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Dar od Boha
„Drahé deti! Moja prítomnosť je dar od Boha pre vás všetkých a podnet na obrátenie. Satan je silný a chce do vašich
sŕdc a myslí vniesť neporiadok a nepokoj. Preto vy, milé deti,
modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol po skutočnej ceste radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho
Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Prečo? Je to prirodzená ľudská otázka, ktorá si pýta vysvetlenie k javom a udalostiam, ktorým nerozumieme. Matka Božia v posolstve z 25. mája 2016 nám prostredníctvom vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej objasňuje dôvod svojej prítomnosti medzi nami. Je to dar od Boha a podnet pre naše obrátenie. Našou
odpoveďou by mala byť vďaka za tento dar a premena nášho zmýšľania. Matka
Božia nám ukazuje celým svojím bytím na svojho Syna. Zamerajte svoj život na
večné hodnoty, nenaháňajte sa za pominuteľnými pozemskými hodnotami, ale stále majte na zreteli, že ste určení pre večnosť. Tam máme pripravené príbytky a večnú radosť a šťastie.
Jún je obdobie, keď do Pánovej vinice prichádzajú noví kňazi. Je to obdobie svätení a primícií. Kňazi sú sprostredkovateľmi Božích darov. O význame kňazstva sa už
popísalo veľa kníh a odborných článkov, nie je potrebné to opakovať. Avšak je naozaj potrebné pripomínať, že za nich sa treba neustále modliť. Ľudová múdrosť, že
máme takých kňazov, akých si vymodlíme, ja naozaj pravdivá. Ak sa nám niečo na
nich nepáči, pozrime sa predovšetkým na seba a s pokorou sa začnime ešte intenzívnejšie za nich modliť. Neodsudzovať, ale snažiť sa im pomáhať.
Matka Božia nás k tomu často nabáda. Zoberme vážne jej slová a budeme tým
brať vážne aj slová nášho Pána, ktorý je Začiatok i Koniec, Alfa a Omega všetkého
bytia, dejín a udalostí.
Ovocie modlitby je radosť a pokoj. Umožnime Duchu Svätému, aby nás viedol po
tejto ceste. Náš príklad nech je inšpiráciu pre druhých, aby „videli vaše dobré skutoslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16).
ky a oslav

V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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ridsaťpäť rokov je približne polovica ľudského života.
Stačia na to, aby človek mohol vážne a objektívne posúdiť život druhého: Bol jeho život úspešný alebo nie? Aké
ovocie priniesol? To platí aj o Medžugorí, ktoré tento rok
zavŕšilo 35 rokov od začiatku zjavení. Taký dlhý čas prítomnosti
Matky Božej, sprevádzaný jej opakovaným a neúnavným volaním po zmierení, obrátení, modlitbe, pôste a prehlbovaní svätosti života je veľkou výzvou pre každého človeka, pre Cirkev
i pre celý svet. Preto sa Medžugorie už pred rokmi stalo celosvetovým javom.
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Tak ako boli kedysi Ježišovi súčasníci rozdelení, čo sa týkalo jeho osoby a učenia, podobne je to aj teraz
s Medžugorím. Za týchto 35 rokov
bolo vyslovených nespočetné množstvo dôvodov za, ale aj proti pravosti
zjavení Panny Márie. Napísalo sa
množstvo článkov a kníh, v ktorých
jedna strana skúšala presvedčiť
druhú o správnosti svojho názoru.
V tomto niekedy prihlasnom hluku
nie je vždy počuť hlas autentických
svedkov, ktorí v Medžugorí zažili
Božiu prítomnosť a rozhodli sa tu
zmeniť svoj život. Keď si možno aj
našli miesto v médiách, ktoré tomu
nadprirodzenému väčšinou nie sú
naklonené, hneď bola snaha odtiahnuť od nich pozornosť zdôrazňovaním negatívnych okolností spájaných s vizionármi, františkánmi
pracujúcimi v Medžugorí či miestnymi farníkmi. Napriek tomu všetkému alebo práve preto žije Medžugorie ďalej a predstavuje stále rastúcu
výzvu.
Toto tridsiate piate výročie by
mohlo byť príležitosťou na uvedomenie si toho, či žijeme podľa výzvy
Medžugoria. Je v duchu evanjelia,
aby sme si ctili a milovali druhého,
s odlišným názorom, a aby sme sa
sebakriticky pozreli sami na seba.

P. Dr. Ivan Dugandžič OFM

Ak som zástanca pravosti zjavení
Matky Božej a jej posolstiev, tak sa
musím stále znovu pýtať, prečo verím ich pravosti a čo to znamená pre
môj život. Snažím sa úprimne vydať
autentické svedectvo o zmierení,
obrátení, modlitbe, pôste a raste
v duchovnom živote? Mám evanjeliovú lásku a pochopenie, pre tých,
ktorí takto nezmýšľajú? Ak som kritik pravosti zjavení, aké sú moje dôvody? Ak si aj myslím, že mám dobré dôvody na to, aby som neprijal
Matku Božiu a jej posolstvá, stále
mi to nedáva právo odsudzovať
tých, ktorí majú svoje dôvody prijať
ju. A už vôbec nemám právo na nich
špiniť a urážať ich.
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Medžugorie a znamenia času
Ak vychádzame z hlavného posolstva Panny Márie, totiž pozvania
k pokoju a zmiereniu, niektorí kritici
Medžugoria v prvých rokoch zjavení
tvrdili, že podľa nich nie je mier vo
svete vážne ohrozený. Mierová politika svetových vládcov vraj dostatočne ručí za to, že mier bude zachovaný. Ale netrvalo dlho a ukázalo sa,
ako sa títo ľudia mýlili. Krvavá vojna
v bývalej Juhoslávii bola iba predohrou k ešte väčším a krvavejším vojnám po celom svete. A tí, ktorí mali
garantovať spravodlivý mier vo svete, sa vo väčšine prípadov nevedeli
dohodnúť, kto je vôbec zodpovedný
za vypuknutie vojny, kto je útočník
a kto je obeť, lebo sa nenechali viesť
pravdou a spravodlivosťou, ale skôr
rôznymi pochybnými záujmami. Preto podpísané mierové zmluvy nemajú žiadnu perspektívu, že by sa aj dodržiavali, a každé prímerie je len
príležitosťou na preskupenie a pokračovanie vojny. Aj dnes sa potvrdzuje trpká skúsenosť proroka Izaiáša: „Niet pokoja pre bezbožných“ (Iz
48, 22). Prečo? „Neznajú cestu pokoja a nieto práva v ich šľapajach...
Preto je právo ďaleko od nás a spravodlivosť nás nedostihne“ (Iz 59,
8-9).
Ohrozenie mieru vo svete muselo
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byť výnimočným znamením a výzvou
pre Cirkev, ktorej Ježiš zveril úlohu
byť strážkyňou a hlásateľkou „evanjelia pokoja“ (Ef 6, 15). Je to v súčasnosti naozaj tak? Už na začiatku
osemdesiatych rokov minulého storočia bolo zrejmé, že sa nenapĺňajú
očakávania Druhého vatikánskeho
koncilu o tom, ako Cirkev dokáže urobiť evanjelium príťažlivým pre moderný svet. Prečo? Lebo stratila silu presvedčenia byť „soľou zeme a svetlom
sveta“ (Mt 5, 13). Hans Urs von Balthasar o nej s ľútosťou povedal: „Pokoncilová Cirkev postupne strácala
svoje mystické vlastnosti a stala sa
cirkvou neustálych rokovaní, organizácií, rád a kongresov, synod, komisií, akadémií, strán a funkcií, štruktúr
a štruktúrovaní, sociálnych experimentov a štatistík“ (Klarstellungen,
s. 70). Inými slovami: príliš sa zaoberá sama sebou, takže nedokáže
uskutočňovať svoje poslanie vo svete.
Odpoveď Panny Márie na
znamenia času
V takejto Cirkvi sa Matka Božia zjavuje ako tá, s ktorou je osud Cirkvi
nerozlučiteľne spojený (porov. Jn
19, 25-27). A jej miesto v Cirkvi je
miestom Matky a Orodovníčky. Tak
ako s malým spoločenstvom Ježišo-

vých učeníkov „jednomyseľne zotrvávala v modlitbe“ očakávajúc príchod prisľúbeného Ducha Svätého
(Sk 1, 12-14), tak chce aj dnes svojou prítomnosťou navrátiť Cirkvi jej
stratené mystické vlastnosti. Cirkvi,
ktorá sa modlí, aby sa znovu stala
„soľou zeme a svetlom sveta“. Toho
sveta, ktorý sa čoraz väčšmi prepadá do tmy svojich omylov.
Keďže ako Matka miluje každé zo
svojich detí, Matka Božia sa vo svojej materinskej láske nikdy neunaví
opakovať svoje pozvanie a modliť sa
za Cirkev a tento svet, zatiaľ čo okolo seba zhromažďuje stále viac pútnikov. Tu máme aj odpoveď na otázku, ktorú mnohí kladú: Prečo
zjavenia trvajú tak dlho? Nuž preto,
lebo ľudia sú pomalí a len pomaly
spoznávajú vážne znamenia času
a pomaly prijímajú riešenia, ktoré
ponúka Panna Mária. Každý rozhovor s ľuďmi z Cirkvi končí pri uznaní,
že Cirkev a svet dneška potrebujú
hlbokú duchovnú obnovu, ale mnohí z nich sú slepí voči skutočnosti, že
táto obnova sa v Medžugorí deje už
dlho. Človek sa sem len musí vybrať.
Prečo je zbytočné očakávať pokoj
od tých, čo hlásajú: „Pokoj, pokoj!
Ale pokoja niet!“ (Jer 6, 14), miesto
toho, aby sme počúvali hlas Kráľovnej pokoja a otvorili sa tomu, ktorý

povedal: „Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám
nedávam, ako svet dáva“ (Jn 14,
27)? Ak vychádzame z týchto slov
a celkovej skúsenosti s osobou Ježiša a jeho poslaním, apoštol Pavol sa
vyjadruje stručne: „Iba on je náš pokoj“ (Ef 2, 14). Ak dnešný svet nepotrebuje Krista, nositeľa pokoja, v aký
pokoj ešte môže dúfať?
Zmierenie a pokánie ako
záchrana sveta
Čo sa týka Medžugoria, tak sa názory budú pravdepodobne naďalej
rozchádzať a rozdielne sa bude posudzovať duch Medžugoria. Niektorí
ho budú obdivovať, iní spochybňovať. Bez toho, aby som chcel
predpovedať konečné rozhodnutie
Cirkvi, som presvedčený o tom, že tí,
ktorí v Medžugorí vidia jedno z najsilnejších duchovných ohnísk Cirkvi,
sú pravde bližšie ako tí, pre ktorých
je Medžugorie najväčším problémom v dnešnej Cirkvi. Dokiaľ Cirkev
na všetkých svojich úrovniach nevezme vážne posolstvo evanjelia
o zmierení a pokání a neuvedomí si,
že toto je jediná cesta, ako slúžiť záchrane sveta, zostane Medžugorie
nepríjemným tŕňom v jej tele (2 Kor
12, 7).


Rozhovor s
P. Dr. Tomislavom
Pervanom OFM

„Ó Ježišu, odpusť
nám naše
Tomislav Pervan bol
v rokoch 1982 – 1988
farárom v Medžugorí
a neskôr aj provinciálom
františkánov v Hercegovine.
Patrí ku kňazom prvej
generácie, ktorí Medžugorie
zažili úplne od začiatku.
Páter Pervan sa
v posledných rokoch venuje
predovšetkým spovedaniu.
Skoro každý deň trávi
hodiny v spovednici.
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Cestou domov z Medžugoria,
kde sme sa stretli s Ivanom,
Marijou, Jakovom a Mirjanou,
sme prekvapujúco zaklopali
práve na vaše dvere. Videli
sme, ako je každý z týchto vizionárov svojím spôsobom
prameňom živého ducha. Medžugorie je už viac ako 34 rokov aktívnym pútnickým miestom. Páter Tomislav, vy naozaj
ako červená niť sprevádzate
vizionárov, vtedy ešte deti,

hriechy...“
dnes už dospelých. Ako vnímate tento váš príbeh, vaše životné poslanie? Matka Božia vás
postavila ako silného muža
vedľa detí.
Svätý pápež Gregor raz povedal, že
Božie slovo rastie s dejinami, Božie
slovo nie je mŕtve, ale živé. To sa
deje neustále, ono stále rastie, aj
v tomto čase. Príkladom na to je
veľký pápež Benedikt XVI., ktorý
svojím slovom, rétorikou, svojou re-

čou a kázaním zanechal pečať na
svojom diele.
Svätý Augustín bol filozof, teológ,
veľký intelektuál, kým sa nestal
biskupom. Ako sa stal biskupom,
stal sa veľkým kazateľom Božieho
slova a takto vošiel aj do dejín
Cirkvi, ako ohlasovateľ Božieho
slova.
V Medžugorí je to podobne. Je
jasné, že sú tu inšpirovaní jednotlivci, alebo že tí, čo tu žijú Božím
slovom, stávajú sa príkladom pre
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mnohých, ktorí prijímajú ich myšlienky. Presne tak by som to povedal
aj o Medžugorí. Začalo sa to v čase,
ktorý bol pre nás v Chorvátsku, ale
aj v celej Juhoslávii osudový. Bolo to
obdobie po Titovi, čas neslobody,
zamrznutý čas. Aj ty vieš, že kvôli
jednej piesni sa človek mohol dostať do väzenia, že mladí ľudia z Lipna, Bukovice a z Galy skončili vo väzení kvôli maličkostiam.
Do takejto doby prišlo Medžugorie,
ktoré sa stalo veľkým zdrojom inšpirácie Božieho slova a obrátenia
mnohých. Myslím si, že musíme vidieť Medžugorie ako Božie volanie,
tak ako ním boli Lurdy a Fatima. Fatima prišla v čase po Verdune, keď na
fronte v Nemecku a vo Francúzsku
zomrelo viac ako dva milióny ľudí.
Panna Mária prišla k trom vizionárom a hovorila k nim. Nešla do Ameriky alebo Londýna, nešla k mocným, ale k malým deťom a hovorila
k nim. Ukázala im peklo a naučila
ich modliť sa. Naučila ich modlitbu,
ktorú sa modlíme po každom desiatku ruženca: „Ó, Ježišu, odpusť nám
naše hriechy...“ Máme tu aj slovo milosrdenstvo: „...ktorí najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ Milosrdenstvo: Čo bola táto myšlienka, ktorú
Mária použila práve vo Fatime? To
isté dnes hovorí aj pápež. Myslím si,
že musíme Medžugorie vnímať v tej-
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to súvislosti. Určite to nie je prekvapenie, je to Božie volanie či nová reč,
nové osobné vyznanie. Toto vyznanie
sa deje neustále. Môžeme povedať,
že Benedikt XVI. zanechal odkaz tak
ako Bonaventúra, ako všetci svätí.
Všetci svätí odovzdávajú svetu nejaký odkaz. Rovnako ako Medžugorie.
Aj vizionári odovzdávajú svetu svojím spôsobom nové posolstvo. Tieto
posolstvá nie sú zjavením v plnom
zmysle slova ako Božie slovo, ale sú
podnetom, povzbudením, pre mnohých sa stali akýmsi osvietením.
Osvietením, s ktorým človek žije
a nesie v sebe a z ktorého potom
žije. Povedal by som, že podstata
všetkého tu v Medžugorí je „staré“
Božie slovo v novom „šate“. Alebo
pokus sprítomniť partitúru, ktorá
bola napísaná pred 2000 rokmi.
Niečo ako Beethoven, ktorý písal
svoje partitúry 30 rokov. Dnes príde
dirigent, ktorý túto zabudnutú partitúru oživí. Čím? Orchestrom, nástrojmi, starým a novým, takto zaznie
melódia nanovo, v novej tónine. Tak
je to aj dnes. Máme text, máme noty,
táto hudba musí zaznieť nanovo
a vytvoriť harmóniu.
Ako kňaz pôsobíte v kláštore
sestier v Miletine a prichádzate
spovedať do Medžugoria. Ako
vnímate Medžugorie v roku 2016

ako kňaz, ktorý je poslušný cirkevnej hierarchii, rozhodnutiam
Vatikánu? Čo by ste si priali od
cirkevnej hierarchie?
Prial by som si, aby to, čo pápež
píše vo svojej bule o Božom milosrdenstve Misericordiae vultus, o Božej tvári, ktorá sa odráža v milosrdnej tvári Ježiša, aby toto zostalo
v pamäti a bolo znovu oživené v západnej Cirkvi, tak ako je to v Medžugorí. Medžugorie sa stalo akýmsi
vzorom spovednice, je ako spovednica sveta. Prichádzajú ľudia, aj v týchto dňoch sú tu pútnici z Rakúska, zo
Slovenska, aby sa tu vyspovedali.
Prečo? Hovoria: „U nás to už neexistuje, u nás spoveď už skoro vymrela.“ Ja som tu v Medžugorí takmer
denne v spovednici. Sedím v nej doobeda, poobede a večer, a to už
mnoho rokov. Ale ľudia majú túto potrebu, prišli zo všetkých častí sveta
a chcú sa vyspovedať. Ľudia sú jednoducho tu, aby si očistili dušu. To je
tá terapia, to sú tie Božie kúpele,
kde človek skrze Ježiša zažije Božie
milosrdenstvo. Silne pôsobí aj evanjelizácia prostredníctvom našich príhovorov. Človek, ktorý pokorne prichádza do spovednice, sa stretáva
s Ježišom vo sviatosti. Prichádza,
aby sa osobne stretol s Kristom. Verí,
že Ježiš Kristus je prítomný, a odchádza zo spovednice zbavený ťarchy.
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Spoveď je pre nás, pre súčasnú
Cirkev, najefektívnejšou cestou
evanjelizácie. Ak Ježiš zanechal vo
svete niečo cenné, tak je to práve
toto, táto možnosť, aby človek znovu
kráčal životom bez ťarchy. Tak často
som to už u ľudí zažil, že boli v spovednici a po modlitbe mi povedali:
„Otče, zo mňa niečo spadlo, niečo
ma opustilo.“ To je ako hydraulické
čerpadlo, ktoré zdvíha náklad, ťažkosti, problémy v živote. Ľudia sem
prichádzajú s rôznymi problémami,
možno už roky nemôžu správne duševne dýchať. A až vtedy, keď sa ten
človek znovu poriadne nadýchne,
povie: „Otče, zo mňa je nový človek,
teraz som zdravý, obnovený človek.“
To je neopísateľná skúsenosť. Môžete ju zažiť pri oltári ako kazateľ. Alebo možno ju zažijete skôr pri stretnutí s ľuďmi, ktorí prídu a majú túto
skúsenosť. Potom po rokoch prídu
znovu a povedia: „Otče, pred 10 rokmi som bol u vás a mal som túto skúsenosť. Ďakujem vám.“ To mi prináša uspokojenie. To je pre mňa
osobne potvrdenie môjho povolania,
potvrdenie môjho kňazstva. Človek
potrebuje takéto zážitky.
To je to osobné stretnutie z tváre
do tváre, z očí do očí s Ježišom, to je
dôležité. Prečo? Preto, lebo Cirkev
na západe, v Nemecku a Rakúsku,
vložila spoveď do starozákonnej
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škatuľky. Nájdeme to u proroka Daniela aj v Knihe Ezdrášovej, kde sa
celý ľud kajá a napokon vyznáva
svoje hriechy. Ale to je Božie slovo,
ktoré sa ohlasuje z kazateľnice,
a človek koná pokánie. V Novom zákone sa Slovo stalo telom v Ježišovi
Kristovi. Preto máme neustále prichádzať do kontaktu s Ježišom Kristom, prípadne začať s ním priateľský vzťah a povedať mu svoje
osobné problémy. Ježiš nikdy neuzdravoval masovo, ani od hriechu
ani od choroby, ale každého sa
osobne opýtal: „Čo chceš, aby som
ti urobil?“ A po týchto osobných vyznaniach Ježiš povedal: „Chcem,
buď zdravý! Chcem, vstaň!“ Vtedy
sa otvárali oči, uši, rozviazal sa jazyk, ľudia mohli chodiť. To je Ježišova terapia, on je tu vždy pre ľudí
osobne, nie pre davy. Nemožno ľuďom hromadne odpúšťať hriechy,
iba osobne. A to je účinné. Lebo Božie slovo sa stalo telom v Ježišovi.
Okrem toho vieru neničí nevera,
ale povera. Potom človek hľadá pomoc v okultizme, v rôznych formách
meditácie bez skutočných učiteľov,
alebo v iných veciach, ktoré v konečnom dôsledku neprinesú nič.
Všetky tieto veci sú iba ľudskou snahou. Avšak v Cirkvi prichádza Boh
k človeku ako Ježiš Kristus.


Ročné
zjavenie
M tk B
Matky
Božej
ž j
Mirjane Dragičevičovej-Soldovej 18. marca 2016
MIRJANA
DRAGIČEVIČOVÁ-SOLDOVÁ
je jedna zo šiestich vizionárov v Medžugorí. Spolu s vizionárkou Ivankou sa
jej zjavila Matka Božia prvýkrát 24. júna
1981. Podľa Mirjaniných slov bola streda, nádherný letný deň, keď sa slávil
sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa.
Mirjana mávala denné zjavenia do 25.
decembra 1982. V tento deň jej Matka
Božia zverila desiate tajomstvo a sľúbila jej, že sa jej bude zjavovať až do konca života vždy 18. marca v každom
roku.
Ako je známe, 2. augusta 1987 sa Mir-

jane začali mesačné zjavenia, ktoré najmä v poslednom období sa konajú za
hojnej účasti verejnosti pri Modrom kríži. Počas týchto zjavení, ktoré trvajú približne 10 minút, dostáva posolstvo, ktoré sa zverejňuje ako posolstvo z 2. dňa
v mesiaci. Tieto posolstvá sme vydali
knižne pod názvom Keď Matka hovorí
a možno si ju objednať cez internetovú stránku www.marianskecentrum.sk
alebo prostredníctvom priloženého objednávkového lístka. Mirjana je okrem
Marije Pavlovičovej-Lunettiovej druhá
vizionárka, ktorá zverejňuje mesačne
posolstvá Matky Božej.

Ročné posolstvo z 18. marca 2016:
„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom,
chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si,
aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som
vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia. Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo
váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo
Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy
usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to
kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“

ZJAVENIE
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Rozhovor s
P. Petrom
Domanským COp.

Páter Peter je kalasantín a farár
vo Viedni-Reindorfe. Na Kvetnú nedeľu
bol s mládežníckou skupinou
v Medžugorí. Pre Modlitbovú akciu
Viedeň ochotne poskytol zaujímavý
rozhovor.
Milý páter Peter, mnoho
medžugorských pútnikov ťa
pozná ako angažovaného,
energiou sršiaceho kňaza,
14
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ktorý žije kňazstvo a chcel by
mnohých nadchnúť. Mohol by
si sa našim čitateľom predstaviť?

V posolstvách
je tak veľa múdrosti

Narodil som sa a vyrástol som
v Berlíne. Spočiatku som vôbec
nezakúsil živú vieru. Na nedeľných bohoslužbách, hoci sme ich
prijímali veľmi dobre, nemali sme
žiaden osobný vzťah k Bohu alebo k Panne Márii. Omnoho neskôr som pochopil, že Boh ma
volá k nasledovaniu a ku kňazstvu. Ako sa to stalo?
Potom, keď ide človek do hĺbky,
zamýšľa sa, či existuje Boh? Je
život po smrti? Existuje večná
pravda? Prečo žijem? Aký je zmy-

sel života? Na základe tohto hľadania – osobitne vo vlastnom
náboženstve – s prihliadnutím
na iné svetonázory a náboženstvá: je pravda naozaj v mojej
viere, vo vlastnej tradícii a vo
vlastnom katolíckom bytí? Je to
poklad ukrytý v poli? To boli moje
najobľúbenejšie miesta – poklad
ukrytý v poli, ktorý sa kope, kope,
naozaj naň narazíš a potom vypukne nadšenie. Keď si človek
povie: „Áno, Pane, ty jestvuješ.
Bol som neveriaci Tomáš, volal
SKÚSENOSŤ
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Kňazi počas procesie na Kvetnú nedeľu v Medžugorí

som a ty si mi odpovedal. Nasledujem ťa a verím ti. To je základná formula prekvapenia: nájsť
Boha a objaviť život. Boh je život.
Odkryť pravdu a zmysel života.
Pravda, zmysel a život navzájom
súvisia v jednej viere a tradícii,
ktoré človek považoval za zaprášené a trápne.
Milý páter Peter, čo znamená Medžugorie pre teba ako
pre kňaza, pre hľadajúceho,
pre človeka? Ako si tu zažil
Matku Božiu? Prečo veríš
Medžugoriu?
Prišiel som sem s kritickým prístupom: „Ktovie, čo na tom je.“
16
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Mal som 30 rokov a bol som kritický. Potom sa všetko zmenilo.
Po ubytovaní som prišiel do kostola, ktorý bol plný ľudí. Pred
omšou sa modlili ruženec a naraz mi nešlo viac o nejaké kritické otázky alebo o nejaké premýšľanie. Jednoducho som len tieto
modlitby prijímal: za mnou 20
Talianok, predo mnou 40 Chorvátov, vľavo Poliaci. A všetci naraz
Zdravas‘, Mária.
Tu som cítil v duchu: som doma,
prišiel som k Otcovi a Matke. Veľmi ma to prekvapilo, pomyslel
som si, sem patrím. Ale prečo tu
patrím? Tu som ešte nikdy nebol!
A potom to poznanie, to je tá

dvetisícročná sila Cirkvi. To je
to pravé. Tu je pokoj. Pokoj sa
nemôže analyzovať, človek ho
jednoducho cíti. Od tohto ruženca pred omšou sa môžem otvoriť,
lebo som si všimol, že tu sa človek modlí srdcom a vníma pokoj
srdca. Pokoj môžeme vidieť na
tvárach tých, ktorí sú tu. Tváre
mládežníckej skupiny, ktorí so
mnou prišli, boli slobodnejšie,
uvoľnenejšie, krajšie. Matka Božia nás zmenila a urobila nás
krajšími. Tu nepotrebujeme žiadne kozmetické skrášľovacie prostriedky. Človek sa zmení a ja sa
môžem vždy opäť nechať zmeniť.
A ako si zažil vizionárov?
Nezávidím im, že sú všade známe osoby. Ľudia chcú mať prostredníctvom vizionárov kontakt
s Bohom. Kladiem nad tým otáznik, pretože každý má schopnosť
nadviazať s Bohom kontakt.
Sama Matka Božia hovorí, že my
sa máme sami modliť a prosiť.
Vizionári sú mi sympatickí, že nevyužívajú Matku Božiu na vlastné
životné otázky. Vizionári majú
veľkú lásku k Cirkvi. Zažívam, že
vizionári sú autentickí, nie sú
perfektní, ale sami musia prejsť
vývojovými fázami. Od radostné-

ho zľaknutia, že sa otvorilo nebo,
že Matka Božia je tu a je prekrásna, plná jasu, čo človek nedokáže opísať slovami. Keď má
človek tento zážitok, je neopísateľne šťastný – predzvesť šťastia
v nebi. Vizionárom to nestúplo do
hlavy – nespyšneli, neustúpili.
Avšak oni jednoducho zostali
s nami spojení.
Matka Božia stále hovorí, že
to najdôležitejšie je svätá
omša. Je to duchovné tajomstvo. Pocítil si tiež zmenu cez
Medžugorie? Zostúpil si hlbšie do tohto tajomstva?
Matka Božia napína luk. Jej zjavenie je upozornenie na zjavenie
Ježiša – pre nás prirodzene len
vo viere: blažení sú tí, ktorí nevidia, a predsa veria. Blažený som
tiež ako kňaz. Je to upozornenie
na prítomnosť Ježiša vo svätej
omši. A na objatie jeho bytosťou,
jeho láskou, jeho obetavosťou.
On je Spasiteľ, jemu nie je nič nemožné. Jednoducho treba porozumieť jeho pomoci. Tu sa napína tetiva luku k Ježišovi.
Rozhovor pre modlitbovú akciu
viedol md.

SKÚSENOSŤ
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„Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba,
vezme každý deň svoj kríž
a nasleduje ma.“
(Lk 9, 24)
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Utiekla pred hrôzami
vojny v Sýrii
Volám sa Mona Kanakriová
a pochádzam zo
sýrskeho Damašku
z gréckokatolíckej rodiny.
Od mojej matky som sa
naučila, že Cirkvi musím
pomôcť a ľuďom v Cirkvi tiež.
Ako osemročná som sa stala
členkou Máriinej légie. Celý
svoj život som odovzdala Márii.
V Damašku som často chodila
do väzníc, aby som sa modlila
spolu s väzňami.

V Medžugorí

som plakala za pokoj
Aký bol pre vás ako pre kresťanku všedný deň v Sýrii pred
vojnou? Mali ste problémy pre
svoju vieru?
Bola som často u rehoľných sestier
v kostole, aby som pomáhala. Často
som navštevovala chorých v nemocnici alebo sa starala o siroty a bezvládnych ľudí. Keď bolo treba, usilovala som sa pomôcť. Bola som
20
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aktívnou členkou cirkevného spoločenstva. V Damašku neboli žiadne
problémy pre moju vieru. Nikdy som
si nemyslela, že raz kvôli viere budem musieť z môjho domova utiecť.
Náboženskú slobodu sme si mohli
od štátu bez obmedzení užívať. Vláda nás kresťanov dokonca chránila,
keď sme robili napríklad procesie.
Tak sme vždy mali možnosť modliť

sa. S vládou sme boli spokojní. Ani
s moslimami sme nemali žiadne
problémy, boli naši priatelia. Pred vojnou sme sa vzájomne rešpektovali
a moslimovia nás tiež často navštevovali. Všetko bolo úplne normálne.
Čo sa zmenilo?
Nikdy som si nemyslela, že jedného dňa budeme musieť ujsť. Cez vojnu som dostala strach. Nie pred
moslimami z mesta, ale pred tými „z
dediny“. Delíme ich tak. A moslimovia „z dediny“ nás bombardovali
a chceli nás vidieť mŕtvych. Porazení v tejto vojne sú kresťania. Rakety
zabili mnoho kresťanov, veľa bolo
zajatých, a nielen kresťanov. Ľudia
z dediny prídu a robia veľké problémy. Preto máme strach o naše rodiny, o náš život. Preto sme tiež ako
rodina prišli do Rakúska.

skou ctiteľkou. Na Kvetnú nedeľu ste tohto roku prvýkrát putovali do Medžugoria. Aké boli
vaše skúsenosti na tomto mieste milosti?
Skupina, s ktorou som išla do
Medžugoria, bola úžasná. Všetci
boli veľmi milí a pomáhali mi. Ako
jedna veľká rodina. Už v Sýrii som
počula o Medžugorí. Dlho to bol môj
sen, aby som tam raz mohla ísť aj
ja. Mnoho Sýrčanov putuje do
Medžugoria. V Damašku je Medžugorie veľmi známe. Bol to neopísateľný pocit byť v Medžugorí. Mohla
som sa lepšie modliť, lepšie cítiť
a byť bližšie pri Márii. Spoločenstvo
mi tiež pomohlo cítiť sa na tomto
mieste lepšie. Mala som pocit, akoby som bola v nebi.
Počas modlitby
som sa cítila
úplne inak.

Aký bol život kresťana v Sýrii?
Pred vojnou bol život kresťana
v Sýrii super. Sýrski kresťania sú
pevnejší vo viere ako mnohí Rakúšania. Pred vojnou bolo 20 percent
sýrskeho obyvateľstva kresťanmi,
teraz je to už len 10 percent. Som
veľmi vďačná, že tu v Rakúsku môžeme žiť, ale
milujem aj Sýriu, veď
je to môj domov.
Vy, Mona, ste
boli vždy mariánXXXXXXX
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Stále som snívala, že tam prídem,
a stalo sa to konečne realitou.
V Medžugorí prichádza Matka
Božia ako Kráľovná pokoja
a tiež v Bosne a Hercegovine,
v Chorvátsku bola pred 20 rokmi
vojna. A teraz máte vojnu vo vašej krajine...
Keď som sa modlila v Medžugorí
k Matke Božej, musela som plakať.
Veľa som sa modlila za pokoj v Sýrii,
za moju rodinu, ktorá tam zostala.
Plakala som za pokoj. Ale modlila
som sa aj za pokoj na celom svete.
V Medžugorí bol život ľudí v láske. To
ma tiež veľmi dojalo. Ľudia, čo tak
veľa robia z lásky. Je to posvätné

miesto. Ľudia sa modlili srdcom.
Mohla som naozaj vidieť, že ľudia sa
modlia z celého srdca. Oni majú
smäd po Ježišovi a Márii. Bola som
tiež ohromená, aké množstvo ľudí
ide na spoveď. Ľudia, ktorí tam prídu, sú tam naozaj kvôli modlitbe
a nielen ako turisti.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla kma.

Mystický
zážitok
z púte do
Medžugoria

Príspevok Dr. Mag. Güntera Pichlera, ktorý ako skeptický pútnik
v roku 2001 po prvýkrát navštívil Medžugorie. Až na ceste domov
zažil svoju „iniciáciu“, keď ho požehnal jeden zo spolupútnikov.
Pre väčšinu pútnikov to nie je nič výnimočné, ale preňho to bolo
požehnanie od Panny Márie, ktorá mu dodala toľko sily, že sa
dokázal venovať najrôznejším štúdiám, medzi iným aj teológie.
Narodil som sa v roku 1940 ako jediný syn do konzervatívnej a silne veriacej rodiny, ktorá mala k náboženským
otázkam nekritický postoj. Už vo svojej mladosti som neustále spochybňoval zdedené tvrdenia a „pravdy“, nič
som nechcel prijať bez overenia. Pred
približne tridsiatimi rokmi sa mi do
rúk dostala jedna kritická kniha
o Cirkvi. Uvedená kritika mi už bola
známa, nové bolo pre mňa iba tvrdenie o tom, že charizmatické hnutie
predstavuje v Cirkvi záblesk nádeje.

To bol výrok, ktorý ma veľmi zaujal.
O niekoľko mesiacov neskôr bolo
ohlásené zhromaždenie charizmatického hnutia v Dornbirne, na ktoré
som potom aj naozaj išiel – a to s vedomím, že okamžite odídem, ak mi
táto akcia nebude nič hovoriť. Dopadlo to však inak. Toto hnutie, hoci si
naň človek musí tak trochu zvyknúť,
mi sľubovalo veľa, a tak som zostal
celý deň. Na záver dňa bola svätá
omša s biskupom Dr. Klausom Küngom. Zrazu som mal potrebu modliť
SVEDECTVO
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Dr. Mag. Günter Pichler s manželkou Mag. Margarethe Pichlerovou
a dcérou Mag. Annette Göggl-Pichlerovou.

sa – bez toho, že by ma o ňu niekto
žiadal. Moja žena zostala veľmi prekvapená, že som bol zrazu po tejto
akcii taký milý. Aj keď musím priznať,
že táto mimoriadna milota sa medzičasom zredukovala na bežnú prívetivosť. Charizmatické spoločenstvo vo
Vorarlbergu ma upozornilo na jednu
prednášku Dipl. Ing. Huberta Liebherra o Medžugorí. Do Lindau som dorazil tesne pred začiatkom. Halu zaplnilo asi tisíc ľudí. Nechcel som počúvať
kdesi vzadu postojačky, tak som išiel
celkom dopredu a ako zázrakom bolo
v prvom rade voľné jedno miesto,
akoby vybrané pre mňa. Hlboko na
mňa zapôsobilo, čo Hubert Liebherr
rozprával.
Na moje šesťdesiate narodeniny
v roku 2000 mi jedna pani darovala
púť do Medžugoria organizovanú
Modlitbovou akciou vo Viedni. Túto
púť sme absolvovali spoločne s ďal24 SVEDEC
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ším manželským párom z Dornbirnu
v októbri 2001. Kvôli množstvu zákazníkov v obchode mojej ženy som mohol vyraziť z Dornbirnu až v piatok večer. Na letisku vo Schwechate som sa
náhodou zoznámil s pútničkou z Horného Rakúska. Táto pani sa ma opýtala, či idem po prvý raz do Medžugoria,
na čo som prisvedčil. Jej ďalšia otázka znela, či som tomu otvorený, na čo
som znovu prisvedčil. Nato povedala:
„Naspäť sa vrátite iný, ako ste tam
šli.“ Moja pomerne skeptická odpoveď znela: „No uvidíme.“ Poviem vám
to dopredu: Mala pravdu. Táto pani mi
potom rozprávala, akým úžasným
spôsobom dokázala zabezpečiť peniaze na nové okno v kostole.
Po príchode do Medžugoria bol na
ďalší deň v programe rozhovor s vizionárkou. Napätý som išiel na tento rozhovor s očakávaním, že uvidím nejakú
svätú osobu, ktorá bude s neprítom-

ným výrazom hľadieť do neba – možno bude mať aj svätožiaru, pomyslel
som si. Ale žiadne z mojich očakávaní
sa nepotvrdilo. Táto vizionárka bola
celkom normálna jednoduchá žena!
Rozprávala sa s pútnikmi celkom bez
očakávaných atribútov. Posolstvá,
ktoré nám odovzdávala, ma tiež nestrhli zo stoličky.
Vlastne som bol trochu sklamaný.
V nasledujúcich dňoch som sa zúčastňoval na ponúknutom pútnickom
programe, pričom som si už myslel, že
pociťujem výnimočnú atmosféru tohto
miesta bez toho, aby som tento jav
dokázal definovať. Mimochodom,
bola to taká atmosféra, akú som na
iných miestach necítil. Navštevoval
som aj viachodinové večerné podujatia v kostole, hoci som ich vopred skôr
spochybňoval. Večer po omšiach sme
si vždy, my štyria Vorarlberčania, sadli
spolu, aby sme prediskutovali jav
Medžugoria, či je pravý alebo iba
klam. Ale neprišli sme k žiadnemu výsledku, takže sme po týždni úplne na
pochybách opustili Medžugorie. Cestou domov autobusom zrazu ku mne
prišla jedna pútnička, ktorú som predtým nevidel, a opýtala sa ma, či mi
smie odovzdať požehnanie Panny Márie z Medžugoria. Trochu prekvapený
týmto nezvyčajným prianím som prisvedčil a pomyslel som si: nepomôže,
ale ani neuškodí. Požehnala mňa aj
moju manželku, potom sa vrátila na
svoje miesto. Pýtal som sa mojej ženy,
čo to má znamenať, že mi nejaká
žena sprostredkúva požehnanie Pan-

ny Márie. Veď som bol sám členom
tejto pútnickej skupiny a možno som
sám dostal toto požehnanie. Manželka mi vysvetlila, že náš kňaz počas
môjho „ružencového spánku“ povedal, že Panna Mária chce odovzdať
svoje materinské požehnanie aj rodinným príslušníkom, ktorí zostali doma.
Toto vysvetlenie, sotva som ho počul,
ma zasiahlo ako blesk. Jej správanie
sa dalo vysvetliť tak, že síce telesne
som bol v Medžugorí prítomný, ale keďže som týmto zjaveniam veľmi neveril,
potreboval som zrejme toto požehnanie Panny Márie od spolupútničky ako
niekto, kto vlastne zostal doma. Takéto niečo sa v teológii, ktorú som neskôr začal študovať, označuje ako
„odhalený zážitok“. Teda zážitok, ktorý mal iný zmysel ako ten, ktorý sa
dalo vidieť čisto zvonka. S mojou ženou sme sa už v autobuse dohodli, že
sa panej opýtame na dôvod tohto požehnania. Ale to už nebolo možné.
Obišli sme všetkých ľudí z autobusu,
ale tú pani sme nemohli vypátrať,
hoci medzi požehnaním v autobuse
a príchodom na letisko ubehla iba
štvrťhodina.
Zo svojich dokopy štrnástich akademických titulov som jedenásť získal
od roku 2002, teda po púti do Medžugoria. Tieto štúdiá som absolvoval už
na dôchodku. Bez môjho hlbokého
zážitku na ceste z Medžugoria by som
nešiel takouto intenzívnou študijnou
cestou.
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Rozhovor s medžugorským farárom
P. Marinkom
Šakotom OFM

V Medžugorí

žijeme život Cirkvi
„Drahé deti! Dnes vám
chcem povedať, aby ste
svoje srdcia otvorili
Bohu ako kvety na jar,
ktoré tak veľmi prahnú
po slnku. Som vaša
Matka a stále si želám,
aby ste boli bližšie
k Otcovi a aby on vždy
daroval vašim srdciam
hojnosť darov. Ďakujem
vám, že ste prijali moje
pozvanie.“
Posolstvo z 31. januára 1985
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Dnes je Kvetná nedeľa, v Medžugorí je veľmi veľa pútnikov. Ako
sa vyvíja Medžugorie v roku 2016?
Všetko sa vyvíja ako každý rok. Pútnici prichádzajú a otvárajú svoje srdcia. Modlia sa a zažívajú blízkosť Matky Božej. Otvorené srdcia pútnikov sa
menia a sú zaliate Božím svetlom. Je
to ako na jar, keď rozkvitnú kvety. To
je aktuálny obraz o Medžugorí. Srdcia
pútnikov sa otvoria svetlu, ako sa jarné kvety otvárajú slnku. Pútnici otvoria svoje srdcia a tie sa zmenia. To je
Medžugorie: srdcia, ktoré sa ako kvety otvoria a zmenia. To je ten pekný
obraz z Medžugoria. To je to najkrajšie, čo sa môže zažiť tu, v Medžugorí.
V poslednom posolstve prostredníctvom Mirjany nás Matka
Božia pozvala, aby sme sa väčšmi

modlili. Ako sa snažíte vy ako farár tu v Medžugorí povzbudzovať
farnosť a pripomínať jej, ako to
bolo v prvých dňoch v Medžugorí?
Musíme si stále znova pripomínať,
k čomu nás Panna Mária pozýva –
k modlitbe, pôstu a vnútornému obráteniu, lebo na to zabúdame. A presne
to je Medžugorie: Matka Božia nás
prebúdza zo spánku. Lebo my zaspávame, zabúdame, zvykáme si... Panna Mária nám v podstate nehovorí nič
nové, ale sú to slová milujúcej Matky,
p
ktorá nám chce len dobre. Pripomína
elium
m. Chce,
nám vždy znovu evanjelium.
odľa
a evanjeaby sme sa modlili a žili podľa
lia.

pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria?
Prajem si, aby tento rok všetci zažili
Božie milosrdenstvo. Keď zakúsime
milosrdenstvo a mnohí budú mať túto
skúsenosť tu v Medžugorí, staneme
sa novými ľuďmi, budeme iní. Pokoj
vstúpi do našich sŕdc, keď uveríme,
že Boh nás miluje, odpúšťa nám a je
milosrdný. Potom prijmeme pokoj
a budeme ľudí, ktorí robia chyby, vnímať v inom svetle.


slos
sti s cirJe niečo nové v súvislosti
ý je
e postoj
kevným uznaním? Aký
miestnej Cirkvi?
Žijem
me život
Sme úplne otvorení. Žijeme
viato
osti... PoCirkvi, vysluhujeme tu sviatosti...
nostti splniť
kúšame sa v našej farnosti
nosti,
všetky úlohy pastoračnej čin
činnosti,
ež.
ako si to od nás želá pápež.
eoffiVeď Medžugorie je neofiané
é
ciálne už dlho uznávané
um
modlitbové
centrum
áte
a pútnické miesto. Máte
eho
tiež podporu miestneho
biskupa z Mostaru?
Máme podporu nášho bis-kupa, veľmi dobre s ním spo
spo-lupracujeme. Môžem len po
po-ojní.
vedať, že sme veľmi spokojní.
k od
d
Čo si prajete tento rok
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Medžugorie –

miesto povolaní
„Po ovocí ich
spoznáte.“
(Mt 7,16)

Páter Josip Serdo Čavar
je jedným z troch
mladých mužov
z Medžugoria, ktorí
v roku 2013 slávili
primície.

Rozhovor viedol
Mag. Ivan Lukač
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Drahý páter Josip Serdo, prosím
vás, aby ste sa našim čitateľom
krátko predstavili.
Narodil som sa v Sarajeve. Dva roky
som žil v Doljani, odkiaľ pochádzame, potom sme sa presťahovali do
Nemecka do Würzburgu, kde sme zostali až do roku 1998. Potom sme sa
vrátili do Bosny a Hercegoviny, konkrétne práve do Medžugoria. Tu som
ukončil základnú školu a potom aj
strednú v Čitluku. V roku 2005 som
vstúpil do postulátu františkánov.
Nasledoval rok noviciátu. Študoval
som v rokoch 2007 až 2012 v Záhrebe na Katolíckej teologickej univerzite. Na konci roku 2012 som prišiel
ako diakon do Posušja, kde pôsobím
dodnes. V roku 2013 som bol vysvätený za kňaza.
Mohli by ste nám porozprávať
niečo o príbehu vášho povolania?
Nestalo sa to v nejakom okamihu,
bol to celý rad dôležitých momentov.
Najintenzívnejšie obdobie bolo určite
vo štvrtej triede na strednej škole. Vtedy som sa pýtal, akým spôsobom môžem slúžiť ľuďom, byť užitočný a pritom viesť šťastný a naplnený život.
Moje povolanie sa zrodilo ako spleť
mojich osobných prianí, hodnôt odovzdaných inými, s ktorými som vyrastal, ale predovšetkým Božieho volania, ktoré je mocné, inšpirujúce,
a povedal by som, neodolateľné, ktoré

však človeku vždy ponecháva slobodu.
Ovplyvnilo Medžugorie vaše povolanie ku kňazstvu?
Určite tu bol vplyv Medžugoria. Okamihy, ktoré som v mladosti trávil na
Podbrde, Križevaci, v kostole alebo
medzi priateľmi z františkánskej mládeže, dnes vnímam ako stopy Božej
blízkosti a ako vánok, ktorým sa ku
mne Boh prihováral. Medžugorie nadchýna ako miesto, kde ľudia menia
svoj život a dávajú svojim krokom nový
smer. Práve v tomto je podobnosť
s evanjeliom, kde Ježiš uvádza svoje
pôsobenie slovami: „Kajajte sa a verte
evanjeliu!“ (Mk 1, 15) Keď sa ma niekto pýta, aké je najsilnejšie posolstvo
Medžugoria, tak poviem: zmenený
a obrátený život. V duchovnom živote
som vždy znovu vyrástol, keď som sa
po mesiacoch štúdia v Záhrebe vrátil
do Medžugoria. Možno dokážete lepšie pochopiť hodnotu Medžugoria, keď
na čas odídete a potom sa znovu vrátite. Medžugorie je potvrdenie, že človek
je bez Boha stratený. Som šťastný, že
som súčasťou spoločenstva, v ktorom
sa toľkí ľudia dávajú k dispozícii iným,
čo hľadajú nejakú zmenu vo svojom
živote práve v Medžugorí. Som šťastný,
že smiem byť sprostredkovateľom pôsobenia Božieho milosrdenstva. Myslím si, že nikde nemôžeme dosvedčovať naše kňazstvo tak silne ako práve
vo sviatosti zmierenia.
POVOLANIE
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V Posušji ste v pastorácii v kontakte s mládežou. Ste kňazom
františkánskej mládeže a pracujete ako katechéta na strednej
škole. Ako môžu posolstvá Matky
Božej vstúpiť do týchto mladých
sŕdc?
Volanie Panny Márie je podnet, nikdy
nie nátlak. Tak pôsobia matky. Vždy
ponúkajú
s vo j u
lásku,
ale rozhodnutie je na tom druhom. Toto volanie
nás ovplyvňuje
v takej miere,
v akej sa sami otvárame milosti. Pomáham týmto mladým
ľuďom otvárať si svoje srdcia a potláčať
zbytočné
strachy,
ktoré ich brzdia v duchovnom raste. Pomáham im v tom
tak, že im
odovzdávam vlastné skúsenosti, ktoré
som
zažil
v svojom živote.
30
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Dalo by sa povedať, že duchovné
povolania sú potvrdenie existencie duchovného života v nejakej
oblasti?
Kde je Cirkev živá, tam nie je núdza
na nové povolania. Je to na nás, aby
sme zviditeľnili posolstvo evanjelia, či
už je to výučbou náboženstva, františkánskou mládežou, rôznymi katechézami a stretnutiami. Potom budú
aj mladí ľudia vidieť krásu viery. Tejto
práce robíme v našej provincii dostatok a môžeme slúžiť ako vzor aj iným.
Aby človek mohol odovzdávať vieru
ďalej, musí z nej sám žiť. Z toho vyplýva, že povolania klíčia tam, kde sú už
existujúce povolania vytrvalé, odvážne, kreatívne a šťastné. Keby som nevidel radosť v pôsobení miestnych
kňazov, keď som sa sám rozhodoval
pre toto povolanie, asi by som sa neodvážil na tento krok.
Svedectvo vlastného života je asi to
najlepšie a najsilnejšie. Vidíme, ako
kresťanská Európa niekedy opúšťa
svoje korene, a preto to s ňou ide dlhodobo z kopca. Potrebujeme novú
evanjelizáciu, ktorej nevyhnutnosť rozoznal svätý pápež Ján Pavol II. Musíme obsah našej viery vyjadriť s novým nadšením. Cirkev je však
medzičasom silnejšia v Afrike alebo
Južnej Amerike a dostáva odtiaľ aj
nové impulzy. Vidíme, ako to vyjadril
aj pápež František, že pochádza
z „druhého konca sveta“. Krása
Cirkvi spočíva naozaj v tom, že jej bo-

hatstvo, roztrúsené po celom svete,
nemôžete vyjadriť slovami. Môžete
ho iba obdivovať a ďakovať zaň.
Aká je úloha rodiny pri objavovaní, vyzrievaní a raste povolania?
Rodina má zásadný význam. Pápež
Benedikt XVI. povedal pri svojej návšteve Chorvátska, že rodina je „spoločenstvom života a lásky“. Myslím
si, že je tu v pár slovách povedané
všetko. Rodina musí svedčiť o živote
a láske, aby sa mladý človek od nej
oddelil s dôverou a šiel tak odvážne
do sveta. Aj farnosť prispieva k rastu
povolaní, a síce taká farnosť, v ktorej
existuje svedectvo o viere a silný
sviatostný život. Myslím si, že aj profesori na vyšších školách majú dôležitú úlohu, lebo dokážu preniesť hodnoty do života.
Čo by ste chceli povedať mladým
ľuďom, ktorí budú čítať tento rozhovor?
Mladosť je krásny čas, keď človek
môže vybudovať základy, na ktorých
potom budú stáť všetky jeho rozhodnutia, plány a vzťahy. Myšlienka, ktorú pápež Benedikt XVI. vyslovil v Záhrebe na Jelačičovom námestí pred
množstvom mladých ľudí, je podľa
mňa veľmi pekná: „Drahí priatelia,
vaša mladosť je čas, ktorý vám dáva
Pán, aby ste mohli spoznať zmysel
vášho bytia!“ V mladosti môže byť
človek ako ten z evanjelia, ktorý

našiel poklad a potom predal všetko
ostatné, aby ho získal. Tento poklad
je v skutočnosti Božia láska k človeku. Som presvedčený, že keď mladý človek nájde tento poklad, bude
vo svojom živote aj neskôr svetlom
pre svojich blížnych a svedkom radosti.
V tomto roku milosrdenstva by
som vás poprosil, aby ste našim
čitateľom sprostredkovali aj myšlienky na túto tému.
Svätý Augustín raz povedal: „Boh
dokáže potlačiť svoj hnev, ale nie
svoje milosrdenstvo.“ Rok milosrdenstva chce dať dôraz na túto Božiu
vlastnosť, ktorú nám tak úžasne zjavilo Ježišovo dielo a jeho slová. Pápež
František zdôrazňuje, že môj hriech
je miesto, kde môžem stretnúť Boha.
Božie milosrdenstvo je nekonečné
a v tomto roku chce byť Cirkev výnimočne blízko pri ľuďoch, ktorí sa
pomýlili a možno opustili vieru, Cirkev alebo dokonca aj samých seba.
Aj keď je Božie milosrdenstvo zadarmo, nie je určené na výpredaj. Božie
milosrdenstvo neznamená, že si môžeme zahrávať s jeho trpezlivosťou
a láskavosťou, ale že máme využiť
každý okamih, aby sme mohli patriť
Bohu. Svätý Pavol nám hovorí: „Hľa,
teraz je milostivý čas, teraz je deň
spásy!“ (2 Kor 6, 2b)
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Dr. Med. Maximilian Domej

Myšlienky
pozývajúce
k medžugorskému
pôstu

Na začiatku zjavení
v Medžugorí bolo
jedným z hlavných
posolstiev pozvanie
k pokoju, modlitbe,
obráteniu a pôstu.
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V tomto článku chcem celkom vedome ako lekár
dať do popredia telesné hľadisko pozvania k pôstu
v Medžugorí. Samozrejme, že poznám všetko duchovné ovocie pôstu, ale napriek tomu: Keď vidíme
v pôste iba to negatívne a nie skutočný pozitívny kľúč
k nášmu zdraviu, tak nikdy s pôstom nezačneme.
Keď v pôste nevidíme zmysel, tak sa nám zdá prehnaný a nezmyselný.
V prvých Máriiných posolstvách nachádzame výzvu
k pôstu o chlebe a vode v piatky. Neskôr sa k piatku
pridal aj druhý deň v týždni ako pôstny deň, a síce
streda. Modlitbovej skupine Jeleny a Marijany Vasiljovej Panna Mária povedala, že sa treba postiť aj
v pondelok (1984). Mnohým sa to zdalo prehnané,
my ľudia máme sklon robiť kompromisy a zjemňovať
si pravidlá. Ale napriek tomu sa hlavne v tomto desaťročí zjavení takmer všetci farníci a pútnici do
Medžugoria držali prísneho pôstu – či už v piatky
o chlebe a vode alebo stredy o čosi miernejšie, často
iba bez mäsa.
Ani kňazi celkom nerozumeli tomuto prianiu Panny
Márie, prečo od nás žiada ešte tretí pôstny deň, teda
pondelok.
Viac ako tridsať rokov už sledujem jav Medžugoria.
Spravili sme nespočetné rozhovory a skúšali sme priblížiť hľadajúcim príchod Matky Božej. Nespočetnekrát som bol svedkom zjavení, keď sa tvár vizionárov
úplne zmenila. Vizionári sa v tomto stave stávajú vidiacimi! Keď prijímame tieto zjavenia ako pravé, tak
sa v ich posolstvách musí skrývať PRAVDA. A ako
máme interpretovať toto pozvanie k posteniu sa?
Prečo trikrát za týždeň iba chlieb a voda? Potrebuje
Boh, aby sme hladovali?
Táto výzva ma ako lekára roky trápila. Dlho som
hľadal nejaké lekárske vysvetlenie. Jedného dňa
som počul prednášku o istej diéte 1:0. Túto diétu
vymyslel a rozvinul psychológ a kabaretista Bernhard Ludwig spolu s rovnomenným lekárom Prof. Dr.

Ludvikom z viedenskej AKH (Všeobecná
nemocnica). Jeden deň jesť, druhý
nejesť nič! Iba piť vodu. Takže niečo
ešte radikálnejšie. Pri tejto diéte nejde
iba o telesné, ale aj duševné zdravie.
Ako zreferoval B. Ludwig vo svojej prednáške pred tristo lekármi: Človek vďaka
nejedeniu zažije v tieto dni slobodu ducha. Pomaly sa vnútorne oslobodí od
všetkých svojich maškrtných chúťok.
V našej konzumnej spoločnosti, kde sú
všetky regály preplnené
chutnými vysokokalorickými potravinami, máme prirodzený sklon jesť priveľa
a takto stučnieť a následne aj ochorieť. Cukrovka je
len logický následok zvýšeného uskladnenia energie vo forme tuku, z toho
vzniká zvýšený krvný tlak,
malátnosť, arterioskleróza
a rôzne iné známe choroby nášho civilizovaného sveta.
Panna Mária nás má príliš rada na to,
aby sa mohla len prizerať, ako sa v našich šírkach stávame čoraz širšími. Genialita pedagogického vedenia Matky
Božej spočíva práve v skutočnosti, že
vďaka nasledovaniu tejto pôstnej výzvy
na jednej strane zažívame duchovný
rast, keď sa učíme zriekať sa a stávame
sa pánmi našich túžob. Na druhej strane môžeme relatívne rýchlo zbadať, ako
extrémne pozitívne sa pôst prejavuje na
dobrom pocite nášho tela. Tisíce ľudí
dodržiava túto Ludwig-diétu 1:0. Títo
ľudia rozprávajú, že zhodili nadbytočné
kilá a že sa aj duchovne cítili lepšie.
Ako lekár to môžem potvrdiť. A takto
nám dala Panna Mária v Medžugorí tri
pôstne dni o chlebe a vode ešte pred-

tým, než bola táto skvelá 1:0 diéta vôbec lekársky navrhnutá. Voda nám čistí
telo od všetkých nepotrebných kyslých
produktov trávenia našich západných
lahôdok, takých bohatých na mäso
a tuk. Chlieb nám dáva silu na našu
každodennú prácu. Ešte raz prízvukujem, že pozvanie k pôstu neznamená
to, že máme hladovať. Nie, Boh nás potrebuje ako radostných a žiariacich
svedkov a Panna Mária zdôrazňuje
v Medžugorí stále znovu,
aké dôležité je kráčať cestou svätosti.
Páter Slavko Barbarič mi
raz povedal: „Pôst je modlitbou tela.“ Často však počujeme aj druhý výrok:
„Duch je ochotný, ale telo
je slabé.“ Pôstom posilňujeme naše telo tým, že nedostane okamžite všetko,
po čom túži. Je to druh tréningu zdržanlivosti tela od svetských pôžitkov. V našej hlave okamžite začneme označovať
pondelok, stredu a piatok ako negatívne dni, a pritom prehliadneme tie ostatné – utorok, štvrtok, sobotu a nedeľu –
počas ktorých sa nepostíme.
Taký je už náš duch!
Ale každý, kto vydržal túto pôstnu prax,
môže potvrdiť, že po určitom čase pôstneho tréningu u neho došlo k pozitívnej
zmene.
Panna Mária nás výzvou k pôstu
o chlebe a vode pozýva k niečomu podobnému. Telo sa stane zdravšie a duch
silnejší. Všetci, ktorí to nejaký čas vydržia, to budú potvrdzovať. To jednoduché
je často až príliš jednoduché, iba my
v ňom nerozoznáme hlbší zmysel.


Pôst je
modlitbou
tela.

PÔST
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. februára 2016 – „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam k obráteniu. Milé deti, milujete málo a ešte menej sa modlíte. Ste stratení a neviete, čo je váš cieľ. Vezmite kríž, hľaďte na Ježiša a nasledujte ho. On sa vám dáva
až po smrť na kríži, pretože vás miluje. Milé deti, pozývam vás, vráťte sa k modlitbe
srdcom, aby ste v modlitbe našli nádej aj zmysel vášho žitia. Som s vami a prosím
za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. marca 2016 – „Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil,
aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, milé deti, chudobní
v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš z lásky dal svoj život, aby vás spasil
a aby vám daroval večný život. Preto modlite sa, milé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. apríla 2016 – „Drahé deti! Moje Nepoškvrnené srdce krváca, keď vás vidím
v hriechu a s hriešnymi mravmi. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám
bolo dobre na zemi. Boh vás skrze mňa pozýva, aby vaše srdcia boli nádejou a radosťou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko. Nech je vám moje pozvanie balzamom
pre dušu a srdce, aby ste oslavovali Boha Stvoriteľa, ktorý vás miluje a pozýva k večnosti. Milé deti, život je krátky, vy využite tento čas, aby ste konali dobro. 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 alebo www.medjugorje.sk
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Vizionári Marija, Ivan a Jakov počas zjavenia v roku 1989
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!
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