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Ivan Dragičevič počas zjavenia 27. septembra 2012 v Innsbrucku

Modlitba dáva pokoj a slobodu
„Otvorte svoje srdcia a rozhodnite sa pre svätosť a nádej zrodí radosť vo vašich srdciach.“
Tieto slová nám adresovala Matka Božia v posolstve
z 25. augusta 2012. Pokoj a radosť sú ako spojené
nádoby. Kto nemá pokoj, nemôže mať skutočnú vnútornú radosť. A naopak, opravdivá radosť vyviera
z vnútorného pokoja.
Sme v čase príprav na vianočné sviatky. Každý sa
pripravuje na Vianoce svojím spôsobom. Cez reklamy,
vianočné trhy a výzdobu v nákupných centrách sa
nám snažia nahovoriť, že Vianoce sú predovšetkým
darčeky, bohatý stôl a zimná dovolenka na horách.
Príprava na Vianoce sa vraj má obmedziť len na zháňanie a nákup darčekov. Aké hlboké nepochopenie
významu Vianoc!
Malý Ježiš v jasliach predsa nie je reklamná figúrka! Jeho príchod na tento svet je
skutočným začiatkom novej éry, nového letopočtu, lebo Boh vstúpil do ľudských
dejín. Narodil sa Kráľ pokoja, ale nie v kráľovskom paláci. Zvolil si chudobu betlehemskej maštale. Naša príprava na oslavu Ježišovho narodenia by mala byť podobne v tichu a skromnosti. Matka Božia nám to pripomína už 31 rokov, ale asi stále
nechceme počuť, že Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. Stále nechceme otvoriť
svoje srdcia, aby mohol aj k nám vojsť Kráľ pokoja. „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať
a on so mnou.“ (Zjv 3, 20)
Nech je štedrá večera v našich rodinách skutočne štedrou na vnútornú radosť
a pokoj, ktorú môže dať len Kráľ pokoja. Pripravme si svoje srdcia na slávnosť Vianoc, rozhodnime sa pre svätosť a nádej zrodí radosť v našich srdciach. Požehnané
vianočné sviatky!
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie

SLOBODA
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Medžugorie –

z

Spoločenstvo Cenacolo

V utorok 25. septembra
2012 sa konala v Dóme
sv. Štefana vo Viedni od
16.00 do 21.30 h po piaty
raz každoročná modlitba
za pokoj. Sme radi, že
4

Coleen Willardová

prostredníctvom Mariánskeho centra Medžugorie
sa modlitbového večera
zúčastnila aj malá skupinka pútnikov zo Slovenska.
Program sa začal sa sve-
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Georg Mayr-Meinhof

dectvami z Cenacola so
sestrou Elvírou a členmi
nového spoločenstva Cenacola v Burgenlande,
Američanky Coleen Willardovej, ktorá sa uzdravila

e – modlitba

za pokoj v Dóme sv. Štefana

v Medžugorí, a Georga
Mayra-Meinhofa, ktorého
život prostredníctvom Medžugoria dostal nový zmysel. Povzbudení týmito
svedectvami sa všetci prí-

tomní, ktorí celkom zaplnili dóm, pomodlili ruženec
svetla. Chór s huslistkou
a s gitaristami dodal slávnosti vrúcny a slávnostný
ráz. O 18.45 h prešiel Ivan

Dragičevič do presbytéria,
aby čakal na stretnutie
s Matkou Božou. Po krátkom čase si kľakol. V dóme panovalo ticho, lebo
všetci vedeli o Matke Bo-
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Ivan Dragičevič počas zjavenia 25. 9. 2012 v Dóme sv. Štefana

žej a cítili jej prítomnosť.
Zjavenie trvalo nezvyčajne
dlho, pretože Matka Božia
podľa Ivanovej výpovede
dlho rozprestierala ruky
nad kňazmi a rehoľníkmi,
potom nad chorými, ako aj
nad všetkými prítomnými,
a modlila sa. Potom všetkých požehnala.
Nasledovala svätá omša,
ktorú celebroval kardinál
Schönborn spolu s vyše
6

40 kňazmi. Vo svojom príhovore zdôraznil, že rodina
má byť miestom viery
a spoločnej modlitby, avšak práve v rodine zažívajú
deti svoje prvé bolestné
skúsenosti. Iba spoločná
modlitba dáva zakúsiť
všetku Bohom darovanú
lásku a zažiť ju v spoločenstve. Po svätej omši referoval Ivan o svojom stretnutí
s Matkou Božou. Vždy zno-
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vu zdôrazňoval, že nedokáže slovami opísať krásu
Matky Božej. Raz sa Matky
Božej spýtal: „Matka, prečo si taká krásna?“ Matka
Božia mu odpovedala:
„Milé dieťa, lebo milujem!“
Matka Božia povedala aj
to, že pri voľbe medzi svätou omšou a jej zjaveniami
si majú jej deti vždy zvoliť
svätú omšu, lebo vo svätej
omši je prítomný jej Syn,

Potom kardinál niesol
Krista v monštrancii cez
celý dóm a požehnával
všetkých veriacich. Všetci,
ktorí spolu zažili toto modlitbové popoludnie, odchádzali domov naplnení hojnou milosťou.
Modlitbové stretnutie sa
vysielalo naživo cez internet. Na www.marytv.tv
bolo simultánne počas
prenosu prekladané do
angličtiny,
španielčiny
a ruštiny a zaznamenáva-

né vo vyše 100 krajinách.
Modlitbový večer organizovala Oáza pokoja, Modlitbová akcia Medžugorie
– Viedeň a Rád maltézskych rytierov za spoluúčinkovania početných spoločenstiev a modlitbových
skupín Viedenskej arcidiecézy. Maltézska nemocničná služba bola v pohotovosti s ambulanciou prvej pomoci.

Ježiš Kristus. Mária sa tešila mnohým ľuďom, ktorí
prišli na modlitbu pokoja
a ďakovala im za ich modlitby a obety. O 21. hodine
bola vystavená Najsvätejšia oltárna sviatosť a kardinál Schönborn vyslovil
myšlienky na rozjímanie.
Prítomnosť Ježiša Krista
v Najsvätejšej oltárnej
sviatosti napĺňala každého
tichým šťastím.
MODLITBA ZA POKOJ – VIEDEŇ
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Kardinál Dr. Christoph Schönborn
v rozhovore s Floriánom Hitzom

TEŠÍM
EŠÍM SA
SA, KEĎ
KEĎ M
kosť Matky Božej počas zjavenia?
Sú chvíle, keď cítime zvlášť
mocne Božiu prítomnosť, alebo
prítomnosť Matky Božej. Dnes
večer to bola pre mňa taká chvíľa.

Vaša eminencia, aký máte pocit,
keď vidíte toľké tisíce ľudí v dóme pri
omši a zjavení Matky Božej?
Je to neuveriteľný pocit radosti a útechy,
že prichádzajú do dómu toľkí ľudia, aby sa
modlili. A že toľkí ľudia posilnení prítomnosťou Matky Božej nachádzajú útechu.
Tu sa môžem ako biskup iba radovať.
Ako ste prežívali atmosféru a blíz-

Matka Božia zdôrazňovala
už vo svojich súkromných zjaveniach v Lurdoch a vo Fatime, že
k nám prichádza, aby nás viedla k Ježišovi. Aj v Medžugorí plní tento Boží
plán a samu seba nestavia do popredia.
To je ako Syn a Matka. Slávny je Syn, ale
my sme pyšní na Matku, ktorá má takého
Syna. Preto celé jej úsilie je v tom, aby nás
priviedla k Ježišovi. Tak by som to vyjadril
jednoduchými slovami.
Eminencia, vo svojej kázni ste
hovorili o tom, že rodiny tvoria
jadro spoločnosti. Aj Matka Božia hovorí vždy láskyplne, že
sme jej deti. V realite života bývajú však rodiny vystavené veľkým skúškam a bolestiam.
Je to strašné, keď rodičia riešia
svoje konflikty na úkor detí. To je to
najhoršie, čo môžu rodičia urobiť,
keď si svoje rozpory neriešia sami.
Ako k tomu prídu deti, ktoré patria
k otcovi a matke, že musia znášať
ťarchu ich konfliktov? Bez Božej
pomoci a predovšetkým bez obrátenia nemôžeme dosiahnuť ozdravenie rodiny.
Existuje pozitívna priebežná
správa o Medžugorí. Môžete
k tomu niečo povedať?
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M EDŽUGORIE
EDŽUGORIE PRICHÁDZA
PRICHÁDZA DO
DO DÓMU
DÓMU
Veľmi dôverujem komisii, ktorú ustanovil
pápež, aby dobre pracovala, a to s otvoreným a zásadne praznivým prístupom. A ja
si myslím, že toľké dobré ovocie nemožno
len tak poprieť.
Hovorí sa, že Medžugorie je spovednicou sveta. Ako by ste to vysvetlili?
Neviem to vysvetliť, ale je to tak. Ľudia
chodia v Medžugorí v zástupoch na spoveď. Musí to vychádzať zo sily toho miesta,
že to ľudí tak priťahuje ku spovednici.
Sú ľudia, ktorí sa nespovedali celé roky
alebo desaťročia, a naraz otvárajú celý
svoj život a zakúšajú odpustenie, v ktoré
nemohli dlhé roky uveriť. A teraz našli celkom nový prístup k životu.
Zo všetkých svetadielov prichádzajú
ľudia hľadajúci Boha do Medžugoria

a zakúšajú tam neuveriteľnú milosť.
Je Medžugorie centrom, z ktorého
môže vychádzať nová evanjelizácia
sveta?
Z Medžugoria toho vychádza neuveriteľne veľa. Mnohé tisíce tu nachádzajú vieru
a získavajú uzdravenie tela i duše. V Medžugorí sa skutočne dejú mnohé a veľké
zázraky. Sám som toho svedkom. Je to
miesto, kde sa nebesá dotýkajú zeme. To
smieme zažívať aj vo Viedni pri veľkej
modlitbe za pokoj s Ivanom Dragičevičom,
jedným zo šiestich vizionárov. A všetko to
požehnanie ide do celého sveta. To sa dá
skutočne povedať.
Kedy zasa pocestujete do Medžugoria?
Momentálne nie, ale o to väčšmi sa teším, keď Medžugorie prichádza do dómu.
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ZOO SVEDECTVA
SVEDECTVA
IVANA
VANA DRAGIČEVIČA
RAGIČEVIČA

Na začiatku tohto dnešného stretnutia
by som vás chcel zo srdca pozdraviť.
Som rád a šťastný, že môžem byť s vami aj tohto roku pri modlitbovom stretnutí a duchovnej obnove. Matka prichádza
k nám. Prichádza k nám, lebo nám chce
pomáhať. Prichádza k nám, a jedno z prvých posolstiev, ktoré vyslovila, bolo:
„Milé deti, prichádzam, lebo by som vám
chcela povedať, že Boh existuje. Preto sa
rozhodnite pre neho a kráčajte spolu
s ním do budúcnosti.“ Matka prichádza
k nám. Obracia sa na celý svet. Nikdy nepovedala: „Milí Rakúšania, milí Taliani,
milí Chorváti,“ ale vždy a po každý raz
vraví: „Drahé deti!“ Na záver každého posolstva vraví Matka Božia: „Ďakujem
vám, milé deti, že ste prijali moje pozvanie!“ A dnes nám Matka Božia chce povedať: „Ďakujem vám, milé deti, že ste si
osvojili moje posolstvá, že chcete byť mojimi nástrojmi, že chcete byť mojimi apoštolmi, ktorí budú šíriť moje posolstvá.“
Matka Božia potrebuje apoštolov. Ale
apoštolom sa môže stať iba ten, ktorý tie
posolstvá žije, a tak ich prináša ku svojim blížnym.
Viem, že mnohí z vás boli unavení, keď
sem prišli. Unavení z tohto sveta, z rýchlosti a tempa života. Mnohí sem prišli
hladní: hladní po pokoji, hladní po láske,
hladní po pravde a predovšetkým hladní
10 MODLITBA ZA POKOJ – VIEDEŇ

po Bohu. A my sme sem prišli k prameňu. Lebo Ježiš nás pozýva: „Poďte ku
mne všetci, ktorí ste unavení a preťažení,
a ja vám darujem pokoj. Dám vám silu.“
Naozaj, v tomto čase, v ktorom žijeme,
nás volá i Matka Božia týmito slovami.
Chce, aby sme sa rozhodli pre pokoj.
A pokoj existuje len v Bohu. Prišli sme
sem, aby sme sa vrhli do jej materinského náručia, aby sme našli u nej istotu
a ochranu. Prišli sme k nej, aby sme jej
povedali: „Matka, oroduj za nás a prihováraj sa za nás všetkých u svojho Syna.“
Matka sa modlí za nás všetkých. Nosí
nás vo svojom srdci, uložila si nás do
svojho srdca. A hovorí tak pekne v jednom posolstve: „Milé deti, keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste
od radosti.“ Tak veľmi nás Matka Božia
miluje.
Vidíte 31 rokov milosti. Pre moju rodinu
je to veľmi veľký dar, ale isteže je to aj
veľká zodpovednosť. Viem, že mi Boh dal
veľa, ale viem aj to, že odo mňa veľa vyžaduje. Uvedomujem si zodpovednosť,
ktorú nesiem. S týmto vedomím zodpovednosti žijem každý deň. Ale verte mi,
nie je to ľahké, nie je to jednoduché byť

každý deň s Matkou Božou, každý deň sa
s ňou rozprávať a byť spolu s ňou v nebeskom svetle. Lebo keď Matka Božia
prichádza, prináša so sebou časť nebies.
Za ňou vidíme raj. Vidím kvety, vidím anjelov. Anjelov, ktorí spievajú. Nie je ľahké
po tomto stretnutí s ňou vrátiť sa zasa do
reality tohto sveta. Keby ste mohli vidieť
Matku Božiu čo len na sekundu, neviem,
či by život na tomto svete bol ešte vôbec
zaujímavý. To neviem. Potrebujem každý
deň niekoľko hodín, aby som sa po stretnutí s ňou zasa mohol vrátiť do tohto sveta, nikdy celkom, ale aspoň čiastočne.
Keď sa ma spýtate, či sa na sto percent
vraciam, môžem vám povedať: 31 rokov
sa vraciam, ale nikdy nie celkom. Celý
deň čakám na toto stretnutie. Každý deň
myslím, pri všetkom čo robím, iba na to:
Čo dnes večer Matka Božia povie? Bude
s tým, čo robím, spokojná?
Čo je najdôležitejšie z toho, k čomu nás
Matka povoláva? Ktoré posolstvá sú najdôležitejšie z tých, čo nám už 31 rokov
hovorí? Chcel by som osobitne vyzdvihnúť osem posolstiev, osem malých kamienkov: pokoj, modlitba, pokánie
a pôst, láska, Eucharistia, spoveď, čítanie Svätého písma a posolstvo nádeje.
Na začiatku stretnutí sme boli zmätení,
boli sme vtedy deti, ja som mal vtedy 16

rokov. Prvá otázka, ktorú sme jej položili,
bola: „Kto si? Ako sa voláš?“ A ona odpovedala: „Som Kráľovná pokoja. Prichádzam, milé deti, lebo ma posiela môj
Syn, aby som vám pomáhala. Milé deti,
pokoj, pokoj, iba pokoj. Kiež by bol pokoj!
Kiež by pokoj panoval svetu. Milé deti,
pokoj musí zavládnuť medzi človekom
a Bohom a medzi ľuďmi navzájom.“ Tieto
slová sú v tomto čase, v ktorom žijeme,
také potrebné. Matka prichádza k nám.
Prichádza od Kráľa pokoja. Kto vie lepšie
než Matka, aký je tento svet veľmi unavený, ako veľmi potrebuje toto unavené
ľudstvo pokoj? Ako veľmi je pokoj potrebný pre naše unavené rodiny, pre unavenú
Cirkev, pre unavenú mládež! Matka prichádza k nám ako Matka Cirkvi, „Milé
deti, keď ste silní, bude silná aj Cirkev.
Keď ste slabí, bude aj Cirkev slabá. Milé
deti, vy ste moja živá Cirkev. Milé deti,
niet nijakej živej Cirkvi bez živých rodín.“
Rodina musí dnes duchovne vyzdravieť.
Aké je dnes pekné vidieť kostol, dóm
taký plný! Ktorý kňaz by si neželal, aby
bol jeho kostol takýto plný každú nedeľu? Lebo my sme táto živá Cirkev, my
sme pľúcami tejto Cirkvi. Matka Božia
vraví: „Milé deti, vráťte modlitbu do svojich rodín. Modlite sa v rodinách. Dajte
Boha vo svojich rodinách na prvé miesto.
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Nech je každá z vašich rodín, milé deti,
kaplnkou, v ktorej sa modlí.“ Nemôžeme
ani očakávať, že bude v Cirkvi viac povolaní, ak nevnesieme modlitbu späť do
rodín, lebo Boh volá v rodinách prostredníctvom rodinnej modlitby. V rodinnej
modlitbe sa rodia kňazi. Tu volá Boh.
Matka prichádza k nám, lebo nám chce
pomôcť, povzbudiť nás, potešiť nás. Prichádza k nám s božským liekom, liekom
na naše bolesti. Chce zaviazať naše rany
– s toľkou láskou, s toľkou nehou, s materinským teplom. Chce nás viesť k Ježišovi a do raja. V jednom posolstve hovorí: „Drahé deti, dnes ako nikdy predtým
prechádza ľudstvo a svet ťažkou krízou.
No najväčšou krízou, milé deti, je kríza
viery v Boha. Lebo ľudia sa veľmi vzdialili od Boha, vzdialili sa od modlitby. Milé
deti, dnešný svet nastúpil do budúcnosti
bez Boha. Milé deti, dnešný svet nedoká-

Posolstvo Ivanovi v Dóme
sv. Štefana 25. 9. 2012
Milé deti! Aj dnes vás pozývam,
aby ste sa modlili z celého srdca
a navzájom sa milovali. Milé deti,
ste vyvolení, aby ste dosvedčovali
pokoj a radosť. Tam, kde nie je
pokoj, modlite sa a dostanete
ho.
Cez vás a vaše modlitby bude
prúdiť pokoj do sveta. Preto, milé
deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo modlitba koná zázraky v ľudských srdciach a vo
svete. Som s vami a ďakujem
Bohu za každého jedného z vás,
ktorý s vážnosťou prijal modlitbu
a prežíva ju. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.

12
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že poskytnúť pokoj. Pokoj, ktorý dáva
svet, vás čoskoro sklame. Pokoj je iba
v Bohu. Preto sa otvorte pre dar pokoja,
pre vaše vlastné dobro.“ Matka prichádza k nám a volá nás všetkých: „Drahé
deti, potrebujem vás. S vami môžem nastoliť pokoj.“
Matka Božia dáva posolstvo každého
25. v mesiaci. Raz som deň nato stretol
priateľa, ktorý mi povedal: „Poznám to
posolstvo, ktoré povedala včera Matka
Božia. Zasa povedala: Modlite sa, modlite sa, modlite sa.“ Povedal som svojmu priateľovi: „Áno, aj ja poznám to posolstvo.“ Potom som sa ho spýtal: „Začal si sa modliť?“ Nebol si istý. Tu som
povedal: „Priateľ môj, keby si sa začal
modliť, som si istý, že potom by včera
Matka Božia nebola to posolstvo zopakovala, ale povedala by niečo nové.“ Vidíte, to platí pre nás všetkých. Keď nie-

čo opakuje, to znamená, že niečo nie je
v poriadku. Lebo Matka Božia nás chce
povzbudiť. Prichádza k nám, nie aby prinášala strach, nie aby hovorila o konci
sveta alebo o druhom Ježišovom príchode. Chce nám povedať: „Drahé deti, Ježiš sa vám darúva každý deň, dáva sa
nám každý deň pri svätej omši. Choďte
na svätú omšu, aby ste sa s ním stretli.“
Matka k nám prichádza ako Matka nádeje. Chcela by dnešným unaveným rodinám priniesť nádej, chcela by doniesť
nádej celému svetu. Osobitným spôsobom nás Matka Božia volá ku svätej
omši: „Svätá omša, milé deti, musí stáť
v centre vášho života.“ Raz pri zjavení
sme kľačali pred Matkou Božou. Obrátila
sa na nás šiestich a povedala: „Drahé
deti, keby ste sa zajtra museli rozhodnúť,
či prísť ku mne, aby sme sa stretli, alebo

na svätú omšu, tak nechoďte za mnou,
ale choďte na svätú omšu. Lebo ísť na
svätú omšu znamená ísť k Ježišovi, ktorý
sa vo svätej omši sám dáva. Darujte sa
mu, otvorte sa mu, prijmite ho.“ Preto počas týchto 31 rokov prst Matky Božej
vždy ukazuje na Ježiša. Ona sama nikdy
nehovorí o sebe, ale vždy o svojom Synovi.
Matka Božia nás volá, aby sme sa rozhodli pre Boha, lebo my sme na tomto
svete iba ako pútnici. Tak vraví Matka
Božia. My len cestujeme svetom. Rozhodnúť sa pre Boha a postaviť ho na
prvé miesto, to je Cesta, Pravda a Život.
Rozhodnime sa pre pokoj. Modlime sa
spolu s Kráľovnou pokoja za pokoj na
svete. Rozhodnime sa pre Boha. Milí
priatelia, nech sa tak stane! Amen.

Cez vás a vaše modlitby
bude prúdiť pokoj do sveta

MODLITBA ZA POKOJ – VIEDEŇ
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Oheň Ducha
© Gottlieb Ortner

V ten večer zostúpil na nás všetkých –
oheň Ducha Svätého. Liečil, očisťoval, obnovoval a predovšetkým darúval ozajstnú
vnútornú radosť a nás všetkých urobil zo
srdca šťastnými. Bola to ona, Matka Božia,
nevesta Ducha Svätého, ktorá nám vyprosila tento oheň. Ako vtedy v Jeruzaleme
sme boli všetci zhromaždení, zotrvali sme
v modlitbách a pri počúvaní Božieho slova.
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Ivan Dragičevič hovoril o láske, akou nás
miluje Matka Božia – o Ježišovej láske.
Oboznámil nás s Máriinou túžbou, aby sme
sa v modlitbe celkom zjednotili s jej Synom.
Aj náš biskup Dr. Manfred Scheuer hovoril
o láske Ježišovho Srdca k nám. Na rozdiel
od chladu dnešnej doby je to obraz planúceho ohňa, žiarivého ohňa lásky. Tento obraz nám kladie pred oči oheň božskej lásky.

a Svätého!

„Večer viery,
modlitby a nádeje!“
Biskup Dr. Manfred Scheuer

Táto láska má zapáliť aj našu lásku – aj lásku k ostatným. Biskup Manfred Scheuer
dal prvej časti svojej kázne názov Oheň lásky. Áno, Boh nás miluje, to je vždy znovu
hlavná časť mariánskeho posolstva pre
nás. Aj Milona von Habsburg, ktorá s veľkým citom preložila Ivanove slová, svedčila
o premene svojho srdca v Medžugorí tým,
že zakúsila lásku Matky Božej.

Potom sa zdalo, akoby posolstvá Matky
Božej znovu pokračovali v druhej časti
kázne. Máriina výzva k modlitbe, predovšetkým v rodinách, ktorú nám priblížil
Ivan, našla pokračovanie v slovách nášho biskupa. Voviedol nás do hĺbky modlitby po rozličných stupňoch modlitby až
tam, kde je človek celkom doma – do samého Boha. Dr. Manfred Scheuer vraví:
MODLITBA ZA POKOJ – INNSBRUCK
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Ivan Dragičevič počas zjavenia
27. 9. 2012 v Innsbrucku

„Modliť sa znamená: byť človekom pred
Bohom! Modlitba je vážnou vecou kresťanskej viery a nik nemôže žiť ako kresťan bez toho, žeby sa modlil. Modlitba je
hovoriaca viera. Modlitba znamená tradične: hovoriť s Bohom. Presnejšie povedané, modliť sa znamená tešiť sa z toho,
že nás Boh oslovil a my mu dokážeme odpovedať.
Modlitba je však aj výstupom (Mojžiš
a Eliáš na svätom vrchu). Aj Ježiš vystupuje na Tábor – avšak zostupuje, aby podstúpil iný, náročnejší výstup na Golgotu.“
Biskup Manfred vraví, že dôvodom, prečo je výstup zavŕšený iba v zostupe, je Boh
sám. „Je to láska – agapé. Agapé znamená však nechať sa unášať, darovať sa.“
„Vystupujem k nemu v modlitbe, do jeho
lásky, ktorá znamená aj zostup.“ V tomto
zmysle sa Dr. Manfred Scheuer nazdáva:
16
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„Aj utrpenie je modlitbou, avšak utrpenie
môže byť i láskou!“ A ďalej povedal:
„Všetko vo mne je povolávané do príťažlivosti nahor, do magnetického poľa Boha.
No nie ja sa dostávam tam, kam sa usilujem. Je to niekto iný, kto ma vynáša nahor.
Aby sa tento výstup k vrcholu podaril, nie
som to ja. Je to závan Ducha, ktorý ma
unáša.“
A potom sa tie mystické slová priradili
jedno k druhému ako hymnus: „Výstup je
zostup k Otcovi, ktorý sa skláňa, ktorý je
samotné skláňanie. Výstup je zostup v Synovi, ktorý jediný ma nesie k Otcovi.
Výstup je zostup, nechávať sa padať do
povznášajúceho vetra Ducha, ktorý ma
nesie od okamihu k okamihu.“
Tejto reči, ktorá si tak uctila trojjediného
Boha, sa Matka Božia iste veľmi potešila.
Ona, dcéra Otca, matka Syna, nevesta Du-

cha Svätého. Služobnica Pána sa správala pokorne a aj pri nás zotrvala. Počas
zjavenia, tak hovoril Ivan, sa mimoriadne
dlho modlila nad biskupom aj nad kňazmi
a orodovala za povolania. Ako vždy modlila sa aj za chorých a všetkých prítomných.
S pozdravom pokoja nás poslala: „Teraz
choďte, milé deti, v pokoji!“ a zmizla v znamení svetelného kríža.
To, že nás vyslala do pokoja, sama sa
stávajúc pokojom, nám prinieslo lásku
a radosť. Tento závan Ducha nás niesol
v pravej láske.
Prof. DDr. Andreas Resch sa pokúsil
krátkymi štruktúrovanými slovami priblížiť
nám výsledok vedeckého vyšetrenia vizionárov: „Toto mohlo dosvedčiť, že vizionári
mali kľúčový zážitok, o ktorom hovoria,
že je to Matka Božia! Na teologickej úrovni
by sme museli opakovať Ježišove slová:

„Po ovocí ich poznáte!“ (Mt, 7, 16) a povedal presvedčivo: „Keď pozrieme sem do
tohto kostola, môžeme to ovocie tu rozpoznať!“
Áno, ovocie bolo naozaj poznať, lebo ľudia odchádzali domov s dobrými predsavzatiami, s radosťou a s pokojom v srdci.
Prof. Andreas Resch to povedal za nás
všetkých: „Tento večer bol korunou jubilejného roka!“
Áno, bol to večer milosti pre nás všetkých. Bol to špeciálny darček Matky Božej
pre nás.
Otec biskup nás potešil svojou osobnou
skúsenosťou v tento večer, ktorú opísal
takto: „Bol to večer viery, modlitby a nádeje!“
Áno, bol to večer Ducha Svätého. Vďaka,
Matka Božia!
M. E. Langová-Pertlová
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Tu
Tu som
som stvorený
stvorený pre
pre večnosť
večnosť

MYŠLIENKY k posolstvu

z 25. septembra 2012

„Drahé deti! Keď pozeráte na bohatstvo farieb v prírode, ktoré vám dáva
Najvyšší, otvorte si srdce a modlite sa
s vďačnosťou za všetko to dobro, ktoré
máte, a povedzte: tu som stvorený pre
večnosť. Teda túžte po nebeských veciach, lebo Boh vás miluje nesmiernou
láskou. Preto vám tiež dal mňa, aby
som vám povedala: len v Bohu je váš
pokoj i nádej, drahé deti. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“
Ďakujem ti, naša nebeská Matka, že
nás zasa privádzaš do srdca trojjediného Boha, ktoré nás tak bohato obdarúva! Ty nám ukazuješ, ako veľmi nás Boh
miluje. S tebou, Matka Božia, chceme
ďakovať Najvyššiemu za všetko dobro,
čo nám dáva. Vďaka, Otče, za tvoju lásku k nám! Na tomto krásnom svete sme
stvorení, aby sme sa pripravovali na
ešte krajšiu večnosť. Nebeská Matka,
daj nám tú milosť, aby sme stále viac
túžili po nadpozemských veciach! Veď
Boh nám chce darovať svoju nesmiernu
lásku. Aj teba, naša Matka, dal nám
Boh, aby v našich srdciach ožili radosť
a pokoj. Matka, vezmi nás za ruku a priveď nás k Najvyššiemu!
18
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MODLITE SA S VĎAČNOSŤOU ZA VŠETKO
TO DOBRO
„Drahé deti! Keď sa pozeráte na bohatstvo farieb v prírode, ktoré vám dáva
Najvyšší, otvorte si srdce a modlite sa
s vďačnosťou za všetko to dobro, ktoré
máte!“
To znamená ďakovať najmä za jeseň
v našej krajine, kde dozrieva ovocie a teší nás bohatstvo farieb. Je prekrásne
cestovať cez ovocné sady a obdivovať
farbisté ovocie. Lístie v lese sa začína
sfarbovať. Svieti v najnádhernejších farbách. Ale aj východy a západy slnka premieňajú krajinu v čarovných farebných
odtieňoch. Spomínam si na jednu cestu
po stopách blahoslaveného Charlesa
Foucaulda na Saharu, do Tamenrassetu
a na vrchy Hoggar. Išli sme ráno o štvrtej na vrchol, kde sme v malej kaplnke
slávili svätú omšu. Východ slnka bol pre
nás ako nadpozemský. Slnko ponáralo
divoko rozbrázdené vrcholce hôr do najpestrejších farieb, od tmavomodrej, žltej, zelenej a červenej až po najnádhernejšie zmiešaniny. Bolo to ako sen,
úžasný zážitok pre nás. Aký krásny svet
pre nás Boh stvoril!
TÚŽTE PO NEBESKÝCH VECIACH
„A povedzte: Tu som bol stvorený pre
večnosť. Teda túžte po nebeských veciach, lebo Boh vás miluje nesmiernou
láskou.“
Bernard z Clairvaux (+ 1153) kedysi
napísal: „Medzi všetkými hnutiami duše,
medzi všetkými zmyslami a emóciami je

to iba láska, ktorou môže stvorenie odpovedať Stvoriteľovi, hoci nie v rovnocennom zmysle. Len cez lásku sa mu
môže odplácať podobne. Lebo keď Boh
miluje, tak nechce nič iného, iba byť milovaný. Za nijakým iným účelom nemiluje, iba aby bol milovaný. Veď vie, že všetci, ktorí ho milovali, budú v tejto láske
blažení.“
Raz v katechéze povedal Ján Vianney
približne toto: „Pozrite sa, moji milí, Kristov poklad nie je na zemi, ale na nebesiach... Toto je krásna úloha pre človeka: modliť sa a milovať. Keď sa modlíte
a milujete, uvidíte, že to je šťastie na
zemi. Modlitba nie je nič iné ako zjednotenie s Bohom. Keď má niekto čisté,
s Bohom spojené srdce, tak prichádza
opojný pocit blaha a šťastia, svetlo, ktoré ho nádherne osvecuje. V tomto hlbokom zjednotení sú Boh a duša ako dve
do seba vtečené sviece, ktoré už nik nemôže rozdeliť. Prekrásne je zjednotenie
Boha s jeho nepatrným stvorením. Je to
šťastie, ktoré nik nemôže pochopiť.“
Istá poľská rehoľníčka rozprávala raz
o akejsi hlboko padlej žene. Bola veľmi
zúfalá. Už ďalej nevládala. Raz v noci
chcela skončiť svoj život. V tom okamihu
stretla rehoľnú sestru. Ona sa začala
zhovárať s tou ženou, unavenou životom. Povedala jej, aby odišla do neďalekého mesta. Presne jej opísala ulicu,
kde vraj nájde dom, v ktorom ešte svieti
svetlo. Prosila ju, aby tam išla. Žena počúvla. Otvoril jej istý starý kňaz, ešte nespal. Ponúkol jej pohostinstvo. Na druhý
deň sa vyspovedala, čo neurobila už od
svojich detských rokov. Tá žena sa rozhodla zmeniť svoj život. Našla znovu nádej a pokoj. Pre toho kňaza bolo veľmi
zvláštne, že táto žena stretla v noci rehoľníčku. Kňaz jej hneď ukázal fotky
a obrázky rehoľníčok, ale rehoľníčka,
ktorú stretla, nebola medzi nimi. Tak za-

šli k predstavenej Sestier Matky milosrdenstva. Keď prišli do kláštora, žena
uvidela v hovorni fotku jednej sestry. Zastala tam a zvolala: „To je ona! To je ona,
čo hovorila v lese so mnou a označila mi
váš dom!“ Bol to portrét sestry Faustíny
(+ 1938), ktorá zomrela pred dlhším časom. Áno, Božia milosť je nesmierna!
V knihe Milujem ťa nadovšetko hovorí
Ježiš: „Moja láska je silou v každej slabosti. Je tvojou ochranou v každom nebezpečenstve. Ak umožníš prístup mojej
láske, začuješ môj hlas a pocítiš moju
blízkosť. Zakúsiš novú silu a už nikdy nebudeš smutný. Budeš mocnejší než všetci, ktorí ma nemilujú. Prijmi moju lásku.
Láska je všetko, čo potrebuješ!“ Lebo
Boh nás miluje nesmiernou láskou!
MÁRIA: „BOH MI VÁS DAL“
„Preto vám tiež dal mňa, aby som vám
povedala: len v Bohu je váš pokoj i nádej, drahé deti. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie!“
Ježiš dal svoju Matku aj nám za Matku. Ona je naša veľká pomocníčka
a orodovníčka. Zasväťme jej svoj život!
Dajme sa ňou viesť!
Veľký cirkevný učiteľ a konštantínopolský biskup Ján Zlatoústy (+407) napísal
v jednej homílii o svojom vyhnanstve:
„Povedz mi: Čoho sa máme báť? Smrti?
Pre mňa je Ježiš životom a smrť ziskom.
Alebo vyhnanstva? Povedz mi: Pánovi
patrí zem a všetko, čo ju napĺňa. Zhabania majetku? Nič sme si na svet nepriniesli a ani si nič nemôžeme vziať...
Chudoby sa nebojím a o majetok nestojím... Dôverujte!“
Potrebujeme iba nádej, pokoj a nesmiernu Božiu lásku! To všetko je dar
nekonečného Boha! Vďaka, Matka, za
tvoje radostné posolstvo!

Dr. Joannes Gamperl
MYŠLIENKY
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B YŤ V M EDŽUGORÍ
Volám sa Heinrich Müller a som farárom v obci
Gross-Düngen (Nemecko). Táto farnosť patrí
do Hildesheimského biskupstva. Narodil som sa
20. júla 1944 v Hildesheime.
V januári 1988 som začal študovať teológiu.
V tom roku som aj cestoval do Medžugoria, ale
túžba stať sa kňazom dozrievala vo mne už pred
Medžugorím. Za kňaza som bol vysvätený v máji
1994.
Rozhovor s farárom Heinrichom Josefom Müllerom
viedol Mag. Vitomir Damjanovič
9. 9. 2012 v Medžugorí

Pán farár Müller, prichádzate často
do Medžugoria?
Teraz som prišiel do Medžugoria po
dvadsiaty raz. Po prvý raz som bol v Medžugorí v roku 1988, v prvom roku môjho
kňazského štúdia. Počul som o Medžugorí
a chcel som si ho sám pozrieť, aby som si
o ňom utvoril úsudok, lebo som o Medžugorí počul veci pozitívne i negatívne.
A aký bol váš vlastný zážitok?
Veľmi dobrý. Bolo to v auguste 1988.
Nad týmto miestom ležal hlboký pokoj
a mňa to jednoducho presvedčilo, že je
to tu všetko pravé. Ale to je moje osobné
presvedčenie, lebo nechcem predbiehať
cirkevné hodnotenia. V roku 1988 som
tu bol ešte raz a potom s výnimkou vojnovej doby každý rok. Som kňaz, ktorý dostal povolanie trochu neskôr. Všetko potrebuje svoj čas. Po roku 1998 som prichádzal do Medžugoria často aj dva razy
do roka.
Čo pociťujete, keď prichádzate do
Medžugoria?
Byť v Medžugorí je pre mňa hlbokou radosťou. A vždy ma to priťahuje k liturgickej
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JE PRE MŇA HLBOKOU RADOSŤOU
službe, ku ktorej sme ako kňazi povolaní.
Tu veľa spovedám a cítim, že je to moje
poslanie. Sprevádzam skupiny pútnikov,
sám som tu ešte nikdy nebol. Denne slávim Eucharistiu, sv. omšu ako hlavný celebrant alebo ako koncelebrant. Rád spovedám, lebo ma to posilňuje v mojom
kňazskom bytí a práci. Existuje prekrásna
myšlienka Matky Božej z mariánskeho
pútnického miesta Banneux v Belgicku,
ktoré je cirkevne uznané. Zjavenie tam
bolo roku 1933. Chodievam tam dva razy

do roka ako sprievodca pútnikov. Keď
Matka Božia pozvala vizionárku, rodičia ju
nechceli pustiť, lebo to bolo v zime. Tu povedala vizionárka iba: „Ona ma volá!“ a už
bola pri vonkajších dverách, aby sa stretla
s Matkou Božou. A niečo podobné pociťujem, keď prichádzam do Medžugoria. Ona
ma volá! To je nádherné a napĺňa ma to
i pri všetkých slabostiach, ktoré aj ja mám.
A nie je to tak, že iba spovedám, ale aj
sám prijímam sviatosti, veď ktože je už
dokonalý?

Keď sprevádzate skupiny pútnikov
do Medžugoria, čo pútnikom rád hovorievate?
Jednoducho vyjadrujem svoje vlastné
presvedčenie. To platí takisto aj pre iné
veci. Nikomu nič nevnucujem. To nerobil
ani Ježiš. Nik neverí na niečo nanútené.
Iba pred dvomi týždňami sme počuli
v evanjeliu, ako Ježiš povedal, že dáva
svoje telo a svoju krv za pokrm. Nato ho
mnohí opustili. A Ježiš kladie apoštolom
otázku: „Aj vy chcete odísť?“ To je to vlastné presvedčenie, ktoré sa snažím vyjadriť
bez toho, žeby som ostatných nútil, že oni
musia konať takisto. Presviedčajú ma posolstvá Matky Božej, lebo sú pre mňa čistým evanjeliom. Pri spovedaní som veľmi

často použil modlitbu z 22. nedele v období cez rok a spojil som ju s posolstvom
Matky Božej z 25. 8. 2012. Oba texty obsahujú pojem svätosti. Matka Božia pozýva vždy deti slovami: „Drahé deti, pozývam
vás...“ a končí: „Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ Necháva deťom slobodné rozhodnutie, nikdy im nič nevnucuje. To je to veľké a krásne. Tak povedala aj
v poslednom posolstve: „Rozhodnite sa
pre svätosť, otvorte svoje srdcia.“ To je základná podmienka pre vlastné rozhodnutie. Ak vezmem iba tieto dva výroky, tak je
to čistá Biblia. Tá myšlienka „Otvorte svoje
srdcia“ je aj v Zjavení sv. Jána, kde Ježiš
vraví: „Stojím pri dverách a klopem. Kde
mi otvoria, tam vstúpim.“ A tu to nie je nič
iné. Už v Ježišových časoch boli ním ľudia
pozývaní, aby sa rozhodli pre dobro, pre
cestu s Bohom. Matka Božia sem prichádza už dlho, lebo toto je podľa mojej mienky kritérium a súvisí so všetkými súčasnými hnutiami. Podľa môjho názoru ľudia
zabudli na Boha, alebo žijú povrchným životom, ktorý sa nespája s Bohom. A Matka Božia nás pozýva, aby sme znovu objavili túto cestu s Bohom. To je ako volanie
Matky svojim deťom.
Prichádzate z Nemecka a Medžugorie je v Nemecku iste známe. Ale ste
spokojný s počtom pútnikov, ktorí od
vás prichádzajú do Medžugoria
a mohlo by sa dačo zlepšiť?
Zlepšenia sú vždy možné, ale v zásade
som spokojný. Tu sa nedá nič vnucovať
a úvahy, ktoré sa tu často vyjadrujú, si treba všímať. Prichádzam zo severu Nemecka (Hildesheim) a tam je Medžugorie menej známe. No časom sa ľudia na základe
informácií z rôznych prameňov vybrali do
Medžugoria a zakúsili tam milosť.

22

RADOSŤ

Sviatok Povýšenia

Sviatok Povýšenia Sv. kríža sa slávil v Medžugorí v nedeľu 9. septembra 2012.
K farníkom pribudli ešte početní pútnici z Veľkej Británie, Kanady, Austrálie, Írska,
Španielska, Talianska, Nemecka, Rakúska, zo Švajčiarska, Slovenska, z Francúzska,
Malty, Ukrajiny, Česka, Belgicka, Kórey, Poľska, Brazílie, Portugalska, Rumunska,
ako aj Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Vo farskom kostole sa slávilo päť omší po
chorvátsky: o 6., 7., 8., 12. a 19. h. Slávnostná svätá omša na Križevci, ktorej hlavným celebrantom bol páter Slaven Brekalo, sa začala o 11. hodine. Pred svätou
omšou sa páter Marinko Šakota modlil ruženec.
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POVÝŠENIE SV. KRÍŽA

Sv. kríža 2012
v Medžugorí

Páter Marinko, sme tu na Križevci
a toho roku sa tu zhromaždilo veľa
ľudí, aby oslávili sviatok Povýšenia
Sv. kríža.
Na tomto vrchu sa nachádza veľký Kristov kríž nad medžugorskou farnosťou
a roky priťahuje mimoriadnym spôsobom
pútnikov. Ježiš povedal: „Keď budem povýšený na kríž, všetkých pritiahnem k se-

be.“ Práve dnes a počas všetkých týchto
rokov zažívame pravdivosť týchto slov.
Nik nemá rád kríž, ale keď nás priťahuje
Kristov kríž, tak to má celkom iný význam. Týmto spôsobom sa môžu premieňať naše kríže. A tak môj kríž, ktorý je pre
mňa ťažký, má svoj zmysel, keď chápem
Kristov kríž a prijímam ho. To je zmysel
Kristových slov, keď nám hovorí: Vezmi
POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
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svoj kríž, objím ho, miluj a pobozkaj ho.
Až potom, keď prijímame svoj kríž takto,
zmenší sa ťarcha kríža a už nie je taký
ťažký ako predtým. Preto prichádzajú ľudia sem, aby ľahšie prijímali a niesli svoj
kríž.
Keď sa z vrchu pozeráme na toľkých pútnikov, vidíme, že sem prišli
ľudia zo všetkých končín sveta.
Áno, ľudia prichádzajú do Medžugoria
a na tento vrch zo všetkých svetadielov.
To nám napovedá, že sme všetci Božie
deti. To znamená, že moja identita nie
je tá, že som Chorvát, Rakúšan alebo
Nemec. Príslušnosť k národnosti je čosi
iné než to, čo je človek v skutočnosti.
Moja identita a identita všetkých týchto
ľudí je v prvom rade to, že sme všetci
Božie deti. Pokiaľ ide o identitu, sme
teda všetci milované Božie deti. Boh ma
miluje. Boh miluje mňa i každého človeka. Keď nás Matka Božia vo svojich posolstvách pozýva, tak sa na nás obracia
so slovami „Drahé deti!“ To znamená:
My všetci sme Božie deti bez rozdielu
národnosti a príslušnosti k náboženstvu. V augustovom posolstve nás pozýva ako svoje deti, aby sme sa rozhodli
pre svätosť. Boh nás potrebuje a Matka
Božia si želá, aby sme boli – ako náš nebeský Otec – svätí a milosrdní. V Božích
očiach nik nie je výnimkou, veď jeho
slnko svieti na dobrých i zlých. Ako aj
jeho dážď padá na dobrých i zlých. Boh
nás teda miluje všetkých bezpodmienečne. To zažívame najmä tu v Medžugorí, kde nás Matka Božia miluje a pozýva nás na cestu svätosti. Preto nesmieme vidieť ľudí cez nejaké filtre farby
kože, národnosti a viery. Musíme teda
všetko toto odstrániť a pozerať sa na
všetkých ako na Božie deti, aby sme sa
dostali k tej veľmi dôležitej skutočnosti,
26
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že každá Božia bytosť je mojím bratom
a mojou sestrou.
Vy ste počas ruženca viackrát spomenuli, že tento kríž bol v Božom
pláne tak, ako to povedala aj Matka
Božia vo svojich posolstvách.
Tento kríž na Križevci je v Božom pláne
a stal sa osobitným miestom modlitby.
Pred časom, keď sa pátra Slavka Barbariča pýtali, prečo si Matka Božia vyvolila
Medžugorie, pekne to vysvetlil. Odpovedal takto: „Neviem, prečo si Matka Božia
vybrala medžugorskú farnosť, ale viem,
že Matka Božia, i keby si zvolila iné miesto, bolo by to také miesto, kde by boli dva

vrchy, ktoré potrebovala ako miesta modlitby.“ Matka Božia tu našla dva vrchy:
Vrch zjavení a Križevac. Nemusím tu vysvetľovať, prečo sú dôležité vrchy ako
miesta stretnutia s Bohom v Novom
a Starom zákone. Všetky kontakty Boha
s ľuďmi nám počas dejín ukazujú, aké
dôležité sú vrchy – ako miesta modlitby,
ako miesta samoty, kde môže človek hovoriť s Bohom a modliť sa. Tak prišla aj
Matka Božia na vrch a z vrchu na nás
volá, aby sme prišli nahor k nej. Takýmto
spôsobom sa v prvých dňoch zjavení aj
vizionári približovali k Matke Božej, lebo
ich pozvala, aby prišli k nej na vrch. Pri

prvom stretnutí neprišla Matka Božia
k nim, ale oni išli k nej na vrch.
Všetci, ktorí navštívia oba vrchy v Medžugorí, sami vedia, čo to pre nich znamená. Všetci vystupujú z roviny, z doliny,
z údolia, kde sa odohráva každodenný
život ľudí, a uťahujú sa do samoty, kde
môžu byť s Matkou Božou a so svojím
Bohom. Vystúpiť zo všedného dňa a vychádzať na vrch znamená pomaly sa premieňať. Ako sa vystupuje s modlitbou na
vrch, čím bližšie sme k Bohu, tým viac
prežívame premenu. Keď vystupujeme
na vrch, skutočnosť, ktorá je okolo nás,
začína sa zdať celkom iná. To je terapia

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
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Matky Božej. To je škola Matky Božej
v Medžugorí.
Páter Marinko, vy pôsobíte tu v medžugorskej farnosti a iste ste mali
príležitosť hovoriť s ľuďmi, ktorí boli
telesne alebo duševne uzdravení.
Aké sú vaše skúsenosti?
Najdôležitejšie uzdravenie je uzdravenie vnútra, uzdravenie srdca. Preto nás
tu Matka Božia učí, že premena sveta
sa začína premenou mňa samého. Nie
premenou moci, vlád, štátov alebo iných
ľudí okolo mňa, ale premenou mňa samého. Prečo nás Matka Božia ustavične
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pozýva k modlitbe? Práve preto, lebo
modlitba by mala v prvom rade premeniť mňa samého a keď sa premením ja,
premení sa všetko okolo mňa.
Po tejto premene sa začnem na svoje
okolie pozerať celkom ináč a práve tak
sa začne aj moje okolie celkom ináč pozerať na mňa a ľudia sa potom začnú
sami meniť. Je to teda proces, ktorý trvá
a neprebieha rýchlo. Tak ako povedal
svätý Augustín, modlitba nie je nato,
aby som informoval Boha, ale modlitba
je nato, aby som sa zmenil.
To je zmysel modlitby a tu v Medžugorí
mnoho ľudí zažíva svoju premenu, stá-

vajú sa lepšími. Pritom je veľmi dôležitá
sviatosť zmierenia, ktorá očisťuje naše
duše a približuje nás k Bohu. Keď človek cíti, že mu Boh odpúšťa, že ho miluje a prijíma ho takého, aký je, stáva sa
v tom momente uzdraveným. Preto musíme veriť Bohu a v tejto viere napredovať na jeho ceste. Nemusíme sa báť, že
dakedy z tejto cesty odbočíme, keď je
Boh s nami a okolo nás. Opustime teda
všetkých vodcov tohto sveta a nasledujme Matku Božiu a Ježiša, aby sme jedného dňa prišli do nového života s Bohom.

Včera, keď ste sa predmodlievali
ruženec na sviatok Narodenia Panny
Márie, bolo tu veľa ľudí, skoro toľko
ako v deň výročia. Ukazuje nám to,
že sem ľudia prichádzajú, lebo by to
dnes bez Medžugoria už nešlo?
Je to tak, že ľudia sa už bez Medžugoria
nezaobídu, ale v pravom zmysle slova to
znamená, že ľudia už nemôžu byť bez
Boha. Preto je tu Matka Božia a Medžugorie, aby sme sa ľahšie približovali k Bohu. Tu cítime veľmi jednoducho, že sme
mimoriadnym spôsobom blízko Bohu,
lebo je tu Matka. Ona je jednoduchá a jej
posolstvá sú jednoduché. Dnes nepotrebujeme nijaké zvláštne reči alebo vedomosti, veď všetci veľa vieme o viere. Ale
to, čo potrebujeme, je skúsenosť, osobná skúsenosť. Skúsenosť pri spovedi,
skúsenosť, že mi Boh odpúšťa. Skúsenosť v omši, kde sa Boh láme a dáva sa
mi ako chlieb života. Také skúsenosti
nás naozaj premieňajú a my sa stávame
Božími deťmi. To je Medžugorie a dnes je
to smerovka v Cirkvi pre nás všetkých.
Smerovka, ktorá nám hovorí, čo máme
robiť. Matka Božia nám nehovorí: „Študujte spoveď“, ale vraví: „Spovedaj sa
raz za mesiac“. Matka Božia nám nehovorí: „Študujte modlitbu“, ale vraví: „Modlite sa srdcom a klaňajte sa Najsvätejšej
oltárnej sviatosti.“ Matka Božia nám nehovorí: „Študujte pôst“, ale vraví: „Postite sa!“ Zdôrazňuje sa teda konanie, a nie
reči. A to všetko má zmysel, keď to osobne prežívame a sami zakúšame. Lebo
potom sa v hĺbke srdca premeníme a budeme iní. To sú veľmi dôležité veci v našom živote a to musí byť u nás na prvom
mieste tak, ako aj Matka Božia od nás
žiada, aby sme kládli Boha vo svojom živote na prvé miesto.
(Rozhovor viedol vd)
POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
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Dvadsiaty tretí festival mládeže, ktorý sa začal 1. augusta
2012 v Medžugorí pod mottom „Pane, posilni našu vieru“, sa
skončil 6. augusta ďakovnou svätou omšou o piatej ráno na
Križevci. Koordinátor stretnutia páter Danko Perutina bol hlavným celebrantom. Tohto roku sa pri festivale zhromaždili desaťtisíce mladých ľudí zo 70 krajín sveta. Po prvý raz sa
zúčastnila aj mládež z Rwandy. Program festivalu sa začal
1. augusta raňajšou modlitbou o 9. hodine, potom nasledovali
svedectvá, piesne a náuka o kresťanskom živote. Po obedňajšej
prestávke pokračoval program modlitbou ruženca o 18. hodine.
Otváraciu omšu 1. augusta slávil páter Miljenko Šteko. Na druhý deň
slávil sv. omšu páter Danko Perutina. V piatok a v sobotu slávili večernú
svätú omšu novokňazi hercegovinskej provincie páter Dalibor Milas a páter Tihomir
Bazina, kázal páter Branko Radoš, bývalý medžugorský farár, a páter Dr. Ante Vučkovič, profesor a dekan Katolíckej teologickej vysokej školy v Splite. V nedeľu slávil
svätú omšu provinciál páter Dr. Ivan Sesar, kázal páter Ljubo Kurtovič. Väčšina kňazov (591) koncelebrovala vo štvrtok. V piatok 3. augusta po sv. omši bola tradičná
procesia neprehľadného množstva účastníkov cez medžugorskú farnosť so sochou
Matky Božej a s horiacimi sviecami v rukách. V sobotu 4. augusta bolo predstavenie
spoločenstva Cenacolo. Kňazi zo všetkých svetadielov boli väčšinu času k dispozícii
mládeži so sviatosťou zmierenia. Festivalové udalosti sprevádzal piesňami a spevmi
medzinárodný chór a orchester s členmi z 22 krajín pod vedením prof. Damira Bunoza. Festival sa simultánne prekladal do 17 rečí sveta (aj do slovenčiny), pričom sa
na prekladaní zúčastnilo 36 prekladateľov. Od prvého dňa festivalu ho sledovali
akreditovaní žurnalisti rozličných médií z celého sveta a správy z festivalu prevzali
viaceré médiá.

Festival mládeže 2012

MODLITBA
MODLITBA RUŽENCA
RUŽENCA
v ponuke na našej internetovej stránke
www.marianskecentrum.sk
Ponúkame úvahu k tretiemu tajomstvu
radostného ruženca od P. Joza Zovka
OFM.

Ktorého si, Panna,
v Betleheme porodila

Modlitba posvätného ruženca je odporúčanou modlitbou Matky Božej. Veľa ľudí
práve v Medžugorí pochopilo zmysel a krásu tejto jednoduchej modlitby. Ponúkame
novú knižku s úvodnými meditáciami
k jednotlivým tajomstvám od P. Slavka
Barbariča OFM, P. Joza Zovka OFM, P. Dr.
Karla Josefa Wallnera OCist, P. Benna Mikockiho OFM a Mag. Dr. Kurta Kollarsa.
Ku každému tajomstvu sú farebné obrázky z Medžugoria s jednotlivými výjavmi,
aby sme lepšie priblížili atmosféru a oživili
spomienky na modlitbu ruženca v Medžugorí.
Knižka vyjde začiatkom roku 2013
a možno si ju objednať už vopred prostredníctvom priloženého objednávkového
lístka, alebo ihneď po vyjdení bude aj
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„Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.
I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo
pre nich nebolo miesta v hostinci.“ (Lk 2,
6 – 7)
Dávidovo mesto Betlehem neporozumelo volaniu, neodpovedalo naň, neprijalo
Ježiša, zostalo pre neho a jeho Matku zavreté. Mesto ho odmietlo.
Pane, prosíme ťa o odpustenie za naše
uzavreté srdce. Prosíme ťa, daruj nám milosť, aby sme otvorili svoje srdcia pre teba
i tvoju Matku.
Už toľké roky klope Matka Božia, oddávna nás hľadá a klope na dvere nášho srdca.
Pane, nepripusť, aby sa stalo to isté, čo
v Betleheme, žeby niektorý z nás odpovedal: Nemám čas, tu niet miesta, nemôžem, nezaujíma ma to.
Dnes chceme doširoka otvoriť svoje srdce pre Matku, ktorá klope. Pre ňu, ktorá sa
nám prihovára, ktorá hľadá miesto pre
seba i svojho Syna.
Pane, otvor naše oči, aby videli, otvor
naše duše, aby mohli povedať: „Príď, Pane
Ježišu, očakávame ťa, pripravili sme miesto pre teba i pre tvoju Matku.“
Ježišu, prosíme za všetkých, ktorí sú ďaleko od Boha.

G. K. Chesterton

Vianočná báseň
Raz bola matka vyhnaná
z hostinca nájomného;
kde ona bola bez domova,
je domov pre každého.
Podivná maštaľ len na skok;
knísavé trámy a piesok,
no zmocnie razom útulok
sťa rímska cesta kamenná.
Veď ľudia doma po domove túžia,
cudzincami sú pod slnkom.
Ukladajú sa k spánku v cudzine
zakaždým, keď deň sa pominie.
Tu zúri boj a iskria oči,
tu máme šance, pocty
i prekvapení do sýtosti,
domovy však máme
pod zázračným nebom,
kde sa to začalo s vianočným príbehom.
Dieťatko v biednej maštali,
kde žerie, dychčí dobytok;
len tam, kde On bol bez domova,
ty a ja máme príbytok.

Máme tvorivé ruky a mysliace hlavy,
no stratili sme srdcia – v praveku vari!
Kde – to žiadna mapa nevyjaví,
Nebeská klenba ani tak.
Náš svet zdivel sťa pletky ženy starej,
i všedné veci prapodivné sú;
stačí nám zem a stačí nám vzduch
pre naše divy a naše boje;
kým dračí plameň vyráža nám dych,
niet pomyslenia na oddych,
kde blesky na krídlach hromových
krúžia kol svetla hviezdy novej.
Prichádza večer všetok ľud
k otvorenému domu – domovu,
k miestu staršiemu než sám raj,
ku vznešenejšiemu než sám Rím.
Na konci putujúcej hviezdy
čo nemožné je, predsa tam hniezdi.
K miestu, kde Boh bol bez domova,
k miestu, kde ľudia dnes sú doma.

Preložila Slavenka Smolíková

BÁSEŇ
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. augusta 2012 – „Drahé deti! Aj dnes sa s nádejou v srdci modlím za
vás a ďakujem Najvyššiemu za každého z vás, ktorí prežívate srdcom moje
posolstvá. Ďakujte Božej láske, že môžem ľúbiť každého z vás a viesť vás
cez moje Nepoškvrnené Srdce k obráteniu. Otvorte svoje srdcia a rozhodnite sa pre svätosť a nádej zrodí radosť vo vašich srdciach. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie!“

25. septembra 2012 – „Drahé deti! Keď pozeráte na bohatstvo farieb
v prírode, ktoré vám dáva Najvyšší, otvorte si srdce a modlite sa s vďačnosťou za všetko to dobro, ktoré máte, a povedzte: tu som stvorený pre večnosť.
Teda túžte po nebeských veciach, lebo Boh vás miluje nesmiernou láskou.
Preto vám tiež dal mňa, aby som vám povedala: len v Bohu je váš pokoj
i nádej, drahé deti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. októbra 2012 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili
na moje úmysly. Obnovte pôst a modlitbu, lebo satan je ľstivý a priťahuje
mnohé srdcia k hriechu a do záhuby. Milé deti, pozývam vás ku svätosti
a aby ste žili v milosti. Klaňajte sa môjmu Synovi, nech vás on naplní svojím
pokojom a láskou, po ktorých túžite. 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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Medžugorie
zmenilo môj život

Jean Azar pochádza z Libanonu. Roku 2002 bol
prvý raz v Medžugorí. Vtedy prežíval veľmi ťažké
obdobie svojho života. Viackrát sa pokúšal o samovraždu, ale v Medžugorí dostal milosť uzdravenia.
„Boh cez Matku Božiu sa dotkol môjho srdca a odvtedy kráčam s ňou. Veľa vecí sa zmenilo v mojom živote.
Stal som sa lepším človekom, odkedy prežívam
posolstvá Matky Božej a denne o nich uvažujem. Tu
som uvidel na vlastné oči celý môj život, ako to bolo od detstva až do dospelosti, a že Božia
milosť je so mnou. Len pred rokom som stratil otca a pred tri a pol rokom som bol svedkom
smrti mojej učiteľky, ktorú zabil na dvore výbuch bomby. To ma poznačilo na celý život. Avšak
teraz vidím, že Božia milosť je veľmi veľká a všetko spravuje. Som vďačný Bohu za milosť, že
sem môžem každoročne prichádzať. Nemôžem byť Matke Božej dostatočne vďačný, že ma
každý deň privádza bližšie k svojmu Synovi,“ hovorí Jean a ešte dodáva, že cestu do
Medžugoria mu odporučila jeho sestra, ktorá veľa čítala o Medžugorí.
„Keď spozorovala, v akom som zlom stave, odporučila mi, aby som skúsil prísť sem. Mne
sa ale nechcelo. Namietal som, že Matka Božia je všade, prečo by som mal ísť práve do
Medžugoria, aby som sa uzdravil. Dala mi knihu o Medžugorí a keď som ju prečítal, rozhodol
som sa ísť do Medžugoria. Ešte predtým som napísal Matke Božej list o svojom živote, v ktorom som jej položil veľa otázok. Pri mojej prvej pútnickej ceste som dostal odpovede na
všetky moje otázky,“ povedal Jean.
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.
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Milé deti, modlitba robí zázraky. Keď ste unavení a chorí a keď nevidíte zmysel vášho života, vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa,
až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vaším
Spasiteľom.
(z posolstva z 25. 4. 2001)

