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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE

Milé deti,
nezabúdajte,
Ïe ste
v‰etci
dôleÏití pri
tom veºkom
pláne, ktor˘
Boh riadi
cez
MedÏugorie.
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V˘roãie zjavení v MedÏugorí 25. júna 2007
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MEDJUGORJE –

BOŽÍ PLÁN

Každý z nás je dôležitý v Božom pláne
„Boh chce obrátiť celý svet a pozvať ho k spáse a na cestu k nemu, ktorý je počiatok aj koniec všetkého bytia.“ To sú slová z posolstva na výročie zjavení 25. júna 2007.
Už 26 rokov nás Matka Božia denne nabáda a prosí, aby sme vnútorne
a zo srdca prijali jej posolstvá a nasledovali ich. V deň výročia sa do Medžugoria zhromaždili tisíce pútnikov zo všetkých svetadielov, aby prežili Božiu
blízkosť, vypočuli si posolstvá Matky Božej a porozumeli im. Matka Božia
povedala: Boh chce, aby sa obrátil celý svet. Veď už dnes sme svedkami silnej
globalizácie, vzdialenosti prestávajú byť problémom, sme prepojení rozličnými sieťami. Ľudská činnosť má vplyv na celý život a podmienky našej planéty. Ak máme uchovať svet pre nasledujúce generácie plný života a krásy, potrebný je zodpovedný prístup všetkých ľudí.
Svet potrebuje morálnu obrodu, pokánie! Problémy vo svete nevyrieši samotná ekonomika a hospodársky rast. Potrebná je zmena zmýšľania, láska
k blížnemu, úcta k stvorenstvu a k ľuďom. Matka Božia v Medžugorí nás vedie po ceste pokánia, po ceste modlitby, po ceste zmeny zmýšľania. Len tak
dosiahneme vnútorný pokoj, skutočný mier.
Málokedy spomenula Matka Božia vo svojich posolstvách Medžugorie. Na
tohoročné výročie zjavení však zdôraznila veľký plán, ktorý má Boh prostredníctvom Medžugoria. Každý z nás je dôležitý, každý z nás sa môže otvoriť veľkej milosti, ktorá prúdi cez Medžugorie, a stať sa nástrojom v Božom
pláne.
Do Medžugoria putujú pútnici zo všetkých krajín sveta. Matka Božia spája
zodpovedných ľudí, ktorí pomôžu vytvárať lepší svet. Vizionári viackrát spomenuli, že Matka Božia im zverila tajomstvá o budúcnosti sveta. Ona nás
nenechá samotných. Prijmime jej milujúcu ruku, pevne ju chyťme a nechajme sa ňou viesť. Povedie nás ku skutočnému pokoju. Cesta k nemu je pre
každého z nás osobitá, ale Matka Božia nie je unavená, každého z nás povedie po správnej ceste.
Matka Božia, ďakujeme ti, že tak dlho ostávaš pri nás.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor s Bernardom Cazzarom, arcibiskupom na dôchodku, z arcidiecézy
Puerto Montt, Chile

Blahoslavení tí,
ão nevideli, a uverili
Mons. Bernardo Savino Cazzaro OSM bol tretím arcibiskupom v Puerto Montt. Narodil sa v Monastieri di Treviso v Taliansku 29. novembra 1924. DÀa 2. 7. 1970 dostal
chilské ‰tátne obãianstvo. Je synom Luigiho Cazzara a Luisy Bertollovej. Je rehoºn˘m
kÀazom Máriin˘ch sluÏobníkov. Od roku 1946 Ïil v okolí Benátok. Slávnostné sºuby zloÏil v Ríme 22. 9. 1946. ·tudoval teológiu na Mariane v Ríme a literárnu vedu na milánskej univerzite Catholica. Za kÀaza bol vysväten˘ v Lateránskej bazilike v Ríme.
Mons. Bernardo Savino Cazzaro strávil veºkú ãasÈ svojho Ïivota ako misionár v Chile.
Keì skonãil s aktívnou biskupskou sluÏbou, vrátil sa do svojej rodnej zeme, do Talianska, aby tam pomáhal. Úãinkoval ako duchovn˘ poradca a spovedník v mariánskej
svätyni Monte Berico. Keì bol s pútnickou skupinou z provincie Vittorio Veneto v máji
2007 v MedÏugorí, zhovárala sa s ním Lidija Parisová o jeho dojmoch z MedÏugoria.

Otec biskup, toto je vá‰ prv˘ pobyt v MedÏugorí. âo vás podnietilo, aby ste sem pri‰li?
Áno, som tu po prv˘krát. Pozvala ma
sem skupina pútnikov, ktorí pochádzajú zväã‰a z Vittoria Veneta. Keì
som bol e‰te v Chile, uÏ som poãul
o MedÏugorí, ale iba veºmi málo. Pre
Chile to leÏí na druhom konci sveta,
veºmi ìaleko. Keì som bol zasa v Taliansku, poãul som v Rádiu Mária pátra Liviusa, keì hovoril o medÏugorsk˘ch posolstvách. Chcel som spoznaÈ MedÏugorie osobne, a nie iba
poãúvaÈ, ão o Àom hovoria druhí.
A va‰e prvé dojmy?
Môj prv˘ dojem bol pekn˘ a pozitívny.
Vidím, Ïe je to pravda, ão som poãul, ba objavil som e‰te viac, neÏ
som si predstavoval. Delí sa to na
4

dve hºadiská. Jedno sú miestne danosti – tu je okrem samotn˘ch miest zjavení
e‰te veºk˘ poãet miest modlitby. Miesta, kde sa moÏno ºah‰ie modliÈ, kam
ºudia aj chodia, kde sa schádzajú.
O tom som niã netu‰il! Vedel som, Ïe
tunaj‰í kostol má dve veÏe. Ten kostol
je veºmi pekn˘, veºmi pozoruhodn˘!
Druhé hºadisko je mnoÏstvo ºudí, ktorí
sem prichádzajú. To na mÀa veºmi zapôsobilo. Toºko pútnikov, taká horlivosÈ a taká veºká vzájomná srdeãnosÈ.
MoÏno pozorovaÈ, ako je kaÏdá skupina mal˘m spoloãenstvom, ktoré sa na
v‰etko podujíma spoloãne. Sú jedno
srdce a jedna du‰a, sú Ïiv˘m evanjeliom. To na mÀa veºmi zapôsobilo. âlovek viac-menej ãíta tie posolstvá, veì
v nich niet niã nového, ale ten veºk˘
poãet ºudí, ktorí prichádzajú, aby videli,
precítili, zaÏili, to je skutoãne pôsobivé!
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Arcibiskup na dôchodku Mons. Bernardo Cazzaro s pútnikmi z Talianska v MedÏugorí

Stretli ste sa s vizionármi?
Nehovoril som s nik˘m z nich, ani
som sa o to neusiloval. Vãera som bol
pri Mirjaninom zjavení, je to príjemné,
Ïe existujú zjavenia. Som Bohu vìaãn˘, Ïe sa Matka BoÏia uÏ tak dlho
zjavuje, lebo tieto milosti nie sú
urãené vizionárom, ale nám. V skutoãnosti sa Matka BoÏia prostredníctvom vizionárov zjavuje nám v‰etk˘m,
prihovára sa v‰etk˘m. Mám dojem, Ïe
dôleÏité je nieão iné. JeÏi‰ povedal:
„Blahoslavení tí, ão nevideli, a uverili.“
Zaplavuje ma veºk˘ pokoj, lebo z posolstiev viem, ão mám robiÈ, aj keì
ich nepoãujem priamo od Matky BoÏej. Cez ãasopisy sa potom posolstvá
dostávajú do celého sveta. Nepríde

kaÏd˘, aby sa presvedãil, ãi je kaÏdá
udalosÈ pravdivá, alebo nie.
Zjavenia trvajú teraz uÏ 26 rokov.
Trvanie zjavení je osobitnou témou.
Ja s t˘m problémy nemám. NevyÏadujem od Boha nijaké vyúãtovanie. To
bude on ÏiadaÈ odo mÀa, a nie ja od
neho! Ak sa Pán chce zjaviÈ dva razy
alebo dvadsaÈ ráz alebo dvesto ráz,
ão mu ja mám predpisovaÈ? Toto tu
nie je obraz, iba rám. Obsahom obrazu je to, ão on od nás Ïiada, aké problémy máme rie‰iÈ. To je obsahom
obrazu. On chce premeniÈ nás i cel˘
svet. Aj keì sme tvrdohlaví, Pán je
vytrval˘. Pomaly nás vychováva posolstvami, ktoré svojou podstatou od5
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zrkadºujú evanjelium. Keby sme viac
ãítavali evanjelium, nepotrebovali by
sme nijaké posolstvá. NuÏ ale, my
sme evanjeliá zanedbávali a posolstvá nám to pripomínajú. Tie posolstvá nie sú niãím v˘nimoãn˘m, niãím
ÈaÏk˘m. Iba my musíme zmeniÈ svoje
srdcia. JeÏi‰ o tom hovorí uÏ 2000 rokov.
V histórii existujú súkromné zjavenia, ktoré pre niektoré osoby pretrvali cel˘ ich Ïivot, ibaÏe sa nedostali na verejnosÈ. Tu v MedÏugorí
preniklo v‰etko na verejnosÈ.
Pán má svoje plány. Existujú charizmy. Charizmy vÏdy priná‰ajú Cirkvi
alebo verejnosti úÏitok. Niekedy je
tento úÏitok skryt˘, ale charizmy nikdy
nie sú absolútne a prísne súkromné.
Ich cieºom je vÏdy spoloãné blaho,
a nie iba osobné. Tu sú charizmy viditeºné pre v‰etk˘ch, zrejmé a v‰etk˘m
prístupné.
âo poviete na pastoraãn˘ Ïivot
tejto farnosti?
Matka BoÏia si vyvolila miesto, ktoré
bolo z cirkevného hºadiska predurãené. Vyvolila si farnosÈ pre BoÏie poÏiadavky, o ktoré tu prevzali starostlivosÈ kÀazi. Máte ‰Èastie, Ïe máte vynikajúcich franti‰kánskych pátrov; nie
iba jedného, ale hneì celé spoloãenstvo vysväten˘ch pátrov. Matka BoÏia
sa v‰ak prihovára v‰etk˘m farnostiam. âo hovorí tu, platí pre v‰etky
farnosti. Mali by byÈ farnosÈami modlitby, viery a lásky. Iba keì je farnosÈ
veºmi veºká, je to veºmi ÈaÏké, lebo ºudia sa uÏ navzájom nepoznajú. Medziºudské, osobné vzÈahy tu uÏ neexis6

tujú. V Latinskej Amerike, v Chile, kde
som bol dlhé roky, naz˘vame farnosÈ
„spoloãenstvo spoloãenstiev“.
To znamená, Ïe mnohé farnosti pozostávajú z 25 aÏ 30 mal˘ch farností,
ako viniã; ich hlavou je kÀaz, ktor˘ b˘va v hlavnom farskom sídle, niekde
uprostred. FarnosÈ je teda spoloãenstvom viacer˘ch mal˘ch farností, no
kaÏdá z nich je malou samostatnou
jednotkou a kÀaz vedie v‰etky za
spolupráce laikov, mnoh˘ch laikov,
lebo je veºmi málo kÀazov. Keì sa na
to takto pozeráme, Matka BoÏia si vyvolila jednu farnosÈ, aby nám povedala, Ïe v‰etky cirkevné ‰truktúry majú
byÈ v sluÏbe lásky a viery. Nemajú byÈ
fixn˘mi správcovsk˘mi ‰truktúrami,
leÏ ako pomocné sily majú slúÏiÈ, aby
sa ºuìom dobre darilo.
Ako postupuje Cirkev, keì chce
formálne uznaÈ nejaké miesto, na
ktorom sa nieão deje, ão láka toºk˘ch pútnikov, ako v MedÏugorí?
Cirkev to robí veºmi dobre tak, ako to
robí. Treba si poãínaÈ múdro. Múdro
nielen preto, lebo démon sa môÏe zjaviÈ ako anjel svetla, ako to povedal uÏ
sv. Pavol. Má to aj in˘ dôvod. Porozprávam vám mal˘ príklad: súdne konanie môÏe trvaÈ veºmi dlho. Sudca môÏe
len vtedy vysloviÈ rozsudok, keì uÏ vypoãul v‰etk˘ch svedkov. Jedni tvrdia
to, iní protireãia, navzájom sa obviÀujú... Tu nejde o proces, je to v‰ak prirovnanie, ktoré mi práve pri‰lo na um.
Sudca musí naãúvaÈ. Keì v‰etci prehovorili, potom kauzu pozná a môÏe vysloviÈ rozsudok. Vo Fatime sa udiali roku 1917 nadprirodzené zjavenia a Cirkev dala naplno zelenú aÏ roku 1942,
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teda po 25 rokoch. ªudia tam síce chodievali modliÈ sa, vzniklo duchovné, veriace hnutie, ale Cirkev dlho nedávala
svoje uznanie. To v‰ak neublíÏilo duchovnému ovociu. Keì to uváÏime, p˘tame sa: „Sú tieto zjavenia, tieto úkazy
BoÏieho pôvodu, alebo nie?“ Tá zvedavosÈ je pochopiteºná. V Ïiadnom prípade neodsudzujem toto hºadisko, no
vravím: ão je dôleÏité? DôleÏité je daão
iné: ovocie, ktoré to priná‰a! Ovocie!
Keì sa blíÏim ku stromu plnému ovocia, nepozerám na to, ãi má korene

zdravé alebo choré. Vidím pekné ovocie, jem ho a ponúkam ostatn˘m. Keì
je ovocie dobré, iste budú aj korene
zdravé, tak to vraví aj JeÏi‰. Ak niekto
vraví, Ïe neverí, tak rozumiem aj tomu,
lebo je to ºudské stanovisko, ani ho nemoÏno odsudzovaÈ, lebo tu nám Cirkev
ponecháva úplnú slobodu rozhodnutia.
Ako obsah viery musíme prijaÈ iba
„Vyznanie viery“ a dosÈ. V‰etko ostatné
je súkromná vec. Nevyhrabávaj korene.
Pozoruj ovocie, ovocie obrátenia, v˘zvu a obsah posolstiev. V‰etky obsa-

7

medj86_vnutro

23.8.2007

10:01

Stránka 8

hujú evanjeliové slová. Evanjelium nemoÏno odmietaÈ, aj keì sa ti vidí malicherné ako „detská strava“. Veì my
sme ako deti a Matka BoÏia nám núka
v podstate „detskú stravu“. Stali sme
sa akoby deÈmi a potrebujeme novú
evanjelizáciu. Matka BoÏia to hovorí
jednoduchou formou ako Matka. Dáva
nám malé, ale vzácne úlohy, aby sme
dokázali uskutoãÀovaÈ to evanjelium,
na ktoré sme uÏ takmer zabudli. To je
dôleÏité. Poskytnime Cirkvi tú pomalú
cestu. Ona musí skúmaÈ. PreskúmaÈ
pre a proti, v‰etko, ão chce. Povie sa:
„Cirkev to má uznaÈ.“ Kto je tá Cirkev
a kto sme my? NuÏ veì my sme tá Cirkev, my sme to uÏ uznali! Potrebujeme
v‰ak zodpovednú hierarchiu, aby tu
neurobila chybu. V‰etko dobré, ão sa
deje, musí podporiÈ. Keì idem ku stolu, nepozerám, ão sa deje v kuchyni.
Staãí mi, keì mi donesú dobré jedlo.
Najem sa a som spokojn˘. Pokiaº v‰ak
ide o kuchyÀu, úplne jej dôverujem!
Nevrátim jedlo preto, lebo neviem, ãi
sa v kuchyni dodrÏiavajú v‰etky hygienické predpisy. To je malé prirovnanie... Chápem biskupov v ich ÈaÏkostiach. Ako ãasto nás zaÈaÏujú rozliãn˘mi posolstvami... vyskytujú sa aj hlúposti, e‰te aj v tlaãi..., ktorá veãnú spásu robí závislou od svojho vlastného
príspevku. Nedajme sa pom˘liÈ! Sú aj
klamlivé posolstvá, podºa ktor˘ch neprichádza spása od JeÏi‰a, ale od tvojho ruÏenca, od tvojej púte, a nie od
tvojej spovede, od svätého prijímania
a od obrátenia...
Ak˘ je vá‰ názor na pôst?
Pôst je tu správne pochopen˘. Veºa
som o tom prem˘‰ºal. Pôst tu má pri8

meranú mieru, zameriava sa na lep‰ie
uÏívanie vecí. My hlupáci sme v nebezpeãenstve v‰etko preháÀaÈ. Tak
zniãíme kaÏdú dobrú vec, ktorá sa
nám podáva. Naru‰íme v‰etko, lebo
sme hrie‰nici. NeváÏime si ani potravu, lebo jeme priveºa. Tak sa stráca aj
zdravie. Potom robíme odtuãÀovaciu
kúru, pohybujeme sa, beháme... Matka BoÏia hovorí: „Postite sa dva razy
do t˘ÏdÀa!“ To je dobre, to je vynikajúce, ako to vyÏaduje. Tento spôsob
pôstu má vykonávaÈ kaÏd˘, kto môÏe.
Sú ºudia, ktorí to nemôÏu, lebo na to
nemajú síl. Tak sa treba postiÈ in˘m
spôsobom. Sú veci, ktoré pouÏívame
zle, ako napríklad televízia. Myslím si,
Ïe najdôleÏitej‰ím pôstom, ktor˘ potrebujeme, je vypnúÈ televízor pri ‰pinav˘ch programoch a internet tieÏ.

Bosniansky provinciál P. Mijo DÏolan

s
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Tu v MedÏugorí nás Matka BoÏia
vyz˘va, aby sme si uctili kríÏ.
Lebo sme na kríÏ zabudli, nie na telesn˘, ale na ten kríÏ, o ktorom hovorí
JeÏi‰ v evanjeliu. Uctievanie kríÏa je
súãasÈou zboÏnosti, ktorá sa má odzrkadºovaÈ v Ïivote. Musíme svoje deti vychovávaÈ a nauãiÈ ich, Ïe sa neslobodno podvoºovaÈ svojim náladiãkám. Keì som bol e‰te mal˘, uãili nás
viazaÈ „kytiãky“ z mal˘ch obetí, ktoré
sme vykonali, aby sme ich potom
v máji odovzdali Matke BoÏej. Uctievanie kríÏa upriamuje pozornosÈ na
jeden bod a ten má potom osvetºovaÈ
v‰etko ostatné. KríÏ, ktor˘ nosí‰ na
svojich pleciach..., prijaÈ utrpenie
v jednote s Kristom. Tento kult musí
prejsÈ do Ïivota, to je kult, ktor˘ sa
páãi Bohu. Bolo by farizejstvom v ko-

n

slávi sv. om‰u 24. júna 2007 v MedÏugorí

stole uctievaÈ kríÏ a mimo kostola
uctievaÈ samého seba, pestovaÈ svoju
samoºúbosÈ, kríÏ odhadzovaÈ a v‰etko podniknúÈ, aby ãlovek unikol kríÏu
vo svojom Ïivote. Potom kríÏ naozaj
príde a sme zúfalí a nevieme, ão máme robiÈ.
A teraz e‰te spoveì. Prichádzajú
sem pútnici z celého sveta, aby sa
vyspovedali.
To je pekné. To je jedno z najkraj‰ích ovocí na tomto mieste obdivuhodn˘ch zjavení. Naozaj, Matka BoÏia
odporúãa spoveì, aby nás konfrontovala s BoÏím milosrdenstvom a zmenila ná‰ Ïivot.
KaÏd˘ deÀ spovedáme. NuÏ tak sa
to deje vo v‰etk˘ch svätyniach, kde
sú kÀazi.
MedÏugorie je miestom obnovy aj
pre kÀazov. V júli máme duchovné
cviãenia pre kÀazov.
Vynikajúco! Aj my kÀazi sme ºudia
ako ostatní. Máme svoje slabosti
a tieÏ potrebujeme obrátenie. Niet záruky, Ïe môÏeme ostaÈ v milosti! Celkove tu nevidím nijaké prevrátenosti,
niã, pre ão by sme sa museli trápiÈ.
Ako biskup tu nevidím nijaké pomätenosti, niã ãudného. V‰etko je v normách Cirkvi: liturgia, modlitba, obeta
i obrátenie. âi Cirkev povie: „Je to
pravda!“ dnes alebo o dvadsaÈ rokov
neskôr, to nie je dôleÏité. Netreba sa
ponáhºaÈ! Nech Cirkev koná slobodne! Nech rozhodnú v‰etky autority
pevne. To je predov‰etk˘m miestny
biskup alebo v tomto prípade Vatikán.
To vôbec nie je dôleÏité. Ja si váÏim
ovocie.
9
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MedÏugorie
P. Tomislav Pervan

MedÏugorie Ïije uÏ 26 rokov. V predchádzajúcom ‰tvrÈstoroãí sa nezmazateºne vpísalo do s⁄dc katolíkov, ale
aj v‰etk˘ch hºadaãov Boha. Vtedy nik
nemohol niã ani len tu‰iÈ a uÏ vôbec
nie plánovaÈ. Nik nemohol tu‰iÈ alebo
10

predpovedaÈ tak˘ v˘voj: epochálne
zmeny na politickom a duchovnom
javisku, pre ktoré bolo MedÏugorie
predchodcom, poslom, svedkom a priateºom. Odkedy je na javisku dejín MedÏugorie, dejú sa vo svetov˘ch deji-
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– BoÏí ºud na ceste

nách toºké zmeny, ba prevraty bez krviprelievania, lebo ich zaãalo samo
nebo. Napríklad celkov˘ pád komunizmu je udalosÈou tisícroãia, ktorá
potrebuje vysvetlenie vo svetle dejín
viery a filozofie, a rozpad Sovietskeho

zväzu ako dejinn˘ objav, nastal 10 rokov po zaãiatku medÏugorsk˘ch udalostí.
MedÏugorie sa vtlaãilo na mapu viery nie vôºou vizionárov alebo medÏugorsk˘ch duchovn˘ch – ako by to chceli
podaktorí tvrdiÈ – ale vôºou vy‰‰ej moci, ktorá to v‰etko zaãala, viedla a vykonala v celkom presn˘ch dejinn˘ch
súvislostiach. Ovocie je nev˘slovné
v miliónoch náv‰tevníkov, pútnikov,
hºadaãov Boha, ale aj v neprehliadnuteºnej armáde v‰etk˘ch, ktorí nemôÏu putovaÈ, a ktorí akoby zahalili cel˘
svet neviditeºnou sieÈou – duchom,
zboÏnosÈou, posolstvami, duchovnou
obnovou a modlitbov˘m hnutím.
UdalosÈ sa spoãiatku viazala v˘luãne
na svedectvo vizionárov, ktorí odovzdávali svoje skúsenosti. Tieto skutoãnosti, ich odozva a pôsobenie si hºadajú svoj v˘znam na mnoh˘ch rovinách: na biblickej, vedeckej, psychologickej, medicínskej, teologickej, filozofickej, ako aj na rovine vied porovnávacej religionistiky. Vedeck˘ a teologick˘ v˘klad tohto úkazu nemôÏe
ostaÈ len pri pozorovaní udalosti samotnej bez toho, Ïeby zvaÏoval, ão
nasledovalo po zjavení, totiÏ jeho
úãinky a pôsobenie v Cirkvi a v jednotlivcoch. AÏ potom poznávame prav˘
v˘znam t˘ch poãiatoãn˘ch udalostí.
Aby sme si teda MedÏugorie vedeli
správne vyloÏiÈ, musíme sa naÀ pozeraÈ vo svetle zjavenia a dejín spásy.
V‰etci vieme, Ïe zjavenie v kresÈanstve je postupné: máme absolútne
a neprekonateºné BoÏie zjavenie v Kristovi. On je obrazom a podobou BoÏej
bytosti, on je prav˘ vykladaã, BoÏí
exegéta medzi nami. On je BoÏia tvár,
Boh osobne. On je obrazom toho, ão
môÏe maÈ ãlovek od Boha. JeÏi‰ je
11
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Vizionári sa modlia sedem Otãená‰ov po sv. om‰i 25. júna 2007

v jednej osobe portrétom Ïivého Boha. Druh˘m stupÀom zjavenia sú spisy Starého a Nového zákona. Tieto
spisy sú svedectvom zjavenia, ktoré
môÏu a musia viesÈ k plnému zviditeºneniu osoby JeÏi‰a Krista. Tretím
stupÀom sú mnohé zjavenia poãas
cirkevn˘ch dejín, ktoré sa ãasto naz˘vajú súkromn˘mi zjaveniami. Nemusíme im veriÈ, nie sú záväzné. Av‰ak
ãasto b˘vajú veºkou pomocou pre
kresÈansk˘ Ïivot, lebo vÏdy sú zdôraznením a opakovaním toho, ão sa
pí‰e vo Svätom písme. Keì uvaÏujeme o MedÏugorí zo v‰etk˘ch hºadísk, je to vlastne nové preãítanie
Svätého písma, najmä Skutkov
apo‰tolov. Skutky apo‰tolov akoby
12

prekr˘vali v˘klad t˘chto súãasn˘ch
udalostí.
Na ão sa podobné zjavenia v dejinách zameriavajú? Keì nesúvisia
s prav˘m zjavením JeÏi‰a Krista vo
Svätom písme, keì naháÀajú strach,
keì sa zameriavajú na izoláciu, upozorÀovanie na vlastnú osobu, jej veºkosÈ, keì slúÏia na nejednotnosÈ alebo nepokoj, nemôÏu byÈ vierohodné.
UÏ samotn˘ Pán JeÏi‰ zavádza kritérium jednoty t˘m, Ïe spomína ako príklad dom alebo rí‰u, ktorá je sama
v sebe rozpoltená. Keì tzv. „charizmatici“ alebo „vizionári“ narú‰ajú jednotu, idú do izolácie, keì nie sú poslu‰ní a pokorní, keì sú ctiÏiadostiví
alebo túÏia po peniazoch, nemôÏu

medj86_vnutro

23.8.2007

10:02

Stránka 13

byÈ dôveryhodní, a tak nie sú od Boha. Súkromné zjavenia musia viesÈ ku
Kristovi, k jeho poÏiadavkám, k obráteniu, k nasledovaniu Pána, k sviatostnému Ïivotu a k Ïivotu modlitby,
k premene Ïivota a sveta tak u nositeºov súkromn˘ch zjavení, ako aj u t˘ch,
ktorí ich prijímajú. Podºa ovocia ich
poznáte – to je základné pravidlo na
rozli‰ovanie podobn˘ch udalostí.
MedÏugorie vyvoláva zo dÀa na deÀ
viac otázok, ale ukazuje aj odpovede
na rozliãn˘ch úrovniach. Napriek toºkému odporu, toºk˘m protivníkom,
rozporom, podceÀovaniu, obÏalobám,
osoãovaniu rastie zo dÀa na deÀ a priÈahuje stále rastúci poãet veriacich.
OãierÀovania nepriná‰ajú odporcom

Ïelané ovocie, nepriná‰ajú
oãakávané v˘sledky. Vyskytuje
sa aj to, ão sa dá kritizovaÈ
a na ão sa dá zaútoãiÈ, ão sa
dá zaradiÈ do oblasti nezrelej
zboÏnosti, banálnej mystiky,
lebo k tak˘m zjaveniam sa pridávajú vÏdy nejaké paranormálne zjavenia, nezriedka aj
povera a apokalyptické oãakávania. Jedno v‰ak ostáva nepremoÏiteºnou skutoãnosÈou:
ako jav na cirkevnom javisku
prerastá MedÏugorie samo seba zo dÀa na deÀ. UÏ dávno
vyrástlo na globálny fenomén,
ktor˘ sa na tomto mieste zo
dÀa na deÀ stáva v˘znamnej‰ím – v silnej modlitbe a vo
sviatostnom i misionárskom duchu. Tu sa uskutoãÀuje to, ão
vyjadruje modlitba starokresÈanského spisu Didaché – náuka dvanástich apo‰tolov: „Nech
sa aj tvoja Cirkev zhromaÏdí
dovedna z konãín zeme do tvojho kráºovstva. Lebo tvoja je sláva
a moc skrze JeÏi‰a Krista naveky.“
Alebo o nieão ìalej: „SpomeÀ si, Pane, na svoju Cirkev, ochráÀ ju pred
kaÏd˘m zlom a zdokonaº ju vo svojej
láske, a tú, ktorú si sám posvätil,
zhromaÏdi od ‰tyroch vetrov do svojho kráºovstva, ktoré si jej pripravil. Lebo tvoja je moc a sláva naveky. Nech
vstúpi milosÈ a tento svet nech sa pominie. Hosanna Bohu Dávidovmu. Ak
je niekto svät˘, nech vstúpi. Ak v‰ak
niekto nie je, nech koná pokánie a obráti sa. Maranatha. Amen.“
Po v‰etko tom, ão tu ãlovek zaÏije
pri neustálom stretávaní sa s pútnikmi, kaÏd˘ odpor je zbytoãn˘. Odporovanie MedÏugoriu nepriná‰a nijaké
13
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ovocie a nie je primeran˘ strach pred
t˘m, ako by to mohlo moÏno dopadnúÈ.
Aj dnes sú tábory diametrálne od
seba vzdialené. Na jednej strane opatrná hierarchia alebo kritickí profesori,
ktorí majú neopodstatnenú obavu
o svoje tézy, teórie, a na druhej strane
nekoneãne angaÏovaní, ‰Èastní a radostní obrátení laici. K˘m jedni sú pripravení oznaãiÈ väã‰inu medÏugorsk˘ch pútnikov za fanatikov (pritom
zabúdajú, Ïe slovo fanatik pochádza
od fanum – sväté, chrám – fanatik je
teda ãlovek, ktor˘ sa celou bytosÈou
zasadzuje za daão sväté!) a nechcú
o nich niã vedieÈ, pútnici sú vo svojich srdciach a vo svojom bytí zameraní na toto miesto. Cestujú star˘mi

autobusmi celé dni z ìalekého Ruska
a Litvy a neúnavne poukazujú na nespoãetné obrátenia. A to opakujú
vÏdy nanovo: nebyÈ t˘chto obrátení,
t˘ch otriasajúcich Ïivotn˘ch príbehov,
ktoré sa tu v MedÏugorí odohrávajú
a rozvíjajú, vôbec by sem nechodili.
Ustaviãne sa osvedãuje: ãím je pre
sÈahovavé vtáky tepl˘ juh, t˘m je pre
pútnikovo srdce MedÏugorie!
Je najvy‰‰í ãas, aby sa hierarchia
t˘mto úkazom zaoberala. Je úlohou
cirkevného vedenia nezadú‰aÈ MedÏugorie a podobné zjavenia v Cirkvi,
ale pastoraãne a zmysluplne ich usmerniÈ: uctievaním Boha, katechézou,
zdravou náukou a vyskú‰anou cirkevnou zboÏnosÈou.
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Hovoríme o veriacich, ktorí Ïijú svoju vieru prostredníctvom pútí a uctievania Panny Márie. Ona ich privádza
práve sem k sviatostnému Ïivotu,
obráteniu a k Eucharistii. K Eucharistii, ktorá je predov‰etk˘m poklonou a pokºaknutím pred JeÏi‰om,
ukriÏovan˘m a vzkriesen˘m – ão sa
deje podºa slov premenenia vo sv.
om‰i a pred prijímaním – a potom
hostina s obetou Pána, zjednotenie
s ním.
âo je to, ão pútnikov, pri v˘stupe na
KriÏevac alebo na Vrch zjavenia, alebo pri ãakaní na spoveì, dojíma aÏ
k slzám?
Poznám toºko osobn˘ch svedectiev
jednotlivcov, ktorí vôbec nie sú katolíci, ale pri‰li sem, lebo ich
niekto prehovoril alebo kvôli
nejakému svedectvu, a tí sú
zaliati slzami. Prichádzajú
do spovednice, aby uºavili
svojej du‰i, hoci nie sú katolíci, hoci Ïijú v ist˘ch Ïivotn˘ch podmienkach, pod Èarchou Ïivota, hriechu, ktor˘
je objektívnou skutoãnosÈou, ktor˘ ÈaÏí du‰u ako olovo a sÈahuje ju nadol. Prichádzajú a vracajú sa so slzami radosti. Aká sila tu
pôsobí, ak vylúãime nadprirodzeno, milosÈ, nebesk˘
zásah?
Boha nemoÏno tak ºahko
vyhostiÈ z ºudského srdca,
a preto je MedÏugorie pre
nespoãetn˘ch ºudí domovinou pre du‰u a srdce.
Dojímavé a vÏdy nanovo
otriasajúce sú aj scény, ktoré sa odohrávajú v sobotu
po veãernej om‰i. Po teles-

nom posilnení sa v‰etci náhlia na poklonu k Najsvätej‰ej sviatosti, zov‰adiaº prúdia ku kostolu a dlho do noci
zostávajú pri poklone pred Najsvätej‰ou sviatosÈou. Nemajú a nemajú
dosÈ modlitby! Nezaujíma ich nijaká
veãerná zábava, sú na púti kvôli svojmu srdcu a du‰i, kvôli vnútornému
pokoju a stretnutiu s Pánom a jeho
Matkou. Chceli by dobre vyplniÈ svoju
púÈ aÏ do konca a daÈ jej zmysel. Pána moÏno stretnúÈ iba v modlitbe
a cez modlitbu, to znamená byÈ v Duchu s Pánom definitívne zajedno.
Po predo‰l˘ch 26 rokoch netreba
opakovaÈ alebo zdôrazÀovaÈ, Ïe Ïiadne iné pútnické miesto a Ïiadna
svätyÀa na svete nemá toºko skupín
na celom svete, toºko tlaãovín, toºko
modliacich sa, spisov, ãasopisov,
zvukov˘ch nosiãov alebo obrazov,
ako MedÏugorie.
To v‰etko je ovocím ústnej propagandy, ovocím t˘ch, ktor˘ch zachytil
Duch Matky BoÏej, obráten˘ch a premenen˘ch Ïivotov, pri ktor˘ch je Mária tou pozornou a starostlivou Matkou z Kány Galilejskej, ktorá svojimi
bdel˘mi materinsk˘mi oãami sprevádza, vidí prosby svojich detí, ktoré jej
na Golgote zveril sám UkriÏovan˘.
Preto je teraz ãas milosti a záchrany.
Preto my v‰etci musíme podºa apo‰tolov˘ch slov „vyuÏiÈ ãas“, teda vtlaãiÈ na‰ej dobe Kristovu peãaÈ, vtlaãiÈ
novú kvalitu dobe, v ktorej Ïijeme,
vtlaãiÈ jej peãaÈ viery.
Mária je odjakÏiva na tejto ceste
usmerÀovateºkou a sprievodkyÀou. Za
to jej patrí na‰a trvalá vìaka.
15
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Rozhovor s pátrom Jozom po sv. om‰i 24. 6. 2007 v MedÏugorí

Medžugorie je zázrakom
a milosťou pre nás všetkých
P. Jozo, dnes si pripomíname prv˘ deÀ zjavení Matky BoÏej v MedÏugorí. MôÏete nám povedaÈ, ako
ste vy preÏívali prvé dni zjavení?
Bol som v ten deÀ, 24. júna, v Záhrebe v klá‰tore, kde sme mali duchovné
cviãenia. Na poludnie som dostal veºmi zaujímav˘ list od kÀaza, ãlena tretieho rádu, ktor˘ pri‰iel z Ameriky.
Rozprával mi, Ïe mal ak˘si sen a ten
opísal v liste. Vo sne sa mu zjavila
Matka BoÏia a on opísal moju farnosÈ
MedÏugorie a cel˘ svet. Prvé, ão som
si pomyslel, bolo: preão tento kÀaz
potreboval zapísaÈ ten sen? Vzal som
si list domov a keì som pri‰iel do
MedÏugoria, poloÏil som ho na stôl.
Neskôr si ho zobrala polícia. Dodnes
ºutujem, Ïe som naÀ nedal lep‰í pozor. Bol pre mÀa veºk˘m znamením so
zreteºom na to, ão sa malo neskôr
staÈ.
25. júna 1981 som sa vydal na cestu
do MedÏugoria. Prenocoval som v Posu‰ji, ale nik mi o zjaveniach niã nepovedal. AÏ v Mostare, kde som stretol istú Ïenu z farnosti, som sa dozvedel, Ïe sa v MedÏugorí zjavuje Matka
BoÏia. List a Ïenu som hneì nedával
do súvislosti. Keì som pri‰iel do MedÏugoria, stretol som sa s deÈmi a zaãal som sa s nimi zhováraÈ. Ich reã
bola veºmi jednoduchá, ale taká silná,
16

aÏ som pri‰iel k záveru, Ïe také daão
by nemohli povedaÈ samé od seba.
Napriek tomu som pri v‰etkom pociÈoval strach a úzkosÈ. âo, ak to nie je
pravda, ão, ak ich dakto na to nahovoril, manipuloval ich alebo im dal
drogy? Keì deti odviedli do Mostaru
k odborníkom na vy‰etrenie, pote‰il
som sa, keì som poãul, Ïe sú úplne
zdravé. Potom pri‰iel na faru biskup
a hovoril s nimi. Potom hovoril s ist˘m
ãlovekom, ktor˘ sa v MedÏugorí
uzdravil. Biskup bol nad‰en˘ a ‰Èastn˘. V‰etci boli ‰Èastní – iba ja nie, lebo ja som chcel v‰etko aÏ príli‰ dobre
prefiltrovaÈ, a nie iba tak jednoducho
prijaÈ. Cítil som, Ïe nepotrebujem nijaké senzácie, ale modlitbu, ºudí, ktorí
odpovedajú na evanjelium. A hºa, Pán
a Matka BoÏia mali so mnou trpezlivosÈ.
Dnes je deÀ vzdávania vìaky
Matke BoÏej za v‰etko, ão urobila
za t˘ch 26 rokov. âo by ste chceli
dnes povedaÈ?
Dnes som ‰Èastn˘ a som Matke BoÏej vìaãn˘ za kaÏdé jej posolstvo, za
kaÏdú du‰u, ktorú pohla a ktorá pri‰la
do MedÏugoria napriek v‰etk˘m ÈaÏkostiam a poku‰eniam. Dnes som jej
ìakoval aj za kaÏdú slzu, za v‰etk˘ch,
ktorí kráãajú naboso, za kaÏdú spo-
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Páter Jozo poãas spovede 24. 6. 2007 v MedÏugorí

veì, za kaÏdého spovedníka, za kaÏdú kajúcnu modlitbu a za kaÏdé obrátenie. Predov‰etk˘m som vìaãn˘ za
to, Ïe sa otvorilo nebo a Boh sa tu
stal mocn˘m, v‰emocn˘m v tomto
dne‰nom svete.
Dnes po 26 rokoch ku mne prichádzajú tisíce pútnikov. Roku 1981 by
som si to nepomyslel ani len vo sne.
Prichádzajú Rusi, âíÀania, Indiáni, Filipínci, prichádzajú ºudia z najvzdialenej‰ích konãín sveta do MedÏugoria.
Som ‰Èastn˘, Ïe na‰i farníci teraz
pevne veria, napriek v‰etk˘m ÈaÏkostiam, ktoré nás postretli od zaãiatku
aÏ po dne‰n˘ deÀ. Vyplatí sa byÈ
svedkom Matky BoÏej. A keì jedného
dÀa poskytne Cirkev o tom svoj úsudok, v‰etci oºutujú, Ïe nepriznali svoju
vieru v prav˘ ãas.

Je mi ºúto, Ïe nie je dnes na tejto sv.
om‰i najväã‰í ãlovek na svete pápeÏ
Benedikt XVI. alebo, Ïe jeden z kardinálov z ná‰ho národa nie je hlavn˘m
celebrantom. Nik z nich nemusí maÈ
obavy, lebo tu sa oslavuje Boh, tu je
toºko ovocia, tu sa odohrávajú toºké
duchovné obrátenia a telesné uzdravenia. UÏ nie sú potrebné ìal‰ie
dôkazy, aby sme mohli veriÈ, lebo tu
oÏilo evanjelium mimoriadnym spôsobom. Tu je prítomná Matka BoÏia ako
Matka a SluÏobnica a poz˘va nás
v‰etk˘ch, aby sme pri‰li a poklonili sa
jej Synovi.
Bolo to pekné vidieÈ vás dnes pri
oltári spolu s vizionármi, ktorí tu
boli na záver sv. om‰e, aby sa pomodlili Magnifikat.
17
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ãierna, biela, Ïltá, v‰etky ich jazyky
chvália dnes Boha. Kto toto v‰etko
nepoznáva a nechce vidieÈ, ten o ãosi
prichádza. Kto tu nedokáÏe vidieÈ velebenie Boha, BoÏieho mena, Boha
Spasiteºa a jeho Matky, ten je naozaj
postihnut˘, voºaão mu ch˘ba. Preto
sme povinní modliÈ sa a v tejto modlitbe vytrvaÈ, aby raz mohli v‰etci uveriÈ a prijaÈ to, k ãomu nás Matka BoÏia po v‰etky tieto roky poz˘va.

Cítil som sa tak˘ ‰Èastn˘, Ïe som zaslzil. ëakoval som za v‰etky milosti,
ktoré Boh vylial cez Matku BoÏiu a ktoré bude aj naìalej vylievaÈ. Svet, ºudia
nemôÏu Bohu dostatoãne poìakovaÈ,
lebo na to niet slov, ktor˘mi by sa dalo ìakovaÈ, ale zem môÏe prijaÈ semeno a potom priniesÈ bohaté ovocie. V‰etci ºudia tu, pestré farby pleti,
18

Preão zostáva Matka BoÏia toºké
roky u nás?
Preto, lebo pre Àu nie je ºahké zahriaÈ ºudské srdcia z kameÀa, srdcia,
ktoré boli pres˘tené, manipulované
mnoh˘mi prorokmi a hriechmi dne‰nej
doby. No ja som ‰Èastn˘ a som ‰Èastn˘ aj kvôli vizionárom, ktorí 26 rokov
neúnavne hovoria o Matke BoÏej a jej
v˘zve. Dnes právom velebia Matku
BoÏiu a spievajú tu pred oltárom, spievajú svoju modlitbu – Magnifikat.
Vizionári sú tu prostredníkmi a znakmi, nástrojmi, na ktor˘ch hrá ten najznámej‰í a najväã‰í umelec, totiÏ sám
Boh. Vizionári sú viditeºn˘m znakom,
moÏno sa ich dotknúÈ, cez ich hlasy
a modlitby prijímame milosti od Boha.
Oni sú ºuìmi, ktor˘ch osobitn˘m spôsobom vyvolil Boh a Matka BoÏia. Cez
nich plynú poÏehnania a milosti na
nás v‰etk˘ch. My v‰etci sme v prv˘ch
dÀoch prijali cez nich milosti. Keby
oni neboli vytrvali, ani my by sme tu
dnes neboli. Keby boli v okamihoch
poku‰ení a prenasledovaní urobili
myln˘ krok a spreneverili sa svojej
úlohe, nemohli by sme ani my v MedÏugorí zakúsiÈ v takom rozsahu to,
ão na nás v‰etk˘ch v tejto dobe milosti Boh vylieva.
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Vizionári sú totiÏ nástrojom Matky
BoÏej a ona hovorí cez nich, ona
ohlasuje, odovzdáva posolstvá. Preto je to prekrásne, Ïe sú medzi ºudom, ktor˘ pri‰iel, aby uvidel a zaÏil
Matku BoÏiu. Dnes nám vravia, Ïe
oni sú tí, ão videli Matku BoÏiu na
vlastné oãi, preto nám tu dnes hovoria: „Nebojte sa, nem˘lite sa, nehre‰íte, keì tu hºadáte Matku BoÏiu.“
Veì s Àou hovorili aj dnes. Vizionári
sú garantmi zjavení Matky BoÏej
a kaÏdej milosti, ktorá sa tu udeje.
TakÏe som vÏdy ‰Èastn˘ a vìaãn˘ za
kaÏdého jedného z nich.
Aj vy ste po cel˘ tento ãas ostali
na ceste, na ktorú nás Matka BoÏia poz˘va...
Som ochotn˘ na v‰etko, len nech
sa oslávi BoÏie meno a meno Matky
BoÏej. Pre kaÏdého jedného pútnika
som ochotn˘ ísÈ zasa do väzenia, do
otroctva, nechaÈ sa opºúvaÈ, vysmievaÈ a odmietaÈ. MilosÈ, ktorá tadiaºto
preteká, je nezadrÏateºná a pre Àu sa
vyplatí poloÏiÈ vlastn˘ Ïivot. Cítim, Ïe
treba utrpením a námahou priloÏiÈ
svoj príspevok k tejto milosti. Keì
Matka BoÏia vraví: „To, Ïe som s vami, je milosÈ pre vás v‰etk˘ch, preto
vyuÏite ãas milosti,“ potom kaÏd˘
veriaci, kaÏd˘ pútnik, ktor˘ kráãa naboso, musí túto milosÈ pochopiÈ.
Dnes v noci prídu pe‰i tisícky ºudí,
ktovie skadiaº, s ruÏencom v ruke.
Pôjdu na vrch naboso a otvoria svoje
srdcia, aby do nich mohlo prúdiÈ BoÏie poÏehnanie. Treba sa za pútnika
modliÈ, treba ho zbaviÈ zlého ducha
a oslobodiÈ ho, aby na‰iel správnu
cestu, a to sa dá iba modlitbou a pôstom.

MedÏugorie musí maÈ odporcov
a tak˘ch, ão ho odsudzujú, lebo MedÏugorie je BoÏím dielom. MedÏugorie musí maÈ taktikov, musí maÈ ºudí
ako Pilát a Herodes. MedÏugorie musí maÈ vyznamenanie, ako ho mal
sám JeÏi‰ a evanjelium. Musí byÈ
prenasledované alebo akceptované,
odmietané alebo vychvaºované. MedÏugorie nie je úkaz pre potlesk.
MedÏugorie nie je na javisku, ale je
kysnut˘m cestom, ktoré úãinkuje
väã‰mi zo dÀa na deÀ. Biskup si neuvedomuje, Ïe sa ºudia dnes modlia,
Ïe oslavujú a Ïe niet väã‰ieho zhromaÏdenia na svete, ani hlb‰ej, lep‰ie
pripravenej novény, ako bola tá tunaj‰ia. DôleÏité je, Ïe pútnici ako Ïivá
Cirkev chápu MedÏugorie a prijímajú
ho. Milá Matka BoÏia a JeÏi‰, vìaka
vám za tento deÀ a za tie milosti,
ktoré ste po v‰etky tieto roky vylievali!
MedÏugorie je zázrak a milosÈ pre
nás v‰etk˘ch. MedÏugorie tu nie je
na to, aby sme ho posudzovali
a hodnotili. Niet takej váhy, ktorou
by sa dalo zmeraÈ, ão v‰etko MedÏugorie urobilo. BoÏie diela nemoÏno posudzovaÈ, nemôÏeme ich váÏiÈ,
môÏeme ich iba obdivovaÈ a kolenaãky za ne Bohu ìakovaÈ. MedÏugorie je BoÏím dielom a poz˘va nás,
aby sme si kºakli, aby sme Bohu ìakovali, spievali a chválili ho. MedÏugorie je milosÈ, ktorá sa vylieva do
na‰ich s⁄dc a my v‰etci odchádzame odtiaºto domov radostní a ‰Èastní.
(Rozhovor viedol vd)
19
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Rozhovor s Ivanom Dragiãeviãom 26. 6. 2007 v MedÏugorí

Buďte otvorení pre Božiu milosť!
Ivan, veºké medÏugorské dni sa
skonãili. Ako si preÏíval túto oslavu?
Pre mÀa je to vÏdy ãosi neobyãajné, keì sa slávia tieto veºké dni. Veì
to neboli iba dva dni, ktoré sa oslavovali, to boli iba vrcholy toho, ão
sme zaãali novénami, aby sme sa
pripravili na príchod Matky BoÏej. Po
v‰etk˘ch t˘ch deväÈ dní mali svoju
veºkú úlohu prípravy, a ãím viac sme
sa blíÏili k 26. júnu, t˘m väã‰mi sa mi
vynáralo v‰etko, ão bolo na zaãiatku
zjavení. Mal som príleÏitosÈ znovu sa
rozpamätaÈ na v‰etko, ão bolo dobré, ale aj na prenasledovania a trápenia v rokoch komunizmu, keì sme
trpeli v strachu a neistote a zo v‰etk˘ch strán nás obklopovali ÈaÏkosti.
Verí‰ dnes, Ïe to tak muselo byÈ?
Muselo to tak byÈ a nemohlo sa to
staÈ ináã. Tlak bol zo v‰etk˘ch strán.
Sám som sa cítil ako v ‰oku. Mal
som strach z toho, ão príde. Videl
som Matku BoÏiu, ale zasa som si
nebol celkom ist˘. Neuveril som
hneì. Na druh˘ deÀ, keì sme zaãali
hovoriÈ s Matkou BoÏou, to uÏ bolo
ºah‰ie, a bol som vtedy uÏ pripraven˘ daÈ svoj Ïivot za Matku BoÏiu.
Te‰il som sa, Ïe som mohol byÈ
prítomn˘ na v˘roãie zjavenia, ktoré
si mal spolu s Marijou. To zjavenie trvalo o ãosi dlh‰ie.
Stretnutie s Matkou BoÏou je ãosi
20

mimoriadne, veºkolepé. Vãera v ãase
zjavenia nám pripomenula v‰etko,
ão bolo na zaãiatku. To, ão som za
uplynul˘ch deväÈ dní neprefiltroval,
keì som sa osobne pripravoval na
jej slávnostn˘ príchod. Matka BoÏia
nás svojimi slovami uviedla naspäÈ
a povedala: „Rozpamätajte sa, milé
deti, na to a ono, najmä na tie osobitné a ÈaÏké dni.“ Neskôr, po tom
v‰etkom, ão bolo pre nás ÈaÏké, hovorila nám o v‰etkom, ão bolo pekné. Je to nieão veºké a je to vyznamenanie Matky, ktorá miluje v‰etky
svoje deti.
Povedz nám nieão o tom, ão bolo pre vás pekné...
My ‰iesti vizionári sme prvé roky zjavení preÏívali zvlá‰tnym spôsobom.
A to, ão sme naozaj preÏívali, zostalo
medzi nami a Matkou BoÏou. Ona nás
vÏdy povzbudzovala a ute‰ovala: „Nebojte sa, ja som si vás vyvolila a budem vás chrániÈ.“ Jej slová boli v t˘ch
okamihoch pre nás dôleÏité, lebo by
sme bez t˘chto materinsk˘ch, pote‰ujúcich slov vôbec neboli vytrvali. To
nám 24. a 25. júna vÏdy pripomína aj
sama Matka BoÏia, hovorí o tom s nami. MôÏem povedaÈ, Ïe tieto dva dni
nie sú obyãajné dni.
Ivan, pozoroval som Èa, keì si
mal zjavenie. Zbadal som, Ïe tvoja tvár je pred zjavením celkom
iná neÏ po Àom...
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Ivan Dragiãeviã so svojou rodinou 25. júna 2007 v MedÏugorí

VÏdy vravím, Ïe príchod Matky BoÏej je príchodom svetla na tento
svet. Len ão príde Matka BoÏia, je
celkom normálne, Ïe nás osvecuje
nebeské svetlo a moÏno potom tú
zmenu vidieÈ na na‰ich tvárach. Meníme sa, lebo pri‰lo nebeské svetlo
na zem a pôsobí na nás.
MôÏe‰ nám viac povedaÈ o tom
nebi, o tom svetle?
Keì prichádza Matka BoÏia, opakuje sa vÏdy toto: najprv prichádza
svetlo a to svetlo je znamením jej
príchodu. Po svetle prichádza Matka
BoÏia. Toto svetlo nemoÏno porovnávaÈ s nijak˘m in˘m svetlom, ktoré
poznáme na zemi. Za Matkou BoÏou

vidíme nebo, ktoré nie je ìaleko. Nepoãujem niã, vidím iba krásu svetla,
neba, neviem, ako to mám vysvetliÈ,
pokoj, ‰Èastie. Najmä keì príde Matka BoÏia zav‰e s anjelmi, potom sa
nebo pred nami pribliÏuje e‰te viac.
Chcel by si tam navÏdy ostaÈ?
Dobre sa pamätám, ako ma raz
Matka BoÏia zaviedla do neba, postavila ma na mal˘ kopec. Vyzeralo
to trochu tak, ani ãoby som bol pri
„Modrom kríÏi“ a pod nami bolo nebo. Matka BoÏia sa usmievala a sp˘tala sa ma, ãi by som tam rád ostal.
Odpovedal som: „Nie, nie, e‰te nie,
myslím, Ïe ma e‰te potrebuje‰, Matka.“ Potom sa Matka BoÏia usmiala,
21
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obrátila hlavu a vrátili sme sa na
zem.
Sme u teba v kaplnke. Túto kaplnku si si zariadil, aby si mohol
v ãase zjavenia prijímaÈ pútnikov
súkromne a aby si mal pokoj pre
svoju osobnú modlitbu.
Kaplnka, ktorú som mal doteraz,
bola v mojom dome. Bola to izba,
ktorú som upravil, aby som sa tam
stretával s Matkou BoÏou. MiestnosÈ bola malá a bolo tam málo
miesta pre t˘ch, ão ma nav‰tevovali
a chceli byÈ pri zjavení. Tak som sa
rozhodol postaviÈ väã‰iu kaplnku,
kde by som mohol prijímaÈ väã‰iu
skupinu pútnikov. Dnes som rád, Ïe
tu môÏem prijímaÈ väã‰ie skupiny
pútnikov, najmä postihnut˘ch. Táto
kaplnka v‰ak nie je myslená pre pútnikov, ale je to miesto aj pre mÀa
samého, kam sa môÏem utiahnuÈ so
svojou rodinou do duchovného kútika. Tu sa môÏeme pomodliÈ ruÏenec
bez toho, Ïeby nás niekto ru‰il.
V tejto kaplnke nie je Najsvätej‰ia
sviatosÈ, ani sa tu neslávia sväté
om‰e. Je to jednoducho miesto
modlitby, kde moÏno v laviciach kºaãaÈ a modliÈ sa.
Tvojou úlohou je modliÈ sa za
rodiny a kÀazov. Ako môÏe‰ dnes
pomáhaÈ rodinám, ktoré sa nachádzajú vo veºkom poku‰ení?
Dnes je situácia pre rodiny veºmi
ÈaÏká, ale ja, ão vidím denne Matku
BoÏiu, môÏem povedaÈ, Ïe tá situácia nie je bezv˘chodisková. Matka
BoÏia je tu uÏ 26 rokov, aby nám
ukazovala, Ïe niet nijak˘ch bezv˘22

chodiskov˘ch situácií. Je Boh, je
viera, je láska a je nádej. Matka BoÏia by chcela osobitne zdôrazniÈ, Ïe
v rodinách musia byÈ tieto cnosti
na prvom mieste. Kto môÏe dnes,
v dne‰n˘ch ãasoch, ÏiÈ bez nádeje?
Nik, ani ten nie, ão nemá Ïiadnu vieru. Tento materialistick˘ svet ponúka
rodinám veºmi veºa a ak rodiny duchovne nebudú rásÈ a nevenujú ãas
modlitbe, zaãína duchovné umieranie. Preto je tu úsilie nahradiÈ duchovné materiálnym, ão je nemoÏné.
Z takéhoto pekla by nás Matka BoÏia chcela vytiahnuÈ.
Dnes v‰etci Ïijeme vo svete v r˘chlom tempe a najºah‰ie je povedaÈ, Ïe
nemáme ãas. Uvedomujem si, Ïe
kaÏd˘, kto daão miluje, si pre to nájde aj ãas. A my si musíme nájsÈ ãas
pre Boha, keì chceme nasledovaÈ
posolstvá Matky BoÏej. Preto sa musí rodina kaÏd˘ deÀ modliÈ, musíme
maÈ trpezlivosÈ a neprestajne sa
modliÈ. Pri v‰etkom tom, ão deti
majú, nie je dnes ºahké zhromaÏdiÈ
ich k spoloãnej modlitbe. Nie je ºahké deÈom v‰etko vysvetliÈ, ale keì
sa spoloãne modlíme, deti pochopia
práve cez túto spoloãnú modlitbu,
Ïe je to dobré.
Vo svojej rodine sa snaÏím ÏiÈ
v istej pravidelnosti v modlitbe. Keì
som v Bostone pri svojej Ïene, modlíme sa ráno, na poludnie a veãer.
Keì som bez rodiny tu v MedÏugorí,
robí tak moja Ïena s deÈmi. Aby sme
to dokázali, musíme najprv premôcÈ
v niektor˘ch veciach sam˘ch seba,
veì máme svoje Ïelania a túÏby.
Keì prichádzame domov ustatí, musíme sa najprv sami vloÏiÈ do spo-
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pujú ºudia do manÏelstva? Bez
akejkoºvek prípravy. Koºkí z nich
majú svoje osobné záujmy pri
uzatváraní manÏelstva, svoje
osobné ilúzie? Na tom nemoÏno
vybudovaÈ správnu rodinu, za
tak˘ch podmienok. Keì prídu
deti, tak mnohí rodiãia nie sú pripravení vychovávaÈ ich. Nie sú
ochotní ãeliÈ nov˘m v˘zvam.
Ako máme ukázaÈ deÈom, ão je
dobré, keì sami nie sme ochotní
nauãiÈ sa to alebo skúsiÈ to.
Matka BoÏia vo svojich posolstvách stále znovu zdôrazÀuje,
Ïe sa máme modliÈ za svätosÈ
v rodine. SvätosÈ v rodine je
dnes taká dôleÏitá, lebo niet Ïivej Cirkvi bez Ïiv˘ch a svät˘ch
rodín. Rodina sa musí dnes veºa
modliÈ, aby sa navrátili láska,
pokoj, ‰Èastie a súlad.

loãného rodinného Ïivota. To je napokon aj úlohou otca v rodine. Nesmieme povedaÈ: „Nemám ãas, som
unaven˘...“ My rodiãia ako hlavní
ãlenovia rodiny musíme byÈ tí prví,
musíme byÈ v spoloãenstve vzorom
pre svojich.
Vyskytujú sa aj mocné vplyvy na
rodinu, ako sú spoloãnosÈ, ulica, nevera... Rodina je prakticky z viacer˘ch strán doráÀaná. Ako dnes vstu-

âo by si chcel na záver rozhovoru povedaÈ pri príleÏitosti
26. v˘roãia zjavení?
Po v‰etky tie roky sme o tom
s Matkou BoÏou veºa hovorili,
ale Matka BoÏia by chcela s nami naplniÈ programy a projekty,
ktoré e‰te nie sú ukonãené. Musíme sa naìalej modliÈ a nasledovaÈ to, k ãomu nás poz˘va. ByÈ
skutoãne Ïiv˘m znamením, nástrojom v jej rukách, a odovzdávaÈ sa
úplne do BoÏej vôle. Vãera Matka
BoÏia zdôraznila práve to, keì povedala: „Buìte otvorení pre BoÏiu milosÈ!“ V evanjeliu sa pí‰e, Ïe duch je
ochotn˘, ale telo slabé. Preto musíme byÈ stále otvorení pre Ducha,
aby sme dokázali nasledovaÈ evanjelium, program Matky BoÏej.
23
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Dr. Johannes Gamperl

26 rokov zjavení
Matky Božej
v Medžugorí
BOÎÍ ZÁPAS O LÁSKU
ªUDÍ
„Veì Boh tak miloval svet, Ïe dal
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal veãn˘ Ïivot. Lebo Boh neposlal
Syna na svet, aby svet odsúdil, ale
aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3,
16-17)
KaÏdého ãloveka Boh nekoneãne
miluje a chce ho zachrániÈ pre veãn˘
Ïivot. No ºudia sa od neho vÏdy vzìaºovali, Boh ich v‰ak nenecháva osudu. Mária, Matka JeÏi‰a, BoÏieho Syna, má v tejto záchrannej akcii rozhodujúci podiel. UÏ 26 rokov sa Matka
BoÏia zjavuje v MedÏugorí; dnes e‰te
stále trom vizionárom denne. Ak˘
osobitn˘ v˘znam musia maÈ tieto medÏugorské zjavenia!
Prichádzajú mi pritom na myseº zjavenia z Kibeho v Rwande (Afrika). Sedem rokov sa Panna Mária zjavovala
mlad˘m dievãatám. Okrem iného dievãatá videli prúdy krvi, ºudí, ão sa navzájom zabíjali, hlbokú priepasÈ, ktorá
sa otvorila, veºa stromov v plameÀoch. Roztrasené a plaãúce dievãatá
zaÏili toto peklo. Mária poukázala na
hriechy, pre ktoré i‰li ºudia v ústrety
záhube. Vyz˘vala k modlitbe, obete,
láske k Bohu a k ºuìom. Ale Ïiaº,
do‰lo skutoãne k tomuto stra‰nému
vyvraÏìovaniu národov, pri ktorom
24

bolo ukrutne zabit˘ch
milión ºudí. Matka BoÏia chcela svojou v˘zvou k obráteniu zabrániÈ tomuto masakru. Îiaº, k obráteniu
nepri‰lo. Zjavenia v Kibeho vtedy biskup
uznal. Som presvedãen˘, Ïe kaÏd˘ príchod Matky BoÏej má
zvlá‰tny v˘znam.
ODPADNUTIE
OD BOHA
Novovek najmä v posledn˘ch dvoch storoãiach sa vyznaãuje masívnym odpadnutím ºudí od
Boha.
Generácie ºudsk˘ch du‰í zniãil na
jednej strane teoretick˘ materializmus
V˘chodu, na druhej strane praktick˘
materializmus Západu, ktor˘ natoºko
postavil do centra Ïivota materiálne
veci a pôÏitky, Ïe sa Boh stal akousi
„okrajovou figúrou“. Ak sa nestalo
celkom to, ão dal Nietzsche prorocky
vysloviÈ svojmu ‰ialenému ãlovekovi:
„Kde je Boh? Poviem vám to. Zabili
sme ho, vy a ja... âo sme urobili, keì
sme odpútali zem od jej slnka? Kam
sa teraz poberá?.. Nerútime sa ustaviãne? Neblúdime ako cez nekoneãné
Niã?“
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âlovek celkom opustil Boha. UÏ Boha nepotrebuje. Veºa ºudí o Àom niã
nevie a nepoznajú ho. Priam rukami
sa moÏno dotknúÈ toho, kto je v pozadí: satan, „vrah ºudí od poãiatku“,
ktor˘ by chcel ºudí odtiahnuÈ od Boha do záhuby. Závidí ºuìom ‰Èastie
BoÏej lásky, chcel by ich zviesÈ k takému istému hriechu neposlu‰nosti,
p˘chy a odmietania Boha, ak˘m sa
sám prehre‰il. Preto nám JeÏi‰ pripomína: „âas sa naplnil, BoÏie kráºovstvo sa priblíÏilo. Kajajte sa a verte
evanjeliu!“ Toto JeÏi‰ovo slovo platí
dnes práve tak ako vtedy. âloveku
vÏdy hrozí nebezpeãenstvo, Ïe stratí
svoj stred, ktor˘m je sám Boh a jeho
kráºovstvo.

ÎIË S MATKOU BOÎOU
V ustaviãne rastúcom odpadávaní
od Boha v novoveku zaãala aj Matka
BoÏia, Matka Cirkvi, Matka v‰etk˘ch
ºudí silnej‰ie bojovaÈ proti hadovi,
ktorému chce roz‰liapaÈ hlavu. Mariánske zjavenia v ParíÏi (1830), v La Salette (1846), v Lurdoch (1858), vo Fatime
(1917), sú nástojãiv˘m volaním k pokániu.
Teraz sa Matka BoÏia zjavuje uÏ 26
rokov v MedÏugorí. Ak˘ to musí maÈ
v˘znam! V˘zva k obráteniu, k viere,
k modlitbe, k ochote obetovaÈ sa,
k láske, ku svätosti a pokoju sa opakuje vo v‰etk˘ch posolstvách. 25. júna 2007 nám hovorí: „Drahé deti! Aj
dnes vás s veºkou radosÈou vo svo25
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jom srdci poz˘vam na obrátenie...
Boh chce obrátiÈ cel˘ svet a pozvaÈ
ho k spáse.“ Mária zdôrazÀuje, akú
veºkú milosÈ dáva Boh cez jej zjavenia.
Podaktorí sa vyhovárajú, Ïe Cirkev
tieto zjavenia e‰te neuznala. No ÏiÈ
podºa posolstiev urãite nie je zakázané, veì Ïiadajú iba to, ão je uÏ aj tak
vo Svätom písme. Iné nebezpeãenstvo spoãíva v tom, Ïe si na slová
Matky BoÏej zvykáme a neberieme
ich potom tak váÏne. Av‰ak je veºmi
dôleÏité plniÈ to, ão chce JeÏi‰, ktor˘
posiela Matku na tento svet.
KaÏd˘ z nás má svoj záÏitok s medÏugorskou Matkou BoÏou, kedykoºvek zaãal s púÈami. Op˘tajme sa sam˘ch seba e‰te raz: ão spôsobilo vo
mne MedÏugorie? âo sa u mÀa zmenilo? Îijem e‰te podºa t˘chto usmernení?
Chcel by som, aby sme si pripomenuli v˘Àatky z posolstiev z minulého
roku na spytovanie svedomia.
âo sa vo v‰eobecnosti zmenilo, prehæbilo v mojom postoji od medÏugorsk˘ch pútí? Zmenil sa môj Ïivot? –
Teraz sa musí kaÏd˘ utiahnuÈ do
ústrania a s Matkou BoÏou zvaÏovaÈ
svoj Ïivot!
USKUTOâ≈OVAË POSOLSTVÁ
„Som blízko pri vás a ìakujem v‰etk˘m, ktorí poãas t˘chto rokov prijali
moje posolstvá, uviedli ich do Ïivota
a rozhodli sa pre svätosÈ a pokoj.“
(25. júna 2006)
Pre mÀa osobne to bola obnova
a prehæbenie mojej kÀazskej lásky
k Bohu a k ºuìom. Ako trinásÈroãn˘
chlapec som uskutoãnil úplné zasvätenie Matke BoÏej. Potom som ho
ako kÀaz z celého srdca obnovil. Pri26

rodzen˘m následkom bol prehæben˘
Ïivot modlitby. Pravá, hlboká viera mi
pomáhala lep‰ie chápaÈ a vysvetºovaÈ
Sväté písmo. JeÏi‰ove zázraky boli
zázrakmi a nijak˘mi podobenstvami!
Tieto JeÏi‰, prirodzene, tieÏ rozprával.
KeìÏe sa na pútnick˘ch miestach stalo toºko zázrakov, ktoré som sám zaÏil, nebolo pre mÀa ÈaÏké prijaÈ, Ïe
JeÏi‰ skutoãne tie zázraky spôsobil!
Na príhovor Matky BoÏej som aj ja
sám raz vyzdravel.
DeÀ v˘roãia znamená pre mÀa vÏdy
nové úsilie napæÀaÈ posolstvá a nezabúdaÈ na ne. 26. v˘roãie môÏe byÈ pre
nás dobrou príleÏitosÈou uskutoãÀovaÈ posolstvá s nov˘m elánom. Îelám
vám v‰etk˘m zo srdca, aby sa to podarilo!
NEVIAZAË SA NA POZEMSKÉ
VECI, ALE NA NEBO
„Ste takí slepí a pripútaní k pozemsk˘m veciam a myslíte na pozemsk˘
Ïivot. Boh ma poslal, aby som vás viedla k veãnému Ïivotu“ (25. 10. 2006).
„Len v modlitbe budete blízko mÀa
i môjho Syna a spoznáte, ak˘ krátky
je tento Ïivot“ (25. 8. 2006). „Nebesk˘
Otec chce kaÏdého z vás zbaviÈ otroctva hriechu. Preto, milé deti, vyuÏite tento ãas a cez stretnutie s Bohom
v spovedi zanechajte hriech a rozhodnite sa pre svätosÈ“ (25. 2. 2007).
Ná‰ pozemsk˘ Ïivot je tak˘ krátky,
a napriek tomu konáme tak, akoby
sme boli na svete navÏdy. „Nah˘ som
vy‰iel z lona svojej matky a nah˘ sa ta
vrátim“ (Jób 1, 21). Ako r˘chlo preletí
ná‰ ãas! „Pohanské modly, hoc sú zo
striebra a zo zlata, sú dielom ºudsk˘ch rúk“ (Î 115, 4). Op˘tajme sa,
ak˘m spôsobom a v akej oblasti sme
my sami slepí! Jeden z japonsk˘ch
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núÈ otroctvu hriechu, ísÈ cestou svätosti. Spisovateºka Immaculée Ilibagiza, Ïena z Rwandy, ktorá unikala pred
tamoj‰ím masov˘m vraÏdením, k˘m
jej rodiãia a bratia boli zabití, rozpráva
vo svojej knihe „Kvety z popola“, Ïe
jej milí zosnulí jej povedali v snovom
videní: „Budeme na teba ãakaÈ, milá
sestra. A teraz uzdrav svoju du‰u,
musí‰ odpustiÈ t˘m, ão nám ublíÏili.“
Ako katolíãke sa jej podarilo odpustiÈ
im.

muãeníkov, dvanásÈroãn˘ ªudovít,
povedal miestodrÏiteºovi, ktor˘ mu radil, aby sa zriekol Krista: „Sºúbil som,
Ïe nezapriem svoju vieru a neurazím
Boha. Radosti a pocty tohto Ïivota sú
ako pena na vode, ako rosa na tráve.
Radosti a pocty neba sú, naopak, nezanikajúce.“
Hriech zotroãuje ãloveka. Pomyslime na náruÏivosti ako napr. alkohol,
silné fajãenie, paÏravosÈ, drogová závislosÈ, neláskavosÈ, nenávisÈ atì.!
Pravidelná spoveì nám pomôÏe unik-

UROBIË VIAC PRE BOHA
Toto je ãas, keì môÏete viac hovoriÈ
o Bohu a viac pre Boha urobiÈ.
Musíme sa nauãiÈ väã‰mi poãúvaÈ
Ducha Svätého. To dokáÏeme iba v hlbokej modlitbe. Potom môÏeme aj medzi
sebou, napr. v modlitbov˘ch skupinách, hovoriÈ o Bohu a jeho vedení.
E‰te dôleÏitej‰ie je urobiÈ viac pre Boha. Máme svojou modlitbou, svojím
nasadením získavaÈ ºudí pre Boha. On
chce, aby boli v‰etci zachránení. Bohu urobíme najväã‰iu radosÈ vtedy,
keì zachraÀujeme du‰e, za ktoré kedysi JeÏi‰ vylial svoju krv na kríÏi.
Svätá Terezka JeÏi‰kova napísala vo
svojej biografii „Dejiny du‰e“: „JeÏi‰ov v˘krik na kríÏi ustaviãne zaznieval
v mojom srdci: ,Îíznim!‘ Toto slovo vo
mne zapaºovalo neznámu a veºmi silnú horlivosÈ. Chcela som daÈ piÈ môjmu Miláãikovi a sama som cítila, Ïe
ma pohlcuje smäd po du‰iach... PriÈahovali ma du‰e veºk˘ch hrie‰nikov,
horela som túÏbou vyrvaÈ ich z veãn˘ch plameÀov.“ Ako svät˘m záleÏalo
na záchrane ºudí!
âasto slávme svätú om‰u, radi sa
modlime Ïaltár, aby sme v‰etk˘m ºuìom, ão e‰te neprijali BoÏiu lásku, vyprosili milosÈ obrátenia.
27
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NASLEDOVAË ÎIVOT SVÄT¯CH
„Nasledujte Ïivoty svät˘ch, nech sú
pre vás príkladom, a ja vás v‰etk˘ch
budem povzbudzovaÈ, k˘m mi V‰emohúci dovolí byÈ s vami“ (25. 9. 2006).
Mali by sme radi ãítavaÈ Ïivotopisy
svät˘ch. Veì uvádzajú do Ïivota slová
Svätého písma, ale aj posolstvá Matky
BoÏej. Ukazujú nám, ako máme nekompromisne ÏiÈ svoju vieru. UÏ mnohé roky pí‰em do ãasopisu „Oáza“
mesaãne o jednom svätcovi. Je pre
mÀa neuveriteºne obohacujúce ‰tudovaÈ tieto veºké postavy a pokú‰aÈ sa
vo svojom vlastnom Ïivote trochu napodobÀovaÈ ich postoje. Ich láska
k Bohu a k ºuìom, ich pravdivosÈ, ich
neúnavné nasadenie, ich vernosÈ
a odvaha, sú veºkolep˘m príkladom
pre ná‰ Ïivot z viery. Îasneme nad
BoÏím vedením v Ïivote kaÏdého jednotlivca! Svätci nie sú len príkladom,
ale sú aj na‰imi orodovníkmi. Koºk˘ch
svät˘ch vychovala Matka BoÏia!
ZANECHÁVAË ZA SEBOU
ZNAMENIE LÁSKY
A DOBROTY
„Milé deti, zanechajte znamenie
dobroty a lásky, kdekoºvek prechádzate, a Boh vás poÏehná hojnosÈou
svojho poÏehnania“ (25. 1. 2007).
âo v‰etko nám JeÏi‰ zanechal! On je
naìalej s nami v modlitbe, v ãítaní
Svätého písma a uvaÏovaní o Àom, vo
svätej om‰i, v jeho súcitnej láske vo
sviatosti pokánia. Prichádza k nám
sám vo svätom prijímaní. Staãí, keì
otvorím svoje vnútro a JeÏi‰ so svojou hlbokou láskou je vo mne.
Akú lásku nám zanechala Matka BoÏia! Z kríÏa nás JeÏi‰ zveril svojej Matke. V jej srdci sa môÏeme posväcovaÈ
28

a skr˘vaÈ sa v Àom. Ako Kráºovná pokoja nám pomáha získaÈ od Boha pokoj srdca, pokoj medzi sebou, pokoj
s Bohom. Dáva nám svoje materinské
poÏehnanie, ktoré vyÏaruje toºkú lásku,
radosÈ, silu a istotu. Mária sa za nás
ustaviãne prihovára. Veì ju aj voláme
„prosiaca v‰emohúcnosÈ“. Koºké obrátenia, znamenia a zázraky nám uÏ
poãas t˘chto 26 rokov medÏugorsk˘ch
zjavení vymodlila a darovala! Vìaka,
Matka BoÏia, za tvoju veºkú lásku!
Modlime sa za svojich blíÏnych, kto-
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r˘ch stretávame! Îehnajme ich! Zasväcujme ich Matke BoÏej! Prosme
ich anjelov stráÏnych, ich patrónov
o pomoc pre nich!
SnaÏme sa rozhodne zanechávaÈ za
sebou lásku a dobrotu. To by malo
platiÈ najmä pre kÀazov! P. Lombardi
to raz formuloval takto: „Je pekné milovaÈ: su‰iÈ slzy svojich bratov a sestier, objavovaÈ, Ïe sú lep‰í, neÏ sme
sa nazdávali... Ako ãasto to bola dobrota, ktorá nás urobila dobr˘mi! Po
slove ocenenia, povzbudenia sme cí-

tili povinnosÈ pustiÈ sa s novou silou
do práce... A láska, ktorá obveseºuje
na‰ich bratov a sestry, ktorá im odhaºuje ich vlastné najhlb‰ie tajomstvo,
táto láska utvára nov˘ svet.“
âím väã‰mi milujeme, t˘m budeme
radostnej‰í, t˘m väã‰mi budeme ‰íriÈ
medzi ºuìmi BoÏiu lásku!
Vìaka, Matka BoÏia, na‰a nebeská
Matka, Ïe nás tak láskyplne sprevádza‰ na tejto zemi! Ty nás privedie‰ aj
do neba! Vìaka za t˘ch 26 rokov!
Prosíme, zostaÀ pri nás!
29

medj86_vnutro

23.8.2007

10:03

Stránka 30

Jakov âolo pred svojím domom s pútnikmi 25. júna 2007 v MedÏugorí

Jakov, vãera si bol s ostatn˘mi
vizionármi pri oltári. MôÏe‰ nám
povedaÈ, ão Èa najväã‰mi te‰í dnes,
keì oslavujeme v˘roãie?
Rozpamätúvam sa dnes na prvé dni
najmä preto, lebo dnes je v˘roãie dÀa,
keì som Matku BoÏiu videl po prv˘
raz. Ostatní vizionári mali príleÏitosÈ vidieÈ Matku BoÏiu o deÀ skôr neÏ ja.
Pamätám sa aj na celú cestu, ktorú
som pre‰iel s Matkou BoÏou a e‰te
stále s Àou idem. Za tú dobu sme dostali od Matky BoÏej veºa ako nezaslúÏen˘ dar. Je pekné vedieÈ, Ïe je ãlovek
Matkou BoÏou vyvolen˘, Ïe smie byÈ
vizionárom, uãeníkom a vyslancom
Matky BoÏej v tomto svete.
30

Cesta, ktorú si spomenul, iste doteraz nebola ºahká?
To je cesta, ktorá veºa dáva, ale aj
veºa vyÏaduje. Máme veºkú zodpovednosÈ, aby sme to, ão nám Matka
BoÏia ponúka, prijali a pred ostatn˘mi
dosvedãovali. Napriek tomu je to aj
prekrásne putovanie, lebo aÏ v utrpení ãlovek vidí, aká krásna je tá cesta,
najmä vtedy, keì ãlovek obetuje utrpenie Bohu a za svojich blíÏnych. On
nám daroval túto veºkú milosÈ, Ïe
môÏeme vídaÈ Matku BoÏiu, a ja ãastej‰ie zdôrazÀujem, Ïe sme dostali
e‰te väã‰í dar, nakoºko sme spoznali
JeÏi‰a Krista a jeho nezmerateºnú lásku a dobrotu.
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Rozhovor s Jakovom âolom 25. 6. 2007 v MedÏugorí

Keì máme Boha,
potom máme v‰etko
Ty si najmlad‰í spomedzi vizionárov. Roku 1981 si mal iba 10 rokov. Ako si to v‰etko preÏíval?
Bol som také dieÈa ako ostatné deti.
Tak som aj vyrastal, ibaÏe s nieãím
väã‰ím, ão som v Ïivote dostal, a to
bol Boh v mojom srdci. To je to, ão by
sme mali maÈ v‰etci. My máme vieru.
Vieme, ão je dobré alebo zlé. Keì
som videl Matku BoÏiu po prv˘ raz,
ihneì som v srdci pochopil, Ïe sa pre
mÀa zaãína nov˘ Ïivot. Spoãiatku to
nebolo ºahké. Keì nás Matka BoÏia
vyzvala, aby sme preÏívali jej posolstvá, ani som o niektor˘ch nevedel,
ão znamenajú. ModliÈ sa tri ruÏence –
predt˘m som sa nikdy toºko nemodlieval; modliÈ sa za pokoj, kajaÈ sa...
ani som len netu‰il, ão to znamená –
kajaÈ sa. Ale to, ão Matka BoÏia hovorí, je skutoãne dôleÏité: „Milé deti!
Otvorte svoje srdcia, to ostatné urobím ja!“ Naozaj je to tak! Musíme sa
iba Matke BoÏej odovzdaÈ a ona nás
povedie na‰ím Ïivotom. UkáÏe nám,
ako máme preÏívaÈ jej posolstvá. PomôÏe nám vo v‰etkom, my musíme
byÈ iba pripravení. Musíme daÈ Matke
BoÏej svoje ,áno‘.
Ako sa zachovala tvoja matka?
Bol si jedináãik!
Musím priznaÈ, Ïe na zaãiatku, keì
som povedal, Ïe som videl Matku BoÏiu, neboli reakcie práve dobré, lebo

to pre Àu znamenalo zneuctenie BoÏieho mena. Keì matka videla, ako
som sa zmenil – a ona vedela, ak˘ som
bol dovtedy – zaãala veriÈ. A matka sa
o mÀa starala, ako by to robila kaÏdá
matka. Je známe, Ïe na zaãiatku boli
ÈaÏkosti aj s políciou. Rodiãia vÏdy
dbali o to, aby sa nám niã nestalo.
Vìaka Bohu, vÏdy nás podporovali
a ochraÀovali, podobne ako aj farníci.
Musíme tu skutoãne vysloviÈ veºkú
vìaku.
Tebe a Vicke ukázala Matka BoÏia nebo. Ako vyzeralo? Ak˘ je to
pocit vidieÈ nebo?
Najprv som chcel v‰etk˘m povedaÈ,
Ïe nebo sa opísaÈ nedá. Áno, Vicke
a mne ukázala Matka BoÏia nebo.
Videli sme ten nekoneãn˘ priestor.
Videli sme zvlá‰tne svetlo, aké som tu
na zemi nikdy nevidel ani nezaÏil.
Videli sme veºa ºudí, ktorí sa v nebi
modlili. âo mi ostalo v pamäti a v ão
verím, Ïe je nebom, to je pokoj a radosÈ, ão tam ãlovek cíti. Mal som vtedy 11 rokov a môÏete si predstaviÈ
moje prekvapenie, keì Matka BoÏia
povedala, Ïe nás privedie do neba.
Vtedy som sa nazdával, Ïe je to koniec, Ïe umriem. Keì uvaÏujete ako
chlapec, myslíte si, aké je to smutné;
keì ste dieÈaÈom, neuvaÏujete o nebi
tak, ako keì ste dospel˘, ako ja teraz.
Myslel som si teda, Ïe umriem, a po31
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tak uÏ máme v srdci nebo. ªudia sa vÏdy p˘tajú – a moÏno je
to tá najãastej‰ie otázka, ktorú
mi pútnici kladú: „Aké je nebo?“
Myslím, Ïe by sme sa mali
v kaÏdom okamihu svojho Ïivota p˘taÈ: „Sme pripravení pre
nebo? Som ja sám, keì ma Boh
zavolá, pripraven˘ pre nebo?“
Myslím, Ïe to sú tie najdôleÏitej‰ie otázky.

vedal som Matke BoÏej: „Matka BoÏia, vezmi si Vicku, ja som sám so
svojou mamou.“ Potom som sa dlho
modlil, aby som mohol pochopiÈ nebo. A môÏem vám povedaÈ, Ïe nebo
nie je nieão, ão vidíme oãami. Nebo je
to, ão máme v srdci. V jednom som si
ist˘: ak tu na zemi Ïijeme skutoãne
s Bohom a keì má u nás prvé miesto,
32

Od roku 1998 vidí‰ Matku
BoÏiu raz do roka, na Vianoce. âo by si nám chcel povedaÈ, ako by sme sa mali na
Vianoce správne pripravovaÈ?
Mnohí sa p˘tajú, aké je to, keì
prichádza Matka BoÏia s mal˘m
JeÏi‰kom, ak˘ je. VÏdy je prikryt˘ jej závojom, ale ja si neÏiadam, aby sa závoj z JeÏi‰a odstránil. Hºadám zmysel a posolstvo toho, ão mi t˘m Matka BoÏia chce povedaÈ. Chápem, Ïe
mne a nám v‰etk˘m chce Matka
BoÏia t˘m ukázaÈ, Ïe sa JeÏi‰
narodil, Ïe sa rodí znovu a Ïe
nám ho Matka BoÏia chce znovu daÈ, aby sa znovu narodil
v kaÏdom srdci.
Myslím si, Ïe nik nemá takú
milosÈ ako my tu v MedÏugorí.
Matka BoÏia prichádza kaÏd˘
deÀ. Koºko milostí nám Boh dáva!
Dovolí, aby Matka BoÏia bola toºké
roky pri nás, a my e‰te stále nechápeme, koºko milostí máme. Chcel
by som vám povedaÈ, Ïe musíme
otvoriÈ svoje srdcia, aby sa mohol
JeÏi‰ narodiÈ v kaÏdom z nás a aby
sme pokraãovali vo svojom Ïivote
s ním.
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Roãné zjavenie Ivanke 25. júna 2007 v MedÏugorí

Ivanka sa narodila 21. júna 1966.
V ãase prvého zjavenia mala pätnásÈ
rokov. Jej mamiãka Jagoda zomrela
dva mesiace pred zaãiatkom zjavení.
28. decembra 1986 sa vydala za
Rajka Eleza. V novembri 1987 sa im
narodila dcéra Kristina, v júni 1990
syn Josip a 11. februára 1995 syn
Ivan. Ivanka Ïije s rodinou vo farnosti MedÏugorie v ãasti Miletina.
Od roku 1981 do 7. mája 1985 mávala denné zjavenia Matky BoÏej.
Teraz sa jej zjavuje Matka BoÏia raz
roãne na v˘roãie zjavení 25. júna.
Boh jej dal milosÈ, Ïe poãas predo‰l˘ch rokov päÈkrát videla v zjavení
aj svoju zosnulú mamiãku. Ivanka
dosvedãuje, Ïe jestvuje Ïivot aj po
smrti!
O svojom poslednom pravidelnom
zjavení Ivanka napísala: „Matka BoÏia
sa ma sp˘tala, ão si prajem. Povedala som, Ïe by som rada videla svoju
pozemskú mamiãku. Matka BoÏia sa
usmiala a k˘vla hlavou. Tu som zrazu uvidela mamiãku. Usmievala sa.
Matka BoÏia mi povedala, aby som
sa postavila. Vstala som. Mamiãka
ma objala, pobozkala ma a povedala:

,DieÈa, som na teba hrdá!‘ Mamiãka ma pobozkala a zmizla. Potom mi
povedala Blahoslavená
Panna Mária toto: ,Milé
dieÈa, dnes je na‰e posledné stretnutie. Nebuì smutná, pretoÏe
prídem k tebe vÏdy na
v˘roãie zjavení. Milé
dieÈa, nemysli si, Ïe si
nieão zle spravila, a preto sa ti uÏ viac nebudem zjavovaÈ. Nie! Plány, ktoré má môj Syn
a ja, si prijala a plnila si
ich z celého srdca. Buì
‰Èastná, lebo som tvoja
Matka, ktorá Èa miluje
z celého srdca. Ivanka, ìakujem ti,
Ïe si prijala pozvanie môjho Syna
a stále zostáva‰ pri Àom, ako to on
od teba oãakáva. DieÈa, povedz svojim priateºom, Ïe môj Syn a ja sme
stále pri vás, keì nás hºadáte a voláte. A preto, ão som ti v t˘chto rokoch povedala o tajomstvách, nehovor nikomu, k˘m ti nepoviem. Ivanka, milosti, ktoré si ty a tvoji bratia
a sestry dostali, e‰te dosiaº nik nedostal!‘ Po t˘chto slovách som sa
sp˘tala Matky BoÏej, ãi ju smiem objaÈ. Len k˘vla hlavou. Pobozkala som
ju. Poprosila som o jej poÏehnanie.
PoÏehnala ma, usmiala sa a povedala: ,Choì v BoÏom pokoji!‘ Pomaly sa
vzdialila a s Àou aj dvaja anjeli. Matka BoÏia mala veºkú radosÈ.“
Tohoroãné zjavenie Ivanke sa
uskutoãnilo 25. júna 2007. V jej dome boli prítomní len manÏel a tri deti. Po zjavení Ivanka povedala:
„Matka BoÏia ostala so mnou 17
minút, bola veselá, rozprávala mi
o svojom Ïivote. Matka BoÏia povedala: ,Milé deti, prijmite moje materinské poÏehnanie.‘ “
33
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. mája 2007 – „Drahé deti! Modlite sa so mnou k Duchu Svätému, aby
vás pri hºadaní BoÏej vôle zaviedol na cestu va‰ej svätosti. A vy, ktorí ste ìaleko od modlitby, obráÈte sa a hºadajte v tichu svojho srdca spásu svojej du‰e
a nas˘Ète ju modlitbou. Îehnám vás v‰etk˘ch jednotlivo svojím materinsk˘m
poÏehnaním. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. júna 2007 – „Drahé deti! Aj dnes vás s veºkou radosÈou vo svojom srdci
poz˘vam na obrátenie. Milé deti, nezabúdajte, Ïe ste v‰etci dôleÏití pri tom
veºkom pláne, ktor˘ Boh riadi cez MedÏugorie. Boh chce obrátiÈ cel˘ svet a pozvaÈ ho k spáse a na cestu k nemu, ktor˘ je poãiatok aj koniec v‰etkého bytia.
Osobitn˘m spôsobom, milé deti, v‰etk˘ch vás poz˘vam z hæbky svojho srdca,
aby ste sa otvorili tejto veºkej milosti, ktorú vám tu Boh dáva cez moju prítomnosÈ. Chcem sa kaÏdému z vás poìakovaÈ za obety a modlitby. Som s vami
a v‰etk˘ch vás Ïehnám. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. júla 2007 – „Drahé deti! Dnes, v deÀ patróna va‰ej farnosti, poz˘vam
vás, aby ste nasledovali Ïivoty svät˘ch. Nech sa vám stanú príkladom a povzbudením do svätého Ïivota. Nech je vám modlitba ako vzduch, ktor˘ d˘chate, a nie Èarcha. Milé deti, Boh vám chce ukázaÈ svoju lásku a vy zaÏijete radosÈ, Ïe ste moji milovaní. Boh vás poÏehná a dá vám plnosÈ milosti. 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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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
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Boh chce obrátiť celý svet a pozvať
ho k spáse a na cestu k nemu, ktorý
je počiatok aj koniec všetkého bytia.
(z posolstva z 25. júna 2007)

