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Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 2. januára 2017

Viera ťa uzdraví!
„Dnes vás pozývam, aby ste svoju vieru hlboko prežívali a prosili Najvyššieho, aby ju posilnil a aby ju vetry
a búrky nemohli zlomiť. Nech sú korene vašej viery
modlitba a nádej vo večný život. A už teraz, milé deti,
pracujte na sebe v tomto milostivom čase, v ktorom
vám Boh dáva milosť, aby ste cez odriekanie a pozvanie na obrátenie boli ľuďmi jasnej a vytrvalej viery
a nádeje.“
Slová Matky Božej z februára 2017 dávajú program na pôstne obdobie. Je to príprava na oslavu najväčších sviatkov Cirkvi, oslavu vzkrieseného Pána, bez čoho by naša viera bola zbytočná a márna. Ale Pán naozaj vstal
z mŕtvych, ako to dosvedčuje nielen apoštol Pavol, ale životy svätých počas
uplynulých dvetisíc rokov.
Matka Božia nás nabáda k obráteniu, zmene zmýšľania a spôsobu života. Nie
je to niečo nové. Cirkev nám to pripomína stále a Matka Božia len opakuje to,
čo už poznáme z Písma. Už v knihe proroka Joela čítame:
Pán hovorí: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.
Veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí.“ (Joel 2, 12 – 18)
Slovo v tejto výzve je naliehavé, nepripúšťa otáľanie. Toto slovo vyžaduje
okamžité naplnenie. Môžeme takmer pocítiť, ako prorok Joel volal Boží ľud
k obráteniu. Môžeme to postrehnúť aj v naliehavom volaní svätého Pavla: „Hľa,
teraz je milostivý čas“ (2 Kor 6, 2).
Obaja, svätý Pavol aj Joel, hovoria to isté: Boh stále túži vyliať na nás svoju
milosť. Je neustále ochotný požehnávať nás. Toto je hlavná vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, keď končíme štyridsaťdenný pôst. A to isté nám pripomína aj
naša nebeská Matka. Potom budeme môcť z hĺbky srdca zvolať radostné Aleluja, lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych.
dost
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
ÚVAHA
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Stretnutia s Mirjanou
Úryvky z novej knihy
V rozhovoroch položila Sabrina Čovičová-Radojičičová vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej viac ako tisíc otázok. Sú to rôzne
otázky, ktoré by radi položili vizionárom aj milióny
pútnikov v Medžugorí. Popri rade rozhovorov o živote vizionárky Mirjane sa v pôsobivej knihe od
Sabriny Čovičovej-Radojičičovej dočítame nielen
o samotnej vizionárke, ale aj o fenoméne už
tak dlho pretrvávajúcich zjavení Panny Márie
v Medžugorí. Oficiálne sa každý deň prestala
zjavovať Panna Mária Mirjane 25. decembra
1982. Od 2. augusta 1987 počuje podľa jej výpovedí hlas Matky Božej každý mesiac vždy
druhého, niekedy aj vidí Matku Božiu. V posledných rokoch nám odovzdáva Mirjana
každý mesiac, vždy druhého, veľké
a hlboké posolstvá. Pre pozorovateľov Medžugoria sa vizionárka
Mirjana stala hlavne v poslednom čase tlmočníčkou medžugorských posolstiev Matky Božej. Jej verejné stretnutia každý
mesiac sa stali pre mnohých
neopísateľným zážitkom. Výraz jej tváre počas stretnutia
s Matkou Božou sprostredkuje pozorovateľovi jemný
závan nadprirodzenosti.
V súčasnosti sa snažíme
zabezpečiť preklad a vydanie tejto knihy aj v slovenskom jazyku.
Mirjana počas zjavenia
2. januára 2017
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Vizionárka
Matky Božej
Komu sú vlastne predovšetkým venované tieto „súkromné zjavenia“?
Samotným vizionárom? Mirjana nás
o tom informuje:
„My (šiesti vizionári) všetci sme
veľmi odlišní a každý z nás má inú
povahu. Ja mám svoj vzťah k Matke
Božej. Nie som tá, ktorá plánuje,
ako bude prebiehať rozhovor s Pannou Máriou. Ja len počúvam, čo mi
hovorí, a robím len tak, ako mi hovorí. Nikdy sa na mňa neobrátila: Milá
Mirjana... povie len: Milé deti... To
znamená, že to, čo hovorí tebe
a všetkým ostatným pútnikom, hovorí aj mne.“
A na inom mieste:
„Matka Božia mi nikdy nepovedala: Mirjana. Nikdy sa na mňa neobrátila osobne. Ja som pre ňu ako ty,
ako všetci ostatní ľudia, jej pozemské deti. Poslúžila som jej, aby prostredníctvom mňa zvestovala posolstvá, ale nie aby ma chválila kvôli
mojej práci, alebo aby ma vyzdvihovala, že som iná ako ostatní. Nie,

nie. Potom by musela chváliť aj teba
i každého iného za jeho prácu.“
Samozrejme zakaždým sa pýtajú
pútnici, ako i Sabrina, ako vyzerá
Matka Božia a aký má výraz v tvári,
keď sa zjaví. Mirjana často zdôrazňuje v rozhovore, že nemôže hovoriť
za všetkých vizionárov, ale že chce
odpovedať len za seba. Nie je jej odpoveď neuveriteľne dojímavá, plná
útechy? Hovorí Sabrine:
„Si matkou, ako aj ja. Kedy dala
matka preč ruky od svojich detí? To
neprichádza do úvahy. Matka radšej
zomrie, akoby mala dať ruky preč od
svojich detí. Tak je to aj s našou nebeskou Matkou. Nedá ruky preč od
nás. Je rozhodnutá pomôcť nám.
Keď sa ma pýtaš, aká je Matka Božia a keď sa ma to pýtajú zakaždým
po druhom v mesiaci, opísala by
som – s výnimkou, keď bola smutná
– jej výraz tváre a jej reč jedným slovom: ODHODLANÁ. Odhodlala sa
nám pomôcť a bude nám pomáhať.
O tom som presvedčená, lebo hovorí:
ZJAVENIE
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,Moje srdce zvíťazí.‘
Jej srdce nemôže zvíťaziť, ak sme
smutní. Nemôžem byť šťastná, ak
sú nešťastné moje deti. Nemôžem,
ako by som mohla byť šťastná? Môžem byť len smutná a utrápená.
Moje srdce víťazí len vtedy, keď vidím, že moje deti napredujú, že sú
na dobrej ceste. Ak Panna Mária hovorí, že jej srdce zvíťazí, znamená to,
že bude mať úspech. My sme tvrdohlaví, máme veľa chýb a nedostatkov, ale túžobne očakávame Matku
Božiu, vyhľadávame ju, držíme sa jej
plášťa, aby sme pochopili. Musíme
však byť vytrvalí. Nesmieme strácať
nádej.“
Mirjana je jedinou zo šiestich vizionárov, s ktorou sme sa mohli
stretnúť zo začiatku v Medžugorí
najmenej, pretože tam trávila len
prázdniny, inak vtedy žila ešte v Sarajeve. Doteraz nám nebolo veľmi
známe, aké problémy mala doma
počas vlády vtedajšieho komunistického režimu. V rozhovore so Sabrinou prišli do reči aj niektoré príhody
z tohto obdobia.
„V Sarajeve sme boli sami, moji rodičia, môj brat a ja. Keď sa ľudia dozvedeli, že náš dom navštívila polícia, odvrátili sa od nás, lebo dostali
strach, aby ma s nimi nevideli. Moji
rodičia mali problémy na pracovisku. Ale my sme cítili, že sme pod
ochranou Matky Božej. Hoci nám ni6
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kdy nepovedala: ,Pomôžem vám!‘,
vždy nám pomohla. Vždy sme pocítili jej zásah.
Ihneď ma vyhodili z gymnázia.
V jednej sekunde. Je ťažké zopakovať slová riaditeľa tejto školy, ale povedal: ,Kto tu vôbec prihlásil túto
špinu?‘ Tým mal na mysli mňa. Môjmu otcovi sa podarilo cez svojich
priateľov prihlásiť ma na inú školu
do triedy, v ktorej boli všetci tí, ktorých vyhodili z piatich gymnázií v Sarajeve. Všetci tí, ktorí mali problémy
s drogami, s alkoholom, so zákonom
a ja som bola medzi nimi. Potom sa
vyhrážali v práci mojim rodičom. Je
to ťažké vysvetľovať ľuďom, ktorí nezažili komunizmus. Môjmu otcovi
povedali napríklad, že ho prepustia
z nemocnice, ak neprestanem hovoriť, že som videla Pannu Máriu. Konalo sa jedno stretnutie, kde sa rozhodlo, že Jozo Dragičevič má prísť
o zamestnanie kvôli duchovným aktivitám jeho rodiny. Vtedy povedal
šéf nemocnice, ktorý bol pravoslávny veriaci: ,Ak musí odísť z nemocnice Jozo, tak odídem aj ja!‘ Bolo to
znamenie Matky Božej, že aj iná viera stojí pri ňom. A môj otec si udržal
svoje pracovné miesto.“
Od vizionárov ľudia často očakávajú, že títo predsa túžia vstúpiť do
kláštora. Prekvapuje ich, ak žijú vo
svojej viere celkom normálne v kruhu vlastnej rodiny. Avšak ako je to

„normálne“ byť manželkou a matkou, a zároveň pripravená naďalej
byť nástrojom v Božích rukách ako
apoštol Kráľovnej pokoja, ktorá sa
zjavuje v Medžugorí? Sabrina ako
žena položila veľa otázok, čím sme
mali možnosť nahliadnuť do bežného života vizionárky.
Keďže Mirjana sa stala na základe
jej mimoriadnych stretnutí s Matkou
Božou z mesiaca na mesiac stredobodom pozornosti pútnikov, konali
sa tieto rozhovory zakaždým druhého v mesiaci a to už dlhší čas. Vizionárka nevie, ako dlho budú ešte tieto zjavenia pri Modrom kríži pretrvávať:
„Povedala mi, že budem mať mimoriadne zjavenia, ale mi nepovedala, dokedy. Do zjavenia 2. mája
neviem s istotou, či budem mať zjavenie aj 2. júna. To mi povie.“
„Prečo práve tento dátum?“, pýta
sa ďalej Sabrina. Mirjanina odpoveď sa vzťahuje na každoročné
stretnutie s Matkou Božou na vizionárkine narodeniny:
„Prečo si zvolila 18. marec, pochopíme, keď sa začne odvíjať to,
na čo nás pripravovala. Prečo 18.
marec, prečo druhého v mesiaci, to
nám bude potom všetko jasné. Keď
sa veci, na ktoré nás naša Matka
pripravuje, začnú diať, pochopíme,
prečo zvolila práve tento dátum. Ur-

čite nie preto, že 18. marec je dňom
mojich narodenín. Pretože pre ňu je
deň mojich narodenín tak dôležitý
ako tvoj, alebo nejakých iných pútnikov, alebo ľudí na zemi. Pre ňu sú
všetci rovnako dôležití. Nevyzdvihuje ničie narodeniny, ani moje. Hádam aj preto nikdy nepovie: Všetko
dobré k narodeninám. Nezvolila tento deň, pretože je dňom mojich narodenín, to nijako nesúvisí. Pre našu
Matku sú moje narodeniny také isté
ako tvoje, alebo iných ľudí na zemi.“
Niečo, čo z tohto miesta v Medžugorí v priebehu troch desaťročí spravilo také obľúbené miesto pútnikov
a miesto modlitieb, bolo tu už aj
pred začiatkom zjavení: nábožnosť
Chorvátov, prepojenosť františkánov s ľuďmi z Hercegoviny, určitá
oddanosť tradíciám a zvykom, čoho
sa nedotkli ani zmeny v Cirkvi predtým, než sem prišli pútnici z celého
sveta a priniesli so sebou svoje zvyky. Mirjanina osobná odpoveď na
otázku, ako ona prijíma Eucharistiu:
„Do úst. U nás v Medžugorí sme
prijímali Eucharistiu vždy do úst. Prijímanie do ruky sme videli po prvýkrát, keď prišli pútnici. Bolo to pre
nás veľmi čudné. Pýtali sme sa, ako
sa môžu odvažovať vziať Božie telo
do ruky. Boli sme deti. Potom sme
sa pýtali raz Panny Márie: Povedala,
že správne je to srdcom...“
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Páter Dr. Tomislav Pervan

„Kajajte sa
a verte evanjeliu!“
Doba, v ktorej žijeme, je plná výziev.
Už pred mnohými rokmi povedal veľký
lyrik pochádzajúci z Hercegoviny A. B.
Šimič, že básnici sú skutočné individuality. Chodia po zemi, ale vidia to,
čo si ostatní nevšímajú, okolo čoho
ostatní len ľahostajne prejdú. Oči sa
im v údive rozšíria pri pohľade na
8
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všetky tie veci. Hádam najlepší a najvýraznejší rakúsky lyrik Reiner Maria
Rilke zanechal neoceniteľné básnické dedičstvo. Zanechal nám svoju
Knihu hodiniek, básnický cyklus podľa vzoru mníšskych modlitieb, ktoré si
vojaci v prvej svetovej vojne zobrali so
sebou ako modlitbovú knižku vo svo-

jom ruksaku na bojisko, lebo básne
majú hlboký výraz a sú takmer meditatívneho charakteru.

Nekonečný
refrén života každého
z nás
Zmeniť svoj život nie je len požiadavka básnika, je to oveľa viac okamih
šťastia, v ktorom musí každý nastražiť
uši a otvoriť oči. Ide o volanie, ktoré
nesmieme prepočuť. Je rázne a musíme na to rázne odpovedať. Vyžaduje
to radikálne obrátenie. Lebo ide
o podstatu, radikálnosť. Aj Ježišova
výzva na začiatku jeho verejného pôsobenia sa uberá týmto smerom, len
inými slovami: „Kajajte sa a verte
evanjeliu!“ Musíš zmeniť svoj život! je
neprestajným refrénom života každého z nás. Veľké a dôležité slová, ktoré
často odveje vietor alebo ostanú nevyslyšané v zmätku života.

Človek za mrežami
Spomínaný básnik Rilke sa raz prechádzal v parížskej ZOO. Jedného dňa
išiel okolo klietky leoparda. Toto zviera, stvorené pre život v divočine, rýchly beh, ležalo bez života vo svojej klietke obkolesené oceľovými mrežami. Tu
básnikovi spontánne prišla na um
myšlienka na osud človeka, ktorého
prirovnal k leopardovi. Poet vyjadril
skutočnosť našej existencie. V niekto-

rých bezútešných, melancholických
veršoch vykreslil vo vyobrazení leoparda situáciu, v ktorej sa často nachádza človek: mreže, prekážky, svet plný
frustrácie, pohľad na smutnú budúcnosť. Žiadny hrdý krok, žiadne dlhé
skoky (dĺžka skoku leoparda môže byť
až 5 metrov), nijaká hra vo voľnej prírode, nijaký lov, len zúžené zrenice,
situácia bez východiska. Navždy uväznený beznádejne živorí. Naozaj smutná, zúfalá situácia. Všetko by bolo
inak, ak by bola divá mačka na slobode a mohla voľne a plná sily skákať.
Aký krásny by mohol byť život! Ale všade sú zátarasy, prekážky, mreže, putá
nášho utrpenia, nášho otroctva, reťaze pozemskosti, hriechu a viny. Mnohí
sa pokúšali prelomiť tieto putá. Mnohí
hlásali východiská z tohto väzenia,
ako sa dostať na slobodu, na svetlo.
Ale zostalo len pri odhodlaní bez výsledkov. Platón hovoril o výstupe z pekla, v ktorom je duchaplný človek
uväznený. Starý zákon hovorí o novej
mesiánskej dobe, o živote bez chorôb
a utrpenia, bez osamelosti a stratenosti, o svete, kde sa prekúvajú meče
na pluhové radlice a oštepy na vinohradnícke nože, o živote na slobode
a v Božej blízkosti.
Ale kde sa objavuje táto scenéria?
Nepodobajú sa výpovede prorokov
mesiánskej doby s výpoveďami Rilkeho? Nie sú vízie Izaiáša, o ktorých počúvame v čase adventu, len snami
a ilúziami, fatamorgánou v púšti živoOBRÁTENIE
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ta? Kto dnes verí na lepší zajtrajšok
a v polepšenie ľudstva? Básnici? Zdá
sa, že už zatíchli múzy a prestali spievať ľúbezné piesne.

Oslobodzujúce
posolstvo Ježiša
Vianočné sviatky sú za nami, teda
sviatky spojené s vtelením Božieho
Syna. V neopakovateľných obrazoch
opisujú dianie evanjelisti Lukáš, Matúš a Ján. Matúš v krátkosti, vecne.
Lukáš do istej miery idylicky, s romantickým podtónom a Ján vznešeným
teologickým jazykom. Všetci traja vo
svojich zvestiach dvíhajú svoje hlasy
proti existujúcej situácii a proti nepríp ý väzeniam,, kde sme myy ľudia
stupným
na zemi uzavretí. Sú to odvážne tvrdenia, ktoré predpovedajú, že človeku sa

10 OBRÁTENIE

dostane milosti v podobe nových nebies, novej zemi a pokoja. Nie je ale
skutočný svet v protiklade s radostnou zvesťou anjela – s ohľadom na
nepokoje, vojny, násilie a terorizmus,
zotročenia toľkých národov, znečistenie a zamorenie životného prostredia?
Nie sú vojny nevyhnutným faktom
v dejinách ľudstva? Nie je uväznenie
človeka za mreže trvalý stav sveta
a človeka? Nie, Boh, ktorý je Pravda,
má oveľa jasnejší pohľad na dianie
ako človek, ktorého oči sú zaslepené.
Božie slovo hlása, že brány väzníc sú
otvorené, avšak len zvonka. Niekto
musel a musí prísť zvonka, aby nás
oslobodil a zachránil. Evanjeliá hovoria o tejto mimoriadnej udalosti. Hovoy v Ježišovi
ria o p
príchode Božieho Syna
z Nazaretu, o jednej mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala v pätnástom
p tnásto
pä
t m ro
roku
ku

vlády cisára Tiberia v blízkosti Genezaretského jazera v Galilei. Ježiš začal
svoje posolstvo s výzvou k obráteniu,
k zmene zmýšľania, k zmene života.
Mali by sme mu odovzdať putá, ktorými sme pripútaní, lebo v ňom je Boh.
Boh je s nami, Emanuel. Pri svojom
prvom verejnom vystúpení v Nazarete
vyslovil osudové slová: Dnes, dnes sa
na mne naplnili slová, ktoré zvestoval
Izaiáš. Duch Pána je nado mnou, lebo
ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť
zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok (porov. Lk, 4, 18-19). Mohli
by sme povedať: konečne sa uskutočnilo to,, o čom sníval Rilke,, keď videl
leoparda
klietke.
leop
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da v k
liliet
etke
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oznamuje
je,, že Boh
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mých, že je milosrdný, že vie o našich
slabostiach a vine a odpúšťa nám. Že
je predovšetkým s tými, čo v spoločnosti nič neznamenajú, s tými, čo
sú vytlačení na okraj, u biednych a vylúčených. Je s tými, čo sú doslova, ale
aj prenesenom význame infikovaní.
Boh je aj s tými, čo nie sú nikde zapísaní, len na „daňových úradoch“. Ježiš oznámil radostné posolstvo a urobil znamenia a zázraky. Zovšadiaľ
k nemu prúdili veľké skupiny ľudí, nielen z jeho vlastného národa, ale aj
z pohanských oblastí. Prišli všetci, ktorí žili v tieni smrti. Mnohí viditeľne
zmenili svoj život. Ježiš ich povolal
k sebe, čo je úplne nepochopiteľné,
ľudí, od ktorých každý bočí, ktorých by
sme sa mali vyvarovať
– mužov a ženy.
y
y
A prijal ich dokonca za svojich učeník
ov a ap
apoš
ošto
tolo
lovv.
kov
apoštolov.

Páter Tomislav Pervan s kardinálom Christophom Schönbornom a so spolubratmi
v Medžugorí (december 2009)
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Emanuel – náš Boh je
s nami
Ježiš nemá predsudky. Rozpráva sa
so ženou z takmer pohanskej Samárie, pričom odhalí pravdu o jej (zbabranom) živote. To isté sa odohrá u colníka Léviho a pri vrchnom colníkovi
a vydriduchovi Zachejovi, ktorý sa obráti po stretnutí s Ježišom a ktorý je
ochotný štvornásobne odškodniť poškodených a podeliť sa o svoje bohatstvo. Po bytostnom neúspechu svojho
života a celkovej životnej inventúre
rád by sa chcel znovu pozrieť do očí
svojim blížnym. A tak sa slová proroka
stali pravdou, že ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo (porov. Mt 4,
16). Jedna žena s pochybnou povesťou a zvláštnym správaním padá k Ježišovým nohám, umýva ich a utiera
svojimi vlasmi. Zrazu zisťuje, aký je jej
12
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život úbohý, plný nepokoja, ale aj plný
túžby po jeho naplnení. Táto hriešnica
mu ostane verná až do konca. Prečo?
Mnohé hriechy jej boli odpustené,
lebo preukázala veľkú lásku. „Tvoje
hriechy sú ti odpustené.“ Ostatným
hosťom sa zatajil dych: „Kto okrem
Boha môže odpúšťaťť hriechy?
hriechy?“
Ježiš ale povedal žene:
áni„Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“
A zvesti o ňom sa
šíria rýchlo ako vietor. Nasledujú ho
masy a ostávajú
s ním po celé dni.
Sú hladní a smädní po jeho slovách
a chlebe života.
Živí ich v púšti najskôr svojím slovom,
ko
lieči choroby a ako
predpovedal prorok, poh telesnú
tom rozmnožuje aj ich
potravu. Ľudia spoznávajú, že z neho
vychádza sila. Slepí, hluchí, ochrnutí,
malomocní, posadnutí ho vyhľadávajú a uzdravujú sa. Opadávajú z nich
putá chorôb a hriechu. Kdekoľvek prichádza Ježiš, vzniká svet, ktorý mal
na mysli Boh. Na Ježišovi sa napĺňajú
Izaiášove proroctvá. Jeho rukami sa
všetko obnovuje. Stáročné predpovede sa napĺňajú. Človek a svet sa zjednotia a mesiánska doba sa napĺňa
prostredníctvom Ježiša. On je navždy
Emanuel, Boh s nami. Hriechy a cho-

roby vymiznú. Putá zla a smrti sa
lámu. Mreže nehumánnych, hriešnych
štruktúr v politike sa prelomia – všade tam, kde sa ľudia opierajú o Ježiša
a chcú žiť podľa jeho príkazov. S ním
prichádza nový začiatok, ktorý presahuje všetky ľudské možnosti a ich pozáchran
kusy o záchranu.

Najs
Najskôr
zmeniť
seba
seb samého
a potom
okolie
o
Raz a navždy,
a teda aj na začiatku tohto roku
nám Boh v Ježišovvi zanecháva nezm
mazateľné posolstvo
stvo, že tento svet
nesm
nesmie a nemusí ostať
takým, akým
a
je, ale že sa
má stať takým,
taký akým ho chce
mať Boh. Aby to Ježiš uskutočnil, začal okolo seba zhromažďovať nový
Izrael, nový Boží ľud, zo začiatku predstavovaným dvanástimi apoštolmi
ako dedičstvo dvanástich Jakubových
synov a dvanástich starozákonných
kmeňov. Zhromažďuje ich, aby ich potom vyslal vyzbrojených silou Ducha
Svätého. Museli prejsť tvrdou školou
a zažili ťažké časy. Avšak sú Ježišovými duchovnými deťmi, znovuzrodenými v Duchu. Po skúsenosti kríža a utrpenia nasledujú zmŕtvychvstanie

a Svätodušné sviatky. Cirkev je znovuzrodená ako nový Boží ľud. Ako
miesto, kde má vzniknúť pomocou
Božej sily nový svet – a vo svätých
skutočne vzniká. Cirkev je zázrakom
s ohľadom na jej vznik a jej existenciu. S ňou môžeme prežívať oslobodzujúcu silu, ktorá prelomí mreže
a putá nášho uväznenia a sveta. Cirkev je povolaná k tomu, aby preniesla
starozákonné slová a túžby do Ježišových činov v našej dobe. Je ťažké urobiť prvý krok, vystúpiť z danej skutočnosti. Ale my nemusíme vykonať mimoriadne činy, stačí práve to, čo urobil v dobe svojho pôsobenia Ježiš. Mal
blízky vzťah ku všetkým ľuďom a prežíval to, čo ohlasoval v blahoslavenstvách. Svätý Pavol odporúča, aby
každý bol ochotný niesť bremeno toho
druhého, a aby každý s každým spolucítil a mal pre neho otvorené srdce.
Obľúbený Ježišov učeník píše, že sa
máme navzájom milovať, lebo Boh je
láska. Je dôležité, aby Božie slovo našlo odozvu v duši a srdci. Potom sa
začne meniť svet v nás aj okolo nás.
Lebo nikdy sa nekončí život ani čas
prijímania Ježišovho učenia pri jeho
nohách, počnúc domom v Nazarete
až po Svätodušné sviatky a naše
osobné spočinutie vo večnosti – s Pánom.

Medžugorie, 10. januára 2017
Páter Dr. Tomislav Pervan OFM
OBRÁTENIE
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Myšlienky k posolstvu
z 25. januára 2017

Modlite sa

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj.
Pokoj v ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete.
Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu a vrátiť
vás ku všetkému tomu, čo je
ľudské. Chce v srdciach zničiť
všetky city k Bohu a Božím stvoreniam...“
Toto sú naliehavé slová Panny Márie z 25. januára 2017, ktoré nám
odovzdala vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová. Matka Božia nás
vždy nanovo pozýva modliť sa za POKOJ. Prichádza ako Kráľovná pokoja
na svet, ktorý tak túži po pokoji.
V posledných mesiacoch sme svedkami významných politických udalostí vo svete. Mnoho komentátorov
veľkých európskych denníkov píše
o strachu z budúcnosti pri pohľade
na nedávne udalosti a ich vývoj –
Amerika, Rusko, Ukrajina, Sýria
a Turecko, to je len zopár názvov,
ktoré ukazujú, ako je svetový mier
znovu a znovu v ohrození. Zdá sa byť
pre nás nepochopiteľné, ako chce
Panna Mária ako Kráľovná pokoja,
skvelá diplomatka a vyslankyňa,
sprostredkovať pokoj medzi ľuďmi
a Bohom. Varuje nás, že satan je silný a že sa nás snaží oslepiť.
14
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V dnešnom modernisticky založenom mediálnom svete materializmu
nie je treba veľa námahy, aby sme
zišli z cesty svätosti a podľahli nástrahám materiálneho sveta. Najväčším nebezpečenstvom dnešného sveta je vnútorné odvrátenie sa
od Boha. Aj keď sa človek usiluje byť
veľkorysý, ale bez Božieho požehnania a pomoci, vtedy nenachádza
vnútorný pokoj. Začnime sa v najbližších týždňoch modliť za pokoj,
skúsme v pôstnom období – každý
za seba – obetovať niečo za pokoj
vo svete. Prítomnosť Matky Božej,
ktorá sa nám jasne ukazuje v aktuálnych posolstvách, nás robí šťastnými svedkami Božej prítomnosti.
Hoci je Božia moc nekonečná, na
ohlasovanie posolstva pokoja používa nás, ľudí, i keď si na to často pripadáme príliš malí a slabí. S vedomím blízkosti Panny Márie sa naše
každodenné svedectvo rozjasňuje
a rozširuje, takže sa stáva dôveryhodným príkladom lásky k blížnemu. Takto sme vďaka otvorenému
stretnutiu s blížnym oslobodení od
egoizmu, ktorý sa stal súčasťou
úspechu v materialisticky zameraných časoch.
(md)

za pokoj
Marija Pavlovičová-Lunettiová
počas zjavenia v Dóme sv. Štefana
vo Viedni (2010).

6. medzinárodná

púť ľudí so
zdravotným
postihnutím
O niekoľko týždňov sa uskutoční
v Medžugorí medzinárodná púť
pre ľudí s telesným postihnutím.
Púť sa koná pod heslom: „V Máriinej škole“ v termíne od 15. do 18.
júna 2017. Hlavným organizátorom je združenie Sustret (Stretnutie) z Čitluku v spolupráci s farským úradom Medžugorie a spoločenstvom Majčino selo.
Príchod a ubytovanie účastníkov
sa plánuje na štvrtok 15. júna
v popoludňajších hodinách. Program vyplnia ako zvyčajne prednášky, svedectvá a modlitba.
Záujemcovia môžu prihlášky na
účasť na tomto podujatí zaslať
elektronickou poštou na adresu:
gospina.skola@gmail.com
v čase od 1. do 30. mája 2017.

ÚVAHA

15

Fatima – Naša milovaná
Myšlienky pátra Ignáca Domeja
Pri príležitosti stého výročia fatimských zjavení pápež František udelil
úplné odpustky – nielen pre samotné miesto zjavenia v Portugalsku,
ale pre všetky kostoly a miesta modlitby, kde bude každý mesiac trinásteho od mája do októbra 2017 k verejnému ucteniu vystavený obraz
Fatimskej Panny Márie pre každého,
kto sa zapojí do slávenia a modlitby
ku cti Panny Márie.
S milosrdenstvom a súcitom Boh
prostredníctvom Márie odovzdal
Cirkvi posolstvo s apokalyptickým
rozmerom, ktoré sa zameriava na
najbiednejších z biednych, na hriešnikov. Vďaka tomuto posolstvu sa
k nám priblížilo nebo. Nebeská
a pozemská Cirkev sa stretli z očí do
očí.
Stalo sa to za prvej svetovej vojny
13. mája 1917. Francisco, Jacinta
Marto a s nimi Lucia dos Santos pásli práve ovce, keď okolo obeda po
modlitbe ruženca zrazu zbadali
svetlo, ktoré žiarilo jasnejšie ako
slnko. Toto svetlo ich sprevádzalo až
domov. Naraz na mieste zvanom
Cova da Iria vo svetle zbadali nad
16
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dubom nejakú krásnu a milú paniu
s ružencom v ruke. Na otázku Lucie,
odkiaľ prichádza, žena odpovedala:
„Som z neba.“ Táto Pani z neba poprosila deti, aby nasledujúcich šesť
mesiacov vždy trinásteho v rovnakú
hodinu prišli na to miesto. Tam im
zjavila dôvod svojho príchodu a povedala im aj svoje meno: „Kráľovná
posvätného ruženca“.
Priala si, aby sa deti a s nimi
všetci veriaci modlili za obrátenie hriešnikov a aby konali pokánie za hriechy sveta. Vďaka
každodennej modlitbe ruženca sa
vráti do sveta mier, vojna sa skončí
a vojaci sa vrátia domov. Pri poslednom stretnutí detí s Pannou
Máriou sa na mieste zjavení
zhromaždilo asi sedemdesiattisíc ľudí. Kráľovná posvätného
ruženca chcela, aby sa na tomto mieste postavila kaplnka
a aby sa tu ľudia naďalej modlili ruženec. Počas zjavenia došlo k „slnečnému zázraku“, pri
ktorom slnko prerazilo zamračené nebo a začalo tancovať
ako ohnivá lopta, potom sa
k zhromaždeným ľuďom priblí-

Ružencová Panna Mária
žilo a zažiarilo v dúhových farbách. Keď sa všetko
skončilo, ľudia si všimli, že došlo k niekoľkým uzdraveniam.
Prorocké posolstvo je spojené s takzvanými „troma
fatimskými tajomstvami“, ktoré vizionári prijali 13.
júla 1917. Prvé dve tajomstvá sa týkajú hlavne vízií
pekla, uctievania Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ďalej druhej svetovej vojny a následkov komunistického režimu v Rusku. Hoci Cirkev zjavenia
uznala už v roku 1930, tretie fatimské tajomstvo
zverejnil až pápež Ján Pavol II. v roku 2000. V ňom
boli prorokované udalosti najnovších dejín: pád
komunistickej ideológie ateizmu a obete kresťanských mučeníkov, ktorých vyvrcholením
bol atentát na Jána Pavla II. 13. mája 1981
na Námestí svätého Petra v Ríme. Pri svojej
ďakovnej púti 13. mája 2000 pápež vo Fatime blahorečil Francisca a Jacintu Marto,
ktorí zomreli už krátko po skončení zjavení.
Fatimskí vizionári zo zeme uvideli nebo. Aj
dnes nás Cirkev vyzýva, aby sme videli
otvorené nebo – modlitbou a pokáním
otvárali nebeské brány. Nebo sa otvára,
keď milujeme. Kristus, obetovaný Baránok, je mostom medzi nebom a zemou.
V ňom nás Boh miluje a v ňom my milujeme Boha i všetkých, ktorých miluje
Boh.

FATIMA
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Život pre Krista
Angličania Lesley Bartholomew a jej manžel Neil sú skutočnými
svedkami Ježiša Krista. Lesley je neúnavne aktívna v rozširovaní
radostnej zvesti evanjelia. Jej
manžel Neil je hlboko veriaci
kresťan, ktorý sa snaží
presvedčovať hlavne mladých
v puberte. Preto chodí na školy
a prednáša o veľkosti Božej
milosti. Predovšetkým sa venuje
začínajúcim vrcholovým
športovcom. „Aj športovú kariéru
by mal človek vložiť do Božích
rúk,“ rozpráva svojim
futbalistom...
K náhodným stretnutiam dochádza neustále. Často práve vtedy,
keď to čakáme najmenej. Chcem
vám porozprávať o jednom takom
náhodnom stretnutí, ktoré natrvalo
zmenilo môj život...
Sedela som v jednom maličkom
prastarom kostole – schovanom
v takej malej bočnej uličke v meste,
v ktorom som dovtedy nikdy nebola.
Mala som dvadsať rokov a do tohto
mesta som prišla kvôli pohrebu môjho strýka, ktorý zomrel po rokoch
boja so sklerózou multiplex.
Bola som úplne normálne dievča.
Narodila som sa v šesťdesiatych ro20
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koch, vtedy sa o Veľkej Británii ešte
hovorilo ako o kresťanskom národe.
Keď sa niekto pýtal na náboženskú
príslušnosť, odpoveď v zásade bola
„C of E“ (Church of England – Anglikánska cirkev).

Aj u mňa. Vtedy som si myslela, že
toto zo mňa už robí kresťanku.
Chodila som na cirkevnú základnú
školu, hoci si nepamätám, že by sa
tam niekedy hovorilo niečo o Bohu.
Na čo si však spomínam, je to, že
sme raz museli vymaľovať jeden obrázok. Bol to obrázok Ježiša, okolo
ktorého nôh sedeli deti. Kto bol tento Ježiš?
Nepochádzam z kresťanskej rodiny. Nikdy sme nechodili do kostola.
Pod posteľou mojich rodičov síce ležala obrovská „rodinná“ Biblia, ale
nikto ju nikdy neotvoril. Vnímali sme
ju skôr ako nejaký druh talizmanu.
Môj otec bol presvedčený, že Boh
bol kozmonaut. Nemala som dôvod
pochybovať o jeho názoroch, ale
vlastne som sa vôbec nezaujímala
o Boha alebo Bibliu. Nikto by ma ani
nemohol vidieť v kostole.
Okrem toho dňa, dňa pohrebu môjho strýka. Nebol vždy chorý. Spomínam si naňho ako na silného a vľúdneho muža. Tá skleróza ho silne poznačila. Potom sa už teta nedokázala starať o jeho každodenné potreby,
takže využila ponuku istej miestnej
služby a najala si pre neho zdravotnú sestru. Volala sa Sue. Bola kresťankou, skutočnou nasledovníčkou
Ježiša Krista.
Lesley a Neil Bartholomew
vo viedenskom Dóme sv. Štefana
POKOJ
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Netrvalo dlho a aj moja teta so strýkom zasvätili život Ježišovi Kristovi.
Kto bol tento muž?
„Cirkev ich chce iba kvôli ich peniazom,“ povedal môj otec.
Jedna rodinná oslava na mne zanechala silný dojem. Mala som
osemnásť a slávili sme narodeniny
starej mamy. Spomínam si, ako som
pozorovala svoju rodinu. Mala som
ešte jedného strýka, ktorý si život
užíval naplno, so všetkým, čo ponúka: peniaze, autá, dovolenky, úspešný podnik. Pozerala som najskôr na
neho, potom na môjho chorého strýka. V tom čase už bol takmer úplne
slepý a sedel na vozíku. Ale žiaril.
Spomínam si, ako som sa pýtala:
Prečo? Ako len môže byť taký šťastný? Zanechalo to na mne trvalý dojem. Keď sa na to pozriem dnes,
viem, že som už vtedy cítila, ako Ježiš Kristus klope na dvere môjho
srdca. Kto je tento muž?
Náš život šiel ďalej. Stav môjho
strýka sa zhoršoval. Aj s manželstvom mojich rodičov to šlo z kopca.
Môj otec bol veľmi dominantný
a jeho zlé nálady končili vždy v nejakej forme násilia voči mojej matke.
Obe moje sestry a ja sme sa učili žiť
v strachu. Keď strýko zomrel, moji
rodičia sa už rozhodli, že sa rozvedú.
V ten daždivý januárový večer sme
však pri pohrebe sedeli všetci spolu
– jedna rozbitá trpiaca rodina –
22
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a počúvali sme kázeň. Potom sa
moja teta začala modliť. Nikdy na
ten večer nezabudnem. Bolo to,
akoby Boh otvoril moje srdce a pritiahol ho k sebe, aby som mu darovala svoj život. Nevládala som prestať plakať, keď som Ježiša Krista
poprosila, aby prišiel do môjho života a bol mojím Pánom a Spasiteľom.
Kto je tento muž?
V čase, keď som spravila toto rozhodnutie, som ešte nevedela, čo je
to spása a čo to pre mňa bude znamenať. Vedela som len, že musím
nasledovať toto volanie. Keď sme
potom cestovali domov, všimla som
si, že niečo sa so mnou stalo. Nevymyslela som si to. Bola to pre mňa
hádanka, napriek tomu nebolo pochýb, že som sa stretla s týmto mužom – Ježišom Kristom. Bolo to jednoducho tak, že keď sme v tú noc
prišli domov a stáli sme spolu v kuchyni – moji rodičia, sestry a ja – tak
sme všetci cítili, že nám ako rodine
bol darovaný nový začiatok.
Od tejto noci uplynulo 35 rokov.
Odvtedy sa veľa stalo. Nebola to len
cesta, na ktorú ma priviedol ON, aby
som sa zmierila so svojím detstvom,
ktoré som pred mnohými rokmi uzamkla pod silnú pečať. Nechal ma
znovu spoznať časť zo mňa, ktorú
som kvôli sexuálnemu zneužitiu,
ktoré som ako dieťa zažila, vedome
vo mne potlačila. Boh ma trpezlivo

a opatrne držal, daroval mi svoju
lásku, viedol ma a utešoval, uzdravil
ma a daroval môjmu najhlbšiemu
vnútru pokoj. Za to mu budem naveky vďačná. Lebo dnes by som tu už
nebola, keby som nezažila jeho lásku a vedenie.
Objavila som Boha Biblie. Keď sa
na to dnes pozriem, vidím, ako ma
sledoval a priviedol k sebe. Naveky
budem vďačná za tú noc, v ktorej
ON vstúpil do temnôt môjho života.

Nevedela som, že som bola stratená, kým ma nenašiel.
Kto je tento muž, Ježiš Kristus? Je
Spasiteľom sveta. Je láskou tvojej
duše. Je tvojou záchranou, tvojím
osloboditeľom.
Pros ho, aby sa dnes stal Pánom
tvojho srdca a tvojho života. Nikdy to
neoľutuješ. Modlím sa za teba, aby
si aj ty mohol zažiť toto „náhodné
stretnutie“.


Nové vydanie:

Ponúkame:

Knižka Keď Matka hovorí obsahuje doplnené vydanie posolstiev Matky Božej Mirjane z 2. v mesiaci až do marca 2017. Knižku si môžete objednať
na našej internetovej adrese www.marianskecentrum.sk alebo zaslaním objednávkového lístku
alebo zanechaním odkazu na našej odkazovej
službe s novým mesačným posolstvom Matky Božej na tel. čísle 0948 401 104. Výrobné náklady
sú 2,20 EUR. Knižka bude k dispozícii v máji 2017.
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Zamyslenie k Vianociam od Dr. Maximiliana Domeja

Svetlo prišlo na svet: „Gloria
Čo robí človeka človekom? Žijeme na tejto zemi, ale napriek
tomu nie sme z tohto sveta. Ľudia
už skúšali vyjadriť tento pocit na
stotisíc spôsobov. Cit, to materiálno-nemateriálne kmitanie, sa ťažko definuje a vkladá do zrozumiteľných slabík. Častokrát dokázala práve poézia Rainera Maria
Rilkeho, či knihy Hermanna Hesseho alebo veľkého majstra
Dostojevského aspoň ticho tušiac
v slovách naznačiť niečo nadprirodzené.
Ešte lepšie sa to darilo v hudbe,
dostať na papier niečo z týchto
nadzemských zvukov. Človek to
nevidí ani nepočuje pri čítaní nôt,
až pri hudobnom predvedení orchestra môže vnímať tieto vibrácie tónov. Takýmto majstrom
v umení vnímania nebeskej inšpirácie bol Wolfgang Amadeus Mozart alebo Franz Schubert pri
komponovaní Ave Maria, pri kto-
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rej počúvaní, a je jedno, či sme
veriaci alebo nie, dostávame husiu kožu, lebo začíname cítiť a tušiť niečo z nadzemskej dimenzie
nášho pozemského rozmeru. Vysoké tóny v hudbe, či ich spievajú
veľkí speváci, ako napríklad nedávno zosnulý výnimočný umelec
Michael Jackson, nám sprostredkúvajú práve tieto momenty,
v ktorých sa na krátky čas môžeme ponoriť do inej, ale rovnako
reálnej DIMENZIE.
Aj maliarske umenie zanechalo
úchvatné umelecké diela, ktoré
stále znova fascinujú milióny ľudí.
Je to práve umenie impresionizmu, cez ktoré presvitá nemateriálna substancia nášho materiálneho sveta. Geniálnym spôsobom
nám dokázal napríklad Vincent
van Gogh vo svojich dielach priniesť niečo z tejto transcendencie. Pri pozorovaní jeho diel sa
duša chveje aj dnes.

in excelsis Deo“... Aleluja!
Čo je to, čo nás stále tak fascinuje na všetkých týchto metafyzických javoch? Je to nejaký druh
spomienok, alebo jednoducho sny
o domove mimo našich konkrétnych predstáv? Kto je Panna Mária? Kto je pre nás matka, čo znamená pre nás otec? Vezmime si
to z pohľadu hĺbkovej psychológie:
Vytvára sa nám v mysli obraz
o matke iba na základe spomienok na našu vlastnú matku, alebo
máme nejaký kolektívny obraz
o našej pôvodnej matke, o našej
kozmickej nebeskej Matke, ktorá
preniká všetko a všetkému dáva
život? Matka je nám bližšie ako
otec, lebo je matkou, porodila
nás, potom nás kojila a zabezpečila nám prežitie v prvých dňoch,
týždňoch a mesiacoch nášho života.
Pozemský boj o prežitie každého
človeka však zatieňuje čas bez-

starostného detstva. Ochladenie
a zabudnutie na náš nebeský pôvod nás vzďaľuje od skutočného
pôvodu nášho BYTIA. A vtedy prichádza a zjavuje sa znovu naša
Matka, aby nás vyviedla z tejto
temnoty. Darúva nám svetlo vo
forme novonarodeného Dieťaťa –
Ježiša Krista. Je to jedna z najväčších revolúcií v dejinách ľudstva. Zákony sú prepísané. Naše
vzájomné vzťahy sa menia, sú formované láskou k blížnemu. Po
stáročia sú celé kontinenty utvárané touto novou kresťanskou
myšlienkou spravodlivosti, milosrdenstva a lásky k blížnemu. Pravá
láska nepotrebuje žiadne meno.
Nemôžete ju uchopiť alebo v niečom uzavrieť. Šíri sa ako jemná
vôňa, ktorá príjemne zaplní celé
okolie. Takto sú aj mnohé politické hnutia ovplyvnené práve týmto
duchom lásky, hoci ich program
priamo nespomína Boha.
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Pokora a trpezlivosť
Viera je dar. Ako s týmto darom zaobchádzame? Ak sme ho dostali,
vieme byť dôveryhodnými svedkami pre druhých, ktorí ho nemajú? Dnes
sme sa rozprávali s otcom piatich detí, vodičom autobusu, ktorý už
mnohých pútnikov priviezol do Medžugoria a pre ktorého je Medžugorie
zvlášť milým miestom. O svojej ceste životom sa s nami podelil
spolupracovník Mariánskeho centra Medžugorie pán Martin Šeliga.
Martin, v akom prostredí si vyrastal a ako dozrievala tvoja viera?
Narodil som sa do katolíckej rodiny
a moji rodičia ma vychovávali v tradičnom katolíckom duchu. Samozrejme to bolo ovplyvnené dobou komu26
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nizmu, kedy sa náboženské prejavy
obmedzovali najmä na plnenie základných povinností – nedeľná svätá
omša, náboženské sviatky.
K hlbšej viere, ktorú sa snažím prežívať, som sa dostal najmä vďaka
Medžugoriu a cez Medžugorie. Mož-

no povedať, že až po svadbe s mojou
manželkou Kristínkou sme spolu začali hľadať živú vieru, lebo tá tradičná
nám už nepostačovala. Svoj počiatok
to malo už počas nášho spoznávania,
keď sme spolu chodili do farského
spevokolu a do spoločenstiev. V týchto spoločenstvách sa viera utužovala
a oživovala, avšak takú živú vieru
sme našli až počas manželstva, keď
začali prichádzať prvé problémy
a ťažkosti. Hovorí sa, že po čase príde
kríza do každého manželstva a neobišlo to ani naše manželstvo. Vtedy
nám pomohla naša viera. V Medžugorí sme si uvedomili dôležitosť modlitby, komunikácie s naším Pánom
v adorácii a v dôslednom odovzdaní
svojich problémov nášmu Pánovi.
Medzi vierou a modlitbou je veľmi úzky vzťah. Veľmi sa odporúča
spoločná modlitba v rodine. Rozhodli ste sa vo svojej rodine zaviesť spoločnú modlitbu?
Áno, dnes môžem povedať, že v našej rodine je spoločná modlitba. Nebolo to však samozrejmé. Až potom,
čo som začal chodiť s pútnikmi do
Medžugoria, som pochopil, že viera je
dar a začal som prosiť o živú vieru pre
našu rodinu. Modlievali sme sa večer
aj s deťmi jednoduché modlitby ako
Anjeličku, môj strážničku, Otče náš,
Zdravas‘. Avšak ja som cítil, že to nestačí. A preto som začal prosiť o dar
viery a modlitby. A naozaj tento dar
začal postupne prichádzať. Začali
sme sa modliť viac s deťmi, začali

sme spoločne čítať Sväté písmo, čo
som dovtedy nepokladal za veľmi potrebné. A spozoroval som, že čím viac
sa modlíme, tým viac milostí prichádza do našej rodiny. Matku Božiu som
prosil v Medžugorí, nech nám dá dar
spoločnej modlitby v rodine aj s našimi deťmi. Dnes je každodennou súčasťou nášho života modlitba posvätného ruženca. Nielen doma, ale aj
keď si sadneme do auta a pohýname
sa, začíname cestu modlitbou ruženca. Za to všetko ďakujem Pánovi, lebo
práve prostredníctvom tejto modlitby
nám prichádzajú mnohé a mnohé milosti.
Viackrát si hovoril, že to je dar.
Modlitbu ruženca nechápeš ako
povinnosť, ale je to pre teba posila.
Určite. Je to sila pre nás a pre našu
rodinu. Presvedčili sa už o tom aj
naše deti. Samé boli svedkami, ako
cez modlitbu Boh vniesol do našej rodiny pokoj a mnohé veci, o ktoré sme
prosili, sa stali skutočnosťou. Som
veľmi rád, že aj deti už chápu, že
modlitba je pre nás nie povinnosť, ale
potreba.
Pocítil si v živote, že Pán stojí
pri tebe a pomáha ti? Vedel by si
nám povedať niečo konkrétne?
Mohol by som spomenúť veľa konkrétnych vecí, ale to by muselo byť
celé číslo časopisu venované len môjmu príbehu. Niekoľkokrát sme pocítili, že Pán stojí pri nás. Nie sú to len
ROZHOVOR
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veľké veci, ale mnohé drobnosti. Napríklad som vysvetľoval deťom, že sa
majú deliť o svoje veci a že Pán ich za
to odmení. Práve sme boli v Medžugorí a chcel som, aby sa podelili s čokoládou s jednou dievčinou, ktorá
mala sviatok. Tú čokoládu mali veľmi
rady. Naliehal som, aby sa podelili, že
Pán sa im určite odplatí. Poslúchli. Na
druhý deň pri návrate z Križevacu pán
farár netušiac aký vnútorný boj zviedli deti deň predtým, zobral naše tri
deti do obchodu a kúpil každému jednu presne takú čokoládu. A tak namiesto jednej čokolády mali naraz tri.
Pán im to vrátil trojnásobne. Vtedy
som im vysvetlil, že Pán je pri nás, miluje nás a myslí na nás aj v maličkostiach.
Uvedomujem si, že Pán je stále pri
nás, len my odbiehame od neho. Keď
sa nám zdá, že už máme všetko, ľahko zabúdame a správame sa, akoby
sme Pána Boha už nepotrebovali.
Ešte pred niekoľkými týždňami
ste bývali ako sedemčlenná rodina v stiesnených pomeroch v malom byte. Teraz máte rodinný
domček, a ty si presvedčený, že
bez dôvery v Pána by sa to nikdy
neuskutočnilo. Môžeš nám o tom
stručne porozprávať?
Môžem začať len s tým, čo
pokladám za
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najdôležitejšie. Dlhý čas sme sa spolu
v rodine modlili, aby sme mohli bývať
vo väčších priestoroch, najlepšie v rodinnom dome. Pán nám túto túžbu
splnil. Poslal nám do cesty mnohých
dobrodincov, ktorí nám pomohli dostať sa k takémuto bývaniu a uskutočniť náš sen. Rozhodli sme sa predať byt a za tie peniaze si kúpiť
domček. Prosili sme Pána, aby nám
dal živú vieru, aby sme sa dokázali
úplne spoľahnúť na neho a prijať jeho
vôľu. To, čo sa bude diať, sme zverili
do jeho rúk a my sme sa snažili všetko prijímať, ako prichádza. Od tej
chvíle sa veci začali odvíjať úplne
iným spôsobom, než sme si to my
predstavovali. Len vďaka našim modlitbám o trpezlivosť a dôveru sme dokázali prekonať nespočetné množstvo ťažkostí, ktoré sprevádzali celý
proces predaja bytu a kúpy tohto
domu.
Pán je veľkorysý a keď dáva,
dáva vrchovatou mierou... No poznám ľudí, ktorí aj sa modlia, aj
sa postia, a predsa sa im zdá, že
ich Pán nechce vypočuť. Myslíš,
že je to pravda?
Aj ja poznám viacero ľudí, ktorí mi
presne toto povedali: „Ja sa už prestávam modliť, lebo sa rok modlím
a Pán ma stále nechce vypočuť.“
Snažím sa tým ľuďom povedať, že

Boh žiada od nás dve veci: našu pokoru a trpezlivosť. Pokoru v tom, že
dokážeme prijať JEHO vôľu, že ON
nám splní našu prosbu spôsobom,
ktorý je pre nás najlepší. Naše predstavy totiž nemusia byť správne, ale
Pán vidí aj do budúcnosti. A trpezlivosť je dôležitá pre to, aby sme dokázali čakať na správnu dobu, kedy
nám to Boh splní. Pán Boh totiž nie je
automat. Vhodím modlitbu a vypadne z priehradky presne to, o čo som
prosil. Pán takto nefunguje a my sme
si to aj uvedomovali.
Pán dáva znamenia, len treba
mať otvorené oči a uši. Jedno takéto znamenie si dostal aj pri
kúpe práve tohto domčeka.
Hovorili sme si, že ak nám raz Pán
požehná rodinný domček, tak v záhrade postavíme malú jaskynku. Do
nej umiestnime sochu Panny Márie,
ktorú prinesiem z Medžugoria, aby
tam mala miesto naša nebeská Matka. Keď sme si potom boli prezrieť
tento dom, tak po jeho obhliadke nám oči padli na jaskynku s Pannou Máriou, ktorá stála v záhrade.
Pozreli sme sa s manželkou na seba
a pochopili sme, že toto je to znamenie od Pána, za ktoré sme sa modlili,
kde je naše miesto.

Keď prišli neskôr pochybnosti, či to
zvládneme, tak prišlo ďalšie potvrdenie: V roku 1999 sme boli so spevokolom na výlete v Taliansku,
a z neho kamarátka priniesla svojmu
dedkovi sochu Panny Márie z Pompejí. Tento výlet bol pre nás s mojou
manželkou veľmi významný – práve
na tomto výlete sme sa s Kikou
v Ríme viac zblížili a začali sme spolu
chodiť. A presne tá socha, ktorú kamarátka priniesla dedkovi, stála v záhrade domu, ktorý pre nás pripravil
Pán. Preto odporúčam každému, kto
prosí: maj pokoru a trpezlivosť.
Už si spomenul, že Medžugorie
ťa významne ovplyvnilo. Predsa
sa ešte spýtam: čím je pre teba
také dôležité? Čím sa odlišuje od
iných pútnických miest?
V Medžugorí sa cítim ako doma.
Možno to znie trochu nadnesene.
Ale ja tu naozaj cítim silu modlitby.
Či už je to na mieste zjavení na Podbrde, počas krížovej cesty pri výstupe na Križevac, počas svätej omše
alebo pri poklone Naj-
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svätejšej oltárnej sviatosti. Modlitba
mi dodáva silu do môjho osobného
života.
Medžugorie je neďaleko známej
chorvátskej dovolenkovej oblasti
pri Jadranskom mori. Mnohí rekreanti si odskočia na niekoľko
hodín od mora do Medžugoria
a často sa sklamaní vrátia, že
tam nič zvláštne nie je. Iní prichádzajú do Medžugoria, aby našli
dôvod pre svoje obavy, aký je
svet skazený a je najvyšší čas,
aby Boh zasiahol a potrestal bezbožných ľudí. Čo by si im odporúčal?
Postoj k Medžugoriu je dvojaký. Alebo tam ľudia prestanú chodiť, alebo
ich to miesto zasiahne a ovplyvní celý
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ďalší život. Aj ja som spočiatku chodil
do Medžugoria ako na miesto, kde sa
dá modliť, ale tým to skončilo. Po návrate domov som ďalej žil svojím bežným životom ako predtým. Mne trvalo
sedem rokov, kým som pochopil, že
Medžugorie nie je len nejaké miesto
v Hercegovine, ale Medžugorie je
spôsob života, ktorý máš žiť aj doma.
Možno to dlho trvalo, kým som to pochopil, ale s každým má Boh svoj osobitný plán a je na nás, či a kedy ho
prijmeme. Medžugorie treba prežívať
vo svojom každodennom živote. Pán
nás nechce trestať, on ponúka svoje
milosrdenstvo vždy a každému.
Martin, ďakujem ti za rozhovor.
(rozhovor viedol mk) 

Ročné zjavenie
Jakovovi Čolovi
25. decembra 2016
016
Pri poslednom dennom
m
zjavení 12. septembra
1998 Matka Božia povedala Jakovovi Čolovi, že
sa mu bude zjavovať raz
ročne na Vianoce 25. decembra. Tak to bolo aj
v roku 2016. Matka Božia prišla s malým Ježišom v náručí. Zjavenie sa začalo o 14.20 h a trvalo 10 minút.
Jakov Čolo pred tromi rokmi založil dobročinnú organizáciu Máriine ruky.
Má 90 dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí pomáhajú núdznym v okolí
Medžugoria. Rozdeľujú im potraviny, palivo na kúrenie a lieky.

Posolstvo Jakovovi Čolovi z 25. decembra 2016:
„Drahé deti! Dnes v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste sa modlili za pokoj. Deti, prišla som sem
ako Kráľovná pokoja a veľa ráz som vás pozývala, aby ste sa
modlili za pokoj. Avšak, deti, vaše srdcia sú nepokojné. Hriech
vám bráni, aby ste sa úplne otvorili milosti a pokoju, ktoré vám
chce Boh darovať. Žiť pokoj, deti moje, znamená mať pokoj najprv vo svojich srdciach a byť úplne odovzdaný Bohu a jeho vôli.
Nehľadajte pokoj a radosť v pozemských veciach, pretože to
všetko je pominuteľné. Túžte po dokonalom milosrdenstve
a pokoji, ktorý pochádza iba od Boha a len tak budú vaše srdcia
naplnené skutočnou radosťou. Iba takýmto spôsobom sa budete môcť stať svedkami pokoja v tomto nepokojnom svete. Som
vaša matka a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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Medžugorské modlitbové
stretnutie
Plánované 7. medžugorské modlitbové stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť v kostole Matky Cirkvi v sobotu 29. apríla 2017 v Turzovke sa neuskutoční.
Dôvodom je inštalácia mozaikového obrazu v kostole. Termín inštalácie sme sa
dozvedeli až po uzávierke nášho časopisu a už sme nemohli zmeniť text správy.
Nový termín modlitbového stretnutia ešte nie je známy. Všetky aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke www.marianskecentrum.sk, ako aj
na stránke Informačného centra Medžugorie pre Slovensko a Českú republiku
www.medjugorje.sk

Ako si objednať časopis
MEDJUGORJE?
Náš časopis MEDJUGORJE vychádza štvrťročne. Nie je to časopis, ktorý možno
voľne zakúpiť v knižných obchodoch s kresťanskou literatúrou. Časopis je nepredajný a na Slovensku a v Českej republike sa posiela výlučne poštou na adresu,
ktorú ste uviedli v objednávke. Súčasťou každej zásielky je okrem objednávkového
lístka na všetky naše publikácie aj samostatná poštová poukážka s číslom nášho
účtu. Nie je vyplnená žiadna suma, pretože všetky náklady spojené s našou činnosťou sú kryté výlučne z vašich dobrovoľných príspevkov. Prispieť na našu činnosť
môžete aj priamo prevodom na náš účet, nie je potrebné posielať príspevky poukážkou.
Na základe vašej požiadavky zaevidujeme vašu adresu do databáz odberateľov
a posielame náš časopis dovtedy, kým nám neoznámite, že si už neželáte dostávať
náš časopis, alebo sa nám vráti z distribúcie ako nedoručený. Časopis takto môžete objednať aj svojim priateľom, avšak je potrebné informovať ich, že budú dostávať
tento časopis. Inak sa stáva, že nám časopis vrátia s odôvodnením, že si ho neobjednali.
Všetky prostriedky sa snažíme využiť čo najhospodárnejšie. Preto vždy keď máme
dostatok prostriedkov na našom účte, zabezpečíme vydanie novej knihy alebo dotlač už vydanej. Všetko závisí od vašej štedrosti a vašich modlitieb. Ďakujeme za
každý príspevok, či už je vo forme finančných prostriedkov, alebo vo forme modlitby
a odriekania. Len s vašou pomocou môžeme šíriť posolstvá Matky Božej, ako si to
praje naša nebeská Matka.
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Modlitba ruženca + ruženec
Modlitba posvätného ruženca je odporúčanou modlitbou Matky Božej. Veľa
ľudí práve v Medžugorí pochopilo zmysel a krásu tejto jednoduchej modlitby.
Ponúkame knižku s úvodnými meditáciami k jednotlivým tajomstvám od
P. Slavka Barbariča OFM, P. Joza Zovka OFM, P. Dr. Karla Josefa Wallnera
OCist, P. Benna Mikockiho OFM a Mag. Dr. Kurta Kollarsa. Ku každému tajomstvu sú farebné obrázky z Medžugoria s jednotlivými výjavmi, aby sme
lepšie priblížili atmosféru a oživili spomienky na modlitbu ruženca v Medžugorí. Teraz mimoriadne aj s ružencom posväteným v Medžugorí. Výrobné náklady sú približne 3,95 EUR bez poštovného.
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
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!“

25. januára 2017 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za pokoj.
Pokoj v ľudských srdciach, pokoj v rodinách a pokoj vo svete. Satan je silný a chce
vás všetkých obrátiť proti Bohu a vrátiť vás ku všetkému tomu, čo je ľudské. Chce
v srdciach zničiť všetky city k Bohu a Božím stvoreniam. Vy, milé deti, modlite sa
a bojujte proti materializmu, modernizmu a sebectvu, ktoré vám svet ponúka. Milé
deti, rozhodnite sa pre svätosť a ja sa so svojím Synom Ježišom prihováram za vás.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. februára 2017 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste svoju vieru hlboko
prežívali a prosili Najvyššieho, aby ju posilnil a aby ju vetry a búrky nemohli zlomiť.
Nech sú korene vašej viery modlitba a nádej vo večný život. A už teraz, milé deti,
pracujte na sebe v tomto milostivom čase, v ktorom vám Boh dáva milosť, aby ste
cez odriekanie a pozvanie na obrátenie boli ľuďmi jasnej a vytrvalej viery a nádeje.
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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Pôst potláča vznik rakoviny
Podľa najnovších vedeckých poznatkov o vzniku nádorových buniek v ľudskom organizme sa dôležitá úloha prisudzuje bielkovine s označením p53. Táto látka zabraňuje, aby
sa zdravá bunka premenila na chorobnú, rakovinu vyvolávajúcu bunku. Pôst podporuje
množenie tejto bielkoviny p53 v pečeni a potláča rakovinu. Oznámili to vedci z Univerzity
v Grazi a potvrdili aj nemeckí výskumníci.
Logický záver je, že pôst má pre ľudské zdravie veľký význam.
Páter Slavko v súvislosti s medžugorskými posolstvami o prísnom pôste (o chlebe
a vode) vždy zdôrazňoval, že Matka Božia nás veľmi miluje a nikdy by nám neodporúčala
niečo, čo by nám mohlo uškodiť. Takže tu máme znovu vedecký dôkaz o pozitívnom význame pôstu, a to nielen pre naše duševné, ale aj telesné zdravie.
(md)
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!
Telefón: +421-905 254 742 Odkazovač: +421-948 401 104 e-mail: marianskecentrum@gmail.com
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„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.“
Z posolstva z 25. decembra 2016

