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„Pokoj, pokoj, pokoj!“
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Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 10. apríla 2022

Prečo stála výzva k osobnej modlitbe?
„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás
naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej bude rásť vo vás
i v lepšiu budúcnosť a stanete sa radostnými svedkami Božieho milosrdenstva vo vás aj okolo vás.“
Slová z posolstva Matky Božej z 25. apríla 2022 sú na prvý pohľad trochu zarážajúce. Avšak toto posolstvo nie je skľučujúce, ale naopak: dodáva nádej a radosť.
Najprv zaznievajú slová našej Matky, ktorá nás pozorne a s láskou sleduje a vidí,
že sme dezorientovaní, strácame sa v množstve informácií. Nevieme, ako sa správne zachovať, sme stratení v mori názorov. Naša Matka nám dáva jedinú správnu
a účinnú radu: Vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu.
Veľakrát už zaznelo, že bez Boha nemáme budúcnosť. Veľakrát už zaznelo, že
bez skutočnej osobnej modlitby vychádzajúcej z úprimného a čistého srdca nemôžeme očakávať pomoc Ducha Svätého. Náš pobyt na tejto zemi je dočasný a vlastným pričinením si nemôžeme predĺžiť svoj život ani o jednu sekundu. Avšak náš život
nie je len tu na tejto zemi. My sme povolaní s radosťou kráčať v ústrety nášmu Pánovi a slová o večnosti a spoločenstve svätých nie sú len zbožnými liturgickými textami,
ale je to skutočnosť. Pretože náš Pán je cesta, pravda a život (porov. Jn 14, 6).
Preto nás naša Matka neúnavne pozýva, aby sme „zatiahli na hlbinu a spustili
ám modlitbu
siete“ (porov. Lk 5, 4) svojich modlitieb. Odporúča nám
žiša Krista.
posvätného ruženca, ktorá nás učí rozjímať o živote Ježiša
Sila vytrvalej a úprimnej modlitby dokáže zastaviť vojnyy a uskutočniť zázraky v našom živote.
vojom žiOtvorme svoje srdcia, dajme Bohu prvé miesto vo svojom
vote a zažijeme pokoj vo svojich srdciach. Nech naše Vyznanie
e v Boha,
viery neznamená len objektívne zhodnotenie, že veríme
me v jeho
ale nech je skutočným vyznaním, že veríme Bohu, veríme
lásku a nekonečné milosrdenstvo. Veď Pán prišiel nie preto, aby
svet odsúdil, ale aby ho spasil.
Naša Matka stojí vždy pri nás. Verme jej slovám a ona
na nám určite vždy pomôže.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Hlboko zasiahnutý posolstvom
pokoja z Medžugoria
Rozhovor s emeritným vojenským biskupom
Walterom Johannesom Mixom 25. marca 2022 v Medžugorí
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V marci 2022 opäť prišiel ako pútnik do Medžugoria emeritný
rímskokatolícky biskup Walter Johannes Mixa. Na vyvrcholení
slávnosti Zvestovania Pána 25. marca zasvätil v Medžugorí
spoločne s arcibiskupom Aldom Cavallim po svätej omši Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Biskup
Walter Johannes Mixa bol v rokoch 1996 až 2005 biskupom
v Eichstätte a v rokoch 2005 až 2010 biskupom v Augsburgu.
Od roku 2000 do roku 2010 bol ešte navyše katolíckym vojenským biskupom v Nemecku.

Excelencia, vážený pán biskup,
zúčastnili ste sa už niekoľkokrát
na púti v Medžugorí. Čo vás priviedlo k tomu, aby ste znovu
navštívili toto miesto?
Čo ma osobne najviac k tomu priviedlo? Mária, Kráľovná pokoja. V Ježišovom mene ona tu zvestuje pokoj. To,
ako máme my ľudia navzájom jeden
s druhým vychádzať v osobnom, rodinnom a spoločenskom živote. Aj národy
by mali tak navzájom spolu vychádzať,
aby nedochádzalo k nepokojom a vojnám. Ježiš svojím utrpením a smrťou
na kríži daroval pokoj a svojou láskou
zvíťazil nad zlom, smrťou a každou nenávisťou. Po druhé, čo ma sem priviedlo, to sú ľudia, ktorí sem prichádzajú
a skutočne hľadajú Ježiša a menia sa
na základe najvnútornejšieho spojenia
s ním. To som často zažil pri počúvaní
mnohých spovedí. Veľmi ma dojalo
a dojíma ma ešte aj dnes, keď potom
môžem dať rozhrešenie v Božom
mene.

Počuli ste už ako katolícky vojenský biskup v Nemecku o posolstve
pokoja z Medžugoria?
Nielenže som počul o posolstve pokoja, ale aj sa ma hlboko dotklo. Ako
vojenský biskup som ho ohlasoval nielen v kázňach, ale snažil som sa ho
odovzdávať vojakom v osobných rozhovoroch. Snažil som sa zakaždým vysvetľovať, že nemajú jeden druhého
utláčať, rozhodovať o druhých a predpisovať, čo musia robiť, ale majú sa
snažiť o porozumenie a majú uznávať
každého ako jednotlivca.
Budete dnes spolu s pápežom
Františkom, biskupmi a veriacimi
z celého sveta zasväcovať Rusko
a Ukrajinu Matke Božej?
Áno, budem. Dodnes som sa každý
deň modlil prípravné modlitby na zasvätenie Matke Božej. Toto rozhodnutie pápeža považujem za úžasné. Spoločne zasvätíme Rusko a Ukrajinu príhovoru Matky Božej, dáme ich pod jej
ochranu. Chceme, aby sa to, čím teraz
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trpí celý svet, odovzdalo Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Teraz nie je
čas na obvinenia, ale je čas na zmenu
našich sŕdc, ak chceme zmeniť svet.
Ako vnímate vývoj cirkevného
uznania pútnického miesta a medžugorského posolstva?
Pre mňa je rozhodujúce, že môžem
zažiť, ako vplývajú posolstvá na ľudí,
aký majú účinok v každodennom živote na ich vnútorný pokoj. A potom vidím, ako Kráľovná pokoja privádza
ľudí k priateľstvu a vnútornému spoločenstvu s Ježišom Kristom. Toto môžeme v celej Cirkvi prijať len s vďačnosťou. Ľudia o tom veľa nerozprávajú, ale
treba sa poďakovať aj kňazom v Medžugorí za ich nasadenie. A potom tu
cítim ešte celkový radostný postoj. Ľudia prežívajú určitú zmenu života
a majú radosť z toho, že sa to dá uskutočniť.
Zaznamenali ste duchovné impulzy, ktoré prichádzali Medžugoria v tých diecézach, kde ste boli
biskupom? Máte s tým dobré skúsenosti?
Mám už s tým veľa dobrých skúseností. Ako biskup som navštívil istú
mládežnícku skupinu a pozval som ju
na besedy. Stretávali sme sa každé
štyri týždne, prišlo veľa mladých ľudí.
Viedli sme celkom otvorené rozhovory
o otázkach viery a života. Niektorí
z mladých mužov vstúpili do kňazského seminára, kde potom študovali.

Podľa mňa je dôležité pozývať ľudí
a viesť ich k priateľstvu s Ježišom Kristom.
Myslíte si, že Matka Božia v Medžugorí chce svojimi posolstvami
obnoviť sviatostné zameranie
Cirkvi?
Áno, v každom prípade! To ma dojíma
tu v Medžugorí. Niekoľko hodín som
strávil spovedaním. V jedno popoludnie dve a pol hodiny, v iný deň hodinu
a pol. Neboli to žiadne zbožné rečičky
od nejakých prehnane nábožensky
zmýšľajúcich ľudí, vôbec nie. Boli to
skutočné rozhovory o živote a skutočné vyznania o tom, čo bolo dobré,
a o tom, kde zlyhali. Aj ja sa chodím
spovedať a každá spoveď mi urobí
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dobre. Potom slávnosť Eucharistie: Vo
svätej omši sa mi Ježiš prihovára prostredníctvom svojho usmerňujúceho
slova. Daruje sa mi v premenených
daroch chleba a vína. Je to jeho Telo,
ktoré sa za nás vydáva: Vezmite a jedzte! Toto je jeho Krv, ktorá sa vylieva za
nás. To je to celkom podstatné! Mám
dojem, že tu v Medžugorí vďaka uctievaniu Panny Márie má Eucharistia
podstatne silnejší účinok. Potom sviatosť manželstva: V mnohých rozličných
názoroch v manželstve sa manželia
pokúšajú prekonávať rozdiely. Len na

základe priateľstva s Ježišom Kristom
môžeme dosiahnuť pokoj v manželstve!
Čo by ste ešte chceli povedať čitateľom nášho časopisu?
V Medžugorí ide o vnútorný pokoj
v ľudských srdciach. Tento vnútorný
pokoj môžeme dosiahnuť len s plnou
dôverou viery v lásku Boha v Ježišovi
Kristovi. To nám hovorí Božia Matka
Mária. To je posolstvo Medžugoria a to
môžem len potvrdiť.
Ďakujem vám za rozhovor!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol páter Ignaz Domej
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Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

a prvá odpoveď Matky Božej
25. marca 2022 zasvätil pápež František obidve krajiny Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pápež tak vypočul prosbu Matky Božej, ktorá v roku 1917 oznámila trom deťom vizionárom vo Fatime, že Boh chce, aby sa
vo svete uctievalo jej Nepoškvrnené Srdce a že si výslovne praje, aby Rusko
bolo zasvätené jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Večer 25. marca 2022 sa zjavila Matka Božia vizionárke Mariji Pavlovičovej-Lunettiovej a oznámila jej toto posolstvo:
„Drahé deti! Počujem vaše volanie a modlitby za pokoj. Satan roky bojuje za
vojnu. Preto ma Boh poslal medzi vás, aby som vás viedla po ceste svätosti,
pretože ľudstvo je na križovatke. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a k Božím prikázaniam, aby vám bolo dobre na zemi a aby ste vyšli z tejto krízy, do ktorej ste
sa dostali, lebo neposlúchate Boha, ktorý vás miluje a chce vás zachrániť a voviesť do nového života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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Vizionárka Marija počas zjavenia 25. marca 2022 v Medžugorí.

ZASVÄTENIE 9

To je prvá odpoveď Matky Božej na modlitbu pápeža, keď hovorí:
„Počujem vaše volanie a modlitby za pokoj.“
Matka Božia počuje naše modlitby za pokoj! Boh nás
chce zachrániť a chce nás vyviesť z krízy, do ktorej
sme sa dostali, na to je však potrebné naše obrátenie! Musíme sa pre neho rozhodnúť, poslúchať Boha
a žiť podľa jeho prikázaní. Potom sa nám bude dobre
dariť na zemi – to nám sľubuje Matka Božia!

Z pápežovej modlitby zasvätenia:
„Ó, Mária, Matka Božia a naša Matka, k tebe sa
utiekame v tejto hodine úzkosti. Ty si Matka, miluješ
nás a poznáš nás. Nič nie je skryté pred tebou z toho,
čo máme na srdci. Matka milosrdenstva, mnohokrát
sme zakúsili tvoju nežnú starostlivosť, tvoju prítomnosť,
ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš
k Ježišovi, Kniežaťu pokoja.
Ale my sme sa odvrátili od cesty pokoja. Vojnou sme
spustošili záhradu zeme, hriechom sme zranili srdce nášho
Otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. V biede hriechu,
v našich námahách a krehkostiach, v tajomstve neprávosti zla a vojny
nám ty, svätá Matka, pripomínaš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej
na nás hľadí s láskou, túži nám odpustiť a znovu nás zodvihnúť.
On sám ťa daroval nám a do tvojho Nepoškvrneného Srdca vložil
útočisko pre Cirkev a pre ľudstvo.
Prijmi teda, Matka, túto našu prosbu.
Ty, Hviezda morská, nedovoľ, aby sme stroskotali vo vojnovej búrke.
Ty, Archa novej zmluvy, ukáž nám cesty
zmierenia.
Ty, ,pozemské v nebi’, vráť svetu Boží súlad.
Uhas nenávisť, utíš pomstu, nauč nás odpúšťať.
Kráľovná pokoja, vypros svetu pokoj!”

☐
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V Medžugorí pôsobí
Boh prostredníctvom
Márie

Rozhovor s pátrom
Miljenkom Štekom

Páter Dr. Miljenko Šteko viedol deväť rokov františkánsku provinciu
v Hercegovine. 26. apríla 2022 bolo na kapitule zvolené nové vedenie Hercegovinskej provincie. Novým provinciálom sa stal páter
Jozo Grbeš, dovtedajší kustód chorvátskych františkánov v Severnej
Amerike a Kanade. Páter Miljenko Šteko je už roky úzko spojený so
zjaveniami Matky Božej v Medžugorí. Po mnohé roky viedol Informačné centrum Mir. Navštívili sme ho v apríli 2022 vo františkánskom kláštore v Mostare, kde nám ukázal novozriadený františkánsky kostol s peknými mozaikami umelca Marka Rupnika. Rád
poskytol našim čitateľom nasledujúci rozhovor.
Boli ste deväť rokov provinciálom františkánov v provincii Hercegovina. Môžete našim čitateľom opísať vašu prácu a vaše pôsobenie za toto obdobie? Aká
veľká je vaša provincia, koľko
františkánov je teraz v Humci
a koľkí sa pripravujú na rehoľné
sľuby?

Len donedávna som bol provinciálnym ministrom františkánskej provincie v Hercegovine. Naša provincia
vznikla odčlenením od stáročnej bosnianskej františkánskej provincie
Svätého kríža (známej aj ako františkánska provincia „Bosna Argentina“) približne pred 180 rokmi. V tejto
zemepisnej šírke akosi vyrástli fran-
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tiškáni z hojne krvou napitej zeme,
ich počet vzrástol a priebehu stáročí
počas ich namáhavej práce sa stali
pevne previazaní s tamojším obyvateľstvom. Ich pôsobenie bolo sprevádzané veľkým úsilím a ohrozením životov. Niekoľko storočí tu boli jedinými duchovnými. S podobným prípadom sa v Cirkvi sotva stretneme.
Mnohí v Cirkvi to nevedia. Niektorí to
nechcú vedieť. Potom nemajú o tom
predstavu, aké bolestivé – áno, aj
škodlivé pre duševné zdravie – môže
byť násilné odlúčenie františkánov
od ich ľudu.
Plošne naša rehoľná provincia zodpovedá politickej provincii Hercegovina, avšak čo sa týka pôsobnosti, má
oveľa širší záber. Približne polovica
členov provincie pôsobí mimo Hercegoviny (v USA, v Kanade, v Chorvátsku, v Taliansku, v Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Afrike). Pomáhame, kde sa len dá. S našimi
mladými to nevyzerá zle. V súčasnosti sa pripravuje na večné sľuby asi
päťdesiat bratov.
Čím sa zaoberá provinciálny minister?
Slovo „minister“ má latinský pôvod.
Pochádza zo slova „ministrare“ a to
znamená slúžiť. Provinciálny minister
nie je vládca, ktorý vládne svojim
bratom. Nie je to ten, kto vydáva rozkazy, sedí niekde v pozadí a volá
na svojich podriadených: Do práce!
Poďme! Je prvým služobníkom (pove-

dal by som uprednostňovaným) medzi bratmi. Má síce právomoc vydávať rozkazy v provincii, ale je to viac
o službe ako o rozkazovaní – ako
predvoj v službe. A keď prikazuje,
robí to s vedomím, že pri každom použití príkazu visí nad ním Damoklov
meč Božieho slova: „Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa
im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami
a budú sa za ne zodpovedať.“ (Hebr
13, 17) Teraz sme pri prvej a najdôležitejšej úlohe provinciálneho ministra
(a každého predstaveného v Cirkvi!):
Bdieť nad dušami svojich spolubratov s vedomím, že sa musím za nich
zodpovedať. Mohli by sme teraz na
základe našich pravidiel v reholi
a v stanovách jednotlivo rozprávať,
čo je činnosťou provinciálneho ministra a čo som vykonal počas môjho
pôsobenia v úrade, ale to by bolo príliš veľa. Preto to zhrniem: Provinciálny minister je oprávnený a zodpovedný urobiť všetko pre to, aby prispel
k spáse svojich spolubratov.
Aká je spolupráca s miestnym
biskupom Mons. Petarom Paličom?
S naším novým diecéznym biskupom Mons. Paličom máme dobrú
spoluprácu. Momentálne nevidím
žiadne prekážky, ktoré by stáli v ceste dobrej spolupráci do budúcna.
S predošlými biskupmi sme mali dve
sporné otázky: Medžugorie a niektoré farnosti. Medžugorie už nie je
spornou otázkou. O tom rozhodne
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pápež vo vhodnom čase. Teším sa na
toto rozhodnutie. Čo sa týka sporných farností, mohlo by dôjsť k lepšej
situácii. V to dúfam. Už nie som provinciálnym ministrom, a tak už nemôžem hovoriť v mene provincie. Ale
chcel by som vyjadriť svoj súkromný
názor: Duchovné záležitosti by sa nemali (ani vtedy, keď dobré riešenie
vôbec nie je vo výhľade) riešiť násilím
a trestami. Božie veci sa nemajú nanucovať. Pápež František už niekoľkokrát povedal, že Boží ľud, veriaci
v Kristovi, sú pomazaní milosťou Ducha Svätého. Na to nesmieme zabudnúť. Pri dôležitých otázkach musíme
zapojiť ľud, musíme sa ho pýtať.
Medžugorie má nového vizitátora arcibiskupa Mons. Alda Cavalliho. Aká je vaša spolupráca?
Zmení sa niečo v Medžugorí?
Prvého vizitátora zosnulého arcibiskupa Hosera sme očakávali s radosťou a srdečne sme ho prijali. Mali
sme s ním veľmi dobrú spoluprácu.
S rovnakou radosťou sme privítali aj
nového vizitátora arcibiskupa Cavalliho. Obidvaja sú pre nás symbolom
pápežskej starostlivosti a náklonnosti. Boli k nám vyslaní, aby prispeli
k vyjasneniu javu Medžugorie. Záleží
nám veľmi na tom, aby Medžugorie
bolo rozhodne a konečne definované.
Inak sa veľa v Medžugorí zmenilo
v porovnaní so začiatkami: v náboženskej, politickej, hospodárskej
a kultúrnej oblasti. Už obrátenie jed-

ného človeka je zázrakom a v Medžugorí a prostredníctvom Medžugoria
bolo a je takýchto prípadov veľa. Premeny uskutočnené v Medžugorí majú
veľký účinok na celý svet. Nie je aj
vaša Modlitbová akcia ovocím Medžugoria?
Ako vnímate budúcnosť Medžugoria najmä v tejto napätej celosvetovej politickej situácii?
Mnohí ľudia sa necítia dobre v ťažkých časoch a napätej politickej situácii. Pýtajú sa: Môžeme ešte s dôverou hľadieť do budúcnosti? Čo sa
dá očakávať od tejto napätej situácie? Pritom zabúdajú, že Boh dopúšťa ťažké časy a situácie nie preto, aby
sme zahynuli, ale aby nás posilnil,
aby nás obrusoval a tak pripravil na
niečo vyššie. Preto by bolo vhodnejšie opýtať sa: Čo očakáva táto doba
odo mňa, čo môžem poskytnúť tejto
dobe? Pozrite: Vetry a vlny sú pre námorníkov a plachetnice veľkou výzvou. Ale zároveň im slúžia na to, aby
lepšie a rýchlejšie dosiahli cieľ. Musíme s tým len lepšie vedieť zaobchádzať. Podobne je to so všetkými ťažkými situáciami. Nielen situácie nás
majú ovládať, ale aj my by sme mali
s nimi vedieť správnym spôsobom
zaobchádzať, ovládať ich.
Medžugorie má určite svoju budúcnosť. Dobrú budúcnosť pre nás všetkých, pre celú Cirkev a celý svet. Nepochybujem o tom, že v Medžugorí
pôsobí Boh prostredníctvom Márie.
A Panna Mária je v dejinách spásy,
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ako pekne povedal Karl Rahner, takpovediac bodom, cez ktorý prichádza
zhora nadol spása živého Boha
do ľudských dejín, aby sa odtiaľ prostredníctvom ľudí šírila ďalej. Lebo jej
Syn, ku ktorému dala svoje ÁNO, ktorého prijala s láskou a vo viere, je pre
svet spásou. Kde sa zjavuje Mária,
tam je ten bod, o ktorom hovorí Rahner. Myslím, že sa to v Medžugorí potvrdilo. Čo ešte príde, to nás určite
prekvapí.
Napäté politické situácie vo svete
nemôžu mať vplyv na Medžugorie.
Skôr naopak. Lebo Boh môže všetky
situácie využiť, aby uskutočnil svoje
plány. Boh môže využiť zlo tak, aby sa
obrátilo na dobro. Spomeňme len narodenie Ježiša. Cisár Augustus si

myslel, že spočítaním ľudu (naplnením štátnej pokladnice) uskutoční
svoj plán, nemal pritom ani poňatia,
že takto poslúžil Bohu. Týmto umožnil, aby sa Ježiš narodil v Betleheme,
ako to predpovedali starozákonní
proroci.
V poslednom čase prichádza
veľa pútnikov z Ukrajiny do Medžugoria. Ľudia v Ukrajine zažívajú v tejto dobe vojnové útrapy. Do
Medžugoria prichádza Matka Božia ako Kráľovná pokoja. Ako môžeme pomôcť? Alebo sme sa za
pokoj málo modlili?
Ako kresťania sme vyzvaní pomôcť
ľuďom v núdzi v každej situácii. To
platí vždy, nielen v tomto prípade.
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Najskôr sa modliť. Potom ponúknuť
chlieb, šatstvo, strechu nad hlavou
a tak ďalej. Lebo kresťan dosvedčuje
svoju vieru skutkami. Nemáme poskytnúť len z nadbytku, ale – ako
chudobná vdova z evanjelia – aj
z toho, čo je pre nás nevyhnutné.
Zrieknuť sa a darovať, to je ten vzácny dar. Napríklad náš pôst nemá
prakticky žiadnu hodnotu, ak nejde
o zrieknutie, ktoré má prispieť chudobným. Prečo sa potom postíme?
Aby sme zajtra požili, čo sme včera
„ušetrili“? Avšak samotný dar, ako aj
darovanie toho, čo je pre nás nevyhnutné, to nestačí. Kto nedaruje zo
srdca, ten daruje málo.
Čo si prajete od pútnikov? Matka Božia nás pozýva, aby sme sa
stali jej apoštolmi lásky. Ako to
môžeme uskutočniť?

Od pútnikov si môžeme priať len to,
čo od nich očakáva a vyžaduje Boh.
Obrátenie, nový život, život z viery. Ja
by som to pomenoval takto: Pútnici
by sa mali vybrať inou cestou domov
podobne ako traja mudrci (mágovia)
z Betlehema, pričom „cesta“ tu znamená žiť iným spôsobom. Ako je to
možné? Bez Krista vôbec nie, s Kristom je možné všetko. Povedal: Kto
počúva jeho slovo a žije podľa neho,
u toho bude prebývať. Potom môžeme všetko uskutočniť. K tomu nás
vyzýva Panna Mária, aby sme počúvali slová jej Syna. A to nielen počúvať bez odozvy, ale počúvať a konať.
„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,
5), hovorí Mária na svadbe v Káne.
Počúvať a nič nekonať je horšie ako
byť hluchý a nemôcť nič počuť. Nesmieme sa tváriť ako nepočujúci voči
Božiemu slovu, ale máme byť bdelí
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a dobre počúvať. Potom k nám prenikne Božie slovo. Božie slovo je to
jediné, čo nám dáva silu urobiť to, čo
sa od nás vyžaduje. Ak nám Boh niečo prikazuje, tak nám zároveň dáva
silu, aby sme jeho príkazy vykonávali
úplne a dokonale. Záleží len na nás,
či si slovo pozorne vypočujeme, či sa
ním necháme ovplyvniť a či chceme
vypovedané slovo premeniť na skutky.
Keby ste mali nejaké želanie, čo
by ste si priali?
Čo by som všetkým vrúcne prial, to
je svätosť. Kde svätosť chýba, tam
chýba všetko. Nedostatok osobnej
svätosti je príčinou všetkých kríz
a nešťastí v Cirkvi. Veľa rozprávame
o prostriedkoch a metódach, ktorými
chceme odstrániť také alebo onaké
nedostatky a neúspechy. Napríklad
evanjelizácia. Čo je potrebné pre
dobrú a správnu evanjelizáciu? Len
svätých ľudí. Nič viac. A pretože takých nemôžeme ľahko nájsť a v dostatočnom množstve, využívame nové,
novšie a najnovšie metódy a prostriedky. Ale to nám nepomôže. Svätosť sa nedá ničím nahradiť.
Keď sa pútnici pýtajú, ako sa
majú modliť, čo im odpovedáte?
Modliť sa dá rôznymi spôsobmi. Aj
jednoduché mlčanie pred Bohom je
určitý spôsob modlitby. Matka Terézia strávila často viac času prípravou
na modlitbu ako samotnou modlitbou. To je u každého človeka iné.

Každý si musí nájsť vhodný spôsob
modlenia. Toto hľadanie môže trvať
roky. „Lebo nevieme ani to, za čo sa
máme modliť, ako treba“, hovorí svätý Pavol a zároveň dodáva: „a sám
Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 8, 26). Máme
sa nechať v modlitbe ovplyvniť Duchom Svätým. Mali by sme ho často
vzývať.
Vo všeobecnosti by som povedal:
Kto nevie ako a čo sa má modliť, mal
by sa pomaly a rozjímavo modliť Otče
náš. Nie odrapotať, ale pomaly sa
modliť, tu a tam sa pozastaviť a napríklad pri vete „odpusť nám naše
viny, ako aj my odpúšťame svojim
vinníkom“ sa aj trochu dlhšie zastaviť
a porozmýšľať nad tou vetou. Modlitbou Otče náš nás Ježiš nielen naučil,
ako sa máme modliť, ale nám aj ukázal, ako máme žiť. Najskôr snažiť sa
vyhľadávať Božiu vôľu, jeho kráľovstvo, stále sa modliť, milovať, bezpodmienečne odpúšťať...
Zo srdca vám ďakujeme za vašu
službu provinciála! Po celé roky
ste starostlivo sprevádzali duchovný rozvoj farnosti v Medžugorí ako vedúci predstaviteľ
františkánov. Nech vás Boh bohato odmení za vašu námahu!

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej
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Ročné zjavenie
Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2022
Vizionárka Mirjana Dragičevičová-Soldová mávala
od 24. júna 1981 do 25. decembra 1982 denné
zjavenia Matky Božej. Počas posledného denného
zjavenia jej Matka Božia zverila desiate tajomstvo
a povedala, že sa jej bude až do konca života zjavovať vždy 18. marca. Tak sa to stalo aj v tomto roku.
Zjavenie sa začalo 18. marca 2022 o 13.34 h a trvalo do 13.40 h. Matka Božia zanechala nasledujúce posolstvo:

„Drahé deti!
Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery hľadeli na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto vás znovu a znovu pozývam, aby ste sa modlili za tie
moje deti, ktoré nespoznali lásku môjho Syna, nech môj Syn
svetlom svojej lásky a nádeje osvieti aj ich srdcia a vás, deti
moje, posilní a daruje vám pokoj a nádej. Som s vami. Ďakujem
vám.“
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Posolstvo Matky Božej
na Veľkonočnú nedeľu 17. apríla 2022

vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi
Kedykoľvek sa počas roka oslavujú veľké sviatky ako Veľká noc, Vianoce,
výročie zjavení alebo narodeniny Božej Matky, je to pre Božiu Matku vždy
výnimočný deň. Rovnako to bolo aj dnes. Nebola však taká šťastná ako po
minulé roky. Dúfam, že chápete, prečo je Božia Matka v posledných týždňoch zvlášť znepokojená. Stará sa o pokoj a prichádza v tichu a modlitbe.
Rovnako ako aj dnes.
Pozdravila nás svojím materinským pozdravom: „Pochválený buď Ježiš,
moje drahé deti!“ Potom Božia Matka vystrela ruky, chvíľu sa nad nami
všetkými modlila a povedala:

Ivan počas zjavenia 17. apríla 2022 vo svojej kaplnke v Medžugorí

POSOLSTVO 19

„Drahé deti, aj dnes by som vás chcela zvláštnym spôsobom pozvať, aby ste sa viac modlili za moje plány, za moje plány pokoja.
Modlím sa s vami a prihováram sa u svojho Syna za vás všetkých.
Modlite sa, drahé deti, modlite sa a v modlitbe buďte vytrvalí. Ďakujem vám, drahé deti, že ste dnes prijali moje pozvanie!“
Potom nám všetkým udelila svoje materinské požehnanie. Zveril som vás
všetkých, vaše potreby a starosti, a najmä vaše rodiny a všetkých prítomných chorých a kňazov Božej Matke. Osobitným spôsobom som jej zveril
farnosť Medžugorie a všetkých kňazov, ktorí tu pôsobia a pracujú. Potom sa
Božia Matka chvíľu modlila za pokoj. Počas tejto modlitby sa vzdialila v znamení svetla a kríža s pozdravom „Choďte v pokoji, moje drahé deti!“
Dnes nás Božia Matka pozýva zvláštnym spôsobom modliť sa na jej úmysly a plány, ktoré chce uskutočniť. Najmä za jej plány pokoja. Niekoľkokrát
zopakovala slová: „Drahé deti, potrebujem vás, môžem s vami uskutočniť
pokoj, tak sa rozhodnite pre dobro a bojujte proti zlu, proti hriechu, proti
všetkému zlému, čo sa dnes v spoločnosti deje.“
Toto je výzva pre nás všetkých!
Váš Ivan
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Mária a jej
prorocké poslanie
Maria Irma Seewannová
Matka Božia sa zjavuje v Medžugorí. Poslal ju k nám nebeský Otec, aby nám ukázala cestu späť k nemu. Jednoduchý veriaci to okamžite intuitívne rozpozná a vôbec
nemá s týmto nebeským zjavením zvláštne ťažkosti.
Často však nedokážeme pochopiť, prečo to má oficiálna
Cirkev s týmito prorockými zjaveniami také ťažké a prečo
ich ešte neuznala napriek toľkým autentickým znakom. Tentokrát vám
prinášame správu známej teologičky Marie Irmy Seewannovej, ktorá
desaťročia spolupracovala s jezuitským profesorom pátrom Dr. Norbertom Baumertom na exegéze Pavlových listov a je spoluautorkou
viacerých kníh. Niekoľkokrát bola v Medžugorí a uvedomila si hlboký
význam zjavení.
„Keďže vy (zhromaždenie, neskôr Cirkev) ste boli postavení na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Kristus Ježiš“ (Ef 2, 20;
preklad páter Norbert Baumert/M. I. Seewannová).
(Preklad SSV: Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.)
„Zákon a proroci“ (porov. Jn 1, 45; Mt 5, 17; 7, 12) a „apoštoli a proroci“
sú analogické biblické výrazy, ktorých význam je opakovane zdôrazňovaný
v celom Svätom písme. Existuje vzájomný vzťah – bok po boku – kde proroci
majú úlohu bdelého strážcu, často opravujúcu, korigujúcu úlohu. To znamená, že apoštoli musia počúvať prorokov, a proroci aj apoštoli musia počúvať
Krista.
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Skutočných prorokov vždy povoláva sám Boh – dokonca aj z úplne iných činností (porov. Am 7, 14). Charakteristický je pre nich veľmi blízky, osobný vzťah
s Bohom. Sú stále sústredení na Boha, so srdcom nakloneným k Bohu, počúvajú, čo hovorí, alebo robia presne to, čo im Boh prikazuje robiť. Čestný titul
„Boží služobník“ zdôrazňuje tento vzťah medzi Bohom a prorokom. Mária je
tiež „služobnicou Pána“ od začiatku, ešte pred zjavením archanjela Gabriela.
Poslanie prorokov nebýva jednoduché, ani ich život. Ľudia ich často nechápu, zosmiešňujú, bojujú proti nim, prenasledujú ich alebo dokonca zabíjajú.
Prečo? Pretože proroci musia vyslovovať varovania a dokonca aj nebezpečenstvá a hrozby, aby sa ľudia nedržali nesprávnych ciest a neboli neverní zmluve
s Pánom. Proroci sú zrkadlom ich hriešnych životov a vyzývajú k obráteniu.
Táto šanca obrátiť sa je mimoriadnym darom Božej lásky!
Úplne iné je to s falošnými prorokmi, pred ktorými Boh opakovane varuje
v celom Svätom písme. Nie sú povolaní Bohom, ale trúfajú si vymýšľať väčšinou lichotivé posolstvá, aby sa ľuďom páčili, zviedli ich z cesty a vzdialili od
Boha. Preto je „rozlišovanie duchov“ také dôležité!
Je pozoruhodné, že Mária od svojho prechodu do neba zjavne dostala od
Boha špeciálnu prorockú úlohu a poslanie pre jednotlivcov alebo skupiny ľudí
v priebehu storočí.
Je tiež pozoruhodné, že Mária, „služobnica Pána“, sa v posledných storočiach čoraz častejšie zjavuje – najmä deťom a chudobným, jednoduchým ľuďom – a adresuje posolstvá obyvateľom konkrétnej oblasti, niekedy dokonca
celému ľudstvu. Spomeňme si na zjavenia Matky Božej v La Salette (1846),
v Lurdoch (1858), v Marpingene (1876), až po Fatimu (1917), Heroldsbach,
Medžugorie (1981), Kibeho a ďalšie miesta so zvláštnymi posolstvami – len
vo zvláštnych časoch.
A to sú len verejné zjavenia. Existuje mnoho súkromných zjavení Matky Božej
jednotlivcom, ktoré nie sú známe, alebo sa stanú známymi až oveľa neskôr.
Ako napríklad zjavenia sestre Kataríne Labouré na Rue du Bac v Paríži alebo
sestre Faustíne Kowalskej.
Kľúčové slovo „súkromný“ môže byť zavádzajúce, pretože aj keď si Matka
Božia vyberie svojich vizionárov, stále môže výslovne požadovať, že sa chce
„verejne zjavovať“ a „aby ľudia mohli prísť“. Tak to bolo v Marpingene v roku
1999. Tri dosť bojazlivé ženy musela Matka Božia jemne presviedčať, že sa
chce teraz verejne zjaviť (pre Nemecko).
Vždy existovali určité overovacie kritériá na rozlíšenie pravých a falošných
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prorokov. Pre katolíkov sú všetky skúmania viazané na vyjadrenie biskupov
v jednote s pápežom. Veľmi dôležitú úlohu pritom zohráva obsah posolstiev,
ich ovocie, ale aj „sensus fidelium“ (nadprirodzený zmysel pre vieru celého
Božieho ľudu).
Skutočné proroctvá nie sú v rozpore so Svätým písmom, naopak, zameriavajú sa na prehĺbenie niektorého slova Písma. Často opravujú alebo usmerňujú
povrchné predstavy, ktoré nie sú v súlade s Písmom, a môžu tiež vysloviť varovania, aby vyzývali k obráteniu. Boh vždy až do posledného dychu dáva príležitosť vrátiť sa k nemu a vrátiť sa späť. Pretože Boh je láska, plne oddaná
každému jednotlivcovi, aby ho priviedol ku spáse, k pravému šťastiu!
„Pápež nie je absolútnym panovníkom, ktorého vôľa je zákonom, ale je strážcom autentickej tradície, a teda prvým garantom poslušnosti viery“ (kardinál
Jozef Ratzinger, 2005). Pápež a biskupi sú v apoštolskej postupnosti. Sú postavení do úlohy strážcov pravosti obsahu apoštolskej viery ako proroci svojej
doby. Apoštol Pavol hovorí: „predovšetkým sa modlite za tento dar proroctva“
(porov. 1 Kor 14, 39), pretože je to veľmi dôležitý dar milosti (porov. Nm 11,
29)! (doplnok red.: Nm 11, 29: Mojžiš mu však odvetil: „Prečo sa hneváš na
mňa? Kiežby všetok Pánov ľud pozostával z prorokov! Kiežby Pán zoslal na
všetkých svojho ducha!“)
V skutočnosti to nie je dobré znamenie, keď už nepočuť nijakých prorokov
(porov. 1 Sam 3, 1b). Apoštoli musia preto pozorne počúvať a potom skúmať,
či sa dané prorocké slovo zhoduje so Svätým písmom, či má „prirodzenosť
Pána“ (Didaché 11, 8), „sladkú vôňu Pána“, aké „ovocie rozlišuje“ (porov. Mt
7, 16. 20) (doplnok red.: Mt 7, 16. 20: „Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú
z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Teda po ich ovocí ich poznáte.“) , či vedie
viac k Bohu, alebo skôr odvádza od neho. To je veľmi zodpovedná úloha, aby
„dozrievalo rozhodnutie Cirkvi“ (Druhý vatikánsky koncil, dogmatická konštitúcia o Božom zjavení „Dei verbum“, 12)! Samozrejme, dôležitú úlohu zohráva
aj teologicko-duchovné vzdelanie, resp. osobný duchovný život príslušného
diecézneho biskupa: jeho vnímavosť na Boží hlas, ktorý je väčšinou tichý,
a tiež prehĺbený osobný vzťah s Bohom a Matkou Božou. Aj súčasní apoštoli
boli a sú v nebezpečenstve, že sa nechajú zviesť zlom (a ľuďmi, ktorí zlu slúžia) tým, že si akože nič nevšimli, že zdôrazňujú malichernosti, niečo nezvyčajné, a tým strácajú zo zreteľa to podstatné.
Ako často Matka Božia žiadala v Medžugorí (a na všetkých miestach jej zjavení) modliť sa za kňazov, biskupov a za pápeža! Ako často si sama vážila
cirkevnú vrchnosť, neraz bolestne a smutne, no predsa ju rešpektovala. Bola
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a je to veľká Božia milosť, keď vysloví slovo aj o biskupoch či pre nich alebo
pre pápeža.
Podobne ako samotné jej posolstvá aj toto má ľudí podnietiť k zamysleniu,
„pohnúť srdcia“ a často aj povzbudiť „bratov v úrade“, aby sa osobne zapojili
do bratského rozhovoru s príslušným biskupom.
Pre nás, ktorí sme prijali a stále môžeme prijať tento veľký dar Božej milosti
v Medžugorí, môžu mať opakované slová Matky Božej zvláštny význam. „Ďakujte večnému Otcovi, že mi dovolil prísť
k vám, že mi ešte stále
dovoľuje prísť k vám.“
Počúvajme s najväčšou
Áno, Matka Božia je
Matkou každého jedpozornosťou, čo nám
notlivca a celého ľudstva – a je prorokyňa.
Božia Matka hovorí.
Len si pomyslite, koľkokrát sa nečakane
zjavila, „aby včas varovala pred vojnou
a nešťastím“ – ako milá, prezieravá, milujúca a starostlivá Matka – často približne desať rokov predtým, ako nešťastie príde. Napríklad v Medžugorí a na
iných miestach.
A ako je to s vizionármi? Vizionárov vybrala ona, Kráľovná prorokov, aby ju
videli, počúvali, aby sa s ňou dôverne rozprávali a odovzdávali to a len to, čo
ona hovorí. Áno, aj oni sú „sluhami“ a „služobnicami Pána“ – ako čestný titul
– s prorockým poslaním. Ich oddanosť, láska, dobrotivosť, trpezlivosť a vytrvalosť hovoria za všetko. Modlime sa za nich, ako aj za duchovných pastierov
s vďačnosťou, že aj oni nám pomôžu dosiahnuť cieľ, ktorým je Pánova večná
spása, svätosť. Pomôžme im a pomôžme Matke Božej, kde len môžeme. Za
určitých okolností to znamená aj ohľaduplnosť voči vizionárom, pretože aj oni
majú oprávnené potreby, tak ako my všetci.
Avšak už dlhšie sa kladie otázka pastierom, biskupom: Ako sa v našej Cirkvi
zaobchádza s vizionármi, so skutočnými prorokmi? Rešpektuje sa ich dôstojnosť, alebo sú v zásade podozrievaní, zámerne sa u nich vyvoláva pocit neistoty a zaobchádza sa s nimi s neprijateľne zaujatou prísnosťou? Budú vystavení alebo dokonca odovzdaní svetským, ideologicky viac ako pochybným orgánom? Autenticitu možno objektívne skúmať aj s láskou a úctou, rozlišovať
duchov bez upadnutia do laxnosti alebo povrchnosti.
Skutočnosť, že Matka Božia sa stále zjavuje niektorým vizionárom v Medžugorí, jasne ukazuje, že je to pre nás potrebné, že nás pripravuje na to, čo príde.
Ďakujme za to jej a večnému Otcovi! A počúvajme opravdivo a s najväčšou
pozornosťou srdca, čo nám hovorí. ☐
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Keď je Boh s vami, máte všetko!
Zamyslenie nad posolstvom od Dr. Ignaza Hochholzera
25. apríla 2022 nám Matka Božia povedala:
„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás všetkých naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej bude rásť
vo vás i v lepšiu budúcnosť a stanete sa radostnými
svedkami Božieho milosrdenstva vo vás aj okolo vás. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie!“
„Ste stratení.“
Toto slovo Matky Božej nás desí! V rozpakoch som si hneď pozrel, či sa už
podobný výrok niekedy vyskytol. Našiel som ho v posolstve z 25. decembra
1991: „Keď je Boh s vami, máte všetko. A keď ho nechcete, ste úbohí
a stratení, lebo neviete, na čej strane ste.“
Rozhodnutie je na nás. Je to naše slobodné rozhodnutie pre Boha alebo
proti Bohu, pre lásku alebo nenávisť, pre delenie alebo sebectvo, pre modlitbu alebo premýšľanie, pre Ducha Svätého alebo pre konšpiračné teórie.
Naše rozhodnutie je slobodné, ale s nevyhnutnými dôsledkami: bez Boha
sme stratení! Mali by sme sa zamyslieť nad touto tvrdou rečou Matky Božej
z 25. apríla 2022 a predovšetkým si všimnúť, ako nám Mária ukazuje východisko! Pomáha nám pri tom každoročný spomienkový deň Matky dobrej
rady 26. apríla. Je to jeden z najkrajších mariánskych sviatkov, spätý so
zázračným obrazom v talianskom meste Genazzano. Tento obraz Panny
Márie, veľmi uctievaný a často navštevovaný pápežmi, sa dostal do Loretánskych litánií a Panna Mária sa stala aj patrónkou niektorých diecéz,
napr. diecézy Essen; ľudovo je známa ako Zlatá Madona, Sídlo múdrosti.
Nastal čas, aby sme sa sklonili k jej nohám, vzývali ju a nasledovali, pretože
sa už tak dlho snaží sprevádzať nás a netúži po ničom inom, len po tom,
aby nás priviedla k Ježišovi.
„Vráťte sa k Bohu!“
Vzdialili sme sa od Boha a je potrebné vrátiť sa. „Vtedy sa Pán zľutoval,“
čítame v druhej Mojžišovej knihe (porov. Ex 33, 19). Boh je však milosrdný
Otec, ktorý nečaká nič tak dychtivo ako návrat márnotratného syna.
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„Vráťte sa k modlitbe!“
Treba vojsť do seba! Pri kŕmení ošípaných dostal márnotratný syn nápad
vrátiť sa domov k otcovi: keď závidel krmivo ošípaným, ktoré musel strážiť.
Aj my sme sa bezohľadne vzdali všetkého, čo nám bolo dané? Pokoja, mieru, pohody...? Nestrácame to aj my? Je čas vrátiť sa späť! Ale obrátenie
môže nastať len v modlitbe. V modlitbe sa duša, srdce a myseľ premieňajú.
Modlitba je široký pojem: kedykoľvek sú naše srdce, rozum a myseľ nasmerované k Bohu, modlíme sa, máme spojenie s ním, všemohúcim a trojjediným Bohom.
„Duch Svätý vás všetkých naplní svojou láskou.“
Toto spôsobuje modlitba: prosme o dary Ducha Svätého a potom budú
naše srdcia naplnené láskou. Práve preto boli učeníci zhromaždení spolu
s Máriou, Ježišovou matkou, vo večeradle: aby sa modlili za zoslanie Ducha
Svätého! Táto úloha je aktuálna dodnes: prosiť o zoslanie Ducha Svätého,
roznietiť ducha lásky vo vlastnom srdci, a tak naplniť svet láskou, pokojom
a radosťou.
Radostní svedkovia Božieho milosrdenstva
S veľkonočným svetlom v rukách ako skutoční ohlasovatelia dobrej správy,
že Kristus prekonal muky, utrpenie a smrť, môžeme dúfať v obnovu po zničení, v zmierenie po vojne a sporoch a v účasť na nebeskej hostine, ktorá
trvá večne. Toto všetko prináša obrátenie a modlitba s prosbou o zoslanie
Ducha Svätého. ☐

Ruženec
Modlitba posvätného ruženca je modlitbou, ktorú veľmi často odporúča Matka
Božia. Vydali sme niekoľko knižiek, v ktorých ponúkame zamyslenia k jednotlivým
tajomstvám ruženca. Okrem týchto textov
vám ponúkame aj samotný posvätený drevený ruženec s nápisom MEDJUGORJE.
Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1,10
eura.

Arcibiskup Aldo Cavalli s pútnikmi počas procesie na Palmovú nedeľu 2022
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V každom človeku
spoznávať Ježiša Krista
Svedectvo
12. apríla 2022 v Žltej hale v Medžugorí porozprával vizionár Jakov Čolo dojímavé svedectvo
Jakova Čola
o svojej ceste s Pannou Máriou a tiež svojom pôsobení v spoločenstve „Máriine ruky“. Medžugorie je miesto, na ktorom sa mení náš život a kde sa prostredníctvom
Márie približujeme bližšie k Ježišovi. Na ceste nasledovania Ježiša
čoraz viacej zisťujeme, že Ježiša možno nájsť v každom človeku
a slúžiť mu môžeme i službou blížnemu. Vtedy bude naša viera živá
a prinesie ovocie. Jakov je príkladom živej viery a zároveň nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa v tomto svete stali vystretými rukami
Panny Márie.
Panna Mária na konci každého posolstva hovorí: „Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.“ Božia Matka nám ďakuje! Ako často však my ďakujeme Panne Márii za všetko, čo pre nás robí? Prečo prišla Matka Božia do
Medžugoria? Prišla len z jedného dôvodu. Prišla, aby nás priviedla k Ježišovi a aby nám ukázala cestu, ktorá nás k nemu vedie.
Najprv by sme mali pochopiť, čím Medžugorie v skutočnosti je. Medžugorie, to nie sú vizionári. Som tu a pýtam sa vás: Vidíte na mne niečo zvláštne? Vizionári sú tiež len ľudia ako všetci ostatní. Ľudia, ktorí páchajú hriechy a zanedbávajú svoje povinnosti tak ako iní. Máme však Boha, ktorý
stojí vždy na našej strane a podá nám ruku, aby sme mohli vstať a ísť ďalej.
Medžugorie – to nie sú len hotely, obchody so suvenírmi či reštaurácie. To
je to prvé, čo pútnici uvidia, keď sem prichádzajú. Prechádzam Medžugorím možno desaťkrát denne, ale hotely a reštaurácie už vôbec nevnímam.
Vidím to, čo je najdôležitejšie: Cirkev a v nej Ježiša. On by mal byť stredobodom nášho života. Medžugorie, to je niečo úplne iné. Je to miesto, na ktorom sa mení náš život a začína sa nový život s Ježišom a Máriou. Aby sme
mohli začať tento nový život a skutočne pochopiť, čím Medžugorie je, musíme urobiť prvý krok: postaviť sa pred spovednicu. Tam sa naše srdce oslobodí od hriechu a stáva sa slobodným. Čo môže byť krajšie ako byť slobodný? Ak je tvoje srdce slobodné, je otvorené každej Božej milosti. Medžugo-
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Der Seher
Jakvo
Jakov
Čolo počas svojho svedectva v Medžugorí 12. apríla 2022
spolu s prekladateľkou Vikicou Dodigovou.
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rie je miestom milosti. Koľkí sa už na tomto mieste obrátili! Koľko kňazských povolaní! Koľko modlitbových skupín! Zdá sa mi, že neexistuje také
miesto na svete, kde by ľudia nepočuli o Medžugorí. Nie však vďaka mne,
ale vďaka množstvu ľudí, ktorí tu zažili obrátenie a stali sa tak svedkami
Božej Matky na tomto svete.
Keď sa začali zjavenia v Medžugorí, mal som 10 rokov. Môj život pred zjaveniami bol životom normálneho dieťaťa. Čo je pre také dieťa dôležité?
Chce byť so svojimi kamarátmi a hrať sa s nimi. Moja mama sa snažila, aby
som bol dobrý, chodieval na svätú omšu a aby som sa modlil. Nikdy predtým som o zjaveniach nepremýšľal. Netušil som, že sa Panna Mária môže
zjaviť. Vedel som len to, že je hore v nebi, tak ako aj Boh, a že sa na nás
stále pozerá. To mi vždy hovorila moja mama. A keď som napríklad neposlúchal, mama mi povedala: Boh to vidí a o všetkom vie. Toto bol môj život.
Najmä by mi nikdy nenapadlo, že by sa mi Panna Mária mohla zjaviť. Aj
dnes sa sám seba pýtam: Prečo si Boh vybral práve mňa? Nepripadám si
iný ani lepší ako ostatní ľudia. Práve naopak, jestvujú lepší ľudia ako som
ja. Keď však Boh od teba niečo chce a má pre teba plán, nemôžeš urobiť
inak, ako odpovedať na jeho volanie.
Spomínam si, keď som sa 25. júna 1981 ocitol na Podbrde, Vrchu zjavenia. Videl som ženu, ktorá nám rukou naznačovala, aby sme vyšli nahor.
Pocítil som veľký strach a túžbu utiecť. No zároveň som si želal spoznať tú
osobu. Išli sme teda na to miesto a stalo sa niečo zvláštne. Začal sa pre
mňa nový život. Keď som prvýkrát pokľakol pred Pannou Máriou a videl
som pred sebou najkrajšiu ženu na svete. Keď som sa pozeral do najkrajších očí, videl som v nich veľkú lásku! Moje srdce ju tiež pocítilo a volalo: To
je tvoja matka! Cítim som sa v bezpečí. V tej chvíli neboli potrebné žiadne
slová. Bola to veľmi vzácna chvíľa.
Mnoho ľudí sa ma pýta: Prečo je Božia Matka taká pekná? Jej krásu nemožno opísať slovami. Nikomu sa nepodarí namaľovať obraz či vytesať sochu s podobizňou, ktorá by zodpovedala jej skutočnej kráse. Krása Panny
Márie spočíva v láske, ktorú zažívate, keď ste pri nej.
Keď sa skončilo prvé zjavenie, uvedomil som si, čo sa so mnou stalo. Najťažšie pre mňa bolo povedať to mame. Nebudem vám hovoriť, aká bola jej
reakcia. Naši rodičia boli veriaci a mysleli si, že znevažujeme Božie meno.
Celý večer som sa sám seba pýtal, či ešte niekedy tú ženu uvidím. Na druhý
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deň sa nám Matka Božia zjavila znovu. Začali sa denné zjavenia a spolu
s nimi môj nový život. Tento nový život nebol spočiatku vôbec ľahký. Nechajme však teraz bokom komunizmus a všetko, čo sme kvôli nemu museli
prežívať.
Uvedomoval som si, že som dostal od Boha veľký dar, veľkú milosť. Napriek tomu, že som bol malý. Sám seba som sa pýtal, či vôbec viem dostatočne ďakovať Bohu za tú veľkú milosť, ktorú mi dal? Dokážem urobiť všetko, čo Boh odo mňa chce? Spomínam si, ako nás Matka Božia po prvýkrát
požiadala, aby sme žili jej posolstvá. Prosila nás, aby sme sa modlili Verím
v Boha a sedemkrát Otče náš. To nebolo až tak veľa. Potom si želala, aby
sme sa modlili jeden ruženec. Potom povedala: modlite sa tri ružence. A potom sme sa mali modliť tri hodiny denne. Pomyslel som si: Matka Božia, to
je veľa! Bol som ešte malý. Keď som sa však začal modliť, našiel som pokoj.
Keď sa mi nevodilo dobre a modlil som sa, bolo mi po modlitbe oveľa lepšie. Vďaka modlitbe som dostával odpovede. Nebolo mi teda zaťažko modliť sa, modlitba sa stala radosťou a súčasťou môjho každodenného života.
Práve preto hovorí Matka Božia: „Drahé deti! Modlite sa a dostanete všetky
odpovede.“
Potom som dostal ešte väčší dar. Najprv som dostal od Boha milosť vidieť
Pannu Máriu. Ona ma viedla k tomu hlavnému cieľu, o ktorom som vám
hovoril na začiatku – smel som spoznať Ježiša. To je to najdôležitejšie. Začal som vnímať Boha ako svojho Otca. Pochopil som, že mám Otca a Matku
v nebi. Koľkokrát sme sa vo svojom živote pýtali: Bože, kde si? Prečo mi
nepomôžeš? Boh je tu! Často však na neho zabúdame. Alebo ho hľadáme
len vtedy, keď niečo potrebujeme. Ak spoznáš Boha, máš všetko! Chcel by
som vám povedať jeden príklad. Ako dvanásťročnému mi zomrela mama,
asi o rok neskôr otec. Bol som jediný syn. Avšak ako láskavo sa Boh o mňa
staral! Spoznával som ho ako svojho Otca a Pannu Máriu ako svoju Matku.
Samozrejme, že mi chýbali rodičia. Ale aj v najťažších chvíľach, keď mi chýbala ich prítomnosť, počul som vo svojom srdci slová: „Nie si sám. Som
s tebou. Držím ťa za ruku. Neboj sa. Ver mi.“ Takto som kráčal celý život.
Potom som si založil vlastnú rodinu. Dostal som ďalší veľký dar: moju ženu
a moje deti. Pred dvoma mesiacmi som sa stal starým otcom. Ak svoj život
odovzdáme do Božích rúk, Boh sa o všetko postará.
V roku 2013 som prežíval ťažké obdobie vo svojom živote. Myslím si však,
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že všetky takéto úseky nášho života majú vždy svoj zmysel. Mal som dosť
času na premýšľanie. Čo robiť? Môžem pre Boha urobiť viacej, aby som mu
tak poďakoval za všetko, čo mi dal? Keď toto ťažké obdobie pominulo, išiel
som za farárom Marinkom Šakotom, aby som mu povedal, že chcem niečo
urobiť pre našu farnosť. Toľko rokov som vydával svedectvo. Ale svedčiť je
jednoduché. Všetci môžeme rozprávať. Môžeme o sebe povedať veľa pekného. Môžem o sebe povedať: Som ten najkrajší z vizionárov. Pánovi farárovi som povedal, že chcem toho urobiť viacej. Mal som svoje vlastné plány.
Pretože každý chce robiť to, čo dokáže. Páter Marinko mi povedal: „Príď
znovu o tri dni.“ Stretli sme sa na farskom dvore a on ma priviedol k malému domčeku. Zneistel som, lebo som vedel, že ten dom je najstarší v našej
farnosti a predtým v ňom bola maštaľ. Pán farár otvoril dvere a so šťastným
úsmevom povedal: „Jakov, toto je tvoja kancelária!“ Vnútri bola len jedna
plastová stolička a nič viac. Spýtal som sa: „Ale čo tu mám robiť?“ A potom
som dostal odpoveď na všetky tie otázky, ktoré som mal vo svojom vnútri,
keď mi bolo najhoršie. Páter Marinko mi totiž povedal: „Jakov, chcel by som,
aby si tu zriadil kanceláriu na pomoc chudobným.“ To bola odpoveď na
všetky moje otázky. Moje srdce pocítilo ešte jednu odpoveď: Jakov, dostávaš ďalšiu milosť! Odteraz môžeš podávať svedectvo aj svojimi rukami, tým,
že budeš pomáhať svojim bratom a sestrám, čo sú v núdzi.
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V skutočnosti to mala byť kancelária len pre našu farnosť. No o krátky čas
sa ľudia o tomto úrade dozvedeli a so svojimi prosbami prichádzali zo všetkých strán. Ťažko sa mi počúvali osudy týchto ľudí. Som veľmi citlivý a ľahko sa rozplačem. Preto to bolo pre mňa náročné. Spomínam si, ako som
prvýkrát išiel navštíviť jednu rodinu, lebo som chcel zistiť, čo potrebujú.
Predtým, ako som zaklopal na dvere, prihovoril som sa Pánovi: „Pane, ak si
želáš, aby som robil túto prácu, pomôž mi teraz.“ Dvere sa otvorili a vyšla
žena. V pozadí som videl hrajúce sa deti. Táto žena nič nepovedala, len ma
objala a začala plakať. Taký ako som, plakal som spolu s ňou. Jej slzy som
pociťoval ako slzy radosti. Čím častejšie som rodiny navštevoval, tým väčšmi som chápal: Prvé, čo týmto rodinám musíme dať, je naša láska. Potrebujú cítiť, že nie sú sami a že sme na nich nezabudli, že sú milovaní a pre nás
dôležití. Tak sa začala moja činnosť.
V roku 2016 sme sa stali humanitárnym združením s názvom „Máriine
ruky“. Máriine ruky – aké pekné je to pomenovanie! Pripomína mi, ako som
počas zjavení pozoroval Pannu Máriu, ako k nám vystiera ruky. Chceli by
sme byť tými Máriinými rukami, ktoré vystiera k Ježišovi a potom ku každému núdznemu človeku. Dnes sa staráme o 700 rodín. Mesačne rozdáme
najmenej 700 balíkov so základnými potravinami. Pomáhame im platiť nájom, lieky, elektrinu, vodu a iné. Máme tiež sklad s oblečením a nábytkom,
pomohli sme s opravou rodinných domov. Podporili sme viacdetné rodiny,
napr. rodinu s trinástimi deťmi. Aké pekné je vidieť tieto deti. Sú sväté
a hoci nič nemajú, majú lásku. Každý človek potrebuje lásku.
Naším najnovším projektom je kuchyňa pre chudobných v blízkosti Medžugoria. Počas dvoch mesiacov sme vydali asi 10 000 obedov. Je smutné, že
toľko ľudí nemá dostatok jedla. Sme radi, že pre nich niečo môžeme urobiť,
že im dáme najesť. Jedno však musíme pochopiť: Ako často hovoríme, že
sme kresťania, že chodíme na svätú omšu, že sa modlíme ruženec. Ale kde
sú naše skutky? Viera bez skutkov je mŕtva viera. Nič z toho, čo naše združenie robí, by som nedokázal sám. Boh sa stará a poslal nám mnohých,
ktorí nám pomáhajú. Máme zhruba 60 dobrovoľníkov – predovšetkým mladých ľudí. Aké pekné je vidieť mladých ľudí, ktorí namiesto toho, aby sedeli
pri počítači či viseli na mobile, pomáhajú blížnym. Dnešní mladí ľudia sa tak
málo spolu rozprávajú, viacej ich zaujímajú novinky na Instagrame. A pritom môžeme urobiť toľko dobrého! Keď hovorím o pomoci, nemyslím tým
len materiálnu výpomoc. Niekedy stačí úsmev, objatie či milé slovo. Pre
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mnohých to má väčší význam ako hmotné dary. Som nekonečne vďačný
Pánovi, že môžem robiť túto prácu! Lebo týmto som veľa dostal. Pochopil
som toľko vecí. Uvedomil som si, ako málo som predtým Pánovi ďakoval.
Ako málo ďakujeme Bohu za maličkosti: za večeru, úsmev a zdravie dieťaťa, za kompletnú rodinu, v ktorej nechýba otec ani matka.
Rád by som ako príklad spomenul ešte jeden príbeh, ktorý budem navždy
nosiť vo svojom srdci. V roku 2015 som na skládke odpadu v blízkosti
Medžugoria objavil jednu rodinu. Bývali v príbytku, ktorý si postavili z odpadu. Matka bola duševne chorá a už žiaľ nie je medzi nami. Otec stále prichádzal a odchádzal. Ale bol tam aj jeden malý anjelik. Mal jeden a pol
roka. Spomínam si na svoje prvé stretnutie s ním. Mal dlhé blonďavé vlasy,
veľké modré oči a bol veľmi špinavý. Pozeral sa na mňa, akoby chcel povedať: Vezmi ma so sebou. Vzal som ho do náručia a pobozkal. Trochu ťažko
sa mi o tom hovorí... Môžem len povedať, že to bola láska na prvý pohľad.
Zobral som ho k sebe domov a moja žena mala tú milosť, aby ho prvýkrát
v živote okúpala. Po prvý raz dostal teplé jedlo. Jeho matku sme zobrali do
nemocnice a zabezpečili sme im ubytovanie v Medžugorí. Tento malý chlapec sa stal súčasťou mojej rodiny a ja tak môžem povedať, že mám štyri
deti. Dnes má ten chlapec osem rokov. Som Bohu vďačný za to, že chodí do
školy, smeje sa, hrá sa s inými deťmi, nosí čisté oblečenie a netrpí hladom.
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Priniesol do mojej rodiny toľko radosti. Za to dieťa Pánovi nesmierne ďakujem. Chcel by som vyzvať vás všetkých: Ak stretnete niekoho, kto je chudobný, bezdomovec či závislý človek, neodsudzujte ho! Často týchto ľudí súdime, no neboli sme v situáciách, ktoré prežili, a nevieme, čím si prešli. Ako
často chodíme okolo bezdomovcov. Občas im dáme mincu, no opýtame sa
ich, ako sa majú? Možno je to pre nás ťažké. Tu by však do hry mala vstúpiť
naša viera. Ak sme skutočne veriaci, musíme v každej ľudskej bytosti rozpoznať Ježiša Krista. Najmä u týchto ľudí. Často pre nich býva cennejšie objatie ako peniaze.
Rád by som vám povedal ešte niečo: Od tejto chvíle máte veľkú zodpovednosť: Mali by ste sa stať apoštolmi Panny Márie a vydávať svedectvo. Vydávať svedectvo svojím vlastným životom. Ostatní by vo vás mali spoznať
Boha a jeho pôsobenie vo vás. Videl som, že ste si kúpili veľa suvenírov:
ružence, kríže atď. To je síce pekné, no modlíte sa tieto ružence? Kľačíte
pred týmito krížmi a uctievate Ježiša? To je otázka, ktorú by ste si mali položiť. Sú aj také suveníry, ktoré nás nič nestoja a nedajú sa kúpiť v obchodoch. Do kufra ich tiež nezbalíte, potrebujú len vaše srdce. Sú to posolstvá
Panny Márie: modlitba, obrátenie, pokoj, pôst, svätá omša. Keď to prijmeme a budeme podľa toho žiť, vtedy skutočne pochopíme, čo znamená
Medžugorie. Ďakujem vám. ☐
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V službe

Matke Božej
V dňoch 14. – 18. marca 2022 sa konala v Medžugorí 27. duchovná obnova pre organizátorov pútnických zájazdov, vedúcich centier pokoja spojených s Medžugorím a medžugorských modlitbových a charitatívnych
skupín. Obnova sa konala po dvoch rokoch, keď sa nemohla uskutočniť
pre pandémiu koronavírusu. Prednášky boli simultánne prekladané do
viacerých jazykov a aj skupinka zo Slovenska mohla počúvať slová prednášajúcich v slovenčine. Ako prekladateľka do slovenčiny pôsobila na
tomto seminári Anamarija Zelenika, ktorá pre našich čitateľov poskytla
tento rozhovor.
Milá Anamarija, prezraď nám niečo o sebe.
Volám sa Anamarija Zelenika, som
sprievodkyňa pre slovenských pútnikov,
žijem tu v Medžugorí, mám päť detí –
dvoch chlapcov a tri dievčatá. Moji rodičia prišli do Medžugoria v roku 1984.
Moju mamičku Oľgu Merkovičovú mnohí na Slovensku poznajú. Ja som sa na-

rodila už v Medžugorí, avšak kvôli vojne
som základnú školu až do šiesteho ročníka navštevovala na Slovensku v Leviciach. Ale do Medžugoria sme sa stále
vracali a posledné ročníky základnej
školy, strednú školu a bakalárske štúdium som už absolvovala tu v Bosne
a Hercegovine.
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Od malička si bola spojená s Medžugorím a pútnikmi, pretože aj
tvoja mamička Oľga Merkovičová
je veľmi aktívna pri práci s pútnikmi ako sprievodkyňa a prekladateľka. Ako to ovplyvnilo tvoj život?
Ak porovnávam život v Medžugorí počas môjho detstva pred dvadsiatimi
rokmi a teraz, určite sa veľa zmenilo.
Medžugorie nebolo také, ako ho poznáme teraz. Nebolo toľko výstavby, penziónov a hotelov. Možno bolo cítiť väčší
pokoj. Avšak ten pokoj je tu stále prítomný. Je to požehnané miesto a stále
priťahuje pútnikov.
Ako na teba pôsobia pútnici, ktorí
sem prichádzajú?

Z každého pútnika, ktorý sem príde,
mám veľkú radosť. Zo začiatku to bolo
pre mňa dosť ťažké, lebo nebolo pre
mňa jednoduché predstúpiť pred skupinu pútnikov a začať im rozprávať
o Medžugorí. Samozrejme, ako sprievodcovia sme mali určité skúšky, ale
svoje rozprávanie vnímam ako svedectvo, nielen opis udalostí v Medžugorí.
Dôležitú súčasť tvojho života
predstavuje činnosť prekladateľky
do slovenčiny, a to nielen večerného modlitbového programu, ale aj
počas stretnutí s vizionármi alebo
počas podujatí a seminárov v Medžugorí. Ako si sa k tomu dostala?
Za to sa môžem poďakovať najmä mo-

Dr. Marián Kečkéš v rozhovore s Anamarijou Zelenikou v Medžugorí
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jej mamičke, ktorá tu dlhé roky pôsobí
ako prekladateľka a sprievodkyňa. Ona
bola mojou prvou učiteľkou a viedla
ma. Chodila som s ňou, keď ona prekladala v Cenacole, bola s pátrom Slavkom alebo s pátrom Jozom Zovkom,
veľa som sa naučila počas mládežníckych festivalov. A tak akosi prirodzene
a nenápadne som sa k tomu dostala aj
ja.

klady aj ku kázňam. Ťažšie sa prekladá,
ak kňaz rozpráva príliš rýchlo.

Veľa ľudí ťa pozná podľa hlasu,
keď sledujú večerný modlitbový
program. Avšak málo z nich ťa má
možnosť aj vidieť. Môžeš nám
priblížiť, ako to vyzerá v štúdiu pri
preklade večerného modlitbového
programu?
Tlmočenie večerného modlitbového
programu do slovenčiny sa vysiela
v priamom prenose, je to simultánny
preklad a každý ho môže sledovať cez
YouTube. (Odkaz na tento kanál môžete
nájsť aj na našej internetovej stránke
www.marianskecentrum.sk – pozn. red.)
My tlmočíme z budovy, kde je Rádio
MIR Medjugorje. Tam máme svoje kabínky, kde tlmočíme a odkiaľ sa vysiela
vo viacerých jazykoch večerný modlitbový program. V kabínke máme svoje
technické zariadenie, slúchadlá a mikrofón a vysielame naživo. Máme tam
knihu s večerným modlitbovým programom, Sväté písmo, misál. Nejaké osobitné pomôcky nemáme. Najviac sa vyžaduje sústredenosť. Musíme byť pripravení čo najlepšie sledovať slová
kňaza a správne ich pretlmočiť. Niekedy je to naozaj náročné. Najmä pri kázňach musíme byť mimoriadne sústredení. Iba výnimočne dostávame pod-

Ako sa ti darí spájať svoju prácu
prekladateľky a sprievodkyne s rodinnými povinnosťami?
Je potrebné správne si rozvrhnúť čas.
Samozrejme, veľmi mi v tom pomáha
môj manžel. Správna organizácia je asi
to najdôležitejšie. Na všetko sa treba
pripraviť a vyčleniť si pre to dostatok
času. Na dobrý preklad sa treba stíšiť,
pripraviť sa aj po duševnej stránke.
Mám svoju prácu rada a Medžugorie je
naozaj miestom pokoja a prítomnosti
našej Matky. Aj keď mám rodinu na Slovensku, vždy sa rada vraciam do
Medžugoria a tu je môj domov. Pútnici
prichádzajú a odchádzajú. Ja tu žijem
so všetkými starosťami a radosťami
bežného života. Pre mňa je Medžugorie
miestom, ktoré by som nevymenila za
žiadne iné. Keď som veľmi vyčerpaná,
vždy môžem ísť na Vrch zjavenia a „dobiť batérie“. Preto pozývam všetkých čitateľov, aby prišli do Medžugoria a okúsili silu tohto posvätného miesta.

Je ťažšie prekladať, alebo robiť
sprievodcu?
Je ťažšie prekladať, keď rýchlo rozprávajú. Vtedy sa musím veľmi sústrediť.
Avšak tí, čo robia len sprievodcov a videli našu prácu prekladateľov, hovoria,
že preklady naživo sú naozaj ťažšie.

Milá Anamarija, ďakujem ti za rozhovor.
Rozhovor pre Mariánske centrum
Medžugorie pripravil mk
Foto © Mateo Ivanković
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„Modlite sa za tých, ktorí nespoznali
Božiu lásku“
Vo výročnom posolvej-Soldovej
požiadala
nespozna-

stve vizionárke Mirjane Dragičevičodňa 18. marca 2022 nás Matka Božia
o modlitbu za všetkých, ktorí ešte
li lásku jej Syna Ježiša.

Matka Božia túto prosbu často opakovala vo svojich
posolstvách vizionárke Mirjane. Ľudia, ktorí nespoznali Božiu lásku, to
je formulácia, ktorá vyjadruje veľa vrúcnosti, lásky a súcitu s týmito ľuďmi. Mária nehovorí o neveriacich, ateistoch alebo zlých ľuďoch, ale bolestne nazýva týchto ľudí „tých, ktorí nespoznali lásku môjho Syna,
... ktorí nevedia milovať“ (2. decembra 2017).
V súčasnosti ľudstvo trpí tým, že mnohí ľudia vytvárajú nezhody, utláčajú druhých a spôsobujú veľa utrpenia. Odpoveďou nás ako kresťanov
musí byť modlitba za týchto ľudí. Títo ľudia sa ešte nestretli s Božou
láskou a potrebujú obrátenie. Matka Božia o nich hovorí: „Vidím aj tých,
ktorí robia zlo, pretože nemajú dobré vzory, ktorí nespoznali môjho
Syna“ (2. novembra 2017). Modlime sa za týchto ľudí namiesto toho,
aby sme sa na nich sťažovali a odsudzovali ich!
Matka Božia nám ponúka tri konkrétne spôsoby, ako pomôcť tým, ktorí nezažili Božiu lásku: modlitbu, skutky a zastúpenie.
Prvým prostriedkom, ktorý máme k dispozícii, je modlitba. Mária hovorí: „Už dlho vás prosím, aby ste boli mojimi apoštolmi, aby ste sa modlili
za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku“ (2. februára 2015). Môžeme sa
modliť ruženec, modlitby príhovoru, posielať strelné modlitby do neba,
zasvätiť týchto ľudí Ježišovi a Márii, zveriť ich konkrétnemu svätcovi alebo viacerým. Dôležitý je zámer modlitby: totiž prosba, aby sa títo ľudia
stretli s Bohom a jeho nekonečnou láskou a zažili ju vo svojich srdciach.
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Po našej modlitbe by mali nasledovať skutky. Robiť skutky tiež znamená, že náš život je príkladom pre ostatných. Mali by sme žiť tak, aby ľudia, ktorí nás poznajú, chceli spoznať aj Ježiša! Pritom je dôležitá predovšetkým láska. Pretože ide o to, aby iní ľudia zažili Božiu lásku, ktorú
doteraz ešte nezažili. Túto lásku by mali zažiť, vidieť a cítiť cez nás. Mária hovorí: „Vy, deti moje, apoštoli moji, žijete pozemským životom v spoločenstve s mojimi deťmi, ktoré nespoznali lásku môjho Syna, ktoré ma
nevolajú matkou, ale nebojte sa vydávať svedectvo o pravde. Ak sa vy
nebojíte a odvážne svedčíte, pravda bude zázračne víťaziť, ale zapamätajte si – v láske je sila“ (2. júna 2015).
Napokon Matka
sme uctievaa nemilujú
li, ktorí
vás vo-

Božia hovorí aj o zastúpení. Prosí nás, aby
li Ježiša v mene tých, ktorí sa mu neklaňajú
ho: „Klaňajte sa i za tých, ktorí ho nespoznaho nemilujú. Preto vás potrebujem, preto
lám“ (2. júla 2009).

Na záver
by som sa rada podelila so skutočným príbehom, ktorý sa stal na púti do Medžugoria v apríli 2022. Mladá žena po
prvý raz putovala do Medžugoria a zverila Matke Božej všetkých svojich
priateľov, ktorí sú ďaleko od Boha. Osobitne sa modlila
za mladého muža, ktorý nechcel nič vedieť o viere. Pri
hrobe pátra Slavka ho
zvlášť zverila jeho príhovoru. Krátko po svojom návrate do Rakúska dostala od tohto
muža správu, ktorá obsahovala iba jednu vetu: „Verím, že Boh skutočne
existuje!“ Medzitým zažil skúsenosť s Bohom!
Keď sa modlíme, môžu sa diať zázraky. Našou modlitbou môžeme niekomu pomôcť nájsť Boha. Nikdy nepodceňujme silu modlitby. Môžeme
Matke Božej pomôcť, aby sa čo najviac ľudí stretlo s láskou jej Syna
a obrátilo sa.
Katharina Ebnerová MA
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POSOLSTVÁ

Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: 033 – 5583 199
25. februára 2022 – „Drahé deti! Som s vami a modlime sa spoločne.
Milé deti, pomôžte mi modlitbou, aby satan nemal prevahu. Jeho moc
smrti, nenávisti a strachu napadla zem. Preto, milé deti, vráťte sa k Bohu
a modlitbe, k pôstu a odriekaniu za všetkých tých, ktorí sú pošliapaní,
chudobní a bez hlasu v tomto svete bez Boha. Milé deti, ak sa nevrátite
k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť. Preto ma poslal k vám,
aby som vás viedla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. marca 2022 – „Drahé deti! Počujem vaše volanie a modlitby za
pokoj. Satan roky bojuje za vojnu. Preto ma Boh poslal medzi vás, aby
som vás viedla po ceste svätosti, pretože ľudstvo je na križovatke. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a Božím prikázaniam, aby vám bolo dobre na
zemi a aby ste vyšli z tejto krízy, do ktorej ste sa dostali, lebo neposlúchate Boha, ktorý vás miluje a chce vás zachrániť a voviesť do nového
života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríla 2022 – „Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe
a Duch Svätý vás naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej
bude rásť vo vás i v lepšiu budúcnosť a stanete sa radostnými svedkami
Božieho milosrdenstva vo vás aj okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie.“
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Objednajte
si u nás časopis MEDJUGORJE aj pre svojich priateľov. Pomôžte
ššíriť posolstvá Matky Božej, ktoré priniesli toľké požehnania mnohým ľuďom.

© franjevci.info

Páter Jozo Grbeš (štvrtý zľava) s novozvoleným vedením rehole: Miro Šego,
Mladen Vukšič, Danko Perutina, Ante Bekavac, Josip Vlašič, Slaven Brekalo.

ZVOLENÝ NOVÝ PROVINCIÁL FRANTIŠKÁNOV V HERCEGOVINE
V mostarskom františkánskom kláštore sa 26. apríla 2022 v rámci kapituly konala
voľba nového vedenia františkánskej rehole v Hercegovine. Novozvolený provinciál
P. Jozo Grbeš pôsobil predtým vo františkánskej provincii v USA a v Kanade. V úrade vystriedal dlhoročného provinciála P. Miljenka Šteka.
Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných
nákladov, ktoré predstavujú približne 1,2 eura za jeden výtlačok tejto publikácie. K tomu je
potrebné pripočítať ďalšie náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepočte
na jedno číslo predstavujú približne 1,25 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh
odplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na
náš účet vo Prima banka, a.s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000 0040
3002 0318, SWIFT (BIC): LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 812 68 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 s najnovším posolstvom Matky Božej z 25. v mesiaci:
033 – 5583 199 e-mail: marianskecentrum@gmail.com
Zodp. redaktor: Dr. Marián Kečkéš
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„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím,
že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam:
vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe!“
(z posolstva z 25. apríla 2022)

MEDJUGORJE

www.marianskecentrum.sk

