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Ivan počas zjavenia 25. júna 2011 v Medžugorí

30 rokov zjavení
„Drahé deti! Dnes vás pozývam,
aby ste sa modlili a postili na moje
úmysly, pretože satan chce zničiť
môj plán. Tu som začala s touto farnosťou a pozvala som celý svet.
Mnohí to prijali, ale obrovský je počet tých, ktorí nechcú ani počuť ani
prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí
ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie.“
Tieto slová adresovala Matka Božia
všetkým ľuďom v posolstve z 25. augusta 2011. Neuplynulo veľa času od krásnych chvíľ spojených s oslavami tridsaťročného výročia zjavení Matky Božej
v Medžugorí. Atmosféru výročia sme sa
pokúsili naznačiť v tomto čísle. Slová
posolstva z augusta však vyzývajú k tvrdej práci na sebe samom a nedávajú
priestor na oslavy a oddych. Naozaj je
obrovský počet tých, ktorí nechcú nič
počuť o živote po smrti, o Bohu ako láskavom Otcovi, ktorý skutočne jestvuje
a posiela svoju Matku, aby nám pomohol nájsť správnu cestu životom. Je to
stály zápas so satanom, ktorý trvá už
stáročia. Sv. Ľudovít z Montfortu slovami prispôsobenými svojej dobe už pred
300 rokmi nabádal k úcte Matke Božej
ako najľahšej ceste k jej Synovi. Preto
ostaňme silní, rozhodní a radostní!
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
JUBILEUM
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Medžugorie

Rozhovor s kardinálom
Dr. Christophom Schönbornom
viedol Žarko Ivkovič

Otec kardinál, prešlo už 30 rokov,
odkedy sa začali medžugorské zjavenia. Čo si myslíte o Medžugorí,
keď počujete o tomto mieste dnes?
Po prvý raz som bol v Medžugorí na Silvestra roku 2009. Avšak po dlhé roky,
predovšetkým potom, ako som sa stal
v roku 1991 biskupom, videl som jeho
zrejmé ovocie v Rakúsku a najmä v našej Viedenskej diecéze. Vymenujem aspoň niektoré príklady, sú pre mňa tak
povediac rukolapné. Sú to napríklad
kňazské povolania. Celý rad našich mladých kňazov možno neprišiel výlučne, no
4
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predsa v súvislosti s Medžugorím a zväčša vďaka Medžugoriu. Ďalšou vecou sú
obrátenia. Fascinuje ma, ako to prechádza naprieč všetkými spoločenskými
vrstvami: od rodín z vysokej šľachty cez
priemyselníkov až po celkom jednoduchých ľudí. Tretím príkladom sú uzdravenia. Pamätám sa na jedného mladého
ťažkého narkomana, ktorý mi rozprával,
ako ho priatelia takmer donútili, aby išiel
s nimi do Medžugoria. A referoval mi, že
keď vošli autobusom do Medžugoria, tak
pocítil, že sa s ním niečo deje. Zakúsil –
čo je veľmi výnimočné – takmer v oka-

ako škola normálneho kresťanského života

mihu, že je vyliečený z drogovej závislosti, hoci vieme, aké je to ťažké zbaviť sa
drog.
Svätá stolica stanovila novú komisiu pre Medžugorie. Čo od nej očakávate? K akým záverom by mala
dôjsť?
Podrobnosti o tejto komisii mi nie sú
známe, ani to nie je mojou úlohou. No ja
som sa vždy pridŕžal vyhlásenia bývalej
Juhoslovanskej biskupskej konferencie
a výrokov vatikánskej Kongregácie pre
náuku viery. Tento postoj som vždy pova-

žoval za rozumný a materinský, teda za
múdry postoj Cirkvi.
Je známe, že ste dobrým priateľom
Svätého Otca. Hovorili alebo diskutovali ste s ním o Medžugorí?
O audienciách sa nezvykne referovať.
Toľko však môžem povedať, že po tieto
dni bolo Medžugorie v Ríme témou, a to
vzhľadom na všeobecnú pozornosť, ktorú vzbudila moja púť. V Ríme som referoval o svojich dojmoch a vôbec nepochybujem, že komisia, ktorú ustanovil Svätý
Otec na skúmanie medžugorských udaŠKOLA
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lostí, bude pracovať veľmi dobre a zodpovedne a dozaista s dobrým výsledkom.
Spolieham sa na to, že sa tu bude veľmi
obozretne a jemnocitne zaobchádzať
s týmto úkazom, ktorý pritiahol do 30 miliónov pútnikov a prináša mnohé dobré
ovocie, predsa však obsahuje veľa otvorených otázok.
Doposiaľ už viacero komisií skúmalo Medžugorie, no bez konečného výsledku. Ako si to vysvetľujete?
Ide o tri body. Po prvé „non constat de
supernaturalitate“. To znamená o javoch, zjaveniach a víziách, ako aj slo-

vách, ktoré sú tu sprostredkované, sa
učiteľský úrad definitívnym spôsobom
nevyjadruje. Druhá veta sleduje logiku
tej prvej a vraví, že oficiálne púte do Medžugoria nie sú povolené. No po tretie sa
hovorí – a to sa mi vidí veľmi dôležité –
že keď ide o toľkých pútnikov prichádzajúcich do Medžugoria, ktorí to zakázané
nemajú, treba im prideliť aj duchovných
sprievodcov. Toto posledné rozhodnutie
prináleží Cirkvi. Jedno je isté: Ľudia tam
zvláštnym spôsobom zažívajú ochranu
a blízkosť Matky Božej. Iste by tam toľkú
dobu neputovali v takom veľkom počte,
keby na tom čosi nebolo. A je jednoznač-

ne isté: Je tu veľmi dobré ovocie. Niet
dymu bez ohňa. A Medžugorie je očividne ohňom.

sus fidelium“, zmysel pre vieru pokrstených, hral v udalostiach okolo Medžugoria vždy dôležitú úlohu.

Aké je vlastne dnes postavenie
Medžugoria v Cirkvi, keďže nie je
oficiálne uznané za pútnické miesto?
Tu sme v oblasti dojmov a vízií, kde
bola Cirkev vždy veľmi zdržanlivá. A ja si
myslím, že je to tak správne! Je však dôležité, že ovociu nič nebráni a že to dobré, čo sa tu manifestuje, sa aj podporuje:
smerom na podstatné veci pastorácie,
viery v Krista, modlitbu a sviatosti. „Sen-

Aký dojem na vás urobila pastorácia na tomto mieste?
Fascinovalo ma, že Medžugorie je čosi
ako „škola normálneho kresťanského života“. Ide tam o vieru v Krista, o modlitbu, o Eucharistiu, o živú lásku k blížnemu, o to podstatné v kresťanstve, o posilňovanie každodenného kresťanského
života. Jeho posolstvom je pokoj cez
zmierenie a modlitbu. To je predsa veľmi
hodnoverné. Myslím, že teológovia musia lepšie študovať gramatiku, syntax
mariánskych zjavení a v tomto kontexte
skúmať fenomén Medžugorie.
Vy ste boli aj osobne v Medžugorí.
Čo vás priviedlo k tomu, aby ste tam
cestovali?
Chcel som vidieť miesto, z ktorého vyšlo toľko hodnotného ovocia. Dôležité je,
aby sa Medžugorie „oddramatizovalo“.
Nepochybne vyšiel počiatočný impulz od
„vizionárok a vizionárov“, ktorí v roku
1981, keď došlo k prvým „zjaveniam“,
boli ešte deťmi. Medzitým hrajú tieto mimoriadne udalosti už iba druhoradú úlohu.
Aké skúsenosti ste si odtiaľ doniesli?
To, že od druhého dňa medžugorského
úkazu je ústrednou témou „pokoj“ a Máriu tam uctievajú ako Kráľovnú pokoja.
Nemôžem prehliadať, že tí mnohí ľudia,
ktorí už 30 rokov prichádzajú do Medžugoria, tu mimoriadnym spôsobom zažívajú blízkosť Matky Božej. Pútnici robia
predovšetkým jedno – modlia sa. Každý
deň sa tisíce ľudí pomodlia celý žaltár,
klaňajú sa Oltárnej sviatosti, vystupujú
na Križevac, na ktorom bol v roku 1933
postavený kríž, a modlia sa krížovú cestu
ŠKOLA
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alebo vychádzajú na Vrch zjavenia
v obecnej štvrti Bijakoviči a modlia sa ruženec.
Kedy ste sa s Medžugorím stretli
po prvý raz, kedy ste o ňom prvýkrát
počuli?
Poznám Modlitbovú skupinu Medžugorie vo Viedni už dávnejšie, keď som ešte
nebol biskupom. To muselo byť už v polovici osemdesiatych rokov. Nám dominikánom bolo v každom prípade nápadné,
že títo ľudia sa modlievali celé hodiny
a že kostol bol stále plný. Dominikánsky
kostol vo Viedni býva zriedkakedy plný.
V tie štvrtkové večery bol plný vždy. A táto vernosť ľudí voči modlitbe vydržala
dodnes. Ježiš povedal, že zlý strom nedonáša dobré ovocie. Keď je teda ovocie
dobré, musí byť zrejme dobrý aj strom.
Často ste hovorievali o medžugorskom ovocí. Aké je to ovocie podľa
vášho názoru?
Popri stretnutiach v Taizé sotva jestvuje kresťansky zamerané mládežnícke
stretnutie, ktoré by zhromažďovalo toľko
mladých ako každoročný letný festival
v Medžugorí. Vlani ich bolo 60 000. Tým
ovocím je predovšetkým veľký počet sociálnych diel, čo vznikli v Medžugorí: spoločenstvo „Cenacolo“, ktoré založila sestra Elvíra Petrozziová pre narkomanskú
mládež, dostalo v Medžugorí impulz
a rozšírilo sa do celého sveta; „Dedina
matky“ (Majčino selo) poskytuje od čias
balkánskych vojen útočište sirotám
a znásilneným ženám. Stretnutie pútničky z afrického Malawi so škótskou skupinou pútnikov pod vedením Magnusa
MacFarlane-Barrowa spôsobilo vznik iniciatívy „Mary´s Meals“, ktorá zabezpečuje hladujúcim deťom na celom svete
každodennú stravu.
Keď to teda všetko zrátam, tak musím
povedať: Ježiš povedal, že zlý strom ne8
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nesie dobré ovocie. Ak je teda ovocie
dobré, musí byť dobrý aj strom.
Porozprávali ste sa s niektorými vizionármi? Ak áno, aký dojem na vás
urobili?
S istým humorom by som povedal: Matka Božia si nevybrala najjednoduchšie
vrchy. Ako som však vždy znovu zdôrazňoval, na Medžugorí ma fascinuje súvislosť s inými mariánskymi miestami. Opätovne som hovorieval, že jestvuje dačo
ako „gramatika mariánskych zjavení“,
akýsi štýl, ktorý má očividne sám čosi do
činenia s Matkou Božou. Vymenujem iba
tri prvky:
Mariánske zjavenia sa skoro vždy obracajú na deti. Nie na nejaké super nadané alebo zvlášť zbožné, ale na celkom
obyčajné deti. Bernadetta nevedela ani

čítať ani písať. Mala 14 rokov. Podobne
je tomu aj tu.
Po druhé: Mária dáva posolstvá prostredníctvom detí. To hádam nejedného
biskupa trochu škrie. Prečo Matka Božia
neprichádza do biskupovho domu? Prečo
prichádza na kamenistý vrch alebo do jaskyne vedľa rieky alebo do krovia ako vo
Fatime? Veď je to celkom nepraktické.
A poskytuje posolstvá prostredníctvom
detí, lebo deti sú zrejme nekomplikované.
A tretí prvok: Keď sa Mária zjavuje, má
očividne nejaký program. Vo Fatime sa
zjavuje pred ruskou revolúciou a má posolstvo pre Rusko. V Lurdoch sa zjavuje
vo chvíli, keď vrcholí racionalizmus.
V Medžugorí sa zjavuje v komunistickej
dobe, keď sa ešte nedalo tušiť, že sa Juhoslávia rozpadne na mieste, kde ešte
žijú pokope katolíci, pravoslávni a mosli-

movia. A ukáže sa nám pod menom
„Kráľovná pokoja“. Takmer presne o desať rokov vypukne prvá zo štyroch balkánskych vojen. Máriiným posolstvom je
pokoj a mier prostredníctvom zmierenia
a modlitby. To je predsa veľmi hodnoverné. Mohli by sme ísť teraz ešte viac do
minulosti, do Guadalupe v Mexiku, keď
Španieli začínali dobývať Ameriku. Matka Božia sa tam zjavila jednému Indiánovi a tento muž musel ísť k biskupovi
a povedať mu, čo má robiť. To isté pozorujeme na iných veľkých mariánskych
pútnických miestach: Ľudia prichádzajú
vo veľkom počte a to miesto sa stáva
centrom pokoja a zmien spôsobu správania. Myslím, že teológovia by mali dôkladnejšie študovať gramatiku, syntax
mariánskych zjavení a v tomto kontexte
pozorovať celý medžugorský jav.
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K javu

MEDŽUGORIE
Dejinný, cirkevný a teologický kontext medžugorských udalostí

2. časť

Páter Dr. Tomislav Pervan OFM
Večerná svätá omša – spovede
a obrátenia
Začiatkom júna sa zaviedla pravidelná
večerná omša. Farárovi sa to videlo poverčivé a pohoršujúce, že sa celý svet
neorganizovane ponáhľa na vrch a tam
bez akéhokoľvek poriadku trávi čas bez
organizovanej modlitby a bez kontroly.
A tak poprosil Vicku, aby sa Matky Božej
opýtala, či sa má zaviesť večerná omša.
Dostal odpoveď, ktorá potvrdila jeho
10
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názor. Najprv sa modlili ruženec a po sv.
omši sa modlili za chorých, a to až dlho
do noci. Kostol bol zo dňa na deň plnší,
prichádzalo stále viac ľudí, aj odinakiaľ,
v kostole bolo tiesnivé dusno a horúčava. Pútnici prespávali aj v noci v kostole, nebolo tam nijakých služieb. Ani reštaurácie, ani obchodné domy, nebolo
pitnej vody, predovšetkým chýbali zdravotné zariadenia. Štát až do roku 1987
ich v blízkosti medžugorského kostola
nedovolil postaviť. Pravdepodobne kdesi v skrytých myšlienkach alebo v podvedomí si želali, aby vypukla nejaká epidémia, aby tam mohli zaviesť karanténu
a zabránili cudzincom prístup do tých
dedín. Stranícke bunky v dedine usporiadali každý večer svoje každodenné
schôdzky, všetci si kládli otázku: „Načo
to všetko potrebujeme?“ Vyhľadávali
policajné zásahy a zákazy proti pútnikom, vizionárom a ich rodinám. Denne sú desaťtisíce ľudí v Medžugorí, kde
niet ničoho okrem júlovej horúčavy
a krasu. Členovia strany v obci vyžadujú
od podobne zmýšľajúcich a od obyvateľov dediny, aby sa k tým udalostiam verejne vyjadrili. Žiadajú, aby sa prestala
sláviť večerná omša, no farár na to nedbá. Jeho postoj je pevný a nebojácny.
Práve tieto večerné omše boli silným

impulzom pre všetkých veriacich a pútnikov, aby kráčali po ceste obrátenia.
Miesto okolo kostola – celkom obyčajná
nerovná zem – sa stalo miestom pre
mnohé spovede. To už neboli jednoduché, ale celoživotné spovede, obrátenia,
otrasné spovede, pri ktorých ľudia po
desaťročiach života v neslobode a v komunizme zrazu pocítili, že musia odhodiť ťarchu hriechu, preklínania, potratov
a bezbožnosti. To bol impulz aj pre nás
kňazov konať základnú prácu, byť veriacim k dispozícii. Tam sú korene dnešnej
praxe, pre ktorú sa Medžugorie nazýva
„spovednicou sveta“. Vtedy, po toľkých
otrasných spovediach, ktoré spôsobili
obrátenie, už bolo úplne jasné, že satanova ríša sa rozpadáva, že Matka Božia
znovu rozšľapáva hlavu starému hadovi
satanovi, zvodcovi ľudí. Mne samému
tieto dni – najmä tieto spovede – otvorili oči: ako tu pôsobí Matka Božia a rozšľapáva hlavu starému hadovi satanovi,
klamárovi. A že sa tu odohráva jedna
kapitola knihy tajomného zjavenia, že
sa tu odohráva apokalypsa medzi ženou a drakom.
Represie komunistov a zatknutie
farára
Šikanovanie a apely cez médiá nemali
konca, pokiaľ išlo o všetko, čo sa spájalo najmä so zjaveniami, vizionármi
a Medžugorím. Vyvolávali duchov minulosti, zdôrazňovali uplynulých 40 rokov
ľudového povstania (1941 – 1981),
stranícke rady sa spájali, médiá boli neúprosne plné výsmechu a výziev na lynčovanie. Na zreteli majú predovšetkým
pátra Joza kvôli jeho ohnivým, prorockým kázňam, ktorými vyzýval k obráteniu, modlitbe a pôstu. V nedeľu 28. júna

vyzval svoju farnosť, aby sa ihneď modlila a postila, aby sa veci vyjasnili, duchovia rozlíšili, aby sa uvidelo, či pochádzajú od Boha alebo z druhej strany.
Celkom tak ako radila Vicke jej stará
mama, aby to zjavenie pokropila svätenou vodou so slovami: „Ak si od Boha,
tak zostaň, ak si od satana, tak zmizni!“
Keď to Vicka urobila, Matka Božia sa
usmiala a povedala: Nemáte sa čoho
báť. Ja som Matka Božia.“
Šikanovanie zo strany mocných išlo
dokonca až tak ďaleko, že nedovolili do
Medžugoria privádzať vodu hasičskými
cisternami z mestského vodovodu –
z Čitluku, Čapljiny, Ljubuški a najmä nie
z Mostaru. Takže farár bol nútený priviesť vodu dokonca až zo vzdialenej
obce Imotski. Nepochopiteľná bola nenávisť komunistov voči cezpoľným pútnikom, no veriaci sa nedali zastrašiť.
Čím viac sa hromžilo proti zjaveniam
a všetkému, čo sa tu odohrávalo, o to
viac veriacich prichádzalo. Komunistická propaganda dosiahla iba opak,
lebo svet vedel, že komunisti klamú, že
pravda je opakom toho, čo komunisti
tvrdili. Klamstvo sa rýchlo odhalí ako
klamstvo, najmä z úst učeníkov otca
klamstiev.
Na sviatok farského patróna sv. Jakuba staršieho (25. júla) bola súčasne vo
farnosti aj birmovka. Biskup slúžil sv.
omšu v parku a tam vo svojej kázni tri
razy zopakoval, že deti neklamú a že je
nemožné šesť mladých ľudí prehovoriť,
aby zakaždým povedali to isté.
Biskup teda vo svojej kázni vylúčil
klamstvo. To ešte väčšmi rozzúrilo komunistických mocipánov. Pútnici prichádzali v nezmenšenom počte a komunisti to skúsili so svojimi poslednými
JAV
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tromfami. Od konca júla až do začiatku
augusta mnohí ľudia dosvedčovali, že
videli napísané slovo MIR (pokoj) veľkými písmenami smerom ku Križevcu,
mnohí dosvedčovali aj takzvanú hru
slnka, čo dodnes spôsobuje, že pútnici
pozerajú do večerného slnka na horizonte. Polícia zatkla mladých mužov
z okolitých obcí za to, že vraj pospevovali ustašovské piesne, zastrašovala obyvateľov farnosti a 12. augusta vpadli do
dediny špeciálne jednotky UBDA (komunistická tajná polícia ako naša ŠTB –
pozn. redakcie). Obec zabarikádovali
trvalou karanténou proti vonkajšiemu
svetu.
Na tento dátum nezabudnem, lebo
celý júl často som chodieval s novicmi
z Humca na Vrch zjavení. Potom sme išli
spoločne na večernú omšu a zostali
sme tam ešte dlho na modlitbách. Niekedy sme išli v noci pešky nazad do
Humca, tak okolo polnoci. V tú stredu
sme sa rozhodli vykonať púť z Humca
do Medžugoria. Počuli sme, že je v dedine špeciálna jednotka tajnej polície,
a tak som novicom povedal, že si majú
vziať so sebou osobné doklady. Pred
medžugorskou poštou nás zadržali
a skontrolovali, nechali nás ísť až ku
kostolu, no ďalej smerom na Bijakoviči
alebo Vasilji už nie. Všetkých ľudí okrem
miestnych dedinčanov priviedli ku kostolu a k miestu okolo fary. Čosi nepochopiteľného: Komunistická polícia
usmerňuje ľud ku kostolu!
V ten deň postavili 13 hliadok. Dedinčania, dospelí chlapi, boli nútení stáť na
stráži vo dne – v noci, takmer dva roky,
za každého počasia – až do výročia zjavení. Až potom bol umožnený legálny
prístup k miestu zjavení a ku Križevcu
12
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a prechod ľudí cez obec. Dovtedy pútnici vystupovali na spomenuté vrchy na
vlastné riziko.
Niekoľko mladých mužov, študentov
z Viedne, ktorí vo Veľkom týždni vystúpili na Križevac na vlastnú päsť, odviedli
na policajnú stanicu v Čitluku. Tam prenocovali a dostali na dva roky zákaz
vstupu do štátu. To im opečiatkovali do
cestovných pasov.
Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie
v roku 1981 tu bol neprehľadný zástup
ľudí, takmer dvakrát toľko ako v Širokom Brijegu, v hlavnom pútnickom
mieste v Hercegovine. Predpoludním
som bol v Širokom Brijegu, popoludní
som sa vybral z Humca do Medžugoria.
Auto som si musel zaparkovať asi dva
kilometre od farského kostola. Ku kostolu sa jednoducho nedalo dostať, cesta bola plná áut. Dokopy bolo v tento
mariánsky sviatok v Medžugorí vyše
40 000 ľudí.
Páter Jozo nadšene kázal. V pondelok
17. augusta prišla tajná polícia a odviedla pátra Joza z postele do väzenia;
dom kompletne poprehľadávali. Z jeho
izby si vzali so sebou všetko, čo našli:
všetky nahraté kazety s rozhovormi s vizionármi, všetky poznámkové zošity,
v ktorých pútnici referovali o milostiach
z posledných dvoch mesiacov. Zlaté
šperky, dary, ktoré sa venovali pri príležitosti skladania sľubov, peniaze, fotografie, osobné veci pátra Joza a korešpondenciu. Vedúcim akcie bol jeho spolurodák z Uzariču a príslušník UDBA
Ivan Gorankič-Lasič; patril ku špičke
štátnej UDBA.
Poprehľadávali celý dom a kostol. Keď
chceli otvoriť svätostánok, vzoprel sa
páter Zrinko Čuvalo, ktorý ich celý deň

sprevádzal, a povedal, že na to nemajú
právo. Všetci sa nazdávali, že v ten večer nijaká omša nebude.
Ľud sa zhromaždil v kostole, všetci sa
modlili a plakali, robili si starosti o zatknutého farára. Po tieto dni bol kapucín páter Stanko Dodig na dovolenke pri
svojej zosnulej matke Vide (jeho otec
zomrel už dávnejšie). Predral sa cez tabakové polia a vinice vo štvrti Sivrič,
zvony zvonili a on odslúžil sv. omšu.
V ten istý večer musel ujsť z rodičovského domu – cez Metkovič nazad do Rijeky. Celé roky potom nesmel prísť domov
zo strachu pred prenasledovaním. Večerná svätá omša sa teda napriek zatknutiu farára slávila denne bez prerušenia.

čiach, len Ivanka nechodila do školy.
Mala dom v Mostare, ale po smrti svojej
mamičky zostala so svojím otcom, bratom a mladšou sestrou v Bijakovičiach.
A práve jej postoj v týchto prvých mesiacoch bol vo všetkom najrozhodujúcejší:
bola bez súkromného života, prenasledovaná, šikanovaná, vrhnutá do hry

Doba po zatknutí farára
Aj po zatknutí farára sa ľudia nenechali pomýliť. Na prosbu provinciála P.
Joza Pejiča vymenoval biskup za administrátora farnosti P. Zrinka. Začiatkom
septembra prišiel z Čapljiny do Medžugoria P. Tomislav Vlašič ako pomocný
duchovný. Potom, ako vizionárom zabránili výstup na miesto prvých zjavení,
mávali zjavenia v kostole napravo od oltára, kde sa denne slúžila sv. omša.
Na jeseň sa začalo vyučovanie v školách a každý z vizionárov išiel niekde
inde. Ivan išiel do chlapčenského seminára do Visoka, Mirjana sa vrátila do
Sarajeva, avšak kvôli šikanovaniu musela vymeniť školu, Vicka a Marija išli
do školy v Mostare, ale aj tam zažívali
šikanovanie vo svojom okolí. Bola to nevyhnutnosť, aby boli vizionári proti svojej vôli izolovaní. Avšak oni sa nenechali
pomýliť, nepopreli svoje svedectvo. Jakov chodil naďalej do školy v BijakoviJAV
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„nebies“, opľúvaná a zosmiešňovaná
médiami. Ale ona sa nenechala pomýliť. Ak by to bola nejaká pasca alebo zlá
hra, určite by po niekoľkých mesiacoch
všetko odmietla a vrátila by sa
k „normálnemu“ životu, k futbalu, k zábave a podobne.
Aj keď tu vizionári neboli – po 15
dňoch im zakázali vystupovať na Vrch
zjavenia – ľudia neprestávali prichádzať. Prichádzali pútnici zo všetkých
končín. Dvaja talianski kňazi a teológovia podnietili splitského arcibiskupa
Frane Franiča, aby navštívil Medžugorie, že sa tam dejú veľké a pravdivé veci.
Prišiel v decembri počas adventu do
Medžugoria. Prišiel anonymne, nepoznaný a sledoval celý večerný program.
Bol nadšený zo zbožnosti a modlitieb
celého zhromaždeného ľudu v kostole.
Presvedčil sa o pravosti udalostí a stal
sa jedným z najpresvedčivejších ochrancov Medžugoria. Bol váženým členom
vtedajšej biskupskej konferencie, predseda výboru pre otázky viery. Z tejto strany sme mali teda hodnoverného svedka,
ktorý sa nehanbil na základe ovocia
uznať pravosť javu. Neskôr sa aj osobne
spoznal s vizionármi, viedol s nimi dlhé
rozhovory, občas si pýtal aj rady pre seba
najmä u vizionárky Marije...
Páter Jozo bol v októbri odsúdený na
tri roky väzenia nepodmienečne vo vykonštruovanom procese. Biskup Žanič
sa postupne začal od všetkého dištancovať. Zlom u neho nastal začiatkom
roka 1982, keď dvaja františkánski kapláni z Mostaru – P. Ivica Vego a P. Ivan
Prusina – hľadali u vizionárov akúsi
ochranu a radu. K tomu jedna z vizionárok povedala, že biskup konal unáhlene, že mal s nimi oboma zaobchádzať
14
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rozumnejšie. To bolo pre biskupa jasné
znamenie, že to nepochádza od Matky
Božej. Veď ako by sa mohla odvážiť kritizovať biskupa? V tú zimu zvolal biskup
prvú komisiu, ktorá sa zaoberala Medžugorím. Mala štyroch členov, viedol ju
samotný biskup.
Pokojne môžeme povedať, že vizionári
pre prúdy pútnikov už neboli dôležití. Na
počiatku boli dôležití ako hnací motorček
alebo rozbuška. Neskôr mnohí veriaci
iba väčšmi potvrdzovali – častými modlitbami, dôkladnými spoveďami a obráteniami, svojím životom – to, čo od nich
Matka Božia žiadala od začiatku. Čo je
vlastne jadrom biblického posolstva, čo
je na začiatku radostného posolstva?
V celej obci panovalo ustavičné napätie, pri vstupe do nej polícia kontrolovala vozidlá, na strážnych miestach držali
stráž dedinčania, a to vo dne, v noci, no
znášali to trpezlivo. Polícia a strana sa
vyhrážali a zastrašovali. Ustavičné vyhrážanie väzením zahnalo členov strany
do trvalej izolácie, každý sa im vyhýbal.
Ľudia sa jasne postavili na stranu zjavení, kostol bol každý večer preplnený.
Boli tam zväčša miestni farníci a veriaci
z okolitých farností, ktorí prichádzali na
víkendy, ľudia z Chorvátska, najmä
z Dalmácie. Nemohli prísť všetci, ktorí
by chceli, a to pre krízu s benzínom –
cestovať sa mohlo buď v párnych alebo nepárnych dňoch – i pre obmedzené
okolnosti, ktoré sa mohli vyskytnúť pri
benzínových pumpách. Masy ľudí stále
narastali.
Nový farár – 1982 – ustavičné komunistické vyhrážky
Administrátorom farnosti bol páter
Zrinko Čuvalo. V júli prišiel páter Jozo

Pejič ku mne do Humca a oznámil mi,
že vedenie provincie má v úmysle navrhnúť ma mostarskému biskupovi za farára do Medžugoria. Bránil som sa proti
tomuto jeho rozhodnutiu, ako som len
vedel, no nešlo to. Celé dva dni som sa
pokúšal odhovoriť ho od toho. Páter
Ivan Dugandžič, páter Tomislav Vlašič
a páter Vendelin Karačič sú toho svedkami. Vedel som, že aktuálny farár bol
vo väzení, dokonale som si to uvedomoval, že je nemožné, aby mala farnosť
dvoch farárov súčasne. Ľud považoval
svojho farára za svedka zjavení a za
martýra. Čo povie ľud, čo povedia kňazi
a čo povie verejnosť, keď vymenia legálneho farára? Na jednej strane sú tri
roky väzenia pridlhou dobou na to, aby
ostala fara neobsadená, a tak sa záleži-

tosť musela ujasniť. Na druhej strane by
bol ten, ktorý príde, zo všetkých strán
privádzaný do úzkych. Šiel som za pátrom Tomislavom Vlašičom a rozpovedal
som mu celú záležitosť. Poprosil som
ho, aby sa poradil s vizionármi. Večer
16. júla mi poslal písomné oznámenie:
vizionári povedali, že sa tej úlohy mám
ujať. To mi vrátilo pokoj do duše, do srdca. No potom, ako som dostal dekrét
o preložení z Humca do Medžugoria,
poprosil som provinciála o mesiac dovolenky. Takže som v tom istom roku prišiel do Medžugoria týždeň po sviatku
Nanebovzatia Panny Márie. Zostal som
tu celých šesť rokov, v najťažších časoch. Bývali chvíle, že sa človek cítil istejší vo väzení než tu na medžugorskej
fare.

JAV
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Vyhrážky, zastrašovanie a zákazy neustávali. V Čitluku boli komunisti veľmi
ostrí, vynikala najmä Zora Saravanja,
učiteľka, ktorá bola predsedníčkou
miestnej straníckej organizácie. Aj členovia strany v obci boli málo ústretoví.
Každá prosba, aby sa dačo vybavilo alebo postavilo, narazila na hluché uši.
Kým som tam bol farárom, nepostavila
sa ani jediná budova. My traja kňazi
sme bývali v troch izbách, páter Slavko
Barbarič, ktorý prišiel z Mostaru, sa tu
a tam delil o izbu s pátrom Tomislavom
Vlašičom. To bola bývalá izba pre farára. Tri rádové sestry žili v neľudských
podmienkach v priestore deviatich
štvorcových metrov, nemali vlastnú kúpeľňu, takže som bol nútený dať im postaviť sprchovú kabínku pod ich izbou,
kde bola práčovňa. Časom som dal zriadiť v ľavej veži tri obývačky, v ktorých
bolo v lete neznesiteľne teplo a v zime
neznesiteľný chlad. No museli sme sa
s tým zmieriť. Vonku neboli nijaké sanitárne zariadenia, k dispozícii bol iba jeden vonkajší záchod, ktorý tam mal byť
pre študentov, a trochu sme ho upravili.
A kvôli tomu ma volali na zodpovednosť!
Ako som sa mohol opovážiť dotknúť sa
štátneho zariadenia? Nebolo vody, nijaké hygienické podmienky, no pútnici prichádzali z celého sveta. Posmech pred
celým svetom. Najmä pre zahraničných
pútnikov platili prísne kontroly, všetci sa
museli dať zaregistrovať na polícii
v Čitluku. Ohlasovacia povinnosť platila
pre všetkých. Tamojší dedinčania žili
v strachu, no zároveň boli aj hrdí. Pri
všetkých dôležitých príležitostiach
a sviatkoch boli príslušníci UDBA, ktorých sme poznali, v civile okolo domu.
Pozorovali všetky pohyby, všetky kázne
16
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a každé slovo. Naši „anjeli strážcovia“.
Psychický tlak a ťarcha. Až na výročie
zjavení v roku 1983 bol znovu umožnený prístup a výstup na vrchy – tak na
Vrch zjavenia, ako aj na Križevac.
Tak to bolo po celý čas mojej prítomnosti. Keďže nebolo možné pustiť sa do
nejakej stavby alebo práce, kúpili sme
pozemok za kostolom, lebo vinice a polia siahali až ku kostolu. Potom sme začali upravovať kostolný dvor v oblasti,
ktorá nám patrila. A to bez akéhokoľvek
povolenia. Keby sme oň boli požiadali,
odmietli by nám ho. Tak sme stavali ilegálne. Takýmto spôsobom sme urobili
aj vonkajšie osvetlenie a elektrifikovali
sme miesto okolo kostola. V kostole
sme museli kvôli dusnému vzduchu
zriadiť dvoje bočných dverí ako núdzové
východy. Vtedy sa nedala riešiť otázka
klimatizácie kostola, ochladzovanie
v lete a kúrenie v zime. Bolo veľa pokusov, poprezerali sme si mnohé budovy,
ktoré mali vtedy klimatizáciu (napríklad
prímorské hotely), ale to všetko bolo pre
nás neuskutočniteľné. Technika nebola
vtedy ešte taká pokročilá. Aby sme situáciu ako-tak zachránili, v lete sme jednoducho vybrali z okien sklá, aby mohol
byť v kostole prievan a ventilácia. Možno povedať, že sem do Medžugoria prúdili ľudia z celého sveta, z celého Chorvátska.
Zo Slovinska prichádzali pútnici vlakmi zo spojenia Ľubľana – Mostar. Raz
nechceli úrady dať k dispozícii autobusy
v Mostare a pútnici museli cestovať do
Medžugoria taxíkmi (30 km!). Pre úrady
bolo mnohé, čo sa týkalo Medžugoria,
neznesiteľné. Pri jednej príležitosti to
arcibiskup Franič tak vyjadril, že Medžugorie v jeho diecéze pastoračne oveľa

väčšmi pôsobí než celá zvyčajná normálna pastorácia po druhej svetovej
vojne. Bol dostatočne čestný a veriaci,
aby to priznal. Ľudia prichádzali a vracali sa ako obrátení, preniknutí Duchom
a ako svedkovia, ktorí dosvedčovali svoju osobnú premenu.
Keď som opúšťal faru v októbri 1988,
nedal sa pád komunizmu tušiť. Od obce
sme odkúpili starú školu kláštorných
sestier, ktorá bola ruinou. Urobili sme to
v poslednom momente, lebo Slovinci
(teda ich turistická agentúra Kompas)
mali v úmysle postaviť tu veľký hotel. Až
v roku 1986 pomyslela obec po našom
vytrvalom naliehaní a prosbách i výsmechu verejnosti na to, že vybuduje
sanitárne zariadenia. Dostali sa do prevádzky až roku 1987, ale ani tie neboli
na úrovni stavu západnej civilizácie. Vyzerali, akoby boli postavené pre vojsko
alebo nádražie na Balkáne. Každý pokus začať s akýmikoľvek prácami bol
sankcionovaný príchodom komisie. Na
inšpekciu vyslali vždy nekatolíka, moslima Dukiča, rodom z Blizanacu. On „vybavil“ svoju inšpekčnú prácu za svoju
odmenu.
Jedným slovom, boli to roky utrpenia
a núdze, roky prenasledovania a šikanovania zo strany štátu, roky zákazov zo
strany biskupa, ktorý nešetril ani kňazov, ani vizionárov. Najprv odišiel z farnosti pre chorobu páter Veselko Sesar.
Namiesto neho poslal provinciál pátra
Slavka Barbariča. Potom prišiel páter
Dobroslav Stojič, ale páter Tomislav Vlašič, ktorý bol pre biskupa hlavným mystifikátorom a kľúčovou osobou pri propagácii zjavení, bol čoskoro preložený
do Vitiny. Na jeho miesto prišiel páter
Petar Ljubičič. Keď biskup prinútil pro-

vinciála, aby preložil pátra Slavka z Medžugoria do Blagaja, tak provinciál na
moje želanie navrhol pre Medžugorie
pátra Ivana Dugandžiča.
Na začiatku mali vizionári zjavenia –
potom, ako ich polícia odohnala z Vrchu
zjavenia – v priestore vpravo od hlavného kostolného oltára, na ktorom sa pred
zjaveniami slúžievala raňajšia omša.
Potom im biskup zakázal predmodlievať
sa ruženec a sedem Otčenášov. Neskôr
zariadil, že museli opustiť aj tento priestor. Potom mali zjavenia na farskom
dvore. Neskôr nás prinútil, aby sme ich
aj odtiaľ vypovedali. Potom mali zjavenia na chóre v kostole a neskôr v malom priestore vo zvonici. Ani to mu nestačilo, vyhnal ich z kostolných priestorov, takže boli nútení vzdialiť sa z kostola a mať zjavenia vo svojich domoch.
Mirjana v Sarajeve prestala mať zjavenia na Vianoce 1982, Ivanka v máji
1985 a Jakov v septembri 1998 (presne tri roky pred teroristickým útokom
v New Yorku na dvojičky a na Pentagon
11. septembra 2001). Všetky tieto šikanovania zo strany cirkevnej vrchnosti trpezlivo znášali, ale ja sa nazdávam, že
v duši cítili trpkosť za to, že ich neakceptovala, ba odmietala, mali však vnútorné nutkanie napredovať (vnútorný impetus) v otázke zjavení.
Muselo to na nich veľmi šokujúco zapôsobiť, keď miestny biskup pri svojich
vystúpeniach (pravidelne pri udeľovaní
sviatosti birmovania) popieral ich svedectvo. Popieral, že by vôbec boli nejaké zjavenia a vizionárov vlastne premenil na klamárov podvádzajúcich ľudí.
Verejné obviňovania, ba osočovania (3.
časť v budúcom čísle).
JAV
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Florian Hitz a Dr. Maximilian Domej v rozhovore s Ivanom 25. 6. 2011 v Medžugorí

Medžugorie po 30 rokoch
V Medžugorí boli už milióny ľudí.
Ivan, čo nám môžeš povedať o 30 rokoch zjavení?
Ťažko je povedať všetko, čo sa odohralo v Medžugorí za tých 30 rokov zjavení a zhrnúť to do všeobecného posolstva. Tridsať rokov, to je dlhá doba
a všeličo sa udialo, čo sa týka zjavení
a samotného Medžugoria. Ja by som
však dnes pri 30. výročí zjavení predsa
len rád spomenul a všetkým priateľom
Medžugoria v Rakúsku odovzdal posolstvo, ku ktorému nás všetkých pozýva Matka Božia.
Včera večer som mal zjavenie na Vrchu
zjavení a Matka Božia povedala toto:
„Milé deti! Aj dnes vás s radosťou pozývam žiť moje posolstvá. Prežívajte moje
posolstvá a zabudujte ich do svojho živo18
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ta.“ Toto posolstvo je možno jedno z najdôležitejších posolstiev Matky Božej. My
musíme to, k čomu nás Matka Božia počas všetkých týchto rokov pozýva, zabudovať do svojho života. To znamená, že
musíme začať tie posolstvá žiť. Ak budeme žiť posolstvá Matky Božej, spoznáme
dôležitosť doby, v ktorej dnes žijeme. Iba
ak tie posolstvá prežívame, budeme
môcť Matke Božej pomáhať pri uskutočňovaní jej plánov so svetom, Cirkvou,
mládežou, dnešnou spoločnosťou, ktorá
je v kríze viery a morálky.
Je preto veľmi dôležité, aby posolstvo
Matky Božej v nás vzrastalo a aby sme
tým, že to posolstvo žijeme, rozpoznali
jeho dôležitosť i to, kam tento svet speje.
Táto doba je pre ľudstvo obratom. Príchod Matky Božej k nám je nový začiatok

duchovnej obnovy sveta. Myslím, že aj
Rakúsko, tak ako celý svet, potrebuje
túto obnovu. Ale obnova sa začína predovšetkým v každej rodine. Preto pozývam všetkých, ktorí budú počuť tieto slová alebo ich budú čítať, aby sme už dnes
začali s obnovou v našich rodinách.
Dnešná doba, v ktorej žijeme, nám nemôže dať mier a pokoj. Ani prezidenti,
ani politici nám ten pokoj nemôžu dať.
Lebo iba Boh je ten pravý pokoj. Preto sa
musíme rozhodnúť pre Boha a ísť s ním.
To nás naplní.

Ako dokážeš vydržať 30 rokov byť
každý deň Matke Božej stále k dispozícii?
Pre Boha musíme byť vždy pripravení
a musíme mu dávať prvé miesto. Z vlastných síl by som tie námahy nebol vydržal
a to, čo už 30 rokov robím, by som nebol
mohol urobiť. A to znamená, že nebyť
podpory Matky Božej, sám by som to nezvládol. Ona nás povzbudzuje, utešuje,
vlieva do nás novú energiu, aby sme toto
posolstvo skutočne dokázali odovzdávať
svetu.

Môžeš nám povedať o začiatkoch
zjavení? Prečo si Matka Božia vyvolila práve teba?
Na začiatku zjavení som musel všeličo
prekonať. Boli to veľmi ťažké dni pre
mňa i pre ostatných vizionárov. Bolo veľa
úzkosti, hrozieb a prenasledovania. Mali
sme toľko otázok, takže sme nevedeli,
čo sa máme pýtať Matky Božej skôr. Ja
osobne som si často kládol otázku: Prečo práve ja, Matka? Či nebolo nikoho
lepšieho ako ja? Dokážem splniť všetko,
čo si Matka Božia odo mňa žiada? Takéto a podobné otázky som si od začiatku
často kládol. Raz som sa rozhodol spýtať
sa Matky Božej a ona mi odpovedala takto: „Milé dieťa, ja si nevyberám tých najlepších.“ Nazdávate sa, že som sa po
tejto odpovedi na to Matky Božej ešte
niekedy spýtal? Nie, túto otázku som jej
už nikdy viac nepoložil. Teraz po 30 rokoch si uvedomujem, že musím robiť to,
čo si Matka Božia odo mňa želá a vyžaduje. Uvedomujem si, že musím byť „prostredníkom“ medzi Matkou Božou a svetom. Mám byť pre tento svet živým znamením, a to tak, že ľuďom donášam
dobrú a radostnú zvesť, ku ktorej nás pozýva Matka Božia.

Je ťažké opísať lásku Matky Božej,
ako ju ty zažívaš?
Je to absolútne ťažké odovzdať slovami
to, čo cítia vizionári počas zjavenia. Lebo
Matka Božia vraví: „Milé deti, keby ste
vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by
ste od radosti.“ Taká veľká je láska Matky Božej.
Keď zomrieme, čo nás potom očakáva? Môžeš nám opísať, ako zažívaš osobne nový život?
Každý človek, ktorý žije na tejto zemi,
má svoju cestu. Začína sa narodením.
Dĺžka života na zemi závisí od mnohých
rozličných faktorov, ktoré človeka ovplyvňujú. No tak, ako sa život každého jednotlivca začína narodením, tak sa končí
smrťou. Po smrti nás teda očakáva zasa
nový život v troch od seba oddelených
okolnostiach, a to je nebo, očistec a peklo. Ja osobne môžem povedať, že kedykoľvek sa mi zjaví Matka Božia, prichádza s ňou aj časť neba. Kým sa na ňu
pozerám, vidím tiež, ako sa prechádzajú
veľké procesie ľudí v dlhých rúchach,
ako sa modlia, akí sú šťastní. Cítim aj
veľmi peknú vôňu kvetov a všetko je
v takej akejsi pohode a pokoji, že by som
MILOSŤ
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oveľa radšej ostal tam a nemusel sa už
nikdy vrátiť. Keby som chcel toto stretnutie a tento moment vyjadriť slovami, tak
môžem iba opakovať to, čo čítame vo
Svätom písme: Dám vám to, čo oko nevidelo a ucho nepočulo, čoho sa žiadna
ľudská ruka nedotkla a nijakému ľudskému srdcu neprišlo na um: to vznešené, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
Aká je budúcnosť tvojich stretnutí
s Matkou Božou? Vieš, ako dlho
budú zjavenia pokračovať?
Vôbec na to teraz nemyslím, ako dlho
sa bude Matka Božia ešte zjavovať a čo
bude so mnou. Ale som už teraz pripravený. Keď sa mi Matka Božia prestane
zjavovať, tak sa znovu budem môcť vrátiť k začiatkom. Od začiatku si píšem
denník a počas týchto 30 rokov som si
toho veľa zapísal. Keď zjavenia prestanú, potom – myslím, že som si toho dosť
pozapisoval a toľko som sa naučil – že
budem vedieť so svojou rodinou ďalej
pekne spolunažívať.
Čo je najdôležitejším posolstvom
Medžugoria?
My vizionári môžeme rozprávať, čo zažívame, čo cítime, no pri tom všetkom je
najdôležitejšie posolstvo, ktoré musíme
prijať. Ako som už povedal na začiatku,
bez prežívania posolstiev sa v nás určite
nič nezmení. Preto by som rád zdôraznil
dve posolstvá, ku ktorým nás Matka Božia osobitne pozýva: Je to posolstvo pokoja a posolstvo modlitby. Lebo bez pokoja mnohé veci nemôžeme zasadiť do
svojho života. Pokoj spôsobuje všetko
a všetko buduje. Ako by sme sa mohli zo
srdca modliť, keby v nás nebol pokoj?
Ako by sme mohli odpúšťať, keby v nás
nebol pokoj? Ako by sme mohli milovať,
20
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keby v nás nebol pokoj? Ako by sme
mohli dobre robiť, keby v nás nebol pokoj? Vidíte, pokoj je východiskom pre
všetko. Pokoj a mier sú základom, na
ktorých sa stavia a vzniká veľmi, veľmi
dobrá spoločnosť, to však spoločne
s modlitbou.
Čo hovorí Vatikán na medžugorský
jav?
Cirkev býva vždy opatrná, sleduje to
a skúma. Bolo už doposiaľ veľa komisií
a prieskumov, pri ktorých sme ako vizionári boli vždy ochotní natoľko pomáhať,
nakoľko sme mohli. Vieme, že bola založená nová komisia, a to zo strany Vatikánu, a ja viem, že príde čas, keď každý
jeden z nás vizionárov bude referovať
o svojich skúsenostiach s Matkou Božou. Pokiaľ však ide o rozhodnutie o medžugorskom jave, musíme byť trpezliví,
kým nám Cirkev neoznámi svoje stanovisko.
Aký je to pocit vidieť v náručí Matky Božej malého Ježiška?
Matka Božia prichádza každý rok na
Vianoce s malým Ježiškom v náručí. Tento moment je veľmi ťažké opísať, ako je
aj ťažké ľudskými slovami priblížiť ľuďom
každé iné stretnutie s Matkou Božou. So
zreteľom na to, čo očami vidíme a zažívame, je každé slovo neprimerané, aby
opísalo čo i len jedno stretnutie. Môžem
vám iba povedať, že je to prekrásne. Ale
stretnutie s Matkou Božou na Vianoce,
keď má malého Ježiška v náručí, je dozaista to najmajestátnejšie a najkrajšie,
čo jestvuje.
Mám pocit, že by nás Matka Božia
rada priviedla ku začiatkom kresťanstva. Čo si o tom myslíš?

Matka Božia by nás jednoducho chcela priviesť naspäť k prameňom a voviesť
nás tak opäť do novej evanjelizácie sveta a rodín i spoločnosti, ktorá je duševne veľmi chorá. Matka Božia by nám
chcela pomôcť vyliečiť práve túto chorobu a tieto syndrómy, ktoré nám škodia,
a tak by nás chcela priviesť ku svojmu
Synovi.
Čo si sa ty naučil od Matky Božej?
Za minulých 30 rokov som sa od Matky
Božej veľmi veľa naučil. Teraz je ťažké
nakrátko to vysvetliť, v čom mi Matka
Božia pomohla, pochopiť to a ľahšie to
prijať.
Hovorila Matka Božia s tebou niekedy o tajomstvách?
Dostal som doteraz deväť tajomstiev.
Viem, že ich je desať. Kedy a akým spôsobom dostanem to desiate tajomstvo,

o tom nič neviem. Viem iba, že nám Matka Božia počas zjavení často hovorieva
o jednotlivých tajomstvách. Pokiaľ ide
o obsah samotných tajomstiev, o tom
nemôžem povedať nič, kým nepríde na
to čas. Kedy to bude, to neviem. To je
všetko, čo vám môžem povedať o tajomstvách.
Ivan, ty si bol pred pár dňami v Nemecku. Ako by si to opísal?
Precestoval som za štyri dni Rakúsko
i Nemecko. Bolo to prekrásne, nádherné
a preduchovnelé po každej stránke. Aj
Matka Božia bola veselá a šťastná. Keby
som mal všetky tieto stretnutia opísať
jedným slovom, povedal by som, že to
bolo skutočne veľkolepé.
Napokon by som ešte chcel povedať, že
aj tohto roku budem v Dóme sv. Štefana
vo Viedni. Bude to 17. novembra. Dúfam,
že sa tam uvidíme.

MILOSŤ
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Rozhovor s farárom
P. Petarom Vlašičom
25. 6. 2011 v Medžugorí
Páter Petar Vlašič sa narodil 19. 7.
1938 v Soviči-Gorici, kde aj navštevoval
ľudovú školu. Gymnázium vyštudoval
v Záhrebe. Františkánsky habit dostal
14. 7. 1962 v Humci. Slávnostné sľuby
zložil 15. 7. 1966. Študoval v Ľubľane
a v Sarajeve, 11. 10. 1966 bol vysvätený za kňaza. Roku 1999 prišiel do medžugorskej farnosti ako farský vikár;
tam sa staral najmä o filiálny kostol Milosrdného Ježiša v Šurmanciach. V septembri 2007 sa stal farárom v Medžugorí a túto funkciu zastáva dodnes.

Páter Petar, toho roku oslavujeme
30. výročie zjavení. Ako to prežívate
ako farár v Medžugorí?
Po pravde prežívam toto jubileum ako
dačo prekrásne. Niet divu, že je tento deň
taký majestátny. Slávime ho ako veľký
sviatok našej Matky, Preblahoslavenej
Panny Márie, Matky všetkých matiek. Táto
medžugorská farnosť je šťastná, prešťastná, že si práve ju Matka Božia vyvolila
a presne pred 30 rokmi tu začala so svojimi zjaveniami. Oslavujeme teda 30 rokov
zjavení a ona si vyvolila túto malú obec
v Hercegovine, miesto bohaté na kras
a kamenie. Ukázala sa nám tu prostredníctvom vizionárov, aby nás ochraňovala
ako svoje deti. Pravá Matka stále bdie pri
svojich deťoch. Preto verím, že bdie nad
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všetkými pútnikmi, ktorí prišli a prichádzajú počas tých 30 rokov do tejto farnosti. Uvedomujeme si, že naša doba, v ktorej
žijeme, je zaťažená mnohými krízami.
Dnes však panuje predovšetkým morálna
kríza. Bez morálky nedokáže človek, najmä kresťan, žiť. Keď nastáva rozpad morálky, je to veľká tragédia. Ale Matka je tu
pri nás a nepretržite nám podáva ruky.
Neustále nám hovorí, že máme vystierať
svoje ruky k nej a ona nás privedie na cestu, na ktorej nezblúdime.
Prečo by sme sa tu po tieto dni nemali
tešiť? No nielen dnes sa tu nachádza veľmi veľa pútnikov, veď je to tak po celý rok.
Nepretržite prichádzajú pútnici, aby sa zasväcovali našej Matke a prosili ju o pomoc. Mnohí sa po tieto dni spytujú, koľko

je tu pútnikov. Ťažko sa mi na to odpovedá, veď to vie len dobrý Pán Boh. S istotou
môžem potvrdiť, že ide o veľmi veľký počet, aký som tu v Medžugorí ešte nevidel
a nezažil. Je dôležité spomenúť ešte niečo, čo predtým nebývalo, a síce, že mnohí
z týchto pútnikov tu neostávajú iba dva
dni, ale týždeň alebo dva týždne.
To nám ukazuje, aký veľký je dnešný
deň, aké veľké je toto 30. výročie v očiach
pútnikov. Prichádzajú k svojej Matke,
k svojmu Bohu a hľadajú pokoj. My sme
toho svedkami, že je dnes vo svete veľmi
málo pokoja.
Bez Boha a bez pomoci Preblahoslavenej Panny Márie niet pokoja pre ľudí, ani
pre tento svet.
Matka Božia nás ustavične pozýva,
aby sme sa obrátili, teda aby sme začali nanovo.
V niektorých veciach musíme znovu začínať. Každý človek, ktorý bol na falošnej,
búrlivej ceste, je šťastný a spokojný, keď
sa vráti na správnu cestu. S ním sa teší aj
Boh. Dnes sú ľudia, ktorí si myslia, že sú
dokonalí. Hovoria, že sa obrátili a že stačí
chodiť na nedeľnú omšu a raz do roka sa
vyspovedať. Nie, to nie je pravé obrátenie.
Obrátenie je iba vtedy správne, keď sa
človek každý deň vracia k svojmu pôvodu,
keď mení svoj život každý deň, až po hrob.
Matka Božia sem prišla, aby nám na tejto
ceste pomáhala. Dala nám správne pokyny, aby sme ľahšie prišli k jej Synovi. Je
ťažké prísť k Ježišovi bez jeho Matky,
a preto má naša Matka, Matka Cirkvi,
Matka všetkých detí tohto sveta, veľkú
úlohu v tomto človečenstve.
Videl som tu veľmi veľa kňazov, ktorí prišli, aby sprevádzali svojich pútnikov. Bez kňaza si také veľké pútnické miesto ani nevieme predstaviť.
Svätyňa, nech by bola kdekoľvek, by nebola bez kňazov a pútnikov. Tak je to aj tu

každý deň. Pútnici prichádzajú a s nimi
i kňazi, ktorí sú k dispozícii im aj ostatným
pútnikom.
Najmä v také veľké slávnostné dni
máme, chvála Bohu, pomoc zo všetkých
strán. Predovšetkým z našej vlastnej provincie a zo susedných provincií, no i z celého sveta. Tu je teda veľká úloha, ktorú
možno zvládnuť iba s pomocou kňazov.
Pútnici sem prišli práve preto, aby prijali
rôzne sviatosti, no najmä a predovšetkým
sviatosť zmierenia. Prijímanie sviatosti
zmierenia tu prekonáva všetky pútnické
miesta sveta, a to je to zvláštne a veľké
na Medžugorí. Som rád, že sú pútnici naozaj pripravení práve tu v Medžugorí zložiť
z chrbta ťažké bremená, ktoré nosili mnoho a mnoho rokov.
Čo to pre vás znamená byť dnes
v Medžugorí?
Je to povznášajúci pocit. Tu je prítomný
Duch Svätý, Boh. Nebo sa dotýka zeme na
tomto mieste. Tu sa cítim blažený, že som
medzi toľkými pútnikmi, ktorí sa navzájom doplňujú. Sú ako lúka plná pestrých
kvetov, ktoré môžeme iba obdivovať. Najmä vtedy žasnem, keď vidím, že skoro
všetci pútnici nesú v rukách ruženec, nehanbia sa mať ho pri sebe a modliť sa.
Ruženec je naozaj mocným prostriedkom v našich rukách. Nik, kto sa ho modlieva a nosí ho pri sebe, nemusí sa báť,
nech je kdekoľvek. Aby sa ľudia modlievali ruženec, na to treba silnú obnovu a obrátenie. Musí sa to začať od koreňa, aby
mohol vyrásť zdravý strom s prekrásnym
ovocím. Ak má taký strom rásť a prinášať
ovocie, nejde to bez pôstu, pokánia
a modlitby. Práve k tomu nás tu viac ako
30 rokov pozýva Matka Božia.
(Rozhovor viedol vd)
NÁDEJ
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Jav Medžugorie prekračuje
rámec našich možností
Rozhovor s pátrom
Dr. Miljenkom Štekom viedol
Dr. Maximilián Domej
25. 6. 2011 v Medžugorí

P. Miljenko, ste v službe
tu v Medžugorí a najmä
tieto dni od začiatku novény podnes boli veľmi vyčerpávajúce. Mohli by ste
nám povedať, ako ste slávili toto výročie?
Ťažko je stručne opísať, čo
sa tu deje. V týchto dňoch to
bolo veľa krásneho a samotné udalosti sa zo dňa na deň
viac navzájom prepájali. Všetky tieto skúsenosti sa spájajú
s veľkou radosťou, optimizmom a nádejou na lepší svet,
ktorá sa otvára v toľkých srdciach. Niet nič krajšieho, než
keď ako kňaz zažijete slzy pokánia, peknú tvár, tvár, ktorá
plače, no nie kŕčovito, ani bolestne. Keď vidíme, že to nie
je vnútorná bolesť, ale svetlo,
ktoré vošlo do ľudského srdca. Aj keď je to bolesť, tak je
to bolesť nad tým, že človek
nespoznal túto cestu milosti,
cestu lásky, po ktorej nás Má-

ria vedie k svojmu Synovi a na ktorej nám
on všetko darúva.
Včera večer, keď som bol pri oltári,
videl som to množstvo pútnikov na
svätej omši a pri poklone. Nepociťujete únavu z toľkej práce?
Človek stráca zmysel pre pocit únavy.
Včera večer som sa so skupinou pútnikov zhováral až do noci a o pol piatej
som už bol v spovednici, a vôbec sa necítim unavený. No vidím, že nie som taký
svieži, ako by som mohol byť, keby som
sa dobre vyspal. Tu je čosi, čo na iných
miestach nemožno zažiť. Tu totiž každý
z nás naplno prežíva svoje kňazstvo, aby
nasledoval cestu, ktorú nám zanechal
Pán. A to je oddanosť, sebadarovanie.
Iba toľko, koľko dávame, môžeme znovu
dostať. Tu sa uskutočňuje nádherná výmena. Isteže telo fyzicky trpí a mnohí
kňazi a bratia, ktorí tu boli, ochoreli alebo čoskoro zomreli. No jestvuje čosi, čo
je hodno viac než všetko ostatné, a to je
čosi neopísateľné vnútri duše, čo si človek odtiaľto odnáša z každej skúsenosti.

ne technické pomôcky, ktoré by mohli
niekoho prilákať. Preto môžeme povedať, že za všetkým, čo sa tu deje, stojí
Boh a Matka Božia. To oni privolávajú
pútnikov. Je to teda všetko darom neba
a my sme iba ľudkovia prispievajúci svojím podielom, aby to dajako fungovalo.
A práve, keď vidíme, že to nezávisí od
nás, ale od Božej milosti a od Matky Božej, vtedy je človek šťastný, lebo je v službe niečoho, čo ho nesmierne presahuje.
A to nás núti byť pokornými, jednoduchými a skromnými. Myslím, že nás to aj tu
v Medžugorí chráni.
Ako sa vám javí Medžugorie, ktoré
sa vynorilo v našej dobe?
S Medžugorím sa začalo čosi úplne iné-

Čo hľadajú pútnici predovšetkým?
Povedal by som, že pútnici sú predovšetkým hľadačmi Boha. Sú tu hlavne
preto, aby hľadali Boha a zmysel svojho
života. Iste sú medzi nimi aj zvedavci,
ktorí prichádzajú, aby videli, čo sa tu
deje, a tých potom zasiahne Božia milosť, obrátia sa a dajú sa na novú cestu.
Všetci títo pútnici sú naozaj zdravým
ľudom tohto sveta a Cirkvi, ktorý je na
ceste novej evanjelizácie, na čele ktorej
je Matka Božia. Keby sa pozerali na nás,
čo sme tu, iste by prichádzalo menej
pútnikov, lebo my neslúžime nijakým reklamám, ani nemáme nijaké mimoriadPOKOJ
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ho, nevysvetliteľného. Akokoľvek by sme
tento jav chceli opísať, zaznamenať, odfotografovať, nepodarilo by sa nám to, lebo
samotný jav prekračuje všetky rámce našich možností. Dobre sa pamätám na
čas, keď prišla do nášho regiónu vojna.
Matka Božia aj predtým hovorila veľa
o mieri a pokoji, avšak mnohí to interpretovali rozličným spôsobom. Myslím, že
všetky tie komentáre boli akosi mimo. Pri
tomto jave je čosi, čo sa deje, čo je mystériom, tajomstvom a čo veľmi mocne premieňa ľudské srdce. Ja osobne to chápem tak, že na jednej strane niet v srdci
pokoja, kým jestvuje hriech, a na druhej
strane niet v našich srdciach pokoja, kým
je vedľa nás niekto chorý a chudobný,
čo potrebuje našu pomoc a rád by v nás
spoznal živého Krista. Vidím to tak a nenadchýnajú ma veľké idey, ale konkrétne
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malé skutočnosti, veď Boh všetko, čo
chcel povedať, ponoril do najjednoduchších foriem tohto života. Prišiel a narodil
sa v Betleheme a zanechal nám najvyššiu hodnotu v Eucharistii, kde je prítomné
premenené ovocie ľudskej práce, chlieb
a víno.
Ako sa vám po 30 rokoch javí medžugorská farnosť? Nakoľko je farnosť ešte vždy pripravená nasledovať volanie Matky Božej?
Myslím, že farnosť žije vo všeobecnosti
s týmto javom, s Matkou Božou. Pravda,
je veľa ľudí, ktorí prichádzajú zvonka; prichádzajú a zasa odchádzajú. Sú aj takí,
ktorí by si chceli od pútnikov dačo vziať,
ale takíto veľmi rýchlo zasa odtiaľto odchádzajú. Mračím sa, keď vidím takých
ľudí prichádzať a vravieť, že ich Medžugo-

rie zaujíma ako turistické miesto a že by
chceli turistov dlhodobo ubytovávať. Keď
hovorím o farnosti, tak si myslím, že je tu
oveľa viac dôležitejších vecí, ktoré by tu
bolo treba zdôrazniť. Vy viete, že v kánonickom práve existuje teritoriálna a personálna farnosť. Ak vidíme Medžugorie
ako farnosť personálnu, tak sa rozprestiera odtiaľto až ku Modlitbovej akcii v Rakúsku, až do Kórey, Ameriky a Austrálie.
Táto medžugorská personálna farnosť zaberá teda všetky osoby, ktoré o Medžugorí počuli a akceptovali ho. Tým sú všetci
podľa kánonického práva časťou tejto
farnosti.
Pokiaľ ide o Medžugorie, nemáme
doteraz oficiálne stanovisko Cirkvi.
Ale Vatikán ustanovil minulý rok medzinárodnú komisiu, ktorá iste vysloví svoj úsudok.
Máte pravdu. Ani ja sa neodvážim v tomto smere uvažovať, ako dopadne úsudok
komisie. Pre mňa – a nazdávam sa, že aj
pre ostatných kňazov – je dôležité, že komisia dobre preskúma a preverí milosti,
ktoré sa tu dejú. V nijakom prípade Matka
Božia nebude proti Cirkvi, veď ona je Matkou Cirkvi, a práve tak Cirkev nebude proti Matke Božej. Sme pevne presvedčení,
že Boží plán je taký, aký je a že Cirkev
v pravom čase spozná ovocie a vysloví
svoje rozhodnutie také, aké má byť. Tešíme sa, najradšej by som použil slovo „radosť“, že Vatikán vzal všetko do svojich
rúk a sleduje, čo sa tu deje. Je tiež dôležité vedieť, že tradícia Cirkvi bola vždy taká,
že nikdy nepredpokladala ihneď nadprirodzenosť javov. Musí sa dokázať a pozorovať cez ich ovocie. Nie je to teda nič
nezvyčajné, je to pravidelná cesta, ktorou
Cirkev kráča. Koniec koncov sme šťastní,
že prišlo k tomu, že v tejto oblasti teraz
pracuje najvyššia inštancia.

Máte nejaké informácie o komisii
a o jej práci?
Nie, pokiaľ ide o prácu medzinárodnej
komisie, tak sa dočítame v našich novinách iba to jediné, že si robí svoju prácu
a že mala už niekoľko zasadnutí. No čo
sa týka jej pozorovaní, o tom nevieme
nič. Komisia bola ustanovená a opakujem, že sa tomu tešíme, že si robí svoju
prácu, a my tú svoju tu s našimi pútnikmi, ktorí k nám prichádzajú v stále väčšom počte.
Čo by ste na záver radi povedali našim čitateľom pri príležitosti 30. výročia zjavení?
Som „gastarbeiterské“ dieťa; moji rodičia strávili celý čas prácou v Nemecku.
Veľa som cestoval po celom svete, ale čo
ma fascinuje tu v Medžugorí, je tá skutočnosť, že tu niet vôbec nijakých cudzincov, lebo si všetci rozumieme, lebo
všetci hovoríme jednou rečou, a to je reč
Medžugoria, reč Matky Božej, reč milosti. Všetky simultánne preklady sú iba pomôckou pre to, čo tu medzi našimi srdcami už jestvuje. Cirkev je univerzálnym
spoločenstvom a vidíte, práve tento univerzálny rozmer vidieť tu v Medžugorí
a tu sa prejavuje. Napokon by som vás,
milé čitateľky a čitatelia, ktorí ste pravdepodobne boli v Medžugorí – aspoň
väčšina z vás, chcel odtiaľto, z medžugorského kostola srdečne pozdraviť
v dnešné 30. výročie zjavení. Rád by som
vám tiež povedal, že cítim, akoby som
bol pri vás a vy pri mne. Preto by som
chcel, aby ste sa, keď prídete do Medžugoria, cítili ako doma, a bolo by mi veľmi
ľúto, keby ste sa tu tak necítili.
POKOJ
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Som tu s vami,
a to každý deň

Rozhovor s P. Svetozarom
Kraljevičom viedol Vitomir
Damjanovič 25. 6. 2011
v Medžugorí
Dnes nám Matka Božia darovala 30 rokov svojich zjavení, svojej
milosti. Ako sa vám javí toto významné výročie?
Tridsať rokov je príležitosť zabudnúť na 30 rokov ako na časové obdobie,
lebo práve táto dĺžka 30 rokov nás môže rušiť a môže zapríčiniť, aby sme si
mysleli, že je tu už príliš dávno. Ale vo viere a v Božích veciach nie sú roky
ani čas. Tých 30 rokov si treba odmyslieť a vidieť ich tak, akoby to bolo
dnes, teraz, v tejto chvíli. To, čo dnes oslavujeme, je tá istá realita ako v roku 1981, keď si Matka Božia vyvolila šesť detí, aby sa cez ne zjavovala. Je
dôležité stále sa vracať k tomuto dňu, no nezotrvávať pri názore, že bol
tento deň kedysi pred dávnym časom, ale je stále prítomný a je aj teraz
medzi nami. Na tento deň nesmieme nikdy zabudnúť – podobne ako na
poslednú večeru s Ježišom, Eucharistiu. Nesmieme si myslieť, že to bolo
pred 2000 rokmi, ale že Kristus je prítomný v Eucharistii teraz. Preto Matka
Božia ustavične opakuje a vraví: „Som tu s vami, a to každý deň.“
Dnes je tu veľa pútnikov a každý prišiel do Medžugoria z nejakého
osobného dôvodu. Ako hľadíte na človeka, ktorý skúša nájsť svoju
pravú cestu?
Človek je bytosť, ktorá hľadá, ktorá sa modlí. Ale žiaľ, často sa stáva, že
modernému človekovi sa robia falošné ponuky. Predstavte si, že človek má
ranu a miesto toho, aby si na ňu dal liek, dáva si na ňu jed.
Preto sa dejú ešte horšie veci, lebo sa ľuďom robia falošné ponuky. Práve
táto dnešná doba je dobou, keď treba ľuďom podávať správny liek. A je to

práve tento človek, ktorý tu v Medžugorí hľadá správny liek pre svoju ranu: prítomnosť
Boha a živý vzťah s ním.
Sme okupovaní materiálnym svetom.
Človek sa skladá z hmoty a ducha, no
ako možno udržať v sebe to duchovné,
keď to materiálne je také silné?
To je zaujímavá otázka. Musíme najprv
pracovať na tele a posvätiť telo, a tak sa staneme duchovnými. Preto je dobré, že má
človek telo, celkom ako Ježiš, ktorý prišiel
v tele a kráčal po našich cestách.
Práve včerajší mierový pochod a príchod
ľudí z okolitých oblastí alebo susedných štátov po tieto dni, keď niektorí pešo putovali
niekoľko sto kilometrov – práve táto telesná
aktivita pomáha dnešnému človekovi duchovne silnieť. Takou púťou človek ešte
väčšmi zasväcuje svoje telo Pánovi a to je
prvý krok aj k preniknutiu k duchu. Preto to
nesmie byť naopak, nesmieme byť iba du-

chovní a pritom zabúdať byť pre Boha aj telesní.
Keby sme sa Matke Božej chceli poďakovať jedným slovom za túto milosť,
ako by sme to mohli vyjadriť?
Matke Božej môžeme poďakovať, ale jej
Syn je náš Pán, náš Záchranca a Spasiteľ.
Všetko, čo máme, sme dostali od neho. On
je teda ten, ktorého musíme stále hľadať
a nájdeme ho ľahšie, ak ho budeme hľadať
prostredníctvom jeho Matky.
Lebo ona je našou Matkou, ktorá nás každý deň, skutočne každý deň počas celých
týchto 30 rokov učila stať sa Božími deťmi.
O čo viac sa usilujeme byť mu bližšie, lepšie
ho poznávať, o to vďačnejší budeme Ježišovi. Aj Matka Božia bude šťastná, keď uvidí,
že ideme ďalej po jej ceste, po ktorej nás vedie k svojmu Synovi. To bude najväčšie poďakovanie Matke Božej.

RUŽENEC
Ako najlepšie bojovať proti duchovnej vlažnosti? Ako prekonávať duševnú skľúčenosť?
Ako sa stať radostným svedkom Božej lásky?
Ponúkame osvedčený posväcujúci prostriedok, ktorý obsahuje jeden ruženec z Medžugoria s 50 Zdravas‘ Mária, 5 Otče náš a 5 Sláva Otcu v liekovej škatuľke spolu s písomnou informáciou pre používateľa.
Náklady na výrobu predstavujú 2,90 €.

SLÁVNOSŤ
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Ivanka so svojou rodinou

Vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová
pred medzinárodnou komisiou
vo Vatikáne
Medzinárodná komisia pre Medžugorie zasadala 14. júna 2011 v Ríme po
tretí raz. Pri tomto zasadnutí bola popri
členoch komisie prítomná aj vizionárka
Ivanka Ivankovičová-Elezová, zadarský
arcibiskup Želimír Puljič a Dr. Mato Žovkič, profesor na katolíckej teologickej
fakulte vo Vrhbosne v Sarajeve. Prvé zasadanie komisie sa konalo začiatkom
apríla 2010, krátko po jej ustanovení.
Pritom si komisia mohla stanoviť smernice, podľa ktorých bude pracovať. Celá
prieskumná práca komisie sa má po30
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tom predložiť Kongregácii pre náuku
viery, ktorá z nej vyvodí závery a predloží ich pápežovi. Výsledky prieskumu nie
sú prístupné verejnosti. Najprv sa predpokladalo, že komisia pre prieskum javu
Medžugorie bude pracovať verejne, to
sa však v poslednej chvíli zmenilo.
Potom, čo Svätá stolica začlenila Medžugorie do svojej pôsobnosti, začala
medzinárodná komisia s prieskumom
medžugorského javu. Medžugorský jav
vyžaduje rozsiahlu prácu. Hlavnými bodmi sú zjavenia, ktoré trvajú už 30 rokov

a o ktorých šesť vizionárov dodnes
svedčí, že vídavajú Matku Božiu. Medzinárodná komisia pozvala najprv do
Ríma zo šiestich vizionárov Ivanku. Ivanka ako prvá uvidela Matku Božiu 24.
júna 1981, potom ju vídavali denne aj
ostatné vizionárky a vizionári. Pred vatikánskou komisiou Ivanka svedčila
o svojich stretnutiach s Matkou Božou.
Obsah tohto Ivankinho svedectva sa
ešte nezverejnil, ale potvrdilo sa, že vizionárka rozpovedala všetko, čo zažila,
a že sa jej Matka Božia zjavuje už iba
raz do roka. A to každého 25. júna
v deň, keď sa presne pred 30 rokmi
predstavila Matka Božia ako Kráľovná
pokoja a začala sa zhovárať s vizionár-

mi. Tento deň sa doteraz v Medžugorí
oslavuje ako výročný deň zjavení.
Prieskumu medžugorského javu sa
doteraz zúčastnilo viacero komisií, ktoré predložili svoj úsudok a svoje stanoviská. Posledné vyhlásenie dala Biskupská konferencia Juhoslávie 10. 4. 1991
v Zadare. Vravelo sa v ňom, že zatiaľ nemôže na základe prieskumov potvrdiť
nadprirodzenosť tých udalostí.
Takto formulované zadarské vyhlásenie ponechávalo otvorenú cestu ďalším
prieskumom, takže Svätá stolica prevzala všetko do svojich rúk a 17. marca
2010 zriadila komisiu pri Kongregácii
pre náuku viery pod vedením talianskeho kardinála Camilla Ruiniho.

Ročné zjavenie Ivanke
Ivankovičovej-Elezovej 25. 6. 2011
Ivanka Ivankovičová-Elezová sa narodila 21.
júna 1966. Pri prvom zjavení mala 15 rokov. Je dcérou Ivana, gastarbeitera v Nemecku, a Jagody, ktorá zomrela dva
mesiace pred začiatkom zjavení.
28. decembra 1986 sa vydala za Rajka Eleza. V novembri 1987 sa narodilo jej prvé dieťa Kristína, v júni 1990 syn
Josip a 11. februára 1995 jej tretie dieťa Ivan. Ivanka žije
s rodinou v dedine Miletina v medžugorskej farnosti. Od
roku 1981 do roku 1985 mávala zjavenia každý deň. 7.
mája 1985 prijala desiate tajomstvo. Jej každoročné zjavenie je v deň výročia 25. júna.
V uplynulom období jej Matka Božia rozprávala o budúcnosti ľudstva, Cirkvi a o jej vlastnom živote. Boh jej daroval
tú milosť, že po všetky tie roky päťkrát videla vo víziách
svoju zosnulú matku. Ivanka vraví: „Pri poslednom pravidelnom zjavení (7. mája 1985) moja matka so mnou aj hovorila. Povedala iba jednu vetu:
„Moje milé dieťa, veľmi som na teba hrdá!“ Ivanka dosvedčuje, že po smrti je život!
25. júna 2011 mala vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová svoje každoročné zjavenie
Matky Božej. Zjavenie trvalo 8 minút. Ivanka ho mala vo svojom rodinnom dome a prítomná
bola iba jej rodina. Po zjavení Ivanka povedala:
„Matka Božia so mnou hovorila o prvom tajomstve a na konci povedala: ,Milé deti, prijmite moje materinské požehnanie.‘“
POKOJ
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Myšlienky k posolstvu z 25. júna 2011
od Johannesa Gamperla
„Drahé deti! Ďakujte so mnou Najvyššiemu za moju
prítomnosť medzi vami. Moje srdce sa raduje, keď vidí
lásku a radosť pri prežívaní mojich posolstiev. Mnohí
ste odpovedali, ale čakám a hľadám všetky ospalé
srdcia, aby sa zobudili zo sna nevery. Milé deti, priblížte sa ešte väčšmi k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu,
aby som vás všetkých mohla viesť k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
ĎAKUJTE NAJVYŠŠIEMU ZA MOJU PRÍTOMNOSŤ
Náš nebeský Otec, akú veľkú milosť si nám
poskytol, že si posielal Máriu, Matku tvojho
Syna a našu Matku v posledných storočiach
vždy znovu na svet! Teraz k nám prichádza
do Medžugoria už 30 rokov, aby nás materinsky vychovávala a vždy viac ľudí zachraňovala pre večnosť. Ty podnikáš všetko, čo
je len možné, aby si čo najviac ľudí, ba všetkých, priviedol do neba. S Máriou ti ďakujeme, že nám poskytuješ takú neuveriteľnú
milosť. Chválime a velebíme ťa s Máriou, so
všetkými anjelmi a svätými za tvoju veľkú
dobrotu! Nebeská Matka Božia, radi sa usilujeme spĺňať tvoje posolstvá, aby sme ti
darovali radosť a lásku. Škoda, že mnohí
spočiatku nasledovali tvoje volanie, no potom zasa zabudli na svoje predsavzatia. Sú
však aj takí, ktorých tvoje zjavenia a posolstvá vôbec nezaujímajú. Prosíme za nich.
Mnohí z nás sa zasvätili tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Daj, aby sme sa čoraz lepšie
dokázali podobať tvojmu Srdcu!
ĎAKUJTE NAJVYŠŠIEMU S MÁRIOU,
NAŠOU MATKOU
„Drahé deti! Ďakujte so mnou Najvyššiemu za moju prítomnosť medzi vami. Moje
srdce sa raduje, keď vidí lásku a radosť pri
prežívaní mojich posolstiev.“
Chceme vzdávať vďaku s tebou a tvojimi
slovami, naša nebeská Matka. Chceme sa
pomodliť pomaly, hlboko a vrúcne Magnifi32
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kat, ktorý si sa modlila, keď ťa pozdravila
Alžbeta ako Pánovu Matku. Ďakujeme ti
a s tebou Najvyššiemu touto modlitbou:
„Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom
Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej
služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma
budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je
mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na
pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne
zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
(Lk 1, 46-55)

Matka Božia, ty si nás vyzvala žiť a uskutočňovať tvoje posolstvá. Som presvedčený, že ich mnohí nasledovali. Je dôležité,
aby si nám ich vždy pripomínala, ako napríklad 25. 2. 1995: „Drahé deti, dnes vás
pozývam, aby ste sa stali misionármi mojich posolstiev... preto vás, milé deti, pozývam, aby ste s láskou prežívali posolstvá,
ktoré vám dávam, a aby ste ich prenášali
do celého sveta – tak, aby rieka lásky tiekla do ľudstva plného nenávisti a nepokoja.“
KIEŽ BY SA OSPALÉ SRDCIA CHCELI
ZOBUDIŤ Z NEVERY
„Mnohí ste odpovedali, ale čakám a hľadám všetky ospalé srdcia, aby sa zobudili zo
sna nevery.“
Mnohí tie posolstvá žijú – chvála Bohu!
Sú však ľudia, ktorí, ak sa nestretávajú
v modlitbových skupinách alebo občas nevycestujú do Medžugoria, prípadne nečítajú medžugorské časopisy, jednoducho
časom zabudnú na žiadosti Matky Božej.
Dajme si znovu pevné predsavzatie spĺňať
želania Matky Božej! Veď jej posolstvá sú
posolstvami nášho Pána Ježiša Krista.
Matka plní to, čo Ježiš chce! Prirodzene,
že sú aj ľudia veľmi vzdialení od viery.
Matka Božia nás vyzýva podniknúť všetko,
predovšetkým sa modliť, aby takí ľudia
zasa získali vieru. Veď treba podľa možnosti zachrániť všetkých pre časnosť i večnosť. Mária to žiada od nás pre tých ľudí,
čo už neveria: „Buďte mojimi vystretými
rukami a svojím príkladom priblížte ich
môjmu Srdcu a Srdcu môjho Syna!“ (25.
11. 2004)
PRIBLIŽUJTE SA EŠTE VIAC K MÔJMU
NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU
„Milé deti, priblížte sa ešte väčšmi k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás
všetkých mohla viesť k večnosti.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
Matka Božia by nás chcela stále väčšmi
privádzať k svojmu Srdcu. Miluje nás nadovšetko. Tak to povedala už 27. 11.
1986: „Drahé deti, milujem vás zvláštnou

láskou a chcem vás všetkých doviesť do
neba k Bohu. Chcem, aby ste pochopili, že
tento život je krátky v porovnaní s tým
v nebi. Preto sa dnes znovu rozhodnite
pre Boha. Iba tak vám budem môcť ukázať, ako veľmi vás milujem!“ A 30. 11.
1986 sa nám prihovára: „Viete, že vás milujem a že horím láskou k vám.“ Vrúcnejšie nám to Matka Božia už nemôže povedať!
Preto sa zasväťme Srdcu Matky Božej.
Takto nás vyzýva: „Dnes vás pozývam, aby
ste mi darovali svoje srdce, aby som ho
mohla pretvoriť, aby sa stalo podobným
môjmu Srdcu. Nedarí sa vám to preto, lebo
ste mi nedali svoje srdce, aby som ho premenila.“ (15. 5. 1986) Zasväťme sa celkom Matke Božej, aby nás premenila! Prosme ju, aby sme mohli s ňou žiť: Tak zmýšľať
ako Mária, tak hovoriť ako ona. Verme
s ňou a ako ona, milujme s ňou a ako ona!
Pokúsme sa niesť aj kríž ako ona! Ona nám
pritom pomôže. Modlime sa ako ona! Modlime sa aj miesto tých a za tých, čo sa už
nemodlievajú! Nechajme sa od nej premeniť! V jej Srdci a držiac sa jej za ruku to dokážeme! Zjednocujme sa stále viac s jej
Srdcom!
Matka Božia pozýva nielen nás, aby sme
seba samých zasvätili jej Srdcu, ale aj všetkých tých, čo sú nám zverení: rodinní príslušníci, farnosť, všetci naši príbuzní, najmä však všetci tí, ktorí sú ďaleko od Boha.
Matka Božia povedala 25. 10. 1988:
„Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa,
milé deti, vytrvalou modlitbou priviňte
k môjmu materinskému Srdcu!“ – Ďakujem
ti, naša drahá Matka, za tých 30 rokov tvojich zjavení na tejto zemi. Ostaň pri nás!
Kiež sa naša láska k tebe i k Ježišovi stále
prehlbuje!
MYŠLIENKY
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. mája 2011 – „Drahé deti! Moja modlitba je dnes za vás všetkých, ktorí
žiadate milosť obrátenia. Klopete na dvere môjho Srdca, avšak bez nádeje
a modlitby, v hriechu a bez sviatosti zmierenia s Bohom. Zanechajte hriech
a rozhodnite sa, milé deti, pre svätosť. Len tak vám môžem pomôcť a vypočuť vaše modlitby a žiadať príhovor pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie!“

25. júna 2011 – „Drahé deti! Ďakujte so mnou Najvyššiemu za moju prítomnosť medzi vami. Moje srdce sa raduje, keď vidí lásku a radosť pri prežívaní
mojich posolstiev. Mnohí ste odpovedali, ale čakám a hľadám všetky ospalé
srdcia, aby sa zobudili zo sna nevery. Milé deti, priblížte sa ešte väčšmi
k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. júla 2011 – „Drahé deti! Nech sa vám tento čas stane časom modlitby
a ticha. Nech si oddýchne vaše telo a duch, aby zotrvali v Božej láske. Dovoľte mi, milé deti, aby som vás viedla. Otvorte svoje srdcia Duchu Svätému,
aby všetko dobro, čo je vo vás, prekvitalo a prinieslo stonásobné ovocie.
Začínajte aj ukončite deň modlitbou srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUŽBA
Najnovšie mesačné posolstvo Matky Božej z Medžugoria sa môžete dozvedieť aj prostredníctvom našej odkazovej služby. Už od 26. dňa v mesiaci je najnovšie posolstvo k dispozícii na tomto telefónnom čísle v sieti
mobilného operátora O2:

+421–948 401 104

Na toto číslo môžete poslať aj SMS s odkazom alebo objednávkou.
Nové posolstvo, časopis a aktuálnu knižnú ponuku nájdete aj na internetovej adrese:

www.marianskecentrum.sk
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sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu:

O pravej úcte k Panne Márii
Téma pravej úcty k Panne Márii nie je iba otázkou súčasnosti. Pre našich čitateľov ponúkame knižku, ktorú napísal sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu už pred 300 rokmi. Svätec,
ktorého svätorečil pápež Pius XII., bol horlivým ctiteľom Matky Božej a zanechal nám krásne
dielo, ktoré nás vyzýva zasvätiť sa Matke Božej. Je to najlepšia a najistejšia cesta ako sa
pripodobniť večnej Múdrosti – jej Synovi Ježišovi Kristovi.
Príhovor Matky Božej dokáže aj naše nepatrné dary podané prostredníctvom jej rúk premeniť na kráľovský dar. Svätec to obrazne opisuje takto: „Vidiečan, ktorý chce získať priateľstvo
a náklonnosť kráľa, ide za kráľovnou a dá jej jablko – celý svoj výnos, aby ho ponúkla kráľovi.
A kráľovná po prijatí tohto úbohého, drobného daru vidiečana položí jablko na veľkú, krásnu,
zlatú tácku a ponúkne ho kráľovi v mene vidiečana. Takto teda jablko, samo o sebe nedôstojný dar pre kráľa, stáva sa darom dôstojným jeho Majestátu vďaka zlatej tácke, na ktorej
spočíva a osobe, ktorá ho ponúka.“
Knižka O pravej úcte k Panne Márii vyšla viazaná do jednej publikácie spolu s ďalšími knižkami: Tajomstvo Márie, Vrúcna modlitba, List priateľom Kríža, Láska večnej Múdrosti.
Knižku si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávkového lístka, alebo cez
internetovú stránku www.marianskecentrum.sk.
Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných
nákladov, ktoré predstavujú približne 1 euro za jeden výtlačok tejto publikácie. K tomu je potrebné
pripočítať ďalšie náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepočte na jedno číslo
predstavujú približne 0,33 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš
účet vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000
0040 3002 0318, SWIFT: LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
Objednávky do zahraničia sa vybavujú jednotlivo podľa dohovoru.
Zastúpenie v Českej republike: Jarmila Kristková, Máchova 438, 380 01 Dačice.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
Telefón: +421-905 254 742
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Zanechajte hriech a rozhodnite sa, milé deti, pre svätosť. Len tak
vám môžem pomôcť a vypočuť vaše modlitby a žiadať príhovor pred
Najvyšším.
(z posolstva z 25. mája 2011)

