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Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. júna 2014 v Medžugorí.

Cesta pokoja
„Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami, a že vás vediem v modlitbe po ceste pokoja.
Vaše srdce i duša prahnú po pokoji a láske, po
Bohu a jeho radosti.“
To sú slová posolstva z 25. júna 2014, ktoré nám odovzdala vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová na 33.
výročie zjavení Matky Božej v Medžugorí. Každé výročie
je príležitosťou k zamysleniu, k hodnoteniu. 33 rokov je
dosť dlhý čas, aby sme úprimne zodpovedali na otázky,
ktoré vyvoláva prítomnosť Matky Božej medzi nami. V prvom rade táto dlhá doba je ničím nezaslúžená milosť,
ktorú nám dáva Najvyšší, aby nás Naša Pani mohla viesť
a smerovať nás na správnu cestu. Nie je to cesta politických riešení, zvyšovania materiálneho blahobytu, istoty
parádnych dôchodkov a exotických dovoleniek. Je to cesta pokoja ako najdôležitejšieho nasmerovania po ktorom prahne ľudská duša.
Páter Tomislav Pervan píše vo svojom príspevku v tomto čísle časopisu, že ľudia
sú podobní sťahovavým vtákom – majú vnútorný kompas vo svojej duši, ktorý neomylne a neúnavne ukazuje k trvalému šťastiu a láske. Ľudstvo stratilo skutočný
cieľ svojho životného putovania a stále sa pokúša vnútorný kompas prestavovať
podľa vlastných priorít. Avšak žiadna politická smernica nedokáže natrvalo preprogramovať náš skutočný cieľ a zmysel života. Ten nám pomáha znovu objaviť už
33 rokov naša Matka. Vedie nás v modlitbe po ceste pokoja. Dáva nám nádej.
O kresťanskej nádeji sa vyjadril aj emeritný Svätý Otec Benedikt XVI. vo svojej knihe
Eschatológia. Píše: „O kresťanskej nádeji nemožno hovoriť ako o správe o tom, čo
bude zajtra alebo pozajtra. Môžeme však povedať: nádej je zosobnená, jej stred
nie je v priestore a čase, v otázke kde a kedy, ale vo vzťahu k osobe Ježiša Krista
a v túžbe po jeho blízkosti.“
Cesta pokoja je jedinou správnou cestou životom. Matka Božia si želá naše šťastie, náš pokoj a našu svätosť. Preto nasledujme jej volanie a nenechajme sa pomýliť. Naša cesta je osoba Ježiša Krista. Aby sme ju spoznali ponúka Matka Božia
overený prostriedok, a tým je modlitba.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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33. výročie
Matky Božej

Časový sled javu, ktorý pohol svetom
Sotva sa dá tomu uveriť: Prešlo už 33 rokov od začiatku udalostí v Medžugorí- Bijakovičiach. Vtedajší vizionári-deti sú už dnes so svojimi rodinami zrelí
štyridsiatnici. Čoskoro sa dožijú detí svojich detí, a tak budú môcť svojim
vnúčatám rozprávať o tých osudových dňoch. Osudových pre nich osobne, pre
celú oblasť, pre celý chorvátsky národ, ale tiež pre celú Cirkev a pre celý svet.
Nikto v začiatkoch nemohol tušiť, aký rozsah nadobudne a kam až sa rozšíri
posolstvo, ktoré dostali na vrchu Crnica-Podbrdo (Vrch zjavení). Správa, ktorá
bola posolstvom pre svet, spôsobila duchovné zemetrasenie. A po prvom posolstve nebolo už nič viac také, aké bolo predtým. Rovnako ako po Ježišových
zjaveniach apoštolom. Voda života vytryskla plnou silou z vrchu Crnica-Podbrdo a dodnes neprestala občerstvovať milióny veriacich a pútnikov.
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zjavení

Napísal
P. Dr. Tomislav Pervan OFM
Udalosti spred 33 rokov boli niečím takým ako jerišské trúby, ktoré ohlasovali
skorý rozvrat červeného draka – bezbožného, zločinného systému, čo držal obyvateľstvo nešťastného štátu v putách
celých 45 rokov a východný blok takmer
70 rokov. Boli to trúby slobody, ale aj nenásilného zrútenia komunistického múru
a opevnenia na spôsob Jericha. Spomeňme si len na to, ako hrozivo sa pred Izraelitmi javilo opevnené mesto Jericho po

tom, čo prekročili Jordán a prišli do zasľúbenej zeme. Bolo ho nemožné dobyť vojenskou silou. Preto šesť dní Izraeliti obchádzali mesto modlitbovými pochodmi
s archou zmluvy – znakom Božej prítomnosti medzi ľudom – a na siedmy deň
obišli múry Jericha sedemkrát, ktoré sa
na to, za hlaholu trúb, zrútili.
Dnes už všetci dospelí svedkovia vtedajších udalostí prekročili svoj stredný
vek. A my sme svedkami toho, ako Pán
DEJINY
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učinil veľké veci medzi nami, ako Pán
navštívil svoj ľud prostredníctvom svojej
Matky. Sme svedkami toho, ako už 33
rokov prichádzajú do farnosti Medžugorie milióny pútnikov a desaťtisíce kňazov
z celého sveta. Ako, prečo, s akým cieľom a úmyslom? Čo je zmyslom ciest do
Medžugoria? Zvedavosť, túžba po niečom nezvyčajnom, po senzáciách? Alebo
týchto ľudí pohýna predsa len niečo hlboko v ich vnútri? Vyjadril by som to takto:
Ľudia sú ako sťahovavé vtáky, ktoré v zime hľadajú teplo domova, vrelosť a pohodu pre svoje vlastné, nepokojné srdce.
Človek je na ceste hľadania domova, tepla. A kde je najkrajšie? Na matkinom srdci, pri Márii a s Máriou. Skúsenosť vrúcnosti, blízkosti, skúsenosť Boha pobáda
veriacich a hľadajúcich Boha na cestu do
Medžugoria.
Ako sa to všetko začalo? Svedectvom šiestich preľaknutých detí z miestnej časti Podbrdo v Bijakovičiach, ktorí
na vrchu Crnica – na svahu tohto kopca
– videli krásnu pani, ktorá ich pozvala
k sebe, pretože sa s nimi chcela rozprávať. Boli dojatí a prekvapení, ale hneď na
druhý deň 25. júna 1981, odhodlaní
a tlačení nejakou vnútornou silou, ponáhľali sa na to miesto, kde videli deň
predtým prekrásnu pani. Na ich radosť
sa im zjavila znova a povzbudila ich, aby
nemali strach. Predstavila sa ako Blahoslavená Panna Mária – a jej prvé slová
boli: „Som tu, aby som vám povedala, že
Boh existuje a že je Bohom.“ Bolo to práve obdobie ateistického komunizmu, po
smrti jedného zloducha a vraha miliónov
ľudí, keď štát praskal vo všetkých švíkoch. Istého dňa sa aj sám pápež vyjadril
z ďalekej Argentíny, že tento štát už nemôže udržať pokope žiadne lepidlo, žiadna moc.
Bol to čas bezbožného ateizmu, hlbokej
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nevery, keď boli medzi nami asi dva milióny tých, ktorí mali stranícku knižku s vytlačeným znakom šelmy – bezbožnou
červenou hviezdou. Komunisti zomkli
svoje rady a za žiadnu cenu sa nechceli
odchýliť od svojej cesty, ktorej prisahali
vernosť, avšak z druhej strany zosielali
nebesia iné signály. Žiadna možnosť sa
nedala vylúčiť. Veriaci, ktorí túžili po Bohu
a slobode, rozpoznali a čítali znamenia
nebies.
Čo sa začalo v tých dňoch tak nenápadne, ozývalo sa však vo farnosti a v okolí
ako hrmenie a ľudia začali prichádzať
vo veľkom počte. Už na sviatok svätého
Petra bolo na Podbrde-Crnici viac než
15 000 ľudí. Bol to Big Bang z Medžugoria, veľký tresk, ktorý sa ozýval na celom
svete.
Tento tresk zaznel a vystrašil aj špičky
komunistickej strany, čo viedlo k represiám a útlakom, prenasledovaniu a zatýkaniu, vyhrážkam vizionárom a miestnemu obyvateľstvu, odvedeniam na policajnú stanicu v Čitluku, k lekárom do Čitluku
a Mostaru – počas dňa aj noci, k zatknutiu tých, čo tvrdili, že sa Matka Božia zjavuje. Nervozita v kruhoch strany, systematická a nepriateľská kampaň všetkých
médií, totálny nepokoj v strane. Všetky
médiá hovorili jednohlasne proti Medžugoriu, vyvolávali fantómov a duchov minulosti, „ustašovských hadov“, velebili
bezbožnú stranu a revolúciu, osočovali
vizionárov, farníkov, farára, kňazov
a chorvátsky „ustašovský“ katolícky ľud.
Medžugorie bolo vyhlásené za regulovanú zónu, zakázané pásmo, postavené do
násilnej karantény. Nikto nesmel dnu ani
von bez registrácie, počas dvoch rokov
nesmel nikto vystúpiť na Križevac a Vrch
zjavenia, okolo miesta bolo zriadených
trinásť kontrolovaných pásem. Ale nič
nepomohlo! Svet od počiatku neveril sy-

nom lži a vrahom ľudí, ako Ježiš nazval
satana. Všetko sa tlačilo k srdcu Matky
a k Ježišovmu Srdcu do Medžugoria, kde
sa prežívala jar a rozkvet viery. Pre komunistov to bola kontrarevolúcia, pre veriacich Božia revolúcia a návrat k Bohu.
Kostol bol počas večerných omší preplnený, bol príliš malý, všetci boli prepotení
(klimatizácia bola len vzdialeným snom!),
dlhé rady pred spovednicami. A to bol
vonkajší znak toho, že satanova ríša
bude zničená, Mária rozšliape hlavu pekelnému drakovi. Komunistické múry Jericha padali za trúbiacich modlitieb a vzývaní. Matka sa aktívne zúčastňovala na
ničení ateistického komunizmu, ktorý nakoniec v roku 1989 padá. Všetko toto sú
historické, avšak históriu presahujúce,
reálne a pravdivé skutočnosti, ktoré sa
hlboko vryli do podstaty sveta a Cirkvi.
Modliaca sa Cirkev, ktorá je na kolenách, ktorá hľadá Boha, nenechá sa odviesť z cesty žiadnymi zastrašeniami. Prichádza a nikdy neprestane prichádzať
napriek ohrozeniam a prenasledovaniam. Domáci sú hrdí na to, že smeli trpieť pre Ježiša a pre jeho Matku. Ak by
toto všetko bolo dielom len niekoľkých
mladistvých vizionárov, ktorí odvtedy už
nemajú žiaden súkromný život, tak by to
bol nadľudský zázrak.
Medžugorie má svojich horlivých zástancov a ostrých kritikov až do dnešného
dňa. Mrzí nás embargo, ktoré je uložené
na Medžugorie v miestnej cirkevnej tlači.
Medžugorie je zamlčované a ignorované,
rovnako sú zamlčované pre cirkevnú verejnosť aj veľké zhromaždenia, napríklad
kňazské exercície, na ktorých sa zúčastňuje viac ako 500 kňazov z celého sveta
(to je takmer jedno promile všetkých
kňazov na celom svete), alebo aj veľké
stretnutia mládeže. Kým veriaci sú neúnavní, prichádzajú a hľadajú zmysel

a pravdu, oficiálna cirkev sa nevyjadruje.
Panna prichádza, aby nám pripomínala
pravdy evanjelia, ktoré môžu byť aj dnes
prameňom nádeje vo svete bez nádeje
a lásky, v necitlivom svete, ktorý je voči
veriacim stále bezbožnejší a netolerantnejší. Naša nádej má svoj horizontálny
a vertikálny rozmer a Mária vytrvale zdôrazňuje tento vertikálny rozmer, vzťah
k Bohu v modlitbe a pokore. Pre človeka
je dôležité byť v kontakte s Bohom, pretože z Boha vychádza a vracia sa k nemu
späť. To je kľúčové posolstvo všetkých
Máriiných zjavení v dejinách. Ďakujeme
Márii, že sme mohli byť v jej škole celých
33 rokov. Vždy na začiatku, vždy niekde
v počiatočnom bode je cesta, ktorá vedie
k životu, strmá a tesná a dvere sú úzke.
To sú dvere a brány radostného posolstva Ježišovho evanjelia a jeho reči na vrchu. Ak to všetko vnímame v jednom celku, Medžugorie nezávisí od nás, od ľudských autorít. Ľudské autority neboli fak-
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torom, ktorý by si Medžugorie vyžiadal
alebo vytvoril. Medžugorie sa ukázalo
Cirkvi iba ako miesto modlitby, obrátenia,
nového horizontu a nádeje pre svet. Zaujalo svoje pevné a isté miesto v povedomí veriacich.
Medžugorie nebolo vytvorené šikovnosťou, obratnosťou alebo vedomosťou pátrov či klerikov, ale sa zrodilo a vytvorilo
nebesami s veriacim ľudom, s veriacou
základňou, s laikmi. Ak by záviselo len od
ľudských faktorov, dávno by už vymizlo
z povrchu zeme. Sme svedkami toho, ako
Medžugorie denne narastá a uchvacuje
celú Cirkev. To nemohli ignorovať ani cirkevné špičky vo Vatikáne. To je aj dôvod,
prečo bola na najvyššej cirkevnej úrovni
zriadená komisia, ktorá Medžugorie preskúmala a čoskoro očakávame cirkevný
právny posudok o udalostiach, ktoré sa
u nás odohrávajú už viac ako tri desaťročia. Samotný záverečný posudok však
nič neznamená, ak si nevytvoríme osob-

ný vzťah k Bohu, ak sa sami neobrátime.
Medzičasom sa Medžugorie osvedčilo
ako miesto modlitby, obrátenia, ako
miesto najhlbšej zmeny života a uzdravenia, ako miesto, na ktorom nespočetné
množstvo ľudí našlo cestu k Bohu a vlastnému srdcu. Stalo sa školou modlitby
a adorácie, povzbudením aj pre iné miesta, aby zaviedli túto prax. Keďže cieľom
koncilu bola obnova Cirkvi na čele a na
údoch, môžeme pokojne povedať, že práve Medžugorie je najkrajšou ratolesťou
v obnove Cirkvi a novej evanjelizácie.
V obrátení, na kolenách, v hlbokej odovzdanej modlitbe pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, pri slávení sviatostí,
v zvestovaní radostného posolstva je prítomný najlepší liek
pre padnutý a chorý
svet. Medžugorie
nespôsobilo ni-

komu nič, ale pre nespočetné množstvo
ľudí sa stalo vzpruhou. Svätý Pavol povedal svojim: „Ducha neuhášajte!“ Sme
presvedčení, že sa nenájde nikto, kto by
ho chcel uhasiť. Je však jasné, že strom
musí byť orezávaný, burina sa musí vytrhávať. Okrem toho, podľa slov apoštola,
duch nielenže nemá byť uhášaný, ale má
byť ďalej rozdúchavaný, pretože nám Boh
nedal ducha bojazlivosti, ale ducha svedectva, odvahy, ducha sily, lásky a rozvahy.
Veríme, že vizionári pred 33 rokmi boli
len nástrojom, ktorým si Mária poslúžila,
aby urobila svet pozorným na neodkladnosť a nutnosť obrátenia, na aktuálnosť
evanjelia, na všetko to, čo hovorila počas
všetkých zjavení od roku 1830 až po zjavenia v Kibeho (Rwanda, Afrika) v 80tych rokoch, kde v genocídnej vojne v roku 1994 bolo zavraždených viac ako milión ľudí. Vizionári tu v Bijakovičiach sú
ako kľúč, ktorý sa vloží do zapaľovania,

aby sa motor naštartoval a auto sa uviedlo do pohybu. Keď je motor naštartovaný,
kľúč sa musí pustiť. Tak je to aj s vizionármi. Boli tým iniciačným zapálením,
dnes však motor potrebuje zotrvačník:
naše modlitby, vzývania, slzy a obrátenia,
aby išiel vpred. Všetko toto je „palivo“ pre
nebeský zotrvačník. Mária je vysoko vyzdvihnutým znamením, ktoré nás pozýva,
aby sme ťažkej dobe, v ktorej žijeme, rozumeli a prijímali ju, aby sme nešli životom bez kompasu. Ona je hviezda morská, hviezda ranná, ktorá ukazuje cestu
námorníkom a cestujúcim. Nech aj nám
svieti na ceste života. Buď jej vďaka za
uplynulých 33 rokov, buď jej vďaka, že
napísala jednu veľkú stranu v dejinách
chorvátskeho ľudu, Cirkvi a sveta! Medžugorie svojím významom napísalo
v dnešnej dobe aj jednu novú kapitolu
v Skutkoch apoštolov.
Medžugorie 20. júna 2014

Poľskí pútnici z Krakova
24. júna 2014 v Medžugorí

Slávnosť 24. júna
23. pochod pokoja
Medzinárodného mierového pochodu z Humca do Medžugoria, ktorý sa konal v utorok 24.
júna 2014, sa zúčastnilo veľké množstvo pútnikov z celého sveta. Okolo šiestej hodiny sa medžugorský farár páter Marinko Šakota obrátil
na pútnikov a vyzval ich, aby počas mierového
pochodu do Medžugoria vytvorili duchovné spoločenstvo v modlitbe a speve. Pred samotným
pochodom pokoja prehovoril k pútnikom páter
Velimír Mandič, gvardián z Humca, týmito slovami: „Nech táto vaša cesta slúži ako príspevok
ku vďake a sláve Božej, ktorá nech prinesie pokoj všetkým ľuďom na celom svete.“ Za modlitieb a spevov na počesť Kráľovnej pokoja prišli
účastníci pochodu okolo 10. hodiny ku kostolu
sv. Jakuba. Pri tejto príležitosti sa účastníci mierového pochodu, ako aj iní prítomní veriaci, zúčastnili na poklone Najsvätejšej oltárnej sviatosti a dostali aj požehnanie s monštranciou.
Mierový pochod sa začal v roku 1992 a pokračuje po vojne dodnes.

Medžugorský farár páter Marinko Šakota v rozhovore
s Vitomirom Damjanovičom 24. júna 2014
Páter Marinko, práve sme
dostali tu pred
kostolom požehnanie s Najsvätejšou oltárnou
sviatosťou po ukončení pochodu. Na
tomto 23. mierovom pochode ste šli
vpredu spolu s Vickou. Čo znamená
tento mierový pochod pre vás?
Tento mierový pochod je vždy veľmi
peknou skúsenosťou a rozumiem jeho
zmyslu stále viac. To znamená, že pokoj
sa dosiahne vtedy, keď sme s Ježišom na
ceste. V živote nemôžeme kráčať sami,
musíme kráčať s Ježišom a s jeho Matkou Máriou. Pokoj sa niekedy vytratí, ale
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znova sa prinavráti, keď sme s Ježišom
na ceste, ktorú nám on ukazuje.
Dnes je nutné pripomenúť si pátra
Slavka, ktorý pred 23 rokmi začal
s mierovým pochodom.
Páter Slavko je trvalou inšpiráciou
a podnetom k novému vzletu, aby sme
kráčali po ceste Ježiša a jeho Matky. Niekedy sa na ceste unavíme, ale páter Slavko nás vždy nanovo občerstvuje.
Dnes slávime v Medžugorí 33 rokov
zjavení. Ako ste sa na to pripravovali
vy osobne a ako farníci?
Tu je nutné zvlášť zdôrazniť, že vnútor-

v Medžugorí
ná príprava je oveľa dôležitejšia ako tá
vonkajšia. Nakoľko sa to komu podarilo,
závisí od neho samotného. Ale každé výročie je pozvaním, aby sme sa obnovili
a aby sme sa nanovo rozhodli pre hlas,
ktorý nás volá nasledovať Matkine posolstvá. Všetci vieme, čo by od nás Matka chcela, ale časom prichádza každodenná rutina, a tak sa trochu vzďaľujeme
od Boha, Matky a modlitby. Preto je výročie novou príležitosťou pozrieť sa na nás
samých, kde sa na tejto ceste nachádzame.
Čo si od nás praje Matka?
Matka si praje, aby sme sa stali novými
ľuďmi, aby vo svete zavládol pokoj, aby
sme sa vzájomne uzmierili a aby zavládol
pokoj aj medzi Bohom a ľuďmi. Toto by
chcela, aby sme v prvom rade konali,
a preto oslovuje každého jednotlivo, pretože pre ňu je každý dôležitý. V nás sú
vojny. Vojny nie sú vo svete, vojny sú
v srdciach ľudí, kde vládne zlo a hriechy,
ktoré sú veľkou prekážkou, aby došlo
k pokoju. Matka by chcela, aby bol najprv
pokoj v nás samých práve cez modlitbu,
a až keď je pokoj v našom srdci, potom ho
budeme môcť šíriť aj okolo nás. To, čo je
vo mne, budem môcť aj šíriť. Keď je vo
mne pokoj, tak bude aj okolo mňa. Keď je
vo mne zlo, tak bude zlo aj okolo mňa.

ným dňom v roku, ale Ježiš by sa mal
narodiť v našich srdciach každý deň. Iba
tak budeme mať v sebe pokoj a lásku,
o ktorých tu Matka rozpráva už 33 rokov.
Čo by ste radi v dnešný deň odporučili všetkým, ktorí by chceli prijať
Medžugorie a Matkine posolstvá?
Rád by som všetkým odporučil, aby sa
rozhodli nasledovať Kráľovnú pokoja,
pretože ona je odvážna. V súčasnosti nás
pozýva k pôstu, obráteniu, pokoju a jednote. To všetko je dnes nepopulárne.
Mnohí povedia, že je lepšie nič nerobiť.
Ale Matka je smelá a chcela by, aby sme
aj my boli statoční a aby sme prijali jej
pozvanie. Rozhodnime sa preto nasledovať Kráľovnú pokoja a uvidíme, aké to
bude pre nás dobré.

Čo znamená výročie pre vás?
Výročie nesmie byť iba jeden deň v roku, výročie by malo byť každý deň. To znamená, že by sme radosť tohto dňa mali
prežívať každý deň, aby sme výročie slávili počas 365 dní. Porovnajme to s Vianocami, ktoré by tiež nemali byť iba jedPOCHOD POKOJA
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Páter Slavko počas mierového
pochodu 1994

Napísal páter
Marinko Šakota OFM

Rob to, čo robiť dokážeš!
Premýšľajme o 33. výročí zjavení
spolu s pátrom Slavkom Barbaričom
Nedávno prednášal v Medžugorí Dr.
Goran Dodig, profesor lekárskej fakulty
v Splite a prednosta kliniky pre psychické ochorenia. Téma znela: Ako si uchovať duševné zdravie v našej dobe plnej
stresu? Medzi iným nám Dr. Dodig povedal aj jedno cenné pravidlo: „Ak by niekto rád zmenil svet okolo seba a je smutný z toho, že sa ľudia nehýbu, že sa nemenia, že ani trochu alebo vôbec nič
nerobia preto, aby bol svet iný, tak im dá12
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vam túto radu: ,Rob to, čo robiť dokážeš!‘“
Táto myšlienka ma dlho zamestnávala.
Totiž my sa neustále zaoberáme druhými. Iní sú témou, nie my. Očakávame, že
oni niečo urobia. Myslíme si, že riešenie
leží v ich rukách, a nie v našich rukách.
Myslíme si, že sa všetko na tomto svete
zmení – samozrejme, tak my, ako aj
naša situácia – keď druhí urobia rozhodnutie. Nevedome prenášame celú zodpovednosť na druhých.
Odkedy pápež Benedikt XVI. ustanovil
vatikánsku komisiu na preskúmanie
udalostí v medžugorskej farnosti, často

nia.“ Často zabúdame, že na konci nejde
ani o Medžugorie, ani o iných, ale o mňa
samého. Nejde o Medžugorie, ale o mňa.
Rozhodujúce je, či ja uznám Medžugorie. Samozrejme nie iba slovami, ale aj
životom, ktorý sa formuje v modlitbe
a z nej rastie.
Aj iné slová pátra Slavka tam smerujú:
„Dúfame, že sa Medžugorie hlboko vryje
do našich sŕdc a duší, aby tak prišlo
k obnove Cirkvi, pretože my všetci potrebujeme obnovu.“
Medžugorie je natoľko, nakoľko je
v zmenenom ľudskom srdci. Je natoľko,
nakoľko je v rodinách, v odpustení a premáhaní zla, v medziľudských vzťahoch,
vo farskom spoločenstve...
Náš pohľad je kvôli postoju očakávania
často zameraný iba na budúcnosť, na
niečo, čo ešte nebolo rozhodnuté. Pritom zanedbávame prítomnosť, teda to,

počujeme otázku, či a kedy Cirkev uzná
Medžugorie. To je tiež dôležité – a je to
dôležité, pretože pápež vysloví rozsudok,
ktorý musíme akceptovať. Ale otázka uznania Medžugoria môže odviesť našu
pozornosť od inej dôležitej otázky – od
nás samých. Kým čakáme na rozhodnutia druhých, môžeme pozabudnúť robiť
rozhodnutia o nás samých. Zatiaľ čo pozornosť odvádzame na druhých, môžeme zabúdať všímať si seba samých
v zrkadle a odpovedať si na jedinú dôležitú otázku: Čo je so mnou? Kde som?
Aký som? Musím sa zmeniť?
Páter Slavko Barbarič nás privádza
späť k sebe samým: „Nech je náš prejav,
naše správanie v rodine, v spoločenstve,
v spoločnosti, v škole... základom uznaVÝROČIE
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čo je tu a čo môžeme urobiť. „Mnohí sa
pozastavia pri otázke, či Medžugorie je
alebo nie je uznané. Táto otázka je dôležitá, ale nemala by nám robiť žiadne
problémy. Veď všetko, čo sa v Medžugorí
vyžaduje a robí, je uznané: modlitba,
pôst, obrátenie, spoveď, čítanie Svätého
písma, modlitba ruženca. To sa muselo
a musí robiť nezávisle od zjavení. A keď
niekomu zjavenia pomohli, nie je potrebné za tým nič hľadať. Inak sa dostávame
na farizejskú rovinu: Nie, čo Ježiš robí,
ale kto mu dal právo to robiť. Ale on ukázal na plody... Ak by sa Matka ponáhľala,
aby bola uznaná, stalo by sa tak už dávno. Ona vie, že to, po čom túži, je uznané.“
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Biblia je uznaná, možno ju mám aj
doma, ale najdôležitejšie zo všetkého je,
či ju čítam. A ešte dôležitejšie je, či ma
toto čítanie mení. Modlitba a svätá omša
sú uznané, ale jedine dôležité je, či sa ja
modlím a či sa zúčastňujem na slávení
svätej omše. A ešte dôležitejšie je, či ma
modlitba a omša mení a aký som po svätej omši.
Zatiaľ čo čakáme na vyjadrenie Vatikánu, zabúdame, že uznanie Medžugoria
zo strany Vatikánu závisí od nás, od každého jednotlivca, od každého farníka, od
každého kňaza, od vizionárov a každého
pútnika. „Snažte sa všetci, ktorí ste prišli
do Medžugoria, aby tento rok... členovia
vašej rodiny uznali Medžugorie, pretože

uvidia tvoju premenu. Skupinám vravím:
Snažte sa, aby vás pán farár uznal za
modliacich sa, ako tých, ktorí pravdivo
žijú Božie Slovo. Ak sa navzájom takto
uznáme, bude aj ,oficiálne‘ uznanie ľahšie.“
Ktosi to dobre vyjadril: Spoznávať
v pravde – to znamená cez to, čo poznáme, stávať sa iným, zmeneným. Podľa
sv. Jána z Kríža skutočné poznanie Ježiša Krista znamená byť zjednotený s Kristom. Ide o conformatio, aby sme sa stali
Kristom, stali sa podobnými Kristovi. Nič
nám nepomôže – ani poznatky, ani čítanie najhlbších právd – ak nedovolíme,
aby nás táto pravda zmenila. Stať sa po-

dobným Kristovi však nie je možné bez
modlitby a obrátenia. „Iba vtedy, ak sme
objavili Boha v modlitbe a pôste, môžeme s ním kráčať na našej ceste ďalej.“
Keď raz Medžugorie navštívil istý biskup,
páter Slavko Barbarič povedal: „Jeho príchod bol neočakávaný, ale určite bol
dobrým znamením. A som si istý, že dostaneme veľa ďalších dobrých znamení,
ak budeme pokračovať naďalej v modlitbe, pôste a vo viere.“
Nesmieme zabúdať, že aj potom, čo
Cirkev oficiálne uzná Medžugorie, „najdôležitejšie bude, aby sme modlili a postili“. Pri tom všetkom ostáva rozhodujúce, čo budeš robiť ty...

XXXXXXX
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Pokoj je ovo

Prečo sa Panna Mária
opakuje?
Už starí Rimania vedeli, že „opakovanie je matka múdrosti“, preto aj vymysleli toto príslovie, ktoré sa často používa
a potvrdzuje na všetkých úrovniach ľudského života a pôsobenia. Opakovanie
je nevyhnutné minimálne z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je niekedy až príliš náročná látka, ktorú žiak nechápe na prvýkrát. Druhý pramení v našom sklone vynaložiť čo najmenšiu možnú námahu,
vďaka ktorému mnohokrát vôbec neprenikneme k jadru veci, ktorú sa práve
máme naučiť a realizovať ju aj v živote.
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Posolstvá Panny Márie sú perfektným
príkladom opakovania, v ktorom rozoznávame múdru pedagogickú líniu našej Matky, ktorá sa nikdy neunaví povzbudzovaním a vychovávaním svojich
detí. Hlavné posolstvá Matky Božej z prvých dní zjavení sú známe: výzva k zmiereniu a prísľub pokoja, pozvanie k obráteniu, modlitbe a pôstu. Lenže vedieť
nestačí, lebo tieto posolstvá čakajú na
to, aby ich poslucháči vo svojom živote
uskutočňovali. Preto sa v týchto 33 rokoch toľkokrát opakovali vždy novým
spôsobom a s novými dôrazmi. A preto
nemôže byť ani reči o opakovaní kvôli
opakovaniu, ale o opakovaní, ktoré slú-

cím milosti
P. Ivan Dugandžič OFM
prijali jej opakované
pozvanie k modlitbe,
prisľúbila, že v nej
„objavia múdrosť života“.
Tieto jednoduché
slová obsahujú hlbokú teologickú pravdu
a dotýkajú sa najhlbšej životnej potreby
súčasného človeka – túžby po pokoji, láske a radosti. Preto si zasluhujú našu plnú
pozornosť.

Čo je milosť?

ži dynamike prijatia a života týchto posolstiev.
Posolstvo z tridsiateho tretieho výročia
zjavení je ideálnym príkladom tohto opakovania. Na začiatok ďalšieho roka jej
prítomnosti vo farnosti, ktorú si vyvolila,
chcela Naša Pani znovu pripomenúť
hlavné myšlienky zo samotného začiatku. Prišla ako Kráľovná pokoja, aby svet
v mene Všemohúceho pozvala a priviedla k skutočnému pokoju. Pripomenutím
hlbokej túžby každého ľudského srdca
„po pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti“ zopakovala Matka Božia ktovie po
koľký raz, že toto sa dá dosiahnuť iba
prostredníctvom modlitby. A tým, ktorí

Svoje dlhoročné zjavenia a odovzdávanie stále nových posolstiev nazýva Matka Božia milosťou, ktorú jej dáva sám
Najvyšší. Ale čo je to milosť? Pri opise
zvestovania Ježišovho narodenia hovorí
evanjelista Lukáš, že archanjel Gabriel
zdraví Máriu: „Zdravas‘, milosti plná, Pán
s tebou“ (Lk 1,28). V tomto prípade
označuje milosť Božie vyvolenie Márie za
matku svojho Syna. Ale čo znamená tento pojem pri opise jej vlastných zjavení?
V kresťanskom teologickom a duchovnom slovníku sa slovo milosť spomína
veľmi často, predovšetkým v spojitosti
so sviatosťami a ich účinkami. Pre jednoduchého veriaceho je však tento pojem väčšinou príliš abstraktný a nie je
mu celkom jasné, čo si má pod ním predstaviť. Odpoveď musíme hľadať vo Svätom písme, kde je milosť jedným z kľúčoPOKOJ
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vých pojmov, ktoré vyjadrujú Božie konanie voči človeku. Toto pôsobenie Boha
sa vyznačuje príklonom Boha k človeku,
pričom mu ponúka svoje priateľstvo
a pomoc bez nejakých podmienok zo
strany človeka. V Starom zákone sa objavuje pojem milosť (hebrejsky hesed) najvýraznejšie v Božom uskutočnení vykúpenia, záchrany ľudu a odpustení hriechov. Boh Zmluvy prejavuje vždy nanovo
svoju milosť, keď jednotlivcom alebo celému ľudu odpúšťa hriechy a umožňuje
tak vždy nový začiatok.
Toto Božie konanie vrcholí v Ježišovi
Kristovi. Skrze jeho príchod a prostredníctvom zoslania Ducha Svätého umožnil Boh ľudstvu spoločenstvo so sebou
samým. Prostredníctvom trvalej možnosti odpustenia hriechov a posvätenia živo-
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ta cez modlitbu a sviatosti. Ako jediná
z ľudí, ktorá dosiahla plnosť vykúpenia
v zjednotení so svojím v nebi osláveným
Synom a z jeho vôle sa stala Matkou celej Cirkvi (porov. Jn 19, 26), je Mária
sprostredkovateľkou milosti medzi Bohom a človekom. Toto vyjadrujú aj mnohé posolstvá, v ktorých Mária
nazýva svoju prítomnosť v medžugorskej farnosti časom
milosti. A že by v tejto farnosti chcela mať prameň
milosti, z ktorého by milosť
mohla prúdiť do celého
sveta.
Naša Pani si pritom nenárokuje nič, čo by jej
nepatrilo. Vždy je krištáľovo jasné, že

všetky milosti pochádzajú od Boha skrze
Ježiša Krista a že Mária o ne prosí. To
jasne vyjadrila už v jednom z prvých posolstiev: „Boh mi prenecháva každý deň
na to, aby som vám pomáhala milosťami, aby ste sa ubránili pred zlom... Len
sa modlite a Boh vám dá milosti, ktoré
hľadáte. Ja vám v tom budem pomáhať!“
(25. 10. 1984) Hoci milosť prichádza od
Boha nezaslúžene, môže ju človek prijať
jedine v modlitbe a udržať si ju, len keď
s ňou naďalej aktívne spolupracuje. To je
aj hlavný dôvod, prečo Matka Božia neustále upozorňuje na túto skutočnosť,
na ktorú človek tak ľahko zabúda.

Modlitbou k pokoju
Matka Božia nám pripomína, že
„naše srdce a naša duša žíznia po

pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti“.
Ak by bol tento smäd sám osebe postačujúci, tak by tomuto svetu určite vládol
dokonalý mier, ale žiaľ tomu tak nie je.
Nespočetne veľa ľudí sa bez prestávky
naháňa od pôžitku k pôžitku a nenachádzajú pokoj vo svojom srdci. Mnohé rodiny sú rozdelené kvôli egoizmu a nedostatku lásky ich členov a nedarí sa im dosiahnuť ani kúsok pokoja a šťastia pre
každého z nich.
Toľko národov je zapletených do ozbrojených konfliktov a nenachádzajú z nich
žiadne východisko! Keď za túto situáciu
spravíme zodpovedných mierumilovne
vyzerajúcich politikov, ktorí radi a často
o mieri hovoria, ale v skutočnosti si z rôznych špinavých dôvodov prajú pokračovanie vojny, čo sa stane potom s poko-

XXXXXXX
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jom na osobnej ľudskej úrovni? Prečo sa
mnohým ľuďom nedarí dosiahnuť pokoj
samých so sebou? Prečo napriek zdraviu a úspechu v kariére či v manželstve
nemajú žiaden pokoj a bezcieľne blúdia
svetom? Odpoveď spočíva vo vete, v ktorej Naša Pani pripomína, prečo prišla:
„Aby som vás v modlitbe viedla na cestu
pokoja.“
Pokoj je teda niečo, čo človek môže
nájsť a prijať jedine v modlitbe, lebo on
prichádza od Boha, ktorý každému človeku umožňuje byť úplne šťastným. Toto
je obsah biblického pojmu pokoj (hebrejsky šalom), ktorý znie ako prianie a požehnanie vyjadrené v každom židovskom
pozdrave: Šalom!
Takto napríklad sprevádza kňaz Héli
pobožnú, ale bezdetnú Annu, ktorá prišla do chrámu modliť sa za potomstvo:
„Choď v pokoji a Boh Izraela nech splní
tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš!“
(1 Sam 1, 17) Boha Izraela nazýva autor
Knihy sudcov jednoducho „Pán je pokoj“
(Sdc 6, 24), lebo on so svojím ľudom
„uzavrel zmluvu pokoja“ (Nm 24, 12).
Táto zmluva pokoja zostáva trvalým základom Božieho vyvoleného ľudu. Bez
ohľadu na nevernosť jednotlivcov, dokonca celého ľudu, je Boh vždy pripravený
odpustiť mu vinu, keď sa jeho ľud obráti.
Preto sa zaručuje prorok v Božom mene:
„Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa
otrasú: moja milosť neodstúpi od teba,
zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí
Pán, tvoj zľutovník.“ (Iz 54,10).
Rovnakú istotu počujeme aj v slovách
žalmistu: „Budem počúvať, čo povie Pán,
Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú
úprimne.“ (Ž 85, 9)
Podľa presvedčenia Nového zákona
„v Kristovi Boh zmieril svet so sebou“
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(2 Kor 5, 19) a tak rozšíril svoju zmluvu
pokoja na všetkých, na celé ľudstvo.
V Liste Efezanom je preto Kristus „náš
pokoj! On z oboch (Židov i pohanov)
urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo“
(Ef 2, 14). Keď sa Ježiš lúčil so svojimi
učeníkmi, odovzdal im pri svojej rozlúčkovej reči pokoj, ktorý sa líši od toho pokoja, ktorý dáva svet (Jn 14, 27). Tento
pokoj sľubuje aj Matka Božia a znovu
a znovu opakuje, že ho môžeme získať
jedine prostredníctvom modlitby.

Múdrosť je viac ako
vedomosti
Posledná časť posolstva Matky Božej
obsahuje niečo veľmi zaujímavé a dôležité pre kresťanskú spiritualitu. Pozvanie
k modlitbe prechádza zrazu do prisľúbenia: „A v modlitbe objavíte múdrosť žitia.“ (25. 6. 2014) Môžeme z tohto usudzovať, že pojmy pokoj a múdrosť majú
rovnaký význam? Keď vychádzame z toho, že biblický pojem pokoj (šalom) znamená plnosť šťastia v živote s Bohom,
potom určite môžeme nazývať pokoj aj
skutočnou životnou múdrosťou. Podľa
tohto je múdrosť zakúsené poznanie
šťastného života v Bohu. Je oveľa viac
ako nejaké naučené vedomosti. „Múdrosť je poznanie poznania, je to poznanie posledných vecí a princípov bytia
a života“ (Heinrich Fries). Dnes mnohí
rozprávajú o kvalite života, zároveň však
nevedia, pre čo žijú. Svätý Pavol bol presvedčený, že Kristus je múdrosť, ktorá
sa stala telom (porov. 1 Kor 1, 30)
a „v ktorom sú skryté všetky poklady
múdrosti a poznania“ (Kol 2, 3). To sa
vzťahuje na ukrižovaného Krista, ktorého kríž „je bláznovstvom pre tých, čo idú
do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste

spásy, teda pre nás, je Božou mocou.
Veď je napísané: ,Múdrosť múdrych
zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem‘“ (1 Kor 1, 18-19). Keď nás Naša
Pani volá k modlitbe za pokoj, ktorý Kristus uskutočnil na svojom kríži, chce nám
aj povedať, že toto je cesta, ktorá vedie
k skutočnej múdrosti žitia.
Toto je dôležité vedieť kvôli mnohým
pochybným formám spirituality, ktoré sa
dnes ponúkajú. Všetky tieto formy smerujú viac-menej k pokusu o sebarealizáciu človeka v rôznych podobách moderného gnosticizmu – v transcendentálnej
meditácii, joge, synkretizme. Všetkým im
je spoločná túžba po spáse človeka
v ňom samom, miesto spásy v Ježišovi

Kristovi. Svätý Pavol, ktorý bol konfrontovaný s podobným javom v Korinte, poukazuje na to, že Kristus ho poslal „hlásať
evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby
nebol vyprázdnený Kristov kríž“ (1 Kor
1, 17).
Toto spojenie medzi prísľubom pokoja
a skutočnosťou Kristovho kríža je od začiatku prítomné v posolstvách Panny
Márie, keď sa zjavila Mariji Pavlovičovej
v tieni kríža a odovzdala jej posolstvo pokoja. Odvtedy sú Vrch zjavení a Križevac
neoddeliteľne spojené, pričom kríž získal jedno z centrálnych miest v spiritualite Medžugoria. Pútnici v ňom spoznávajú prameň pokoja a skutočnej životnej
múdrosti.

Ročné zjavenie
Matky Božej vizionárke
Ivanke 25. júna 2014
Vizionárka Ivanka
Ivankovičová-Elezová
mala svoje výročné
zjavenie 25. júna
2014. Pri svojom poslednom dennom zjavení 7. mája 1985 jej zverila Matka Božia 10.
tajomstvo a sľúbila jej, že sa jej bude zjavovať
raz v roku, a to na výročie zjavení až do konca
života. Tak to bolo aj tento rok. Zjavenie trvalo
štyri minúty. Ivanka mala zjavenie vo svojom rodinnom dome, prítomní boli len rodinní príslušníci. Po zjavení povedala vizionárka Ivanka:
„Matka Božia nás požehnala svojím materinským požehnaním.“

ROČNÉ ZJAVENIE
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Myšlienky
k posolstvu
zo dňa 25. júna 2014

„Drahé deti! Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a že vás vediem v modlitbe po ceste pokoja. Vaše srdce i duša prahnú
po pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite
sa a v modlitbe objavíte múdrosť žitia. Všetkých vás žehnám a prihováram sa za každého
z vás u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie.“

Dr. Johannes Gamperl
Prípravná modlitba
Ďakujeme ti, drahá Matka, že ešte stále môžeš byť s nami! Lebo ty nás v modlitbe vedieš po ceste pokoja. Práve
v tomto čase je mier ohrozený na celej
zemi. Musíme sa veľa modliť, aby bol
mier obnovený. Naše srdcia a naša duša
prahnú po pokoji a Božej radosti. Preto
nás pozývaš k vnútornej modlitbe, aby
sme objavili múdrosť žitia. Iba Boh nám
môže darovať pravú múdrosť. Vďaka ti,
Mária, že nás všetkých žehnáš a že sa za
každého z nás prihováraš u Boha, nášho
Otca!
„Drahé deti! Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a že
vás vediem v modlitbe po ceste pokoja. Vaše srdce i duša prahnú po
pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti.“
Aký smutný je dnes svet: Nepokoje
v Afrike, v Líbyi, nepokoje v Egypte, Iraku,
Sýrii a na Ukrajine a mnohých iných oblastiach sveta. Držme sa modlitby svätého Ambróza: „Kristus je naše všetko.
Chceš si vyliečiť nejakú ranu? On je lekár. Máš horúčku? On je tvoj prameň.
Tlačí ťa vina hriechov? On je ospravedl22
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nenie. Potrebuješ
pomoc? On je tvoja sila. Bojíš sa
smrti? On je život.
Túžiš po nebi? On
je cesta. Utekáš pred tmou? On je svetlo.
Hľadáš jedlo? On je pravou potravou.
Preto skúste a presvedčte sa, aký dobrý
je Pán. Blažený človek, ktorý dúfa v Pána!“ Pri Druhom vatikánskom koncile
sedel budúci pápež Ján Pavol I. vedľa
biskupa Fultona Sheena a hovorí mu
toto: „Ježiš schádza zo svojho trónu, aby
nahliadol do čakárne. Chce vidieť, či je aj
tam všetko v poriadku. Zdá sa mu však,
že je tam príliš veľa ľudí. Ide k svätému
Petrovi a hovorí mu: Drahý Peter, to sme
si ale takto nedohodli. Áno, dobrí majú
vojsť, ale tu, tak sa mi zdá, je celá kopa
ľudí, ktorí nikdy neboli na omši, kliali
a všelijako vyvádzali. Svätý Peter nato
skloní hlavu a hovorí: Ty vieš, Pane, že
som spoľahlivý človek. Určité typy cezo
mňa neprejdú, zatváram pred nimi bránu. Ale čo pomôže zamykanie, keď sem
stále chodí tvoja Matka, otvára dvere
a okná a všetkých púšťa dnu.“ Pekný príbeh, ale náš Pán z neho nevychádza práve najlepšie. Vytvára dojem, akoby Ježiš,

ktorý za nás zomrel na kríži a ktorý nás
miluje nekonečnou láskou, bol menej
dobrý ako jeho Matka. To ale tak nie je!
K mame chodievame vždy radi, predovšetkým vtedy, keď sme niečo vyviedli,
ale najväčšia láska a milosť odpustenia
prichádza od neho, od Ježiša. To nesmieme nikdy zabudnúť.
„Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a v modlitbe objavíte múdrosť žitia.“
Modlitba je najväčší Boží dar. Svätá Terezka z Lisieux raz povedala: „Nie preto,
že som zostala uchránená pred smrteľným hriechom, vzlietam na krídlach dôvery a lásky k Bohu. Ja cítim, že aj keby
som mala na svedomí všetky zločiny sveta, nič by som nestratila na tejto dôvere.
So srdcom skrúšeným ľútosťou by som
sa vrhla do náručia môjho Spasiteľa.
Viem, že on nežne miluje svojho strateného syna, počula som jeho slová, ktoré
povedal hriešnici a Samaritánke. Nič ma
nemôže vydesiť. Viem, čo mám v Božej
láske a milosrdenstve. Viem, že aj to najväčšie množstvo mojich hriechov sa
v okamihu vyparí ako kvapka vody padajúca na rozhorúčenú pec.“

(zomrel v roku 1798) napísal: „Je to pravda: Dobrota, miernosť a láska žiaria všade na Ukrižovanom. Sklonená hlava, plačúce oči, vystreté ruky, otvorené srdce,
vytekajúca krv ohlasujú úplné zmierenie
a povzbudzujú všetkých k dôvere. Iba ja
sám neviem: Táto všeobecnosť sa ma až
tak nedotýka, neupokojuje ma dokonale, zanecháva určitý strach. Ale keď si
pomyslím, že táto hlava sa sklonila, aby
ma bozkala, tieto oči plačú kvôli mne,
táto krv tečie pre mňa, áno, vtedy naberám odvahu a dovolím si s ním hovoriť.
Vtedy vravím s bratskou dôverou: Môj
Spasiteľ, môj Ukrižovaný, potom, čo si za
mňa trpel a za mňa zomrel, čo by som
nemohol od teba dúfať a očakávať? Potom, čo si mi daroval svoj život, krv, tvoje
zásluhy, už nie je žiadna milosť taká veľká a mimoriadna, že by som ju od teba
nemohol s plnou dôverou očakávať.“

„Všetkých vás žehnám a prihováram sa za každého z vás u môjho
Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.“
Matka Božia sa prihovára u svojho
Syna za každého z nás. Matka Terézia
nám zanechala jednu veľmi peknú modlitbu k Panne Márii. Modlila sa: „Mária,
moja najdrahšia Matka, daruj mi svoje
srdce – také krásne, také čisté, také nepoškvrnené, také plné lásky a pokory,
aby som mohla tak ako ty prijať Ježiša
a aby som sa ponáhľala priniesť ho aj
ostatným.“ Sigmund von Storchenau
MYŠLIENKY
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Medžugorie je veľké
miesto milosti, ktoré nás
denne prekvapuje
Rozhovor s pátrom Miljenkom Štekom,
provinciálom Hercegovinskej provincie, viedol
Florian Hitz 24. júna 2014 v Medžugorí
Páter Miljenko, ako si vysvetľujete
jav Medžugorie?
Medžugorie je jav, ktorý sa nedá ohraničiť na Chorvátsko a Bosnu a Hercegovinu. Je to celosvetový mnohostranný
fenomén. Zbierame tu svedectvá ľudí,
ktorých sa na tomto mieste dotkla Božia
milosť. Z celej tej veľkej dokumentácie
svedectiev, ktorú sme tu za 33 rokov zjavení zhromaždili, môžeme usudzovať, že
Medžugorie je naozaj úžasné miesto milosti, ktoré nás denne prekvapuje. Lebo
každá udalosť sama osebe je niečo nové
a výnimočné. Často sme boli svedkami,
ako sa v jednom okamihu zmenil celý život človeka. Pre mňa je najkrajšie, ako
ľudia menia aj svoju reč. Je to vyjadrovanie, ktoré nepochádza z tohto sveta. Je
to reč ich skúsenosti. Väčšina z týchto
ľudí sem prichádza z určitého prostredia,
v ktorom bol Boh odložený bokom
a v ktorom Bohu nebolo dovolené písať
ľudské príbehy. Títo ľudia tu objavujú, že
Boh vlastne vedie nielen ich osobné, ale
aj celosvetové dejiny, a že všetko má svoj
hlboký význam. Osobne som tu stretol
mnoho pútnikov, ktorí už neboli viac znechutení, lebo ich kríže a utrpenia získali
celkom nový a hlbší význam. Dlhé roky
som tu viedol semináre pre kňazov a mô24
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žem povedať, že
obrátenia kňazov pre mňa boli
tie najkrajšie. Pri
kňazských duchovných cvičeniach, na ktorých
býva od 300 do
500 účastníkov, máme vždy osobné svedectvá. Približne 10 alebo 15 kňazov sa
chce so svojím svedectvom podeliť s ostatnými. To sú pre mňa najsilnejšie svedectvá.
V západných krajinách existuje určitá závisť. Kostoly sú tam takmer
prázdne, zatiaľ čo tu je vždy plno. Aj
z tejto závisti pochádza často odmietanie Medžugoria. Čo by teda
mali robiť kňazi doma, aby veriaci
chodili do kostola?
Vo všetkom tomto je vždy aj ľudský prvok. Aj žiarlivosť je toho súčasťou. Myslím si, že človek, ktorého sa dotkla milosť, túto žiarlivosť stráca. Už je len rád,
že je to tak, ako to je. Je ešte iný problém, ktorý možno súvisí s tým, čo ste sa
pýtali. Mnohí ľudia vytvárajú zmätok senzáciami. Ale my sme vždy zdôrazňovali,
že medžugorská spiritualita sa nemôže

miešať s inými spiritualitami. To, čo sa tu
na začiatku udialo a potom pokračovalo
celých 33 rokov a ešte ďalej pokračuje,
je v plnej zhode s evanjeliom a tradíciou
Cirkvi.
U mnohých, ktorí sem do Medžugoria prídu, prevláda pocit ako u prvých kresťanov. Nadšení chcú aj
sami ohlasovať Božiu lásku.
Všetci vieme, že vtedy prevládalo veľké
nadšenie tak ako dnes v Medžugorí. Ježiš je s nami až do konca sveta a jeho
duch – Duch Svätý – to všetko podnecuje. Môžem s istotou povedať, že ani jedno zjavenie Panny Márie nemalo za cieľ
rozšíriť Božie zjavenie, ale tieto zjavenia
sú vždy šancou pre nový začiatok, podnetom k viere, aby sa mohla viera v určitom čase a na určitom mieste konkrétnejšie prežívať.

Na Máriiných posolstvách je veľmi
nápadná skutočnosť, že skoro vždy
hovorí o pozitívnych veciach a skoro
nikdy o hriechu. V Cirkvi však kladieme veľký dôraz na hriechy.
Matka Božia hovorí o hriechoch. V popredí však nestojí hriech, ale spása. Vždy
sú teda otvorené nejaké dvere, cez ktoré
sa musí vstúpiť dnu. Povedal by som, že
žijeme v priestore, kde je veľa tmy. A Panna Mária sa nám snaží ukázať, ako otvoriť dvere, aby sme mohli vystúpiť z tej
tmy do svetla. To sú v prvom rade sviatosti ako spoveď či svätá omša, potom
poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti,
ruženec a iné.
Prečo sa nezjavuje Ježiš?
Počas cirkevných dejín sa Ježiš nikdy
nezjavoval týmto spôsobom. Ale všade
tam, kde je Matka, je aj jej Syn Ježiš.
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Tento obraz tu máme od začiatku na Vrchu zjavení, kde sa Panna Mária zjavila
vizionárom s Ježišom v náručí. Ako človek, ale aj ako kňaz nemôžem skutočne
vstúpiť do logiky Boha, Stvoriteľa. Verím,
že Boh má svoj plán a že Mária je v tomto pláne naozaj jeho služobnicou.
Panna Mária odovzdala cez vizionárov už mnoho posolstiev. Ako ich
teologicky zaradiť?
Matka Božia a Boh rozprávajú vždy rozličným spôsobom. Niekedy je táto reč
zrozumiteľná, inokedy menej. Keď zredukujeme ich slová na našu ľudskú rovinu, potom je tá miera, čo je veľa a čo
málo, veľmi relatívna. Verím, že Boh hovorí k nám neustále a že nás svojimi
podnetmi nabáda na správnu cestu. Definícia modlitby je „rozhovor s Bohom“,
ale otázkou vždy zostáva, či tomuto rozhovoru tým alebo iným spôsobom rozumieme.

Je stretnutie s Matkou Božou aj
stretnutím s Bohom? Vizionári sa
nachádzajú počas zjavení akoby
v inej dimenzii.
Biblia nás učí, že Boh je všade, aj v našich bratoch a sestrách. Sám Ježiš povedal: „Kde sú zhromaždení dvaja alebo
traja v mojom mene, tam som ja medzi
nimi.“ To sa deje nevyhnutne každý deň
v liturgii, ktorá je vrcholom stretnutia
medzi mnou a Ježišom. Ježiš tiež povedal, že je aj v hladujúcich, smädných,
chudobných, a že kto im niečo dá, dáva
to aj jemu.
Panna Mária vždy hovorí, že my
všetci sme jej deti. Prekračujú jej
posolstvá kresťanstvo?
Už som na začiatku spomenul, že Matka Božia nerozširuje Božie zjavenie, ale
že nás povzbudzuje a posilňuje našu vieru. Boh je Stvoriteľom celého vesmíru,
v to veríme a to sa denne modlíme

Medžugorskí vizionári počas zjavenia v roku 1982
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v modlitbe Otče náš. Keď je on Stvoriteľom všetkého, potom neexistuje v tejto
všestrannosti lásky a Božích tajomstiev
žiadne obmedzenie. To by sme okypťovali Božiu lásku, keby sme sa chceli deliť
na tých, ktorí veria, a tých, ktorí neveria.
Keby sme tvrdili, že iba tí prví budú spasení a tí druhí nie, okliešťovali by sme
Božiu všemohúcnosť.
Prichádzajú do Medžugoria aj ľudia iných náboženských vyznaní,
prípadne poznáte takéto obrátenia?
Do Medžugoria prichádzajú ľudia všetkých národov a vyznaní, to vidíme a zažívame každý deň. Ale nemáme žiadne
konkrétne údaje o ich obráteniach.
Osobne môžem povedať, že som mal príležitosť rozprávať sa aj s ľuďmi iných
konfesií a ich názory o zjaveniach
a postoje k Medžugoriu sú mi známe.

bujete veľa času, aby ste to preložili do
nejakej zrozumiteľnej reči. Ja to nedokážem, ale nedokáže to žiaden človek – to
spraví jedine milosť. A to sa deje práve
v Medžugorí, tým je aj Medžugorie ako
miesto zjavení celosvetovo známe.
Tu denne dochádza k nadprirodzeným
zážitkom. Rovnako necítim ako kňaz pri
spovedi potrebu niekoho presviedčať, že
existuje hriech a že sa má obrátiť. Medžugorie mení ľudí, tá milosť ich mení,
preto sami prichádzajú k poznaniu, čo je
dobré a čo zlé. Nepotrebujem ich presviedčať, že majú žiť inak. Oni sa už
predsa rozhodli, že chcú zmeniť svoj život, preto chodia ku mne, kňazovi, lebo
potrebujú sviatosť zmierenia. Tajomstvo
Medžugoria teda nie je žiaden ľudský,
ale Boží prvok – tá nekonečná milosť,
ktorá sa tu denne vylieva.

Čo konkrétne chce Matka Božia od nás?
Predovšetkým chce od nás Matka Božia pokoj, veď sa aj predstavila v prvých dňoch zjavení ako
Kráľovná pokoja. Chcela by, aby
konečne zavládol pokoj medzi
ľuďmi a pokoj medzi človekom
a Bohom. Aby však mohol nastať
pokoj, musí najskôr zmiznúť
hriech. Pokiaľ naďalej vládne
hriech, nebude skutočného a pravého pokoja vo svete.
Žijeme vo svete, ktorý hľadá
osobný zisk a svoje naplnenie
v pozemských veciach. Nadprirodzené je takmer vytlačené zo života. Keď dôjde k rozhovoru o nadprirodzených veciach, tak potre-
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Život s Bohom je radosťou
Napísal páter Ignaz Domej
Tridsaťtri rokov počúvame pozvania Matky z Medžugoria. V jej posolstvách k nám preniká starosť našej Matky
o pokoj vo svete. Pokoj je ohrozený, pretože sme zabudli
na Boha, už sa nemáme o čo oprieť. Dôsledkom je, že sa
krútime v jednom kole. Aby nám Kráľovná pokoja pomohla, vyzýva nás už od prvých dní jej príchodu: „Verte pevne
v Boha.“ (26. 6. 1981). Chce, aby sme sa naplnili pokojom, radosťou a Božou láskou (20. 6. 1985).
Verte pevne v Boha
Prečo sa v súčasnosti v Európe tak veľa
ľudí odvracia od kresťanskej viery? Pri
odovzdávaní viery sme vyznačili rozdiel
medzi obsahom viery a stanoviskom k nej.
Obsah viery sme prehĺbili a myšlienkovo
rozvinuli. Potom sme poznané začali presadzovať v živote. Snažíme sa odovzdávať
vieru prostredníctvom pojmov, myšlienok
a logických návodov. Myslíme si, že pojmy,
myšlienky a logické návody nás môžu
sprevádzať životom a že môžeme realizáciou našich etických a morálnych poznatkov viesť šťastný život.
Pojmy, myšlienky a logické návody ale
nedokážu odovzdávať život. Mária nás
spája s Bohom a ukazuje nám životnú
cestu s Bohom. Ukazuje nám, ako si
prostredníctvom modlitby dokážeme vytvoriť živý vzťah k Bohu. V osobnom vzťahu k Bohu prídeme k záveru, že Boh nám
už dal život. Je to spoločenstvo Otca,
Syna a Ducha Svätého, ktoré sa rozšírilo
na celé ľudské pokolenie. S krstom sme
sa začlenili do spoločenstva. Nemusíme
si toto spoločenstvo sami vytvárať. Musíme ho len objaviť a prežívať.
Pokoj, radosť a Božia láska
Dôvodom, podľa mojej mienky, prečo
28

RADOSŤ

sa Kráľovná pokoja tak dlho zjavuje
v Medžugorí, je to, aby sme lepšie spoznali Božiu lásku a aby sme zotrvali v tejto
láske. Táto láska nás včleňuje do spoločenstva s Bohom a s celým tvorstvom.
Láska má vlastnosť spájať ľudí. Človek je
plodom vzťahov a plodom spoločenstva.
Človek je tým viac človekom, čím viac je
v jednote s inými. Zotrvávanie v tejto Bo-

žej láske, s ktorou prichádza Matka Božia k nám, je radosť. Nie je výsledkom
niečoho, čo sme si zaslúžili. Naše radosti spájame často s tým, čo sme dosiahli.
Matka Božia nám ale ukazuje, že životné
spoločenstvo s Bohom je plnosť pokoja.
Ak žijeme toto spoločenstvo, zažijeme
túto radosť. Matka Božia sa nám snaží
nanovo ukázať zabudnutú kresťanskú
existenciu a otvoriť nám cestu k šťastnému životu v spoločenstve a cestu novej
kultúry pokoja.
Ako dokážeme zotrvať v pokoji?
Nespočetnekrát nás Matka Božia vyzvala k modlitbe. Modlitba je prosba o život s Bohom. Okrem toho je modlitba
pripomenutím. My sa môžeme pozerať
na život tak, ako sa na nás pozerá Mária,
ako sa na nás pozerá Ježiš. Náš všedný
deň by sme mali pozorovať milosrdnými
očami Ježiša. Dianie vo svete by sme

mali vnímať očami Ježiša. Ľudia si myslia o nás všetko možné. Často sme pripravení hádať sa pre maličkosti. Preto je
dôležité, aby sme si pripomenuli Ježišovu lásku, ktorou nás vykúpil.
Keď nás Mária nabáda, že sa máme
modliť, modliť a modliť, myslí tým, že sa
máme v modlitbe vystaviť starostlivému
pohľadu Ježiša, plného milosrdenstva,
ktorý nás všade sprevádza. Je úplne
jedno, čo sa v živote stane, úplne jedno,
čo príde. Nikdy nesmieme upadnúť do
pokušenia, aby sme sa pozerali na nás
a na svet bez pohľadu Ježiša Krista.
Ježiš Kristus sa dal ukrižovať, len aby
nás tým získal. Matka Božia k nám prichádza a modlí sa za nás, aby nás zasiahol milosrdný pohľad Ježiša a aby
nás obdaril pokojom. Nesmieme zabúdať, že naše korene sú v Bohu. Nemusíme mať ani strach, lebo tieto korene
nevyschnú.
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„Teraz si mojím apoštolom,
choď a prinášaj moje svetlo!“
Na príhovor Matky sa uzdravil Andrea De
Luca (21) z talianskej oblasti Castellammare Di Stabia. Zázrak sa uskutočnil
v kostole v Medžugorí, kde pocítil teplo.
Lekár neskôr potvrdil, že ide o nevysvetliteľné uzdravenie. Už niet stopy po degenerácii jeho bedier. Teraz môže chodiť,
bicyklovať sa a opäť trénovať futbal.

„V septembri v roku 2009 som bol
po prvýkrát s mojimi rodičmi v Medžugorí. Jedného večera som vyšiel
na Vrch zjavenia a videl som tam niekoľko ľudí, ktorí boli posadnutí. Veľmi som sa zľakol, nemohol som spať.
Preto som vyšiel na dvor, prežehnal
som sa a začal som sa modliť. Náhle
sa rozžiarila hlava sochy Matky Božej, ktorá bola predo mnou. Aj keď to
bolo nádherné svetlo, ktoré nedokážem opísať, naľakal som sa. Zavolal
som mojich rodičov, aby prišli a uvideli to. Tu vyšli zo sochy dva lúče. Jeden k môjmu srdcu a druhý k môjmu
chorému bedru. Svetlo videli rodičia
tiež, ale nevideli tie dva lúče.“ Rozpráva s úsmevom mladý Talian, ktorému diagnostikovali chorobu svalovej sústavy, kostného systému a vä-
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zivového tkaniva. Kosti chradli stále viac
a viac a Andrea bol podľa mienky lekárov odsúdený na život na vozíku. Mal len
12 rokov, keď mu bola stanovená znepokojujúca diagnóza, ktorá nikomu nedávala nádej. Vtedy ho rodičia zobrali do
Medžugoria na posvätné miesto Matky.
Pre nich to bola posledná nádej na vyliečenie.
„Po Vrchu zjavenia sme vystúpili aj na
Križevac. Výstup na túto skalnatú horu
v Hercegovine je oveľa namáhavejší. Pri
výstupe na vrch sa mi zlomila jedna palica a pri zostupe aj druhá. Držal som sa
pevne rukami skál a zľahka som sa opieral o palicu, tak som zišiel z Križevacu.
Pri zostupe z Križevacu som od strachu
zabudol, že aj trochu stúpam na chorú
nohu.
Skoro ráno sme cestovali do Mostaru,
aby sme dali opraviť palice. Vtedy som
sa len modlil, aby som mal úsmev na
tvári aj napriek bolestiam, aby rodičia
mohli ľahšie znášať moju chorobu. Aby
som pred nimi dokázal skryť svoje bolesti, hoci som už tri roky trpel. Dlho som sa
sám za seba nemodlil, až dovtedy, keď
mi jedna rehoľná sestra v Medžugorí povedala: ,Rozprávaj sa s Ježišom. Rozprávajte sa spolu. Povedz mu, aby ťa oslobodil od tejto choroby.‘
Nasledujúci deň som bol na sv. omši
a modlil som sa po prvýkrát za seba. Pocítil som teplo na celom chrbte“, vysvetľuje Andrea, ktorý nemohol pochopiť
znamenia, že jeho choroba je minulosťou. Napriek tomu nepustil od strachu
palice z ruky.
„Keď sme sa vrátili domov, čakal som
v rade s palicami v ruke, aby som vystúpil z autobusu. Trikrát som počul v srdci
hlas, ktorý hovoril: ,Teraz si ty mojím
apoštolom. Choď a prinášaj moje svet-

lo!‘ Od tohto okamihu sa stratili moje silné bolesti, ktoré som mal za posledné tri
roky,“ hovorí Andrea, ktorý o svojom
uzdravení nerozprával takmer päť rokov.
„Vtedy som nechcel o tom hovoriť. Bol
som dieťaťom. Teraz som plnoletý a aj
lekári potvrdili, že v mojom prípade ide
o zázrak.“
Uzdravenie v Medžugorí bolo oznámené aj v talianskej televízii RAI. So svojím
príbehom sa podelil aj s divákmi a vyrozprával ho v najsledovanejšom vysielaní
talianskej televízie RAI „Domenica In“.
Šéf ortopedickej kliniky v Neapole Anastasio Tricario poznal stav mladého
muža. Opätovne urobil detailné vyšetrenia so snímkami a potvrdil, že ide o nevysvetliteľné uzdravenie. Nie je ani stopy
po degenerácii bedier, ani po nejakom
poškodení. Andrea, ktorý bol futbalovým
hráčom, pocítil svoju chorobu po prvýkrát pri tréningu a teraz trénuje opäť. Do
Medžugoria prišiel so skupinou, v ktorej
bol aj taliansky novinár Paolo Brosio,
pútnik, ktorý často prichádza do Medžugoria a ktorý tam priviedol mnohých Talianov.
„Jediným vysvetlením uzdravenia je
zázrak Matky Božej, lebo Andreova
mama a teta sa vrúcne modlili za uzdravenie a k vyvrcholeniu došlo práve potom, keď navštívil posvätné miesto,“ vysvetľuje Brosio. Dr. Pasquale Guida, lekár, ktorý sledoval chorobu mladého
muža počas tých troch rokov, bol úplne
prekvapený nálezmi a spomenul si, že
ho Andrea pozdravil na ulici po príchode
z Medžugoria, pričom sa bicykloval. Lekár ho sotva spoznal, lebo si myslel, že
vzhľadom na jeho stav to už nebude
možné. Nevedel, čo má povedať.
(Zdroj: www.24sata.hr)
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Od samotného začiatku zjavení Panny Márie sa pociťovala potreba šíriť posolstvá, čo najlepším a neskresleným
spôsobom. Počas komunistického systému v bývalej Juhoslávii bolo šírenie
informácií z Medžugoria a o Medžugorí
veľmi obmedzené. Komunistická strana si nepriala žiadne informácie o Bohu, Panne Márii a už vôbec nie o aktuálnych zjaveniach v Medžugorí. Po
páde komunizmu a rozpade Juhoslávie
zabrzdila práce na informačnom systéme občianska vojna. Všetky projekty
sa odložili na lepšie časy. Aj keď sa
vzhľadom na ťažkosti vojny počet pútnikov znížil, bol stále rastúci záujem
o posolstvá a bolo mnoho ľudí, ktorí
chceli zostať v kontakte s farnosťou
Medžugorie. Preto v novembri 1993
začalo svoju činnosť Informačné centrum MIR Medžugorie.
S cieľom získať informácie z celého
sveta týkajúce sa Medžugoria sa vytvoril archív a knižnica. Už v novembri
1994 boli dodané prvé elektronické
zariadenia, ktoré boli nevyhnutné
pre prevádzku centra. Postupne vzniklo rádio, miestna televízia, internetový
portál. V uplynulých rokov sa vytvorilo niekoľko informačných centier
pre rôzne jazykové skupiny. Cieľom
týchto aktivít je túžba šíriť posolstvo
Panny Márie z Medžugoria do celého
sveta.
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PROJEKT SLOVENSKÉHO
INFORMAČNÉHO CENTRA
Do Medžugoria putuje ročne, hlavne
v letných mesiacoch, veľa pútnikov zo
Slovenska. Preto sa i začalo so simultánnym prekladom večerného modlitbového stretnutia v slovenčine i v češtine v júni 2011. Aby sme mohli začať
tento veľmi dôležitý projekt, ktorý sa realizuje pod vedením a v spolupráci s farským úradom Medžugorie, bolo potrebné splniť viaceré podmienky (personálne, technické, finančné). Sme veľmi
radi, že naše pôsobenie sa začalo
31. júla 2014 práve 25. medzinárodným festivalom mládeže v Medžugorí
audio i video priamym prenosom z Medžugoria.
Slovenské centrum sa založilo ako deviate v poradí. Pred ním boli vytvorené
tieto centrá: chorvátske, anglické, talianske, nemecké, španielske, francúzske, arabské a poľské. Naše centrum
vzniká spoločne s ruským a ukrajinským. Preto pri sledovaní priamych prenosov z Medžugoria si môžete zvoliť
okrem slovenčiny aj ruský jazyk. Cieľom
pôsobenia centier je šírenie informácií
z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí v súlade s oficiálnym učením Katolíckej cirkvi
týkajúce sa zjavení, ktoré trvajú. Za každé centrum je zodpovedná jedna osoba,
ktorá zostáva v úzkom kontakte s farnosťou. Vďaka tomu je možné zabezpe-

čiť poriadok v šírení informácií a oficiálny prenos prekladu. Vďaka priamemu
prenosu večerného modlitbového programu v slovenčine sa k modlitbe môžu
pripojiť slovensky hovoriaci poslucháči
doma i v zahraničí. Samozrejme, že bez
finančnej podpory poslucháčov a pútnikov nie je možné zabezpečiť tlmočenie
a priamy prenos. Spravovanie priameho
prenosu si vyžaduje veľké výdavky
a moderné technické vybavenie. Tieto
technológie si vyžadujú dostatočne
rýchle počítače s veľkou operačnou pamäťou aj u divákov. Viacerí diváci preto
môžu mať ťažkosti pri sledovaní prenosu, ak majú staršie a pomalšie počítače
(obraz „seká“, nie je dobrý zvuk).
Máme nádej, že budeme môcť aspoň
v jarných, letných a jesenných mesiacoch vysielať večerný program v slovenčine v priamom prenose. Veľa závisí i od
vašich príspevkov. Naša organizácia
pracuje výlučne na báze dobrovoľnej
spolupráce. Realizácia tohto projektu si
však vyžaduje isté finančné náklady,
ktoré musíme pokryť len z vašich milodarov a príspevkov. Preto si vás dovoľujeme požiadať o pomoc pri realizácii tohto projektu. Zriadili sme na tento účel
samostatný účet. Je to jediný účet,

ktorý je na tento projekt zriadený. Svoje
príspevky na podporu realizácie tohto
projektu môžete posielať na číslo účtu:
4030 020 326 / 3100
Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK73 3100 0000 0040 3002 0326
SWIFT (BIC): LUBASKBX
Uvedomujeme si, že väčšina našich
čitateľov a priaznivcov nepatrí medzi
bohatú vrstvu obyvateľstva. Avšak zázraky sa naozaj dejú. Veď už naša doterajšia vyše dvadsaťročná činnosť bez
jedinej koruny dotácií zo strany štátu
alebo oficiálnych cirkevných inštitúcií,
je dostatočným prejavom Božej priazne.
Veríme, že s vašou pomocou sa podarí
tento projekt uskutočniť v plnom rozsahu. Vaša podpora však nie je len finančná. Veľmi dobre si uvedomujeme, že
najväčší podiel majú vaše modlitby
a obetované utrpenia, ťažkosti a choroby. To je príspevok mnohých ľudí, ktorí
týmto spôsobom nám vyprosili, aby sme
mohli vykonávať našu činnosť. Preto sa
chceme poďakovať za vašu štedrosť
a prosby o požehnanie pre našu prácu.
Mariánske centrum Medžugorie
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. mája 2014 – „Drahé deti! Modlite sa a uvedomte si, že bez Boha ste
prach. Preto obráťte svoje mysle i srdcia k Bohu a modlitbe. Dôverujte jeho
láske. Vy ste v Božom Duchu, milé deti, všetci pozvaní, aby ste boli svedkami. Vy ste drahocenní a ja vás pozývam, milé deti, k svätosti, k večnému
životu. Preto si uvedomujte, že tento život je pominuteľný. Milujem vás a pozývam vás k novému životu obrátenia. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“
25. júna 2014 – „Drahé deti! Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte
s vami a že vás vediem v modlitbe po ceste pokoja. Vaše srdce i duša
prahnú po pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti. Preto, milé deti, modlite
sa, modlite sa, modlite sa a v modlitbe objavíte múdrosť žitia. Všetkých vás
žehnám a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna Ježiša. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. júla 2014 – „Drahé deti! Neuvedomujete si, aké milosti prežívate
v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenia, aby ste sa otvorili
a obrátili. Vráťte sa k Bohu a modlitbe a nech vo vašich srdciach, rodinách
a spoločenstvách zavládne modlitba. Nech vás Duch Svätý vedie a podnecuje, aby ste boli každým dňom otvorenejší pre Božiu vôľu a jeho plán pre
každého z vás. Som s vami a so svätými a s anjelmi sa prihováram za vás.
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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alebo

www.medjugorje.sk

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
0,80 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh odplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš účet vo
Sberbank 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, 812 68 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

e-mail: medjugorje@medjugorje.sk
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