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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE
Buìte
radostn˘mi
nositeºmi
pokoja
a nezabúdajte,
Ïe Ïijete
v milostivom
ãase, v ktorom
vám Boh cez
moju
prítomnosÈ
dáva veºké
milosti.
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Ivan Dragiãeviã poãas zjavenia 17. septembra 2008 vo Fohnsdorfe

Heft91Ubruch13KeckesOK

11.1.1904

18:39

Stránka 3

MEDJUGORJE –

LÁSKA

S vami chcem uskutočniť svoje plány!
16. septembra 2008 prežili tisíce pútnikov vo viedenskom svätoštefanskom Dóme
celkom nezvyčajný večer. Na návštevu Viedne prijal pozvanie vizionár z Medžugoria Ivan Dragičevič, aby spolu s mnohými priateľmi Medžugoria strávil spoločný
modlitbový večer. Po svojom svedectve o prvých dňoch zjavení a svojom živote
v Máriinej škole mal Ivan aj denné zjavenie priamo s pútnikmi v Dóme. Počas zjavenia mu žiarila celá tvár a potom rozprával, že Matka Božia bola naradovaná,
všetkých požehnala a dala toto posolstvo:
„Milé deti, s vami by som chcela uskutočniť svoje plány. Modlite sa so mnou
za pokoj v rodinách.“
Celý večerný program trval vyše 5 hodín a bolo cítiť nádhernú atmosféru Božej
blízkosti a prítomnosti Matky Božej.
Je pre nás veľká česť, že Matka Božia si nás vyvolila, aby sme jej pomáhali pri
uskutočňovaní jej plánov. Matka Božia prichádza ako Kráľovná pokoja a chcela by
každého obdarovať pokojom, aký môže dať len Boh. Prostredníctvom vizionárov
nám neustále pripomína, že žijeme v milostivom čase. Využime tento čas milosti!
Prežívame adventné obdobie. Táto príprava na radostné sviatky Pánovho príchodu na svet má byť časom pokánia a obrátenia. Nie uponáhľaným časom kupovania pominuteľných a často zbytočných darčekov alebo príprav na vianočnú lyžovačku či bujarú oslavu Nového roka. To všetko plným priehrštím ponúka tento svet,
ktorý nemá inú nádej, než časný blahobyt a všetko tomu podriaďuje. Súčasná svetová finančná kríza len farbisto dokresľuje prázdnotu a nezmyselnosť vkladania všetkej nádeje do materiálnych vecí. Ostáva stálym paradoxom, že neustály zhon za peniazmi a majetkom prináša so sebou pocit neuspokojenia a prázdnoty. Čím viac sa
naháňame za pohodlným životom, ktorý ukazuje televízna reklama a bezduché televízne seriály, tým sme chudobnejší, prázdnejší a nespokojnejší.
Čas adventu skúsme využiť podľa rád Matky Božej. Namiesto zhonu za darčekmi
venujme čas svojim deťom. Skúsme obnoviť spoločnú modlitbu v rodine. Siahnime
po skutočnom poklade a čítajme Sväté písmo. Venujme svojim najbližším to, čo je
naozaj najvzácnejšie: svoj voľný čas, svoju prítomnosť v domácnosti a svoju lásku.
Potom na Vianoce s očisteným srdcom môžeme radostne sláviť pamiatku príchodu
Pána na tento svet. Potom budeme pripravení, aby sme mohli dostať skutočný Pánov pokoj do svojich sŕdc.
Prajeme Vám požehnané sviatky a Božiu pomoc do nového roku.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
3
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M EDŽUGORIE
JE PÚTNICKÝM MIES T OM
V lete 2007 ste sa zúãastnili v MedÏugorí na stretnutí mládeÏe. âo
vás podnietilo, aby ste nav‰tívili
MedÏugorie? Preão ste pri‰li práve na stretnutie mládeÏe?
Vlastne to bola náhoda. Nechcel som
nav‰tíviÈ nejaké pútnické miesto iba
kvôli sebe, ale ako sluÏbu pre in˘ch ºudí. Moji niekdaj‰í Ïiaci, ktor˘ch som
kedysi na b˘valom kaplánskom pôsobisku uãil náboÏenstvo, ma pozvali,
aby som ich sprevádzal do MedÏugoria. Keì sme sa dohodli na termíne,
nemyslel som na to, Ïe v tom ãase tu
bude stretnutie mládeÏe.
Aké boli va‰e prvé dojmy z MedÏugoria, prípadne ktor˘ záÏitok
sa vás najviac dotkol?
4

UÏ pred cestou som si nazhromaÏdil veºa materiálu o MedÏugorí a cestou tam som sa snaÏil z t˘chto spisov
spoznávaÈ spiritualitu a históriu MedÏugoria.
To mi veºmi pomohlo objektívne pozorovaÈ MedÏugorie. MedÏugorie je
pútnick˘m miestom 21. storoãia. Pomáha vystúpiÈ z malome‰tiackej religiozity. Pri mnoh˘ch kríÏov˘ch cestách sú len tri kroky k najbliÏ‰iemu zastaveniu. Tunaj‰ia kríÏová cesta je
váÏnou asketickou úlohou. VystupovaÈ Àou nahor alebo modliÈ sa pätnásÈ ruÏencov˘ch tajomstiev na Vrchu zjavení znamená veºkú fyzickú
námahu. Táto námaha nás vyzdvihuje
z pohodlného malome‰tiactva.
Na in˘ch pútnick˘ch miestach sme
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Agnesa B. sa pre Modlitbovú akciu pozhovárala
s Lászlóm Bíróm, svätiacim biskupom diecézy
Kalocsa-Kecskemét, ktor˘ je rektorom Centrálneho kÀazského seminára a referentom pre rodiny Maìarskej biskupskej konferencie.
Narodil sa roku 1950 v Szekszárde v Maìarsku.
Prijal kÀazské svätenie v Szekszárde v roku 1974
a v roku 1994 biskupské svätenie v Kecskeméte.
Jeho heslo je: „Tecum pro te – S tebou za teba“.

SVÄTIACI BISKUP LÁSZLÓ BÍRÓ V MEDÎUGORÍ

21. S T OR OČIA
zvyknutí nav‰tíviÈ kostol. Tam je milostiv˘ obraz, na ktor˘ hodíme citupln˘ pohºad a povieme pritom pár
krátkych modlitieb. A uÏ sa potom
poberáme zaplávaÈ si do neìalek˘ch
kúpeºov. âasto b˘va púÈ iba turistick˘m podujatím. Ale tu sa ide do kostola a ãlovek tam nájde „prázdnu“
svätyÀu: tam je svätostánok, tam socha svätého apo‰tola Jakuba, tam
socha Lurdskej Matky BoÏej, ale zvyãajn˘ milostiv˘ obraz tam nenájde.
Musí prevandrovaÈ celé okolie, aby
objavil spiritualitu tohto miesta.
Druhá vec, ão ma v MedÏugorí fascinovala, je rad svedectiev. Keì niekto cestuje do MedÏugoria, nav‰tívi
Majãino selo, Cenacolo, franti‰kánskych kÀazov alebo vizionárov. Nik Èa

nechce „pouãovaÈ“, leÏ v‰etci rozprávajú o tom, ão zaÏili. Mladí muÏi v Cenacole rozprávajú o tom, ako cez Boha na‰li cestu naspäÈ do Ïivota, hoci
si predt˘m mysleli, Ïe práve bez náboÏenstva je to ten správny Ïivot. Teraz na‰li cestu k Bohu, k blíÏnym,
k sebe a k pravému Ïivotu. ªudia
v Majãinom sele svedãia, ak˘ veºk˘
dar je maÈ rodinu. Keì ãlovek poãúva
vizionárov, cíti, Ïe tu nejde o mimoriadnosti, ale Ïe sa opakuje povzbudenie z Písma k pravému kresÈanskému Ïivotu. Franti‰kánsky páter svedãí
o tom, Ïe na tomto mieste vznikajú
povolania, dejú sa obrátenia, ºudia sa
obnovujú, a tak odchádzajú domov
s nov˘m svetonázorom. PrítomnosÈ
milosti preniká t˘mto miestom.
5
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Stretli ste sa osobne s vizionármi?
Druhého augusta som poãas zjavenia v Cenacole mohol stáÈ celkom
blízko vizionárky Mirjany. Okrem toho
som poãul Vickino svedectvo na úpätí
Vrchu zjavenia. Vicka prijíma pútnikov
s veºkou rutinou a hovorí s veºkou pokorou. To je jej sluÏba: ako chápe
podstatu kresÈanstva cez posolstvá
Matky BoÏej, tak to odovzdáva ìalej,
verne, bez ak˘chkoºvek „hviezdnych
manierov“.
âo si myslíte o posolstvách Matky BoÏej?
Pre mÀa je najdôleÏitej‰ím medÏugorsk˘m posolstvom, Ïe BoÏia láska
vychádza v ústrety kaÏdému ãloveku
a táto ústretová láska ãaká na odpoveì. Poãet zjavení mi ukazuje neprestajnú BoÏiu lásku voãi ºuìom.
V podstate ide v MedÏugorí – ako aj
na in˘ch miestach zjavení – o toto:
„Urobte v‰etko, ão vám povie!“ Posolstvá nehovoria niã naozaj nového,
av‰ak poukazujú na dobre zachované
kresÈanské cviãenie askézy. Chcú
nám pomôcÈ otvoriÈ si srdcia, aby
sme prijali milosti, ktoré nám Boh
chce darovaÈ. „Láska je v tom, Ïe nie
my sme milovali Boha, ale Ïe on miloval nás...“ (1 Jn 4, 10). MedÏugorie so
svojou modlitbovou atmosférou by
nám pritom chcelo pomôcÈ, aby sme
prijali BoÏiu lásku.
Zmenila va‰a náv‰teva MedÏugoria vá‰ vzÈah k Panne Márii?
Nie. Svätá Panna je pre mÀa tou
osobou, ktorá stojí ku Kristovi najbliÏ‰ie. Je pre mÀa odu‰evÀujúcim príkla6
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dom, ako sa moÏno staÈ kristocentrick˘m. PovaÏujem Matku BoÏiu za tú,
ktorá nám dáva JeÏi‰a. Matka BoÏia
nielenÏe iba ukazuje na JeÏi‰a, ale
vraví: „Urobte v‰etko, ão vám povie!“;
bola tou osobou v dejinách spásy,
ktorá nám dala JeÏi‰a, ná‰ho Spasiteºa. Presne tak je to aj dnes v MedÏugorí: Skrze Àu nachádzame JeÏi‰a. To
ukazujú tie dlhé rady pred spovednicami. MedÏugorie má teda vlastnú
formu exercícií, pri ktorej sa ãlovek
obnovuje slobodne v modlitbe a rozjímaní, a teda vo svojom kresÈanstve.
âo si myslíte o pôste? Ak˘ v˘znam má pre ãloveka Ïijúceho
v konzumnej spoloãnosti?
Jedno je jasné: Askéza sama e‰te
nie je kresÈanstvom, ale bez askézy
niet kresÈanstva. Bez nejakého spôsobu nacviãenej sebadisciplíny nemôÏeme poãúvaÈ jeden druhého, ale
ani Boha. Pôst patrí aj dnes k bdelosti. Pôst nás robí ãulej‰ími, otvorenej‰ími, citlivej‰ími voãi boÏsk˘m veciam. Na jednej strane je pôst asketickou úlohou, aby sme sa otvorili voãi Bohu, na druhej strane je to akt pokánia. PápeÏ Ján Pavol II. formuloval
podstatu pokánia takto: Tajuplná niÈ
spája v‰etk˘ch kresÈanov, preto
pôsobia na‰e skutky, najmä tie dobré,
na nás navzájom. Môj kajúci skutok
príde k Bohu a s BoÏou silou sa vracia k tej osobe, za ktorú som ho obetoval.
K téme pokánia mi napadá nasledujúci príbeh: poãas druhej svetovej
vojny narukovali spolu dvaja priatelia.
Obaja sa dostali na rusk˘ front, kde
jeden z nich zahynul. Bol jedin˘m synom svojej matky. Ten druh˘ sa vrátil
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z frontu domov a odtiaº pravidelne
nav‰tevoval matku, ktorá stratila svojho syna. I keì nemohol takto nahradiÈ
lásku nebohého syna, jednako poskytol matke isté zadosÈuãinenie za lásku, ktorú venovala svojmu synovi.
Boh sa k nám obracia s láskou
a t˘m sa ãloveku, ktorého miluje, vydáva napospas. Svojimi kajúcimi
skutkami, ku ktor˘m patrí aj pôst,
opätujeme BoÏiu lásku aj v mene
t˘ch, ktorí zabúdajú na jeho lásku,
ustaviãne prúdiacu k nám. Pôst má
teda tri dôleÏité úlohy v na‰om vzÈahu
k Bohu:
1. robí nás otvoren˘mi
2. môÏeme ním odpykávaÈ hriechy
3. posilÀuje na‰u ochotu, aby sme
dokázali naãúvaÈ Bohu.
Akú úlohu hrá Biblia v Ïivote
kresÈana? Preão nás Matka BoÏia
prosí, aby sme si poloÏili Bibliu
na viditeºné miesto a aby sme ju
ãítali?
Matka BoÏia svojimi posolstvami
nespôsobuje niã iné, ibaÏe v nás obnovuje my‰lienky Svätého písma. ZároveÀ nás upozorÀuje, Ïe je dôleÏité,
aby kaÏd˘ jednotlivec osobne ãítal
BoÏie slovo. „Urobte v‰etko, ão vám
povie!“
âo nám Boh hovorí, to môÏeme ãítaÈ najpôvodnej‰ie zo Svätého písma.
Hovorievame, Ïe s Kristom sa naplnilo zjavenie. To potvrdzujú aj zjavenia
v MedÏugorí. Tu sa nehovorí niã nového, nepoãuÈ nijaké mimoriadne posolstvá. Aj preto stavia Matka BoÏia
do stredu Sväté písmo: Nemáme sa
hnaÈ za mimoriadnosÈami, leÏ máme
stále hlb‰ie spoznávaÈ, ão obsahuje
8
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BoÏie slovo. V MedÏugorí stojí v strede Kristus a Sväté písmo – ako na
v‰etk˘ch pútnick˘ch miestach. Preto
patrí pravidelné ãítanie BoÏieho slova
k medÏugorskej spiritualite.
Vy ste referentom pre rodinu Maìarskej biskupskej konferencie.
V MedÏugorí nás Matka BoÏia upozorÀuje, Ïe ustanovizeÀ rodiny dokáÏeme zachrániÈ iba vtedy, keì
sa rodiny zasa budú spoloãne
modlievaÈ. âo si o tom myslíte?
âasto sa cituje základná my‰lienka
pápeÏa Jána Pavla II. z jeho listu o ruÏenci: Modliaca sa rodina sa udrÏí pospolu. ManÏelstvá, ktoré sa uzatvárajú
v kostole iba kvôli divadlu obradov, sa
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práve tak rozídu ako tie, ktoré sa neuzatvorili v kostole. Hovorí sa, Ïe
u manÏelov, ktorí chodia pravidelne do
kostola, je poãet rozvodov pod 50 percentami. Kde sa v‰ak rodina nemodlí
formálne, ale opravdivo spolu, nedosahuje poãet rozvodov ani len jedno
percento. To je skúsenosÈ v Cirkvi:
modliaca sa rodina ostáva spolu. MedÏugorie je povzbudením, obnovou rodinnej modlitby. Tí, ktorí vpustia tento
závan Ducha Svätého do svojho Ïivota, budú premenení. To sa odzrkadºuje
v mnoh˘ch usmievav˘ch tvárach – vidno veºa pekn˘ch, jasn˘ch tvárí v rodinách, ktoré nav‰tevujú MedÏugorie.
Tie rodiny si odná‰ajú tamoj‰ie záÏitky
spoloãenstva domov a Ïijú ìalej svorne v spoloãnej modlitbe.
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Pokiaº viem, boli ste po festivale mládeÏe 2007 opäÈ v MedÏugorí. Porozprávali by ste o tom?
Áno, bol som tam po tohoroãn˘ch
Veºkonoãn˘ch sviatkoch. MÉCS (to je
organizácia pre obnovu rodín; je plnoprávnym ãlenom ICCFM – International Confederation of Christian Family Movement) zorganizoval púÈ pre
maìarské rodiny. Cestovali sme do
MedÏugoria dvoma autobusmi, aby
sme zastupovali maìarské rodiny.
Tak cestou, ako aj v MedÏugorí sme
sa za ne modlili a ponav‰tevovali
sme v MedÏugorí v‰etky miesta modlitby.
MoÏno v Maìarsku pozorovaÈ úãinky medÏugorsk˘ch posolstiev?
Myslím, Ïe spiritualita posolstiev
ovplyvÀuje mnoh˘ch ºudí, vìaka Bohu. Veriaci katolík myslí s pokorou
a dbá na pokyny Cirkvi, ktorá e‰te
nezaujala definitívne stanovisko
k MedÏugoriu, keìÏe zjavenia nie sú
e‰te ukonãené. Vie, Ïe Eucharistia je
základnou potravou pre ná‰ duchovn˘ Ïivot, ale Ïe putovanie môÏe obãerstviÈ na‰u zboÏnosÈ. Vidíme, Ïe
MedÏugorie spolu s in˘mi pútnick˘mi miestami v Európe – ako Lurdy,
Fatima aj Taizé – sa stalo miestom
modlitby, obrátenia, prehæbenia. Ako
Taizé uãí modliÈ sa, MedÏugorie vedie pútnikov k pokániu. Potrebujeme
pre ná‰ Ïivot miesta, kde viac zaÏívame stretnutie neba so zemou.
MôÏe to byÈ svätyÀa, svätostánok,
ale aj jedno z pútnick˘ch miest. MedÏugorie je tieÏ jedn˘m z bodov, kde
sa dot˘kajú nebo a zem: môÏe nám
pomôcÈ obnovovaÈ ná‰ vzÈah s Bohom.
9
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RADIKÁLNE
S A SPOĽAHNÚŤ
N A B OHA

Od roku 1987 som mal moÏnosÈ viesÈ
veºa rozhovorov s vizionárkou Marijou
Pavloviãovou v MedÏugorí aj inde. Ale
na 26. jún 2008 som bol mimoriadne
pripraven˘. Tri dni predt˘m ma pozvala veãer do modlitebne vedºa jej domu
v MedÏugorí. MiestnosÈ bola preplnená do posledného miesta. Krátko
pred oãakávan˘m zjavením mi naznaãila, aby som si kºakol vedºa nej. Mal
som zjavenie Matky BoÏej zaÏiÈ z najtesnej‰ej blízkosti.
Po troch dÀoch ma prekvapila náv‰tevou v dome Slavice Vasiljovej. V najuÏ‰om kruhu mi dala príleÏitosÈ klásÈ
jej otázky. T˘kali sa 12. kapitoly v Knihe zjavenia, predov‰etk˘m obrazu
o veºkom znamení na nebi: „Îena
odetá slnkom“ (Zjv 12, 1) a „drak, kto-

10
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r˘ chcel prehltnúÈ jej dieÈa“ (porov.
Zjv 12, 4). âi rozpoznáva v na‰ej dobe
znamenia, ktoré pripomínajú tieto mohutné vízie. Bez váhania povedala:
„Áno.“
Panuje veºk˘ zmätok duchov; aj
v Cirkvi, ba aj u rehoºníkov, vysvetºovala Marija Pavloviãová-Lunettiová.
„Diabol si Ïelá zmätok,“ pokraãovala,
„aÏ do vnútra charizmatick˘ch kruhov“. V nich sa ãasto aÏ príli‰ dbá na
znamenia, napríklad na zázraky. Na
ãom v‰ak záleÏí, to nie sú duchovné
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ALFONS SARRACH

skúsenosti, vízie, zvlá‰tne znamenia,
leÏ celkom konkrétne preÏívanie evanjelia. Peklo chce rozkol v náboÏnosti.
Mnohí mysticky zainteresovaní akoby
zabudli, ão kedysi veºmi tvrdo povedal
apo‰tol národov Pavol: „Kto nechce
pracovaÈ, nech ani neje“ (2 Sol 3,
10b).
MedÏugorie má byÈ veºk˘m znamením pre Cirkev. Cirkev sa musí celkom obrátiÈ k Bohu. Sociológia, ktorá
sa stále tisne do popredia a ovláda
myslenie, musí ísÈ do úzadia. âo Mariju ãasto napæÀa úzkosÈou, je nasledujúce pozorovanie: Mnohí ºudia prichádzajú do MedÏugoria plní dobrej
vôle, plní hlbokej zboÏnosti. âasto sa
horlivo modlia. A predsa máva niekedy dojem, Ïe opú‰Èajú MedÏugorie
bez toho, Ïeby pochopili, o ão sa tu
vlastne Matka BoÏia usiluje.
Poprosil som ju, ãi by nevedela
v krátkosti vyjadriÈ, ão t˘m myslí.
„Matka BoÏia chce nové obdobie,“
znela odpoveì. „Poz˘va ºudí, aby sa
dali Àou vychovávaÈ. Potrebuje ºudí,
ktorí by boli ochotní daÈ Bohu v‰etko
a radikálne sa naÀho spoliehaÈ.“
S t˘mito ºuìmi by chcela zaloÏiÈ
novú kultúru, kultúru sluÏby ako protiváhu civilizácie vzdialenej od Boha.
Matka BoÏia dáva semeno, my by sme
ho mali rozosievaÈ. Veì Duch Svät˘
pôsobí proti kultúre smrti, ktorá sa od
20. storoãia masívne presadila a ktorú
pomenoval pápeÏ Ján Pavol II.
Vizionárka vyjadrila veºmi hlbokú
úctu voãi pápeÏovi Benediktovi XVI.
Je vraj mimoriadnym darom pre Cirkev, má jasné predstavy a koná podºa
hesla: „Va‰e áno nech je áno, va‰e
nie nech je nie.“ V ãase neporiadku
stelesÀuje princíp poriadku, a t˘m jasnú orientáciu. IsteÏe mu je pritom ná-

pomocná aj jeho nemecká mentalita.
Oproti generácii a dobe, ktorá v‰etko
relativizuje, v‰etko spochybÀuje, v‰etky hodnoty oslabuje, on neúnavne
hlása trvalé, veãné hodnoty.
Napokon, keì bola e‰te raz oslovená
kvôli apokalyptick˘m obrazom z Knihy
zjavenia, vrátila sa Marija k jednému
napomenutiu Matky BoÏej, ktoré vyslovila uÏ v prv˘ch rokoch zjavení.
„Pozorujte vzÈah k star˘m ºuìom“,
vravela Marija Pavloviãová – Lunettiová, „v Àom rozoznáte znamenie apokalyptickej doby.“ Star˘ch stále väã‰mi odsúvajú. âo to spôsobuje, to ju
napæÀa hrôzou; prvé náznaky moÏno
uÏ v niektor˘ch krajinách pozorovaÈ.
„Starí sú ako kmeÀ stromu, bez kmeÀa niet konárov, niet kvetov a niet
ovocia. Na to zabúdame. VzÈah k star˘m ºuìom rozhoduje o kultúre Ïivota.“
Prv˘m prikázaním Desatora, ktoré
usporadúva vzÈahy medzi ºuìmi, je
‰tvrté prikázanie. A z neho zreteºne
poznávame, Ïe hriech proti tomuto
prikázaniu musí maÈ závaÏné následky pre Ïivot.
âo ma pri rozhovore s Marijou prekvapuje, je jej vnútorná istota. Îiadna
otázka ju nevyvedie z rovnováhy.
K tomu sa pripája jej teologicky ãist˘
spôsob vysvetºovania a citovania. To
sa nenauãila na nijakej teologickej
‰kole, ale v ‰kole Matky BoÏej.
Na rozlúãku som jej povedal: „Tak
dovidenia v nebi! Veì vy viete, ako
veºmi po Àom túÏim!“ UÏ stála vo dverách, keì sa obrátila, zdvihla ukazovák a váÏne na to povedala: „Budem
sa za to modliÈ, aby ste e‰te dlho
ostali na zemi.“ Porozumel som, ão
mi t˘m chcela povedaÈ. ëakujem ti,
Marija Pavloviãová-Lunettiová!
11
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Stránka 12

Dr. Adalbert Rebič

V MEDÎUGORÍ SOM SA
CÍTIL AKO V NAZARETE
Dr. Adalbert Rebiã je v˘znamn˘ profesor Biblickej spoloãnosti a orientálnych jazykov (hebrejsk˘, arabsk˘, s˘rsko-aramejsk˘) na Katolíckej teologickej
fakulte v Záhrebe a dlhoroãn˘ predseda Mariologického in‰titútu v Záhrebe,
ako aj spolupracovník mnoh˘ch odborn˘ch ãasopisov a autor viacer˘ch kníh.
Viackrát nav‰tívil MedÏugorie a písal o zjaveniach. S Dr. Rebiãom hovoril
Kre‰imir ·ego.
VáÏen˘ pán profesor Rebiã, rád
by som zaãal rozhovor otázkou
o pozitívnom alebo negatívnom stanovisku k medÏugorsk˘m zjaveniam. Na jednej strane sem prichádzajú milióny pútnikov z celého sveta, medzi nimi kÀazi a biskupi a zodpovední ãinitelia Cirkvi
vravia o tom povzbudzujúce slová,
ako tie od Jána Pavla II.: „Keby
som nebol pápeÏom, uÏ by som
bol v MedÏugorí.“ Alebo: „OchraÀujte mi MedÏugorie, je to nádej
pre cel˘ svet.“ Na druhej strane
nevidia mnohí, aj zodpovední ãinitelia v Cirkvi, v medÏugorsk˘ch
zjaveniach niã, ão by si zaslúÏilo
pozornosÈ. Nielen to, sú dokonca
proti v‰etkému, ão sa tu odohráva. Ako je moÏné takéto protikladné posudzovanie jedného
a toho istého javu? Aké je va‰e
stanovisko k zjaveniam Matky BoÏej v MedÏugorí, ktoré trvajú uÏ
vy‰e 27 rokov?
Osobne som pri zjaveniach nikdy
nebol a ani som ich vedecky alebo
kriticky zvlá‰È neskúmal. O medÏugorsk˘ch zjaveniach som sa dozvedel
predov‰etk˘m z publikácií. Po prv˘
raz som nav‰tívil MedÏugorie v roku
12

1985 so spriatelenou rodinou z Mníchova. S Àou som bol na KriÏevci
a pri jednej modlitbe Anjel Pána s jednou z vizionárok. Pamätám sa, Ïe sa
tá mladá Ïena – myslím, Ïe to bola
Mirjana – modlila asi so sto in˘mi pútnikmi.
Po modlitbe dala vizionárka znamenie pre prítomn˘ch. Poãas modlitby
a poãas vysvetºovania posolstiev som
získal celkom jasn˘ dojem o jednom
zdravom, zboÏnom dievãati, u ktorého nebolo vidno niã afektovaného.
âo nám vravela o modlitbe a pokání, úplne zodpovedalo katolíckej cirkevnej náuke. Z rôznych filmov o medÏugorsk˘ch zjaveniach som mal dojem, Ïe tu ide o mlad˘ch ºudí, pri ktor˘ch niet dôvodu im neveriÈ. Môj
vzÈah k zjaveniam je skrze v‰etko, ão
som osobne poãul a videl, od základu
pozitívny.
Spomínam si, Ïe moji nemeckí priatelia boli MedÏugorím takí ovplyvnení,
Ïe spontánne predæÏili svoj pobyt o t˘ÏdeÀ. Ja sám som sa po tie tri dni v MedÏugorí cítil ako v Nazarete v Galilei.
V posledn˘ch vojnov˘ch rokoch som
nav‰tívil MedÏugorie ãastej‰ie, najmä
v roku 1994, keì som pri‰iel do Me-
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dÏugoria ako ãlen Medzinárodnej mierovej misie. Tam som ãastej‰ie koncelebroval s in˘mi kÀazmi a obdivoval
som zboÏnosÈ ºudu a vizionárov. Po
jednej sv. om‰i pristúpila ku mne turecká ministerka, ãi ju neodprevadím
do kostola, ão som rád urobil. Mohol
som pozorovaÈ, aké hlboké stretnutie
to pre Àu bolo. Hoci bola moslimka,
poprosila ma, aby som jej daroval ruÏenec a prezradila mi, Ïe obe jej dcéry
nav‰tevujú v Anglicku katolícke gymnázium.
Veºmi dobre rozumiem ºuìom, ão
putujú do MedÏugoria. Tu si ºahko
ãlovek pripomenie skutoãn˘ zmysel
Ïivota a vlastné pochybenia, a najmä
intenzívnu modlitbu.

Stránka 13

Ak sa ma op˘tate, preão sú v na‰ej
miestnej Cirkvi e‰te ºudia, ktorí pozerajú na MedÏugorie nedôverãivo, musím pripustiÈ, Ïe to neviem. MÀa
osobne te‰í duchovná správa, ktorá
pôsobí v MedÏugorí vzorne pre dobro
pútnikov.
Vlani sme oslavovali 90. v˘roãie
zjavení Matky BoÏej vo Fatime;
toho roku slávi Cirkev 150. v˘roãie
zjavení v Lurdoch. P˘tam sa vás
ako uznávaného biblického vedca:
âo z biblického hºadiska oznamuje Boh ºuìom prostredníctvom tak˘chto zjavení?
Boh k nám hovorí predov‰etk˘m cez
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Sväté písmo a potom cez na‰e svedomie, na‰e srdce, ako aj in˘mi spôsobmi. Jedn˘mi z nich sú zjavenia
Blahoslavenej Panny Márie v priebehu cirkevn˘ch dejín. Máriinou úlohou
je viesÈ ºudí ku Kristovi, upozorÀovaÈ
ich na jeho zjavenie a na BoÏiu lásku.
„Urobte v‰etko, ão vám povie!“
(Jn 2, 5) Mária nás upozorÀuje na JeÏi‰ove slová, volá nás, aby sme JeÏi‰ove slová uvádzali do Ïivota. Tak to
stojí v Jánovom evanjeliu. A ona to
tak aj robí v cel˘ch dejinách Cirkvi.
Zjavenia v Lurdoch a vo Fatime neboli
prvé. Na mnoh˘ch miestach a mnohorak˘m spôsobom sa Matka BoÏia
zjavovala v priebehu dejín: muÏom a Ïenám, veºk˘m a mal˘m, laikom a rehoºníkom... Je zaujímavé,
Ïe sa nikdy nezjavila nijakému biskupovi... „Zvelebujem Èa, Otãe, Pán neba
i zeme, Ïe si tieto veci
skryl pred múdrymi a rozumn˘mi a zjavil si ich maliãk˘m.“ (Mt 11, 25) Zaujímavé je tieÏ, Ïe Matka
BoÏia sa najãastej‰ie zjavuje Ïenám, a to pannám.
To nie je niã ãudného. Aj
vzkriesen˘ JeÏi‰ sa zjavil
najprv Ïenám, najprv Márii Magdaléne, obrátenej
hrie‰nici a vyslankyni v‰etk˘ch apo‰tolov. Tak to
aspoÀ ãítame v evanjeliách.
Vo svojich zjaveniach
Matka BoÏia predov‰etk˘m poz˘va ºudí, aby sa
kajali, ako to robil aj Je14

Stránka 14

Ïi‰: „Robte pokánie, lebo sa priblíÏilo
nebeské kráºovstvo“ (Mt 4, 17). Potom nás poz˘va k pokániu a modlitbe,
pokoju, spravodlivosti a láske medzi
ºuìmi. Je vari nieão kraj‰ieho?
Hoci sú medÏugorské zjavenia
v jednej línii s najznámej‰ími zjaveniami v dejinách kresÈanstva –
v Guadalupe, Lurdoch a Fatime,
predsa majú mnohé zvlá‰tnosti.
T˘m, Ïe zjavenia dlho trvajú, sú
veºmi ãasté a priná‰ajú veºmi veºa posolstiev, sú medÏugorské
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zjavenia iné neÏ tie ostatné. Ako
vidíte tieto zvlá‰tnosti v súvislosti s ãasom, keì sa zaãali a trvajú
dodnes?
SkutoãnosÈ, Ïe medÏugorské zjavenia sú poãetnej‰ie a dlh‰ie neÏ ostatné
známe zjavenia, ich robí aj v oãiach
kritikov pochybn˘mi. Pravda, to nie je
na‰a vec klásÈ Bohu hranice, pokiaº
ide o dæÏku a intenzitu zjavení. V liste
Hebrejom 1, 1 ãítame: „Mnoho ráz
a rozliãn˘m spôsobom hovoril kedysi
Boh otcom skrze prorokov. V t˘chto
posledn˘ch dÀoch prehovoril k nám

Stránka 15

v Synovi.“ Na tomto mieste by som
rád parafrázoval: „Mnoho ráz a rozliãn˘m spôsobom hovoril a hovorí Boh
otcom skrze Máriu.“
V jednom mesaãnom posolstve
na zaãiatku 90. rokov povedala
Kráºovná pokoja, Ïe by chcela
uskutoãniÈ v MedÏugorí to, ão zaãala vo Fatime. âo nám t˘m chce
povedaÈ?
Tu má Mária na mysli asi vznik lep‰ieho sveta, v ktorom bude panovaÈ
pokoj, spravodlivosÈ a láska, sveta, v ktorom ºudia
prijmú BoÏie volanie po
obrátení. Niektoré Máriine
predpovede sa uskutoãnili: Komunizmus padol,
v Rusku sa rozpútala silná
vlna obrátení k Bohu a jeho
Synovi JeÏi‰ovi Kristovi.
Pred dvoma rokmi som bol
v Moskve a Petrohrade
a videl som veºa novopostaven˘ch kostolov a masy
ºudí v BoÏích domoch,
z toho veºa mlad˘ch, chlapcov a dievãat. To Mária
predpovedala vo Fatime
a v MedÏugorí to ohlásila
ako budúcu udalosÈ.
Od prv˘ch dní zjavení
hovorí Matka BoÏia vo
svojich posolstvách: modlite sa, postite sa, verte, obráÈte sa, odpú‰Èajte. Sú to kºúãové posolstvá nebies v dobe
hlbokej krízy viery v na‰om konzumnom svete?
15
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Áno, Mária nás nabáda k obráteniu,
k modlitbe a k uskutoãÀovaniu viery.
To sú jej kºúãové posolstvá. MôÏeme
povedaÈ, Ïe sú to biblické posolstvá,
ktoré sa stále znova opakujú a aktualizujú. Tieto posolstvá poãúvame od
ran˘ch ãias a budeme ich poãúvaÈ do
konca sveta.
Bez ohºadu na to, ão kto
hovorí o zjaveniach Matky
BoÏej v MedÏugorí, toto
miesto je podºa ‰tatistiky
modlitbov˘m centrom sveta. V roku 2007 sa vo farnosti rozdalo 1 608 100 sv.
prijímaní, pri sv. om‰iach
koncelebrovalo 34 265 kÀazov. Preão ºudia prehliadajú tieto skutoãnosti? âo
im na tom prekáÏa?
Naozaj nemôÏem uveriÈ, Ïe
niekomu vadia tieto skutoãnosti. Tieto skutoãnosti musia
pote‰iÈ a robiÈ ‰Èastn˘m kaÏdého, kto ãestne verí a nemá
Ïiadne predsudky. „Toto je
deÀ, ktor˘ uãinil Pán, plesajme
a radujme sa z neho“ (Î 118,
24).
Aké je medÏugorské posolstvo pre súãasného ãloveka a dne‰n˘ svet?
Zakonãím slovami z Nového
zákona, ktoré majú aj mariánsky charakter: „ObráÈte sa
k Bohu, verte v jeho Syna a Ïite radostnú zvesÈ, ktorú nám
on doniesol. Modlite sa, kajajte sa a konajte skutky lásky.
Zakladajte pokoj a vytvárajte
16

Stránka 16

dobré medziºudské vzÈahy na celom
svete. Te‰te sa a jasajte, lebo va‰a
odmena v nebi bude veºká. Radujte
sa s radujúcimi a plaãte s plaãúcimi.
Buìte medzi sebou jednej mysle. Nikomu neodplácajte zlé zl˘m, starajte
sa o dobro v‰etk˘ch ºudí. Radujte sa,
buìte dokonalí, ute‰ujte sa navzájom,
buìte jednej mysle, pestujte pokoj,
a Boh pokoja a lásky bude s vami.“
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Stránka 17

V˘povede v Lurdoch o MedÏugorí
V Lurdoch sa v dÀoch 4. – 8.
septembra 2008 konal 22. medzinárodn˘ mariologick˘ kongres,
ktor˘ mal tému: „Zjavenia Matky
BoÏej v dejinách, viera a teológia“. Zúãastnili sa ho najznámej‰í
odborníci z oblasti teológie, dejín, umenia, literatúry a etnológie
z celého sveta. V chorvátskej jazykovej sekcii boli aj ãlenovia
Mariologického in‰titútu Katolíckej teologickej fakulty Záhrebskej
univerzity.
Práca kongresu v dopoludÀaj‰ích hodinách bola spoloãná, poobede sa pracovalo v jednotliv˘ch
sekciách rozdelen˘ch do 15 rozliãn˘ch jazykov˘ch skupín. Dve témy
v chorvátskej sekcii sa t˘kali aj
MedÏugoria: „MedÏugorské zjavenia a otvorenosÈ cirkvi svetu a zároveÀ stanoviská cirkevn˘ch osobností“ (Edo Periãiã) a „MedÏugorské zjavenia a teológia“ (Dr. Adalbert Rebiã).
Chorvátski teológovia bez ohºadu na to, ãi sú zástancami alebo
kritikmi MedÏugoria, hovorili pozitívne o súãasnom dianí v MedÏugorí. „Ovocie medÏugorského javu nemoÏno prehliadaÈ. MedÏugorie je na rovnakej úrovni ako Lurdy a Fatima,“ povedal Dr. Rebiã. „Samotné zjavenia a vizionári potrebujú e‰te nejak˘ ãas... Hlavn˘ problém je v tom, Ïe miestny
biskup sa k javu stavia rezervovane. Treba zváÏiÈ aj to, Ïe vizionári sú e‰te pomerne
mladí,“ vysvetºoval Rebiã a doplnil, Ïe v‰etko, ão sa teraz v MedÏugorí odohráva, je
v súlade s uãením Cirkvi. Táto skutoãnosÈ a ovocie MedÏugoria sú uznané uÏ dlh‰í ãas
zo strany oficiálnej Cirkvi.
Teológ Dr. Ivan Karliã, ktor˘ sa tieÏ zúãastnil kongresu, povedal, Ïe MedÏugorie je uÏ
v súãasnosti de facto posvätn˘m miestom. Len Vatikán kvôli ist˘m nejasnostiam e‰te
neuznal pravosÈ zjavení. Teológ Dr. Mato Zovkiã si myslí, Ïe MedÏugorie napriek rezervovanosti úradnej Cirkvi predstavuje nezvyãajn˘ jav, pretoÏe je tu veºk˘ poãet zjavení
a trvajú uÏ dlh˘ ãas. NemoÏno vydaÈ oficiálne stanovisko, k˘m trvajú zjavenia.
17
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Stránka 18

IVAN DRAGIČEVIČ Z MEDŽUGORIA
SV. ŠTEFANA 16. SEPTEMBRA 2008

Matka BoÏia bola radostná, Ïehnala v‰et k˘c h a po v edala: „Milé deti, s vami by
som c hcela uskutoãniÈ sv oje plán y. Modli te sa so mnou za pokoj v r odinác h.“
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Stránka 19

VO VIEDENSKOM DÓME

Heft91Ubruch13KeckesOK

11.1.1904

18:41

Stránka 20

Prišli sme, ab y sme

Ivan Dragiãeviã z MedÏugoria hovoril
v utorok 16. septembra pred tisíckami
ºudí pri modlitbe za pokoj vo viedenskom Dóme sv. ·tefana. Dóm bol preplnen˘ veriacimi z najrôznej‰ích modlitbov˘ch skupín. Stretli sa pod mottom:
„Message for you“ (Posolstvo pre teba).
O hladk˘ priebeh tohoto veºkého podujatia sa starali ãlenovia maltézskeho rádu. Maltézska mládeÏ, ktorá sa naz˘va
Jánov˘m spoloãenstvom, bola veºmi aktívna aj pri prípravách. Pod vedením
Mgr. Oktaviana Eiselberga bolo v‰etko
perfektne zorganizované.
O 16. hodine zaãal program v dóme
modlitbou „Anjel Pána“ a potom svedectvami dvoch muÏov, ktorí sa podelili
s osobn˘mi skúsenosÈami: Alfred Ofner,
20

okresn˘ veliteº hasiãov v Badene, referoval o svojom uzdravení v medÏugorskom kostole. Brat Michelle zo spoloãenstva „Mária, Kráºovná pokoja“ rozprával o svojej dlhej ceste z krízy „sexu,
drog a rockovej hudby“. AÏ skrze cestu
do MedÏugoria, ktorú mu zaplatil ist˘
kaplán, spoznal, ako veºmi ho Boh miluje. To v Àom uvoºnilo proces obrátenia.
O 17. hodine sa dostal k slovu Ivan
Dragiãeviã: „Pri‰li sme, aby sme stretli
JeÏi‰a a aby sme na‰li ochranu a útoãi‰te u jeho Matky.“ Opísal prvé dva dni
zjavení a priznal, Ïe sa po cel˘ch t˘ch
27 rokov denne spytoval: „Preão práve
ja? To nebol nikto lep‰í?“ Svoje osobné
obrátenie vidí ako proces, program pre
svoj kaÏdodenn˘ Ïivot. „Mária ma zapí-
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Stránka 21

s tr e tli Je žiša

sala do svojej ‰koly. Usilujem sa byÈ
dobr˘m Ïiakom a dobre si robiÈ domáce
úlohy pre mÀa i pre moju rodinu.“ Posolstvo je uÏ 27 rokov stále to isté: Pokoj medzi Bohom a ºuìmi a medzi ºuìmi navzájom, pokoj v srdciach skrze
obrátenie, pokánie a pôst, vieru a lásku,
odpú‰Èanie, ãítanie Biblie a slávenie Eucharistie. Len modlitbou sa môÏe svet
uzdraviÈ.
Potom nasledovala spoloãná modlitba
radostného ruÏenca. Krátko pred 18.40 h
si Ivan kºakol pred oltárom. Asi 10 minút,
napriek mnoÏstvu ºudí, trvalo v Dóme
úplné ticho, k˘m sa Ivan stretal s Matkou BoÏou.
O 19. hodine slávil sv. om‰u Dr. Leo
M. Maasburg, riaditeº „Missio Austria“,

koncelebrovalo asi 20 kÀazov. Súãasne
boli v Dóme po cel˘ veãer kÀazi k dispozícii veriacim, ktorí sa chceli vyspovedaÈ, porozprávaÈ a spoloãne sa pomodliÈ. Nápadne mnohí prijali túto ponuku.
Dojemná bola aj modlitba vyznania
viery, siedmich Otãená‰ov, Zdravasov
a Sláva Otcu za pokoj, ktorá zaznela po
svätej om‰i. Túto modlitbu sa kÀazi
a veriaci modlili pokºaãiaãky.
Potom Ivan referoval o svojom stretnutí s Matkou BoÏou v Dóme: „Mária
bola radostná a veselá a pozdravila nás
,Pochválen˘ buì Pán JeÏi‰ Kristus‘. Potom sa modlila s rozpät˘mi rukami dlh‰í
ãas za v‰etk˘ch, najmä za 40 chor˘ch,
ktor˘m umoÏnili úãasÈ ãlenovia maltéz21
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Kardinál Dr. Christoph Schönborn v rozhovore s vizionárom
Ivanom vo svojej biskupskej rezidencii

skeho rádu. Mária poÏehnala prítomn˘ch a prinesené predmety.“
Ivan rozprával, Ïe Mária nás poz˘va
preÏívaÈ posolstvá: „Milé deti, s vami by
som chcela uskutoãniÈ svoje plány.
Modlite sa so mnou za pokoj v rodinách.“ Po Otãená‰i, Sláva Otcu a krátkom osobnom rozhovore s Ivanom sa
opäÈ vzdialila. Napokon sa Ivan poìakoval za ten veãer so Ïelaním, aby dobré semeno vzi‰lo a aby zostal v modlitbe spojen˘ s prítomn˘mi.
O 20.30 h nasledovala eucharistická poklona ako hodina milosrdenstva.
V stredu 17. septembra
2008 viedensk˘ arcibiskup
kardinál Dr. Christoph Schönborn prijal hosÈa z MedÏugoria pri poludÀaj‰ej modlitbe vo svojej domácej kaplnke. Pri nasledujúcom rozhovore odovzdal Ivan najdôleÏitej‰ie Ïelania Matky
22

BoÏej. Stretnutie, ktorého sa zúãastnili
aj viedenskí priatelia MedÏugoria, prebehlo v srdeãnej atmosfére.
Ivan sa stretol aj s apo‰tolsk˘m nunciom v Rakúsku arcibiskupom Dr. Edmondom Farhatom. UÏ ako nuncius v Slovinsku nav‰tívil MedÏugorie v roku 1998.
Tak ako jeho krajania z Libanonu aj on
je veºk˘m ctiteºom Márie, Kráºovnej
pokoja.
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Dojmy zo stretnutia s Ivanom vo Sväto‰tefanskom dóme vo Viedni
P. Andreas Schöffberger

Bol som 16. septembra vo viedenskom Sväto‰tefanskom dóme, pozoroval som Ivana. Zvyãajne vyzerá skôr váÏne, no pri zjavení Matky BoÏej sa mu rozÏiarila celá tvár. Keì po sv.
om‰i opisoval toto stretnutie, ukázala sa jeho bezmocnosÈ nájsÈ pravé slová. Je to dôleÏit˘
signál pre ná‰ svet, v ktorom prevláda mienka, Ïe sa v‰etko dá vysvetliÈ, sprostredkovaÈ
a predstaviÈ. Ale nedokáÏe‰ „zvládnuÈ“ Boha a jeho nádheru! Pavol, ktor˘ zaÏil ãosi podobné,
to vyjadril takto: „...beÏím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus JeÏi‰ zmocnil
mÀa... zabúdam na to, ão je za mnou, a uháÀam za t˘m, ão je predo mnou!“ (porov. Flp 3,
12 – 13).
V Ivanovi vstúpil na pôdu Sväto‰tefanského dómu muÏ, ktor˘ nerozpráva ako kÀaz alebo
kazateº daão o Kristovi, ale ako oãit˘ svedok vecí z onoho sveta. PápeÏ Pavol VI. raz povedal: ªudia dnes nechcú poãúvaÈ uãiteºov, ale svedkov. Svedkovia nechcú niã dokazovaÈ argumentmi, chcú len odovzdávaÈ ìalej, ão videli a zaÏili. Niektorí svedkovia boli ukameÀovaní ako ·tefan, iní boli aÏ dopodrobna vypoãúvaní a preverovaní ako medÏugorskí vizionári.
To je dobre, veì sa vyskytujú aj ‰arlatáni.
PovaÏujem za vynikajúce, keì ºudia akceptujú, Ïe sú aj iné posolstvá neÏ od vedcov a v˘skumníkov verejnej mienky. Podobne ako v ãasoch proroka Samuela v Starom zákone sme
aj my zaÏili desaÈroãia, keì boli vízie a boÏské posolstvá vyhlasované za stredoveké nezmysly. V Samuelovi mal Izrael opäÈ muÏa, ktor˘ mal u‰i otvorené pre nebeské hlasy –
v Ivanovi a ostatn˘ch vizionároch máme opäÈ muÏov a Ïeny (a ãasto i deti), ão majú bezprostredn˘ prístup k boÏsk˘m veciam. K veciam, ktoré nemoÏno primerane opísaÈ, a kokceme, ak chceme o nich rozprávaÈ.
Ó, sväté prorocké koktanie! KieÏby aj politici, uãitelia a iní rad‰ej viacej koktali, a nevystupovali ako polobohovia a neomylní guruovia!
Dr. Johannes Gamperl

Stále zreteºnej‰ie sa dozvedáme, v ak˘ch veºk˘ch ãasoch milosti Ïijeme. Matka BoÏia nás
ubezpeãuje vo svojich posolstvách, Ïe nás teraz Otec obdaroval ãasom milosti. Keì Matka
BoÏia prichádza k trom vizionárom, ktorí majú dodnes kaÏdodenné zjavenia (Marija, Ivan
a Vicka), tak je nebo otvorené pre celú zem. Aj my máme a smieme byÈ v tomto ãase celkom
spojení s Matkou BoÏou a máme sa jej zverovaÈ so svojimi Ïelaniami. KeìÏe vizionári podnikajú cesty na v‰etky kontinenty, Matka BoÏia prichádza do mnoh˘ch krajín zeme. Tak mal toho roku vizionár Ivan zjavenie vo Sväto‰tefanskom dóme vo Viedni. Tisíce ºudí naplnili dóm.
Rozprával, Ïe Matka BoÏia pri‰la radostná a veselá. Modlila sa s rozpät˘mi rukami za v‰etk˘ch, najmä za chor˘ch. Prosila, aby sme Ïili podºa posolstiev. To je medzi in˘m veºmi
dôleÏité Ïelanie pre cel˘ svet. Hovorí najmä vÏdy znovu o novom pokoji. Veì je Kráºovnou
pokoja. Ale pod slovom pokoj sa zvyãajne skôr myslí „ne‰kriepiÈ sa“. Prav˘ pokoj sa zaãína
pokojom medzi Bohom a ºuìmi. âlovek má byÈ zajedno s BoÏou vôºou, ktorá je iba láskou
voãi nám. Z jednoty s Bohom a jeho láskou vyrastá ìal‰í zmysel pokoja: láska k blíÏnym.
Z tejto dvojitej lásky vyrastá prav˘ pokoj vlastného srdca. Pre v‰etk˘ch ºudí, ktor˘ch stretávame, máme byÈ radostn˘mi nositeºmi pokoja.
Veºk˘m Ïelaním a veºkou túÏbou Matky BoÏej je najhlb‰ia JeÏi‰ova túÏba, aby sme ão najviac ºudí, ktorí e‰te neprijali BoÏiu lásku, skrze na‰u modlitbu a príklad ná‰ho náboÏenského
Ïivota získali pre BoÏí Ïivot a zachránili pre nebo.
23
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„Drahé deti! Nech sa vá‰ Ïivot odznova stane rozhodnutím
pre pokoj. Buìte radostn˘mi
nositeºmi pokoja a nezabúdajte, Ïe Ïijete v milostivom ãase,
v ktorom vám Boh cez moju
prítomnosÈ dáva veºké milosti.
Milé deti, neuzatvárajte sa, ale
vyuÏite tento ãas a Ïiadajte si
dar pokoja a lásky pre svoj Ïivot, aby ste sa stali svedkami
pre druh˘ch. Îehnám vás svojím materinsk˘m poÏehnaním.
ëakujem vám, Ïe ste prijali
moje pozvanie.“

BUëTE RADOSTN¯MI
NOSITEªMI POKOJA
V TOMTO MILOSTIVOM
âASE
Vìaka, milá nebeská Matka, Ïe
sa prejavuje‰ voãi nám ako na‰a
milujúca Matka, ktorá k nám
vÏdy znovu hovorí. Potrebujeme
tvoju pomoc, aby sme sa stali radostn˘mi nositeºmi pokoja! ëakujeme Bohu z celého srdca, Ïe
ty, milá Matka, smie‰ byÈ s nami!
S tvojou pomocou a láskou chceme otvoriÈ svoje srdcia, v BoÏej
sile sa chceme dokonca „vydaÈ
na cestu“. PoÏehnaj nás svojím
materinsk˘m poÏehnaním, aby
sme sa nauãili zo dÀa na deÀ vydávaÈ svedectvo o Bohu a o tebe!
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SKRZE MÁRIINU PRÍTOMNOSË
BOH DÁVA VEªKÉ MILOSTI
„Drahé deti! Nech sa vá‰ Ïivot
odznova stane rozhodnutím pre
pokoj. Buìte radostn˘mi nositeºmi
pokoja a nezabúdajte, Ïe Ïijete
v milostivom ãase, v ktorom vám
Boh cez moju prítomnosÈ dáva veºké milosti.“
Matka BoÏia sa v MedÏugorí oznaãila ako „Kráºovná pokoja“. Pokoj
je jej podstatn˘m Ïelaním. UÏ 26.
júna 1981 na tretí deÀ zjavení,
ukázala sa Mariji Pavloviãovej, keì
schádzala z Podbrda, v ten ist˘
deÀ po druh˘krát. Za Matkou BoÏou bol tmav˘ kríÏ. Matka BoÏia
zaãala pred Marijou plakaÈ a povedala: „Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj!“ Potom so slzami Mária zopakovala: „Pokoj musí
zavládnuÈ medzi Bohom a ºuìmi a medzi
ºuìmi
navzájom!“

Stránka 25

vÏdy v nás preb˘vaÈ! KlaÀajme sa
mu, milujme ho nadov‰etko! Buìme s ním natoºko spojení, Ïe môÏeme zvolaÈ ako sv. Pavol v Liste
GalaÈanom: „UÏ neÏijem ja, ale vo
mne Ïije Kristus“ (Gal 2, 20).
Pokoj s Bohom je to najdôleÏitej‰ie! Z tohto pokoja zaãína vyrastaÈ
pokoj s blíÏnymi. Aké je to predsa
ÈaÏké ÏiÈ tento pokoj! Len keì je
s nami Boh, môÏeme s jeho pomocou uskutoãÀovaÈ lásku k blíÏnemu. JeÏi‰ nám dal hlavné prikázanie lásky: MilovaÈ Boha nadov‰etko a blíÏneho ako seba samého.
Z tejto dvojitej lásky vyklíãi prav˘
pokoj srdca.
Matka BoÏia nás v tejto milostivej dobe vyz˘va, „aby sme boli radostn˘mi nositeºmi lásky“! V akej
veºkolepej milostivej dobe dnes Ïijeme! 16. septembra tohto roku
boli tisíce ºudí zhromaÏden˘ch vo
Sväto‰tefanskom dóme vo Viedni.
MedÏugorsk˘ vizionár Ivan, ktoré-

Dr. Johannes Gamperl
My‰lienky k posolstvu z 25. septembra 2008
Matka BoÏia sa modlila a vizionárka
sa modlila s Àou a súãasne zaãala
plakaÈ. To bol pre Mariju mimoriadny záÏitok.
Pokoj je zvlá‰tny stav du‰e. Iba
ãlovek zmieren˘ s Bohom môÏe vo
svojej du‰i zaÏiÈ pokoj. Veì Boh je
pokoj.
Dnes je najhor‰ie to, Ïe sa zabúda na Boha. ªudia vôbec nemyslia
na Boha celé dlhé obdobia. On uÏ
pre nich nejestvuje. Hlbok˘ príklon
k Bohu, spoveì, modlitba, jednota
s BoÏou vôºou robia na‰e srdce
ochotn˘m prijaÈ do seba Boha.
Usilujme sa o to, aby Boh mohol

mu sa doposiaº zjavuje Matka BoÏia, rozprával o svojich stretnutiach s Matkou BoÏou.
Aj iní vydávali svedectvá o znameniach a zázrakoch. Modlili sa
ruÏenec a slávili sv. om‰u. Ivan zaÏil vo Sväto‰tefanskom dóme zjavenie Matky BoÏej. Následne vyrozprával, Ïe Mária pri‰la radostná
a veselá a pozdravila v‰etk˘ch „Pochválen˘ buì Pán JeÏi‰ Kristus“.
Potom sa modlila s rozpät˘mi rukami dlh‰í ãas za v‰etk˘ch, najmä
v‰ak za chor˘ch. Matka BoÏia prosila v‰etk˘ch, aby Ïili podºa posolstiev. Doslova povedala: „Milé de25

Heft91Ubruch13KeckesOK

11.1.1904

18:42

ti, s vami by som chcela uskutoãniÈ svoje plány. Modlite sa so
mnou za pokoj v rodinách!“
Milostiv˘ ãas: 9. októbra 2004 sa
Matka BoÏia zjavila vizionárke Mariji Pavloviãovej-Lunettiovej v Mariánskej nemocnici v obci Vorau
v ·tajersku. Bolo tam prítomn˘ch
vy‰e 700 ºudí. Povedala nám: „Nezabúdajte, ja som va‰a Matka
a milujem vás!“ Tak zaÏívajú milostiv˘ ãas mnohí ºudia na tomto svete. PrítomnosÈou Matky BoÏej darúva dnes Boh mnohé a veºké milosti.
HªADAJTE DAR POKOJA A LÁSKY PRE SVOJ ÎIVOT
„Milé deti, neuzatvárajte sa, ale
vyuÏite tento ãas a Ïiadajte si dar
pokoja a lásky pre svoj Ïivot, aby
ste sa stali svedkami pre druh˘ch.“
Je veºmi dôleÏité, aby sme kaÏd˘
deÀ uÏ ráno otvorili svoje srdce
Bohu pre to v‰etko, ão nám chce
daÈ ako milosti skrze Máriu. Veì
on je v nás. KlaÀajme sa mu! Chváºme ho a velebme ho! Neuzatvárajme sa pred Bohom, na‰ím Pánom,
uÏ na zaãiatku dÀa! Zaãínajme
kaÏd˘ deÀ s Bohom, s modlitbou!
Vizionár Ivan rozprával vo Sväto‰tefanskom dóme o svojich skúsenostiach poãas t˘ch 27 rokov
zjavení Matky BoÏej: Veºmi dôleÏité sú obrátenie, modlitba srdcom, pokánie, viera, láska, odpustenie a Eucharistia! Vyhlásil, Ïe
ná‰ unaven˘ svet, unavené rodiny
a unavená Cirkev potrebujú pokoj.
Matka BoÏia by nám chcela pomôcÈ, chcela by nás ute‰iÈ, povzbudiÈ, podaÈ nám ruku a viesÈ
nás k pokoju, ktor˘ moÏno nájsÈ
iba u jej Syna JeÏi‰a. Aby sme dosiahli tento pokoj, prosí Matka Bo26
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Ïia kÀazov, modlitbové skupiny na
farách, aby zaviedli a podporovali
poklonu. PriãiÀme sa o to v‰etci!
Prosím kaÏd˘ deÀ znovu o milosÈ
pokoja a lásky, aby sme sa stali
svedkami pre na‰ich blíÏnych.
Svätci boli tak˘mi svedkami. Koºko dobra urobili! Koºko lásky priviedli na svet! Poãnúc apo‰tolmi
a svät˘m Pavlom, ktorého jubilejn˘
rok práve preÏívame, cez svät˘ch
uãiteºov Cirkvi a mystikov aÏ po
dne‰n˘ch svät˘ch, ako svätá Matka Terézia alebo veºk˘ BoÏí sluha
Ján Pavol II.! Veºk˘m darom Matky
BoÏej sú dnes jej zjavenia a jej pomoc pre lásku a pokoj vo svete.
Tak povedala hlboko dojatá 2. septembra tohto roku Mirjane v MedÏugorí pri modlitbe za v‰etk˘ch,
ktorí e‰te neprijali BoÏiu lásku:
„Milé deti, dnes poz˘vam svojím
materinsk˘m srdcom vás, ktorí ste
sa zhromaÏdili okolo mÀa, k láske
voãi blíÏnemu. Milé deti, vytrvajte!
Pozrite sa do oãí svojho brata
a viìte JeÏi‰a, môjho Syna! Ak vidíte radosÈ, radujte sa s ním. Ak je
v oãiach vá‰ho brata bolesÈ, odoÏeÀte ju svojou neÏnosÈou a dobrotou. PretoÏe bez lásky ste stratení. Len láska je úãinná; ona koná
zázraky. Láska vám dá jednotu
v mojom Synovi a víÈazstvo môjho
srdca. Preto, milé deti, milujte.“
Matka BoÏia uzatvára svoje posolstvo z 25. septembra: „Îehnám
vás svojím materinsk˘m poÏehnaním.“ Vìaka, ó, Matka na‰a, za
tvoju veºkú lásku, tvoje poÏehnania a tvoj príchod!
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1933 - 2008
„Drahé deti! Aj kríÏ bol
v BoÏom pláne, keì ste
ho postavili. Zvlá‰È v t˘chto dÀoch choìte na vrch
a modlite sa pred kríÏom!
Potrebujem va‰e modlitby. ëakujem vám, Ïe ste
prijali moje pozvanie,“
povedala Matka BoÏia 30.
augusta 1984. Podºa tradície medÏugorskej farnosti sa sviatok Pov˘‰enia sv. KríÏa slávi vÏdy
v nedeºu po 8. septembri
(sviatok Narodenia Panny Márie). Na pamiatku
vykupiteºskej smrti JeÏi‰a
Krista postavili obyvatelia farnosti pod vedením
farára Bernardina Smoljana vo Svätom roku 1933-34
tento mohutn˘ betónov˘
kríÏ na vrchu nad MedÏugorím aj napriek veºkej
chudobe farníkov. KríÏ je vysok˘ 8,5 m a ‰irok˘ 3,5 m.
Do prieseãníku ramien
kríÏa sa zabudovala relikvia Kristovho kríÏa, dar
z Ríma. 16. marca 1934
sa po prv˘ raz na tomto
mieste slávila sv. om‰a.
V septembri 1935 ustanovil vtedaj‰í biskup P. Aloizije Mi‰iã, aby sa vo farnosti
slávil sviatok Pov˘‰enia sv. KríÏa vÏdy v nedeºu po sviatku Narodenia Panny Márie. Odvtedy sa kaÏd˘ rok slávi sv. om‰a na vrchu KriÏevac. Do roku 1981 to bol
sviatok obyvateºov farnosti a priateºov z okolia. Od zaãiatku zjavení sa slávi spolu
s pútnikmi z celého sveta.
Matka BoÏia nás opakovane nabáda, aby sme sa modlili pred kríÏom a uctievali
si Kristov kríÏ. Preto aj tohto roku prijalo pozvanie Matky BoÏej mnoho pútnikov
i domácich. Od desiatej hodiny sa modlili pod kríÏom ruÏenec, o 11. h sa slávila
sv. om‰a, hlavn˘m celebrantom bol P. Svetozar Kraljeviã a s ním koncelebrovalo
56 kÀazov. Kvôli daÏìu sa nemohlo na vrchu rozdávaÈ sv. prijímanie, ale udeºovalo sa aÏ po zostúpení z vrchu vo farskom kostole. K sviatosti pristúpilo 3500
úãastníkov. Sv. om‰u o 12. h pre pútnikov slávil spolu so 62 kÀazmi P. Tomislav
Pervan a veãernú sv. om‰u pri vonkaj‰om oltári celebroval P. Miljenko ·teko
spolu so 62 kÀazmi.

SlávnosÈ Pov˘‰enia
s v. K r í Ï a
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Br. Michelle Pezini, Spoločenstvo Mária, Kráľovná pokoja

M e d ž u g o r i e a ko j a s n á o d p ove ď
Na‰a spoloãnosÈ je poznaãená sekularizáciou (zosvet‰tením): zatvára
oãi pred horizontom veãného Ïivota.
Za t˘mto zdanlivo neutrálnym sociologick˘m pozorovaním sa v‰ak skr˘vajú osobné skúsenosti ºudí podobn˘ch vám i mne. Na zaãiatku druhej
polovice osemdesiatych rokov som
získal aj ja túto skúsenosÈ.
Vtedy neoãakávane zazvonil telefón, zdvihol som ho a poãul: „Babiãka
leÏí v nemocnici! Diagnóza – mozgová
príhoda!“ „To nemôÏe byÈ pravda!“
„Ba, je to tak, stalo sa to.“ Mojou reakciou bol ‰ok, strata reãi a mnohé
my‰lienky, ktoré som predt˘m nikdy
nemal v hlave: „Preão sa to stalo práve mojej babiãke? Kde je teraz Boh?
Musí babiãka zomrieÈ? Ak áno, ão
s Àou bude? âo bude zo v‰etk˘ch
t˘ch krásnych chvíº, ktoré som
s Àou zaÏil a delil sa s Àou
o ne? Zmizne babiãka len tak
jednoducho zo zeme? âo potom? âo zostane z jej osoby, jej
bytosti?“ Vo mne bola iba hluchá prázdnota a bezmocnosÈ, ani ãoby v‰etko pohltila nejaká ãierna diera.
V‰etky tieto my‰lienky mi
ukazovali, Ïe som sa asi
dostal na koneãnú stanicu nezmyselnosti. Sekularizácia zanechala aj
v mojom Ïivote hlboké
stopy – nie bez môjho súhlasu.
Z údajov European Values Study vytvoren˘ch
v roku 2006 z roz‰írenej Európy vypl˘va, Ïe siedmi z desiatich op˘tan˘ch (69,8 %)
veria v Boha. Z toho dokonca ‰iesti (62,1 %) sami seba
28

oznaãujú za náboÏn˘ch ºudí. Zaujímav˘ je v‰ak poãet t˘ch, ktorí oãakávajú
pokraãovanie Ïivota po smrti: sotva
‰tyria! (43,1 %). V b˘valej Spolkovej
republike Nemecko je to 38.4 %
a v b˘valej Nemeckej demokratickej
republike uÏ iba 13,9 %.
Tieto údaje svedãia o tendencii
Európanov vytváraÈ svoj Ïivot
agnosticky a ãiastoãne aj
ateisticky. Zdá sa, Ïe
horizontálny rozmer existencie
im staãí,
aby dodával

Heft91Ubruch13KeckesOK

11.1.1904

18:42

Stránka 29

p re n a š u s e ku l á r n u d o b u
ºudskému bytiu zmysel a cieº. Z v˘sledkov ‰túdie vypl˘va, Ïe viera v Boha je skôr sociálno-spoloãenská spolupatriãnosÈ na tomto svete namiesto
plného oãakávania nádeje na veãn˘,
oslobodzujúci
a trval˘ Ïivot
s
Bohom
v nebi. Do
popredia
sa stavia potreba

materiálnych vecí, slepá viera v pozemské ‰Èastie, ão spochybÀuje BoÏie nebo alebo ho robí nepotrebn˘m.
UÏ 27 rokov sa Kráºovná pokoja neúnavne usiluje svojou prítomnosÈou
v MedÏugorí pôsobiÈ proti tejto tendencii sekularizácie, odbúraÈ pochybovanie vo viere v srdciach a v spôsobe myslenia ºudí na‰ej doby. Jej
nasadenie sa deje najhlb‰ím materinsk˘m spôsobom jednoducho a opakovane – poãas 27 rokov. Matka vie,
Ïe dieÈaÈu nestaãí jedno ponauãenie.
Opakovanie a zapamätanie sú podstatné pedagogické základné my‰lienky, najmä vo vzÈahu ºudí s Bohom,
vo vzÈahu ku skúsenosti veºmi osobnej a intímnej, ale súãasne spoloãnej.
Hlavné medÏugorské posolstvá sa
stali medzi ãasom známymi po celom
svete: pokoj – ako ovocie zmierenia
s Bohom a blíÏnymi; viera – ako
osobná odpoveì na BoÏie slovo,
ktoré sa ãloveku ustaviãne darúva;
obrátenie – ako nová orientácia
vlastnej existencie na cestách spravodlivosti a pokoja; modlitba – ako
„miesto“ stretnutia s Bohom na oãistenie vlastného srdca a novovytvorenie spôsobu myslenia a správania;
pôst – ako prostriedok viery a ako
ãinná láska k blíÏnym zriekaním sa
pre chudobn˘ch toho, ão je nadbytoãné vo vlastnom Ïivote.
Jeden príklad z mnoh˘ch v MedÏugorí podan˘ch impulzov k pokoju:
„Drahé deti, dnes vás poz˘vam, aby
ste spojili svoj Ïivot s Bohom Stvoriteºom, iba tak bude maÈ vá‰ Ïivot
zmysel a pochopíte, Ïe Boh je láska.
Boh ma posiela k vám z lásky, aby
som vám pomohla pochopiÈ, Ïe bez
neho niet budúcnosti ani radosti,
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a predov‰etk˘m ani veãnej spásy. Milé deti, poz˘vam vás, aby ste zanechali hriech a prijali modlitbu v kaÏdom ãase, aby ste v modlitbe spoznali zmysel svojho Ïivota. Boh sa dáva tomu, kto ho hºadá. ëakujem vám,
Ïe ste prijali moje pozvanie.“ (MedÏugorie 25. 4. 1997)
Skrze medÏugorské udalosti zaÏívajú ºudia novú skúsenosÈ s Bohom.
Je to prebudenie vo viere, uvedomenie si kresÈansk˘ch darov a úloh.
V t˘ch pár dÀoch putovania sú Ïeny
a muÏi, mladí a starí, zdraví a chorí
dojatí láskyplnou BoÏou prítomnosÈou, ktorá preniká srdcom, darúva mu
pokoj a prebúdza k novému horlivému Ïivotu vo viere.
V MedÏugorí si celkom konkrétne
uvedomí‰ skrze svetlo a silu modlitby
Matku, tvoju Matku. Láskyplne na teba ãaká, prijíma Èa takého, ak˘ si, aby
si sa postupne stával tak˘m, ak˘m je
jej Syn. Mária ako starostlivá Matka
Èa vedie krok za krokom k JeÏi‰ovi
a k Cirkvi.
Táto materinská prítomnosÈ vraví
tvojmu srdcu, Ïe tvoj Ïivot je pred BoÏími oãami dôleÏit˘ a je jedno, na ktorej ceste sa nachádza‰. Poz˘va Èa
s re‰pektom a diskrétne, aby si zanechal v‰etko – a v‰etko vloÏil do BoÏích rúk – starosti a hriechy. Si pozvan˘ bez podmienok, aby si mal podiel
na nekoneãnej BoÏej láske – na láske,
ktorá nemá konca a pretrváva poza
hranice smrti.
Z tejto skúsenosti s BoÏím milosrdenstvom, ktoré darúva svetlo, lásku,
zmysel a orientáciu, vzniká osobná
odpoveì BoÏieho dieÈaÈa. DieÈaÈa,
ktoré sa usiluje naãúvaÈ slovu Ïivota
a plniÈ BoÏiu vôºu, uÏ nie z obavy
a strachu, ale z lásky.
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Je neopísateºne dobré môcÈ zaÏiÈ
túto skúsenosÈ, bez ohºadu na to,
v akej Ïivotnej situácii sa nachádzame. KaÏd˘, kto stojí pomimo, by mal
blízkosÈ Boha a Matky BoÏej pripustiÈ
„aspoÀ na skú‰ku“; a kaÏd˘ veriaci,
ktor˘ si uÏ na‰iel miesto v Kristovej
vinici, mal by zaÏiÈ z ãasu na ãas toto
vyd˘chnutie a naãerpanie vo viere.
Kráºovná pokoja pritom pomáha a ukazuje smer ku Kristovi a k Cirkvi. Ona
sama nie je cieºom, ale pomocníãkou,
pomocou a orientáciou na ceste ku
skutoãnému cieºu.
Tak stoja medÏugorské udalosti
v jednej línii s evanjeliom a obnovou
Cirkvi, ako to ukazujú aj skúsenosti
toºk˘ch ºudí poãas dlh˘ch a plodn˘ch
dvadsaÈsedem rokov. MedÏugorie znamená pre na‰u sekularizovanú dobu
jasnú odpoveì a podnet, ktor˘mi „nebo“ znovu získava svoje miesto v Ïivote ºudí.
V MedÏugorí – ako aj na in˘ch miestach milosti – sa ãloveku dne‰n˘ch
ãias darúva príleÏitosÈ zaÏiÈ obnovu
pre osobn˘ a spoloãn˘ Ïivot viery
v sile Ducha Svätého. V tom je ‰anca
pre nádejnú budúcnosÈ, napriek v‰etk˘m protivenstvám.
V roku 1987 zomrela moja stará
matka. No v mojom smútku nebolo
stôp sekularizácie. Medziãasom Mária, Kráºovná pokoja, sprostredkovala
stretnutie medzi mnou a svojím Synom, takÏe aj moje slepé srdce prenikla nekoneãná láska JeÏi‰a Krista
voãi hrie‰nikom.
Odvtedy mám istotu a pokoj – aj
v hodine smútku: Moja babiãka je zachránená v Bohu a Ïije; uvidíme sa
znovu v nebi.
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Mark Miravalle

Praktické rady pre pôst
v rodine
(Úryvok z knihy MedÏugorie a rodina)
Zmienim sa o niektor˘ch konkrétnych oblastiach, ist˘ch moÏnostiach, v rámci ktor˘ch
sa rodiny môÏu postiÈ spolu (a za normálnych okolností rodiãia sú samozrejme viac
veºkodu‰ní neÏ deti). Ktoré sú tie oblasti,
v ktor˘ch sa môÏeme zaãaÈ v stredy a piatky
postiÈ spoloãne ako celá rodina?
Predov‰etk˘m zaãneme odriekaním si
sladkostí – piatky a stredy bez „pochúÈok“.
Na‰im deÈom tu tlmoãíme my‰lienku, Ïe voãi
ostatn˘m údom Kristovho tela máme duchovnú a spoloãenskú zodpovednosÈ a Ïe
v tieto dni sa vzdávame cukríkov alebo koláãa. To je dobr˘ zaãiatok pôstu pre deti
(a v niektor˘ch prípadoch aj pre dospel˘ch)
a je to nieão, ão môÏu obetovaÈ ºudia v kaÏdom veku.
ëal‰ou moÏnosÈou pre rodinu je vzdaÈ sa
mäsa. MôÏe to maÈ pozitívny rozmer, ktor˘m
je prinavrátenie ryby ako pokrmu do stravy.
Ryba je nielen nutriãne veºmi v˘datn˘m pokrmom, ale nesie v sebe aj nádhernú kresÈanskú symboliku. V ranom kresÈanstve, najmä
v období prenasledovania kresÈanov, keì ste
pristúpili k niekomu, o kom ste sa domnievali, Ïe je kresÈan (a pamätajte, Ïe keì ste sa
pom˘lili, znamenalo to va‰e vlastné muãeníctvo), urobili ste do prachu zaoblenú ãiaru.
Ak to bol kresÈan, palicou alebo prstom urobil ìal‰iu zaoblenú ãiaru tak, Ïe sa dotkol va‰ej ãiary na zaãiatku a kríÏom ju Èahal do
konca, ãím sa utvoril obrázok ryby. A to bol
znak, Ïe ste stretli ãlena Kristovho Tela. Ryba bola symbolom Krista, symbolom smrti
a zm⁄tvychvstania, do ktorého sme boli zaãlenení vodou pri krste. No popri hodnote
znamenia, akú ryba má, bezmäsité stredy
a piatky nás nutriãne neukrátia, ani nevyhnutne neublíÏia ná‰mu Ïivotnému stavu, ale
je to obeta. Niekedy je táto obeta najväã‰ou
pre mamu, ktorá má dodatoãnú úlohu, a tou
je naplánovaÈ bezmäsité jedlo dva razy do

t˘ÏdÀa. Ale to samo osebe môÏe byÈ súãasÈou obetného daru a bez toho, aby sme
ohrozili nutriãné potreby na‰ich detí, predstavuje to legitímny rodinn˘ pôst. Jedna
z oblastí pôstu v rodine, ktor˘ silne odporúãam a ktor˘ je realizovateºn˘ v kaÏdej rodine,
je zrieknutie sa sledovania televízie v stredy
a piatky. V jednom zo svojich pôstnych posolstiev v roku 1986 Matka BoÏia povedala:
„Vypnite televízor a zrieknite sa vecí, ktoré
vám nie sú prospe‰né“ (13. februára 1986).
Je potrebné povedaÈ, Ïe vo väã‰ine prípadov sledovanie televíznych programov v rodinách patrí do kategórie „zbytoãné!“. Netvrdíme, Ïe televízia je v zásade nieão zlé, no
veºká väã‰ina televíznych programov je nielenÏe zbytoãná, ale pre rodinn˘ Ïivot a skutoãnú atmosféru rodiny ako domácej Cirkvi
priam ‰kodlivá. Keì sa zriekneme sledovania
televízie v tieto dni a veãery, môÏeme spoznaÈ fascinujúci nov˘ záÏitok z rozhovorov
s ãlenmi rodín; môÏeme sa navzájom zdieºaÈ,
ãítaÈ, hraÈ spolu rodinné hry a dokonca
i modliÈ sa spolu. Je to neuveriteºne nová
moÏnosÈ. Vrátim sa k predchádzajúcej poznámke: Ïijeme v dobe veºkého „technologického rozptyºovania“ v na‰ich domovoch.
Od rána do veãera nás zabávajú technologické zariadenia: walkman, stereo, nintendo,
televízny prijímaã, rádio, video prehrávaã,
atì. Ide o nebezpeãenstvo ‰pecifické pre
na‰u dobu, a preto musíme naÀ oveºa citlivej‰ie reagovaÈ. No musíme si uvedomiÈ, Ïe
sme pasívni príjemcovia elektronick˘ch vecí,
ktoré nevyhnutne neobohacujú ná‰ duchovn˘ Ïivot. Je pravda, Ïe prvé dva veãery bez
televízie sa nám môÏu zdaÈ nekoneãne dlhé,
pretoÏe sme vyrástli uÏ navyknutí na túto zábavu, no v dlh‰om ãasovom horizonte to
môÏe byÈ nesmierne plodná zmena.
Takisto si myslím, Ïe pre rodiãov je desivá
predstava, Ïe na konci Ïivota predstúpia
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pred Boha a budú mu musieÈ povedaÈ:
dôvod, pre ktor˘ sme skutoãnú kvalitu rodinného Ïivota nezaÏili, je to, Ïe sme sa po veãeroch dívali na prízemné „limonádové seriály“ alebo násilné kriminálne filmy alebo iné
televízne programy, ktoré v niãom nere‰pektujú svätosÈ domácej Cirkvi, ani jej nepomáhajú. Domnievam sa teda, Ïe zrieknutie sa
televízie je univerzálnym spôsobom, ktor˘m
môÏe kaÏdá rodina zaãaÈ proces zriekania sa
v stredy a piatky.
V tejto súvislosti by som rád povedal jednu
poznámku o istej forme rodiãovského pôstu,
ktor˘ by sa mal uznávaÈ ako legitímna duchovná obeta: je to ãasto nedobrovoºn˘ „pôst
od spánku“. Obzvlá‰È je to pravdou, ak hovoríme o dojãatách alebo mal˘ch deÈoch. Je to
ãisté pokánie. Keì vstávate dva alebo tri razy
za noc k deÈom, ide o hodnotné duchovné
pokánie, ktoré sa má cez Máriu obetovaÈ JeÏi‰ovi. To, ão robí z nedobrovoºného pokánia
hodnotnú duchovnú obetu, v porovnaní s t˘m,
ão sa môÏe staÈ príleÏitosÈou k hriechu, je
spôsob, ako odpovedáme na úmysel na‰ej
vôle. Ak pri druhom alebo treÈom vstávaní za
noc k bábätku kvôli k⁄meniu trpezlivo zná‰ame toto utrpenie a hovoríme „Obetujem to na
BoÏiu slávu a za obrátenie hrie‰nikov, za du‰e
v oãistci, za skonãenie pohromy potratov, alebo za dieÈa, ktoré preÏíva ÈaÏké obdobie“,
alebo za nejak˘ in˘ úmysel, stáva sa z toho
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skutoãná duchovná obeta. A je to dôleÏitá
obeta, pretoÏe niekedy nás môÏe takéto noãné vstávanie obmedziÈ v na‰ej veºkodu‰nosti
poãas nasledujúceho dÀa v na‰ej zvyãajnej
stredaj‰ej alebo piatkovej obete. Neváhajte
teda obetovaÈ tak˘to pôst od spánku, skutoãne pravidelnú formu pôstu predov‰etk˘m pri
bábätkách a mal˘ch deÈoch.
Dovolím si povedaÈ jednu poznámku
o druhej stránke rodinného pôstu: V rodine je
dôleÏité zaujaÈ vyváÏen˘ kresÈansk˘ prístup,
takÏe ak sa idete obetovaÈ ako rodina, mali
by ste aj oslavovaÈ ako rodina. My ako rodiny by sme mali predov‰etk˘m oslavovaÈ liturgick˘ rok Cirkvi. No znovu, toto si vyÏaduje ãas a treba to zaãleniÈ do takej miery, do
akej je to moÏné.
Slávenie sviatkov, skutoãné svätenie nedelí a náboÏensk˘ch sviatkov je pre rodinnú
spiritualitu dôleÏit˘m vyvaÏujúcim prvkom.
Vtiahnite do t˘chto osláv aj deti. OdloÏte zvyãajn˘ reÏim dÀa, doprajte si koláã na sviatky,
na sviatok Nanebovstúpenia, na sviatok Nepo‰kvrneného poãatia Panny Márie, na sviatok V‰etk˘ch svät˘ch. Usporiadajte oslavu
na sviatok V‰etk˘ch svät˘ch. Slávnostne obleãte deti a oslavujte. Treba to robiÈ, aby sme
deÈom nedávali nevyváÏenú predstavu o kresÈanskom Ïivote. Je to ako modlitba ruÏenca,
tri ruÏence – radostn˘, slávnostn˘ a ruÏenec
svetla, a jeden ruÏenec – bolestn˘. Na‰im de-
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Mark Miravalle
Èom nechceme daÈ predstavu, Ïe kresÈansk˘
Ïivot je iba smutn˘, sam˘ pôst a Ïiadna radosÈ, Ïe je to iba túÏba po smrti a Ïiadne
zm⁄tvychvstanie.
Naopak, inokedy, keì sa nepostíme alebo
nerobíme skutky pokánia, môÏeme v nich
vzbudiÈ predstavu, Ïe sme iba ºudia Vzkriesenia, a nie utrpenia a smrti, a to je rovnako
nebezpeãné. Rovnováha by mala panovaÈ
v rodinnom slávení liturgického roka, ako aj
v rodinnom pôste.
Ako poslednú pastoraãnú poznámku k pôstu by som uviedol, Ïe pôst je prostriedkom
k svätosti. Pôst nie je samoúãeln˘. Pôst je
prostriedok, ktor˘m posväcujeme na‰e rodiny, priãom by sme sa mali vyhnúÈ tomu, Ïe
cieºom sa stane pôst, a nie zjednotenie na‰ich rodín s JeÏi‰om. Myslím, Ïe pre toto, ak
nie pre niã iné, by mal kaÏd˘ stúpenec MedÏugoria ãítaÈ a meditovaÈ o veºkom Pánovom podobenstve o farizejovi a m˘tnikovi
v osemnástej kapitole Luká‰ovho evanjelia.
PripomeÀme si túto situáciu, keì farizej
a m˘tnik vo‰li do chrámu. Farizej hovorí
o tom, ako sa postí dva razy do t˘ÏdÀa a ìakuje Bohu za to, Ïe nie je ako m˘tnik. M˘tnik
sa rad‰ej modlí k Bohu Ïiadajúc o odpustenie ako hrie‰nik. Biblická pasáÏ sa konãí slovami: „KaÏd˘, kto sa povy‰uje, bude poníÏen˘, a kto sa poniÏuje, bude pov˘‰en˘“ (Lk 18,
14). Domnievam sa, Ïe toto môÏe byÈ dôleÏitou v˘strahou pred sebeckou spravodlivosÈou a p˘chou, ktoré môÏeme pri pôste nadobudnúÈ. MôÏe byÈ príleÏitosÈou k tomu, Ïe sa
s poh⁄daním zaãneme dívaÈ na t˘ch, ktorí sa
nepostia, i keì po prvé, nemáme Ïiadnu právomoc súdiÈ srdce, a po druhé, nemáme
Ïiadnu predstavu o dôvodoch, pre ktoré sa
dan˘ jednotlivec nepostí. Má nám ísÈ teda
o skutoãnú pokoru, ktorá je súãasÈou nefal‰ovaného kresÈanského postenia sa srdcom.
TieÏ sa musíme vyvarovaÈ predstave pôstu
v súvislosti s t˘m, ão ja naz˘vam túÏbou po
„duchovnej trofeji“. Ide o situáciu, keì na‰ím
cieºom sa stane to, aby sme sa dokázali po-

stiÈ o chlebe a vode veºa dní. A môÏem sa
podeliÈ s vami o svoju vlastnú skúsenosÈ:
keì som e‰te Ïil v Ríme, v období, keì som
sa zaãal postiÈ, v poãiatoãn˘ch mesiacoch
bol pôst pre mÀa do istej miery samoúãelnou
záleÏitosÈou. NajdôleÏitej‰ou vecou v deÀ
pôstu neboli moje úlohy a zodpovednosÈ
v rodine, ale realizovaÈ pôst o chlebe a vode.
Spomínam si, Ïe najmenej dva razy som povedal svojej Ïene: „Beth, idem do postele,
pretoÏe z toho pôstu som tak˘ unaven˘. Do
veãera sa postaraj o deti ty.“ Namiesto toho,
aby som nieão malé zjedol a tak vydrÏal do
veãera a plnil si povinnosti ako kresÈansk˘
manÏel a otec, v záujme pôstu som opustil
svoje poslanie. Toto je klasick˘ príklad nesprávneho pôstu, pretoÏe pôst mi bránil vykonávaÈ si svoje Bohom dané poslanie v Ïivote namiesto toho, aby ma viedol k jeho posväteniu. Pôst sa stal cieºom a zodpovednosÈ v rámci rodiny sa stala prostriedkom,
a pritom to má byÈ naopak. Je nesprávne
vnímaÈ pôst ako duchovnú trofej a nie ako
prostriedok k domácemu posväteniu sa.
Pôst je prostriedok a treba ho chápaÈ vÏdy
v súvislosti s posvätením ná‰ho poslania.
Pre t˘ch, ktorí sa cítia byÈ pozvaní k pôstu
o chlebe a vode alebo pôstu, ktor˘ pokraãuje
do neskor˘ch veãern˘ch hodín, by som odporúãal nieão malé zjesÈ, aby vytrvali vo svojom poslaní, ktoré majú v rodine. Je to pravda najmä vtedy, keì sú navôkol deti, a vy
zaãnete byÈ podráÏden˘ alebo dokonca
v hneve sa pustíte do svojich detí. To, ão
môÏete v takomto prípade urobiÈ pôstom je,
Ïe obetujete zadosÈuãinenie vá‰ho hriechu
proti trpezlivosti, ão bude v koneãnom dôsledku aspoÀ mal˘ duchovn˘ efekt. TakÏe
pokorné spoloãné rozli‰ovanie rodiãov za
pomoci modlitby cez sviatosÈ manÏelstva zabezpeãí pri postení sa nevyhnutnú rovnováhu v rodine, ktorá bude zah⁄ÀaÈ aj cnosÈ prezieravosti, dôslednosti a veºkodu‰nosti.

Mariánske centrum MedÏugorie pripravilo slovenské vydanie knihy MedÏugorie a rodina. Kniha vznikla na základe predná‰ok na franti‰kánskej univerzite v Steubenville
v USA. S láskav˘m povolením autora bude pripravená na distribúciu v januári 2009.
KniÏku si môÏete objednaÈ prostredníctvom objednávkového lístka a po vyjdení aj
prostredníctvom internetu na adrese www.marianskecentrum.sk
V˘robné náklady predstavujú pribliÏne 4 eurá.
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Stránka 34

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. augusta 2008 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam na osobné obrátenie.
Vy buìte tí, ktorí sa kajajú a svojím Ïivotom budú svedãiÈ, milovaÈ, odpú‰ÈaÈ
a priná‰aÈ radosÈ Zm⁄tvychvstalého do tohto sveta, kde môj Syn zomrel a kde
ºudia necítia potrebu, aby ho hºadali a objavovali vo svojom Ïivote. KlaÀajte sa
(JeÏi‰ovi) a nech sa va‰a nádej stane nádejou t˘m srdciam, ktoré nemajú JeÏi‰a. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. septembra 2008 – „Drahé deti! Nech sa vá‰ Ïivot odznova stane rozhodnutím pre pokoj. Buìte radostn˘mi nositeºmi pokoja a nezabúdajte, Ïe Ïijete v milostivom ãase, v ktorom vám Boh cez moju prítomnosÈ dáva veºké milosti. Milé deti, neuzatvárajte sa, ale vyuÏite tento ãas a Ïiadajte si dar pokoja
a lásky pre svoj Ïivot, aby ste sa stali svedkami pre druh˘ch. Îehnám vás svojím materinsk˘m poÏehnaním. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. októbra 2008 – „Drahé deti! Osobitn˘m spôsobom vás v‰etk˘ch poz˘vam, aby ste sa modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom va‰ich modlitieb zastavil satanov plán s touto zemou, ktorá je kaÏd˘m dÀom stále ìalej od
Boha a namiesto Boha kladie seba a niãí v‰etko, ão je krásne a dobré v du‰iach
kaÏdého z vás. Preto, milé deti, ozbrojte sa modlitbou a pôstom, aby ste si uvedomili, ako vás Boh miluje a plnili BoÏiu vôºu. 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
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Drahí priatelia MedÏugoria! ëakujeme v‰etk˘m, ktorí finanãne prispeli na krytie v˘robn˘ch nákladov, ktoré predstavujú pribliÏne 1 euro 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 0,33 eura. 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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Stránka 3

Milé deti, neuzatvárajte sa, ale vyuÏite tento ãas a Ïiadajte si dar
pokoja a lásky pre svoj Ïivot, aby ste
sa stali svedkami pre druh˘ch.
(z posolstva
z 25. septembra 2008)

