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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE

Vy nevidíte
Boha,
milé deti,
av‰ak
keì sa
modlíte,
pocítite
jeho
blízkosÈ.
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Ivan Dragiãeviã poãas zjavenia 27. apríla 2006 v Lorette v Rakúsku
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MEDJUGORJE –

MILOSŤ

25 rokov milostí v Medžugorí
Je takmer neuveriteľné, že Matka Božia sa už 25 rokov denne zjavuje
v Medžugorí. Z malej zapadnutej dedinky v Hercegovine sa pôsobením Matky Božej stal fenomén, ktorý sa rozšíril po celom svete. Po vzniku Modlitbovej akcie vo Viedni v roku 1985, ktorá si dala za cieľ šíriť posolstvá Matky
Božej v neskreslenej podobe, sme sa inšpirovali jej príkladom aj my a od roku 1991 ponúka Mariánske centrum Medžugorie aj slovenským čitateľom
štvrťročník MEDJUGORJE. Vďaka vašej podpore môžeme a chceme v našej
spoločnej práci i naďalej pokračovať.
„Aj dnes vás vyzývam, aby ste mali viac viery vo mňa a v môjho Syna. On
zvíťazil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a pozýva vás, aby ste cezo mňa
boli časťou jeho radosti.“
Matka Božia nás neustále nabáda, aby sme dôverovali Bohu. Robí to aj
v tomto posolstve z 25. apríla 2006. Žijeme vo svete, kde nie je samozrejmé,
že ľudia v našom okolí veria v Boha. Nahrádzajú ho vierou v úspech, v životnú kariéru, vo vedu a techniku. Známy teológ Karl Rahner vyzýva kresťanov 21. storočia na návrat k mystike. Boha nemožno vidieť, ale môžeme
ho vycítiť v modlitbe, hovorí Matka Božia. Máme ho dať na prvé miesto
v svojom živote! Avšak to nemôžeme naozaj uskutočniť, ak ho nepoznáme
a nezamilujeme si ho. Preto nás už 25 rokov tisícorakými formami Matka
Božia pozýva k modlitbe. Pozýva nás k modlitbe srdcom, aby sme mohli zachytiť jemné chvenie Božej lásky. Ježiš sa otvára každému srdcu, ktoré ho
hľadá. V okamihoch tichého zahĺbenia do modlitby cítime mystický rozmer
Božej prítomnosti. Kto to už zakúsil, pochopí rozprávanie svätcov, že len
v Bohu jestvuje skutočný pokoj. A k tomuto Božiemu pokoju nás vedie Matka Božia, Kráľovná pokoja, už 25 rokov. Hovorí o milostivom čase, ktorý
sme dostali, aby nás mohla zaviesť na cestu svätosti. Je to Boží dar, ktorý
sme dostali. Snažme sa ho využívať.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
3
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AKO ZISTIË PRAVDU O MEDÎUGORÍ?
Na zaãiatku zjavení Matky BoÏej nemohol nik predvídaÈ, ako budú veci
vyzeraÈ po 25 rokoch: âo sa stane
s vizionárskymi deÈmi, ak˘ bude osud
posolstva, ktoré sprostredkovali v mene Matky BoÏej, ako bude vyzeraÈ farnosÈ, v ktorej sa to v‰etko deje. Bude
môcÈ obstáÈ nebojácne svedectvo
‰iestich detí o ich stretnutiach s Matkou BoÏou proti prísnej komunistickej
moci, voãi poãiatoãnej rezervovanosti
a kritike vtedaj‰ích duchovn˘ch, voãi
oãividnému vzru‰eniu ich rodín a celej
obce? Pre v‰etk˘ch t˘chto spomenut˘ch, okrem samotn˘ch vizionárov, to
bolo poku‰enie, z ktorého nebolo
‰Èastného v˘chodiska, a predov‰etk˘m to ani nemalo nijakú budúcnosÈ.
V‰etci, ktor˘ch sa to po tieto prvé dni
t˘kalo, by boli b˘vali ‰Èastní, keby bolo

MEDÎUGORIE PO 25 ROKOCH
Páter Ivan DugandÏiã, profesor pre Nov˘ zákon na Katolíckej teologickej fakulte v Záhrebe

v‰etko zrazu prestalo a vrátil by sa pokojn˘ Ïivot ako predt˘m. Iba vizionári
oãakávali s radosÈou kaÏdé nové
stretnutie s Matkou BoÏou a nebojácne o Àom svedãili, a nezaÈaÏovali sa
otázkou, ako to bude v‰etko pokraãovaÈ ìalej.
4

Zaãiatky boli poznaãené aj náhlou
premenou biskupa Îaniãa, ktor˘ sa
z pôvodného horlivého príhovorcu za
pravosÈ zjavení premenil na ostrého
protivníka. Pokiaº i‰lo o ‰ir‰iu cirkevnú
verejnosÈ po poãiatoãnej skepse sa
ãasom stále zväã‰oval poãet t˘ch,
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ktorí v posolstvách Matky BoÏej spoznali autentickú v˘zvu na obrátenie
pre Cirkev a pre svet. Tak sa stávalo
MedÏugorie z roka na rok miestom,
kde sa zhromaÏìovalo stále viac ºudí,
ktorí modlitbou a prijímaním sviatostí
hºadali prehæbenie svojej viery. Neustále narastal poãet t˘ch, ktorí podávali
svedectvo o svojom osobnom obrátení alebo o svojom zázraãnom uzdravení, ale súãasne rástol aj odpor, a ten

naberal ustaviãne nové formy. A pribliÏne tak˘ je obraz MedÏugoria aj
dnes po 25 rokoch.
Priaznivo naladen˘ pozorovateº by
sa mohol p˘taÈ, preão je také ÈaÏké
dostaÈ sa k pravde o MedÏugorí? Preão aj dnes po 25 rokoch od zaãiatku
udalostí, ktoré medziãasom pritiahli
pozornosÈ celého sveta, urobili z MedÏugoria jedno z najsilnej‰ích ohnísk
viery a najpríÈaÏlivej‰ích miest modlit5

medjug_81 - 4

6

12.6.2006

12:49

Stránka 6

medjug_81 - 4

12.6.2006

12:49

Stránka 7

by, má biskupsk˘ ordinariát v Mostare
tak˘ zdrÏanliv˘ a negatívny postoj?
Preão sa ãas od ãasu zjavuje nejak˘
ãlánok alebo kniha, ktor˘ch autori
chcú nemilosrdne MedÏugorie odpísaÈ? Je ÈaÏké preniknúÈ do cudzích
dôvodov a postojov, to v‰ak neznamená, Ïe nesmieme – vo svetle Nového
zákona a stároãnej kresÈanskej skúsenosti a múdreho prístupu Cirkvi k tak˘m úkazom – prem˘‰ºaÈ a vyvodzovaÈ z nich dôsledky. O to viac to povaÏujem za povinnosÈ kaÏdého teológa,
lebo MedÏugorie sa odohráva v lone
Cirkvi, ktorá nemôÏe ostaÈ voãi tak˘mto zjaveniam ºahostajná.
Ak sa nepodarilo dokázaÈ ani vizionárom ani kÀazom, ktorí sa na MedÏugorí podieºali, ani toºk˘m teológom,
ktorí ich vzali pod ochranu, Ïe neklamú, to potom neznamená, Ïe nemajú
pravdu, ale znamená to, Ïe je otázka
o pravdivosti MedÏugoria zle poloÏená. Evanjelium nám dosvedãuje, Ïe ani
JeÏi‰ovi sa nepodarilo dokázaÈ Pilátovi, ão je pravda (Jn 18, 38), aj keì bol
presvedãen˘, Ïe on sám je „cesta,
pravda a Ïivot“ (Jn 14, 6) a Ïe kaÏd˘,
ktor˘ zotrváva v jeho Slove, nájde
pravdu (porov. Jn 8, 32). Vôbec si nedal tú námahu, aby Pilátovi nieão dokazoval. Predt˘m nedal ani farizejom
nijaké „znamenie z neba“, keì tak˘mto spôsobom chceli získaÈ pre seba
pravdu. Evanjelisti neskôr, keì písali
o JeÏi‰ovi, nepodávali správu – „pravdu“ o jeho Ïivote, ale chceli dosvedãovaÈ jednu jedinú pravdu, totiÏ, Ïe JeÏi‰
je Spasiteº. A boli pre túto pravdu
ochotní zná‰aÈ v‰etko, ba aj smrÈ. Hoci Ïidia a pohansk˘ cisár veºmi prenasledovali kresÈanstvo, pre‰liapalo si
kresÈanstvo silou svedectva cestu,
a t˘m potvrdilo samo svoju „pravdu“.

To moÏno povedaÈ aj o MedÏugorí
25 rokov od jeho vzniku. Aj keì je MedÏugorie dnes zatienené obÏalobou zo
zavádzania a klamstva, dosvedãuje plnou silou milostivé pôsobenie BoÏie,
ktoré mnohí spoznávajú a s ktor˘m sa
stotoÏÀujú. Aby sme sa dostali k odpovedi na otázku o „pravde o MedÏugorí“, treba poloÏiÈ otázku o platnosti
kritéria, ktor˘m sa skúmala táto pravda
v tomto ãase: Zdá sa, Ïe je otázne
v prvom rade na‰e poÀatie Boha a slobody jeho pôsobenia, ìalej, ãi je zjavenie v Novom zákone uzavreté, ãi nie
je moÏné nové poznanie, a napokon je
tu otázka dokonalosti ãloveka, skrze
ktorú pôsobí Boh; v tomto prípade ide
o vizionárov.
PRÍLI· ZNÁMY BOH!
Cees Nooteboom napísal vo svojom
románe Rituále vetu, o ktorej je hodno
poprem˘‰ºaÈ: „Boh znie ako odpoveì
na akúkoºvek otázku, a práve to je nebezpeãné na tomto slove, Ïe sa ãasto
pouÏíva ako odpoveì. On by mal maÈ
rad‰ej nejaké meno, ktoré je skôr otázkou. Mnohí kresÈania, ba aj niektorí
teológovia hovoria o Bohu, akoby
o Àom v‰etko vedeli, akoby Boh pre
nich nepredstavoval uÏ nijaké tajomstvo. Áno, vystupujú s takou istotou,
ako keby boli s úplnou istotou presvedãení, Ïe je on vÏdy na ich strane.
A neuvedomujú si, ako t˘m ochudobÀujú pojem „Boh“, ako ho okrádajú
o jeho vzne‰enosÈ a nepoznateºnosÈ,
o ktor˘ch hovorí celá Biblia. Na druhej
strane sme v na‰ich ãasoch svedkami,
Ïe sa hovorí o neprítomnosti Boha.
Mnohí súãasníci nevidia nikde na svete stopy BoÏieho pôsobenia, lebo ich
nedokáÏu rozpoznaÈ. Jedni poznajú
Boha pridobre, pre in˘ch je neprítom7
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n˘. Ani v jednom, ani v druhom prípade ho neberú váÏne, lebo nerátajú
s moÏnosÈou jeho pôsobenia, ktoré je
vÏdy prekvapujúce a inak‰ie neÏ akékoºvek ºudské predstavy.“
Celá Biblia svedãí o tom, Ïe Boh sa
nikdy nemôÏe staÈ objektom ºudskej
chápavosti a e‰te menej môÏe byÈ ãloveku k dispozícii. Napriek mohutnému
dielu, ktoré uskutoãÀuje vo svetov˘ch
dejinách, zostáva nepreskúmateºn˘m
tajomstvom, ktoré musí ãlovek vÏdy
odznova pokorne hºadaÈ. Nik nemôÏe
maÈ monopol na vedomosti o Bohu,
ani sa nemôÏe s nik˘m o niã staviÈ
a odvolávaÈ sa pritom na Boha, ale
e‰te oveºa menej smieme byÈ voãi Bohu ºahostajní. „Keì chceme Boha zaÏiÈ
– Si tu, alebo nie si? – a keì podnikneme urãité kroky, o ktor˘ch veríme, Ïe
na ne bude reagovaÈ alebo aj nie, ak si
z neho robíme tak˘to objekt experimentu, tak sme uÏ urãite na teréne, na
ktorom ho nájsÈ nemoÏno“ (J. Ratzinger, Boh a svet, s. 91).
Boh je vzne‰en˘ a je „z druhého sveta“, ãlovek sa ho môÏe dot˘kaÈ iba
v pokornom naãúvaní. To nie je náhoda, Ïe slová mystérium a mystika majú
spoloãn˘ koreÀ. Boh sa zveruje ãloveku ako mystérium, ako tajomstvo, vÏdy
v mystickej skúsenosti v modlitbe, keì
je ãlovek pripraven˘ naãúvaÈ jeho hlasu. Zdá sa, Ïe práve v tom spoãíva
úloha MedÏugoria. V dne‰nej Cirkvi,
ktorá zanedbala práve túto dôleÏitú
ãrtu stretávania s Bohom, sa stalo MedÏugorie ‰kolou modlitby a hlbokej
skúsenosti s vierou. V dobe, v ktorej
prevaÏuje v Cirkvi a v kresÈanskej teológii stále viac poznanie vecí nedôleÏit˘ch a zanedbávajú sa veci dôleÏité.
MedÏugorie tieto dôleÏité veci privá8

dza zasa do centra kresÈanského Ïivota. A to je v skutoãnosti aj to najsilnej‰ie kritérium jeho pravosti.
MEDÎUGORIE – MYSTICK¯ ROZMER KRESËANSTVA
Nemecká protestantská teologiãka
D. Sölleová pripomína vo svojom ãlánku s charakteristick˘m nadpisom „Mystika a odpor“ ako uÏ na zaãiatku 20.
storoãia katolícky laik Friedrich von
Hügel vychádzal zo skutoãnosti, Ïe
Jánovo evanjelium je uÏ od staroveku
povaÏované za „duchovné“ evanjelium
a upozorÀoval na to, Ïe v kresÈanstve
moÏno rozoznávaÈ tri prvky: in‰titucionálny, intelektuálny a mystick˘. Prv˘
spájame obyãajne s Petrom, druh˘
s Pavlom a tretí s Jánom. Keì vychádzame z dne‰ného stavu v kresÈansk˘ch cirkvách, D. Sölleová vraví:
„Potrebn˘ je správny vzÈah t˘chto
troch prvkov, ale v kresÈanskej kultúre
bohatého sveta je v súãasnosti hlboko
poru‰en˘. Zjednodu‰ene povedané:
v Katolíckej cirkvi vládne Peter a jeho
nasledovníci, v protestantskej cirkvi
Pavol a jeho nasledovníci, zatiaº ão
mystick˘ element je potlaãen˘ a zostáva nepov‰imnut˘. Mystika nemá domov – a napriek tomu ju mnohí potrebujú a hºadajú.“ Po tomto varovaní
musíme pripomenúÈ znovu ãasto citované slová K. Rahnera, Ïe kresÈanstvo
v 21. storoãí pretrvá, len ak sa vráti
k mystike. Podºa mienky mnoh˘ch teológov, ktorí nezaÈaÏení ak˘mikoºvek
predsudkami pozorujú MedÏugorie, je
ono svojou spiritualitou a zboÏnosÈou
staviteºom cesty k návratu práve k tomuto mystickému rozmeru kresÈanskej
viery.
V prv˘ch storoãiach kresÈanstva sa
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tieto tri prvky zjednocovali viac menej
vo veºk˘ch biskupoch, ktorí boli zároveÀ aj veºk˘mi teológmi a veºk˘mi cirkevn˘mi knieÏatami, predov‰etk˘m v‰ak
veºk˘mi svät˘mi postavami. V stredoveku prenechávali cirkevné knieÏatá
teológiu a mystiku v˘luãne mníchom
a pre seba si ponechali iba in‰titucionálny prvok, a tak ho olúpili o jeho prav˘ obsah a o jeho Ïivot. V novej dobe dostal
tento v˘voj e‰te zápornej‰ie formy. In‰titúcia Cirkvi
sa v niektor˘ch formách
stala skostnatenou a neÏivotnou a intelekt bez
mystickej skúsenosti spy‰nel a stal sa arogantn˘m.
Pavlova múdra rada: „Ducha neuhá‰ajte, proroctvami nepoh⁄dajte, ale v‰etko
skúmajte; dobrého sa drÏte!“ (1 Sol 5, 19–21) bola pre
mnoh˘ch nepochopiteºná, lebo sami nemali Ïiadne skúsenosti s Duchom a prorock˘m
slovom. Miesto toho bola kaÏdá
mystická skúsenosÈ spochybnená. Zrúcala by prítomn˘ stav,
a preto jej bolo treba zabrániÈ.
Je zaujímavé pozorovaÈ, ako sa
cez tak˘to v˘voj cirkevn˘ch dejín
potajme zvy‰oval poãet mariánskych
zjavení, a ony vÏdy rozpútali plameÀ
duchovného Ïivota v Cirkvi. Práve
preto sú tieto zjavenia najväã‰ími
novodob˘mi teológiami. Karl Rahner
ich zaraìuje do oblasti mystickej
a vidí v nich vítan˘ impulz v ochudobnenom Ïivote Cirkvi. Pomenúva to jednostrann˘m a pouÏiteºn˘m
spôsobom prístupu k súkromn˘m
zjaveniam, ibaÏe ich obsah sa porovnáva s obsahom novozákonn˘ch

skúseností, aby sa posilnila ich pravosÈ, priãom sa vôbec nekladie otázka, aké sú pre Cirkev dôleÏité. Keì sa
v‰ak potvrdí, Ïe je niektoré zjavenie
pravé, tak t˘m nie je povedané v‰etko,
lebo „súkromné zjavenia musia byÈ
v jadre imperatívom, ako musí pôsobiÈ
kresÈanstvo v istej dejinnej situácii.“
(Karl Rahner, Visionen und Prophezeiungen, s. 27).
V ãase, keì bolo kresÈanstvo nacionalizmom a komunizmom v‰etkého zbavené
a kresÈanská skúsenosÈ
celkom vyschla, je MedÏugorie v˘krikom po mystickej skúsenosti, po návrate Boha do centra
Ïivota. ªudia, ktorí Boha poctivo hºadajú, to
spoznali, a preto sa MedÏugorie, napriek v‰etkému odporu a v‰etk˘m útokom stalo miestom BoÏej blízkosti,
a t˘m aj miestom zhromaÏìovania a obnovy
Cirkvi. To v‰etko potvrdzujú aj slová Jozefa Ratzingera: „Iba Cirkev, ktorá sa modlí, je
otvorená. Iba ona Ïije
a poz˘va ºudí, darúva
jednotu a súãasne
priestor ticha.“ (J. Rat-
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zinger, Gott mit uns. Eucharistie: das
Zentrum des Lebens).
MUSIA BYË VIZIONÁRI DOKONALÍ?
Od prvej chvíle zjavení Matky BoÏej
boli medÏugorskí vizionári vystavení
kritickému pozorovaniu z rozliãn˘ch
strán, ão je aj celkom pochopiteºné.
Spoãiatku bola normálnosÈ ich správania predmetom záujmu a vypytovania. Muselo sa kon‰tatovaÈ, ãi sú
to du‰evne zdravé osoby, alebo ãi záÏitok nie je moÏno ovocím chorej du‰e. Keì sa v‰ak na nich vykonali
v‰etky lekárske vy‰etrenia, a tie ich
prehlásili za úplne normálne osoby,
mnoh˘m to e‰te nestaãilo. Zaãali
porovnávaÈ kaÏdé ich slovo a kládli
ich na váhu, aby v nich objavili daão
neuveriteºného, nejakú nedôslednosÈ,
ba dokonca aj protireãenia a zaãali
ãoraz väã‰mi pozorovaÈ ich súkromn˘
Ïivot. Jedni im neveria, lebo si zaloÏili
rodiny miesto toho, aby i‰li do klá‰tora, in˘m sa nepozdáva, Ïe nie sú
v kostole kaÏd˘ deÀ atì. Je to tak, Ïe
najrad‰ej poãúvame ºudí, ktorí rozprávajú veºmi jasne a dôveryhodne.
ZhovorãivosÈ sa vÏdy cenila, od antickej rétoriky aÏ po súãasné médiá a ich
‰ikovn˘ch hovorcov a moderátorov.
Ale práve toto bezchybné rozprávanie
znie ãasto mechanicky a nauãene
a zanecháva po sebe chlad. Napriek
tomu je to tak, Ïe nám padne zaÈaÏko
poãúvaÈ niekoho, kto kokce, alebo sa
zasekne v reãi, no pokú‰ame sa maÈ
preÀho porozumenie. âasto je to trápenie pre samotného reãníka, no on
to ináã nevie. Koktanie nie je iba následkom organickej vady, e‰te menej
nepravdivosti toho, ão reãník hovorí.
MôÏe byÈ v˘razom toho, Ïe o obrov10

skej udalosti sa ÈaÏko hovorí. KaÏdé
zablokovanie na‰ej plynulej reãi ukazuje, Ïe sme vo svojom vnútri veºmi
vzru‰ení a Ïe sa na tom, o ãom hovoríme, skutoãne aj podieºame. To, ão
by sme chceli povedaÈ, nemá byÈ iba
informáciou, ale ide o nieão, ão sa nás
hlboko dot˘ka. Cítime, Ïe musíme
svedãiÈ o nieãom, pre ão nenachádzame slov. Takisto opisovali medÏugorskí vizionári ãasto posolstvá, ktoré
napísali: To, ão zaÏili, sa dá iba slabo
odovzdaÈ ìalej.
V Biblii nachádzame viacero príkladov tak˘ch zablokovan˘ch reãí. Najznámej‰ím príkladom je MojÏi‰. Keì
dostal od Boha poslanie, aby i‰iel k Izraelitom a ohlásil im oslobodenie spod
egyptského zajatia, MojÏi‰ povedal:
„Nie tak, Pane! Ja nie som v˘reãn˘
muÏ. Nebol som predt˘m a nie som
ani teraz, odkedy sa rozpráva‰ so
svojím sluhom, lebo mám nemotorné
ústa a Èarbav˘ jazyk“ (Ex 4, 10).
Aj Jeremiá‰ vyjadruje úzkosÈ pred
prorock˘m poslaním: „Ach, Pane, veì
neviem hovoriÈ, mladuãk˘ som“ (Jer 1,
6). Pavol si musí vypoãuÈ od svojich
protivníkov, Ïe je nedoukom v reãi (2
Kor 11, 6). A on sám priznáva KorinÈanom, Ïe pri ohlasovaní evanjelia bol
„veºmi slab˘, preniknut˘ veºk˘m strachom a chvením“ (1 Kor 2, 3). MôÏeme sa p˘taÈ, preão povoláva Boh do
svojej sluÏby práve tak˘ch ºudí, ão nie
sú v reãi presvedãiví, ale musia hovoriÈ v jeho mene.
Nepresvedãivá reã je ako malé upozornenie, Ïe v Ïivote nemusí vÏdy
v‰etko prebiehaÈ bezchybne. Na túto
ÈaÏkosÈ v komunikácii medzi Bohom
a ºuìmi poukázal J. B. Metz, keì povedal, Ïe najkrat‰ia definícia náboÏen-
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stva je preru‰ovanie. Náhly vpád inej
skutoãnosti, BoÏej reality v na‰om Ïivote láme na‰u povrchnú istotu, láme
zabehané formy, správanie a vyjadrovanie a poz˘va nás zmeniÈ to. Práve
tak moÏno povedaÈ, Ïe ani v medziºudsk˘ch vzÈahoch nemusí stav bez treníc
a napätia znamenaÈ, Ïe sú
tieto vzÈahy
veºmi dobré.
Podobné je to
aj s na‰ím
vzÈahom k Bohu. Ná‰ rozhovor s ním nemusí byÈ formulovan˘ hladko a vybrúsene. MôÏe to byÈ
aj obyãajné koktanie. Koktanie
iba ukazuje, Ïe
sme v skutoãnosti nedokonalí, nedokonãení, v sebe
rozpoltení.
Biblia dosvedãuje, Ïe Boh
nikdy nepôsobí za ideálnych podmienok a prostredníctvom dokonal˘ch ºudí.
Úplne naopak,
najãastej‰ie
pôsobí za zmäten˘ch Ïivotn˘ch podmienok a prostredníctvom ºudí, ktorí majú svoje ºudské slabosti a nedokonalosti.
Ktosi mi povedal s istou dávkou irónie ale celkom správne, Ïe sa mu zdá,

Ïe si Boh vyberá vÏdy t˘ch nesprávnych ºudí. Keby sa uplatnili kritériá,
ktor˘mi boli za posledn˘ch 25 rokov
porovnávané ºudské a mravné kvality
medÏugorsk˘ch vizionárov a kÀazov
na kºúãové biblické postavy ako MojÏi‰, Dávid, ·alamún – aÏ po Petra,
Pavla a in˘ch,
v tejto skú‰ke
by neobstáli.
Mnohí ºudia
v Cirkvi majú
povrchnú
a chybnú predstavu o t˘ch
ºuìoch, ktor˘ch
prostredníctvom by Boh
mohol pôsobiÈ. Ale aj tu
platí to, ão Biblia dosvedãuje, Ïe Boh je
vo svojom pôsobení vÏdy
in˘ a nepredvídateºn˘.
MedÏugorskí vizionári
museli za t˘ch
posledn˘ch 25
rokov poãúvaÈ z cirkevn˘ch kruhov
ãasto veºmi nechutné, nespravodlivé a nemilosrdné posudzovanie
o sebe sam˘ch a o ich Ïivote. Viem
spoºahlivo, Ïe nikdy neodpovedali t˘m
ist˘m spôsobom, ão najväã‰mi hovorí
za nich a za skutoãnosti, ktoré dosvedãujú.
11
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PROSTREDNÍCTVOM
MEDŽUGORIA
VYSTUPUJEME
Z TEMNOTY
Páter Jozo Zovko v ·irokom Brijegu

Keì sa oslavuje strieborné jubileum
ãi uÏ v manÏelstve alebo v kÀazstve
alebo v nejakej kariére, tak sa nedá
nepovyratúvaÈ v niekoºk˘ch vetách
v‰etky pekné momenty, ktoré sme zaÏili. Tak je to aj s MedÏugorím, ktoré
dnes oslavuje 25 rokov BoÏej prítomnosti, ktoré dosvedãuje prostredníctvom svojej Matky. Pre nás by to mala
byÈ veºká udalosÈ, ale aj udalosÈ, pri
ktorej by sme mali predov‰etk˘m ìakovaÈ za v‰etky tie z neba na zem vyliate milosti.
Keì hovoríme o 25 rokoch MedÏugoria, tak sa nepatrí vyratúvaÈ iba tie
skutky, ako to robí napríklad ‰piãkov˘
‰portovec, ktor˘ vyratúva iba svoje
získané trofeje alebo dobré v˘sledky.
Na túto rovinu nemôÏeme postaviÈ
MedÏugorie. ëaleko prevy‰uje v‰etky
získané ºudské vyznamenania a trofe12

je, lebo v‰etky dosiahnuté v˘sledky
prekonávajú ºudskú realitu práve preto, lebo sú na boÏskej rovine. âo nám
Matka BoÏia za v‰etky tie roky darovala prostredníctvom rozliãn˘ch modlitbov˘ch skupín, jednotlivcov, ktorí sa
angaÏovali a pridali sa na cestu Matky
BoÏej, to v‰etko nedokáÏeme ani vyrátaÈ, ani spísaÈ v nejakej knihe.
Sme vìaãní Bohu, Ïe sa prostredníctvom MedÏugoria vyvetrala opona
temného veku. Bol to ãas temnoty
a rôznych stretov, pád jedného veºkého a stra‰ného reÏimu otroctva a násilia. Aj dnes je Európa okupovaná no-
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vou my‰lienkou, v ktorej vzniká nové
spoloãenstvo, ale spoloãenstvo, ktoré
by chcelo vybudovaÈ budúcnosÈ bez
Boha. Táto nová Európa si postavila
svoje nové podmienky a verejne odmieta zásady ako viera, Boh a morálka. Vìaka Bohu máme na druhej strane MedÏugorie, prostredníctvom ktorého vzniká obnovená Cirkev, ktorá
prekraãuje hranice sveta a neuzatvára
sa, je otvorená pre kaÏdého. Toto je tá
nová milosÈ BoÏieho zásahu do na‰ich
dejín, v ktor˘ch vzniká prostredníctvom MedÏugoria nov˘ svet s ruÏencom v ruke. Svet, ktor˘ priná‰a pokoj

a lásku a roz‰iruje dobro, pokoru
a svätosÈ. Cez MedÏugorie zaãína sa
navracaÈ do na‰ich rodín svätosÈ a lieãi sa slepota a temnota, ktoré dnes
panujú. Cez MedÏugorie vystupujeme
z tmy a môÏeme vidieÈ dobrotu, blízkosÈ a jas tváre ná‰ho Boha.
DvadsaÈpäÈ rokov MedÏugoria v na‰ich dejinách je teda veºkou zodpovednosÈou pre nás veriacich a niet pre
to nijakého ospravedlnenia, keì povieme, Ïe nevieme, ão MedÏugorie
znamená a preão je tu dnes prítomná
Matka BoÏia. Vôbec niã nás neospravedlÀuje, lebo tu sa toho stalo veºmi
13
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veºa. Dostali sme toºko odpovedí
a v tomto okamihu musíme povedaÈ
tak ako JeÏi‰ na otázku Jána Krstiteºa
odkázal po svojich uãeníkoch: „Choìte a oznámte Jánovi, ão poãujete a ão
vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú ãistí, hluchí poãujú, m⁄tvi
vstávajú a chudobn˘m sa hlása evanjelium.“ MedÏugorie zaÏilo od prv˘ch
dní dodnes toºko znamení a zázrakov,
milostí a obrátení, Ïe niet kresÈana,
ktor˘ je vo svojom svedomí ãestn˘,
Ïeby nemohol zvolaÈ: „ëakujem ti, Pane, Ïe si sa prostredníctvom Matky
BoÏej zjavil!“ âokoºvek ako ºudia urobíme, v‰etko bude primálo. âo zanedbáme, bude na‰ou vinou. Uvidí sa, Ïe
sme neodpovedali a Ïe sme nemali
odvahu povedaÈ: „Pane, ão chce‰,
aby som urobil?“ a v‰etko sme prenechali náhode. Prúd milosti vytryskol
a teãie, preto treba do tohto prúdu
vstúpiÈ, potom sa upokojiÈ, a tak sa
uzdraviÈ. To je dnes obraz MedÏugoria. Ak do tej rieky nevstúpime a nedotkneme sa jej, sme mimo milosti,
ktorá t˘m prúdom preteká.
DvadsaÈpäÈ rokov MedÏugoria to je
príbeh, ktor˘ nemôÏeme poprieÈ. MôÏeme to skúsiÈ popieraÈ v nejakej farnosti alebo diecéze, ale na celom svete je to nemoÏné. MedÏugorské svetlo
je dnes na v‰etk˘ch svetadieloch
a my sme to osobne zakúsili, aké milosti z toho vypl˘vajú. Keby dnes MedÏugoria nebolo, bola by tvár zeme
inak‰ia. Bola by smutnej‰ia a chladnej‰ia. Boh vstúpil do ºudsk˘ch dejín
a chce ºudí viesÈ, a predov‰etk˘m
oslobodiÈ od v‰etkého, ão ich privádza na falo‰nú cestu.
Pokúsme sme sa pozrieÈ na 25 rokov medÏugorsk˘ch udalostí z inej
14

strany. Predstavte si zhromaÏdenie
1000 ºudí, ktorí boli v MedÏugorí.
O ãom by títo ºudia svedãili? V‰etci
by na javisku povedali: „Na‰iel som
uzdravenie pre svoju du‰u, znovu som
objavil lásku, moja rodina sa stala
svätej‰ou, uzdravil som sa z tej alebo
onej telesnej ãi du‰evnej choroby ako
aj z tej alebo onej formy nevery a nemravnosti.“ Dnes, po 25 rokoch môÏeme právom tvrdiÈ, Ïe je MedÏugorie
tou najväã‰ou klinikou, nemocnicou,
v ktorej sa uzdravili mnohé tisíce ºudí
z rozliãn˘ch telesn˘ch a du‰evn˘ch
chorôb. V tejto klinike robil Boh prostredníctvom Matky BoÏej chirurgické
zásahy, ktoré neboli moÏné na Ïiadnej
inej klinike sveta. Tieto chirurgické zákroky sa konali na pacientoch, o ktor˘ch medicína povedala, Ïe sú beznádejne chorí a Ïe sa uÏ nedá niã robiÈ.
Sústreìme to v‰etko na jedno miesto
a dostaneme mozaiku z tisícov a miliónov kamienkov, ktorá vytvára jeden
jedin˘ obraz. A tento obraz ukazuje,
Ïe BOH JE NEKONEâNÁ LÁSKA,
KTORÁ ÚâINKUJE NA PRÍHOVOR
MATKY BOÎEJ. Táto mozaika 25 rokov je v skutoãnosti obrazom, ktor˘
by mal maÈ v srdci kaÏd˘ z nás a mal
by pritom povedaÈ: „Milá Matka BoÏia, nekoneãne ti ìakujeme za v‰etko,
ão si urobila a za v‰etko, ão pre nás
robí‰. Bez Matky BoÏej to nejde, a niet
ani kostola bez Matky BoÏej, bez nej
niet pokoja, niet budúcnosti, ani sveta. MedÏugorie nie je teda nejakou
hrou biskupov, kÀazov, laikov, t˘ch,
ão chcú a t˘ch, ão nechcú. MedÏugorie je hrou Ïivota so smrÈou, pokoja
a lásky s nepokojom a prekliatím.
Nechcel by som prekliatie, ale pokoj,
lásku a poÏehnanie. Povedzme preto:
„Vìaka ti, Pane, za v‰etky milosti, kto-

medjug_81 - 4

12.6.2006

12:50

Stránka 15

ré si vylial do s⁄dc ºudí, aj za v‰etky
tie, ktoré e‰te vyleje‰.“
To, ão Matka BoÏia doposiaº urobila, vidíme cez jej posolstvá, ktoré
ºudia prijali, aby sa vydali na cestu
svätosti, lebo chceli ísÈ po ceste, kam
nás ona vedie. To je cesta lásky
a zodpovedného apo‰tolátu. Dnes sú
takí ºudia v kaÏdej farnosti na celom
svete, ktorí darovali svojej farnosti
kvapku uzdravenia, kvapku dobroty
a nieãoho pozitívneho. A mnohé farnosti by to mali verejne priznaÈ, ako
sa to aj ãasto stáva. Bol som kÀazom
pred zaãiatkom zjavení Matky BoÏej
v MedÏugorí, ale skrze MedÏugorie vidím dnes Cirkev a sviatosti celkom
inak. Sv. om‰a a ruÏenec, spovednica
a evanjelium sú pre mÀa teraz celkom
iné. Aj Boha preÏívam celkom inak.
Nevytvoril som si nového Boha, ale
on sa mi zjavil mimoriadnym spôsobom a teraz ho vidím v tejto kráse
i v tejto nekoneãnej boÏskosti, a ão
môÏem iného robiÈ, neÏ mu spievaÈ
a byÈ pre neho piesÀou a chválospevom. Toto je tá krása MedÏugoria, Ïe
cez otvorené Srdce Matky BoÏej
môÏeme vidieÈ inak‰iu Cirkev: Cirkev,
ktorú kmá‰u víchre sem a tam, ale
nedokáÏu ju premôcÈ. Spôsobila to
Matka BoÏia, Ïe z malej dedinky,
z MedÏugoria, sa stalo veºké miesto,
ktorého prostredníctvom vzniká nová,
obnovená Cirkev, ktorá bude novou
jarou a nov˘m duchom na‰ej budúcnosti. MedÏugorie nevynachádza
a netvorí Boha, je to iba skúsenosÈ,
do ktorej ãlovek vstupuje ako kvapka
do oceánu, aby sa s oceánom zmie‰ala a ìalej Ïila. MedÏugorie je Cirkev, v ktorej sa ãlovek cíti dobre,
a preto by ju nechcel opustiÈ. MedÏugorie je miestom, kde ãlovek cíti mi-

losÈ, berie si ju domov, a nechce ju
stratiÈ. My sme teda vyvolené nádoby
a sme v BoÏích rukách. Preto mu musíme slúÏiÈ a malo by to byÈ pre nás
cÈou a radosÈou.
Reforma liturgie, ktorú priniesol Druh˘ vatikánsky koncil, zostala v kniÏniciach, ale prostredníctvom MedÏugoria vykroãila do sveta, lebo cez MedÏugorie sa zaãali odohrávaÈ Ïivé
sviatosti. âlovek sa cez MedÏugorie
stáva nov˘m a navracia sa k Bohu.
Preto nesmie prestaÈ byÈ soºou a svetlom, svedkom evanjelia JeÏi‰a Krista,
ktoré nie je m⁄tve, ale Ïivé a bude ÏiÈ
veãne, tak ako to povedal JeÏi‰. MedÏugorie prinieslo za posledn˘ch 25
rokov mnoho nov˘ch apo‰tolov, ktorí
sa uÏ nedajú vo svojej úlohe zastaviÈ
a ohlasujú ovocie, ktoré nám dnes
Boh priná‰a cez Matku BoÏiu. V histórii MedÏugoria boli aj takí, ão chceli
ten strom vyÈaÈ a vyhlasovaÈ jeho
ovocie za prehnité. Ale Matka BoÏia
tento strom ochraÀovala a e‰te stále
ho ochraÀuje. Preto musí Cirkev toto
ovocie vidieÈ, a ona ho aj cez cel˘ ten
ãas videla, lebo e‰te ani jedin˘ raz nepovedala k MedÏugoriu NIE. Veºmi sa
te‰ím, keì vidím toºk˘ch pútnikov
a kÀazov, ktorí prichádzajú so svojimi
veriacimi znovu do MedÏugoria, a t˘m
vÏdy znovu dosvedãujú, Ïe tu prijali
milosÈ a Ïe by ju chceli ìalej darovaÈ,
aby vydávali svedectvo. Toto som
vám chcel povedaÈ na oslavách 25.
v˘roãia a ìakujem v‰etk˘m t˘m, ktorí
pochopili MedÏugorie, lebo som o tom
presvedãen˘, Ïe sú na správnej ceste.
15
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Rozhovor s Mirjanou Dragiãeviãovou 19. 3. 2006 v MedÏugorí

Vizionárka Mirjana Dragiãeviãová-Soldová mala denné zjavenia od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Matka BoÏia jej pri poslednom dennom zjavení oznámila desiate tajomstvo a povedala, Ïe sa jej bude zjavovaÈ uÏ len raz roãne a to 18. marca.
A tak to bolo aj v uplynul˘ch rokoch. Pri poslednom roãnom
zjavení 18. marca 2006 sa zhromaÏdili tisíce pútnikov z celého sveta na modlitbu ruÏenca v Cenacole, v Spoloãenstve
sestry Elvíry. V modlitbe oãakávali príchod Matky BoÏej. Mirjana pri‰la v sprievode svojho manÏela Marka a blízkeho príbuzenstva. Zjavenie sa zaãalo o 13,59 h a trvalo do 14,04 h.
Matka BoÏia dala toto posolstvo:

„Drahé deti! V tomto pôstnom období vás poz˘vam k vnútornému zriekaniu. Cesta k tomu vedie cez lásku, pôst, modlitbu
a dobré skutky. Iba úpln˘m vnútorn˘m zriekaním spoznáte BoÏiu lásku a znamenia doby, v ktorej Ïijete. Buìte svedkami t˘ch
znamení a hovorte o nich. K tomu vás chcem priviesÈ. ëakujem
vám, Ïe ste mi vyhoveli.“

POëME CESTOU, KTORÚ
NÁM PONÚKA MATKA BOÎIA
Nasledujúci deÀ na sviatok sv. Jozefa sme nav‰tívili Mirjanu v jej dome
a rozprávali sme sa s Àou. Poskytla
nám tento rozhovor:
Mirjana, vãera si mala roãné
zjavenie. âo nám môÏe‰ povedaÈ
o tomto zjavení?
UÏ som to ãasto povedala: Matku
BoÏiu moÏno tisíckrát vidieÈ, av‰ak
keì sa zjaví, tak pre mÀa je to ako po
prv˘ raz. Vtedy sa preÏíva vÏdy taká
radosÈ, láska, istota a milosÈ! Je to
presne to, ão moÏno vidieÈ v jej
oãiach, keì sa na Àu poãas zjavenia
16

pozerám. Poãas zjavenia hºadí Matka
BoÏia na v‰etk˘ch prítomn˘ch, presnej‰ie na kaÏdého osobitne. Niekedy,
keì sa na kohosi pozerá, vidím bolesÈ
v jej oãiach, niekedy radosÈ, niekedy
náklonnosÈ, niekedy smútok. To v‰etko mi naznaãuje, Ïe Ïije s kaÏd˘m prítomn˘m a delí sa s ním o jeho radosÈ,
utrpenie alebo bolesÈ.
Vãera bola poãas zjavenia nádherná. Kºaãala som a modlila som sa
s ostatn˘mi prítomn˘mi pútnikmi. Videla som ju, poãula som jej modlitbu.
Keì nadi‰iel okamih zjavenia, moje
pocity boli tak silné, Ïe som vedela,
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Ïe práve teraz nastáva okamih jej príchodu. Keby vtedy Matka BoÏia nepri‰la, asi by som od siln˘ch citov vybuchla. Keì sa zjaví Matka BoÏia,
v‰etko ostatné zmizne. Potom uÏ pre
mÀa nejestvujú pútnici, ani miesto,
kde som ãakala na zjavenie, v‰etko
sa stáva modré ako nebo a ona je
nad v‰etk˘m.
Matka BoÏia mala ‰edé ‰aty a biely
závoj tak ako vÏdy. A nebola, vìaka
Bohu, smutná. Inak b˘va skoro vÏdy
smutná, keì mám zjavenie druhého
dÀa v mesiaci.
Teraz bola veselá. Neviem povedaÈ,
ãi bola príli‰ veselá a smiala sa.
Av‰ak jednoducho ìakujem milému
Bohu, Ïe v jej oãiach nebola bolesÈ,
smútok ãi dokonca slzy. Mala materinsk˘ v˘raz tváre, akoby nám v‰et-

k˘m chcela odovzdaÈ so srdcom,
s láskou a s úsmevom to, ão si od
nás Ïelá. Odovzdala mi posolstvo a ja
som jej poloÏila e‰te pár otázok o ºuìoch, ktorí sa nachádzajú v ÈaÏk˘ch
Ïivotn˘ch situáciách. A dostala som
odpovede na tieto otázky. V‰etk˘ch
nás poÏehnala svojím materinsk˘m
poÏehnaním, ako to vÏdy robieva.
Znovu zopakovala, Ïe je to jej materinské poÏehnanie, av‰ak najväã‰ie
poÏehnanie, ktoré môÏeme na zemi
dostaÈ, je kÀazské poÏehnanie, pretoÏe cez kÀaza nás Ïehná jej Syn.
Poãas zjavenia si dostala posolstvo. Ako ho vníma‰?
Pre mÀa osobne je posolstvo veºmi
hlboké. Stalo sa mi zvykom, Ïe po
kaÏdom zjavení sa modlím ruÏenec
17
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andere Bild kommt in Mitteseite
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a pri tom prem˘‰ºam o kaÏdom slove,
ktoré nám Matka BoÏia povedala
v posolstve a o kaÏdom v˘raze jej
tváre. Najskôr sa pokú‰am sama pochopiÈ, ão mi Boh chce osobne povedaÈ a aÏ potom rozm˘‰ºam, ão chce
mojím prostredníctvom povedaÈ druh˘m.
Nemáme Ïiadne právo vykladaÈ posolstvá, pretoÏe kaÏd˘ musí samostatne prem˘‰ºaÈ o posolstve a pochopiÈ, ão jemu chcel Boh povedaÈ.
Posolstvo je urãené nám v‰etk˘m,
pretoÏe Boh chce, aby sme ho v‰etci
poãuli a aby sme ho v‰etci preÏívali.
Pri poslednom posolstve – nakoºko to
môÏem povedaÈ – sa ma najväã‰mi
dotkol pojem „vnútorné zriekanie“. âo
nám t˘m chcela Matka BoÏia povedaÈ? Verím, Ïe to nie je ÈaÏké pochopiÈ a myslím si, Ïe vnútorné zriekanie
nie je nevyhnutné len v pôstnom ãase, av‰ak má byÈ súãasÈou celého
ná‰ho Ïivota.
Matka BoÏia nechce od nás ãosi,
ão by sme nedokázali splniÈ. Verím,
Ïe vnútorné zriekanie znamená, aby
sme drahého Boha a JeÏi‰a dali v na‰om Ïivote na prvé miesto v na‰ich
srdciach a v na‰ich rodinách. Keì
Boh a JeÏi‰ zaujmú prvé miesto, potom máme v‰etko, pretoÏe máme
skutoãn˘ pokoj, ktor˘ nám chce daÈ.
ëalej nám Matka BoÏia hovorí v posolstve, Ïe cesta tam vedie cez lásku.
âo znamená láska? Podºa mÀa to
musí byÈ tak, Ïe v kaÏdom ãloveku,
ktorého stretneme, znovu spoznáme
JeÏi‰a, a Ïe ho ako takého budeme
milovaÈ a neodsudzovaÈ ãi kritizovaÈ,
lebo my nemôÏeme zobraÈ BoÏie diela do svojich rúk, pretoÏe my ºudia
posudzujeme celkom inak. Boh po20

sudzuje ºudí podºa lásky a vie,
ão sa nachádza
v ºudskom srdci,
my to v‰ak nikdy
nemôÏeme vedieÈ. Preto spomína Matka BoÏia pôst. Aj sami
viete z posolstiev, ak˘ dôleÏit˘ je pre Matku BoÏiu pôst
o chlebe a o vode
v stredu a v piatok. Pôst má byÈ
súãasÈou ná‰ho
Ïivota. Ona nám
rozumie a hovorí
nám v‰etk˘m, Ïe
práve prostredníctvom modlitby sami spoznáme, akú obetu
môÏeme priniesÈ
namiesto postenia. V‰etk˘m, ktorí sa nikdy nepostili,
by som odporúãala, aby urobili, ão
urobila s nami Matka BoÏia, keì sa zaãali zjavenia. Keì sa zjavila v MedÏugorí, nepoÏadovala ihneì, aby sme sa
v stredu a v piatok postili o chlebe
a o vode, av‰ak zo zaãiatku nám rozprávala o dôleÏitosti pôstu v piatok
a tak nás viedla k pôstu raz do t˘ÏdÀa
a to v piatok. AÏ neskôr, po istom ãase pridala k tomu, Ïeby sme sa mali
postiÈ o chlebe a o vode aj v stredu.
V posolstve aj naìalej Matka BoÏia
zdôrazÀuje modlitbu. âo má pre nás
modlitba znamenaÈ? Modlitba má byÈ
ná‰ denn˘ rozhovor s Bohom, ná‰ trval˘ kontakt. Ako môÏem povedaÈ, Ïe
niekoho milujem, Ïe je pre mÀa dôle-
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Ïit˘ a Ïe má v mojom srdci prvé miesto, keì sa s ním vôbec nerozprávam?
Modlitba by teda nemala byÈ Ïiadnou
záÈaÏou, av‰ak jednoducho osvieÏením mojej du‰e a spoloãenstvom
s milovanou osobou.
Na záver spomenula Matka BoÏia
dobré skutky. Verím, Ïe nás práve
pôst, modlitba a láska privádzajú
k dobr˘m skutkom. Matka BoÏia nás
stále poz˘va k dobr˘m skutkom
a chce, aby sme ukázali, Ïe sme kresÈania, Ïe sme veriaci a Ïe súcítime
s bolesÈami a utrpením druh˘ch. Musíme daÈ nieão zo svojho srdca ale
nie to, ão uÏ nepotrebujeme, av‰ak
práve to, ão naozaj potrebujeme a ão
si skutoãne váÏime a máme radi. Na

tom spoãíva aj na‰a veºkosÈ ako kresÈanov. A to je práve tá cesta, ktorá
nás vedie k vnútornému zriekaniu.
ëalej hovorí, aby sme spoznali znamenia doby, v ktorej Ïijeme a nabáda
nás k tomu, aby sme o tom zaãali rozprávaÈ. âo to znamená, Ïe máme zaãaÈ rozprávaÈ o znameniach? My kresÈania sme sa nauãili, ão povedal JeÏi‰: va‰e „áno“ nech je „áno“ a „nie“
nech je „nie“. Preto sa teraz tieÏ p˘tam: ão mi chce t˘m povedaÈ Boh cez
Matku BoÏiu, aby sme spoznali znamenia doby a zaãali o nich hovoriÈ?
Snáì nastáva mimoriadna doba
a my máme svedãiÈ svojou vierou, nie
v‰ak dávaÈ ºuìom rady, ão majú robiÈ. PretoÏe pekne rozprávaÈ dokáÏe
21
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kaÏd˘. Mám na mysli zdôraznenie, Ïe
rozprávame svojím Ïivotom, v ktorom
preÏívame posolstvá Matky BoÏej,
v ktorom Ïijeme v‰edn˘ deÀ s Bohom.
Îe sa ohlásime za dobrú vec a proti
zlej. Îe jednoducho pochopíme, aká
má byÈ na‰a reã. Myslím si, Ïe Matka
BoÏia to chcela povedaÈ, keì vravela:
k tomu vás chcem priviesÈ.
Na záver povedala: ëakujem vám,
Ïe ste mi vyhoveli. Obvykle Matka
BoÏia povie: ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie. Av‰ak teraz povedala: ëakujem vám, Ïe ste mi vyhoveli. To znamená, Ïe sa musíme oveºa
viac modliÈ, aby sme kaÏdé slovo,
ktoré nám Matka BoÏia chce povedaÈ, dokázali pochopiÈ. Matka BoÏia
nepovedala: „Drahá Mirjana, dávam ti
posolstvo,“ ale: „Drahé deti“. VÏdy
hovorievam, Ïe pre Matku BoÏiu nemám väã‰iu cenu ako ktokoºvek z vás,
pretoÏe Matka neuprednostÀuje Ïiadne dieÈa. V‰etci sme jej deÈmi, ktoré
si vyvolila pre rozliãné povolania. Je
len otázkou, nakoºko sme pripravení,
aby sme kráãali po ceste Matky BoÏej, na ktorú nás v‰etk˘ch rovnako
poz˘va. A to je kaÏdého osobná zodpovednosÈ.
Mirjana, ty si bola medzi prv˘mi
vizionármi, ktorí uvideli Matku
BoÏiu. âoskoro budeme sláviÈ
25. v˘roãie jej príchodu. Ako vníma‰ sama seba ako vizionárku po
25 rokoch?
Pri pohºade naspäÈ na predo‰l˘ch
25 rokov sa mi zdá, akoby to bolo
vãera. NedokáÏem pochopiÈ, Ïe uÏ
pre‰lo toºko rokov. V prv˘ch dÀoch
zjavení som sa cítila veºmi zvlá‰tne
a boli stovky nezodpovedan˘ch otá22

zok. Vtedy sme Ïili v Sarajeve. Bolo to
v ãase komunizmu a moji rodiãia zo
strachu nerozprávali veºa o viere, hoci
ju praktizovali. Chodievali sme kaÏdú
nedeºu na sv. om‰u a kaÏd˘ veãer
sme sa modlievali ruÏenec v rodine,
av‰ak aj iné modlitby.
Keì sa mi zjavila Matka BoÏia, nevedela som, ãi Ïijem, alebo som zomrela. Cítila som sa viac v nebi ako na
zemi. Svoju prácu som vykonávala zo
zotrvaãnosti, av‰ak moje my‰lienky
boli v‰ak v nebi pri milovanej Matke
BoÏej. Prosila som drahého Pána, aby
mi pomohol pochopiÈ, ãi je to moÏné,
aby som skutoãne videla Matku BoÏiu
a ãi to v‰etko skutoãne preÏívam. Spomínam si, Ïe vtedy som bola presvedãená, Ïe by bolo nádherné, keby sa
môj Ïivot ão najskôr ukonãil, aby som
mohla byÈ pri Matke BoÏej.
Chcela som jednoducho ÏiÈ viac
v svojich my‰lienkach ako v skutoãnosti. Bola som naj‰Èastnej‰ia, keì
som mohla v tichosti prem˘‰ºaÈ. Tak
som denne v tichosti prem˘‰ºala, ão
bolo na stretnutí s Matkou BoÏou. âasom som s pomocou Matky BoÏej
z toho vyrástla. Matka BoÏia mi pomohla v‰etko pochopiÈ a prijaÈ. TieÏ
mi pomohla, aby som pomáhala aj
druh˘m ºuìom chápaÈ. A tak 25 rokov
uplynulo ako v lietadle.
Za t˘ch 25 rokov zostala Matka BoÏia
vÏdy tá istá a má svoj plán, ktor˘ chce
uskutoãniÈ. Na 16. v˘roãie Matka BoÏia
povedala: „Som s vami 16 rokov. To
ukazuje, ako veºmi vás Boh miluje.“ To
znamená, Ïe za t˘ch 25 rokov môÏeme
skutoãne vidieÈ, ako veºmi nás Boh miluje, Ïe tak dlho posiela svoju Matku,
aby nám pomáhala, aby sme pochopili
a kráãali po správnej ceste.
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Pre mÀa je kaÏdé stretnutie s Matkou BoÏou také, akoby to bolo po prv˘ raz, preto nemôÏem povedaÈ:
„V‰etko je normálne“. Nikdy to nie je
normálne, je to veºké vzru‰enie. Povedala som len, ako som sa vãera cítila.
Moje telo potrebuje po zjavení urãite
niekoºko dní, aby sa zotavilo.
Av‰ak vãera bolo ãosi zvlá‰tne, bola
tam akási bolesÈ, smútok aj radosÈ
a to v‰etko naraz zmie‰ané. Bolela ma
kaÏduãká ãiastka môjho tela, av‰ak je
to iná bolesÈ ako ºudská bolesÈ. Moja
bolesÈ je e‰te väã‰ia, pretoÏe viem, Ïe
ju kaÏd˘ deÀ nemôÏem vidieÈ.
Myslím na to, Ïe nebude ºahké ãakaÈ na ìal‰ie stretnutie. Som aj ja
matkou a mám dve dievãatá, za ktoré
by som poloÏila svoj Ïivot ako aj iné
matky.
Av‰ak keì som s Matkou BoÏou,
deti pre mÀa nejestvujú, je len Ïelanie,
aby ma zobrala so sebou. Skúste preto pochopiÈ tú bolesÈ, ktorú cítim, keì
Matka BoÏia odchádza a ako veºa
modlitby a ãasu potrebujem, aby som
sa vrátila do v‰edného Ïivota. Ako veºa potrebujem BoÏej pomoci, aby som
ìalej kráãala po tejto ceste a pochopila, Ïe to tak musí byÈ, pretoÏe to je
BoÏia vôºa.
âo by si nám e‰te chcela povedaÈ na záver ná‰ho rozhovoru?
V‰etci sa snaÏíme vykonaÈ pre drahého Pána a Matku BoÏiu ão najviac,
av‰ak hlboko v srdci cítime, Ïe by to
mohlo byÈ e‰te viac.
A keì sme sami k sebe úprimní, pochopíme, Ïe môÏeme e‰te viac. Keby
sme vedeli, ako veºmi nás Matka BoÏia miluje a ako veºmi nás miluje Boh,

a ako veºa konajú obaja pre nás, nebolo by pre nás ÈaÏké nasledovaÈ jej
posolstvá a robiÈ, ão si Ïelá od nás.
NemôÏem uveriÈ, keì mi niekto tvrdí,
Ïe nemá ãas na ruÏenec, na modlitbu
a na pôst. Sú to v‰etko v˘hovorky, lebo keì niekoho máme radi, nájdeme
si pre neho aj ãas.
Tu v MedÏugorí som mala príleÏitosÈ rozprávaÈ sa s pútnikmi z celého
sveta a v‰etci rozprávali rovnaké príbehy, Ïe nemajú ãas na modlitbu,
pretoÏe veºa pracujú. Ako chcú svojim deÈom ão najviac zabezpeãiÈ, aby
sa raz mali lep‰ie ako oni. Je mi v‰etk˘ch t˘chto ºudí veºmi ºúto, lebo vidím, Ïe niã nepochopili z toho, ão sa
tu deje. MôÏeme svojim deÈom zanechaÈ cel˘ svet, av‰ak keì sme im nedali JeÏi‰a, nedali sme im niã. Lebo
deti hºadajú e‰te druh˘ svet, potom
tretí a tak nebudú nikdy ‰Èastné.
Keì im v‰ak necháme v srdci JeÏi‰a, aÏ potom budú maÈ v‰etko. PretoÏe s pokojom, ktor˘ dáva JeÏi‰, budú
spokojné aj s t˘m, ão majú. A keì to
na‰im deÈom nedáme, potom hºadajú
druh˘ a tretí svet, a to sú drogy, alkohol a v‰etky iné klamlivé veci, ktoré
dávajú falo‰n˘ pokoj. Preto v‰etk˘m
odporúãam, aby nasledovali Matku
BoÏiu. Na záver by som chcela povedaÈ, Ïe je rozdiel rozprávaÈ o MedÏugorí a MedÏugorie preÏívaÈ. To znamená, Ïe je rozdiel medzi t˘m, keì len ãítate ão som hovorila a t˘m, keì idete
na Vrch zjavenia alebo KriÏevac a rozprávate sa s va‰ou Matkou. Preto by
som vás chcela poprosiÈ, aby ste nasledovali Matku BoÏiu a jej posolstvá,
lebo ona nás vedie k JeÏi‰ovi a len on
samotn˘ nám dáva skutoãn˘ pokoj.
(Rozhovor viedol vd.)
23
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Rozhovor s Vickou v sirotínci Sr. Josipy vo Vionici 19. 3. 2006

Každé zjavenie
je veľkým darom
Vicka, ãoskoro oslávime 25 rokov zjavení. âo nám môÏe‰ o tom
povedaÈ?
25 rokov zjavení to je veºká radosÈ
a byÈ s Matkou BoÏou 25 rokov znamená pre mÀa urãite nieão veºké. Ale
kaÏd˘ deÀ, ktor˘ preÏívam s Matkou
BoÏou, je vÏdy nov˘m stretnutím.
Nikdy nemôÏem povedaÈ, Ïe je to také isté zjavenie. Lebo kaÏdé zjavenie
osobitne je pre nás vizionárov veºk˘m
darom a byÈ s Matkou BoÏou nás napæÀa veºkou radosÈou a nad‰ením. Od
zaãiatku zjavení mám e‰te dodnes
kaÏdodenné zjavenie.
Povedz nám nieão viac o tvojom
stretávaní s Matkou BoÏou. Veì ty
ho nikdy nemá‰ súãasne s ostatn˘mi vizionármi?
Stretnutia s Matkou BoÏou sú také
isté ako predt˘m, na tom sa niã nezmenilo. UÏ som povedala, Ïe kaÏdé
stretnutie je pre mÀa ako nové. Obãas
mám príleÏitosÈ nieão sa Matky BoÏej
op˘taÈ, ale inak ju poãúvam a modlím
sa s Àou. Celé stretnutie celkom závisí od Matky BoÏej, ako sa zaãne. Pri
mojich stretnutiach s Matkou BoÏou
vÏdy zdôrazÀuje dôleÏitosÈ modlitby
za mládeÏ a za rodiny. VÏdy hovorí, Ïe
sa mládeÏ nachádza v ÈaÏkej situácii,
24

najmä pre celkovú situáciu, ktorá panuje v dne‰nom svete. Preto sa Matka BoÏia zvlá‰È modlí a aj nás o to
prosí, aby sme sa modlili za uskutoãnenie jedného plánu spomedzi jej plánov. UÏ dlh‰í ãas nás prosí, aby sme
zosilnili svoje modlitby, aby sme jej
pomáhali, aby sa jej plán uskutoãnil.
MôÏe‰ nám nieão povedaÈ o tvojich prv˘ch stretnutiach s Matkou
BoÏou?
Spomínam si na prvé dni predov‰etk˘m vtedy, keì prichádzajú ku
mne skupiny, ktor˘m podávam svedectvo na schodoch a o ktor˘ch viem,
Ïe mnohí pri‰li po prv˘ raz. V‰etk˘m
podrobne opisujem svoje prvé stretnutia s Matkou BoÏou, lebo oni chcú
skutoãne vedieÈ, ako to bolo na zaãiatku, aby to mohli spolusledovaÈ,
aby sa niã nepreru‰ilo, alebo nepreskoãilo z toho, ão sa od zaãiatku
udialo. Keì rozprávam ºuìom o posolstvách, radi naãúvajú, ale najrad‰ej
poãúvajú, keì im rozprávam, ako to
bolo v prv˘ deÀ, keì som i‰la na
prechádzku. Mirjana, Ivanka a Milka,
sestra Márie, boli uÏ predo mnou na
ceste. Keì som sa k nim blíÏila, volali
na mÀa: „Vicka, ponáhºaj sa, ponáhºaj
sa, poì k nám!“ A k˘m som k nim be-

medjug_81 - 4

12.6.2006

12:51

Stránka 25

Ïala, myslela som si, Ïe ich hádam
napadol had alebo iné zviera, lebo
som videla, Ïe boli úplne rozru‰ené.
V tom momente by som si nebola ani
vo sne predstavila, Ïeby sa mohla
zjaviÈ Matka BoÏia a Ïe práve vidia
Matku BoÏiu. Tak som sa k nim pribliÏovala a ony povedali, Ïe sa im zjavila
Matka BoÏia. V tej chvíli, keì mi to
povedali, bola som plná strachu. Odhodila som z nôh ‰ºapky a beÏala som

k nim e‰te r˘chlej‰ie. Pamätám sa na
to, akoby to bolo teraz, v tomto momente. K˘m som k nim beÏala, prichádzal cestou Ivan Dragiãeviã a ja
som mu povedala, ão mi povedali
Mirjana, Milka a Ivanka. Pokojne poãúval a ja som mu navrhla, aby sme
k nim beÏali obaja. Tak sme sa obaja
rozbehli. Zrazu som sa obrátila a Ivan
zmizol. Vedela som, Ïe ‰iel predt˘m
e‰te vedºa mÀa. Utekal preã, a síce
25

medjug_81 - 4

12.6.2006

12:51

Stránka 26

nie tou istou cestou, po ktorej sme
pri‰li, ale cez plot, kríÏom cez pole,
domov... Viem, Ïe som nakláÀala hlavu k zemi. Nebála som sa Matky BoÏej, ale bolo vo mne ãosi silnej‰ieho,
ão mi nedovolilo zdvihnúÈ hlavu. Pre‰lo pár minút a hlava sa mi zaãala postupne viac a viac dvíhaÈ, presne
k miestu zjavenia, kde bola Matka BoÏia. My sme boli vtedy na ceste
a Matka BoÏia bola na kopci, kde je
teraz jej socha, to je presne miesto
zjavenia. Bola to veºká vzdialenosÈ
z toho miesta na ceste, kde sme boli,
ale bolo to zvlá‰tne, lebo Matka BoÏia
bola presne pred nami, akoby bola tu,
akoby sme sa jej mohli dotknúÈ rukou. Matka BoÏia nám k˘vala pravou
rukou, aby sme sa k nej priblíÏili, ale
my sme to jednoducho nedokázali,
ale v‰etky sme utiekli domov a nechali Matku BoÏiu samotnú. Na druh˘
deÀ sme sa Mirjana, Ivanka a ja znovu
dohodli, Ïe pôjdeme tou istou cestou
na prechádzku. Povedali sme si: ak je
Matka BoÏia tam, tak to povieme aj
ostatn˘ch ºuìom v obci. A ak tam nie
je, tak nepovieme nikomu niã. I‰li sme
tou istou cestou a keì sme pri‰li na
to isté miesto, bola Matka BoÏia uÏ
tam, kde bola deÀ predt˘m a ãakala
na nás. Tak som v tento druh˘ veãer
i‰la veãer k Mariji, kde bol aj Jakov.
Povedala som im, ão sa stalo a oni
povedali, Ïe keì tam ráno zasa pôjdeme, aby sme aj ich zavolali, aby i‰li
s nami a modlili sa s nami. Pri‰li sme
tam a Matka BoÏia tam uÏ bola. I‰la
som zavolaÈ Jakova a Mariju, ako
sme sa uÏ deÀ predt˘m dohodli. I‰li
s nami a pri‰li sme k Mirjane, Ivanke
a Ivanovi, ktorí tam uÏ boli. A potom
sa stal zázrak. V‰etci sme boli e‰te
veºmi ìaleko od Matky BoÏej, ale
v jednom momente sme zrazu stáli pri
26

nej na kopci. Nik z nás si to dnes nevie vysvetliÈ, ako to bolo moÏné a ako
sme vôbec mohli prísÈ tak skoro na
miesto zjavenia. V‰etko sa to odohralo v zlomku sekundy. Vedeli sme, Ïe
k miestu zjavenia nebola nijaká cesta,
Ïe tam boli iba kamene a t⁄nie. Vtedy
sme mali prvé stretnutie s Matkou
BoÏou a zaãali sme sa s Àou rozprávaÈ.
Vicka, od prv˘ch dní dodnes sa
toho veºa stalo. Ako vníma‰ tento
cel˘ nov˘ svet, ktor˘ sa zaãal cez
zjavenia Matky BoÏej v MedÏugorí?
To v‰etko nám hovorí, Ïe je to veºké
dielo Boha a Matky BoÏej. Urãite ho
nezaãali jednoduchí ºudia, ale je to
BoÏí plán, ktor˘ sa zaãal uskutoãÀovaÈ na‰ím prostredníctvom. KaÏdému
ãlovekovi, ktor˘ naozaj chcel urobiÈ
nieão dobré, môÏe v tom MedÏugorie
e‰te viac pomôcÈ a v srdci mu ukázaÈ, Ïe sa oplatí robiÈ veºké veci pre
Boha a Matku BoÏiu. Lebo odmena
za to v nebi je veºká. Myslím si, Ïe to
v‰etko robíme z lásky k Matke BoÏej.
Îe nám to urãite stonásobne odplatí
tu na zemi a v nebi. Teraz sa nachádzame v tomto sirotinci, ktor˘ zaloÏila
zosnulá sestra Josipa. Dodnes si uvedomujeme, Ïe to tu vedie BoÏia prozreteºnosÈ. B˘va tu 130 detí, ktoré nemajú rodiãov. Medzi nimi je 15 detí,
ktoré sme na‰li v nádobách na smeti,
na ceste alebo pri kostoln˘ch dverách
v MedÏugorí. V‰etky sú tu zaopatrené
a majú tu svoj domov. Tu nie sú nijaké platy. Jedinou odplatou je, Ïe to
funguje, je to pomoc dobr˘ch ºudí.
A tak to môÏe ísÈ s t˘mto domom ìalej. Z ºudského hºadiska by sme to sami nedokázali, ale vieme, Ïe Boh

medjug_81 - 4

12.6.2006

12:51

Stránka 27

a Matka BoÏia svojím spôsobom tento domov vedú. A preto sme vìaãní
v‰etk˘m ºuìom dobrej vôle, ktorí rozoznávajú chudobn˘ch tohto sveta
a aj im nejak˘m spôsobom pomáhajú.
V‰etci si musia uvedomovaÈ, Ïe my
sme tu ich predæÏenou rukou, sme nástrojmi, ktoré pouÏívajú. Ja som skoro
kaÏd˘ deÀ tu v sirotinci. Vedúcou je
sestra Kornélia, rodná sestra zosnulej
sestry Josipy, ktorá sa so svojimi
sestrami a spolu so mnou o tento sirotinec stará.
MôÏe‰ nám e‰te na záver nieão
povedaÈ?
Najrad‰ej by som zdôraznila veºmi
dôleÏitú skutoãnosÈ, Ïe v‰etky tieto
roky zjavení Matky BoÏej v MedÏugorí
sú rokmi veºk˘ch milostí. Preto by
sme jej mali za jej dary, ktoré sme dostali a e‰te dostaneme, ustaviãne ìakovaÈ. Takisto je dôleÏité, aby v‰etci
pochopili, ão je cieºom príchodu Matky BoÏej na túto zem a ão by od nás
skutoãne chcela. Musíme pochopiÈ,
Ïe Matka BoÏia poãas t˘chto rokov
prichádzala s veºkou radosÈou k nám
na zem, aby nám pomáhala. Jej
radosÈ je e‰te väã‰ia, keì prijmeme jej cestu a jej posolstvá preÏívame srdcom. Nie je dôleÏité, ãi
je to 24 alebo 25 rokov zjavení, no
je dôleÏitej‰ie, aby sme sa v‰etci
zmenili, a to t˘m, Ïe prijmeme tú
cestu, na ktorú nás Boh poz˘va
prostredníctvom Matky BoÏej.
Matka BoÏia sa v slávnostn˘
deÀ iste bude e‰te väã‰mi te‰iÈ s nami, ak sa predt˘m
odo dne‰ka premeníme
a budeme jej posolstvá
e‰te hlb‰ie preÏívaÈ.
Tak budeme oãakávaÈ

25. v˘roãie spolu s Matkou BoÏou
s veºkou radosÈou v srdci a svoje srdce podarujeme Matke BoÏej a ona sa
nám urãite odmení, lebo sme jej pomáhali pri uskutoãÀovaní jej plánov.
Chcela by som vás a va‰e rodiny odporúãaÈ modlitbe Matky BoÏej. Najmä
sa budem modliÈ za chor˘ch, lebo
chorí by mali byÈ vÏdy na prvom
mieste a potom tí ostatní. Najviac sa
modlím za nich, aby im Matka BoÏia
dala silu, aby dar kríÏa dokázali niesÈ
s láskou v srdci. KieÏ vás poÏehná
Kráºovná pokoja svojím pokojom
a svojou láskou a kieÏ priná‰a do v‰etk˘ch va‰ich rodín svoj pokoj a svoju
lásku!
(Rozhovor viedol vd.)
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ROZHOVOR S JAKOVOM âOLOM
20. 3. 2006 V MEDÎUGORÍ
Matka BoÏia sa tu zjavuje uÏ 25
rokov. Mal si aj pred zaãiatkom
zjavení takú pevnú vieru?
Keì sa zjavenia zaãali, mal som 10
rokov, teda bol som o nieão mlad‰í
neÏ ostatní vizionári. Bol som ako
ostatné deti v tom veku. Vedel som,
Ïe je Boh, Matka BoÏia atì., bez toho,
Ïeby som to naozaj v srdci cítil, na
rozdiel od dne‰ka.
Ktor˘ deÀ bol v tvojom Ïivote
najkraj‰í?
Najkraj‰ím dÀom v mojom Ïivote
bol 25. jún 1981. V ten deÀ mi Pán daroval skutoãne veºkú milosÈ, Ïe som
smel vidieÈ Matku BoÏiu. AÏ neskôr
som pochopil, Ïe som v tom okamihu
dostal e‰te jednu väã‰iu milosÈ, totiÏ,
Ïe som sa cez Matku BoÏiu nauãil poznávaÈ Krista.
Ktoré zo zjavení malo pre teba
najväã‰í v˘znam?
Pre mÀa je kaÏdé stretnutie s Matkou BoÏou nieão celkom osobitného,
nieão ão sa nedá vyjadriÈ slovami.
Keì stojí ãlovek pred Matkou BoÏou,
pozerá sa jej do oãí a cíti tú obrovskú
lásku, potom cíti v srdci, Ïe je skutoãne na‰ou Matkou. To je ãosi neopísateºné. V tom okamihu ãlovek nemá uÏ
nijaké Ïelania. Preto mi ÈaÏko padne
povedaÈ, ktoré stretnutie s Matkou
BoÏou bolo to najkraj‰ie. V‰etky stretnutia majú pre mÀa mimoriadny v˘znam.
28
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Matka BoÏia poz˘va nás, svoje
deti, v nespoãetn˘ch posolstvách
neúnavne k obráteniu. âo si myslí‰, preão sa zjavuje tak dlho?
Matka BoÏia sem nepri‰la pre mÀa,
pre nás vizionárov alebo pre ná‰ národ, ale pre v‰etk˘ch ºudí. Keì otvoríme svoje srdcia, sami od seba pochopíme dôvod jej príchodu. Prichádza sem uÏ 25 rokov, lebo sme jej deti. Miluje nás a chce nám priná‰aÈ radosÈ a pokoj, ktor˘ môÏeme nájsÈ iba
v JeÏi‰ovi Kristovi, preto nám Matka
BoÏia odovzdáva posolstvá. Jej posolstvá nám ukazujú cestu, aby sme
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Jakov âolo so svojou rodinou
v MedÏugorí

hovorí: „Milé deti, otvorte svoje srdcia
a v‰etko ostatné urobím ja.“

sa dostali ku Kristovi a pomáhajú nám
lep‰ie ho poznaÈ. Je to pravá Matka,
ãasto svoje slová opakuje, lebo by
nám chcela daÈ JeÏi‰a, jeho pokoj
a jeho radosÈ, no bohuÏiaº sme ãasto
uzavretí a neprijímame túto milosÈ.
Mnohí ºudia sa sami seba p˘tajú:
„âo musíme urobiÈ, aby sme túto milosÈ získali?“ Pri tom poznáme cestu
a prostriedky, len ich musíme pouÏívaÈ: modlitba, pôst, obrátenie, svätá
om‰a... Mnohí ºudia, ktorí doposiaº
posolstvá nepreÏívali, cítia, Ïe je ÈaÏké preÏívaÈ toto v‰etko, o ão nás Matka BoÏia prosí. No ona nám ustaviãne

P˘tal si sa Matky BoÏej, ão má‰
vo svojom Ïivote robiÈ?
P˘tali sme sa na zaãiatku Matky
BoÏej, preão si vybrala práve nás. Necítime sa byÈ lep‰í neÏ tí druhí, naopak. Odpovedala nám jednoducho:
„ªúbim vás tak˘ch, akí ste.“ Mnohí sa
ãudovali, Ïe sme my v‰etci vizionári
vstúpili do manÏelského stavu a zaloÏili si rodiny. Matka BoÏia nám ponechala voºnosÈ vyvoliÈ si vo svojom Ïivote to, ão si v srdci Ïeláme. Keby
Pán a Matka BoÏia chceli, aby som sa
stal kÀazom, dali by mi k tomu aj povolanie. Mám svoju rodinu, Ïenu
a moje tri deti a povaÏujem to v‰etko
za BoÏiu vôºu pre mÀa a nikdy som
o tom nezapochyboval. Nikdy som sa
Matky BoÏej nep˘tal na niã osobného, ão by sa t˘kalo mÀa alebo môjho
Ïivota, ani v najÈaÏ‰ích chvíºach môjho Ïivota, keì som 12-roãn˘ stratil
matku a ako 13-roãn˘ otca; lebo cítim
vo svojom srdci Matku BoÏiu s jej materinskou láskou a takisto JeÏi‰a. Preto nikdy nebolo treba p˘taÈ sa Matky
BoÏej, ão mám robiÈ. Matka BoÏia hovorí vÏdy, modlite sa a v modlitbe nájdete v‰etky odpovede, ktoré hºadáte.
V‰etky vizionárske deti vstúpili
do manÏelstva. Má Matka BoÏia
nejak˘ zvlá‰tny plán pre rodiny?
Matka BoÏia nás poz˘va, aby sme
29
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sa v rodinách modlili, postavili Boha
na prvé miesto a dali si v rodine ãas
pre Pána. Niet niã väã‰ieho, vraví
Matka BoÏia, niã, ão rodinu väã‰mi
zjednocuje neÏ spoloãná modlitba.
My, rodiãia, ja som tieÏ otec, máme
veºkú zodpovednosÈ voãi svojim
deÈom. Musíme dávaÈ svojim deÈom
dobr˘ príklad. Na‰e deti musia v nás
vidieÈ pokoj a radosÈ a na‰u rodinu
by mali môcÈ preÏívaÈ ako oázu pokoja.
Mnohí mladiství hºadajú, Ïiaº, radosÈ vo falo‰n˘ch veciach a nedokáÏu pochopiÈ, Ïe pravú radosÈ
a prav˘ pokoj nám môÏe daÈ iba Pán.
âo môÏeme pre na‰u mládeÏ urobiÈ
je toto: MilovaÈ ju, modliÈ sa za Àu
a celkom ju vloÏiÈ do rúk Matky BoÏej.
Mnohí ºudia sa kvôli posolstvám
zaãali postiÈ. Preão je pôst tak˘
dôleÏit˘?
Matka BoÏia nás poz˘va, aby sme
sa postili v stredu a v piatok o chlebe
a o vode. Viem, nie je to ºahké hovoriÈ
ºuìom o pôste. Ale ak chceme, aby
sa veci obrátili k lep‰iemu, musíme
poãúvaÈ slová Matky BoÏej. Hovorí
nám: „Modlitbou a pôstom môÏete
dosiahnuÈ v‰etko, ba aj zastaviÈ vojny.“ Pôst je dôleÏit˘, lebo nás Matka
BoÏia o to prosí. Matka BoÏia si Ïelá,
aby sme sa v láske a tichu postili.
Toho roku príde do MedÏugoria
veºa pútnikov, ão by si im chcel
poradiÈ?
Vedúci skupín majú pútnikom predov‰etk˘m vysvetliÈ, ão je to púÈ. Lebo sem do MedÏugoria sa nechodí na
30

pekné turistické zájazdy. Tu niet niã
zvlá‰tne na pozeranie, nijaké staré
kostoly, nijaké obdivuhodné budovy...
Sem sa prichádza, aby sa ãlovek stretol s Bohom a Matkou BoÏou.
Keì prichádzate sem, do MedÏugoria, otvorte svoje srdcia Matke BoÏej
a vloÏte do jej rúk cel˘ svoj Ïivot. Len
tak môÏe cez nás pôsobiÈ a len tak
môÏeme prijímaÈ v‰etko to, k ãomu
nás poz˘va. Matka BoÏia nás poz˘va,
aby sme sa kaÏd˘ deÀ modlili, najmä
svät˘ ruÏenec. Predov‰etk˘m nás
v‰ak poz˘va, aby sme sa modlili srdcom, aby sme mohli pocítiÈ pokoj
modlitby. Mnohí sa p˘tajú, ão to znamená, modliÈ sa srdcom. Modlitba
srdca sa nedá vysvetliÈ slovami; je to
BoÏí dar. Dar, ktor˘ by Boh rád dal
kaÏdému z nás. Aby sme ho dostali,
musíme oÀ prosiÈ a ukázaÈ Bohu, Ïe
si túto milosÈ Ïeláme.
Do MedÏugoria sa chodí z jedného
dôvodu; aby sme sa obrátili. To je
ten najväã‰í zázrak a to najväã‰ie
znamenie, o aké môÏeme prosiÈ: tu
v MedÏugorí zaãaÈ nov˘ Ïivot. NajdôleÏitej‰ie je vná‰aÈ nov˘ Ïivot do
svojich rodín. Mnohí hovoria, Ïe tu
v MedÏugorí je v‰etko oveºa ºah‰ie,
tu je veºa pokoja, ale to v‰etko môÏeme preÏívaÈ aj v svojich rodinách,
ak len budeme chcieÈ. VyÏaduje si to
na‰e malé obety, potom môÏeme
preÏívaÈ MedÏugorie aj v na‰ich rodinách. Ak postavíme Boha v na‰ich
Ïivotoch na prvé miesto, tak budeme
preÏívaÈ nebeské kráºovstvo uÏ tu na
zemi.
(Páter Maria Hananias Klaben
zo spoloãenstva
OÁZA POKOJA)
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Vizionár Ivan Dragiãeviã
v pútnickom kostole
Loretto v Rakúsku
27. apríla 2006 pri‰iel Ivan Dragiãeviã na pozvanie farára Pöschela do
Burgenlandu. V preplnenom pútnickom kostole Loretto v Burgenlande
mal svoje kaÏdodenné zjavenie. Po sv.
om‰i rozprával Ivan Dragiãeviã o svojom Ïivote s Matkou BoÏou.
UÏ 25 rokov sa mu denne zjavuje
Matka BoÏia. Nikto z nás si nedokáÏe
predstaviÈ, Ïeby sa kaÏd˘ veãer stretol s Matkou BoÏou. Ivan vzru‰ujúco

rozprával o prv˘ch dÀoch zjavení
v MedÏugorí. Hovoril o svojom poãiatoãnom strachu, ktor˘ sa neskôr premenil na radosÈ.
Po 25 rokoch v sluÏbách Matky BoÏej je Ivan dôveryhodn˘ svedok posolstiev Matky BoÏej. Rozprával o základn˘ch posolstvách Matky BoÏej,
ktoré nás majú priviesÈ k JeÏi‰ovi. Tisíckrát nás poz˘vala k modlitbe. Nespoãetne ráz nás nabádala, aby sme
31
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preÏívali posolstvá a zaÏili pokoj a radosÈ v Bohu. Îiadnu matku neunaví
pri v˘chove svojich detí tisíckrát zopakovaÈ, ão sa máme nauãiÈ. KaÏdá
starostlivá matka sa snaÏí varovaÈ
svoje deti pred nebezpeãenstvami.
Je smutná, keì neprijímame jej pozvania. A taká je aj na‰a nebeská
Matka.
Matka BoÏia si nevyvolila t˘ch najlep‰ích. Ani vizionári nie sú Ïiadni
svätci, av‰ak denne sa pokú‰ajú kráãaÈ po jej ceste.
Stretnutia sú pre neho to najkraj‰ie
v Ïivote. KaÏd˘ pokus opísaÈ krásu
Matky BoÏej zlyháva. Je to nadprirodzen˘ záÏitok a preto je Bohu nekoneãne vìaãn˘.
Ivan v príhovore povedal, Ïe Matka
BoÏia pri‰la dnes veãer vo svetle a bola veºmi naradovaná. Povedala: „Pochválen˘ buì JeÏi‰ Kristus, milé deti!“
32

Modlila sa s rozopät˘mi rukami nad
v‰etk˘mi, ktorí sa zhromaÏdili v kostole. Potom sa modlila osobitne za
prítomn˘ch kÀazov a poÏehnala ich
materinsk˘m poÏehnaním. Ivan sa
s Àou modlil za potreby chor˘ch a odporuãil jej v‰etk˘ch, najmä rodiny
a chor˘ch. Potom sa Matka BoÏia
zvlá‰È modlila za duchovné povolania
v chráme. Na záver sa rozlúãila slovami: „Choìte v pokoji!“ a zmizla v znamení svetla a kríÏa.
Po veãernom programe Ivan poskytol rozhovor rakúskej televízii ORF,
aby verejne vydal svedectvo o príchode Matky BoÏej.
Ivan pri‰iel do Rakúska z Írska. Tam
rozprával pred desaÈtisícami ºudí.
Nav‰tívil aj ·kótsko, kde svedãil pred
priateºmi, ktorí sú spojení s MedÏugorím.
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Ivan pri‰iel do Burgenlandu
na pozvanie farára Pöschela.

Po sv. om‰i rozprával Ivan Dragiãeviã
o svojom Ïivote s Matkou BoÏou.
Do nemãiny prekladala sr. Daniela.

medjug_81 - 4

12.6.2006

12:52

MEDJUGORJE –

Stránka 34

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. marca 2006 – „Odvahu, milé deti! Rozhodla som sa viesÈ vás cestou svätosti. Zrieknite sa hriechu a poìte cestou spásy, cestou, ktorú
vybral môj Syn. Cez kaÏdé va‰e utrpenie a trápenie Boh nájde pre vás
cestu radosti. Preto, milé deti, modlite sa. Sme vám blízko svojou láskou. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. apríla 2006 – „Drahé deti! Aj dnes vás vyz˘vam, aby ste mali
viac viery vo mÀa a v môjho Syna. On zvíÈazil svojou smrÈou a zm⁄tvychvstaním a poz˘va vás, aby ste cezo mÀa boli ãasÈou jeho radosti.
Vy nevidíte Boha, milé deti, av‰ak keì sa modlíte, pocítite jeho blízkosÈ.
Som s vami a pred Bohom sa prihováram za kaÏdého z vás. ëakujem
vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. mája 2006 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste moje posolstvá, ktoré vám dávam, uvádzali do praxe a preÏívali. Rozhodnite sa
pre svätosÈ, milé deti, a myslite na raj. Len tak budete maÈ pokoj v svojom srdci, ktor˘ nikto nebude môcÈ zniãiÈ. Pokoj je dar, ktor˘ vám dá
Boh v modlitbe. Milé deti, hºadajte a pracujte zo v‰etk˘ch síl, aby pokoj
zvíÈazil vo va‰ich srdciach a vo svete. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje
pozvanie.“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUÎBA
Najnov‰ie mesaãné posolstvo Matky BoÏej z MedÏugoria sa môÏete dozvedieÈ aj prostredníctvom na‰ej odkazovej sluÏby. UÏ od 26. dÀa v mesiaci je
najnov‰ie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom telefónnom ãísle:

02 / 52 92 72 10
Na toto ãíslo moÏno volaÈ z domova i zo zahraniãia za cenu obyãajn˘ch telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, ãasopis a ìal‰ie správy môÏete nájsÈ
aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
34
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Znovu nájdime
materinskú
úlohu Márie
v svojom Ïivote
V dÀoch po zm⁄tvychvstaní Pána ostávali apo‰toli pospolu
a ute‰ovala ich prítomnosÈ Márie. A po
nanebovstúpení e‰te
viac sa s Àou spojili
v modlitbách v oãakávaní turíãnych udalostí. Mária bola pre nich
Matkou a Uãiteºkou a túto úlohu má dodnes pre kresÈanov v‰etk˘ch
ãias.
KaÏd˘ rok vo veºkonoãnom ãase toto preÏívame e‰te hlb‰ie a snáì
v ºudovej zboÏnosti práve z tohto dôvodu sa mesiac máj, ktor˘ b˘va
obvykle medzi Veºkou nocou a Turícami, zasvätil Panne Márii. Tento
mesiac preto slúÏi znovunájdeniu materinskej úlohy, ktorú plní Mária
v na‰om Ïivote, aby sme sa stali schopn˘mi uãeníkmi a dôveryhodn˘mi svedkami zm⁄tvychvstalého Pána.
PápeÏ Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel Pána 30. apríla 2006

Drahí priatelia MedÏugoria! ëakujeme v‰etk˘m, ktorí finanãne prispeli na krytie v˘robn˘ch nákladov, ktoré
predstavujú pribliÏne 29 Sk za jeden v˘tlaãok tejto publikácie. K tomu je potrebné pripoãítaÈ ìal‰ie náklady organizácie (po‰tovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepoãte na jedno ãíslo predstavujú pribliÏne 10 Sk. V‰etk˘m
dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplaÈ!
Dobrovoºné príspevky posielajte priloÏenou po‰tovou poukáÏkou, alebo priamo prevodom na ná‰ úãet v ªudovej banke, a.s. - expozitúra Bratislava, Jesenského ul., ãíslo úãtu: 4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000
0040 3002 0318.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum MedÏugorie, Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
Objednávky do zahraniãia sa vybavujú jednotlivo podºa dohovoru.
Zastúpenie v âeskej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Bﬁeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na v˘robu sa kryjú z va‰ich dobrovoºn˘ch
príspevkov!
Telefón so záznamníkom: 02-529 641 09.
Zodp. redaktor: Dr. Marián Keãké‰
Reg. ã.:1828/98
© GEBETSAKTION Maria - Königin des Friedens - MEDJUGORJE, 1153 Wien
© Mariánske centrum MedÏugorie, Bratislava
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