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Ivan Dragičevič počas zjavenia 15. novembra 2014 vo Viedni.

Rozdávajme pokoj a radosť
„Aj dnes vás pozývam – žite svoje povolanie v modlitbe. Dnes chce satan, ako nikdy predtým, udusiť svojím
nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja človeka a jeho
dušu. V mnohých srdciach niet radosti, lebo niet Boha
ani modlitby. Nenávisť a vojna rastú zo dňa na deň. Milé
deti, pozývam vás, začnite nanovo s nadšením cestu
svätosti a lásky, lebo kvôli tomu som prišla medzi vás.
Buďme spoločne láskou a odpustením pre všetkých
tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou a nie
tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva
Boh.“
To sú slová posolstva z 25. januára 2015, ktoré nám odovzdala vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová v Medžugorí.
Každý z nás sa narodil do určitého prostredia, do konkrétnej
rodiny a spoločnosti. Má svoju prácu, svojich priateľov, svoje
sny a túžby, radosti i trápenia. Každý má svoje vlastné povolanie.
Posolstvo Matky Božej v niekoľkých slovách jasne pomenúva príčiny nepokoja v nás
i vo svete. Úloha žiť svoje povolanie je pomerne jasná každému človeku. Treba svedomito pracovať, vychovávať svoje deti, zabezpečiť im dôstojné materiálne podmienky, vzdelanie, náboženskú výchovu. Ale Matka Božia dopĺňa základnú podmienku správneho
žitia. Treba ho žiť v modlitbe. Všetko ostatné je dôsledok nerešpektovania tohto pravidla. Žiť každý deň, každú hodinu a každú minútu svoje povolanie v modlitbe. To je jediný
účinný prostriedok, aby sa zabránilo panovaniu nenávisti a nepokoja v ľudských srdciach a medzi ľuďmi navzájom. Niet inej cesty na vybudovanie naozajstného mieru
a pokoja ako to, že prizveme Boha k spolupráci a vložíme si do svojich sŕdc skutočné
hodnoty pokoja a porozumenia prostredníctvom modlitby. Potom príde aj radosť a nové
nadšenie pre cestu svätosti a lásky. Svätosť nie je pojem, ktorý patrí do stredoveku, ako
sa nám to snažia mnohí nahovoriť aj s pomocou televízie a iných komunikačných prostriedkov. Svätosť sa však nebuduje nárekom a bedákaním nad zlom tých druhých, ale
otvorením svojho vlastného srdca pre pokoj. K tomu nám trpezlivo a s materinskou láskou dáva svoje rady Matka Božia už vyše tridsať rokov. Počúvnime ju hneď teraz a dnes:
žime svoje povolanie v modlitbe.
Máme mnohé žiarivé vzory, ktoré to dokázali. My vám ponúkame novú knihu, v ktorej
svedčil predovšetkým svojím životom páter Slavko Barbarič, ako treba žiť svoje povolanie v modlitbe. Napriek všetkým problémom a ťažkostiam nikdy nestratil optimizmus.
Presne ako nám hovorí naša Matka na záver januárového posolstva: „Nech je vždy vo
vašich srdciach nádej na lepší zajtrajšok!“
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
POKOJ
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v Dóme sv. Štefana

„V škole
odpustenia
a lásky“
Celkom v znamení odpustenia sa niesla tohtoročná modlitba za pokoj vo viedenskom Dóme sv. Štefana, ku ktorej
sa v sobotu 15. novembra 2014 zhromaždili tisícky veriacich z rôznych častí Rakúska.
Tisíce ľudí sa modlia
v Dóme
Modlitbové stretnutie organizované
Oázou pokoja, Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov a Modlitbovou akciou
Medžugorie sa v priebehu niekoľkých

rokov vyvinulo na jedno z najväčších náboženských podujatí v Rakúsku. Už
siedmykrát sa konalo vo Viedni, aj tento
raz za prítomnosti viedenského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna,
ktorý po niekoľkých pôsobivých svedecMODLITBA ZA POKOJ
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tvách a spoločnej modlitbe ruženca slávil so všetkými prítomnými svätú omšu.
V kázni kardinál Schönborn poznamenal: „Málokedy je Dóm taký plný ako
dnes.“
Prevziať zodpovednosť za svoje
dary
Matka Božia dodáva „odvahu, aby
sme sa nebáli prevziať zodpovednosť za
dary, ktoré nám Boh zveril. Ježiš od nás
očakáva, že mu jedného dňa budeme
skladať účty. Čo som spravil s darmi,
ktoré som dostal? Zodpovedne som
prežíval dôveru v Boha a vo svojich blížnych? Získal som ďalších päť talentov?“
Na záver kázne kardinál ubezpečil:
„Smieme dôverovať v to, že nás Pán vyzbrojil svojimi darmi, aby sme napokon
mohli povedať spolu so svätým Pavlom:
,Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti.‘ (2 Tim 4,
7-8)“
Svedectvá
Počas modlitbového večera, ktorý sa
začal modlitbou ruženca, zazneli aj
svedectvá. Ania Goledzinowska hovorila o svojom ťažkom
detstve, sexuálnom
zneužívaní a o vyblýskanom svete milánskych „jet-setov“
(nekonvenčný putovný spôsob života
– pozn. red.), z ktorého prázdnoty ju
oslobodila až náv6
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števa hercegovinského pútnického
miesta.
Američan Arthur Boyle rozprával o svojom uzdravení z rakoviny a o zázraku
spovede.
Zakladateľ charitatívnej organizácie
Mary´s Meals Škót Magnus MacFarlane-Barrow vravel, že už po niekoľkých
rokoch vie dodať denne teplé jedlo takmer miliónu detí.
Menej rozprávať, viac konať pre
pokoj
Ivan Dragičevič práve toto zdôraznil:
„Nehovorte toľko o pokoji, ale začnite
ho žiť. Nerozprávajte o modlitbe, ale
začnite sa modliť.“ Musíme teda menej
rozprávať, ale viac konať pre pokoj.
V Dóme zaplnenom do posledného
miesta zotrvali dlhé hodiny tisíce modliacich sa ľudí spolu s viedenským kardinálom až do desiatej večer pri eucharistickej adorácii.
Marie Czerninová
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Medžugorie je nádej
pre tento svet
Kurt Steinitz je už desaťročia vedúcim zahraničnopolitickej redakcie denníka Kronen Zeitung vo Viedni. V roku 1983 ako jeden z prvých politických novinárov v Rakúsku uverejnil dlhú sériu článkov o zjaveniach v Medžugorí a prispel tak významne k tomu, že jav Medžugorie sa stal
medzinárodne známym.
Ivan, môžeš nám opísať, ako prebieha zjavenie? Vstupuješ ty do akéhosi pôsobenia Matky Božej, alebo
ona prichádza k tebe?
Matku Božiu vidím trojrozmerne, tak
ako vás tu. Rovnako sa s ňou aj rozprávam ako s vami tu. Dokonca sa jej môžem dotknúť. Rozhovor s ňou je obojstranný, ona hovorí so mnou a ja s ňou.
Môžem sa jej opýtať, čokoľvek chcem. Pri
každom stretnutí jej predovšetkým vždy

odporúčam chorých. Matka Božia mi
odovzdáva posolstvá pre svet, pre mňa
osobne, pre moju rodinu. To je to najdôležitejšie, čo sa pri zjavení deje.
Môžeš nám opísať, ako vyzerá príchod Matky Božej?
Čím väčšmi sa blíži zjavenie, tým silnejšie ho cítim. Pred samotným príchodom
Matky Božej vidím najskôr silné svetlo,
ale nie také, aké máme tu na zemi. Je to
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nebeské svetlo. Niekedy s ňou prichádza
aj časť neba a vidím aj anjelov. Vždy prichádza na oblaku. Má na sebe sivé šaty
a biely závoj, má modré oči, ružové líca
a čierne vlasy, na hlave má korunu
z hviezd. Keď príde Panna Mária, nastane čas extázy a ja už nevidím nič viac, ani
predo mnou, ani za mnou. Necítim ani
čas, ani priestor. Na štyri veľké cirkevné
sviatky prichádza Matka Božia v zlatom
odeve – na Vianoce, Veľkú noc, výročie
začiatku zjavení a jej narodeniny.

vojny? Prichádzajú z ľudských sŕdc, lebo
v nich je nenávisť, lebo túžia po cudzom,
túžia mať stále viac. Ľudské srdcia nie sú
naplnené Božím pokojom. Potom je nevyhnutné, že prichádza k vojnám, vraždám
a všetkému odpornému vo svete. Také
srdce nedokáže prijať Boží pokoj. Matka
Božia veľa hovorí aj o modlitbe, lebo
modlitba a pokoj nemôžu byť jedno bez
druhého. Modlitba približuje pokoj, preto
Matka Božia dokonca hovorí viac o modlitbe ako o pokoji.

Môžeš ľuďom povedať všetko,
o čom hovoríš s Matkou Božou?
Mnoho vecí, o ktorých hovoríme, zostanú medzi nami dvoma. Ale to, čo sa týka
sveta a to, o čom mi Matka Božia povie,
že môžem povedať ďalej, rozprávam
hneď po zjavení. Druhá vec, ktorú by som
chcel povedať, je, že Matka Božia nám
zverila tajomstvá, ktoré nesmieme povedať, kým nám ona nedovolí. Ide o desať
tajomstiev, ktoré sa týkajú budúcnosti
sveta, Cirkvi a Medžugoria.

Aký je zmysel modlitby?
Modlitba je srdcom a dušou našej viery.
Bez modlitby ľudský duch zomiera. Prečo
je svet, v ktorom žijeme, taký, aký je? Prečo sú ľudia, ktorí vedú štáty, takí prázdni? Povedal by som, že je to duchovná
choroba, lebo sa nestaráme o nášho ducha, len o naše telo. Preto bez duchovného uzdravenia človeka, bez duchovného
uzdravenia rodiny nemôže byť žiaden lepší svet.

Smieš sa Matky Božej pýtať na každodenné udalosti, ktoré sa odohrávajú vo svete?
Nielenže sa jej pýtam, ona sama hovorí
o aktuálnej situácii vo svete. To sa deje
90 percent času počas zjavení.
Mňa osobne fascinuje, že jej posolstvá sú vždy posolstvá pokoja.
To je kľúčové posolstvo, odkedy sa zjavuje Matka Božia v Medžugorí. Pokoj je
základom, na ktorom chce postaviť živý
strom. Ako by sme mohli mať radi iných,
keď my nemáme pokoj? Ako chceme odpustiť, keď nemáme pokoj? Ako by sme
mohli milovať, keď sami nemáme pokoj?
Ako sa chceme otvoriť Duchu Svätému,
keď nemáme pokoj? Odkiaľ pochádzajú

Desať rokov po prvom zjavení Panny Márie v Medžugorí sa začala vojna v Juhoslávii. Ale práve v Medžugorí, v tejto oáze pokoja, žiadna vojna nebola. Bola to náhoda?
Aj v tom vidíme, ako veľmi Matka Božia
chránila Medžugorie ako oázu pokoja.
Vojna vtedy zúrila všade okolo Medžugoria, ale nie priamo v Medžugorí. Od roku
1981 denne prichádzala Matka Božia
a na druhý deň zjavení povedala: „Drahé
deti! Som Kráľovná pokoja. Prichádzam
k vám, lebo vám chcem darovať pokoj.
Môj Syn ma posiela.“ A vyslovila slová:
„Pokoj, pokoj, pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi
navzájom. Drahé deti, tento svet a ľudstvo sa nachádzajú v obrovskom nebezpečí a hrozí im sebazničenie.“ O desať
NÁDEJ

9

rokov neskôr sa udialo všetko to hrozné.
Desať rokov nás chcela Matka Božia upozorniť na to, čo nás čaká. My sme ale boli
slepí, hluchí a nemí a nedokázali sme pochopiť dôležitosť jej volania.
Cítili ste vtedy ako deti, že by na
štát, v ktorom ste žili, mali doľahnúť
zlé veci?
S ohľadom na to, aký bol komunizmus
v Juhoslávii, bolo už na mnohých veciach
jasne viditeľné, že dôjde k veľkým napätiam. Aj nový prezident vyhlásil, že zjavenia v Medžugorí sa musia čo najskôr zastaviť. Tiež zdôrazňoval, že Matka Božia
prišla, aby zničila komunizmus. Ale o tom
nám Matka Božia nikdy nič nehovorila
a my sme nevedeli, aký je jej plán. Ona
jednoducho pozvala ľudí k modlitbe a povedala: „Drahé deti, pomocou modlitby
dokážete zastaviť aj vojny a vyhnúť sa katastrofám.“ Ale vtedy sme nepochopili,
že toto sa môže stať u nás. Neviem, či si
vôbec niekto z nás vizionárov, kňazov,
politikov myslel, že toto by sa mohlo stať
práve u nás.
Ale nedalo sa napriek tomu tušiť,
že k tomu dôjde?
Rok pred začiatkom zjavení v Medžugorí zomrel juhoslovanský prezident Tito. Už
vtedy sa začal komunizmus rozpadať,
lebo jednotu a bratstvo vedel zabezpečiť
iba Tito. Hneď pri voľbe nového prezidenta bolo cítiť nepokoj. Cítili sme, že Juhoslávia ako celok sa nebude vedieť viac
udržať; ale vnútri štátu sa neočakávala
nijaká vojna, skôr sa myslelo na útok
zvonku. Keď sa začali zjavenia Matky Božej v Medžugorí, začalo sa hneď myslieť,
že by mohlo dôjsť k vojne, a presne desať
rokov od začiatku zjavení sme sa nevyhli
vojne.
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Prečo si Matka Božia vybrala práve
Medžugorie ako miesto zjavení?
Nikdy som Matke Božej túto otázku nepoložil a ona sama mi o tom nikdy priamo nehovorila. Pokiaľ sa pamätám, tak
Panna Mária v prvých dňoch zjavení povedala Mariji alebo Vicke, že si vybrala
toto miesto, lebo ľudia tu trpeli, boli prenasledovaní a zomierali kvôli svojej viere.
Od roku 1945 bolo komunistickou mocou zavraždených 77 kňazov. A nielen
kňazi, ale aj iní veriaci boli prenasledovaní alebo vraždení len preto, že boli katolíci.
Oficiálna cirkev pôsobí trochu ťažkopádne, keď ide o jav Medžugorie.
Na jednej strane si Vatikán uvedomuje, aké množstvo pútnikov prichádza ročne do Medžugoria, na strane
druhej je tu skutočnosť, že zjavenia
ešte neboli ukončené a stále trvajú.
Predovšetkým nie som tou kompetentnou osobou, ktorá by mohla o tom niečo
povedať, ani nemôžem vstúpiť do záležitostí Cirkvi ako inštitúcie. Čo sa týka vyšetrovaní, my vizionári sme spravili všetko, čo sme mohli, a každý z nás bol osobne pred vatikánskou komisiou. Tam sme
odpovedali na mnohé otázky. Počas celých týchto rokov sme sa podrobili rôznym
zdravotným vyšetreniam a najväčší
experti medicíny či teológie vykonali na
nás testy. Všetky výsledky a názory vedcov sa nachádzajú vo Vatikáne. Vieme,
že Cirkev, keď ide o zjavenia, je veľmi
opatrná. Cirkev potrebuje čas a my sa
modlíme.
Mnohí nepriatelia Medžugoria píšu
a rozširujú neustále iba negatívne
veci o Medžugorí.
Dnešné médiá sú také silné, že dokážu
veľmi rýchlo bez skutočných argumentov

rozširovať negatívne informácie o Medžugorí. Keď to čítame, tak vždy veľmi
trpíme, lebo vidíme, akí zlomyseľní sú
títo ľudia. Ľudia, ktorí píšu takéto veci,
vedia veľmi dobre, čo musia písať, bez
toho, že by čokoľvek sami videli. Píšu
podľa niečích nariadení, bez akýchkoľvek argumentov.
Tu by som chcel spomenúť len jeden
príklad: Náš biskup v uplynulých rokoch
nezavolal k sebe ani raz niekoho z nás
vizionárov, aby sme spolu osobne hovorili. Mali sme príležitosť hovoriť s toľkými
biskupmi a kardinálmi z celého sveta, ale
s naším biskupom doteraz nikdy.
Myslím si, že nie je dobre, keď chýba komunikácia medzi biskupom,
vami vizionármi a farnosťou.
Už tridsaťtri rokov trvajú zjavenia v Medžugorí a miestnej farnosti nebolo nikdy
predpísané, ako sa má riadiť. Miestni
pátri sa zorganizovali sami, aby mohlo
Medžugorie fungovať ako farnosť a zároveň ako pútnické miesto. To vie aj Vatikán a myslím si, že táto posledná vatikánska komisia na tom aj pracuje. Čo
z toho vzíde, neviem, ale viem, že podľa
farských štatistík príde každý rok do Medžugoria viac ako milión pútnikov, ktorí
potrebujú pastoračnú starostlivosť.
Máte obavy z budúcnosti?
Už som povedal, že niektoré veci, ktoré
nám Matka Božia zverila, sú tajomstvá
a súvisia s budúcnosťou Cirkvi a sveta.
Čo sa týka tajomstiev, ktoré nie sú dobré,
tak by sme sa mali modliť a začať sa meniť, aby sme sa im vyhli. Dnes vidíme zlé
znamenia vo svete: nepokoj, vojny, ktoré
sa už zajtra môžu rýchlo vystupňovať.
Práve preto nám Panna Mária hovorí, aby
sme priniesli do sveta nového ducha, že
musíme začať dialóg. Je lepšie rok disku-

tovať o mieri, ako jeden deň viesť vojnu.
Vojna je vždy bojom medzi dobrom
a zlom, medzi Bohom a diablom. Preto
nám Matka Božia počas týchto rokov hovorí, čo máme robiť. Žiaľ, vo svete naďalej vládne veľká nespravodlivosť. Mnoho
štátov vyrába také množstvo zbraní, ktoré jedného dňa budú zabíjať, zatiaľ čo na
druhej strane zomierajú ľudia od hladu.
Problémy vo svete sú preto také veľké,
lebo sa nevieme podeliť. A preto máme
dnes vojnu civilizácií a náboženstiev, ktorá predstavuje veľké nebezpečenstvo
pre celý svet.
Hovorila niekedy Matka Božia priamo o vojnách?
Nie, Matka Božia nehovorila nikdy priamo o vojnách. Jej posolstvo je univerzálne. Miluje nás všetkých, lebo sme pre ňu
všetci dôležití. Neexistujú u nej žiadni vylúčení, ona nehľadí na farbu pleti. Všetky
vojny, aj tie, ktoré vidíme dnes, nesú so
sebou obrovskú vnútornú nenávisť jedných voči tým druhým, čo vedie k desivým masakrom, ako napríklad stínaniu
hláv, čo do našej civilizácie vôbec nepatrí.
Toto vedie k úplnej chudobe, sklamaniu
a rozkladu. Medžugorie nepatrí len katolíkom, je tu pre celý svet. Do Medžugoria
prichádzajú ľudia rôznych náboženských
smerov, národností či rás. Preto vidím
Medžugorie ako Spojené národy, ktoré
sa modlia za celý svet. Medžugorie je
dnes injekciou do budúcnosti, za lepší
svet. Keď vidím všetkých tých mladých
ľudí, ktorí vystupujú na vrchy modliť sa,
vtedy cítim vo vzduchu, že tento svet má
nejakú budúcnosť.
Preto je Medžugorie nádejou pre tento
svet a Matka Božia je vytrvalá v tom, že
nám dáva nádej, aby sme my nádej nestratili.
NÁDEJ
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„Najväčším ovocím
Medžugoria je duchovná
obnova sveta a ľudstva“

Ivan, aj tento rok si prišiel do Rakúska a Nemecka. Ako si prežíval tieto stretnutia?
V tomto čase – od štvrtku do nedele –
bolo všetko veľmi pekné. Cítili sme ducha
Medžugoria výnimočným spôsobom na
každom mieste – od Innsbrucku cez Paderborn až po Viedeň. V Tirolsku bolo
stretnutie vo Wiltenskej bazilike, v bazilike pokoja, kde sme sa modlili spolu
s mnohými kňazmi a biskupom, a kde
sme znovu premýšľali o posolstvách, ktorými nás Matka Božia volá k sebe. Aj v Paderborne to bolo veľmi pekné. Tam ma
v piatok o jedenástej prijal pomocný biskup Matthias König a potom sme viedli
veľmi príjemný rozhovor, ktorý trval vyše
dvoch hodín. K spokojnosti arcibiskupa
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DUCHOVNÁ OBNOVA

sme si vzájomne vymenili naše skúsenosti s Medžugorím a s tým, k čomu nás po
celé tie roky Matka Božia pozýva.
V piatok si bol teda v Paderborne
a v sobotu si bol už o štvrtej večer vo
viedenskom Dóme. Vedel by si nám
opísať, aké to bolo vo Viedni s kardinálom Schönbornom a všetkými veriacimi?
Ten medžugorský deň vo Viedni bol prekrásny, naozaj som cítil ducha Medžugoria
pri svätej omši a pri modlitbe, ktorá trvala
od štvrtej do desiatej večer. Počas týchto
šiestich hodín sme sa dotkli podstaty toho,
čo nám Matka Božia a Medžugorie ponúkajú, a to je nebo. Matka Božia nám ponúka toto nebo už tridsaťtri rokov každý deň.

Rozhovor s Ivanom Dragičevičom
viedol Mag. Vitomir Damjanovič
16. novembra 2014 vo Viedni.

Pri tomto stretnutí sme mohli cítiť, čo od
nás Matka Božia naozaj chce. Povedal by
som, že každý rok, keď sa spolu s kardinálom Schönbornom zhromaždíme vo Viedni
v Dóme, je tu citeľné určité nové prebudenie, vstávanie. Matka Božia nás zobúdza
celých 33 rokov, povzbudzuje nás, utešuje
nás a dáva nám novú silu, aby sme šli ďalej. Pri tomto stretnutí som mal príležitosť
hovoriť s kardinálom osobne o mnohých
veciach, ktoré tu nechcem spomínať. U otca kardinála vidím veľkú radosť, on potom
počas kázne povedal, že v Dóme celý rok
nie je toľko ľudí ako teraz pri modlitbe za
pokoj. Tieto jeho slová potvrdzujú jeho radosť a spokojnosť, veď vďaka tejto akcii tu
majú deň ako na Vianoce. Naozaj, aj pre
mňa to bolo, akoby boli včera v Dóme Via-

noce. Prial by som si, aby všetci ľudia, ktorí tu v Dóme boli, priniesli tohto ducha obnovy do svojich rodín. Ale nielen do rodín,
ale aby všetko, čo zažili a videli, preniesli
na ľudí, ktorí ich obklopujú.
Spomenul si, že otec kardinál pri
kázni povedal, že Dóm počas celého
roka nie je tak plný ako teraz pri medžugorskej modlitbe za pokoj.
A to nie je tak len vo Viedni, ale po celom
svete. Všetci biskupi a kňazi hovoria, že
najviac ľudí príde do kostola, keď je tam
medžugorský modlitbový večer. Vidím
a zažívam to ako vizionár neustále pri
všetkých mojich cestách po svete. Čo by
som však v súvislosti s týmito stretnutiami predovšetkým chcel povedať, je sku-
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točnosť, že všade, kam prídem, nájdem
nové Medžugorie. Chcem tým povedať, že
tí, ktorí boli v Medžugorí a vrátili sa do svojich farností, spravili veľa, aby v ich farnostiach bol medžugorský program živý a rozvíjal sa. To je to ovocie Medžugoria, ktoré
sa každým dňom šíri po svete.
Po modlitbovom stretnutí, ktoré
trvalo skoro šesť hodín, som si u mnohých ľudí všimol, že im vôbec neprekážal taký dlhý pobyt v kostole. Všetci, čo boli pri modlitbe, vyšli na jeden
deň zo svojej každodennosti a zažili
chvíľu duchovnej obnovy.
Po našom modlitbovom večere som stretol viacero ľudí nadšených všetkým, čo sa
v Dóme dialo. Ale zaujal ma istý Chorvát,
ktorý prišiel ku mne a povedal mi, že celý
večer preplakal od radosti, lebo naozaj cítil blízkosť Matky. Predovšetkým pri svätej
omši cítil prítomnosť Ježiša pod spôsobom chleba a vína. To je teda tá sila Medžugoria: stretnúť sa s Matkou a stretnúť
sa s Ježišom vo svätej omši.

14
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Nie je nijakou zvláštnosťou, že Medžugorie pri takýchto stretnutiach
povzbudí ľudí k celkom inému mysleniu, ako je to každodenné, v ktorom
sú ľudia ustarostení pre svoju prítomnosť a budúcnosť.
Najväčším ovocím Medžugoria je duchovná obnova sveta a ľudstva. Na tom
chce postaviť Matka Božia budúcnosť Cirkvi a sveta. Aby sa však toto mohlo stať,
musíme sa zmeniť my sami, musíme zmeniť naše srdce. Musíme sa obrátiť a stať
sa živým znamením v našich rodinách,
v Cirkvi, všade. Keď budeme takto pokračovať, modliť sa a nasledovať Matku Božiu v jej škole, uvidíme, že ešte príde oveľa
viac ovocia Medžugoria.
Matka Božia nás pozýva už tridsaťtri
rokov a volá nás vytrvalo. Ako odpovedať na jej vytrvalosť?
Bezodkladne! Nesmieme to stále posúvať, ale musíme okamžite začať žiť posolstvá, ktoré nám Matka Božia dáva. Tie
posolstvá nie sú nič iné ako evanjelium,

ktoré nám zanechal jej Syn. Čas, v ktorom
žijeme, je čas rozhodnutia, ktoré musíme
urobiť hneď. Nesmieme ho presúvať, čakať na zajtra. Musíme už dnes povedať, že
chceme byť lepší, že zmeníme to, čo nie je
dobré. Musíme uvidieť vlastné chyby a zlyhania. Musíme spoznať, čo nás zväzuje,
že nedokážeme prijímať všetko, čo nám
Matka Božia ponúka a dáva. Keď sa zbavíme reťazí okolo srdca, ktoré nás zotročujú, tak budeme určite aj lepšie chápať
posolstvá našej Matky. Pokiaľ nevidíme
seba, naše chyby, naše hriechy, tak nedokážeme ani prijať posolstvo Matky Božej
tak, ako ona chce. Musíme vidieť samých
seba: vidieť, kde sme, čo sme a kde je
náš cieľ. Matka Božia nás učí otvárať svoje srdcia Duchu Svätému. Musíme odpustiť, zmeniť samých seba, nezáleží na tom,
aké ťažké to je. Mnoho rozhodnutí je ťažkých. Nie je jednoduché zriecť sa svojich
zvyklostí, ale keď sa chceme stať lepšími,
tak bez zriekania sa to nepôjde. Keď
chceme mať zdravú rodinu, musíme robiť
veľmi veľa z práve spomenutých vecí.

Môžeme sa dnes vyslobodiť z reťazí
materializmu a preniknúť do sféry
duchovna, a ako?
Určite je to možné. Človek je síce svojou
prirodzenosťou spätý s materiálnym, ale
zároveň je duchovnou bytosťou. Preto
môže a musí za každých okolností udržiavať rovnováhu medzi materiálnym a duchovným. Každý, komu sa to nepodarí,
prepadne celkom materiálnemu. Potom
stráca aj svoje ľudské hodnoty, lebo tie
nie sú viazané na materiálne veci, ale na
duchovné. Preto je duchovná zložka v človeku veľmi dôležitá. Nie je to jednoduché,
ale naopak je to dlhý proces, ktorý vyžaduje čas a trpezlivosť.
Preto nesmieme pripustiť, aby čas len
tak plynul. Ale musíme, ako som práve povedal, začať ihneď. Často hovoríme, že to
spravíme zajtra, potom pozajtra a nakoniec sa nestane nič. A tak plynie čas.
S niektorými vecami musíme začať hneď.
Potom sa môžeme vyhnúť tým negatívnym
bodom, ktoré môžu nastať.
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„Modlite sa za všetkých, ktorí
ešte nespoznali Božiu lásku!“
Pripravila Maria Elfriede Langová-Pertlová
14. november 2014 bol veľký deň milostí, keď emeritný arcibiskup Alois Kothgasser slávil v prítomnosti Ivana Dragičeviča s nami
vo Wiltenskej bazilike svätú omšu. Už na začiatku bolo cítiť hlboké
v
napätie plné očakávania a z veriacich sálala tichá radosť. Ivan pokorne a jasne odovzdal svedectvo o posolstvách, ktoré vizionári
dostávajú od Panny Márie. Ivan Bilinovac prekladal z chorvátčiny
d
do nemčiny. Matka Božia prišla v znamení svetla a bola veľmi šťastd
ná a radostná. Pozdravila nás slovami: „Moje milé deti!“ Modlila sa
s vystretými rukami najprv nad kňazmi, neskôr nad arcibiskupom
Aloisom. Potom sa nebeská Matka modlila nad nami všetkými a vložila do svojej
modlitby aj chorých. Napokon sa ešte s Ivanom modlila za našu diecézu. Panna
Mária požehnala všetky prinesené predmety. Na záver požehnala všetkých prítomných – teda nás všetkých – a rozlúčila sa s úsmevom slovami: „Choďte v pokoji,
moje milé deti!“

Veľkým darom bolo jej posolstvo, v ktorom nás pozývala, aby sme sa modlili za
tých, čo ešte nespoznali Božiu lásku. Týmto posolstvom, ktoré nám Matka Božia tu
v Innsbrucku darovala, nás vtiahla hlboko
do dôvery. Povedala tak materinsky, tak
16
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vnútorne pohnuto, ale pritom celkom jasne, čo sa jej práve javí ako najdôležitejšie
a k čomu nás práve súrne potrebuje:
„Modliť sa za tých, ktorí ešte nespoznali
Božiu lásku“. Je zaujímavé, že toto posolstvo je zároveň hlavnou prosbou Oázy po-

a veselosť Panny Márie nákazlivo a nakoniec sme aj my boli šťastní a veselí. „Bola
to radosť v Duchu Svätom, ktorú sme prijali,“ domnieval sa arcibiskup Kothgasser.
Tak to mnohým ľuďom dala Matka Božia
vo svojej materinskej láske výnimočné milosti. Ubehli dni a ešte stále ľudia rozprávajú o dobrote a láske nebeskej Matky,
ktoré mohli v ten večer zakúsiť. Rozhodujúca však bola radosť, ktorú si každý niesol domov, a nové nadšenie, aby sme
mohli byť pravými apoštolmi Panny Márie,
ako je jej veľkým prianím.

ROZHOVOR S EMERITNÝM
ARCIBISKUPOM DR. ALOISOM
KOTHGASSEROM
koja v Tirolsku, veď každá pondelková
omša je slávená na tento úmysel. Pravdepodobne nás v ňom chcela Matka Božia
posilniť, ubezpečiť, aby sme sa ešte vytrvalejšie modlili. Lebo, ako raz povedala
Mirjane: „Keď sa modlíte za tých, ktorí
ešte nespoznali Božiu lásku, modlíte sa
zároveň aj sami za seba, pretože keď sa
ľudia obrátia, potom zavládne pokoj!“
Predovšetkým bolo pre nás silné oslovenie „Moje milé deti!“ Naozaj v ňom bolo
cítiť lásku Matky. Toto oslovenie nesie
v sebe prijatie a dôveru. Už počas zjavenia a prekladu posolstva som si všimla, že
nás nebeská Matka dvakrát oslovila
„moje milé deti“. V tom momente sa ma
zmocnila veľká radosť, lebo som vedela,
že naša Matka nás miluje! Ona na nás pozerá! Jednoducho je tu! Zároveň ma naplnila veľká vďačnosť, ktorá sa vyvinula
k vedomej odovzdanosti: Totus tuus! Celkom tvoj, Mária! Čas a priestor sa zdali
v tom okamihu zabudnuté – jednoducho
tu bola radosť a vďačnosť z vedomia, že
ona je tu!
Na nás všetkých pôsobila táto radosť

Otec arcibiskup, vy viete, že naše
spoločenstvo Oáza Márie, Kráľovnej
pokoja v Tirolsku už mnoho rokov slávi každý mesiac vo Wiltenskej bazilike svätú omšu za pokoj. Modlíme sa
pri nej hlavne za pokoj v srdci, v rodinách a za pokoj na celom svete. Raz
do roka organizujeme veľký modlitbový večer za pokoj, na ktorý pozývame aj určité osobnosti. Napríklad
nášho biskupa Manfreda Scheuera,
alebo tentoraz vás, otec arcibiskup,
alebo niektorého z medžugorských
vizionárov, aby sa prišli s nami modliť. Aký máte názor na toto podujatie,
ktorým sa chceme jednak oddane
utiekať ku Kráľovnej pokoja a prosiť
za pokoj a mier vo svete a jednak
chceme povzbudiť ľudí k väčšej radosti z viery?
Vnímam, že modlitba za pokoj je naozaj
naliehavá vec. Bolo potešujúce vidieť, ako
je Wiltenská bazilika plná. Bolo jasné, že
veriaci vedia, o čo dnes ide, kam sa majú
obrátiť. Tak prichádzajú so svojimi starosťami, aby si vyprosili pokoj.
MODLITBA ZA POKOJ
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Vo svojej kázni ste hovorili na tému
pokoj. Ukázali ste nám, že Kráľovná
pokoja nás chce viesť ku Kráľovi pokoja. Zaujímavé bolo vaše symbolické vysvetlenie znaku pokoja.
Myslím si,
že je to veľmi
pekný znak,
keď my veriaci nedeľu čo
nedeľu prichádzame do
kostola. Pred
svätým prijímaním zaznejú slová: „Dajte si znak poArcibiskup Kothgasser
koja“ a my
ako kresťania
prijmeme ten pokoj, ktorý nám Kristus
dáva a my ho dávame ďalej. Vtedy mám
pocit, akoby každú nedeľu bol svet
obohnaný sieťou pokoja, aby sa svet taký,
aký je, nerozpadol, ale aby ľudstvo držalo
spolu. Preto hovorím, že dnes považujem
tento znak pri slávení Eucharistie za dôležitý, lebo je naozaj darom Toho, ktorý je
Kniežaťom pokoja, a zároveň dostávame
úlohu prijať tento pokoj, žiť ho a niesť aj
ďalej.
Toto vysvetlenie považujem za veľmi dobré a lepšie dáva aj porozumieť
symbolike znaku pokoja. Pre mnohých to bola nová skúsenosť. Ako ste
vy osobne prežívali tento modlitbový
večer? Bol to pre vás radostný zážitok, alebo ste ho vnímali ako čosi náročné a únavné?
Pre mňa to bola veľká radosť, vidieť tak
veľa ľudí spojených, aby prosili Kráľovnú
pokoja o mier a pokoj, ale aby aj spolu
s ňou vyprosili tento pokoj pre ľudstvo od
Toho, ktorý je sám pokoj a mier – od samého Krista. Zároveň som tu zažil veľmi
dobrú atmosféru. Či už spev alebo modlit18
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ba, celkovo všetky časti tohto večerného
a pomerne dlho trvajúceho programu boli
dobre zvolené. Myslím si, že obohatili
všetkých, ktorí sa na ňom zúčastnili. Ja
však dúfam, že aj ľudstvo, ktoré sme zastupovali pred Pannou Máriou – Kráľovnou pokoja –bolo ňou obdarované.
Tento výnimočný milostivý dar radosti sme mohli u veriacich zažiť aj
po omši. Vaša odpoveď na to bola:
„To je od Ducha Svätého!“
Áno, kde sa ľudia zhromaždia v Duchu
Svätom, tam nastáva jasot a predovšetkým vďačnosť. Ale aj starosť a intenzívna
prosba, aby aj iní ľudia mohli zažiť lásku
Ducha, mohli z nej žiť a darovať ju ostatným.
Otec arcibiskup, vy ste videli vizionára Ivana už v Salzburgu. Bol pre vás
veľkým znamením? Kto ho pozná
bližšie, ten vie, aký je jednoduchý
a priamy. Akú skúsenosť s ním máte
vy?
Pre mňa bol Ivan, ale aj jeho pokora
a skromnosť – uňho žité a potvrdené –
skutočným znamením pravosti. Aj slová,
ktoré prišli potom, boli niečím výnimočným. Predovšetkým preto, lebo Matka Božia nás oslovila takým láskyplným spôsobom: nie ako obvykle „drahé deti“, ale
„moje milé deti“. To je predsa znamenie
veľkej náklonnosti a hlbokého spojenia.
Už som raz Ivana videl v Salzburgu, ale
teraz som ho zažil inak, lebo som mal
miesto, z ktorého som ho mohol dobre pozorovať. A videl som, aký bol otvorený
a uvoľnený, ako sem-tam pohyboval perami, alebo súhlasne pokýval hlavou. Toto
stretnutie s Matkou Božou bolo pomerne
dlhé. To som sa divil. A jeho svedectvo viery je naozaj zásadné.
Niektorí veriaci, ktorí tu dnes večer
boli, si vedome predsavzali zmeniť

svoj život. Posolstvá, o ktorých hovoril Ivan, ich veľmi oslovili. Chceli by
ich uskutočňovať vo svojich životoch.
To je predsa pozitívne znamenie?
Áno, veľmi pekné! A navyše pozvanie
Panny Márie bolo veľmi charakteristické,
totiž keď povedala: „Modlite sa, moje milé
deti, hlavne za všetkých, ktorí ešte nezažili Božiu lásku!“ To sa mi veľmi páčilo, lebo
na tom záleží. „Modlite sa,“ hovorí, „aby
sa ich srdcia otvorili môjmu srdcu a Srdcu
môjho Syna a aby sa k nim priblížili, aby
sme ich mohli zmeniť a oni sa tak mohli
stať ľuďmi pokoja a lásky!“ To je úžasný
program práve pre takýto modlitbový večer Oázy pokoja a pre celý svet, v ktorom
žijeme.

Otec arcibiskup, v takýchto bohoslužbách za pokoj, ale aj v našich
pondelkových omšiach za pokoj, pri
ktorých sa modlíme za tých, čo ešte
nespoznali Božiu lásku, vidíte výzvu,
ale zároveň aj cestu evanjelizácie?
Áno, na jednej strane ako skutočné nariadenie, veď Boh je láska. To je základné
posolstvo nášho kresťanstva – úžasné
posolstvo. Na druhej strane musíme tomuto posolstvu sami veriť, prijať ho a žiť,
aby sme ho ako veriaci ľudia potvrdzovali
iným ľuďom tým, že sa budeme snažiť
túto lásku žiť a odovzdať ju ďalej tým,
s ktorými sa stretávame. Potom sa začne
pomaly, pomaly mnohé v nás, ale aj vo
svete okolo meniť.

Arcibiskup Kothgasser s Ivanom a členmi Oázy pokoja v Tirolsku
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Myšlienky k posolstvu

z 25. decembra 2014

„Drahé deti! Aj dnes vám v náručí prinášam
svojho Syna Ježiša a žiadam od neho pokoj
pre vás a pokoj medzi vami. Modlite sa a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc
vstúpil jeho pokoj a radosť. Modlím sa za vás,
aby ste boli čoraz viac otvorení modlitbe. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Prípravná modlitba
Vďaka, naša nebeská Matka, že si znova
prišla k nám. Matka Božia, ty si prišla s Ježišom v náručí. Už v decembri 2012 si
prišla s Ježišom v náručí. Znamením kríža
ste nás spoločne požehnali: ty a tvoj Syn
Ježiš. A tvoj malý Ježiško k tomu ešte povedal jednu vetu: „Ja som váš pokoj, žite
podľa mojich prikázaní!“ Teraz znovu hovoríš o tom, že Ježiš je v tvojom náručí.
Matka Božia, ďakujeme ti, že k nám prichádzaš so svojím Synom. Vďaka, že pre
nás vyprosuješ pokoj. Radi chceme tvoje
výzvy nasledovať, modliť sa a prosiť za ne.
Klaniame sa tvojmu Synovi. Daj, aby takto
jeho pokoj a radosť mohli vstúpiť do našich sŕdc. Vďaka, Mária, že sa za nás
modlíš. Pomáhaj nám, aby sme boli čoraz
otvorenejší modlitbe. Daruj nám milosť,
aby sme sa radi a s veľkou oddanosťou
modlili a celkom ti otvorili svoje srdcia.
Mária pre nás vyprosuje pokoj
Keď sa pozrieme na náš svet, tak vidíme,
ako desivo je rušený a ničený pokoj na
zemi. Pozrime sa do Afriky! Ako veľmi tu
zúria vojny a kmeňové spory! Je tu toľko
náboženských vojen! Ale aj na východe Európy, v najrôznejších krajinách ako v Libanone, Iraku, Sýrii a v mnohých iných sú
20
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tisíce ľudí zabíjaných. Boje sa rozširuDr. Johannes Gamperl
jú ďalej na
juh, ako napríklad do Jemenu, Sudánu a mnohých
iných oblastí. Nebezpečenstvá sa blížia.
Konfrontácia medzi Ruskom na jednej
strane a Európou a USA na druhej. Teraz je
tu znovu strach medzi Východom a Západom. Krutosť samozvaných božích bojovníkov, ktorí urážajú islam svojimi vraždami
a znásilneniami, nás desí.
V jednom z posledných vydaní Die Presse
napísal Christian Ultsch: „Blízky Východ sa
prepadá do chaosu. Štátom hrozí, že sa
rozpadnú, aj Líbyi, v ktorej prázdnych priestoroch sa množia extrémisti. V lete vyvolal
Hamas raketovými útokmi na Izrael novú
vojnu v Gaze, už tretiu veľkú krízu po Ukrajine a šialenosti okolo Islamského štátu.
Svet, zdá sa, je vykoľajený a pocit zániku
prerastá do hystérie, keď v západnej Afrike
ešte k tomu vypukne ebola.“ Je stále jasnejšie, ako veľmi je pokoj a mier ohrozený
zo všetkých strán. Preto proste Matku Božiu o pokoj od nášho Pána Ježiša Krista.
Preto ona prináša svojho Syna k nám
a prosí nás o pokoj. My sa chceme predovšetkým zjednotiť v modlitbe!

Modlite sa a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc vstúpil jeho
pokoj a radosť.
Radi sa pridávame k tejto prosbe. Klaniame sa Ježišovi a prosíme z celého srdca, aby jeho pokoj a radosť vstúpili do našich sŕdc. Chceme sa s celou Cirkvou
modliť a prosiť. Všetci kresťania po celom
svete sú pozvaní nasledovať toto volanie.
Potom môže aj pokoj a radosť vstúpiť do
celého sveta. Celý kresťanský svet je povolaný intenzívne sa modliť a naliehať na
nebo. Prosíme ťa, Ježišu, o milosť a zmilovanie. Iba ty sám si svojou smrťou a utrpením zachránil svet. Iba ty sám môžeš
svet zachrániť dnes. Ďakujeme ti za to
z celého srdca. Lebo v Zjavení sv. Jána je
napísané: „Videl som nové nebo a novú
zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako
z neba od Boha zostupuje sväté mesto,
nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta,
ozdobená pre svojho ženícha. A počul
som mohutný hlas od trónu hovoriť: ,Hľa,

Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi
nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám
Boh – ich Boh – bude s nimi. Zotrie im
z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude,
lebo prvé sa pominulo.‘“ (Zjv 21, 1-4)
Modlím sa za vás, aby ste boli čoraz
viac otvorení modlitbe.
Vďaka, Matka Božia, že sa osobitne
modlíš za nás. Sľúbila si nám, že sa za
nás budeš modliť ešte viac. Radi chceme
byť otvorenejší modlitbe. Pomôž nám
modliť sa! Radi sa modlíme s tebou!
Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy
nebolo počuť, žeby bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie.
Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe
prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý
a kajúci hriešnik. Matka večného Slova,
neodmietni moje slová, ale ma milostivo
vypočuj a vyslyš. Amen.
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Pokoj – utópia
alebo skutočnosť?
P. Dr. Ivan Dugandžič OFM

Medzi drsnou realitou
a (ne)dosiahnuteľnou túžbou
Každý rok nás stále odznova konfrontujú Vianoce na všetkých úrovniach ľudského života s pálčivou témou pokoja a mieru. Počas celého adventu počúvame
pri liturgii v kostole proroka Izaiáša, ktorý
sľubuje svojmu zajatému ľudu v Božom
mene pokoj a radosť a nový život v slobode. Počas vianočnej liturgie Narodenia
Pána slávi Cirkev príchod Mesiáša, ktorý
prináša pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle
(por. Lk 2,10-14) a ôsmy deň oktávy Narodenia, zároveň začiatok nového kalendárneho roka, slávi sa každý rok ako „Svetový deň mieru“. Pápež František vo svojom
príhovore na tento deň pozýva, „aby sme
spolupracovali s Bohom a so všetkými
ľuďmi dobrej vôle na podpore harmónie
a pokoja vo svete.“
K modlitbe nás pozýva aj Matka Božia
vo svojom posolstve: „Drahé deti! Aj dnes
vám v náručí prinášam svojho Syna Ježiša a žiadam od neho pokoj pre vás a pokoj medzi vami. Modlite sa a klaňajte sa
môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc vstúpil
jeho pokoj a radosť.“ (25. 12. 2014) Pokoj a radosť srdca by mali byť ovocím slávenia Vianoc. Ale je to naozaj tak?
Nech už ľudia rozumejú pod slovom pokoj, čo chcú, veriaci aj neveriaci prežívajú
tento najobľúbenejší kresťanský sviatok
ako sviatok mieru a pokoja, ktorý sa zapí22
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sal do celej kresťanskej civilizácie a kultúry. Naďalej však zostáva bolestivou
skutočnosťou, že napriek veľkým snaženiam náboženských vodcov, štátnikov
a politikov minimálne v slovnej forme
dnes na svete niet pokoja a túžba po ňom
zostáva každý rok rovnaká. Preto sme
niekedy v pokušení pochybovať o tom, že
pokoj zavládne. Je pokoj iba utópia alebo
predsa len možná realita? Je volanie po
pokoji, ktoré počujeme vždy cez Vianoce,
iba hlasom volajúceho na púšti?

Boh uzavrel so svojím ľudom
zmluvu pokoja
Pokoj je jednou z najväčších tém celej
Biblie. Pritom nejde len o ľudskú túžbu po
pokoji a vplyv Boha, ktorý ho umožňuje,
alebo o nejakú sporadickú odpoveď Boha
na túto potrebu. Tu ide o niečo, čo vytvára
podstatu Božieho príklonu k človeku, ktorý preukázal vyvolením Izraela ako svojho
ľudu a uzavretím zmluvy s ním. „Ak teraz
budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi

...a žiadam
od neho pokoj
pre vás a pokoj
medzi vami...
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všetkými národmi zvláštnym majetkom.“
(Ex 19, 5)
Táto zmluva mohla byť spochybnená iba
vtedy, keď bol ľud neverný, ale nevera
rozhodne nemohla prísť zo strany Boha,
pretože: „Pán, tvoj Boh, je Boh mocný
a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu
a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým,
čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.“ (Dt 7, 9) Boh sľubuje Abrahámovi
ako prvému skutočnému veriacemu, že
s ním a s jeho potomstvom uzavrie „večnú zmluvu“ (Gn 17, 7, 19). A kráľ Dávid je
pred svojou smrťou presvedčený: „Či nie
je taký môj dom s Božou pomocou? Veď
zmluvu večnú so mnou uzavrel, pevnú,
zaistenú vo všetkom.“ (2 Sam 23, 5)
V Božích očiach je to vždy „zmluva pokoja“, lebo je výrazom spoločenstva s Bohom (Nm 25, 12, Iz 54,10). Dalo by sa
teda povedať, že pokoj (shalom) v Biblii
znamená to, čo my rozumieme pod pojmom spása.
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Stratený ľud nedokáže tento shalom
znovu dosiahnuť sám zo seba, môže ho
len znovu prijať od Boha cez svoje obrátenie. Vždy, keď sa niekto z ľudu rozhodol oľutovať odklon od Boha a zmierniť
Boží hnev, ako napríklad kňaz Finés
v čase, keď ľud obetoval Bélfegorovi
a smilnil s dcérami Moabu, tak Boh stiahol svoj hnev a obnovil zmluvu pokoja.
V jeho mene hovorí svätopisec: „... a preto som nevyhubil vo svojej horlivosti
všetkých Izraelitov. Preto mu povedz:
Hľa, uzavriem s ním zmluvu pokoja.“
(Num 25,11-12)
A po všetkých týchto trpkých skúsenostiach s hriechom a odpadnutím ľudu od
Boha, po potrestaní ľudu babylonským
zajatím nemá prorok Izaiáš najmenšiu
pochybnosť o pevnosti Božích prisľúbení.
Pomáha si silnými metaforami a zaručuje
v Božom mene: „Nech i vrchy odstúpia
a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa

neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník.“ (Iz
54,10)
Prísľub pokoja v mesiášskom
čase
Skúsenosť života v zmluve s Bohom,
nevernosť k tejto zmluve a stále nové
možnosti obrátenia na jednej strane, na
druhej Božiu vernosť v zmluve pokoja vyjadruje žalmista odhodlane slovami:
„Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on
ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho
boja, a jeho sláva bude prebývať v našej
krajine. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa
pobozkajú. Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba. Veď Pán
dá požehnanie a svoje plody vydá naša
zem. Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.“ (Ž 85,
9-14)

Pokoj, o ktorom hovorí Biblia, nie je len
záležitosť vnútra človeka, jeho srdca, ale
obsahuje aj spoločenský a časový rozmer
budúcnosti. Jednotlivec a ľud kráčajú neoddeliteľne spolu, a síce vždy s pohľadom upretým do budúcnosti, ktorá nezávisí od nejakých smrteľných ľudí, ale jedine od Boha. On však môže pri uskutočňovaní svojich plánov použiť aj mocných
ľudí, ako napríklad perzského kráľa Kýra.
Ten Izraelitom v roku 538 pred Kristom
po porážke Babylončanov umožnil návrat
do ich krajiny, z ktorej boli vyhnaní. Izaiáš
preto označuje Kýra ako „Božieho pomazaného“, no nepochybuje o tom, že je len
nástrojom v Božích rukách pri uskutočňovaní jeho plánu s vyvoleným národom (Iz
45, 1-7). A namiesto toho, aby budoval
svoju budúcnosť na Kýrovej moci, ktorá
sa v tom momente zdala neohraničená,
prorok prosí v mene svojho ľudu: „Roste,
nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása
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a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť.“
(Iz, 45,8)
Pánov Pomazaný, ktorý prináša
pokoj
V Božom konaní v prítomnosti sa javia
čoraz jasnejšie kontúry mesiášskej postavy – toho, ktorý prichádza, aby bol
„zmluvou pre ľud a svetlom pre národy.“
(Iz 42, 6) Skutočný pokoj Izraela nezávisí
od milosti perzského kráľa Kýra, ale od
jeho zmluvy s Bohom.
Preto je Kýrovo povolenie na návrat vyhnaného ľudu naspäť do svojej krajiny
iba príležitosťou na ohlasovanie, že pokoj
je dielom Boha, ktorý znovu bude vládnuť
ako kráľ nad svojím ľudom: „Aké milé sú
na horách nohy posla blahozvesti, čo
oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: ,Tvoj Boh kraľuje.‘“ (Iz 52,7)
Pokoj (shalom) je ten najdôležitejší dar
obnovenej Božej vlády nad svojím národom. Prináša šťastie a priznáva sa mu
záchrana národa. Prorok Zachariáš ohlasuje budúceho Mesiáša ako Kráľa pokoja: „Vymiznú bojové kuše; o pokoji bude
rokovať s národmi.“ (Zach 9, 10)
Posol tejto dobrej správy dostáva v slovách proroka Izaiáša ešte jasnejšie obrysy: „Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať
radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej
milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených.“ (Iz 61,
1-2)
Evanjelista Lukáš píše, ako Ježiš po tom,
čo pri sobotnej liturgii v synagóge prečítal
práve tieto slová, rozoznal v nich Otcom
určený a prorokom ohlásený program
jeho života a poslania, pričom z toho vyvodil dôsledok: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4, 21)
26
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Ježiš teda chápe seba samého ako Mesiáša, ktorého Duch pomazal, ktorý učí
a pôsobí silou Ducha a tak uskutočňuje
Božie kráľovstvo.
Pokoj Boží a pokoj sveta
Základným Ježišovým posolstvom je
zmierenie sveta s Bohom a zmierenie ľudí
medzi sebou. Preto Ježiš prikazuje aj učeníkom, ktorých posiela vo svojom mene,
aby každému domu, do ktorého vstupujú,
priali najprv pokoj (Mt 10, 12). A dôvodom
jeho plaču nad Jeruzalemom je odmietnutý a opovrhnutý pokoj (Lk 19, 42).
Aj Pavol vidí svoje obrátenie a vyvolenie
k apoštolátu ako časť plánu zmierenia
sveta s Bohom, keď Korinťanom píše:
„Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou
a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám
odovzdal slovo zmierenia.“ (2 Kor 5, 19)
Ježiš nenechal priestor na pochybnosti,
že svet samotný nikdy nemôže zabezpečiť pokoj, keď svojim učeníkom povedal:
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám
dávam; ale ja vám nedávam, ako svet
dáva.“ (Jn 14, 27) Iba ten, koho Boh predurčil, aby svojou krvou bol „prostriedok
zmierenia prostredníctvom viery“ (Rim 3,
25), môže svetu a každému jednotlivcovi
zabezpečiť pokoj. To je aj zmysel vianočného posolstva Matky Božej, ktorá s pohľadom upretým na jasličky hovorí: „Aj
dnes vám v náručí prinášam svojho Syna
Ježiša a žiadam od neho pokoj pre vás
a pokoj medzi vami,“ aby ktovie koľký už
raz pripomenula, ako môžeme tento pokoj prijať: „Modlite sa a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc vstúpil jeho
pokoj a radosť.“ Povrchným pohľadom na
jasličky môžeme o nich vysloviť akurát
nejaký estetický úsudok, ale kľačiac pred
tajomstvom Vianoc budeme naplnení pokojom a radosťou. K tomu nás Matka Božia pozýva – a sľubuje nám pritom svoj
príhovor.

Ročné
Ročné zjavenie
zjavenie Matky
Matky Božej
Božej
Jakovovi
Jakovovi Čolovi
Čolovi
25.
25. decembra
decembra 2014
2014
Pri poslednom každodennom zjavení 12. septembra
1998 Panna Mária povedala Jakovovi Čolovi, že bude
mať zjavenie raz ročne, a to 25. decembra na Vianoce.
Tak bolo aj tento rok. Zjavenie sa začalo o 14.40 h
a trvalo 8 minút. Potom nám Jakov odovzdal posolstvo
Matky Božej:
„Drahé deti! Dnes, v tento milostivý deň si prajem, aby sa každé vaše srdce stalo betlehemskou maštaľkou, v ktorej sa narodil Spasiteľ sveta. Som vaša Matka,
ktorá vás nesmierne miluje a stará sa o každého z vás. Preto, deti
moje, odovzdajte sa Matke, aby mohla každé vaše srdce i váš život položiť pred malého Ježiša, pretože len tak, deti moje, budú vaše srdcia
svedkami každodenného Božieho narodenia vo vás. Dovoľte Bohu, aby
prežiaril vaše životy svetlom a vaše srdcia radosťou, aby mohli každodenne osvecovať cestu a byť príkladom pravej radosti pre druhých,
ktorí žijú v tme a nie sú otvorení Bohu a jeho milostiam. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“
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Pán je môj pastier
„I keby som mal ísť
tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou. Tvoj
prút a tvoja palica, tie
sú mi útechou.“
(Ž 23,4)
Svedectvo Sabiny Offermannsovej, Nemecko

Od detstva patrila moja láska
Márii
Na Turíce 1990 som prvýkrát išla na púť
do Medžugoria. Už pri výstupe z autobusu
pri kostole sv. Jakuba ma svätosť tohto
miesta zasiahla ako blesk. Boh mi v nasledujúcich dňoch ukázal, ako veľmi ma
miluje. Ledva som dokázala zvládnuť silu
jeho lásky a blízkosti.
Volám sa Sabina. Už od šiesteho roku
trpím chronickým ochorením obličiek
(FSGN). Z toho vyplývala celá odysea dialýz a transplantácií. Prvýkrát som išla na
dialýzu, keď som mala dvanásť. Bolo to
na klinike v Essene. Transplantáciu mi prvýkrát robili vo februári 1984, vtedy som
mala sedemnásť. Išlo o ľadvinu darovanú
obeťou nejakej nehody. Tento orgán fungoval takmer 18 rokov.
Druhú ľadvinu som dostala v októbri
2001, keď som mala 35 rokov. Bol to orgán darovaný mojou mamou. No táto oblička vydržala iba sedem rokov. Ľadvina
mojej mamy obsahovala CM-vírus. Je to
vírus, ktorý je v populácii veľmi rozšírený,
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lebo sa ľahko prenáša. Pre ľudí so zdravým imunitným systémom nie je žiadnym
ohrozením, no pre ľudí po transplantácii
je veľmi nebezpečný. Dôsledkom zníženej imunity sa môže rýchlo rozšíriť, pokiaľ
nie je včas spozorovaný. Tak to bolo aj
v mojom prípade. Kvôli vírusu som mala
problémy s vylučovaním. Nedokážem opísať, ako zle mi bolo počas týchto siedmich rokov a aké veľké bolesti som mala.
Moja choroba mala dôsledky aj na pracovné, osobné a finančné oblasti môjho
života.
V takomto stave som roku 2008 znovu
prišla do Medžugoria k mojej Matke Božej. Ale tento raz som prišla, aby som sa
rozlúčila a pripravila sa na život v nebi.
Lebo toho času som vlastne mala ísť už
dávno na dialýzu. Toto som však jednoznačne odmietla. Po dlhých desaťročiach
utrpenia a bolesti, ale aj finančných starostí a pocitu odovzdanosti som už nechcela žiadnu ďalšiu dialýzu alebo transplantáciu. Tie stále znovu sa vracajúce
únavné boje s lekármi a zdravotníckym

personálom o sebaurčenie a vlastnú zodpovednosť som už viac nechcela.
Bola som unavená, vyčerpaná
a zničená
Chcela som ísť k môjmu Ježišovi, tešila
som sa naňho. Nemala som strach pred
smrťou, možno akurát pred zomieraním
a bolesťami. Ale dobre, veď na to som si
už zvykla. Chcela som ísť do neba, kde mi
Ježiš sľúbil príbytok. No tiež som cítila, že
ešte neprišiel čas odsťahovať sa do tohto
príbytku, lebo Ježiš plánoval niečo iné.
Jeho Matka mi raz pred rokmi počas večerného programu v Medžugorí povedala:
„Potrebujem ťa.“
Samozrejme, že som išla aj na
spoveď
Náhodou som stretla jedného kňaza,
ktorý sedel sám na lavičke pred kostolom
a bol pripravený spovedať. Bol to farár Peter Kremer. Vtedy som ešte nevedela o jeho výnimočných daroch. Vysvetlila som

mu svoju situáciu a vyhlásila, že už nechcem využiť žiadnu zdravotnícku pomoc,
a preto už nebudem dlho žiť. Bez zaváhania odpovedal: „To Ježiš nechce! Ježiš má
pre teba obličku.“ To ma celkom rozrušilo,
lepšie povedané úplne vytočilo! Ako nezávislí pozorovatelia si asi neviete predstaviť,
čo znamenajú dialýza alebo transplantácia. Ale keďže som už mala za sebou tridsať rokov terapie obličiek, vedela som celkom presne, čo by to pre mňa znamenalo.
Veď som už Ježišovi obetovala všetko,
musí požadovať odo mňa ešte aj toto?!
Takže som sa necítila len telesne zle, teraz
to začalo škrípať aj v mojom vzťahu k Ježišovi. Aby som to skrátila, keďže Ježiša tak
veľmi milujem a chcem, aby sa diala jeho
vôľa v mojom živote, bola som poslušná
a nechala sa o niekoľko mesiacov poslať
znovu na dialýzu. Prisľúbenú obličku som
dovtedy nedostala. Bola to najväčšia možná obeta, akú si odo mňa mohol Ježiš
priať. Znovu ísť na dialýzu, to bola moja
osobná trauma a môj najväčší strach po
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celé roky. Ale Ježiš vložil do môjho srdca
svoj pokoj a obklopil ma ľuďmi, ktorí mi pomáhali znovu vstať a po čase cvičenia
a učenia som bola znovu schopná ísť samostatne do centra na dialýzu. Takto som
bola nezávislejšia a slobodnejšia. Zároveň
moja sesternica v Medžugorí spoznala jednu pútničku. Potom, čo táto pani počula
o mojom živote, cítila volanie, aby mi darovala jednu z jej obličiek a tak mi pomohla.
Napriek mojim pochybnostiam a vysvetleniu rizík sme sa stretli v Univerzitnej nemocnici v Essene. Vykonalo sa veľa vyšetrení a testov. Keďže došlo k zhode, malo
prísť po dlhšej dobe spoznávania a času
na rozmyslenie k transplantácii. Krátko
pred termínom som sa ale dozvedela, že
oblička tejto pútničky má tiež CM-vírus.
Nato som transplantáciu zrušila, pretože
som nepokladala podmienky na ňu za dostatočne splnené. Ježiš dodržal slovo
a mal pre mňa obličku. Dúfala som, že sa
nebude hnevať, že som ju odmietla. On
predsa všetko tak dobre zorganizoval. Ale
farár Kremer, s ktorým som zostala v kontakte, ma upokojil. Stále znovu zaznievali
vo mne jeho slová: „Ježiš má pre teba obličku!“ Ja som však chcela mať plne „fullhouse“ obličku. Tento medicínsky termín
znamená úplnú zhodu medzi darcom a príjemcom. Štatisticky povedané, znamená
to najlepšie vyhliadky na dobu funkčnosti
orgánu. Niečo ako výhra v lotérii! A preto
skôr nepravdepodobné! Ale pokiaľ som si
ju mala znovu nechať transplantovať, tak
som chcela mať najlepšie predpoklady.
Sľúbila som Ježišovi: „Keď mi daruješ túto
špeciálnu ľadvinu, tak pôjdem aj po tretí
raz na operáciu. Aj keď to nie je moja vôľa,
ale tvoja. Ale potom to naozaj spravím.“
Všetci lekári sa mi vysmiali, keď som povedala, že vezmem iba „full-house“ obličku.
Ale aj oni vedeli, že už v zásade nechcem
žiaden ďalší orgán.
30 SVEDECTVO

V istý piatok o dvanástej prišiel
telefonát z nemocnice v Essene.

„Máme pre vás obličku.“
TICHO
„Ste tam ešte?“
„Áno,“ odpovedala som.
„Aká je to oblička?“
„Nemôžem vám to
povedať.“
Avšak sekretárka si
všimla, že ak teraz nič
nepovie, odpoviem NIE.
Odpovedala mi: „Je to
full-house oblička.“
Teraz v septembri 2014 som už dva roky
po transplantácii. Ježiš mi daroval najlepšiu ľadvinu, akú som kedy mala. Úplná
zhoda, žiaden CM-vírus. Ešte som nikdy
nemala také dobré hodnoty krvi a ešte
nikdy som nebrala tak málo liekov na zníženie imunity. Moje vírusy spia ďalej a už
sa znovu neprejavili.
Daroval mi aj najlepšiu zdravotnú starostlivosť s najväčším porozumením. Som
mu nesmierne vďačná a prvý raz nemám
strach pred ďalšou stratou transplantátu.
Samozrejme, že nie som ani dnes zdravý
človek a stále mám rôzne silné bolesti
a musím si dávať pozor, aby som nedostala ďalšiu infekciu. Ale je to úplne nový pocit a teším sa na každý nový deň.
Teraz, keď píšem moje svedectvo
a o všetkom ešte raz premýšľam, napadá
mi: „Pán na mne vykonal veľké veci.“
Moja „takmer darkyňa“ a ja sme stále
v kontakte. Stala sa mi takou materinskou
kamarátkou. Teším sa aj za ňu, že napriek
ochote k darcovstvu má ešte stále obe obličky a že sa jej darí dobre. Môj príbytok
v nebi na mňa musí ešte počkať.

Projekt
Projekt pokračuje
pokračuje
V predošlých číslach nášho časopisu sme vás informovali o začiatku činnosti Slovenského informačného centra Medžugorie. Okrem zabezpečenia
prenosov z Medžugoria chceme na našej internetovej stránke poskytnúť aj
všetky podstatné údaje o Medžugorí. To je náš cieľ pre najbližšie obdobie.
Avšak bez finančnej podpory poslucháčov a pútnikov nie je možné zabezpečiť riadnu prevádzku internetovej stránky. Veľa závisí aj od vašich príspevkov. 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. Zriadili sme na tento účel samostatný účet. Je to jediný
účet, ktorý je na tento projekt zriadený. Svoje príspevky na podporu realizácie tohto projektu môžete posielať na číslo účtu:
4030 020 326 / 3100 Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK73 3100 0000 0040 3002 0326
SWIFT (BIC): LUBASKBX
Ďakujeme za vašu štedrosť a za vaše prosby o požehnanie pre našu prácu.

Seminár
Seminár pre
pre kňazov
kňazov
V Medžugorí sa bude konať v čase od 6. do 11. júla 2015 dvadsiaty medzinárodný seminár pre kňazov. Téma stretnutia bude „Pokoj vám!“ (Jn 20,
21)
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečilo na toto podujatie autobus.
Pozývame na stretnutie nielen kňazov a bohoslovcov, ale aj ostatných veriacich, ktorí by chceli byť v tom čase v Medžugorí. Prednášky si môže vypočuť
každý pútnik, ktorý bude mať so sebou rádio so slúchadlami, pretože prednášky sa budú simultánne prekladať aj do slovenčiny.
Bližšie informácie a podrobný program sa môžete dozvedieť telefonicky na
čísle +421-905254742, alebo prostredníctvom internetu na našej stránke
www.marianskecentrum.sk

OZNAMY
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Medžugorie
a páter Slavko Barbarič
24. novembra 2014 uplynulo 14 rokov
od odchodu pátra Slavka Barbariča do
večnosti. Deň po jeho smrti nám Panna
Mária v posolstve hovorí: „Teším sa s vami
a chcem vám povedať, že váš brat Slavko
sa narodil pre nebo a prihovára sa za
vás.“
O pátrovi Slavkovi v súvislosti s Medžugorím sa už napísalo veľa. Tým najdôležitejším je však jeho príklad uskutočňovania posolstiev Matky Božej v každodennom živote. Celý jeho život a pôsobenie
v Medžugorí zanechali hlbokú stopu na
pútnikoch, ktorí sa s ním stretli. Pripravujeme novú knihu, v ktorej chceme ešte
väčšmi priblížiť našim čitateľom túto
osobnosť. Snažili sme sa v nej priblížiť
všetky podstatné veci zo života a diela
pátra Slavka. Uverejňujeme jeho rozhovory, myšlienky k posolstvám Matky Božej,
jeho kázne a prednášky. Veľkú časť knihy
tvoria modlitby – jeho zamyslenia k adorácii Najsvätejšej oltárnej sviatosti, k tajomstvám modlitby posvätného ruženca
a ku krížovej ceste.
Páter Slavko bol mužom modlitby. Posolstvá Matky Božej uskutočňoval vo svojom živote a stal sa príkladom, ako ich
máme nasledovať. Svoj postoj k zjaveniam vyjadril v rozhovore v roku 1992 takto:
Ja osobne verím, že Matka Božia sa
v Medžugorí zjavuje. Od januára 1982
som v Medžugorí pri vizionároch a pútnikoch. Tieto zjavenia na mňa nesmierne
hlboko zapôsobili. Pred zjaveniami som
bol kňaz a rozhodol som sa pre rehoľný
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život, ale zjavenia dali nový obsah mojej
modlitbe, môjmu pôstu a vôbec mojej
kňazskej činnosti. Myslím si, že my kňazi
sa príliš málo modlíme, že by sme sa mali
modliť oveľa viac. Viac by sa mali modliť
zvlášť tí, čo hovoria, že na to nemajú vôbec čas kvôli pastoračnej práci. Ak chceme skutočne ukázať ľuďom cestu k Bohu,
ak ich chceme k Bohu priviesť, tak to nie
je absolútne možné bez hlbokého, osobného vzťahu k Bohu, ktorý sa musí každodenne obnovovať v modlitbe. Ja osobne
som nemal nijaké zvláštne skúsenosti,
ale videl som ich u iných, a to aj telesné,
psychické a duchovné uzdravenia. Uzná-

vam zjavenia a pokúšam sa žiť podľa
toho, čo Naša Pani hovorí. Cítil som sa
osobne zaviazaný vykonať všetko, aby sa
posolstvá prežívali v samotnom Medžugorí a aby sa odovzdávali aj ďalej.
Páter Slavko bol veľkým vzorom aj pre
súčasného medžugorského farára pátra
Marinka Šakotu. O pátrovi Slavkovi hovorí
v súvislosti so svojím rozhodnutím stať sa
kňazom:
V ten istý deň som išiel do Medžugoria
na večerný program. Stál som na pravej
strane opretý o spovednicu. Keď sa začala modlitba ruženca, prišiel páter Slavko.
Za ním sa tlačilo niekoľko ľudí, ktorí stoj
čo stoj chceli ísť k nemu na spoveď. Všimol si ma. Akosi mi to bolo trápne. ,,Ty si
tu? Odkiaľ sa tu berieš?“ povedal mi prekvapene, keď ma zahliadol. Silne mi stlačil
ruku. Mal som pocit, že tým chcel povedať: ,,Teším sa, že si tu!“ ,,Tu som,“ odpovedal som. Chcel som mu v krátkosti vysvetliť, čo všetko sa stalo, požiadať ho
o rozhovor, no kým som stihol niečo povedať, položil mi ruku na plece so slovami:
,,Dnes večer je seminár o pôste v Domus
Pacis.“ To bolo všetko. Otočil sa, dal ľuďom čakajúcim na spoveď znamenie
a vošiel do spovednice. Tak málo slov. No
neskôr sa ukázalo, že mali pre mňa veľkú
váhu. Tieto slová vzbudili vo mne nádej
a dôveru, že všetko dobre dopadne. Nabral som teda odvahu. Keď sa teraz obzriem späť, vidím vo všetkej tej jednoduchosti veľkú hĺbku spirituality a ľudskosti
pátra Slavka. Vo chvíli, keď sa môj život
ocitol v hmle, hľadal som u pátra riešenie
či vysvetlenie, ale on nimi nebol. Na riešenie iba poukázal. Ukázal na niečo mimo
seba – na niečo iné, lepšie povedané, na
niekoho iného, koho mnohí, medzi nimi aj
ja, začali objavovať v Dome pokoja na seminároch o pôste a modlitbe. On nechcel
byť nikdy konečnou stanicou pre ľudí hľadajúcich Boha a riešenie. Svoju úlohu videl v službe ukazovateľa smeru na ceste.

P. Slavko Barbarič

Tým, že bol s ľuďmi, pomohol im to riešenie nájsť, a tak to bolo aj v mojom prípade. Po prvom seminári o pôste a modlitbe, keď sa hmla stratila a bolo mi úplne
jasné, že povolanie kňaza bolo mojím životným smerom, povedal som pátrovi: ,,V
týchto dňoch som sa vďaka spoločenstvu
a tebe uzdravil.“ Viem, že sa mojim slovám potešil. Pousmial sa, otočil a išiel ďalej.
Knižku plánujeme vydať koncom apríla
2015 a budeme o tom informovať v časopise i na našich internetových stránkach.
Obsiahla kniha je plnofarebná s mnohými
obrázkami a bude mať takmer 300 strán.
Náklady na prípravu tejto knižky predstavujú 7,80 eura.
NOVÁ KNIHA

33

POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. novembra 2014 – „Drahé deti! Osobitným spôsobom vás dnes pozývam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, aby ste pochopili, kto ste a kam máte ísť.
Buďte nositeľmi radostnej zvesti a ľuďmi nádeje. Buďte láskou pre všetkých
tých, ktorí sú bez lásky. Milé deti, to všetko budete a uskutočníte, len ak sa
budete modliť a budete otvorení Božej vôli, Bohu, ktorý vás chce viesť k večnému životu. Som s vami a prihováram sa za vás deň čo deň u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. decembra 2014 – „Drahé deti! Aj dnes vám v náručí prinášam svojho
Syna Ježiša a žiadam od neho pokoj pre vás a pokoj medzi vami. Modlite sa
a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc vstúpil jeho pokoj a radosť.
Modlím sa za vás, aby ste boli čoraz viac otvorení modlitbe. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie!“
25. januára 2015 – „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam – žite svoje povolanie
v modlitbe. Dnes chce satan ako nikdy predtým udusiť svojím nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja človeka a jeho dušu. V mnohých srdciach niet radosti,
lebo niet Boha ani modlitby. Nenávisť a vojna rastú zo dňa na deň. Milé deti,
pozývam vás, začnite nanovo s nadšením cestu svätosti a lásky, lebo kvôli tomu
som prišla medzi vás. Buďme spoločne láskou a odpustením pre všetkých tých,
ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou, a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva Boh. Milé deti, nech je vždy vo vašich srdciach nádej
na lepší zajtrajšok. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

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

+421–948 401 104

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

www.marianskecentrum.sk
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alebo

www.medjugorje.sk

Bez pokoja nejestvuje budúcnosť
Z príhovoru pápeža Františka pri modlitbe Anjel Pána
4. januára 2015
Dnes sme čítali v evanjeliu slová sv.
Jána: „V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti,
a tmy ho neprijali... Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo
na svet.“ (Jn 1, 4 – 5, 9) Ľudia veľa rozprávajú o svetle, avšak uprednostňujú falošný pokoj temnoty. Tak veľa
hovoríme o mieri, a predsa často vedieme vojny, alebo súhlasne mlčíme,
alebo nič konkrétne nekonáme pre
budovanie pokoja a mieru.
Pokoj nie je jednoducho neprítomnosť vojnového konfliktu, ale celková existenciálna orientácia, v ktorej je človek
v harmónii sám so sebou, v harmónii s prírodou a v harmónii s druhými. To je pokoj.
Ale aj napriek tomu: nevyhnutnou podmienkou pre začatie cesty, ktorá vedie k dosiahnutiu pokoja, je umlčanie zbraní a zahasenie ohnísk vojnového požiaru... Bez
pokoja nejestvuje budúcnosť!
Zdroj: L´Osservatore Romano 1-2/2015
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
0,90 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 (BIC): LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 812 68 Bratislava, Slovenská republika.
Objednávky do zahraničia sa vybavujú jednotlivo podľa dohovoru.
Zastúpenie v Českej republike: Jarmila Kristková, Máchova 438, 380 01 Dačice.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
Telefón: +421-905 254 742
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