MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDŽUGORIE

123
Modlite
Modlite sa
sa za
za
pokoj!
pokoj!
Zanechajte
Zanechajte
sebectvo
sebectvo
aa žite
žite
posolstvá,
posolstvá,
ktoré
ktoré vám
vám
dávam.
dávam. Bez
Bez
nich
nich nemôžete
nemôžete
zmeniť
zmeniť svoj
svoj
život.
život.
1. štvrťrok 2017
NEPREDAJNÉ
ISSN 1338-4155

Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 2. novembra 2016

Kajajte sa a verte
evanjeliu
„Dnes vás pozývam: modlite sa za pokoj! Zanechajte sebectvo a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Bez nich nemôžete
zmeniť svoj život. Keď budete žiť modlitbu, dosiahnete pokoj.
Keď budete žiť v pokoji, pocítite potrebu svedčiť, pretože objavíte Boha, ktorého teraz cítite vzdialeného. Preto, milé deti,
modlite sa, modlite sa, modlite sa a dovoľte Bohu, aby vošiel
do vašich sŕdc. Vráťte sa k pôstu a spovedi, aby ste zvíťazili
nad zlom vo vás a okolo vás.“
Slová Matky Božej z 25. októbra 2016 dávajú stručný návod pre dosiahnutie pokoja. Zlo
okolo nás akoby naberalo silu a mnohých sa zmocňuje strach a beznádej. Matka Božia nás
nenecháva v týchto chvíľach osamote. Ponúka riešenie. Len ho treba zobrať vážne a začať
ho uskutočňovať. Len pred niekoľkými týždňami sa skončil Svätý rok milosrdenstva a o niekoľko dní sa začne pôstne obdobie. Využime tieto ponúkané príležitosti na zmenu zmýšľania
a otvorme svoje srdcia, aby Boh mohol pôsobiť. Mnohí kresťania nechcú počúvať slová Matky, ktoré nám hovorí každý mesiac v Medžugorí. Preto si pripomeňme iný hlas, ktorý nás
nabáda k pokániu, zmiereniu a spovedi. Svätý Otec František to pripomenul vo svojej bule
Misericordiae vultus (Tvár milosrdenstva): „Na myseľ mi prichádzajú veľavýznamné slová,
ktoré svätý Ján XXIII. vyslovil pri otvorení koncilu, aby naznačil cestu, ktorou treba ísť: ,Teraz
Kristova nevesta uprednostňuje používanie lieku milosrdenstva namiesto používania zbraní
prísnosti.‘ ... V tento svätý rok môžeme otvoriť srdcia tým, ktorí žijú na tých najodľahlejších
existenciálnych perifériách, ktoré často moderná doba tragickým spôsobom vytvára. Koľko
nebezpečných a bolestných situácií sa dnes vyskytuje vo svete! Koľkými ranami na tele sú
poznačení mnohí ľudia, čo stratili svoj hlas, pretože ich volanie zoslablo či zaniklo v dôsledku
ľahostajnosti bohatých národov. Počas tohto jubilea je Cirkev ešte väčšmi povolaná liečiť
tieto rany, mierniť ich olejom útechy, obväzovať ich milosrdenstvom a liečiť nevyhnutnou solidaritou a láskavou pozornosťou. Neupadnime do ponižujúcej ľahostajnosti, do zvyku uspávajúceho ducha a zabraňujúceho objavovať nové veci, do ničivého cynizmu. Otvorme oči, aby
sme videli biedu sveta, rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, a dajme
sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nech chytia ich ruky, pritiahnime si ich k sebe, aby pocítili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva. Nech sa ich
volanie stane aj naším volaním, aby sme spoločne prelomili bariéru ľahostajnosti, ktorá
často suverénne vládne, aby skryla pokrytectvo a egoizmus... Mnohí ľudia začínajú pristupovať k sviatosti zmierenia a medzi nimi i mnohí mladí, ktorí v tejto skúsenosti často nájdu
cestu, ako sa vrátiť k Pánovi, k prežívaniu intenzívnej modlitby a znovuobjaveniu zmyslu
vlastného života. S presvedčením opäť postavme do centra pozornosti sviatosť
zmierenia, pretože ona umožňuje hmatateľne zakúsiť veľkosť Božieho milosrdenstva. Pre každého penitenta tak bude zdrojom skutočného vnútorného pokoja.“
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor s Ivanom Dragičevičom
Medžugorie uprostred Rakúska:
Aj tento rok opäť pricestoval
vizionár Ivan Dragičevič, ktorý so
svojou rodinou žije prevažne
v Amerike, na veľkú modlitbu za
pokoj s kardinálom Christophom
Schönbornom vo viedenskom Dóme
svätého Štefana. S kardinálom ho
spája hlboké priateľstvo, čo sa dalo
pozorovať aj zo srdečného
privítania v Dóme. Ivanovi
Dragičevičovi sa zjavuje Panna
Mária denne už viac ako 35 rokov.
Tento jav je pre nás
nepredstaviteľný, ale predsa
skutočný. Vizionár Ivan nám často
a s radosťou podáva svedectvo
o stretnutiach s Matkou Božou.
Pokúša sa nám svojimi slovami
sprostredkovať nekonečnú lásku
a starostlivosť Matky Božej. 28.
septembra 2016 po modlitbe za
pokoj poskytol čitateľom nášho
časopisu nasledujúci rozhovor.

Modli

priná

Ivan, ako na teba zapôsobil večer pri modlitbe za pokoj vo Viedni v Dóme sv. Štefana?
Bolo to veľmi pekné, tak veľa ľudí,
tak veľa modlitieb, a to po celých
šesť hodín. Je to znak, že ľudia dokážu celých šesť hodín sedieť v kostole
a modliť sa, je to veľkolepé. Zakaždým, keď prídem do Rakúska, vidím
veľa ovocia Medžugoria. Keď sa pozerám na ľudí predo mnou, tak vidím, že sú otvorení. Pozorujem, že
nimi preniká svetlo, že prijímajú túto
stravu, s ktorou prichádza Matka Božia, a žijú z nej. Cítim, že sme boli počas tých šiestich hodín rodinou, živou Cirkvou, ktorá sa modlila. Toto
modlitbové stretnutie aj mňa veľmi
posilňuje.

„Matka Božia si praje,
aby každá rodina bola modlitbovou
skupinou.“
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tba v rodine
ša pokoj
Aké bolo stretnutie s Matkou
Božou v Dóme?
Aj stretnutie s Pannou Máriou bolo
veľmi pekné, lebo Matka Božia bola
veľmi šťastná a naradovaná. Modlila
sa predovšetkým za prítomných chorých a za kňazov. A povedala: „Milé
deti! Dnes vás chcem pozvať, aby ste
sa modlili najmä za všetkých ľudí,
ktorí trpia, ktorí kráčajú krížovou cestou a trpia bolesťami. Pozývam vás,
aby ste sa za nich modlili, aby ste
mohli prijať ich kríž a aby ste prostredníctvom ich kríža prišli k Láske.
Milé deti, ďakujem vám, že ste aj
dnes prijali moje pozvanie.“ To bolo
jedno pozvanie. Včera večer sa Mat-

ka Božia pri zjavení modlila aj zvlášť
za pápeža a na jeho úmysly, požehnala všetkých prítomných
svojím
materinským
požehnaním, aj všetko, čo ľudia priniesli
na požehnanie.
Včera si hovoril aj o tom, aká
je dôležitá modlitba v rodine.
Prečo zdôrazňuješ spoločnú rodinnú modlitbu?
Modlitba je dnes

ROZHOVOR
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v rodinách dôležitá a má osudový
význam pre spoločnosť a svet, v ktorom žijeme. Prečo nás pozýva Matka
Božia tak často k rodinnej modlitbe?
Je na to veľa dôvodov. Modlitba v rodine vytvára pocit spolupatričnosti,
vytvára jednotu v rodine, harmóniu,
ktorá dnes chýba. Dnes sú rodiny
vnútorne zranené, dnešná rodina krváca. Súčasné manželstvá sú manželstvami, ktoré sú väčšmi rozdelené
než pevne navzájom spojené, už im
to dobre nejde. Pri výchove detí neexistuje spoločný prístup, ale otec má
vlastný prístup a matka má iný vlastný prístup. Nenachádzame si dostatok času pre rodinu, na svoje deti,
nerozprávame sa spoločne v rodine,
nemodlíme sa spoločne s deťmi. Rodičia už nemajú čas na svoje deti
a potom prichádza to najhoršie: Deti
si nachádzajú iné cesty. Deti idú do
školy, škola ich učí niečomu inému,
spoločnosť ich učí niečo iné, televízor ich učí niečo iné, internet ich
učí niečo iné. Ak sa mladí nemodlia
a ak sa necítia byť v rodine pochopení, ak im rodičia nevenujú dostatok
času, potom sa stane to najhoršie:
Mladí preberú potom ideály sveta.
Tie ideály, ktoré im poskytnú priatelia a budú sa stále viac vzďaľovať rodičom. Žiaľ je dnes situácia taká.
Matka Božia si želá, aby každá rodina bola modlitbovým spoločenstvom, kaplnkou, v ktorej sa modlí.
Panna Mária nevyžaduje tak veľa,
6

ROZHOVOR

vyžaduje len, aby rodina bola spolu.
Matka Božia hovorí často o tom, že
najhoršie v rodinách je to, že chýba
trpezlivosť. Rodičia už nemajú čas
na svoje deti, otec už nemá čas na
matku, matka už nemá čas na otca
a dochádza k tomu najhoršiemu: už
tu chýba je láska. A ak nemáme radi,
tak nemáme ani čas.
Keď sme naposledy boli u teba
v Medžugorí, tak si po zjavení povedal, že Matka Božia každého
osobne pozýva, že je pre ňu každý dôležitý. Môžeš nám to bližšie
vysvetliť?
Každý z nás je súčasťou plánu Matky Božej. Všetci sme dôležití. Matka
Božia neodmietne ani jedného z nás.
Nepozerá sa na farbu pleti. Ona je
Matkou nám všetkým a my sme jej

Dominik Domej po rozhovore s Ivanom

deti. Posolstvo Matky Božej, ktoré
nám poskytuje, je univerzálne posolstvo celému svetu, je zamerané na
celý svet. Je posolstvom všetkým jej
deťom, lebo je našou Matkou. Ona
nás nerozčleňuje. Problém je v tom,
že my ľudí rozdeľujeme. Ak by sme

počúvali slová evanjelia, slová Pána,
ak by sme ich správnym spôsobom
vnímali, podľa nich žili a hlásali ich,
tak by sme Matku Božiu lepšie pochopili.
Matka prichádza k nám a chce nás
všetkých zhromaždiť. Volá po jednote. Želá si, aby toto posolstvo preniklo do ľudských sŕdc, aby srdcia boli
otvorené a aby sa rozžiarili silou Ducha Svätého a prostredníctvom milosti. Aby sme videli v posolstve nádej, ktorá nás bude sprevádzať do
budúcnosti. Lebo súčasný svet nemá
nádej. Keď vyjdeme na ulicu a pozorujeme ľudí, sú bez úsmevu, neradujú sa. Už len pri jazdení autom sa
prežíva stres, chýba trpezlivosť. Je to
globálny problém dneška, pretože ľudia zabudli na Ježiša a vyhnali ho zo
svojich životov a svojich rodín. Namiesto toho prijali to, čo ponúka
svet: pominuteľnosť.
ROZHOVOR
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Tak ako som včera povedal: My me správať? Ako máme niesť túto
sme na zemi len pútnikmi, prechá- zodpovednosť? Ako si máme navzádzame cestou. Je veľmi dôležité, aby jom v manželstve pomôcť, aby bola
sme pochopili, že Matka Božia pri- zachovaná jednota?
chádza k nám a obracia sa na nás
Má Matka Božia nejaké osobitvšetkých, na celý svet s posolstvom:
„Milé deti, obráťte sa k Bohu, nech né posolstvo pre mládež? Po príBoh zaujme prvé miesto vo vašich chode do Medžugoria je zrejmé,
životoch.“ Ak sa tak stane, potom do- že tu mocne pôsobí Duch Svätý.
staneme tento pokoj. Dokážeme Je tu vidno veľa mladých ľudí,
oceniť tento pokoj, budeme sa v ro- ktorí sa obracajú; mladých ľudí,
dine dobre správať. V súčasnej dobe ktorí by sa chceli stať kňazmi. Aj
sa každé druhé manželstvo rozvá- ja poznám niekoľkých. Ale v Radza. Ideme do manželstva úplne ne- kúsku a v Nemecku vidno, že
pripravení, s mnohými ilúziami, so táto tendencia klesá. My žijeme
všelijakými sľubmi. To potom ne- tu, vo Viedni, rodičia nás vychovali v katolíckej viere, my to
bude dobré manželstvo, to nie je
správna príprava,
ava, ktorú poprežívame. A
Avšak v spotrebuje dnešná
á mládež.
ločnosti, v mojom
„Drahé deti!
Mládež potrebuje
uje duokolí, na fakulte
Dnes vás
chovnú prípravu
u na
sa to už zosmiešpozývam,
aby
ste
sa
ňuje. Mňa zauto, čo ju očakákáňuj
modlili. Drahé deti,
jíma, či Panna
va. Lebo mnoojím
zabúdate,
že
ste
všetci
Mária má nehí dnes milujú
M
dôležití. Zvlášť dôležití sú
voľnosť a rojjaké posolv rodine starší. Povzbuďte ich,
bia si, čo
stvo pre
aby sa modlili! Všetci mladí nech
chcú. Ak sa
mladých
potom zosoľudí, ktorí
sú svojím životom vzorom pre
bášia, nie sú
žijú v týchostatných, nech svedčia o Ježišovi!
schopní preto kruhoch,
Drahé deti, prosím vás, začnite sa
vziať zodpoako sa mámeniť prostredníctvom modlitby
vednosť, nie
me
m správať,
a spoznáte, čo máte robiť.
sú schopní če-ako
ak máme žiť
Ďakujem vám, že ste prijali
liť výzvam. Ale
v pokoji, aby
moje pozvanie.“
výziev v manželželsme sa nehádaPosolstvo
z 24. apríla 1986
stve je mnoho:
o: Ak
dru
li s druhými.
Viem,
prídu deti, ako
že jedinou
možnoso sa májedin
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Kardinál Schönborn otvoril Dóm pre modlitbové stretnutie.

ťou je len byť trpezlivým. Dnes je
ľahšie byť veriacim v Chorvátsku
ako v Nemecku, Rakúsku, alebo
vo Francúzsku, kde majú ľudia
celkom iný náhľad na vec. Dala
Matka Božia posolstvo mladým
ľuďom, ktorí sú konfrontovaní
s týmto problémom?
V dnešnej dobe nemôžeme hovoriť
len k mládeži, nemôžeme oddeľovať
rodičov od mládeže. To je mechanizmus, ktorý môže fungovať len navzájom. To znamená, že rodičia a deti
vytvárajú jeden systém, spoločenstvo, niečo, čo patrí spolu. Napríklad:
Matka a otec vychovávajú deti najlepšie, ako vedia, dajú im všetko, čo
sa týka viery, modlitby, Cirkvi, atď.
Potom prídu deti do školy alebo na
univerzitu. Tam sa stretnú s novými
výzvami. Keď títo priatelia vidia veci
inak a deti nie sú dostatočne silné,
aby dodržiavali to, čo im otec s mat-

kou vštepovali a naučili ich, ak si to
nevážia a nasledujú týchto priateľov,
potom ľahko odpadnú. Je dôležité,
aby sa z mladého človeka dozrievaním v rodine stala autorita a aby potom povedal: Moja matka ma to naučila takto, ja to nesmiem urobiť. Potom nebudem priateľov v škole odmietať, ale ja sa môžem postaviť voči
tomu, čo povedia, a odpovedať: „To
je pod moju úroveň, to nie je to, čo
ma učili moji rodičia.“ Môžu sa potom proti tomu postaviť. Ak sú mladí
slabí, ak pochádzajú z rodiny, ktorá
nie je duchovne na takej úrovni,
často sa vzďaľujú od viery. Dôležité
je mať vlastnú mienku, byť autoritou,
nebyť slabý kvôli vlastnej viere, ale
treba povedať: „Je to moja viera
a budem sa podľa toho držať.“

Rozhovor pre Modlitbovú akciu viedol
Dominik Domej.
ROZHOVOR
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Modlitba za pokoj
v Dóme svätého
Florian Hitz

Matka Božia sa nám
prihovára. V každej
sekunde nášho života.
Slová plné požehnania, lásky,
dôvery. Napriek tomu ich vždy
nepočúvame. Naša nebeská
Matka nachádza zakaždým
nové cesty, aby nás získala.
Tak aj 27. septembra 2016
pri veľkej modlitbe za pokoj vo
viedenskom Dóme sv. Štefana,
ktorá sa celkom niesla v duchu
Medžugoria.
Kardinál Schönborn počas
adorácie Najsvätejšej sviatosti
10 MODLITBA ZA POKOJ

Štefana
vo Viedni
Už od 16. hodiny prúdili tisíce veriacich do veľkolepého Dómu, aby
sa poďakovali Matke Božej a zahrnuli jej láskyplné srdce vrúcnymi
prosbami, aby mohli nájsť pokoj.
Medzi návštevníkmi bolo veľa kňa-
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zov, rehoľníkov a rehoľných sestier,
ľudí, ktorí boli povolaní k službe
Cirkvi.
Modlitbové stretnutie viedol kardinál Christoph Schönborn. Tu mohli
všetci nabrať silu na svoje pôsobenie, prehĺbiť vieru a nájsť pokoj. Bolo
prítomných aj veľa detí, ktoré sa
učupili pred oltárom na zemi. Aj chorí, postihnutí ľudia pripútaní na vozík, ale môžu prežiť vnútornú slobodu pod vplyvom Božej lásky. S vedomím, že sú vítaní u Matky Božej.
Kým sa návštevníci usádzali tesne
vedľa seba, na boku katedrály sa
12
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zhromaždil veľký chór. Hudobníci si
pripravovali svoje nástroje na večer
modlitieb s vizionárom Ivanom Dragičevičom z Medžugoria. Pred 35
rokmi mu bola udelená mimoriadna
milosť, aby každý deň mohol uzrieť
Matku Božiu. Dar, ktorý by sme mu
nemali závidieť, čo aj zdôrazňuje,
lebo aj my sa môžeme stretnúť
s Matkou Božou, ak sa budeme
dostatočne modliť. V Dóme svätého
Štefana zavládla mystická nálada
po tom, čo odzneli svedectvá a krátko po 18. hodine sa začala modlitba
posvätného ruženca. Duchovná at-

Ivan počas zjavenia. Pred ním režisér Manuel Cotelo a prekladateľ filmu Marys‘
Land do nemčiny Christian Platzer.

mosféra prúdila zo sŕdc tisícov prítomných, ktorí túžili byť s Kráľovnou
pokoja. Medzi jednotlivými tajomstvami ruženca znel v pozadí chór
sprevádzaný huslistkou Melindou
Dumitrescuovou. Cítili sme sa skoro
ako na Vrchu zjavenia, alebo ako na
svätej omši pod holým nebom na
mieste milosrdenstva v Medžugorí.
Ako pútnici s vizionárom Ivanom
v Dóme svätého Štefana spievali po
každom ruženci Ave Mária, tak sa
čoraz väčšmi približoval čas zjavenia. Ivan bol pokojnejší a náhle sa
prestali pohybovať aj zrnká ruženca

v jeho rukách. Tvár sa mu zmenila.
Upriamil oči na bod v hornej polovici
oltára. Tu utíchli modlitby aj ostatných návštevníkov kostola, ktorí
spočiatku nezaregistrovali, čo sa
udialo v prvých radoch. Na tvári vizionára bolo vidno úsmev. Jeho pery
sa mĺkvo pohybovali v rozhovore
s nebeskou Matkou. Jeho výraz tváre sa menil, akoby zobrazoval jas
Matky Božej ako v zrkadle. Tento
stav prepojenia s Matkou Božou trval niekoľko minút. Zdalo sa, že to
neprestane.
Potom vôňa kadidla. Kardinál
MODLITBA ZA POKOJ
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Schönborn kráčal s kkňazmi
ňa
azm
zmi po
popri
oprri zá
zzá-stupe veriacich k oltáru. Vie-denský najvyšší duchov
duchovo ný pastier sa čo najsr-dečnejšie pozdravil
avil
s vizionárom Ivaanom a potom slá-vil svätú omšu.
V kázni vyzdvihol
dôležitosť trpezlivosti, i vo vzťahu
k
Medžugoriu.
Trpezlivosť náss
robí podobným Boohu, aby naše srdce
c
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bolo podobné jeho
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srdcu. Boh riadi n
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aše
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e
cesty a my sa máme
áme nechať ním viesť.
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s duchovnej
ssily,
i ktorú si prítomní
odnášato
lli domov, possilnení vo svojjich srdciach.
Medžugorie
bbolo v tento veččer istým spôsobom vo Viedso
ni.

Záznam z modlitbového stretnutia
Modlitbové stretnutie za pokoj vo Viedni má široký ohlas aj medzi
našimi čitateľmi. Mnohí mali záujem o účasť na tomto stretnutí a veľmi by uvítali sledovanie tohto stretnutia so simultánnym prekladom
do slovenčiny.
Len na poslednú chvíľu sa nám podarilo zabezpečiť vysielanie tohto
krásneho podujatia prostredníctvom internetu s prekladom do slovenčiny. Nebolo však technicky možné, aby sme o tom informovali
v dostatočnom časovom predstihu. Sme veľmi radi, že vám môžeme
ponúknuť celý záznam modlitbového stretnutia s tlmočením do slovenčiny na internetovej stránke Informačného centra Medžugorie pre
Slovensko a Českú republiku, ktorú zastrešuje naša organizácia Mariánske centrum Medžugorie.
Záznam nájdete na internetovej adrese: www.medjugorje.sk
v časti ARCHÍV – VIDEO.
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Matka Božia

nás všetkých miluje
Salvador Inigues je inšpirujúci človek. Dal si
za cieľ ísť ku všetkým, ktorí osobitne potrebujú
lásku a Božie milosrdenstvo. Odvážne chodí
sám k ľuďom na okraji spoločnosti na také
miesta v Mexiku, kde sa neodváži ani polícia. S Matkou Božou a ozbrojený ružencom
našiel svoj apoštolát medzi prostitútkami. Darované peniaze často dáva neplnoletým dievčatám, aby sa už nemuseli ďalej predávať.
Jeho služba je vykreslená vo filme Mary‘s Land (v Nemecku ho uviedli do kín
v roku 2017). Po svojom obrátení bol sprevádzaný istým duchovným. Tento kňaz svojím
správnym vedením navždy zmenil jeho život. Salvador vďaka nemu spoznal Medžugorie a naučil sa milovať Pannu Máriu, Kráľovnú pokoja. Tento kňaz dal Salvadorovi po generálnej spovedi
na čítanie zväzok časopisov MEDJUGORJE. Toto všetko sme sa dozvedeli náhodou po
tom, čo sme mu po našom rozhovore chceli ukázať, kde uverejníme jeho svedectvo.
On však už poznal náš časopis MEDJUGORJE. Bolo to naozaj dielo Matky Božej. Lebo
tento časopis sa prekladá do štyroch jazykov a jeho talianske vydanie sa dostalo až
do Mexika! Salvador nám ukázal zarámované obrázky z Medžugoria v jeho byte, všetky pochádzali z nášho časopisu. Toto stretnutie bolo naozaj dojímavé a my všetci
sme boli súčasťou jednej medžugorskej rodiny.
Salvador, odkiaľ poznáte Medžugorie?
Keď som mal deväť rokov, babka mi
ukázala knižku o Medžugorí. Túto knižku som potom prečítal. Odvtedy viem,
že Panna Mária sa zjavuje v Medžugorí.
Mohli by ste sa predstaviť našim
čitateľom?

Pochádzam z katolíckej rodiny, vyrastal
som v katolíckom prostredí. Ale v sedemnástich som prestal chodiť do kostola, celkom som sa od toho vzdialil.
Keď som mal pätnásť, vstúpil som do
kňazského seminára, keďže som ale nespravil skúšku z chémie, musel som seminár opustiť. Bolo naozaj bláznivé, že
aj niekoľko ďalších muselo odísť zo seSVEDECTVO
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minára kvôli chémii. Vedenie kňazského
seminára si jednoducho myslelo, že preto nemáme povolanie. Bol som naozaj
sklamaný, cítil som v sebe silné povolanie. Keďže som bol takýmto spôsobom
vyhodený zo seminára, nechcel som už
o Cirkvi a kňazoch počuť nič. O všetko
som sa zaujímal, len nie o Katolícku cirkev. Mojím cieľom bolo iba ohovárať Cirkev a kňazov. Potom som niekoľko mesiacov mal vzťah s jedným dievčaťom.
Ona ma však opustila, lebo v sebe cítila
povolanie byť rehoľnou sestrou. To spôsobilo, že som bol ešte zúrivejší na Cirkev. Hľadal som nejaké naplnenie pre
môj prázdny život. Myslel som si, že Cirkev ma nemôže potrebovať, lebo som
nemal žiadne peniaze. Tak som sa rozhodol pracovať, aby som zarobil peniaze. Začal som sa učiť za ošetrovateľa.
No nie, aby som pomáhal druhým, ale
aby som zarobil peniaze. Pokračoval
som v špecializácii, aby som zarobil viac
peňazí. Na škole som spoznal ďalšie
dievča, ale aj ono ma opustilo a vstúpilo do kláštora.
Keďže som neviedol
žiaden duchovný život, bolo pre mňa
dôležité len drahé
oblečenie a značkové veci. Myslel som
si, že to ma spraví
šťastným. V tejto fáze
som dostal od matky
jedného kamaráta ruženec, ktorý bol požehnaný
v Medžugorí. Pretože ma to nezaujímalo, dal som si ruženec do
16
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batoha a už na to nemyslel. Jedného
dňa som si v nemocnici vymenil službu
s kolegyňou. Autobusom som cestoval
do práce. Mal som vtedy ako jeden z prvých veľmi drahý smartfón. Chcel som
sa ním a hudbou v ňom pochváliť, tak
som začal v ruksaku hľadať slúchadlá,
no našiel som len ten ruženec so železným krížikom a posvätený medailón.
Keď som si prečítal slovo Medjugorje na
zadnej strane, všetko sa začalo točiť.
Mal som pocit, akoby naraz zastal čas
ako zamrazený a ja akoby som dostal
mozgovú porážku. Videl som sa zrazu
ako malé dieťa s babkou a tou knižkou
o Medžugorí. V tomto momente som videl všetky posolstvá z tej knihy a obrazy
z môjho starého života. Cítil som neopísateľný pokoj a zároveň istý smútok.
Uvedomil som si, ako som sa sám oddelil od Eucharistie. Uvedomil som si aj význam tejto sviatosti a rolu kňaza. Že Ježiš ustanovil túto sviatosť. Cítil som bolesť, lebo som zle hovoril o kňazoch. Zacítil som aj vnútorné prázdno. Začal som
plakať. Ľudia v autobuse sa ma pýtali,
čo sa deje. Ja som otvoril oči a znovu
som videl ten kríž a nápis Medjugorje.
Vystúpil som z autobusu, potom som nastúpil do ďalšieho, ale aj z toho som vystúpil. Nechcel som, aby ma ľudia videli
takto plakať. Oproti na ulici boli dve rehoľné sestry, ktoré práve išli do nejakého domu. Opýtal som sa ich, či môžem
ísť s nimi. Dovolili mi vojsť cez zadné
dvere. Tam som mohol plakať bez toho,
že by som bol niekomu na očiach. Stála
tam socha Kráľovnej pokoja. Zobral som
ruženec a začal som plakať a modliť sa.

Pri každom Zdravas‘ som Márii vyčítal,
prečo ma nechala samého. Tak ubehli
hodiny, kým neprišiel istý muž a požiadal ma, aby som mu pomohol preniesť
tú sochu pred oltár. Keď sme v tú stredu
vošli s tou sochou do kostola, bol plný
ľudí, ktorých som si však vôbec nevšímal, lebo som bol sústredený iba na Máriu. Chcel som vybehnúť z toho kostola,
ale do cesty sa mi postavil kňaz so štólou pripravenou na spoveď. Zavolal ma
a opýtal sa, ako mi je a čo je s mojím životom. Pomyslel som si: „Čo odo mňa
chce, veď ma ani nepozná!“ Dvakrát
som povedal, že sa mám veľmi dobre.
Nato ma ten kňaz vyzval, aby som si zobral stoličku a posadil sa vedľa neho.
Opýtal sa ma, či chcem pristúpiť k spovedi ako veriaci alebo ako hľadajúci. Nerozumel som tejto otázke, veď som ho
predsa nepoznal a on nemohol vedieť
nič o mojom živote. Potom mi kňaz povedal: „Keď povieš, že ako veriaci, tak je to
klamstvo!“ Vtedy som znovu pocítil tú
nenávisť ku kňazom. Stále som bol v nemocničnej uniforme, takže som vstal
a povedal tomu kňazovi: „Nevidíte to?
Som ošetrovateľ a nie som veriaci!“
Načo mi on vraví: „Nie si, ale kedysi si
bol! Tvoja duša je plná utrpenia, lebo si
mnoho trpel.“ Mal som pocit, akoby som
bol zrazu nahý a znovu som začal plakať. On mi povedal, že mám prestať plakať, dal mi facku, usmial sa a povedal:
„Viem, že trpíš. Potrebuješ duchovného
učiteľa. Pomôžem ti.“ Napísal mi akýsi
lístok, strčil mi ho do vrecka na košeli
a povedal: „Očakávam ťa v nedeľu, aby
si si vykonal generálnu spoveď.“ Kľačal

som pred ním, on položil na mňa ruky
a vyslovil slová odpustenia, rozhrešenie.
Mal som pocit, akoby sa niečo nado
mňa vznieslo a tá ťažoba zo mňa zmizla,
keď ma rozhrešil. Najprv som začal plakať, ale on povedal: „Zostaň tu a obetuj
tvoje sväté prijímanie, lebo dnes je výročie začiatku zjavení v Medžugorí.“ Potom som šiel domov a plakal som doma
v posteli. Hoci bolo akurát poobedie,
spal som až do ďalšieho rána. Keď som
si vyzliekal košeľu, našiel som lístok
s menom toho kňaza. Bolo to rovnaké
meno, aké mal spisovateľ, čo napísal tú
knihu o Medžugorí, ktorú som čítal ako
malé dieťa so svojou starou mamou.
Vo filme Mary‘s Land rozprávate
o svojej práci medzi prostitútkami.
Ako došlo k tomuto apoštolátu?
Po všetkých týchto udalostiach som
prežil odpustenie. Ježiš mi dal tento dar.
Chcel by som, aby všetci vedeli, že Boh
nám odpúšťa. Je jedno, čo robíš a čo si
spravil. Boh je tu, aby ti odpustil. Zašiel
som za kňazom, ktorý ma vtedy vyhodil
zo seminára. Povedal som mu: „Odpúšťam vám. Odpustite aj vy mne, že som
celé tie roky hovoril o vás zle a neznášal
som vás.“ Z tohto dôvodu si prajem, aby
každý, kto žije v hriechu, zažil odpustenie. Je mi jasné, že my katolíci hovoríme
o odpustení stále s tými istými ľuďmi.
ALE NIKTO NEHOVORÍ S TÝMI, KTORÍ TO
POTREBUJÚ A JA CHCEM ÍSŤ ZA TÝMI,
KU KTORÝM NECHODÍ NIKTO. Tak som
začal aj tento apoštolát.

Rozhovor viedla Mag. Kristina
Malina-Altzinger 27. 8. 2016 vo Viedni.
SVEDECTVO
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Mirjana Dragičevičová-Soldová
počas zjavenia 2. novembra 2016
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Posolstvo z 2. novembra 2016
„Drahé deti, pre moje materinské srdce je veľkou radosťou
prichádzať k vám a zjavovať sa vám. Je to dar môjho Syna pre
vás a pre druhých, ktorí prichádzajú. Ako matka vás pozývam,
milujte môjho Syna nadovšetko. Aby ste ho milovali celým srdcom, musíte ho spoznať. Spoznáte ho modlitbou. Modlite sa
srdcom i citmi. Modliť sa znamená myslieť na jeho lásku
a obetu. Modliť sa znamená milovať, dávať, trpieť a obetovať.
Vás, deti moje, pozývam, aby ste boli apoštolmi modlitby a lásky. Deti moje, je čas bdenia. V tomto bdení vás pozývam k modlitbe, láske a dôvere. Kým sa môj Syn bude pozerať do vašich
sŕdc, moje materinské srdce si praje, aby v nich videl bezpodmienečnú dôveru a lásku. Zjednotená láska mojich apoštolov
bude žiť, víťaziť a odhaľovať zlo. Deti moje, ja som bola kalichom Bohočloveka, bola som Božím nástrojom. Preto vás, svojich apoštolov, pozývam, aby ste boli kalichom pravdivej, čistej lásky môjho Syna. Pozývam vás, aby ste boli nástrojom,
prostredníctvom ktorého všetci tí, čo ešte nespoznali lásku
Božiu – ktorí nikdy nemilovali – porozumeli, prijali ju a boli
spasení. Ďakujem vám, deti moje.“
Počas toho, ako Panna Mária odchádzala, Mirjana videla kalich.

XXXXXXX
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Ovocie
Medžugoria
sa nedá poprieť
Páter Bernardin, mohli by ste
sa nám krátko predstaviť?
Volám sa Bernardin, narodil som
sa v roku 1938 v Düsseldorfe. Po
základnej škole som sa vyučil za
technického kresliča, lebo som
chcel byť inžinierom. Potom však
prišla vnútorná inšpirácia a opýtal
som sa: „Prečo sa chceš vlastne zaoberať technikou a nie ľuďmi?“ Toto
želanie bolo čoraz silnejšie, takže
som sa napokon rozhodol pre kňazstvo.
Ste silne spojený s Medžugorím. Kedy ste sa o Medžugorí dopočuli prvýkrát?
Pôsobil som ako vedúci pútnického
miesta v Neviges, keď istého dňa prišla za mnou vedúca púte a pýtala sa
ma: „Páter Bernardin, poznáte Medžugorie?“ Povedal som: „Nie!“ „Môžem vám dať jednu knižku?“ „Áno,
môžete, ale tu v Neviges je Panna
Mária uctievaná už dlho a všade, kde
sa uctieva, je to pre mňa dobré.“ Neskôr som prečítal jednu stranu a po20
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tom tú knihu odložil, lebo som si pomyslel: „Tu, na tomto dôležitom mariánskom pútnickom mieste konáš
svoju službu a to stačí.“ Ďalší rok
prišla znovu a položila mi rovnakú
otázku, načo som odpovedal: „Počúvajte, vykonávam svoju službu TU
a tak je to v poriadku.“ Neskôr som
bol preložený a tam som stretol inú
ženu, ktorá bola v Medžugorí a spísala všetko, čo tam zažila. Toto som si
prečítal a pomyslel: „Na tom niečo
bude.“
Po čase som znovu stretol tú vedúcu púte, ktorá bola dvakrát za mnou
v Neviges. Aby získala kňazov, ktorí
by chceli spoznať Medžugorie, prostredníctvom nášho kláštora v Düsseldorfe rozdávala voľné miesta na
púť. Tak som šiel ešte s dvoma
bratmi do Medžugoria.
Kedy to bolo? Mohli by ste nám
opísať váš prvý dojem?
Bolo to v novembri 1987. Zostal
som tam celý týždeň. Vtedy som nezažil nič výnimočné. Vystúpil som na

obidva vrchy a bol som prítomný
v kostole na spoločnom programe
(ruženec, svätá omša, adorácia).
Páter Bernardin, vidíte nejaký
rozdiel medzi spoveďami v Neviges a v Medžugorí?
Áno, je tam veľký rozdiel. Človek
zbadá, že až v Medžugorí sú pútnici
schopní objaviť v sebe veci, ktoré sú
dôležité pre ich život, a tiež ich v spovedi vysloviť. To nie je len moja skúsenosť, ale je to potvrdené mnohými
kňazmi. Tiež som zažil, že ľudia, ktorí prišli do Medžugoria, spoveď si
vykonávajú hlbšie ako u nás.
Pamätám si na jednu ženu, ktorá
dovtedy nebola schopná hovoriť
o svojom potrate. Jednoducho to
v sebe zasypala. Tohto sa nedotýkala. Myslela si, že sa s tým dá žiť, keď
to človek zo seba jednoducho vytesní. V Medžugorí sa to však otvorilo.
Toto otvorenie sa bolo spojené s neuveriteľne oslobodzujúcou radosťou
a stalo sa hlbokým zážitkom. Takto
som znovu a znovu zažíval, ako
mnohí ľudia prichádzajú do Medžugoria, lebo Medžugorie je veľmi dôležité, aby rozhodujúcim spôsobom
zmenili svoj život.
Čo je také výnimočné na Medžugorí?
Páter Slavko opakoval: „Výnimočné na Medžugorí nie sú tie dve hory,
ani svätá omša, adorácia či sviatosti, ale prítomnosť Matky Božej. Dotýka sa ľudí. Matka Božia chce, aby
ľudia nasledovali Ježiša. Preto nás

celé tie roky svojimi posolstvami pozýva, aby sme nasledovali jej Syna.
Určite ste boli v kontakte
s pátrom Slavkom. Ako ste ho
vnímali?
Stretol som pátra Slavka na mnohých miestach v Nemecku a Belgicku. Raz bol aj v Neviges a v Moresnet. Raz ma pozval do Medžugoria,
aby som tamojším františkánom pomáhal pri spovedaní. Zostal som päť
mesiacov. Počas tohto obdobia som
mal možnosť vybudovať si s pátrom
Slavkom hlboké priateľstvo. Pre mňa
osobne bol pritom najsilnejším zážitkom vnútorný smútok pátra Slavka:
„Robím všetko a som takto podozrievaný a prenasledovaný.“ Veľký františkán páter Slavko obetoval celý život Matke Božej.
Panna Mária sa v Medžugorí
zjavuje už 35 rokov. Ako si to vysvetľujete?
Pre mňa osobne je to znamením
toho, že tento svet je vo veľmi zlom
stave. Viera v Boha je v ohrození
a vytráca sa. Preto by som povedal,
že žijeme na konci časov a nezáleží
na tom, ako úzko tento pojem chápeme. Matka Božia, ktorá priviedla
Spasiteľa na svet, skúša znovu zasadiť vieru do sŕdc ľudí. Je to úžasné
dielo Panny Márie, že Medžugorie
sa stalo svetovo známym.
Počas všetkých týchto rokov prichádzajú do Medžugoria ľudia z celého
sveta a zažívajú atmosféru modlitby
ZJAVENIE
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a pokoja. V tom vidím aj svoju úlohu.
Všade, kde som bol, založil som
modlitbové spoločenstvo. Chcel som
spolupracovať na tomto diele: cez
adoráciu, svätú omšu, kázňami
a modlitbami za uzdravenie.
Panna Mária prišla do Medžugoria ako Kráľovná pokoja. Pokoj je nevyhnutný pre nový začiatok. Ako vidíte toto?
Bez bližšieho vysvetlenia sa Matka
Božia v druhý deň zjavení predstavila ako Kráľovná pokoja. Potom na
tretí deň Matka Božia stojaca pred
krížom plakala a Mariji Pavlovičovej
povedala: „Pokoj musí zavládnuť
medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom.“ Ľudia sa divili, prečo
Matka Božia tak dôrazne hovorí
o pokoji. Nevedeli, čo všetko sa
o desať rokov neskôr bude diať po
vypuknutí vojny v Juhoslávii.
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Pokoj neznamená jednoducho mlčanie zbraní, pokoj znamená zmierenie ľudí s Bohom a ľudí navzájom.
Pokoj nemôže jednoducho zabezpečiť nejaká mierová zmluva. Keď
zmierenie zahŕňa iba ľudí a nie aj
Boha, tak sa neudrží.
Zmierenie a pokoj sú nevyhnutne
spojené. Môžeme a mali by sme ísť
do sveta ako poslovia pokoja, ale aj
my sami sa máme zmieriť s Bohom.
Pokoj je hlavné posolstvo
Medžugoria. Posolstvá, ktoré
Panna Mária odovzdáva, nie sú
však ničím novým. Všetky sa nachádzajú v evanjeliu.
Matka Božia nám ľuďom chce svojím osobitým materinským spôsobom ako naša matka a zároveň Božia Matka priblížiť Ježišove posolstvá. Vidí hlboko do našich sŕdc
a vie viac ako my ľudia. Preto nám
tie posolstvá kladie stále znovu na
srdce. Tak ako kňaz, ktorý má úlohu

vykladať evanjelium a prispôsobovať ho situácii človeka. Panna Mária
nás vidí, pozná naše potreby a hovorí nám: „Je len jedno riešenie a jedna cesta, ako prísť k Ježišovi. Táto
cesta je možná pomocou hlavných
posolstiev: pokoj, viera, obrátenie,
pôst a zmierenie.“

Ako kňaz môžem povedať, že vďaka stretnutiu s posolstvami sa posilnilo aj moje vlastné kňazské povolanie. V niektorých vnútorných sporoch, v ktorých to mohlo pokojne
dopadnúť aj inak, som dospel
k osobnému presvedčeniu, že Matka Božia ma povolala.

Matka Božia vizionárom viackrát povedala, že keby sa mali
rozhodovať medzi svätou omšou
a ňou, tak majú ísť radšej na
svätú omšu.
To je skvelé a Matka Božia veľmi
jasne zdôrazňuje, že jej poslanie je
ukázať cestu k Synovi. Tiež hovorí,
keď ide o kňazské požehnanie a to
jej, ktoré nám sprostredkuje, že požehnanie kňaza je oveľa dôležitejšie, lebo to je požehnaním jej Syna,
ktoré cez kňaza dostávame.

Čo hovoríte o úlohe Medžugoria v Cirkvi?
Medžugorie sa vybralo svojou cestou a mnohí, ktorí tam niečo zažili,
hovoria, že oni nepotrebujú nejaké
špeciálne uznanie. Prichádzajú do
Medžugoria bez ohľadu na to, či je
oficiálne uznané alebo nie. Ovocie
je tu a hovorí samo za seba. To je
najdôležitejšie. Myslím si však, že
Matku Božiu určite poteší, keď Cirkev oficiálne uzná Medžugorie.

Páter Bernardin, čo pre vás
znamená Medžugorie?


Rozhovor viedol
Mag. Vitomir Damjanovič.
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Rozhovor P. Lea-M. Maasburga
s Matkou Teréziou
pre Modlitbovú akciu (1987)

Čistota

srdca

Pri príležitosti svätorečenia Matky Terézie 4. septembra 2016
uverejňujeme rozhovor, ktorý P. Dr. Leo-M. Maasburg viedol 6. júna
1987 s Matkou Teréziou pre Modlitbovú akciu Viedeň. Pri jej vtedajšej
návšteve Viedne sme sa s Matkou Teréziou stretli a ešte si
živo spomíname na to ohromné vnútorné vyžarovanie,
ktoré z nej šlo. Rozprávala sa s nami o jej obetavom
živote pre najbiednejších z biednych. Veľmi sa
zaujímala o udalosti v Medžugorí a o novinky
z tohto miesta. V osobnom rozhovore vyjadrila
vtedy aj prianie navštíviť toto nové pútnické
miesto.
Relikvia svätej Matky Terézie
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Aký význam má Matka Božia vo
vašom osobnom živote? Ako vás
vedie?
Je moja matka. Je aj matkou Ježiša.
Patrí Ježišovi. Preto je aj mojou matkou. Je pôvodom našej radosti, osobitne aj v našej reholi. Je tu, aby odpovedala. Je tu, aby pomáhala. Je tu,
aby chránila. Je tu, aby viedla.
Celý svet pozná vaše nasadenie
pre chudobných. Menej známy
je naproti tomu kontemplatívny
prvok vášho rádu. Čo nám môžete povedať v tejto súvislosti?
Odpovedať na to a chápať to je ťažké. Avšak celý svet pozná ovocie našej kontemplácie. Ovocie našej kontemplácie s Ježišom a Máriou je práca, láska k Bohu v činorodej láske
k blížnym. A myslím si, že každý vie,
že by sme neboli schopné ponúkať
to, čo robíme, keby v nás nebola nejaká väčšia vnútorná sila. Preto je
náš život úzko spätý s Eucharistiou,
s chlebom života. A Eucharistia –
chlieb života – a Ježiš v najchudobnejších z chudobných nám pomáha
byť kontemplatívnymi vo svetle
a v srdci sveta, lebo sme dvadsaťštyri hodín denne s Ježišom.
Človek má dojem, že ešte nikdy
sa toľko nehovorilo o pokoji vo
svete a že túžba po mieri ešte
nikdy nebola väčšia ako v našich
dňoch. Aj v Medžugorí je stredobodom posolstvo pokoja. Čo si
o tom myslíte, čo môžeme robiť

my kresťania, aby sme dnes tento pokoj prinášali svetu?
Svet ešte nikdy nepotreboval pokoj
tak ako teraz, lebo je v ňom toľko
utrpenia. Je tu toľko zla, ničenia,
hlavne života. Vždy prichádzam
k rovnakému výsledku: Keď nejaká
žena dokáže zabiť vlastné dieťa, kto
potom ešte môže zabrániť ostatným,
aby konali zlo? Boh hovorí vo Svätom písme veľmi jasne: Či zabudne
žena na svoje nemluvňa... (Iz 49,
15) A dnes zabúda mnoho matiek
kvôli potratom, že sú matkami.
A keď ona – matka – robí toto, ako
ľahko je nám zabudnúť, že každý
z nás je Bohom stvorená osobnosť,
v ktorej prebýva Boh. Ako si môže
matka, ktorá zabíja svoje dieťa, spomenúť na Božiu prítomnosť? Keď
zničí svoje dieťa, zničí aj Boží obraz,
Božiu prítomnosť. Preto svet a Cirkev ešte nikdy tak nepotrebovali
svätosť ako dnes. Preto si aj myslím,
že by sme mali znovu priniesť ľuďom
túto svätosť, túto modlitbu a obetu.
Veď čo je svätosť? Modlitba a obeta,
byť jedno s Ježišom. To sa znovu vráti, lebo skutky lásky sú skutkami pokoja. Svätosť nie je len pre kňazov
a rehoľníkov, ale pre všetkých ľudí.
Všetci sú povolaní k niečomu väčšiemu: Všetci sú stvorení na to, aby milovali a boli milovaní. To je svätosť.
Svätosť je darom, ktorý dáva Boh,
my ho nemôžeme vyžadovať. Ale
Ježiš hovorí jasne, že máme byť všetci svätí. Svätosť nie je privilégium
malej hŕstky ľudí. Svätosť je jednoMATKA TERÉZIA
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ducho záväzok pre každého. Samozrejme, že nemôžeme jednoducho
o sebe povedať, že sme svätí. Ale
Ježiš hovorí jasne: Aby ľudia videli
vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Jeden z najlepších činov Ducha Svätého je svätosť. Musíme oslavovať
Boha.
Vidíte významné znaky nádeje
v našich časoch a aké sú to znaky?
Áno, je mnoho, dokonca čoraz viac
znakov nádeje v našom svete. Hlavne hlad mladých ľudí po Bohu je takou nádejou.
Matka, čo by ste chceli povedať
mladým ľuďom, ako by mohli dosiahnuť túto svätosť? Čo je dôležité?
Čistota. Je veľmi dôležité, aby čistota zostala čistá, aby cudnosť zostala
cudnou a panenskosť panenskou.
Lebo to je najkrajší dar, aký si môžu
zamilovaní dať v deň svojej svadby.
To je najkrajší dar, keď sa vzájomne
naozaj milujú a darujú si lásku – čisté srdce a čisté telo. Keď si navzájom dajú toto, potom sa môžu skutočne držať jeden druhého, potom
môžu byť jedno srdce a jedna duša,
plní lásky v Ježišovom Srdci cez Máriu. A keď Boh niekoho povolá k zasvätenému životu, tak je táto čistota
najkrajším darom pre Pána. Aby bol
človek schopný tejto čistoty, aby mohol mať čisté srdce, potrebuje mod26
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litbu. V našom živote potrebujeme
Pannu Máriu, ktorá nás bude chrániť, viesť a bude s nami. A potrebujeme slobodné srdce. Preto je také
úžasné vidieť, čo žiadajú a očakávajú mladí ľudia, ktorí vstupujú do našej rehoľnej spoločnosti: chcú žiť život v chudobe, modlitbe a obete,
ktorý ich potom vedie k službe chudobným. Je to úžasná veľkodušnosť
srdca. A hlavne si títo ľudia, ktorí
k nám prichádzajú, prajú modlitbu
a adoráciu.
Už ste počuli o Medžugorí. Viete, že už je to šesť rokov, čo Panna Mária pravidelne odovzdáva
deťom posolstvá pre tých, ktorí
ich chcú počuť. A to najdôležitejšie v posolstvách je modlitba,
pokánie, obrátenie a pôst, aby
človek získal pokoj. To sú najdôležitejšie body týchto posolstiev.
Práve to sú aj požiadavky tejto
doby. Keď sa nemodlíme, nemôžeme sa postiť. Načo je pôst dobrý?
Aby sme získali čisté srdce. Čisté
srdce je obrátené srdce. Aby sme
došli k obráteniu, potrebujeme hlbokú pokoru. Keď sme pokorní ako
Mária, tak budeme schopní usilovať
sa byť svätí ako Ježiš. A preto nás
naša Matka stále nabáda, aby sme
sa modlili a postili. Modlitba a pôst
dávajú čisté srdce a čisté srdce
môže vidieť Boha. A keď v blížnom
uvidíme Boha, tak budeme mať pokoj a lásku, jednotu a radosť. To je

dôvod – myslím si – prečo nás Matka Božia tak prosí, aby sme žili životom pokánia a modlitby. Lebo to darúva čisté srdce a bez neho nemôžeme vidieť Boha. Panna Mária sa
Bohu tak páčila, bola mu tak blízko,
bola taká plná milosti práve preto,
že mala čisté srdce. A mať čisté srdce, aj to je Boží dar. V deň zmŕtvychvstania nám Ježiš daroval sviatosť
zmierenia: Keď ideme na spoveď,
tak tam ideme ako hriešnici, plní
hriechu. Keď ideme zo spovede, tak
sme hriešnici bez hriechu, to znamená s čistým srdcom. To je veľkosť
a radosť tohto daru, ktorý nám Boh
dal v deň zmŕtvychvstania, v deň radosti.

ste nám povedať niečo o význame adorácie?
Ježiš sa stal chlebom života, aby
nám daroval život. Poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti je táto živá
prítomnosť Krista. A je veľmi dôležité, aby sme boli sami s Ježišom, tak
ako s ním boli sami aj apoštoli, ktorí
ho videli v tele. Rovnako my vidíme
Ježiša v Chlebe života. Toto bytie osamote s Ježišom je dôležité. Je dôležité, aby sme sa s ním rozprávali, počúvali ho, milovali a boli ním milovaní.
Potrebujete čisté srdce, aby
byy
ste počuli Boha hovoriťť
v tichu srdca. To je aj zaza-

Počas svojho pobytu vo Viedni
ste hovorili o modlitbe. Mohli by

MATKA TERÉZIA
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čiatok modlitby: načúvať. Keď načúvate a vnímate Boží hlas vo svojom
srdci, tak sa začína modlitba a vy odpovedáte Bohu a rozprávate k Bohu
z plnosti vášho srdca. Potom znovu
počúvate a Boh počúva. Toto rozprávanie a načúvanie je modlitba. Preto
je adorácia niečo také úžasné, lebo
ON je celkom prítomný, aby hovoril
a počúval.
Matka Terézia, z vašej skúsenosti najmä na čo by sme mali
v modlitbe dávať pozor?
Dovoľte Ježišovi, aby sa vo vás
modlil. Áno, naozaj, on sa musí v nás
modliť, lebo ON vie, čo najviac potrebujeme.
A ešte raz: Aby sme mohli počúvať,
potrebujeme čisté srdce. Čisté srdce
znamená ticho a vnútornú slobodu.
Páter Karl Wallner, nový
riaditeľ misií s misionárkami
lásky. V ruke drží relikviu
Matky Terézie.
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Preto potrebujeme chudobu. Chudoba je sloboda. Preto potrebujeme
túto nerozdelenú lásku v čistote,
lebo to je sloboda. To je čisté srdce.
Preto potrebujeme aj úplnú odovzdanosť Bohu a poslušnosť. Osobitne
úplnú poslušnosť voči Svätému Otcovi a učeniu Cirkvi. Všetko toto spolu
robí naše srdce čistým. A s čistým
srdcom sa môžeme držať Ježiša, udržať si ho. Potom môže v nás žiť, modliť sa a trpieť, v akejkoľvek z týchto
foriem chce byť s nami. Či už sa zúčastňujeme na jeho utrpení cez naše
bolesti, alebo poníženia, starosti.
Musíme mu len dovoliť, aby v nás žil
svoj život. To je modlitba, to je zjednotenie s ním, to znamená držať sa
ho. Niektorí ľudia nachádzajú možno
lepšie slová vo svojich modlitbách, ja
to neviem tak dobre...

Prečo ste sa rozhodli pre povo- to bolo ľahké dopriať nám – kedy by
len chcela – aby sme tento liek vynalanie misionárky?
Och! Lebo Ježiš povedal: „Choď!“ šli.
(Usmievajúc sa Matka Terézia dopĺMisionárka je osoba, ktorá je vyslaná. Poslaná, aby ohlasovala Božiu ňa): Prosila som Pannu Máriu, aby
prítomnosť. To je to, ako on pôsobil Ježišovi povedala, že nemáme žiana apoštolov, lebo oni boli prví misio- den liek na AIDS. Nepotrebujeme tonári. Pre nás je to dvojitá úloha. Nie tiž už víno (ako na svadbe v Káne),
sme len misionári, ale aj misionári ale nevyhnutne potrebujeme tento
liek proti AIDS. Všetci by sme
lásky k blížnemu – tak ako Matka
mali Matke Božej povedať,
Božia. Ona bola tiež poslaže ešte nemáme liek
ná. Prišla do domu
mu AlžMária,
Ježišova
proti AIDS.
bety a to, čo tam vykonala, boli skutky
Matka, daj nám
Nie je to tak,
lásky. Preto bola
a
svoje srdce, také
že
Boh sa sám
prvou misionárž
krásne, také čisté, také
robí závislým
kou lásky k blížnepoškvrnené, také plné
od našej modnemu a túto
lásky a pokory, aby sme mohli
litby?
lásku premeniprijať Ježiša v chlebe života,
Áno, veľmi silla na skutky.
milovať ho, ako si ho milovala
no! Nekoná bez
Dúfam, že čosty a slúžiť mu v jeho
toho,
aby sme
koro získame dar
t
prezlečení za
sa
účinného lieku
s za to nemodlinajbiednejších
li. Boh sa robí záproti AIDS. Áno!
o!
z
biednych.
vislým,
Povedzte všetkým,
ým,
vislý jeho konanie
závisí od
ktorí prichádzajú
ú do
o našej modlitby. Takto si nás váži. NaMedžugoria: „Proste
oste Pantoľko rešpektuje našu slobodu.
nu Máriu z Medžugoria o liek
proti AIDS!“ Myslím si, že to by bol Nenúti nás k ničomu. Ale chce, aby
najkrajší darček, aký by mohla pri- sme ho prosili, a to stále, stále, stále
niesť prítomnosť Matky Božej a jej znovu. Hovorí to tak jasne v Písme:
láska našim úbohým chorým na Môj Otec vás miluje, lebo vy milujete
AIDS. Máme napríklad úžasný liek mňa. Všetko spolu úzko súvisí. Otec
proti lepre a máme tisíce ľudí, kto- vám dá všetko, o čo budete prosiť
rých môžeme vyliečiť pomocou neho, v mojom mene. Nežnosť Ježišovej
lebo nám Boh dal tento liek. Rovna- lásky k svojmu Otcovi je taká živá,
kým spôsobom by sme mohli liečiť taká jasná.
ľudí chorých na AIDS, keď nám taký
liek Panna Mária daruje. A pre ňu by
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Boh sa nikdy neunaví

nám odpúšťať
RDNÍ AKO O
S
O
T

P. Ignaz Domej

EC

Pápež František 8. decembra 2015 vyhlásil
mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa
skončil 20. novembra 2016. V pápežskej bule
Misericordiae vultus (Tvár milosrdenstva)
prosí, aby budúcnosť Cirkvi bola naplnená
Božím milosrdenstvom.

MI
L

Cirkev sa má obrátiť k ľuďom, hlavne k malým a utláčaným, ktorí žijú
na okraji našej spoločnosti. Preto
máme odvážne otvoriť brány našich
sŕdc a našich kostolov.
Podľa motta tohto svätého roka
Milosrdní ako Otec sme pozvaní,
aby sme s Kristom zobrali na naše
ramená doráňaných a vinou naplnených ľudí a ukázali im milosrdnú
tvár Cirkvi. Nemáme čakať, kým títo
zranení zaklopú na naše dvere, ale
máme s naším Pánom vyjsť do ulíc,
aby sme hľadali tých, ktorí už nevládzu viac veriť, aby sme ich zozbierali, objali a s Božou pomocou sa postarali o to, aby sa cítili milovaní
a aby sa uzdravili.
Svätá brána symbolizuje Krista
30
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a otvorené Božie Srdce, ktoré volá
každého človeka: „Poďte ku mne
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 11,
28)
Týždeň pred oficiálnym začiatkom
Roku milosrdenstva pápež František otvoril svätú bránu v Stredoafrickej republike. Božie milosrdenstvo nepozná čas ani hranice. Obyvateľstvo tejto krajiny je silne poznačené vojenskými konfliktmi. Gesto
milosrdenstva, ktoré spravil pápež,
darovalo tamojším raneným ľuďom
a mnohým, ktorí trpia terorom, nenávisťou a násilím, znovu útechu
a skúsenosť, že napriek desivému
utrpeniu je Boh s nimi. Povzbudil
ľudí, aby boli budovateľmi pokoja

a aby bojovali zbraňami spravodlivosti, lásky a milosrdenstva.
Kto pozorne sleduje udalosti v Medžugorí, vidí, že Matka Božia, ktorá
nie je len Kráľovnou pokoja, ale aj
Matkou milosrdenstva, nás pripravovala na túto veľkú udalosť
v Cirkvi.
Podľa svedectiev vizionárov z Medžugoria Panna Mária sa usiluje
viesť všetkých veriacich k pravidelnej mesačnej spovedi. Cesta k pokoju môže viesť iba cez osobné obrátenie. Medžugorie sa preto stalo
pútnickým miestom, ku ktorému
patrí spoveď, sviatosť zmierenia.
V spovednici sa pútnici stretávajú
s milujúcim a milosrdným Bohom.
Vo svojich zraneniach zažívajú, že
sú prijatí. Môžu odložiť záťaž viny
a odpustenie im dodá síl, aby s Božou milosťou zmenili svoj život.
Prečo sa máme každý mesiac spovedať? Matka Božia si praje, aby
sme pomocou sviatosti zmierenia
rástli v láske, pokoji a milosrdenstve. Máme sa zaoberať krásou života, a nie svojimi slabosťami a zraneniami v našom vnútri, ktoré nás
uzatvárajú. Naše vnútro môžeme
prirovnať k záhrade, o ktorú sa
musíme starať. Keď chceme, aby
bola pekná, musíme ju pravidelne ošetrovať. Kto si zvykne na to,
že pravidelne chodí na spoveď,
ten pestuje svoje vnútro. Stretnutie s kňazom mu pomôže, aby
lepšie spoznal sám seba a aby
zistil, čo potrebuje k osobnému

rastu. A tak môže prehĺbiť svoj vzťah
k Bohu a k ostatným ľuďom.
Pápež František povedal pri prvej
modlitbe Anjel Pána po svojom zvolení: „Boh sa nikdy neunaví odpúšťať nám, nikdy! Problém je, že my sa
unavíme, že už nechceme prosiť
o odpustenie. On sa nikdy neunaví
odpúšťať, ale my prestávame prosiť
o odpustenie. Snažme sa, aby sme
s tým nikdy neprestali, nikdy! On je
milujúci Otec, ktorý vždy odpúšťa,
ktorý má toto Srdce plné milosrdenstva pre nás všetkých. Avšak aj my
sa chceme naučiť byť ku všetkým
milosrdní. Vyprosujme si príhovor
Panny Márie. Ona držala v náručí
Božie milosrdenstvo, ktoré sa stalo
človekom.“
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OTÁZKY – ODPOVEDE
Je veľa otázok v súvislosti s Medžugorím. Mnohých zaujíma aj spôsob činnosti našej
organizácie. Preto ponúkame možnosť napísať nám otázky na našu mailovú adresu
medjugorje@medjugorie.sk alebo na korešpondenčnú adresu: Mariánske centrum
Medžugorie, Františkánska 2, 812 64 Bratislava. Budeme sa snažiť odpovedať vám
na ne v našom časopise. V tomto čísle sa pokúsime odpovedať na otázku čitateľa:
„Mal som záujem navštíviť vás a objednať si niektoré vaše knižky, avšak na korešpondenčnej adrese som vás nemohol nájsť. Máte niekde svoju predajňu alebo kanceláriu redakcie?“

AKO SA S NAMI
SKONTAKTOVAŤ?
Mariánske centrum Medžugorie vzniklo ako samostatná organizácia (občianske združenie) už v roku 1991 v Československu. Od svojho vzniku využívalo
pomoc partnerskej organizácie Modlitbová akcia Viedeň (Gebetsaktion Wien),
aby sa aj veriaci na Slovensku mohli
dozvedieť overené a pravdivé informácie o celom dianí v Medžugorí. Zjavenia
Matky Božej v Medžugorí už od začiatku
sprevádzajú mnohé fámy a polopravdy,
a preto sme si dali za cieľ šírenie pravdivých informácií o celom jave Medžugorie. Úzko spolupracujeme prostredníctvom našich spolupracovníkov s farským úradom v Medžugorí, aby sme
konali všetky kroky v súlade s učením
Katolíckej cirkvi.
Naša organizácia pracuje výlučne na
dobrovoľnom princípe. To znamená, že
nemáme profesionálnych zamestnancov a celú činnosť finančne zabezpečujeme len z vašich dobrovoľných príspevkov. Nedostávame žiadne dotácie od
štátu ani od Cirkvi. Aby sme čo najefektívnejšie využili každé vaše euro, znížili
sme administratívne náklady na mini-
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mum a nemáme ani predajňu, ani vlastnú kanceláriu, ale pracujeme každý
vo svojich súkromných priestoroch. Korešpondenčná adresa je s láskavým povolením a vďaka dlhoročnej spolupráci
s Rehoľou menších bratov františkánov
zhodná s adresou kláštora františkánov
v Bratislave. Z praktických dôvodov
však využívame služby poštovej schránky (P. O. BOX) na hlavnej pošte.
Okrem časopisu MEDJUGORJE vydávame aj knihy s tematikou Medžugoria
a prevádzkujeme telefonickú odkazovú
službu s najnovším posolstvom Matky
Božej. V posledných dvoch rokoch na
základe dohody s farským úradom
v Medžugorí a Informativnym centarom
MIR MEDJUGORJE zabezpečujeme aj
internetové vysielanie cez našu stránku
www.medjugorje.sk
Všetkým, ktorí podporujú našu činnosť
chceme z úprimného srdca poďakovať
za každý príspevok. A pritom nemyslíme
len na finančné príspevky, ale najmä na
vaše modlitby a obety, ktoré pomáhajú
šíriť posolstvá Matky Božej aj na Slovensku. Ako hovorieval páter Slavko: „Je to
hlas z neba, a preto si zaslúži našu pozornosť!“
RNDr. Marián Kečkéš

2 % z dane z príjmu
Naša organizácia môže prijímať aj v tomto roku 2 % zo zaplatenej dane z príjmu
fyzických osôb. Ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní poukázať minulý rok svoj
príspevok práve našej organizácii. Celkovo sme dostali v roku 2016 týmto spôsobom od vás 809,74 eur. Veríme, že aj v tomto roku nám pomôžete kryť náklady
na našu činnosť. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme. Podrobnosti o možnosti
poukázať 2 % z uhradenej dane z príjmu nájdete na našej internetovej stránke
www.marianskecentrum.sk.

Medžugorské modlitbové stretnutie
7. medžugorské modlitbové stretnutie sa uskutoční podobne ako v minulom roku
v Kostole Matky Cirkvi v sobotu 29. apríla 2017 v Turzovke. Presný program
nájdete na našich internetových stránkach.
Spoluorganizátorom celého podujatia je aj naša organizácia. Prostredníctvom internetovej stránky Informačného centra Medžugorie pre Slovensko a Českú republiku budeme celé modlitbové stretnutie vysielať v priamom prenose. Pozývame
všetkých na účasť na stretnutí. Ak by ste sa ho nemohli zúčastniť z rozličných dôvodov priamo, môžete ho sledovať na našej internetovej stránke www.medjugorje.sk.

Sväté omše za zosnulých čitateľov
časopisu MEDJUGORJE
Náš časopis MEDJUGORJE vychádza už 27 rokov. Mnohí verní čitatelia a priaznivci nás už predišli do večnosti. Sme však presvedčení, že aj tam nám pomáhajú
svojím príhovorom u nebeskej Matky. Prakticky po každom novom čísle evidujeme
niekoľko zásielok, ktoré sa nám vrátia z dôvodu úmrtia adresáta. My na nich nezabúdame, a preto vždy s vyjdením nového čísla časopisu dávame odslúžiť svätú
omšu za našich zosnulých čitateľov. Aspoň týmto spôsobom sa im chceme poďakovať za ich podporu, ktorú prejavili počas života odoberaním nášho časopisu. Veríme, že sa raz spolu stretneme v našej nebeskej vlasti.
Čitatelia, ktorí majú záujem o náš časopis, nemusia každý rok obnovovať svoju
objednávku. Prosíme, aby nám iba oznámili prípadnú zmenu adresy alebo ukončenie odberu. Predíde sa tým zbytočným nákladom na poštovné za vrátené zásielky.
Ďakujeme vám.

OZNAMY
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. septembra 2016 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa modlitba stane
životom pre vás. Iba tak sa vaše srdce naplní pokojom a radosťou. Boh vám bude blízko
a vy ho pocítite vo svojom srdci ako priateľa. Budete s ním hovoriť ako s niekým, koho poznáte
a, milé deti, budete mať potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci a vy budete zjednotení v ňom. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie!“
25. októbra 2016 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam: modlite sa za pokoj! Zanechajte sebectvo a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Bez nich nemôžete zmeniť svoj život. Keď budete
žiť modlitbu, dosiahnete pokoj. Keď budete žiť v pokoji, pocítite potrebu svedčiť, pretože objavíte Boha, ktorého teraz cítite vzdialeného. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa
a dovoľte Bohu, aby vošiel do vašich sŕdc. Vráťte sa k pôstu a spovedi, aby ste zvíťazili nad zlom
vo vás a okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. novembra 2016 – „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k modlitbe.
V tomto milostivom čase mi Boh dovolil, aby som vás viedla k svätosti a jednoduchému životu,
aby ste v malých veciach odkryli Boha Stvoriteľa, zamilovali sa do neho a aby sa váš život stal
vďakou Najvyššiemu za všetko, čo vám dáva. Milé deti, nech je váš život v láske darom pre
druhých a Boh vás požehná. A vy vydávajte svedectvo nezištne – z lásky k Bohu. Som s vami
a prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. decembra 2016 – „Drahé deti! S veľkou radosťou vám dnes prinášam môjho Syna
Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Otvorte svoje srdcia, milé deti, a buďte naradovaní, že ho
môžete prijať. Nebo je s vami a bojuje za pokoj vo vašich srdciach, rodinách a vo svete. A vy,
milé deti, pomôžte svojimi modlitbami, aby sa tak stalo. Žehnám vás so svojím Synom Ježišom
a pozývam vás, aby ste nestrácali nádej a aby váš zrak i srdce boli stále upriamené na nebo
a večnosť. Tak budete otvorení Bohu a jeho plánom. 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
34

POSOLSTVÁ

Modlime sa spoločne s pápežom Františkom
za prenasledovaných kresťanov

Ešte nikdy nebolo také nebezpečné byť kresťanom ako dnes. Sto miliónov kresťanov po
celom svete je diskriminovaných, ohrozených a prenasledovaných. A nevyzerá to, že by sa to
malo zlepšiť. V približne päťdesiatich štátoch sa kresťanom bráni vo vyznávaní svojej viery.
Napríklad v roku 2003 žilo v Iraku 1,4 milióna kresťanov, dnes ich tam zostalo asi 300 000.
„Dnes pozorujeme hrôzy, ktorým sú vystavení naši bratia a sestry na Blízkom
východe a iných miestach sveta. Pre svoju vieru v Krista sú prenasledovaní, mučení a zabíjaní,“ hovorí Svätý Otec František.
„Modlime sa za kresťanov, ktorí žijú v prenasledovaní, často so zahanbujúcim
mlčaním svojich blížnych.“
Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov,
ktoré predstavujú približne 1,10 eura za jeden výtlačok tejto publikácie. K tomu je potrebné pripočítať
ďalšie náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepočte na jedno číslo predstavujú
približne 0,95 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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„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa modlitba stane
životom pre vás. Iba tak sa vaše srdce naplní pokojom a radosťou.
Boh vám bude blízko a vy ho pocítite vo svojom srdci ako priateľa.
Budete s ním hovoriť ako s niekým, koho poznáte a, milé deti,
budete mať potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci
Z posolstva z 25. septembra 2016
a vy budete zjednotení v ňom.“

