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Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. 9. 2010 vo Viedni

Ďakujeme,
Matka Božia!
„Drahé deti! Aj dnes som s vami a hľadím na
vás i žehnám vás a nestrácam nádej, že sa tento svet premení k dobru a že pokoj zavládne
v srdciach ľudí“ (z posolstva Matky Božej z 25.
januára 2011).
Ako často sme náchylní podľahnúť sklamaniu
a beznádeji! Veď sa toľko snažíme, a svet ide
okolo nás úplne nevšímavo, správy v rozhlase
a televízii prinášajú len obrazy biedy, ničenia a násilia. Je to skutočný obraz sveta? Určite nie! Áno, je
veľa zla, často aj Matka Božia pripomínala, že satan
je silný a snaží sa zničiť Boží plán. Avšak januárové posolstvo nám vlieva optimizmus a nádej do budúcnosti. Ak
Matka Božia nestráca nádej, prečo by sme ju mali strácať my?
V tomto roku slávime tridsiate výročie od začiatku zjavení Matky Božej
v Medžugorí. Každé okrúhle výročie je príležitosťou na krátke zamyslenie
a obzretie sa za uplynulým obdobím. A tu musíme z hĺbky srdca povedať:
Ďakujeme ti, Matka Božia, že si s nami už toľký čas a že nestrácaš s nami
trpezlivosť. Ďakujeme ti, že nám dávaš nádej a povzbudenie pre náš život.
Ďakujeme ti, že nám ukazuješ cestu k svojmu Synovi a učíš nás, ako kráčať
po tejto ceste. Ďakujeme ti, že nás odmeňuješ pokojom a radosťou.
Stačí mať otvorené oči, aby sme videli láskavé pôsobenie tvojho Syna aj
v maličkostiach všedného života.
Chceme sa zároveň poďakovať aj našim priateľom z Modlitbovej akcie
Medjugorje vo Viedni, ktorí nám pomohli a dovolili, aby informácie a posolstvá o dianí v Medžugorí mohli byť aj v slovenskom jazyku. Bez požehnania
a pomoci našej Matky by naše snaženie nemalo úspech. Avšak dvadsať rokov práce pri vydávaní kníh a časopisu MEDJUGORJE v slovenskom jazyku
dosvedčuje, že Matka Božia pomohla aj nám na Slovensku. Ešte väčšmi by
sme mohli písať o zázrakoch a uzdraveniach mnohých ľudí, ktorí za to ďakujú Medžugoriu.
Sme v Pôstnom období. Využime tento čas na vnútorné obrátenie, radostnú premenu a kráčanie po ceste, ktorú nám ukazuje Matka Božia v Medžugorí. Jej pastoračná metóda je primeraná práve pre nás a našu dobu.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie

VĎAKA
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„Pokoj, pokoj, pokoj a len
Roku 1985 vyšiel prvý zošit „Modlitbovej akcie – Mária Kráľovná pokoja“
– MEDJUGORJE. Dnes držíte v rukách zošit s číslom 100. Medzitým
uplynulo 25 rokov. V slovenčine vyšiel prvýkrát časopis s číslom 18,
ktorý vydalo Mariánske centrum Medžugorie v roku 1991. Odvtedy
kráčame spoločnou cestou s našimi priateľmi z Viedne.
Milí priatelia Modlitbovej akcie!
Mojou prvou myšlienkou je tu slovo
vďaky. Vďaka za vernosť v modlitbe,
za zotrvanie v Modlitbovej akcii. Rozpamätúvam sa na začiatky modlitbových večerov v dominikánskom
kostole vo Viedni na Poštovej ulici.
Každý štvrtok bol ten kostol preplnený ľuďmi všetkých vekových skupín.
Dlho sa modlievalo, veľa spovedalo
a slávila sa Eucharistia. Neskôr sa
táto štvrtková modlitba preniesla do
kostola Panny Márie na nábreží. Dodnes táto Modlitbová akcia neochabla. Žije, pôsobí, verne zotrváva pri
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prosbách Matky Božej, aby sme
v modlitbách neochabovali. Za to
môžem iba z celého srdca ďakovať.
Moje druhé slovo vďaky patrí mnohonásobným milostiam, ktoré Pán
dáva cez Máriu. Koľké obrátenia,
koľko rastu vo viere, upevnenia vo
viere a dodržiavania kresťanského
života! To ovocie je neprehliadnuteľné. Mnohí zažívajú v Medžugorí
a cez Medžugorie silné dary milosti.
Ako vždy, trvá nebezpečenstvo, že vo
všednom dni nevydržia, že sa stratia. Preto je dôležité, aby medžugorskí pútnici mali možnosť doma praktizovať, preniesť do všedného dňa

pokoj!“
to, čo prežili v Medžugorí, tú svoju
skúsenosť. „Modlitbová akcia“ je tu
už dlho vernou pomocníčkou. Sprevádza mnohých, aby prijaté milosti
trvalo pôsobili v ich živote. „Modlitbová akcia“ tým uskutočňuje aj želanie, ktoré formulovali juhoslovanskí
biskupi vo vyhlásení v roku 1991
v Zadare, že medžugorskí pútnici
majú byť duchovne sprevádzaní.
S mojím tretím poďakovaním sa
obraciam na samotnú Matku Božiu,
Gospu, Kráľovnú pokoja. Toľké veci
mi hýbu srdcom, keď si pomyslím na
ňu a na jej pôsobenie. Môžem vymenovať iba niektoré. Po prvé je to 13.
máj 1981, atentát na pápeža Jána
Pavla II. na Svätopeterskom námestí. On, ktorý rozkolísal komunistickú
svetovú ríšu, mal byť premožený.
V deň výročia prvého fatimského zjavenia (13. 5. 1917) ho Mária ochránila a zachránila mu život, hoci po-

tom už zostal poznačený zraneniami. O štyridsať dní neskôr, 24. júna
1981, začal v Medžugorí vytekať nevysychajúci prúd milostí. I keď ešte
chýba konečný posudok Cirkvi o zjaveniach Matky Božej, ktoré sa vtedy
začali, „rukopis“ Matky Božej je pre
mnohých zrejmý. S nekonečnou materinskou trpezlivosťou a láskou odvtedy pozýva nespočítateľné množstvo ľudí, aby nasledovali Ježiša, jej
Syna, aby ho počúvali, milovali a prijímali jeho pomoc. Jej pôsobenie zanechalo hlboké stopy obrátenia
a obnovenia života celej Cirkvi.
„Pokoj, pokoj, pokoj – iba pokoj!“
Tieto prosté slová si vypočula Marija
Pavlovičová na tretí deň zjavenia.
Ešte vôbec nebola reč o štyroch
strašných balkánskych vojnách v deväťdesiatych rokoch. Ale Matka Božia už vtedy pozývala na zmierenie:
„Medzi Bohom a človekom má znovu panovať pokoj. Medzi ľuďmi navzájom má byť pokoj“, tak to povedalo zjavenie mladej Mariji Pavlovičovej. Dodnes je aktuálne toto posolstvo: zmierenie s Bohom je prameňom pokoja medzi ľuďmi. Ako by
nás nedojímalo toto najvrúcnejšie
želanie Matky Božej! „Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie!“ – tak
zväčša končievajú jej posolstvá.
Áno, vďaka, milí priatelia Modlitbovej akcie, že ste pred mnohými rokmi prijali do sŕdc túžbu Matky Božej
a nechávate sa privádzať k pokoju,
ktorý môže dať iba jej Syn a ona,
Gospa, ktorá je s ním „Kráľovnou pokoja“. Nech je s vami jeho požehnanie a jej ochrana!
Váš kardinál
Christoph Schönborn, OP
Viedenský arcibiskup
POKOJ
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Pri vstupe do štvrtého
desaťročia
Na záver generálnej audiencie 1. decembra
2010 sa pápež ako obvykle v rámci príhovorov
v rozličných rečiach obrátil aj na chorvátskych
pútnikov v chorvátčine: „Zo srdca zdravím všetkých chorvátskych pútnikov, najmä veriacich
z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí! Púť do Ríma
je súčasťou prípravy na Pánov príchod. Očakávajte a ohlasujte teda Božiu lásku vo vašom národe. Pochválený buď Ježiš Kristus!“
Páter Tomislav Pervan
OFM
6
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Zdá sa mi, že je to prvá verejná
zmienka o Medžugorí z úst Pontifexa
maxima. Pápež mal iste nejaký dôvod spomenúť toto miesto, ktoré takmer tri desaťročia stojí v centre evanjelizačného diania a evanjelizačného
hnutia Cirkvi.
Záujem, s akým pápež spomenul
Medžugorie, zamlčali katolícke, ale
aj ostatné masmédiá. Pozdrav odznel v takom momente, keď sa ešte
neutíšila búrka okolo niektorých výrokov v knihe pápežových rozhovorov
s nemeckým žurnalistom Petrom Seewaldom. S týmto žurnalistom zverejnil pápež už dva svetové bestsellery:
Soľ zeme a Boh a svet. Je dôležité
pripomenúť, že menovaný žurnalista

vystúpil pred 30 rokmi z Cirkvi, a po
svojom živote „medzi Scyllou a Charybdou“, v červenom a ľavičiarskom
prostredí, komunistickom a liberálnom, ako aj protikatolíckom a nevereckom prostredí – práve na základe
týchto hlbokomyseľných rozhovorov
s pápežom znovu našiel cestu do
Katolíckej cirkvi. Vo svojej knihe
s charakteristickým názvom vyhlásil:
„Keď som začal znovu zdraviť pozdravom ,Pochválený buď Ježiš Kristus‘, dlho som sa sám seba pýtal:
smiem svojim deťom, svojim synom
uprieť toto obrovské, dvetisíc rokov
staré dedičstvo, všetko to, čo kresťanstvo a Cirkev dali tomuto svetu?
Smiem im odoprieť krst v Katolíckej
cirkvi?“ Mnohí z nás by si museli
klásť podobnú otázku, keď ide o dedičstvo viery, o výchovu detí k viere,
prehlbovanie vlastného poznania
viery a života vo viere.
To, čo povedal pápež medžugorským pútnikom, sa vynechalo aj
v oficiálnom chorvátskom preklade
spomenutej audiencie. Nazdávam
sa, že pápež vedome vyzdvihol Medžugorie a povzbudil pútnikov, ale aj
celú farnosť, aby sa ako poslovia Božej lásky stali vo svojom národe pravými evanjelizátormi. V príhovore sa
zmienil o základných slovách oboch
svojich encyklík, o viere a nádeji.
Nedávno zriadil pápež v rímskej kúrii Radu pre podporu novej evanjelizácie. Je určená pre tie národy, ktoré
už dávno prijali Krista a evanjelium.
Na deň sv. Matúša zverejnil aj svoje
Motu proprio „Vždy a všade“. Žijeme
vo svojich krajinách, tak vraví pápež,
v akomsi zabúdaní na Boha, žijeme
RADOSŤ
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v zničujúcej nevedomosti o viere. To,
čo sa deje v Medžugorí, neprechádza nepovšimnuté pred ostrým zrakom a ostrými zmyslami pápeža, veď
práve tam sa podporujú priority jeho
pontifikátu. Katolícka tlač, zdá sa,
vedome zatajuje spomienku o Medžugorí: o mieste, ktoré už 30 rokov
ukazuje smer, je priekopníkom evanjelizácie a obnovy v Cirkvi. O mieste,
v ktorom množstvo ľudí vstúpilo do
hlbšieho vzťahu s Ježišom Kristom,
s Máriou, s celou Cirkvou – viditeľnou i neviditeľnou. Medžugorie sa
nespomína. Ani vtedy nie, keď prichádza z pápežových úst.
Môžeme vytušiť, prečo pápež výslovne spomenul Medžugorie. Vieme, že svet pozorne sleduje, čo pápež vraví, ako sa vyjadruje, aký názor
zastáva.
Medžugorie je už takmer 30 rokov
konfrontované v cirkevných tlačovinách s ustavičným mlčaním, keď tre8
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ba vyzdvihnúť pozitívne skutočnosti,
ktoré z neho vyrastajú a rozširujú sa
po celom svete a v Cirkvi. Pápež pozýva farníkov, aby boli hlásateľmi,
evanjelizátormi vo viere a v nádeji.
Ako keby sa opieral o posolstvá Matky Božej z prvých dní: byť poslom
prostredníctvom života, ohlasovateľom Ježiša a Márie. Tento jav a posolstvá, ktoré sa spájajú s týmto
miestom, zjavenia a obsah, ktorý tu
vznikol, vynášať do sveta. A to nie na
základe ľudskej vôle a chcenia, ale
nadprirodzeným zásahom do nášho
života a do behu sveta. Už plných 30
rokov, to je viac ako jedna ľudská generácia. Tí, čo sa vtedy narodili, majú
už dnes rodiny a deti. Človek sa sám
seba pýta, odkiaľ pochádzajú toľké
nepríjemnosti, keď človek spomenie
slovo Medžugorie? Pýtame sa: vari
tu vyrástol dajaký ,trpký‘ alebo ,jedovatý‘ koreň, čo otravuje celé okolie
alebo spoločenstvo veriacich? Keď

to všetko dokopy zvážime, Medžugoriu nemožno nič takého vyčítať. Problém spočíva hádam v nedostatku
skúseností s pravdami viery vo vlastnom živote, v chýbajúcej skúsenosti
s Bohom v životoch našich súčasníkov.
Cirkev v minulosti ukázala, že v nej
žije Ježiš Kristus, ktorý povedal, že
s ňou zostane po všetky dni až do
skončenia sveta (porov. Mt 28, 20).
V Cirkvi sú tí, čo žijú podľa evanjelia,
oveľa skôr svätí než teológovia. Svätí
sú pravými ohlasovateľmi (angeloi)
samého Boha, skrze nich nám Boh
podáva svoje posolstvá oveľa silnejším spôsobom než cez teológov
a vedcov. Možno spoza písacieho
stola alebo vo vedeckom kabinete
skúmať to, čo povedal Kristus pred
2000 rokmi a čo vyrástlo v dušiach
a srdciach? Alebo možno skúmať to,
čo vyrástlo v srdciach za posledných
30 rokov na základe Medžugoria?
Môžeme porovnávať sv. Františka
s teológmi jeho čias? František bol
teologicky celkom nevzdelaný a nevedomý. Či práve svojím životom
i dielom nepovzbudil a nerozhýbal
oveľa viac ľudí, aby milovali Boha
a blížneho, než všetci teológovia jeho
čias? Namiesto toho, aby študoval
Božie tajomstvá na univerzitách, jednoducho zakúšal a spoznával Boha
vo svojom živote. Ak človek stratí
kľúč od pokladu, kde ho bude hľadať? Isteže nie tam, kde nikdy nebol,
kam nikdy nešiel. Bude ho hľadať na
ceste, na ktorú prišiel, na cestách,
ktorými prešiel. Tak je to aj s vierou:
návrat k prameňom je veľkou príležitosťou dať nanovo zažiariť lesku Ježi-

šovej viery a pravdy vo svete! Tomu
nás učí Medžugorie.
Pred tromi mesiacmi prijal viedenský kardinál v Dóme sv. Štefana opakovane dvoch medžugorských vizionárov. Program trval šesť hodín! Verejne ich pochválil a poďakoval sa im
za ich neúnavné nasadenie za šírenie Kristovho diela a Matky Božej
vo svete. Ich nemožno jednoducho
poprieť ako svedkov alebo vyhlásiť
ich za nezrelých klamárov. V prvých
mesiacoch mohol komunistický reportér malého Jakova obviniť: „Ty
malý klamár!“ Dnes na to nemáme
právo. Máme detektory, vedecké prístroje, pomocou ktorých ľahko dokážeme, či je tá osoba dôveryhodná,
alebo nie. Správame sa ako pštrosy,
čo strkajú hlavu do piesku a nechcú
vidieť, čo vidí celý svet.
Podaktorí by najradšej zmietli Medžugorie zo zeme, aby mali menej
starostí a aby sa slovo ,Medžugorie‘
už nemuselo vyslovovať. Toto slovo
nemá nijaké miesto v cirkevných tlačivách, ani len v platených oznamoch, ak tieto pozývajú jednotlivcov
na púte; je to vedomé zamlčovanie,
obchádzka veľkého
prístavu.
To, čo môže verejne povedať dobrý
pápežov priateľ kardinál Christoph
Schönborn, hlavný
sekretár a redaktor
Katechizmu Katolíckej cirkvi, pred celým svetom a pred
RADOSŤ
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médiami, to si u nás nik netrúfa ani
len spomenúť. Zovšadiaľ, zo všetkých farností sa prinášajú správy,
zapĺňajú sa novinové stĺpce, no Medžugorie sa ponecháva vedome bokom. Ani čoby už len spomenúť Medžugorie znamenalo stratiť reč. S výnimkou toho, keď sa verejne prepiera niečie zanedbávanie alebo hriechy. Kto nám dáva právo robiť druhých zlými alebo ich osočovať?
Iba nedávno, v novembri 2010,
zverejnil pápež apoštolský list Verbum Domini ako ovocie biskupskej
10
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synody spred dvoch rokov,
ktorá sa zaoberala predovšetkým Božím slovom.
V tomto zhrnutí a v tomto
ovocí synody hovorí pápež aj
o súkromných zjaveniach.
Ježiš Kristus a jeho príbeh
sú „konečným platným slovom, ktorým hovorí Boh človečenstvu“ (č. 11). Z toho
dôvodu „sa nedá očakávať
už žiadne verejné zjavenie
pred zjavením nášho Pána
Ježiša Krista v sláve“. Preto
treba veriacim pomáhať, aby
rozlišovali Božie slovo od súkromných zjavení. Súkromné
zjavenia „nie sú tu nato, aby
,dopĺňali‘ Kristovo zjavenie,
ale majú pomáhať v istom
časovom období hlbšie prežívať Božie slovo“. Kritériom
a meradlom pravdy súkromného zjavenia je zameranie
na samotného Krista. Ak nás
súkromné zjavenia od Krista
odvádza, tak celkom určite
neprichádza od Svätého Ducha, ktorý nás do evanjelia
privádza, a nevyvádza nás z neho.
Súkromné zjavenie je pomôckou
k tejto viere a práve tým sa preukazuje ako dôveryhodné, že poukazuje
na verejné zjavenie. Niekedy môže
súkromné zjavenie nastaviť nové akcenty, stanoviť nové spôsoby zbožnosti alebo prehĺbiť staré. Môže mať
istý prorocký charakter a byť hodnotnou pomocou v prítomnej chvíli lepšie pochopiť evanjelium a žiť podľa
neho; preto ich nemáme nedbanlivo
odsúvať nabok. Je to pomoc, ktorá

sa ponúka, ktorú však nemusíme použiť. V každom
prípade musí ísť o to, aby živilo vieru, nádej a lásku, ktoré sú pre nás trvalou cestou
spásy.
Podľa toho pápež zdôrazňuje pneumatologickú, duchovnú dimenziu Božieho
slova, Ducha Svätého ako
inšpirátora a vodcu dejinami. Zdôrazňuje sa aj úloha
Márie ako Matky Božej
a Matky viery. Mária rozumie
Božiemu slovu, ako to vidíme presne z jej slov vo chválospeve Magnifikat. Celkom
sa stotožňuje s Božím slovom, vstupuje doň. Magnifikat je portrétom Máriinej
duše a srdca, utkaným z prekrásneho Svätého písma,
Božieho slova. Prebýva v Slove, myslí Slovom a jej slovo
takisto vyplýva z Božieho
slova. Myslí v jednote s Bohom a je úplne preniknutá
Božím slovom. Ako keby mal
pápež pred očami to, čo sa
tu za nami deje. Preto je pápežovo posolstvo farníkom
– teda nám všetkým – v láske a v nádeji oznamovateľom
Božieho
príchodu
k nám. Byť misionármi vo
svete, poslami, nositeľmi radostnej zvesti – to od nás
všetkých aj v tomto roku
očakávajú Mária a jej Syn.
Medžugorie,
18. decembra 2010
RADOSŤ
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Bez
Páter Petar, dnes je sviatok Svätých neviniatok a tu pri kostole je
zhromaždených veľa malých detí.
Slávili ste pre ne svätú omšu a požehnali ste ich. Teraz deti uvidia
„živé jasličky“, ktoré pripravili členovia spoločenstva Cenacolo. Ako
ste strávili tieto vianočné sviatky
v Medžugorí?
Nech je pochválený Ježiš a Mária!
Veselé Vianoce, požehnaná slávnosť
Narodenia Pána, sv. Štefana a malých Neviniatok. Strávili sme tu Vianoce v modlitbe, radosti a veselosti
a v pastoračnej práci. Bez Vianoc
niet života na tejto zemi. Vianoce nie
sú iba jedným dňom v roku 25. decembra; u pravých kresťanov by mali
byť každý deň. Bez Vianoc, bez Boha,
bez lásky, bez odpúšťania a milosrdenstva niet života, najmä pre nás
kresťanov. Tu v Medžugorí sú Vianoce každý deň. No nemalo by to tak
byť iba v Medžugorí, ale na každom
mieste na tomto svete.

Rozhovor s pátrom Petarom Vlašičom,
medžugorským farárom
28. 12. 2010
v Medžugorí
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Ježiš prišiel do rodiny Jozefa a Márie. Rodina je najdôležitejšou bunkou ľudského pokolenia na tomto
svete.
Bez rodiny niet života. Keď už nebudú ani matky, ani otcovia, nebude
už ani tento svet. Preto musí byť Svätá rodina príkladom pre naše kres-

Vianoc niet života
na tejto zemi
ťanské rodiny. Naše rodiny si musia
uvedomovať, že musia mať v rodinách svoj kríž, tak ako mali svoj kríž
aj sv. Jozef a Blahoslavená Panna
Mária, veď museli ujsť pred Herodesom. Aj oni museli spolu s Ježišom
pracovať a s ním trpieť a veľa znášať.
Tak si aj naše rodiny musia uvedomovať, že v rodinách sa nesie utrpenie a kríž, lebo práve v kríži je víťazstvo, v kríži je sláva a zmŕtvychvstanie.
Dnes máme veľa rozbitých rodín
a vizionári nám ustavične ohlasujú,
že Matka Božia nás po všetky tie

roky pozýva a o tom hovorí, že spoločná modlitba je veľmi dôležitá
pre súdržnosť rodiny.
Bez modlitby niet kresťanstva, nijakej zdravej jednoty a nijakého života.
Keď sa v niektorej rodine prestanú
modliť, tak je s tou rodinou koniec.
Modlitba je prostriedkom našej komunikácie s Bohom. Modlitba je silou a útechou. Modlitba musí mať
prvé miesto. Nielen prosebná modlitba, ale aj ďakovná. Boh vie najlepšie, čo potrebujeme a kedy niečo
potrebujeme. Bez Boha, bez jeho pomoci, lásky a odpustenia nie sme ničím. Uvedomujeme si, že je dnes
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veľa rozvodov, veľmi veľa neporiadku a rozvratu v rodinách. A jednou
z najzávažnejších príčin je tá, že sa
v rodinách nemodlia, neschádzajú
sa a nezhovárajú sa. Každý si ide
svojou cestou, a tým mizne jednota,
ktorá má byť základom každej rodi-

Čo bude s Medžugorím,
to prenechávame
všetkým, ktorí
sú na to kompetentní.
ny. Keď toho všetkého niet, príde
jedného dňa koniec a všetky putá,
ktoré držali rodinu pokope, sa uvoľnia. Stratí sa dôvera a nastanú rôzne
problémy.
Mladé manželské páry sú dnes
väčšmi vystavené pokušeniam, lebo
im svet ponúka nespočetné možnosti
a výzvy. Keď ešte pridáme, že v rodinách nemá Boh a modlitba nijaké
miesto, tak sa musia tieto spoločenstvá skôr či neskôr rozpadnúť. Je veľmi tragické, že z toho vyplývajú ešte
hlbšie následky, ktoré zanechávajú
hlboké stopy v úplne nevinných malých deťoch. Títo maličkí s takýmito
životnými skúsenosťami sa jedného
dňa stanú tiež otcami a matkami, prídu nové problémy, ktoré dnes stretávame všade na celom svete.
Vy ste teraz dlhší čas tu, iste máte
svoj vlastný pohľad na veci, na
všetko to, čo sa tu v Medžugorí
deje?
Medžugorie je oázou ako prameň
v púšti, kde si cestovateľ odpočinie
a napije sa vody. Tak je Medžugorie
pre pútnikov prameňom preveľkých
14
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Božích milostí a milostí Matky Božej.
Ktokoľvek sem príde, tu sa nasýti
a napije, zmieri sa s Bohom, s nebom i sám so sebou. Povie ,mea culpa‘, lebo niet človeka bez hriechu,
čo vyzdvihuje najmä sv. Ján. Preto sa
aj narodil Ježiš, ktorý nám odpúšťa,
súcíti s nami a dáva nám nový život.
Ale Matka Božia v dnešných časoch
hovorí ,Modlite sa a postite sa!‘ No
to nie je iba dnes tak, vždy to bolo
tak, od začiatku sveta. Vieme to od
starších, ako sa v rodinách vrúcne
modlievalo a my sme nasledovali
tento príklad. Nielenže sa modlilo,
ale modlitbu bolo počuť v celom
dome, aj okoloidúci mohli počuť
z domu modlitbu. Aj na poliach sa
niekedy stretávalo päť-šesť rodín
a spoločne sa modlili. To bola modlitba zameraná na Boha, a tie rodiny
boli napriek všetkej chudobe šťastné a spokojné. Chcel by som vám
úprimne povedať, že bez rodinnej
modlitby nie sme ničím, sme na konci, a tieto dôležité bunky ľudského
pokolenia, ktoré tento svet udržujú,
zmiznú. Matka Božia nás na to upozorňuje a bude tak robiť až do konca
nášho života, do konca ľudstva.
Modlitba, pôst, pokánie a obrátenie,
to je Božie posolstvo našej nebeskej
Matky, Blahoslavenej Panny Márie,
tu v Medžugorí.
Stojíme pred koncom roka 2010.
Na začiatku roka Vatikán ustanovil
komisiu, ktorá mala vyjadriť svoju
mienku o medžugorských udalostiach. Máte tu pre vás, ktorí sa staráte o pútnikov, nejaké nové smernice?
Nemáme tu čo skrývať. Vieme, že
tá komisia je tu a pracuje. Isteže robí

svoju prácu, tak ako my robíme svoju. My sme spolupracovníci Cirkvi
a robíme si tu v Medžugorí svoju prácu, tak ako sme ju robili po všetky tie
roky. Všetci, čo pracujú tu vo farnosti
a ktorí prichádzajú na výpomoc,
majú povolenie nášho miestneho
biskupa – že pracujú pastoračne
a smú pôsobiť v zmysle cirkevného
zákona. Robíme teda to, čo nám hovorí svätá matka Cirkev, čo nám vraví biskup, ktorý nám pridelil to oprávnenie. Modlíme sa, kážeme, spovedáme a sme pútnikom k dispozícii,
aby všetci dostali to, kvôli čomu do
Medžugoria prišli. Čo bude s Medžugorím, to prenechávame tým, ktorí
sú na to kompetentní. Cirkev nevyhlásila Medžugorie za svätyňu, no je
to posvätné miesto a teraz na Nový
rok sem prišlo 10 000 mladých ľudí.
Príchod Nového roka oslávime sub
divo (pod holým nebom), lebo náš

kostol nepojme viac než 2000 ľudí.
Mnohí budú teda očakávať Nový rok
v modlitbách mimo kostola. Nikomu
nie je zima, nik nefajčí, nik nevystreľuje rakety, tu sa ľudia modlia a spievajú, chvália Boha a radujú sa.
Vlani, keď tu bol viedenský kardinál Schönborn, bola to pre Medžugorie veľká radosť.
Úplne. Prečo? On je v Cirkvi veľmi
dôležitým človekom, veľkým teológom a my mu ďakujeme za návštevu. Dvere má vždy otvorené, kedykoľvek by chcel prísť do Medžugoria.
Zo srdca mu želáme veselé Vianoce
a požehnaný nový rok 2011. Kiež mu
dá Boh dlhý život a kiež mu Matka
Božia vyprosí do života silu a milosť.
Želám aj vašim čitateľom veselé Vianoce a požehnaný nový rok 2011.
(Rozhovor viedol vd)
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Vicka hovorí k pútnikom
29. 12. 2010 v Medžugorí

Naša doba je dobou
nezmerateľných Božích milostí
Rozhovor s Vickou Ivankovičovou-Mijatovičovou 29. 12. 2010 v Medžugorí
Vicka, prešli dva roky odvtedy,
ako som sa tu vo vašom starom
dome zhováral s tebou. Bolo to
presne 30. 12. 2008. Viem, že si
mala zdravotné problémy, ktoré súvisia aj s podávaním svedectva pútnikom. Chvála Bohu, zasa si zdravá
a môžeš znovu podávať svedectvo
16
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pútnikom. Dnes by som sa ťa chcel
spýtať na začiatky zjavení a trošku
sa vrátiť k tým prvým dňom. Cítila
si v ten deň dačo alebo tušila si, že
by sa ti mohla zjaviť Matka Božia?
Ten deň bol pre mňa ako každý iný.
Ráno som vstala a išla som do školy
do Mostaru. Po škole som prišla do-

a keď som sa k nim blížila, počula
som hlas, ktorý na mňa volal: „Vicka,
poponáhľaj sa. Poď, aby si niečo videla.“ Bola som od nich vzdialená asi
150 metrov, keď som počula, ako na
mňa volajú. Myslela som si najprv, že
ich hádam ohrozuje nejaký had alebo
iné zviera. Keď som sa k nim priblížila, videla som, že sú celkom bez dychu a vystrašené. Pýtala som sa ich,
prečo sú také zdesené, či videli hada.
Odpovedali obe akoby jednohlasne:
„Vicka! Matka Božia! Videli sme Matku Božiu.“ Keď to povedali, hneď som
si vyzula topánky a bežala som smerom, odkiaľ som prišla. Ony tam ostali
a pozerali sa za mnou, lebo som bola
taká vystrašená, hoci som ešte nič
nevidela. Kým som bežala, prešli mi
hlavou stovky vecí. Tá myšlienka, že
videli Matku Božiu, ma neopúšťala.
Keď som už bola ďaleko, zastala som
a začala som premýšľať. A pri tom
premýšľaní ma čosi stále viac ťahalo,
aby som sa k nim vrátila.

mov a urobila som si – ako každý deň
– domáce úlohy. Bol sviatok sv. Jána
a popoludní som mala vo zvyku zájsť
si trochu na prechádzku za dedinu
smerom na Podbrdo. Mirjana prišla
zo Sarajeva, aby strávila školské prázdniny u príbuzných, a prišla aj Ivanka
z Mostaru. Dobre som ich poznala
a vždy, keď prišli do obce Bijakoviči,
bola som spolu s nimi. V ten deň sme
sa išli spolu trochu prejsť a pozhovárať sa. Keď prišli po mňa, musela som
dokončiť ešte nejaké práce a povedala som im, že prídem za nimi. Bolo už
medzi piatou a šiestou popoludní

Išla si potom k Mirjane a Ivanke,
hoci si sa bála a ušla si stade? Čo si
potom videla?
Kým som sa pomaly približovala,
zasa som ich uvidela, ako pozerali
smerom na vrch a čosi hovorili. Ja
som sa vôbec nepozrela tým smerom, kam ony pozerali, pozerala som
iba na ne dve a videla som, že už neboli také vystrašené. Hovorili a hľadeli oveľa pokojnejšie. Obe mi povedali, že sa pozerajú hore na Matku
Božiu, že sa mám tiež pozrieť hore
na Matku Božiu, no ja som vôbec nedokázala zdvihnúť hlavu. Bolo to čosi
oveľa silnejšie než ja, jednoducho mi
to nedovolilo obrátiť hlavu tam, kam
ony pozerali, k miestu zjavenia. NeMILOSŤ 17

bála som sa Matky Božej, no jednoducho som nedokázala zdvihnúť hlavu. Ale po niekoľkých okamihoch
som cítila najprv čosi v srdci a v tom
istom momente sa mi obrátila hlava
sama od seba, bez najmenšej námahy, k miestu zjavenia a pred nami
stála Matka Božia.
Aké bolo tvoje prvé osobné stretnutie s Matkou Božou? Pozrela sa
na teba a povedala niečo?

chu medzi tŕním a skalami, kde nikoho niet.
Prišiel druhý deň a vy ste tam išli
približne v tom istom čase, aby ste
videli, čo sa stane?
Ani na druhý deň som nešla z vlastnej vôle. V mojom srdci bolo čosi
väčšie a silnejšie, čo ma pozývalo,
čosi ako vnútorné pozvanie, ktoré
bolo nado mnou po celú noc a nedalo mi pokoja. Spočiatku som to

Keby len svet chcel pochopiť, koľko milostí nám
Boh denne dáva, malo by to dnešné ľudstvo oveľa
ľahšie a krajšie.
V tej chvíli, keď som uvidela Matku
Božiu, bola mi veľmi blízko, hoci som
vedela, že miesto zjavenia bolo ďaleko od miesta, kde sme stáli. Matku
Božiu som videla tak, ako vidím teraz teba, kým sa s tebou zhováram.
V prvý deň zjavenia mala v náručí
malé dieťa a kývala rukou. Nepochopili sme hneď, čo má znamenať tento pohyb rukou, lebo to bolo, akoby
prikrývala dieťa, ktoré držala na ruke. Avšak po krátkom čase sme pochopili, že nás pozýva, aby sme prišli
k nej. Neodvážili sme sa ísť k nej bližšie, a tak sme sa všetky rozbehli do
našich domov presvedčené, že je to
Matka Božia. V nasledujúcej noci
bolo mnoho takých, čo nám povedali
všetko možné; hovorili nám, že o tých
veciach nemáme rozprávať. Ja osobne som sa sama seba častejšie pýtala, či je to možné, že sa mi zjavila
Matka Božia, že je v mojom srdci,
a prečo sa zjavila práve tam na vr18
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považovala skôr za zvedavosť, no
rýchlo som prišla na to, že je to skutočné volanie a vyvolenie od Matky
Božej, od ktorej som nemohla zutekať. Na druhý deň som potom prišla
na to isté miesto v nádeji, že znovu
uvidím Matku Božiu. A zrazu sa zablyslo svetlo a ja som ju znovu uvidela. Matka Božia bola neopísateľne krásna, ale bola bez dieťaťa na
rukách.
Rýchle sme k nej prišli a začali sme
sa s ňou modliť Otče náš. Po modlitbe sa Matky Božej najprv pýtala
Ivanka kvôli svojej zosnulej matke,
ktorá dva mesiace predtým zomrela.
Potom poprosila Mirjana o nejaké
znamenie, aby nám ostatní uverili,
že neklameme. Pred koncom zjavenia Matka Božia povedala, že príde
zajtra o tom istom čase a rozlúčila sa
s nami slovami: „Choďte s Bohom,
moji anjelici!“

Vicka, od toho dňa prešlo takmer
30 rokov a ty si jednou z vizionárok
dodnes. Ako sa cítiš na tejto ceste?
Mnoho sa odohralo od tých dní podnes a ešte sa toho veľa stane, kým
zjavenia prestanú. Mojím jediným
stanoviskom vtedy aj dnes je, že jednoducho prijímam všetko to, čo si
odo mňa želá Boh a Matka
Božia. Slúžim im, verne rozširujem to, čo nám dávajú. Zdôrazňujem, že táto naša doba
je dobou nesmiernych Božích
milostí a že musíme túto dobu
osobitným spôsobom využiť.
Veď nás Boh v nej pozýva
a dáva nám mimoriadne dary.
Keby len svet chcel pochopiť,
koľké milosti nám Boh denne
dáva, malo by to dnešné ľudstvo oveľa ľahšie a krajšie.
Keby len chcel svet pochopiť,
aký ťažký je život človeka
a ľudstva, keď sa vzdiali od
Boha, keď sa človek prenecháva iba tomuto materiálnemu svetu. Tu je Matka Božia,
ktorá nám o tom ustavične
hovorí a želá si, aby sme sa
všetci vrátili na pravú cestu.
Preto aj prišla do Medžugoria,
aby ukázala, ako Bohu veľmi
záleží na človeku a celom ľudstve.

U mňa nebývali zjavenia vždy v tom
istom čase ako u Ivana a Marije
20 minút pred šiestou, alebo v lete
20 minút pred siedmou. Ja som doteraz mávala zjavenia v rozličnom dennom čase. Ale v posledných dňoch
mávam zjavenia tak, ako to bolo na
začiatku, 20 minút pred šiestou.

Práve sme slávili Vianoce.
Čoskoro sa začne nový rok.
Iste si mala po tieto dni zjavenia Matky Božej. Môžeš
nám dačo povedať o svojich
terajších stretnutiach s Matkou Božou?
Mávam zjavenia každý deň
už takmer tridsať rokov.
MILOSŤ
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Matka Božia bola po tieto vianočné
dni veľmi prívetivá a veľmi krásne
oblečená. Na prvý sviatok prišla
s Dieťaťom na rukách a mala oblečené zlaté šaty ako po iné sviatočné
dni. V týchto dňoch zvlášť zdôrazňovala, že sa máme veľa modliť za mládež a rodiny, ktoré žijú vo veľmi ťažkej provokujúcej dobe. Ak sa mladí
ľudia rozhodnú iba pre materiálne
hodnoty tohto sveta a zanedbajú
hodnoty duchovné, budú to mať v živote veľmi ťažké. Práve rozhodnutie
pre svetské veci vedie mnohých mladých ľudí do skazy, a v tej má satan
svoje osobitné miesto. Ľahko ich
môže zviesť na svoju cestu, teda na
cestu ďaleko od Boha.
Čo hovorí Matka Božia osobitným
spôsobom dnešnej mládeži a rodinám?
Keď Matka Božia hovorí o mládeži
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a rodinách, vraví v posolstve približne toto: „Milé deti, čo vám dnešný
svet núka, má všetko krátky život
a je pominuteľné. O tom by ste sa
mohli sami presvedčiť a vidieť, že
satan využíva pre seba každý voľný
okamih. Snaží sa osobitným spôsobom dosiahnuť svoj cieľ cez vás,
lebo by chcel zničiť vaše rodiny a vaše domovy. Satan má teda svoj plán
a vie, ako ho uskutoční, a uľahčuje
sa mu to, lebo rodiny sa už nemodlievajú. V rodinách už niet miesta
pre Boha, pre sviatosti, pre Božie
slovo, pre Bibliu.“ Matka Božia nám
často hovorievala, že práve Biblia
má byť položená na viditeľnom
mieste. No nielen na viditeľnom
mieste, ale Biblia má byť knihou,
z ktorej denne čítavame a rozjímame, ako začal Boh zachraňovať ľudstvo.
Tam, kde niet Boha, rozhovoru v ro-

dinách, tam niet ani lásky a dochádza k veľkým rozporom a sebazničeniu v toľkých mladých rodinách. Dôvodom toho všetkého je, že človek
zabúda na to, že Boh je večná láska
a pravda. A iba cez jeho Syna môže
byť človek zachránený. To všetko
však závisí od slobodnej vôle človeka. Boh dal človeku slobodu a k ničomu ho nenúti, ale človek sám sa
rozhoduje pre svoju cestu, po ktorej
chce kráčať, či chce ísť s Bohom alebo bez Boha.
Práve prišli k tebe do izby matky
s deťmi, ktoré majú všelijaké choroby. Modlila si sa nad nimi a hovorila si im slová útechy. Ako zažívaš
toto utrpenie malých detí?
Mnohí ľudia prosia nás vizionárov,
aby sme sa za nich modlili. Ťažké je
to najmä vtedy, keď prichádzajú mladé rodiny s chorými deťmi a hľadajú
u nás útechu. Aj to je ťažké, keď dospelí trpia rozličnými chorobami. Ja
nedokážem urobiť nič zvláštneho,
modlím sa a vkladám ich do Božích
rúk. Všetci, čo prichádzajú, veria, že
my vizionári vídame Matku Božiu,
a preto sa na nás obracajú, aby sme
sa za nich prihovárali a odporúčali
jej ich.
Veľmi rada na nich vkladám ruky
a robím to zo srdca. Vnímam to tak,
že moje požehnanie nie je nič mimoriadne. My však musíme pochopiť, že kríž je v našom kresťanskom
živote veľmi dôležitý a že tento kríž,
ktorý nám Boh dáva, máme prijať.
Boh vie, kedy a ako oslobodí niekoho spod jeho kríža. To sú veľké Božie tajomstvá. Lebo iba on vie, prečo na niekoho vkladá kríž a utrpenie.

Teraz mám aj ja príležitosť hovoriť
s tebou o novej komisii, ktorá bola
založená v Ríme. Ako sa pozeráš
ako vizionárka na tú skutočnosť, že
je tu teraz komisia priamo z Ríma?
Teším sa, že sa ustanovila taká komisia zo strany najvyšších cirkevných
miest. Teším sa, lebo teraz bude určite všetko ináč, než to bolo doposiaľ.
Nazdávam sa, že po 30 rokoch zjavení bolo tiež dôležité, aby Rím, pokiaľ ide o Medžugorie, vzal veci do
svojich rúk a po všetkých tých zisťovaniach a skúmaniach rozhodol.
Bude to veľmi dôležité pre toto pútnické miesto. Ak sa ma opýtajú, budem ako vždy doteraz pripravená
odpovedať na všetky otázky, na ktoré odpovedať viem.
Vicka, ty nám vždy na záver povieš
ešte pár slov. Môžeš tak urobiť aj
teraz?
Na záver by som chcela povedať,
že som doteraz zo zdravotných dôvodov nemala možnosť byť tu a podávať svedectvo. Mala som za posledné dva roky niekoľko operácií pleca
a chrbtice.
V týchto dňoch som bola na poslednej kontrole a lekár je s mojím stavom veľmi spokojný a ja tiež. A tak
ma zvlášť teší, že tu môžem byť na
týchto schodoch a som veľmi šťastná, že môžem byť k dispozícii Matke
Božej a pútnikom.
Vás, milí čitatelia, by som chcela
z celého srdca pozdraviť a zaželať
vám šťastný a požehnaný nový rok.
Kiež vás všetkých požehnáva Kráľovná pokoja svojím pokojom a svojou
láskou. Všetkých vás zdraví a modlí
sa za vás vaša Vicka.
MILOSŤ
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Medžugorie
sa pre mnohých ľudí
stalo kotvou nádeje

Rozhovor s pátrom
Ignácom Domejom 4. 1. 2011
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Ty si bol hlavným iniciátorom založenia „Modlitbovej akcie MEDJUGORJE“ v roku 1985. Aké boli vtedy
pohnútky pre založenie tohto združenia?
Moje prvé stretnutie s Medžugorím
v marci 1983 sa ma hlboko dotklo.
Nadšenie pre Boha, ktoré mi Matka
Božia vložila do srdca, som mohol
pozorovať aj u iných, ktorí boli v Medžugorí. O skúsenostiach sa rozprávalo ďalej a posolstvo Matky Božej
sa rýchlo rozšírilo. Jednoduché návody Matky Božej, ako treba premeniť
svoj život, ľudia radi prijímali.
Popri mojom štúdiu na elektrotechnike som sprevádzal mnohé púte do
Medžugoria a často ma pozývali
prednášať. Videl som, že sa cez Matku Božiu otvorili Bohu a boli ochotní
zmeniť svoj život. Zmena spôsobu
života však nie je udalosťou jedného
okamihu, ale je to dlhý proces, ktorý
treba sledovať. Sama Matka Božia
bola skúsenou sprievodkyňou a jej
posolstvá sú konkrétne pokyny pre
proces obrátenia. Preto, myslím si,
ma veľa ľudí prosilo, aby som im posielal tieto posolstvá Matky Božej,
ktoré sa vtedy každý štvrtok obracali
na medžugorskú farnosť prostredníctvom Marije Pavlovičovej.
Pre mňa to nebola ľahká úloha.
Popri svojom povolaní som mal ručne napísať adresy na niekoľko sto
listov. Často ma prosievali, aby som
posielal aj všetky zozbierané posolstvá, lebo to množstvo malých lístkov,
na ktorých boli posolstvá odkopírované, sa zväčša strácalo. Tá práca
mi prerastala cez hlavu. Ako programátor v automatizačnej technike
som musel vykonávať tú najlepšiu

organizačnú prácu. Pre Matku Božiu
som však písal listy rukou, mohlo by
sa povedať, že som ešte zostal v dobe kamennej.
Preto som sa rozhodol zozbierať
takzvané „štvrtkové posolstvá“ Matky Božej a pripraviť peknú publikáciu. Táto myšlienka bola prijatá
s nadšením. Rôzni ľudia mi ponúkli
pomoc a pomocou mnohých malých
zázrakov vyšiel na jar 1985 prvý zošit s názvom „MEDJUGORJE“. V rámci jedného týždňa boli všetky okopírované exempláre rozdelené a prišlo
nám toľko darov, že sme mohli naplánovať krajšie výtlačky. Počas tejto
prípravnej práce som zistil, že tento
projekt Matky Božej by mal byť lepšie
štruktúrovaný. Preto som pripravil vytvorenie akéhosi združenia. V auguste 1985 bolo založené združenie
s názvom „Modlitbová akcia Medjugorje“.
Pôsobivým spôsobom si toto združenie postavil do služieb Matky Božej. Ako to pokračovalo?
Pri spätnom pohľade rozpoznávam,
že skúsenosť z Medžugoria poznačila
spôsob práce tohto združenia. Skúsenosť z Medžugoria zažívali mnohí ako
prekvapujúci prienik do života, ako
dar bez podmienok, ako milosť a hlboký pokoj. Odpoveďou na to mohla
byť iba ďakovná práca a tichá túžba
spolupôsobiť pri týchto udalostiach,
byť sám darom bez podmienok.
Konkrétnym dôsledkom činnosti
združenia, ktorý si dal za cieľ rozširovať posolstvá Matky Božej, bolo, že
tlačené spisy sa nepredávali, ale sa
podávali ďalej za príspevky, aby sa
mohli financovať ďalšie výtlačky.
NÁDEJ 23

Akoby zázrakom sa Matka Božia
postarala, že sa po prvých výtlačkoch umožnilo pravidelné vydávanie
štvrťročníkov. Napriek razantne stúpajúcemu dopytu a stále vyšším nákladom bol vždy dostatok darov.
V tejto prozreteľnosti som poznával
Božie pôsobenie a potvrdenie toho,
že túto prácu si želal Boh. No celkom
jasne som aj vedel, že na nedostatku finančných prostriedkov nie Boh
nesie vinu, ale že ja musím preskúmať svoju službu.
Po všetky tie roky si v Medžugorí
stretol mnohé osobnosti. Môžeš
nám o tom niečo povedať?
Vďaka Medžugoriu som stretol veľa
ľudí. Hádam len dve skúsenosti, ktoré zostali pre mňa nezabudnuteľné.
Páter Slavko Barbarič a ja sme 28.
augusta 1991 v Algene (Horné Rakúsko) mali dlhší rozhovor v rámci
medzinárodnej teologickej letnej
akadémie kňazov lineckého okresu
s kardinálom Jozefom Ratzingerom.
Počas rozhovoru som odovzdal kardinálovi aj zozbierané štvrťročné zošity a referoval som mu o práci Modlitbovej akcie Medjugorje vo Viedni.
Terajší pápež Benedikt XVI. už poznal tieto štvrťročníky, potešil sa
však kompletnému vydaniu zverejnených spisov a označil ich za dôležité chronologické dokumenty medžugorských udalostí.
Istý milý priateľ, kňaz, ma pozval po
mojej kňazskej vysviacke na moje
meniny v roku 1998 k pápežovi Jánovi Pavlovi II. Smel som koncelebrovať sv. omšu v súkromnej kaplnke
Svätého Otca. Po eucharistickej slávnosti som sa mohol stretnúť so Svä24
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tým Otcom v prijímacej miestnosti
a odovzdal som mu všetky štvrťročníky „Modlitbovej akcie Medjugorje“.
Poďakoval sa a požehnal tú prácu.
Ako vidíš ako kňaz cestu s Matkou Božou?
V prvých dňoch zjavení sa vizionári
Matky Božej spýtali, čo si želá od
kňazov. Ona vyjadrila svoje želanie,
aby pevne verili a zachovávali vieru
v ľude. V tom vidím svoju cestu ako
kňaz. Viera nesmie byť mojím vlastníctvom. Preto sa pokúšam v každodennej modlitbe s pomocou Matky
Božej žiť svoj život vo vzťahu k Bohu
ako kňaz.
Aký význam majú laici pri šírení
posolstiev?
Myslím, že laici majú veľký význam
pri šírení medžugorských posolstiev.
Nie však iba rozmnožovaním a rozdávaním posolstiev, ale predovšetkým vydávaním svedectva svojím
každodenným životom.
Dnešný svet je hladný po senzačných správach svedkov, no stavia ich
na váhu pravdovravnosti. Svedok
nikdy nie je nestranný alebo anonymný ako napríklad vedec. Avšak
svedok je ochotný nasadiť pre Boha
celý svoj život. Posolstvá Matky Božej a kresťanské hodnoty sa prijímajú predovšetkým napodobňovaním
a nie iba teologickým učením a počúvaním kázní. Preto v našej spoločnosti nabádame laikov, aby boli odbleskom Ježišovho svetla.
Práve si prišiel z Medžugoria. Ako
sa ti javí ďalší vývoj tejto mariánskej svätyne?

Keď som bol v posledných dňoch
v Medžugorí, zadivil som sa toľkým
ľuďom, čo prišli na záver roka. Čo
týchto ľudí priťahuje? Pre mňa je to
vždy zázrak, keď idú napriek zime na
Vrch zjavenia alebo na Križevac, alebo čakajú celé hodiny na spoveď.
Takmer 30 rokov sa deje tento zázrak. Z ľudského hľadiska by bolo normálne, keby ten prúd pútnikov ustupoval, no prichádza stále viac ľudí zo
všetkých kútov sveta. Malá bezvýznamná farnosť sa rozvinula na najväčšie pútnické miesto na svete. Tu
nekonajú ľudské schopnosti, ale
Boží prst. Istý kňaz, ktorý je v Medžugorí ako spovedník pre pútnikov, mi
povedal: „V Medžugorí sa deje obnova Cirkvi podľa pastoračného plánu
Matky Božej.“
Ty žiješ v novozaloženom spoločenstve „Mária, Kráľovná pokoja“.
Aké ciele má vaše spoločenstvo?
Žijem v spoločenstve, ktoré vyrástlo z medžugorských udalostí. Duchovné impulzy pokoja a zmierenia
viedli ku znovuobjaveniu františkánskej cesty s jej eucharistickým charakterom.
Cieľom spoločenstva je žiť Kristovo
evanjelium a celkom sa dať do Božej
služby pre Cirkev. Modlitba a pastoračné úlohy charakterizujú život spoločenstva. Mária, Kráľovná pokoja je
jeho patrónkou.
Môžeš nám porozprávať o svojich
najkrajších osobných zážitkoch
v Medžugorí?
Moja najkrajšia osobná skúsenosť
v Medžugorí je hlboko zakúšané ticho. Napríklad pri eucharistickej po-

klone v kostole, ticho, v ktorom sa
zjavuje Matka Božia, alebo ticho pod
krížom na Križevci za jasnej hviezdnatej noci. V takých chvíľach zakúšam, ako sa všetko napĺňa prítomnosťou Boha, ktorý všetko obklopuje
a ktorého milujúce srdce bije vo všetkých stvoreniach.
Aké sú tvoje osobné želania pre
pútnické miesto Medžugorie?
Pútnické miesto Medžugorie sa pre
mnohých ľudí stalo kotvou nádeje.
Naša spoločnosť veľmi rýchlo doláme všetko, čo je nejako načaté.
V Medžugorí ľudia zažívajú, že to, čo
je ranené, sa znovu uzdraví. Boh odpúšťa, lieči a svojou všemohúcnosťou obnovuje. Želám si, aby sa táto
dimenzia zachovala a aby Medžugorie naďalej ostalo tým miestom, kde
sa ponad všetky ľudské hranice
môže diať zmierenie aj spása.
Františkáni sprevádzajú po všetky
tieto roky s pastoračnou citlivosťou
mnohých pútnikov. Kiež im Boh dá
silu s láskou niesť túto pastoračnú
úlohu.
Čo by si ešte chcel čitateľom povedať?
Najčastejšou prosbou Matky Božej
je prosba o modlitbu. Hovorí, že modlitba môže premeniť svet, zabrániť
vojnám a aj premeniť ľudské srdcia.
Preto si želám, aby sme sa všetci čitatelia štvrťročníkov MEDJUGORJE
stali veľkou rodinou modliacich sa,
ktorá kráča na ceste pod ochranou
Matky Božej.

(Rozhovor viedol Dr. M. Domej)
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Medžugoria

Od 24. júna 1981 sa zjavuje Matka
Božia – „Gospa“, ako ju volajú
v Bosne a Hercegovine, šiestim vizionárom z Medžugoria. Pri prvom
zjavení sa vizionári veľmi vyľakali
a ušli. Na druhý deň 25. júna odpovedali na volanie Matky Božej a išli
na Vrch zjavenia, kde sa s ňou po
prvý raz pomodlili a zhovárali. To je
teda deň, keď sa oslavuje výročie
zjavení Kráľovnej pokoja, ako sa tu
sama nazvala. Medžugorskí vizionári boli na začiatku zjavení deťmi.
Z týchto šiestich vizionárov majú
traja až do dnešného dňa pravidelné zjavenia: Ivan, Marija a Vicka.
Ostatným sa Matka Božia zjavuje
už iba raz do roka, každému v istý
špeciálny deň.

IVAN DRAGIČEVIČ
sa narodil 25. mája
1965 v Medžugorí.
Jeho otec Stanko
a mama Zlata pracujú v poľnohospodárstve. V čase prvého zjavenia mal
16 rokov. Matka Božia mu dodnes zverila deväť z desiatich tajomstiev.
Dňa 23. októbra 1994 sa Ivan oženil
s Laureen Murphyovou z Bostonu (USA).
Manželský pár žije odvtedy v Bostone
a niekoľko mesiacov v roku aj v obci Bijakoviči v medžugorskej farnosti. Majú
štyri deti: dve dcéry – Kristinu Mariju,
narodenú 20. októbra 1995, a Mikaelu, narodenú 15. januára 2000, a dvoch
synov – Daniela, narodeného 9. septembra 2001, a Metthewa, narodeného
26. júla 2008.
Ivan má osobitný dar povolávať pútnikov k obráteniu. Keď hovorí o potrebe
modlitby, zdôrazňuje, aké je dôležité
nemodliť sa iba perami, ale srdcom,
a to pomaly a veľmi pozorne.
Ivan vedie od roku 1982 modlitbovú
skupinu, ktorá sa stretáva dva razy do
týždňa pri „modrom“ kríži na Podbrde.
Počas nočných zjavení, keď je v Medžugorí, dostáva pri modrom kríži od Matky
Božej osobitné posolstvá pre svoju
modlitbovú skupinu.

MEDŽUGORIE
28

VIZIONÁRI

MARIJA PAVLOVIČOVÁ-LUNETTIOVÁ
sa narodila 1. apríla 1965. Je dcérou
Ivy a Filipa Pavlovičovcov. Má dve sestry: Ružicu a Milku,
ako aj troch bratov:
Pera, Andriju a Anteho. V čase, keď
uvidela Matku Božiu po prvý raz,
mala 16 rokov a chodila do kaderníckej
školy v Mostare.
Dňa 8. septembra 1993 sa Marija vydala za Paola Lunettiho a odsťahovala
sa s ním do Monzy (Taliansko). Má štyroch synov. Dňa 14. júla 1994 porodila
Michela, 24. januára 1996 Francesca
Mariu. 19. júla 1997 sa narodil Marco
a 27. 10. 2002 Ivan Maria.
Marijiným prostredníctvom dáva Matka Božia posolstvá obci a svetu. Do
roku 1985 sa tak dialo týždenne vždy
vo štvrtok, od 25. januára 1987 mesačne vždy 25. deň v mesiaci.
Marijina poslušná, skromná, a predsa
odhodlaná povaha, jej prirodzené zdržanlivé správanie, hlboká spiritualita,
ktorá z nej vychádza, hlboko pôsobí na
všetkých, čo ju stretnú.
Voči pútnikom sa snaží správať podľa
pokynov Matky Božej, ktoré dostali vizionári: „Buďte k pútnikom takí, aká som
ja k vám. Nikdy sa neunavujte. Nikoho
nesklamte.“

MIRJANA DRAGIČEVIČOVÁ-SOLDOVÁ sa
narodila 18. marca
1965 v Sarajeve. Jej
matka Milena je robotníčka, jej otec Jozo
röntgenový laborant.
Má mladšieho brata
Miroslava. Pri prvom
zjavení mala 16 rokov.
Až do svojej svadby 16. 9. 1989 žila
v Sarajeve, kde študovala ekonómiu.
Teraz žije spolu so svojou rodinou v Bijakovičiach v medžugorskej farnosti. Jej
manžel Marko Soldo je synovcom pátra
Slavka Barbariča. Dňa 9. decembra
1990 prišla na svet jej dcéra Marija,
19. apríla 1994 jej druhá dcéra Veronika.
Od Vianoc 1982 už Mirjana nemá
každodenné zjavenia. V ten deň dostala desiate tajomstvo, ktoré sa týka celého ľudstva. Jej každoročné zjavenie sa
koná 18. marca. Takisto máva zjavenie
každého druhého v mesiaci a Mirjana
sa modlí za všetkých tých, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku.
Tejto vizionárky sa raz spýtali: „Ako je
to možné, že si taká veselá, keď poznáš
všetkých desať tajomstiev?“ Mirjana
odpovedala: „Len čo si na to pomyslím,
chcela by som celý deň preplakať.“

a vizionári
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VICKA IVANKOVIČOVÁ-MIJATOVIČOVÁ sa
narodila 3. septembra 1964. Jej matka
je Zlata. Otec Pero
žil ako gastarbeiter
v Nemecku. Ona je
najstaršia z ôsmich
detí, má štyri sestry
a troch bratov. Vicka je sesternicou vizionárky Ivanky Ivankovičovej-Elezovej.
Na radu svojej starej mamy na tretí
deň zjavenia pofŕkala Vicka „Gospu“
svätenou vodou a povedala: „Ak si Matka Božia, ostaň pri nás, ak nie si, odíď.“
Matka Božia jej s úsmevom odpovedala:
„Áno, ja som to,“ a pomodlili sa spolu
Vyznanie viery. V tejto súvislosti vizionárka hovorí, že spozorovala, ako svätená voda po rúchu Matky Božej stiekla,
čo svedčí o trojrozmernosti medžugorských zjavení. Stará mama jej tiež odporúčala, aby sa, kým čakajú na zjavenie,
pomodlili, ako bolo v tejto oblasti starým
zvykom, sedemkrát Otče náš a raz Verím v Boha.
Vicka absolvovala povinnú školskú dochádzku a potom sa učila za tkáčku
v Mostare. Avšak prejavila ochotu predčasne ukončiť školu, keby ostatní vizionári museli kvôli zakončeniu svojich štúdií opustiť Medžugorie, lebo Matka Božia ich prosila, aby malého Jakova nenechávali v dedine Bijakoviči samého. Vicka vykonávala domáce práce a trávila

väčšiu časť dňa s pútnikmi, s ktorými sa
stretávala s mimoriadnou, takmer hrdinskou trpezlivosťou. Bez ohľadu na
počasie stála na schodíkoch svojho starého rodičovského domu a rozprávala
ľuďom o posolstvách.
Dňa 26. januára 2002 sa vydala v Medžugorí za Marija Mijatoviča, s ktorým
žije v obci Krehin Gradac neďaleko Medžugoria. Má dve deti: Marija Sofia sa
narodila 13. 1. 2003, Anto 18. 10.
2004.
Vicka naďalej prijíma pútnikov vo svojom starom dome v Medžugorí, aby
svedčila o posolstvách Matky Božej.
Dobrovoľne prijala dlhý čas choroby, aby
sa kajala za hriechy sveta. Keď sa jej pýtali na jej bolesti, Vicka odpovedala:
„Všetko, čo nám Pán nakladá, každý kríž
a každé utrpenie, musíme prijať s otvoreným náručím. Vyžaduje si to odovzdanosť a trpezlivosť, lebo len tak môžeme
zakúsiť, aká radosť môže vyrásť z prijatia kríža, ktorý nám zosiela Boh. Človek
sa stáva slobodnejším a dokáže vziať na
seba aj to najťažšie utrpenie. Boh sám
nám dáva toľko novej sily, koľko jej potrebujeme, aby sme ho niesli.“ Vicka dostala od Matky Božej za úlohu modliť sa
najmä za chorých.
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IVANKA IVANKOVIČOVÁ-ELEZOVÁ
sa
narodila 21. júna
1966. Pri prvom zjavení mala 15 rokov.
Je dcérou Ivana a Jagody, ktorá zomrela
dva mesiace pred
zjaveniami. Má sestru Dariju, brata Martina.
Dňa 28. decembra 1986 sa vydala za
Rajka Eleza. V novembri 1987 sa narodilo jej prvé dieťa – Kristína, v júni 1990
syn Josip a 11. februára 1995 jej tretie
dieťa Ivan. Ivanka žije s rodinou v dedine Miletina v medžugorskej farnosti.
Od roku 1981 do roku 1985 mávala
zjavenie každodenne. Dňa 7. mája
1985 dostala desiate tajomstvo. Jej
každoročné zjavenie je 25. júna na výročie zjavení.
Matka Božia jej postupne porozprávala o budúcnosti ľudstva, Cirkvi a o jej
vlastnom živote. Boh jej daroval milosť,
že počas tých rokov zjavení päťkrát uvidela svoju vlastnú zosnulú matku. Ivanka hovorí: „Pri poslednom pravidelnom
zjavení (7. mája 1985) sa so mnou
moja matka aj zhovárala. Povedala iba
jednu vetu: ,Moje milé dieťa, som na
teba veľmi hrdá!‘“ Ivanka dosvedčuje,
že existuje život po smrti!

JAKOV ČOLO sa narodil 6. marca 1971. Pri
prvom zjavení mal len
desať rokov, bol teda
najmladší medzi vizionármi. Jeho matka
Jaka zomrela v septembri 1983 a jeho
otec Ante, ktorý pracoval v Sarajeve, zomrel v apríli 1986.
Keď stratil oboch rodičov, prijali ho do
rodiny jeho strýka z matkinej strany.
Navštevoval technické učilište a absolvoval ho vyznamenaním.
V apríli 1993 sa Jakov oženil v Medžugorí s Annalisou Barozziovou z Talianska. Manželský pár býva v obci Bijakoviči v medžugorskej farnosti. Majú tri
deti: Arijanu Mariju, narodenú 6. januára 1995, Davida Emanuela, narodeného 5. septembra 1997, a Miriam,
narodenú 8. júla 1999.
Jakov mal posledné pravidelné zjavenie 12. septembra 1998 v Miami, počas svojho pobytu v Amerike. Matka
Božia mu zverila desať tajomstiev. Odvtedy máva zjavenia iba raz do roka,
a to 25. decembra – na Vianoce.
On sám sa snažil každodennou účasťou na svätej omši žiť stále viac z Boha,
ktorý je prítomný v Eucharistii. Matka
Božia mu kládla na srdce, aby sa modlil
najmä za pútnikov a za chorých.

a vizionári
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Medžugorie,
príležitosť pre

Združenie „Modlitbová akcia – Mária, Kráľovná
pokoja – Medjugorje“ so sídlom vo Viedni si dalo
ako hlavnú úlohu šíriť posolstvá Matky Božej. Pritom si všíma aj ich účinky a pôsobenie na ľudí,
ako na to reagujú a odpovedajú.
Správy boli spočiatku len z Medžugoria, avšak zakrátko sa stali správami z celého sveta. Pretože
už dávno nie je Medžugorie len miesto v Hercegovine, ale mimoriadnym pôsobením neba už dosiahlo do najvzdialenejších končín zeme. A o tom vydávajú svedectvo tieto časopisy od
roku 1985.
32

PRÍLEŽITOSŤ

cirkev

Veľa ľudí rozpráva o Medžugorí, pretože sa cítia byť dotknutí týmto miestom. Aj otec biskup Hermann Reich,
ktorý pôsobí v Papue-Novej Guinei
a pochádza z Tirolska, priznáva svoje
nadšenie pre toto miesto. Povedal, že
nedostáva veľa písomných materiálov, avšak zošity MEDJUGORJE číta tri
aj štyrikrát. Vo vzdialenej krajine je
takto podrobne informovaný o Medžugorí. Zdôrazňuje, že Cirkev by
mala využiť príležitosť, ktorá sa jej po-

núka prostredníctvom Medžugoria.
Biskup Raich niekoľkokrát navštívil Medžugorie. Povzbudzoval,
aby sa zobrali vážne podnety, ktoré vychádzajú z Medžugoria. Najmä obnova každodenného kresťanského života, čo si osobitne želal aj pápež Ján Pavol II. v rámci
projektu novej evanjelizácie Európy. Posolstvá nehovoria nič mimoriadne, nič nové, všetko je už vo
Svätom písme: obrátenie, modlitba, sviatosti, láska k blížnemu. My
iba príliš málo čítame Bibliu, príliš
málo ju berieme vážne, nežijeme
podľa Písma. Biskup Raich videl
v Medžugorí príležitosť pre Cirkev.
Páter Hans Buob SAC zaradil dokonca Medžugorie medzi „nebeské pastoračné metódy“ a odporúčal predovšetkým vyčerpaným farárom, aby prišli so svojimi farníkmi na niekoľko dní do Medžugoria. Farár sa v Medžugorí môže
zotaviť a ľudia sa tu prehĺbia a obrátia. Kostol, spovednice, vrchy
a miesta poklony tu spoľahlivo
prejavia svoje účinky.
Keď sa dnes mnohí kňazi cítia
preťažení, potom by mali viac dôverovať nebesám. Okrem nových
pastoračných stratégií nech nezabúdajú na staré osvedčené cesty uctievania Ježišovho Srdca a Matky Božej. Je čas, aby sme konečne začali
brať vážne už 30 rokov trvajúce pozvania z nebies v Medžugorí a začali
ich nasledovať. Nemalo by nám byť
ľahostajné, či Matka Božia uvidí v našich dušiach temnotu. Zapáľme najprv svetlo v našom srdci a potom svetlo pre naše okolie a pre celý svet.
Dr. Ignaz Hochholzer
PRÍLEŽITOSŤ

33

Tridsať rokov zjavení
Matky Božej v Medžugorí
(1981–2011)

1. časť

Mária, Matka Ježiša, Božieho Syna, nám doniesla Ježiša. Jej prostredníctvom sa stal človekom. Kristus je naším Spasiteľom. Tým, že sa stal človekom, oslobodil nás od dedičného hriechu. Za tých dvetisíc rokov aj Mária
vždy znovu zasahovala medzi ľuďmi, aby ich zachránila pre večný život. Je
zaiste veľmi udivujúce, že toto zasahovanie sa v posledných storočiach vyskytovalo stále častejšie. Pripomeniem iba niekoľko zjavení Matky Božej,
napríklad v Lurdoch, v La Salette, vo Fatime a napokon od 24. júna 1981 až
po naše časy v Medžugorí, i keď toto ešte nie je Cirkvou uznané. Veď Boh
chce všetkých zachrániť a všetkých doviesť do neba. Matka Božia, ktorá
nám priniesla Ježiša, je zrejme celkom osobitnou pomocníčkou v tejto záležitosti.
Manfred Platte, ktorý vydal knihu
„Neveriaca mládež“ (Herder, 1987),
píše: „Skutočnosť odpadávania nemožno bagatelizovať. Sociológovia
poukazujú celé roky na tieto skutočnosti. Je to vývoj, ktorý vonkoncom
nezačal iba pred pár rokmi, ale pre34 SKÚSENOSŤ

bieha asi 250 rokov a v Európe veľmi napreduje. Od Lessingovej knihy
,Múdry Nathan‘ (Nathan der Weise)
a od Goetheho ,Fausta‘(„Posolstvo
síce počujem, ale chýba mi viera“)
sa najprv stále viac dištancovali od
biblického posolstva a stavali sa voči

nemu cudzejšie a nechápavejšie, ak
nemáme už hovoriť o priamom nepriateľstve. Najprv vzdelanci, potom
široké vrstvy priemyselného proletariátu, napokon konzumenti modernej masovej spoločnosti. Cirkvou iniciované obranné aktivity možno tento vývoj spomalili, dosiaľ ich však
nedokázali podstatne zastaviť!“ (str.
132). Tak posiela Boží Syn svoju
Matku. Podľa motta: „Ju budú počúvať!“ A mnohí, veľmi mnohí ju počúvali. Je to cesta s Máriou. Cieľom je
Kristus. So svätým Pavlom smieme
povedať: „Aby som poznal Krista,
moc jeho zmŕtvychvstania a účasť
na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti, aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych“ (Flp 3, 10).
Mária je najlepšou sprievodkyňou ku Kristovi. Ako žiaden iný človek bola spojená s Kristom: v láske k nemu, v jeho nasledovaní,
v poznaní jeho bytosti. Ak sa necháme Máriou viesť, môžeme prísť
ku Kristovi, k jeho srdcu tou najkratšou cestou. Pre mňa znamenalo stretnutie s Medžugorím,
a tým zvláštne stretnutie s Máriou,
nové prehĺbenie viery.

radosťou a prepracoval som sa cez
ňu. Bolo to 15. 5. 1949. To, že som
mohol spoznať Medžugorie, bolo pre
mňa veľkou milosťou.
Posolstvá Matky Božej, stretnutie
s vizionármi, častý pobyt na mieste
milosti, sprevádzanie mnohých pútnikov od roku 1985 až doteraz v roku 2011. Zažiť veľké Božie skutky vo
vlastnej duši i u mnohých iných ľudí,
to ma osobne veľmi ovplyvnilo ako
máločo iné v mojom živote.
UZDRAVENIA NA ORODOVANIE
MATKY BOŽEJ
Mohol som zažiť pomoc, zázrak na
vlastnom tele aj u iných. Keď teraz

MOJE OSOBITNÉ STRETNUTIE
S MÁRIOU
Už ako 13-ročný chlapec som sa
slobodne z vlastného popudu zasvätil Matke Božej. Urobil som to
potom, ako som si kúpil v kostole
pri jednom stánku so spismi zošitok s titulom: „Úplná odovzdanosť
Ježišovi cez Máriu“ od svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu. Čítal som tú knižku s veľkou
SKÚSENOSŤ
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porozprávam nasledujúce veci, robím to na oslavu dobrotivého a všemohúceho Boha. Porozprávam to
tak, ako som to osobne zažil, pravda, v skrátenej forme.
Po prvý raz to bolo v roku 1987,
keď som veľmi ťažko ochorel na encefalitídu (zápal mozgových blán).
Navonok sa to začalo krvácaním
sietnice. Pravé oko sa naplnilo krvou, takmer som nič nevidel. O niečo
neskôr sa dostavila vysoká horúčka
a hrozné bolesti hlavy. Bez toho, aby
som vedel, že ide o mňa alebo o čo
ide, začala sa modlitbová skupina
okolo Jeleny na podnet Matky Božej
za mňa modliť. Po viacerých týždňoch choroby, ktorá bola pre mňa
ťažko znesiteľná, lebo vysoká horúčka neustupovala a ťažko sa mi dýchalo, navštívil ma v nemocnici priateľ, ktorého už nechceli sestry ku
mne pustiť. Na moju prosbu mu to
dovolili. Priateľ mi povedal, že túto
noc pocestuje do Medžugoria. Keď
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tam príde, hneď vyhľadá vizionárku
Mariju, aby ma odporúčala Matke
Božej. Tak aj urobil. Marija rozprávala, že Matka Božia mlčala, keď jej
predniesla moju prosbu, potom však
prikývla. Od toho momentu mi klesla
horúčka a o krátky čas som sa mohol znovu ujať svojej práce. Tak sa
dozvedela aj tá malá modlitbová
skupina, prečo ju Matka Božia vyzvala, aby sa za mňa modlili.
Druhý podobný Boží dar sa odohral
v tom istom roku pri jednom mne
známom dieťati vo Viedni, ktoré sa
na orodovanie Matky Božej v čo
najkratšom čase uzdravilo po zápale
mozgu, hoci to lekári považovali za
nemožné. Ošetrujúci lekár pri prepúšťaní dieťaťa ukázal rukou nahor
a povedal: „To nebolo naše dielo!“ Je
pravdou, že istý mladý kňaz ponúkol
svoj život za život toho dieťaťa. Boh
však uzdravil oboch.
Tretí veľký Boží skutok na mne bolo
uzdravenie po prekonanom srdco-

vom infarkte, s ktorým som bez najmenšieho tušenia zápasil pol roka.
Po intenzívnej modlitbe mnohých,
ktorí o tom vedeli, nové vyšetrenie
preukázalo úplné uzdravenie. Všetok srdcový defekt zmizol a nič už
nebolo poznať.
BOŽIA VÔĽA NEZNAMENÁ
IBA TELESNÉ UZDRAVENIE
Božia vôľa sa preukázala aj pri inej
skúsenosti, ktorú spájam s medžugorskou Matkou Božou. Bolo to v roku 1986. Manželka môjho priateľa
veľmi ťažko ochorela. Nemohla už
hovoriť ani hýbať údmi. Ani púť do
Medžugoria, ktorú sme s ňou podnikli, nepriniesla uzdravenie, hoci
som veľmi vzýval Pána na orodovanie Matky Božej. O to väčšie sklamanie som pociťoval, keď táto žena 8.
mája 1986 zomrela. Všetko začalo
vo mne reptať, veď tá žena bola matkou rodiny s tromi deťmi. Mesiac po
jej pohrebe, ktorý som smel vysluho-

vať, prišiel som do Medžugoria. Tu
ma čakalo posolstvo Matky Božej od
Jeleny pre mňa, hoci som o to neprosil. Videl som dátum. Bol to 8. máj
1986, deň smrti tej matky. Jedna
veta z posolstva pre mňa znela:
„Kľakni si pred krížom a vrúcne sa
modli. Potom spoznáš vôľu môjho
Syna, a to je vôľa Otcova.“
BOH JE BLÍZKYM BOHOM
Vďaka Medžugoriu som sa naučil
ako nikdy predtým, že nebo nie je
ďaleko, ale že celkom zreteľne zasahuje do nášho života. Ukazujú to
uvedené príklady. Vyrastal vo mne
hlbší, obnovený vzťah k Ježišovi,
k Bohu aj k Matke Božej. Najhlbšou
skúsenosťou bolo: nebesá sú skutočne s nami. Boh nie je nijakým ďalekým Bohom, hádam podľa motta
piesne: „Nad hviezdami je pokoj!“
(Über den Sternen ist Ruh!) Takisto
mi bolo darované nové chápanie
Svätého písma. Spoznal som, že

SKÚSENOSŤ 37

ako Ježiš účinkoval kedysi, tak účinkuje aj dnes. Jeden detail: od prvej
turíčnej slávnosti platí, že prítomní
veriaci porozumeli Petrovej reči, každý vo svojom jazyku. Keby som to
bol predtým považoval za podobenstvo, teraz mi to vôbec nepadne ťažko chápať ako skutočnosť. Veď Duch
sa nám zdieľa a my mu rozumie v tej
reči, ktorá je nám najbežnejšia, teda
v materčine. Nepadne ťažko prijímať

biblické zázraky ako pravé, veď som
ich aj dnes poznal na vlastnom
tele.
Najväčšími zázrakmi sú pre mňa
tie mnohé obrátenia, ktoré som mohol zažiť v Medžugorí ako spovedajúci kňaz. Veď medžugorské spovedné
stoličky predstavujú spovednicu sveta. Je to jasné: obrátenie je oveľa
väčší zázrak než telesné uzdravenie!
Veď závisí od slobodnej vôle človeka, ktorého by sa Boh nikdy nedotkol. Pri mojej poslednej návšteve
Medžugoria v októbri 2010 som znovu zažil, že ľudia neboli na spovedi aj
vyše 40 rokov. Teraz však našli milosrdného Boha!
MEDŽUGORIE, DUCHOVNÁ
SKÚSENOSŤ
Keď som po prvý raz pri jednej
prednáške počul o Medžugorí, bol
som vo svojom vnútri presvedčený:
tu skutočne koná nebo. Predošlé
roky sa mi ujasnilo, že obnovu vo
viere – bol som vtedy rektorom
v takzvanom malom seminári – nemožno nájsť v okliešťovaní náboženského života, modlitby, pôstu,
ochotnej obety, ale v prehlbovaní
života s Bohom, v prehlbovaní života modlitby, v každodennom zdokonaľovaní srdca. A hoci v roku
1981, keď som po prvý raz čítal
o Medžugorí, som bol voči tomuto
úkazu ľahostajný až odmietavý,
v roku 1984 to zrazu bolo celkom
inak. Zrazu mi bolo jasné: ak splníme posolstvá Matky Božej, môže
náš náboženský život vyliečiť svet.
Zažíval som ich ako uskutočňovanie toho, čo sa aj tak nachádzalo
vo Svätom písme.
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MEDŽUGORSKÉ POSOLSTVO
Počul som o štvrtkových posolstvách Matky Božej, o pozývaní ku
každodennej modlitbe žaltára, o povzbudzovaní modlitbových skupín
v Medžugorí, aby sa modlievali denne tri hodiny, mesačne sa spovedali
a o najkrajšej a najdôležitejšej modlitbe, ktorá nám bola darovaná vo
svätej omši, na ktorej spoločné slávenie nás Matka Božia intenzívne
pozývala. Počul som o základných
posolstvách, ktoré jediné môžu viesť
k vnútornému i vonkajšiemu pokoju:
viera, modlitba, pôst, obrátenie! Matka Božia nás naďalej vedie po ceste
lásky a svätosti! V posolstvách môžeme rozpoznať jasnú líniu! Ide predovšetkým o život z viery a pokoj.
„Kňazi majú pevne veriť a majú ľud
posilňovať vo viere“ – prosila Matka
Božia na štvrtý deň zjavenia (27. 6.
1981). Dňa 26. júna 1981 sa zjavila
Matka Božia vizionárke Mariji po
druhý raz a povedala: „Pokoj, pokoj,
pokoj, iba pokoj.“ Pritom slzila a dvakrát opakovala: „Medzi Bohom a človekom musí znovu zavládnuť pokoj.
Medzi ľuďmi navzájom má byť pokoj“.
Aké aktuálne je Medžugorie a posolstvo Matky Božej aj v roku 2010,
v ktorom sa odohralo 950 katastrof,
kde zúrila nenávisť a vojny! Teraz
nám neprináleží vynášať nejaké obvinenia: „Áno, keby sme prijali to alebo ono posolstvo!“ Oveľa viac je celkom jasné: niet pokoja v srdciach
ľudí a vo svete bez toho, žeby sa
uskutočňovali posolstvá Kráľovnej
pokoja, ktoré sú predsa posolstvami
Biblie! Dodnes zostáva u nás Matka
Božia so svojimi posolstvami a po-

vzbudzuje nás, napomína a pomáha
nám kráčať cestou pokoja! Bolo mi
od roku 1985 dopriate veľa ráz so
skupinami a so stovkami ľudí cestovať do Medžugoria. Dodnes je mi dopriate sprevádzať ľudí v zmysle posolstva medžugorskej Matky Božej
zastaveniami, exercíciami, nočným
pokáním, návštevou modlitbových
skupín v Rakúsku a Nemecku.
POKOJ ĽUĎOM
Keď som prišiel do Medžugoria po
prvý raz, pokľakol som v kostolnej
lavici celkom vzadu – kostol bol takmer prázdny – a začal som sa akotak modliť ruženec, kým predo mnou
sa mi zdali dvaja priatelia celkom
ponorení do modlitby. Pýtal som sa
sám seba, čo tu mám vlastne robiť,
a pritom som kŕčovite rozmýšľal.
Zrazu bol v mojom srdci hlas: „Veď
ja ti chcem darovať iba svoj pokoj!“
A dušu mi zaplavil neopísateľný pocit šťastia. V okamihu mi bolo jasné,
čo medžugorské posolstvo chce: priniesť ľuďom pokoj! Pokoj srdca, od
ktorého závisí každý vonkajší pokoj!
Pokoj ako stav srdca znamená celú
plnosť spásy. Táto plnosť je Božím
darom, ktorý nezískavame my sami,
avšak vytrvalým nacvičovaním základných posolstiev sa jej môžeme
otvoriť: vierou, modlitbou, obrátením, pôstom! Potom bude v našom
srdci pokoj, keď sme sa obrátili
k Bohu, keď sám Boh môže v nás
prebývať. Pokoj je dar Ducha Svätého (Gal 5, 22). Mária, Kráľovná pokoja nám chce tento pokoj vyprosiť
a priniesť.
Dr. Johannes Gamperl
SKÚSENOSŤ
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O 30 rokov
neskôr
Páter Ivan Dugandžič OFM

1. časť
TRVALÉ VÝZVY
Ak si smieme poslúžiť antropologickými pojmami, potom môžeme povedať, že Medžugorie už dávno odrástlo detským neistotám a mladistvým
pubertálnym skúsenostiam. Ako sa
približuje tridsiate výročie, Medžugorie zažíva svoje najlepšie mužné roky
ako silné svetoznáme duchovné centrum. V oných horúcich letných
dňoch, dnes už dávno v minulosti
roku 1981, pod silným dojmom posolstva z Podbrda v obci Bijakoviči,
nemohol nikto ani vo sne predvídať
tridsaťročnú budúcnosť. A už vôbec
nie všetko to, čo tí šiesti vizionári
vtedy v mene Matky Božej začali,
ako to bude vyzerať po tridsiatich rokoch a akú to všetko naberie formu.
40
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Ani najkvetnatejšia ľudská fantázia
nemohla vtedy tušiť, že po tridsiatich
rokoch sem budú prichádzať ľudia
z celého sveta, aby sa duševne potešili a posilnili.
Na druhej strane sa Medžugorie
stalo predmetom veľmi protirečivých
názorov a posudkov kvôli dlhému
trvaniu zjavení a všetkému, čo sa
s touto dobou spájalo. Pre tých, ktorí
Medžugorie napriek všetkému neprijímajú, je najsilnejším protiargumentom dlhé trvanie zjavení a s tým
spojené toľké posolstvá, kým iní práve týmto zdôrazňujú vážnosť situácie
ľudských dejín a stavu Cirkvi. Tí prví
zdôrazňujú, že v cirkevných dejinách
nie sú známe také dlhotrvajúce zjavenia s toľkými posolstvami, a tí dru-

hí zdôrazňujú, že nikdy v dejinách
nebolo toľko odpadnutí od viery a že
budúcnosť Cirkvi vo svete nebola
nikdy neistejšia než dnes a že v tejto
súvislosti je pochopiteľný taký silný
zásah z druhého sveta.
Bez ohľadu na všetky spomenuté
rozdiely je Medžugorie so svojou tridsaťročnou minulosťou pre dobroprajného a objektívneho pozorovateľa
pravou výzvou znovu sa vážne zaoberať týmto v každom ohľade vyzývavým javom, ktorý už dávno dosiahol
svetový rozmer. A zatiaľ čo nás Biblia
presviedča, že v Božích očiach je tisíc rokov ako jeden deň (porov. Ž 90,
4), pre naše ľudské chápanie je tridsať rokov veľmi dlhá doba, takmer
polovica priemernej ľudskej generá-

cie. V tých troch minulých desaťročiach sa veľa zmenilo, takže môžeme bez preháňania povedať, že nič
nie ja také, ako bolo na začiatku. Vizionári už dávno nie sú deťmi, sú dospelí s rodinami a svojimi životnými
príbehmi. Mnohí z prvých bezprostredných svedkov zamenili svoj život za iný; prišli nové generácie, ktoré to všetko poznajú už iba z rozprávania starších.
Medzičasom zmizol zo scény dejín
aj bezbožný komunistický režim, ktorý chcel zjavenia premeniť na inscenované povstanie proti sebe. Tak
ako sa kedysi Herodes na smrť vyľakal, keď mu ohlásili narodenie mesiášskeho Dieťaťa a mal obavu
o svoje vládnutie, tak aj vtedajší bezVÝZVA
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božní mocnári už pri spomenutí
mena Matky Božej videli nebezpečenstvo pre svoje zotrvanie pri moci.
Tento strach, ako uvidíme neskôr,
bol oprávnený a oni boli v tom všetkom bezbranní, veď ani nie po desiatich rokoch od začiatku medžugorských zjavení sa komunistické
režimy začali rozpadávať ako domčeky z karát. Samotná medžugorská
farnosť sa navonok zmenila na nepoznanie, ale zato sa stala najznámejšou farnosťou na celom svete.
OTVORENÉ A DISKUTABILNÉ
OTÁZKY
Biblia nás učí, že Boh pôsobí vždy
v konkrétnom ľudskom príbehu
s konkrétnymi ľuďmi. Keďže títo ľudia majú svoj pôvod, svoje čnosti
a chyby, nevzbudzujú iba obdiv, ale
aj skutočnú nedôveru vo svojom
okolí, prečo si Boh pre svoje dielo vybral práve ich. Skúsenosť Nového
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zákona, že prorok nikdy nie je vítaný
vo svojej vlasti, pocítil aj Ježiš vo svojom Nazarete. To sprevádzalo od počiatku aj vizionárske deti z obce Bijakoviči v medžugorskej farnosti.
Z tohto hľadiska sú charakteristické
slová jedného bývalého medžugorského farára. Povedal, že on by si
nikdy nebol vybral pre túto úlohu
práve túto skupinu detí. A hoci bolo
takmer všetkým jasné, že vizionári
neklamú a že ich nik nemanipuluje
a že najpresnejšie lekárske prístroje
opakovane vykazovali, že deti nie sú
choré, napriek tomu ich predstavovali ako duševne choré.
Časom vyšli na povrch aj ťažkosti
inej povahy. Skutočnosť, že zjavenia
sa začali v čase nedoriešeného ,hercegovinského prípadu‘ – presnejšie
povedané, keď sa začal mnohoročný
boj o farnosť medzi biskupom a františkánmi, bola pre mnohých ďalším
zaťažením. Ďalej teologické nezna-

losti mystických zážitkov a predovšetkým vopred prednesené námietky voči nemožnosti týchto zážitkov;
to dodatočne všetkých zmiatlo. A prvá štvorčlenná komisia, ako aj druhá, oveľa širšia, ktorú ustanovil biskup Žanič, vystúpili na mieste hlavne
so svojimi závermi a zanechali verejnosť celkom zmätenú. Aj komisia,
ktorá bola vtedy ustanovená na základe rozhodnutia vtedajšej juhoslovanskej biskupskej konferencie, toho
oveľa viac neurobila. Zostal dojem,
že s týmto javom nik nechce mať nič
spoločné.
Úradná Cirkev, ktorá dlhý čas prenechávala posudok miestnemu biskupovi a potom chorvátskej biskupskej
konferencii, prejavila v poslednom
čase silnejší záujem o tento jav, ktorý
už dávno prerástol rámec miestnej
cirkvi. To dosvedčuje aj medzinárodná komisia, ktorá sa založila na najvyššej cirkevnej úrovni a ktorá sa má

zaoberať Medžugorím. Jej je predložená horúca otázka, ako je to možné,
že Medžugorie jedných tak mocne
priťahuje a iných odpudzuje. Prečo
nechce byť uznané ovocie Medžugoria a miesto toho sa ignoruje aj naďalej. A čo je ešte horšie, prečo je takým
úplne neprijateľným spôsobom kompromitujúce? V očakávaní, čo povie
Cirkev k tomu všetkému, nik nemá
zakázané premýšľať teologicky
o zmysle zjavení Matky Božej, analyzovať posolstvá a oceniť ich ovocie.
Keď sa človek nepozastavuje nad
veľkým počtom posolstiev Matky Božej, keď ich začne nepredpojato čítať,
pocíti, že nie sú ničím iným než špecifickou ozvenou alebo skôr zvestovaním evanjelia v časovom kontexte
Cirkvi a sveta. A keď ich tematicky
zoradíme, môžeme ľahko objaviť, že
nejde o nejaké monotónne opakovanie jednej témy, ale že v nich môžeme vidieť vnútornú dynamiku udalos-
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tí, na ktoré tieto posolstvá reagujú. Je
pochopiteľné, že je to len vtedy možné, keď sa pozrieme na skúsenosť
tridsiatich rokov medžugorského príbehu, na ten čas a udalosti, keď sa
podávali jednotlivé posolstvá. Napokon môžeme aj v Novom zákone iba
podľa splnenia obsahu jednotlivých
proroctiev presnejšie zaradiť prísľuby, ktoré v tom čase, keď sa dávali,
neboli dostatočne vyslovené, no poukazovali vo všetkých prípadoch do
budúcnosti a vyžadovali si splnenie.
MEDŽUGORIE A ZNAMENIA DOBY
Ľudia s vyvinutejším citom pre znamenia doby spoznali v posolstve
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Kráľovnej pokoja, v jej volaní po obrátení obnovou života modlitby cez
pôst a pokánie odpoveď na potreby
Cirkvi a sveta koncom 20. storočia.
A pritom početní teológovia vyhlasovali iba s nedostatočnou rozhodnosťou krízu Cirkvi, ktorá bola evidentná
už vtedy, koncom 80. rokov predošlého storočia, a závery 2. vatikánskeho koncilu sa vyhlasovali iba
s nedostatočnou rozhodnosťou a nepresadzovali sa do života alebo iba
s obavami. Na to, že Cirkev súčasného sveta by sa mala rozhodnejšie
otvoriť, poukazovali tí, čo mali viac
prorockého ducha a odvahy, ukazovali prstom na nebezpečenstvá stále
silnejšej sekularizácie a na stále silnejšie prenikanie svetského ducha
do Cirkvi. A následkom bola stále silnejšia strata citu pre svätosť a s tým
spojené oslabovanie viery a morálky. Táto tendencia je dnes zrejmá aj
pre najväčšieho skeptika. Miesto živého spoločenstva, ktoré svedčí
o evanjeliu a ohlasuje ho, začala sa
Cirkev čoraz viac premieňať na debatný klub a zaoberala sa témami,
ktoré spôsobovali rozštiepenie vo
vlastných radoch, oslabovali misionársky zápal.
Na druhej strane sa v čase začiatku zjavení celý svet nachádzal vo
veľkých spoločensko-politických prevratoch. Bola očividná kríza bezbožného komunistického politického
systému a s tým spojená aj kríza veľkého počtu štátnych útvarov. Ich rozpustenie sa vtedy ešte nedalo predvídať, ale v ľuďoch stále viac narastal strach. Mnohí nevylučovali ani
možnosť tragédie celosvetového rozmeru. Súčasne s tým sa začal hlásiť

aj islamský fundamentalizmus nesený šialenou ideou, že v 21. storočí sa
islam stane svetovou veľmocou. Tým
nastala hrozba terorizmu svetových
rozmerov, ktorá čoskoro celkom
zmenila obraz sveta. Svetový mier
bol natoľko ohrozený ako nikdy predtým. Príznačným vystúpením terorizmu na javisko sveta bol podľa presvedčenia mnohých atentát na Jána
Pavla II. na Svätopeterskom námestí, ktorý vydesil celý svet. Komunizmus a islamský fundamentalizmus
vnímal pápeža pre jeho službu ako
Kristovho nástupcu, ešte väčšmi
však pre jeho prorocký životný štýl
ako nezmieriteľného nepriateľa. Preto bol cieľom dodnes nedostatočne
vysvetleného atentátu. Únos lietadla
a samovražedné zničenie newyorských veží o dvadsať rokov neskôr
otvorili oči aj tým, čo nedokázali uveriť, že by nenávisť mohla zájsť tak
ďaleko. Nezriedka sa hovorí, že po
11. septembri 2001 nič už nebolo
také ako predtým.
Popri takýchto očividných ohrozeniach svetového mieru boli javy, ktoré rozkladali spoločnosť zvnútra, nemenej nebezpečné. Stále väčší materializmus logicky prinášal svetu
neviditeľný hedonizmus, potrebu
stále väčších pôžitkov bez akýchkoľvek morálnych obmedzení. A cenou
za taký život sú rozličné predtým neznáme formy závislosti, ktoré neraz
končia zničením ľudského života alebo nástupom dosiaľ neznámych
chorôb ako AIDS a podobne. Tak vyzeral v hlavných črtách obraz sveta,
v ktorom Boh stále viac strácal svoje
miesto a v živote ľudí hral stále bezvýznamnejšiu úlohu. Kresťanstvo

nebolo pravdepodobne od svojho
začiatku nikdy konfrontované s takými silnými výzvami, na ktoré bolo treba odpovedať.
Dnes je úplne jasné, že na takú odpoveď nebolo síl. Cirkev strácala stále viac silu pre svoje poslanie vo svete tým, že sa viac zaoberala vedľajšími otázkami, ustavičným organizovaním a reorganizovaním, diskusiami a polemikami. Pokiaľ boli celé
storočia zo západnej Európy vysielaní početní misionári do všetkých
končín sveta, táto západoeurópska
Cirkev koncom 20. storočia nemala
silu alebo vôľu využiť dejinný „kairos“ (znamenie časov) a evanjelizovať východoeurópske krajiny po páde
komunizmu. Ľudia po dlhotrvajúcom
polstoročnom ateistickom temne
prahli po evanjeliu, no nebolo nikoho, čo by ho hlásal. Miesto toho vyšla na povrch morálna bieda kléru,
ktorá v očiach nekresťanov čoskoro
vážne narušila pohľad na Cirkev. Medžugorie prišlo ako odpoveď na tieto
znaky doby a je dôležité, aby sme to
zvažovali v týchto súvislostiach.
Keď dnes s touto skúsenosťou čítame posolstvo, ktoré Matka Božia poskytla prostredníctvom vizionárky
Marije Pavlovičovej na otázku niektorých kňazov, čo by chcela povedať kňazom, bude jasné aj poslednému pochybovačovi, aké prorocké
pozvanie to bolo: „Pozývam vás, aby
ste všetkých pozvali na modlitbu ruženca. S ružencom zvíťazíte nad
všetkými neduhmi, ktoré chce teraz
satan vniesť do Katolíckej cirkvi.
Modlite sa ruženec, všetci kňazi! Zasväťte čas ružencu!“ (25. 6. 1985)
Dnes so skúsenosťami toho všetVÝZVA
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kého, čo sa neskôr dialo v Cirkvi
a vo svete, by bolo zaujímavé vedieť,
ku koľkým kňazom sa toto posolstvo
vôbec dostalo. A ešte zaujímavejšie
by bolo, koľkí ho vážne prijali. Napriek tomu to bol čas, keď sa vo veľkom štýle začalo diať to, čo malo
o dvadsať rokov neskôr spôsobiť
v Cirkvi pravé zemetrasenie.
ZVÁDZAJÚCA SATANOVA SILA
Prekvapuje, aké početné sú posolstvá, v ktorých Matka Božia poukazuje na zvádzajúcu satanovu silu
v tomto svete a súčasne pozýva
k modlitbe ako ku zbrani na odpor.
Iba niekoľko mesiacov potom, ako
začala dávať posolstvá pre medžugorskú farnosť a pripravovala ju na
tú úlohu, ktorú jej určila, prehovorila
Matka Božia po prvý raz otvorene
o satanovi a jeho snahe všetko zničiť.
„Milé deti! V týchto dňoch chce satan prekaziť moje plány. Modlite sa,
aby sa jeho plán neuskutočnil“ (12.
7. 1984). V nasledujúcom roku nasledovalo upozorňovanie v tomto
zmysle v takmer pravidelnom odstupe dokonca deväťkrát, potom prišlo
celé alarmujúce posolstvo: „Satan
sa zmocnil jednej časti plánu a chcel
by si ho prisvojiť. Modlite sa, aby sa
mu to nepodarilo“ (1. 8. 1985).
V druhé po sebe nasledujúce štvrtky
sa pozvanie k modlitbe opakovalo
a o mesiac neskôr prišla Matka Božia s radostnou zvesťou: „Drahé deti!
Satanov plán stroskotal. Modlite sa,
aby sa uskutočnilo to, čo Boh plánuje s touto farnosťou (5. 9. 1985).
V tejto dramatickej dynamike pôsobenia Zlého sa zdá, že v tom čase
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nastalo bezvetrie, aspoň na krátky
čas. Ale Matka Božia pripomína aj
naďalej mocné satanovo pôsobenie
a odkrýva v jednom posolstve aj spôsob jeho účinkovania. Tak pozýva
k modlitbe, aby sa „pomohlo zničiť
všetko zlé a odhaliť klam, ktorý satan používa“ (25. 9. 1986) a ona odkrýva aj to, že to „robí svojou pýchou
a falošnou silou“ (25. 11. 1987).
Po toľkých rokoch bezvetria sa znovu zosilňuje dynamika Zlého, ale aj
odpor proti nemu. Deje sa to najprv
novým upozorňovaním, že „satan
chce zničiť moje plány a prekaziť
priania nebeského Otca, ktoré tu
chce uskutočniť (25. 9. 1990), že
„satan chce zmariť moje plány pokoja“ (25. 12. 1990) a o mesiac neskôr
upozorňuje Matka Božia na nebezpečenstvo globálneho rozmeru: „Satan je silný a chce zničiť nielen ľudské životy, ale aj prírodu a planétu,
na ktorej žijete“ (25. 1. 1991).
Tí, ktorí pozorne sledujú udalosti vo
svete, sa budú vedieť rozpamätať, že
to bolo počas vojny za strašných
scén ničenia a kynoženia v Perzskom zálive a do nášho okolia sa
v tom čase blížila vojna rýchlym tempom.
Na konci vojny v zálive zmizlo aspoň načas nebezpečenstvo globálneho nivočenia, ale ostalo nebezpečenstvo zničenia jednotlivcov, stále
závislejších na materiálnych statkoch a pôžitkoch. Odpoveď na to rozpoznávame v posolstve: „Drahé deti!
Pozývam vás, aby ste sa znovu rozhodli milovať Boha nadovšetko.
V tomto čase, keď sa pre konzumný
spôsob života zabúda, čo znamená
milovať a vážiť si skutočné hodnoty,

opäť vás pozývam, milé deti, aby ste
vo svojom živote kládli Boha na prvé
miesto. Nenechajte sa satanom zlákať materiálnymi vecami, ale, milé
deti, rozhodnite sa pre Boha, ktorý je
sloboda a láska. Zvoľte si život, a nie
smrť duše“ (25. 3. 1996).
Možno niektorých prekvapí alebo
rozruší, že satan sa v posolstvách
tak často spomína. „Nemožno život
vysvetliť aj bez neho?“ pýtajú sa niektorí. Liberálni teológovia ho začali
už dávno vo svojej náuke a v kázňach ignorovať, ale ani najmenej tým
netlmili jeho pôsobenie vo svete. To
spozoroval pred 40 rokmi už poľský
marxista Leszek Kolakowski a s očividnou mierou sarkazmu a v jednom
fiktívnom rozhovore, v ktorom sa
sám satan obracia na teológov, na to
reagoval: „Vidím, že sa už vo svojich
kázňach o mne nezmieňujete. Nemyslite si, že popieranie mojej exis-

tencie zasiahne moju samoľúbosť.
Pre mňa je len jedno dôležité: aby
pokračovalo dielo nivočenia!“ Teológovia popierajúci satanovu existenciu sa vôbec nesnažia vysvetliť skutočnosť toľkého zla vo svete.
Keď videl, ako to niektoré kruhy
v medžugorskom kostole tvrdohlavo
vyhlasujú za satanovo dielo, odpovedal známy jadrný svedok a vykladač
medžugorských udalostí ironicky:
„Iba v tomto prípade ho teológovia
znovu objavujú. Keď treba popierať
jav Medžugorie, potom teológovia vidia zrazu pôsobenie satana, o ktorom ináč veria, že ho niet“ (A. Sarrach).
Keby sme mali usudzovať podľa ich
tvrdenia, že v Medžugorí koná satan
aj preto, aby škodil Cirkvi, potom pracuje už 30 rokov vytrvalo proti sebe.
Kto to dokáže pochopiť, nech pochopí!
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Nové vydanie knižky POSOLSTVÁ
Práve vyšlo nové, doplnené vydanie knižky POSOLSTVÁ. Knižka obsahuje stručný opis prvých dní zjavení Matky Božej v Medžugorí, životopisy vizionárov a všetky posolstvá
Matky Božej – štvrtkové posolstvá
od 1. 3. 1984 do 8. 1. 1987, mesačné posolstvá od 25. 1. 1987 do

25. 12. 2010, ako aj posolstvá, ktoré dostávajú vizionári raz ročne.
Náklady na prípravu knižky predstavujú približne 3,4 eura a možno si
ju objednať písomne cez priložený
objednávkový lístok, alebo zaslaním
SMS správy na číslo našej odkazovej služby: 0948 401 104.

Knotzinger: Skúsenosť s Bohom
Ako sme informovali v predošlom
čísle, pripravujeme do tlače novú
knižku od Dr. Knotzingera: Skúsenosť s Bohom. Knižka je inšpirovaná Medžugorím a ukazuje na cesty,
ktoré privádzajú k osobnej skúsenosti s Bohom. Knižka vychádza
z pastoračných skúseností tohto
mariánskeho kňaza, ktorý sa osob-

ne presvedčil o účinkoch Božej milosti na mnohých ľuďoch na tomto
posvätnom mieste.
Knižka je už uvedená na objednávkovom lístku, vyjde koncom apríla 2011 a budeme ju posielať ihneď, ako príde z tlačiarne. Náklady
na prípravu knižky sú približne 4
eurá.

Nové telefónne číslo pre mesačné posolstvá
Mnohí stáli poslucháči nových mesačných posolstiev, ktoré sme vám
sprostredkovali
prostredníctvom
našej odkazovej služby, už zaregistrovali zmenu telefónneho čísla.
Z technických príčin sme museli
zrušiť pôvodné telefónne číslo našej
odkazovej služby a nahradili sme ho
novým telefónnym číslom v sieti
mobilného operátora O2. Okrem
najnovšieho mesačného posolstva
môžete po vypočutí posolstva nahrať svoj odkaz alebo objednávku
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našich publikácií. Zároveň môžete
využiť toto číslo na zaslanie objednávky formou SMS správy. Nové telefónne číslo je:

0948 401 104
Prosím, informujte o zmene telefónneho čísla aj vašich priateľov
a priaznivcov Medžugoria, ku ktorým sa ešte táto informácia nedostala. Ďakujeme vám!

Medzinárodné stretnutie kňazov
16. medzinárodný seminár pre kňazov
sa uskutoční v Medžugorí od 4. do 9.
júla 2011.
Naša organizácia ponúka na tento seminár bezplatnú dopravu a ubytovanie
pre kňazov a seminaristov, ktorí by mali
záujem zúčastniť sa na seminári, 28miestnym autobusom Mercedes. Predpokladaný čas odchodu z Bratislavy by
bol v nedeľu 3. 7. 2011 vo večerných hodinách, aby mohli kňazi odslúžiť sv. omše
pre veriacich vo svojich farnostiach. Príchod je naplánovaný na nedeľu 9. júla
2011 v skorých ranných hodinách.
Voľné miesta v autobuse môžu využiť
pútnici, ktorí by sa chceli zúčastniť tohto
seminára. Prednášky sú simultánne prekladané a pomocou malého rádia si ich
môžu vypočuť všetci záujemcovia, nielen
zúčastnení kňazi. Podrobnosti vám poskytneme v Mariánskom centre Medžugorie na uvedenom telefónnom čísle.
Prihlásiť sa možno v Mariánskom centre Medžugorie telefonicky na čísle:
+421-905 254 742, alebo mailom na
adrese m-keckes@nextra.sk alebo pí-

somne na adrese Mariánske centrum
Medžugorie, Františkánska 2, 811 01
Bratislava 1.

Ročné zjavenie
Jakovovi Čolovi
25. 12. 2010 v Medžugorí
Najmladší vizionár Jakov Čolo mal svoje posledné
pravidelné denné zjavenie 12. septembra 1998.
Matka Božia mu zverila desať tajomstiev. Odvtedy
máva zjavenie iba raz ročne, a to 25. decembra na
Vianoce. Tak to bolo aj tieto Vianoce. Zjavenie sa
začalo o 14.25 h a trvalo 7 minút. Matka Božia prišla s malým Ježiškom v náručí. Po zjavení Jakov povedal:
Matka Božia rozprávala o tajomstvách a na záver povedala: Modlite sa, modlite sa, modlite sa.
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. novembra 2010 – „Drahé deti! Hľadím na vás a vidím vo vašom srdci
smrť bez nádeje, nepokoj a hlad. Nieto modlitby ani dôvery v Boha, preto mi
Najvyšší dovoľuje, aby som vám priniesla nádej a radosť. Otvorte sa. Otvorte
svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu a ON vám dá všetko, čo potrebujete
a naplní vaše srdcia pokojom, pretože ON je pokoj a vaša nádej. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie!“
25. decembra 2010 – „Drahé deti! Ja a môj Syn Ježiš vám dnes chceme
dať hojnosť radosti i pokoja, aby sa každý z vás stal radostným nositeľom
a svedkom pokoja a radosti v miestach, kde žijete. Milé deti, buďte požehnaním
a buďte pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. januára 2011 – „Drahé deti! Aj dnes som s vami a hľadím na vás
i žehnám vás a nestrácam nádej, že sa tento svet premení k dobru a že pokoj
zavládne v srdciach ľudí. Radosť zavládne vo svete, pretože ste sa otvorili môjmu
pozvaniu i Božej láske. Duch Svätý premieňa mnohých, ktorí povedali áno. Preto
vám chcem povedať: 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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Novoročné modlitbové stretnutie
v Medžugorí
Na novoročnom modlitbovom stretnutí 2011 sa okrem miestnych farníkov zúčastnili aj mnohí pútnici z okolia a z celého sveta. Po ďakovnej sv. omši o 18.00 h
predstavilo spoločenstvo Cenacolo pred kostolom živý Betlehem. O 22.00 h sa
začala poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti a o 23.30 h sa slávila koncelebrovaná sv. omša, ktorú s hlavným celebrantom
P. Dankom Perutinom slávilo 136 kňazov. Tisíce mladých
ľudí prišlo do Medžugoria, aby sa spoločne pomodlili namiesto svetských hlučných osláv.
V predošlom roku slúžil svätú omšu v Medžugorí na
prelome rokov kardinál Dr. Schönborn. Jeho slová
počuli pútnici aj v tomto roku, keď páter Miljenko
Šteko prečítal jeho pozdrav pre pútnikov: „V myšlienkach a v modlitbách som spojený so všetkými pútnikmi, ktorý zasvätili nový rok pod
ochranu Matky Božej. S vďakou si spomínam
na sv. omšu slávenú v minulom roku. V dôvere v pomoc Matky Božej, Kráľovnej pokoja,
zo srdca pozdravujem všetkých pútnikov.“
Po prečítaní pozdravu zaznel silný potlesk,
ktorým pútnici prejavili veľkú radosť a nadšenie.
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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„Drahé deti! Aj dnes som s vami a hľadím na vás i žehnám
vás a nestrácam nádej, že sa tento svet premení k dobru
a že pokoj zavládne v srdciach ľudí.“
(z posolstva z 25. januára 2011)

