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Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 18. marca 2014 v Medžugorí

Božie slovo oslobodzuje!
„Pozývam vás znovu: začnite boj proti hriechu ako v prvých dňoch, choďte na
spoveď a rozhodnite sa pre svätosť. Božia láska začne prúdiť cez vás do sveta, vo
vašich srdciach zavládne pokoj a naplní vás Božie požehnanie.“
To sú slová posolstva z 25. marca 2014, ktoré nám odovzdala vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová. Matka Božia je neúnavná vo svojich pozvaniach, aby nás neustále odznova
prebúdzala z našej každodennej zotrvačnosti. Skutočnosť, že Matka Božia sa zjavila v Medžugorí po prvýkrát pred troma desaťročiami, bola pre mnohých z nás najväčším obratom
v našom živote. Tisícky ľudí radikálne zmenili svoj život a roky sa snažili žiť podľa posolstiev.
Duchovný život sa dá prirovnať k maratónskemu behu, kde mnohí zastanú uprostred
a vzdialený cieľ, ktorý majú pred očami, dosiahnu len ťažko. Naša Pani vie o našej námahe
a odchýlkach. Je ako perfektná kondičná a motivačná trénerka, ktorá nás chce podržať na
duchovnej ceste s veľkou láskou a vytrvalosťou. Sľubuje nám, že zažijeme Božiu lásku a budeme ju odovzdávať našim blížnym. Ako Kráľovná pokoja sľubuje nám pokoj, ktorý svetu tak
chýba. Cez Božiu milosť budeme naplnení v našej každodennej práci Božou láskou a spokojnosťou.
V posledných rokoch medicína priznáva väčší vplyv základného pozitívneho duševného
postoja na telesné zdravie človeka. Uznávaní vedci, zaoberajúci sa skúmaním mozgu, dokázali v posledných rokoch za pomoci najnovších možností vyšetrením magnetickej rezonancie, ako liečivo vplývajú pozitívne dojmy na náš celkový imunitný systém. Pevná viera a prežívaný duchovný život menia základnú vibráciu našich buniek. Modlitba upokojuje a oslobodzuje človeka od strachu a pochybností. Pravidelná účasť na svätej omši spôsobuje viditeľné
posilnenie našich duševných síl.
Naša kultúra zabudla, že kostoly sú fitnescentrami pre naše duše. Státisíce ľudí trénujú
dva až trikrát do týždňa, aby boli fyzicky fit. A taktiež je dôležité, ako ukázala jedna významná
americká štúdia, že pravidelná návšteva bohoslužby minimálne raz v týždni v dĺžke približne
jednej hodiny počas mnohých rokov mala za následok mimoriadny psychický a fyzický prospech pre tých, čo sa zúčastnili výskumu. Dokonca sa predĺžila priemerná dĺžka ich života do
ôsmich rokov!
Matka Božia nám neprináša do Medžugoria vedecké práce. Dôverujme jej láskyplným napomenutiam. Chce nám len dobre. Nechajme odpovedať naše srdcia na jej prosby.
Osloboďme sa od každodenného stresu tým, že budeme venovať trochu viac času sebe
a Bohu. Ak si vnútorne povieme áno, bude nás Naša Pani na duchovnej ceste sprevádzať
ako najlepšia trénerka. Matka Božia si želá naše šťastie, náš pokoj a našu svätosť.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Božie Slovo
v živote
veriaceho
Biblia je celosvetovo ešte stále knihou, ktorá sa najčastejšie prekladá, najčastejšie tlačí a predáva v najväčších počtoch exemplárov. Ak by sme ju hodnotili podľa týchto kritérií, museli by sme povedať, že je najčítanejšou knihou na svete a že ju veriaci dobre
poznajú. Žiaľ, je nám všetkým jasné, že to tak nie je. Aj tie najpovrchnejšie spôsoby overovania vedomostí ukazujú, že znalosti Svätého
písma sú biedne.
P. Ivan Dugandžič

ČO ZNAMENÁ PRE KRESŤANOV
SVÄTÉ PÍSMO?
Záverečný dokument biskupskej synody
v Ríme z roku 2008, ktorá venovala pozornosť hodnote a úlohe Svätého písma v živote veriacich, mal príznačný nadpis: Božie slovo oslobodzuje. V nadväznosti na
myšlienky veľkého ctiteľa Božieho slova
B. Pascala píšu biskupi na záver dokumentu: „Sväté písmo disponuje zodpovedajúcimi prostriedkami, aby vo všetkých
ľudských situáciách prinášalo útechu.“
V čase, keď dochádza k vzniku mnohých
druhov závislostí, ktorých obeťou sa stávajú predovšetkým mladí ľudia, musíme
sa právom pýtať: Prečo tak málo ľudí nasleduje Božie slovo, hoci ukazuje cestu
k slobode?
Krátko pred spomínanou biskupskou synodou, presnejšie r. 2005, sa oslavovalo
40. výročie koncilovej konštitúcie Dei verbum (Božie slovo). Pri tejto príležitosti je
zvlášť zdôraznená starosť koncilových ot-
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cov, že by sa malo viac sprítomňovať Sväté písmo v živote Cirkvi a v živote každého
veriaceho. Jedny z najviac citovaných slov
z tohto koncilového dokumentu znejú:
„A v Božom slove je taká sila a účinnosť,
že ono je pre Cirkev oporou a životnou silou a pre deti Cirkvi posilou vo viere, pokrmom duše, čistým a nevysychajúcim prameňom duchovného života.“ (DV 21 )
Táto veta dosvedčuje, že konciloví otcovia zvolili starostlivé slová, ktorými chceli
vyjadriť prirodzenosť Božieho slova a duchovnú silu, ktorú z neho veriaci dokážu
načerpať. Otázkou je, ako sa opäť uplatnia slová Svätého písma v kresťanskom
živote a či to nie je len vrúcne želanie koncilu. Aby sme povedali pravdu, za skoro
50 rokov od ukončenia koncilu sa veľa
zmenilo k lepšiemu. Vznikli nové preklady
Svätého písma s mnohopočetnými vydaniami. Biblia je celosvetovo ešte stále knihou, ktorá sa najčastejšie prekladá, najčastejšie tlačí a predáva v najväčších počtoch exemplárov. Každoročne sa predá na
celom svete viac ako 2 milióny exemplárov. Ak by sme to podľa toho posudzovali,
museli by sme povedať, že je najčítanejšou knihou na svete a že ju veriaci dobre
poznajú. Žiaľ, je nám všetkým jasné, že to
tak nie je.
Aj tie najpovrchnejšie spôsoby overovania vedomostí ukazujú, že znalosti Svätého písma sú biedne. Ako sa dá zvýšiť
a zlepšiť jeho vplyv na kresťanský život?

dobného podnetu. Zdá sa mi, že Biblia,
ktorú dostaneme takýmto spôsobom, má
podobný osud ako každý darček, z ktorého nie sme nadšení, ale ktorý nemôžeme
v žiadnom prípade odmietnuť. Namiesto
toho, aby sme darček prijali s radosťou
a boli vďační jeho darcovi, odložíme ho
bokom a rýchlo naň zabudneme. Len tak
sa dá vysvetliť hrubá vrstva prachu na
Biblii v mnohých kresťanských domovoch.
Prečo je to tak? Ak je Biblia pre veriacich
Svätým písmom, prečo je v ich povedomí
tak málo svätá, že jej nevenujú žiadnu pozornosť? Veď sväté nabáda človeka, aby
ho úprimne ctil a miloval. Prečo to nie je
potom tak s knihou, ktorú nazývame svätou? Zvykli sme si ju nazývať aj Knihou ži-

VŠADEPRÍTOMNÁ, ALE MÁLO
ZNÁMA KNIHA
Vieme, že je dnes zriedkavé, aby kresťanská rodina mala aspoň jedno vydanie
Svätého písma. Biblia sa dostala do kresťanských domovov väčšinou ako darček
ku birmovke, svadbe, alebo z iného po-
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vota, lebo je písaná zo života pre život.
Prináša príklady úspešných životov a poskytuje ponaučenia a povzbudenia pre žitie úspešného života. Prečo je potom na
Sväté písmo taká slabá odozva v živote
mnohých veriacich? Je zrejmé, že u mnohých kresťanov sú životné rozhodnutia
oveľa viac ovplyvnené verejnou mienkou
a mnohým iným, než Knihou života.
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SVÄTÉ PÍSMO MUSÍME ŠTUDOVAŤ!
Ak veriaci zaobchádzajú tak povrchne
a neochotne so Svätým písmom, znamená to, že neberú ani vážne to, o čom sa
v Písme hovorí. V ňom sa nám prihovára
Boh, ktorý človeku vychádza v ústrety
a ponúka mu záchranu v Kristovi. Sväté
písmo mu ukazuje, ako túto záchranu
uskutočniť. Samotná Biblia na mnohých

miestach poukazuje na to, že ju máme čítať pozorne, teda oveľa viac „skúmať“
a študovať. Izaiáš takto upozornil ľud na
Božie varovania, ktoré sa potvrdili: „Skúmajte v knihe a čítajte, ani jedno z nich
nechýba, vzájomne sa nehľadajú, lebo to
prikázali Pánove ústa a jeho duch ich
zhromaždil.“ (Iz 34,16)
Múdry Sirach zdôrazňuje rozdiel medzi

hlúpym a múdrym človekom. O tom druhom hovorí: „(Ináč si počína ten), kto svoju myseľ upriamuje k tomu, aby premýšľal
o zákone Najvyššieho. Mudrc skúma múdrosť všetkých predkov a zapodieva sa náukou prorokov.“ (Sir 39, 1)
O rovnako vážnom postoji Židov k Svätému písmu svedčí aj Nový zákon. Lukáš
píše, ako prišiel Pavol do Berey a ohlasoval radostné posolstvo pri svojej druhej
misijnej ceste a s akou ochotou tamojší
Židia prijali Sväté písmo, potom čo ušiel zo
Solúna pred Židmi: „A tí boli šľachetnejší
ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo
s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.“ (Sk 17, 11)
Skutočnosť, že títo Židia „skúmali Písmo“ aj potom, čo uverili Pavlovej kázni,
nepoukazuje na nedostatok dôvery voči Pavlovi. Avšak väčšmi pocítili túžbu
všetko si ešte prehĺbiť štúdiom Svätého
písma. Podnetom k tomu mohol byť aj
sám Pavol, keď na príklade Mojžiša a ľudu, ktorý Mojžiš viedol cez púšť, ako aj
pokušení, ktorým boli vystavení, povedal:
„A toto sa im stalo ako predobraz a bolo
napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov.“ (1 Kor 10, 11)
Aj sv. Peter zdôrazňuje trochu inými slovami tú istú skutočnosť svojim čitateľom,
keď hovorí: „Túto spásu hľadali a skúmali
proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás.“ (1 Pt 1, 10) Tu naozaj vidíme, že Biblia je skutočne mimoriadna kniha, v ktorej „všetko žije zo všetkého“
(Martin Buber), preto ju musíme brať vážne a musíme ju skúmať.
BOŽIE SLOVO JE ŽIVÉ A ÚČINNÉ
Ani jeden biblický spisovateľ neprenikol
tak do hĺbky prirodzenosti a podstaty Božieho slova a do jeho následkov v živote
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človeka ako pisateľ Listu Hebrejom, keď
hovorí: „Lebo živé je Božie slovo, účinné
a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky
a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol
preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.“ (Hebr 4, 12 – 13) V týchto slovách je odhalená sila, rozhodnosť
a vážnosť Božieho slova, ale aj odpoveď,
prečo je to len v zriedkavých prípadoch
také účinné. Kým povrchný človek má
strach z ostrosti jeho meča, pre veľkodušného sa otvára a začína v ňom pôsobiť.
Dostojevskij prirovnáva Božie slovo k semenu zasiatemu do duše človeka, a hovorí: „Po celý život bude v jeho duši žiariť,
bude sa v ňom ukrývať uprostred temnoty, uprostred pachu jeho hriechov ako žiariaci bod a ako jeho veľké napomenutie.“
Otvorení a veľkorysí voči Božiemu slovu
boli veľkí konvertiti, ktorí za svoje obrátenie vďačia Božiemu slovu. Ešte stále citovo rozrušený bojom svojej hriešnej minulosti s ideálom kresťanského života, ktorý
ticho klopal na dvere jeho srdca, počuje
Augustín tajomný hlas: „Vezmi a čítaj! Vezmi a čítaj!“ Bolo to jeho prvé stretnutie
s Božím slovom a začiatok jeho obrátenia.
František z Assisi v čase, keď ešte hľadal
odpoveď, čo Boh od neho očakáva, zablúdil do susedného kostola. Tam počul slová evanjelia, ktoré sa čítali v ten deň na
svätej omši, a našiel v nich odpoveď.
Silnú osobnú skúsenosť stretnutia s Bibliou a následky tohto stretnutia opísal aj
známy nemecký spisovateľ Heinrich Heine. Narodený a vychovávaný v liberálnej
protestantskej tradícii, ostal v mladosti
prakticky bez viery a pokúšal sa nájsť vieru v budhizme. To ho však neuspokojilo.
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Začal čítať Bibliu, ktorá z neho urobila katolíka. Stretnutie so Svätým písmom opísal takto: „Na ceste spásy ma nesprevádzala nejaká vízia, alebo akési serafínske
nadšenie, ani hlas z nebies, ani nejaký
neobyčajný sen, alebo čosi zázračné. Za
moje osvietenie vďačím celkom jednoducho čítaniu jednej knihy – áno, jednej knihy. Áno, je to stará, obyčajná kniha,
skromná ako príroda a takisto aj taká prirodzená. Kniha, ktorá vyzerá jednoducho
a nenápadne ako slnko, ktoré nás zohrieva, ako chlieb, ktorý nás živí. Kniha, ktorá
sa na nás dôverne pozerá a láskavo žehná ako stará mama, ktorá takisto denne
číta túto knihu..., a táto kniha sa aj volá
celkom stručne ,Kniha‘, Biblia. Voláme ju
aj Sväté písmo. Kto stratil svojho Boha,

Začnime čítať Sväté písmo!
V Máriinej škole modlitby zaujíma
Sväté písmo rozhodujúcu úlohu. Vo výchove farnosti pre jej výnimočnú úlohu
vo svojom pláne zdôraznila Matka Božia vzťah medzi čítaním Svätého písma a modlitbou v každej rodine: „Dnes
vás pozývam, aby ste vo svojich domoch
každý deň čítali Bibliu. Má byť na viditeľnom mieste, aby vás stále podnecovala do čítania a modlitby.“ (18. október 1984) Podobné pozvanie zopakovala ešte v ďalších siedmich posolstvách,
z ktorých nasledovné je mimoriadne
silné: „Pozývam vás, aby ste pri čítaní
Svätého písma obnovili modlitbu vo
svojich rodinách a prežívali radosť zo
stretnutia s Bohom, ktorý nekonečne
miluje svoje stvorenia.“ (25. september
1999)

môže ho znova nájsť v tejto knihe. A kto
ho nikdy nepoznal, tomu tu zavanie dych
Božieho slova.“
Keď Ježiš nazval posolstvo spásy „radostnou zvesťou“, je samozrejmé, že každé stretnutie s Bohom Spasiteľom, ktoré
sa stane skutočnosťou pri čítaní Svätého
písma, vzbudí v čitateľovi radosť a naplní
ho pokojom. To platí najmä pri čítaní Nového zákona. Ak veríme, že Ježiš je živý
a prítomný v slove evanjelia, a ak začneme s touto vierou čítať blahoslavenstvá,
pocítime blažené spoločenstvo s jeho pr-

vými poslucháčmi. Ak sa posnažíme čítať
jeho podobenstvá, akoby sme ich po prvýkrát počuli, veľmi rýchlo pocítime, ako sa
nás osobne dotýkajú a povzbudzujú k činnosti. Ak budeme s vierou čítať state o odpustení hriechov a o uzdravení chorých,
budeme pociťovať silu, ktorá nás uzdraví
od našich terajších hriechov a chorôb,
oslobodí nás od neusporiadaných náklonností a závislostí. Pocítime, že Božie slovo
je skutočne živé a účinné. Pocítime jeho
výzvu k modlitbe a tak sa oživí spoločenstvo cirkvi, ktoré sa modlí a velebí Boha.
vil aj on svoju diecézu. Zaberá 68 000 km2, má dĺžku
700 km a má 22 farností,
650 kresťanských spoločenstiev a 43 kňazov. Ľudia sú veľmi chudobní, sú
vďační za každú malú pomoc, ktorá je tam užitočná
pre diecézu a veriacich.

Medžugorie je
stretnutím s Bohom
Mons. Adriano Langa
OFM, bývalý generálny definítor rádu, teraz biskup
diecézy Inhambane v Mozambiku, navštívil v sprievode pátra Stojana Damjanoviča provinciu a pritom

aj Medžugorie, kláštor
v Humci a v Mostare. Bratia ho všade srdečne prijali a objasnili mu život
a prácu v provincii. Sledoval všetko s veľkým záujmom. V krátkosti predsta-

Mons. Langa navštívil
Medžugorie aj v predošlých rokoch. Po prvýkrát
v polovici 90 rokov viac zo
zvedavosti, lebo o Medžugorí počul od svojich bratov františkánov, ktorí sú
činní na misii v Kongu.
Pri svojej návšteve v roku 2012 povedal, že Medžugorie spoznal ako
miesto modlitby: „Odkážem všetkým, že Medžugorie je miesto, ktoré treba spoznať, lebo Medžugorie nás pozýva k modlitbe. Medžugorie je stretnutie s Bohom.“ To odporúča
biskup z Mozambiku.
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Ročné
Ročné zjavenie
zjavenie Panny
Panny Márie
Márie Mirjane
Mirjane
Dragičevičovej-Soldovej
Dragičevičovej-Soldovej 18.
18. marca
marca 2014
2014

Vizionárka Mirjana Dragičevičová-Soldová mala od 24. júna 1981 až do 25. decembra
1982 denné zjavenia. Počas posledného denného zjavenia dostala desiate tajomstvo
a Panna Mária jej povedala, že sa jej odteraz bude zjavovať raz ročne, a to 18. marca.
Tento rok 18. marca sa pri Modrom kríži zhromaždilo niekoľko tisíc pútnikov k modlitbe ruženca. Zjavenie sa začalo presne o 13:46 a trvalo do 13:51. Panna Mária odovzdala Mirjane nasledovné posolstvo:
„Drahé deti! Ako matka vám chcem byť na pomoci. Svojou materinskou láskou vám chcem pomôcť otvoriť vaše srdcia, aby ste v nich dali na prvé miesto
môjho Syna. Chcem, aby vás skrze vašu lásku k môjmu Synovi a skrze vašu
modlitbu ožiarilo Božie svetlo a naplnilo Božie milosrdenstvo. Chcem, aby sa
tak rozohnala tma a tôňa smrti, ktorá vás chce obklopiť a zviesť. Chcem, aby
ste pocítili radosť požehnania Božieho prisľúbenia. Vy, ľudské deti, vy ste Božie deti, vy ste moje deti. Preto, deti moje, kráčajte cestami, ktorými vás moja
láska vedie, učí pokore, múdrosti a nachádza cestu k nebeskému Otcovi. Modlite sa so mnou za tých, ktorí ma neprijímajú a nenasledujú. Tých, ktorí pre
tvrdosť svojho srdca nemôžu pocítiť radosť pokory, zbožnosti, pokoja a lásky
– radosť môjho Syna. Proste, nech vám vaši pastieri svojimi požehnanými rukami vždy udeľujú radosť Božieho požehnania. Ďakujem vám.“
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chcem zdôrazniť, že každé stretnutie
s Matkou Božou je pre mňa veľkou radosťou a vždy sa pri ňom cítim, ako keby to
bolo jej prvé zjavenie.
Zástupcovia Modlitbovej akcie Medžugorie mali Vždy je to akoby som
Matku Božiu stretla po
19. 3. 2014 na sviatok svätého Jozefa príležitosť prvýkrát a bola spolu
hovoriť s Mirjanou o jej ročnom zjavení a o posols- s ňou v nebi. Uvedomutve, ktoré jej deň predtým odovzdala Panna Mária.
jem si, že v týchto okamihoch som naozaj
v nebi, a preto sa na ne
Mirjana, včera si zažila tohtoročné vždy pripravujem modlitbou a pôstom.
zjavenie Panny Márie. Vieme, že ti Keď som včera prišla na miesto zjavenia
Matka Božia sľúbila, že až do konca pri Modrom kríži, videla som veľké množtvojho života sa ti bude zjavovať 18. stvo ľudí, ktorí prišli možno už tri alebo
marca. Dnes je devätnásteho, svia- štyri hodiny predtým, aby pri ruženci
tok svätého Jozefa, práve deň po zja- a piesňach čakali na zjavenie. Cítila som
vení. Mohla by si nám opísať tvoje ich potreby a trápenia. Všetci sa modlili
včerajšie stretnutie s Matkou Bo- z hĺbky srdca, spievali a oslavovali Boha
i Matku Božiu. Cítim v srdci spojenie s nižou?
Včerajšie zjavenie bolo naozaj veľmi mi, keďže viem, že túžia po pokoji a Božej
pekné. Vždy, keď rozprávam o zjavení, láske, ktoré očakávajú od stretnutia s naZJAVENIE
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šou nebeskou Matkou. Vždy pred zjavením sa modlím, aby nám Matka dala všetko, o čo ju jej deti prosia. Ale tiež viem, že
Matka Božia nemôže spraviť nič, pokiaľ
ľudia sami neotvoria svoje srdcia. To znamená, pokiaľ nejdú na spoveď. Lebo Panna Mária hovorí, že iba čisté srdce môže
prijať všetky tieto dary. Preto sa modlím
za všetkých týchto ľudí, aby boli pred Bohom v stave milosti, aby mohli prijať jeho
dary. To však znamená spraviť tento krok:
očistiť si srdcia, aby im ich Matka mohla
pomôcť a dať im to, kvôli čomu prišli do
Medžugoria.
Mirjana, ako včera vyzerala Matka
Božia pri zjavení?
Včera som videla Pannu Máriu ako Matku, ktorá je veľmi rozhodná, chce pomôcť
svojim deťom a ukázať im správnu cestu.

12
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Lenže tieto deti sa vytrvalo bránia. Ona je
však s veľkou láskou rozhodnutá pomôcť
im. Panna Mária nie je ako my, matky na
tejto zemi, ktoré sme často nervózne alebo podráždené – takéto niečo u Matky
Božej nenájdeme. U nej vládne vždy pokoj
a láska, ako keby nám chcela svojím vzorom ukázať, ako by to malo byť a čo máme
robiť. Svojím vzorom nás učí skutočnej
materinskej láske.
Matka Božia nás všetkých požehnala,
ale ako vždy zdôraznila, aby sme nezabudli, že ona nám dáva iba svoje materinské požehnanie. Tým nás upozorňuje na
rozdiel medzi jej a kňazským požehnaním,
prostredníctvom ktorého nás osobitným
spôsobom požehnáva jej Syn Ježiš Kristus.
Po zjavení, keď si odovzdala posols-

tvo, hovorila si aj o istej sivosti a hluku, ktoré si pri ňom zažila. Môžeš
nám bližšie opísať, o čo išlo?
V posolstve sú dve časti, ktoré sa ma
osobitne dotkli. Prvá časť je práve to, čo
spomínaš, čo si včera počul, keď som diktovala posolstvo Mikimu Musovi. Totiž sivosť a hluk. Nie je pre mňa ľahké to vysvetliť, ale pokúsim sa vyjadriť môj osobný
zážitok slovami. Keď Matka Božia prichádzala, stála na oblaku a pod ňou bolo
svetlo. Okolo nej bola krásna modrá farba
neba. Táto modrá ale nebola ako naše obvyklé modré farby, bola to modrá, ktorá
vyžarovala výnimočné teplo. Avšak keď
Matka Božia povedala slová temnota,
smrť a tieň, táto modrá sa zmenila na sivosť, akoby sivú farbu. Pri tom bolo počuť
hukot, ktorý by som prirovnala k hukotu
vetra, ktorý duje vonku, zatiaľ čo my sedíme vnútri. Teda keď my sedíme dnu v dome a vonku fúka silný vietor, cítime vnútri
závan a počujeme hukot a zavýjanie silné-

ho vetra, ktoré doliehajú na naše uši.
V tom momente sa aj ono modré nebo
stávalo čoraz sivšie, teda tá krásna modrá sa menila na sivú. Nebo, ktoré obkolesovalo Matku Božiu, ostalo škaredé a mŕtve, ako keď človek upadne to letargie
a apatie, ako keby sme sa strácali. Ale
Matka Božia pokračovala vo svojom posolstve. Povedala, že chce, aby sme cítili
radosť požehnania Božieho prisľúbenia.
Počas týchto slov zmizla aj všetka sivosť.
A ako zmizla! Akoby ju niekto vysal vysávačom. To znamená, že je to, ako keď zapnete vysávač, ktorý všetko vsaje do seba.
A tak bolo znovu vidieť tú nebeskú modrú
ako predtým. Takto nejako by som to skúsila vysvetliť svojimi jednoduchými slovami, aby ste porozumeli, čo som zažila.
Čo sa ťa tak dotklo v druhej časti?
V druhej časti posolstva ma oslovili hlavne slová Matky Božej: „Vy, ľudské deti, vy
ste Božie deti, vy ste moje deti.“ Tak to povedala Matka Božia a ja opakujem tieto
slová ešte raz a vysvetľujem si ich takto,
aj keď chcem zároveň zdôrazniť, že iní ľudia, ktorí čítajú toto posolstvo, si ich môžu
vykladať inak. Preto hovorím, že toto sú
moje osobné myšlienky tak, ako som to
zažila. Keď som uvidela výraz tváre Panny
Márie, keď vyslovila slová „Vy, ľudské
deti,“ akoby tým chcela povedať, že sa nemáme nechať pomýliť a myslieť si, že nás
stvoril iba nejaký človek, že sme sa počali
z lásky našich rodičov. Matka Božia chcela povedať: „Vy ste Božie deti, vy ste na
tejto zemi z Božej vôle, Boh vás stvoril.
A keď sme Božie deti a z Božej vôle sme
tým, čím sme, tak potom sme aj jej deti.
Tým by som chcela ukončiť toto moje krátke zamyslenie o tom, čo som včera zažila
pri zjavení.
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Páter Hananias, teším sa, že som ťa
dnes stretol tu na Vrchu zjavení. Kde
v súčasnosti pôsobíš ako kňaz?
Po mojich primičných omšiach v roku
2005 som bol prvé roky v Dulicete v Pulii,
v Taliansku. To je také malé mariánske
pútnické miesto zasvätené Matke potechy. Ale teraz som už rok na Sardínii
v mestečku Usana, kde pravdepodobne
ešte niekoľko rokov zostanem.
Aké sú tvoje kňazské úlohy?
Najprv som bol zodpovedný za naše domáce spoločenstvá v Pulii a teraz aj na
Sardínii. Máme skupinu rodín, ktorá chce
žiť podľa posolstiev Panny Márie z Medžugoria. Skladajú aj sľub, v ktorom sľubujú,
že budú žiť v pokoji a budú sa modliť za
pokoj. Máme dokonca aj skupinu, ktorá
sa volá Spolupracovníci Kráľovnej pokoja.
Je to veľká skupina ľudí, ktorí sa každý
deň modlia ruženec. Každý mesiac mávame stretnutie, pri ktorom rozoberáme katechizmus. Tieto stretnutia voláme duchovné stretnutia.
14
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Rozhovor s pátrom Hananiasom
zo spoločenstva Oáza pokoja
viedol Vitomir Damjanovič
18. 3. 2014 na Vrchu zjavení

Matka Božia
Ako vyzerá súčasná situácia Oázy
pokoja tu v Medžugorí?
Oficiálne ako spoločenstvo už nie sme
zastúpení v Medžugorí, ale máme tu niekoľko bratov a sestier, ktorí nám tu spravujú dom a pomáhajú aj na miestnej fare.
Je tu aj kňaz, ktorý zostáva mesiac alebo
dva. Počas tohto času buď spovedá alebo
koncelebruje talianske omše.
Ty si teraz prišiel do Medžugoria
s veľkou skupinou ľudí. Prečo sprevádzaš týchto ľudí do Medžugoria?
Prišiel som sem s dvoma autobusmi pút-

potrebuje naše modlitby
nikov, jedným zo Sardínie, druhým z Pulie.
Tu v Medžugorí sa cítim ako doma, ako
v náručí Panny Márie. Môžete tu nájsť
veľa pokoja a kľudu, aj čas k premýšľaniu
a modlitbe.
Čo si myslíš, pomáhajú udalosti
v Medžugorí ľuďom?
Áno, určite! Som presvedčený, že veľa
ľudí sem prichádza, aby hľadali pokoj
a aby sa tu stretli s Matkou Božou. A tiež
aby uľahčili srdcu. Vidím veľa ľudí, ktorí
majú mnoho bolesti v srdci. Za tri, štyri
dni si nájdu čas, aby pri spovedi či modlit-

be znovu našli pokoj a útechu v srdci.
Panna Mária nám chce pomôcť nájsť Ježiša. Ona nás miluje a prišla nám darovať
pokoj a nádej, ktoré vo svete chýbajú.
Matka Božia nám pomáha znovu objaviť
význam modlitby, pôstu a sviatostí.
Mohol by si nás bližšie uviesť do dôležitých posolstiev Matky Božej
o modlitbe, pokoji a pôste?
Matka Božia hovorí, že nemôže vládnuť
pokoj tam, kde sa ľudia nemodlia. Mnoho
ľudí nemá pokoj v srdci, lebo nehľadajú
a nechcú Ježiša. Takže jediná cesta, ako
MODLITBA
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nájsť pokoj, je stretávať sa s Ježišom
v modlitbe a vo sviatostiach. Panna Mária
nám pomáha ako v škole, v škole modlitby. Ako dobrá Matka nás berie do rúk
a chce nás naučiť modlitbe srdcom.

Boh si vyvolil šesť detí, ktoré už dnes majú
svoje rodiny. On vie, prečo si vyvolil Medžugorie a nie nejaké iné miesto. To všetko je v Božom Srdci, my sa ním musíme
len nechať riadiť.

Dnes sa koná každoročné zjavenie
Matky Božej Mirjane. Čo si myslíš
o týchto zjaveniach?
Prichádzam každý rok 18. marca do Medžugoria, lebo som presvedčený, že tieto
zjavenia sú pravé. Verím, že práve tu na
Vrchu zjavenia sa uskutoční znamenie,
ktoré Matka Božia prisľúbila. Znamenie,
ktoré bude viditeľné a ktoré vykoná sám
Boh. A moje osobné presvedčenie je, že to
bude práve 18. marca.

Raz sa pútnici spýtali pátra Slavka
Barbariča: „Prečo si Panna Mária vyvolila práve Medžugorie?“ On odpovedal veľmi jednoducho: „Keby nebolo Medžugorie, Matka Božia by si už
našla nejaké iné miesto s dvoma kopcami.“ Čo si myslíš, prečo sú tieto dva
kopce dôležité?
Nuž, prečo si zvolila práve tieto dva kopce, je ťažké povedať. Pre niektorých ľudí
je naozaj náročné vyjsť na Vrch zjavení.
Často som si pomyslel, že v iných krajinách by tú cestu už asi vyasfaltovali, aby
tam mohli vyjsť autami. Ale myslím si, že
Panna Mária si vybrala Medžugorie, lebo
toto miesto potrebuje; ona potrebuje túto
obetu, toto utrpenie ľudí, ktorí vychádzajú
hore na vrch.
Ešte ťažšie je vyliezť na Križevac. Ale už
mnohokrát som videl ľudí, ktorí napriek
telesným ťažkostiam s pomocou iných
ľudí vyjdú nahor. Radosť, ktorú cítia v srdci, je potom obrovská. A práve túto obetu
potrebuje aj Panna Mária. Preto je dobré,
že sú tu kamene, je dobré, že sú tu tieto
dva kopce. Veď Mária by sa mohla zjaviť
aj dole, niekde pri kostole, kde je všade
kopa lavičiek. Všetci by mohli pohodlne
sedieť. Ale ja si myslím, že Matka Božia sa
teší, keď všetci tí ľudia vyjdú sem hore
a tri, štyri hodiny sedia na týchto špicatých
kameňoch a s modlitbou očakávajú jej
zjavenie. To všetko sú drobné obety, ktoré
z lásky obetujeme Bohu, a ktoré majú veľkú cenu v Božích očiach.

To znamená, že chceš byť každý rok
18. marca v Medžugorí, keďže očakávaš znamenie Panny Márie. Budeš
dnes prítomný pri zjavení?
Mirjana raz povedala, že to má svoj význam, že zjavenia sú práve 18. marca
a každého druhého v mesiaci. Ale zatiaľ
nám k tomu nemôže povedať nič konkrétne. Keď sa ale vyjavia všetky tajomstvá,
tak budeme rozumieť prečo. Myslím si, že
tieto dátumy budú mať v nejakom ešte
neznámom roku veľký význam.
Má Boh svoj plán s Medžugorím?
Myslím si, že náš dobrý Pán vie všetko,
má svoj projekt s nami a vedie nás. On si
len praje, aby sme mu dôverovali.
Predvčerom bolo osemdesiate výročie postavenia kríža na Križevci. Myslíš si, že aj Križevac má veľký význam
v dejinách Medžugoria?
Panna Mária sama povedala, že kríž na
Križevci bol v Božom pláne. Náš dobrý
Boh má svoj plán, ale zjavuje ho iba postupne. Všetko má svoj zmysel, aj to, že
16
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Aj z Biblie vieme, že vrchy v nej mali
veľký význam.

Vrch je výnimočné miesto, na ktorom
môžeme cítiť Božiu prítomnosť. Podľa
mňa je aj tu cítiť veľkú milosť. Tu na Vrchu
zjavenia zažívame pokoj a ticho, ktoré potrebujeme pri stretnutí s Ježišom. Toto vidieť aj v tvárach mnohých pútnikov, ktorí
sem prichádzajú.
Páter Hananias, čo by si chcel na záver nášho rozhovoru ešte odkázať čitateľom?
Panna Mária hovorí, že v Medžugorí
chce dokončiť, čo začala vo Fatime. Vo Fatime nám hovorila o víťazstve svojho Nepoškvrneného Srdca. Preto si myslím, že
by sme mali dôverovať, že po búrke vyjde
znovu slnko. Pán má svoj plán pokoja,
plán lásky pre každého jedného z nás.
Matka Božia nás chce na tento plán pripraviť, aby sa naše srdcia otvorili a my
sme mohli na ňom spolupracovať. Vraví:

„Bez vás nemôžem nič vykonať. Potrebujem vaše modlitby, potrebujem vaše obety.“ Preto chcem pozvať všetkých, aby
s otvoreným srdcom a plní lásky prijali pozvanie Matky Božej. S láskou nás volá
a potrebuje naše modlitby. Mirjana tiež
hovorí, že keby sme len raz mohli vidieť
Máriine oči, jej zrenice, ako sa chvejú, keď
rozpráva o neveriacich, o ľuďoch, ktorí nepoznajú Boha a ešte nezažili jeho lásku vo
svojich životoch, tak by sme spoznali, ako
veľmi Matka Božia potrebuje naše modlitby, aby im mohla pomôcť. Modlili by sme
sa bez prestania.
Myslím si, že je dôležité, aby sme mali
súcit s ľuďmi, ktorí teraz neveria, a nekritizovali ich. Alebo s ľuďmi, ktorí túžia po
peniazoch, politike, moci. Nekritizujme.
Modlime sa a postime sa za nich! Modlime sa, aby aj oni smeli pocítiť ten pokoj,
ktorý my tu cítime.

MODLITBA
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Teším sa, že môžem byť
v službách Matky Božej

Rozhovor s Vickou viedol Vitomir
Damjanovič 17. 3. 2014 vo Vionici.

Vicka, dlho sme sa nevideli. Chcel
by som využiť príležitosť a zistiť niečo viac o tvojom pobyte vo Svätej
zemi v auguste minulého roku.
Tento čas vo Svätej zemi sa nedá opísať
v krátkosti, ale môžem povedať, že bol
veľmi, veľmi pekný. Pre mňa osobne to
bola jedna z najkrajších návštev Svätej
zeme. Mala som výnimočnú česť a milosť
byť s bruselským arcibiskupom Mons. Leonardom, ktorý ma pozval zúčastniť sa
prvého modlitbového stretnutia za spásu
ľudstva. Veľmi rada som prijala jeho pozvanie byť pri tomto stretnutí, ktoré zorganizoval spolu so Sabrinou Čovičovou-Radojičičovou. Modlili sme sa za celú Svätú
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zem, ale predovšetkým za našich bratov
katolíkov, ktorí tam predstavujú menšinu.
Chceli sme im povedať, že nie sú sami
a že na nich myslíme. Toto nebola moja
prvá návšteva Svätej zeme, predtým som
tam bola už sedemkrát. Avšak môžem
vám povedať, že táto bola z rôznych dôvodov tá najlepšia. Jeden z nich je, že predtým som tam bola vždy ako normálna pútnička. Bola som tam aj s Talianmi a Chorvátmi. Ale druhý dôvod, prečo bola táto
cesta niečím výnimočná je, že som na
mnohých miestach Svätej zeme mohla
rozprávať o zjaveniach a posolstvách
v Medžugorí a takto rozširovať posolstvá
Matky Božej.

Vicka, povedz nám, ako si vnímala
zjavenie Matky Božej na miestach,
kde pred 2000 rokmi sama žila?
Hoci už viac ako 32 rokov žijem svoj život spolu s Matkou Božou, predsa je to
výnimočná milosť hľadieť na ňu na mieste, kde sama pred dvetisíc rokmi žila. Je to
neopísateľná radosť uvidieť Matku Božiu
v jej rodisku, napokon aj ona bola veľmi
veselá a šťastná. Spomínam si na príhovor jedného kňaza, ktorý po zjavení v Nazarete povedal veľmi peknú vetu: „Matka
Božia musela prísť do Medžugoria, aby
Vicku priviedla sem, do svojho rodiska
vo Svätej zemi.“ Okrem iného zdôraznil, že
by bolo dobré, keby som mohla zostať vo
Svätej zemi, aby tam bola Matka Božia
prostredníctvom zjavení denne prítomná.
Rada hovorím, že Matka Božia sama vie,
ako je to najlepšie, a preto použila mňa,
aby sa vrátila do svojho domova.
Schody tvojho domu, na ktorých si
skoro tridsať rokov svedčila o zjaveniach Matky Božej, si vymenila za sirotinec sestry Josipy tu vo Vionici.
Vionica je kúsok ďalej od Medžugoria.
Nachádza sa tu sirotinec, ktorý založila
sestra Josipa. Keď pútnici prichádzajú
sem, veľmi sa tešia, lebo môžu počúvať
moje svedectvo bez toho, že by boli rušení
dopravou, ako to bolo v Bijakovičiach. Ďalšou výhodou je, že je tu o čosi viac miesta.
Nachádza sa tu aj väčšia sála, kde môžu
pútnici sedieť, keď vonku prší alebo je príliš chladno. Ale keď je pekne, tak sa všetko odohráva na dvore. Pokiaľ je vonku
príliš horúco, pútnici môžu sedieť v tieni
pod stromami, takže toto je miesto pre
mňa aj pútnikov rozhodne lepšie.
Ako jediná vizionárka si dostala

opis života Matky Božej. Kedy sa dozvieme viac o jej živote?
Panna Mária mi nadiktovala celý svoj život. Tento životopis zahŕňa celý jej pozemský život od narodenia až po nanebovzatie. Ide o tri zošity, ktoré sú už dlhšie celé
zapísané, ale stále nepoznám čas, kedy
sa majú vytlačiť. Viem iba, že najprv vyjdú
v chorvátčine, teda v reči, v ktorej ku mne
Matka Božia prehovorila, potom budú preložené do iných jazykov.
Vicka, presne pred dvoma mesiacmi
odovzdala vatikánska komisia Svätému Otcovi výsledky celej svojej práce. Aj ty si bola pri tomto skúmaní. Čo
si myslíš, aký bude jeho výsledok?
Tak ako ostatní vizionári aj ja som
uposlúchla výzvu komisie v Ríme, kde
som im rozprávala o svojich zážitkoch,
ktoré som mala s Matkou Božou za uplynulých 32 rokov.
Teším sa, že komisia dokončila svoju
prácu a dúfam, že uzná význam Máriiných
zjavení v Medžugorí pre celý svet a celú
Cirkev. Ale všetko musí byť predložené
Svätému Otcovi a on spraví konečné rozhodnutie.
Ja sa ale teším, že môžem byť naďalej
v službách Matky Božej a šíriť jej posolstvo. Ešte stále som sa neunavila v škole
Matky Božej, do ktorej ma pozvala ešte
v roku 1981.
Dúfam, že ľudia pochopia, že teraz je
čas preveľkej milosti a že využijú túto milosť vo svojom živote, a tak sa stanú živými svedkami Boha a Matky Božej.
Na záver vám chcem povedať, že vás
všetkých Matka Božia žehná svojím materinským požehnaním, požehnaním pokoja
a lásky. Modlím sa za vás a za vaše rodiny.
Vaša Vicka.
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Medžugorie je škola
Ivek, ty si jeden z ľudí, ktorí
vždy stoja pri
Vicke, keď dáva
svedectvá. Mnohých ľudí zaujíma, kto vlastne
si. Mohol by si
nám
povedať
niečo o sebe?
Volám sa Ivan Pavičič, narodil som sa
v Ljubuškách a tu v Medžugorí ma všetci
volajú kum (krstný otec) Ivek. Už v prvých
dňoch zjavení som sa poznal s Vickou
a z tejto známosti vzišlo aj krstné rodičovstvo. Keď sa mojej sestre Ane narodila
dcéra Monika, pýtal som sa jej, či už našla
krstnú mamu. Povedala, že nie. Tak som
jej navrhol, aby jej bola krstnou mamou
Vicka. Povedala, že by bola rada, ale iba
ak chce aj Vicka. Preto som sa jednoducho spýtal Vicky a ona súhlasila. A tak je
Vicka od decembra 1981 našou krstnou
mamou a ja som sa stal pre všetkých, ktorí ma poznajú, aj ktorí ma nepoznajú, krstným otcom Ivkom – kumom Ivkom.
Ivek, už od prvých dní si svedkom
udalostí v Medžugorí. Ako si sa cítil,
keď si po prvý raz počul, že sa tu zjavila Matka Božia? Čo to pre teba znamenalo?
Správa o zjaveniach bola pre niektorých
niečo veľké a bombastické, ale ja som tú
prvú správu prežíval v mojom srdci inak.
Aby som sa presvedčil o tom, čo sa deje
v Bijakovičiach, rozhodol som sa ísť priamo do centra týchto udalostí, aby som na
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vlastné oči uvidel, čo sa tu deje. A tak som
sa už po pár dňoch ocitol v tesnej blízkosti vizionárov, ktorí ma všetci šiesti prijali,
čo bolo pre mňa niečo veľké. V tom čase
som pracoval v jednej fabrike v Ljubuškách. Po práci som vždy išiel s kamarátmi
z Ljubušiek do Medžugoria. Vôbec sme sa
nestarali o to, že by nás mohli prepustiť.
Pracoval som vo fabrike s vrátnicou, kade
sa mohlo vyjsť iba trikrát za mesiac. Napriek tomuto zákazu som každý deň vychádzal von bez povolenia. Chodil som do
Bijakovíč a na Podbrdo (Vrch zjavení). Zúčastňoval som sa pri zjaveniach a potom
som šiel naspäť, a nikto sa ma na bráne
nepýtal, prečo som bol preč alebo kde
som bol.
Keď si prišiel na Podbrdo, boli tam
vizionári a bola tam Matka Božia. Ako
si sa cítil a ako si prežíval tieto zjavenia?
To je ťažko opísať. Ale to, čo viem povedať o Vrchu zjavení a o zjaveniach Matky
Božej, je toto: V prvých dňoch stála na
mieste zjavení jabloň s granátovými jablkami. Pri zjavení, zatiaľ čo vizionári hľadeli na Matku Božiu, ona sa vznášala nad
týmto stromom. Jedného dňa Matka Božia povedala: „... aby si každý zobral z tohto stromu kúsok na pamiatku domov.“
Prirodzene tak spravilo veľa ľudí, strom
teda veľmi rýchlo zmizol. Napokon to chytilo aj mňa a podarilo sa mi zobrať si jeden veľmi malý kúsok z tohto stromu, a síce celkom pri zemi, a tak mám doma kúsok koreňa tejto jablone. To znamená, že
ten strom celkom zmizol.

Matky Božej
Ako pokračovala tvoja cesta s Medžugorím?
V mladosti som bol v Juhoslávii známy
ako talentovaný atlét. Behával som 1500
metrov, to bol môj najobľúbenejší beh.
V súťažiach po celej Juhoslávii som vyhrával medaily a dosahoval veľmi dobré výsledky, takže ma chceli mať denne po boku
politici, ale aj ľudia z Cirkvi. Ja som sa ale
rozhodol pre Matku Božiu v Medžugorí,
lebo sláva ma veľmi nezaujímala. Keďže
som sa rozhodol pre Medžugorie, začali zo
všetkých strán obvinenia voči mne. Bol
som dokonca obžalovaný, že sa stretávam
s osobami, ktoré chcú zničiť Titovu Juhosláviu. To boli veľmi vážne obvinenia, takže
ústredný výbor zvolal do Ljubušiek výnimočné zasadnutie a jediným bodom programu som bol ja. Pri tomto zasadnutí bola
zapisovateľkou moja susedka, ktorá ma
potom varovala, aby som už viac nechodil
do Medžugoria, inak ma obžalujú a zavrú.
Poďakoval som susedke, že ma na to upo-

Rozhovor s Ivanom Pavičičom
viedol 19. 3. 2014 v Medžugorí
Mag. Vitomir Damjanovič

zornila, ale niečo vo mne bolo silnejšie,
preto som napriek varovaniam komunistov
naďalej chodil každý deň do Medžugoria.
Jedného dňa som vyrazil o štvrtej poobede
z domu a šiel peši cez Miletinu do Medžugoria. Keď som došiel k Vicke, porozprával
som jej všetko a spomenul aj rôzne hrozby
zo strany mocných. Vicka mi jednoducho
povedala, aby som si nerobil starosti, lebo
za chvíľu bude zjavenie a ona sa Matky Božej opýta, čo si o tom myslí. A keď prišiel
čas zjavenia, presne 20 minút pred šiestou, opýtala sa na to Vicka Matky Božej,
ktorá doslovne povedala: „Povedz tvojmu
kumovi, že sa mu na hlave neskriví jediný
vlas.“ Následne som už nikdy nebol predvolaný, aby som sa obhajoval, ani sa ma už
nikdy nikto nevypytoval, kam chodím. O rok
neskôr som požiadal moju susedu, ktorá
vtedy zapisovala tú schôdzu, aby mi povedala, kto bola tá osoba, ktorá ma zažalovala. Ona mi povedala, kto to bol, požiadala
ma však, aby som to nikdy nikomu neprez-
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radil. Až dodnes som to nikomu nepovedal,
hoci tá osoba už nežije, ale pre mňa je to
tajomstvo a zostane to tajomstvom, kým
žijem. Odpustil som tomuto človeku, ktorý
dokonca chodil často k nám, až sa rozvinulo silné priateľstvo medzi ním a mojimi rodičmi. Nikdy som tomuto človeku nepovedal, že viem, že ma zažaloval. Dokonca
som ho vždy rád pozdravil, keď som ho videl, akoby sa nič nestalo.
Vždy keď prídem do Medžugoria, vidím ťa stáť pri Vicke. Ako došlo k tomu, že si sa stal jej „telesným strážcom“?
Už od prvých dní zjavení som stál po
boku Vicky, ale ako k tomu došlo, môžem
v krátkosti porozprávať. Ako som už povedal, na otázku, či by nechcela byť krstnou
mamou mojej netere, hneď prikývla. Ešte
niečo nás ale spojilo. Bol som 12 rokov
ženatý s mojou ženou, ale nemohli sme
mať deti. Nebolo nemocnice v bývalej Juhoslávii, kam by sme nešli prosiť o pomoc,
ale nikde nám pomôcť nedokázali. Jedného dňa mi povedala moja mama: „Synu,
ty si dobre rozumieš s Vickou, popros ju,
aby sa opýtala Matky Božej.“ Nabral som
teda odvahy a pri jednej príležitosti som to
porozprával Vicke. A Vicka mi povedala:
„Krstný otec, nerob si starosti, za chvíľu
bude zjavenie a ja poprosím Matku Božiu
za teba a tvoju ženu.“ Spomínam si, že
zjavenie bolo vtedy v miestnosti vedľa
kostola a keď som prišiel do kostola, zostal som chvíľu stáť pred oltárom. Nechcel som ísť dnu do kaplnky, lebo už tam
bolo množstvo ľudí. Vtedy vyšla Vicka von
z kaplnky a poprosila ma, aby som šiel
dnu. Povedal som jej, že je mi to nepríjemné a že zostanem tu a budem sa modliť
v kostole. Nuž som si kľakol do prvého
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radu pred oltárom a iba hľadel na Oltárnu
sviatosť. V momente, keď sa začalo zjavenie, som mal pocit, akoby sa mi začal liať
na hlavu dážď. Veľké dažďové kvapky
tiekli cez moju tvár. A keď sa zjavenie
skončilo, Vicka prišla ku mne, k oltáru. Zavolala ma a povedala: „Krstný otec, poď,
poď,“ a odovzdala mi nasledujúce posolstvo: „Matka Božia povedala, aby ste už
viac nechodili po nemocniciach a aby ste
si nerobili starosti, lebo všetko bude dobré.“ Čo už by si človek len viac žiadal ako
takúto útechu od Panny Márie, našej Matky. Krátko nato moja žena Radmila otehotnela a 18. 11. 1992 porodila dcéru,
ktorej sme dali meno Marija. Pre nás je to
dieťa Matky Božej. Študuje tretí ročník
medicíny a fyzioterapie v Mostare. Po ďalších štyroch rokoch sa nám narodila druhá dcéra, ktorej sme dali meno Ana.
Je zaujímavé, ako Boh a Matka Božia konajú v našich rodinách. Ty sám
si toho svedkom. Ivek, ako sa cítiš
s Vickou? Veď už skoro 33 rokov stojíte spolu každý deň na schodoch...
Keď opúšťam Vickin dom, najradšej by
som sa v tom momente vrátil. Hoci som
s ňou každý deň päť až šesť hodín. Jednoducho som tu, ale nepríde mi to nijako náročné. Ako by aj mohlo, keď tu smiem byť
pre Vicku a Matku Božiu, predovšetkým
keď si uvedomím, aké veľké požehnanie
mi darovala Matka Božia. O Vicke môžem
povedať, že „obsadila“ nielen mňa, ale že
„okupuje“ celý svet, a síce práve svojou
jednoduchosťou. Ona sa odovzdala ľuďom
celým svojím bytím. Je ku každému rovnaká a neexistuje u nej žiadne delenie na
ľudí prvého, druhého a tretieho druhu. Jedinú výnimku tvoria u nej chorí ľudia a takí, ktorí utrpeli ťažké tragédie. Týmto ľu-

ďom je najbližšie, snaží sa dodať im silu,
aby vytrvali v nesení svojho kríža. Vicka
žiari tak, že uchvátila celý svet. Aj tí, ktorí
ju vidia prvýkrát, cítia to výnimočné, čo
v nej je. Preto som aj ja v jej blízkosti a pomáham jej, kde len môžem, aby mohla
v pokoji vydávať svedectvo a odovzdávať
posolstvá Matky Božej. Je veľmi dôležité,
aby sme sa aj my, čo stojíme blízko nej,
správali slušne, lebo Vicka je predĺžená
ruka Matky Božej a vďaka nej sme aj my
istým spôsobom predĺženými rukami Márie. Preto je aj naše správanie v tom všetkom veľmi dôležité. Mojím jediným cieľom
je, aby ľudia, ktorí prídu do Medžugoria,
odchádzali domov spokojní. Tu v Medžugorí je Máriina škola, pričom ona chce
prostredníctvom svojich šiestich vizionárov učiť všetkých nás.
Už si nám povedal niekoľko zaujímavých vecí. Napríklad že v prvých
dňoch na začiatku zjavení sa ľudia vizionárov pýtali rozličné veci a dostávali odpovede. Aj ty sám si prijal túto
milosť, že si dostal mnohé odpovede.
Dnes už to tak nie je. Prečo?
Pozrite sa, to boli začiatky. Ľudia chceli
vidieť nejaké znamenia, či už vo forme takýchto odpovedí alebo viditeľných znakov.
Dnes to vidím už inak, lebo som si uvedomil, že najdôležitejšia je modlitba. Matka
Božia nás pozýva k modlitbe a práve
v modlitbe môžeme veľa dostať. To znamená, že s ružencom v ruke si nájde všetko svoje správne miesto a my si nemusíme robiť starosti, lebo všetko sa nejako
vyrieši. Modlitba je to, cez čo sa všetko
hýbe, to môžem sám potvrdiť. Je mi jasné,
že v čase, keď sme tu mali vojnu, sme
v porovnaní s tými, čo nás chceli vyhnať
a zabiť, neboli ničím. Boli stokrát silnejší

a mali stokrát viac zbraní a my sme mali
jednu jedinú, zato ale tú najsilnejšiu zbraň
– ruženec na krku každého nášho vojaka.
Všetky naše matky a staré matky sa modlili ruženec, ony boli vlastne jedinou veľkou logistikou v pozadí tejto vojny. Veď
neporazil už v Starom zákone Dávid Goliáša? Ako mladík s kamienkom v ruke porazil ťažko ozbrojeného súpera.
Sprevádzaš Vicku na jej cestách,
keď vydáva vo svete svedectvo?
Najväčšia milosť, ktorú som dostal, bola
minulý rok v auguste cesta s Vickou do
Svätej zeme. V prvom rade chcem poďakovať Bohu, že som mohol byť na tejto
púti, potom Kráľovnej pokoja, Vicke, a potom aj biskupovi Leonardovi z Bruselu,
ktorí to všetko organizovali. Ani vo sne by
som sa neodvážil pomyslieť, že dakedy
budem vo Svätej zemi na miestach, kde
žili Ježiš a Mária. Jedna z najväčších milostí bolo pre mňa, že som mohol byť
s Vickou pri zjaveniach v Getsemani
a v Bazilike Zvestovania v Galilei, ktoré
boli naživo prenášané libanonskou televíziou Tele Lumiere, takže ich mohli sledovať milióny ľudí. To je moja najväčšia radosť a výnimočná skúsenosť, na ktorú
v živote nezabudnem. Predovšetkým ma
zasiahlo, keď biskup Leonard po zjavení
so slzami v očiach povedal veriacim: „Pred
dvetisíc rokmi sme pred Matkou Božou
zamkli dvere našich domov, dvere našich
sŕdc. Ale dnes nám Vicka priniesla Matku
Božiu späť. Vieme, že vtedy sa Mária prechádzala s Ježišom po týchto cestách, ale
my sme ju nevpustili do našich sŕdc. Preto
vás dnes osobitne prosím, aby ste otvorili
Panne Márii svoje srdcia a duše a aby ste
už nikdy pred ňou nezamkli dvere do vašich domov, do vašich sŕdc.“
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V Medžugorí je
Sr. Olga, najprv by
som ťa chcel poprosiť, aby si sa nám
krátko predstavila.
Pochádzam zo severozápadného Nemecka, narodila som sa
v roku 1961 a od roku
1988 som v Komunite blahoslavenstiev.
Do spoločenstva som vstúpila v Nemecku, potom som pôsobila v Česku, Moskve,
Francúzsku a Nemecku a teraz som už jedenásť rokov v Medžugorí.
Zjavenia v Medžugorí sa začali v roku 1981. Kedy si ty prvýkrát počula
o Medžugorí?
Po prvý raz to bolo, keď som pracovala vo
farnosti ako pastoračná asistentka. Jedna
skupina pútnikov sa vrátila z Medžugoria
a veľa nám rozprávala, ako to tam bolo.
Úprimne povedané, ich rozprávanie ma vydesilo. Bola to taká malá skupinka pútnikov, ktorí sa po návrate každý deň modlili
doma ruženec. Boli sme z toho smutní,
lebo nikto z nich sa nespýtal: „Mohli by
sme sa modliť ruženec spoločne v kostole?“, čo by sme si náš farár alebo my priali.
Preto som si osobne, keďže som vždy bola
katolícky zmýšľajúca, začala dávať za Medžugorím malý otáznik. Myslela som si, že
keď sa človek nezaradí do spoločenstva vo
farnosti, ale hneď má pripravené hotové
riešenia, tak tam niečo nemôže sedieť.
V tom čase som bola trochu skeptická, čo
sa týka Medžugoria, až kým som neprišla
do nášho spoločenstva.
Prvý raz som bola v Medžugorí v roku
1989 s jednou našou sestrou. Táto cesta
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bola pre mňa jedným veľmi, veľmi pekným zážitkom. Vládla tu totiž silná atmosféra modlitby a tu blízkosť neba cítim až
dodnes. Je tu silne prítomná milosť, ktorá
sa dá takmer chytiť rukou.
Určite si už predtým počula o Lurdoch a Fatime. Čo si si myslela, že
nájdeš v Medžugorí?
Ešte som nebola ani v Lurdoch ani vo
Fatime. A prvý raz, keď som prišla do Medžugoria, som s napätím očakávala, akí
tu budú ľudia, aká je to krajina, aká bude
atmosféra modlitby. Ako som povedala, to
všetko bola pre mňa veľmi intenzívna skúsenosť.
Mala si aj príležitosť byť pri nejakom zjavení?
Už viackrát som bola prítomná pri zjaveniach. Po tom, čo som sa naučila aj trochu
po chorvátsky, už dokážem rozumieť vizionárom v ich materinskej reči. Pre nás tu
sú kontakty s vizionármi alebo miestnymi
františkánmi veľmi dôležité, ale je aj dôležité, že ponechávame vizionárom ich pokoj, keďže už aj tak trávia dosť času s pútnikmi. Mňa osobne vždy nadchla jednoduchosť týchto ľudí.
V prvých rokoch, keď som sem prišla,
nehovorila som veľa o Medžugorí, skôr
som si tu všetko pozerala a nechávala to
na seba pôsobiť. A po prvých troch rokoch
som pochopila, že vizionári nevyhľadávajú verejnú pozornosť. Žijú práve tak jednoducho ako predtým. Som presvedčená
bez toho, že by som teraz nejakým spôsobom predbiehala úsudok Cirkvi, že všetko, čo sa tu deje, je pravdivé.

výnimočne
výnimočne prítomná milosť
Rozhovor so sestrou Olgou viedol Mag. Vitomir Damjanovič 19. 3. 2014 v Medžugorí.
Čo cítiš pri zjavení, keď kľačíš? Cítiš
prítomnosť Matky Božej?
To je rôzne, záleží od zjavenia. Niekedy
je to veľmi citeľné, inokedy je to skôr záležitosť viery. Ale pamätám si, ako som bola
raz večer pri jednom zjavení pri Modrom
kríži, ktoré mal Ivan. Hoci som bola unavená skoro na smrť, predsa som tam chcela
ísť, dokonca som našla kameň, na ktorom
som mohla sedieť. Od únavy som z neho
skoro spadla. Ale zjavenie trvalo veľmi
dlho, až som napokon Panne Márii povedala: „Tak počuj, mám problém. Nepôjdem preč, pokiaľ si tu ty, ale ak to bude
trvať ešte dlho, tak naozaj z toho kameňa
spadnem.“ V momente, keď som si to
v srdci povedala, zjavenie sa skončilo.
Vtedy som si uvedomila: No áno, to je

ako pri malých deťoch. Keď je dieťa príliš
unavené, tak ho musí mama odniesť do
postele. Vtedy som pocítila, že Matka Božia sa tešila, že som tam bola. Ona videla,
že by som asi naozaj z toho kameňa spadla. Bola to pre mňa veľmi pekná a intenzívna skúsenosť.
Ty tu máš veľmi peknú úlohu. Staráš
sa o zabezpečenie omší pre nemecky
hovoriacich pútnikov.
Už jedenásť rokov zodpovedám v Medžugorí za sväté omše. Prvého jeden a pol
roka som slúžila pre francúzskych pútnikov a pomáhala im pri omšiach. Farnosť
nám totiž už pred mnohými rokmi zverila
úlohu, aby sme hudobne a organizačne
pomáhali pútnikom pri omšiach. Musím
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povedať, že pre mňa je to ešte stále prekrásna služba, keďže nás priamo spája
s tým, s čím sem pútnici prichádzajú. Sú
totiž aj možnosti, ako vniesť prosby pútnikov priamo do omše. Na tomto mieste
chcem aj špeciálne povzbudiť ľudí: Ak má
niekto nejaký zvláštny úmysel, nech nám
povie, aby sme sa za tento úmysel pri
omši modlili všetci.
Čo robíš, keď nenájdeš žiadneho
kňaza, čo hovorí po nemecky?
Ak je skupina dostatočne veľká, skúšame osloviť jedného z miestnych františkánov, inak bude len omša večer tlmočená
do nemčiny. Ale vždy je dobré, keď to vieme vopred, lebo potom sa dá niečo už dopredu zorganizovať. Všetko, čo robíme, je
aj vopred dohodnuté s miestnou farnosťou. A výnimočne ma teší to, že počas rokov, ktoré som tu, som sama videla, ako
rastie vzťah dôvery medzi nami. Napríklad
keď sa objaví nejaký problém, sama idem
k farárovi, aby sa to vyjasnilo. Takto je to
veľmi pekné a dúfam, že to tak aj zostane.
Počuli sme, že opúšťaš Medžugorie.
Prečo ideš preč?
Tých posledných dvanásť rokov, ktoré
som tu, boli pre mňa výnimočným časom,
ale postupne som sa unavila. Bolo mi jasné, že raz musí prísť rozlúčka. Ale keď príde niekto nový, prinesie aj nové duchovné
dary. Niekto iný sem vnesie seba samého,
svoje talenty. Jedna sestra mi raz povedala: „Cintorín je plný nenahraditeľných
ľudí.“ Myslím si, že Panna Mária už vie,
kto bude po mne zodpovedný za nemecky
hovoriacich pútnikov.
Vieš už, kam pôjdeš a kedy?
Pravdepodobne pôjdem v decembri tohto roku na dlhší čas do Kazachstanu. Tam
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má naše spoločenstvo už niekoľko rokov
dom. Keďže som bola už predtým v Rusku, hovorila som plynule po rusky, keď
som prišla do Medžugoria. Kazachstan
som si priamo priala, pretože sa už teším
na zimu. Nie som totiž človek, čo má rád
horúčavy. V Kazachstane tiež spravuje
naše spoločenstvo takúto farnosť a ja sa
už teším na ten jednoduchý a aj o čosi pokojnejší život, ako je starostlivosť o pútnikov v Medžugorí.
Čo pre teba osobne znamená Medžugorie?
Pre mňa je Medžugorie naozaj miesto,
kde chce Boh stretnúť človeka. Matka Božia nás chce viesť k stretnutiu s jej Synom.
To prajem každému a k tomu chcem aj

každého povzbudiť, aby sám navštívil Medžugorie a mohol si tak spraviť vlastný
obraz. Pre mňa je Medžugorie krásne intenzívne modlitbové miesto. A musím povedať, že som veľmi, veľmi vďačná aj
miestnym Chorvátom, s ktorými som vnútorne prepojená modlitbou. Prajem miestnym ľuďom, aby, ako v nedeľu povedal
páter Marinko Šakota, si nezvykli priveľmi
na milosti Medžugoria, ale aby znovu
a znovu objavovali, aká milosť je žiť tu
v Medžugorí.
Môžeš nám povedať dnes, na sviatok svätého Jozefa, niečo o jeho úlohe vo vašom spoločenstve?
Svätý Jozef je jeden z patrónov nášho
spoločenstva. Ja osobne mám so svätým

Jozefom po toľkých rokoch v zahraničí, aj
v postsovietskych krajinách, ktoré boli relatívne chudobné, veľa pekných skúseností. Rada rozprávam pútnikom nasledujúci zážitok, ktorý som mala ja osobne:
Bola som zodpovedná za jeden kostol vo
Francúzsku. Ako spoločenstvo žijeme
z našej práce a z toho, čo nám prinesú
pútnici alebo iní ľudia. Jedného dňa sme
nemali žiadne zemiaky. To znamenalo
modliť sa k svätému Jozefovi, aby prišli
zemiaky. Idem teda do kuchyne pred jeho
obraz a hovorím: „Svätý Jozef, prosím, potrebujeme zemiaky.“ Na druhý deň stojí
pred našimi dverami škatuľa od zemiakov,
ale v nej ležia kivi. Tak som povedala:
„Vďaka, aj kivi sú dobré.“
Nato prišlo ešte v ten deň niekoľko ďalších škatúľ s kivi. Pri piatej už som si hovorila, že niečo nie je v poriadku. Pri siedmej mi to konečne zaplo.
Všimla som si, že kivi a zemiaky sú si
predsa dosť podobné! Svätý Jozef ale nepoznal ani kivi, ani zemiaky, tie v jeho
čase vo Svätej zemi neboli.
Tak mi napadlo: no ten si ich určite pomýlil. Šla som do kuchyne s jedným kivi
a s jedným zemiakom, aby som poskytla
svätému Jozefovi miernu pomoc. Domnievam sa, že vtedy sa v nebi smiali práve
tak, ako sa ja ešte dnes smejem.
Lebo na ďalší deň nám doviezli tonu zemiakov! Hneď som šla odniesť ten zemiak
od obrazu, kde som ho nechala, aby ho
svätý Jozef pozorne preštudoval. Toto rozprávam rada, nie aby si ľudia mysleli, že
jednému padnú pečené holuby rovno do
úst, ale preto, že každý človek potrebuje
aspoň raz za život nejakú podobnú skúsenosť.
Niečo podobné sa dá zažiť aj v Medžugorí. Boh vie o mne osobne a chce mi spraviť
radosť. Nielen životne dôležité veci, ale aj
drobnosti sú pre neho dôležité.
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Medžugorie je

dar z neba

Rozhovor s pátrom Wolfgangom viedla M. E. Langová-Pertlová
Možno sa domnievať, že tieto dva
javy sú nerozlučne spojené. Lebo od
roku 1992 je páter Wolfgang špirituálom spoločenstva Oáza Márie Kráľovnej pokoja v Tirolsku. Keď nás totiž
páter Gotthard Thöny musel kvôli svojmu preloženiu opustiť, páter Wolfgang bol okamžite pripravený ho nahradiť a spravovať naše spoločenstvo.
V tom čase bol ešte provinciálom Tirolskej františkánskej provincie, nadchnutý spiritualitou svätého Františka
a jeho výzvou k pokoju, ktorá bola zároveň aj jeho životným mottom: „Pane,
sprav ma nástrojom tvojho pokoja.“
Toto motto si prisvojil aj páter Wolfgang.
O to viac ho muselo Medžugorie,
miesto pokoja, priťahovať. Obidve
miesta – Assisi a Medžugorie – sú si
totiž v atmosfére podobné: v obidvoch
možno zakúsiť hlboký vnútorný pokoj.
Aj motívy, ktoré tento pokoj vytvárajú,
sú si podobné. František chce, aby sme milovali Lásku („Láska nie je milovaná!“), intenzívne oslavuje Stvoriteľa a jeho prírodu. Napríklad jeho pieseň Brat
slnko je výrazom jeho hlbokej vnútornej radosti a vďačnosti, lebo náš Pán
a Boh je Stvoriteľom všetkých vecí.
Do Medžugoria prišla Kráľovná pokoja, aby ľudí pozvala k pokoju prostredníctvom modlitby a zmierenia, cez pôst a obrátenie. Volá ľudí k vzájomnej láske a k láske k Bohu, pričom im pripomína krásu prírody, ktorú nám daroval Boh
vo svojej láske. „Choďte do prírody a pozerajte, ako sa prebúdza príroda, a to
vám pomôže otvoriť si srdcia láske Boha Stvoriteľa.“ (25. 4. 1993) Žiaden div,
že páter Wolfgang bol vďaka týmto viditeľným duchovným paralelám už vnútorne pripravený a že ho Medžugorie rýchlo oslovilo.
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Páter Wolfgang, ako si spoznal Medžugorie?
Niektorí vedia, že som bol dlhší čas v Taliansku. Najprv štrnásť rokov ako spolupracovník pátra Lombardiho v Rocca di Papa
a v Castel Gandolfo a potom tri roky v Ríme,
vo Vatikáne, kde som pôsobil v Pápežskej
rade pre laikov pod pápežskou asistenciou
v centre pre mladých v Ríme. Táto práca sa
mi veľmi páčila, naozaj ma nadchýnala. Robilo mi radosť stretávať sa s mladými z celého sveta. My sme aj začali so Svetovými
dňami mládeže. To bolo niečo neopísateľné. Už po prvý raz prišlo 300 000 mladých
a my sme nevedeli, kam s nimi.
Bolo to teda tvoje obľúbené pastoračné miesto, keďže si mal vždy rád
mladých?
Áno, to bolo. Ale žiaľ, po troch rokoch ma
moja provincia povolala naspäť. Bolo to
pre mňa veľmi bolestivé, naozaj som bol
vtedy smutný.

Už vtedy si poznal Medžugorie?
Vlastne ešte nie. Ale jedno dievča z našej skupiny mladých ho poznalo. Videlo,
aký som smutný a chcelo mi pomôcť.
Podarilo sa?
Nepriamo áno. Povedala mi totiž: „Páter
Wolfgang, moja mama a ja cestujeme
v piatok do Medžugoria. Poznám Vicku,
tak jej poviem: ,V Ríme je jeden páter, ktorý sa práve veľmi trápi. Prosím, milá Vicka, popros zaňho u Matky Božej.‘“
Naozaj to pomohlo?
Áno, som si istý, lebo presne v tú noc –
zo soboty na nedeľu – som mal sen. Prof.
páter Dr. Resch napísal jednu zo svojich
doktorských prác o snoch v Starom zákone – sny majú svoj zmysel. V mojom sne
mi bola Panna Mária tak blízko, s dieťatkom Ježišom v náručí, utešovala ma a rozprávala sa so mnou.
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Spomínaš si ešte, čo ti povedala?
Áno, nebeská Matka mi povedala: „Všetko bude dobré, ja som pri tebe.“
Mal tento sen silné účinky?
Už som viac nebol smutný, ale svieži, veselý a vďačný. Zároveň som sa zmieril
s mojím preložením, tak ako sa na františkána patrí.
Kde si pôsobil potom?
Bol som preložený do Lienzu vo východnom Tirolsku. Tento sen sa však vryl do
môjho srdca a dodnes zostal vo mne prítomný.
Mal tento sen nejaké dôsledky pre
tvoju prácu kňaza?
Áno, hneď som aj vstúpil do jednej modlitbovej skupiny. S ňou som potom šiel do
Medžugoria. To bolo v roku 1987, pokiaľ
sa nemýlim.

Ako na teba pôsobilo Medžugorie?
Zapôsobilo na mňa tak silno, že som
tam prichádzal znovu a znovu. Cítil som
v sebe isté volanie, veď cez Medžugorie
sa zmenil celý môj život.
Ako špirituál spoločenstva Oáza
Márie Kráľovnej pokoja v Tirolsku
sprevádzaš ňou organizované pútnické skupiny do Medžugoria.
Preto som zhruba štyrikrát do roka v Medžugorí a vždy sa tam teším.
Mal si nejaké osobitné zážitky v Medžugorí?
Pre mňa je fascinujúce vidieť, koľko ľudí
tam chodí na svätú spoveď. Spoznal som,
aká dôležitá je pre nás kňazov sviatosť
zmierenia.
Získalo Medžugorie aj pre tvoj život
zvláštny význam?
Medžugorie bolo nanajvýš dôležité pre
moje kňazstvo. V mojom živote sa vďaka
nemu kadečo zmenilo. Som skalopevne
presvedčený, že Medžugorie je pravé.
Myslím si, že je to dar z nebies a verím, že
má svetový význam.
Ako tomu máme rozumieť?
Panna Mária sprevádza tento svet, ľudí
deň za dňom, mesiac za mesiacom, rok
za rokom. Volá ľudí k obráteniu a k modlitbe. Ešte vždy majú traja vizionári každý
deň zjavenia, ostatní traja raz ročne. Volá
nás v tomto čase nepokoja tak intenzívne
k pokoju, zvlášť modlitbe za pokoj!
Vidíš aj ty paralelu medzi zakladateľom vášho rádu – svätým Františkom
– a Kráľovnou pokoja z Medžugoria?
Áno, jednoznačne – práve v pozvaní
k obráteniu. Panna Mária pozýva k obráteniu, ktoré František žil. Matka Božia
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pozýva k pokoju a k láske voči Bohu
a blížnym. Aj toto konal František svojím
spôsobom. „Oprav môj dom!“ volal Pán
k Františkovi. Pritom myslel na svoju Cirkev. No a čo iné chce Panna Mária ako
obnoviť Božiu Cirkev, keď stále znovu nabáda k intenzívnemu sviatostnému životu.
Áno, Matka Božia sa neunaví v tom,
aby nás viedla k Ježišovi, svojmu Synovi. Niektorí kritici však nevidia
v tomto materinskom volaní jej lásku,
ale neustále opakovanie. Ty si raz zažil v tejto súvislosti veľmi milú príhodu.
Mali sme nejaké rokovanie. V mojej blízkosti sedel niekto, kto si kvôli tomu zo
mňa uťahoval: „Veď tá Matka Božia tam
dole v Bosne hovorí stále to isté.“ Otec
kardinál Schönborn, ktorý to počul, na to
povedal: „Moja mama mi ešte aj dnes hovorí: ,Christoph, vystri sa!‘“

Milujúce matky preukazujú obrovskú trpezlivosť, keď majú priviesť svoje deti na pravú cestu. Páter Slavko
Barbarič vykresľoval našu nebeskú
Matku často ako materinskú vychovávateľku, ktorá nás naozaj sprevádza na našich životných cestách
a svojimi posolstvami aj vedie.
Vždy túžobne očakávam každé nové posolstvo a vždy znova je tam niečo výnimočné, čo nám pomáha ďalej, posilňuje
nás, motivuje, ale aj utešuje.
Čo si myslíš, čo by sme mali robiť
v týchto časoch nepokoja a vojen, ktoré sa vedú v rôznych častiach sveta?
Musíme predovšetkým prosiť o pokoj.
Ona je predsa Kráľovnou pokoja! Urobme
z toho búrku modlitieb! Ona nám určite
pomôže. Drahí bratia a sestry! Kráľovná
pokoja, zachráň tento svet! Ó, Bože, zachráň prostredníctvom Márie túto planétu
Zem! Amen.

Je stanovisko komisie k Medžugoriu pozitívne?
Členovia komisie pod vedením talianskeho kardinála Camilla Ruiniho, v ktorej boli
zastúpení aj sarajevský arcibiskup Vinko
Puljič a jeho kolega zo Záhrebu kardinál
Josip Bozanič, rozhodli, že jav Medžugorie
nie je ani podvod ani klam, ani vizionári
svojimi vyjadreniami o zjaveniach nemanipulujú. Hoci to ešte nie je definitívne znamenie toho, že ide o nadprirodzené udalosti, je to rozhodne krok vpred, predovšetkým v porovnaní s doteraz neutrálnym
stanoviskom voči tomuto javu. Konečné
uznanie zázraku Medžugoria ale nemôže byť zatiaľ očakávané vzhľadom na princípy,
ktoré boli nastavené pri podobných prípadoch zjavení v Lurdoch a Fatime, pokiaľ
zjavenia pretrvávajú. Podľa dostupných údajov majú byť Kongregáciou pre náuku
viery vydané určité odporúčania, ktoré by mali „legitimizovať“ doterajšie púte, organizované bez oficiálneho schválenia Cirkvou, ako aj pastoračnú starostlivosť o veriacich, ktorí vydávajú svedectvo o zmene v ich živote a o duchovnom ovocí tohto miesta. (Zdroj: www.24sata.hr)
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OTÁZKY – ODPOVEDE
Zaujíma vás dianie v Medžugorí a nepoznáte odpovede na mnohé otázky, ktoré s ním
súvisia? Ponúkame možnosť napísať nám otázky na našu mailovú adresu medjugorje@
medjugorie.sk alebo na korešpondenčnú adresu: Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 812 64 Bratislava. Budeme sa snažiť odpovedať vám na ne v našom časopise. V tomto čísle sa pokúsime odpovedať na otázku čitateľa Martina z Trnavy:
„Dostávam veľa rôznych informácií o Medžugorí. Ako mám rozlíšiť, či ide o dôveryhodné informácie, alebo sú to nepodložené tvrdenia, prípadne súkromné
názory, ktoré nemusia vystihovať skutočnosť?“
V Medžugorí jedinečným spôsobom zasiahla Božia Prozreteľnosť do života jednoduchej chudobnej dedinky. Od júna 1981
sa život v tejto časti Hercegoviny zmenil od
základov. Začali prichádzať pútnici, ale aj
zvedavci a turisti. Každý požadoval informácie.
Aj do oblasti informácií sa postupne začal vnášať istý poriadok. Farský úrad si
uvedomoval svoju zodpovednosť, aby sa
o Medžugorí nešírili nepodložené alebo
dokonca vymyslené informácie. Veľkú úlohu aj tu zohrala osobnosť pátra Slavka
Barbariča, o ktorej sme hovorili v predošlom čísle. On prvý veľmi dbal o čistý a pravdivý obraz Medžugoria, aby sa posolstvá
Matky Božej šírili v neskreslenej a neskomolenej podobe.
Z podnetu farského úradu sa preto overené informácie začali šíriť prostredníctvom
len tých inštitúcií a osôb, ktoré majú súhlas
na túto prácu. Vzniká Informativni centar
MIR – Medjugorje, ktorý prostredníctvom
komunikačných médií (internet, rádio, tele-
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vízne prenosy) šíri správy o Medžugorí, ktoré
sú overené a pravdivé.
Naša organizácia Mariánske centrum Medžugorie už od svojho vzniku spolupracuje
s farským úradom a v súčasnosti práve rozširujeme spoluprácu s Informativnim centarom MIR – Medjugorje, aby aj pútnici zo Slovenska mali základné informácie o Medžugorí v slovenskom jazyku.
Preto začíname realizovať nový projekt oficiálnej internetovej stránky pre Slovensko, kde budú všetky potrebné informácie
pre pútnikov v slovenskom jazyku. Okrem aktuálnych informácií nájdete tu základné informácie o farnosti Medžugorie, informácie o jave Medžugorie (história zjavení Matky Božej,
vizionári, posolstvá Matky Božej pre farnosť
a svet, stanovisko Vatikánu), informácie o termínoch pútí a mnohé ďalšie správy.
Dôležitou súčasťou stránky bude aj možnosť sledovať priame prenosy z večerného
programu v Medžugorí a z niektorých významných podujatí so simultánnym prekladom do slovenského jazyka.

Celý projekt chceme realizovať postupne
od júla tohto roka.
Naša organizácia pracuje výlučne na báze
dobrovoľnej spolupráce. Realizácia tohto
projektu si však vyžaduje isté finančné náklady, ktoré musíme pokryť len z vašich milodarov a príspevkov. Preto si vás dovoľujeme
požiadať o pomoc pri realizácii tohto projektu. Zriadili sme na tento účel samostatný
účet. Svoje príspevky na podporu realizácie
tohto projektu môžete už odteraz posielať na
číslo účtu:
4030 020 326 / 3100
Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK73 3100 0000 0040 3002 0326
SWIFT (BIC): LUBASKBX
Uvedomujeme si, že väčšina našich čitateľov a priaznivcov nepatrí medzi bohatú

vrstvu obyvateľstva. Avšak zázraky sa naozaj dejú. Veď už naša doterajšia vyše
dvadsaťročná činnosť bez jedinej koruny
dotácií zo strany štátu alebo oficiálnych cirkevných inštitúcií je dostatočným prejavom
Božej priazne. Veríme, že s vašou pomocou
sa podarí tento projekt uskutočniť. Vaša
podpora však nie je len finančná. Veľmi
dobre si uvedomujeme, že najväčší podiel
majú vaše modlitby a obetované utrpenia,
ťažkosti a choroby. To je príspevok mnohých
ľudí, ktorí týmto spôsobom nám vyprosili,
aby sme mohli vykonávať našu činnosť.
Preto sa chceme poďakovať za vašu štedrosť a prosby o požehnanie pre našu prácu.
Mariánske centrum Medžugorie

KEĎ MATKA HOVORÍ
Posolstvá z 2. dňa v mesiaci

Zjavenia 2. v mesiaci, ktoré máva Mirjana,
sú osobité a mimoriadne. Tieto zjavenia sú
najmä spoločnou modlitbou za neveriacich.
Matka Božia však nikdy nepovedala výraz
„neveriaci“. Ona hovorí o nich s veľkou láskou, so slzami v očiach: to sú tie moje deti,
ktoré ešte nespoznali Božiu lásku. Žiada od
nás, aby sme sa za nich denne modlili, pretože od nich pochádzajú všetky zlé veci na svete ako vojny, rozvody, potraty a drogy. Preto
Matka Božia nás nabáda: „Deti moje, keď sa
za nich modlíte, modlíte sa za seba a svoju
budúcnosť.“
Rozhodli sme sa vydať aj tieto posolstvá
z 2. dňa v mesiaci prostredníctvom Mirjany,
ktoré možno označiť za súkromnejšie než posolstvá z 25. v mesiaci.
Knižka vychádza v praktickom formáte
modlitbovej knižky. Náklady na výrobu knižky
sú približne 2,0 EUR.
Objednať si ju môžete na priloženom objednávkovom lístku alebo prostredníctvom internetu na stránke www.marianskecentrum.sk
NOVÁ KNIHA
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. februára 2014 – „Drahé deti! Vidíte, počujete, cítite, že v srdciach
mnohých ľudí niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj. Vy, milé deti, modlite sa, žite Božie prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého začiatku povedali „áno“ môjmu pozvaniu.
Dosvedčujte Boha a moju prítomnosť a nezabudnite, milé deti, ja som
s vami a milujem vás. Deň čo deň vás všetkých prinášam môjmu Synovi
Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. marca 2014 – „Drahé deti! Pozývam vás znovu: začnite boj proti hriechu ako v prvých dňoch, choďte na spoveď a rozhodnite sa pre svätosť.
Božia láska začne prúdiť cez vás do sveta, vo vašich srdciach zavládne
pokoj a naplní vás Božie požehnanie. Som s vami a prihováram sa za vás
všetkých u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. apríla 2014 – „Drahé deti! Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh
dáva skrze mňa ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som
s vami a za všetkých vás sa prihováram u svojho Syna Ježiša a milujem vás
nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

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

+421–948 401 104

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

www.medjugorje.sk
34

POSOLSTVÁ

alebo

www.marianskecentrum.sk

Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov,
ktoré predstavujú približne 1 euro za jeden výtlačok tejto publikácie. K tomu je potrebné pripočítať ďalšie
náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepočte na jedno číslo predstavujú približne
0,80 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh odplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš účet vo
Sberbank 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, 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
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Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od
Boha a jeho lásky. Som s vami a za všetkých vás sa prihováram
u svojho Syna Ježiša a milujem vás nesmiernou láskou.
(z posolstva z 25. apríla 2014)

