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pokoj, ktorý
nemôže nikto
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Ivan Dragičevič počas zjavenia 17. novembra 2011 vo Viedni

Svet túži po pokoji
„Vy všetci ste skrze krst osobitným spôsobom pozvaní a milovaní, preto vydávajte svedectvo a modlite
sa, aby ste boli mojimi vystretými rukami tomuto
svetu, ktorý je smädný po Bohu a po pokoji.“
Tieto slová adresovala Matka Božia všetkým ľuďom prostredníctvom vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej na
Vianoce v posolstve z 25. decembra 2011. Sviatosťou krstu sme sa začlenili do Kristovho tajomného tela – Cirkvi
a dostali sme schopnosť osobitným spôsobom zakúšať Božiu lásku. Na Vianoce sa ľudia štedro obdarúvajú. Matka
Božia nám pripomína najväčší Boží dar, ktorým je Božia láska k nám. Máme to obrovské šťastie, že práve my sme dostali už ako malé deti sviatosť krstu a stali sme sa Božími
deťmi. Túžba po šťastí a láske je hlboko zakorenená v každom z nás. Mnohí ju hľadajú v druhých ľuďoch, materiálnych veciach, v športe, v zbožstvení prírody, v hlbšom vzťahu k domácim zvieratám než k svojmu blížnemu. Nesplnené priania a túžby majú často za následok sklamania, depresie, beznádej, pocit bezmocnosti. Riešenie prináša Matka Božia, ktorá nám neustále ponúka pravé šťastie
a pokoj. Privádza nás k svojmu Synovi, ktorý jediný nám môže darovať skutočný pokoj
a šťastie. Pravý pokoj a naozajstné šťastie pochádza len od Boha.
Matka Božia sa v Medžugorí predstavila ako Kráľovná pokoja. Môžeme tento titul doplniť ako Kráľovná pokoja ľudských sŕdc. Kam nevstúpi ona so svojím Synom, tam nikdy
nezavládne skutočný pokoj a mier. Ľudské zmluvy a medzinárodné dohody môžu zabezpečiť nanajvýš prímerie. Ale to nie je mier a pokoj v duši. Kríza vo vzťahoch, ba aj v ekonomike je krízou morálky a hodnôt. Kde je všetko relatívne a pravdu má vždy väčšina
so svojimi ľúbivými riešeniami, tam to vždy skončí tragédiami a diktatúrou. Preto prichádza Matka Božia, aby nám dala nádej. Nebojte sa! To často opakoval blahoslavený pápež Ján Pavol II. Nebojte sa a dôverujte môjmu Synovi! To neustále opakuje Matka Božia vo svojich posolstvách. Modlite sa a postite, aby ste sa dostali čo najbližšie k môjmu
Synovi. Potom sa nenájde miesto pre strach, obavy, depresie, zlú náladu. Ak sa staneme vystretými rukami našej Matky, potom aj v našej duši zavládne pokoj a šťastie a nájdeme radosť aj takých maličkostiach, ktoré sme doteraz prehliadali. Boží plán sa začína v našej duši. Tu musí dozrieť pevné rozhodnutie zmeniť svoj život, svoje zmýšľanie
a priority. Dať na prvé miesto Boha. To znamená plne sa otvoriť Božej milosti. Predpoklady na to sme dostali už vo sviatosti krstu. Využime to.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
POKOJ
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Medžugorie je
miestom milosti
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Rozhovor s kardinálom Schönbornom
viedol Dr. Maximilian Domej
28. 12. 2011 vo Viedni

Milý pán kardinál, srdečná vďaka za prijatie
v biskupskom paláci. Vizionár Ivan Dragičevič
bol toho roku zasa vo
Viedni. Vy ste mu veľmi
srdečne otvorili dvere

štefanského Dómu a odslúžili ste
sv. omšu v rámci modlitbového
stretnutia za pokoj. Ako ste vy
osobne prežívali
toto večerné modlitbové stretnutie? Čo to
znamená pre vašu diecézu?
Tento veľkolepý čas modlitby v Dóme s modlitbou ruženca, svedectvami, s Eucharistiou a poklonou ako aj s Ivanovým svedectvom mal jedinečnú
silu a dynamiku. Ja to vidím veľmi jednoducho:
kostolníci v Dóme, ktorí
toho v Dóme ozaj veľa zažijú, toto považujú za niečo,
čo sa ich hlboko dotýka.
Veď nemožno iba tak prejsť
okolo a nezažiť, ako sú
v preplnenom Dóme zbožne ponorení do modlitby
ľudia mladí, starší, rodiny
s deťmi. Áno, z toho vychádza veľké požehnanie.
„Pod tvoju ochranu sa
utiekame, svätá Božia Rodička“ – to je moja každodenná modlitba a myslím
si, že toto sme v dnešný
deň mohli mimoriadne silne zažiť. Ona je skutočne
našou Matkou a ochrankyňou a my môžeme byť
iba veľmi vďační, že nás
tak zreteľne, jednoducho
a matersky vedie k Ježišovi, a tak nás ochraňuje.

Ako zástupcovi Modlitbovej akcie je mi cťou
odovzdať vám dnes oficiálne výnos našej akcie „Máriino svetlo – zachráňte pápežský kríž“:
30 000 eur. Veľkorysé
príspevky našich čitateľov dosvedčujú spätosť
so zachovaním tohto
veľkého kríža, ktorý bol
postavený ako symbol
prvej pápežovej návštevy Rakúska. Blahoslavený pápež Ján Pavol II.
bol charizmatický a mariánsky pápež. Stane sa
aj toto znamenie v diecéze miestom milostí
a modlitby?
Príbeh o pápežovom kríži
je naozaj dramatický. Roku
1983 postavili iba ako
provizórium obrovskú 40
metrov vysokú oceľovú
konštrukciu a nepredpokladalo sa, že ostane stáť.
Potom ostala stáť, povedzme, že na ňu zabudli a neskôr ju chceli obnoviť. No
ukázalo sa, že by to stálo
celý majetok, asi 400 000
eur. A tak sme si spolu
s mestom Viedeň povedali, že to bolo provizórium
MIESTO MILOSTI
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Znamenie kresťanskej
viery a nádeje pre Európu:
Pápežský kríž ostáva
natrvalo zachovaný

Kardinál Christoph Schönborn ďakuje vše

„Pápežský kríž žia
z diaľky viditeľné zn
do sveta“
Pôvodne mal byť pápežský kríž v Dunajskom
parku potichu zváľaný, vďaka mestu Viedeň,
arcidiecéze a mnohým prispievateľom zostal
tento 56 ton ťažký symbol viery a pamiatka na
blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. naďalej
zreteľným znamením.
Zachovanie monumentu umožnili tisíce veriacich, ktorí sa mocne zastali obnovy najvyššieho
kríža v Európe. Od Katolíckeho dňa, ktorý priniesol vyše 33 000 eur
od „Modlitbovej akcie
MEDJUGORJE“, významnou mierou prispelo aj združenie „Zachráňte pápežský kríž“.
Po pozitívnom rozhodnutí arcidiecézy a pri-

a že ho teraz nahradíme
menším krížom ako trvalou pamiatkou.
Tu sa stalo čosi, čo tak
prekvapilo primátora Dr.
Michaela Häupla. Vyvolalo
to veľké protesty: Kríž má
zostať. Zvažovali sme to
spolu s mestom a diecézou, veď ide o obrovskú
sumu. Potom sa vytvoril
spolok s úmyslom, že to
bude financovať. To sa pri6
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rodzene v takejto podobe
neuskutočnilo. Avšak primátor a ja sme si potom
spoločne povedali – koľko
ľudí chce, aby kríž ostal.
Musíme sa teda pousilovať, aby sme to nejako
zvládli. Ešte raz sme renováciu prepočítali a vybrali
sme lacnejší variant sanácie.
Mesto Viedeň sa od začiatku ochotne vyjadrilo, že

mátora Michaela Häupla
sa na jeseň konala generálna oprava. Kvôli náteru proti hrdzi a techPápežský kríž
je z diaľk y v i d i te ľ n ý
symbol a pripomína nám blahoslaveného
pápeža Jána Pavla II. Vďaka iniciatíve mnohých nadšencov sa ho podarilo zachrániť.
kardinál Dr. Christoph Schönborn

preberie polovicu, druhou
polovicou mala prispieť
diecéza. Ale to bolo aj pre
diecézu priveľa.
Mesto
Viedeň
bolo
ochotné pápežský kríž
v budúcnosti udržovať, za
čo musíme byť mestu Viedeň veľmi vďační. Tak
došlo k renovácii a k veľkolepej snahe o jeho zachovanie.
Najväčším podielom však

etkým prispievateľom

ari ako
namenie
nickému zdokonaleniu
250 tonový žeriav demontoval pápežský kríž
a pred Vianocami ho
znovu natrvalo postavil
v novom lesku.
V budúcnosti sa pod
jeho ochranou budú konať ďalšie bohoslužby
a modlitbové podujatia.

Presse Echo

fam, že aj my tam budeme
môcť príležitostne sláviť
bohoslužby, modlitbové akcie a zhromaždenia. Ja sa
pravdaže rád zúčastním,
ibaže neviem, či tam dostaneme opäť 300 000 ľudí.
No v každom prípade je vítaný každý, kto sa modlí,
a špeciálne pri pápežskom
kríži.
Ako pracuje vatikánska komisia o Medžugorí? Máme sa naďalej,
pokiaľ ide o Medžugorie, nechať viesť Duchom Svätým?
Vždy ma dojímajú svedectvá ľudí, z ktorých časť prichádza do Medžugoria po
prvý raz. Istý kňaz, ktorý

tam bol po prvý raz, povedal, že z turistického hľadiska tam vôbec ničoho
niet, a napriek tomu tam
cítiť akúsi silu. Sedel osem
hodín v spovednici a konštatoval, že táto spovedná
skúsenosť mu ostane nezabudnuteľnou. Ja môžem
iba vždy znovu opakovať:
vďaka Bohu, vďaka Matke
Božej, že jestvuje toto
miesto, kde sa toho toľko
udeje, pokiaľ ide o milosti,
obrátenia a uzdravenia
srdca i tela. Je to miesto
milosti.

Ďakujem vám,
Eminencia.

prispela Modlitbová akcia
Viedeň a ja sa iba chcem
poďakovať za veľkorysé
príspevky. Kríž je teraz celkom zrenovovaný, zabezpečený a je z diaľky viditeľným znamením. Pápežský
kríž v Dunajskom parku
môže ostať stáť tam, kde
blahoslavený pápež Ján
Pavol II. slávil bohoslužbu
za účasti neprehľadného
množstva ľudí. Teraz dúMIESTO MILOSTI
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Matka Bož

Už po štvrtý raz sa vo viedenskom
Dóme konala veľká modlitba za pokoj,
pod mottom „Message for you“ (Posolstvo pre teba). Toto už tradičné modlitbové stretnutie patrí so svojimi 5000 účastníkmi k najväčším náboženským akciám
v Rakúsku. Do Viedne cestujú naň veriaci z celého Rakúska.
Tak sa aj tento raz konala modlitba za
pokoj v znamení Matky Božej, Kráľovnej
pokoja. Týmto titulom sa po prvý raz predstavila Matka Božia pred tridsiatimi rokmi
v hercegovinskej dedinke Medžugorie
šiestim mladým ľuďom. Vizionári vtedy
dosvedčili, že Matka Božia im chce svojimi posolstvami ukázať cestu k pokoju vo
svete. Pre niektorých z nich sa zjavenia
po istom čase skončili. No Matka Božia
im prisľúbila, že ich neopustí a naďalej sa
im bude prihovárať raz do roka.
Ivan Dragičevič patrí k vizionárom, kto8
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napísala Marie Czerninová

ia nabáda k pokoju
vo svete
rým sa Matka zjavuje denne, kdekoľvek by sa v tom
čase práve nachádzal.
Na pozvanie organizátorov modlitby za pokoj –
„Modlitbovej akcie MEDJUGORJE“, „Oázy pokoja“
a „Suverénneho rádu mal-

tézskych rytierov“ prišiel
aj toho roku znovu do
Viedne ako čestný hosť,
aby sa zúčastnil na modlitbe ruženca a na svätej
omši v štefanskom Dóme.
Mimoriadny význam malo
aj to, že viedenský arcibis-

kup Christoph Schönborn
toho roku osobne slávil sv.
omšu a po nasledujúcej
poklone požehnal prítomných Najsvätejšou sviatosťou.
Pred omšou poskytol
Ivan svedectvo o nádher-

MODLITBOVÉ STRETNUTIE
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nom preukazovaní milosti,
ktoré premenilo tridsaťročným pôsobením Matky
Božej jeho život a životy
ďalších piatich vizionárov.
Matka Božia ich prijala do
„školy modlitby“. Svoje
rozhodnutie pre Boha
však musia každý deň obnovovať. Matka Božia sa
od začiatku predstavovala
ako „Kráľovná pokoja“
a vždy znovu hovorila
o
potrebe
obrátenia
a modlitby za pokoj vo
svete. „My sme sa vzdialili
od Boha a chceme ísť do
budúcnosti samotní“, ľutoval Ivan a poukázal na
to, že dnes nik vo svete
nedokáže darovať pokoj.
Svet smeruje do záhuby,
ak sa nerozhodneme pre
Boha. „Matka Božia nám
chce ukázať nové východisko z úpadku. Chcela by
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pozdvihnúť
spoločnosť
z krízy.“
Po modlitbe ruženca
vstúpil Ivan do sanktuária,
kde mal svoje každodenné zjavenie, a cez celý
Dóm sa rozprestrelo pokojné ticho.
Pri nasledujúcej bohoslužbe kardinál Schönborn, hostiteľ tohto podujatia, povzbudil vo svojej
kázni, že sa treba orientovať na svedkov viery raného kresťanstva, obdobia
nacizmu a komunizmu. „Tí
potvrdili pravdu svojimi životmi.“ I dnes to chce odvahu žiť vieru vo svojom
okolí. „Matka Božia by nás
chcela posilniť, aby sme
sa postavili za vieru“, vyhlásil kardinál a varoval
pred prispôsobivým a povrchným spôsobom života. „Neprispôsobujúci sa

kresťania sú nositeľmi nádeje, hoci je to pre nich
často spojené s veľkým
trápením.“
Po svätej omši predstúpil Ivan ešte raz pred zhromaždených veriacich a vysvetlil, aké je to preňho
ťažké znovu a znovu vyjadriť slovami zážitok zjavenia: „Tridsať rokov sa už
snažím nájsť správne slová, ako opísať toto stretnutie s Matkou Božou, no
ešte stále som ich nenašiel. Kým so mnou hovorí,
stojím pred vami, a predsa som s ňou zjednotený
v modlitbe.“ Ivan poukázal aj na to, že po stretnutí
s Matkou Božou potrebuje
vždy niekoľko hodín, kým
sa „nevráti do tohto sveta“. „Veď zakaždým, keď
Matka Božia prichádza,
prináša sa sebou kus

raja.“ Matka Božia bola
vraj „veľmi radostná“
v ten večer vo viedenskom
Dóme sv. Štefana. „Rozprestrela ruky nad všetkých prítomných kňazov
a požehnala každého osobitne, aj chorých, veriacich a nábožné predmety,
ktoré si ľudia doniesli.
Zveril som Matke Božej
najmä viedenského kardinála a arcidiecézu so všetkými veriacimi. Matka Božia sa modlila najmä za
potreby tejto arcidiecézy“,
vysvetľoval Ivan. Potom

ešte oznámil posolstvo,
s ktorým sa Matka Božia
obrátila na všetkých prítomných: „Milé deti, aj
dnes vás vyzývam mimoriadnym spôsobom k modlitbe. Ak chce dnes satan
nenávisť a vojnu, tak buďte vy, milé deti, svedkami
pokoja. Nebojte sa, veď
kto sa modlí, ten sa nebojí
zlého.“
V preplnenom Dóme
bolo možné cítiť tento „závan raja“ aj vrúcneho pokoja. Čosi, s čím sa ináč
vo svete tak zriedka stre-

távame. A tým, ktorí boli
v Medžugorí už častejšie,
pripomenula táto jedinečná atmosféra v Dóme
dobrého Ducha, ktorý už
tridsať rokov vanie na
tomto
hercegovinskom
pútnickom mieste.
Modlitbové
stretnutie
bolo možné naďalej na celom svete sledovať na internetovom portáli www.
marytv.tv. Na tomto portáli sa zaevidovali pripojenia zo sto krajín. Pozerali
sa na to milióny ľudí naživo.
MODLITBOVÉ STRETNUTIE

11

Vizionár Ivan mal zjavenie pri stretnutí
v štefanskom Dóme o 18.40 h. Po zjavení
opísal svoje stretnutie s Matkou Božou
nasledujúcimi slovami:

Rád by som využil túto chvíľu, aby som
vám stručne mohol opísať večerné stretnutie s Matkou Božou. Je to naozaj ťažké
nájsť tie správne slová. Verte mi, 30 rokov už hľadám správne slová a ešte stále
som ich nenašiel. Tak tu stojím pred vami
a čiastočne som ešte s Matkou Božou
v nebi. Po každom stretnutí s Matkou Božou potrebujem niekoľko hodín, aby som
sa zasa vrátil na túto zem. Keď Matka
Božia prichádza, prináša nám skutočne
so sebou kus raja. Preto by som vám
chcel priblížiť toto stretnutie takými slovami, aké poznám.
Na každé stretnutie s Matkou Božou sa
pripravujeme modlitbou ruženca. Keď
som sa s vami modlil ruženec a čas stretnutia o 18.40 sa blížil, stále silnejšie
som cítil jej prítomnosť. V tom momente,
12
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keď som si kľakol a začal som sa modliť
a vy ste už môj hlas nemohli počuť, nastala chvíľa, keď prichádza Matka Božia.
Prvým znamením jej príchodu je svetlo,
ktoré vonkoncom nemožno porovnávať
so svetlom tohto sveta. Je to svetlo raja.
Keď Matka Božia prichádza, už nevidím
nič viac okolo seba, pred sebou a za sebou. Nevnímam ani čas, ani priestor.
Dnes prišla k nám Matka Božia veľmi,
veľmi radostná a potešená. Pozdravila
nás všetkých svojím materinským pozdravom: Pochválený buď Ježiš, moje
milé deti. Potom sa osobitým spôsobom
s rozprestretými rukami modlila nad prítomnými kňazmi. Potom som jej odporúčal najmä všetkých kňazov. Matka Božia
sa s rozprestretými rukami modlila nad
nami všetkými. Požehnala nás svojím

materinským požehnaním a požehnala
aj všetky predmety, ktoré ste si priniesli
na požehnanie. Dnes som jej zvlášť odporúčal na požehnanie túto diecézu
a nášho kardinála, lebo Matka Božia sa
modlila zvlášť za našu diecézu a jej potreby. Potom som jej odporúčal vás všetkých: vaše želania, vaše rodiny a vaše
potreby. Matka Božia sa potom chvíľu
modlila za všetkých prítomných chorých.
Potom sa Matka Božia obrátila niekoľkými slovami na nás všetkých:
„Milé deti! Aj dnes vás pozývam
k modlitbe. Osobitne keď chce satan
vojnu a nenávisť. Znovu vás pozývam,
moje milé deti – modlite sa, aby vám
Boh daroval pokoj. Buďte svedkami pokoja vo svojich srdciach a buďte nositeľmi pokoja v tomto svete. Ja som
s vami a modlím sa pred Bohom za každého jedného z vás. Nebojte sa Zlého,

nemajte v srdci nenávisť. Ďakujem
vám, milé deti, že ste aj dnes prijali
moje pozvanie!“
Potom som sa pomodlil s Matkou Božou Otče náš a Sláva. Matka Božia sa
modlila ďalej nad nami všetkými a odišla
do neba v znamení svetla a kríža so slovami. „Iďte v Božom pokoji, milé deti.“
To by bolo z dnešného večerného stretnutia s Matkou Božou to najdôležitejšie.
V skutočnosti je tento večer, ktorý sme
smeli stráviť spolu v modlitbe, naplnený
Duchom Svätým. Je to skutočne prekrásne začať pred adventom touto večernou
modlitbou. Dúfam, že my všetci, keď sa
dnes vrátime domov, začneme obnovu vo
svojich rodinách. Matka Božia nás vyzýva,
aby sme vytrvalo siali, a dúfam, že my
všetci sme tu dostali dobré semeno a že
toto semeno padne na úrodnú pôdu a donesie dobrú úrodu. Kiež sa tak stane.

MODLITBOVÉ STRETNUTIE
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Páter Petar, v týchto dňoch sa slávili v Medžugorí Vianoce. Môžete
nám opísať, ako ste v Medžugorí
prežívali Ježišovo narodenie?
Nech je pochválený Ježiš a Mária!
Šťastné Vianoce a požehnanú slávnosť
Ježišovho narodenia! Vianoce sú najväčším sviatkom lásky a túto lásku, ktorá prichádza s Ježiškom, musí každý
z nás vložiť do svojho srdca. Definíciou
Vianoc je teda jednoducho „Božia láska
k človeku“. Vianoce sú pre bohatých,
pre strednú triedu i pre chudobných. Aj
to je dôvod, prečo i ja môžem povedať,
že sa po tieto dni cítim šťastný a plný radosti. A všetci ľudia sú z tohto dôvodu
radostní a šťastní, lebo sa nám nezme14
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rateľne darúva Boh vo svojom Synovi.
Prináša radosť a lásku všetkým ľuďom
tohto sveta. Nemôžeme povedať, že Vianoce sú iba pre nás kresťanov, veď Ježiš
prišiel na tento svet ku všetkým ľuďom.
Veríme tomu, že Bohočlovek prišiel pre
nás všetkých a že svojím narodením, životom, smrťou a zmŕtvychvstaním nás
zachránil a spasil. Teraz je iba na nás,
aby sme my sami urobili krok, aby sme
vstali spolu s ním. Potom budeme môcť
pozerať priamo na Božiu tvár po celú
večnosť. To je naša úloha. Preto som
veľmi rád, že v roku 2011, ktorý sa teraz
končí, sa rozdalo 1 875 000 sv. prijímaní. To sa za posledných 30 rokov ešte
nikdy nestalo. Pritom vravia všetci, do-

MEDŽUGORIE
JE ZÁZRAČNÝM MIESTOM
SÚČASNOSTI
konca aj svetskí analytici, politici a ekonómovia, že to bol rok veľkých kríz. Povedal by som, že tento rok bol rokom
viery, rokom pravého duchovného života. Človek nedokáže žiť bez viery. Keď
sa pozeráme na peniaze, mali by sme
sa na ne pozerať iba ako na prostriedok
pre život, akýkoľvek iný pohľad na peniaze prechádza do negatívnej úlohy.
Peniaze nie sú život, mali by byť iba
prostriedkom pre život. To znamená, že
keď som v nemocnici, platím za lekárske ošetrenie. Keď som doma, tak platím na obecné výdavky, kupujem si
chlieb, mlieko a mäso, aby som mohol
žiť. Platím všetky poplatky, čo som povinný zaplatiť. Tak by to malo byť s peniazmi. Peniaze teda neznamenajú
šťastie, peniaze by mali byť iba prostriedkom na živobytie. Kto dbá o peniaze, celkom iste nedokáže cítiť vo svojom
srdci vianočnú lásku. Ten, pre koho sú
peniaze bohom, nemôže cítiť vo svojom
srdci ozajstný Ježišov príchod do betlehemskej maštaľky. Keď som spomenul
číslo, koľko svätých prijímaní sa rozdalo
toho roku, chcel som tým zdôrazniť, že
dnes je dôležitá duchovná stránka. Nie
natoľko materiálna, po ktorej mnohí túžia a v ktorej vidia celý zmysel života. Do
Medžugoria prichádzajú veriaci ľudia,
bohatí i chudobní, aby našli svoje šťastie. Hľadajú a vyprosujú si požehnanie,

aby im Boh pomáhal a ochraňoval ich
rodiny.
Dnes ste ukončili požehnávanie
domov. Môžete nám povedať niečo
o situácii v medžugorskej farnosti?
Vďaka Bohu! S požehnávaním domov
v našej farnosti sme začali popoludní na
sviatok sv. Jána. Dnes je sviatok Svätej
rodiny a my sme s požehnávaním domov
hotoví. V našej farnosti je asi 1250 rodín, to je spolu 5000 obyvateľov. Farnosť z roka na rok rastie. Všetky rodiny,
ku ktorým sme prišli, nás očakávali
s veľkou radosťou a šťastím. Toto vianočné požehnanie je našou tradičnou
návštevou domov. Venujeme sa v týchto
dňoch iba rodinám a navštevujeme ich
domy. Od začatia zjavení je v Medžugorí
veľmi ťažké nájsť si čas pre rodiny. Dôvod je celkom oprávnený, lebo my kňazi
sme denne k dispozícii pútnikom. My
kňazi si uvedomujeme, že by sme mali
byť pri návštevách rodín aktívnejší. To je
aj želanie mnohých rodín, no musíme si
uvedomovať, že najprv tu musíme našim hosťom dať to, kvôli čomu prišli.
Toto želanie farníkov je teda veľmi pochopiteľné, no kvôli počtu našich kňazov, ktorí tu denne pôsobia, je to zatiaľ
nemožné. No na prvom mieste sú pútnici, hostia. Nemôžeme ich zanedbávať
MILOSŤ

15

a povedať im, že nemáme pre nich čas.
My všetci kňazi, farníci a pútnici sme
ako živá Cirkev spoločenstvom, a nemáme preto právo niekoho si nevšímať.
Každý, kto sem prichádza, by sa mal cítiť ako pravý člen spoločenstva, ako časť
živej Cirkvi, preto mu máme slúžiť, nakoľko je to z našej strany možné. Na budúci rok zorganizujeme stretnutie, ktoré
bude iba pre tunajších farníkov, aby sa
aj oni dostali zo všedného dňa a mohli
sa venovať sami sebe. Pre tento cieľ sa
zorganizuje v januári alebo vo februári
seminár pre farnosť, ktorý povedie páter
Tomislav Ivančič.
Vidím, že staviate napravo od kostola novú budovu. Čo to tam vzniká?
Tento nový objekt, ktorý sme začali
stavať, budú nové spovednice. Máme tu
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v Medžugorí 27 spovedníc, ale to je
málo. Potrebujeme ich stále viac. Preto
sme sa rozhodli prispôsobiť sa potrebám pútnikov a vystavať ešte jeden
komplex, ktorý má byť k dispozícii na
spovedanie. Aj sami ste videli, aké je to
nepohodlné pre pútnikov, ktorí sa vonku
v tejto horúčave musia spovedať doslova na slnku alebo v zime mrznúť či moknúť. Spoveď je veľký okamih pre pútnikov, pričom sa žiada akási súkromná
sféra a pre tých, ktorí sa spovedajú
mimo spovednice, to nie je jednoduché,
keď naokolo chodia ľudia. Nedokážu sa
sústrediť a pokojne vyspovedať. Taký
projekt pre spovednice bol už dávno potrebný a v zhode so spolubratmi som
ako farár predložil tento projekt nášmu
biskupovi Dr. Ratkovi Peričovi. Biskup
povedal, že si uvedomuje, že Medžugorie potrebuje viacej spovedníc. Zakrátko

poslal list, v ktorom odobruje projekt realizácie spovedníc. Začali sme teda so
súhlasom nášho biskupa na projekte
pracovať a videli ste, že práce už pokračujú. Dúfam, že budú môcť byť čoskoro
dokončené, aby pútnici mali už toho
roku lepšie podmienky vyspovedať sa
v blízkosti kostola.
Od včerajška prichádza aj dnes
stále viac pútnikov z rôznych kútov
sveta, aby tu začali v modlitbe s vami, s Bohom a Matkou Božou nových
365 dní. Pripravovali ste sa na príchod nového roku nejakým zvláštnym spôsobom?
My máme už celé roky pevný program
a navyše nemáme nič. Náš program je
programom modlitby. Čo sa týka techniky, usilujeme sa umožniť pútnikom, aby
mohli spolu sledovať a rozumieť audiovizuálne modlitby, príhovory a modlitbu
pred Najsvätejšou sviatosťou. Aj sami
ste videli, že už prišlo veľa pútnikov
a počas dneška a zajtrajška ich ešte určite veľa príde. Prísť do Medžugoria
a začať nový rok modlitbou je určite pekné rozhodnutie. Iste je tiež krásne, keď
na Vianoce, v ten veľký sviatok, sú všetci pri svojich rodinách. Keďže Vianoce
ako veľký rodinný sviatok sa už pominuli, teším sa, že mnohí pútnici túžia sem
prísť a u nás v medžugorskom kostole
s Bohom a s Matkou Božou začať nový
rok. Je to veľké znamenie pre nás kresťanov, ktorí sa odovzdávame do Božích
rúk a mali by sme prosiť Boha o požehnanie, aby nás sprevádzal po celý rok
a po celý život. Medžugorie je úžasným
miestom. Niežeby som ho chcel zaradiť
medzi superlatívy, to nemám v úmysle,
no viem, že na niektorých posvätných
miestach sa toho pre zimu deje menej.

U nás to nie je tak, my máme 365 dní
v roku otvorené. Preto tiež vravím, že
Medžugorie je zázračným miestom súčasnosti. Tu u nás budú desaťtisíce pútnikov a kostol bude otvorený od rána do
rána, teda 24 hodín. Sú to pútnici, ktorí
trávia väčšinu času v kostole. Sú to mladí ľudia, ktorí nejdú do kaviarní a nevyhľadávajú nijaké zábavy, ako to býva
zvykom pri očakávaní Nového roka. Títo
pútnici, ktorí sem prichádzajú, by chceli
iba jedno, a to zhromaždiť sa vo farnosti
na modlitbu, bez ohľadu na vonkajšie
okolnosti: dážď, chlad alebo dokonca
sneh. Aj preto vravím, že Medžugorie je
skutočne zázračným miestom súčasnosti.
Nemalo by byť práve to, že ľudia
chcú privítať Nový rok v modlitbe
pred Bohom, veľkým ukazovateľom
cesty pre dnešných ľudí? Ukazovateľom toho, aké miesto v živote má
patriť Bohu? Ako vraví aj Matka Božia: Postavte Boha na prvé miesto.
Naši rodičia nezačínali nič bez Boha.
Boh bol pre nich vždy na prvom mieste
a oni nás to naučili. My sme povinní
odovzdávať to ďalej. Tým, ktorí to robia,
sa určite dostane veľkého požehnania.
Naši rodičia sa pri vstávaní prežehnali,
učili nás ako deti, aby sme nový deň pri
zobúdzaní sa privítali znamením kríža
a pozdravením Matky Božej. V našich
domoch bolo vždy počuť modlitbu, nielen ráno, ale aj popoludní a večer. Preto
aj tu začneme nový rok modlitbou. Bez
modlitby a bez Boha niet šťastia. My
sme dnes toho svedkami. Nesmieme
sa nazdávať, že peniaze a kapitál sú nejaký poklad. Veď bez Boha, bez Božej
milosti, betlehemskej maštaľky, je stále
viac chudoby, biedy a neporiadku na
MILOSŤ
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tomto svete. Tento neporiadok nebude
mať konca, kým človek bude odmietať
Boha a nebude si ho želať vo svojej rodine.
Dnes je sviatok Svätej rodiny. Rodina je veľmi dôležitou bunkou pre
celú spoločnosť, pre štát a pre Cirkev.
Bez rodiny niet života. Dnes slávime
sviatok rodiny Márie, Jozefa a Ježiša.
Dnes by sa mali všetky rodiny ponášať
na nazaretskú rodinu. Keby naše rodiny
kráčali tou cestou, ktorou kráčala Svätá
rodina, všetko by bolo inak. Panoval by
v nich pokoj, šťastie, láska a požehnanie. My sme, žiaľ, svedkami tejto doby.
Aj v Chorvátsku sa rozvádza každé piate
manželstvo, a to nehovorím o západnej
Európe, kde sa rozpadáva skoro každá
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druhá rodina. Je to veľká tragédia pre
rodinu, pre štát, pre svet a pre Cirkev. Ja
to vidím tak, že naše rodiny by sa mali
začať viac modliť, postiť, prinášať obety,
k čomu nás pozýva Matka Božia po všetky tieto roky. Satan hlboko vnikol do
všetkých pórov ľudského života a ponúka človekovi, rodinám všetko to, čo sa
prieči Bohu, aby mohol svet stále väčšmi nivočiť a vnášať neporiadok a nepokoj do celého ľudstva. Na jednej strane
máme Matku Božiu, ktorá nás privádza
naspäť k prameňom. Na druhej strane
máme pomocníkov Zlého, ktorý by chcel
zničiť všetko, čo je sväté a čo prichádza
od Boha. V tejto dobe sa nachádza
dnešný človek, ktorý by sa mal rozhodnúť pre Boha a proti pôvodcovi zla. Ešte
raz by som chcel zdôrazniť, že si musíme spomenúť, čo a ako nás učili naši
rodičia. Naše rodiny sa nemodlili iba

v súkromí, modlitbu bolo počuť zo všetkých domov celej dediny.
Aj zvony pripomínali modlitbu Anjel
Pána. Tak bolo počuť modlitbu vo všetkých častiach obcí a osád. Kde sa stretli
tri, štyri rodiny, tam sa spolu modlili. To
bola veľká duchovná sila, ktorá prenášala rodiny aj cez najťažšie chvíle života.
Dnes je to ináč. Mnohí vravia: ja nepotrebujem nijakého suseda, nikoho okrem seba. Ale kde je potom Boh? Pri takých ľuďoch nemôže byť miesto pre
Boha a ani ho pri nich niet. Tam
však, kde niet nijakého miesta
pre Boha, tam je miesto pre satana.
Matka Božia prišla do Medžugoria, aby zachránila tunajšie rodiny, ktoré stoja pred veľkou výzvou.
Matka Božia je matkou všetkých matiek, je matkou všetkých
rodín, a preto sa nedokáže pokojne prizerať na to, čo mnohé matky prežívajú. Aj ona utekala s Ježišom a Jozefom pred Herodesom. Teda hoci bola Matkou Božou, neobchádzali ju ľudské intrigy a kríže. Tak trpela v Egypte
a žila za prenasledovania, aby
ochránila svoju rodinu. Plakala
a videla smrť svojho Syna. Preto
sú všetky naše matky a všetci otcovia pozvaní prijať svoje utrpenie a kríž a nasledovať cestu
Svätej rodiny.

želať šťastný a požehnaný nový rok. Aby
sme sa rozhodli pre Božiu cestu, pre
cestu Matky Božej, ktorá nás určite povedie po tej správnej ceste. To nie je nijaká slepá ulička, ale cesta, na ktorej na
nás čaká svetlo, pravda a láska jej Syna.
Sledujme túto cestu, ktorú nám ponúka
medžugorská Matka, Matka Najvyššieho, Matka všetkých ľudí, ktorí by ho
chceli prijať s radostným srdcom.
Na záver by som vám rád zaželal veselé Vianoce a šťastný nový rok 2012.
Rozhovor s pátrom Petarom Vlašičom
viedol Vitomir Damjanovič
30. 12. 2011 v Medžugorí

Páter Petar, čo by ste nám
ešte chceli povedať pri príležitosti nového roku, ktorý
bude tiež veľmi neistý?
Z celého srdca by som chcel za-
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Matka Božia

Rozhovor s Vickou Ivankovičovou-Mijatovičovou
viedol Vitomir Damjanovič 30. 12. 2011 v Medžugorí

Vicka, je vianočná doba a blíži sa
Nový rok. Mohla by si nám povedať,
ako si tieto veľké sviatky strávila tu
v Medžugorí?
Vianoce sú veľkým sviatkom, plným lásky, radosti a šťastia. V tomto duchu som aj
ja strávila Vianoce spolu s mojou rodinou.
Mám dve deti a ako matka sa cítim zodpovedná za svoju rodinu. Teším sa, že sme
mohli sláviť Kristov deň v našom dome
v najužšom rodinnom kruhu. Boli u nás aj
rodičia môjho manžela Maria. Išli sme ako
rodina na sv. omšu. Potom sme sa vrátili
domov a mali sme spoločný obed. Nazdávam sa, že každá iná rodina tiež takto trávila Vianoce. Na druhý vianočný deň, na
sv. Štefana, sme navštevovali príbuzných.
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Mám brata Stipu a na jeho meniny sme
boli u neho. Tretí deň je sviatok sv. Jána
a v tento deň sme navštívili priateľov a príbuzných, ktorí majú meno Ján. Bola som
aj u svojich rodičov. Vianoce sú veľkou radosťou, ktorá nám umožňuje, aby sme jeden druhého videli, ponavštevovali sa
a zažili spoločenstvo.
Čo by malo byť na Vianoce pre nás
na prvom mieste?
Myslím si, že všetci máme sklon k tomu,
aby sme nakúpili čím viac darčekov. Aj to je
veľmi pekné, no Vianoce by nemali pozostávať iba z darčekov. Vianoce sú viac. V prvom rade by Vianoce mali šíriť radosť, ktorú
cítime v srdci, a tým by sme mali jeden dru-

dodáva môjmu životu silu
hému darovať požehnanie betlehemskej
maštale, požehnanie malého Ježiška.
Boha, ktorý sa narodil ako my ľudia a bol
jedným z nás. Všetci radi hovoríme
o „shoppingu“, ten však nesmie byť zmyslom všetkého, čo sa okolo Vianoc deje. Prirodzene pred Vianocami chodíme nakupovať, ale nesmie to byť zmyslom Vianoc. Katolíci, kresťania si musia uvedomovať, že
Boh prišiel k nám v maštali a že nepriniesol
iba nám, ale všetkým ľuďom dobrej vôle
pokoj a požehnanie. Betlehemská láska by
mala byť v našich srdciach, a to nielen na
Vianoce, ale po celý rok, po celý život.
Vicka, ty máš ešte stále každodenné zjavenia. Mohla by si nám povedať
niečo o tvojich stretnutiach s Matkou
Božou v týchto vianočných dňoch?
Matka Božia je vždy krásna a žiari z nej
láska. Prináša nám pokoj. Mávam už 30
rokov stretnutia s Matkou Božou. Každé
stretnutie s Matkou Božou je pre mňa veľkým darom. Dodáva môjmu životu silu. Je
to veľmi krásny pocit byť
s ňou. Tak ako my sami aj
Matka Božia bola po tieto dni
veľmi radostná. Táto radosť
je zvlášť veľká a ešte viac
zdôraznená, lebo sa cíti ako
matka, ktorá porodila Syna
Ježiša. Matka Božia nám ponúka svojho Syna každý deň
a na to nesmieme zabúdať.
Na Vianoce počas zjavenia
prišla s malým Ježiškom a to
je dačo iné, keď nesie Ježiša
ako dieťa v náručí. Je to pre
mňa niečo zvláštne a je veľmi ťažké opísať túto chvíľu.

Vicka, ty si bola v Ríme pred komisiou. Môžeš nám niečo povedať o tomto stretnutí vo Vatikáne?
Bola som v Ríme 6. októbra 2011. Bola
som pred komisiou a povedali mi, že mám
vypovedať svedectvo o mojich stretnutiach s Matkou Božou. Všetci boli veľmi
milí a dovolili mi, aby som celkom slobodne rozprávala o mojich stretnutiach s Matkou Božou. Vôbec som nebola nervózna.
Rozprávala som o svojich skúsenostiach
a o stretnutiach s Matkou Božou. Bolo
veľa o čom hovoriť. Cítila som sa tak, ako
keď hovorievam pred pútnikmi, celkom
oddaná tomu, o čom svedčím. O tomto
stretnutí nemôžem toho veľa povedať.
V komisii boli mnohí. Boli medzi nimi kardináli, teológovia, kňazi a civilní vedci. Nálada bola veľmi dobrá. Kvôli diskrétnosti
nemôžem o tom nič rozprávať. Viete, že je
to zverené komisii a že nesmiem nič konkrétneho o tom povedať.
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Dnes je deň Svätej rodiny, rodiny Jozefa, Márie a Ježiša. Čo hovorí Matka
Božia o dnešných rodinách?
Matka Božia by chcela po všetky tieto
roky, v ktorých sa zjavuje, pomôcť dnešným rodinám. Najmä by chcela, aby sa
všetky naše rodiny vo svojich domoch
modlili, zvlášť ruženec, a aby modlitbu obnovovali. Matka Božia vraví, že sa teší
z každej rodiny, ale že je pre ňu mimoriadnou radosťou, keď sa v rodinách modlia,
a pozýva k modlitbe ruženca. Matka Božia
nám každý deň dáva recept, s ktorým sa
môžeme vzpierať svojej ťažkej dobe. Ale je
to na nás, nakoľko chceme prijať jej posolstvá. Už to teraz trvá 30 rokov a ešte ju

to neunavilo. Viem, že ju to ani nikdy neunaví, lebo jej záleží na všetkých rodinách
celého sveta. Každý z nás je pozvaný do
jej školy. Každý z nás je v jej pláne dôležitý,
preto skúša aj cez nás a s nami zachrániť
a uzdraviť celé ľudstvo. Prišla kvôli všetkým, kvôli celému svetu, veď my všetci
sme jej deti.
Vicka, ty vieš, že dnes to nie je také
ľahké ako kedysi modliť sa v rodinách. Nie je také ľahké robiť to tak,
ako sme boli vychovaní.
Iste si každá rodina môže nájsť čas na
modlitbu, lenže je otázka, nakoľko jej na
tom záleží. Či je to pre niekoho dôležité
mať duchovne zdravú rodinu. Chápem,
že dnešná doba je veľmi náročná a že
máloktorí majú čas na deti a že ani deti
nemajú čas na rodičov, ale bez tohto „dopriať si navzájom čas“ sa nedá žiť. Ak sa
v niektorej rodine nemodlia, taká rodina
nemôže rásť. Naši rodičia nás učievali, že
modlitba je v rodinách veľmi dôležitá a že
s modlitbou dosiahneme víťazstvo. Po
všetky tieto roky, čo sa zjavuje, nám Matka Božia radí, aby sme sa modlili. Nevyžaduje nič nasilu. Cení si a uznáva našu
slobodu, aby sme sa pre to slobodne rozhodli. My sa máme rozhodnúť, či chceme
slobodne prijať, k čomu nás neúnavne
pozýva. Som si istá, že tí, ktorí prijímajú
jej posolstvo a podľa neho začnú žiť, zakúsia veľké požehnanie vo svojich rodinách. Boh bude s nimi a povedie ich životom.
Vicka, ty si pochodila celý svet, aby
si svedčila o zjaveniach. Bola si v bohatých i chudobných krajinách. Môžeš nám porozprávať niečo o svojich
skúsenostiach?
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Matka Božia si vyvolila nás vizionárov,
aby sme boli jej apoštolmi a rozširovali jej
posolstvo po celom svete. Bola som na
všetkých kontinentoch tejto zemegule
a môžem povedať, že každé miesto bolo
pre mňa niečím osobitným. Bola som aj
v Afrike a keď hovorím o týchto stretnutiach, dotýka sa môjho srdca niečo zvláštne. Afrika nie je ako ostatné krajiny, kde
ľudia majú to najzákladnejšie pre svoje
živobytie.
Chcela by som spomenúť príklad z centrálnej Afriky, ktorý mi mimoriadnym spôsobom zostal v srdci. Tam totiž panuje
skutočná bieda a ľuďom chýbajú tie najzákladnejšie životné potreby (jedlo, voda,
šatstvo, elektrina). Bola som tam vtedy
s pátrom Slavkom a videli sme malé domčeky, kde žili na veľmi malom priestore
rodiny s piatimi alebo desiatimi deťmi.
Napriek tomu vybiehajú a vbiehajú do
týchto domčekov veselé a so smiechom.
Niektoré z nich chodia bosé, niekoľké
majú topánky, ktoré sú im o päť alebo šesť
čísel väčšie. Iné sú pekne oblečené, iné
majú zasa iba to najnutnejšie na sebe.
Keď sme s pátrom Slavkom išli okolo,
stretli sme malého chlapca, mohol mať
12 rokov. Niesol pár kusov dreva na kúrenie a vyložil ich na bicykel. Páter Slavko sa
ho spýtal, kam ide. Chlapček mu odpovedal, že ide tam, kde sa všeličo predáva.
Možno bude môcť predať tých pár kusov
dreva, aby mohol kúpiť trochu jedla pre
bratov a sestry. Po čase sa vrátil aj s drevom. Páter Slavko ho znovu uvidel a opýtal sa ho: „Čo sa deje? Nič si nepredal?“
Chlapec mu odpovedal celý šťastný a veselý: „Keď som dnes nič nepredal, predám
dačo zajtra alebo pozajtra.“ A potom išiel
s úsmevom na modlitbové stretnutie do
kostola. Títo ľudia žijú svoju chudobu veselo, no sú silní v Duchu, šťastní a spokoj-

ní. Tento malý je priam príkladom pre nás
všetkých, ktorí máme všetkého hojnosť,
a predsa nie sme šťastní a spokojní. On sa
nehneval a drevo neodhodil, ale plný nádeje povedal, že to nasledujúci deň skúsi
znovu. Také veci sa u nás nedejú. Keď si
niečo kúpime, veľmi skoro sa toho nasýtime a hľadáme zasa niečo nové. To nám
iba ukazuje, že nič materiálneho nedokáže naplniť srdce, lebo srdce je miestom,
kde v nás žije Boh. Preto Matka Božia
v posolstvách stále spomína srdce. Všetko, čo robíme, máme robiť so srdcom, zo
srdca. Len tak pocítime pravú spokojnosť,
ktorá naplní nášho ducha i naše telo.
Vicka, čo by si chcela ešte povedať
v týchto slávnostných vianočných
dňoch na záver nášho rozhovoru?
Chcela by som pozdraviť všetkých ľudí
dobrej vôle a zaželať vám, aby sa novonarodený Kristus zrodil vo vašich srdciach,
aby vám mohol darovať veľmi veľa požehnania. Zvlášť by som vás chcela, milí čitatelia tohto časopisu, pri zjaveniach odporúčať Matke Božej a Ježišovi a modliť sa
za vaše záležitosti. Budem Matke Božej
odporúčať najmä všetkých chorých, aby
im Matka Božia dala silu, žeby dokázali
niesť dar kríža zo srdca a s veľkou láskou.
Napokon by som vás chcela veľmi srdečne pozdraviť! Buďme zjednotení spoločnou modlitbou! Vaša Vicka
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MYŠLIENKY k posolstvu
z 25. decembra 2011

KRSTOM STE MIMORIADNYM SPÔSOBOM POVOLANÍ A MILOVANÍ
„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam v náručí svojho Syna Ježiša, aby vám daroval
svoj pokoj. Modlite sa, milé deti, a vydávajte svedectvo, aby v každom srdci zavládol nie ľudský, ale Boží pokoj, ktorý nemôže nikto zničiť. To je ten pokoj v srdci, ktorý
Boh dáva tým, ktorých miluje. Vy všetci ste
skrze krst osobitným spôsobom pozvaní
a milovaní, preto vydávajte svedectvo
a modlite sa, aby ste boli mojimi vystretými rukami tomuto svetu, ktorý je smädný
po Bohu a po pokoji. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie!“
24
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Ó Mária, naša nebeská Matka, radujeme sa, že nám v tomto vianočnom čase
prinášaš v náručí svojho Syna! To je veľká
milosť pre nás! Za to by sme sa ti chceli
z celého srdca poďakovať. Ježiš nám darúva svoju radosť a svoj pokoj. Dnes ťa
prosíme o pokoj, ktorý prichádza od Boha.
Veď Ježiš nás miluje.
On nám dáva ten pokoj, ktorý nik nedokáže zničiť. Krstom sme boli povolaní stať
sa Božími deťmi, a tým nás Boh aj nekonečne miluje. S tvojou pomocou, Matka
naša, radi chceme byť tvojimi vystretými
rukami pre svet, ktorý túži po Bohu a jeho
pomoci.

ľudia veľmi radi. Keď prídu deti do nejakej
čakárne, takmer hneď vznikne priateľská
klíma. Tak sa všetci tešíme na Štedrý večer celkom mimoriadne z novonarodeného Ježiška! Preto prichádza aj na sv. omšu
mimoriadne veľa ľudí. Podobne je tomu aj
vo „svätej noci“, lebo Ježiš navždy zvíťazil
nad smrťou pre seba, ale aj pre nás všetkých! Aj tu sú kostoly plné. Vďaka, naša
nebeská Matka, že si nám vo svätý večer
priniesla Ježiša!

DNES VÁM PRINÁŠAM V NÁRUČÍ
SVOJHO SYNA JEŽIŠA
„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam v náručí svojho Syna Ježiša, aby vám daroval
svoj pokoj.“
Vo svojom náručí nám dnes Matka Božia
prináša svojho Syna Ježiša Krista, aby
nám daroval pokoj, radosť a svoju nesmiernu lásku. Aké je to pre nás šťastie!
Nedokážeme to vôbec pochopiť, čo ty,
naša nebeská Matka, pre nás robíš! Ako
sa tešíme na toto Dieťa! U Boha nejestvuje čas. Tak môže byť Ježiš pri nás ako dieťa, potom ako mladý muž, ako ukrižovaný
a zmŕtvychvstalý. Deti majú (skoro) všetci

Svätá sestra Faustína z Krakova počula
v jeden večer Ježišovo slovo v duši: „Rozjímaj o tajomstve vtelenia!“ A zrazu sa pred
ňou zjavil malý Ježiško žiariaci krásou. Potom videla Matku Božiu s Ježiškom a so
svätým Jozefom, ktorý stál za ňou. Najsvätejšia Matka povedala Faustíne: „Vezmi si
môj najvzácnejší poklad!“ A podala jej Ježiška. Keď sestra Faustína držala Ježiška
v náručí, zmizla Matka Božia i svätý Jozef.
Zostala s Ježiškom sama. Povedala mu:
„Viem, že si môj Pán a Stvoriteľ!“ Ježiš
k nej vystrel rúčky a s úsmevom sa na ňu
pozeral. Srdce sa jej naplnilo neopísateľnou radosťou. Potom Ježiš zmizol. Pri svätej omši išla na sväté prijímanie. Tu počula
slová: „Som v tvojom srdci, ja, ktorého si
držala v náručí!“ – Aký nádherný život
s Ježišom už na tomto svete pre ľudí, ktorým sa zjavuje Ježiš.
VYDÁVAJTE SVEDECTVO O BOŽOM
POKOJI VO VAŠICH SRDCIACH
„Modlite sa, milé deti, a vydávajte svedectvo, aby v každom srdci zavládol nie
ľudský, ale Boží pokoj, ktorý nemôže nikto
zničiť. To je ten pokoj v srdci, ktorý Boh
dáva tým, ktorých miluje.“
Na tretí deň zjavení v Medžugorí prišla
Matka Božia pri zostupovaní z kopca k Márii Pavlovičovej ešte raz a povedala: „Pokoj, pokoj, pokoj – a iba pokoj!“ Pritom so
MYŠLIENKY
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slzami povedala dvakrát: „Medzi Bohom
a ľuďmi má znovu nastať pokoj. Pokoj má
zavládnuť medzi ľuďmi!“ Tento pokoj,
o ktorom hovorí Matka Božia, je iste Boží
pokoj, ktorý má vládnuť v ľudských srdciach.
Je to pokoj medzi Bohom a človekom,
ktorý nik nemôže zničiť. Veď tento pokoj je
ovocím Ducha Svätého. Boh môže dať tento pokoj iba ľuďom, ktorí prijímajú jeho
lásku. Lebo iba v láske medzi Bohom
a ľuďmi bude panovať pravý pokoj.
Ako veľmi sľúbila Matka Božia Boží pokoj
v Guadaloupe (1531) vizionárovi Juanovi
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Diegovi, ktorý bol veľmi skľúčený, keď mu
povedala: „Počúvaj a vezmi si to k srdcu,
najmenší z mojich synov. Tu ťa nemá čo
nastrašiť. Z ničoho nebuď zarmútený ani
zúfalý. Nemáš mať ustarostenú tvár, ani
srdce... Či som nie tu – ja, tvoja Matka?...
Nie som prameňom tvojej radosti?... Ničoho sa už nemáš báť a nič ťa nemá mýliť...“
A kým ešte Juan Diego načúval slovám
Kráľovnej nebies, už bol celkom potešený.
Mier a veľký pokoj ihneď obklopili jeho
srdce. Panna Mária priniesla tomuto vizionárovi Boží pokoj.

KRSTOM STE VŠETCI MIMORIADNYM
SPÔSOBOM POVOLANÍ A MILOVANÍ
„Vy všetci ste skrze krst osobitným spôsobom pozvaní a milovaní, preto vydávajte svedectvo a modlite sa, aby ste boli
mojimi vystretými rukami tomuto svetu,
ktorý je smädný po Bohu a po pokoji. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
Po zjavení Matky Božej v Guadaloupe sa
počas niekoľkých rokov obrátili milióny
ľudí a dali sa pokrstiť. Aká veľkolepá sviatosť je krst! Ježiš povolal apoštolov, aby
krstili. Povedal im: „Daná mi je všetka
moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte
všetky národy a krstite ich v mene Otca
i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do
skončenia sveta.“ (Mt 28, 18 – 20). Krstom sa stávame Božími deťmi a tým aj

bratmi a sestrami Ježiša Krista. Sme prijatí do Kristovho mystického tela. Krst
nám vtláča nezmazateľné znamenie. Kto
je raz pokrstený, zostáva takým až do
večnosti. Boh povedal človekovi Áno. On
svoje Áno nikdy nezoberie späť. „Pozrite,
akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ Boh
nás oslobodzuje sviatosťou krstu od dedičného hriechu. Byť kresťanom znamená zobrať na seba Kristov život. S Kristom
žiť, s Kristom zomierať, s Kristom vstať
z mŕtvych: To je cieľ nášho života. Chceme svedčiť o Kristovi! Buďme vystretými
rukami pre Matku Božiu na tomto svete!
Svet nutne potrebuje Boha, aby sa zachránil.
Vďaka, Matka Božia, za tvoje posolstvo,
vďaka za tvoju lásku k nám!
Dr. Johannes Gamperl

Každoročné zjavenie
Jakovovi Čolovi
25. decembra 2011
v Medžugorí
Pri poslednom každodennom zjavení
12. septembra 1998 povedala Matka
Božia Jakovovi Čolovi, že bude mávať
jedno zjavenie raz do roka, a to 25. decembra na Vianoce. Tak to bolo aj toho
roku. Prišla Matka Božia s Ježiškom
v náručí. Zjavenie sa začalo o 15.30 h
a trvalo 11 minút. Jakov odovzdal nasledujúce posolstvo:

„Drahé deti! Dnes vás chcem osobitným spôsobom viesť a odovzdať svojmu
Synovi. Milé deti, otvorte svoje srdcia
a dovoľte Ježišovi, aby sa vo vás narodil, lebo iba tak, milé deti, budete môcť
aj vy sami zažiť svoje nové narodenie
a vydať sa s Ježišom vo svojich srdciach na cestu spásy. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie.“
ROČNÉ ZJAVENIE
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Základy kresťanskej rodiny
sú viera, láska a pevná
dôvera
Dr. Kurt Kollars

V posolstve z 25. 4. 2005 povedala
Matka Božia vizionárke Mariji a všetkým svojim deťom:
„Milé deti! Aj dnes vás vyzývam, aby
ste obnovili modlitbu vo vašich rodinách. S modlitbou a čítaním Svätého
písma nech Svätý Duch, ktorý vás obnoví, príde do vašich rodín. Tak sa stanete učiteľmi viery vo svojich rodinách.
Modlitbou a vašou láskou začne svet
kráčať lepšou cestou a vo svete bude
panovať láska. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie!“
To nie je jediné posolstvo, v ktorom
Matka Božia veľmi nástojčivo vyzdvihuje rodinu ako podstatnú časť každej
duchovnej obnovy. Rodina by zrejme
mala vytvárať v každej spoločnosti
najdôležitejšiu úlohu.
Keď hľadáme v „Lexikóne pre teológiu a Cirkev“ od Herdera pojem rodina, nájdeme takéto vysvetlenie:
„Prírodou dané životné spoločenstvo
otca, matky a detí tvorí najelementárnejšiu sociálnu, hospodársku, rozmnožovaciu a výchovnú jednotu, bunku ľudskej spoločnosti.“
Láska by mala byť nosnou základňou
každej rodiny. Všimnime si Svätú rodinu, ktorú od začiatku chcel Boh a kto28
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rá bola zatônená Duchom Svätým.
Akú výchovu dostala Mária, Ježišova
matka, že s takou pevnou vierou povedala Božej vôli svoje ÁNO! Ukázala vo
svojich približne štrnástich rokoch veľkú zrelosť. Musela Boha veľmi milovať, lebo dobre vedela, že jej osudom
podľa Mojžišovho zákona môže byť
ukameňovanie. Mária predsa dôveruje a celkom sa spolieha na Boha, ktorý to od nej žiada. Sesternica Alžbeta,
ku ktorej pricestovala, aby jej pomáhala, ju pozdravila slovami: „Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní,
čo jej povedal Pán.“ (Lk 1, 45) Pre obe
ženy je teda všetko, čo sa deje, samozrejmé; ničoho sa neboja, lebo ako
veriace sa cítia chránené Božou láskou.
Po troch mesiacoch sa Mária vracia
domov a jej snúbenec Jozef zbadá, že
je v požehnanom stave. Nechce to
oznámiť, ale chce sa potichu s ňou
rozísť, referuje evanjelista Matúš. Vo
sne sa Jozefovi zjaví anjel Pánov, ktorý
mu vraví: „Neboj sa prijať Máriu, svoju
manželku, lebo to, čo sa v nej počalo,
je z Ducha Svätého.“ (Mt 1, 20) A Jozef urobil, ako mu anjel povedal, a vzal
si Máriu k sebe ako svoju ženu. Aj Jozef sa prejavuje ako hlboko veriaci

a milujúci muž. Mária a Jozef prejavujú obaja hlbokú vieru, milujú Boha
a dôverujú mu. Práve na to sa Mária
odvoláva vo svojom posolstve. S modlitbou a dôverou v Boha, nášho Otca,
prinesieme našu lásku do sveta. Aké
dôležité sú prvé zážitky dieťaťa, ktoré
sa večer učí so svojou matkou modliť
sa. Aká dôležitá je spoločná modlitba
v rodine, ktorá by sa nemala obmedzovať iba na modlitbu pri stole. Spoločné modlenie ruženca a večernej
modlitby posilňuje naše srdce a povzbudzuje nás vo viere a láske, ktorú
od nás očakáva Mária, aby sme kráčali cestou svätosti. Myslím
si, že máme brať vážne Kristove slová: „Ak nebudete ako
deti, nevojdete do nebeského kráľovstva!“ (Mt 18, 3)
Moja vnučka Viktória má
päť a pol roka. Stredu popoludní trávi so svojím osemročným bratom u nás, svojich
starých rodičov. Pri dverách
do pracovne stojí hrazda. Postavila sa pod tú hrazdu a povedala: „Dedo, môžeš ma,
prosím, vyzdvihnúť?“ Vyzdvihol som ju a keď jej malé rúčky zachytili hrazdu, vyhlásila:
„Dedo, teraz ma už môžeš
pustiť!“ Už som ju nedržal
a ako som predpokladal, zakrátko sa pustila a padla mi
do náručia. Naľakaný som
povedal: „Viktória, to sa nesmieš tak rýchlo pustiť!“ Tu
sa na mňa pozrela a poveda-

la: „Ale dedo, veď ty ma predsa chytíš!“
Tento moment ma veľmi zarazil, veď
táto dôvera ku mne, jej starému otcovi, vzbudila vo mne netušenú radosť.
Napadlo mi: Ak aj my máme takú neotrasiteľnú dôveru k nášmu nebeskému Otcovi, vtedy a len vtedy skrze
našu vieru a modlitbu môže začať pôsobiť vo svete naša láska.
A ja som si istý, že každá rodina, ktorá živí svojho ducha modlitbou a žije
z lásky k Bohu, bude vedená Božou
láskou a kráča cestou svätosti.
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Križevac, vrch povolania,
uzdravenia a oslobodenia!

M. E. Langová-Pertlová
Páter Slavko Barbarič mi raz ráno v Medžugorí ukázal popísanú pohľadnicu.
Bolo na nej asi toto: „Pred rokom ma na
Križevci Matka Božia uzdravila od drogovej závislosti. Rád by som bol po dobu
jedného roka v jej službách tým, že by
som udržiaval vrch Križevac v čistote.“
Karta bola napísaná po taliansky.
Páter Slavko sa veľmi potešil, diskutovali sme o tom, či táto milosť uzdravenia
a oslobodenia na pútnickom vrchu spôsobí aj duchovné povolanie. V tomto prípade to bola plnosť milostí. Mladý muž
svojím oslobodením od drogovej závislosti dosiahol a hneď aj pochopil cestu
svojho povolania. Vtedy pomáhal prvým
drogovo závislým, ktorí prichádzali do
Medžugoria, a sprevádzal ich na ich novej ceste úsilia o abstinenciu.
30
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Kríž je znakom našej viery. Zlé mocnosti sa boja tohto symbolu, lebo je znamením spásy, výpoveďou bezpodmienečnej
Božej lásky voči jeho stvoreniam, robí
z moci bezmocnosť, bezmocnosť lásky.
Myslím, že svätý kríž na Križevci, ktorý
má v sebe čiastočku skutočného Kristovho kríža, naozaj môže spôsobiť oslobodenie.
„V tomto znamení zvíťazíš!“ Tak to vyplýva z historickej legendy cisára Konštantína, ktorý zvíťazil nad vojskom veliteľa Maxencia so zástavou kríža.
V srdciach, ktoré sa oslobodením otvorili Bohu, ľahko môže zaúčinkovať semeno milosti. A tak sa práve na tomto vrchu
dejú tie najúžasnejšie veci.
Pred rokmi, keď som raz za skorého

malú skupinku mladých chlapcov. Aj ich
som sa spýtala na dôvod ich púte na Križevac. Porozprávali mi, že sprevádzajú
svojho priateľa, ktorý na tom vrchu získal
do daru kňazské povolanie a teraz krátko pred svojou kňazskou vysviackou sa
chcel vrátiť, aby sa poďakoval Matke Božej. Považovala som tento deň za mimoriadny deň milosti aj pre mňa, lebo som
všetky tieto rozhovory mohla zachytiť na
magnetofón, aby som ich potom mohla
použiť pre rozhlasové vysielanie.
Tým sa to však nekončí! Pred starou
medžugorskou farou sedeli na múriku
niekoľkí mladí muži a keďže pôsobili tak
radostne, využila som príležitosť a urobila som s nimi rozhovor. Tak som sa v ten
deň cestou z Križevca po tretí raz mohla
dozvedieť, že ďalší mladý muž dostal na
vrchu svoju milosť povolania. „Po mojej
kňazskej vysviacke som pricestoval hneď
sem, aby som sa Matke Božej poďakoval!“ povedal plný radosti.
rána vystupovala na Križevac a v batohu
som niesla so sebou svoje novinárske
„atribúty“, uvidela som pri päte veľkého
kríža dievčenskú postavu s dlhými čiernymi vlasmi, ako hlboko zbožne kľačí.
Boli sme sami, čo sa už aj vtedy stávalo
veľmi zriedka. Oslovila som ju a spýtala
som sa jej, čo ju priviedlo do Medžugoria. Radostne mi to porozprávala: „Pochádzam z Turína a vrátila som sa sem,
aby som sa Matke Božej poďakovala za
povolanie, ktoré som získala na tomto
vrchu. Zakrátko budem mať obliečku ku
karmelitánkam. Dostala som výnimočné
povolenie navštíviť ešte raz Medžugorie
a na tomto vrchu poďakovať Matke Božej
za jej milosti.“
Toto stretnutie ma hlboko zasiahlo. Pri
zostupovaní z vrchu som čoskoro stretla

Tento svätý vrch naozaj nemožno pomenovať ináč ako „Vrch povolaní“. Uveďme ešte príbeh povolania mladého rakúskeho kaplána, vtedy ešte lekára, ktorý bol v okamihu smrti pátra Slavka na
Križevci a zatlačil mu oči. V tom istom
čase zazrel ženskú postavu, ktorá mu zakývala a usmiala sa, ani čo by hovorila:
„Poď, ponáhľaj sa!“ Vtedy okamžite v sebe spoznal: „Chcem byť kňazom!“
„Medžugorie žije z kríža,“ povedal páter
Jozo Zovko takmer prorocky a tým poukázal na celý spásny príbeh tohto miesta: „V kríži je spása, kríž je život, v kríži je
nádej!“ Nesmieme zabúdať, že vtedy pod
krížom stála Mária, jeho Matka. A stojí
tam ešte aj dnes, aby nás zaviedla do milujúceho Srdca svojho Syna, ktoré je otvorené pre mnohých.
VIERA
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„Kúsok lásky“
Mariánske centrum Medžugorie
v spolupráci s Domovom sociálnych
služieb Kaštieľ Stupava hľadá dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí by
boli ochotní venovať starým a opusteným ľuďom trochu svojho voľného
času a najmä – kúsok lásky. Netreba žiadne špeciálne vzdelanie, nezáleží na veku ani pohlaví, stačí len
dobrá vôľa, trpezlivosť a vzťah ku
starším ľuďom.
Aká je náplň práce dobrovoľných spolupracovníkov? Mnohým
starkým chýba niekto, s kým sa
môžu porozprávať, kto sa s nimi prejde po parčíku, kto si ich vypočuje
alebo prečíta im úryvok z knihy. Nechýba im teplá strava, čisté šaty ani
primeraná zdravotná starostlivosť.
To všetko zabezpečuje personál domova. Avšak zamestnancom už nezostáva priestor, aby strávili so svojimi starkými dlhší čas. A tu je priestor

pre dobrovoľných spolupracovníkov.
Aspoň niekomu z týchto ľudí zmierniť samotu, pocit opustenosti a darovať im svoj čas a kúsok lásky. Láska je vynaliezavá.
Ako získať kontakt a bližšie informácie? Všetkým záujemcom
radi poskytneme bližšie informácie
a zabezpečíme stretnutie so zodpovednými pracovníkmi domova. Stačí, ak sa na nás v Mariánskom centre Medžugorie obrátite telefonicky
na čísle 0905 254 742 alebo mailom na adresu: marianskecentrum@
gmail.com
Je veľa projektov, ktoré vyžadujú finančné zabezpečenie. My chceme
umožniť konať dobrý skutok, ktorý
nezaťaží rodinný rozpočet, ale má
cenu, ktorá sa nedá vyčísliť v peniazoch ani uložiť v banke. Nájdu sa
vhodní ľudia? Čakáme na vašu odpoveď.

Medzinárodné stretnutie kňazov
v Medžugorí
Naša organizácia ponúka na seminár kňazov bezplatnú dopravu a ubytovanie pre kňazov a seminaristov,
ktorí by mali záujem zúčastniť sa na
seminári, 24-miestnym autobusom
Mercedes. Seminár sa uskutoční od
9. júla do 14. júla 2012.
Voľné miesta v autobuse môžu využiť pútnici, ktorí by sa chceli zúčast32
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niť tohto seminára. Prednášky sú simultánne prekladané a pomocou
malého rádia si ich môžu vypočuť
všetci záujemcovia, nielen zúčastnení kňazi. Podrobnosti vám poskytneme v Mariánskom centre Medžugorie na telefónnom čísle: +421905 254 742, alebo mailom na adrese marianskecentrum@gmail.com

Celoslovenské
stretnutie
medžugorských
modlitbových
skupín
Pozývame všetkých
priaznivcov Medžugoria
na modlitbové stretnutie,
ktoré sa uskutoční
12. mája 2012 vo farnosti
Višňové v Žilinskej diecéze.
Modlitbový program
sa začína ráno o 8.45 h.
Na toto stretnutie prijal
pozvanie páter
Marinko Šakota
z Medžugoria.
Bližšie informácie na tel. č.
0905 412 040 alebo
mailom: marta@maria.sk
OZNAMY
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. novembra 2011 – „Drahé deti! Dnes by som vám chcela dať nádej i radosť.
Všetko, čo je okolo vás, milé deti, vedie vás k pozemským veciam. A ja vás chcem
viesť k času milosti, aby ste cez tento čas boli čo najbližšie k môjmu Synovi, aby vás
on mohol viesť ku svojej láske a k večnému životu, po ktorom túži každé srdce. Vy,
milé deti, modlite sa a nech sa vám tento čas stane milostivým pre vašu dušu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. decembra 2011 – „Drahé deti! Aj dnes vám prinášam v náručí svojho Syna
Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Modlite sa, milé deti, a vydávajte svedectvo, aby
v každom srdci zavládol nie ľudský, ale Boží pokoj, ktorý nemôže nikto zničiť. To je
ten pokoj v srdci, ktorý Boh dáva tým, ktorých miluje. Vy všetci ste skrze krst osobitným spôsobom pozvaní a milovaní, preto vydávajte svedectvo a modlite sa, aby ste
boli mojimi vystretými rukami tomuto svetu, ktorý je smädný po Bohu a po pokoji.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. januára 2012 – „Drahé deti! S radosťou vás aj dnes pozývam: otvorte svoje
srdcia a počúvajte moje volanie. Znovu vás chcem priblížiť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, kde nájdete útočište a pokoj. Otvorte sa modlitbe, kým sa vám ona
nestane radosťou. Skrze modlitbu Najvyšší vám chce dať hojnosť milosti a vy sa stanete mojimi vystretými rukami v tomto nepokojnom svete, ktorý túži po pokoji. Milé
deti, svojimi životmi dosvedčujte vieru a modlite sa, aby viera zo dňa na deň narastala
vo vašich srdciach. Ja som s vami. 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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Púte do Medžugoria
Pôstne obdobie je dobrou príležitosťou na zamyslenie a prehodnotenie svojho života. Mariánske centrum
Medžugorie ponúka možnosť uskutočniť takéto zamyslenie a nájsť si chvíľku ticha formou púte do Medžugoria v termíne od 13. marca do 18. marca 2012. Po celý čas bude k dispozícii kňaz, zabezpečíme
dopravu, ubytovanie a stravovanie. Neorganizujeme turistický zájazd, ale ponúkame duchovnú prípravu na
Veľkonočné sviatky na mieste, kde sa osobitným spôsobom prejavuje Božia milosť a kam nás pozýva Matka
Božia.
Podrobnejšie informácie nájdete na našej internetovej stránke www.marianskecentrum.sk alebo vám ich
poskytneme telefonicky na čísle: +421-905254742.
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 Odkazovač: +421 - 948 401 104
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Neustále sa klaňajte Najsvätejšej oltárnej sviatosti! Keď sa veriaci klaňajú,
vždy som pri nich. Získavajú vtedy zvláštne milosti.
(z posolstva z 15. marca 1984)

