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Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. júna 2016

Buďte radosťou
a príkladom!
„Dnes sa chcem s vami podeliť o nebeskú radosť. Vy, milé deti, otvorte dvere srdca, aby vo
vašom srdci rástla nádej, pokoj a láska, ktorú
dáva iba Boh. Milé deti, príliš ste naviazaní na
zem a pozemské veci, preto satan vás prevaľuje ako vietor morské vlny. Preto nech sa stane
reťazou vášho života modlitba srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi. Jemu odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste
v ňom pre druhých boli radosťou a príkladom svojím životom.“
Slová Matky Božej z augusta 2016 možno pokladať za stručné vysvetlenie podstaty medžugorských posolstiev. Matka Božia neprišla k nám, aby nás zastrašila zvesťami o katastrofách, vojnách a prírodných nešťastiach. Áno, to všetko sa môže stať,
ak ostaneme tvrdohlaví a budeme odmietať jej posolstvo lásky a pokoja. Posolstvo,
s ktorým sa chce s nami už teraz podeliť o nebeskú radosť. Ale môže sa deliť o nebeskú radosť s ľuďmi, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku? Ktorí vytrvalo bránia svoj
vlastný svet bez Boha? Ktorí nechcú uznať, že jestvuje život aj po smrti? Ktorí všetku svoju energiou vkladajú len do pozemských vecí – do kariéry, hmotného zabezpečenia pre seba a pre svoje deti (najlepšie iba jedno dieťa – aby sme nemali príliš
veľa starostí a mohli si užívať radosti tohto života)? Ktorí neochraňujú ľudský život
už od jeho počiatku s odôvodnením, že aj žena má právo si neobmedzene užívať
život a rozhodovať o živote nenarodeného dieťaťa? Zabúdame, že všetci sme život
dostali ako dar. A nielen život, ale každé ráno, do ktorého sa zobúdzame, je nový
dar a nová príležitosť na stretnutie so svojím Stvoriteľom. Stačí len otvoriť dvere
svojho srdca a umožniť Bohu, aby pôsobil. On nepozerá na naše nedostatky, ale
túži nás obdarovať svojím milosrdenstvom ako láskavý Otec.
Končí sa Rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. Nekončí sa však
Božie milosrdenstvo. Modlitba srdcom, uznanie Ježiša za svojho Pána a poďakovanie sa mu za všetky dary, ktoré sme od neho dostali, je zárukou pokoja v duši. Podobenstvo v posolstve s morskými vlnami, ktoré sa prevaľujú cez loď nášho života
a hádžu ňou z boka na bok, len umocňuje dôležitosť ukotvenia nášho
života v Bohu reťazou modlitby a poklony Pánovi.
život
Ďakujme našej nebeskej Matke, že ju ešte neunavilo neustále
nám pripomínať, na čo sme na svete.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugori
MYŠLIENKY

3

Ivan Dragičevič
Po zjavení 24. júna 2016

Modlite sa
za pokoj!
Vždy to zanechá silný dojem, keď môžeme pozorovať
medžugorských vizionárov počas zjavenia Matky Božej. 24. júna 2016 rozprával Ivan vo svojej súkromnej
kaplnke niekoľko slov o svojom stretnutí s Matkou
Božou. Zaznamenali sme tieto Ivanove slová pre našich čitateľov.
Pred 35 rokmi, v tento deň a v tomto čase zaklopala Matka Božia na
dvere môjho srdca. Vyvolila si ma,
aby som sa stal nástrojom v jej rukách a v Božích rukách.

V tejto chvíli a počas zjavenia bolo
ťažké, aby som sa sústredil a nevšímal si svoje pocity a spomienky na
všetko, čo sa odohralo za tých 35
rokov. Mal som samozrejme veľmi
veľkú radosť. Z druhej strany tu je
prítomný aj smútok, pretože sme po
35 rok
rokoch ešte stále nepochopili,
čo predstavuje príchod Matky.
Stále
sme nepochopili, čo
S
nám chce povedať.
Matka Božia dnes prišla
naradovaná a šťastná
k nám a všetkých nás pozdravila materinskými slo-

Po zjavení povedal Ivan prítomným
svoje svedectvo
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Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. júna 2016

vami: „Pochválený buď Pán Ježiš
Kristus, drahé deti!“ Potom sa modlila osobitne nad nami všetkými,
zvlášť sa modlila za tých, ktorí sú
chorí. Potom povedala:
„Milé deti! Aj dnes vás chcem
pozvať, ako som vás vtedy na
druhý deň pozvala, aby ste sa
modlili za pokoj. Modlite sa za
pokoj! Nech zavládne pokoj.
Nech zavládne pokoj medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom. Modlite sa, milé deti,
aby mohol zavládnuť pokoj medzi Bohom a ľuďmi. Modlím sa
za vás všetkých. Prihováram sa
za vás všetkých. Ďakujem vám,
milé deti, že ste prijali moje pozvanie!“

Potom nás všetkých požehnala
svojím materinským požehnaním.
Požehnala aj všetky predmety, ktoré
sme priniesli. Vás všetkých som
odovzdal Matke Božej, všetky vaše
prosby a potreby, všetkých vás aj
vaše rodiny. Matka Božia sa ešte
istý čas modlila nad nami a potom
odišla v znamení svetla a pokoja so
slovami: „Choďte v pokoji, milé
deti!“
To bolo to najdôležitejšie z dnešného stretnutia. Viete, že zajtra je výročný deň. Viete, že my vizionári
sme sa 25. júna 1981 po prvýkrát
rozprávali s Matkou Božou. Preto
sa slávi výročie vždy 25. júna. Zajtra
dostaneme mesačné posolstvo. Posolstvo, ktoré dáva Matka Božia pre
celý svet. Ďakujem vám!
POKOJ
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Matka Božia
nás nebesky
obdarovala!
Marija Pavlovičová-Lunettiová je nám všetkým známa ako
„medžugorské slniečko“. Vždy sa snažila vypočuť pútnikov, ich
žiadosti a starosti. Žije vzorne podľa posolstiev Matky Božej
z Medžugoria. Napriek svojim vlastným starostiam zastáva pevne
svoju misiu vierohodnej svedkyne príchodu Matky Božej. Po zjavení
25. júna 2016 poskytla pre Modlitbovú akciu Viedeň tento rozhovor.
Milá Marija, je to teraz 35 rokov. 35 rokov je polovica života.
Ako vnímaš túto prežitú polovicu života?
Dnes je výročie, dnešný deň je
dňom radosti. Dnes je deň vďačnosti, dnešný deň je, ako hovorí Matka
Božia, dňom vďačnosti Bohu, pretože on nám umožnil, aby ona mohla
byť toľké roky s nami. A to je milosť.
Za to môžeme vďačiť len Bohu!
Ako dnes Matka Božia vyzerala?
Panna Mária bola nádherná. S ňou
prišli celé nebesia, tak pôsobila.
Lebo Matka Božia bola naradovaná,
dlho sa s nami modlila, zjavenie trvalo dlho, nenachádzam slov. Ešte
stále cítim prítomnosť Panny Márie.
Chceli by sme iba poďakovať Bohu
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NÁDEJ

a poprosiť ho o pomoc, aby sme posolstvá mohli každým dňom viac
a ešte hlbšie prežívať.
Zdôraznila Matka Božia dnes
niečo osobitne?
Matka Božia nám dala posolstvo,
ktoré je nádherné, a modlila sa
s nami. Modlili sme sa zvlášť za kňazov, čo si vypočujete v posolstve. Posolstvo je vždy poďakovanie Bohu
za príchod Matky Božej a podnet pre
nás všetkých, aby sme žili podľa Božích príkazov.
Vždy hovorievam: Ak hľadíme
k nebu, tak je všetko ľahké, nič nie
je ťažké.
Si teraz stále v Taliansku?
Celé leto som v Medžugorí. Chodíme pravidelne na Vrch zjavenia
a Križevac. Pred výročným dňom
sme mali tu v Medžugorí novénu.

Posilnilo ma to. Pre mňa je táto novéna veľkým darom.
Prídeš tento rok na modlitbu
pokoja do Rakúska?
Tento rok príde do Viedne 27. septembra Ivan na modlitbu pokoja.
Čo by si chcela povedať našim
čitateľom?
Ako nám hovorí Matka Božia:
„Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“
V modlitbe určite budeme bližšie
k Bohu a Boh nás podnieti k tomu,
aby sme sa stali lepšími a silnejšími
a väčšmi svätými. A tak budeme
stále bližšie k Bohu.
Marija, ďakujem ti!
Bohu vďaka! Nech vás Pán všetkých žehná.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol md. 

Vizionári Ivan, Marija a Jakov pri modlitbe Velebí moja duša Pána.
NÁDEJ
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Medžugorskí
farári

Páter Jozo Zovko
1981 – 1982

Páter Tomislav Pervan
1982 – 1988

Páter Leonard Oreč
1988 – 1991

Páter Ivan Landeka
1991 – 2000

Páter Branko Radoš
2000 – 2005

Páter Ivan Sesar
2005 – 2007

Páter Petar Vlasič
2007 – 2012

Páter Marinko Šakota
2012 – doteraz

od začiatku zjavení

MEDŽUGORIE
je mimoriadnou
skúsenosťou pre
život človeka
Rozhovor s pátrom Ivanom Landekom

Čo by ste chceli odkázať pútnikom, ktorí prichádzajú do
Medžugoria? Ako sa majú pripraviť na novú evanjelizáciu, ku
ktorej nás Matka Božia nabáda?
Ľudia by mali prísť nezaťažení; nezaťažení očakávaniami, veľkými
plánmi. Musia sa najskôr začať
modliť. Nech prídu najskôr sem
a modlia sa. Potom sa určite dostaví
skúsenosť.

Hneď od začiatku som sem rád
chodil ako spovedník. Potom, počas
celej doby mojej služby farára
v Medžugorí, sme my, kňazi, vedeli,
že ak sa začína ruženec, tak musíme ísť všetci spovedať. Ani jedna
z úloh, napríklad administratíva, nebola nikdy dôležitejšia ako táto. Po
roku 2000 som už síce nepôsobil
v Medžugorí, ale uvedomujem si potrebu pastorácie spovede. Cítim sa
naďalej zaviazaný. Ak môžem a dovoľujú mi to iné povinnosti, prichádzam sem spovedať. Je to jedna
z najdôležitejších kňazských úloh
v Cirkvi, aj v Medžugorí. V spovednici sa stretávame denne s veľkými
zázrakmi obrátení v Medžugorí. Ľudia tu zažívajú skutočné vnútorné
oslobodenie od všetkej ťarchy hriechov a pochybení, ktoré ich ťažili.
Boh dáva nám kňazom silu, aby
sme mohli byť dobrými poslucháčmi
pri jeho veľkom milosrdenstve.

Spomenuli ste, že ste práve na
ceste k spovednici...



Páter Landeka, vy ste boli farárom tu v Medžugorí. Na čo myslíte v tento mimoriadny deň?
Dnes na 35. výročie som vďačný
Bohu a Matke Božej, že sa tu táto
udalosť odohrala a že som to mohol
zažiť. V rokoch 1988 – 2000 mi
bolo umožnené pôsobiť tu ako františkán. Je to mimoriadna skúsenosť
pre život kresťana, kňaza a život človeka. To ma doteraz najviac formovalo.

SKÚSENOSŤ

9

Medžugorie je
Páter Marinko, dozvedeli
sme sa radostnú správu, že
budete ešte štyri roky farárom v Medžugorí. Ako vnímate 35 rokov Medžugoria?
Boh je milostivý. Boh nás miluje. Tomu máme veriť a otvoriť sa
tejto milosti. Čo sa udialo
v Medžugorí, je zázrak, ale my
si na to zvykáme a nezdá sa
nám to zvláštne. Dostalo sa
nám 35 rokov zázraku života,
Božej milosti a Božej lásky. To
sme dostali. Preto je Medžugorie milosťou. Mali by sme si to
vždy uvedomovať.
Dnes sa veľa hovorí o milosrdenstve. To znamená, že
kto neprejde bránou milosrdenstva, bude musieť prejsť
bránou spravodlivosti. Matka Božia je vždy milosrdná,
materinská. Ako ste vy zažili
vo svojom živote toto materinské vedenie?

10 XXXXXXX

zázrak
Páter
Pát Marinko
M i k Šakota
Š k t
medžugorský farár

Mimoriadne
číslo
časopisu

Každý deň prežívam túto materinskosť a milosrdenstvo. Musíme sa len otvoriť a povedať
ÁNO a všetko ostatné príde. Nedochádza k tomu naším úsilím,
ale Božím zásahom. Ale my musíme tiež k tomu prispieť, napríklad pre festival mladých. My
máme pre to pracovať, všetko
pripraviť a všetko dobre naplánovať. Avšak vždy treba myslieť
na to, že to nerobím ja a organizátori, ale Matka Božia. A keď
sa potom začne mládežnícky
festival, všetko prenecháme jej
a potom bude všetko v poriadku. Ale keď som nervózny, je to
vždy znamenie, že chcem všetko viesť alebo konať ja. Nie,
všetko jej treba prenechať s vedomím, že Matka Božia všetko
riadi a ja som tu len ako prostredník, ako nástroj.

Časopis MEDJUGORJE sa
v tomto roku dostáva k vám
vždy s určitým meškaním. Je to
spôsobené zmenou termínu prípravy originálu časopisu, ktorý
vychádza až koncom kvartálu.
Preto chceme pripraviť pred
Vianocami mimoriadne číslo,
ktoré bude venované vizionárom a rozhovorom s nimi od počiatku zjavení.
Nové číslo časopisu však môže
vyjsť len vtedy, keď budeme
mať dostatok finančných prostriedkov. Ak chcete podporiť
naše plány, môžete nám
poslať dobrovoľný príspevok prostredníctvom poštovej poukážky v časopise,
alebo priamo bankovým prevodom na náš účet v tvare
IBAN: SK95 3100 0000 0040
3002 0318, BIC: LUBASKBX.
Ďakujeme vám za každý príspevok a najmä prosíme o modlitby, aby naša práca bola požehnaná a priniesla svoje
ovocie.



Mariánske centrum
Medžugorie
OZNAM
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Rozhovor s
P. Brankom Radošom OFM

Páter Branko Radoš OFM
bol od roku 1988 do roku
2001 kaplánom v Medžugorí.
Roku 2005 bol menovaný za farára
v Medžugorí. Mnohí pútnici v Medžugorí spomínajú na pátra Branka
Radoša ako na pokojného a priateľského kňaza. V súčasnosti pôsobí
vo Švajčiarsku (Luzern) v chorvátskej duchovnej správe.

„Bez kňaza nie
je Eucharistia!“
Dnes je 35. výročie prvého zjavenia v Medžugorí. Čo to znamená pre vás a pre vašu kňazskú
púť? Ako ovplyvnilo Medžugorie
vaše povolanie?
Som presvedčený, že všetci tí, ktorí
boli činní ako kňazi v Medžugorí,
boli ním aj ovplyvnení. Ja sám neviem, či by som sa vôbec stal kňa12

KŇAZ

zom bez vplyvu Medžugoria. Spomínam si na svoje prvé dojmy, ešte
ako malý chlapec, keď som bol na
mojej prvej púti do Medžugoria. Táto
púť vo mne zanechala mimoriadny
dojem. Neskôr som tu pôsobil ako
kaplán a farár. A zakaždým, keď sa
sem vrátim, prebudí sa vo mne tento pekný pocit. Piesne na oslavu

Matky Božej stále vo mne vyvolávajú
pocit „husej kože“. Nezáleží na tom,
kde vo svete pôsobíme, vždy máme
tohto ducha Medžugoria pri sebe.
Dnes na svätej omši som pri oltári pozoroval vás a ostatných
kňazov. Dojalo ma, koľko kňazov bolo prítomných, keď sa
potom rozišli medzi ľudí, aby
rozdali sväté prijímanie. Medžugorie je aj istý smerovník, pretože v dnešnom západnom svete
nie je jednoduché byť kňazom.
Presne tak. Dnes nie je úloha kňaza v západnom svete jednoduchá.
Nielen, že sa nedoceňuje kňazské
povolanie, ale sa aj často hanobí.
Matka Terézia povedala: „Bez kňaza
nie je Eucharistia!“ Keď bola pozvaná do niektorej krajiny, povedala:
„Áno, prídem a budeme sa starať
o najbiednejších z biednych, ale kto
bude s nami? Kňaz.“
Kňaz so svojimi slabými aj silnými
stránkami ostane obrazom Krista.
Len on dokáže vysloviť Ježišove slová, on je smerovníkom ku Kristovi.
A ja som presvedčený, že my kňazi
vždy po odchode z Medžugoria prinesieme si tohto ducha Matky Božej
do našich spoločenstiev.
Žijete teraz vo Švajčiarsku. Čo
by ste chceli odkázať našim čitateľom?
Zajtra budem mať kázeň pri svätej
omši k 35. výročiu. Dôležité sa mi
zdá toto: Vieme, že dôležitosť evan-

jelia a Ježišovo posolstvo nie je ľahké uchovať. Najväčší problém vidím
v tom, keď sú pokusy o zľahčovanie
– to sa nesmie. Ideál musí zostať
ideálom! Našou úlohou ako kňazov
je veriacim približovať tento ideál.
Ideálom je to, čo hovorí Mária, keď
prichádza k nám a prináša nám
svojho Syna.
Modlite sa, modlite sa, modlite
sa! K tomu nás stále pozýva
Matka Božia. Je táto modlitba
silou, ktorá nám určitým spôsobom prináša štvrtý rozmer? Hovorím stále, že vizionári sú vizionármi, kým trvajú zjavenia. Ak
už ale Matku Božiu nevidia, sú
ľuďmi, ako ste vy a ja.
Problém je v tom, že vizionárov si
do určitej miery idealizujeme, práve
tak ako všetkých ľudí, čo zažili niečo
nadprirodzené. Ale oni sú len nástrojom, ktorý umožňuje prúdiť Božiemu milosrdenstvu. Slúžia Matke
Božej ako zvukové zariadenia, aby
sa k nám dostalo jej posolstvo. Nechcem ich úlohu ani zľahčovať, ani
idealizovať. Je jasné, že musia svojimi slovami povedať, čo videli a počuli. Ale aj potvrdzovať to svojím životom. Posolstvo treba odosobniť
od človeka, ktorý ho prináša, to je
dôležité. My jednoduchí ľudia to
často nedokážeme oddeliť. Sme pozvaní, aby sme si tieto posolstvá vypočuli a potvrdzovali ich svojím životom.

KŇAZ
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POSOLSTVÁ
sú mojím životom
S veľkou vďačnosťou hodnotím
Rozhovor s Adrijanou Vasiljovou

Adrijana Vasiljová mala 8 rokov, keď sa začali udalosti
v Medžugorí. Bola členkou modlitbovej skupiny Jeleny a Marijany Vasiljových, vizionárok takzvanej druhej generácie, ktoré
„videli“ Matku Božiu srdcom. Aj my z Modlitbovej akcie sme
v prvých rokoch prežili hlbokú duchovnú silu a mystiku tohto
modlitbového spoločenstva. Vtedy bolo odovzdaných členom
modlitbovej skupiny veľa osobných posolstiev Matky Božej
prostredníctvom Jeleny Vasiljovej. Adrijana patrí k pôvodným
svedkom udalostí v Medžugorí. Celý svoj život podriadila
Matke Božej. A so svojou rodinou bola vždy k dispozícii pútnikom – so súrodencami, otcom
Miljenkom a matkou
Liljou. V roku 2012 sa
vydala za Luca z Talianska a odvtedy žije striedavo v Taliansku
a v Medžugorí. Bola
veľmi ochotná podeliť
sa s našimi čitateľmi
o pár dojmov zo svojho zvlášť bohatého
Adrijana so svojou rodinou v Medžugorí (2016)
duchovného života.
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SVEDECTVO

Adrijana Vasiljová (druhá zľava) pri modlitbe ruženca na Križevci roku 1986

Dnes 24. júna 2016 je to 35 rokov od začiatku zjavení. Adrijana, ty si svedkyňou prvých dní.
Medzitým si sa vydala, stala si
sa matkou a žiješ v Taliansku.
Čo ti príde na myseľ, keď si spomenieš na týchto 35 rokov?
Ťažko to opísať slovami. Je to niečo
krásne, čo uchovávam v srdci. A to
ma drží až doteraz – je to veľké nadšenie, láska k Medžugoriu. Tieto
prvé dni nosím vo svojich spomienkach ako drahokam.
Prežila som 41 rokov v Medžugorí
a patrila som aj do modlitbovej skupiny Jeleny Vasiljovej. Ďakujem

Bohu za všetko. Vydávala som sa,
keď som mala 41 rokov. Veľkým darom bolo, že som sa stala matkou
malého Francesca v štyridsiatich
troch rokoch. Podľa mňa je to dar od
Matky Božej, že som spoznala môjho manžela, ktorý prišiel ako pútnik
do Medžugoria. Môj manžel je jej
oddaný. Miluje Medžugorie celým
srdcom. Neviem, čo mám povedať,
lebo to nemožno vyjadriť slovami.
Môžeme len ďakovať za túto veľkú
milosť, ktorú nedokážeme pochopiť
a nepochopíme, pokiaľ tu Boh nedokončí svoj plán prostredníctvom
Panny Márie. Je to materinská lásSVEDECTVO
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Adrijana Vasiljová (vľavo) ako mladá s rodičmi a súrodencami (1991)

ka, ktorá to riadi, ktorá nepozná
žiadne hranice, ktorá nikdy neodsudzuje, ktorá nás vedie po ceste jednoduchosti. Obyčajným spôsobom,
cez pády a opätovné vstávania. Avšak Matka Božia nás nikdy neopustí.
Chcela by som poďakovať aj farníkom z Medžugoria, osobitne tým,
ktorí hneď na začiatku povedali jasné ÁNO. Chcela by som poďakovať
všetkým vizionárom za ich vytrva16
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losť a pokoru. A chcela by som poďakovať všetkým františkánom.
Myslím, že je tu veľká vďačnosť, aj
keď sa to zdôrazní len občas.
Lebo posolstvá môže žiť aj človek,
ktorý nie je práve v Medžugorí. Stačí, ak žije Medžugorie srdcom, v tichu, ústraní a poslušnosti.
Ako som už povedala, je to ťažké
opísať. Slová nepostačujú, ak je potrebné vysloviť vďaku. Veľké ďakujem patrí všetkým; aj všetkým kňa-

„Cesta,
na ktorú vás
pozývam, nie
je ľahká, ale
je to bezpečná
cesta.“
zom, ktorí tu pôsobia, všetkým,
predovšetkým františkánom, ktorí
sa tu zo dňa na deň snažia a ktorí to
naozaj nemajú ľahké. Lebo nie je
ľahké stáť za niečím, čo ešte nie je
uznané. Ale uvidíme – bude to silnieť tak, ako postupne mohutnie
tok rieky. Medžugorie má svoj čas,
je to tajomstvo.
Adrijana, ty si bola vtedy v „malej modlitbovej skupine“ pri Jelene a Marijane a tiež „vo veľkej
modlitbovej skupine“. Spomínaš si ešte, ako to vtedy bolo?
Spomínam si, ako nás Matka Božia učila „v škole lásky“. To, čo ma
dnes drží, sú jej slová: „Cesta, na
ktorú vás pozývam, nie je ľahká, no
je to bezpečná cesta.“ Matka Božia
nás učila, že každý z nás má svoje
osobité povolanie, aj svoj vlastný
kríž. Ale matka, ktorá nás vedie, je
s nami. Panna Mária nás učila, ako

sa máme modliť, ako máme srdcom
spoločne sláviť svätú omšu, ako
máme ísť s vďačnosťou na svätú
omšu, že omša je to najcennejšie
a najdrahšie, že svätá omša je najsilnejšou modlitbou. Pozývala nás aj
k modlitbe za kňazov, za farnosť.
Boli to žiadosti, ktoré Matka Božia
hovorí aj dnes. Obidve dievčatá Jelena a Marijana mali dar počúvať srdcom. Avšak bola to milosť, ktorá narastala.
Predovšetkým však máme šesť vizionárov: Ivana, Vicku, Mariju, Mirjanu, Jakova a Ivanku, ktorí dosvedčujú Medžugorie a sú vytrvalí. Úprimne
im všetkým ďakujem, ďakujem im
za všetko. Ďakujem im za ich pokoru. Nikdy sa nebránili. Vydržali. Veria
Matke Božej a tomu, čo ona hovorí.
Nech nás ochraňuje Kráľovná pokoja svojím ochranným plášťom.
Som šťastná, že môžem odpovedať
na túto veľkú lásku Matky Božej svojím obyčajným každodenným životom. Ďakujem jej každý deň a pozývam ľudí zakaždým k modlitbe, aby
zotrvali na ceste, na ktorú ich pozýva Panna Mária, a tou je obrátenie.
Obrátenie, ktoré pretrvá po celý život.
Chcela by som sa poďakovať aj vašej organizácii Modlitbová akcia Viedeň.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol md.
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27. FESTIVA
50 000 mladých ľudí
400 kňazov
450 000 pripojení
cez internet
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Rozhovor s Milonou Habsburgovou z 24. júna 2016

Medžugorie sa stalo
mojím domovom
Milona Habsburgová žije v Medžugorí. Od svojej prvej
návštevy v roku 1984 sa dala do služby Matke Božej. K tomu
ju usmerňoval páter Slavko Barbarič svojou nadľudskou
energiou a hlbokou láskou k Matke Božej. Vďaka svojim
jazykovým znalostiam robí mnohým pútnikom
sprostredkovateľku pri šírení medžugorských posolstiev.
Milona patrí k širokému okruhu svedkov medžugorských
udalostí už od ich začiatku.
20
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Milona, dlhé roky pôsobíš v Medžugorí ako sprievodkyňa. Ako
vnímaš tie obrovské prúdy pútnikov z rôznych krajín sveta,
ktoré sem prichádzajú?
Pociťujem prosto radosť a najhlbšiu vďačnosť. A určitý druh nostalgie. Prvýkrát som tu bola presne
pred 32 rokmi na výročie zjavení.
Bolo to v roku 1984. Vtedy som na
Vrchu zjavení zažila stretnutie, ktoré
mi úplne zmenilo život. Táto premena, ktorou sa začal môj nový život,
sa však nikdy neskončila a trvá až
dodnes.
A okrem toho zisťujem, že posolstvá Matky Božej sú pre mňa po celé
tie roky svetlom, vďaka ktorému sa
dokážem orientovať: či už v najhlbšej tme, alebo v tom najväčšom
zmätku. Vo všetkom, čo je na tomto
svete ťažké, je toto svetlo cestou,
ktorá ma privádza až na vrchol hory.
Od vizionárov som sa zároveň naučila ceste zjednotenia sa s Ježišom.
Prítomnosťou Matky ožíva Ježiš.
A toto zjednotenie s Ježišom nám
umožňuje práve Mária. Jej školu pozorujem vo svojom živote denne.
Preto sa aj svätá omša stáva pre
mňa každý deň stále intenzívnejšou
a dôležitejšou. Neviem, ako ukončíme náš život – určite však v nebi.
Dnes v noci sa mi snívalo
s pátrom Slavkom: sedel tam,
na farskom dvore, kde predtým
bývali zjavenia. A len tak sa pozeral – svojím spôsobom je tu

prítomný stále a svojím životom,
ktorý viedol, zanechal po sebe
stopy. Milona, ty si s ním veľmi
veľa spolupracovala. Ako si spomínaš na pátra Slavka?
Spoznala som ho v roku 1984, no
nebolo to osobne, ale len z videnia.
Vtedy sa mi zdal prísny a pôsobil na
mňa trochu odstrašujúco. Dokázal
totiž zaujať jasné a jednoznačné
stanovisko, čo ma zneisťovalo. Počas rokov 1984/1985 som sem prichádzala každý mesiac z Mníchova
ešte aj s mojou priateľkou a príbuznou Sophie Toerringovou. Ku
každej púti došlo pritom spontánne
a zakaždým mi priniesla nejakú konkrétnu zmenu v živote. Bola to teda
neobyčajná cesta plná neočakávaných udalostí. Páter Slavko bol vždy
tu a vítal pútnikov. Pomaly, ale isto
sme sa s ním stretávali viac a viac.
Pomohol nám na ceste k obráteniu.
Myslím, že tým najhlbším dojmom,
ktorý páter Slavko zanechal v mojom živote, bola jeho pracovitosť,
ako aj jeho hlboká láska ku všetkému, čo sa tu v Medžugorí odohrávalo. Mal jasnú predstavu, ako nás má
všetkých sprevádzať na tejto ceste.
Všetci sme sa museli naučiť správne chápať udalosti a dianie tu
v Medžugorí a aplikovať ich do života. Bolo ľahké a uzdravujúce sa
uňho spovedať. A pokiaľ viem, takúto skúsenosť má okrem mňa aj nespočetné množstvo iných ľudí. Veľa
sa modlil a žil svoj život celým srdcom, s jasným chápaním v plnej
SPOVEĎ
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Marija Pavlovičová-Lunettiová odovzdala po zjavení 25. júna 2016 všetkým
prekladateľom mesačných posolstiev ako poďakovanie bielu ružu.

odovzdanosti Bohu a službe blížnym.
Sú to pre mňa významné veci. Spomínam si aj na množstvo iných udalostí, no toto považujem za najdôležitejšie.
Spolu s manželom žijete v Medžugorí. Čo vás k tomu viedlo?
Môj manžel mi asi pred desiatimi
rokmi povedal, že by predsa len nebolo zlé mať niekde svoju domovinu. A navrhol Medžugorie. Ja som si
v tom síce nebola istá, pretože som
prihliadala aj na prácu a dcérinu
22 SPO
SP
SPOVEĎ
VEĎ
Ď

školu, no on to videl správne. Nakoniec sa veci vyvinuli dobrým smerom. No to zisťujem až dnes.
Veľa času trávime na cestách
s „Máriiným jedlom“ (Mary’s Meals)
a kvôli rodine. No aj napriek tomu
ostáva naše srdce hlboko späté
s Medžugorím. Dostali sme tu toľko
darov, takže je dobré slúžiť tu i naďalej, koľko sme len schopní.
Už roky prekladáš posolstvá
z 25. dňa mesiaca do niekoľkých jazykov. Ako vnímaš túto
prácu pre Matku Božiu?

Na začiatku v 80. rokoch som bývala často pri prekladoch sama
s pátrom Slavkom. A vďaka Bohu sa
vždy našiel niekto, kto mi pomohol
s prekladom do ťažších jazykov.
Často som vtedy bola hore neskoro
do noci a diktovala som posolstvá
od slova do slova v rozličných jazykoch. Telefonovali ľudia z celého
sveta a chceli žiť posolstvá. No pre
mňa to bola obrovská česť a zodpovednosť sedieť tam sama v noci
a zároveň nestrácať trpezlivosť, a to
najmä vtedy, keď telefónne linky zo
Singapuru či Afriky boli zlé a vypadávali. Niekedy to trvalo naozaj celé
hodiny. Lenže – keď si tak pomyslím
– čo sú hodiny oproti tým slovám,
ktoré sa vyslali do „cudziny“.
Tak veľa ľudí túžilo po materinskom slove. Cítila som hlbokú bázeň
pred Bohom, lebo to, čo sa dialo,
bolo veľmi silné a vážne. A hoci sme
sa nepoznali, boli sme si po telefóne
hneď blízki. Spájalo nás totiž niečo
veľké a sväté, až sa z nás stali bratia. Bolo to pre mňa niečo čarovné.
A presne tak to vnímam aj dnes.
My ľudia sme si navzájom bratmi,
ak nás spája Medžugorie. Je to škola pokoja a zmierenia sa s každým
človekom. Všetci vieme, aká ťažká
je táto cesta vo svete.
Dnes vypomáham oficiálnym prekladateľom, no už dlho nepatrím
medzi tých hlavných. Vytvorila sa
jedna veľká skupina, ktorá máva
službu. Radosť z toho ma však nikdy
neopustila. Stále ma nadchýna všet-

ko, čo nám Kráľovná pokoja odovzdáva.
Ako by si opísala vizionárku
Mariju niekomu, kto ju nepozná?
Je veľmi milá a priateľská. Je vďačná za každého človeka, ktorý prijíma
posolstvá Kráľovnej pokoja a snaží
sa ich žiť. Dokáže sa poďakovať vždy
celkom konkrétnym spôsobom, pristupuje k blížnym citlivo a má schopnosť trpieť s trpiacimi, čo človeka
hreje pri srdci. Svojej úlohy sa ujala
celým svojím životom. Nesie preto
ťažký kríž, no robí to s láskou.
A v tom sú jej podobní aj naši ostatní vizionári. Zakaždým ma oslovili
svojou hĺbkou a vnímavosťou. Už 32
rokov sama vnímam, ako verne
a statočne kráčajú po tejto ceste.
Môžem im teda len ďakovať. Nesú
vzácny poklad.
Ako na teba pôsobí posolstvo
o pokoji práve v tomto čase, keď
je ohrozený pokoj aj v Európe?
Čím ťažšia je situácia a čím viac
zmätku v nej vládne, tým viac zisťujem, aká veľká je milosť, ktorú dostávame. Až tomu nemožno uveriť,
akú nádej nám Kráľovná pokoja
dáva. Sprevádza nás naozaj tak
konkrétne a vytrvalo. Preto ďakujem
stále viac Bohu a usilujem sa žiť
podľa toho, čo Matka Božia hovorí.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol md. 
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Myšlienky Dr. Maxa Domeja

Prešlo už 35 rokov, odkedy
došlo v Medžugorí k jednému
z najväčších
nadprirodzených novovekých
javov, ktorý začal hýbať
celým svetom. Od tých čias
putovali do Medžugoria
milióny ľudí z najrôznejších
kútov sveta.
Samozrejme, stredobodom
záujmu verejnosti pritom boli
– a už 35 rokov sú – aj
vizionári. Keď sa 24. júna
1981 začali zjavenia,
vizionári boli vtedy
mládežníci, pričom dieťaťom
bol len Jakov Čolo.
Medzičasom sa z nich stali
dospelí ľudia, ktorí vstúpili
do manželstva a založili si
rodinu.

Mystický
medžugo
Pre mnohých pútnikov prichádzajúcich do Medžugoria sú i naďalej centrom pozornosti vizionári. Čo robia vo svojom osobnom
živote? Majú aj oni také problémy
ako my „obyčajní smrteľníci“, alebo sú už vari „svätí“?
Osobne som prvýkrát navštívil
Medžugorie vo februári 1983. Čím
dlhšie sa venujem javu Medžugorie a pýtam sa na hlbší zmysel zjavení, tým väčšmi zisťujem,
že Medžugorie nám POSOLSTVO
pre náš život odovzdáva nielen
v samotných posolstvách. Vývoj
Medžugoria je nepochybne poznačený božským rukopisom. Veľa
negatívnych rozhodnutí či udalostí, ktoré sme spočiatku nechápali
správne, sa tesne pred koncom
zakaždým obrátili na dobré.
Boh na tomto malom mieste
píše toho veľa odznova, čím nám
chce ukázať, že aj dnes sa dá kráčať po ceste svätosti, po vytrvalej
ceste k Bohu. A do tohto kontextu
by som chcel zasadiť aj medžugorských vizionárov. Vďaka svojej
novinárskej práci som mal mož24
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význam
rských zjavení
nosť zúčastniť sa na zjaveniach aj
stokrát. Prítomných naplnila zvláštna
atmosféra, keď sa vizionári počas
modlitby odmlčali a začali rozprávať
ich oči. Počas zjavenia sa vizionári
stávajú VIDIACIMI. Otvárajú sa im totiž oči pre svet, ktorý je pre nás neviditeľný. Vizionári sa pozerajú do iného sveta!
Čo nám chce Boh povedať tým
dlhým trvaním medžugorských
zjavení?
Keď v prvých rokoch položili vizioná-

ri Matke Božej otázku, ako dlho sa im
bude ešte zjavovať, Matka Božia im
dala zmysluplnú odpoveď: „Už som
sa vám zunovala? Nemám k vám viac
prichádzať?“ „Nie, práve naopak,“
povedali vizionári Matke Božej. A ona
im odvetila, že ju Boh posiela, aby
nás sprevádzala na ceste k svätosti.
A ďakuje za všetky naše kroky, ktoré
sme urobili na základe jej pozvania.
35 rokov je polovica života. Z článku
pátra Ivana Dugandžiča sa v 121. čísle nášho časopisu MEDJUGORJE dozvedáme, aký hlboký význam má

Vizionári Jakov, Vicka, Ivan a Marija na Vrchu zjavení
(archívna fotografia z roku 1986)
POSOLSTVO
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denne zakúšaná prítomnosť Matky
Božej, ako aj každodenná Božia prítomnosť. A práve táto zakúšaná Božia prítomnosť je pre milióny pútnikov,
ktorí navštívili Medžugorie, akoby
prvotným vzplanutím, aby začali nanovo chápať Boha. Nie je tu žiadne
abstraktné teoretizovanie o náboženských otázkach. A ani žiadna teologická diskusia na tému Boh – či vôbec
existuje. Nie, Medžugorie je jasnou
odpoveďou Božej existencie. Medžugorie je jasnou odpoveďou na bezbožnosť, odpoveďou na ateizmus
dnešnej doby, s ktorým máme do činenia najmä v našom západnom svete. V Medžugorí sa človek ponára do
tichej modlitby, spočíva v láskyplnom
objatí Matky Božej – ako syn vracajúci sa do domu svojho Otca, ktorý nás
stále čaká.
Médiá nám dennodenne prezentujú
nových bohov, nové modly a snažia
sa nás nimi očariť. Zdá sa, že nová
rýchla éra internetovej komunikácie
takmer dokonale prekonala hranice
vzdialenosti v horizontálnom smere.
A do tohto expresne rútiaceho sa
času vstupuje nadprirodzený jav
Medžugorie.
V čom spočíva úloha vizionárov?
Vizionári sú vyvolení a obdarení
zvláštnym darom, že majú schopnosť
nahliadať do iného sveta. Počas zjavenia sa stávajú VIDIACIMI. Keď však
tento stav videnia prejde, sú z nich
úplne normálni ľudia ako ty či ja.
Osobne poznám vizionárov už 33 ro26
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kov. Aj oni majú tak ako každý z nás
rozličné talenty či vlastnosti, ktoré
jednému vyhovujú, no pre druhého
môžu byť prekážkou. Podľa mňa je
najväčším problémom to, že pre nás
sú vizionári vždy len vizionármi, pričom si ich spájame s niečím nadprirodzeným. Naše predstavy pritom
vedú k tomu, že máme snahu vnímať
vizionárov ako dokonalých ľudí. No
zopakujem to ešte raz: Vizionári dostali určitú charizmu, teda dar, že počas zjavenia vidia Matku Božiu. To oni
sú v tomto čase VIDIACIMI.
Napríklad 24. júna som mal možnosť byť počas zjavenia blízko pri Ivanovi Dragičevičovi. Keďže sa nemôže
fotografovať, úplne zblízka som pozoroval – hoci som predtým aj napriek
tomu urobil tri snímky – Ivana pri
stretnutí s Matkou Božou. Jeho oči
nadobudli iný výraz. Bol to dôverný
rozhovor, naplnený srdečnosťou
a láskavosťou. Ivan pritom pohyboval
(ticho) perami, akoby sa s niekým rozprával, počúval, z očí mu pritom vyžarovala radosť a láska, potom stíchol,
prikyvoval a s nehybnými perami čakal na odpoveď, ktorú zjavne súhlasnú dostal. Zároveň vôbec nevnímal
reakcie zvonka. Jeho očiam neprekážal ani blesk fotoaparátu z tesnej blízkosti a nezmenil sa ani výraz jeho
tváre. Nie, jeho pohľad v žiadnom prípade neodpútalo nič v miestnosti. Oči
mal na viac než desať minút upriamené na „zjavenie“ Matky Božej. Pozorovateľ môže mať pocit, že smie byť aj
on pri tomto intenzívnom stretnutí.

Pozorovateľa samozrejme napadne myšlienka, že sa teraz
pred ním odohráva niečo nadprirodzené, ba čo viac, chce
tomu všetkému porozumieť
a sprostredkovať to aj ostatným. Avšak aj pre intelektuálne založeného človeka je to
ťažké, až nemožné. Vizionári
sa totiž stávajú počas zjavenia VIDIACIAMI.
Lebo keď opäť sklopia oči a z ich obličaje sa vytratí nadprirodzeno, ktoré
práve videli, už nie sú vidiacimi.
A práve to sa často stáva predmetom
množstva kritík namierených proti vizionárom. Vizionári si tento dar, tento
talent sami nevybrali. No prostredníctvom tohto daru boli povolaní dať sa
do služby Matke Božej, aby mohli
sprostredkúvať jej posolstvá. Tým najdôležitejším medžugorským posolstvom je, že Matka Božia je tu skutočne prítomná. Pre náš bezbožný svet
to znamená, že Medžugorie nesie
v sebe odkaz: naša viera nie je mŕtva,
ale živá. Nie je to folklór či čisto historické tradovanie z minulých storočí.
Nie, Medžugorie je živým dôkazom
prítomnosti Boha v časoch, ktoré práve žijeme. Dôkaz, ktorý každému
z nás a najmä tým, ktorí ešte
s vierou nemajú skúsenosť,
svedčí o tom, že naozaj existuje niečo, v čo možno veriť. Najdôležitejšie posolstvo pre nás
všetkých – pochybujúcich,
utláčaných i zúfalých – je skutočnosť, že Boh naozaj existuPOSOLSTVO
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je, že existuje druhý
svet. Každodenné
zjavenia v Medžugorí sú pre mňa jedným z najväčších
a najhodnovernejších súčasných dôkazov o nadprirodzenej
existencii
Boha. Dokázať zmysel života – a svojím
spôsobom – i existenciu Boha sa pokúšali už tisícky filozofov či teológov. No
Boha len ťažko dosadíme do vzorca;
tak ako nadprirodzeno nevystihneme filmom či určitou podobou našej
dimenzie.
Uniká

nám
á to teda
d podobne,
d b
ako
k sa večer
č
pri západe slnka strácajú slnečné
lúče. Síce sme vyvinuli na noc umelé
svetlo ako náhradu toho denného, no
bez denného svetla by príroda neprežila. Keby teda hodnovernosť teológov a filozofov bola taká dokonalá,
nebolo by žiadnej krízy zmyslu sveta.
Nedochádzalo by k žiadnej strate
orientácie. Lenže človeku sa často
nedarí byť hodnoverným prostredníkom. A tak si Boh vybral zopár mlaJOZO ZOVKO OFM

28

POSOLSTVO

dých
ktorým
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dí k
ý d
lil vidieť
idi ť M
k
Božiu a dať sa do jeho služby. Na začiatku tento jav narušil celý systém
hierarchického
myslenia
Cirkvi
a mnohých iných inštitúcií. Keď ho
však človek vníma ako prameň, z ktorého prostredníctvom stále nových
posolstiev na všetky svetové strany
nezadržateľne prúdi živá voda, mení
sa aj náš každodenný postoj k nadprirodzenu, k Bohu i Matke Božej.


Keď sa začali zjavenia, páter Jozo Zovko OFM
bol v roku 1981 farárom farnosti Medžugorie.
Veľmi rýchlo však začal brániť vizionárov pred
komunistickou štátnou mocou, a tak ho vtedajšia štátna moc za tento „prečin“ vzala na dva
roky do väzby. Páter Zovko bol dlhé desaťročia
pre pútnikov jedným z charizmatických kňazov.
Neustále vydával dojímavé svedectvo o svojich
hlbokých zážitkoch z Medžugoria. Pred siedmimi rokmi mu mostarský biskup Mons. Perič
dekrétom odňal právo hovoriť v jeho diecéze
o Medžugorí. V súčasnosti žije v Záhrebe.

Čo je MEDŽUGORIE?
Veľa ľudí pozná Medžugorie len povrchne zo správ z televízie alebo internetu. Preto považujeme za dôležité opakovane pripomínať historické
skutočnosti. Pre všetkých, ktorí už desaťročia kráčajú po ceste vyznačenej Matkou Božou a snažia sa uplatňovať vo svojom živote jej posolstvá,
je to samozrejmé.
Avšak v našom okolí sú stále noví ľudia, ktorí hľadajú informácie o tejto veľkej ponuke nebies, ktorú nám sprostredkúva Matka Božia. Preto stručne uvádzame dôležité
údaje:
 O
 d 24. júna 1981 šesť mladých ľudí a detí vytrvalo a dôveryhodne dosvedčuje, že
v Medžugorí sa im zjavila Panna Mária. Tieto stretnutia s Matkou Božou trvajú
doteraz.
 T raja vizionári majú od roku 1981 až doteraz zjavenia každý deň: Marija Pavlovičová-Lunettiová, Ivan Dragičevič a Vicka Ivankovičová-Mijatovičová.
 O
 statní traja vizionári už nemávajú zjavenia každý deň. Prestali, keď im Matka
Božia oznámila desiate tajomstvo. Sú to Mirjana Dragičevičová-Soldová, Jakov
Čolo a Ivanka Ivankovičová-Elezová.
 O
 d roku 1987 dáva Matka Božia osobitné posolstvo vždy 25. v mesiaci pre celý
svet.
Hlavné posolstvá:

Matka Božia pozýva v posolstvách na:







 Dennú modlitbu posvätného ruženca
 Denné čítanie Svätého písma
 Pôst každú stredu a piatok (najlepšie
o chlebe a vode)
 Návštevu svätej omše
 Mesačné pristupovanie k sviatosti
zmierenia

Pokoj
Viera
Obrátenie
Modlitba
Pôst
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29

V našom časopise sme uverejnili veľa osobných svedectiev o Medžugorí
od kňazov, rehoľníkov aj biskupov. Mnohým čitateľom na Slovensku však
chýba vyjadrenie slovenských cirkevných predstaviteľov. Chceme doplniť
túto medzeru a prinášame vyjadrenie biskupa Pavla Hnilicu SJ. Vyjadril sa
tak už v roku 1986, avšak v slovenskom jazyku ešte nebolo doteraz publikované. Nestratilo však nič zo svojej aktuálnosti a platnosti ani po tridsiatich rokoch od jeho prvého publikovania. Článok uverejňujeme pri príležitosti 10. výročia jeho odchodu do večnosti (8. októbra 2006).

Poznáte ich

po ovocí
(Mt 7, 16)

Mons. Pavol Hnilica SJ
Rusadský titulárny biskup

Ak sa udejú pred našimi očami znamenia ako Medžugorie, je povinnosťou každého kresťana zaujať k tomu
stanovisko. Ak sú pravé, potom
máme tieto posolstvá prijať, prežívať
ich a šíriť. Ak sú falošné, musíme
s nimi bojovať. Medžugorský jav sa už
stal medzinárodný, takže nik ho nemôže nechať bez povšimnutia. Až do
oficiálneho cirkevného rozhodnutia
musíme my sami tento jav zobrať vážne, posúdiť ho a podľa najlepšieho
vedomia a svedomia sa rozhodnúť.
Podľa môjho názoru sú medžugorské posolstvá pozitívne a neškodia
Cirkvi. Veľa veriacich koná púte do
Medžugoria. Modlia sa, postia a pristupujú k sviatostiam. Môžeme byť
pokojní: aj keby sa zjavenia oficiálne
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neuznali, doteraz sa nič nestalo, čo
by protirečilo viere a cirkevnej praxi.
Avšak Cirkev ešte nemôže uznať
Medžugorie, kým trvajú zjavenia.
Doteraz sa Cirkev stavia pozitívne
a prakticky ani mostarský biskup
oficiálne nič nezakázal. Prijal síce
niektoré opatrenia a preložil kňazov,
na čo má ako biskup plnú moc. Nič
však nezakázal.
Cirkev chápeme ako strážkyňu
pravdy. Musí mať na zreteli blaho
všetkých veriacich, a preto je vo svojom postupe opatrná. Svätý Pavol
hovorí: „Všetko skúmajte a čo je
dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5, 21).
To platí aj pre Medžugorie. Mlčanie
Cirkvi je vlastne pozitívne. Cirkev by
musela totiž kričať a prijať silné pro-

tiopatrenia, ak by bolo na zjaveniach
a ich dôsledkoch niečo falošné alebo nebezpečné. Toto znamená byť
strážkyňou pravdy. Ak by Cirkev mlčala tam, kde je vážne ohrozená
pravda alebo morálka, zradila by svoj
úrad a svoje poslanie. Kým však mlčí
vo veci, ktorá je celosvetovo všeobecne známa, vlastne hovorí. Jej mlčanie znamená opatrné vyjadrenie: doteraz je všetko v poriadku!
Aj v prípade oficiálneho uznania
môže Cirkev iba odporúčať, zaväzovať nás nemôže. Záväzné je pre nás
len evanjelium a učenie Cirkvi, to
musíme prijať a veriť. Navždy absolútne platné je zjavenie, ktoré sa
ukončilo posledným apoštolom. Posolstvá ako Fatima, Lurdy alebo
Medžugorie nehovoria nič NOVÉ, avšak novým spôsobom hovoria to, čo
už stojí v evanjeliu. Predstavujú aktualizáciu, súčasný pohľad, naliehavú výzvu, podnet a varovanie pre
všetkých, ktorí ich dobrovoľne prijmú.
Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, ktoré nám sám Ježiš rozpráva
(Lk 16, 19-30), nám môže pomôcť
porozumieť: Boháč, ktorý sa po smrti ocitne v pekle, v mukách prosí Abraháma, aby poslal Lazára, ktorý je
teraz v nebi, do domu svojho otca.
Lebo boháč má ešte päť bratov
a chce, aby boli varovaní a nepostihol ich ten istý osud ako jeho. Abrahám mu však odpovedal: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria,
ani keby niekto z mŕtvych vstal.“

Pre nás dnes to znamená: Tí, ktorí
neveria evanjeliu, neuveria ani posolstvám napr. z Fatimy, Lúrd alebo
Medžugoria (len veľmi málo kresťanov pozná vôbec ich obsah). Fatimské posolstvo prijíma a v praxi uskutočňuje len malá časť veriacich, hoci
sa uskutočnilo už v roku 1917 a po
trinástich rokoch bolo oficiálne uznané Cirkvou. Cirkev ponecháva svojim
veriacim slobodu, pretože ani Boh
nás nenúti. On nás „iba“ pozýva.
Pre veriacich sú znamenia ako
Medžugorie novým podnetom, povzbudením, aby sa ešte viac otvorili
Bohu. Vo Fatime sa Matka Božia
prostredníctvom troch detí obracia
na veriacich, ktorí ešte veria, ešte sa
modlia, ešte milujú Boha. Aj tam je
nám adresovaná výzva, aby sme sa
ešte viac modlili za druhých, za neveriacich a hriešnikov. Pretože Boh
chce obdarovať každého svojím milosrdenstvom.
KONKRÉTNE K MEDŽUGORIU
Kto by mal rozhodnúť? V Cirkvi
bolo vždy zvykom, že javy ako
Medžugorie – v zmysle cirkevného
práva – spadajú do kompetencie
príslušného miestneho biskupa. On
má skúmať, rozhodnúť, odmietnuť
alebo schváliť. Biskup môže ustanoviť komisiu ako poradný orgán. Je to
však len poradný zbor. Komisia
nemá žiadnu vlastnú plnú moc, iba
tú, ktorú jej dal biskup. On môže jej
odporúčania meniť, vymieňať členov alebo rozpustiť komisiu.
POSTOJ
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Rozhodnutie, ktoré urobí biskup, je
však vždy preskúmané Svätou Stolicou. Posledné slovo má v tomto prípade samotný Svätý Otec.
Dalo by sa povedať: Každý biskup
je „pápežom“ vo svojej diecéze. Je
to jeho „výsostné územie“. Podľa
cirkevného práva je biskup zodpovedný za všetky cirkevné záležitosti
vo svojej diecéze.
Na rozdiel od Lúrd, Fatimy a iných
miest mariánskych zjavení, posolstvo z Medžugoria sa veľmi rýchlo
stalo známym po celom svete. Prostredníctvom dnešných masovo-komunikačných prostriedkov, prostredníctvom televízie a tlače, získalo
Medžugorie širokú odozvu vo verejnosti. Prakticky od začiatku je
Medžugorie medzinárodným javom.
Vzhľadom na tento svetový význam
medžugorského javu je priamo oslovený de facto Vatikán, resp. pre tieto
otázky príslušná Kongregácia pre
náuku viery. De jure (po právnej
stránke) ostáva zodpovedný miestny biskup. De facto je informovaná
vždy Svätá Stolica.
Z okolia mostarského biskupa prenikli správy, že ním ustanovená vyšetrovacia komisia bola už v máji
1986 rozpustená. To znamená, že
nejestvuje žiadna oficiálna biskupská komisia.
PRVKY NA POSÚDENIE
UDALOSTÍ
Tisíce kňazov navštívili v posledných
rokoch Medžugorie a sú svedkami
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udalostí, najmä zmien v srdciach veriacich. Aj keď títo kňazi nepredstavujú žiadnu oficiálnu komisiu, vzhľadom na ich teologické vzdelanie a ich
úrad predstavujú dôveryhodných
svedkov. Majú dobrú vieru a dobré
dôvody pre svoje presvedčenie. Každý z týchto kňazov – ak by mal pochybnosti – by bol zaviazaný, aby to
ihneď jasne povedal. Ich prevažne
pozitívne stanovisko je už samotné
silným dôkazom pre pravosť zjavení
– aj keď nie pre oficiálne uznanie. Posledné slovo musí povedať Cirkev.
V prípade Medžugoria skúmali
a hodnotili tento jav stovky odborníkov (kňazi, mariológovia, lekári
a iní vedci), ktorí navštívili Medžugorie a vyjadrili sa celkom pozitívne. Aj
toto je silný pozitívny dôkaz o dôveryhodnosti zjavení.
V neposlednom rade sú to milióny
samotných pútnikov, ktorí už prišli
do Medžugoria. Aj to hovorí jasnou
rečou: ich modlitby, ich radosť a ich
zmenený život doma (vox populi, vox
Dei – hlas ľudu, hlas Boží).
Ak sa pýtame na pôvod, nie je jednoduché vysvetliť taký veľký jav. Do
úvahy prichádza:
1.
Boh
2.
Ľudské pôsobenie alebo
3.
Satan
V prípade Medžugoria možno pôsobenie satana s vysokou pravdepodobnosťou vylúčiť, pretože sa mu
asi ťažko dá pripísať, že by on vyzýval k spovedi, k modlitbe, k pôstu,
k uctievaniu Matky Božej a Najsvä-

tejšej oltárnej sviatosti. Ak by niečo
také robil, potom by sa musel obrátiť.
Ľudské pôsobenie ako jedinú
príčinu možno tiež vylúčiť, pretože
žiadne z detí nie je teologicky vzdelané, aby už roky vyslovovali solídne
teologické vyjadrenia, aké obsahujú
posolstvá.
V rozhovore so sestrou Luciou, vizionárkou z Fatimy, som jej raz povedal: Teraz lepšie chápem, prečo Boh
také hlboké pravdy zjavil deťom
a nie teológom. Teológovia by z toho
urobili „miešaný šalát“ z ľudského
a Božieho. Avšak deti vo svojej jednoduchosti zachovávajú pôvodnosť
posolstiev. Medžugorské deti rozprávajú o najvyšších pravdách takou jednoduchou rečou a s takým
presvedčením, že by to nedokázal
žiaden profesor teológie. Aj toto je
morálne kritérium: Deti nikdy neštudovali teológiu a keby aj nejaký teológ stál za nimi v pozadí, nedokázali
by také pravdy nikdy tak jednoducho zopakovať ako papagáj.
Ak sa pýtame na božský pôvod
tohto javu, dal nám k tomu samotný
Kristus kritérium: „Poznáte ich po
ovocí“ (Mt 7, 16). Strom sa pozná
podľa toho, či prináša dobré alebo
zlé ovocie. Doteraz – a už je to päť
rokov – je ovocie Medžugoria pozitívne, dokonca veľmi pozitívne. Nie
je rovnaké ako v Lurdoch alebo Fatime. Už som bol častejšie v Lurdoch,
vo Fatime a na iných mariánskych
pútnických miestach. Ovocie Medžu-

goria je však osobitne pozitívne, pretože ľudia, ktorí prijali posolstvá, sú
ochotní priniesť oveľa viac obety.
EŠTE JEDNA MYŠLIENKA
K MEDŽUGORIU
Každé zjavenie a každé posolstvo,
ktoré nepochádza od ľudí, ale od
Boha, musí sa potvrdiť znameniami,
aby mohlo byť uznané. Také znamenia môžu byť aj morálne zázraky.
Jedno také môžeme pozorovať pri
šírení a prijímaní medžugorského
posolstva.
Fyzické zázraky spoznávame ľahšie, pretože sme zameraní na materiálne veci. Ak niekto vstane z mŕtvych. Ak niekto, kto celý svoj život
nemohol chodiť, zrazu kráča. Ak slepý znovu vidí..., to ľahšie rozpoznávame ako morálny zázrak. Mnohé
svedectvá sú o uzdraveniach
v Medžugorí. Ich overenie si vyžaduje, podobne ako to ukazujú skúsenosti z Lúrd, vždy niekoľko rokov.
Tieto posolstvá, ktoré nám Boh
dáva prostredníctvom Matky Božej,
sú ako lieky. Ak niekto necíti svoju
chorobu, nestará sa ani o lieky. Ak
však spozná nebezpečenstvo ochorenia, s vďakou zoberie lieky.
Čím častejšie som bol v Medžugorí
a čím častejšie som sa rozprával
s deťmi, tým viac som osobne presvedčený o pravosti zjavení. Pri svojich rozhovoroch s deťmi-vizionármi
som dospel k presvedčeniu, že sú
skutočne vedené vyššou mocou.
MEDJUGORJE č. 4/1986
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Z 25. V MESIACI
25. mája 2016 – „Drahé deti! Moja prítomnosť je dar od Boha pre vás všetkých
a podnet na obrátenie. Satan je silný a chce do vašich sŕdc a myslí vniesť neporiadok
a nepokoj. Preto vy, milé deti, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol po skutočnej ceste
radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie!“
25. júna 2016 – „Drahé deti! Ďakujte so mnou Bohu za dar, že som s vami. Modlite
sa, milé deti, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento
deň milosti, chcem vám dať svoje materinské požehnanie pokoja a mojej lásky. Prihováram sa za vás u môjho Syna a pozývam vás, aby ste vytrvali v modlitbe, aby som
s vami mohla uskutočniť svoje plány. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. júla 2016 – „Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím vás stratených, nemáte
modlitbu ani radosť v srdci. Vráťte sa k modlitbe, milé deti, a dajte Boha na prvé miesto,
a nie človeka. Nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam. Milé deti, nech vám tento čas
bude každý deň väčšmi hľadaním Boha v tichosti vášho srdca a modlite sa, modlite sa,
modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“
25. augusta 2016 – „Drahé deti! Dnes sa chcem s vami podeliť o nebeskú radosť. Vy, milé deti, otvorte dvere srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj a láska,
ktorú dáva iba Boh. Milé deti, príliš ste naviazaní na zem a pozemské veci, preto satan
vás prevaľuje ako vietor morské vlny. Preto nech sa stane reťazou vášho života modlitba srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi. Jemu odovzdajte svoju budúcnosť, aby
ste v ňom pre druhých boli radosťou a príkladom svojím životom. 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 alebo www.medjugorje.sk
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Chorvátska
prezidentka
v Medžugorí
Prezidentka Chorvátska
Kolinda Grabarová-Kitarovičová
navštívila v polovici augusta na tri dni
Medžugorie. Toto pútnické miesto
navštevuje pravidelne od roku 1980.
Kresťanská politička prichádza najmä
kvôli duchovnej atmosfére miesta.
Na Medžugorí ju priťahuje Božia
prítomnosť, ktorú možno pocítiť na tomto
mieste.
V rozhovore pre Mary TV povedala, že
katolícka viera je pre ňu veľmi dôležitá
najmä preto, lebo dáva záväzné morálne
kritériá, ktoré jej pomáhajú pri nejasných
ľudských zákonoch.
(Zdroj: www.kath.net)
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
0,95 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 (BIC): 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: marianskecentrum@gmail.com
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„Milé deti, nemôžete uskutočniť pokoj, pokiaľ sa nezmierite
s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal vašou
pravdou a pokojom. Milé deti, modlite sa, aby ste mali silu uskutočniť
to, čo vám hovorím. Som s vami a milujem vás. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.“
(z posolstva z 25. januára 1995)

