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Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. júna 2015 v Medžugorí.

VERTE V SILU MODLITBY
„Drahé deti! Aj dnes som s vami a s radosťou
vás všetkých pozývam: modlite sa a verte v silu
modlitby. Otvorte svoje srdcia, milé deti, aby
vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete
radosťou druhým. Vaše svedectvo bude silné
a všetko, čo konáte, bude popretkávané Božou
nežnosťou. Som s vami a prosím za vás a vaše
obrátenie, až kým nedáte Boha na prvé miesto.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
Vo svojom posolstve z 25. mája 2015 nám Matka
Božia stručne pripomína to najdôležitejšie, čo máme
konať. Aj v nasledujúcich mesiacoch zdôrazňuje
potrebu modlitby. Prečo asi toľkokrát opakuje slová
o modlitbe? Odpoveď je jednoduchá: stále ju
nechápeme. Ako naša láskavá Matka nám znovu
trpezlivo pripomína, čo nám môže vrátiť pokoj
a šťastie. Nik si neželá naše šťastie viac, než naša
matka! A nekonečne väčšmi naša milujúca nebeská
Matka. Naozaj netreba veľa. Stačí si uvedomiť, že
náš život sa nekončí tu na zemi, tu sme len pútnici do nebeskej vlasti. Sme stvorení
nie nejakou bezmennou silou, ani náhodným pôsobením energií, ale sme Božie
deti a prostredníctvom nášho brata Ježiša sme dedičia Božieho kráľovstva. To je
základ nášho bytia a k tomu musíme upriamiť svoju pozornosť. Dajte Boha na prvé
miesto! Mnohí odporcovia Medžugoria vyčítajú, že sa stále opakujú tie isté výzvy.
Naozaj nie je potrebné čítať posolstvá Matky Božej – stačí si pripomenúť prvé
z Božích prikázaní: „Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa,
aby si sa im klaňal.“ Nikomu nenapadne vyčítať kňazom, ak toto pripomínajú vo
svojich homíliách. Ale Matka Božia nám nič iné nepripomína. Možno inými slovami
hovorí, aby sme nedávali na prvé miesto namiesto Boha peniaze, kariéru, exotické
dovolenky, úspech v zamestnaní, vzdelanie a kariéru svojich detí... Preto si treba
stále pripomínať: modlime sa, obnovme našu komunikáciu s nebeským Otcom
a verme v silu tohto spojenia, ktoré dokáže premeniť naše zmýšľanie a naše srdcia.
Potom sa môže uskutočniť zázrak ukončenia vojen a nepokojov, lebo tie vychádzajú
z ľudského srdca.
Nájdime odvahu a povedzme svoje ÁNO Božej láske. Ale nie z donútenia, ani
z ľudovej tradície alebo kvôli svojim rodičom či z iných príčin, ale v slobode Božích
detí.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
VIERA
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Medžugorie
P. Dr. Tomislav Pervan OFM

Uplynulo už 34
rokov odvtedy, čo
zažiarilo silné nebeské svetlo na
vrchu Crnica-Podbrdo, nad Bijakovičiami vo farnosti
Medžugorie, ktoré
neprestáva sústavne osvetľovať všetkých, čo sa nachádzajú vo tme a v tôni
smrti (ako sa hovorí v Zachariášovom
chválospeve). Svetlo, ktoré sa zo dňa
na deň a z roka na rok stále viac šíri
a osvetľuje svet. Symbolické je aj pomenovanie miesta Crnica. Pomenovanie súvisí etymologicky s „čerňou“,
s temnotou, tmou, s niečím, čo v ľuďoch môže vyvolávať podvedome
strach, tieseň a paniku. Človek sa podvedome obáva temnoty, tej tmy vonku,
ale oveľa viac temna a tmy, ktoré pochádzajú z vnútra. Temnoty, ktorá vychádza z hĺbky ľudského srdca, z podvedomia, z beznádeje a nezmyselnosti
života a strachu zo zajtrajška.
Ateistickí existenciálni filozofi, ktorí šírili v dušiach a vo svete svoje myšlienky
a pocity o beznádejnosti života, vryli
takmer celému dvadsiatemu storočiu
svoju pečať. Títo myslitelia znehodnotili
ľudský život na konečný, a to po dvoch
svetových vojnách, po veľkých globálnych bezuzdných bojoch, ako aj po ďalších prevratoch a zničeniach. Neboli
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schopní vdýchnuť životu nejaký zmysel.
V skutočnosti im spoločenské a politické svetové javisko ponúklo materiál pre
ich nihilistické, bezvýchodiskové myšlienky. Všetko, čo človek koná, je podľa
mienky týchto mysliteľov nesmierne nezmyselné, je to sizyfovské úsilie, vynášanie balvana od skorého rána do neskorého večera smerom hore na vrch,
kde sa zakaždým pri západe slnka balvan človeku vyšmykne z rúk a skotúľa
sa naspäť do údolia, a človek ho musí
nasledovné ráno znova vynášať hore
kvôli bohmi uloženému trestu. A túto
nezmyselnú činnosť večne opakuje.
Preto ateistický mysliteľ a spisovateľ
Albert Camus hovorí Sizyfovi: Len tak
ďalej! Neprestávaj odporovať bohom.
Vynášaj svoj balvan vytrvale nahor, bohom naprieky.
Predsa však život človeka nemôže
mať svoj „zmysel“ v márnosti, v beznádeji a nezmyselnosti každodennosti,
kde sa samovražda odporúča ako východisko zo začarovaného kruhu života bez zmyslu a obsahu. V ľuďoch existuje túžba po šťastí a zmysle života.
Náš kresťanský život sa nemôže redukovať len na túžbu, túžbu po nejakom
lepšom živote, ktorý by sme radi zdieľali spolu s inými ľuďmi. Biblia nehovorí
nikdy o „zmysle“. Namiesto o ľudskej
túžbe a dnes všadeprítomnom „zmysle“ rozpráva Sväté písmo o Božích prisľúbeniach, o viere, nádeji a láske. Bib-

– miesto nádeje
lia rozpráva o prisľúbení života
v plnosti, ktorý Boh ponúka ľuďom
a celému ľudstvu od počiatku. Boh napĺňa nie naše nízke želania a prosby,
ale svoje prisľúbenia. Boh nám v Ježišovi Kristovi dal prísľub. Veriť znamená
vložiť svoju nádej do tohto základu.
Svätý Pavol hovorí, že nádej neklame,
lebo Božia láska je rozliata v našich
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého
sme dostali (Rim 5, 5).
Náš život nie je žiadny náhodný „produkt“, žiadne vhodenie do nezmyselného, zlého sveta, ale je darom a záväzkom ku zodpovednosti za spoločné
budovanie lepšieho Božieho sveta, napriek všetkým nepriateľským mocnostiam. A toto je osobitne dôležité pre náš
dnešok. Všetci máme svoje želania
a túžby, ale v konečnom dôsledku ide
o nádej. Na čom zakladám svoje pozitívne životné smerovanie? Som šťastný
vo svojom živote alebo žijem sústavne
v nejakých neskutočných snoch?
Mária medzi nami – nádej na lepší svet
Mária k nám prišla, zjavila sa práve
v čase obrovskej beznádeje s jasným
posolstvom: Je jeden Boh, je Bohočlovek Ježiš Kristus, ktorého musíme prijať celým svojím bytím. Náš Boh je
osobný Boh, nie bezmenná sila alebo
kozmická energia. Boh v Ježišovi Kristovi, ktorému verím a ktorému dôverujem, ktorý nás drží, hýbe a motivuje,
ktorý nás predchádza, ale aj zo všet-

kých strán ochraňuje. V Márii k nám prichádza Ježiš, Boh nám prichádza
v ústrety. Toto je jadro posolstva, obsah
a zmysel medžugorských zjavení. Svet
tápa vo tme. Kníhkupectvá a stánky sú
plné ezoteriky, mágie a okultizmu, aby
ponúkali vyplnenie viditeľnej skutočnosti.
V človeku je neskrotná túžba po pokojnom živote, ale hľadá iba splnenie
hmlistých túžob, želaní, nádejí a očakávaní, tápe v temnote bez toho, aby vedel, kam vlastne kráča. S biblickou nádejou je to úplne inak. Nádej je hudba
viery. Práve táto ponuka nádeje, ktorá
vychádza z Medžugoria, mala v beznádeji bezduchého ateizmu explozívny
účinok, ktorý sa stal viditeľným v celej
Cirkvi, ba priam na celom svete, a ktorý
tiež priniesol pád bezbožného, násilného komunizmu.
Vizionári nie sú obeťou manipulácie a podvodu
Nikdy sa nedá dostatočne zreteľne
zdôrazniť tá skutočnosť, že jav Medžugoria vznikol bez akéhokoľvek pričinenia človeka, že zrazu bol tu. Zrodil sa
povedľa, ba dokonca proti ľudským
očakávaniam a nádejam. Vizionári len
uchopili vystretú Máriinu ruku a tak sa
stali svedkami neviditeľného a nepočutého. Ich oči videli to, čo naše oči neboli schopné vidieť. Ich oči, všetky ich
zmyslové orgány boli tak často odborne
preskúmavané, že na základe fyzikálnych zákonitosti a lekárskych výsledNÁDEJ
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kov sa muselo dôjsť k záveru, že v momente extázy sa v nich odohráva niečo
nevšedné, nie prirodzene vysvetliteľné,
len aby sa nepovedalo, že sa tu deje
niečo nadprirodzené.
Rovnako vizionári sami, ktorí boli vtedy tínedžermi, nemohli ani vo sne ani vo
fantázii predvídať, koľko pochodní sa
zapáli plápolajúcim ohňom na sviatok
sv. Jána Krstiteľa, ktoré aj dnes horia
v Hercegovine a na celom svete. Vizionári nemohli posúdiť dosah udalostí,
pretože boli vhodení do hry proti svojej
vôli, v ktorej niekto iný poťahoval nitkami, oni hrali pridelenú „rolu“ – do
dnešného dňa, obetavo, oddane a poslušne. Nečakane boli postrčení do
ohniska udalostí a verejného záujmu.
Stali sa tŕňom v oku komunistickým
mocnárom a médiám, ktoré ich považovali za „hada“ v národe, za „klérofašis-

tické“ machinácie a za ustašovské povstanie. (Svedkami takýchto obvinení
sme aj dnes!). Zodpovední v Cirkvi sa
tomu prizerali so skepsou a nedôverou.
Mladí však nechceli mlčať o tom, čo počuli, videli a zažili, a nemohli nesvedčiť
o tom.
Zjavenia ako protiliek na bezbožný komunizmus
Zvesti vizionárov mali za následok
stratu ich súkromia. Dňom i nocou boli
vystavení tisícim otázkam, želaniam
a prosbám za zdravie a za uzdravenie
z rôznych chorôb. Od začiatku boli vizionári vystavení vonkajším a vnútorným
útrapám. Boli vydávaní napospas vyhrážkam, zatknutiam a hrubému zaobchádzaniu zo strany „ľudových milícií“,
ktoré, ako vieme, na základe ideológie
komunistického režimu nepoznali žiad-

Páter Tomislav Pervan, kardinál Schönborn, Ivan Dragičevič a Ignaz Domej vo Viedni
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ne zľutovanie – zakladali si na fyzickom
terore, popieraní Boha a všetkého nadprirodzeného. Tvrdenia vizionárov boli
priamou výzvou pre bezbožnú vládu,
ktorá sa pokúšala opiť a presiaknuť
svojou ideológiou všetky spoločenské
vrstvy. V takomto štátnom útvare bolo
takmer dva milióny registrovaných členov v strane odporujúcej Bohu, ktorí
mali vo svojich straníckych knižkách vyrytý znak šelmy z Apokalypsy (porovnaj
Zjv 13, 16). Nútili všetkých, aby prijali
na pravú ruku alebo na čelo znak, čo
pripomína tetovanie členov oddielov SS
za panovania nacizmu, a komunistickú
päťcípu červenú hviezdu, ktorú už deti
v ľudovej škole, pionieri, nosili prišitú na
rovnošate.
Verný a veriaci ľud rozpoznal v zjaveniach ihneď znamenie z neba, na základe starej adventnej piesne „Dennica
už vyšla, radostná zvesť prišla od najvyššieho Stvoriteľa.“ Sláva Bohu na
výsostiach a pokoj ľuďom na zemi.
Medžugorie bolo pre mnohých zreteľnou, počuteľnou odpoveďou nebies na
výkriky zmučeného chorvátskeho ľudu,
ktorý v čase bezbožného komunistického režimu priniesol na oltár domoviny
viac než pol milióna obetí, a z ktorej sa
mnohí vysťahovali do okolitého sveta.
Obzvlášť tým bola postihnutá chorvátska Hercegovina. Medžugorie bolo odpoveďou na stáročia dlhé De Profundis
– Z hlbín volám k tebe, Pane! Synovia
temnoty a pekla sa teda vo svojich počtoch prerátali.
Medžugorie – skutočná obnova
Cirkvi v duchu koncilu
Aj celá Kristova Cirkev úpenlivo prosila, túžila po obnove. Dvadsať rokov

pred udalosťami v Medžugorí sa konal
Druhý vatikánsky koncil, ktorý chcel
obnoviť Cirkev na všetkých úrovniach.
Chcel vdýchnuť nového ducha, nový
evanjelizačný impulz. Chcel, aby sa Cirkev stala partnerom v dialógu vo všetkých oblastiach moderného sveta.
Mnohí tomuto otvoreniu sa Cirkvi svetu
zle porozumeli, a to až do tej miery, že
pápež Pavol VI. sa na začiatku sedemdesiatych rokov posťažoval, že sa do
Cirkvi votrel satanov dym a rozkladá jej
podstatu. Duch sveta sa votrel do
Cirkvi, prežívali sme prispôsobovanie
sa Cirkvi duchu tohto sveta, nie Kristovmu duchu alebo duchu radostnej
zvesti. Toto falošné otvorenie sa Cirkvi
a ľudí v Cirkvi prinieslo celosvetovo
veľa trpkého ovocia. Namiesto obnovy
došlo ku odpadnutiam od viery, najmä
kňazov a zasvätených. Namiesto návratu ku kresťanským prameňom a ku
dvojtisícročnej uchovanej tradícii a spiritualite priklonili sa k módnemu trendu východných praktík. Tie nepoznajú
Ježišovu osobu a vytváranie spoločenstva. Po koncile nastal príliv improvizácie, mnohí si svojvoľne vytvárali vlastné „liturgie“ a často tvorili bezduché
texty. Pôvodná katolícka spiritualita
a mnohé stáročia praktizované pobožnosti boli odmietnuté ako „neliturgické“, ale namiesto nich sa neponúklo
nič kvalitatívne hodnotné. Namiesto
nádherne kvitnúcich stromov boli
v Cirkvi nečakane zimou obnažené konáre. Sochy Matky Božej a svätých sa
odniesli, Najsvätejšia oltárna sviatosť
sa preniesla do vedľajších priestorov
a tak ďalej. Začalo sa hovoriť o „cennostiach“ a „financiách“, v pojmoch
trhového hospodárstva namiesto o JeNÁDEJ
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žišovi Kristovi a Zjavení, ktoré on priniesol svetu, ako jedinečnú novosť
a plnosť, ktorou môže obdariť život človeka.
Medžugorie ako prijatie podnetov
rímskeho najvyššieho veľkňaza
Presne v takejto duchovnej atmosfére sa „zrodilo“ Medžugorie. Od počiatku som ho z blízkosti sprevádzal,
roky ako farár a inak aj ako pastier
duší pre všetkých, ktorí hľadajú Boha.
Môžem povedať, že práve tu sa opravdivo uskutočnilo to, čo si koncil predsavzal vo svojich záverečných ustanoveniach a k čomu veľkí pokonciloví
pápeži vyzývali: Vnútorná obnova
Cirkvi! Veľký koncilový pápež Pavol VI.
ako priaznivec zdravej úcty Matky Božej a evanjelizácie v Duchu Svätom,
v Duchu Kristovom; potom svätý Ján
Pavol II., apoštol Božieho milosrdenstva, ktorý mal počas svojho dlhého
pontifikátu v zornom poli všetky dôležité témy, týkajúce sa Cirkvi a celého
ľudstva vo svetle Zjavenia a pravdy Ježiša Krista. Neexistuje žiadna oblasť,
na ktorú by nepoukázal. Bol to neúnav-

8

NÁDEJ

ný misionár a cestovateľ, ktorý mal iba
jeden cieľ: priblížiť modernému človeku Trojjediného Boha – milosrdného
Otca a osobu Ježiša Krista v Duchu
Svätom.
Tento jeho úmysel vnímal celým srdcom aj jeho najbližší spolupracovník
a nasledovník na Petrom stolci, pápež
Benedikt XVI. Geniálny teológ na Petrovom stolci, Joseph Ratzinger, bol od
malička preniknutý mariánskou ľudovou zbožnosťou v jeho rodnom Bavorsku a neustále poukazoval na nevyčerpateľné poklady Cirkvi, ktoré boli
zozbierané po stáročia a prinesené do
lona Cirkvi: Cirkev ako domov a vlasť,
Mária ako Matka Cirkvi, Ježiš Kristus
ako Osoba, ktorá neprináša svetu nové
poznanie a múdrosť, ale samého Boha,
Kristus ako tvár Boha.
Práve tieto veľké hodnoty sú v Medžugorí zdôrazňované a podporované od
prvých dní: prorocké ohlasovanie, evanjelizácia, sviatosti zmierenia a Eucharistie, z ktorých a pre ktoré Cirkev žije.
Ľudová zbožnosť, adorácia Najsvätejšej
oltárnej sviatosti, exercície a semináre,
počas konania ktorých sa ponúka du-

chovný pokrm, veľké stretnutia mládeže z celého sveta, ktoré sa stali magnetom pre tisíce a tisíce mladých, ktorí
hľadajú Boha. Tisíce mladých ľudí práve
tu začuli volanie Pána a mnohí sa rozhodli pre duchovné povolanie. To uznáva aj napríklad viedenský kardinál
Christoph Schönborn, ktorý sa opätovne pozitívne vyjadril o Medžugorí,
navštívil ho aj pri istej príležitosti a raz
ročne sám vedie pobožnosť s vizionármi vo viedenskom Dóme sv. Štefana.
Pritom ide v Dóme – ako sám vyslovene
zdôrazňuje – o najväčšie zhromaždenie
veriacich počas celého roka.
V Roku kňazov vyhlásenom pápežom
Benediktom XVI. (r. 2009) viedol kardinál Schönborn exercície pre viac ako
1200 kňazov z celého sveta v Ars, v dedinke, kde pôsobil sv. Ján Mária Vianney ako farár, ktorý hovoril, že kňazstvo
je láskou Kristovho Srdca. Pri tejto príležitosti kardinál poukázal na Medžugorie, na spovednú prax, na ovocie, ktoré
prináša celej Cirkvi. Poukázal aj na postoj Cirkvi k Medžugoriu a došiel k záveru: Ak sa v Medžugorí bude praktizovať
viera tak ako doteraz, potom smie
a môže naďalej pôsobiť a obohatiť celú
Cirkev svojimi milosťami. To, čo toto
pútne miesto predovšetkým charakterizuje, sú spovede. Tak často som počul
hovoriť svojich spolubratov kňazov, akú
hlbokú skúsenosť prežili pri spovedaní
v Medžugorí. Mnohí z nás nanovo objavili v Medžugorí význam spovede a spovednice.
Konečným cieľom udalostí v Medžugorí je svätosť. Tvojmu domu, Pane,
patrí posvätná úcta po všetky časy, hovorí žalmista v Starom zákone (Žalm
93). Svätosť nie ako pokánie, ako po-

tlačenie osoby alebo ako askéza, ako
umŕtvovanie alebo ako obmedzenie
ľudskej osobnosti, ale ako šťastný
a plný rozvoj človeka v atmosfére
milosti. Kto je svätý, ten je šťastnejší,
plnší, celistvejší človek, v ničom neobmedzovaný, ale je šťastným Božím
stvorením. O tom neustále hovorí Matka Božia ako šťastná matka šťastných
detí, ktoré jej načúvajú a ktoré ju nasledujú. Preto je pre nás šťastím a zodpovednosťou mať Medžugorie medzi
sebou a vnímať ho ako bozk nebies
ťažko skúšanej zemi v tomto čase neistoty a beznádeje.
S pokojným svedomím a plnou zodpovednosťou môžeme tvrdiť, že Medžugorie je dnes pre katolíkov a chorvátsky
ľud v tomto regióne duchovným a náboženským ohniskom, ku ktorému smerujeme a okolo ktorého sa zhromažďujeme. Je časťou našej identity. Neviem,
čo by sa z nás stalo, ak by sme nedostali tento dar nebies.
Milióny ľudí boli na tomto mieste, ktoré je nezmazateľne zakreslené do mapy
viery a Katolíckej cirkvi. Dalo by sa ešte
veľa hovoriť o všetkom tom dobrom
a pozitívnom ohľadom Medžugoria. Veríme, že v Božích „archívoch“ v nebi je
všetko zaznačené. Sú to zásluhy našej
nebeskej Matky, ktorá je hviezdou novej evanjelizácie, ako ju označili súčasní
pápeži. Máme jej neprestajne ďakovať
a nasledovať jej pozvanie, ktoré je rovnaké ako pozvanie jej nebeského Syna,
volajúce k obráteniu, k zmene života,
k zmene srdca, bez ktorých nie je možná zmena sveta.
Toto je posolstvo Medžugoria pre všetkých veriacich, pre moderný svet, vlastne pre všetkých ľudí dobrej vôle.
NÁDEJ
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Čo oznamuje Mária politike?
Mária a náuka o politických mravných zásadách
Prof. Dr. Dr. h. c. Herbert Schambeck navštívil ako dôchodca tento rok v deň
výročia Medžugorie, aby si urobil obraz o tomto pútnickom mieste.
Bol univerzitným profesorom verejného práva, politických vied, právnej filozofie na univerzite v Linzi a prezidentom spolkovej rady Rakúska. Je autorom
mnohých kníh, ako napr. „Etika a štát“, „Cirkev, štát a demokracia“, „Štát
a jeho usporiadanie“, „Cirkev, politika a právo“...
Výňatok z prednášky prof. Dr. Dr. Herberta Schambecka
pri príležitosti 17. mariánskeho svetového kongresu 18. septembra 1987
v Kevelaeri, Nemecko.

Kto sa zúčastňuje ako politik na verejnom živote, musí sa takisto vo svojom
odbore boriť s ťažkosťami. Sú síce iného
druhu a charakteru ako v Máriinom živote, majú však aj pre politika existenčný
význam. Kto má pevnú vieru, lepšie dokáže prekonávať niektoré hraničné situácie ako neveriaci.
Rakúsky politik Leopold Figl, ktorý sa
stal po roku 1945 spolkovým kancelárom a podpísal 15. mája 1955 ako minister zahraničných vecí rakúsku štátnu
zmluvu, podal významné svedectvo svojej viery v ťažkých rokoch, za pobytu
v koncentračnom tábore. Dodával odvahu a silu, keď vo veľkonočnom čase chodil od väzňa k väzňovi, aby mu povedal:
„Aj pre teba vstal Ježiš Kristus z mŕtvych.“ Táto viera v Krista spojená s veľkou úctou k Panne Márii mu pomohla
v čase prenasledovania vydržať a založiť
nové Rakúsko.
Uctievanie Panny Márie, ako vyjadril Joseph kardinál Ratzinger, „takto zabezpečuje viere jej plný ľudský rozmer“. Mária
totiž ako človek v Božom pláne spásy
rozvinula vlastnosti, ktoré príkladne ukazujú, akým smerom sa má vydať každé
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poslanie. A to aj pre ľudí činných v politike. Mária tak spojila svoju vieru s veľkou
dôverou v Boha. V tomto zmysle prijala aj
anjelovo posolstvo: „Hľa, služobnica
Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ A v Márii sa Slovo stalo Telom.
Ak si všímame časti Svätého písma,
ktoré sa vzťahujú na Máriu, Mária je
charakterizovaná prostredníctvom „počúvania, uchovávania a vykonávania Ježišovho slova“. Pritom spoznala a zažila
aj hraničné situácie ľudskej existencie,
ako sú nepochopenie a prenasledovanie. Pomyslime len na hľadanie príbytku. A keď chcela Božiemu Synovi zabezpečiť istotu domova v Nazarete, musela
s ním utiecť do Egypta. Nesmieme však
zabudnúť, že aj ona sama neskôr zažila
otázky Ježiša Krista, dokonca sklamanie, keď ho po trojdňovom hľadaní našla v chráme a nerozumela jeho odpovedi. A na svadbe v Káne sa zdalo, že
odmieta jej žiadosť o pomoc. A keď prišla za svojím Synom, aby sa s ním porozprávala, zdalo sa, že pre Ježiša sú dôležitejší apoštoli a učeníci. Franz
Hengsbach sa vyjadril súhlasne s tým,
keď napísal:

Pápež František s Herbertom Schambeckom vo Vatikáne

„Máriina viera bola až po kríž vierou
v skúške. Táto viera neustále predchádzala porozumeniu. Aj my len potom porozumieme, keď uveríme… Máriina viera
je veľmi podobná našej vlastnej situácii.“
Kto už v politike nezažil také situácie
neporozumenia vo verejnom živote, dokonca od blízkych? Mária nám dáva príklad na ich prekonávanie. U politikov to
môže vychádzať zo zažitia nátlaku, odmietania a odvolania. To si potom vyžaduje prijatie a vyrovnanie sa s prekvapivou a nechcenou situáciou. V demokracii
to núti k akceptovaniu rozhodnutí. Aj to
má vplyv na to, že demokraciu zažívame
ako politický systém usporiadania dialógu, kde je predpokladom počúvanie
a kde sa vyžaduje porozumenie. Mária
nám ukazuje rozmer poslušnosti. Práve
v dnešnej dobe mnohých protestov by
bolo potrebné, aby to politici a občania
uznali. Franz Hengsbach vo svojej knihe

Prečo Mária zdôrazňuje: „Voči žiadnym
iným cnostiam nie je toľko protestov ako
voči poslušnosti. Hovorí sa, že poslušnosť robí človeka nezrelým, brzdí rozvíjanie sa vlastnej osobnosti. Nie je to pravý
opak? Kto počúva len sám seba, ten nikdy nepresiahne seba samého. Stane sa
otrokom svojich vlastných myšlienok,
bude uzavretý vo svojich vlastných hraniciach.“
Nakoniec poslušnosť samozrejme nie
je poddanosť. Nejde o formálne plnenie
nariadenia, navonok kopírovanie predlohy, ale o prijatie slova vnútornou silou
osobnosti v úkone poslušnosti. A nechať
ho nadobudnúť podobu, akú by sme my
sami nedokázali vysloviť.
Povedať to môže len ten, kto je väčší
ako my. V plnej poslušnosti spočíva odpoveď na slovo žijúceho Boha, ktorý sa
stal pre nás v Kristovi poslušným až na
smrť na kríži (Flp 2, 8). V tom spočíva
veľkosť poslušnosti. Ak pozorujeme MáVZOR
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riu v jej celkovom správaní, je poslušná
a slúžiaca. Poslušnosť bez podrobenosti
a služba bez otrockej úslužnosti. Taký by
mal byť politik pri plnení svojich povinností v zmysle ústavy a v službe ľudu.
V Evanjeliu podľa Lukáša 1, 46-55
v Magnifikate môžeme zažiť tento Máriin
postoj, ktorý zahŕňa radosť i utrpenie
v rovnakej podobe.
Mária išla k svojej príbuznej Alžbete,
ktorá bola v šiestom mesiaci tehotenstva. Mária, ktorá takisto čakala dieťa,
sa vydala na dlhšiu púť, približne 4-5
dní. Zdá sa, že v tomto čase vnútorne dozrel jej Magnifikat, i pod silným vplyvom
žalmov.
V tomto Magnifikate hovorí Mária
o svojej poníženosti ako služobnice, na
ktorú zhliadol Pán, čo jej pokoru ešte
viac zvýrazňuje. Zároveň velebí jej duša
Pánovu veľkosť, jej duch jasá v Bohu, jej
Spasiteľovi. Radosť spája s vyznaním.
Len malej časti politikov sa podarí v čase
ich veľkých úspechov a vrcholov života
zachovať si skromnosť a držať sa pri
zemi. Mária využíva svoj Magnifikat
na vyznanie veľkosti a vôle Pána.
„Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil
ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.“
Mária zdôrazňuje relativitu moci a vyzýva k skromnosti a k láske k blížnemu.
Pre poučenie v politike: vyžaduje zdôraznenie reality a sociálneho angažovania
vo verejnom živote. Sociálnu pomoc, ktorá sa nevyčerpá z blahosklonného rozdelenia darov, ale sa preukáže ako výraz
porozumenia a pomoci blížnemu. Teda
chápe spojenie zákonnosti s ľudskosťou
a tým zabezpečuje nielen ľudský život
v jeho bytí, ale chápe aj sprostredkovanie zmysluplnosti tohto života.
Magnifikat je aj výrazom dôveryhod-

nosti, pretože Mária vyjadruje to, čo
sama prežila. A práve tak aj vyznanie politika má byť neustálym výrazom jeho
osobného žitia a jeho skúsenosti; nie
slová, ale skutky!
V tejto službe blížnemu je Mária pripravená stále v tichosti pomáhať. Pápež Ján
Pavol II. povedal vo svojej modlitbe v tejto súvislosti počas apoštolskej cesty po
Mexiku v Guadalupe 27. januára 1979:
„Matka milosrdenstva, ty nás učíš byť tichou, skrytou obeťou“.
Treba dodať, že politik, ktorý je odkázaný na súhlas a zvolenie masami, by
sa mal pripraviť vo svojom pôsobení
a propagande na tento dav, lebo ten by
ho mal zvoliť a legitimovať do tejto politickej funkcie. Pri orientácii politika na
verejnosť v systéme demokracie s pluralitným zameraním nesmieme prehliadnuť, že osobná autentickosť a ľudskosť
spočíva predovšetkým v tom, čo politik
vykoná v tichosti a jednoduchosti pre
spoluobčanov v zmysle Pánových slov:
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
Toto konanie pre blížneho tak ležalo na
srdci Márii, že dokonca raz v tichosti napomenula svojho Syna Ježiša Krista, aby
vykonal túto službu svojmu blížnemu –
bolo to na svadbe v Káne.
V Evanjeliu podľa Jána 2, 1-12 sa dočítame, že na svadbe v Káne, na ktorej sa
zúčastnil Ježiš so svojou matkou a jeho
učeníkmi, došlo víno. Vtedy povedala
matka Ježišovi: „Nemajú víno.“ Ježiš jej
odpovedal: „Čo mňa a teba do toho,
žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho
matka povedala obsluhujúcim: „Urobte
všetko, čo vám povie!“... Ježiš povedal
služobníkom: „Naplňte nádoby vodou!“
Niekto by sa mohol na záver opýtať, či
je takáto spätosť s vierou pre politika vô-

Univ. Prof. DDr. Herbert Schambeck s Mag. Jur. Kristinou Malinovou-Altzingerovou
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bec potrebná. Ako odpoveď poslúži presvedčenie, že každý človek sa môže poučiť len zo vzoru, ktorý vierohodne
ukazuje smer cesty...
Z tohto dôvodu, a to platí pre všetkých
ľudí a obzvlášť pre politikov, by mal byť
každý pokorným a slúžiacim človekom.
Pokorným, ktorý pozná svoje hranice,
a slúžiacim, ktorý si uvedomuje, že je zaviazaný niečomu vyššiemu. Každý človek sa môže slobodne rozhodnúť, či prijme túto možnosť, aj politik. Ten má
mimoriadnu zodpovednosť a pri jej plnení má byť príkladným vzorom pre ostatných...
Politik dokáže viac realizovať vo verejnom živote z etického hľadiska, ako si
všeobecne myslíme – to som chcel
zdôrazniť vo svojich úvahách. Môžeme byť úspešní a zostať slušnými.
Môžeme v povolaní dosiahnuť ocenenia bez toho, aby sme boli namyslení. Môžeme mať moc bez
toho, že by sme podľahli pokušeniu. Môžeme zarábať peniaze bez
toho, aby sme sa stali materialistami. Môžeme byť vplyvnými bez
toho, aby sme to zneužili len na
vlastný účel a proti verejnému
blahu.
Môžeme sa o toto všetko snažiť bez toho, že by
sme sa prezentovali ako
vzor cnosti a svedomitosti, a že by sme ostatných od seba odpudzovali. Totiž dokonalosť
a náboženské presvedčenie nemožno nanútiť.
Kto by sa chcel o to pokúsiť, sám bude pôsobiť
neľudsky a nedôveryhodne.
Máriin vzor nás vedie

z tohto pohľadu rovnakým spôsobom
k rozvíjaniu osobnosti a nájdeniu viery.
Toto môže v čase mnohých rozporov
a mnohých nepokojov v medzištátnych
a medziľudských vzťahov viesť k upokojeniu...
Ona, Matka Pána, ktorá nám všetkým
povedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38) dala nám príklad pre
ďalšiu púť, ktorá je aj našou. Cestou, pre
ktorú platí Máriino napomenutie: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5) a dovoľte mi k tomu dodať: v živote, v Cirkvi
a v politike!

a Maximilanom Paulom v Medžugorí
XXXXXXX
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Celý život som
zasvätil Matke Božej!
vzdá posolstvá Matky Božej. Môj život
bol po všetky tie roky školou, kde Matka
Božia bola mojou učiteľkou. Preto by
som ju nikdy nevymenil za žiadnu inú
učiteľku na svete. Osobitne by som chcel
zdôrazniť, že Matka Božia je nielen učiteľkou, ale aj matkou, ktorá má svoj pohľad osobitným spôsobom upriamený
na svoje deti.

Dnes slávime 34. výročie zjavení
v Medžugorí. Čo by si nám v tento významný deň chcel povedať?
Máme za sebou 34 rokov zjavení Matky Božej v Medžugorí. Boh dal farnosti
Medžugorie, celému svetu a Cirkvi veľký
dar. Tento dar je zároveň pre nás všetkých aj veľkou zodpovednosťou. Dúfam,
že všetci prijmeme, k čomu nás Panna
Mária ako matka pozýva prostredníctvom svojich posolstiev.
Prešlo 34 rokov: prúdy pokoja, modlitieb, spovedí, obrátení k Bohu, prúd
mnohých povolaní v Cirkvi. Udiali sa
mnohé dobré veci, takže aj keby sme
chceli, nedokážeme za celý deň vymenovať všetky milosti, ktoré sme dostali prostredníctvom Matky Božej.
Čo to znamená pre teba osobne?
Pre mňa osobne znamená 34 rokov
zjavení školu, ktorú navštevujem a v ktorej by som chcel byť ohlasovateľom, ktorý všetkým ľuďom na svete čestne odo14
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Ivan, ty si mal dnes zjavenie. Mohol by si nám opísať, aké to bolo vidieť Matku Božiu vo výročný deň zjavení?
Matka Božia bola dnes veľmi šťastná,
mala zlaté šaty ako vždy na veľké sviatky. Pri dnešnom zjavení nás Matka Božia
zaviedla do prvých dní zjavení. Už prešlo
veľa rokov od prvých dní a my sme mnohé zabudli. Avšak ona nám vždy pripomína mnohé veci, ktoré sa vtedy stali. Preto je to aj dnes veľká radosť a vzrušenie,
keď si na to všetko spomínam. Môžem
povedať, že všetko rýchlo ubehlo, hoci to
v skutočnosti trvalo 34 rokov.
Je nejaký rozdiel medzi týmto
dnešným stretnutím s Matkou Božou a ostatnými dennými stretnutiami?
Každý deň, v ktorom sa stretnem
s Matkou Božou, je naplnený emóciami:
cez jej rady, cez jej slová útechy, slová
nádeje, slová, ktoré sú určené mne
a mojej rodine. Nie je teda žiadny veľký
rozdiel medzi dennými zjaveniami a zjaveniami vo významné dni. Svojimi rada-

mi nás vedie cez ťažkosti a krízy, ktoré
my prežívame ako všetci ľudia na zemi.
Keď sa nachádzame v takých situáciách, hovorí nám slová, ktoré nás povzbudia a utešia. Počas zjavenia ona vie, ak
ma niečo tlačí, znepokojuje, alebo mám
nejaký problém, ktorý musím vyriešiť.
Potom sa trochu usmeje a ja sa hneď cítim lepšie.
Môžeš dnes povedať, že si šťastný
človek?
Samozrejme som veľmi šťastný. Zvlášť
som šťastný, že mám rodinu, s ktorou
môžem všetko spoločne prežívať. Mám
nádhernú rodinu, od ktorej dostávam
každý deň veľa podpory. Mám štyri deti
a snažím sa ich tak vychovávať, ako ma
vychovávali moji rodičia. Nie je to jednoduché, bývam dlhší čas vzdialený od rodiny, ale to je moje povolanie: byť v službe Matky Božej, v službe Pánovi. Boh mi
na každý deň, čo si ma ako vizionára vyvolil, zveril veľký dar: že mám byť pro-

stredníctvom Matky Božej jeho svedkom.
Prevzal som na seba veľkú zodpovednosť, ktorá sa týka plnenia tohto poslania, čo Pán odo mňa žiada.
Včera nás Matka Božia pozvala,
aby sme sa modlili za duchovné povolania v Cirkvi.
Pri včerajšom stretnutí bolo veľa kňazov, ktorí vždy 24. júna prichádzajú ku
mne, aby pocítili blízkosť Matky Božej.
Vždy osobitným spôsobom požehná kňazov a povie im slová útechy, pretože práve oni sú zvlášť zodpovední za plnenie
úloh, ktoré im zveril jej Syn Ježiš Kristus.
Hovorí, že vždy sa musíme za nich modliť, aby vytrvali vo svojom povolaní a dokázali plniť zverené úlohy.
Čo by si povedal o vzťahu medzi Vatikánom a Medžugorím?
My vizionári sme boli všetci v Ríme
a pred komisiou sme svedčili. Avšak je
smutné, že mnohí z komisie, alebo snáď

Vizionár
á Ivan Dragičevič
č č so svojou rodinou 25. júna
ú 2015 v Medžugorí
ž
í
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nikto z nich, neprišiel odtiaľ do Medžugoria, aby videl, čo sa tu skutočne deje.
Každý, kto príde do Medžugoria, môže
vidieť zástupy pútnikov, ktorí sa zúčastňujú modlitbového programu. Možno tu
stretnúť veľa ľudí, ktorí tu zažili obrátenie, alebo duchovné či telesné uzdravenie. Toto je veľké ovocie a Cirkev to nemôže poprieť. Mnohí títo pútnici sa stali
osobitnými svedkami Matky Božej, jej
vystretých rúk k tomuto svetu. Chcel by
som spomenúť aj mnohé povolania
v Cirkvi, ktorých počet stúpol za posledných 34 rokov práve kvôli Medžugoriu.
To sa nesmie podceňovať, pretože som
si istý, že by sa neuskutočnili, keby nebolo zjavení Matky Božej.
Ak porovnáme zjavenia Matky Božej v Medžugorí so zjaveniami na
iných miestach, je zrejmé, že Matka
Božia sa takmer vždy zjavuje deťom.
Ako v Lurdoch, tak aj vo Fatime a na
mnohých iných miestach si Matka Božia
vyvolila za vizionárov obyčajné dedinské
deti. Nepotrebuje ani vtedy ani dnes
vzdelaných ľudí, ako sú teológovia alebo
filozofi, aby varovala svet pred hroziacim
nebezpečenstvom. Preto nie je pre Matku Božia dôležitá gramatika alebo spisovný jazyk, ale šírenie toho podstatného, čo je jadrom posolstiev. Všetky
posolstvá, ktoré nám doteraz dala Matka Božia, nie sú komplikované, ale sú
jednoduché a každému veľmi ľahko pochopiteľné.
Avšak dôležité je nielen porozumieť posolstvám, oveľa dôležitejšie je presadiť
tieto posolstvá do svojho vlastného života. Chcel by som upozorniť na to, že pred
začiatkom zjavení som bol obyčajný dedinský chlapec, ktorý chodieval pravidelne na svätú omšu do kostola. Ničím som
sa nelíšil od ostatných, až kým som ne16

VÝROČIE

mal 15 rokov. Avšak po zjavení Matky
Božej môj život nabral celkom iný smer.
Má tento svet nádej, že bude lepšie?
Matka Božia prichádza ako Matka nádeje a hovorí nám, že nesmieme strácať
nádej bez ohľadu na to, ako sa nám zle
vodí. Hovorí o unavenom svete a vyčerpaných rodinách. Chce nám ponúknuť
svoju materinskú náruč a ukázať na Ježiša, ktorý je cieľom pre všetkých.
Nesmieme sa nechať zviesť týmto svetom, ale musíme dať Ježiša na prvé
miesto vo svojom živote. To povedal aj
Svätý Otec František pred desiatimi dňami, že Boh musí byť pre nás všetkých na
prvom mieste. Matka Božia nás chce
viesť po tejto ceste a neustále hovorí
o tom, že Ježiš musí byť stredobodom
nášho života.
Ako sa pozeráš na život po smrti?
Všetci veria, že to máš ľahšie, pretože sa denne stretávaš v nebi s Matkou Božou a pretože vieš, že jestvuje aj iný život.
Všetci niekedy zomrieme, ale je veľmi
dôležité, aby sme žili evanjelium a že to
je základ, ktorý nás má pripraviť na to,
čo nás očakáva po smrti. Musíme teda
konať tak, ako nás učí Cirkev a Matka
Božia, potom budeme rásť a nikdy nestratíme nádej. Ako vizionár nemôžem
nič viac povedať okrem toho, že potvrdzujem existenciu nového života, na ktorý sa musíme pripravovať.
Spýtal si sa niekedy Matky Božej,
prečo sa ti denne zjavuje?
Počas týchto rokov som si aj ja položil
túto otázku, ako aj ty. Prečo si Matka Božia vyvolila práve mňa, prečo to nemohol
byť niekto iný? A preto som sa jedného

dňa, keď som bol s ňou sám pri zjavení,
priamo spýtal Matky Božej. A ona mi jednoducho odpovedala: „Drahé dieťa, nevyvolila som si tých najlepších.“ Potom
som sa už Matky Božej nikdy nespýtal
a nikdy som jej položil otázku so slovom
„prečo“?

ako povolanie ku kňazstvu. Všetci vieme, že rodina je základom spoločnosti
a Cirkvi. A keby nebolo rodiny, nebol by
ani štát ani Cirkev. Byť kňazom znamená
byť na vyššom stupni a prevziať väčšiu
zodpovednosť, avšak bez zdravej rodiny
nemá tento svet ani Cirkev budúcnosť.

Všetci vizionári ste vstúpili do
manželstva. Ako sa to stalo, že ste
sa všetci rozhodli pre manželstvo?
Matka Božia nám ponechala voľnosť,
aby sme sa sami slobodne rozhodli, ktorou cestou pôjdeme. Nikdy nám nič nepodsúvala, alebo niečo osobitné neradila. My vizionári sme sa všetci rozhodli
pre manželstvo a pre rodinu. Pre mňa je
to sviatosť, ktorá má takú istú hodnotu

Ivan, po tomto rozhovore a v tieto
veľké dni by som ti chcel v mene našich čitateľov vysloviť veľké POĎAKOVANIE za všetko, čo robíš pre šírenie posolstiev Matky Božej, aby
sa dostali až do najvzdialenejších
končín zeme.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu Viedeň
25. júna 2015 v Medžugorí viedli md a fh

Medžugorie je pre mňa ako domov
V Medžugorí bola počas
výročia zjavení v roku
2015 aj Sylvia Kellerová,
ktorá nám
porozprávala o sebe a svojom postoji k Medžugoriu:
„Prichádzam zo Švajčiarska. Môj manžel
je predsedom združenia
Medjugorje Schweiz.
Spolupracujem s redakčným tímom a každý mesiac vydávame
časopis s posolstvami
Matky Božej, svedectvami a katechézou.
Po prvýkrát som bola
v Medžugorí s manželom a dvomi deťmi v lete
1986. Už niekoľko rokov
prichádzam sem so sku-

pinou pútnikov vždy vo
výročný deň, pretože si
myslím, že tento deň je
skutočne výnimočný. Pripomíname si začiatky
zjavení a ďakujem Matke Božej, že už toľko rokov prichádza medzi
nás.
Medžugorie je pre mňa
ako domov. Cítim sa tu
ako doma. Som jednoducho tu a môžem na všetko ostatné zabudnúť.
Myslím si, že Medžugorie sa naozaj stalo akýmsi centrom Cirkvi.
Tu môžem intenzívnejšie prežívať svoju vieru.
Vidím aj pútnikov z celého sveta a prežívam skúsenosť byť súčasťou svetovej Cirkvi.
Keď premýšľam, čo
všetko museli vizionári

najmä na začiatku vytrpieť, je to pre mňa dôkaz
pravosti zjavení. Som
pevne presvedčená, že
práve v týchto pohnutých časoch nám chce
Matka Božia pomôcť.
Kto by to dokázal lepšie
ako ona! Preto nepotrebujem žiadne oficiálne
uznanie zjavení!
Súčasný medžugorský
farár páter Marinko Šakota raz povedal: ,Máme
tu Sväté písmo, Eucharistiu, sviatosť zmierenia a poklonu Najsvätejšej oltárnej sviatosti. To
všetko je už dlho uznané. Nič viac už nepotrebujeme!‘
To všetko je Medžugorie a z toho žijú pútnici
už vyše 34 rokov.

VÝROČIE
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Výročie v Medžugorí 2015
Milé deti, nech Boh bude váš zajtrajšok, nie vojna a nepokoj, nie
smútok, ale radosť a pokoj musí zavládnuť v srdci každého
človeka, ale bez Boha nenájdete žiadny pokoj. Milé deti, preto sa
vráťte k Bohu a k modlitbe, aby vaše srdce spievalo s radosťou.

Vďaka, Matka Božia, za 34 rokov zjavení

Boh nám dáva Medžugorie
ako znamenie
Dvadsiaty medzinárodný kňazský seminár v Medžugorí sa konal
od 6. do 11. júla 2015. Prítomných bolo viac ako štyristo kňazov
z dvadsiatich krajín. Téma bola: „Pokoj vám!“ Po prvý raz sa zúčastnil aj pomocný biskup Radoslaw Zmitrowicz z Kamjanca Podilskeho na Ukrajine a nasledujúcimi slovami nám dal o tom svedectvo.
„Som prvý raz na tomto medzinárodnom kňazskom seminári v Medžugorí.
Témy sú zvolené dobre a som rád, že sa
ho zúčastňuje toľko kňazov z celého sveta. Už len miesto tohto seminára je veľmi
dôležité, lebo v dôsledku mnohých vojenských konfliktov po celom svete sa
tretia svetová vojna, ako povedal aj pápež František, už začala. Ale tu v Medžugorí sa dá konkrétne vidieť, ako Boh zasahuje do dejín: Dáva nám Medžugorie
ako znamenie k riešeniu aktuálnych
problémov. Potrebujeme toto znamenie,
lebo je čoraz menej kresťanov vo svete
a pretože veriaci a viera sú čoraz väčšmi
potláčaní. Preto potrebujeme toto znamenie materinskej lásky, ktorá nás posilňuje a ukazuje nám cestu, ako s Bohom
môžeme všetko obrátiť k dobrému.
Vojnou na Ukrajine trpí aj Cirkev. Na
Ukrajine sú teraz v rozličných oblastiach
rôzne situácie. Aj medzi cirkvami sú rozdiely, lebo máme tri rozdielne cirkevné
spoločenstvá: Okrem Katolíckej cirkvi sú
tu ešte tri ortodoxné cirkvi a niekoľko
protestantských obcí. Moje biskupstvo je
síce od frontu vzdialené tisíc kilometrov,
ale vojna sa dotkla všetkých regiónov.
Vždy je manžel, brat, otec alebo syn vo
vojne. Väčšinou sa vracajú so všetkými
posttraumatickými ťažkosťami. Jeden
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Pomocný biskup Radoslav Zmitrowicz
a farár P. Marinko Šakota

íkl d sa udial
di l v poslednom
l d
smutnýý príklad
čase: Desiatky mladých mužov sa vrátili
domov z istého ruského lágru, kde boli
uväznení. Boli tam mučení a napokon aj
vykastrovaní.
Viete si predstaviť, ako sa títo mladí
muži asi cítia? Koľko pomoci budú potrebovať, aby prijali svoj stav a dokázali
s ním žiť?
To sú všetko znaky vojny v postkomunistickom systéme. Všade rozšírená korupcia, zneužívanie tejto situácie na
osobné obohatenie. Na druhej strane
ale aj vidím, ako sa dobro stavia proti tomuto zlu a ako tieto ťažké časy plodia
skutočných hrdinov, ľudí, ktorí sa obetujú, organizujú pomoc, zakladajú modlitbové spoločenstvá. Najväčší problém,
pred ktorým stojím, je všade naokolo

siahajúca beznádej. Veľa ľudí už neverí,
že by mohlo byť niekedy lepšie. Hoci sa
zmenila vláda, nenastala žiadna skutočná zmena. Hlavne mládež odmieta veriť,
že sa dá žiť aj inak.
Tu pomôže iba jediné: Osobné stretnutie s Ježišom Spasiteľom. Keď totiž niekto prijme Ježiša do svojho srdca a niečo
s ním prežije, tak sa to stáva základom
novej nádeje. Som si istý, že dnešné

poslanie Cirkvi nie je poslaním mŕtveho
náboženstva. Skôr je konkrétnou ponukou pomoci ľuďom skrze stretnutie s Ježišom Kristom a prehĺbenie viery.
Toto musíme pokorne sprostredkovať
rodinám a bojujúcim vo vojne, ľuďom trpiacim posttraumatickými syndrómami.
Ľuďom, ktorí žijú nezmierení a plní nenávisti... Tu sa otvára široké pole pastoračnej činnosti.“

Ďalší účastník seminára, páter Ignaz Domej
z Rakúska, rozpráva o svojom obrátení vďaka
Medžugoriu a o svojej ceste k Bohu

Jezuitský páter Ivan-Ike
Mandurič nám, účastníkom Dvadsiateho medzinárodného kňazského seminára, pripomenul, aby
sme nikdy nezabudli, že
Boh nás miluje. Pre mňa to
bola pripomienka môjho
obrátenia v Medžugorí
pred 32 rokmi. Zážitok Božej lásky pri jednom zjavení ma pohol, aby som
zmenil svoj život a potom
sa stal aj rehoľným kňazom. Boh je ten, ktorý vždy

miluje a vždy dáva. P. Mandurič nám zdôrazňoval, že
dar je princípom života.
Keď chcem žiť, musí sa
dar stať aj mojím životným
princípom. To je to,
k čomu nás pozýva aj Panna Mária v Medžugorí: Milovať a vždy darúvať, lebo
život je láska. K tomu nás
Boh stvoril. Kto to prijme,
ten sa obrátil.
Boh je tento neustály dar.
Preto je v Bohu možná aj
bezhraničná radosť. Lebo
radosť je byť stále s tým,
koho milujete. Preto nás
Matka Božia neúnavne pozýva k modlitbe. V neustálej modlitbe sa cvičíme byť s Bohom. On je vo
mne a ja v ňom. Ježiš nám
hovorí: Božie kráľovstvo je
už medzi nami. Nie iba občas, ale stále. Láska túži
po ustavičnom spoločnom
prebývaní. Tento svet nás
chce však presvedčiť, že
máme deliť čas na dobu,

keď budeme žiť iba pre
seba, a potom na čas, keď
budeme niekedy aj s Bohom. Ale takýmto spôsobom nie je láska možná.
Páter Mandurič nás potom hlbšie voviedol do
zážitkov zakladateľa jeho rádu, svätého Ignáca
z Loyoly. Láska znamená,
že so všetkým, čo patrí
Bohu, smiem spolupôsobiť. Všetko, čo sa deje
v nebi a vo svete, ma vyzýva k spoluúčasti. Láska mi
odpovedá aj na otázku:
Komu patrím? Boh patrí
mne a ja patrím Bohu. Od
neho pochádzam, preto
patrím nebu a nebo patrí
mne.
Vzájomná spolupatričnosť v tomto duchu Božej
lásky nás, účastníkov seminára z 23 národov, spojila do skutočného spoločenstva. Kňazi z Číny
napríklad patria k nám
a my k nim.
ZNAMENIE
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V Medžugorí bola po prvýkrát
skupina kňazov z Číny
Na tohtoročnom seminári pre kňazov sa
po prvý raz zúčastnila
aj skupina 28 kňazov
z Číny. Ako sa im podarilo dostať sa do
Medžugoria, rozpráva
kňaz
Jozef
Dong
z mesta Xian v provincii Shaan Xi:
„Pre nás je to skutočný zázrak, hoci
v predošlých rokoch prišlo viacero pútnikov z Hong Kongu do Medžugoria. Veriaci
vedeli o tomto seminári a dali nám informácie o ňom. Prípravy na účasť nám zabrali viac než mesiac, pretože vycestovať
z našej krajiny nie je vôbec jednoduché.
Situácia Cirkvi v Číne sa líši od jednej
provincie k druhej. V niektorých provinciách je skutočné prenasledovanie,
v iných je Cirkev úplne zlikvidovaná. Ešte
pred dvadsiatimi rokmi platil úplný zákaz
verejného slúženia svätých omší. Dnes je
to umožnené, avšak za prísneho dohľadu.

Ja osobne smiem slúžiť sväté omše, viesť
semináre alebo modlitbové spoločenstvá.
Avšak často som predvolaný a vypočúvaný a pre túto prácu potrebujem osobitné povolenie. Vo všeobecnosti sa nepovoľujú žiadne zhromaždenia v spoločnosti.
Z druhej strany však ľudia túžia po Bohu...
V mojej farnosti v poslednom období prijalo krst ročne do 300 dospelých. Aká potrebná by bola pastoračná starostlivosť,
to najlepšie ilustrujú tieto čísla: v Číne žije
1,4 miliardy ľudí. Z nich je asi 100 miliónov veriacich a my máme len 2000 kňazov a asi 3000 rehoľných sestier. Tento
medzinárodný seminár pre kňazov ma
veľmi obohatil. Cítim, že mi pomohol prehĺbiť moje kňazstvo, moju starostlivosť
o ľudí. Väčšmi si uvedomujem svoje povolanie a k tomu som dostal aj novú silu,
aby som rozdával ľuďom nádej, lásku
a vytrvalosť. Je to akoby som videl pred
sebou horiacu pochodeň, ktorá osvetľuje
moju cestu a dodáva mi silu.“

Nová kniha: Medžugorie a páter Slavko Barbarič
Ako sme už informovali našich čitateľov, podarilo sa nám pripraviť a vydať plnofarebnú knižku o živote a diele pátra Slavka Barbariča. Táto výnimočná osobnosť celým svojím životom dokazovala,
ako možno posolstvá Matky Božej vnášať do nášho každodenného života. Keď pochopil, že vizionári neklamú, stal sa ich neohrozeným ochrancom a dôkladne presadzoval všetky odporúčania
Matky Božej do života farnosti. Tak sa utvorila aj štruktúra každodenného večerného modlitbového programu ako základ medžugorskej spirituality.
Knižku si možno objednať prostredníctvom priloženého objednávkového lístka alebo cez internetovú adresu:
www.marianskecentrum.sk. Náklady na výrobu predstavujú
7,80 EUR.
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Púť
Púť do
do Medžugoria
Medžugoria
Mariánske centrum Medžugorie organizuje v tomto roku púť do Medžugoria pre
všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Medžugorí. Púť sa koná pod názvom:
„Medžugorie ako pozvanie k nádeji.“ Okrem duchovného sprevádzania kňazom
budú si môcť účastníci vypočuť prednášky o Medžugorí, ktoré bude viesť predseda
Mariánskeho centra Medžugorie p. Marián Kečkéš. Púť sa koná od 19. do 25. októbra 2015. Prihlásiť sa možno 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 (tel.:+421-905 254 742, alebo cez odkazovú službu s aktuálnym posolstvom: +421- 948 401 104) 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 (číslo účtu: 4030020318/3100). Samozrejme,
môžete využiť údaje z poštovej poukážky a poslať príspevok priamo bankovým
prevodom.
Ďakujeme za všetky vaše dary, ktoré nám umožňujú našu prácu! Pri svojich príspevkoch pamätajte aj na tých, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov
a tiež chcú aspoň prostredníctvom časopisu byť oboznámení o dianí v Medžugorí.
Tým, 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.

XXXXXXX
OZNAMY 23

26. medzinárodný
Festival mládeže v Medžugorí je vždy sviatkom radosti. Od 31. júla
do 6. augusta 2015 sa zišlo približne 60000 mladých ľudí z celého
sveta, aby sa zúčastnili festivalu. Svätú omšu slávili spoločne s 500
kňazmi. Veriaci prišli do Medžugoria načerpať silu a energiu do svojho života z miesta, kde už 34 rokov mocne pôsobí Mária a Božia milosť. Sme radi, že sme prostredníctvom našej internetovej stránky
www.medjugorje.sk mohli sprostredkovať toto nádherné stretnutie mládeže aj tým, ktorí sa nemohli priamo zúčastniť na
stretnutí. A to v slovenskom jazyku! Ďakujeme všetkým,
ktorí nám svojimi príspevkami umožnili zabezpečiť
toto živé vysielanie cez internet.
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Svedectvo
Immaculee
Ilibagizy

Ľudská nenávisť má mnoho foriem. My
v Európe sme si pyšne mysleli, že po
druhej svetovej vojne už vieme ako
zabezpečiť kultúru, mier a prosperitu.
Udalosti posledných rokov by nás mali
prebudiť z tohto nepravdivého sna. Občianska vojna v Juhoslávii, na ktorú sme
sa počas socializmu pozerali ako na príkladnú republiku, ktorá má usporiadané
národnostné problémy v rámci federácie
a silnú sociálnu politiku, vyplavila na povrch skrývanú nenávisť medzi ľuďmi.
Vojna na Ukrajine ukazuje, ako možno
od bratského spolunažívania ľahko
upadnúť do krvilačného besnenia.
Príčinu nám jednoduchými slovami objasňuje samotná Matka Božia aj v posolstve z augusta 2015. Jasne hovorí: „Svet
26 SVEDECTVO

je v okamihu pokušenia, pretože
zabudol a opustil Boha.“ A hneď aj
ponúka liek na uzdravenie: „Som
s vami a vediem vás k môjmu Synovi, ale vy musíte povedať svoje ÁNO
v slobode Božích detí.“
Na festival mládeže prišla povedať
svoje svedectvo aj žena, ktorá len
zázrakom prežila hrôzu vyvražďovania vo svojej rodnej krajine – Immaculee
Ilibagiza. Pochádza z Rwandy z kmeňa
Tutsiov. Tutsiovia tvorili asi 10% menšinu
v Rwande, v ktorej boli pri moci väčšinoví
Hutuovia. Problémy medzi týmito dvomi
etnikami siahajú hlboko do koloniálnej
minulosti. V roku 1994 po zostrelení lietadla s prezidentom Ntaryamirom z kmeňa Hutuov sa rozpútala genocída na
kmeni Tutsiov a umiernených Hutuov,
ktorí nesúhlasili s vraždením. O strašnom rozsahu vraždenia svedčí aj rozhlasový prejav rwandského ministra, ktorý
kázal svojim jednotkám, aby pri zabíjaní
nikoho nešetrili, ani malé deti a starcov.
Za tri mesiace zavraždili 930000 ľudí!
(Len kvôli predstave – to je skoro pätina
obyvateľov Slovenska.) Immaculee Iliba-

giza prišla o svojich rodičov a dvoch bratov, ktorí boli zavraždení. Ona sama sa
skrývala 91 dní so siedmimi ďalšími
dievčatami v malej kúpeľni v rodine pastora z kmeňa Hutu. Jedinou jej nádejou
bola viera v zázrak, ktorý mohol urobiť
len Boh. Keď prišli vojaci do dediny, prehľadávali každú miestnosť vo všetkých
domoch a zabíjali každého Tutsiho. Immaculee sa len modlila ruženec a všetko
vložila do Božích rúk. Keď veliteľ vojakov
prezrel celý dom, už ostávala iba malá
miestnosť, v ktorej sa skrývali dievčatá.
Vtedy sa pozrel na domáceho a povedal:
„Ty si lojálny, to vidím, už tu nemáme čo
hľadať.“ A spolu s vojakmi opustili dom.
Tento zázrak zachránil dievčatám život.
Dlhé roky však bolo treba bojovať, aby sa
uskutočnil ešte jeden zázrak – zázrak

odpustenia vrahom svojich rodičov.
Vždy, keď sa modlila prosbu „odpusť
nám naše viny, ako i my odpúšťame...“,
cítila, že to nie je pravda. Len pomocou
modlitby pochopila, že nenájde pokoj,
kým naozaj neodpustí.
Vo väzení po rokoch navštívila aj vraha
svojich rodičov. Nezmohla sa povedať
ani slovo, len plakala. Ale dnes vie, že
jedinou záchranou je zo srdca odpustiť.
K tomu odporúča osvedčený prostriedok, ktorý jej pomohol, a to modlitbu posvätného ruženca. Ako sama priznáva,
niekedy počas skrývania sa pomodlila aj
vyše dvadsať ružencov denne...
Immaculee žije dnes v USA a v roku
2007 dostala cenu mieru Mahátmu
Gándího.
mk

Kardinál Christoph
Schönborn k Mladifestu
Kardinál Christoph Schönborn, priateľ mládeže, poslal
aj tento rok pozdrav účastníkom festivalu mládeže
v Medžugorí. Toto posolstvo poslal z Kalifornie, kde sa
toho času zúčastnil konferencie.
„Drahí mladí, ktorí ste znovu vo veľkom počte prišli do Medžugoria! V týchto dňoch som intenzívne
srdcom a modlitbou s vami! Dnes je sviatok svätého Ignáca z Loyoly.
On mal iba jedno prianie: Dať sa celkom k dispozícii Bohu pre šírenie
jeho kráľovstva! Táto pripravenosť priniesla veľmi veľké ovocie. Napokon aj nášho drahého pápeža Františka, prvého pápeža z jezuitskej
rehole. Odovzdajme jeho a jeho službu Matke Božej! A povedzte Ježišovi tak, ako to spravil svätý Ignác: Tu som! V tvojej spoločnosti, s tebou
chcem ísť svoju životnú cestu! Nech Pán žehná vás a vaše dni, ktoré
trávite s ním a s jeho Matkou v Medžugorí! A modlite sa aj za synodu
o rodine!“
Váš Christoph kardinál Schönborn

SVEDECTVO
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Zamyslenie k posolstvu

z 25. júla 2015

„Drahé deti! S radosťou som aj dnes s vami a všetkých vás pozývam,
milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste pochopili lásku,
ktorú mám k vám. Moja láska je silnejšia ako zlo, milé deti, preto sa
priblížte k Bohu, aby ste pocítili moju radosť v Bohu. Bez Boha, milé
deti, nemáte budúcnosť, nemáte nádej ani spásu, preto zanechajte
zlo a vyberte si dobro. Som s vami a s vami sa prihováram u Boha za
všetky vaše potreby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
S radosťou som aj dnes s vami a všetkých vás pozývam, milé deti, modlite sa,
modlite sa, modlite sa... To sú úvodné
slová Matky Božej v posolstve z 25. júla
2015. Je úžasné počuť, že Panna Mária
je s nami s radosťou. Spomeňme si na
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naše vlastné mamy, aké príjemné to
bolo, keď sme boli nimi prijatí s radostným a otvoreným srdcom. Matka znamená pre každého z nás pôvod nášho života, je to začiatok nášho pozemského, ale
aj duchovného rastu. Všetok náš neskor-

ší vývoj závisí v prvom rade od matky,
ktorá nás porodila a v prvých rokoch života láskyplne vychovávala a starala sa
o nás. A tak nám Matka Božia v Medžugorí nezlomne pripomína túto materskú
rolu, ktorú kvôli nám prijíma a ktorá nám
umožňuje rásť v našom duchovnom vývoji. Nikto na tomto svete nemá také láskyplné srdce pre svoje dieťa ako jeho
matka.
Páter Slavko pred rokmi na kongrese
o rodine vo Viedni povedal, že dnešnému svetu chýbajú v prvom rade pravé
matky.
Do Medžugoria prichádza už tak dlho
denne Matka Božia, aby nám všetkým
dosvedčila túto láskyplnú materinskosť.
Toto je pravdepodobne dôvod, prečo sa
toľkí ľudia cítia byť ňou v Medžugorí oslovení a prečo sú tu tak radi.
Tajomstvo putovania je tajomstvom návratu domov, k pôvodu – je púťou k Božej láske, ktorú nás nechávajú vytušiť
slová Matky Božej. Pozýva nás: „Modlite
sa, modlite sa, modlite sa...,“ aby sme
pochopili lásku, ktorú má k nám. Láska

je silnejšia ako zlo! Je to ako so svetlom.
Keď máme svetlo, nemusíme sa báť
tmy. Keď je nejaká miestnosť večer zaliata svetlom a my otvoríme okná, tak
dnu nevstúpi žiadna tma, ale naopak:
svetlo prenikne temnotu noci. Tak je to
aj s dobrom. Zlo nám nemôže ublížiť, ak
nosíme v sebe Božie svetlo a nechávame ho prenikať ďalej.
Staňme sa nositeľmi pravého Svetla.
Zistíme, akú blaženosť nám Boh darúva.
Strach, pochybnosť, neistota, samota
a smútok pochádzajú z tmy. Modlitba
rozsvecuje našu vnútornú sviecu a darúva nám radosť, šťastie, bezpečie a jednotu s Božím bytím.
„Som s vami a s vami sa prihováram
u Boha za všetky vaše potreby,“ tak končí Matka Božia svoje posolstvo. Kráľovná
pokoja, daruj svetu pokoj, ktorý je vo
svete tak ohrozený! Vojna je výsledkom
nepokoja a prináša so sebou veľa nešťastia nevinným ľuďom. Matka Božia,
ochraňuj nás pred útrapami vojny!
(md)

XXXXXXX
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Medžugorie a Cirkev
V súčasnosti sme svedkami ďalšej vlny spochybňovania všetkého, čo súvisí s Medžugorím. Znovu a znovu sa vynárajú „zaručené“ správy o zákaze
pútí a všetko, čo súvisí s Medžugorím, zjaveniami Matky Božej a s vizionármi, sa stavia do negatívneho svetla. Preto sme sa rozhodli znovu zverejniť
všetky zásadné informácie, ktoré doteraz boli vydané v súvislosti s Medžugorím od začiatku zjavení až do súčasnosti.
Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi
k udalostiam v Medžugorí?
Táto jednoduchá otázka však nemá jednoduchú odpoveď. Najprv je potrebné vysvetliť
niekoľko základných pojmov, aby sme správne pochopili, čo môžeme očakávať od stanoviska Katolíckej cirkvi a kto je oprávnený
podať v jej mene stanovisko.
Pre učenie o viere má Učiteľský úrad Cirkvi
(Magistérium) najvyššiu, vrcholne neomylnú
právomoc.
No keď Cirkev posudzuje zázrak, zjavenie
alebo inú časnú a náhodnú skutočnosť,
nemá tú istú neomylnú autoritu, pretože ide
o skúmanie nevyhnutne založené na dohadoch a svedectvách ľudí. Preto sa Cirkev formálne nezaväzuje. Vtedy nepovie: „Musíte
tomu veriť!“ ale: „Sú dobré dôvody veriť
tomu, je blahodarné veriť tomu.“
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Biskup môže dokonca povedať: Verím
tomu, ale zostáva sloboda hodnotenia. Ani
Lurdy, ani Fatima, ani nijaké uznané zjavenie nie sú dogmou a ten, čo tomu bez inej
viny neuverí, vôbec nespácha hriech.
Rovnako to platí aj o negatívnych posudkoch s tým rozdielom, že ak Cirkev odsúdi
blud vo veciach viery alebo mravov, vykonáva o tom svoj úrad v plnom rozsahu.
V ostatných veciach slúži autorita pre dobrý
poriadok vo vnútri Cirkvi.
Ako sa vyvíjal postoj Cirkvi k udalostiam v Medžugorí?
Javy, ktoré majú pravdepodobne nadprirodzený pôvod, vyšetruje ako riadny nositeľ
úradu vždy najprv miestny biskup. On môže
zveriť vyšetrovanie komisii. Tak sa to stalo aj
v Medžugorí, keď 10. januára 1982 mostar-

ský diecézny biskup Žanič ustanovil prvú
komisiu pre vyšetrovanie zjavení.
Za prvé hodnotiace stanovisko možno považovať vysvetlenie biskupa Žaniča zo 16.
augusta 1981, ktoré publikovali noviny Glas
koncila, v ktorom sa hovorí: „Niet dôkazu
pre obvinenie, že by deti boli manipulované... Deti skutočne nie sú nikým, najmä nie
Cirkvou, podnecované k falošným svedectvám. V súčasnosti všetko nasvedčuje tomu,
že deti neklamú!“ Od tohto pozitívneho stanoviska však biskup Žanič odstúpil a v ďalšom období sa stal významným odporcom
uznania nadprirodzeného pôvodu medžugorského javu. V tomto pokračoval aj jeho
nástupca biskup Perič.
Prvá diecézna komisia mala iba štyroch
členov. V marci 1984 bola rozšírená na
druhú diecéznu komisiu s 15 členmi. Táto
vydala stanovisko, že do Medžugoria sa
môžu konať iba súkromné púte. Komisia
skončila svoju činnosť 2. mája 1986 a pri
hlasovaní sa väčšinou hlasov vyjadrila proti
nadprirodzenosti udalostí. Oficiálne sa však
toto rozhodnutie nikdy nezverejnilo. Pretože
Vatikán sa s výsledkami vyšetrovania druhej
komisie neuspokojil, na žiadosť kardinála
Ratzingera ustanovila Konferencia biskupov
Juhoslávie v roku 1986 tretiu komisiu a za
jej predsedu určila biskupa Dr. Franja Komaricu.
Členovia Konferencie biskupov Juhoslávie,
ktorí sa stretli na pravidelnom zasadnutí 9.
– 11. apríla 1991 v Zadare, sa zhodli na
tomto vyhlásení:
„Biskupi od začiatku sledovali udalosti
v Medžugorí prostredníctvom diecézneho

biskupa a komisie utvorenej na tento cieľ
Konferenciou biskupov Juhoslávie. Na základe doteraz vykonaných skúmaní nemožno
potvrdiť, že ide o nadprirodzené zjavenia
alebo videnia.
Napriek tomu masové zhromažďovanie veriacich, ktorí z dôvodov vyplývajúcich z ich
viery alebo z iných motívov prichádzajú do
Medžugoria zo všetkých končín sveta, si vyžaduje pozornosť a pastoračnú starostlivosť
predovšetkým diecézneho biskupa a s ním
aj ostatných biskupov, aby sa v Medžugorí
a u tých, čo sa naň odvolávajú, preukázala
úcta k Panne Márii v súlade s učením Cirkvi.
Za tým účelom biskupi vydajú primerané liturgické a pastoračné smernice.
Zároveň prostredníctvom svojej Komisie
budú naďalej sledovať a skúmať ovocie
Medžugoria v jeho celku.“
Toto zatiaľ jediné oficiálne stanovisko
Cirkvi je formulované právnickým jazykom
a spôsobilo viacero protirečivých výkladov.
Z viacerých výkladov budeme citovať stanovisko významného mariológa prof. Laurentina:
„Nadprirodzeno“ sa nekonštatuje ani
nevylučuje.
Biskupi neuznali nadprirodzený charakter
javov. Na základe DOTERAZ vykonaných
skúmaní nemožno potvrdiť, že ide o nadprirodzené zjavenia alebo videnia.
Komisia a Konferencia biskupov Juhoslávie nemôžu potvrdiť, ale nevylučujú to, ako
to dnes vysvetľuje Mons. Perič. Je to tým jasnejšie, že vyhlásenie sa zakladá na skúmaniach vykonaných DOTERAZ, teda neskončených. Navyše text výslovne konštatuje, že
komisia, ešte neistá, „pokračuje“ vo svojich
prácach na závere.
Kardinál Kuharič to opakoval až do konca
Juhoslávie a Biskupskej konferencie Juhoslávie. Stanovisko teda bolo
– nadprirodzeno sa (zatiaľ) nezistilo.
A nie:
– zistilo sa, že nejde o nadprirodzený charakter (inými slovami: nadprirodzeno je vylúčené).
Konferencia nepopiera zjavne nadpriroFAKTY
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dzené ovocie medžugorských pútí. Komisia akoby neskúmala toto pozoruhodné
ovocie. Nezmieňuje sa o ňom ani slovkom, hoci toto ovocie je svetovou
udalosťou.
Ďalšiu činnosť komisie
zmarila občianska vojna
v Juhoslávii. Po rozpade
Juhoslávie na jednotlivé
samostatné štáty nastal
zmätok aj v kompetenciách ohľadom Medžugoria. Neustále narastajúci
počet pútnikov si však
vyžadoval jasnejšie stanovisko. Pretože Konferencia biskupov Bosny
a Hercegoviny nedokázala dostatočne pružne
zareagovať, prevzal iniciatívu priamo Vatikán.
Svätá stolica zostavila prostredníctvom Kongregácie
pre náuku viery medzinárodnú komisiu, ktorá preskúmala medžugorský jav. Oznámila
to 17. marca 2010 tlačová agentúra Svätej
stolice. Komisii predsedal kardinál Camillo
Ruini. Ďalšími členmi komisie boli niekoľkí
kardináli, biskupi, odborníci a znalci. Pri
Konferencii pre tlačové záležitosti vo Vatikáne vyhlásil predseda Tlačovej agentúry Svätej stolice páter Federico Lombardi, že vymenovaná komisia bude pracovať diskrétne
a svoje výsledky po dlhotrvajúcej práci predloží Kongregácii pre náuku viery. Tú istú
správu oznámil biskupom Biskupskej konferencie pre Bosnu a Hercegovinu z poverenia
štátneho sekretára Svätej stolice kardinála
Tarcisia Bertoneho apoštolský nuncius pre
Bosnu a Hercegovinu arcibiskup Alessandro
D´Errico.
V piatok 17. januára 2014 sa zišla medzinárodná vyšetrovacia komisia k udalostiam
v Medžugorí pod vedením kardinála Camilla
Ruiniho na svojom záverečnom zasadaní.
Oznámil to vedúci Vatikánskeho tlačového
odboru P. Federico Lombardi 18. januára
2014. Výsledok práce komisie sa odovzdal
32
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Kongregácii pre náuku viery na
ďalšie spracovanie. Komisia sa
nezaoberala ani tak samotnými
zjaveniami Matky Božej v Medžugorí, ako skôr duchovným životom a pastierskou starostlivosťou o pútnikov, ktorí
prichádzajú do Medžugoria.
V súčasnosti má výsledky
komisie k dispozícii Svätý
Otec František. Jeho návštevu Bosny a Hercegoviny v júni 2015 sprevádzali
dohady, či sa vyjadrí aj
k mariánskym zjaveniam
v Medžugorí. Vatikán vopred
poprel, že by malo zaznieť nejaké oficiálne stanovisko.
Počas spiatočného letu však
Svätý Otec František povedal,
že postoj Svätej stolice k Medžugoriu by mal byť už onedlho
známy. Odpovedal tak na otázku
chorvátskeho novinára, ktorá zaznela počas zvyčajnej tlačovej konferencie na palube lietadla.
„Odviedli naozaj dobrú prácu,“ zhodnotil
František činnosť komisie. „Chystáme sa
v tejto veci prijať rozhodnutia. Potom budú
oznámené. Nateraz sú dané len niektoré
usmernenia biskupom,“ dodal pápež František.
Záverom možno len skonštatovať súčasný
stav:
Púte do Medžugoria sa zatiaľ nesmú organizovať na oficiálnej úrovni (ako farské alebo
diecézne púte pod vedením príslušného kňaza). Je však dovolené organizovať púte laickým spoločenstvám, ktoré sprevádza na tejto
púti kňaz, aby sa zabezpečila duchovná
a pastoračná starostlivosť o pútnikov. Týmto
spôsobom prišli do Medžugoria už milióny
pútnikov a ich svedectvo hovorí, že toto
miesto je naozaj milostivým miestom, na ktorom účinkuje Boh. Svedčia o tom mnohé obrátenia, uzdravenia, nespočetné spovede
a prehĺbenie duchovného života pútnikov.
mk

Kardinál Vinko Puljič o Medžugorí
V súvislosti s novou vlnou odporu,
ktorá sa zdvihla proti Medžugoriu,
uverejňujeme slová kardinála Vinka
Puljiča zo Sarajeva, ktorý privítal vo
svojej diecéze 6. júna 2015 Svätého
Otca Františka. Pre noviny „Dnevno“
poskytol triezvy a jasný rozhovor,
v ktorom sa vyslovil o manipulácii
a skreslení vyjadrení pápeža Františka na spiatočnej ceste zo Sarajeva do
Ríma počas tlačovej konferencie. Vyjadrenia médií, ktoré tlmočili
postoj pápeža k Medžugoriu za váhavý, označil za neprijateľný.
„Tieto interpretácie spochybnili ducha veriacich, kňazov a pútnikov, ktorí majú vzťah k tomuto pútnickému miestu. Je poľutovaniahodné, že niektoré médiá viac – a niektoré aj chybne – venujú pozornosť určitému vyjadreniu pápeža k Medžugoriu, namiesto toho, aby
venovali pozornosť iným vážnejším problémom v Bosne a Hercegovine,“ doplnil kardinál Puljič a ďalej pokračoval: „Verím, že rozhodnutie pápeža o Medžugorí bude dobré a správne.“
Kardinál Vinko Puljič je predseda Konferencie biskupov Bosny
a Hercegoviny a je členom vyšetrovacej komisie o Medžugorí, ktorú
ustanovil pápež Benedikt XVI.

P
Pomôžte
pri tvorbe časopisu
M
MEDJUGORJE
Naša redakcia by rada uverejnila aj názory a svedectvá
ľ
ľudí
zo Slovenska, ktorí by sa chceli podeliť o svoje zážitk a dojmy z tohto pútnického miesta. Vyzývame kňazov,
ky
l
laikov,
rehoľné osoby, aby svojím svedectvom pomohli
č
čitateľom
nášho časopisu urobiť si komplexnejší obraz
o všetkom, čo sa skrýva pod pojmom jav Medžugorie.
Svoje námety, pripomienky a postrehy nám pošlite
písomne mailom na adresu marianskecentrum@gmail.
com, alebo medjugorje@medjugorje.sk
Budeme radi, ak sa nám ohlásite do redakcie aj telefonicky na číslo: +421-905254742.

Ďakujeme vám!
MEDŽUGORIE
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. mája 2015 – „Drahé deti! Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých
pozývam: modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, milé deti,
aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou druhým. Vaše svedectvo bude silné a všetko, čo konáte, bude popretkávané Božou nežnosťou.
Som s vami a prosím za vás a vaše obrátenie, až kým nedáte Boha na prvé
miesto. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. júna 2015 – „Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, že vás môžem
milovať a pozývať na obrátenie. Milé deti, nech Boh bude váš zajtrajšok, nie
vojna a nepokoj, nie smútok, ale radosť a pokoj musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha nenájdete žiadny pokoj. Milé deti, preto sa vráťte
k Bohu a k modlitbe, aby vaše srdce spievalo s radosťou. Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. júla 2015 – „Drahé deti! S radosťou som aj dnes s vami a všetkých vás
pozývam, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste pochopili
lásku, ktorú mám k vám. Moja láska je silnejšia než zlo, milé deti, preto sa
priblížte k Bohu, aby ste pocítili moju radosť v Bohu. Bez Boha, milé deti,
nemáte budúcnosť, nemáte nádej ani spásu, preto zanechajte zlo a vyberte
si dobro. Som s vami a s vami sa prihováram u Boha za všetky vaše potreby.
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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Pokoj vám!

V sobotu
b t 66. jú
júna 2015 na Ol
Olympijskom
ij k št
štadióne
dió Koševo
K š
ukončil
k čil pápež
á ž FFrantišek
tiš k svoju
j apoštolskú
št l kú
cestu do Sarajeva eucharistickou slávnosťou, na ktorej sa zúčastnilo 65 000 veriacich. Na záver vyslovil slová poďakovania hostiteľ, sarajevský arcibiskup kardinál Vinko Puljič:
„Ďakujem vám, Svätý Otec, že ste dnes boli tu s nami. Ďakujem vám, že ste sa modlili s nami a za nás.
Ďakujem vám za vaše pastierske slová, ktoré ste nám povedali. Z úprimného srdca vám ďakujem
v mene všetkých tu prítomných kardinálov, biskupov, kňazov, rehoľníkov a všetkých veriacich, ako aj tu
prítomných predstaviteľov vlády a rozličných spoločenstiev, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle.“
Kardinál Puljič ešte doplnil: „Zjednotili sme sa s vami v modlitbe nielen tu na štadióne, ale prostredníctvom médií aj s mnohými tisícmi veriacich, ktorí nás sledovali cez rozhlas, televíziu a internet. Som
presvedčený, že sa modlili nielen katolíci, ale aj mnohí iní, každý svojím spôsobom a v dobrej vôli sa
spojili s nami aj tí, ktorí sa nepokladajú za veriacich. Ďakujem médiám, že dnes stáli v službe dobra.“
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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„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, že vás môžem milovať a pozývať
na obrátenie. Milé deti, nech Boh bude váš zajtrajšok, nie vojna a nepokoj, nie
smútok, ale radosť a pokoj musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha
nenájdete žiadny pokoj.“
(z posolstva z 25. júna 2015)

