidlami. Dalo by sa povedať, že nie
je rozštiepený, nie je povrchný, nie je
dutý, nie je prázdny, ani nie je nenávistný.
Pokoj je Ježišov dar, jeho odkaz, jeho
dedičstvo. Tak by sme mohli povedať,
pričom sa opierame o evanjelium sv.
Jána (14, 27). Pokoj má celkom rôznorodé predpoklady, predovšetkým obrátenie vlastného srdca. Je to dar, je to milosť.

Maria Elfriede Langová-Pertlová
v rozhovore s biskupom
Dr. Manfredom Scheuerom
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K javu

3. a posledná časť

MEDŽUGORIE
Dejinný, cirkevný a teologický kontext
medžugorských udalostí
Tomislav Pervan OFM

Medžugorské posolstvá
V prvých dňoch boli všetci prekvapení.
Tak vizionári ako aj veriaci ľud. Bolo dosť
zmätkov, neporozumenia, bolo veľa zvedavcov, ktorí chceli od vizionárov všeličo
vedieť. Zdalo sa im, že vizionári majú nejakú do neba vedúcu horúcu linku, preto prichádzali s najrozličnejšími otázkami, na ktoré vizionári nevedeli dať odpoveď.
Na druhý deň zjavení sa Mária predstavila ako Matka Božia: „Som Blahoslavená Panna Mária“ a na štvrtý deň poskytla posolstvo pre kňazov, že majú byť verní. V piaty deň odpovedala na otázku
vizionárov, čo si želá od ľudu, „aby sa ľud
modlil a pevne veril“. Všetko to bolo posolstvom pre celý komunistický svet, že
Boh jestvuje. Pri jednej príležitosti na ich
otázku, čo sa stane s tými, ktorí neveria,
znela odpoveď: „Blahoslavení, ktorí nevidia, a predsa veria.“ V prvých dňoch odovzdávali farárovi posolstvá o modlitbe,
o obrátení a potom o pokoji. Potom vizionári hovorili o pôste a o sviatosti zmierenia. Neboli to systematické posolstvá.
Zdá sa, že mali akúsi vnútornú potrebu
byť spolu s Matkou Božou ako s matkou,
ako s najlepšou priateľkou.
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Od marca 1984 odovzdávala Mária
prostredníctvom vizionárky Marije Pavlovičovej štvrtkové posolstvá najprv pre
farnosť. Chcela, práve tak ako je to v knihe Zjavenia, znovu povzbudiť farnosť,
ktorú si vybrala, aby to, za čo sa Mária od
začiatku modlila, vzplanulo novým plameňom. Tieto posolstvá sú vcelku krátke, sú to krátke prorocké podnety pre
kresťanský život od základu. Štvrtkové
posolstvá prichádzali celé tri roky až do
augusta 1987. Potom prichádzali posolstvá prostredníctvom Marije Pavlovičovej
každého 25. v mesiaci. Tak je to dodnes.
Bol som často pri tom, keď Marija prijímala tie posolstvá. Hneď po zjavení sa
Marija utiahla do kúta a napísala posolstvo rukou, teda jej vlastnoručný zápis.
Potom sme sa pravidelne stretávali, aby
sme poopravovali gramatiku a pravopis
vzhľadom na jeho presnosť a korektnosť.
Toto – v maličkostiach opravené posolstvo – zapisuje Marija znovu do svojho
poznámkového zošita, lebo ho už nemôže reprodukovať v tej podobe, v akej ho
dostala a v prvom momente zapísala.
Tieto trochu poopravované posolstvá si
ponechala a prekladatelia čakajú na to,

aby ich poprekladali do cudzích jazykov.
Takže niet nijakej manipulácie alebo zápisu posolstva zo strany kňazov, františkánov alebo podobne, ako sa obyčajne
vravelo či mylne predpokladalo. Tie posolstvá sú v podstate prorockými podnetmi, často karhajúcimi, niekedy aj pochvalnými, podľa toho, ako ľudia prijímajú podnety Panny Márie. Neobsahujú nijaké doktrinárne omyly.
Vedecké skúmanie
Medžugorie od začiatku priťahovalo aj
vedcov. Ako sme už uviedli, lekári v Čitluku a Mostare na základe svojich pozorovaní uzatvorili, že vizionári sú normálni.
Slovinský psychiater Dr. Ludvik Stopar
prišiel roku 1982 a 1983 do Medžugoria, pozoroval vizionárov, vypytoval sa ich
a usúdil, že sú celkom normálni, že tie
extázy sú autentické. Najmä Dr. René
Laurentin sa chcel o tom presvedčiť. Na
jeho podnet prišiel Dr. Herny Joyeux so
svojím tímom z Univerzity v Montpellier

(Francúzsko) vystrojení v tom čase najmodernejšími vedeckými prístrojmi a zaznamenávali stav vizionárov pred extázou, počas nej a po nej. Tieto vyšetrenia
potom publikoval vo svojej knihe. Znovu
prišiel v roku 2006 pri príležitosti 25. výročia zjavení v Medžugorí a zopakoval
svoje experimenty na vizionároch Mariji
Pavlovičovej-Lunettiovej a Ivanovi Dragičevičovi.
Aj lekársky tím z Milána (talianska organizácia ARPA) v polovici osemdesiatych
rokov vykonala svoje vyšetrovania a zverejnila ich knižne. Záver vyšetrovaní znel,
že extázy sú autentické, že mladí vizionári z Medžugoria neklamú a nemajú halucinácie.
V deväťdesiatych rokoch sa vizionármi
zaoberal aj kňaz a redemptorista prof.
Dr. Dr. Andreas Resch, ktorý sa zaoberá
psychológiou, paranormálnymi javmi,
hraničnými oblasťami a prípadmi. Aj jeho
záverečné správy po vyšetrení vizionárov
boli pozitívne. Nepreukázali sa žiadne
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epilepsie, katalepsie, hypnózy, halucinácie, nič paranormálne. Podľa neho sú
extázy autentické.
Všeobecný konečný záver odborných
tímov, ktoré sa vypytovali vizionárov
z rozličných odborných stanovísk je, že
vizionári sú normálni, nie sú patologicky
chorí a že v okamihu extázy sa s nimi
deje čosi zázračné. Od toho sa odkláňa
Prof. Belanguer z Kanady, ktorý sa zaoberá paranormálnymi úkazmi (takzvanými poltergajstmi). Popiera autenticitu.
Je jasné, že pristupuje k tomu javu zo
stanoviska neveriaceho človeka.
Zo strany vedeckého skúmania možno
potvrdiť, že žiadne z doterajších zjavení
Blahoslavenej Panny Márie nebolo natoľko vedecky skúmané alebo na fotografiách, filmoch a videách zaznamenané ako v Medžugorí. Žiadnym iným sa
veda natoľko nezaoberala ako Medžugorím. Po tejto stránke vizionári vždy spolupracovali, nebáli sa nijakých meracích
prístrojov, ani stretnutí s vedcami alebo
s lekármi, takže z toho možno vyvodiť, že
je vylúčená akákoľvek forma podvodu
alebo ilúzií. Jednoducho sa podrobili
tomu, čo sa od nich vyžadovalo, hoci to
bolo pre nich neraz únavné a ponižujúce. Chceli, aby sa aj týmto spôsobom ľudia dozvedeli pravdu o Medžugorí.
Medžugorie – konkrétna viera
a ľudová zbožnosť v Cirkvi
Pravidelne sa hovorieva o medžugorskej zbožnosti alebo spiritualite a pravidelne sa uvádzajú významné prvky, ktoré
od počiatku súviseli s medžugorským javom. Doslova sa tu potvrdzuje, čo neúnavne zdôrazňovali obaja poslední pápeži. Ján Pavol II. i Benedikt XVI. vytrvalo
hovoria o vnútornom prenikaní veriacich
8
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modlitbou, o eucharistickej poklone,
osobnom obrátení, zmierení, obnove duchovného života, novom objavení sviatosti zmierenia, pravidelnom prijímaní
sviatostí, štúdiu cirkevnej náuky, prehlbovaní priateľstva s Kristom, štúdiu Sv.
písma, uvažovaní prostredníctvom lectio
divina. To všetko spájala medžugorská
prax vyzývajúca k pôstu ako k súčasti
kresťanského života. Aj Katechizmus Katolíckej cirkvi zdôrazňuje potrebu rozličných foriem zbožnosti, ako uctenie relikvií, návštevy posvätných miest a procesie, pobožnosti krížovej cesty, nábožné
tance, ružence a medaily. V týchto pobožnostiach pokračuje život Cirkvi v pôvodnom uctievaní Boha, na ktorom sa
podieľajú všetci veriaci, podľa slov Prvého listu apoštola Petra (1 Pt 2,9): „Ale vy
ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo,
svätý národ, ľud určený na vlastníctvo,
aby ste zvestovali slávne skutky toho,
ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom
neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.“
Výrazy „rod“ a „kňazstvo“ sú tu súčasne, jednako zavážia a majú ten istý subjekt. Všetci veriaci sú príslušníkmi toho
istého Božieho národa a svätého kňazstva. Preto môžeme povedať, že z tohto
hľadiska je zbožnosť Cirkvi totožná
s kresťanskou zbožnosťou a spiritualitou, na rozdiel od pohanskej povery.
V 16. storočí začala teologická teória poznania hovoriť o kritériách viery a vznikla
náuka o loci theologici, o miestach teologického poznania, prípadne o pôvodoch
obsahov viery. Dnes rozlišujeme v teológii päť takých loci theologici: Sväté písmo a tradícia, potom cirkevná náuka,

vedecká teológia a zmysel veriacich pre
vieru (sensus fidelium). Nie všetky majú
rovnaký stupeň dôležitosti, lebo Biblia je
nepochybne najvyššou normou kresťanskej viery, ale všetky sú svojím spôsobom
dôležité v poklade viery Kristovej cirkvi.
Cit veriacich, samotný zmysel veriacich,
má v Božom ľude špecifický význam.
Dogmatická konštitúcia II. vatikánskeho
koncilu „Lumen gentium“ hovorí o tom
vo svojej druhej kapitole nasledovnými
slovami: „Svätý Boží ľud má účasť aj na
Kristovom prorockom úrade tým, že
o ňom vydáva živé svedectvo, najmä životom podľa viery a lásky, ako aj tým, že
prináša obetu chvály Bohu, totiž ovocie
úst vyznávajúcich jeho meno (porov.
Hebr 13, 15). Spoločenstvo veriacich
ako celok, ktorému sa dostalo pomazania od Ducha Svätého (porov. 1 Jn 2, 20
a 27), sa nemôže mýliť vo viere a túto
svoju osobitnú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorý je
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v celom ľude, keď „od biskupov až po posledného veriaceho laika“ vyjadruje svoj
všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov. Týmto zmyslom pre vieru, ktorý vzbudzuje a udržuje Duch pravdy, Boží ľud
pod vedením posvätného učiteľského
úradu – ktorý verne poslúchajúc prijíma
nie ako ľudské slovo, ale naozaj ako slovo Božie (porov. 1 Sol 2, 13) – neochvejne sa pridŕža viery, raz navždy odovzdanej svätým (porov. Júd 3), hlbšie do nej
preniká správnym úsudkom a plnšie ju
uvádza do života.“ (LG 12, 1)
Treba poznamenať, že koncil si veľmi
váži spiritualitu kresťanského ľudu, jeho
zbožnosť a uskutočňovanie tejto zbožnosti v živote ako časť onoho sensus fidelius. Veriaci sú fundamentálnymi nositeľmi cirkevnej neomylnosti, pápež sám
a učiteľský úrad Cirkvi vystupujú pri hlásaní dogmy ako „hovorcovia“, predstavitelia celej Cirkvi. Aj Prvý vatikánsky koncil zdôrazňuje, že pápež pred nejakým

rozhodnutím ex cathedra musí použiť
všetky prostriedky (auxiliis), aby mohol
konštatovať vieru, ktorá napĺňa celú Cirkev Ten sensus fidei fidelium podľa toho
aktívne prispieva k hlbšiemu prenikaniu
a prelomu k pravdám viery.
V rámci teologickej teórie poznania je
pocit viery samostatnou rovinou v základe viery, ktorý sa stáva vážnym v živote
viery a lásky, vo všetkých oblastiach
a častiach kresťanského života, najmä
však v kresťanskej zbožnosti a spiritualite. Rozvíja sa v celosti konkrétneho života cez modlitbu, znameniami (znamenie
kríža, svätená voda, pokľaknutie pred
svätostánkom, úklon pred svätými obrazmi a podobne), uctievaním svätých,
sväteninami, profilovaním celého kresťanského života prepojením viery do
všedného dňa. Kresťania sa stávajú
kresťanmi bytostnou skúsenosťou s obsahom svojej viery v celosti stvorenej
skutočnosti. Lebo samotné Slovo, tým že
sa stalo človekom, vstúpilo do dejín tohto sveta. Cieľom kresťanstva je, aby veriaci vstúpil do spásonosného stretnutia
so Slovom, ktoré sa stalo telom. To sa
deje v Cirkvi, v ktorej veríme, že Ježiš
Kristus, jediný sprostredkovateľ medzi
Bohom a ľuďmi, je jediným Spasiteľom.
Rozhodujúcou otázkou je, ako môžu veriaci vstúpiť do reálnej jednoty s Bohom,
s Ježišom Kristom, už tu v pozemskej
skutočnosti. Boh sa približuje vo svojom
Slove, vo sviatostiach a v spoločenstve
veriacich. Teológia nás učí, že predpokladom pre akúkoľvek skúsenosť s Bohom
je v živote človeka samotná Božia milosť.
Boh sám tvorí vzťah so svojimi stvoreniami, zjavuje sa, aby sa k nemu ľudia prikláňali a vstupovali do vzťahu s ním. Spiritualita je dôležitou časťou každej pravej

nábožnosti. No tak, ako je ľud dôležitou
integrálnou časťou živej a konkrétnej viery, tak je v tejto súvislosti ľudová zbožnosť dôležitou a integrálnou časťou kresťanstva. To sa prejavuje najmä v mariánskych svätyniach na miestach mariánskych zjavení. V tom širokom spektre je
Medžugorie už 30 rokov neprehliadnuteľným faktorom. Tam máme už 30 rokov
sensus fidei fidelium a nasledujeme ho
ako zmysel pre vieru zo strany veriacich,
ktorí veria, že sa tu Matka Božia zjavila,
ktorí túto skúsenosť zažili vo svojom
vlastnom živote, ktorí sa modlia a rozširujú toto svedectvo. Tak sa lex credendi
(totiž, že sa tu Matka Božia zjavila) mení
na lex orandi, kde máme jednomyseľnosť a vzájomný vzťah: Lex orandi statuit
legem credendi. Tento faktor neslobodno ani najmenej zanedbávať pri posudzovaní javu menom Medžugorie.
Namiesto záveru
Medžugorie má dodnes svojich horlivých zástancov, ale aj ostrých protivníkov; a to až do dnešného dňa. Pokiaľ ide
o cirkevnú tlač v týchto krajinách, je tu
trvalé embargo. Medžugorie sa jednoducho odsudzuje alebo ignoruje, aj veľké
stretnutia, ako napríklad kňazské exercície, veľké zasadania a zhromaždenia
mládeže atď., o tých sa nehovorí. Medžugorie nemá v oficiálnej Cirkvi nijaké verejné právo, zatiaľ čo sa veriaci neúnavne usilujú, hľadajúc zmysel, pravdu a autentickú skúsenosť viery. Panna Mária
prichádza, aby nám pripomenula všetky
pravdy evanjelia, ktoré môžu byť aj dnes
prameňom nádeje vo svete bez nádeje,
lásky a súcitu, vo svete stále bezbožnejšom. Naša nádej sa rozpína horizontálne
i vertikálne a Mária zdôrazňuje tento verJAV
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tikálny vzťah k Bohu v modlitbe a pokore. Pre človeka je dôležité byť v kontakte
s Bohom. Povstal z Boha a vracia sa
k nemu. To je jadro posolstva všetkých
mariánskych zjavení v priebehu dejín.
Napokon, nezáviselo to od nás a ani teraz to nezávisí od nás, od ľudských autorít. Neboli to ľudské autority, ktoré podporovali Medžugorie, predovšetkým nie
kňazi, okrem tých, ktorým sa to pripisuje
– P. Jozo Zovko, P. Tomislav Vlašič alebo
zosnulý P. Slavko Barbarič. Medžugorie
sa samo ukázalo v Cirkvi ako miesto
modlitby, obrátenia, nových horizontov
a nádeje pre svet.
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Všetci takzvaní medžugorskí koryfejovia boli odstránení vyššou mocou – pomreli alebo boli odvolaní dekrétom – tak
P. Jozo, ako aj P. Slavko, P. Ljudevit, P.
Tomislav Vlašič – Medžugorie však zostalo a píše svoje dejiny ďalej aj bez nich.
Medžugorie zaujalo pevne a isto svoje
miesto v povedomí katolíckych veriacich.
Medžugorie nevytvorili ani pátri, ani klérus svojimi schopnosťami a vedomosťami, ale vytvorilo ho nebo a začalo jednoduchým ľudom, s veriacou bázou, laikmi.
Keby to bolo bývalo záviselo od ľudských
faktorov, dávno by už bolo zmizlo z povrchu zeme. My sme však svedkami toho,

že Medžugorie zo dňa na deň rastie a zachytáva celú Cirkev. To nemohli ani vatikánske vrchnosti nebrať v úvahu.
To je pravdepodobne aj dôvod, prečo
vznikla na najvyššej cirkevnej úrovni dôvera preskúmať Medžugorie a vytvoriť si
úsudok o ňom aj o udalostiach, ktoré sú
medzi nami už vyše 30 rokov. Príchod kardinála Schönborna na Nový rok 2010 je
čosi ako obrat v dejinách tohto miesta
modlitby. Vstup do nového desaťročia tohto milénia sa vyznačuje pádom neviditeľného múru, ktorý stál v Medžugorí celé
desaťročia. Kým Európa a celý svet oslavovali pád Berlínskeho múru, padol ešte
jeden múr, jediný na svete postavený vytrvalým popieraním Medžugoria a kontroverziou voči nemu. Príchod viedenského
kardinála Schönborna odníma z ruky
tromf všetkým tým, ktorí sa z toho „vytáčali“ alebo ospravedlňovali, že to všetko
nie je Cirkvou uznané a že treba počkať
na definitívny posudok. Niet definitívneho
posudku, ak sa osobne neprichádza ani
jedným krokom k Bohu a bez osobného
obrátenia. O tejto veci sa rozhoduje nielen
za stolom, ale aj na kolenách.
Medzičasom sa Medžugorie prejavilo
ako miesto modlitby a obrátenia, ako
miesto základných životných zmien
a uzdravení, ako miesto, kde nespočetní
ľudia našli cestu k Bohu a k vlastnému
srdcu. Je to aj miesto, kde sa prebudili
mnohé duchovné povolania v Cirkvi. Stalo sa školou modlitby a poklony, živej
a intenzívnej sviatostnej praxe a spirituality, podnetom, aby sa aj inde začínalo
s touto praxou. Ak si dal koncil za cieľ obnoviť Cirkev, jej hlavu i údy, môžeme pokojne povedať, že práve Medžugorie je
najkrajším klíčkom tejto pokoncilovej obnovy. V obrátení, na kolenách, v hlbokej

modlitbe plnej odovzdanosti pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, v slávení
sviatostí, v hlásaní radostnej zvesti, ktorá je najlepším liekom pre potkýnajúci sa
a chorý svet.
Medžugorie nikomu neuškodilo, nespočetní ľudia mali však z neho životne dôležitý osoh. Svätý Pavol odporúčal svojim:
Neuhášajte ducha! Sme presvedčení, že
sa nenájde nik, kto by to mohol zničiť. Je
jasné, že strom treba obstrihávať, ba aj
obsekávať, že treba vytrhávať burinu,
ktorá by sa mohla rozrásť. Je dôležité
ešte raz zdôrazniť: rozhodujúce sú začiatky, prvé dni. Vznikli bez akéhokoľvek
vplyvu na samotných vizionárov. Zachytilo ich to, vytrhlo zo súkromného života
a katapultovalo do centra verejnosti.
Stali sa a dodnes zostali svedkami toho
zázraku. Preto treba roznietiť ducha podľa apoštolských dejín, veď Boh nám nedal ducha malomyseľnosti a bojazlivosti,
ale ducha dosvedčovania, odvahy, sily,
lásky a rozvahy.
Keď sprevádzame a sledujeme všetko
okolo Medžugoria, môžeme z toho vyvodiť, že na Medžugorie možno použiť teologický princíp sensus fidei a consensus
fidelium, kde Duch Svätý pôsobí na veriaci ľud, a že je tu starý princíp pri práci,
podľa ktorého lex orandi potvrdzuje (statuit) lex credendi. Svojho času v ariánskych zmätkoch písal sv. Hilárius z Poitiers tým, čo zodpovedajú za náuku Cirkvi: „Uši veriacich boli čistejšie než srdcia
biskupov.“ Zdá sa, že aj tu sú uši a oči
veriacich otvorenejšie pre nové veci, než
u cirkevných nositeľov úradu. Čo sa ľud
modlí, tomu aj verí, prostredníctvom
modlitby a liturgie dochádzame k pevnému presvedčeniu a k dôvere. A to sa potom upevní vo vedomí celej Cirkvi.
JAV
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37 ROKOV NA KRIŽEVCI

Rozhovor s pátrom Gabrijelom Miočom
viedol Vitomir Damjanovič
Páter Gabrijel, sme tu na Križevci,
kde pri príležitosti sviatku Povýšenia
Sv. kríža slávime sv. omšu. Vy sem
prichádzate každý rok a vediete spev.
Môžete nám povedať, kde teraz pôsobíte?
Som teraz farárom v Tomislavgrade
a dekanom okresu Duvno. Navyše mám
funkciu riaditeľa časopisu „Naša ognjišta“. Dnes som prišiel na Križevac po 37krát; od roku 1973 podnes vediem tu každý rok spev. Spočiatku som mal malý zbor
a prichádzali sme sem, aby sme oslávili
40. výročie vztýčenia kríža. Vtedy nás bolo
dokopy asi 200 ľudí, na rozdiel od dneška, keď sú ich tu desaťtisíce. A odvtedy až
doposiaľ iba jeden rok som tu nebol, lebo
14
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som sa v roku 1991 zúčastnil na kňazských exercíciách v Chicagu. Keď hovorím
o tejto slávnosti na Križevci, zažartujem si
niekedy na účet Medžugoria, keď vravím,
že sme s našimi každoročnými stretnutiami tu na Križevci pripravovali zjavenia
Matky Božej. Každý rok prichádzalo viac
veriacich kvôli slávnostnému sľubu a tak
to išlo až do roku 1980, teda asi deväť
mesiacov pred začiatkom zjavení Matky
Božej, keď tu bolo vyše 5000 ľudí. Na tie
časy to bolo veľmi veľa veriacich, ktorí sa
zhromaždili. Vtedy nebola cesta taká
schodná ako teraz. Bol som vtedy farárom v Čitluku a prišiel som sem tak ako
dnes, aby som viedol spev a organizoval
slávnostnú omšu.

P. Gabrijel Mioč

Pred chvíľou ste povedali, že ste istým spôsobom pripravovali zjavenia
Matky Božej. Pravdaže, nemysleli ste
to vážne, lebo o zjaveniach nevedel
nik okrem Matky Božej – kedy sa začnú a kde budú. Čo ste robili a kde ste
boli, keď ste sa dopočuli o zjaveniach?
Okolnosti spôsobili, že som práve preberal v roku 1981 časopis „Naša ognjišta“ a stal som sa jeho riaditeľom a šéfredaktorom. A odvtedy som bol neustále
spojený s Medžugorím, lebo vo vtedajšej
Juhoslávii písal iba jeden časopis o začiatkoch zjavení, hoci nám vtedajšia komunistická vláda zakazovala napísať čokoľvek o Medžugorí. Jeden z našich re-

daktorov, tajomník, preto skončil vo väzení, no Medžugorie nebolo jediným dôvodom, aby ho polícia zatkla. Roku 1981,
keď som časopis prevzal, zopakoval sa
ten istý scenár, takže aj mňa niekoľkokrát prehľadávali, trestali a zadržali, keď
som prišiel do Medžugoria; často som sa
potom dostal na milíciu. Napriek všetkým týmto ťažkostiam som zostal tvrdohlavý a neprestal som písať o Medžugorí.
Časopis „Naša ognjišta“ v tej tradícii pokračoval a píše už vyše 30 rokov o medžugorských udalostiach. Je ešte veľmi
dôležité spomenúť, že prvá kniha o Medžugorí bola zverejnená práve v našom
časopise. Vtedy, keď sa vôbec nesmelo
písať o Medžugorí, začali sme ako zázrakom zverejňovať rôzne knihy na tému
Medžugoria. Pre mňa to bol naozaj veľký
zázrak, ktorým nás Matka Božia akosi
ochraňovala pod svojím plášťom a nepripustila, aby nás milícia a komunistický
režim zničili.
Matka Božia sa zjavuje v Medžugorí
už vyše 30 rokov a neúnavne nás pozýva k modlitbe a obráteniu. Čo to
pre vás znamená?
Keď ide o dlhoročné zjavenia Matky Božej v Medžugorí, vidím, že je pre mnohých
pohoršením, ťažkosťou akceptovať túto
možnosť, že sa Matka Božia môže tak
dlho zjavovať. Veď z minulosti vieme, že
to v dejinách zjavení nikdy tak nebolo.
Napríklad v Lurdoch a vo Fatime bol časový priestor kratší, takže je pre ľudí divné z tejto strany prijať túto pravdu. Pravda, neviem, prečo by to mal byť problém,
veď z teológie vieme, že zjavenia sú nadprirodzené a do toho by sme sa nemali
miešať alebo klásť otázky, prečo je to tak
a nie ináč. Práve tak by sme sa mohli
MILOSŤ
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Matky Božej aj spýtať, prečo si vybrala
Lurdy a Fatimu za miesto svojich zjavení,
a zaoberať sa najrozličnejšími otázkami
do nekonečna. Skutočne, s toľkými ľudskými PREČO môžeme sa potom na všetko vypytovať a na tieto otázky by sme
celkom iste nikdy nedostali odpoveď,
lebo všetky zjavenia majú svoj dôvod,
ktorý pozná iba Matka Božia a Boh, a pre
nás ľudí je to zahalené, nech by sme boli
akokoľvek zvedaví.
Ja osobne som absolútne presvedčený,
že medžugorské zjavenia sú nadprirodzené. Možno sme my ľudia Medžugorie
trochu príliš zaťažili, lebo mnohí ľudia
chceli byť svojím spôsobom prorokmi, vykladačmi tých udalostí, zjavení a medžugorských posolstiev, a pre tieto ľudské
faktory sme prenechali primálo miesta
slovám Matky Božej a jej posolstvám. Aj
preto hovorím, že sme hádam preto tro-
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chu spoluvinní na ťažkostiach, ktoré sa
vyskytujú vo svete so zreteľom na prijatie
Medžugoria.
No chcel by som ešte raz zopakovať:
som si absolútne istý, že medžugorské
zjavenia majú nadprirodzený charakter.
Mňa ako kňaza fascinuje najmä to, ako
práve skrze tieto zjavenia začali v Cirkvi
ožívať sviatosti a prenášali sa do praxe.
Keď už hovoríme o sviatostiach, potom
môžem tak ako už mnohí predo mnou
vyzdvihnúť dôležitosť sviatosti spovede,
pokánia a zmierenia, ktorá sa stala mimoriadnym spôsobom charakteristická
pre medžugorské zjavenia, a nazdávam
sa, že nikde, v nijakej svätyni sveta niet
toľko spovedí ako v Medžugorí.
Keď už spomíname spoveď, musíme vyzdvihnúť, že práve na tomto mieste sa
uskutočňuje najviac životných spovedí. To
znamená, že mnohí sa nespovedali už

20, 30 alebo 40 rokov a keď prídu sem,
dostáva sa im tej milosti a idú na spoveď.
Práve v tom je veľkosť medžugorských
zjavení.
Otázku o nadprirodzenosti zjavení
prenechajme úsudku Cirkvi, ktorá minulý rok zvolala medzinárodnú komisiu. Ako sa pozeráte na trpezlivosť
a bdelosť Cirkvi v posudzovaní medžugorských udalostí?
Nazdávam sa, že je to zo strany mnohých zvedavých ľudí pomýlené, keď očakávajú, že Cirkev tak skoro, ako je len
možné, oznámi svoj názor na Medžugorie.
Očakávajú dobrý postoj zo strany Vatikánu, aby povedal, že sa v Medžugorí zjavuje Matka Božia.
Bohužiaľ, Cirkev nedá nijakú takú odpoveď, to sa určite tak skoro nestane. To,
čo Cirkev povie, bude podľa mojej mienky iba potvrdenie toho, čo sa v Medžugorí deje už 30 rokov. To znamená, že by
komisia mohla rozhodnúť, že povolí uctievanie Matky Božej v Medžugorí. Uzná
teda Medžugorie ako pútnické miesto. Či
sa Matka Božia zjavila alebo nezjavila, to
je dlhý proces, ktorý Cirkev plným právom s veľkým porozumením a veľmi
opatrne pozoruje. Osobne nie som skeptický, že by Cirkev Medžugorie neodobrila a že ho uzná ako medzinárodné pútnické miesto, ale uznávam právo Cirkvi,
že je taká trpezlivá a opatrná. Tak to aj
musí byť, ako to bývalo doposiaľ, keď išlo
o zjavenia.
Na medžugorskej fare sme sa dozvedeli, že nikdy predtým tu nebolo
v júli a v auguste toľko pútnikov ako
toho roku. To znamená, že 30. výročie
veľa znamená pre všetkých, čo sledu-

jú Medžugorie. Nazdávate sa, že toto
je dôvod alebo niečo iné?
Samotná skutočnosť, že Svätá stolica
vymenovala komisiu, ktorá podlieha priamo Svätému Otcovi, bola pre svet pozitívnym znamením zo strany Vatikánu alebo
cirkevných vrchností, že berú všetko do
vlastných rúk. Preto si myslím, že pre
mnohých bolo aj toto pohnútkou, aby sa
rozhodli prísť do Medžugoria aj po tieto
najhorúcejšie dni roka, aké sú teraz v júli a v auguste, čo predtým vôbec tak nebývalo. To všetko sú vonkajšie náznaky,
ktoré nám potvrdzujú, ako som už povedal, že je to veľmi dobré, že sa po toľkých rokoch Vatikán rozhodol vziať všetko vážne pod vlastnú ochranu. A je na
ňom, aby si pokojne robil svoju prácu bez
ohľadu na to, ako dlho potrvá. Cirkev sa
nikdy nenáhlila, prečo by sa potom mala
ponáhľať v otázke medžugorských zjavení?
Začali sme svoj rozhovor o Križevci
a napokon by som mal ešte jednu
otázku: Keby ste boli dnes kázali, čo
by ste povedali tomuto množstvu
ľudí?
Samotná téma Povýšenia Sv. kríža je
svojím spôsobom úplným posolstvom.
Netreba byť veľmi múdrym, stačí tomuto
svetu jednoduchým spôsobom vysvetliť
zmysel Kristovho kríža a to, že v tomto duchu treba prijať kríž, ktorý každý z nás už
má alebo nesie. Vieme, že niet na svete
človeka, ktorý by neniesol väčší alebo
menší kríž, lebo sme v dobe, v ktorej žijeme akosi vystavení rôznym pokušeniam.
V tomto smere by mal každý veriaci vidieť
naše stretnutie tu na vrchole hory a neodhadzovať svoj kríž, ale niesť ho tak dlho,
ako si Boh želá.
MILOSŤ
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Slávnosť Povýšenia Sv. krí ž

Z kázne:
Keby sme sa mohli o 80 rokov vrátiť do
mesiacov február a marec 1934, čo by
sme na tomto vrchu videli? Videli by
sme farníkov, ako na konských chrbtoch
alebo ešte častejšie na vlastných chrbtoch s veľkou námahou nosia cez tieto
krasové strminy cement, železo, drevo
a vodu hore na vrchol kopca. A prečo sa
tak veľmi namáhajú a nesú všetko toto
na vrchol kopca? Preto, lebo ich vyzval
ich farár páter Bernardin Smoljan, že by
pri príležitosti slávnosti 1900. výročia
smrti Spasiteľa Krista na dreve kríža
mali urobiť veľké dielo z lásky a vďačnosti voči Bohu. Pozval ich, aby ako „dôkaz svojej viery a svojej vernosti Spasiteľovi postavili viditeľný pamätník, ktorý
bude svedčiť ich nasledovníkom o ich
20 SLÁVNOSŤ KRÍŽA

jednote a láske“. Farnosť sa skutočne
postavila na nohy a vybudovala tento
kríž. Spomínaný farár posvätil kríž 16.
marca 1934. O tejto slávnosti sa napísalo: „Sprevádzaná nepretržitými zvukmi kostolných zvonov, modlitbou ruženca a spevom litánií a rozjímaním nad
Máriinými bolesťami hýbala sa dlhá procesia hore kopcom, ktorého vrchol bol
už čierny od veľkého množstva ľudí, ktorí pozorovali príchod ľudu a výstup procesie na kopec.“ Zvlášť vrelo sa privítalo
premenovanie kopca: Farár totiž premenoval Šipovac, ako dovtedy kopec nazývali, na Križevac.
Odvtedy sa každý rok na slávnosť Povýšenia Sv. kríža na tomto kopci slávi sv.

ríí ža 2011 v Medžugorí
V prvú nedeľu po slávnosti Narodenia Panny Márie sa tradične slávi slávnosť Povýšenia Sv. kríža. Toho roku to bolo
v nedeľu 11. septembra 2011. Zhromaždilo sa vyše 20 000
pútnikov z celého sveta. Hlavným celebrantom pri slávnostnej
omši na Križevci bol páter Robert Jolič, člen hercegovinskej
františkánskej provincie. Robert Jolič sa narodil 14. apríla
1967 v Tomislavgrade. Po ľudovej škole navštevoval františkánske gymnázium vo Visokom (1982–1986). Noviciát strávil
v kláštore v Humci pri Ljubuškách (1986–87). Večné sľuby
zložil vo Frohnleitene v Rakúsku roku 1992. Študoval teológiu
a filozofiu v Sarajeve a v Záhrebe a skončil štúdium v Grazi
(1991–1994) s titulom magister. Za diakona bol vysvätený
roku 1993 v Kočerine pri Širokom Brijegu, kňazské svätenie
prijal roku 1994 v Tomislavgrade. Od septembra 2008 žije
a pôsobí vo farnosti v Čitluku.

1933 - 2011

omša. Tento vrch sa stal známym na celom svete, odkedy sa v Bijakovičiach na
susednom vrchu, ktorý sa teraz volá Vrch
zjavenia, začali zjavenia Matky Božej
v júni 1981. Dnes sme sa aj my zhromaždili na Križevci, aby sme oslávili Kristov
kríž ako znamenie spásy. Sme tu preto,
aby sme premýšľali o obete spásy, ale aj
preto, aby sme Bohu predložili svoje
vlastné kríže, núdzu a utrpenie; aby sme
sa modlili za naše potreby aj ďakovali za
všetko dobré, ktorým nás každodenne
obdarúva.
Bratia a sestry, vieme, že osud človeka,
jednotlivca i spoločenstva je neoddeliteľne spojený s krížom. Všetci vieme, čo je
kríž, to nám nik nemusí zvlášť vysvetľovať. Nemyslím, že by medzi vami, ktorí
ste sa zhromaždili na Križevci, bol niekto,
čo by nemal nejaký kríž. Nazdávam sa
a viem, že ste prišli na tento vrch mnohí
aj naboso, aby ste poprosili Pána, nech
uľahčí vaše kríže. Dal vám silu, aby ste
dokázali vytrvať pod ťarchou kríža, ktorý
neraz prevyšuje vaše ľudské sily. Keď sa
poobzeráme, neraz nedokážeme uveriť
vlastným očiam a ušiam: koľko je rozvrátených rodín; koľko nešťastných manželstiev, koľko nešťastia pre stratu detí
pri cestnej premávke, koľko chorôb v rodinách alebo vlastných chorôb, ktoré
lámu vôľu a naše city, koľko je napokon
v živote sklamania. Stretávam mnohých,
ktorí nariekajú nad svojou smolou, nad
svojím zlým výberom, nad svojím rozvráteným životom, v ktorom sa neraz ocitli
v slepej uličke nezmyslov, kde jediným
riešením zostáva útek z reality. Otázka,
ktorú si kladú aj mnohí z vás, znie: Prečo
práve ja, Bože? Ako je to možné, že zlodeji majú všetko, že sa dobre vodí tým,
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čo neveria v Boha – a my, ktorí sa pridržiavame evanjelia, ktorí sa modlíme
k Bohu, často najhoršie zlyhávame? Kde
je tvoje právo a tvoja spravodlivosť? A to
nie je otázka, ktorú si kladú ľudia našej
doby. To je otázka od začiatku ľudstva
a zostane ňou až do konca. Preto je aj
v samotnej teológii odbor zvaný theodicea, ktorý má za úlohu odpovedať na takéto: Ako možno ospravedlniť Boha? Ako
možno ospravedlniť život? Čo si myslieť
o chorobách a smrti malých detí? Majú
na tom vinu? Nemusíme preto poukazovať na kríž – veď každý dobre vie cez svoje vlastné utrpenie, čo je kríž. Musíme
hovoriť o zmysle kríža. Je to skutočne
možné vymyslieť si kríž? Je dajako možné zmieriť toto protirečenie medzi dobrým Bohom a zlom, ktoré nás na našej
životnej ceste stretá? Ježiš Kristus, Boží
Syn, odpovedá na túto otázku. Pravda,
nehovoril priveľa o zmysluplnosti ľudského utrpenia, ale zato poskytoval predovšetkým svoje utrpenie, biedu a pokorenie. Jeho vlastná smrť je dokonalou odpoveďou na túto najťažšiu otázku. Sv.
Pavol hovorí vo svojom Liste Filipanom
o Kristovi: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, až
na smrť na kríži.“ To je Kristovo riešenie
pre najväčšie hádanky ľudského života!
Prečo utrpenie, prečo smrť? My kresťania na to hľadíme vo svetle posledných
zastavení krížovej cesty, a to nie je tá
strašná smrť na dreve kríža, ale Kristovo
zmŕtvychvstanie.
Bratia a sestry! Boh nám dáva ako veľké uľahčenie vo všetkých ťažkostiach
nášho života a ako každodenný príklad

tú „najväčšiu medzi ženami“, Matku jeho
jednorodeného Syna. Práve tu v Medžugorí je Boh už 30 rokov tak silne prítomný vo svete a Mária stále vraví: Pokoj,
pokoj, pokoj! Pokoj aj vtedy, keď je okolo
nás nepokoj. Lásku ku všetkým aj vtedy,
keď nás tí druhí nenávidia a prenasledujú; spravodlivosť pre celý svet, pre jednotlivcov a pre národy aj vtedy, keď mocní utláčajú a prenasledujú slabých. Obrátenie a pokánie aj
vtedy, keby sme radšej ostali v hriechu.
Modlitba aj vtedy,
keď sa nám zdá, že
naše modlitby zostávajú bez odpovede.
Veď Boh sa cez Máriu obracia k nám
a ak prijmeme jeho
pozvanie, oveľa ľahšie sa nám budú
znášať kríže. Nezmiznú, no my v nich nájdeme zmysel – lebo
kráčame s Bohom,
ktorý vždy dáva silu
svojim, aj zoči-voči
bezvýchodiskovým
životným situáciám.

Zrieknime sa teda hriechu, nenávisti
a zostaňme poslušní Bohu. Kiež nás povedie príklad ukrižovaného Krista, ktorý
nasadzuje svoj život, aby uskutočnil Božiu vôľu. Kiež nám pomáha pritom mocný, najmocnejší príhovor Blahoslavenej
Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Amen.

Kristus nás učil, že
k k osláveniu a zmŕtvychvstaniu sa môžeme dostať iba cez
utrpenia a pokušenia. Starí latinčinári
by povedali: Per aspera ad astra – cez
utrpenie ku hviezdam.
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Medžugorie a nové c
Udalosti a duchovné ovocie
z Medžugoria
V roku 1985 prefekta vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, kardinála Josepha Ratzingera oslovil Vittorio Messore v rozhovore o postavení viery aj o Medžugorí, či sa dá vo vzťahu k tamojším
udalostiam očakávať vysvetľujúce slovo
od tejto Kongregácie. Medžugorie bolo
vtedy, štyri roky po začiatku „zjavení“,
v centre svetovej verejnosti a pritiahlo
milióny pútnikov z celého sveta. Kardinál
zdôrazňoval „trpezlivosť“ ako zásadu na
tomto poli, lebo nijaké zjavenie nie je pre
vieru potrebné a zjavenie bolo uzavreté
Ježišom Kristom. „On sám je zjavením.
No my nemôžeme Bohu zabrániť, aby hovoril do našej doby cez jednoduché osoby.“ Oficiálne Cirkvou uznané miesta ako
Lurdy a Fatima ukazujú, že zjavenie nie
je čosi mŕtve, ale je to niečo živé a vitálne. Podľa kardinála sa treba pozerať na
časté „hlásenia o ,mariánskych zjaveniach‘ z celého sveta“ ako na „znamenia
našich čias“.
Na otázku o ďalších kritériách okrem trpezlivosti a opatrnosti poukazuje kardinál
Ratzinger na ďalšie rozlišovanie, „aby
sme dokázali oddeľovať zreteľ na skutočnú alebo predpokladanú „nadprirodzenosť“ zjavení od ich duchovného ovocia.“
Cirkev získala vo svojich dejinách s tradíciou pútnických miest skúsenosť. Pútnické miesta boli pre ľud bohatým požehnaním, boli liečivé a účinné, hoci by sa dnešný moderný kritický duch zdesil, čo sa
miestami týka vedeckej správnosti o nadväzujúcej na to tradícii.
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Úloha je „v hodnotení životnosti a pravovernosti náboženského života, ktoré sa
okolo týchto miest vytvárajú“. Preto sú
v centre nedávno stanovenej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pri Kongregácii pre náuku viery pod vedením kardinála
Camilla Ruiniho (prvé zasadnutie sa konalo 26. marca 2011) stredobodom skúmaní nielen medžugorské zjavenia, ale aj
duchovný život a pastoračné sprevádzania pútnikov. V tejto súvislosti neslobodno
prehliadnuť ani duchovné hnutia a medžugorské udalosti a spoločenstvá, ktoré
vznikli cez medžugorské zjavenia a boli
nimi obohatené.

Páter
Ignác Domej

é cesty
Medžugorie a nová evanjelizácia
Duchovné podnety pokoja, obrátenia
a zmierenia, ktoré vychádzajú z medžugorských mariánskych zjavení, zúrodňujú
Cirkev už vyše 30 rokov a sú pre našu
dobu zábleskami nádeje. Poskytujú oporu
ľuďom v mnohovrstevných krízach Cirkvi
a spoločnosti a sú príspevkom k novej
evanjelizácii nášho sveta.
Výraz „nová evanjelizácia“ vytvoril pápež
Ján Pavol II. dňa 9. júna 1979 pri svojej
prvej ceste do rodného Poľska, do Novej
Huty v priemyselnej krakovskej štvrti.
Novú Hutu vystavala komunistická vláda
ako „mesto bez Boha“, bez náboženských
symbolov a bez kostola. Pokrstení robot-

níci však postavili kríž, okolo ktorého sa
pravidelne zhromažďovali. Pri výmene názorov so štátnou mocou si potom presadili výstavbu kostola. Pojem novej evanjelizácie druhého tisícročia je poznačený príbehom kostola v Novej Hute. Pápež tam
na konci svojej kázne povedal: „Krížom
v Novej Hute sa začala nová evanjelizácia:
evanjelizácia druhého tisícročia... Evanjelizácia nového tisícročia sa musí vzťahovať na II. vatikánsky koncil, musí to byť
spoločné dielo biskupov a kňazov, rehoľníkov a laikov, dielo rodičov a mládeže.“
Volanie po novej evanjelizácii nášho sveta zaznievalo silnejšie. Pápež Benedikt
XVI. hovoril vo svojom posolstve k 26. svetovým dňom mládeže a pri jednom stretnutí s mladými rehoľníčkami v Madride
o „akomsi druhu Božieho zatmenia, ktoré
dnes zisťujeme“ a o akomsi strácaní pa-

mäte, ak nie priam o vyslovenom odmietaní kresťanstva a pokladu viery, pričom
vzniká nebezpečenstvo stratiť vlastnú
identitu.“ Diagnóza je teda jasná. No aká
má byť nová evanjelizácia a kto ju má
uskutočniť? Kde sú misionári?
V príhovore v nemeckom spolkovom
sneme porovnával pápež Benedikt XVI.
„exkluzívne sa tváriaci pozitivistický rozum, ktorý nedokáže nič viac vnímať ako
fungovanie“ s „betónovými stavbami bez
okien, v ktorých si sami zadovažujeme klímu a vzduch.“ Ak platí táto diagnóza pre
našu dobu, tak povstáva otázka, kde sú
proroci, ktorí sami otvoria pozatvárané
okná svojho vytvoreného sveta a naučia
nás šíry svet, nebesá a zem nanovo vidieť
ako Božie dielo a naučia nás s ním správne zaobchádzať?
Keď sa obzrieme za tými tridsiatimi medžugorskými rokmi a na hnutia obnovy,
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ktoré z nich vyšli, môžeme konštatovať, že
Boh cez Medžugorie zobudil veľa mužov
a žien pre evanjelizáciu. Matka Božia ich
zaviedla do skúsenosti s Božou blízkosťou
a v nej boli uchvátení Duchom Svätým.
Získali nadanie hovoriť o Bohu a zápalisto
približujú Ježiša tomuto svetu. Podobne
ako v Novej Hute obohacujú cez Medžugorie pokrstení muži a ženy, laici a zasvätení v rozličných službách poslanie Cirkvi
v našom dnešnom svete.
Integrácia medžugorského
duchovného ovocia do Cirkvi
Boh vie o potrebách Cirkvi v našom svete. Preto v každej generácii pozval mužov
a ženy a daroval im charizmy pre výstavbu
Cirkvi Ježiša Krista a pre jej pokračovanie.
Zdá sa, že sa to dnes deje aj mimoriadnym spôsobom cez medžugorské udalosti. Boh inšpiruje k novým cestám, aby zís-

kal čo najviac ľudí a nadchol ich pre Božie
kráľovstvo.
V posledných desaťročiach vznikali všade na svete spoločenstvá, ktoré od svojich členov vyžadujú mimoriadnu ochotu
a povolanie: život podľa evanjelia, s pravidlami a vedením predstaveného, so
spoločným majetkom, zaradením do liturgicky prežívaného priebehu dňa a mnohé
iné. Také spoločenstvá chcú byť vo viere
a v nasledovaní Ježiša miestom vzájomnej súrodeneckej lásky a oddanosti, poverené špeciálnou úlohou v Cirkvi. Udalosti
v Medžugorí spôsobili, že tieto nové duchovné spoločenstvá obohatili existujúce
cirkevné hnutia a dali vznik novým.
Pre vznik nových spoločenstiev a nových
foriem Bohu zasväteného života je potrebná integrácia do Cirkvi, proces načúvania Božiemu Duchu a preskúmanie tejktorej charizmy cirkevnými autoritami.

Dobrým príkladom pre takú integráciu je
skúsenosť pátra Dr. Gianniho Sgrevu CP,
profesora patristiky vo Verone. Medžugorské udalosti spôsobili, že cítil spolu s niektorými mladými ľuďmi želanie vykročiť
na cestu Bohu zasväteného života. Aby si
ozrejmil túto otázku, páter Gianni predložil túto svoju záležitosť kardinálovi Ratzingerovi. On povzbudil pátra Gianniho a poradil mu, aby jasne rozoznával rozdiel
medzi medžugorskými zjaveniami, ktoré
Cirkev ešte neuznala, a ovocím, ktoré táto
udalosť prináša.
Predovšetkým by Cirkev mala sledovať
tie obrátenia, ktoré postupne dozrievajú
k osobitným povolaniam. Ak je to Božia
vôľa, treba vybudovať primeranú formu
Bohu zasväteného života. Nové náboženské spoločenstvo, mariánske spoločenstvo Oáza pokoja, sa zrodilo z tejto skúsenosti a tohto podnetu.
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22. festival mládeže

, ktorý sa začal v Medžugorí v pondelok 1. augusta 2011 s mottom „Hľa, služobnica Pánova, nech sa mi
stane podľa tvojho slova!“ skončil sa v sobotu 6. augusta sv. omšou
ráno o piatej na Križevci, ktorú celebroval vedúci festivalu páter Danko
Perutina.
Prvý večer sa pri modlitbovom stretnutí zhromaždili desaťtisíce
mladých ľudí zo šesťdesiatich krajín všetkých kontinentov. V nasledujúcich dňoch sa pripojili aj zástupcovia ďalších krajín. Program
mládežníckeho festivalu sa začal raňajšou modlitbou o 9. hodine, nasledovali svedectvá, piesne a náuka o kresťanskom živote. Po prestávke
pokračoval program od 16. hodiny až po modlitbu ruženca o 18. hodine. Každý
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večer sa ako centrálny program konala o 19. hodine sv. omša, na ktorej sa zúčastnilo asi
500 koncelebrujúcich kňazov. Spolu bolo po tieto dni v Medžugorí zaregistrovaných asi 600
kňazov zo všetkých kontinentov. Všetci boli väčšinu svojho času k dispozícii pre mládež pre
sviatosť zmierenia.
V stredu 3. augusta po večernej sv. omši sa konala tradičná procesia ulicami medžugorskej
farnosti so sochou Matky Božej a s neprehľadným množstvom účastníkov s horiacimi sviecami v rukách. Mládežnícky program sa simultánne prekladal do 18 svetových jazykov.

Pozdravné slová
kardinála Dr. Christopha Schönborna
k účastníkom festivalu mládeže v Medžugorí
Pozdravy do Medžugoria! V dnešný sviatok sv.
farára z Arsu prosím Matku Božiu i jeho o príhovor, aby sa pri tomto festivale mládeže mnohí
mladí ľudia ochotne postavili do Ježišových
služieb, aby boli svedkami jeho lásky a jeho
spásy. Či už ako manželia a rodičia, alebo ako
kňazi a rehoľníci. Som v každom prípade celým
srdcom pri vás a teším sa toľkým milostiam,
ktoré po tieto dni darúva Matka Božia.

Chcem vás viesť k času milosti

V

predchádzajúcom októbrovom posolstve nám Panna Mária hovorila, že
nevidí radosť v našich srdciach a že
nás chce priviesť ku skúsenosti radosti
vzkrieseného Ježiša. V posolstve z tohto mesiaca na začiatku adventu nám opäť hovorí
o svojej túžbe darovať nám nádej a radosť.
Aby sme zažili nádej a radosť, potrebujeme
kráčať, ísť k cieľu. Pri tomto kráčaní zažijeme, že cesta nie je vždy ľahká. Existujú pasce, pokušenia a podnety, ktoré nás chcú odviesť od začatej cesty. Na ceste zažijeme
i pády, ktoré nás pripútavajú k zemi. To nás
chce znechutiť, aby sme nevstali a nekráčali
nanovo. Cieľom našej cesty je Ježišova blízkosť a život s ním. Panna Mária nám sľubuje
svoju prítomnosť a svoje vedenie: „...chcem
vás viesť k času milosti...“.
Vo svojich predchádzajúcich posolstvách
nám Panna Mária veľakrát hovorila o čase
milosti. V tieto naše dni nám Boh prostredníctvom zjavení Panny Márie, ktoré trvajú
viac ako tridsať rokov, daruje svoju milosť

a blízkosť. Panna Mária nechce, aby sme zostali zarmútení, že sme premrhali tento darovaný čas milosti. Ako matka chce, aby sme
kráčali nohami po zemi a srdcom boli obyvateľmi neba.
„Všetko, čo je okolo vás, milé deti, vás vedie k pozemským veciam.“
Jednoduchými a evanjeliovými slovami
Panna Mária potvrdzuje slová apoštola
Jána,
ktorý nás povzbudzuje: „Nemilujte svet, ani
to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je
v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo
svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť
očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho
žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva
naveky“ (1 Jn 2, 15 – 17). Keď apoštol hovorí o svete, nemyslí tým na svet ako Božie
stvoriteľské dielo, ale na zlo, ktoré prichádza
od Zlého skrze človeka. Zlo v sebe nemá život. To, čo v sebe nesie skazu, musí zanik-

núť. Až keď máme odvahu obrátiť sa k Bohu
od pozemských vecí a od zaoberania sa sebou samým, iba vtedy je možné, aby v nás
pôsobila Božia novosť a radosť. Aby sme to
mohli prijať, potrebná je z našej strany snaha, bdelosť a triezvosť. Boh môže prísť iba
k tým, ktorí majú otvorenú náruč a srdce.
Panna Mária ako Matka Cirkvi kráča spoločne so svojimi deťmi. Ona nás v tomto liturgickom adventnom období spoločne s Cirkvou cez Božie slová, ktoré počúvame v tieto
dni, pozýva k bdelosti. Advent je obdobím
túžby, očakávania a nádeje. Každé srdce
túži po večnom živote – ako nám to hovorí
Panna Mária. Svätý Cyprián vo svojom traktáte O smrteľnosti hovorí: „Nepoddajme sa
strachu zo smrti a myslime na nesmrteľnosť,
ktorá po nej nasleduje. Tak kážeme, že sme
tým, v čo veríme. Treba si uvedomiť, milovaní bratia, a opätovne myslieť na to, že sme
sa zriekli sveta a nateraz tu žijeme ako cudzinci a pútnici. Objímme deň, ktorý každému pridelí jeho príbytok, ktorý nás odtiaľto
vyslobodí, zbaví nás nástrah sveta a vráti
nás do raja a do kráľovstva. Kto by sa z cudziny neponáhľal späť do vlasti? My považujeme za svoju vlasť raj.“

Do tejto vlasti sme ešte neprišli. Sme na
ceste. Na ceste, na ktorej nie sme sami
a opustení. Panna Mária nás pozýva túžbou
materinského srdca, aby v nás prebudila
túžbu po Bohu, po večnom živote. Svoj život
prežívame ako putovanie a očakávanie. To
očakávanie by nemalo byť v strachu a úzkosti, ale v radosti a odovzdaní. Preto nás i svätý
Augustín povzbudzuje: „Teraz teda, bratia
moji, spievajme, nie na príjemný odpočinok,
ale na chuť do práce. Tak, ako si spievajú
cestujúci: Spievaj, ale kráčaj! Spevom si
nadľahčuj prácu a neoddávaj sa záhaľke.
Spievaj a kráčaj! Čo to znamená kráčaj? Napreduj, napreduj v dobrom! Napreduj v pravej viere, napreduj v dobrých mravoch! Spievaj a kráčaj!”
Všetci, ktorí sa rozhodnú kráčať Božími cestami, cestami evanjelia, na ktoré nás Panna
Mária neúnavne pozýva, si musia uvedomovať, že na tejto ceste niet odpočinku. Je to
putovanie a cesta, ktorá vedie k životu. Ten
život môžeme zakúsiť už teraz, a nie až po
smrti. Iba keď konáme dobro, rozhodujeme
sa pre dobro, pre to, čo je čestné, spravodlivé,
čisté a Božie, môžeme zakúsiť plnosť života,
po ktorom túži každé srdce.
Modlime sa: Pane Ježišu, spoločne s prvými kresťanmi ťa aj my prosíme: Príď, Pane
Ježišu! Príď opäť k nám a skrze nás do tohto
sveta. Ďakujeme ti, že aj dnes k nám chceš
prísť prostredníctvom svojej a našej Matky,
Panny Márie. Príď, Ježišu, prameň svetla, do
našej tmy. Príď, večné Slovo, do nášho mlčania a nauč nás načúvať. Príď, Ježišu, Knieža
pokoja, do našich nepokojov a vojen. Príď,
Ježišu, Osloboditeľ náš, a osloboď nás od
všetkých otroctiev. Príď, Ježišu, prameň radosti, a poteš všetkých, ktorí prežívajú úzkosť a zármutok. Pomôž nám, Pane, aby
sme svoje úzkosti a nepokoje neskrývali za
žiadne „opiáty“, nech sú akékoľvek. Príď,
Pane Ježišu, nech naše srdcia budú pripravené ako jasle, v ktorých si sa narodil a v ktorých sa chceš nanovo narodiť v nás. Amen.
P. Ljubo Kurtovič OFM
(prevzaté z internetového časopisu Svetlo
Máriino č. 12/2011)
ÚVAHA
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Ovocie Medžugoria
Dostali sme do redakcie niekoľko
otázok od čitateľov, ktorí by chceli
vedieť, kde sa môžu dozvedieť overené informácie o Medžugorí. V poslednom období sa vyskytlo viacero
podozrivých internetových stránok,
ktoré prinášajú „zaručené“ správy
o posolstvách, ktoré vizionárom nadiktoval Ježiš, ako aj ďalšie, ktoré
zneužívajú Medžugorie na svoje ciele.
Preto sme sa rozhodli uverejniť
ďalšie zdroje informácií, ktoré prinášajú overené správy z Medžugoria a pomáhajú prijať posolstvá
Matky Božej do svojho každodenného života. Takéto informácie nájdete na internetových adresách:
www.gospa.sk (v slovenskom jazyku), www.medju.com (v českom jazyku), ako aj na našej internetovej
stránke www.marianskecentrum.sk
Na predošlých stránkach ste si
mohli prečítať úvahu P. Ljuba Kurtoviča, ktorú uverejnil internetový ča-
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INTERNETOVÝ ČASOPIS

sopis Svetlo Máriino. S názvom
Svetlo Máriino sa však spája nielen
internetový časopis, ale najmä modlitbové spoločenstvo. Jeho členovia
chcú kráčať cestou svätosti, ktorou
nás vedie v tejto dobe Mária. Svedectvom života chcú prinášať Ježiša
– Svetlo sveta – vo svetle evanjelia
a posolstiev Panny Márie tomuto
svetu; obnovovať život viery vo farských spoločenstvách.
Modlitbové skupiny sa stretávajú
podľa dohody členov, najčastejšie
raz za týždeň. Stretajú sa v rodinách
alebo v kostoloch. Stretnutia sú jednoduché a pozostávajú z modlitby
ruženca, rozjímania nad Božím slovom a posolstvom, zdieľania, modlitby na úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.
Matka Božia ponúka prostriedky,
ktoré nás dokážu bližšie priviesť
k jej Synovi – a to je cieľom nášho
úsilia.

sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu:

O pravej úcte k Panne Márii
Téma pravej úcty k Panne Márii nie je iba
otázkou súčasnosti. Pre našich čitateľov
ponúkame knižku, ktorú napísal sv. Ľudovít
Mária Grignion z Montfortu už pred 300
rokmi. Svätec, ktorého svätorečil pápež
Pius XII., bol horlivým ctiteľom Matky Božej
a zanechal nám krásne dielo, ktoré nás vyzýva zasvätiť sa Matke Božej. Je to najlepšia a najistejšia cesta ako sa pripodobniť
večnej Múdrosti – jej Synovi Ježišovi Kristovi.
Príhovor Matky Božej dokáže aj naše nepatrné dary podané prostredníctvom jej
rúk premeniť na kráľovský dar. Svätec to
obrazne opisuje takto: „Vidiečan, ktorý
chce získať priateľstvo a náklonnosť kráľa,
ide za kráľovnou a dá jej jablko – celý svoj
výnos, aby ho ponúkla kráľovi. A kráľovná

po prijatí tohto úbohého, drobného daru vidiečana položí jablko na veľkú, krásnu, zlatú tácňu a ponúkne ho kráľovi v mene vidiečana. Takto teda jablko, samo o sebe
nedôstojný dar pre kráľa, stáva sa darom
dôstojným jeho Majestátu vďaka zlatej tácni, na ktorej spočíva, a osobe, ktorá ho ponúka.“
Knižka O pravej úcte k Panne Márii vyšla
viazaná do jednej publikácie spolu s ďalšími knižkami: Tajomstvo Márie, Vrúcna
modlitba, List priateľom Kríža, Láska večnej Múdrosti.
Knižku si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávkového lístka,
alebo cez internetovú stránku www.marianskecentrum.sk.

RUŽENEC
Ako najlepšie bojovať proti duchovnej vlažnosti? Ako prekonávať duševnú skľúčenosť?
Ako sa stať radostným svedkom Božej lásky?
Ponúkame osvedčený posväcujúci prostriedok, ktorý obsahuje jeden posvätený ruženec z Medžugoria s 50 Zdravas‘ Mária, 5 Otče náš a 5 Sláva Otcu v liekovej škatuľke
spolu s písomnou informáciou pre používateľa.
Náklady na výrobu predstavujú 2,90 €.

OZNAMY
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. augusta 2011 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, pretože satan chce zničiť môj plán. Tu som začala s touto
farnosťou a pozvala som celý svet. Mnohí to prijali, ale obrovský je počet
tých, ktorí nechcú ani počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. septembra 2011 – „Drahé deti! Pozývam vás, aby sa tento čas stal pre
vás všetkých časom svedectva. Vy, ktorí žijete v Božej láske a zakúsili ste
jeho dary, dosvedčujte ich svojimi slovami aj životom, aby boli na radosť
a povzbudenie vo viere pre druhých. Som s vami a neustále sa prihováram
pred Bohom za vás všetkých, aby vaša viera bola stále živá a radostná
a v Božej láske. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. októbra 2011 – „Drahé deti! Hľadím na vás a vo vašich srdciach nevidím
radosť. Dnes by som vám chcela dať radosť Zmŕtvychvstalého, aby vás on
viedol a objal svojou láskou a nežnosťou. Milujem vás a neprestajne prosím
za vaše obrátenie pred svojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie!“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA 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 telefónnom čísle v sieti
mobilného operátora O2:

+421–948 401 104

Na toto číslo môžete poslať aj SMS s odkazom alebo objednávkou.
Nové posolstvo, časopis a aktuálnu knižnú ponuku nájdete aj na internetovej adrese:

www.marianskecentrum.sk
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Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných
nákladov, ktoré predstavujú približne 1 euro za jeden výtlačok tejto publikácie. K tomu je potrebné
pripočítať ďalšie náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepočte na jedno číslo
predstavujú približne 0,33 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš
účet vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000
0040 3002 0318, SWIFT: LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
Objednávky do zahraničia sa vybavujú jednotlivo podľa dohovoru.
Zastúpenie v Českej republike: Jarmila Kristková, Máchova 438, 380 01 Dačice.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
Telefón: +421-905 254 742

Odkazovač: +421 - 948 401 104
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Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly,
pretože satan chce zničiť môj plán. Tu som začala s touto farnosťou a pozvala som celý svet. Mnohí to prijali, ale obrovský je
počet tých, ktorí nechcú ani počuť ani prijať moje pozvanie.
Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní.
(z posolstva z 25. augusta 2011)

