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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE

Zrieknite sa
hriechu
a zvoºte si
veãn˘ Ïivot.
Som s vami
a prihováram
sa za vás
u svojho
Syna.
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Mirjana Dragiãeviãová–Soldová poãas zjavenia 18. marca 2008 v MedÏugorí
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MEDJUGORJE –

MODLITBA

Spoznajte v modlitbe Božiu veľkosť a lásku!
„Drahé deti, dnes k vám vystieram svoje ruky. Nebojte sa ich prijať. Chcú
vám dať lásku a pokoj a pomôcť vám ku spáse. A preto, deti moje, prijmite
ich. Naplňte moje srdce šťastím a ja vás povediem k svätosti.“ To sú slová
z posolstva, ktoré nám dala Matka Božia prostredníctvom vizionárky Mirjany
Dragičevičovej-Soldovej 18. 3. 2008 pri jej ročnom stretnutí s Matkou Božou. Tisíce pútnikov sa v tento deň zhromaždilo v Medžugorí. Bolo úžasné pozorovať,
ako zjasnela tvár Mirjany počas stretnutia s Matkou Božou. Veľkosť a krása
stretnutia s Matkou Božou sa jasne odzrkadľovala na jej tvári. V očiach sa jej
zračili pokoj, radosť a šťastie. Aj na prítomných bolo vidno aspoň odblesk prítomnosti nekonečnej Božej lásky.
V tomto čísle časopisu si môžete viac prečítať v rozhovore s Mirjanou, ako vníma svoju úlohu vizionárky. Zdôrazňuje, že ona ako osoba nie je vôbec dôležitá.
Jej úlohou je sprostredkovať posolstvá Matky Božej najmä tým, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. To je názov pre ľudí, ktorých my obvykle nazývame neveriacimi.
V rozhovore s pátrom Liviom Fanzagom sa dozvieme, aký vplyv malo Medžugorie na činnosť tohto zakladateľa RADIA MARIA v Taliansku. Strata viery je
v Európe obrovská duševná choroba. Bez viery v Boha sme oveľa chudobnejší. Je
to, akoby sme sa úmyselne schovávali pred svetlom a toto svetlo nedopriali ani
svojim deťom. Ostávame v tme, chlade a strachu. Avšak so svetlom sa tma rozplýva. Boh je ako žiarivé slnko, ktoré napĺňa našu dušu.
Najviac snáh ľudí smeruje k pozemským cieľom. Žijeme v konzumnej spoločnosti, ktorá všetku svoju energiu zameriava na prehĺbenie životného blahobytu,
a pritom úplne zabúda na Boha. Len ak nás postihne väčšia rana osudu, obraciame sa s výčitkou na Boha, ako to mohol dopustiť, prečo od nás nevzdialil ten
kríž!
Prostredníctvom svojej Matky nám ponúka svoju otvorenú náruč, vystreté ruky, ktorými nás chce s láskou objať. Už 27 rokov čoskoro uplynie od prvého zjavenia Matky Božej v Medžugorí. Denne nás nabáda, aby sme verili, obrátili sa
a zamerali svoj život na trvalé hodnoty. Svet zabúda, že jestvuje aj život po smrti. Matka Božia nás stále nabáda, aby sme si ho pripomínali. Sme pútnikmi na
tomto svete. Medžugorie sa stalo celosvetovým hnutím obnovy viery. Aj v tomto
roku prichádzajú tisíce pútnikov z rozličných krajín, aby tu začuli Boží hlas vo
svojom srdci. Matka Božia svojou rečou lásky nám sľubuje príhovor u svojho Syna. Ako lúče slnka vyháňajú chlad, tak láska Matky Božej prenikne do každého
srdca, ktoré sa jej otvorí v modlitbe.
Treba sa poďakovať Bohu, že nám stále posiela svoju milujúcu Matku, aby nás
sprevádzala a ochraňovala na našej duchovnej ceste.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
3

medjug 89_vnutro

2.1.1904

5:53

Stránka 4

MEDÎUGORIE JE NAJVÄâ·IA
Rozhovor s farárom
pátrom Petarom
Vla‰iãom 17. 3. 2008
v MedÏugorí

Drah˘ pán farár, vãera ste slávili
v MedÏugorí liturgiu Kvetnej nedele. MôÏete nám povedaÈ nieão
o predveºkonoãn˘ch udalostiach
v medÏugorskej farnosti?
Na Kvetnú nedeºu bolo v na‰ej farnosti veºmi veºa pútnikov; predov‰etk˘m z Rakúska, ktorí prichádzajú tradiãne so svojimi deÈmi, aby tu strávili
Kvetnú nedeºu ako rodinn˘ sviatok. Iba
z Rakúska pri‰lo vy‰e 2000 pútnikov
do MedÏugoria na tento víkend. âa4

stej‰ie vravievam, Ïe MedÏugorie je najväã‰ou farnosÈou
sveta, lebo do nej prichádzajú
pútnici z celého sveta. Bolo
u nás veºa pútnikov aj z Chorvátska a Talianska. Modlili
sme sa vo viacer˘ch jazykoch
a oslavoval sa slávnostn˘ príchod JeÏi‰a Krista do Jeruzalema.
Liturgická slávnosÈ Kvetnej
nedele sa tu zvyãajne zaãína
o 10.30 h pri základoch starého kostola. Tam sa poÏehnávajú palmové ratolesti. Potom
idú ºudia v procesii ku kostolu, kde sa spievajú pa‰ie
a slávi sa sv. om‰a. Tohto roku sme ako hlavn˘ch celebrantov mohli privítaÈ pátra
Dr. Kara Lovrica a pátra Dr. Tomislava
Pervana.
Okrem tejto chorvátskej slávnostnej
sv. om‰e Kvetnej nedele boli aj procesie v in˘ch jazykoch: po nemecky, taliansky, ‰panielsky a anglicky. V‰etci
pútnici slávia tu v MedÏugorí slávnostn˘ JeÏi‰ov vstup do Jeruzalema tak,
ako to preÏívajú vo svojich domovinách po celom svete.
Je krásne vidieÈ toºké procesie s palmov˘mi ratolesÈami v rukách a s pies-
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FARNOSË SVETA
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Àami na perách. Najviac ma te‰í, Ïe
prichádza toºko detí, ktoré robia tú
slávnosÈ e‰te kraj‰ou.
Vo Veºkom t˘Ïdni sa mnohí ºudia
spoveìou pripravujú na slávenie
veºkonoãn˘ch dní. Mnohí pútnici
by sa chceli vyspovedaÈ práve
v MedÏugorí.
UÏ v piatok pred Kvetnou nedeºou
sme tu zaãali s intenzívnej‰ou spovednou sluÏbou pre farníkov. Organizujeme to preto, aby sme vo Veºkom
t˘Ïdni mali ãas pre pútnikov, ktorí prichádzajú vo veºkom poãte a chcú sa
vyspovedaÈ. Väã‰ina pútnikov sa spovedala pred 15 alebo 20 dÀami u nich
doma, ale rozhodne sa chcú vyspovedaÈ aj tu. Potom sú aj takí, ão ãakali
20, 30 alebo 40 rokov a prichádzajú
so Ïelaním, Ïe by sa chceli vyspovedaÈ tu v MedÏugorí. Pre nás spovedníkov je veºk˘m poÏehnaním, keì
stretneme ãloveka, ktor˘ sa po mnoh˘ch rokoch chce vyspovedaÈ práve
tu. Uvedomujeme si, Ïe to nie sme
my, kÀazi, ktorí privolávajú vÏdy znovu v‰etk˘ch t˘chto ºudí, ale Ïe to
uskutoãÀuje iba Boh prostredníctvom
Matky BoÏej.

MôÏete nám povedaÈ nieão o veºk˘ch tajomstvách viery, ktoré slávime tento t˘ÏdeÀ?
Nachádzame sa na zaãiatku Veºkého
t˘ÏdÀa, ktor˘ je v znamení osobitn˘ch
udalostí. Slávime veºké tajomstvá na‰ej
viery, ktoré máme my veriaci hlboko
preÏívaÈ s Pánom JeÏi‰om. V‰etk˘m
nám ukázal, ktorou cestou máme kráãaÈ. On sám niesol kríÏ, aby nám umoÏnil návrat k ná‰mu nebeskému Otcovi.
SmrÈ v ºudskom Ïivote má zmysel,
a nik, kto jej tento zmysel odopiera,
nemá pravdu, lebo iba skrze smrÈ
môÏeme dosiahnuÈ nov˘ Ïivot. SmrÈ,
to nie je koniec, ale zaãiatok nového
Ïivota, ktor˘ sa rozvíja v Kristovom
zm⁄tvychvstaní.
To sú tie najväã‰ie tajomstvá na‰ej
viery. Kto verí v Ïivot, musí prijaÈ skutoãnosÈ smrti a nijaká smrÈ sa nepodobá inej smrti. KaÏdá smrÈ je iná, tak ako
aj to, Ïe kaÏd˘ z nás zaÏije svoju smrÈ
ináã. Boh nám dáva Ïivot a skrze kríÏ
a smrÈ nás privádza k novému Ïivotu.
Bez smrti niet zm⁄tvychvstania a bez
smrti niet nového Ïivota – toho Ïivota,
po ktorom v‰etci túÏime, ktor˘ je Ïivotom v nebi so zm⁄tvychvstal˘m Pánom
JeÏi‰om.
Rozhovor viedol
Vitomir Damjanoviã
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DEJINY MEDžUGORSKEJ
FARNOSTI
V máji 2007 uplynulo 115 rokov, ako
vtedaj‰í biskup z Mostaru-Duvna páter Pa‰kal Buconjiã oddelil medÏugorskú farnosÈ od pôvodnej materskej
farnosti Brotnjo-Gradniãi a zriadil ju
ako samostatnú farnosÈ. MedÏugorská farnosÈ sa takmer 100 rokov nelí‰ila od okolit˘ch farností. Bolo cítiÈ
duchovn˘ rast a veºa ãlenov mal 3.
rád sv. Franti‰ka. Na druhej strane
bolo v rámci farnosti veºa nedorozumení, ktoré spomaºovali pokrok. Preto
stavba nového kostola pokraãovala
iba pomaly. Farníci Ïili v ÈaÏk˘ch podmienkach, veºa sa pracovalo, od rána
do veãera, a málo zarábalo. Spoloãenské okolnosti, v ak˘ch ºudia
v Hercegovine Ïili, nikdy neboli pre
chorvátsky ºud priaznivé. V‰etk˘m
i‰lo najmä o to, ako by im mohli ão
najviac zobraÈ z toho, ão im patrilo.
Iba máloktorí sa usilovali pomôcÈ tomuto regiónu v pokroku. Nad‰enie
pre zaloÏenie ‰tátu v roku 1941 trvalo
iba krátko,

len do konca vojny, a skonãilo sa katastrofálne: poãetné mladé ºudské Ïivoty vyhasli poãas vojny; no e‰te viac
po vojne a po odovzdaní zbraní, a to
poãnúc masakrou v Bleiburgu v Rakúsku a konãiac poãetn˘mi známymi
i neznámymi krviprelievaniami.
MedÏugorská farnosÈ sa stala v posledn˘ch rokoch nielenÏe najznámej‰ou farnosÈou Hercegoviny a chorvátskeho ºudu, ale aj celého sveta. V júni
1981 zaãalo pár detí z dediny Bijakoviãi tvrdiÈ, Ïe sa im zjavuje Matka BoÏia. Svojho svedectva sa prid⁄Ïajú dodnes, napriek rôznym podozrievaniam
a posmechu. Do MedÏugoria odvtedy
prichádzajú roãne tisíce a tisíce pútnikov, doteraz ich bolo veºa miliónov.
MedÏugorie sa stalo najväã‰ou modlitebÀou sveta.
Napriek tomu MedÏugorie neexistuje iba od roku 1981. Názov MedÏugorie sa spomína po prv˘
raz v roku 1599. Vtedy bolo
MedÏugorie ãasÈou
Brotnja, s kostolom,
lebo sa spomí-
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Páter Petar Vla‰iã

MedÏugorská farnosÈ pozostáva dnes
z piatich dedín: MedÏugorie, Bijakoviãi, Vionica, trochu vzdialenej‰ia dedina ·urmanci a Miletina. V dekréte
o zaloÏení farnosti z roku 1892 sa Miletina e‰te vôbec nespomína, ale zrejme sa pripoãítava k dedine MedÏugorie. Kanonicky bola farnosÈ zaloÏená
1. mája 1892 dekrétom biskupa z Mostaru-Duvna, pátra Pa‰kala Buconjiãa.
Na vysvetlenie vzniku t˘chto nov˘ch
farností biskup spomenul viacroãné
prosby veriacich z tejto oblasti. Odvolávali sa na to, Ïe obyvatelia sú veºmi
vzdialení od svojich farností v Brotnje
a Gradniãi, ako aj na to, Ïe
stále rastie poãet kato-

Foto: Djani

na katolícka farnosÈ, o ktorú sa starali
franti‰káni z klá‰tora Zaostrog. Neskor‰ie bola oblasÈ medÏugorskej farnosti ãasÈou veºmi rozºahlej farnosti
Brotnjo. Táto farnosÈ mala sídlo v rozliãn˘ch dedinách, lebo franti‰káni,
chudobní a ustaviãne prenasledovaní
Turkami, nemohli maÈ riadne farnosti
a starali sa o ne, ako sa dalo. Najãastej‰ie to b˘valo tak, Ïe sa sÈahovali
z farnosti do farnosti, zostávali u svojich farníkov, slávili tam sv. om‰e
a udeºovali sviatosti. Od polovice 18.
storoãia vieme s urãitosÈou, Ïe sídlo
farnosti Brotnjo bolo v dedine Gradniãi. FarnosÈ sa rozºahlosÈou poná‰ala
skôr na diecézu neÏ na farnosÈ – ako
to opisoval b˘val˘ farár z Brotnja Petar Bakula. Zaberala oblasÈ
celého Brotnja, ako aj okolie âapljiny a Gabely. Neskôr bola Gabela a âapljina
odpojená (1854) a o 10 rokov
neskôr aj Horné Brotnjo so sídlom âerin (1864). MedÏugorská farnosÈ sa
stala roku 1892 samostatnou farnosÈou.
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líckych veriacich v dedinách, ktoré si
Ïiadali novú farnosÈ.
Prvú faru vybudovali v MedÏugorí
v roku 1892. Bola „veºká a vkusná“,
bola postavená s pomocou biskupa
pátra Pa‰kala Buconjiãa a s pomocou
veriacich. Stavbu viedol vtedaj‰í farár
z Gradniãi páter Pavo Petroviã a jeho
pomocník páter Pio Knezoviã-Bago.
Vnútorné zariadenie a prípravu príjemného b˘vania mal na starosti farár
páter Mijo Rubiã (1894-95) a jeho nasledovník páter Nikola ·imoviã (189599).
Obytn˘ dom bol uÏ urãite hotov˘
skôr, neÏ biskup Buconjiã r. 1892 vydal dekrét o vzniku novej farnosti.
Táto fara sa prirodzene v priebehu
nasledujúcich desaÈroãí rekon‰truovala a stojí aÏ dodnes. Generálna
oprava fary sa uskutoãnila v roku
1961, keì sa v pivnici vybudovala
kaplnka (veºká asi 15 x 3 m), ktorá
príleÏitostne (aÏ do vybudovania nového kostola v roku 1969) slúÏila ako
kostol. Nová fara bola zriadená nedávno, primerane nov˘m nárokom,
ktoré sa spájali s pribúdajúcim personálom.
Prv˘ farsk˘ kostol vybudoval páter
Nikola ·imoviã v rokoch 1896-97
„s mimoriadnym nasadením, námahou a obetavosÈou i veºkorysou podporou veriaceho ºudu“. Tomuto kostolu v‰ak ãoskoro hrozilo zrútenie
a bolo treba pom˘‰ºaÈ na vybudovanie nového kostola. Plán pre nov˘
kostol vypracoval známy architekt
Stjepan Podhorsky. Prípravy na stavbu základov sa zaãali uÏ v roku 1925,
základy sa zaãali stavaÈ roku 1935,
potom boli vytiahnuté vonkaj‰ie múry
do v˘‰ky asi 3 m. Pri tom zostalo.
10

Dôvody boli tieto: nejednotnosÈ farníkov, pokiaº i‰lo o umiestnenie kostola, vojnové a povojnové podmienky
a chudoba. TakÏe kostol, ktor˘ je
dnes známy po celom svete ako medÏugorsk˘ farsk˘ kostol, bol dokonãen˘ aÏ v povojnov˘ch rokoch, od roku
1966 do roku 1969. Kostol bol posväten˘ 19. januára 1969, potom sa
podokonãovali jemnej‰ie práce na kostole a vo vnútri. Vo farnosti sú e‰te
tri filiálne kostoly: vo Vionici, v Miletine a v ·urmanci.
Pri príleÏitosti 1900. v˘roãia Kristovej smrti a jeho zm⁄tvychvstania
(1900+33=1933) postavil v roku 1933
páter Bernardin Smoljan s farníkmi
najväã‰í betónov˘ kríÏ na vrchu ·ipovac a ten vrch sa odvtedy naz˘va KriÏevac. Odvtedy ten kríÏ prevy‰uje celé Brotnjo a od zaãiatku zjavení sa
stal známym po celom svete.
FarnosÈ MedÏugorie mala v roku
1892, keì vznikla, 1660 obyvateºov.
Neskôr tento poãet ustaviãne stúpal.
Bezprostredne po zaãiatku druhej
svetovej vojny dosiahla farnosÈ svoj
vrchol: roku 1940 mala 4504 obyvateºov. Neskôr sa poãet obyvateºov
zmen‰il kvôli vysÈahovaniu z oblasti
farnosti, aj pre niÏ‰iu pôrodnosÈ.
V roku 1975 mala farnosÈ 2924 katolíckych veriacich, ktorí b˘vali v 551
rodinách. V roku 1986 b˘valo 2630
katolíkov v 560 rodinách. A v roku
1991 tu Ïilo 3142 obyvateºov, z ãoho
vidíme, Ïe zjavenia Matky BoÏej farnosÈ pozitívne ovplyvÀovali, lebo farníci uÏ neodchádzali, keìÏe príliv pútnikov znamenal dostatok pracovn˘ch
miest. V roku 2005 sa napoãítalo 4287
veriacich.
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„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. Urobte to z lásky k JeÏi‰ovi, ktor˘
vás v‰etk˘ch vykúpil svojou krvou, aby ste boli ‰Èastní
a v pokoji.“
(z posolstva Matky BoÏej z 25. 2. 2007)
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AK NEDOKÁÎEME MILOVAË,
NIE SME BOÎIE DETI
Mirjana Dragiãeviãová-Soldová mala od 24. júna 1981 aÏ do decembra 1982
zjavenia kaÏd˘ deÀ. Poãas posledného kaÏdodenného zjavenia jej Matka BoÏia povedala, keì jej zverila desiate tajomstvo, Ïe sa jej bude zjavovaÈ raz do
roka, a to 18. marca. Tak tomu bolo po v‰etky tie roky, aj tohto roku.
Niekoºko tisíc pútnikov sa zhromaÏdilo na modlitbu ruÏenca v spoloãenstve
„Cenacolo“. Zjavenie sa zaãalo o 14.01 h a trvalo do 14.08 h. Mirjana nám
oznámila toto:
E‰te nikdy som nevidela, Ïeby sa Matka BoÏia na nás obracala t˘mto spôsobom. Vystrela k nám ruky a s vystret˘mi rukami povedala:
„Drahé deti, dnes k vám vystieram svoje ruky. Nebojte sa ich prijaÈ. Chcú
vám daÈ lásku a pokoj a pomôcÈ vám ku spáse. A preto, deti moje, prijmite
ich. NaplÀte moje srdce ‰Èastím a ja vás povediem k svätosti. Cesta, po ktorej vás vediem, je ÈaÏká, plná poku‰ení a pádov. Budem s vami a moje ruky
vás podrÏia. Buìte vytrvalí, aby sme sa na konci cesty mohli v‰etci v radosti
a láske drÏaÈ za ruky s mojím Synom. Poìte so mnou a nebojte sa! ëakujem
vám!“
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Rozhovor s Mirjanou
Dragičevičovou-Soldovou
17. 3. 2008 v Medžugorí
Mirjana, práve prichádza‰ zo
‰túdia Rádia Mir v MedÏugorí. Viem,
Ïe ti mnohí poslucháãi kládli rozliãné otázky. O ãom si hlavne hovorila?
Te‰ila som sa, Ïe som sa mohla
prostredníctvom „Radia Mir Medjugorje“ skontaktovaÈ s ºuìmi a mohla odpovedaÈ na ich otázky. Bolo to pre
mÀa, ako keì ku mne domov príde
skupina a poãúva, ão rozprávam
o svojich stretnutiach s Matkou BoÏou
a o posolstvách. Av‰ak sedieÈ v ‰túdiu
a poãúvaÈ niekoho z veºkej vzdialenosti, to je predsa len iná skúsenosÈ. VÏdy
hovorievam: vìaka Bohu, Ïe máme také rádio, ako je „Radio Mir Medjugorje“, lebo jeho prostredníctvom môÏeme vìaka dne‰nej technike cez satelity a internet dosiahnuÈ aÏ po najkrajnej‰ie ãasti sveta a roz‰irovaÈ posolstvá medÏugorskej Matky BoÏej. ªudia
mi kládli najrozliãnej‰ie otázky a ja
som videla, Ïe veºmi túÏia po BoÏej
láske a pokoji. To je dnes nieão, ão
nám v‰etk˘m ch˘ba. Îijeme v dobe
veºmi r˘chleho spôsobu Ïivota, a preto
nemáme ãas pre Boha. Usilovala som
sa vysvetliÈ, Ïe nie je ÈaÏké objaviÈ BoÏiu lásku a cítiÈ ju, ale musíme venovaÈ
Bohu denne ãasÈ svojho ãasu. Boh miluje v‰etk˘ch rovnako bez ohºadu na
to, ãi je niekto hrie‰nik alebo svätec,
obráten˘ alebo neobráten˘. PreÀho
sme v‰etci rovnakí a niet veºk˘ch ani
mal˘ch. Ukázal nám to práve podobenstvom o stratenej oveãke – pastier
zanechal 99 oviec, aby hºadal tú jednu

stratenú a bol pre‰Èastn˘, keì ju na‰iel. Boh je iba láska a nedokáÏe nikoho nenávidieÈ. KaÏdému dáva ‰ancu aj
vtedy, keì sme my ºudia od neho veºmi ìaleko. On je vÏdy pri nás.
Sme sa vo Veºkom t˘Ïdni. Po tieto dni prem˘‰ºame o najväã‰ích
tajomstvách Ïivota a smrti.
V pôstnych dÀoch sme mohli preÏívaÈ, Ïe pravou cestou k Bohu sú len
modlitba, pôst a pokánie. Chcela by
som povedaÈ, Ïe pre nás vizionárov to
nie je iba tento ãas pred Veºkou nocou,
ale uÏ ten ãas, ktor˘ sa zaãal vtedy
v roku 1981, keì si nás Matka BoÏia
vyvolila mimoriadnym spôsobom. Bola
by som rada, keby v‰etci pochopili,
aké je dôleÏité preÏívaÈ po cel˘ Ïivot
pôstnu dobu, a nie iba t˘chto 40 dní.
My vizionári sme svoj Ïivot úplne venovali ºuìom a pútnikom. Matka BoÏia
nás k tomu zaviazala a my sa usilujeme, aby sme boli dostupní a odovzdá13
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vali to, k ãomu nás Boh mimoriadnym
spôsobom povolal. Preto by mal byÈ
kaÏd˘ jeden deÀ ná‰ho Ïivota odriekaním. Pôstny ãas je doba, v ktorej sa
stále väã‰mi pribliÏujeme k JeÏi‰ov˘m
bolestiam a k jeho kríÏu. To nám nesmie padnúÈ zaÈaÏko, naopak, musíme
pochopiÈ, Ïe nesieme svoj kríÏ a Ïe
musíme JeÏi‰a stále viac prosiÈ, aby
nám pomáhal a aby ten kríÏ niesol
s nami. PostiÈ sa, modliÈ sa, priná‰aÈ
viac obetí, to nám má robiÈ radosÈ, veì
to robíme pre JeÏi‰a.
Keì sa spovedáme, kÀaz nám napríklad povie, Ïe sa máme ako pokánie
pomodliÈ päÈ Otãená‰ov. P˘tam sa, ão
je to za pokánie, ak ostáva iba pri tejto
modlitbe. Pokánie nemôÏe byÈ modlitbou, lebo modlitba by mala byÈ radosÈou, a nie pokáním. V pôstnej dobe by
sme sa mali aj viac postiÈ. To nie je
ÈaÏké, ani to nie je problém robiÈ to
v pôstnej dobe. No nemôÏeme zostaÈ
stáÈ iba pri tom. Sú aj vy‰‰ie ciele, ku
ktor˘m nás vyz˘va Matka BoÏia.
Keì vidím, Ïe Matka BoÏia je smutná, je to pre mÀa veºmi ÈaÏké. Preto by
som sa chcela e‰te viac postiÈ a mod14

liÈ, aby ºudia pochopili, ãím Ïivot v skutoãnosti je a po akom Ïivote by sme
mali túÏiÈ. Máme sa teda 40 dní postiÈ,
ale ja si myslím, Ïe to nestaãí, veì Boh
pre nás toºko urobil a tak veºa nám toho dáva. Vylieva na nás celé prúdy milostí. Preão by teda malo toto odriekanie trvaÈ iba 40 dní? Mali by sme sa
kaÏd˘ deÀ nieãoho zrieknuÈ, i keby to
bola iba maliãkosÈ, ale malo by to byÈ
odriekanie pre ná‰ho Boha, ktor˘ nám
dal v‰etko, pre BoÏiu lásku, ktorou nás
v plnosti zah⁄Àa.
Ako sa cíti‰ pred zjavením, ktoré
bude‰ maÈ zajtra?
Zajtraj‰ok je pre mÀa veºk˘m dÀom.
Zajtra je kaÏdoroãné zjavenie a splní
sa sºub Matky BoÏej, ktor˘ mi dala uÏ
na Vianoce 1982, keì mi odovzdala pri
poslednom kaÏdodennom zjavení desiate tajomstvo a povedala, Ïe sa mi
odvtedy bude zjavovaÈ uÏ iba raz do
roka, vÏdy 18. marca – aÏ do konca
môjho Ïivota. Tu by som chcela zdôrazniÈ, Ïe zajtra príde Matka BoÏia
k nám v‰etk˘m na tejto zemi. My vizionári, najmä ja, vôbec nie sme zajtra
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dôleÏití. DôleÏitá je Matka BoÏia
a v‰etci tí, ktorí budú pri zjavení. My vizionári vôbec nie sme dôleÏití, Matka
BoÏia nás iba pouÏíva, aby sme vám
odovzdávali jej posolstvá. Pre Matku
BoÏiu ako matku niet menejcenn˘ch
a hodnotnej‰ích, nie, pre Àu sú v‰etci
rovnocenní, aj my vizionári a pútnici.
Preto sa ma pútnici nemusia vypytovaÈ, ãi odovzdávam Matke BoÏej niektoré ich otázky. V‰etci pútnici sa s Àou
môÏu zhováraÈ a sp˘taÈ sa jej, ão len
chcú. Urãite dostanú odpoveì, ibaÏe
Matku BoÏiu neuvidia, ako ju vidím ja.
Urãite pocítia jej prítomnosÈ a to je
dôleÏité. Viem, Ïe keì Matka BoÏia
zajtra príde, pozrie sa na kaÏdého jedného, preto by sa jej mali v‰etci osobne p˘taÈ a prosiÈ o to, ão si Ïelajú.
Zajtra po zjavení celkom urãite v‰etk˘ch poÏehná svojím materinsk˘m poÏehnaním. Vari potrebujeme nieão viac
ako jej útechu a poÏehnanie?
SnaÏím sa pripraviÈ na zajtraj‰ok
modlitbou, ale je to veºmi ÈaÏké, lebo
od rána do veãera mi vyvolávajú ºudia,
ktorí prosia a vypytujú sa. Mnohí ma
nav‰tevujú a kaÏd˘ má na to svoj dôvod. Preto sa cez deÀ môÏem iba veºmi ÈaÏko pripravovaÈ v pokoji a v modlitbe na príchod Matky BoÏej. Tak vyuÏívam noc, keì som sama. Potom si
kºaknem a prosím Boha, aby mi dal silu prijaÈ tú skutoãnosÈ, Ïe zajtra krátko
uvidím Matku BoÏiu a Ïe sa budem
preto veºmi te‰iÈ, ale Ïe budem aj
smutná, lebo sa r˘chlo, o pár minút,
zasa vráti do neba a ponechá ma na
tomto svete. Pre nás vizionárov je to
veºmi ÈaÏké, keì sa zasa vraciame
a musíme pokraãovaÈ v normálnom Ïivote. Je to veºká bolesÈ. Mnohí vravia:

Aká si ‰Èastná, Ïe vidí‰ Matku BoÏiu;
ale je to práve preto ÈaÏké, lebo si uvedomuje‰, Ïe si v nebi, u Boha, a Ïe sa
zasa musí‰ vrátiÈ na zem. VidieÈ Matku
BoÏiu, byÈ v nebi a za krátky ãas musieÈ zasa pokraãovaÈ v tomto Ïivote dozaista nie je pre nás vizionárov ºahké.
Je to veºká bolesÈ, ktorú musíme kaÏd˘
deÀ zná‰aÈ, teraz uÏ takmer 27 rokov.
MôÏe‰ nám povedaÈ, aké to nebo je?
Vicka a Jakov boli priamo v nebi. Ja
cítim nebo pri zjavení, ale nikdy som
ho nevidela. Iba ho cítim a viem si
predstaviÈ, ako tam musí byÈ krásne.
Pre mÀa je nebo vtedy, keì som
s Matkou BoÏou, preto si myslím, Ïe to
tak musí byÈ v nebi.
Som matkou dvoch dcér. Ako kaÏdá
matka na tomto svete, dala by som za
ne Ïivot. Ale keì som s Matkou BoÏou,
nejestvuje niã, ani najvzácnej‰ie z toho, ão mám, ani moje deti, ani môj
muÏ, ani niã vzácneho na tomto svete.
To v‰etko vtedy nejestvuje. Jestvuje
len jedno: Ïe sa na mÀa Matka BoÏia
pozerá a ja sa pozerám na Àu a Ïe by
som chcela, aby to nikdy neprestalo,
ale trvalo navÏdy. V tom okamihu nemyslíme my vizionári na nikoho, len na
Matku BoÏiu a na Boha. Lebo cítim tak˘ pôvab, takú krásu, pokoj; dokázala
by som lietaÈ... Je to také krásne, aÏ sa
cítim ako v nebi.
ZmocÀuje sa ma tak˘ pôvab, Ïe necítim niã iné. V tom momente nevie‰
niã, ani kto si, ani ão si. Vtedy je dôleÏité iba to, Ïe sa na mÀa pozerá, lebo
cez jej pohºad dokáÏem v tom nebeskom okamihu vycítiÈ BoÏiu prítomnosÈ.
15
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Zajtra bude pri zjavení veºa chor˘ch, ktorí prídu, aby sa spolu
s tebou modlili za svoj kríÏ, svoje
utrpenia a choroby. Ako to preÏíva‰?
MÀa ako vizionárku si Matka BoÏia
nezvolila pre túto úlohu, ako je to v prípade Vicky a Jakova. Mne zverila najmä t˘ch, ktorí e‰te nezakúsili BoÏiu
lásku, teda neveriacich, ako im hovoríme. KaÏd˘ prípad chorého ãloveka veºmi hlboko vnímam, jeho bolesÈ ma zasahuje a urobila by som v‰etko, aby
som mu pomohla. Jediné, ão môÏem
preÀho urobiÈ, môÏem sa zaÀho pomodliÈ, aby mu Boh pomohol, aby naÀho nezabudol, keì uÏ mu raz dal niesÈ
kríÏ. Aby im pomáhal niesÈ tento kríÏ,
ktor˘ im dal, aby ho niesol s nimi. Myslím si, Ïe ãloveku je najÈaÏ‰ie, keì si
myslí, Ïe je sám. Preto nik, kto nesie
kríÏ, sa nemá nazdávaÈ, Ïe je sám, ale
má si uvedomovaÈ, Ïe kaÏd˘ kríÏ má
zmysel, lebo nám ho dáva Boh a skrze
tento kríÏ nás zvlá‰tnym spôsobom
privedie k na‰ej záchrane. Toto je pre
mÀa pravda o kaÏdom kríÏi, bez ohºadu na to, ãi je veºk˘ alebo ÈaÏk˘. Sú
rôzne kríÏe a niet ãloveka na celom
svete, ãi je veriaci, alebo nie je, ktor˘
by nemal kríÏ, ani nijakú bolesÈ, lebo
kríÏ je ºudsk˘, ako by sme povedali my
laici.
Niektorí majú väã‰í kríÏ, niektorí
men‰í, no v‰etky tieto kríÏe sú rovnaké, lebo niekedy nás Boh pripravuje
mal˘m kríÏom na väã‰í. Kto dnes povie, Ïe nemá nijak˘ kríÏ, urãite bude
zajtra nejak˘ maÈ, lebo pre kaÏdého
z nás prichádza prostredníctvom kríÏa
nebo. Boh nám dáva zo svojej dobroty
v‰etko z lásky a my by sme mali prijaÈ
16

kríÏ dobrovoºne, keì sa chceme volaÈ
jeho uãeníkmi. Musíme ãasto vravieÈ:
„Tu som, Pane, keì myslí‰, Ïe ho dokáÏem niesÈ, tak mi pomôÏ a nenechávaj ma osamote. Ty si mi ten kríÏ dal,
preto Èa prosím, aby si mi pomáhal.“
Je normálne, Ïe padáme, veì aj JeÏi‰
padol trikrát pod kríÏom, ale on vstal
a niesol kríÏ aÏ do konca. Je tieÏ normálne, keì hovoríme: „BoÏe, ak je to
moÏné, nech ma minie tento kalich!“
Veì aj JeÏi‰ sa tak modlil v Getsemanskej záhrade, no napokon povedal:
„Otãe, nech sa stane tvoja vôºa!“
Mirjana, ty ãasto zdôrazÀuje‰, Ïe
láska k Bohu a k ºuìom je veºmi
dôleÏitá. Sprostredkúva to aj Matka BoÏia?
Môj osobn˘ názor je, Ïe v tom v‰etkom, ão sa deje okolo MedÏugoria
a nás vizionárov, je najdôleÏitej‰ia BoÏia láska. ≈ou nám chce Boh v‰etk˘m
ukázaÈ, ako veºmi nás miluje. My ºudia
sme preÀho tie najdokonalej‰ie bytosti
zo v‰etk˘ch, ktoré stvoril. Jedine nás
stvoril na svoj obraz.
To je aj Ïelanie Matky BoÏej poãas
t˘chto zjavení, ktoré trvajú uÏ takmer
27 rokov. Ona uãí nás vizionárov, aby
sme v kaÏdom ãloveku videli predov‰etk˘m Krista. To znamená, Ïe máme
kaÏdého ãloveka milovaÈ ako svojho
brata, lebo Boh nás stvoril rovnak˘ch
ako súrodencov. To je práve pre mÀa
jedna z najÈaÏ‰ích poÏiadaviek Matky
BoÏej, ktoré na nás kladie. PostiÈ sa,
modliÈ sa, odovzdávaÈ sa, to nie je niã
zvlá‰tne ani veºké. No milovaÈ v‰etk˘ch ako seba samého, milovaÈ v‰etk˘ch ako svojich súrodencov a kaÏdého si váÏiÈ, akoby bol v Àom sám JeÏi‰
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Kristus, to je urãite to najväã‰ie a najsvätej‰ie pre nás ºudí. Vo v‰etk˘ch posolstvách, ktoré nám doposiaº dal Boh
cez Matku BoÏiu, pre mÀa je práve tá
skutoãnosÈ, Ïe my ºudia máme milovaÈ
Boha a kaÏdého ãloveka ako seba samého, t˘m najväã‰ím duchovn˘m bohatstvom na tomto aj na onom svete.
V‰etci velikáni tohto sveta sa práve
preto stali tak˘mi veºk˘mi, lebo odovzdali svoj Ïivot Bohu a ºuìom. Ak nedokáÏeme milovaÈ, nemôÏeme byÈ BoÏími deÈmi, jeho nasledovníkmi, ani jeho veriacimi.
To je to najsvätej‰ie a toho sa musíme my kresÈania prid⁄ÏaÈ predov‰etk˘m. Tak ako nás to uãil sám JeÏi‰.
UÏ celé roky máva‰ zjavenia aj
na druh˘ deÀ v mesiaci. Raz bola
pritom uzdravená mladá Ïena z rakoviny. MôÏe‰ nám o tom nieão
povedaÈ?
Pred pár mesiacmi som mala zjavenie druhého dÀa v mesiaci, keì sa tak
ako vÏdy modlievame najmä za t˘ch,
ktorí e‰te neokúsili BoÏiu lásku, teda
za neveriacich. Chcela by som tu e‰te
raz zdôrazniÈ, Ïe nie je dôleÏité, Ïe ºudia odo mÀa daão Ïiadajú a prosia ma,
aby som sa modlila za osoby, ktoré sú
ÈaÏko choré. Poãas zjavenia sa môÏe
modliÈ kaÏd˘ osobne sám za seba
a prosiÈ Matku BoÏiu.
Práve toto uzdravenie je toho dôkazom. Pri‰la som ako vÏdy do Cenacola
na zjavenie. Zjavenie bolo vonku a bolo tam zhromaÏden˘ch veºmi veºa ºudí.
Vedºa mÀa kºaãala mladá Ïena. Nevedela som, ani kto je, ani skadiaº pri‰la.
Len som ju poãula plakaÈ, a nebol to
normálny plaã, ale plaã pln˘ bolesti

a utrpenia. Tá mladá Ïena plakala tak
veºmi, Ïe som sa vôbec nedokázala
sústrediÈ na príchod Matky BoÏej.
âoskoro som pocítila príchod Matky
BoÏej a bola som ‰Èastná, Ïe som uÏ
nepoãula k⁄ãovit˘ plaã tej Ïeny. Lebo,
keì prichádza Matka BoÏia, zmizne pre
mÀa v‰etko ostatné. Nevedela som, ão
sa odohrávalo okolo toho dievãaÈa, ani
som sa na to nep˘tala Matky BoÏej. Po
zjavení som ako vÏdy zapísala posolstvo a odi‰la. Tá Ïena e‰te ostala a ìalej plakala, to znamená, Ïe preplakala
aj celé zjavenie. O niekoºko mesiacov
neskôr mi hlásili moji známi, Ïe tá Ïena, ktorá pri zjavení plakala, bola veºmi
chorá. Mala rakovinu prsníka a metastázy a lekári jej povedali, Ïe nemá
‰ancu preÏiÈ. Ona poãula o MedÏugorí
a pri‰la sem. Potom, ão bola pri zjavení, i‰la znovu k lekárom a tí kon‰tatovali, Ïe je úplne zdravá, bez rakoviny
a bez metastáz. To by som tu veºmi rada zdôraznila, lebo my vizionári nie
sme dôleÏití a vy nemusíte Matku BoÏiu prosiÈ na‰ím prostredníctvom. MôÏete sami prichádzaÈ ku zjaveniu
a prosiÈ Matku BoÏiu. Urãite vás vypoãuje. Tak ako túto mladú Ïenu, ktorá
pri‰la ku zjaveniu – pevne verila, Ïe
Boh prostredníctvom Matky BoÏej robí
zázraky. Prosila Matku BoÏiu sama za
seba, s Àou plakala a od nej a od Boha
oãakávala pomoc. Prosila Boha a Boh
ju vypoãul. Prosme teda Boha, aby
nám pomáhal niesÈ ná‰ kríÏ. Prosme
Boha, aby sme pochopili, Ïe na‰a jediná spása je v kríÏi. Prosme Matku BoÏiu, aby nás priviedla k svojmu Synovi,
aby sme raz vo veãnosti boli s Àou
zjednotení v nebi.
(Rozhovor viedol vd)
17
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Milé deti, vy ste slobodní vybraÈ si dobro alebo zlo. Preto vás poz˘vam: modlite sa a postite. Zasaìte radosÈ a plod radosti vo va‰ich
srdciach nech rastie pre va‰e dobro a druhí
nech ho uvidia a prijmú prostredníctvom vá‰ho
Ïivota.
(z posolstva z 25. januára 2008)
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Môj jedin˘ cieº: byÈ
Rozhovor s Vickou
Ivankoviãovou-Mijatoviãovou
18. 3. 2008 v MedÏugorí
sem do MedÏugoria. V‰etci majú na to
svoj dôvod, preão sem do MedÏugoria
prichádzajú. Niektorí sú tu po prv˘ raz,
iní uÏ ãastej‰ie, ale v‰etci prichádzajú
do MedÏugoria radi, lebo tu nachádzajú útechu pre svoje bolesti a utrpenia. Tu sa ãlovek ºah‰ie otvorí pre Matku BoÏiu a pre Boha. Mnohí z nich
chcú nav‰tíviÈ aj nás vizionárov a poãuÈ od nás nejaké to slovo. My sa usilujeme odovzdávaÈ to, ão Matka BoÏia
dnes najviac zdôrazÀuje a ão si od
kaÏdého z nás najviac Ïelá pre uskutoãnenie svojich plánov.

Vicka, po dlh‰om ãase sme sa
zasa stretli tu na schodoch pred
tvojím domom. Dlh‰í ãas si tu uÏ
nebola. Dnes je 18. marca a Mirjana má o 14. hodine svoje kaÏdoroãné zjavenie.
Te‰ila som sa, Ïe po mojej dlh‰ej neprítomnosti pre moju chorobu som
znovu mohla byÈ pri pútnikoch. Dnes je
18. marca. To je veºmi dôleÏit˘ deÀ,
keì má Mirjana svoje kaÏdoroãné zjavenie. V tento deÀ prichádza veºa pútnikov, aby boli spolu s Mirjanou pri zjavení. Ja som veºmi ‰Èastná, Ïe môÏem
uskutoãÀovaÈ svoju úlohu, s ktorou
som zaãala uÏ vtedy v roku 1981 tu na
schodoch, a Ïe som k dispozícii pútnikom prichádzajúcim z ìalek˘ch krajín
20

Vicka, ty má‰ e‰te stále kaÏdodenné zjavenia Matky BoÏej a dnes
to bude 20 minút pred 18. hodinou. Ako bude‰ Matku BoÏiu oãakávaÈ?
Poãas v‰etk˘ch t˘chto uÏ skoro 27
rokov te‰ím sa na príchod Matky BoÏej
tak ako v prv˘ deÀ. V srdci mám veºkú
radosÈ. Pred príchodom Matky BoÏej
sme my vizionári plní oãakávania
a v úplnej odovzdanosti, s modlitbou na
perách. Tak˘mto spôsobom ãakáme
na ten najkraj‰í okamih. Ani jedno zjavenie sa nepodobá druhému. VÏdy sa
udeje nieão nové. S Matkou BoÏou sa
rozprávame o v‰etkom. Cítime sa slobodní a nebojíme sa. Ona je na‰a Matka. Keì sa dieÈa zhovára s matkou,
nemá strach a niãoho sa nebojí. V tom
v‰etkom je medzi nami neopísateºn˘
pocit BoÏej lásky. V‰etko je krásne,
pokojné a sväté. Od Matky BoÏej nikdy
neoãakávame niã zvlá‰tne. SnaÏím sa,
aby som jej pri kaÏdom zjavení nieão
podarovala, malú osobnú obetu, aj ke-
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È sluÏobnicou Pána
by to bola úplná maliãkosÈ. Potom vidím, Ïe sa Matka BoÏia te‰í. VÏdy nás
povzbudzuje, pote‰uje a dodáva nám
silu pre nov˘ deÀ. Matka BoÏia je matka a dáva nám veºa. Ale aj oãakáva, Ïe
i my jej daão dáme. VÏdy som sa snaÏila robiÈ to, ão odo mÀa Matka BoÏia
chcela a neprestajne som jej bola
k dispozícii. Mojím jedin˘m cieºom je
byÈ sluÏobnicou Pána a tak slúÏiÈ, aby
jej to slúÏilo ku cti.
Na tebe vidno, Ïe si mimoriadnou vizionárkou a Ïe si Èa Matka
BoÏia vyvolila na osobitnú úlohu.
SnaÏím sa byÈ Matke BoÏej úplne

k dispozícii. Îiada od nás veºa, ale nadov‰etko Ïiada, aby sme mali ãas pre
svojich blíÏnych, pre pútnikov. Táto
úloha nám nesmie padnúÈ zaÈaÏko.
Musíme ju prijaÈ ako svoj záväzok. Musíme tu byÈ najmä pre chor˘ch a pote‰ovaÈ ich alebo im aspoÀ podaÈ ruku.
Mnoh˘m pútnikom staãí dotknúÈ sa
mojej ruky, cítia sa potom pokojní
a pote‰ení bez toho, Ïe by som im povedala ão len slovo. To je moja úloha
a snaÏím sa ju plniÈ tak dobre, ako sa
len dá s BoÏou pomocou. To je pre
mÀa to najväã‰ie, ão môÏem urobiÈ
a Boh sa stará o to, aby som to dokázala.
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kto prijíma JeÏi‰ovo utrpenie
s ãist˘m srdcom, bude sa vedieÈ
radovaÈ z jeho zm⁄tvychvstania.
âo by nám osoÏila Veºká noc, ak
by sme Bohu nepriniesli ani len
malú obetu, nedarovali by sme
mu niã za jeho veºké víÈazstvo
nad smrÈou? To je dar, ktor˘ nám
Zm⁄tvychvstal˘ dáva a to je najdôleÏitej‰ie posolstvo Veºkej noci.
Daroval nám nov˘ Ïivot a t˘m
umoÏnil, Ïe môÏeme zasa prísÈ
k Otcovi. V pôste máme teda
moÏnosÈ urobiÈ veºa pre Matku
BoÏiu a pre Boha. Matka BoÏia
neÏiada od nás reãi, ale skutky,
a aby sme kaÏdodenne kráãali
s jej Synom, lebo cez utrpenie
a kríÏ dosiahneme nov˘ Ïivot
zm⁄tvychvstania.

BlíÏia sa veºkonoãné sviatky.
Ako si sa pripravovala na veºkonoãnú slávnosÈ?
Pôstna doba je mimoriadnou dobou
milosti, na to nesmieme zabúdaÈ. ªudia si neraz myslia, Ïe pôstna doba je
dobou veºkého utrpenia a smútku, ale
ja to tak nevnímam. Pôstna doba je
dobou radosti a závisí to od toho, nakoºko sme pripravení tieto dni prijaÈ.
Ak si v srdci urobíme predsavzatie, Ïe
by sme radi oslávili Veºkú noc s radosÈou, Ïe by sme mali zvládnuÈ v sebe
v‰etko, ão nám stojí ako prekáÏka
na ceste k Bohu, potom aj kaÏd˘ pôst,
kaÏdé pokánie, kaÏdú modlitbu, kaÏdú
obetu preÏijeme úplne inak.
Stane sa nám to radosÈou, veì to robíme pre Boha, z lásky k nemu. KaÏd˘,
22

Vicka, môÏe‰ nám opísaÈ
svoje stretnutie s Matkou BoÏou?
Keì Matka BoÏia prichádza, cítim sa tak ako teraz s tebou. Pozdraví nás a niekedy k nám vystrie ruku.
Keì sa jej dotknem, cítim mimoriadnu
radosÈ, pôvab a lásku. Dnes je pre Mirjanu veºk˘ deÀ, o tri hodiny príde Matka BoÏia vo svetle. Pozdraví ju a vystrie k nej ruku. Zagratuluje jej k narodeninám a to ju iste pote‰í. VÏdy hovorím, Ïe krása Matky BoÏej sa nedá opísaÈ. Táto krása Matky BoÏej je preniknutá krásou a svätosÈou Boha. Pre nás
je to záÏitok, Ïe oãami to síce vidíme,
ale slovami to nedokáÏeme vyjadriÈ.
Vraví nám, Ïe je krásna, lebo v‰etk˘ch
miluje. Krása neprichádza zvonka, ale
z hæbky ná‰ho srdca a na‰ej du‰e. Preto nás Matka BoÏia poz˘va, aby sme
pracovali na svojej vnútornej kráse, na
kráse srdca a du‰e, potom budeme
pekní aj navonok. To znamená, Ïe má-
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me milovaÈ v‰etko, ão Boh stvoril
a nám dal. To znamená, Ïe musíme
postaviÈ Boha na prvé miesto a Ïe ho
musíme uznaÈ za svoj cieº, a nie tie pominuteºné veci, ktoré nás na ceste
k Bohu iba ru‰ia. Máme pouÏívaÈ materiálne veci, ale nesmú byÈ na‰ím posledn˘m cieºom alebo t˘m najdôleÏitej‰ím v Ïivote.
Niã z toho, ão vidíme a ão máme, si
nebudeme môcÈ vziaÈ so sebou. Nebudeme to potrebovaÈ. Budeme potrebovaÈ svoje skutky a to, ão sme
svojimi obetami urobili pre druh˘ch.
Budeme potrebovaÈ jedine to, ão sme
urobili pre svojich blíÏnych z lásky ku
Kristovi. Matka BoÏia nám preto vÏdy
dodáva nádej. Chcela by nás na túto
úlohu pripraviÈ. Chcela by nám povedaÈ, Ïe tento svet je pominuteºn˘ a Ïe
t˘mto svetom iba prechádzame. Na‰a
vlasÈ je pri nej a ona by chcela, aby
sme jedného dÀa do‰li tam, kde je
ona.

âo by si nám chcela e‰te na záver rozhovoru povedaÈ?
Po tieto dni by sme sa mali zvlá‰È
usilovaÈ, aby sme pokorne oãakávali
JeÏi‰ovo zm⁄tvychvstanie, no nie iba
jeho zm⁄tvychvstanie, ale aj na‰e
osobné zm⁄tvychvstanie. Lebo to bude
potom pravá radosÈ a pravé ‰Èastie,
keì budeme môcÈ povedaÈ: „ëakujeme ti, JeÏi‰u, za lásku, ktorú si nám
dal.“ Veºkú noc by mala celá rodina
preÏívaÈ ako slávnosÈ radosti. Aby sa
to mohlo staÈ, musí v rodine vládnuÈ
modlitba, odpustenie, sebaobetovanie,
a nie nákupy alebo obliekanie.
V‰etk˘m, ão trpia, by som chcela povedaÈ, aby v t˘chto dÀoch niesli dar kríÏa s láskou. Budem sa za to modliÈ, aby
im Matka BoÏia bola tak blízko, ako je
len moÏné, a poloÏila na nich svoju materinskú ruku, aby im dodala síl, nech
dokáÏu ísÈ ìalej. S láskou va‰a Vicka.
(Rozhovor viedol vd)
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MedÏugorie prekraãuje na‰u kompetenciu,“
hovorí kardinál Puljiã
Vo „Veãernom liste“ z 21. 3. 2008 uverejnil Ivan Tolj rozhovor s kardinálom Vinkom Puljiãom, sarajevsk˘m arcibiskupom.
Otázka: Nedávno uverejnen˘ rozhovor so ‰tátnym sekretárom
Svätej stolice kardinálom Tarcisiom Bertonem o tom, Ïe MedÏugorie potrebuje vy‰etrovanie, vyvolalo rozliãné domnienky.
Zaoberala sa touto otázkou Biskupská konferencia Bosny a Hercegoviny a stane sa MedÏugorie skutoãne predmetom oficiálneho pozorovania?
Odpoveì kardinála Puljiãa: „Na‰a biskupská konferencia sa
t˘m nezaoberala, lebo MedÏugorie je jav, ktor˘ presahuje na‰u
kompetenciu. V tom momente, ako padne rozhodnutie Svätej
stolice a tá udelí pokyn, zváÏime, ão treba urobiÈ. Preto tieto
dohady nie sú relevantné, k˘m niet konkrétnych pokynov. âi
tento jav potrebuje pastoraãné sprevádzanie, to podlieha rozhodnutiu biskupskej konferencie po ukonãení práce komisie. To by nebolo niã nového, ale iba vykonanie prvého rozhodnutia o jave MedÏugorie.“

MedÏugorie spoãíva v rukách Vatikánu
Mato Zovkiã, generálny vikár sarajevskej arcidiecézy, potvrdil tento t˘ÏdeÀ
internetovej agentúre „spiritdaily“, Ïe
MedÏugorie uÏ nepodlieha kompetencii
miestneho biskupa. Ba ão viac, na základe vatikánskych intervencií sa zaãalo nové vy‰etrovanie, ktoré podlieha priamo
Vatikánu.
Národná komisia, ktorá doposiaº sídlila v Sarajeve pod predsedníctvom kardinála Vinka Puljiãa, preto uÏ neplánuje
Ïiadne ìal‰ie aktivity, ale oãakáva príkazy Vatikánu. Miestna cirkevná kompetencia nad MedÏugorím bola odobratá
uÏ zaãiatkom osemdesiatych rokov vtedaj‰iemu biskupovi Zaniãovi. Na tom
rozhodnutí sa podieºal vtedaj‰í kardinál ‰tátny sekretár Casaroli, ako aj kardinál Jozef Ratzinger.
Mato Zovkiã ohlásil na 7. máj 2008 v MedÏugorí ‰peciálne stretnutie s odborníkom na morálnu teológiu a s odborníkom na cirkevné právo. Témou je nezvyãajne intenzívna spovedná
prax v tomto mariánskom pútnickom mieste, do ktorého roãne putujú milióny ºudí.
(www.kath.net, 9. apríl 2008)

24
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Ako pôsobí BoÏie slovo
vo mne?
PápeÏ Benedikt XVI. vyhlásil medzinárodn˘ „Rok
sv. Pavla“. Jubilejn˘ rok
na poãesÈ apo‰tola národov, ktor˘ sa narodil pred
dvetisíc rokmi v Tarze, sa
zaãne 28. júna 2008 a potrvá do 29. júna 2009.
„Pavlov rok“ kladie pred
nás novú v˘zvu: Ak˘ mám
postoj k BoÏiemu slovu?
Ako prijímam BoÏie slovo
a ako vo mne pôsobí? Ako
dokáÏem texty Svätého písma, ktoré som ãasto poãul
v liturgii, znovu preÏívaÈ?
Matka BoÏia je matkou Slova. Ona prijala Slovo a to sa stalo telom. Mária prijala Krista prostredníctvom viery do svojho srdca skôr,
neÏ ho prijala do svojho tela. NemôÏeme nasledovaÈ Máriu v telesnom prijatí,
av‰ak máme ju nasledovaÈ v prijatí srdcom. To znamená, Ïe máme s vierou
prijímaÈ BoÏie slovo!
Na zaãiatku zjavení vyzvala Matka
BoÏia v MedÏugorí, aby v‰etci veriaci
ãastej‰ie nav‰tevovali sv. om‰u. Poãas
liturgie slova sa uãia veriaci zaobchádzaÈ s BoÏím slovom v súlade s náukou
Cirkvi.
Od 1. marca 1984 sa zaãala v medÏugorskej farnosti spoloãná poklona Najsvätej‰ej oltárnej sviatosti. Matku BoÏiu
to veºmi pote‰ilo. Potom vyz˘vala ãoraz
ãastej‰ie na rozjímavé ãítanie Svätého
písma, najmä v modlitbov˘ch skupinách.
18. októbra 1984 vyzvala v‰etk˘ch na

spoloãné ãítanie Sv. písma
v rodinách. Biblia má byÈ v domoch na viditeºnom mieste,
aby nás stále nabádala k ãítaniu a modlitbe. Sväté písmo
má sprevádzaÈ ná‰ kaÏdodenn˘ Ïivot.
BoÏie slovo sa stáva konkrétnym slovom pre mÀa. Otvára
mi nové moÏnosti. BoÏie slovo
je pravda, ktorá osvetºuje moju
pravdu. Pomáha mi lep‰ie spoznaÈ moje srdce a BoÏiu vôºu.
Sväté písmo je nástroj, prostredníctvom ktorého ku mne hovorí Pán. Aby sme skutoãne
poãuli Boha a nie iba nejaké
pomíÀajúce slová, je nevyhnutné sa modliÈ. Preto Matka
BoÏia, keì hovorí o Svätom
písme, vÏdy spomína aj modlitbu. Slovo sa musí ãítaÈ
v tom duchu, v akom sa napísalo.
Duch Svät˘ je autor a uãiteº
Písma. Pri ãítaní BoÏieho slova
hºadáme Ïiv˘ vzÈah k Bohu,
aby sa slovo Písma stalo
v na‰om Ïivote Ïijúcim Slovom.
Svät˘ Pavol nám má pomáhaÈ, aby sme BoÏie slovo,
ktoré poãúvame, naozaj „neprijali ako ºudské slovo, ale –
aké naozaj je – ako slovo
BoÏie, a ono pôsobí vo vás
veriacich“ (porov. 1 Sol 2,
13).
P. Ignaz Domej
25
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„Radio Maria“
Rozhovor s pátrom
Liviom Fanzagom,
„Radio Maria Taliansko“,
14. 2. 2008 v MedÏugorí
Páter Livio Fanzaga je rehoºn˘ kÀaz,
piarista – ãlen kongregácie, ktorú zaloÏil v 17. storoãí sv. Jozef Kalazansk˘ (1557 – 1648). Páter Livio zaloÏil
„Radio Maria“ v Taliansku v roku
1987.

Páter Livio, porozprávajte nám
o svojich skúsenostiach s MedÏugorím.
O MedÏugorí som sa dozvedel
vo svojej farnosti v Miláne. Keì som
to slovo poãul, pocítil som ãosi ako
vnútorné pozvanie. To bolo v marci
1985. Toto pozvanie pocítili spolu so
mnou dvaja mladí muÏi z mojej farnosti. To pre mÀa znamenalo, Ïe musím zmeniÈ svoj Ïivot, lebo som zaãal
rozjímaÈ nad posolstvami Matky BoÏej. NepretrÏite od roku 1985 trávim
dovolenky v MedÏugorí. Niekedy prichádzam do MedÏugoria aj dva-tri razy do roka. Stalo sa mi to kºúãovou
skúsenosÈou môjho Ïivota.
Ako ste potom zaãali s „Radiom
Maria“?
Spoznal som lokálnu rozhlasovú vysielaãku farnosti; volala sa „Radio
Maria“. Cez túto vysielaãku zaãal uÏ
páter Slavko oznamovaÈ ‰tvrtkové
posolstvá. Tak som sa aj ja pripojil
k práci na vysielaãke vo farnosti. Bola
to vysielaãka pre modlitbu a aj trochu
zábavy, ako to bolo v tom ãase
26

u v‰etk˘ch farsk˘ch lokálnych vysielaãiek. Potom skupina medÏugorsk˘ch pútnikov zaloÏila v roku 1987
zdruÏenie „Radio Maria“. Tak sa zaãalo toto veºké dobrodruÏstvo. Môj
predstaven˘ mi dal povolenie najprv
na rok a potom na neurãit˘ ãas, aby
som tam spoluúãinkoval. Tak som sa
tomu mohol svorne s vedúcimi „Radia
Maria“ venovaÈ. Odvtedy sa lokálne
zariadenie profilovalo ako rozhlasov˘
vysielaã, ktor˘ zaãal svoju prácu na
základn˘ch pilieroch modlitby a evanjelizácie. Za podnet ìakujem istej
udalosti v roku 1986, keì pútnická
skupina cez vizionárku Vicku dostala
v MedÏugorí posolstvo: „Hlásajte pokánie! Roz‰irujte posolstvá Kráºovnej
pokoja a buìte svedkami v láske.“
Tak môÏeme povedaÈ, Ïe „Radio Maria“ je jedineãnou vysielaãkou, inou
neÏ ostatné katolícke stanice.
Programovú schému zásadne urãuje modlitba. Denne vysielame svätú
om‰u, vÏdy z inej farnosti, kaÏdé popoludnie je jedna hodina poklony, tieÏ
z rozliãn˘ch farností. Máme zakladateºské plány a dobrovoºn˘ch pomoc-
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ako svetové rádio
níkov vo v‰etk˘ch ãastiach Talianska.
Poãas 24 hodín prená‰ame ‰esÈ ruÏencov, z ktor˘ch b˘va jeden príleÏitostne z nejakej rodiny. Prená‰ame aj
celé hodinové modlitby, ãiastoãne
z farností, ãiastoãne cez mikrofón.
Vysielame 12 hodín „kultúru viery“,
prakticky v‰etky témy, ktoré sa vzÈahujú na ‰túdium teológie. Predná‰ajúcimi sú rozliãní biskupi, okolo 60
kÀazov a takisto veºa laikov. Väã‰ina
kÀazov sú profesori na rôznych pápeÏsk˘ch fakultách. ëalej máme vysielania o kultúre a z oblasti humanitn˘ch vied, z medicíny, pedagogiky,
psychológie a rôznych in˘ch disciplín
– vÏdy so zreteºom na vieru. Mnohé
vysielania sa venujú rodinám. Potom
je tu e‰te katechéza: pre deti, pre
mládeÏ, pre snúbencov, pre chor˘ch
atì. Informatívne vysielania priná‰ajú
dvakrát denne správy
z Rádia Vatikán.

Rozhovor viedla
Lidija Parisová

Piesne majú v˘luãne náboÏensk˘ obsah alebo povzná‰ajú du‰u k Bohu.
Prená‰a „Radio Maria“ v Taliansku vÏdy aj posolstvá Matky BoÏej?
Chceli sme byÈ od zaãiatku vierohodn˘m zdrojom informácií o MedÏugorí. Definovali sme jasné pravidlá:
V „Radiu Maria“ nikto okrem vedúceho, ktor˘ MedÏugorie dobre pozná,
nesmie hovoriÈ o MedÏugorí. KaÏd˘
deÀ mávam aÏ dvojhodinov˘ program. Denne vykonávam katechézu.
Od roku 1987, teda pln˘ch 20 rokov,
som mohol diskutovaÈ denne o posolstvách Kráºovnej pokoja, a to s osobitn˘m úmyslom: ukázaÈ, Ïe tie posolstvá ist˘m spôsobom robia evanjelium zrozumiteºn˘m, Ïe sú v zhode
s náukou Cirkvi, Ïe sú teda súãasÈou
duchovného a cirkevného rastu. My
sme vÏdy zverejÀovali tie posolstvá,
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najprv kaÏd˘ ‰tvrtok a potom kaÏdého 25. v mesiaci priamo z MedÏugoria.
âo sa toho t˘ka, nikdy
som nemal ÈaÏkosti s cirkevn˘mi autoritami.
VÏdy som mohol o MedÏugorí hovoriÈ otvorene.
VÏdy som v‰ak zdôrazÀoval, Ïe Cirkev e‰te nevyslovila definitívny názor, ale Ïe nás necháva
slobodne pôsobiÈ. Usilujeme sa ukázaÈ, Ïe je
dôleÏité nasledovaÈ a ÏiÈ
tie posolstvá, lebo Matka
BoÏia je pri nás. Poslucháãi „Radia Maria“ to veºmi
oceÀujú.
Kto patrí k va‰im poslucháãom?
Mali sme tak˘to problém: MôÏe
rozhlasov˘ vysielaã osloviÈ poslucháãov modlitbou a evanjelizáciou?
V Taliansku je asi 300 katolíckych rádiostaníc. V podstate vysielajú katolícke hodnoty, ale nemajú modlitbov˘ program, ani katechézu. Veºmi
sa poná‰ajú na obvyklé rádiostanice. My máme veºk˘ poãet poslucháãov, asi 2 milióny denne. Tento
poãet nám potvrdzuje verejn˘ ‰tatistick˘ úrad. Podºa poãtu poslucháãov
sa nachádzame medzi prv˘mi desiatimi rádiostanicami v Taliansku. Dva
milióny denne, to je ºudové rádio,
ktorému sa darí zaujaÈ jednoduch˘
ºud, ale poslucháãov aj pouãuje.
·tyridsaÈ percent poslucháãov má
dobrú aÏ veºmi dobrú ekonomickú situáciu. Je to teda rádio, ktoré sa
28

môÏe obrátiÈ
na kaÏdého. Príãina tohto vysokého poãtu poslucháãov spoãíva v skutoãnosti, Ïe ºudia sú hladní po BoÏom slove.
V ekonomickom zmysle sme
veºmi riskovali. To obdivovala dokonca aj Svätá stolica. „Radio
Maria“ je finanãne veºmi nákladné, hoci mnohí spolupracovníci
pomáhajú
ako
dobrovoºníci.
V Taliansku je 850 rozhlasov˘ch
staníc a aj televízna stanica RAI,
takÏe môÏeme pokryÈ celú krajinu a máme dosah na v‰etk˘ch ºudí, av‰ak finanãne je kryt˘ch asi
300 staníc, ostatné sa nevyplácajú. Je to prav˘ zázrak, Ïe vystaãíme so v‰etk˘mi t˘mito v˘davkami, a to bez akejkoºvek podpory.
Okrem dobrovoºn˘ch príspevkov,
ktoré nám posielajú poslucháãi
zloÏenkami, nemáme Ïiadne iné
zdroje príjmov na svoje financovanie.
Ako ste zaviedli „Radio Maria“ do in˘ch krajín?
V rozpätí troch rokov sa nám
podarilo pokryÈ celé Taliansko,
potom sme zaãali zakladaÈ „Radio Maria“ v ostatn˘ch krajinách.
Dostávame veºa prosieb od
kÀazov, ktorí ‰tudujú v Ríme
a poãúvajú „Radio Maria“. Keì
sa potom vracajú do svojich diecéz, hovoria o Àom so svojimi
biskupmi. Tak sa k nám dostáva veºa prosieb z celého sveta.
Prosili sme svojich posluchá-
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ãov, aby nám pomáhali splniÈ v‰etky
tie prosby. Ani jednu jedinú stanicu
„Radia Maria“ sme nezaloÏili z vlastnej iniciatívy. Keì príde nejaká ÏiadosÈ, spojíme sa s cirkevn˘mi autoritami. ZaloÏíme potom zdruÏenie s tamoj‰ími ºuìmi a zaãneme pracovaÈ
s v˘uãbou. Tak˘mto spôsobom sme
sa dostali do 50 krajín, takmer v celej
Amerike, do mnoh˘ch európskych
krajín, napokon do v˘chodnej Európy,
do 10 africk˘ch krajín a do dvoch ázijsk˘ch krajín. Skontaktovali sme sa aj
s katolíckym rádiom v Libanone, ktoré
vysiela po arabsky. V‰etky vysielaãe
„Radia Maria“ na celom svete sú
ãlenmi svetovej organizácie „World
Family of Radio Maria“.
Predsedom kaÏdého národného
zdruÏenia je vÏdy laik, ale v‰etci riaditelia musia byÈ kÀazmi, veì ide
o evanjelizáciu a Cirkev musí dohliadaÈ na náuku. Vo v‰etk˘ch vysielaãoch „Radia Maria“ majú kÀazskí
riaditelia kánonické povolenie od biskupa, ktor˘ môÏe intervenovaÈ v otázkach náuky a pastorácie. Tak˘mto
spôsobom sa Cirkev nemusí staraÈ
o ekonomické, administratívne a technické otázky.
âo ste sa nauãili od Matky BoÏej?
Ja som sa od Matky BoÏej nauãil
v‰etko, najmä som zakúsil hæbku, veºkosÈ a krásu kresÈanskej viery. V MedÏugorí na mÀa najviac zapôsobilo
posolstvo, Ïe kresÈanstvo je predov‰etk˘m osobn˘m vzÈahom k Bohu
a aÏ potom je to náuka. Mojím veºk˘m
objavom v MedÏugorí bolo, Ïe mám
nebeskú Matku, ão objavujú aj ostatní

pútnici, a táto Matka sa volá Mária.
Teoreticky som to vÏdy vedel, ale
v MedÏugorí som to pocítil v srdci.
Základnou skúsenosÈou v MedÏugorí
je stretnutie s Máriou, na‰ou Matkou,
ktorá je aj Matkou Cirkvi a celého ºudstva. Ona sa stará o ná‰ Ïivot, berie
nás za ruku a vedie nás, uãí nás viesÈ
kresÈansk˘ Ïivot vo viere. Ukazuje
nám cestu spásy. Stará sa o ná‰ kaÏdodenn˘ Ïivot, no súãasne aj o Ïivot
Cirkvi, a t˘m o budúcnosÈ ºudského
pokolenia. To je moja základná skúsenosÈ. âasto sa sám seba p˘tam:
Preão pútnikov vracajúcich sa z MedÏugoria nesie akási neznáma sila?
V MedÏugorí nie je niã zvlá‰È príÈaÏlivé. Nie je to taká veºká svätyÀa ako
v Lurdoch... Preão sa ºudia vracajú
domov ‰Èastní a Ïelajú si znovu sa
vrátiÈ? Je to tajomstvo. Mne sa zdá,
Ïe je to preto, lebo tu ºudia objavujú
Máriino materinské srdce. Keì som
pri‰iel po prv˘ raz do MedÏugoria, bolo to 25. marca 1985, pr‰alo a bola zima. Krátko pred sv. om‰ou sa otvorili
dvere sakristie. Vizionári tam mali
svoje zjavenie. Ako prvú som uvidel
usmievavú tvár Marije Pavloviãovej,
potom tváre ostatn˘ch vizionárov:
ãisté tváre, plné svetla. Koncelebroval
som s pátrom Slavkom. Poãas koncelebrácie som videl podivuhodné svetlo: Tu je Matka BoÏia, povedal som si.
Matka BoÏia je katolíãka! To je odkaz,
ktor˘ som v programe „Radia Maria“
vÏdy hlásal. V zmysle tejto pravdy
som vybudoval schému „Radia Maria“, malo byÈ hlásateºom pravdy
a lásky. Matka BoÏia je tu prítomná,
aby nám priná‰ala JeÏi‰a Krista. Vytvárame rádio, ktoré hlása JeÏi‰a
29
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Krista, ktor˘ nám skrze materinské
Máriino srdce pribliÏuje evanjelium.
âo MedÏugorie podnietilo v Cirkvi a vo svete?
Hovorím vÏdy veºmi jasne, ão si
myslím. Je zrejmé, Ïe stredobodom
Cirkvi je Vatikán, lebo tam je Kristov
zástupca, nástupca sv. Petra. Ale
osobitn˘m spôsobom je momentálne
srdce Katolíckej cirkvi v MedÏugorí.
Tu sa realizuje program Matky BoÏej.
Matka BoÏia si nevyvolila iba ‰esÈ vizionárov, ale celú farnosÈ. V posolstve, ktoré odovzdala farnosti 1. marca 1984, povedala: „Túto farnosÈ som
si vybrala zo zvlá‰tneho dôvodu
a chcem ju viesÈ.“ 8. marca 1984 Matka BoÏia predkladá svoj program,
ktor˘ sa dokonale naplnil: „Vy vo farnosti sa obráÈte! Tak sa budú môcÈ
obrátiÈ aj v‰etci tí, ão sem budú
prichádzaÈ.“ V posledn˘ v˘roãn˘ deÀ
videl som po sv. om‰i e‰te v asi 30
spovedniciach svetlo. Pred nimi ãakali ºudia v dlh˘ch radoch. NuÏ Matka
BoÏia uskutoãÀuje svoj program cez
pútnikov a kÀazov, ktorí sem prichádzajú. Tu sa deje po druh˘ raz to, ão
sa dialo uÏ vtedy, keì JeÏi‰ povedal
sv. Franti‰kovi: „Obnov moju Cirkev!“
Franti‰kánsky rád je predbojovníkom
tohto znovuobjavenia Cirkvi. Nezabúdajme na veºké pastoraãné úsilie prijaÈ v‰etk˘ch pútnikov, ktorí sem z celého sveta prichádzajú. Veºké pastoraãné úsilie franti‰kánskeho rádu je
viditeºné v‰etk˘m oãiam.
MoÏno skutoãne tvrdiÈ, Ïe sa
medÏugorská farnosÈ obrátila?
Tá farnosÈ nie je dokonalá...
30

Veì je to aj lep‰ie, Ïe nie je dokonalá, aby nespy‰nela. Matka BoÏia
ponecháva farnosti v‰etky jej slabosti, v‰etky jej nedokonalosti, no
to, ão od farnosti chcela, to dosiahla. Matka BoÏia chcela z tejto farnosti urobiÈ veºké miesto modlitby.
Keì prichádzame do MedÏugoria,
ão tu na nás zapôsobí? Modlitba!
V‰ade sa modlí, v kaplnkách, na ulici, na KriÏevci, na Vrchu zjavenia...
Aj v domoch sa modlia, nepochybne
Matka BoÏia obnovuje Cirkev. Ak˘m
spôsobom? Modlitbou. V na‰ej dobe
sa zameriavajú útoky satana proti
viere. AkéÏe je dnes najväã‰ie nebezpeãenstvo v Cirkvi? Îe ºudia
strácajú vieru. Európska biskupská
synoda kon‰tatovala, Ïe v Európe
prebieha tich˘ odpad od viery. Mnohí si myslia, Ïe smrÈou sa v‰etko
konãí. Strata viery je dnes v Európe
akoby choroba ducha. Ak˘ liek vyna‰la Matka BoÏia, aby zastavila stratu
viery, ktorá je skutoãn˘m nebezpeãenstvom na‰ej doby? UÏ pápeÏ Pavol VI. to takto formuloval: „Najväã‰ím problémom dne‰ka je otázka
viery.“ Prostredníctvom modlitby vedie Matka BoÏia ºudí k stretnutiu
s Bohom, s JeÏi‰om Kristom – vo sv.
om‰i a v spovedi... V MedÏugorí veria v‰etci ºudia, aj tí, ktorí do MedÏugoria prichádzajú.
Základn˘m problémom dne‰ka je
viera, potom prichádza morálka. TakÏe Matka BoÏia obnovuje Cirkev modlitbou, lebo modlitba upevÀuje vieru.
Pútnici sa vracajú z MedÏugoria domov so Ïivou vierou.
Niektorí Ïurnalisti ustaviãne zapá-
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rajú do obchodov a nov˘ch áut. To
ma nevzru‰uje. Nie som proti spravodlivému materiálnemu bohatstvu,
k˘m Boh zaberá prvé miesto. Neidealizujem medÏugorskú farnosÈ,
viem, Ïe aj ona má svoje obmedzenia. Iba tvrdím, Ïe je to farnosÈ celkom v˘nimoãná. Nav‰tívil som v Európe veºa svät˘À, no nikde som sa
nestretol s tak˘m postojom voãi
modlitbe ako v MedÏugorí. Sú tu aj
nedokonalosti, ale tie ma neru‰ia.
ªudské nedokonalosti nemôÏu Matke BoÏej zabrániÈ, aby uskutoãnila
svoje plány. MedÏugorie je t˘m miestom, kde v‰etci veria v zjavenia
a statoãne sa vzopreli aj prenasledovaniu. Také nieão sa nestalo ani
v Lurdoch, ani vo Fatime.
Niekedy sa mi zdá, Ïe je neveºmi primerané tvrdiÈ, Ïe MedÏugorie je stredom sveta...
MedÏugorie je takmer ako Nazaret...
bezv˘znamná a neznáma dedina.
Matka BoÏia nám ãasto pripomínala,
aby sme neboli namyslení a zostali
skromní. Nepochybne si zvolila tú farnosÈ preto, aby obnovila Cirkev! Vyvolila si tú farnosÈ ako zbraÀ. Preto tá
farnosÈ nikdy nesmie zabúdaÈ na to,
Ïe je „nehodn˘m nástrojom“, ako hovorieval JeÏi‰... V‰etci sme nehodn˘mi nástrojmi. Robme teda to, ão robiÈ
musíme a uvedomujme si, Ïe nemáme nijaké zásluhy.
Tunaj‰ie mimoriadne milosti nám
daroval Boh vo svojej srdeãnej veºkorysosti. Je tu e‰te nieão, ão sa mi páãi: Vizionárka Marija Pavloviãová-Lunettiová, ktorá dostáva posolstvá pre

farnosÈ, Ïije v Taliansku, v Miláne.
Predsa v‰ak Matka BoÏia hovorí, keì
jej odovzdáva posolstvo“, „...tu v MedÏugorí“. Je to posvätné miesto,
miesto milostí, e‰te aj vtedy, keì sa
zjavenia konajú inde! Matka BoÏia povedala: „Tu dávam mimoriadne milosti.“ Áno. A nezabúdajme: jedného dÀa
sa odohrá znamenie tu, v tejto krajine,
na tomto mieste, na Vrchu zjavenia,
ktor˘ odtiaºto vidíme. To najkraj‰ie teda e‰te len príde. To v‰etko je iba príprava.
MedÏugorie sa v‰ak v budúcnosti
stane oveºa známej‰ím.
Kardinál Ivan Dias, prefekt Kongregácie pre náuku viery, 9. decembra
2007 pri otváraní slávnosti 150. v˘roãia lurdsk˘ch zjavení vo svojej úlohe
pápeÏského legáta povedal: „Matka
BoÏia v posledn˘ch dvoch storoãiach
pripravovala svoju bojovú moc pre
zápas a veºké víÈazstvo proti moci
Zlého, proti Antikristovi!“
Túto reã zverejnil vatikánsky denník
Osservatore Romano 9. decembra
2007. Pri svojich zjaveniach na Rue
de Bac v ParíÏi pri‰la Panna Mária
Cirkvi na pomoc, keì sa Antikrist
vtískal do spoloãnosti, ktorá sa domnievala, Ïe sa dokáÏe sama vlastnou silou spasiÈ, ak zradí pravdu.
MedÏugorie je finále tohto eschatologického boja, potom nastane ãas pokoja, ãas jari, ako hovorí Matka BoÏia.
To uãili aj poslední pápeÏi, poãnúc
Pavlom VI. Chcem teda povedaÈ, Ïe
MedÏugorie je v lone Cirkvi, ktorá má
tak ãi tak zvládaÈ veºké úlohy, aby zachránila ºudské pokolenie.
31
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VIERA JE POSOLSTVOM
PRV¯CH DNÍ
Páter Ignác Domej

DôleÏit˘m dokumentom o prv˘ch dÀoch
medÏugorsk˘ch zjavení sú nahrávky rozhovorov, ktoré viedol farár P. Jozo Zovko a jeho kaplán P. Zrinko âuvalo s vizionármi.
Zaznamenal ich Grgo Kozina, amatérsky
reportér z medÏugorskej farnosti od ‰tvrtého po ôsmy deÀ zjavení (27. 6. 1981 – 1. 7.
1981). Zápisy z t˘chto nahrávok zverejnila
Darija ·kuncová-Klanacová v roku 1997
v chorvátskej knihe „Na izvorima Medjugorja“ (Pri medÏugorsk˘ch prameÀoch).
Vizionári rozprávali o prv˘ch stretnutiach s Matkou BoÏou. Pre mÀa je vzru‰ujúce to, Ïe medzi prv˘mi slovami Matky
BoÏej je stále vyzdvihované slovo viera.
Napríklad Matka BoÏia vyzvala zhromaÏden˘ch pri zjaveniach k pevnej viere. Aj kÀazi
majú pevne veriÈ. Navy‰e vizionári sprostredkovali nasledujúce slová: Blahoslavení
sú tí, ão nevidia, a predsa veria. Je len jeden Boh a jedna viera. Franti‰káni majú
veriÈ, hoci nevidia, a majú ochraÀovaÈ vieru ºudu. My veriaci sme v‰etci jedno.
32

Pre vizionárov a prítomn˘ch ºudí bolo
vtedy jasné, Ïe keì Matka BoÏia hovorí
o viere, tak má na mysli vieru v Boha
a Ïivot podºa viery. Preto bolo posolstvo
Matky BoÏej od poãiatku chápané ako radikálna v˘zva na obrátenie. Obrátenie ako
cviãenie kresÈanskej viery! ByÈ kresÈanom je ten správny spôsob ÏiÈ ako ãlovek.
Matka BoÏia svojím príchodom zaãala ºuìom postupne nanovo ukazovaÈ Ïivot vo
viere.
Dne‰ná spoloãnosÈ vyvíja stále lep‰ie
systémy ako opanovaÈ svet. Na‰e technické a ekonomické znalosti nesmierne narástli. Modern˘ ãlovek sa zaoberá predov‰etk˘m ovládaním vecí. Vieme, ão sa dá
z vecí a z ºudí narobiÈ. Ale ão sú veci a kto
je ãlovek, to sa nám stále viac stráca
z dohºadu. Îivotné ciele sú stále viac zamerané na svet, blahobyt a ‰Èastie. KresÈanská viera sa javí iba ako ãosi provizórne alebo predbeÏné, nad ão by sme sa
mali povzniesÈ. ªudia Ïijú, ako keby Boha
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nebolo. Ráta sa iba vlastné ja a tento okamih.
Îiadna hodnota nezaváÏi, Ïiadna norma
nie je nedotknuteºná. Pohºad na pravdu
sa zatemÀuje v prospech pohodlia a úÏitku.
Matka BoÏia nás chce poukázaním na
pevnú vieru ochrániÈ pred v‰etk˘mi t˘mito
bludn˘mi cestami a samospasiteºn˘m úsilím. Îelaním jej srdca je, aby sme stretli
JeÏi‰a prostredníctvom sviatostí a slov
Svätého písma. JeÏi‰ pozná Boha z prvej
ruky. „Kto mÀa vidí, vidí Otca“ (Jn 14, 9).

Îiv˘m stretnutím s JeÏi‰om Kristom sa dozvieme, k˘m je. Viera sa v stretnutí s Kristom stáva Ïivou skúsenosÈou, vedomosÈou
z vlastnej skúsenosti.
Na‰a spoloãnosÈ je vo fáze náboÏenského prelomu. Preto je rozhodne dôleÏité,
aby sme z prameÀa svojej viery, JeÏi‰a
Krista, pochopili vieru nanovo, aby sme sa
nauãili milovaÈ, pevne veriÈ a druh˘m pomáhaÈ, aby robili to isté. To je dne‰ná
zodpovednosÈ kresÈanov. Oni majú byÈ
pred Bohom tí, ktorí vedia, a pre druh˘ch
tí, ktorí sú ukazovateºmi cesty vo viere.

Medzinárodn˘ seminár pre kÀazov 2008
Trinásty medzinárodn˘ seminár pre kÀazov sa uskutoãní v MedÏugorí od 30. júna do 5. júla 2008. Téma seminára je: „My sa budeme celkom venovaÈ modlitbe
a sluÏbe slova“ (Sk 6,4). Seminár sa zaãína v pondelok 30. júna 2008 o 18. h modlitbou ruÏenca a sv. om‰ou. V nasledujúcich dÀoch po spoloãn˘ch rann˘ch chválach v latinãine budú predná‰ky P. Zvjezdana Liniãa OFM. Seminár sa konãí v sobotu 5. júla 2008 sv. om‰ou o 12. hodine.
Farníci farnosti MedÏugorie zabezpeãujú v‰etk˘m kÀazom tak ako v uplynul˘ch
rokoch poãas seminára bezplatné ubytovanie.
Náklady na seminár sa hradia intenciami za päÈ sv. om‰í.
Je potrebné priniesÈ si so sebou: celebret od svojho predstaveného, albu
a ‰tólu, Sväté písmo, malé rádio s FM frekvenciou a slúchadlá (potrebné na simultánny preklad).
Mnohí kÀazi nemajú moÏnosÈ prístupu na internet a moÏno nevedia o tom, Ïe
sa takéto stretnutie v MedÏugorí organizuje. Mariánske centrum MedÏugorie
povaÏuje úãasÈ kÀazov na tomto seminári za veºmi dôleÏitú, a preto zabezpeãilo
pre kÀazov bezplatnú dopravu. Autobus z Bratislavy do MedÏugoria odchádza
v nedeºu veãer 29. júna 2008. Príchod zo seminára do Bratislavy je naplánovan˘ na nedeºu 6. júla 2008 v skor˘ch rann˘ch hodinách tak, aby si mohli kÀazi
plniÈ svoje nedeºné povinnosti vo farnostiach. PrihlásiÈ sa moÏno v Mariánskom
centre MedÏugorie telefonicky na ãísle: 0905 254 742, alebo mailom na adrese:
m-keckes@nextra.sk alebo písomne na adrese Mariánske centrum MedÏugorie,
Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava 1.
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. februára 2008 – „Drahé deti! V tomto milostivom ãase vás znovu poz˘vam k modlitbe a odriekaniu. Nech je vá‰ deÀ pretkan˘ mal˘mi
vrúcnymi modlitbami za v‰etk˘ch, ktorí nespoznali BoÏiu lásku. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. marca 2008 – „Drahé deti! Poz˘vam vás, aby ste pracovali na
vlastnom obrátení. E‰te ste vzdialení od stretnutia s Bohom vo svojom
srdci. Preto venujte ão najviac ãasu modlitbe a poklone JeÏi‰ovi v Najsvätej‰ej oltárnej sviatosti, aby vás premenil a vloÏil do va‰ich s⁄dc Ïivú vieru a túÏbu po veãnom Ïivote. V‰etko je pominuteºné, milé deti,
len Boh je nepominuteºn˘. Som s vami a s láskou vás povzbudzujem.
ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. apríla 2008 – „Drahé deti! Aj dnes vás v‰etk˘ch poz˘vam, aby
ste rástli v BoÏej láske ako kvet, ktor˘ cíti teplé lúãe jari. Tak aj vy, milé
deti, vzrastajte v BoÏej láske a priná‰ajte ju v‰etk˘m, ktorí sú ìaleko od
Boha. Hºadajte BoÏiu vôºu a robte dobro t˘m, ktor˘ch vám Boh postavil
na va‰u cestu a buìte svetlom a radosÈou. 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 vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., ãíslo úãtu: 4 030 020 318 / 3100,
IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318, SWIFT: LUBASKBX.
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: +421-905 254 742
Zodp. redaktor: Dr. Marián Keãké‰
Reg. ã.:1828/98
© GEBETSAKTION Maria - Königin des Friedens - MEDJUGORJE, 1153 Wien
© Mariánske centrum MedÏugorie, Bratislava
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„Drahé deti! Poz˘vam vás, aby ste pracovali na vlastnom obrátení.
E‰te ste vzdialení od stretnutia s Bohom vo svojom srdci. Preto venujte
ão najviac ãasu modlitbe... V‰etko je pominuteºné, milé deti, len Boh je
nepominuteºn˘...“
(z posolstva z 25. marca 2008)

