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

Starosti bežného života
nás oberajú o pokoj
„Aj dnes som s vami, aby som vás viedla k spáse.
Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý
a unavený od všetkých pozemských starostí. Vy,
milé deti, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on
premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby
ste boli pevní v tomto boji proti zlu. Som s vami
a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša.“
Tieto slová nám adresovala Matka Božia vo svojom
posolstve z 25. apríla 2015 prostredníctvom Marije
Pavlovičovej-Lunettiovej. Matka Božia zjavne vidí v našom každodennom živote, ako sme príliš často zamotaní do pozemských vecí, a potom už nedokážeme zakúsiť
vanutie Ducha a jeho lásku. Naša duša sa nachádza
v ustavičnom boji, aby sme si zabezpečili pre pozemský
život všetky materiálne veci, pominuteľný blahobyt. Stáva sa príliš často, že nemáme čas na chvíľku ticha
a modlitbu. Nenachádzame ani niekoľko minút, aby
sme sa vnútorne spojili so svojím Stvoriteľom. A tak sa vzďaľujeme od prameňa nášho
bytia – od Božej lásky. Málo otvárame okná svojho srdca, aby svetlo milosti mohlo preniknúť do našej duše a premieňať ju. Svetské problémy – materiálne zabezpečenie,
choroby, pracovné úspechy, kariérny postup – majú hlavné slovo v našom bežnom dennom živote. A potom sa nemôžeme diviť, že naše srdce je a zostáva nepokojné. Toto
nesprávne nastavenie má negatívny vplyv na náš život. Bez Boha nič nezmôžeme
a sme bezbranní. Preto nás Matka Božia každý mesiac upozorňuje, aby sme boli ostražití a nepodľahli pokušeniam všedného dňa. V tomto úsilí nás nenecháva samotných.
Sľubuje nám pomoc svojho Syna, ktorý nám poslal svojho Ducha. Netreba sa báť, na
príhovor našej Matky dostaneme dostatok sily Svätého Ducha, aby sme boli skutočnými
apoštolmi s radostným srdcom.
Blíži sa čas prázdnin. Môžeme ho využiť aj na stretnutie s Matkou Božou priamo
v Medžugorí. Teraz je čas milosti, teraz môžeme putovať na našou Matkou priamo na
miesta jej zjavení v Medžugorí. Aj my ponúkame možnosť zúčastniť sa takejto púte počas medzinárodného seminára kňazov, ako o tom informujeme v našom časopise a na
našej internetovej stránke.
Ďakujeme ti, Matka Božia, za tvoju stálu starostlivosť o nás, tvoje deti!

V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
POKOJ
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Máriina ško
Prečo „škola“?
24. jún 1981, sviatok Narodenia svätého
Jána Krstiteľa, zostane v pamäti dedinky
Bijakoviči ako moment zmeny v živote jej
obyvateľov. Odvtedy už nie je nič ako predtým. Všetko sa zmenilo v živote šiestich
detí z tejto dediny, ktoré v tento deň, ako
sami svedčia, uvideli Preblahoslavenú Pannu Máriu. Všetko sa zmenilo v živote ich
rodín a farnosti Medžugorie, ale aj v životoch miliónov ľudí z celého sveta, ktorí
umožnili Panne Márii vstúpiť do svojich životov.
Z dnešnej perspektívy sa môžeme
spýtať, či bol sviatok svätého Jána
Krstiteľa jednoducho iba „deň jedna“ javu Medžugorie, alebo či
sa za týmto dátumom neskrýva hlbší význam.
Vzhľadom k udalostiam posledných 34 rokov to vyzerá
nepravdepodobné, že by sa
Matka Božia v tento deň zjavila celkom náhodne. Keď sa pozrieme na posolstvo z 25. februára 1996, v ktorom sa hovorí:
„Dnes vás pozývam k obráteniu.
To je najdôležitejšie posolstvo,
ktoré som vám tu dala,“ potom
je nemožné nevšimnúť si spojitosť medzi sviatkom Jána Krstiteľa a programom Matky Božej.
Svätý Ján Krstiteľ sa totiž veľmi
úzko spája s pojmom obráte4
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kola pokoja
nia, prípadne pojmom prechodu. On
stojí na prechode medzi Starým a Novým zákonom a on nás volá k tomuto
prechodu v zmysle obrátenia a zmeny.
Tak ako Ján vtedy povolával ľudí z druhej
strany Jordánu k prechodu z vnútorného otroctva k slobode, zo starého života
do nového, tak volá Matka Božia od
onoho dňa predovšetkým farnosť
Medžugorie, ale aj celý svet k prechodu: k opusteniu starého a vzniku nového človeka.
Jedna z výnimočných výziev Panny Márie, ktorá veľmi poznačila Medžugorie,
bola výzva k prechodu z nepokoja k pokoju. Už na tretí deň 26. júna 1981 vyzvala skrze Mariju Pavlovičovú: „Pokoj,
pokoj, pokoj a len pokoj! Pokoj musí
vládnuť medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi navzájom!“ Pokoj nie je len
jednou z mnohých výziev Matky Božej,
ale cieľ a zmysel všetkých jej pozvaní.
Obrátenie, modlitba, pôst, spoveď –
všetko to slúži k znovuobnoveniu mieru
a pokoja v živote človeka.
Jeho dosiahnutie však vôbec nie je
ľahká úloha. Sotva ho máme, strácame
ho veľmi ľahko a znovu ho získať nie je
ľahké. Podobáme sa „neistým deťom
pri ich prvých krokoch“, ako to Panna
Mária sama opísala (25. 12. 1989).
Skúsenosť mnohých ľudí nás vedie
k záveru, že pokoj – najhlbšiu túžbu
vlastného srdca – človek nemôže získať

Medžugorský farár
P. Marinko Šakota OFM
sám a z vlastnej
sily. Nepotvrdzujú to aj Máriine
slová? „Drahé
deti, vy to nemôžete sami, preto
som tu ja, aby
som vám pomohla.“ (4. 12.
1986) Kľúč k pochopeniu
Medžugoria je, že
Matka Božia nezostáva pri poukazovaní
na našu nevedomosť a bezmocnosť;
ona nám ponúka konkrétnu pomoc
tým, že sama preberá iniciatívu: „Túto
farnosť (Medžugorie) som si vybrala zo
zvláštneho dôvodu a chcem ju viesť.“
(1. 3. 1984)
Túto svoju pomoc Matka Božia chápala ako výchovu v škole: „Uvedomte si,
moji milovaní, že som vaša Matka a že
som prišla na zem preto, aby som vás
učila (...).“ (29. 11. 1984)
Matka Božia je už tak dlho v Medžugorí očividne preto, aby nás učila. To nám
sama ukazuje v niektorých posolstvách:
„Potom pochopíte, prečo som tak dlho
s vami. Chcem vás naučiť modliť sa.“
(12. 6. 1986) A druhý raz: „Drahé deti,
kvôli vám som zostala tak dlho, aby
som vám pomohla uskutočniť všetky
posolstvá, ktoré vám dávam.“ (30. 10.
1986)
ŠKOLA

5

Kto je žiakom?
Už pri úvode do témy Máriinej školy
sme videli veľký význam školy a učenia
vôbec. Jeden z dôvodov, prečo potrebujeme takúto školu, je, že nie sme schopní žiť sami a opierať sa pritom iba o nás
samých a naše schopnosti. To si uvedomoval už Sokrates, keď pripustil: „Viem,
že nič neviem.“ Toto je postoj múdreho
človeka, ktorý je otvorený pre učenie sa
nových vecí.
Vzhľadom na pokoj ako jednu z najdôležitejších tém v Máriinej škole sa potrebujeme učiť. Učenie v nás prebúdza vedomie, že realita je oveľa zložitejšia, ako
sme si najprv mysleli, a že si od nás vyžaduje oveľa viac námahy, ako sme doteraz vydali. Aj keď si myslíme, že už

6

XXXXXXX

vieme čo a ako, musíme zostať opatrní.
My totiž vieme veľmi veľa. Ale keď chceme toto poznanie využiť, hneď sa ukáže, že nevieme vôbec nič. Vieme veľa
o pokoji, no ešte vždy ľahko padáme do
sietí nepokoja a iba sťažka sa z nich vyslobodzujeme.
Preto sa musíme učiť, ako pokoj uskutočňovať a zachovávať. V posolstve
z 25. februára 1991 sa píše: „Dnes vás
pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha,
pretože vzdialenosť od Boha plodí nepokoj vo vašich srdciach.“ Keď sa učíme
od Matky Božej, budeme obohatení
o stále nové poznatky. Spoznáme príčiny nepokoja a rôzne možnosti, ako ich
prekonať. Pri tomto učení lepšie spoznávame sami seba aj procesy, ktoré sa

v nás odohrávajú, keď v nás vládne nepokoj alebo pokoj. Okrem toho sa vzdelávame aj v medziľudských vzťahoch.
Týmto učením pochopíme, že za pokoj
alebo nepokoj nie sú zodpovedné vonkajšie príčiny, ale aj my sami. Toto je nevyhnutné hlavne pre ľudí, ktorí veria
v Boha. Mnohí veriaci chápu vieru ako
dar, ktorý dostali, ale už nie ako úlohu,
ktorá niečo stojí. Sú si vedomí krstu ako
začiatku cesty, ale už nie svätosti ako
jej cieľa – teda toho, čím sa má stať
každý pokrstený. Preto potom zakrpatejú a nevyvíjajú sa. Uspokojili sa s tým,
čím sú, a otupili v sebe túžbu po rozvoji
a raste.
Preto nás Mária pozýva: „Drahé deti,
viete, že som kvôli vám zostala tak dlho,

aby som vás naučila, ako máte kráčať
na ceste svätosti,“ (1. 1. 1987) a „učiť
vás a viesť vás po ceste dokonalosti.“
(25. 10. 1994)
Učiť sa modliť – to je jeden z najdôležitejších poznatkov, aké môže človek
v Máriinej škole získať. O tom Matka Božia výslovne hovorí v inom posolstve:
„Chcem vás naučiť modliť sa.“ (12. 6.
1986) Pýtali sme sa už niekedy, prečo
Matka Božia venuje toľko pozornosti
učeniu sa modlitbe? Nemusíme dlho
skúmať životy veriacich, aby sme zistili,
že mnohí zanedbávajú osobnú modlitbu, modlitbu s rodinou či návštevu svätej omše, a tak zostávajú v duchovnom
živote stáť na mieste. Vôbec nepochopili, že aj modleniu sa musíme naučiť.
Preto zastali v modlitbe v začiatočnej
fáze, ktorá bola primeraná pre určitý
čas v detstve alebo mladosti. Keď sa
potom ako dospelí dostanú do nejakej
krízy a už sa nechcú ďalej modliť alebo chodiť na omšu, opakujú tú istú
chybu a nepochopia, čo im tá
kríza chce povedať.

XXXXXXX
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Je teda dôležité učiť sa, lebo takto sa
otvárame pre to nové, doteraz nepoznané. Práve to nám však často padne zaťažko, lebo učenie sa vyžaduje zmenu
seba samého. Naše oči sa otvárajú realite, aká naozaj je, a nie takej, akú si
predstavujeme. Vyžaduje si to nápravu
a zmenu nášho doterajšieho zmýšľania
i reakcií. To však vyvoláva strach, lebo
my sa len ťažko lúčime s tým, čo sme už

raz prijali. Máme strach stratiť to, čo poznáme. Máme strach uvidieť pravdu: aj
tú o mne samom, že som možno iný,
ako sa sám vidím. A tak isto pravdu
o iných: že možno nie sú takí, ako si ich
predstavujem.
Učenie sa si vyžaduje pokoru. Žalmista hovorí: Pán „vedie pokorných k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.“ (Ž 25, 9) Iba pokorný človek je schopný učiť sa. Pyšný sa učiť
nedokáže. On už vie všetko. Nie je toto
ten dôvod, prečo „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť,“ (1 Pt 5,
5) čo Mária v Magnifikate vyjadrila
takto: „mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených“ (Lk 1, 52)?
Pokorný, skromný človek je otvorený
pre druhých – otvorený pre Boha. To je
dôvod, prečo nás Matka Božia pozýva:
„V modlitbe a v pokore otvorte svoje
srdcia (...).“ (25. 10. 2005) Pokora si
vyžaduje aj vedomie, že zo všetkého
sa dá niečo spraviť. Predpokladom
pre to je pripravenosť prijať to
nové a dovoliť druhému kritizovať ma a opravovať. To je zvlášť
dôležité! Je škoda, ak zostávame nevzdelaní, hoci každý deň prechádzame okolo toľkých učiteľov, ktorí
učia zadarmo!
Druhou podmienkou
učenia sa je počúvanie. Bez počúvania
neexistuje žiaden pokrok v škole, na čo
nás upozorňuje aj
sama Matka Božia:
„Chcem vás viesť,
ale vy nechcete počúvať moje posol8
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stvá.“ (25. 7. 1985) Spomeňme si, že
Matka Božia, keď už raz takmer prestala
odovzdávať posolstvá, lebo nechcela nikoho nútiť „k niečomu, čo on sám necíti
a nechce“ (30. 4. 1984), pokračovala vo
svojej výchove tým, že zdôrazňovala práve význam počúvania: „Hovorím k vám
a chcem hovoriť aj naďalej. Vy len počúvajte moje rady.“ (10. 5. 1984)
Učenie v nás budí vedomie, že všetko,
čo žije, sa nachádza v nejakom procese.
Nič nie je dokonalé, všetko sa vyvíja.
Vlastné dozrievanie a zrenie iných sa neudeje v jednom okamihu, ale v procese.
Nie je toto dôvod, prečo žalmista neprirovnáva spravodlivého k nejakému pamätníku alebo niečomu ukončenému,
ale k palmám a cédrom? „Spravodlivý
sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder
z Libanonu.“ (Ž 92, 13) Predovšetkým
musíme chápať aj vzťah k Bohu ako niečo, čo nie je ukončené a ani nemôže byť.
Boha nemožno spoznať v jednom okamihu. Boha poznávame postupne. A toto
poznanie nepozná koniec. Spomeňme si na malého Samuela, ktorý až
na tretí raz spoznal, že ho volá
Boh a nie Héliho hlas. Ale on neprišiel k tomuto poznaniu sám:
pomohol mu iný človek, Héli.
Učenie si vyžaduje veľkú
mieru trpezlivosti so sebou samým a s inými.
Mimoriadnu trpezlivosť si žiada
učenie
sa
modlitbe. Aj
k tomu nás
Matka Božia pozýva: „Buďte trpezŠKOL
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liví a vytrvalí v modlitbách.“ (14. 1.
1985) Je možné, že Ježiš práve kvôli
významu trpezlivosti pre duchovný rast
nedovolil učeníkom vytrhať kúkoľ, aby
spolu s ním nevytrhali aj pšenicu (por.
Mt 13, 29). Keď sa dobre obzrieme, zistíme, že v prírode to nie je inak, že všade sa vyžaduje trpezlivosť.
Vráťme sa naspäť na začiatok, k Jánovi Krstiteľovi. Ján ľudí vyzýval: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské
kráľovstvo.“ (Mt 3, 2) Pritom kritizoval
hlavne farizejov a saducejov, ktorí si
mysleli: „Naším otcom je Abrahám!”
(Mt 3, 9), čo znamená asi toto: „My
máme právo, my nepotrebujeme robiť
pokánie, lebo my patríme k vyvolenému ľudu.“
Pozrime sa pozorne na tieto ich slová
a myslime pritom aj na nás samých.
Spoznávame sa v nich? Alebo sa tieto
slová vzťahujú iba na druhých...?

Medžugorie vyvolalo
duchovnú revolúciu
vo svete

Rozhovor s pátrom Branimirom Musom
OFM viedol Mag. Vitomir Damjanovič
17. marca 2015 v Tihaljine

P. Branimir Musa OFM sa narodil v roku 1956 v Širokom Brijegu, kde chodil aj na základnú školu. V seminári bol v Splite a v Dubrovníku, potom študoval teológiu v Sarajeve, Makarskej a Záhrebe. V roku 1982 bol vysvätený za kňaza. Päť rokov pôsobil ako kaplán v Čerine, tri roky ako vikár kláštora v Širokom Brijegu a tri roky tiež ako vikár kláštora v Tomislavgrade.
Po Tomislavgrade prišiel roku 1995 do Medžugoria a zostal do roku 2000.
Po službe v Medžugorí bol päť rokov gvardiánom v Humci. V rokoch 2005
– 2010 bol znovu gvardiánom v Širokom Brijegu. Od roku 2010 je farárom
v Tihaljine.
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Kedy ste prvýkrát počuli o zjaveniach Matky Božej v Medžugorí a čo
to pre vás znamenalo?
Keď sa začali v roku 1981 zjavenia, bol
som práve v Bonne v Nemecku. Tam som
sa v novinách dočítal, že v Medžugorí sa
zjavuje Panna Mária. Moja prvá reakcia
bola veľmi spontánna: Len som kývol rukou a pomyslel si, že to nie je pravda. Keď
uvážim, že vtedy sme ešte žili za komunizmu, bola vtedajšia politická situácia v bývalej Juhoslávii a v celej Európe zlá. Každý
deň boli demonštrácie, hlavne v Kosove.
Myslel som si, že sú to všetko dohodnuté
hry komunistických vládcov. O dva mesiace som cestoval domov a navštívil som aj
Medžugorie, lebo som chcel vedieť, čo sa
tam deje. Mal som vtedy 25 rokov a študoval som teológiu. V takomto veku si človek myslí – hlavne ak je študent – že už
všetko vie. Tam som ale videl veľa ľudí

z celého sveta, ktorí sa modlili, chodili na
spoveď a na omšu. Bol som prekvapený
zbožnosťou môjho ľudu, u ktorého bolo
naozaj vidieť pokánie. Vtedy tu ešte nebolo toľko pútnikov zo zahraničia.
Krátko nato som odišiel do Talianska,
kde som zložil večné sľuby. Z Talianska
som sa vrátil do Záhrebu, kde som ďalej
študoval. Až v Záhrebe som začal premýšľať o tom, čo som videl, a čoraz viac ma
zaujímalo, čo sa to v Medžugorí deje. Mnoho večerov sme diskutovali o Medžugorí.
Hľadali sme pravdu. Roku 1982 som bol
vysvätený za kňaza. Po vysviacke som šiel
do Čerinu, susednej farnosti Medžugoria.
Z Čerinu som často prichádzal spovedať do
Medžugoria.
Aké to bolo pre vás, keď ste prišli
do Medžugoria?
Mnohí prídu do Medžugoria a nájdu svoDUCHOVNÁ REVOLÚCIA 11

ju cestu. Ale mnohí tiež prídu do Medžugoria a vo svojej bezradnosti sa vyznajú
ešte menej. O mne sa dá povedať, že
Medžugorie je pre mňa duchovné útočište. Keď ešte potom začnem na sebe pracovať, tak je to už naozaj tak. Medžugorie
samo osebe nie je v skutočnosti tým problémom, ale človek môže mať v Medžugorí
problém sám so sebou. Nakoľko sa otvoríte Matke Božej, natoľko bude prítomná vo
vašom srdci a vašom živote. Preto by som
každému povedal: Nemajte strach pred
Máriou a pred Medžugorím.
Veľa ľudí prichádza do Medžugoria
z rôznych dôvodov, ale sú aj takí, ktorí sem prídu na spoveď. Ako si vysvetľujete skutočnosť, že Medžugorie sa
stalo takpovediac „spovednicou sveta“?
V Medžugorí som sa naučil o sviatostiach viac ako pri štúdiu teológie. Lepšie
som pochopil, že „sviatosti sú viditeľné
znaky neviditeľnej Božej milosti“. V Medžugorí nemôžem spovedať rýchlo, lebo
chcem práve pomocou spovede tomu človeku pomôcť, aby sa viac otvoril a pripravil, aby sa ľahšie dotkol svojej hĺbky, aby
všetko vyšlo na povrch, čo je v jeho vnútri
zlé. Viem, že po spovedi každý odchádza
lepší a šťastnejší, lebo mohol uľahčiť svojej duši pred Bohom. Pri spovedi som pochopil, aký veľký je Boh a aký úbohý je
človek vo svojom hriechu. Ale každá
spoveď ponúka možnosť nového začiatku v živote. Vo Svätom písme stojí: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné sa vám pridá.“ Keď ľudia prichádzajú do Medžugoria, obyčajne očakávajú
nejaký zázrak. Povedal by som, že zázrak
je nadprirodzený znak v tomto viditeľnom
svete. Preto hockto, kto v Medžugorí hľadá sám seba a cestu k Bohu, naozaj zažije zázrak.
12
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Niektorí hovoria, že sa predsa môžu
vyspovedať aj doma v ich farnosti
a nemusia kvôli tomu chodiť do
Medžugoria.
Je veľa vecí, ktoré sa hovoria o Medžugorí. Čo sa týka spovedí, tak viem z vlastnej skúsenosti, že veriaci sa v Medžugorí
spovedajú inak ako v ich farnosti. Tu
v mojej farnosti, ale aj inde na okolí, kde
spovedávam, sa veriaci spovedajú ozaj
povrchne. Ale keď prídu do Medžugoria,
tak zažijú skutočnú ľútosť. Otvoria svoje
srdce a zažijú spoveď inak. Niektorí dokonca „vynechávajú“ hriechy, aby sa
z nich potom vyspovedali v Medžugorí, aj
keď všetci vieme, že sa to tak nesmie robiť. Chcel som len prízvukovať, ako silne
sú ľudia presvedčení, že práve tu budú
vyslyšaní.
Keď teda chceme spraviť paralelu medzi
spoveďami v Medžugorí a v iných farnostiach, povedal by som, že Medžugorie je

naozaj miesto milosti, na ktorom sa každý
deň plní výrok z Písma: „Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.“
(Ž 51, 19)
Keď stretávate ľudí tu či inde a oni
sa vás pýtajú na Medžugorie, čo im
hovoríte?
Keď hovorím o Medžugorí, každému vravím: Príďte, hľaďte a čudujte sa. To znamená, že treba prísť do Medžugoria, modliť sa v tichu, byť sám so sebou, potom
človek aj zacíti, čo má robiť. V Medžugorí
je príjemné aj sedieť na lavičke, očakávať
večer, rovnako aj ráno. V Medžugorí je tiež
pekné sedieť v kostole, alebo ísť na Križevac či Podbrdo. Všetko toto patrí k tomuto
nádhernému sanktuáriu. Nepotrebujeme
hľadať znamenia, ale nasledovať volanie
Matky Božej a Ježiša. A dostaneme aj znamenia a hlavne odpovede na mnohé otázky. Mária hovorí ako v Káne Galilejskej:

„Počúvajte ho a robte, čo vám povie.“
Opakujem, že je dôležité stretnúť seba samého a Boha vo svojom vnútri, potom človek uvidí, ako sa jeho život mení. Viem, že
v Medžugorí sa zmenilo veľa veriacich,
kňazov, biskupov. Mal som raz príležitosť
stretnúť jedného biskupa z Afriky, ktorý
povedal, že on by bez Medžugoria nemohol žiť. Pravidelne prichádza v civile, nie
vari aby sa schovával, ale iba z toho dôvodu, že takto môže byť viac v tichu, utiahnutý na mieste, kde ho nik neruší. Rád
chodí na Vrch zjavení, na Križevac a do
kostola a týmto spôsobom napĺňa svoj
vnútorný život pokojom od Matky Božej
a jej láskou.
Myslíte si, že po 34 rokoch zjavení
dostatočne nasledujeme Máriino volanie?
Z doterajších štatistík vieme, že
v Medžugorí boli milióny pútnikov. Koľko

P. Branimir a manželka panamského prezidenta 17. marca 2015 v Tihaljine
DUCHOVNÁ REVOLÚCIA

13

stôp už v Medžugorí zanechali, to nevieme. Minulý rok boli v Medžugorí rozdané
dva milióny hostií, to je sila a zázrak
Medžugoria. Je faktom, že mnoho ľudí sa
vracia do Medžugoria, lebo tu je v centre
Kristus. Mária je iba Bohorodičkou. Ježiš
je centrum. Práve dnes som mal príležitosť stretnúť tu manželku panamského
prezidenta, ktorá už štvrtýkrát putovala
do Medžugoria. Náhodou som ju spomenul, ale sú ľudia, ktorí sú tu desiaty, dvadsiaty, stý raz. Jeden môj dobrý priateľ prišiel 109-krát z Južnej Kórey. Ale dôležité
nie je, koľkokrát tu už kto bol. Dôležitá je
skutočnosť, že ľudia sa vracajú k prameňu, tam, kde sa im výnimočne páči a kde
ich napĺňa Božia milosť, kde môžu ešte
hlbšie prežívať svoju vieru. Preto si myslím, že Medžugorie spôsobilo duchovnú
revolúciu vo svete.
Čo si myslíte o stanovisku Vatikánu,
ktorý doteraz Medžugorie ani neuznal ani nepoprel?
Od roku 1995 do 2000 som bol v Medžugorí. Spoznal som tisícky pútnikov, ktorí
boli v Medžugorí a vedia, o čom Medžugorie je. Prežívajú ho ako niečo sebe vlastné, ako ich kostol. Prežívajú Medžugorie
ako svätyňu, ktorá sa nachádza vnútri
Katolíckej cirkvi. Ani najmenšiu chvíľu by
si nemysleli, že by to mohlo byť inak, lebo
verili v to, čo zažili a videli vlastnými očami. Pre všetkých tých ľudí, ktorí boli
v Medžugorí, nie je toto miesto mimo
Cirkvi, lebo v Medžugorí chceme spolu
s Matkou Božou našu svätú, apoštolskú
a katolícku Cirkev oslavovať, mať v úcte
a milovať, samozrejme spolu s autoritou,
ktorá je na vrchole Cirkvi, teda so Svätým
Otcom. Chceme milovať Boha, nasledovať
Krista a svedčiť o ňom. Na druhej strane
treba zdôrazniť, že musíme aj zachovať
čistotu liturgie, kázne a ohlasovania tým,
14
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že nasledujeme učenie Katolíckej cirkvi,
zodpovedne sa spovedáme a vysluhujeme sviatosti. Preto sa dá povedať, že
Medžugorie je dnes veľké znamenie tohto
času, ktorý žijeme, pre Cirkev ale aj pre
celý svet.
Od roku 2010 pôsobíte ako farár
v Tihaljine, kde sa nachádza krásna
socha Panny Márie, známa skoro po
celom svete. Čo nám môžete povedať
o tejto soche?
Farár P. Jakov Lovrič kúpil túto sochu
roku 1970 v Taliansku. Desať rokov pred

začiatkom zjavení ju posvätil vtedajší provinciál Hercegoviny, páter Rufin Šilič. Pre
mňa je to jedna z najkrajších sôch Panny
Márie, aké som kedy videl. Nemá nejakú
výnimočnú umeleckú hodnotu, ale krása
a nežnosť Matky, ktorá otvára svoju náruč
každého fascinuje a uchvacuje, keď ju
vidí. Veľmi pekná je, keď človek pred ňou
kľačí. Má to svoju výpovednú hodnotu:
Keď ste na kolenách, vidíte na Pannu Máriu najlepšie. A keď ste na kolenách, aj
ona vidí na vás najlepšie. V jej pohľade je
obsiahnutá všetka láska, starosť, strach
a neistota, ktorú pociťuje každá pozemská matka. Osobne si myslím, že človek,
ktorý vyrobil túto sochu, môže byť veľmi
hrdý na svoje dielo. Pútnici sa často pýtali
vizionárov, ako vyzerá Panna Mária, keď
sa im zjavuje, a oni povedali: Je taká pekná ako tá v Tihaljine. Prečo to povedali?
Asi preto, lebo nikdy nevideli krajšiu sochu. Od prvých dní až dodnes je táto socha z Tihaljiny znamením Medžugoria.
Veď mnohí ľudia, keď uvidia obrázok tejto
sochy povedia: Áno, to je Medžugorie.
Ako prežívate posolstvá, ktoré nám
Matka Božia dáva už viac ako 34 rokov?
Čo sa týka posolstiev, sú veľmi jednoduché: Dotýkajú sa každej časti nášho života – našej spravodlivosti, hriešnosti, nášho úspechu aj neúspechu. Dotýkajú sa
dokonca aj prírody, svätosti. Mária k nám
hovorí celkom jednoduchými slovami
a každé posolstvo má svoj význam. Neustále ukazuje na svojho Syna Ježiša,
lebo v ňom je liek na naše rany. Chcel by
som pripomenúť len jednu symboliku zjavení. Prečo Matka Božia povedala vizionárovi Jakovovi, že sa mu bude zjavovať
akurát na Vianoce po tom, čo sa skončili
denné zjavenia pre neho? Pozrite, keď
človek dakedy pociťuje či už plnosť alebo

naopak prázdnotu, tak je to práve na Vianoce. Jakov stratil rodičov ešte veľmi mladý a Panna Mária si vyvolila práve jeho,
že sa mu bude zjavovať na Vianoce, aby
nebol sám.
Chceli by ste na záver nášho rozhovoru ešte niečo povedať?
O Medžugorí sa nedá nikdy povedať priveľa. Medžugorie, to nie sú reštaurácie,
penzióny a obchody so suvenírmi – to je
len obsluha pre pútnikov. Medžugorie je
žijúci prameň Boha a milostí Matky Božej.
Veľa som chodil po svete a kde som prišiel, tam som našiel Medžugorie. Ľudia,
ktorí boli v Medžugorí, sú dnes členmi
svojich farských spoločenstiev, sú dobrí
spolupracovníci kňazov, horliví v modlitbe
a počúvaní Božieho slova. Všimnime si:
Medžugorie je iba také veľké, do akej miery sú v ňom uctievaní Kristus a jeho Matka. Nezahrávajme sa s Medžugorím. V Európe sa 18 percent ľudí vyhlasuje za ateistov a Matka Božia sa zjavuje práve v Európe, kde je tak veľa vecí chorých. Dokonca
v niektorých krajinách, ako Francúzsko,
33 percent ľudí vyhlasuje, že sú neveriaci.
Mám strach, že niektorým veciam nerozumiete. Prečo sa Matka Božia zjavuje tak
dlho? Lebo matka – a ona je matkou –
hovorí celý život svojmu dieťaťu, aké má
byť.
Na záver vám chcem porozprávať zaujímavú príhodu. Jeden človek protestoval
s prázdnym listom papiera, ktorý držal
nad hlavou. Prišiel k nemu druhý a pýta
sa ho, proti čomu protestuje. Nato mu
ten prvý hovorí: „Tam to je predsa napísané.“ Druhý nato: „Ale tam nie je nič!“
A ten s papierom mu vraví: „Drahý priateľ, je to tam napísané pre toho, kto vie
čítať.“ Tak je to aj s Medžugorím. V Medžugorí je napísané všetko – pre toho,
kto vie čítať.
DUCHOVNÁ REVOLÚCIA
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Buďte bdelí a

Mirjana Dragičevičová-Soldová je jednou zo šiestich medžugorských vizionárov. 24. júna 1981 sa jej spolu s Ivankou
zjavila po prvý raz Matka Božia. Podľa Mirjaniných slov to bola streda, nádherný
letný deň, v ktorom sa slávil sviatok svätého Jána Krstiteľa. Mirjana rozpráva, čo sa
v ten deň prihodilo:
„Každé leto som trávila v Medžugorí,
hoci moji rodičia žili v Sarajeve. V lete
1981 som prišla do Medžugoria na prázdniny. Poznala som sa s Ivankou Ivankovičovou a ona chcela, aby sme boli spolu
samotné dve a vyšli si za dedinu poprechádzať sa. Šli sme popri úpätí vrchu
a keď sme boli unavené, posadili sme sa
a pozerali sme na vrch. Naraz Ivanka povedala: ,Zdá sa mi, že na kopci je Panna
Mária!‘ Len tak. Ani som sa tam nepozrela, lebo som to pokladala za nemožné. Ale
keď mi to Ivanka zopakovala, že sa jej
zdá, že na kopci je Panna Mária, tak som
jej trochu drzo odpovedala: ,Určite nemá
nič lepšie na práci, len aby sem prišla, aby
videla teba a mňa...‘ Nechala som ju tam
sedieť a chcela som sa vrátiť do dediny.
Avšak ako som prišla k prvým domom,
16
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í a otvorení pravde!
Ročné zjavenie
Mirjane
Dragičevičovej-Soldovej
18. marca 2015
v Medžugorí
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niečo veľmi silné sa vo mne pohlo, akoby
ma tiahlo naspäť. Vrátila som sa a uvidela
som Ivanku, ako sedí na tom istom mieste. Povedala mi: ,Pozri sa teraz, prosím
ťa!‘ A ja som uprostred kameňov uvidela
pani v dlhých sivých šatách s dieťaťom
v náručí. Všetko bolo také zvláštne, lebo
vtedy nik nechodieval na kopce, a už vôbec nie v dlhých šatách s malým dieťaťom
na rukách. Vtedy tam neboli žiadne cestičky, tie vychodili neskôr pútnici, ako tam
putovali.“
Udalosť, ktorá sa odohrala v ten deň,
celkom zmenila jej život. Medžugorie sa
vďaka rýchlemu rozšíreniu tejto správy
o zjaveniach stalo aktuálnou témou svetových správ.
Mirjana mala od 24. júna 1981 do 25.
decembra 1982 denné zjavenia. Na Vianoce roku 1982 jej Matka Božia zverila
desiate tajomstvo a povedala jej, že už
nebude mávať denné zjavenia. Avšak až
do konca života sa jej bude zjavovať raz
ročne, a to 18. marca. Matka Božia vtedy
povedala Mirjane: „Mirjana, teba som si
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vyvolila a povedala som ti všetko potrebné. Zverila som ti poznanie mnohých
strašných vecí, ktoré musíš dôstojne
niesť. Mysli na mňa a na to, koľko sĺz kvôli tomu aj ja prelievam. Buď vždy statočná. Moje posolstvá si rýchlo pochopila,
a musíš pochopiť aj to, že musím ísť. Buď
statočná...“ (25. 12. 1982)
Počas zjavenia Mirjana vôbec nechápala, čo tým Matka Božia myslí. A tak v nasledujúci deň v rovnakom čase očakávala
zjavenie, avšak to neprišlo. Pre Mirjanu
bolo ťažké prijať túto skutočnosť. Preto
veľmi netrpezlivo očakávala svoje prvé výročné zjavenie, ako jej sľúbila Matka Božia, 18. marca 1983. Od toho dňa až doteraz máva zjavenie raz ročne. Bolo to tak
aj 18. marca 2015 pri Modrom kríži, kde
sa zhromaždili tisíce ľudí z celého sveta.
Matka Božia prišla, kým sa v nádhernej
atmosfére modlili modlitbu posvätného
ruženca v rozličných jazykoch, sprevádzanú piesňami. Zjavenie sa začalo o 13.47 h
a trvalo do 13.53 h. Po zjavení odovzdala
Mirjana posolstvo Matky Božej:

„Drahé deti! Z plného srdca vás prosím,
prosím vás, deti, očistite svoje srdcia od
hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu. Prosím vás, buďte bdelí a otvorení pre pravdu. Nedovoľte, aby vás všetko pozemské vzdialilo od poznania pravého uspokojenia v jednote s mojím Synom.
Vediem vás cestou pravej múdrosti, pretože len s pravou múdrosťou môžete spoznať pravý pokoj a pravé dobro. Nestrácajte čas žiadaním znamení od nebeského Otca, pretože najväčšie znamenie vám
už dal. Je to môj Syn. Preto, deti moje,
modlite sa, aby vás Duch Svätý mohol priviesť k pravde, pomôcť vám, aby ste ju
spoznali. A po tomto spoznaní pravdy budete jedno s nebeským Otcom a mojím
Synom. To je poznanie, ktoré dáva šťastie
na zemi a otvára bránu večného života
a nekonečnej lásky. Ďakujem
vám.“

vo vnútri, pociťujem silné city, lebo viem, že
prišla tá chvíľa. Potom všetko okolo mňa
sa stratí, vidím len modré a Pannu Máriu.
Táto modrá je taká nádherná a pôsobí voňavo. Pociťujem mohutnú slasť vo mne,
verím, že je to pocit neba. Hovorievam, že
ako matka som ochotná položiť život za
svoje dcéry, ale keď som s Matkou Božou,
potom dokonca ani moje dcéry pre mňa
neexistujú, len želanie, aby ma zobrala,
aby tento pocit nikdy neprestal.“
Matka Božia zverila Mirjane osobitnú úlohu pri zverejňovaní desiatich tajomstiev.
Mirjana hovorí, že všetky tajomstvá sú napísané na zvláštnom materiáli, ktorý sa
najviac podobá na pergamen. Keď nastane čas uskutočnenia tajomstiev, budú zverejnené prostredníctvom P. Petara Ljubičiča, ktorého na túto úlohu vybrala Mirjana.

Mirjana opísala stretnutie s Matkou Božou
takto: „Matka Božia
je vždy rovnako oblečená a je plná
lásky. Jej príchod cítim

XXXXXXX
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Duch lásky a odpustenia
žije v Márii a v nás
Samozrejme, ako kňazovi a vysokoškolskému profesorovi je mi jasné, že
v priebehu storočí boli autoritou Cirkvi uznané len niektoré takzvané „súkromné zjavenia“ (ako zjavenia a miesta zjavení). Nepatria však do pokladu viery. Ich úlohou nie je „zlepšovať“ či „dopĺňať“ definitívne Zjavenie,
ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinnom období. Zmysel veriacich (sensus fidelium) vie pod vedením Učiteľského
úradu Cirkvi rozlíšiť a prijať, čo je v týchto zjaveniach autentickou výzvou Krista alebo jeho svätých
pre Cirkev (KKC 67). Pretože zjavenia v Medžugorí
ešte nie sú oficiálne uznané cirkevnou autoritou, dá
sa len na základe „zmyslu pre vieru“ (KKC 93) a modlitby k Duchu pravdy v takzvaných posolstvách predpokladať výzvu a pozvanie Matky Božej Márie pre
Cirkev.
Úvaha prof. P. Dr. Bernharda Vošickeho OCist
k mesačnému posolstvu z 25. januára 2015

V posolstve z 25. januára 2015 čítame
najmä výzvu: „Žite svoje povolanie
v modlitbe“.
Každý kresťan je len potom skutočným
kresťanom, keď vyjadrí svoju vieru. Modlitba je výrazom viery. V modlitbe viera
nachádza svoje vyjadrenie. Modlitba je
vyslovenou a sformulovanou vierou. Svoje kresťanské povolanie prežívame vtedy, ak sa modlíme v Duchu Svätom, teda
ak sa v nás modlí Duch Svätý.
Ďalej nájdeme v posolstve zmienku
o satanovi, „ktorý chce 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.“ V žiadnom zo storočí kresťanstva sa nenašlo, dokonca
ani v začiatkoch, toľko prenasledovateľov, mučeníkov, svedkov krvou za Krista
20
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ako v súčasnosti. K tomuto nákazlivému
vetru nenávisti a nepokoja patrí veľký
počet potratov, samovrážd, terorizmus,
násilie, zneužitie a všetky vojnové, nepriateľské konflikty.
Jarný vánok prenáša vzduchom peľ
a semená, a tak ovplyvňuje úrodnosť
a prírodný nárast Božieho diela v tomto
ročnom období. Satanov vietor prenáša
vzduchom semená zla, nenávisť a nepokoj. Tieto diablove semená klíčia v duši
človeka, neprinášajú však dobro, ale ho
dusia, takže sa duša nemôže rozvíjať.
Naopak: nenávisť a vojna narastajú zo
dňa na deň ako plody týchto semien.
Jestvuje teda semeno Svätého Ducha
a semeno diabla.
Semeno Ducha Svätého, to je živé Božie slovo. Ovplyvňuje našu pripravenosť,
obnovuje naše nadšenie vydať sa na
cestu svätosti a lásky. Túto cestu podstú-

pila na tomto svete aj Panna Mária
a kráča po nej aj dnes s nami, pútnikmi
Božieho ľudu. Uprostred Cirkvi ide Mária
s nami pútnickou cestou viery, svätosti
a lásky so všetkými údmi Kristovho tela.
Kto kráča s Máriou touto cestou, ten kráča cestou lásky a odpustenia. Lebo Boh
je láska a kto ostáva v láske, ostáva
v Bohu a Boh ostáva v ňom (1 Jn 4, 16)
a keď niekto povie: „Milujem Boha,“
a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto
nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
A toto prikázanie máme od neho: aby
ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho
brata (1 Jn 4, 20) a odpúšťal mu.
Je skutočnosťou, že len s ľudskou láskou ťažko dokážeme prepáčiť a odpustiť. Nemáme na to dostatok sily. Sme
blokovaní. Nenachádzame cestu k blížnym. Nie sme pripravení a stojíme si
sami v ceste. Čisto ľudská láska je prislabá a nedostačujúca. Pomáha
vyprosovanie
nekonečnej
Božej lásky
s
Máriou:
„Pane,
môj
Bože, daruj mi
lásku, ktorú

máš k môjmu bratovi, k mojej sestre.“
Potom bude Duch Svätý, Božia láska,
ktorou on je sám, prúdiť do nášho srdca.
Pomocou tejto lásky Svätého Ducha dokážeme potom odpúšťať.
Keď anjel Gabriel prišiel k Márii do
izbičky v Nazarete v Galilei, aby jej zvestoval radostné posolstvo, že Boh sa stane človekom (Lk 1, 26-38), vtedy ju naplnil Duch Svätý. V jednom okamihu sa
naplnila láskou a odpustením pod vplyvom milosti Ducha Svätého. To znamená, že celá jej bytosť prenikla a naplnila
sa duchom lásky a odpustenia. Preniknutá duchom lásky dokáže milovať a odpúšťať všetkým Božím stvoreniam. Preto
sa môžeme k nej modliť: „Mária, vypros
mi u Boha milosť všetkým všetko odpúšťať bez odplaty, pomsty, bočných úmyslov.“ To často môže trvať dlho. Preto sú
veľmi nápomocnými každodenný ruženec, úprimná, úplná a čestná spoveď,
ako aj časté slávenie svätej omše, čítanie a rozjímanie Svätého písma, ale aj
pôst. Takto ožije v našich srdciach nádej
na lepší zajtrajšok.
Mária, Kráľovná pokoja a Matka Cirkvi
sa vždy poďakuje svojim poslušným deťom, že prijali jej pozvanie. Svätý Bernard
hovorí: „Kto ďakuje, ten si ponechá prijatú milosť“ a bude jej mať ešte viac.
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Spomienky na P. Slavka Barbariča OFM
k 15. výročiu smrti
Maria Elfriede Langová-Pertlová
Črepinky zo života pátra Slavka
Kvety Matky Božej
Ráno v Medžugorí! Bolo zavčas rána.
Tak, ako to často býva v Medžugorí, chceli
sme aj v tento deň ráno pozdraviť Matku
Božiu na Vrchu zjavenia. Spolu s Angelikou sme zabočili práve do posledného
úseku, ktorý vedie na úpätie Vrchu zjavenia, keď nám vyšiel oproti páter Slavko.

Jeho láska k Matke
Božej ho viedla každé
ráno na Podbrdo alebo Križevac. Obidve
patria k osobitným
pútnickým miestam
v Medžugorí. Páter Slavko niesol v rukách
kyticu kvetov a my sme hneď vedeli, že sú
to kvety, ktoré niekto pred istým časom
priniesol k nohám sochy Panny Márie na
Vrchu zjavenia. „Čo urobíš s tými kvetmi?“
opýtali sme sa ho. „Zobral som ich z miesta zjavenia, lebo pútnici tam zakaždým
zapaľujú sviečky a tieto kvety sa môžu
veľmi chytro chytiť od plameňa. Je to jednoducho príliš nebezpečné,“ domnieval
sa. „Ale, páter Slavko“, protirečila som,
„to sú predsa mimoriadne kvety. Sú už
roky na tomto mieste, kde sa stále zjavuje
Matka Božia. Zároveň toľkí ľudia sem prišli so svojím utrpením a zanechali ho pri
soche Matky Božej. Koľko matiek sa zverilo so svojimi veľkými starosťami o svoje
deti Matke Božej. Tieto kvety môžu rozprávať o tom príbehy. Majú veľkú myšlienkovú hodnotu. Prosím, nedávaj ich jednoducho preč!“ Takto sme žobronili.
„Chcete ich?“, opýtal sa páter Slavko,
„rád vám ich dám.“ S radosťou sme prijali
kvety a rozlúčili sme sa. Pre nás sú tieto
kvety na nezaplatenie. Po prvé: sú akoby
pozdravom Matky Božej pre nás a skutočnou relikviou. Po druhé: sú pre nás cennou spomienkou na pátra Slavka ako mimoriadna spojitosť s jeho osobou.
O niekoľko mesiacov po tomto stretnutí
s pátrom Slavkom, keď sme sa opäť
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stretli, pripomenul mi moje tvrdenie:
„Vieš, že som nikdy na to nezabudol, čo si
mi vtedy povedala, keď som chcel dať
preč tie kvety, že tieto kvety môžu rozprávať príbehy? Koľko matiek sa tam zverilo
so svojimi starosťami o svoje deti Matke
Božej. Ja sám som na to nikdy nemyslel.
Ty si mi to musela pripomenúť.“
Tu sme mohli zažiť jeho pokornú povahu
františkána, keď pokračoval:“ Potrebujem
stále ľudí, ktorí mi pripomenú, čo sa patrí,
pretože ja sám to vždy neviem. Ďakujem
vám za to!“ povedal skromne a išiel svojou cestou.
Nič iné ako veľké srdce
Vedeli sme, že páter Slavko a páter Petar Ljubičič spolu dobre vychádzajú a radi
sa navzájom podpichujú. Je známe príslovie: „Láska nehnevaná nie je milovaná.“
Bolo to často veľmi zábavné, čomu sme
sa mohli prizerať a zažiť na vlastnej koži.
Raz sme hovorili s pátrom Slavkom
o pátrovi Petarovi, ktorý bol krátko predtým u nás v Innsbrucku, kde viedol duchovnú obnovu. Rozprávala som pátrovi
Slavkovi o prednostiach pátra Petara:
„Ach,“ pokúšal sa trochu utlmiť moje nadšenie: „Páter Petar nemá nič iné, len veľké srdce!“ O nejaký čas sme stretli pátra
Slavka na ceste k fare v Medžugorí. Pôsobil v tento deň trochu unavene, čo však
nikdy nechcel priznať. Tentoraz však povedal: „Zdá sa mi, že moja starostlivosť
o ľudí je zbytočná. Napríklad páter Petar
sa len usmeje a ľudia sa obrátia. Ja píšem
knihy, a nikto sa nemení!“
Pred jednou návštevou Medžugoria sme
sa pýtali pátra Petara v nádeji, že on to vie
najlepšie odhadnúť: „Čo by sme mohli priniesť pátrovi Slavkovi ako malú pozornosť?“ Úplne vážne povedal: „Prineste
mu pár tabličiek čokolády.“ Nakúpili sme
teda rôzne druhy čokolády, šťastné, že
sme našli niečo vhodné pre pátra Slavka.
Keď som neskôr na farskom úrade stretla
SPOMIENKY
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pátra Slavka, priateľsky som mu podala
balíček s rôznymi druhmi čokolády: „Čo je
to?“„ opýtal sa takmer prísne. „Čokoláda
pre teba, poradil nám to páter Petar!“
„Aha“, povedal najskôr prekvapene, ale
potom so smiechom, „ten vie dosť dobre,
že nemám rád čokoládu!“ Ale keď zbadal
moju sklamanú a zmätenú tvár, dodal:
„Môžem ju ale podarovať!“
Keď preložili pátra Petara z Medžugoria, páter Slavko bol očividne smutný,
dokonca sklamaný a dal nám to viackrát
najavo. Páter Petar mu bol silnou oporou
pri duchovnej správe v Medžugorí. Tak
Medžugorie stratilo dobrého ducha, ktorý sa láskavo o všetko staral, a tak sa
pripojil svojou láskou k Matke Božej podľa výroku pátra Slavka: „Nemá nič, len
jedno veľké srdce!“ Vtedy akoby prorocky
sa vyslovil páter Slavko: páter Petar by
mal ostať v Medžugorí kvôli Matke Božej a mal
by zmeniť sta-

novisko ohľadne svojho preloženia: „Keď
nejde páter Petar k hore, musí ísť hora
k nemu!“
Najskôr sme nechápali jeho slová, mysleli sme, že to má viac do činenia so „svätými vrchmi“ v Medžugorí. Neskôr sa to
postupne vyjasňovalo. Páter Slavko mienil „horou“ seba samého vo vzťahu k prísloviu z rozprávok „Tisíc a jedna noc“. Iba
14 dní pred svojou smrťou navštívil páter
Slavko pátra Petara na jeho fare v Blankenau neďaleko Fuldy. Vtedy sa pátrovi Petarovi nevidel zdravotný stav svojho blížneho a napomínal pátra Slavka: „Ak budeš naďalej takto robiť a nebudeš sa
o seba starať, čoskoro zomrieš. Potom si
budeš sám na vine, lebo to určite nebola
Božia vôľa!“ Odpoveďou pátra Slavka bolo
len mávnutie ruky, ako vždy, keď išlo
o jeho osobu. Debatovať ohľadom toho
nebolo pre neho dôležité.
Vydržať za každú cenu
Keď bol páter Slavko posledný raz na
návšteve u nás v Innsbrucku a bol čas rozlúčiť sa, pýtala som sa ho ako vždy: „Páter
Slavko, mám pokračovať v práci v Oáze?“
Niekedy je to také ťažké. Keď bol po prvý
raz v Innsbrucku, založil toto spoločenstvo
s prosbou, aby sa v ňom naďalej pokračovalo, aby sa tu stretávali všetky ostatné
modlitbové skupiny. Bola to jeho vôľa! Na
to povedal: „Chcem ti niečo porozprávať:
Predtým, než som k vám pricestoval,
chcel som ešte raz ísť na Vrch zjavenia,
lebo už som jednoducho ďalej nevládal.
Už som jednoducho nemal silu pokračovať ďalej. Chcel som poprosiť Matku Božiu
o radu. Ale na hore bolo mĺkvo, mlčalo aj
moje vnútro. Smutný a ubitý som začal zostupovať. Ako som zostupoval z vrchu, objavil som malý plameň, ktorý tam predtým
nebol. Horel na kamenistej ceste. Preskúmal som kameň. Nebolo tam ani trochu
vosku, ani kúsok dreva, žiadny papier. Plameň horel len na kameni, viditeľne bez
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ničoho. Tu mi niečo napadlo celkom
spontánne: Ak dokáže tento plameň na
skale horieť bez ničoho, o čo viac dokáže
Boh nanovo zapáliť svojou láskou, plameňom nadšenia, moje kamenné srdce! To
bolo pre mňa osvietenie, a tak som sa rozhodol posilnený týmto symbolickým obrazom naďalej pracovať pre Matku Božiu.
Preto som aj prišiel k vám.“
Ďakujem, páter Slavko, za tento príklad!
Pochopila som! Aj ja som sa opäť rozhodla pre Matku Božiu!
Dvadsať rokov Oázy Márie, Kráľovnej pokoja Tirolska, dvadsať rokov
Bohoslužby pokoja vo Wiltenskej bazilike v Innsbrucku.
Mária, naša nebeská Matka, „kráľovná
medzi štyrmi stĺpmi“ sa určite matersky
usmievala, keď uvidela pri svojich nohách

výraznú skupinu jej siedmich duchovných
synov, ktorí so svojím biskupom priniesli
svätú obetu na oslavu jubilea. Bola to
pamätihodná slávnosť. Najskôr referoval
P. Marinko Šakota o Poslaní a dedičstve
pátra Slavka Barbariča. Na úvod rozprával o Medžugorí. Medžugorie nazval Božím dielom, Božou výzvou k nám, výzvou
na obrátenie, pretože človek dneška sa
uberá nesprávnym smerom. Vzďaľuje sa
od Boha, a tým aj od svojho vlastného
poslania byť Božím spolupracovníkom,
ktorý dokáže utvárať svet správnym spôsobom. Vedenie a smer nie sú správne,
treba to napraviť. Toľko páter Marinko.
Aj my ako Cirkev potrebujeme neustálu
obnovu podľa zásady Ecclesia semper reformanda: Cirkev potrebuje neustálu obnovu! Myseľ, duša sa musia obnoviť.
Medžugorie žije v tejto výzve na obrátenie
a poukazuje na túto cestu.
Páter Slavko sa stal jedným zo symbolov
Medžugoria. Všetko, čo robil, robil s plným
nasadením. Bol sluhom a apoštolom Mat-

ky Božej. Čo ho k tomu priviedlo? Odpoveďou na to je: Láska! V pozadí celého pôsobenia pátra Slavka je láska. Miloval Boha,
Matku Božiu a ľudí.
Po obrazovej prezentácii a malom občerstvení sa začala slávnostná svätá omša
s biskupom Dr. Manfredom Scheuerom.
Páter Wolfgang, náš duchovný sprievodca, ktorý nás verne sprevádzal po celých
štrnásť rokov, srdečne pozdravil biskupa
a predstavil jeho blízkych. Poďakoval sa
nám za našu službu za posledných dvadsať rokov.
Dr. Manfred Scheuer sa snažil vo svojej
kázni podľa slov Pána: „Nebojte sa
a neklesajte na duchu“ poukázať na príčiny vnútorného nepokoja, ale aj na mimoriadnu pomoc ako opäť dosiahnuť vnútornú harmóniu. Dôvodom nepokoja je podľa
neho predovšetkým nedostatok času na
modlitbu a duchovno. Ale môže to byť aj
stereotyp v našom duchovnom živote.
Osamelosť, nakoľko nemáme na iných
čas, môže takisto viesť k nepokoju. Môže
za to prípadne zlý spôsob života, alebo aj
závislosti. Náš život bude predovšetkým
preto nepokojný, že nežijeme podľa Božej
vôle, náš vzťah k Bohu nie je čistý a priehľadný. Ak sú príčinou nášho nepokoja
hriechy, zostáva nám ako prostriedok
uzdravenia vyznanie a útecha odpustenia
vo sviatosti pokánia.
Nakoniec sa poďakoval Oáze Márie,
Kráľovnej pokoja slovami: „Ďakujem vám
za dvadsať rokov modlitieb za pokoj! Ďakujem vám za dvadsať rokov úsilia o pokoj!“ A ja by som sa chcela z celého srdca
poďakovať našej nebeskej Matke, že mňa
i nás všetkých počas týchto rokov tak materinsky viedla.
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pápež
František
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Pápež – veľký

zmierovateľ
P. Dr. Tomislav Pervan OFM

Už od svojho
zvolenia za pápeža po náhlom odstúpení
veľkého a učeného teológa
pápeža Benedikta XVI. neprestáva pápež
František privádzať do úžasu
svetovú a cirkevnú verejnosť. Hneď po svojom prvom
vystúpení na balkóne s pokornou prosbou o modlitbu a požehnanie od ľudu
zhromaždeného na Svätopeterskom námestí, ako aj od všetkých ľudí dobrej vôle
na celom svete, ešte pred požehnaním
Urbi et Orbi (mestu a svetu) si získal pápež František médiá a srdcia ľudí. Tak
isto zvolením si mena a prvými krokmi
v úrade biskupa Ríma si získal veriacich
aj neveriacich, tých, ktorí sú Cirkvi blízki
aj vzdialení. Svetské médiá ho považujú
za osobnosť a svojím konaním priam udivuje až šokuje svet. Návšteva utečeneckého ostrova Lampedusa, na ktorom pristávajú ľudia pri úteku z Afriky, aby našli
lepšie životné podmienky. Opakované
návštevy v Neapole, v meste, v ktorom
udáva tón mafia. Exkomunikácia členov
mafie z Cirkvi, návštevy chudobných,
umytie nôh uväzneným mužom a ženám,
aj nekresťanom na Zelený štvrtok – to
všetko nás vyzýva a vedie k zamysleniu,

o čo vlastne ide v našej viere. Denné ranné homílie v Dome sv. Marty sa stali pre
mnohých povinným duchovným čítaním.
Významnými míľnikmi sú vyhlásenie
Roka zasväteného života, ktorý ešte trvá,
ako aj oznámenie Svätého roka milosrdenstva, ktorý sa má začať na sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8.
decembra 2015.
Pápež neváha hovoriť o svojom „odstúpení“, keď to uzná za vhodné, podobne
ako to už pred ním urobil pápež Benedikt
XVI. Otvorene odsudzuje násilie, hovorí
o tretej svetovej vojne, ktorá už existuje
a vládne na javisku sveta, hovorí o súčasných mučeníkoch a o islamskom svete,
o masových vraždách veriacich, ktorí boli
zabití iba preto, že boli kresťanmi. Otvorene hovorí o vyvraždení Arménov pred 100
rokmi, čo viedlo k veľkému pobúreniu tureckých úradov. Tie hneď odvolali veľvyslanca z Vatikánu a predvolali si apoštolského nuncia na konzultáciu.
Pápež František sa však nenechal pomýliť. Odpovedal jednoducho, priamo,
veľmi „nediplomaticky“ podobným spôsobom ako apoštoli Peter a Ján pred
veľradou: „Nemôžeme mlčať o tom, čo
sme videli a počuli.“ Celému svetu oznámil, že veci sa musia pomenovať v plnej
slobode a celým menom. Pretože aj dnes
je posolstvo Cirkvi posolstvom cesty krajnej úprimnosti, cesty kresťanskej odvahy.
Hoci sa tureckí politici a ich mediálna
scéna rozhorčili nad pápežovými výrokZMIERENIE
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mi, František nezobral späť svoje slová.
Hovorí otvorene o mučeníctve najstarších kresťanských krajín sveta. Nehovorí
tým nič nové, len opakuje, čo už povedali
jeho predchodca svätý pápež Ján Pavol II.
a arménsky patriarcha Karekin II. pred
pätnástimi rokmi.
Pri slávnostnej liturgii 12. apríla si pápež spomenul na jeden a pol milióna Arménov, ktorí zomreli pri páde Osmanskej
ríše a Mladí Turci chceli „vyčistiť“ krajinu
od kresťanov, ktorí predstavovali približne 30 percent obyvateľstva dnešného
Turecka. Dnes sa nachádza v krajine necelých 5 percent kresťanov. Pápež hovorí
zreteľne: „Konfrontovaní tragickými udalosťami ľudských dejín zostávame neraz
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ako zdrvení a pýtame sa: ,Prečo?‘ Ľudská
zloba sa dokáže vo svete rozpínať ako
priepasť, ako obrovské diery: priestory
vyprázdnené od lásky, od dobra, od života. Pýtame sa teda: ako môžeme tieto
priepasti zaplniť? Nám je to nemožné;
iba Boh dokáže zaplniť tieto prázdnoty,
ktoré v našich srdciach a v našich dejinách roztvára zlo. Ježiš, ktorý sa stal človekom a umrel na kríži, zapĺňa priepasť
hriechu nekonečnosťou svojho milosrdenstva.“
František neváha a nenechá si ujsť
žiadnu príležitosť, aby pomenoval veci
pravým menom. Jeho pontifikát s mottom Miserando atque eligendo sa vzťahuje na povolanie Matúša. Pán sa nad
ním zmiloval a povolal ho za svojho bezprostredného učeníka ako apoštola. Pápež František pravidelne stával pred Caravaggiovým obrazom povolania svätého
Matúša. Maľba predstavuje Matúša, ktorý je zaneprázdnený triedením mincí, pričom Pán na neho ukazuje prstom, akoby
mu chcel povedať: Teba, práve teba potrebujem. Hľadám ťa a chcem ťa mať
vo svojej spoločnosti. Potrebujem ťa pre
poslanie, ktoré som pre teba určil.
V určitých súvislostiach musíme hľadieť
aj na oznámenie pápežovej návštevy
v Bosne a Hercegovine 6. júna tohto
roku. 1. februára oznámil pápež na Svätopeterskom námestí, že má v úmysle
navštíviť Sarajevo. Doslova povedal:
„Drahí bratia a sestry, chcem vám oznámiť, že v sobotu 6. júna, ak Boh dá, pôjdem do Sarajeva, hlavného mesta Bosny
a Hercegoviny. Prosím vás, začnite sa už
modliť, aby moja návšteva u týchto drahých ľudí poslúžila ako povzbudenie pre
katolíkov, podporila dobrú vôľu a prispela
k posilneniu bratstva a mieru, medzinárodného dialógu a priateľstva.“
Pápež si je vedomý toho, že jeho jednodňová návšteva „európskeho Jeruzale-

ma“, v ktorom do poslednej nešťastnej
vojny žili v priebehu desaťročí moslimovia, katolíci, ortodoxní, ale aj ateisti a agnostici, môže priniesť len klíček dobra.
Predovšetkým chce povzbudiť katolíckych veriacich, čím im dáva vedieť, že na
nich myslí a že je s nimi. A potom chce
upevniť krehký mier a krehkú medzinárodnú a medzináboženskú jednotu, ktorá
nastala po krvavej vojne. Je tej mienky,
že jeho návšteva by mohla minimálne prispieť k medzináboženskému dialógu
a priateľstvu.
Pápež príde do mesta ťažko zraneného
zločinom vojny a duchovnej traumy, aby
ako pápež Ján Pavol II. pri svojej návšteve
v Sarajeve v roku 1997 povzbudil obyvateľstvo k vôli a nádeji na spolunažívanie
na náboženskom, etnickom a kultúrnom
základe. Preto musia všetci, ale obzvlášť
politické elity, ktoré sú už desaťročia pri
moci, využiť pápežovu návštevu na zamyslenie sa nad klíčkom dobra. Veď
k nim príde osoba, ktorá je podľa úsudku
mnohých súčasníkov považovaná za najvýznamnejšiu na celom svete za posledné dva roky. V popularite prekročil pápež
František už aj svätého Jána Pavla II.
On prebral na seba rolu veľkého zmierovateľa. Chcel
by zmieriť Cirkev so
svetom.

Prispel k zlepšeniu vzťahov medzi USA
a Kubou a podieľa sa na všetkých snahách o mier, na ukončení vojnového utrpenia, ktoré znášajú predovšetkým kresťania v ich prvotnej domovine na Blízkom
východe, na Ukrajine a v ďalších krajinách.
Prvý jezuitský, argentínsky, juhoamerický pápež s európsko-talianskymi koreňmi
si podmanil svet svojou skromnosťou,
otvorenosťou a pokorou. Svet, ktorý je hlboko rozdelený, preniknutý túžbou po peniazoch, bohatstve, sláve a moci, ale aj
korupciou vo všetkých formách.
Liturgicky prežívame Veľkonočné obdobie a vieme, čo sa udialo s Ježišom v jeho
posledných dňoch v Jeruzaleme. Na začiatku je Judášova zrada. Nasleduje útek
učeníkov, Petrovo zapretie – oveľa horšie
ako zrada, pretože viackrát pod prísahou
tvrdil, že Ježiša vôbec nepozná, hoci
s ním strávil tri roky. Potom nasleduje
fraška odsúdenia, ako je to aj dnes na
celom svete. A nakoniec židovskí poprední muži podplatia vojakov, ktorí strážili
hrob, aby popreli Ježišovo zmŕtvychvstanie. Všetky zlé veci, ktoré dnes utláčajú
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svet, boli obsiahnuté už v tých dňoch
v Ježišovom živote, v jeho utrpení, smrti
a jeho zmŕtvychvstaní. Kvôli tomu všetkému je pápež skromným svedkom Ježiša
Krista v modernom svete, ktorý kričí
k Bohu. Vo svete, ktorý je trýznený vojnami, chudobou, krízami, vymáhaním podlžností, závislosťami, stratou cieľa
a beznádeje. Pápež sa stal zástancom
všetkých chudobných, smutných a núdznych, všetkých starých, chorých a osamelých, všetkých tých, ktorí žijú na perifériách ľudského povedomia a bez záujmu
zo strany mocných. Stal sa celosvetovým
hlasom svedomia ľudstva. Podľa názoru
a mienky niektorých pápež patrí k tej skupine vedúcich svetových politikov, ktorí
„vytvárajú dejiny“. Hovorí zo srdca –
s úsmevom a objatím. V prípade Bosny
a Hercegoviny by sa mohli miestni etnickí, federálni a štátni mocnári, ale aj tí,
ktorí vládnu krajine v mene medzinárodného spoločenstva, veľa naučiť z nečakanej, silnej pápežovej kritiky kúrie a byrokracie vo Vatikáne z 22. decembra 2014.
Mnohé, alebo možno dokonca všetkých
pätnásť „duchovných neduhov“, na ktoré
podľa odhadu pápeža trpia spolupracovníci vatikánskej kúrie, nie sú cudzie ani
tunajšej svetovej byrokracii mocnárov,
generálov, komandantov a predstaviteľov štátov:
Začiatkom júna príde k nám všetkým do
Sarajeva prirodzený, skromný, inovatívny,
milosrdný pápež, ktorý by chcel zasiať klíček dobra. To, či tieto klíčky alebo semená dobra prinesú v nastávajúcich rokoch
ovocie, nezávisí len od pápeža, ale oveľa
viac od obyvateľov Sarajeva a Bosny
a Hercegoviny, od úradov a Cirkvi, ale
predovšetkým od krehkého a stále neetablovaného štátu. Na nás záleží, aby
sme sa modlili, kiež by sa táto návšteva
stala požehnaním pre všetko obyvateľstvo Bosny a Hercegoviny.
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1. choroba cítenia sa „nesmrteľnými“,
„imúnnymi“, či priam
„nenahraditeľnými“
2. choroba prehnanej činnosti –
„martizmus“ (pomenovaná podľa Marty)
3. choroba mentálnej a duchovnej
skamenenosti
4. choroba prehnaného plánovania
a funkcionalizmu
5. choroba zlej koordinácie
6. choroba zvaná „duchovný Alzheimer“,
čiže zabúdanie na dejiny spásy
7. choroba rivality a márnej slávy
8. choroba existenciálnej schizofrénie
9. choroba klebetenia, ohovárania
a tárania
10. choroba zbožšťovania
predstavených
11. choroba ľahostajnosti voči ostatným
12. choroba smútočnej tváre
13. choroba hromadenia materiálnych
dobier
14. choroba uzavretých kruhov
15. choroba svetských výhod
a predvádzania sa

Púť
Púť do
do Medžugoria
Medžugoria
Mariánske centrum Medžugorie zabezpečuje aj v tomto roku púť
do Medžugoria počas medzinárodného stretnutia kňazov od 5. júla
do 12. júla 2015. Ešte je možnosť prihlásiť sa mailom na adrese:
marianskecentrum@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0905
254 742, kde vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Objednávka
Objednávka časopisu
časopisu
Časopis MEDJUGORJE posielame všetkým záujemcom, ktorí mailom alebo telefonicky požiadajú o zasielanie časopisu. Nie je potrebné obnovovať každý rok svoju žiadosť o zasielanie, len je potrebné oznámiť nám všetky zmeny – zmenu adresy, alebo ukončenie odberu. Finančný príspevok slúži na krytie našich nákladov
spojených s prípravou, výrobou a distribúciou časopisu. Nie je to
predplatné, pretože náš časopis môže vyjsť len vtedy, keď je na
našom účte dostatok finančných prostriedkov na úhradu nákladov.
Preto je v každom časopise nevyplnená poštová poukážka, ktorou
môžete kedykoľvek poslať dobrovoľný príspevok na náš bankový
účet. Samozrejme, môžete využiť údaje z poštovej poukážky
a poslať príspevok priamo bankovým prevodom.
Ďakujeme za všetky vaše dary, ktoré nám umožňujú našu prácu!
Všetkým, ktorí nás nemôžu podporiť finančne, ďakujeme za ich
modlitby a obety, ktoré prinášajú na tento cieľ.

Sväté omše za odberateľov
Viacerí naši odberatelia nás už predišli do večnosti. Ako prejav
vďaky je vždy s vyjdením nového čísla odslúžená aj svätá omša za
všetkých odberateľov nášho časopisu, ktorí zomreli. Veríme, že
nás budú podporovať svojím príhovorom aj zo svojej novej domoviny vo večnosti.

OZNAMY
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Myšlienky k posolstvu

z 25. apríla 2014

Dr. Johannes Gamperl

„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vás
viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože
duch je slabý a unavený od všetkých pozemských starostí. Vy, milé deti, modlite sa k Duchu
Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou
silou viery a nádeje, aby ste boli pevní v tomto
boji proti zlu. Som s vami a prihováram sa za
vás u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.“

Modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil!
Prípravná modlitba
Príď, pravé svetlo; Príď, večný život; Príď,
skryté tajomstvo; Príď, poklad bez mena;
Príď, neustávajúca radosť; Príď, nezapadajúce svetlo; Príď, nádej, ktorá zachráni
všetkých; Príď, vzkriesenie mŕtvych; Príď,
Mocný, ktorý napĺňaš, premieňaš a meníš
všetky veci svojou vôľou; Príď, nevädnúci
veniec; Príď, dych života a útecha môjho
skromného srdca; Príď, naplň nás Božou
prítomnosťou; Príď a urob naše telá Božími chrámami; Príď, naplň nás silou zvíťaziť, Príď, obnov v nás Boží obraz; Príď, posilni našu vieru; Príď a posilni nás hovoriť
a konať pre teba vo svete; Príď, odpusť
naše hriechy; Príď, vdýchni do nás Boží život – nesmrteľný a večný; Príď, Svätý Duchu, príď!
(Modlitba sv. Simeona Nového Teológa
k Svätému Duchu)
Matka Božia nás chce priviesť k spáse
Ježiš zobral Petra a obidvoch Zebedejových synov so sebou. I doľahla naňho
hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja
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duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu
a bdejte!“ Trocha poodišiel, padol na zem
a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula
táto hodina. Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je
všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“ Keď sa
vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť?
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé (Mk 14, 34-38). Pán ich trikrát našiel
takto spiacich, keď sa k nim vrátil. Matka
Božia nám vo svojom posolstve povedala,
že nás privedie k spáse. Naša duša je nepokojná, lebo naša myseľ je slabá. Myseľ
je unavená z pozemských vecí, ktoré nás
zamestnávajú a napĺňajú vecami, ktoré sú
len trochu alebo nie sú vôbec dôležité.
Matka Božia, prosíme ťa, pomôž nám, aby
sa náš duch naplnil tvojou láskou. Prosíme
ťa o to! Príď do našich sŕdc, naplň ich tvojou láskou.
Prostredníctvom svätého Kyrillonasa Sýrskeho (koniec 4. storočia) je nám dané pochopiť tvoju vôľu, aby sme naplnili to, čo od

nás očakávaš: „Radujte sa z celého srdca
z toho, čo som vám zjavil a ohlásil. Idem
k môjmu Otcovi a ostanem pri ňom, zároveň ostanem pri svojich. To, na čo som prišiel, som vykonal, moje dielo je dokonané.
Zhliadni, je dobojované. Adam dosiahol
svoj víťazný veniec. Pošliapal som hlavu
hada, poranená päta je opäť zahojená. Pokušenie som zobral na seba, všetkých nechám vydýchnuť. Blúdim ako žobrák, aby
som všetkých doviedol domov. Jedna závora istí všetko.“ Matka Božia, ty si dnes pri
nás, chyť nás za ruku a už nás nepusti. Posilni nášho ducha, zbav nás naveky duševnej a duchovnej únavy!
Svätý Duch nás premení a naplní nás
svojou silou viery a nádeje
„Nepokojné je srdce naše, kým nespočinie v tebe!“ Všetko, čo tento svet ponúka,
dokáže našu dušu naplniť, ale nie nasýtiť.
Je to podobne ako so stroskotancom na
šírom mori, ktorý pije slanú vodu, a je pritom stále smädnejší, až zomrie od smädu
uprostred oceánu. Tak človek stratí túžbu
po šťastí a istote, keď hľadá svoje naplnenie len v pominuteľnosti.
V jednom príbehu sa rozpráva: Tom sa
rozhodol obrátiť sa Bohu chrbtom. Stále
častejšie chodil neskoro domov. Trávil noci
v zlej spoločnosti pri alkohole. Nakoniec
bral drogy a jedného dňa začal chodiť poza
školu. Išlo to s ním stále viac dolu vodou.
Jedného večera mu otec povedal: „Tom,
naučil som sa niečo nové, čo ešte nepochopíš. Prenechám ťa teraz Bohu. Budem
mu dôverovať, že urobí to, čo bude najlepšie pre tvoj život. Ja som urobil to najlepšie,
čo som mohol, a predsa to nič neosožilo.
Teda prenechám Bohu, nech s tebou urobí
to, čo uzná za najvhodnejšie. Pociťujem pri
pohľade na teba veľký pokoj a ďakujem
Bohu za tvoj život práve taký, aký je.“
Tom rozpráva o tomto zvláštnom stretnutí
so svojím otcom: „Ako som to počul, myslel
som si, že môj otec potratil rozum. Sadol

som si po tomto rozhovore do auta, aby
som spolu s priateľmi vyrazil za nejakým
dobrodružstvom. Išiel som práve veľkou
rýchlosťou po diaľnici, keď nejaká neviditeľná sila odtiahla moje ruky z volantu. Od
strachu som bol ako pripútaný a bál som
sa, že spôsobím nehodu. Náhle som počul
hlas, ktorý mi hovoril: ,Choď nabok a zastav!‘ Nevedel som, odkiaľ prichádza ten
hlas, ale pokúsil som sa chytiť volant a odbočiť z cesty. Tentoraz som dokázal s ľahkosťou uchopiť volant. Ihneď som odbočil
a zastavil. Opäť som počul ten hlas a výrazne som ho vnímal: „Tvoj otec mi ťa prenechal!“ Nemohol som to pochopiť a myslel
som si: To predsa nemôže byť Boh, on
predsa neexistuje! Nato sa ozval hlas:
,Chceš teraz konať pokánie a poprosiť ma
o odpustenie?‘ V tomto okamihu som spoznal svoje hriechy. Pocítil som, akým úbohým človekom som sa stal. Náhle som začal plakať a neustále som prosil Boha
o odpustenie. Keď som ho odprosil za všetko, čo mi napadlo, moje vnútro sa naplnilo
radosťou. Plakal som a smial sa zároveň.“
Od tohto zážitku Tom prenechal svoj život
Bohu. Modlitba jeho rodičov a Boží zásah
na diaľnici v USA ho ochránili od nebezpečnej priepasti.
Som s vami a prihováram sa za vás
u môjho Syna Ježiša
Pomodlime sa so sv. Teréziou z Lisieux
(1873 – 1897): „Môj Bože, obetujem ti
všetko, čo dnes robím, na tvoju chválu
a na počesť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Každý úder môjho srdca, moje myšlienky a všetko moje počínanie by som chcel
spojiť s tvojimi darmi. Chcem odčiniť svoje
chyby tým, že ich vhodím do ohňa tvojej milosrdnej lásky. Ó môj Bože, daruj mne
a mojim blízkym milosť, aby sme z lásky
k tebe celkom plnili tvoju božskú vôľu. Pomôž nám prijať radosti a strasti tohto pominuteľného života, aby sme sa jedného
dňa naveky spojili s tebou v nebi. Amen.“
MYŠLIENKY
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. februára 2015 – „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých
pozývam: viac sa modlite a menej rozprávajte. V modlitbe hľadajte Božiu
vôľu a žite ju podľa prikázaní, ku ktorým vás Boh pozýva. Som s vami a modlím sa vami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. marca 2015 – „Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dovolil, aby som bola
s vami a aby som vás viedla po ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili
milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Milé deti, vy sa modlite a bojujte
proti pokušeniam a všetkým zlým plánom, ktoré vám ponúka diabol modernými prostriedkami. Buďte silní v modlitbe a s krížom v rukách sa modlite,
aby vás zlo nezneužilo a nezvíťazilo vo vás. Som s vami a modlím sa za vás.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. apríla 2015 – „Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vás viedla
k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený od všetkých pozemských starostí. Vy, milé deti, modlite sa k Duchu Svätému, aby
vás on premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli pevní
v tomto boji proti zlu. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna
Ježiša. 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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Oficiálne oznámenie Svätého roka
Milosrdenstva
V sobotu 11. apríla 2015 odovzdal pápež František správcom
štyroch pápežských bazilík v Ríme bulu o vyhlásení Svätého
roka Milosrdenstva.
Ježiš Kristus je obrazom tváre milosrdného Otca. Tajomstvo
kresťanskej viery spočíva v tejto vete. V Ježišovi Nazaretskom
sa stalo živé a viditeľné milosrdenstvo Otca a našlo v ňom svoj
vrchol.
O tomto tajomstve milosrdenstva je treba znovu uvažovať. Je
to prameň radosti, odovzdanosti a pokoja. Je podmienkou našej
spásy. Milosrdenstvo – v tomto slove sa zjavuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Milosrdenstvo je posledný a konečný úkon, ktorým nám Boh prichádza v ústrety. Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý spočíva v srdci každého človeka a určuje pohľad, ktorým správne
pozeráme na svojich bratov a sestry, ktorých stretáme na ceste života. Milosrdenstvo je cesta, na ktorej sa Boh zjednocuje s človekom, keď si otvorí srdce pre nádej, že my sme stále Bohom milovaní, napriek našej ohraničenosti a našim chybám.
Sú okamihy, v ktorých sme povolaní osobitným spôsobom upriamiť svoj pohľad na milosrdenstvo, aby
sme sa sami stali účinným znamením konania Otca. Práve preto som vyhlásil mimoriadny Svätý rok
Milosrdenstva. Má to byť čas milosti pre Cirkev a má pomôcť, aby veriaci svoje svedectvo vydávali silnejšie a účinnejšie.
Svätý rok sa začne 8. decembra 2015 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tento liturgický sviatok pripomína, ako Boh účinkoval od začiatku našich dejín. (...)
(L´Osservatore Romano 16/2015)
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

Odkazovač: +421-948 401 104

e-mail: medjugorje@medjugorje.sk
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„Chcem vás pozvať, aby ste rástli v láske. Kvet nemôže bez
vody normálne rásť. Preto ani vy, drahé deti, nemôžete rásť
bez Božieho požehnania. Deň čo deň musíte prosiť o požehnanie, aby ste správne rástli a aby ste všetky práce vykonávali s Bohom.“
(z posolstva z 10. apríla 1986)

