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Som s vami
a všetkých
vás prinášam
pred svojho
Syna Ježiša.
On bude
vašou silou
a podporou.
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Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 18. marca 2010 v Medžugorí

MEDJUGORJE –

POKOJ

Matka Božia mení naše srdcia!
„Prežívajte v radosti a pokore svoje kresťanské povolanie a všetkým vydávajte svedectvo. Som s vami a všetkých vás prinášam pred svojho Syna
Ježiša. On bude vašou silou a podporou.“
Takto sa nám prihovorila Matka Božia v posolstve z 25. marca 2010.
V uplynulých týždňoch viedli médiá rozsiahlu kampaň proti kňazom a proti
Katolíckej cirkvi. Zo správ v televízii sa mohlo zdať, že najvyššiu prioritu má
akákoľvek správa o morálnom pochybení nejakého kňaza. Cirkev sa pre neoboznámeného diváka predstavovala ako inštitúcia, ktorá dlhé desaťročia len kazí
výchovu detí a mládeže. Médiá ako jediný sudca úmyselne zamlčovali tisíce
iných kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier, čo denne venujú všetky svoje sily
a schopnosti zvereným kolektívom.
Preto aj v týchto ťažkých časoch je dobré a správne uvedomovať si, že Matka
Božia je stále pri nás. Sprevádza nás svojou materinskou láskou a starostlivosťou a nechce nič iné, len aby sme viac dôverovali jej Synovi. „Moje kráľovstvo nie
je z tohto sveta,“ povedal Ježiš. Preto nie je ľahké nájsť túto cestu a správne sa
zorientovať v dnešnom svete, ktorý ovládajú médiá, v ktorom sa politici sa riadia verejnou mienkou a nie morálnymi zásadami. Matka Božia nám vo svojich
posolstvách pripomína našu úlohu: byť Ježišovými svedkami nie slovami, ale
svojím životom a konaním. Netreba mať obavy, lebo svetlo vždy prenikne cez
temnotu. Preto si pripomeňme jedno z dôležitých posolstiev Medžugoria: je to
miesto, kde možno zakúsiť Božiu prítomnosť a blízkosť. Ako po zimnom období
slnko roztápa sneh a prináša jar, tak sa vo svetle Božej lásky mení na radosť aj
neistota a pochybnosti. Prežívajte v láske posolstvá Matky Božej a vyžarujte Božiu lásku do svojho okolia, v rodinách, v práci a v spoločenstve. Tak ľudia spoznajú, že sme Ježišovi učeníci, keď uvidia našu vzájomnú lásku. Dobré ovocie
nemôže ostať nepovšimnuté, tak ako si nemožno nevšimnúť príchod jari a lúku
posiatu kvetmi.
18. marca nám Matka Božia ústami Mirjany pripomenula, aby sme vytrvali,
lebo nás potrebuje. „Pozývam vás, aby ste milovali celým svojím srdcom a celou
svojou dušou. Proste o dar lásky, pretože keď duša miluje, pozýva k sebe môjho
Syna. Môj Syn neodmieta tých, ktorí ho volajú a ktorí chcú podľa neho žiť. Modlite sa za tých, čo nechápu lásku, ktorí nerozumejú, čo znamená milovať. Modlite
sa, aby sa im Boh stal Otcom, a nie sudcom. Deti moje, vy buďte mojimi apoštolmi, buďte mojou riekou lásky. Potrebujem vás.“
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Ozvena jednej
návštevy
Dr. Ivan Dugandžič OFM

VZRUŠUJÚCE VYSVETLENIE
Keď som si prečítal „Glas koncila“ z 10.
januára 2010 od biskupa Mons. Ratka
Periča pri príležitosti návštevy kardinála
Schönborna v Medžugorí, dotklo sa ma
to a pýtal som sa sám seba: Prečo biskup tak nervózne a ostro reagoval? Veď
sám zdôrazňuje, že „každý kardinál svätej Katolíckej cirkvi má právo zvestovať
evanjelium a kázať v každom katolíckom
kostole“. No súčasne dodáva, že „aj me4

dzi biskupmi jestvujú isté cirkevné zvyky“, že „je zvykom prihlásiť sa u miestneho biskupa; to je blízke aj cirkevnej
múdrosti“.
Pisateľ týchto riadkov vie, ako sa povodilo niektorým biskupom, ktorí pri príležitosti svojej návštevy v Medžugorí
s dobrým úmyslom navštívili aj Mons.
Periča. Vieme, ako pochodil známy teológ a pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa, ktorému minulý rok zakázal

dávať exercície pre stovky kňazov z celého sveta. Máme sa teda prečo diviť, že
kardinál Schönborn sa odvážne rozhodol a poslúžil si písaným právom a obišiel právo zvykové?
Biskup Perič sám priznáva, že niet
oprávneného dôvodu protestovať proti
súkromnej návšteve kardinála Schönborna, ani proti tomu, že slávil sv. omšu
a kázal. No on protestuje napriek tomu.
V čom je problém? Dôvody jeho nervo-

zity spoznávame v nadpise jeho vysvetlenia: „Kardinálova návšteva neznamená uznanie zjavení.“ Nielen z tohto, ale
z každého vysvetlenia biskupa Periča
hovorí zvláštna obava: A čo ak je to tu
skutočne dielo Matky Božej?
Ale táto biskupova obava skutočne
nemá nijaký oporný bod v tom, čo kardinál Schönborn v Medžugorí povedal.
Ako dobrý teológ pozná veľmi dobre povahu javu Medžugorie a postoj Cirkvi
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Kvetná nedeľa v roku 2010 v Medžugorí

k nemu, a žiadna bočná myšlienka, že
by svojím príchodom zjavenia „uznával“,
nie je na mieste.
Práve naopak, kardinál jasne povedal,
že zatiaľ je oficiálne stanovisko Cirkvi
také, ako ho vyjadrila Biskupská konferencia Juhoslávie roku 1991 vo „Vyhlásení zo Zadaru“, a že on sa k tomuto
vyhláseniu pripája. Tam sa uvádza, že
ak Cirkev ešte stále nemôže uznať nadprirodzenosť zjavení, tak ju ani nemôže
poprieť. Preto sa čaká na konečné posúdenie, kým zjavenia neprestanú. Do6

vtedy sa treba starať v jednote s náukou
Cirkvi a pastoračnou disciplínou o pastoráciu pútnikov, čo františkáni, ktorým
je táto farnosť zverená, podľa svojich
možností aj robia. V mnohých prípadoch
sa doposiaľ ukazovalo, že biskup Perič
je jediný, čo sa nepridŕža zadarského
vyhlásenia, ale by ho chcel neinformovaným neúnavne predstavovať ako odsúdenie Medžugoria. Tak privádza milióny ľudí do omylu.

(NE)POTREBNÝ
SÚCIT
Medžugorská pastorácia inšpirovaná posolstvami Matky Božej
priniesla ovocie a prináša ustavične veľa
dobrého ovocia, ktoré
možno rozpoznať po
celom svete a ktoré
priťahuje stále rastúci
počet pútnikov. Podľa
úsudku mnohých musíme k najdôležitejšiemu ovociu prirátať
ducha pokánia, ktorého možno rozpoznať
na každodenných dlhých radoch pred spovednými
miestami
v Medžugorí, kde sa
spovedá v mnohých
rečiach celého sveta.
A kým sa mnohí úpimne radujú, že sa Cirkev týmto spôsobom
obnovuje a rastie, biskupovi Peričovi by
bolo najmilšie, keby to
tak nebolo, lebo „mnohí vravia, že
spovede v Medžugorí sú silným dôkazom toho, že sa tu Matka Božia zjavuje“.
V týchto slovách rozpoznávame skôr
obavu než dôvod, prečo biskup nedokáže pochopiť, že kardinál Schönborn je
úprimne „nadšený“ toľkými spoveďami
v Medžugorí, kde sa prejavuje Božie milosrdenstvo. Čo povedať na takúto reakciu? Tu sa jasne ukazuje drastický protiklad medzi nepredstieranou a úprimnou
radosťou cirkevného pastiera, ktorému

záleží na duchovnom dobre veriacich,
a predstieranou starostlivosťou alebo
obavou o osud Cirkvi toho druhého, ktorý je otrokom svojho a priori postoja,
ktorý sa riadi podľa divného záujmu
akejsi politiky, aj keď sa nazýva cirkevnou politikou.
Dlho som rozmýšľal, či mám na to vyhlásenie reagovať alebo nie, lebo viem,
že všetko sa dá interpretovať falošne.
Nerád by som sa púšťal do hlbších príčin tejto biskupskej „cirkevnej politiky“,
ale ako teológ nemôžem nereagovať na
jeho podceňujúcu reč o „zjavení Božieho milosrdenstva“. Lebo tu nejde o niečo vedľajšieho v kresťanstve, ale o samotné jeho jadro. Človek, ktorý sa prehrešuje, ktorý môže obstáť pred Bohom,
iba keď sa mu jeho hriechy odpustia,
a Boh, ktorého celá Biblia predstavuje
ako milosrdného Otca, to robí kresťanstvo takým osobitným.
Som o tom presvedčený, že skúsenosť
stretnutia s milosrdným Bohom vo sviatosti pokánia je tým najkonkrétnejším
výrazom uskutočňovania posolstiev
Matky Božej, a preto si zasluhuje mimoriadnu pozornosť. Podceňujúce biskupove reči o Otcovom milosrdenstve
z iného pohľadu vysvetľujú jeho nemilosrdné zaobchádzanie so všetkými, ktorí
o Medžugorí zmýšľajú ináč než on.
KTO MANIPULUJE A AKO?
Jedným z kľúčových slov biskupa Periča – pri zúčtovaní s vizionármi, s posolstvami Matky Božej, s františkánmi, s ich
pastoračnou činnosťou a s priateľmi Medžugoria – je „manipulácia“. Preňho je
všetko v Medžugorí ovocím manipulácie. Aj keď nepovie výslovne zakaždým,
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že františkáni sú tými manipulátormi, zo
súvislosti sa to jednoducho predpokladá. Keď však čítame jeho vyhlásenie
pozorne, vidíme stále jasnejšie, kto
v skutočnosti manipuluje a ako. Svojím
vyhlásením by chcel úplne súkromnú
návštevu viedenského kardinála zmanipulovať tým, že mu podsúva úmysly,
ktoré neexistujú.
Avšak ešte oveľa väčšmi používa túto
návštevu na to, aby zmanipuloval aj cirkevnú vrchnosť, ktorá sa zaujíma o návštevu v Medžugorí takého váženého
kardinála, akým je Schönborn. Biskup
Perič by chcel verejnosť vedome pomýliť, a to tým, že odvádza pozornosť na
niečo úplne iné. O tom jednoznačne
svedčí záverečná veta jeho vyhlásenia:
„Ľutujem, že kardinál svojou návštevou
a svojimi vyhláseniami pripojil k súčasným utrpeniam miestnej cirkvi ešte ďalšie nové, ktoré neprispievajú k tak dôležitému pokoju a k jednote.“ Zatiaľ čo
obviňuje kardinála pre jeho neexistujúce
chyby, chcel by si súčasne u neinformovaného čitateľa vynútiť súcit.
Veď keď tieto riadky číta niekto menej
informovaný, možno si povie: „Chudák
biskup, ktorý všetko robí pre pokoj a jednotu Cirkvi, a potom si príde nezodpovedný kardinál a všetko zbabre! Tu sa
sama od seba derie dopredu otázka,
ako si biskup Perič predstavuje pokoj
a jednotu vo svojej diecéze, keď sa podozrievavo prizerá na to, že zo dňa na
deň sa v jednej z jeho farností zhromažďuje Cirkev zo všetkých národov a jazykov v láske a jednote? To je prosto jednota (koinonia) prvého kresťanského
spoločenstva, ktoré Lukáš opisuje nasledovne: „Vytrvalo sa zúčastňovali na
učení apoštolov a na bratskom spolo8

čenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42). Jednota a spoločenstvo vznikajú načúvaním Božiemu slovu,
slávením tajomstva a modlitbou, a nie
ľudskou vôľou.
Čo iného sa deje v Medžugorí? Pútnici
živení Božím slovom, nadšeným slávením Eucharistie a modlitbou obnovujú
prvotnú jednotu vo viere. Niet divu, ak
po tom jednotliví veriaci túžia, lebo prichádzajú z tých častí Cirkvi z Európy
a Ameriky, v ktorých je prehnaný racionalizmus dnešnej teológie, lenivosť časti kňazov a materializmus a hedonizmus
dnešnej duchovne spustošenej spoločnosti. Títo všetci nachádzajú v Medžugorí obraz prvotnej Cirkvi, ktorá verí,
oslavuje a modlí sa a ktorá je radostná
v kresťanskej nádeji.
ČÍM SA VLASTNE PREVINILA
SESTRA ELVÍRA?
Na znak toho, že je len obyčajným pútnikom, nebol kardinál Schönborn hosťom iba na fare u františkánov, ale strávil
niekoľko dní aj v Cenacole. Tak venoval
svoju pozornosť, lásku a podporu tým,
ktorí bojujú proti peklu drogovej závislosti a chcú sa zasa vrátiť do normálneho života. Pre mňa osobne je toto gesto
plné silnej symboliky a spontánne mi
pripomína, že aj Ježiš sa stretával s ľuďmi pochybných mravov, ktorých iní zavrhovali. Donieslo mu to zo strany farizejov
posmešné označenie „priateľ mýtnikov
a hriešnikov“. Aké šťastie, kiež by sme
mali v Cirkvi a v spoločnosti viacero takých príkladov!
Pre biskupa je však aj toto kardinálovo
gesto problematické. A znovu môžeme
z jeho vyhlásenia vyčítať, že ide o oba-

vu, že sa táto kardinálova návšteva Cenacola bude chápať ako „uznanie“ Medžugoria. Myslím si, že slová biskupského vyhlásenia veľmi zabolia každého,
kto nie je vopred zaujatý: „Jeho návšteva v Cenacole, teda u sestry Elvíry, ktorá – mimochodom povedané – ako
rehoľníčka nemá právo byť
a pôsobiť na území tejto
diecézy, by sa dala interpretovať ako podpora voči
nej.“
Keď manipuluje ešte aj
s týmto šľachetným kardinálovým gestom, biskup
Perič nezabúda, ako sám
vraví, popritom manipulovať so sestrou Elvírou, ktorá svojím nesebeckým životom slúžiac na celom
svete tým, čo sú v spoločnosti najväčšmi ohrození,
rozšírila sieť svojich domovov. Takmer niet na svete
katolíckej krajiny bez sídla
Cenacola, v Chorvátsku je
ich najmenej desať. Nie
som odborník na cirkevné
právo, som však presvedčený, že pre založenie terapeutického
domova,
akým je Cenacolo, netreba
nijaké biskupské „povolenie na pobyt a pôsobenie“.
Napokon, ona nebýva
v týchto domovoch, ale ich
čas od času navštevuje,
ony majú svoj vlastný poriadok, podľa ktorého fungujú. Miesto toho, žeby
uznal dielo tejto obetavej

rehoľníčky, dáva facky a odsúdenia. Aj
tu obava potlačila každý milosrdný cit
voči tým, čo ho potrebujú najviac, a znehodnotila šľachetné úmysly tých, ktorí
ich prejavujú. Viem, že biskup Perič po-

núkol sestre Elvíre, aby otvorila Cenacolo, kde chce, len nie v Medžugorí.
MANIPULÁCIA S
„HERCEGOVINA“

PRÍPADOM

Keď biskup opovrhuje takým zhromaždením Cirkvi v Medžugorí, tak by bolo
zaujímavé počuť, s kým si potom predstavuje vo svojej cirkvi lepší spôsob nastolenia pokoja a jednoty? Nie je cirkev,
ktorú často spomína, iba čudnou fikciou,
ktorá nikde neexistuje? Že je to skutočne tak, najlepšie ukazuje jeho ustavičné
manipulovanie s „prípadom Hercegovina“, ktorý by neinformovanému chcel
prezentovať ako ovocie Medžugoria. On
sám vie veľmi dobre, že to nie je tak.
„Prípad Hercegovina“ sa zverejnil v roku
1968, teda 13 rokov pred začiatkom zjavení. Ale už predtým panovalo v cirkvi
v Hercegovine veľké napätie a nejednotnosť, pokiaľ išlo o otázku rozdelenia

farností. Roku 1968 sa z toho stal otvorený spor.
Od tých čias sa „prípad Hercegovina“
predstavuje ako spor františkánov so
svetským klérom, no nehovorí sa o tom,
že oba tieto bloky samy osebe neboli jednoliate. Na oboch stranách boli takí, ktorí
– viac hnaní istými záujmami – chcú ten
prípad riešiť podľa cirkevného práva
a ľudských argumentov. No našťastie boli
aj takí, ktorým išlo viac o jednotu Cirkvi
v láske, za ktorú osobne trpeli a modlili
sa. Zväčša však boli následkom prevahy
„cirkevnej politiky“ bezmocní na to, aby
mohli silnejšie ovplyvniť riešenie tohto
sporu. To by bola téma nie iba na jeden
článok, ale na celú knihu.
Nie je to vôbec s dobrým úmyslom,
keď sa v cirkevnej verejnosti stále vzbudzuje dojem, že v Hercegovine sú dva
rozličné bloky, františkáni a svetskí kňazi. Takisto to nie je s dobrým úmyslom,

keď sa stále znovu poukazuje na „prípad Hercegovina“, ktorý bol pre Cirkev
a pre františkánsky rád definitívne upravený, keď sa farnosti, o ktoré sa viedli
škriepky, odovzdali biskupovi. Z formálno-právneho hľadiska je ten prípad vyriešený, no rany na tele hercegovinskej
cirkvi sa ešte nezahojili. O deviatich
františkánoch, ktorí farnosti nevrátili, ale
v nich ostali, hovorí sám biskup ako
o „ex-františkánoch, ktorí boli prepustení svojimi rehoľnými nadriadenými z rádu bratov minoritov.“ Hoci vie veľmi dobre, že ich bývalí predstavení, potom ako
boli títo kňazi prepustení z rádu, sú
vzhľadom k ich osobám a ich správaniu
bezmocní tak, ako je bezmocný aj on
ako biskup. Stále by rád zanechával dojem, že „prípad Hercegovina“ ešte stále
nie je vyriešený, lebo to františkáni nechcú. A čo je ešte horšie, chcel by tým ublížiť Medžugoriu, hoci každý kňaz v jeho
diecéze vie, že títo deviati kňazi neboli

ani v najmenšom nejako spojení s Medžugorím.
Tak čo robiť? Už v prvých rokoch zjavení
som vtedajšiemu biskupovi Mons. Zaničovi napísal, že nesmieme miešať „prípad Hercegovina“ s Medžugorím, lebo
tým by sme iba vytvorili dvojnásobný
problém. Naopak, ak budeme sledovať
Medžugorie osobitne a nezaťažene „prípadom Hercegovina“, oveľa ľahšie vyriešime aj tento prípad, ktorý zaťažoval Hercegovinu dávno predtým, než sa začali
zjavenia. On tento návrh neprijal a terajší
biskup pokračoval v jeho duchu. Obávam
sa, že to formálno-právne riešenie ostane
iba mŕtvou literou na papieri a že rany na
tele Cirkvi ostanú aj naďalej otvorené tak
dlho, kým všetci spolu nebudeme pracovať na jej uzdravení, a to práve v duchu
Medžugoria. My všetci, františkáni aj svetskí kňazi, ako aj náš národ, potrebujeme
ducha pravého pokánia a obrátenia, biskup však viac Otcovho milosrdenstva.

Medžugorie?
Ozvena jednej návštevy
Prečo chcel viedenský kardinál a arcibiskup putovať do Medžugoria?
Prečo? Na túto otázku odpovedá on
sám. „Je to veľký dar, že Matka Božia
chce byť tak nablízku všetkým svojim
deťom! Ukázala to na mnohých miestach sveta. A už veľa, veľa rokov to ukazuje celkom osobitným spôsobom
v Medžugorí.“
Chcel tam ísť arcibiskup preto, aby
zistil, odkiaľ a z čoho pochádza jasná
prevaha všetkých duchovných povolaní
v jeho arcidiecéze? Nie je to akési diabolské mámenie, čo spochybňuje nadprirodzený „jav Medžugorie“? Či nie je
práve dnes dôležité chcieť, ba vedieť
rozlišovať duchov?
Spoznávame ešte strom podľa jeho
ovocia? Z akého dôvodu putujú milióny
ľudí z celého sveta do Medžugoria? Kto
ich tam privádza? Kto pozýva na svätú
spoveď po desaťročiach absencie v Cirkvi? Prečo sa chcú mnohí ľudia práve
na tomto mieste tak celkom spontánne
vyspovedať z hriechov celého života?
Ako to, že na tomto mariánskom pútnickom mieste vznikajú tisíce modlitbových
skupín, dejú sa nespočetné uzdravenia,
prečo sa tam začínajú tisíce duchovných povolaní? Prečo tam putujú desaťtisíce kňazov? Prečo navštívili Medžugorie už mnohí biskupi, keď to pútnické
miesto Cirkev oficiálne neuznáva? Ako
to, že pápež Ján Pavol II. pokladal Medžugorie za „spovednicu sveta“ a nazval ho „srdcom dnešného sveta“? Kto
tam spôsobuje takú hlboko siahajúcu
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všeobecnú obnovu? Cirkev je múdra,
má čas, počká a nechá dianiu voľný
priebeh. Kto má oči, nech sa pozerá,
kto má uši, nech počúva...
Žiadne mariánske pútnické miesto
nebolo oficiálne uznané, kým zjavenia
ešte trvali. No vždy sa stalo pravé miesto zjavení veľmi skoro pútnickým miestom. Svetoznámymi sa stali: La Rue du
Bac v Paríži, La Salette, Lurdy a Fatima. Cirkev sa neponáhľa. Koná bez časového nátlaku súčasnej doby. Je múdra. Necháva udalostiam voľný priebeh.
Už 2000 rokov koná vždy rovnako, od
svojho založenia Ježišom Kristom. Tým
je Cirkev absolútne nepremožiteľná. Na
všetkých doterajších miestach zjavení
pôsobil Zmätkár zvlášť silno. Kde Boh
mocne koná, hneď prichádza po ňom
satan. Cíti, že jeho čas sa onedlho
skončí. Aj to je jedno z vyhlásení Matky
Božej v Medžugorí. „Pokoj, pokoj, pokoj!“ „Modlite sa! Modlite sa! Modlite
sa!“ A to sú jej hlavné posolstvá. Kto má
oči, nech sa pozerá, kto má uši, nech
počúva...
Medžugorie žije ako milostivé miesto
od roku 1981. Na tomto aktuálnom pútnickom mieste privádza Matka Božia
všetkých ľudí k Ježišovi. Pápež Benedikt XVI. nedávno oficiálne uznal katolícku liečebnú inštitúciu Cenacolo, ktorá
je úzko spätá s Medžugorím a pracuje
po celom svete. Cirkev vidí a uznáva,
že sa dokonca aj drogovo závislí uzdravujú. Vari nie je tento konkrétny príklad
dosť jasný? Sme dnes už takí slepí, že
nevnímame znaky doby? Svetské sa

Karl Augustin
rúca, božské prichádza. Už pred štvrťstoročím spozoroval známy švajčiarsky
teológ kardinál Urs von Balthasar, že
„v Medžugorí koná Boh“. To isté povedal kardinál František Tomášek, úctyhodný pražský arcibiskup. Príď do Medžugoria, zaži svoje vlastné obrátenie,
svoje vnútorné uzdravenie a získaj vnútorný pokoj naveky. Vstúp tam do Máriinej školy, do života kresťanskej lásky.
Cirkev necháva udalosti plynúť...
Príď do Medžugoria! Zaži večernú
hodinu eucharistickej adorácie. Je vždy
jedinečná. Poznám jav Medžugorie od
roku 1986. Vtedy som na jeseň zažil čosi celkom výnimočné. Pozoroval som pri
poklone istého kňaza, ktorý prišiel s inými ako jednoduchý pútnik. Stáli sme
blízko vedľa seba bez pohnutia v preplnenom kostole sv. Jakuba celú hodinu,
vnútorne zaujatí, so srdcom plným pokoja, ktorý môže dať iba Boh. Medžugorská atmosféra pôsobí. Kráľovná pokoja je ešte stále každodenne prítomná.
To človek cíti. Nebeskú atmosféru pokoja možno vnímať. Berieme si ju so sebou domov. Tisíce modlitbových skupín,
mnohé tisíce povolaní a nespočetné
uzdravenia dosvedčujú nadprirodzenosť
medžugorského javu. Všetko smeruje
k obnove našej viery. Preto Cirkev necháva tento jav pôsobiť naďalej...
V Medžugorí spoznáme, že síce žijeme v celkom mimoriadnej dobe milosti,
ale musíme obstáť aj v čase morálnej
krízy, ktorá zasahuje až do hĺbky nášho
bytia. Prečo Boh posiela Máriu ako Kráľovnú pokoja taký dlhý čas ešte stále,
a to denne na našu zem? Ona je Ježišovou Matkou. Ona je našou Matkou.
My ľudia sme všetci jej milovanými deť-

mi. Mária poukazuje na Krista. Lebo on
je Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Začiatok a Koniec. Chceme to pochopiť?
Chceme si konečne uvedomiť zmysel
Medžugoria? Buďme vďační za to, že
Boh je milostivý, že naša Cirkev necháva pôsobiť jav Medžugorie ako „impulz
nádeje“, „impulz obnovy“, „impulz lásky“.

Medzinárodná komisia
Dňa 17. marca 2010 vymenovala Svätá stolica

Svätá stolica zostavila prostredníctvom Kongregácie pre náuku viery medzinárodnú komisiu, ktorá preskúma
medžugorský jav. Oznámila to 17. marca 2010 tlačová agentúra Svätej stolice. Komisii bude predsedať kardinál
Camillo Ruini. Ďalšími členmi komisie
sú niekoľkí kardináli, biskupi, odborníci a znalci.
Pri Konferencii pre tlačové záležitosti
vo Vatikáne vyhlásil predseda Tlačovej
agentúry Svätej stolice páter Federico
Lombardi, že vymenovaná komisia bude
pracovať diskrétne a svoje výsledky po
dlhotrvajúcej práci predloží Kongregácii pre náuku viery. Tú istú správu
oznámil biskupom Biskupskej konferencie pre Bosnu a Hercegovinu z poverenia štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Tarcisia Bertoneho apoštolský nuncius pre Bosnu a Hercegovinu arcibiskup Alessandro D´Errico.
Nuncius D´Errico sprostredkoval túto
správu aj veriacim na konci eucharistickej slávnosti v katedrále „Mária,
Matka Cirkvi“ v Mostare.
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Apoštolský nuncius
v Bosne a Hercegovine
arcibiskup Alessandro
D´Errico na záver 48.
zasadania Biskupskej
konferencie
Bosny
a Hercegoviny vo štvrtok 18. marca spomenul aj založenie medzinárodnej komisie pre
Medžugorie. V správe,
ktorú prenášalo rádio
Mir – Medjugorje povedal
nuncius medziiným toto:
„Kedykoľvek som sa stretol
so Svätým Otcom, prejavoval
veľký záujem o Medžugorie.
Všetko sledoval už od začiatku, keď bol ešte predsedom
Kongregácie pre náuku viery.
Ide o otázku, pri ktorej ako
najvyššia autorita Cirkvi cíti
povinnosť vysloviť jasné slovo. Svätý Otec dobre pozná
celý ten jav, často mi to potvrdil. Je mu známe všetko to
dobro, ktoré konajú kňazi,
rehoľníci, františkáni a laici.
Vynára sa otázka, odkiaľ prichádzajú toľké protikladné
informácie o tomto jave.
Preto chcel založiť túto komisiu, ktorá sa tým zaoberá
na najvyššej úrovni. Chcel
založiť komisiu, aby o tom
získal celkový obraz – prostredníctvom osôb, ktoré sú
zvlášť kvalifikované. Preto

vytvoril komisiu z rôznych
končín sveta, pozval do nej
kardinálov, biskupov, odborníkov a znalcov. Dňa 17. marca bolo oznámené, že predsedom tejto komisie bude
kardinál Ruini, ctihodný
a učený kardinál, o ktorom je
známe, že je blízky spolupracovník Svätého Otca, a to
nielen odvtedy, ako je pápežom. Kardinál Ruini dobre
pozná Bosnu a Hercegovinu,
najmä z čias vojny, keď bol
predsedom Talianskej biskupskej konferencie. Vtedy
sa rozhodol, že by sa Cirkev
a Talianska biskupská konfe-

o Medžugorí
medzinárodnú komisiu pre Medžugorie
rencia mali zúčastňovať na
mnohých inštitúciách solidarity, ktoré sú na prospech
všetkým národom Bosny
a Hercegoviny. Všimnime si
veľmi zaujímavú a mimoriadnu skutočnosť, ktorá poukazuje na veľkú solidaritu
Svätého Otca s touto krajinou: oznámenie o založení
komisie sa konalo súčasne,
spoločne vo Vatikáne a v Mostare, lebo ako vieme, Medžugorie sa nachádza na území
Mostarskej diecézy. Viem, že
médiá už dlho hovoria o tejto komisii a vzbudili tým veľké očakávanie. Dnes môže-

me povedať, že sme spokojní
a ďakujeme Svätému Otcovi
aj za túto pozornosť, ktorú
chcel prejaviť voči Mostaru
a voči našim katolíckym spoločenstvám. Tak som 17. marca v mene Svätého Otca túto
dôležitú správu oznámil biskupom – súčasne so zverejnením v Ríme. Je zrejmé, že
práca komisie bude veľmi
náročná a ja by som rád vyzval všetky naše spoločenstvá, aby odporúčali túto prácu pod ochranu sv. Jozefa
a Panny Márie, Matky Cirkvi,
patrónom Mostaru.“

Nuncius v Bosne
a Hercegovine
arcibiskup Alessandro
D´Errico

provinciál Dr. Ivan Sesar

Provinciál františkánskej provincie
Hercegovina páter Dr. Ivan Sesar povedal vo vyhlásení medziiným toto:
„Pre nás to nie nijaké prekvapenie.
Táto správa nás potešila a my sme
pripravení akýmkoľvek spôsobom
spolupracovať. V Medžugorí sa nič
nedeje potajomky, všetko je verejné
a prístupné. Každý človek dobrej vôle,
čo sa zaujímal o medžugorský jav,
môže sa osobne presvedčiť, čo sa
tam deje. Pokiaľ ide o hercegovinskú
františkánsku provinciu, najmä však
o farnosť, ktorá je v správe tejto provincie, sme absolútne otvorení pre
každú spoluprácu. Sme pripravení pomáhať im pri práci a poskytnúť im tie
informácie, ktoré budú od nás vyžadovať.“
Foto: KTA
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Komisia a medžugorskí
Jav Medžugorie už dávno prerástol hranice diecézy Mostar-Duvno a priťahuje ľudí z celého sveta neobyčajnou silou. Vatikán už nemohol viac čakať
a konečne založil komisiu, ktorá preskúma, či sú zjavenia Matky Božej v Medžugorí dôveryhodne pravé.
Medzinárodná komisia, ktorú Vatikán nedávno založil, je poslednou v rade
komisií, ktoré sa zaoberali javom Medžugorie. Keď táto komisia ukončí svoju
prácu, pripojí sa jej 20 členov k lekárom, vedcom, kňazom a teológom, ktorí
už vyjadrili svoje stanovisko o aktéroch javu Medžugorie.
Prvú komisiu, ktorá skúmala medžugorské udalosti, založil vtedajší mostarský biskup Pavao Žanič v januári 1982.
Povolal do nej štyroch teológov. Medzi
nimi bol aj biblista páter Dr. Ivan Dugandžič. Keď sa na tie dni rozpamätúva, hovorí otvorene:

„My sme neboli dostatočne kompetentní a na tú úlohu sme nestačili. Prekvapilo nás niečo, čím sa predtým nik nezaoberal a neboli sme ani pripravení vziať
si na pomoc primeranú literatúru.“
Biskup im zadal úlohu, aby zozbierali
toľko autentických podkladov z prvých

Prvé zasadanie komisie pre Medžugorie 26. 3. 2010
Tlačová agentúra Svätej
stolice oznámila 13. apríla
2010, že prvé zasadanie
medzinárodnej komisie pre
preskúmanie Medžugoria
sa konalo 26. marca. Členmi komisie sú:
Bývalý vikár rímskej diecézy a predseda komisie
Camillo kardinál Ruini, Jozef kardinál Tomko – bývalý
prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov, záhrebský arcibiskup Josip
kardinál Bozanič – podpredseda výboru Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), sarajevský
arcibiskup Vinko kardinál
Puljič, Julian kardinál Har16

ranz – bývalý predseda Pápežskej rady pre výklad
textov zákonov, arcibiskup
Angelo Amato – prefekt
Kongregácie pre svätorečenie, Mons. Tony Anatrella –
psychoanalytik a odborník
pre sociálnu psychiatriu,
Mons. Pierangelo Sequeri
– profesor fundamentálnej
teológie na Teologickej fakulte v Miláne, O. David
Maria Jäger – člen Pápežskej rady pre výklad textov
zákonov, páter Zdzislaw
Jozef Kijas – relátor Kongregácie pre svätorečenie;
páter Salvatore M. Perella
z Pápežskej teologickej fakulty Marianum, sekretár

komisie páter Achim Schütz
z Pápežskej univerzity v Lateráne, ako aj vicesekretár
komisie Mons. Krzysztof
Nykiel z Kongregácie pre
náuku viery.
Na prácach zasadnutí sa
zúčastňujú aj odborníci:
Dr. Franjo Topič, páter Dr.
Mijo Nikič, Dr. Mihály Szentmartoni a Sr. Dr. Veronika
Nela Kaspar.
Bolo oznámené, že práca
komisie nebude prístupná
verejnosti, úvahy o výsledkoch skúmania budú náležať Komisii pre náuku
viery.

vizionári

dní zjavenia, ako len bolo možné. Aby
sa vypytovali vizionárov a všetkých ľudí,
ktorí tie zjavenia zblízka sledovali. A mali študovať aj svedectvá o zázračných
uzdraveniach.
To všetko je rozsiahla úloha, ktorá si
vyžaduje veľa času a trpezlivosti, predovšetkým však preskúmať život na tom
mieste. To sa, žiaľ, nestalo, vraví páter
Ivan.
Napriek všeobecnému záujmu o Medžugorie sa komisia zriedkakedy stretla.
Biskup Žanič určil, kedy sa má komisia
stretávať a o akých témach sa má hovoriť. Väčšina členov komisie neprejavovala nijaký záujem ísť do Medžugoria. Pátrovi Ivanovi to bolo čudné, že niektorí
členovia necítili potrebu pozorovať tie
udalosti a reakcie vizionárov zblízka.
Biskup Žanič častejšie menil názor
o Medžugorí, znepokojoval členov komi-

sie a sťažoval ich úlohu, vraví páter Ivan.
Časom videli niektorí členovia komisie
svoju úlohu v tom, že by mali biskupovi
pomôcť potvrdiť jeho názory proti Medžugoriu.
Prvá komisia neprišla k nijakému výsledku, jednoducho prestala pracovať.
Na radu Biskupskej konferencie Juhoslávie, aby vymenoval odbornú komisiu,
vo februári 1984 rozšíril biskup Žanič
komisiu na 14 členov. Je zaujímavé, že
táto komisia bola zostavená predovšetkým z tých členov, ktorí sa vyjadrovali
o Medžugorí negatívne. Tak ako hovoril
biskup, že je to všetko ovocím vizionárov a kňazov, že si to všetko povymýšľali. O tri roky neskôr oznámil biskup Žanič
v kázni v Medžugorí, že trojročná práca
komisie priniesla ten výsledok, že sa nijaké zjavenia nekonali.
Avšak ani Biskupská konferencia Juhoslávie ani Vatikán sa neuspokojili
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s komisiou biskupa Žaniča. Preto na
žiadosť kardinála Ratzingera v tom istom roku založila Biskupská konferencia Juhoslávie novú komisiu pre Medžugorie. Jej predsedom bol biskup z Banja
Luky Franko Komarica. Jedným z jej
členov bol terajší predseda Chorvátskej
biskupskej konferencie Marin Srakič.
Ďalej k nej patrilo 11 kňazov a 4 lekári,
psychológovia a jedna rehoľná sestra
ako sekretárka. Komisia mala 23 zasadaní v Záhrebe. Pracovala pod prísahou a jej členovia sú podnes viazaní
mlčanlivosťou. Dňa 10. apríla odovzdali
biskupi v Záhrebe záverečné vyhlásenie o Medžugorí, ktoré sa stalo známe
ako zadarské vyhlásenie. Kompromisne
sa dohodli takto: nedá sa potvrdiť, že
ide o nadprirodzené udalosti (Non cons-

IVAN:
Založenie komisie víta aj vizionár Ivan Dragičevič, ktorý sa
s nami kontaktoval z Bostonu,
kde žije pol roka
so svojou rodinou. Správa z Vatikánu ho neprekvapila.
„Bola to iba otázka času, kedy sa to stane. Chvála Bohu, je založená, my sme tu,
pripravení spolupracovať. Neobávam sa
testov, pokiaľ ide o to, už som ich veľa ráz
absolvoval. Budem odpovedať na všetky
otázky, ako budem vedieť. Pri otázkach,
na ktoré neviem odpoveď alebo nie som
pre ne kompetentný, pri tých sa odpovede zdržím.“
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tat de supernaturalitate), ale medžugorské udalosti treba naďalej sledovať
a skúmať. Pre toto vyjadrenie hlasovalo
19 biskupov, jeden sa zdržal.
Zadarské vyhlásenie je dodnes jediným úradným vyhlásením Katolíckej cirkvi o Medžugorí. Vojna, ktorá v tých
dňoch vypukla, prerušila skúmanie záverov Zadaru o Medžugorí. Juhoslávia
sa rozpadla, a tým aj Biskupská konferencia Juhoslávie, a nová Biskupská
konferencia Bosny a Hercegoviny sa
nikdy nijako zvlášť nezaoberala medžugorským problémom.
Keďže vyhlásenie bolo ovocím kompromisu, tak sa aj dnes rozlične interpretuje. Kardinál Franjo Kuharič povedal, že Medžugorie bolo potvrdené ako

JAKOV:
Najmladší vizionár nám v telefonickom rozhovore povedal, že je vďačný,
že bola komisia uvedená do života. Najmä sa teší, že iniciatíva vyšla z Vatikánu. On sám je pripravený veľmi ochotne
svedčiť o tom, čo videl v ten deň, keď
stretol Matku Božiu po prvý raz. Jakov
sa spolu s Marijou Pavlovičovou pripojil na druhý deň k ostatným štyrom vizionárom, ktorí mali zjavenia. Matka Božia si ho vyvolila a patrí do skupiny
šiestich vizionárov.

svätyňa, ako pútnické miesto; to znamená, že biskupi nemajú nič proti tomu,
ak si niekto uctí Matku Božiu spôsobom
zlučiteľným s cirkevnou náukou o viere
a s vierou. Niečo celkom iného tvrdil
biskup Žanič a jeho terajší nástupca
Ratko Perič. Obaja tvrdili, že biskupi
v Zadare neuznali nadprirodzenosť medžugorských udalostí a že púte sú zakázané.

skúmali,“ vraví Rebič a ďalej pokračuje:
„Niektorí členovia boli a priori veľmi
skeptickí a boli proti akejkoľvek možnosti zjavení a ešte k tomu v Medžugorí.“

Dr. Rebič na základe svojich kontaktov s niektorými členmi Juhoslovanskej
biskupskej konferencie o prípade Medžugorie získal dojem, že tento jav zjavení nebol objektívne analyzovaný.
„Tento názor mali aj iné komisie, ako
napríklad francúzska, talianska a niektoré ďalšie, ktoré to vážne a vedecky

Keď vieme, z akých ľudí bola komisia
zostavená, ako pracovala a ako bola
čiastočne pod tlakom miestneho biskupa a niektorých iných, čo boli výslovne
proti medžugorským úkazom, mohli
sme taký otáznik očakávať. Ako najlepšie zo všetkých možných záverečných
vyjadrení.

JELENA:
Jelena, teologička, ktorá svedčí
o tom, že ako dieťa
počula v srdci hlas
Matky Božej, komentovala založenie komisie takto:
„Je to znak, že Medžugorie je pre Cirkev dôležité. Medžugorie musí byť
v srdci Cirkvi, lebo je pre Cirkev, bez ohľadu na to, akí sme malí. Trúfam si povedať,
že aj Cirkev potrebuje Medžugorie – ako
znak svojej obnovy v týchto časoch, keď
naozaj potrebuje veľa svedkov viery,“
vraví Jelena. Aj ona sa ako dieťa podrobila psychologickým testom. Verí, že ovocie
Medžugoria Cirkev povzbudí, lebo sa pýta
sama seba, čo sa skutočne deje, a predpokladá, že sa bude predovšetkým skúmať jadro veci, a to sú zjavenia a najmä
šiesti vizionári.

MIRJANA:
„Som veľmi
šťastná, že sa
založila táto
komisia, že sa
niekto pozerá
na Medžugorie skutočne
vážne.“ Nik ju
o tom ešte neupovedomil,
no ona predpokladá, že sa
jej budú vypytovať, a vraví:
„Som pripravená,
vždy
som bola pripravená na otázky a som ešte
otvorenejšia, keď ide o definitívny posudok z Vatikánu. Nebojím sa, iba sa modlím
k Bohu, aby ľudia, ktorí na tom budú pracovať, boli voči nám bez predsudkov, aby
neboli už vopred ZA alebo PROTI, ale aby
načúvali s otvoreným srdcom.“

Jeden z členov vtedy povedal, že verí
tomu, že tam účinkuje samotný satan.
Tento člen komisie býval inak celkom tolerantný.
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Tajomstvo viery!

Čím je svätá omša?
Čo je podstatou svätej omše? A prečo ju
Panna Mária tak veľmi zdôrazňuje ako stredobod života kresťana? V tomto hlbokom posolstve Matka Božia hovorí o posvätnej povahe svätej omše: „Svätá omša je najmocnejšia
modlitba daná Bohom a vy nikdy neporozumiete jej veľkosti. Preto musíte byť pri omši
čistí a pokorní a musíte sa na ňu pripraviť.“
Obeta svätej omše predstavuje nekrvavým
spôsobom pokračovanie obety Ježiša Krista na
Kalvárii. Je to ozajstné pokračovanie jeho obety. To, čo Ježiš dokonal na Kalvárii, sa sviatost-
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ne udeje počas každej svätej omše. Vo chvíli,
keď kňaz premieňa chlieb a víno na Kristovo
telo a jeho krv a obetuje ich Otcovi, sme na Kalvárii – teologicky aj skutočne na Kalvárii.
Často počujeme poznámky typu: „Omša je
nudná, nič z nej nemám”. Všeobecnou odpoveďou na to je, že na svätej omši nemáme
prijímať, ale dávať a vzdávať Bohu vďaky za
dary predchádzajúceho týždňa. Avšak oveľa
viac musíme pamätať na skutočnosť, že okrem našich priateľov, rodiny, či ostatných farníkov stojí po našej ľavici Panna Mária a po
pravici Ján, učeník, ktorého Pán tak miloval,

pretože sme sviatostne aj skutočne na Kalvárii. A byť na Kalvárii nie je nudné! Je to najhlbšia skutočnosť, ktorú v tomto živote môžeme zakúsiť. Byť pod Krížom, tam, kde nám
Spasiteľ draho vykúpil milosti pre spásu celého ľudstva, aj nás samotných. Toto je podstata obety svätej omše.
Čo by malo byť našou odpoveďou na obetu
svätej omše? Predovšetkým, ako hovoria závery 2. vatikánskeho koncilu určené laikom,
máme sa pripojiť ku kňazovi v obetovaní Ježiša Otcovi. Keď kňaz dvíha premenenú hostiu, máme dať svoje fiat. Máme povedať:
„Nech sa tak stane. Spolu s kňazom ťa obetujem Otcovi; obetujem Ježiša Otcovi na
spásu sveta, na odpustenie hriechov”. Odhliadnuc od toho, aké slová použijeme v tomto úmysle nášho srdca, máme sa s kňazom
duchovne spojiť v prinášaní eucharistickej
obety. Tento úkon predstavuje duchovné spojenie všeobecného kňazstva laikov s riadne
vysväteným duchovným. Pripojenie sa k vysvätenému kňazovi počas obetovania Syna
Otcovi je vrcholným bodom skutočnej účasti
na obete svätej omše. Potom, samozrejme,
by sme mali v spojení s Ježišom nasledovať
jeho obetovanie tým, že spolu s ním obetujeme Otcovi aj naše vlastné životy.
Ak nechápeme obetu svätej omše, vieme
porozumieť, prečo ľudia pokladajú omšu za
nudnú. Ale ak ju pochopíme, spoznáme, že
je to preto, lebo nepoznajú jej podstatu a nevedia, čo sa deje na oltári. Oltár je miesto,
kde prinášame obetu. A kto je kňaz? Prirodzene, kňaz je ten, kto prináša obetu za ľudí.
A kto je obetou? Ježiš Kristus. Preto Panna
Mária hovorí: „Chcem, aby svätá omša bola
stredobodom vášho života.”
Keďže nám svätá omša prináša Kalváriu,
dostávame tak milosti vykúpenia na všetky
časy. Čo vyteká z Kristovho boku? Krstná
voda a eucharistická krv, ktoré sú sviatostným životom Cirkvi. Panna Mária sa tak veľmi sústreďuje na svätú omšu práve preto,
lebo sa snaží priviesť nás späť ku Kalvárii.
Ak sa nechceme navrátiť ku Kalvárii, nedostaneme milosti, ktoré z Kalvárie plynú…
V posolstve Matky a takisto aj v učení Cirkvi
je teda toto absolútne rozhodujúce: obeta
svätej omše a naša účasť na tejto obete.

Marija počas rozhovoru s pútnikmi v roku
1990 znovu opakovala, že svätá omša má byť
„stredobodom nášho života a je to najhlbšie
stretnutie s Bohom, ktoré nemôžeme zameniť
za nič iné.” Niekto z pútnikov sa spýtal Marije,
či sa omša nedá nahradiť nejakým dobrým
skutkom, charitou. Panna Mária odpovedala:
„Choď najskôr na omšu, prijmi Ježiša osobitným spôsobom a potom ťa Duch Svätý povedie ku skutkom lásky”. Takže ak sa nás dotýka
láska k blížnemu, najskôr prijmime duchovný
pokrm vo svätej Eucharistii a nechajme Ducha Svätého, nech nás posvätí a vedie v láske
k blížnemu. Táto odpoveď odhaľuje jadro kresťanskej charity: láska k blížnemu vzniká z lásky k Bohu. Svojho blížneho dokážeme milovať
oveľa lepšie, keď tak robíme s Kristom, ako
keď tak robíme bez neho.
Marijine vysvetlenia svätej omše ako stredobodu duchovného života vychádzajú zo 6.
kapitoly Jánovho evanjelia. Toto hovorí Pán:
„Kto je moje Telo a pije moju Krv, zostáva vo
mne a ja v ňom” (Jn 6, 54). S nikým neexistuje vyšší stupeň spojenia, ako keď sme v ňom
a on je v nás. Zostávať znamená „usídliť sa”
a „prebývať”.
Je dostatočne jasné, akým spôsobom je Ježiš v nás, keď prijímame Eucharistiu, pretože
sme ho prijali v jeho Tele, Krvi, duši i božstve.
Ale ako sme my v Ježišovi? Ako v ňom „zostávame”? Keďže ho sviatostne prijmeme, novým a lepším spôsobom sa stávame časťou
jeho Tela, Cirkvi. On prebýva v nás a my sme
milosťou Eucharistie premenení na vznešenejšieho člena Kristovho Tela. Preto musí byť
omša stredobodom nášho života.
2. vatikánsky koncil hlása, že Eucharistia je
zdrojom a vyvrcholením duchovného života.
Je alfou a omegou, je začiatkom i koncom.
Je žriedlom a najvyšším bodom nášho duchovného života. Preto je táto výzva na
Eucharistiu a svätú omšu taká podstatná.
Preto Marija opakuje, že Matka Božia pozýva na každodennú účasť na svätej omši, pokiaľ je to len možné. Nehovorí, že je to povinnosť, skôr pozvánka tam, kde môžeme dostať svoj „dar dňa”.
(podľa knihy Medžugorie a rodina,
ktorú si môžete objednať
v Mariánskom centre Medžugorie)
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„Milé deti,
obnovte Cirkev!“

Svedectvo Mirjany Dragičevičovej-Soldovej 19. 3. 2010
Milí pútnici!
Teším sa, že ste tu, aby ste oslávili
Matku Božiu a pomáhali jej, aby mohla
vykonať to, čo chce, čo je jej plánom tu
v Medžugorí.
Mávala som každodenné zjavenia od
24. 6. 1981 do Vianoc 1982. Vo vianočný
deň 1982 som dostala desiate tajomstvo. Matka Božia mi povedala, že ju už
neuvidím každý deň, ale iba raz do roka,
a to do konca môjho života. Vtedy mi aj
povedala, že budem mávať mimoriadne
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zjavenia. Tieto mimoriadne zjavenia sa
začali 2. 8. 1987 a trvajú podnes, a neviem, ako dlho ich ešte budem mávať.
Tieto mimoriadne zjavenia na druhý deň
každého mesiaca sú modlitbou za neveriacich. Matka Božia nikdy nepovedala
neveriaci, lebo keď povieme „neveriaci“,
tak už odsudzujeme. Matka Božia vraví,
že sú to „tí, čo ešte nezakúsili Božiu lásku.“
Všetci, ktorí boli včera 18. marca 2010
pri zjavení, vedia, že nás požehnala
svojím materinským požehnaním a zno-

vu nám povedala, ako máme žiť, aby
sme prijali jej Syna a ako ho môžeme
postaviť vo svojom živote na prvé miesto, na miesto, ktoré si zaslúžil.
Na začiatku medžugorských zjavení
bol raz kostol plný pútnikov, modlili sme
sa a spievali. A keď sme my šiesti mali
zjavenie, spýtali sme sa svojím detským
spôsobom: „Matka Božia, si šťastná,
keď sa toľkí v kostole modlia a chvália
Ježiša?“ Pozrela sa na nás smutne
a povedala: „Deti, koľko máte prstov na
ruke? Toľkí z nich sa skutočne modlia.“

To je to, čo Matka Božia hovorí: Všetci tí,
ktorí nepociťujú Cirkev ako svoju vlasť
a Boha ako svojho Otca.
Matka Božia dala každému z nás šiestich vizionárov jednu misiu. Mojou misiou je modliť sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Vicka a Jakov sa
modlia za chorých. Ivan sa modlí za
mládež a za kňazov, Marija za duše
v očistci a Ivanka za rodiny. Ale najdôležitejším posolstvom Matky Božej, ktoré
ustavične zdôrazňuje, je sv. omša. Keď
sme boli deti, na začiatku zjavení, nám
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povedala: „Deti moje, keby ste mali voliť
počúvala, myslela som si, aké je to pomedzi mnou a sv. omšou, rozhodnite sa
mýlené. Lebo deťom môžeme zanechať
pre omšu. Lebo pri sv. omši je s vami
všetko materiálne, čo len na svete exismôj Syn.“ Počas všetkých týchto rokov
tuje, a ony napriek tomu nebudú nikdy
spokojné, napriek
Matka Božia nikMnohí pútnici, ktorí prichádzajú do Me- tomu budú chcieť
dy nepovedala:
„Modlite sa a ja džugoria, sa nazdávajú, že sme my, vi- stále viac. Keď však
vám to dám.“
zionári, nejako privilegovaní. Pre Matku svojím životom dáAvšak vraví: „Modvame príklad, že
lite sa, aby som Božiu niet privilegovaných detí. Všetci Ježiš má mať prvé
za vás mohla sme jej deti, ktoré si volí pre rôzne posla- miesto, budú spoprosiť svojho Sy- nia. Ak hovoríme o vyvolených v zmysle kojné a šťastné
na, lebo ON mu- posolstiev Matky Božej, tak to môžeme s tým, čo majú,
sí byť vo vašom
lebo budú mať praživote na prvom povedať iba o kňazoch. Pretože nikdy ne- vý pokoj, ktorý môpovedala, čo majú robiť, ale čo máme ro- že dať iba Boh.
mieste.“
Matka Božia od biť my pre nich.
Matka Božia si
nás žiada, aby
Bola som často mimo Chorvátska a ma- želá, aby sme sa
sme sa v našich
v stredu a piatok
la som príležitosť vidieť, ako sa správajú postievali o chlebe
rodinách
opäť
modlievali ruže- v iných štátoch voči kňazom. Je to ináč a vode. Viem, že
nec. Vraví tiež, než tu v Medžugorí. U nás sú kňazi v úc- je to pre vás množe rodičia majú te. Veď Matka Božia vraví:
hých to najťažšie.
veľkú zodpovedAmeričania sa na„Milé deti! Keď stratíte úctu voči kňa- príklad hneď pýtanosť za svoje
deti. Rodičia sú zom, stratíte úctu voči Cirkvi a napokon jú, či si nemožno
tí, ktorí majú za- úctu voči Bohu.“ Keď sa nazdávaš, že sa vypiť aspoň šálku
sadiť do sŕdc váš kňaz nespráva tak, ako si myslíš, že by kávy. Taliani sa
svojich detí zápýtajú, či sa môžu
zraky viery. A to sa mal, tak to nerozprávaj kade-tade, zrieknuť obeda
dokážu iba vte- lebo tak to bude na škodu tebe i tým, kto- miesto večere. Pody, keď sa spo- rí ťa počúvajú. Vezmi ruženec, modli sa daktorí zachádzaločne modlievajú k Bohu a posti sa zaňho. Len tak mu mô- jú v diskusii ešte
a chodievajú na
ďalej a pýtajú sa,
žeš pomôcť. (Vizionárka Mirjana)
sv. omšu. Deti
koľko chleba možrobia iba to, čo
no zjesť alebo od
vidia doma.
koľkej hodiny ráno a do koľkej hodiny večer sa treba postiť. A snažia sa sami
Tu v Medžugorí som mala príležitosť
sebe rozličným spôsobom ospravedlniť,
rozprávať sa s mnohými manželskými
aby sa nemuseli tak postiť, ako to Matka
pármi z celého sveta. Všetci vravia, že
Božia chce. Povedala jasne – o chlebe
majú málo času na modlitbu, že veľa
a vode. Nežiada pôst od chorých, lebo
pracujú, že nechcú, aby ich deti tak trpevie, že nahradia pôst modlitbou. Vedieť
li, ako trpievali oni, že by im chceli zanesa postiť je iste Boží dar.
chať toľko, koľko sa len dá. Kým som to
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Matka Božia si želá, aby sme sa aspoň
raz mesačne vyspovedali. Vraví, že niet
človeka na svete, ktorý by sa nepotreboval aspoň raz do mesiaca vyspovedať.
Prosí, aby sme zasa vrátili Bibliu do rodín. Pochopila som, že Matka Božia
chce tým povedať, že máme Bibliu každý deň otvoriť a prečítať si prinajmenej
dve vety. Nie je dôležité koľko, lež je dôležité, aby sa Biblia v našich rodinách
čítala a nestála tam ako nejaký suvenír.
Prosím vás tiež, aby sme sa všetci postavili pod ochranu našej Matky a prijímali to, čo od nás žiada. Matka Božia
prichádza už toľké roky, a nikdy nepovedala: „Milí Chorváti!“ Avšak vraví: „Drahé
deti!“
Na záver by som vám ešte chcela povedať, čo pre mňa dnes znamená Medžugorie. Aby som to vysvetlila, dovoľte
mi porozprávať vám jeden príklad. Istého dňa, keď som išla na Križevac, išla
pred nami talianska skupina, ktorá niesla na nosidlách ťažko chorého človeka.
Vy, ktorí ste už vyšli na Križevac, viete,
aké je to ťažké vyniesť tam niekoho na
nosidlách. Na ich tvárach bolo vidno, že
im to ťažko padlo, no napriek tomu niesli chorého s úsmevom. Po istom čase
prišla skupina Nemcov a spýtala sa, či
sa nemôžu vymeniť, hoci toho chorého
mladého muža nepoznali. Potom prišli
Američania a niesli mladého muža ďalej.
Tak vyniesli toho mladého muža na Križevac ruky celého sveta.
To je pre mňa Medžugorie. A ja vás
prosím, aby sme sa zjednotili pod plášťom Matky Božej, pod plášťom pokoja
a lásky. A aby sme bojovali za našich
bratov a sestry, ktorí ešte nespoznali
Božiu lásku. Verte mi, tak budeme aj my
šťastní, lebo len touto modlitbou sa
modlíme sami za seba. Ďakujem vám.

Ročné zjavenie
Mirjane Dragičevičovej 18. 3. 2010
Vizionárka Mirjana Dragičevičová-Soldová mávala od 24. júna 1981 do 25. decembra 1982
každodenné zjavenia. Počas posledného každodenného zjavenia jej Matka Božia zverila desiate
tajomstvo a povedala, že sa jej bude zjavovať iba
raz do roka, a to 18. marca. Tak to bolo počas
všetkých tých rokov, aj tohto roku. Tisíce pútnikov sa zhromaždili pri „Modrom kríži“, aby sa
pomodlili ruženec. Zjavenie sa začalo o 13.50 h
a trvalo do 13.54 h.
Milé deti! Dnes vás pozývam, aby ste milovali
celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Proste o dar lásky, pretože keď duša miluje, pozýva
k sebe môjho Syna. Môj Syn neodmieta tých, ktorí ho volajú a ktorí chcú podľa neho žiť. Modlite
sa za tých, čo nechápu lásku, ktorí nerozumejú,
čo znamená milovať. Modlite sa, aby im Boh bol
Otcom, a nie sudcom. Deti moje, vy buďte mojimi
apoštolmi, buďte mojou riekou lásky. Potrebujem
vás. Ďakujem vám.

Matka Božia ma oslobodila
Snježana a jej dvojča brat Zlatko pochádzajú z Česljakovca pri Požege v Chorvátsku.
Narodili sa predčasne 27. januára 1984 ako štvrté a piate dieťa rodiny Marinacovej.
Tak Zlatko ako aj Snježana trpeli spastickou parézou (obrnou).
Ich domáci lekár Goran Todorič hovorí pri svojej lekárskej diagnóze po uzdravení, že
Snježana užívala rozličné lieky a teraz sa vie oveľa lepšie pohybovať než predtým. Ale
aj sama Snježana potvrdzuje, že už nemá nijaké bolesti, hoci predtým nemohla od
bolesti spávať. Na rozdiel od svojho brata, ktorý je stále na invalidnom vozíku, Snježana vedela chodiť – no iba s veľkými ťažkosťami. Chodila na prstoch, lebo na pätu
nemohla stúpiť. Chôdza bola pre ňu veľmi bolestivá, najmä po schodoch. A vedela, že
onedlho bude aj ona na vozíku. No miesto invalidného vozíka bola v Medžugorí uzdravená. Vraví, že tento mimoriadny dar dostala z neba. Snježana, pre ktorú – ako sama
hovorí – je pokoj tým najväčším darom, ktorý dostala v Medžugorí, chcela by sa stať
učiteľkou náboženstva. Nechcela by študovať bez svojho brata, s ktorým spolu ukončila základnú školu a hudobnú školu. Aj ekonomickú strednú školu absolvovala s výborným prospechom. Problémom je, že jej brat je na invalidnom vozíku a že ho treba
každý deň odviesť na fakultu. Študuje právo a robí všetky skúšky načas.
Stretli sme sa so Snježanou na sviatok sv. Jozefa 19. 3. 2010 v Medžugorí a zhovárali
sa s ňou o jej uzdravení. Z rozhovoru, ktorý nasleduje, sa dozvieme presnejšie, ako
získala Snježana dar telesného uzdravenia.

Zázračné uzdravenie
Snježana, ty si dostala v Medžugorí veľký dar uzdravenia.
Môžeš nám povedať, ako sa
začala tvoja krížová cesta
s chorobou, ktorú si mala od
narodenia spolu s tvojím bratom?
Moja choroba sa začala, keď sme
my dvojčatá prišli predčasne na svet.
Moja rodina mala už tri deti a môj
brat, moje dvojča, prišiel na svet ako
štvrté a ja ako piate dieťa. Hneď po
narodení nás dali do inkubátora. Môj
brat sa dostal na invalidný vozík a ja
som vedela chodiť – ale iba s veľkými
ťažkosťami. Kráčala som po prstoch,
lebo som nedokázala stúpiť na pätu.
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(Rozhovor viedol
Vitomir Damjanovič)

Počas rokov sa choroba stále zhoršovala a kŕčové ochrnutie sa stále
stupňovalo. Skôr než som sa vydala
na cestu do Medžugoria pred mojím
uzdravením, začali sa mi svaly stále
viac sťahovať a stúpanie po schodoch
mi spôsobovalo veľké ťažkosti. Stále
som sa obzerala, kde by som si mohla sadnúť, aby som si oddýchla. Častejšie som navštevovala svojich lekárov, ktorí ma sprevádzali od narodenia. Povedali mi, že sú to iba prechodné javy. Ja som si však čoraz väčšmi
uvedomovala, že ochrnutie pokračuje. Ale napriek chorobám sme s bratom neochabli, chodili sme pravidelne
ako aj ostatné deti do školy. Bolo naším želaním dokončiť školu.

od invalidného vozíka
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Môžeš nám povedať, kedy si
prišla po prvý raz do Medžugoria?
Moji rodičia prišli do Medžugoria už
pred vojnou. Pochádzam z mnohodetnej rodiny a mali sme primálo peňazí,
aby sme mohli prísť spolu s rodičmi.
Bolo aj ťažké s nami invalidmi organizovať takú cestu. Vojna v Chorvátsku
potom urobila svoje. Cestovanie bolo
príliš nebezpečné. Moja rodina nedostávala od nikoho nejakú podporu. Žijeme na dedine a lekárske ošetrenie
stojí veľmi veľa peňazí. Takže naši rodičia nemohli dávať peniaze na nič iné
okrem našich návštev u lekára. Odkedy som počula o Medžugorí, bolo vždy
mojím želaním odcestovať tam, ale to
sa mi nepodarilo. Až teraz vidím, že
človek sa tak dlho nedostane do Medžugoria, kým ho nezavolá Matka Božia. Tak bol môj prvý príchod naozaj
prekvapujúci. Keď som najmenej dúfala, že sa dostanem do Medžugoria,
organizovala jedna skupina púť a pozvala mňa i mojich rodičov. Prijali sme
toto pozvanie a bez veľkých príprav
sme vyrazili. Bolo to koncom septembra 2008.
Keď si vkročila do medžugorského kostola, ako si sa tam
cítila?
Už po ceste som stále premýšľala
o tom, že chcem byť čo najskôr v Medžugorí, aby som videla, aké to tam je.
Toľko som o Medžugorí čítala, počúvala v rádiu, videla v televízii a ako sa
poznám, nazdávala som sa, že tam
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umriem od radosti, keď vojdem do
kostola sv. Jakuba. Tento okamih prišiel. Vstúpila som. Nemala som iba
pocit, že umriem od radosti, ale cítila
som sa, ako keby som bola v nebi. Potom bol každý príchod do Medžugoria
taký krásny, že na to už nikdy nezabudnem.
Môžeš nám opísať, ako prebiehalo tvoje uzdravenie? Pri
koľkom príchode si dostala
z neba tú milosť?
Krátko po prvom príchode do Medžugoria som poprosila svojich rodičov, aby mi dovolili znovu odcestovať
do Medžugoria. Povedali mi, že je to
nemožné a že to musím odložiť na neskôr. Bola som vytrvalá a povedala
som im, že tam cestovať musím, že to
cítim. V hĺbke srdca som cítila to dôležité volanie Matky, a bolo to inakšie
než ono prekvapujúce volanie po prvý
raz. Nástojila som, a tak mi rodičia dovolili odcestovať. V piatok 17. októbra
2008 som sa vybrala so skupinou pútnikov na púť do svätyne Kráľovnej pokoja v Medžugorí. Keďže som mala
následkom ochrnutia pohybové ťažkosti, nemohla som cestovať sama.
Tak som pozvala svoju staršiu sestru
Josipu a ona ma rada sprevádzala.
Verím celkom pevne, že každý medžugorský pútnik, každý novoobrátenec a každý Bohu zasvätený po prijatí
sviatostí zmierenia a Eucharistie predstavuje vymodlenú Božiu milosť, cez
ktorú sa vždy nanovo podivuhodným
spôsobom prejavuje pravda o prítomnosti Blahoslavenej Panny v Medžu-

gorí. Prišli sme zavčas rána nasledujúci deň v sobotu 18. októbra. Keď sme
povystupovali z autobusu, išli sme
k soche Kráľovnej pokoja pred kostolom sv. Jakuba, aby sme pozdravili
Máriu modlitbou. Hneď potom sme išli
na Vrch zjavenia, aby sme neskôr
mohli navštíviť všetky ostatné miesta
a modlitbové zastávky vo svätyni. Hoci
cesta trvala desať hodín, necítila som
pri výstupe na Vrch zjavenia nijakú
únavu. Pocit, ktorý ma vtedy
napĺňal, možno porovnať s tým,
čo pociťuje dieťa, keď po čase
matkinej neprítomnosti zasa
uvidí svoju matku. Ťažkosti, ktoré mi boli dovtedy takmer neprekonateľnou prekážkou, ma
po prvý raz v živote nemohli zadržať. Veľmi silne som cítila pomoc mojej najvernejšej Matky
a Pomocnice, ktorú som chcela
stretnúť. Chcela som byť na
mieste prvého zjavenia Matky
Božej a modliť sa za pomoc, za
veci, ktoré som považovala za
dôležité. Po krátkom čase modlitby pred jej sochou som počula hlas Blahoslavenej Panny.
Už som nebola na tomto svete,
už som nič necítila a bolo mi
ako v nebi.
Matka Božia mi povedala, že
je tu celkom blízko pri nás a že
sa máme začať modliť. Skúšala
som to povedať aj ostatným
v skupine, že sa majú modliť za
pokoj. Obrátila som sa a chcela
som to povedať, ale nešlo to.
Bolo vo mne čosi silnejšie. Jed-

noducho som nemohla povedať ani
slovo. Preto som prosila Matku Božiu,
aby sama dala nejaké znamenie, aby
aj ostatní videli, že je tu prítomná a že
sa máme modliť. Potom naozaj prišlo
znamenie. Istá žena z našej skupiny
zakričala: „Pozrite sa na slnko!“ A všetci videli, ako sa slnko pohybovalo, stále viac sa približovalo k zemi a menilo
farby. Toto „znamenie“ sme zažili každý po svojom. Kým sme išli dolu kop-

Snježana Marinacová

com, pútnici mi povedali, že som bola
úplne neprítomná. Vedela som, prečo
som bola neprítomná, lebo Matka Božia bola pri mne a zhovárali sme sa
spolu.
O čom si s Matkou Božou hovorila?
O tom teraz nechcem hovoriť. Bolo
to viac súkromné medzi mnou a Matkou Božou. Vypytovala som sa Matky
Božej na všeličo, čo som však nikdy
nikomu nepovedala, ani teraz by som
o tom nechcela hovoriť. Môžem vám
povedať, že v našej skupine bola jedna zdravotná sestra, ktorá ma pozorovala. Nevedela som o tom, že ma
pozoruje, a neskôr – keď sme išli do
našich domov – rozprávala všetkým,
ako sa moje uzdravenie udialo.
Po zostupe z kopca povedal náš vedúci skupiny, že máme hodinovú prestávku a potom navštívime Oázu pokoja. Niektorí z našej skupiny tam išli
napriek tomu ihneď. Potom sme sa
modlili pri soche Vzkrieseného Ježiša a pri hrobe pátra Slavka Barbariča. O druhej popoludní sme boli na
sv. omši. Moja sestra a ja sme sa po
sv. omši ešte trochu poprechádzali.
Ako obvykle bola večer ešte príležitosť pripraviť sa na omšu. Vedúci skupiny povedal, že v obvyklom čase
o 17.45 h bude zjavenie Matky Božej.
Presne vtedy, keď som bola v rade na
spoveď, bolo zjavenie. Myslela som
si, že aj ja by som bola teraz rada
v kostole, aby som sa zverila Matke
Božej so všetkými bolesťami, o kto30

rých som jej na Vrchu zjavenia nestihla povedať. Uvažovala som, či
mám ísť na spoveď alebo do kostola.
V tom okamihu mi niečo povedalo, že
mám ostať a nepredstupovať nečistá
pred Matku Božiu. Moja sestra čakala
na mňa, kým som sa ja spovedala.
Potom mi povedala, že ma chce zaviesť do kostola. Aj keď bol kostol
taký plný, že sa vôbec nedalo doň
vojsť, zdalo sa, ani čoby všetci ustúpili nabok a urobili priechod. Nikoho
sme nevyrušovali a ani mňa nikto nevyrušoval. Prišli sme pred oltár. Bola
sv. omša. Ostali sme na sv. omši
a prijali Oltárnu sviatosť. Po sv. omši
sa kňaz modlil požehnávajúce modlitby a modlitbu uzdravenia. Presne
v tom čase som znovu uvidela Matku
Božiu.
Kľakla som si, a to samostatne,
čomu som sa čudovala, lebo predtým
som to nedokázala. Roztiahla som
ruky a prišlo silné svetlo a za tým
svetlom som stretla Kráľovnú pokoja.
V tom momente som už nevidela nič.
Zdalo sa mi, akoby tu bola iba Matka
Božia a ja. Matka Božia sa ma pýtala,
čo si želám. Neželala som si nič pre
seba, lebo sa vždy modlievam za potreby iných. Ale Matka Božia sa ma
pýtala znovu, čo si želám pre seba.
Odpovedala som jej, aby mi pomáhala znášať môj kríž, ktorý je so zreteľom na moju chorobu veľmi veľký
a ťažký. Nežiadala som si uzdravenie,
no dostala som ho v tom okamihu,
kým bola Matka Božia so mnou. To
všetko sa stalo 18. októbra 2008 počas jedného dňa. Tento proces uzdra-

vovania trval od stretnutia na Vrchu
zjavenia pred sochou Matky Božej,
keď vedľa nej padal prúd svetla z neba, pri modlitbe pred Zmŕtvychvstalým, pri hrobe pátra Slavka, pri spovedi a napokon na konci omše pri
modlitbe, ktorú sa ľud modlí s kňazom, keď som kľačala pred oltárom
a Matka Božia prichádzala ku mne vo
veľkom svetle. Celý deň som nedala
voľno svojej sestre. Strávili sme spolu
celý čas v modlitbe. Nemohla si ani
na päť minút sadnúť, lebo ma musela
všade sprevádzať. Cítila som, že Matka Božia ma volá a že som jednoducho musela v každej chvíli byť tam,
kde ona chcela.
Ako vyzerá Matka Božia? Môžeš nám ju opísať, ako si ju videla svojimi očami?
Matka Božia vyzerá prekrásne. Najprv bolo silné svetlo. Matka Božia bola
celá v bielom a mala na hlave závoj.
Ruky mala zložené, keď sa ku mne
blížila. Neskôr, keď som prijímala
uzdravenie, povedala mi, aby som
vstala, no nedokázala som vstať, lebo
pred svätosťou sa kľačí, nie stojí,
a z lásky k nej som ostala kľačať.
Matka Božia sa zasa vzdialila
a čo bolo potom?
Keď sa Matka Božia vzdialila, vstala
som, išla som k východu z kostola. Vôbec som si nevšimla, že som nevzala
svoju sestru so sebou. Sestra prišla
ku mne a vzala ma za ruku. Chcela
ma podoprieť, aby som nespadla. Po-

vedala som jej: „Nechaj ma.“ Rozprávala mi, že ma volala a že som ju nepočula. Pýtala sa ma, čo sa stalo, či mi
je dobre...
Ďalej mi povedala, že mi videla na
tvári slzy – a potom úsmev. Od chvíle,
ako sme vyšli z kostola, prechodili
sme celú noc. Chcela som svojej sestre ukázať, že dokážem voľne chodiť,
a ona nedokázala uveriť, že sa tu stalo uzdravenie. Toto uzdravenie som
potom dosvedčila na viacerých miestach. A po každý raz, keď o tom rozprávam, uvedomujem si, koľké milosti
mi dala Matka Božia. To je niečo, čo
sa nedá kúpiť za peniaze. Mnohé roky
som prosila Matku Božiu, aby mi pomohla prijať môj kríž a nech je to jej
vôľa a vôľa jej Syna, ako si len želajú.
Od toho dňa sa modlievam aj naďalej
a ustavične za tú milosť telesného
a duševného uzdravenia. Uvedomujem si, že nikdy, kým žijem, akokoľvek
sa modlím, nemôžem dosť ďakovať
za túto milosť, ktorú mi ona a jej Syn
darovali. Ďakujem Kráľovnej pokoja
a každému pútnikovi, ktorý prichádza
do Medžugoria. Nech každý vie, že je
pozvaný osobitným spôsobom.
Napokon by som chcela zdôrazniť
niečo veľmi dôležité, a to sa týka odpustenia. Lebo niet nijakej milosti bez
ozajstného odpustenia zo srdca. Niekedy je ťažké odpúšťať, ale to odpúšťanie si môžeme vyprosiť od Boha.
Preto nemôžeme dosiahnuť milosť,
keď nie sme sami milosrdní a neodpúšťame. To som zažila na sebe,
a preto by som to chcela povedať, aby
to všetci vedeli.
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In memoriam

Mons. Dr. Kurt Knotzinger bol jedným z najvýznamnejších kňazov v medžugorskom hnutí, ktorý akceptoval a sprevádzal už začiatky
Medžugoria. S hlbokou pokorou a láskou sa
stretával so zjaveniami aj s vizionármi. Mons.
Kurt Knotzinger bol vtedy spirituálom v Sachsenbrunne. Početnými publikáciami o Medžugorí sa pokúšal svojím spôsobom priblížiť
Medžugorie pútnikom. Všetci, čo ho poznali
a uznávali, vedia, ako usilovne a s vnútorným

zaujatím sa postavil do služby Matky Božej
a najmä do rozširovania posolstva pokoja
z Medžugoria.
Už bol veľmi chorý, keď sa na jeseň ešte raz
s veľkou radosťou mohol v Dóme sv. Štefana
stretnúť s vizionárkou Marijou PavlovičovouLunettiovou.
Milý Mons. Dr. Kurt Knotzinger! Aj v mene
Modlitbovej akcie a Mariánskeho centra Medžugorie, ktoré si od ich začiatku aktívne
podporoval pri vytváraní zošitov MEDJUGORJE svojimi hodnotnými príspevkami a preto,
lebo si bol pre nás všetkých ako náš duchovný otec, chceli by sme ti tisíckrát povedať
Pán Boh zaplať. Kiež zažiješ v nebi vďačnosť
a blaženosť pri Ježišovi Kristovi a jeho Matke, ktorú si tak vrúcne miloval. Vďaka za
všetko!
Dr. Maximilian Domej

Mariánsky kňaz – priateľ Medžugoria
Moje prvé stretnutie so spolubratom
a priateľom Dr. Kurtom Knotzingerom sa
uskutočnilo v Gerersdorfe, kde pracoval
ako kaplán. Mňa tam poslali z kňazského
seminára na sviatok Božieho tela slúžiť
a pomáhať. Sprevádzal ma až na autobusovú zastávku, čo sa mi ešte nikdy nestalo.
Pomyslel som si: „Ozaj priateľský človek,
ochotný pomáhať!“
Nasledujúce stretnutie bolo už v Sachsenbrunne začiatkom roku 1966. S rektorom
Mons. Hobigerom a so spirituálom Mons. Dr.
Knotzingerom sa začala vyslovene dobrá
spolupráca, ktorú som si veľmi cenil. Keď
som neskôr prebral od Mons. Hobigera úrad
rektora seminára a riaditeľa gymnázia, zostal na moju veľkú radosť v Sachsenbrunne
spirituál Knotzinger. Odvtedy sa začala
skvelá spolupráca v spravovaní a vo vedení
domu, spoločne s rozličnými kňazmi a laickými spolupracovníkmi.
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Popri vynikajúco zvládnutej úlohe spirituála pribral ešte aj niekoľko tried ako
profesor náboženstva a napokon starostlivosť o seminárny chór, ktorý s ním získaval stále väčší význam. Nasledovalo mnoho vystúpení, aj mnohé cesty, a to i do
zahraničia. Na mnohých z týchto ciest
s chórom som ho smel sprevádzať. Napríklad do Anglicka, do Ríma k Svätému
Otcovi Jánovi Pavlovi II., cestu na Rodos
a mnohé iné. Takmer po dobu jedného desaťročia viedol „Pueri cantores Österreich“.
Už v júni roku 1981 sme počuli o zjaveniach Matky Božej v Medžugorí, malej dedinke v Hercegovine, v bývalej Juhoslávii.
Takmer súčasne prenikla zvesť o týchto
zjaveniach (koncom roka 1984) k Dr. Knotzingerovi i ku mne, ale každý z nás to počul
z iného prameňa. A to bolo dobre! Obaja
sme boli o krátky čas presvedčení, že tieto

Vizionárka Marija a Kurt Knotzinger 1. novembra 1989 vo Viedni

zjavenia musia byť pravé, aj keď ich Cirkev
ešte neuznala.
A tak vzniklo z našej strany veľké nadšenie rozširovať – pri všetkej opatrnosti – tieto zjavenia Kráľovnej pokoja. Knotzinger
začal písať knihu, ktorá vyšla v roku 1987
v nakladateľstve Styria pod titulom „Odpoveď na Medžugorie“. Kurt Knotzinger zostal aj naďalej veľmi aktívny. (Ja som najprv zväčša cestoval na prednášky v Rakúsku a Nemecku.) Obaja sme boli s vizionármi
a vizionárkami veľmi spriaznení, ako to
vidno aj na fotografii.
Knotzinger účinkoval s veľkým zanietením a s láskou k Matke Božej. Usiloval sa,
ako len bolo možné, rozširovať posolstvo
pokoja Matky Božej. V už spomínanej knihe
zhrnul všetky dôležité požiadavky voči svetu, ako výzvu na obrátenie, školu modlitby,
pozvanie k pôstu, k vytváraniu pokoja, zdokonaľovanie lásky, púte do Medžugoria,
mesačnú spoveď atď. Matka Božia dodnes

poskytuje posolstvá; je to už čoskoro 30
rokov! Dr. Knotzinger chcel požiadavky
Matky Božej čo najviac a čo najďalej rozširovať! Jeho láska k Matke Božej a jeho
obeta pre ňu nepoznali hraníc.
Dr. Knotzinger prešiel roku 1987 na viedenskú faru, prichádzal však ešte niekoľko
rokov do Sachsenbrunnu a naďalej sa staral o hudbu, čo bolo pre nás veľkým ziskom. Na dôchodku pôsobil ako duchovný
v nemocnici Milosrdných bratov vo Viedni.
Posledný čas trávil pri sestrách boromejkách na Gentzstrasse vo Viedni, kde zomrel
7. marca 2010.
Milý Kurt, boli to pekné časy, keď sme
mohli spolupracovať na Pánovu česť
a smeli sme toľko pôsobiť v láske k Matke
Božej. Nech ťa Pán za všetko odmení vo
večnej sláve!
Dr. Johannes Gamperl
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MEDJUGORJE –

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. februára 2010 – „Drahé deti! V tomto milostivom čase, keď sa aj
príroda pripravuje, aby vydala najkrajšie farby v roku, pozývam vás,
milé deti, otvorte svoje srdcia Bohu Stvoriteľovi, aby vás on premenil
a sformoval na svoj obraz, aby sa všetko dobro, ktoré zaspalo vo vašom
srdci, prebudilo do nového života a túžby po večnosti. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie!“
25. marca 2010 – „Drahé deti! Aj dnes vás chcem všetkých pozvať,
aby ste boli silní v modlitbe a aj vo chvíľach, keď vás napadnú pokušenia. Prežívajte v radosti a pokore svoje kresťanské povolanie a všetkým
vydávajte svedectvo. Som s vami a všetkých vás prinášam pred svojho
Syna Ježiša. On bude vašou silou a podporou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. apríla 2010 – „Drahé deti! V tomto čase, keď sa osobitným spôsobom modlíte a žiadate o môj príhovor, pozývam vás, milé deti, modlite
sa, aby som vám cez vaše modlitby mohla pomôcť, aby sa čím viac sŕdc
otvorilo mojim posolstvám. Modlite sa na moje úmysly. Som s vami
a prihováram sa pred svojím Synom za každého z vás. 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 bratislavskom telefónnom čísle:

+421–2–52 92 72 10

Na toto číslo možno volať z domova i zo zahraničia za cenu obyčajných telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, časopis a ďalšie správy
môžete nájsť aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
34

Foto: Dr. Christian Stelzer

Medžugorie na mňa zapôsobilo ako strhnutie hrádze
(Filmová hviezda Jim Caviezel navštívil kardinála Schönborna vo Viedni)
Na spiatočnej ceste z Medžugoria navštívil Jim Caviezel vo Viedni kardinála Schönborna. Bez
Medžugoria by nikdy neprijal úlohu Ježiša vo filme Mela Gibsona Umučenie. Jim Caviezel sa po
natočení filmu stal praktizujúcim kresťanom a Medžugorie mu otvorilo cestu k pochopeniu
modlitby ruženca a sv. omše.
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, Denisova 10, 690 02 Břeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
Telefón: +421-905 254 742

Odkazovač: +421-2-52927210
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