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Buďte modlitbou a odbleskom Božej
lásky pre všetkých tých, ktorí sú
ďaleko od Boha a Božích prikázaní.

Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 2. júna 2017

Modlitba je srdcom viery
„Drahé deti! Dnes sa vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe.
Milé deti, modlitba je srdcom viery a nádejou vo večný
život.“
Slová Matky Božej, ktoré nám sprostredkovala vizionárka Marija
Pavlovičová-Lunettiová v deň výročia začiatku zjavení 25. júna, nás opäť nabádajú k modlitbe. Mnohým ľuďom sa zdá, že posolstvá sú jednotvárne a opakujú
stále to isté. A najčastejšie je to pozvanie k modlitbe. V iných posolstvách Matka
Božia objasňuje, aká má byť naša modlitba. Nie je to odriekanie slov, ale
úprimné zapojenie svojho srdca do rozhovoru s Bohom. Akoby svojím dlhoročným príchodom na túto zem chcela zdôrazniť ešte jednu dôležitú vlastnosť
správnej modlitby – vytrvalosť. Bez modlitby sa nemôžeme priblížiť k Bohu
a bez vytrvalej modlitby nedokážeme svoj život skutočne zmeniť.
V tomto čísle nášho časopisu uverejňujeme ponuku, aby sa čo najviac ľudí
pridalo k misijnému modlitbovému hnutiu „Boh to dokáže“. Ešte stále je u nás
dosť ľudí, ktorí si plnia svoje kresťanské povinnosti, chodia v nedeľu a vo sviatky
do kostola a snažia sa dodržiavať Božie prikázania. Matka Božia nás však pozýva, aby sme konali viac. Aby sa náš život stal nepretržitou modlitbou za
druhých. Aby všetci ľudia zakúsili Božiu lásku. Otvorte si internetovú stránku
www.bohtodokaze.sk a pripojte sa k misijnému modlitbovému hnutiu. Vypočujme prosbu Svätého Otca Františka: „Začnite s modlitbou! Vytvorte nadšenú
misijnú náladu!“
Vidíme okolo seba korupciu, úplatkárstvo, moc peňazí a ľudí, ktorým to neprekáža. Postavme proti zlému najsilnejšiu zbraň, ktorú nám ponúka naša
Matka. Mocnejšie ako atómová bomba sú úprimné a vytrvalé modlitby svätých.
„Lebo Bohu nič nie je nemožné!“ (Lk 1, 37)

V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
ÚVAHA
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Rozhovor s
Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou

Medžugorie
– jar Cirkvi
25. júna 2017 sme mohli viesť rozsiahly rozhovor s vizionárkou Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou. Marija je jedna z troch vizionárov, ktorej sa viac ako
36 rokov každodenne zjavuje Panna Mária. S dojímavou vytrvalosťou venuje svoj život službe posolstvám Matky Božej. Hovorí z hlbokej skúsenosti
nadprirodzených stretnutí s Matkou Božou. Jej srdce je naplnené dojmami
z nespočetných stretnutí s Kráľovnou pokoja. Jej slová sú autentické a zanechávajú v nás túžbu, aby sme nasledovali túto cestu svätosti napriek
mnohým pozemským slabostiam, ktorým sme všetci vystavení.
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Dnes je 25. júna 2017. Marija,
som veľmi rád, že mám opäť príležitosť viesť s tebou rozhovor.
Je to už 36 rokov milostí. Ako si
sa pripravila na tento veľký deň?
Tak ako každý rok: prostredníctvom
modlitby, pôstu a pokánia. Spolu
s Ivanom sme sa v rámci novény chodili modliť na Vrch zjavenia. Túžili
sme byť bližšie k Matke Božej a zároveň sme mali prosbu, aby nás Panna
Mária zmenila a aby nám pomohla
stať sa naozaj takými, ako si to ona
želá. Aby sme boli jej vystretými rukami, aby sme boli znamením pre všetkých, ktorí sú ešte veľmi vzdialení od
Boha. Aby sa obnovil náš život a aby
sa prostredníctvom nášho života obnovil i život tých, ktorých stretávame.
Tak sa naozaj staneme takými, ako
si to želá Matka Božia. Hovorí: „Staňte sa mojimi nástrojmi, buďte mojimi
vystretými rukami, staňte sa mojimi
ľuďmi pokoja.“
Vtedy 26. júna 1981 Panna Mária
povedala: „Nech zavládne pokoj medzi Bohom a ľuďmi, nech zavládne
pokoj medzi ľuďmi navzájom a nech
tak zavládne pokoj na celom svete.“
Matka Božia nás prosí, aby sme boli
ľuďmi pokoja, hovorila to často už na
začiatku. Hovorí, aby sme umiestnili
Sväté písmo na viditeľné miesto
a aby sme z neho čítali. Nie je to nič
nové, všetko to už stojí napísané vo
Svätom písme. Ale pretože sme tvrdohlaví, Panna Mária nám to stále
opakuje, nabáda nás a hovorí: „Musíte pochopiť, že bez Boha nemáte

nijakú budúcnosť ani život vo večnosti.“ Preto nás nabáda a zakaždým nás pozýva, lebo každá situácia
tu na zemi medzi ľuďmi môže byť povzbudením, aby sme viac a hlbšie žili
s Bohom. Vidíme totiž, ako každým
dňom pribúda čoraz viac ľudí, ktorí
nemajú vieru. Myslia si, že môžu žiť
bez Boha a potom končia u psychológov namiesto toho, aby sa priblížili
k Bohu. Ak nemajú Boha často cítia,
že sa im ničoho nedostáva. Ak máme
Boha, máme všetko. Ak nemáme
Boha, nemáme nič. Aj keď možno
máme mnohé materiálne veci, tak
sme často v jednom veľkom zmätku,
lebo dnešný svet nás aktivizuje len
k tomu, čo znamená „JA, JA, JA“. Ale
tým sa nám z obzoru vytráca Boh.
Moderný svet nás nabáda k tomu,
aby sme na mieste Boha umiestnili
seba. Vo Svätom písme sa píše: „Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi
a nespoliehaj sa na svoj um!“ (Prísl
3, 5) Matka Božia nás nabáda a vždy
nám opakuje, že každý jeden z nás
má prežívať hlavné posolstvá. To je
modlitba, nie však povrchná, ale hlboká modlitba srdcom. Takou modlitbou objavíme silu modlitby. Objavíme, čo znamená modlitba srdcom
a staneme sa ľuďmi, ktorí budú
v modlitbe pociťovať Boha. A ak veríme v Boha, stretneme sa v modlitbe
s Bohom a spoznáme, čo znamená
stretnutie s Bohom. A budeme každým dňom stále viac túžobne očakávať, aby sme čoraz hlbšie prežívali
stretnutie s Bohom. Matka Božia tiež
VIZIONÁRKA
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hovorí: „Modlite sa denne ruženec!
Modlite sa denne tajomstvá radostného, bolestného a slávnostného ruženca.“ Ľudia často hovoria, že je to
príliš veľa. Avšak Matka Božia by
chcela ešte viac. Ak si ju zaľúbime,
ak sa začneme podľa nej riadiť, staneme sa rozhodnými ľuďmi. Pre takých áno znamená áno a nie znamená nie pri maličkostiach aj vo veľkých veciach. Potom budeme ľuďmi,
ktorí dokážu prežívať Božie prikázania, tak ako to vyžaduje Pán. Hovorí:
„Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Pri tomto všetkom nás po
celé roky Matka Božia viedla k tomu,
aby sme sa stali ľuďmi, ktorí sa obrá-

tia. Ktorí budú hlboko prežívať
stretnutie s Bohom, ktorí túžia po
Bohu, pre ktorých je Boh na prvom
mieste. Všetci tí, čo prijali Medžugorie, tí čo prijali posolstvá Matky Bo6
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žej, sú pozvaní obrátiť sa. Panna Mária hovorí: „Zanechajte život v hriechu! Vydajte sa na cestu svätosti!“
V tomto rozhodnutí hovoríme Bohu
svoje ÁNO. To žiada Matka Božia od
nás – od samého začiatku, aby sme
sa rozhodli pre Boha a žili s ním
a podľa jeho prikázaní. Preto nám
Panna Mária hovorila od začiatku:
„Choďte na spoveď! Zvoľte si kňaza,
aby ste sa mohli rozvíjať na vašej
ceste.“ Lebo to nie je ľahké. Poznám
niekoľko ľudí, ktorí prejdú každý mesiac niekoľko kilometrov, aby sa
stretli so svojím spovedníkom, ale sa
rozvíjajú do hĺbky. Lebo ak ideš sám,
často poblúdiš. Ale s Bohom a kňazom, ktorý ti pomôže, sa ti ukáže
správna cesta. Ľudia, ktorí svoj život
zasvätili Bohu a sú Božími služobníkmi, sú naši kňazi. Nabádajú nás
k tomu, aby sme Boha každodenne
objavovali a spoznávali, aby sme
o ňom vedeli a aby sme o ňom vydávali svedectvo.
Marija, v posledných mesiacoch sme počuli o vyslancovi
z Vatikánu. Bol tu v Medžugorí,
stretla si sa s ním?
Často hovoríme, že Boh dokáže aj
ľudské slabosti využiť na svoje ciele.
Bolo to tak od začiatku. Na začiatku
tu bol komunizmus, často sme si
mysleli, že nastáva náš posledný
deň. A teraz je to už 36 rokov, čo žijeme spoločne s Matkou Božou. Keď
sme čítali o Fatime a Lurdoch, mysleli sme si, že u nás nebudú zjavenia

trvať dlhšie ako tam. Netušíme, aká
je Božia vôľa. Ale sme pripravení
a súhlasili sme s tým. Sme pripravení na to, že nás Boh použije. Chceme
prežívať to, čo hovorí Panna Mária.
Niekedy je to ťažké. Niekedy hovoria
ľudia: Ako to môžete všetko vydržať?
Ale Boh nám zakaždým dáva nové
milosti. Áno, je to veľký kríž, niekedy
nás ľudia nechápu, a ja zakaždým
hovorím, že sa počas zjavenia otvárajú nebesia a zažiť nebesia, to je
milosť. Ale potom, keď sa zjavenie
skončí, už sme opäť s ľuďmi. Sú ľudia, ktorí sú otvorení Matke Božej
a jej posolstvám, ktorí žijú podľa jej
posolstiev. A sú takí, ktorí sa nám vysmievajú, ktorí nám neveria a ktorí
by boli najradšej, keby Medžugoria
nebolo. Satan je mocný. Matka Božia
povedala: „Kde som ja, tam prichádza aj satan.“ Snažíme sa celým srdcom, celým naším životom nasledovať pozvanie Panny Márie. Pridáme
sa k tomu, o čom rozhodne Cirkev.
Bola prvá komisia, druhá, potom tretia a na záver prišiel vyslanec Svätého Otca, s ktorým sme sa všetci
stretli. Moje stretnutie s ním bolo pozitívne. Je to skutočne Boží človek.
Človek, ktorý si stojí za svojím slovom. Bol tu, lebo ho sem vyslal pápež. Ja stále hovorím, Medžugorie je
jar našej Cirkvi. Medžugorie je darom
pre Cirkev. Prítomnosť Panny Márie
je darom pre Cirkev. Všetci, čo prišli
do Medžugoria, vrátili sa naspäť domov. Prišli sem, prijali tieto milosti,
zažili obrátenie a potom sa vrátili do-

mov. Prostredníctvom Medžugoria
sa prijalo mnoho povolaní, ktorými
sa slúži Bohu a Cirkvi.
Matka Božia vždy prichádza
v deň výročia odetá v slávnostnom rúchu. Môžeš nám opísať
Pannu Máriu?
Matka Božia nám od začiatku hovorila, že každý jeden z nás je dôležitý.
Teraz sú sviatky Panny Márie. Matka
Božia nám povedala, aby sme deň
výročia slávili 25. júna, a nie 24.
júna. A to preto, že 25. júna sme sa
k nej viac priblížili. A tým, že je odetá
v slávnostnom rúchu, nám naznačuVIZIONÁRKA
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je, že tieto dni sú dňami mimoriadnej
radosti a milosti. Panna Mária hovorí: „Boh mi dovolil, aby som bola
s vami.“ Ja stále opakujem, že si
dostatočne neuvedomujeme, akú
milosť dostávame. My sme od začiatku hovorili, že nie sme toho hodní. Ale sme tu, môže nás využiť, my
sme povedali svoje ÁNO hlboko v našich srdciach aj v tento deň.
Ako vidíš Matku Božiu? Môžeš
ju opísať?
Keď prichádza – ukáže sa oblak
a na oblaku je Matka Božia. Vyzerá
ako mladá žena vo veku 21 alebo 22
rokov. Môžeme ju objať, hovoriť
s ňou, môžeme počuť jej hlas. Tak to
bolo od samého začiatku. Má oblečené sivé šaty s bielym závojom. Vo
sviatočné dni prichádza v slávnostnom rúchu, ktoré je popretkávané
zlatom a oveľa krajšie ako obyčajne.
36 rokov si k dispozícii Matke
Božej. Vyskytlo sa v tvojom živo-

te obdobie, kedy si si pomyslela:
Bože, prečo práve ja?
Boh dáva milosť niesť kríž a dáva
silu, aby sme ho dokázali niesť. Dostali sme milosť, aby sme mali zjavenia a všetko po zjaveniach je iné
ako pred zjaveniami. Vidíme všetkých
tých ľudí, ktorí prežívajú jej posolstvá
a chápu, a potom tých, ktorí neveria,
že sa Panna Mária zjavuje a nechápu. Sami sme to videli a aj to všetko
potom. Videli sme Pannu Máriu a potom tváre neveriacich. Jeden z mojich priateľov raz povedal: „Marija,
uvedomuješ si, že Matka Božia ich
všetkých požehnala a že oni sú jej odleskom?“ Potom som povedala: „Áno,
je to tak.“ Panna Mária nám povedala: „Želám si, aby ste začali uskutočňovať nebo tu na zemi.“ To znamená,
aby sme sa stali radostnými kresťanmi. Aby sme boli vďační, že sme tí,
ktorí vyznávajú svoju vieru a budú považovať svoju vieru za dar, ktorý nám
daroval Boh. To si vždy neuvedomujeme.

Matka Božia by chcela, aby sme si
uvedomovali, že náš život tu na zemi
je pominuteľný, že náš domov je
v nebi. Aby sme si boli toho vedomí,
že 100 rokov nie je žiadna večnosť,
ale že večnosť na nás čaká a že by
sme mali tu na zemi na tom pracovať, byť pripravení na večnosť.
Darí sa ti to odovzdávať svojim
deťom?
Určite sa každým dňom snažíme
stále hlbšie prežívať našu vieru
a odovzdávať ju ďalej. Keď vidia
naše svedectvo a náš život, potom
sa všetko zmení. Jedna vec je rozprávať a druhá žiť. Matka Božia nás nabáda k tomu, aby sme vieru prežívali,
a nie rozprávali. A prostredníctvom
tých, ktorí skutočne prežívajú prítomnosť Panny Márie, pociťujeme, že je
naozaj medzi nami prítomná. Keď
niekto žije vo viere v Boha, keď farnosť, rodina žije vo viere, potom to
cítime, pociťujeme to na deťoch a ich
prostredníctvom. Vidím veľa rodín,

VIZIONÁRKA
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ktoré žijú v inej rovine. Sú moderné,
majú rovnakú skúsenosť ako my. Ale
nie sú naviazané na materiálne veci.
Môžeme napríklad používať smartfón. Je veľa vecí, ktoré sú dobré. Môžeme sa navzájom kontaktovať, hocikde, kde sa práve nachádzame,
a povedať: „Modlím sa za teba, mám
ťa rád!“ Ale ak sa stanem otrokom
smartfónu, ak musím každé tri sekundy pozerať na mobil, potom je to
niečo negatívne. Je veľa pozitívnych
vecí, musíme to ale
udržiavať v rovnováhe. Ako katolík, ktorý
žije svoju vieru, dokážem byť vyrovnaným
človekom.
Panna Mária nás
nabáda, aby sme položili v rodine
Sväté písmo na viditeľné miesto
a aby sme z neho čítali. Sväté písmo
nás pozýva, aby sme konali dobro,
aby sme dobre žili. Aby sme iným robili to, čo by sme chceli, aby nám robili oni. Aby sme milovali svojho blížneho ako seba samého. Ak to budeme uplatňovať v praxi, nebudeme
hovoriť: tento človek nie je pekný,
alebo nie je dobrý, je to pohan. Ale
budeme vidieť, že je na Boží obraz.
A ak budeme toho druhého vidieť
ako obraz, odlesk Boha, bude nám
ľahšie vytvoriť si k nemu vzťah.
Boh nás veriacich tiež pozýva
k tomu, aby sme sa stali svedkami,
ktorí žijú vo viere a milostiach, ktoré
sme dostali. Spomínam si na to, že
keď sme boli v Libanone, tak nám

rozprávali: „My tu nemáme žiadneho
katolíckeho vládneho činiteľa.“ Ja
som im odpovedala: „Modlili ste sa
niekedy, aby vám Boh daroval svätého predstaviteľa? Poďte, poprosíme
Matku Božiu.“ Po pätnástich dňoch
sme našli vynikajúceho predstaviteľa.
Bola to Božia prozreteľnosť. Musíme
sa teda len spoliehať v malých, ale
i veľkých veciach na jeho prozreteľnosť. Matka Božia povedala: „Boh mi
dovolil byť s vami.“ To znamená, že
Boh nám umožňuje,
aby sme mali pri sebe
Matku Božiu a aby
sme žili vo viere. Ježiš
povedal: „Kto klope,
tomu otvoria.“

„Bez Boha
nemáme žiadnu
budúcnosť.“
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Ako si prežívala prvé dni zjavení? Ako sa stalo, že ste z Vrchu
zjavenia prišli do kostola?
Panna Mária nám hneď od začiatku, ako sa začali zjavenia na Vrchu
zjavenia, povedala, že máme ísť do
kostola, lebo tam by sme mali byť
v bezpečí. Nevedeli sme, že polícia
nesmie ísť do kostola, ale my sme
Matku Božiu vypočuli, dôverovali
sme jej a súhlasili sme s ňou. A tento
súhlas bol plný milosti. A aj dnes hovorím: Choďte na spoveď a potom
proste Matku Božiu o milosti. Prihovorí sa u Boha, vypočuje naše modlitby. Ak prosíš naozaj vo viere, Boh
ťa bude viesť.
Marija, čo by si chcela ešte povedať všetkým tým, ktorí čítajú

Marija počas rozhovoru v Medžugorí s Dr. Domejom.

náš časopis, žijú týmito posolstvami a vážia si ťa?
Matka Božia sa mi aj naďalej zjavuje a cítim, že je to veľký dar, milosť
pre moju dušu, moje srdce, môj život. Môžem byť nástrojom v Božích
rukách a chcela by som všetkým povedať: Vráťte sa k Bohu! Žite posolstvá Matky Božej! Prežívajte to,
k čomu nás pozýva Panna Mária. To,
čo povedala na začiatku: „Dovoľte
Bohu, aby pôsobil vo vašom živote.
Dajte Boha na prvé miesto. Bez Boha
nemáte žiadnu budúcnosť.“ To vždy
opakuje Matka Božia. Chcela by som
vám povedať: Vráťte sa naspäť k prameňu, ktorý začal prúdiť v Medžugo-

rí. Začnite žiť posolstvá a konajte:
modlitbu, pôst, pokánie. Matka Božia nás prosí, aby sme pravidelne pristupovali k sviatosti zmierenia, chodili na svätú omšu, aby sme si našli
kňaza, ktorý nás bude sprevádzať.
Určite nastane doba, kedy budeme
raz hore, raz dole. Ale keď klesneme,
je dôležité znovu sa vzchopiť a povedať Bohu: „Som hriešnik, som niekto, kto bez teba nič nedokáže, ale
s tebou dokáže všetko.“ A s touto
nádejou v srdci poviem Bohu: Tu
som.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximillian Domej.
VIZIONÁRKA
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Matka Božia nás učí
otvoriť naše srdce Bohu
Rozhovor s medžugorským farárom
pátrom Marinkom Šakotom
Páter Marinko, z hĺbky srdca rozprávate ľuďom o medžugorských
posolstvách. Čo pre vás znamená
Medžugorie a Panna Mária?
Medžugorie je pre mňa školou života, školou evanjelia. Bez Medžugoria
by som nepoznal evanjelium. Bez
Medžugoria by som si nepoložil toľko
otázok o živote, mnohému by som nerozumel, ani problematike, ktorá súvisí s Medžugorím. Bez Medžugoria by
som nerozmýšľal o určitých veciach,
o dôležitých veciach, týkajúcich sa
vlastného života, o cirkevných otázkach – ako napríklad otázke kríža,
otázke vzťahov k ostatným. Keby nebolo Medžugoria a školy Matky Božej,
nebol by som sa zaoberal určitými témami. Ale tu v Medžugorí máme stále
nové príležitosti. Tu sa stretávame
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každý deň prostredníctvom pútnikov
s novými životnými situáciami – stretávame tu ľudí s ich rozmanitými
problémami, takže som tým vďačný
Medžugoriu a škole Matky Božej,
v ktorej nás Panna Mária učí. Myslím
si, že Medžugorie je skutočne výzvou
ku ceste do vnútra, výzvou vstúpiť do
seba. Výzvou do srdca, ísť k Pánovi.
My ako kresťania vieme, ako sa treba
modliť. My vieme o tom veľa, ale často
zostaneme niekde na povrchu. Robíme všetko, čo by sme mali robiť: modlíme sa, ideme na svätú omšu, prijímame sviatosti. Ale zostávame na
povrchu a nevšímame si to dôležité,
čo nám hovorí Ježiš: „Poďte ku mne
všetci... a učte sa odo mňa, lebo som
tichý a pokorný srdcom.“ (Mt 11, 2829) Medžugorie je spoznávaním Ježišovho Srdca, Máriinho Srdca a nášho.

To je pre mňa Medžugorie: pozvanie,
aby sme rástli k Srdcu Ježišovmu, Máriinmu, ale aj výzva rozvíjať naše vlastné srdce.
Aká je súčasná situácia v Medžugorí? Bol tu vyslanec z Vatikánu.
Dozvedeli ste sa už niečo konkrétne?
Pracujeme naďalej tak ako doteraz.
Nič sa nezmenilo. Sme vďační nášmu
pápežovi Františkovi, že nám poslal
tohto dobrého človeka, arcibiskupa
Hosera z Varšavy. Je to človek, ktorý
rád počúva, ktorý chce porozumieť,
ktorý to všetko sleduje a to stačí. Všetko ostatné prenecháme nášmu pápežovi. Keď dala komisia zo Zadaru
v roku 1991 vyhlásenie, prišiel biskup
Komarica do Medžugoria. Páter Slavko vtedy povedal: „Ak bude Medžugorie uznané, nič sa nezmení. Všetko
ostane rovnaké. Budeme aj ďalej pracovať. Budeme sa modliť, postiť a kajať, nasledovať slová Matky Božej. To
je to najdôležitejšie.“ To je cesta Panny Márie. Ona nikdy nerozpráva
o uznaní. Iba nás pozýva: Modlite sa
a hľadajte Boha v modlitbe! Potom
nájdete pokoj. Pozýva nás teda na

cestu trpezlivosti. Nie aby sme sa príliš rýchlo rozhodli, ale na trpezlivú
cestu, na ktorej sa pri našom raste
v modlitbe učíme vytrvalosti a trpezlivosti.
Dnes skoro ráno sa uskutočnil
Pochod za pokoj. Ako ste ho prežívali?
Pochod za pokoj bola pre mňa veľmi
pekná skúsenosť. Kňazi prichádzajú
spolu so skupinami pútnikov a všetci
sa tu spolu stretneme. Putovali sme
a pritom sme sa modlili. To je obraz
života: Cesta z jedného miesta
na druhé. V našom prípade to bola
cesta z Humca do Medžugoria. Modlitba je cesta. Modlitba sa nedá učiť
od jedného okamihu k druhému. Obraz modlitby je zobrazením dvoch Ježišových učeníkov, ktorí boli na ceste z
Jeruzalema do Emauz. Na tejto ceste
s Ježišom nastala u nich, v ich vnútri
zmena. Je to vyjadrením toho, čo si
praje Matka Božia: že kráčame s Ježišom na ceste života. Na tejto ceste sa
uskutočňuje lekcia v spiritualite: ako
sa otvára srdce. Túto najdôležitejšiu
lekciu nám tu dáva Matka Božia. Učí
nás a pomáha nám, ako máme otvá-
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rať naše srdcia v modlitbe. Nie je to
jednoduché. Je to ťažké, lebo človek
je presvedčený o tom, že len to je
správne, čo si on myslí a vidí, hoci to
tak nie je, a potom sa vydá nesprávnym smerom. Človek môže byť presvedčený o niečom, že je to správne,
hoci to tak nie je, tak ako to bolo
pri farizejoch. Škola Matky Božej je
nádherná, lebo nám pomáha otvoriť
svoje srdcia.
Ako dokážeme otvoriť naše srdcia?
Matka Božia nás pozýva, aby sme sa
modlili v modlitbových skupinách,
pretože človek je spoločenský tvor –
a to je v modlitbe dôležité. Počúvam
o skúsenostiach ostatných a to mi
môže pomôcť. Lebo človek je bytosť,
ktorá môže poblúdiť a pritom si myslí,
že je to tak správne. Tak ako farizej,
ktorý povedal: „Pane, ďakujem ti, že
nie som taký ako títo hriešnici...“ To
znamená, že bol presvedčený o tom,
že aj Boh si myslí to, čo aj on, že Boh
je na jeho strane. Preto je potrebné
vypočuť si mienku a skúsenosti iných.
To nám môže pomôcť, aby sme to
zmenili. Skúsenosť v modlitbe s iným
členom modlitbovej skupiny môže byť
pre mňa povzbudením. Preto je dôležité, aby sme boli v modlitbovej skupine.
Matka Božia nás pozýva, aby sme sa
stali svedkami. Najskôr nás pozýva,
aby sme zmenili sami seba. Pánova
cesta je táto: Najskôr zmeň seba a nie
14
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tých ostatných. Preto nás pozýva, aby
sme pracovali na našich srdciach –
pretože bez práce na našich srdciach
nedokážeme rásť. To hovorí Ježiš: Pozri sa na seba a objavíš brvno vo svojom oku. Až potom budeš pokorný,
lebo uzrieš, že je ešte toho veľa, na
čom musíš pracovať. A to budeš po
troche vylepšovať. Potom spoznáš Božiu lásku. Pochopíš, že Boh ťa miluje
– to je vnútorný rast. Niečo, čo prechádza od hlavy do srdca. To je rast.
Bez tohto rastu ostaneme na povrchu,
splníme všetko, ale neprenikne to do
hĺbky. Modlitbová skupina je veľmi
dôležitá. Modlitbová skupina samozrejme potrebuje vedúceho, ktorý má
skúsenosti. Ľudia by mali byť otvorení. To znamená, nemali by byť takej
mienky: Už viem všetko! Ale: Musím
sa zmeniť a rásť.
Čo by ste chceli povedať našim
čitateľom na záver?
To, že veríme, že máme Matku, ktorá
nás miluje, že jej veríme, že jej dôverujeme, nasledujeme jej pozvanie
a začíname modlitbou. Ako stratený
syn, ktorý opustil otca, ktorý potom
prišiel na to, že sa dal na nesprávnu
cestu a veril, že ho otec nezatratí, ale
opäť prijme. Tak by sme mali aj my veriť, že tu máme Matku, ktorá nás miluje, ktorá nám môže pomôcť, ktorá
nám chce dobre a že môžeme začať
po malých krôčikoch.
(Pre Modlitbovú akciu md)

Foto © Djani

Nehanbíme sa žobrať!
Výzva na finančnú podporu k našim čitateľom
Časopis MEDJUGORJE začal vychádzať v slovenskom jazyku v roku 1991, aby sme všetkým záujemcom o dianie v Medžugorí poskytli objektívne a overené informácie o tomto
celosvetovom jave. Po celý čas nám to umožnili výlučne vaše dobrovoľné príspevky, ktoré
ste posielali na náš účet. Nemali sme, ani nemáme žiadne príspevky od štátu, Cirkvi či
bohatých sponzorov. Aj napriek tomu vďaka vašim modlitbám a príspevkom sa nám podarilo nielen vydávať časopis, ale aj ponúknuť mnohé knižné tituly.
Naša organizácia ako jediná na Slovensku má dohodu o spolupráci s Informativnym
centarom MIR Medjugorje, ktorý je založený farským úradom v Medžugorí, aby koordinoval šírenie overených správ o Medžugorí a zároveň zabezpečuje aj šírenie večerného
modlitbového programu v rámci internetového vysielania, ktoré môžete sledovať na našej internetovej stránke www.medjugorje.sk alebo www.marianskecentrum.sk.
Mariánske centrum Medžugorie pracuje na princípe dobrovoľných spolupracovníkov,
a preto všetky prijaté prostriedky využívame na vydávanie publikácií a zabezpečenie internetovej stránky, nie na platy zamestnancov, lebo žiadnych nemáme.
Radi by sme naďalej pokračovali v našej práci, a preto si dovoľujeme požiadať o podporu pre naše aktivity. Za všetky vaše modlitby, obety a finančnú podporu vám vyslovujeme
srdečné a úprimné Pán Boh zaplať!
Mariánske centrum Medžugorie

Čísla účtov na zasielanie dobrovoľných príspevkov:
Prima banka, a. s.
IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318 (BIC: LUBASKBX)
Osobitný účet na zabezpečenie simultánneho prekladu večerného programu a internetového vysielania v slovenčine (češtine):
Prima banka, a. s.
IBAN: SK73 3100 0000 0040 3002 0326 (BIC: LUBASKBX)
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Pochod za pokoj do Me
Každoročne sa 24. júna na sviatok
svätého Jána Krstiteľa začína Pochodom za pokoj oslava výročia zjavení Matky Božej v Medžugorí. Pochod prvýkrát zorganizoval a uskutočnil páter Slavko Barbarič spolu
s Hubertom Liebherrom v roku
1992 uprostred vojnových udalostí.
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džugoria 24. júna 2017
Už po 26. raz sa zhromaždili skoro ráno o 6. hodine mnohí pútnici z celého
sveta pred františkánskym kláštorom v Humci, aby uskutočnili trinásťkilometrovú púť do Medžugoria. Počas niekoľkohodinového pochodu sa modlili
za pokoj v regióne, za pokoj vo svete a za pokoj v srdciach ľudí. V Medžugorí privítali pútnikov pred kostolom, kde bola vystavená Najsvätejšia oltárna
sviatosť. Prítomní boli mnohí kňazi a pútnici. Na ich tvárach sa odrážal pokoj a vďačnosť. Františkán Vjekoslav Miličevič požehnal všetkých prítomných monštranciou s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
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Rozhovor s

Apoštol

Dipl. Ing. Hubertom Liebherrom

Matky Božej
Hubert Liebherr sa narodil 25. septembra 1950 v Oberschwabene.
Študoval stavebníctvo a zememeračstvo a do roku 1988 bol spolumajiteľom známeho koncernu Liebherr (vyrába stavebné stroje, žeriavy
a súčiastky pre lietadlá). V Medžugorí ho Panna Mária povolala nasledovať Ježiša a odvtedy svoj život vložil do služieb Matky Božej.

Medžugorie zmenilo tvoj život.
Mohol by si našim čitateľom povedať niečo o tvojom živote,
o Medžugorí, o všetkom, čo si tu
zažil a o vnútornom nepokoji, ktorý ťa sem znovu a znovu privádza?
Pre mňa je to niečo celkom výnimočné. Je to práve 30 rokov, čo som sem
smel prvý raz prísť – presne na výročie v roku 1987 som tu bol prvý raz.
A tiež preto, lebo slávime 25. výročie
pochodu za pokoj, ktorý sme iniciovali
ešte počas vojny. Vtedy sa ho zúčastnili aj páter Slavko Barbarič a páter
Leonard Oreč.
Prišli sme sem už predtým v apríli
1992, keď boli miestni práve pri mori
v dovolenkových zariadeniach – všetci turisti sa samozrejme stratili hneď
po prvom výstrele – a juhoslovanská
armáda postupovala až na hranice
20
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farnosti. Tá je tam za Križevcom
a Podbrdom vzdialená tri kilometre.
Odtiaľ to potom padá kolmo 100 metrov k rieke Neretve. Na jednej strane
stála juhoslovanská armáda, tu na
druhej strane bosenskí vojaci. Každá
dedina musela verbovať vojakov. Starosta Medžugoria Dragan Kozina bol
zároveň veliteľ jednotiek, ktoré muselo zostaviť Medžugorie. V apríli 1992
nás zobral spolu na front hore na Križevac, potom na Vrch zjavení. Išli sme
tri kilometre a ukázal nám, akú má
jeho armáda výzbroj: väčšinou iba lovecké pušky, ani jednu vojenskú.
K tomu pár ručných granátov. A oproti stála plne vyzbrojená juhoslovanská armáda so všetkým, čo k tomu
patrí. Vtedy sme sa vydesili – veď ja
sám som bol jeden a pol roka v armáde v rámci povinnej vojenskej služby

Archívna snímka z Pochodu za pokoj s pátrom Slavkom Barbaričom

– pomysleli sme si: Čo môžeme robiť?
Panna Mária povedala, že modlitbou
a pôstom dokážeme zastaviť vojny.
Preto sme si vtedy povedali: Máme
väčší kanón – ruženec. Už ho len musíme dostať do bojovej pozície. Ako to
spravíme? Musia tu byť zodpovední.
Nemôžem sa pobožne modliť a behať
pritom cez frontové línie a hovoriť, že
„mne sa nič nestane“. Srbi už predsa
čakali pri moslimoch, kým sa títo zhromaždili v mešite, a potom začali strieľať. Takto to nejde.
Mali sme potom veľa diskusií s františkánmi. Ako to môžeme spraviť zodpovedne? A tak sme prišli na myšlienku pochodu za pokoj. Chceli sme ísť
v každom prípade von na vidiek, aby
sme ľuďom ukázali: „Nie ste sami.“
Celá Európa ich nechala tak. Chceli

sme im dokázať, že aspoň my sme
s nimi. Františkáni potom vybrali aj
cestu – z kláštora Humac do Medžugoria.
Napísali sme približne 250 priateľom Medžugoria z celého sveta
a stretli sa s nimi v Ancone, na talianskom pobreží Jadranu. Prenajali sme
si trajekt a previezli sa na druhú stranu do Splitu. Keby nám v Ancone povedali: „Nie, toto je príliš nebezpečné,
nemôžete to robiť,“ tak by sme tam
zostali, lebo poslušnosť je najdôležitejšia. Všetko šlo ale nakoniec dobre,
lebo bosenskí vojaci 14 dní predtým
10. júna zaútočili na juhoslovanskú
armádu. Ráno o štvrtej prekročili Neretvu a našli nepriateľa spiaceho
a čiastočne opitého. Potom ich jednoducho vyhnali – neviem, koľko kilometrov ich vytlačili späť, takže MedžuPOCHOD ZA POKOJ
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gorie zrazu ležalo mimo dostrelu delostrelectva, čo bolo veľmi dôležité.
Už sme sa však mohli previezť loďou
do Splitu. Všade boli vyvesené zástavy, kde nás privítali. Bol tam prítomný
predstaviteľ mesta, potom Vicka, páter Slavko a Ivan. Ten mestský zastupiteľ nám povedal: „Vy ste živé svedectvo Medžugoria, keď k nám v takejto situácii prichádzate.“ Potom
sme autobusmi vyrazili do Humca
a odtiaľ šli pešo do Medžugoria. To
bol náš zámer. Jednému kňazovi
z Austrálie, ktorý tam bol, sa noc
predtým snívalo, že z toho bude eucharistická procesia. To sme však nemali v pláne a nevedeli sme sa na
tom ani dohodnúť. Pomysleli sme si,
že ešte počkáme, čo bude. Večer
sme na trajekte slávili svätú omšu
a zostalo nám niekoľko konsekrovaných hostií. Jeden z kňazov tam mal
takú malú cestovnú monštranciu –
a od tohto momentu to bola eucharistická procesia. To sme vôbec neplánovali. A takto sme robili prvý pochod
za pokoj.
Zvláštne je, že dodnes s nami nechodia žiadni miestni. Pohostia nás,
keď prídeme do Medžugoria, postavia
stoly pred domy, na ne nápoje v plastových pohároch, ktoré si môžeme zobrať – to spravia veľmi radi – ale sami
nikdy nejdú. Je to doteraz niečo, čo
robia iba cudzinci.
Pochádzaš zo známej rodiny –
žeriavy, ktoré nesú tvoje meno,
sú neprehliadnuteľné aj v Ra22
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kúsku, Nemecku a po celej Európe. Tvoj život sa ale zameriava na
Pannu Máriu. Veľa si spravil aj pre
Ukrajinu. Chceš tvojím životom šíriť Pánovu slávu.
Áno, už to robím 30 rokov a úplne mi
to zmenilo život. Volanie: „Nechaj
všetko a nasleduj ma!“ ma najprv trafilo ako mokré vrece. Mal som vtedy
tisíce otázok a žiadne odpovede. Čo
mám robiť? Čo je moja úloha? Z čoho
mám žiť? Aké povolanie si mám teraz
zvoliť, veď som predsa stavebný inžinier... Ale vďaka jednému zážitku na
druhý deň v Medžugorí, keď som smel
o čosi viac pocítiť Božiu nádheru, som
dokázal v sekunde povedať: „Áno,
opustím všetko, čo som a čo mám,
a budem ťa nasledovať.“ A o to sa
snažím dodnes.
Bolo to také obrátenie v sekunde ako u svätého Pavla?
Bol som niekoľko minút v kostole.
Ale bola tam taká nádhera, ktorú som
nevedel zniesť. Chcel som len utiecť.
Vtedy som pochopil: To je dimenzia,
ktorá ďaleko presahuje všetko, čo
môže človek biologicky zažiť. Od tohto
momentu som to dokázal povedať
a vykonať.
A neoľutoval si to? Človek máva
občas pochybnosti.
Nie, nikdy som to neoľutoval. Samozrejme, keď sprevádzam ľudí u nás po
firme a vidím, čo všetko tam dnes ľudia dokážu, na čo sme vtedy len v náznakoch mysleli a hovorili, tak si po-

myslím: „Aj to by bola skvelá úloha.“
Ale najneskôr večer, keď ležím v posteli, viem už, čo a ako. Stavebné stroje sa po dvadsiatich rokoch vyhodia
a skončia na šrotovisku. Ale to, čo robím dnes, zostáva na večnosť: pomáhať ľuďom, viesť ich na správnu cestu.
Vždy som ťa obdivoval, že si nasledoval toto volanie: „Nechajte
všetko tak a nasledujte ma!“ Si
živé svedectvo. Myslím si tiež, že
Medžugorie napriek všetkým výškam a hĺbkam, ktoré zažilo, stále
žije ďalej. Aj my sa snažíme chrániť toto malé miesto v jeho čistej,
nefalšovanej podobe. Čo by si povedal čitateľom, ako by najlepšie
uskutočňovali posolstvá Medžugoria?
To je ťažké. Každý ich žije inak a každý ich aj môže žiť inak. Každý si sám
kladie svoj hlavný zmysel. Myslím, že
najdôležitejšie je, že sa človek rozhodne pre nebo. V zásade som presvedčený, že to musíme robiť každé ráno
pri vstávaní. Ale samozrejme na to
často zabudnem. A potom zídem
z cesty a žijem znovu len pre svet. Časom si na to človek znovu spomenie
a rozhodne sa nanovo, tak dobre, ako
to len ide. Záleží aj od toho, ako sa
v ten deň cítim. Sú dni, kedy to ide
skvele, vtedy sa len modlím a modlím.
A sú zasa dni, kedy to škrípe – vtedy

sa musím prekonávať, aby som sa vôbec pomodlil ruženec.
Ale vždy si aktívny v modlitbe,
alebo nie?
Áno, bezpodmienečne. Bez modlitby
nejde nič. Medzi viac ako 300 mesačnými posolstvami, ktoré sme zatiaľ
dostali – všetky som ich čítal – nie je
jediné, kde by Panna Mária neprosila
o modlitbu. Istý kňaz raz povedal:
„Modlitba je rozhovor s tvojím Stvoriteľom.“ Odkedy som to počul, modlím
sa inak. Keď s týmto rozhovorom
s mojím Stvoriteľom, dialógom s mojím Pánom prestanem, vtedy sa všetko sploští. To je každopádne tak. Keby
sa dnes pápež prestal modliť, aj jeho
viera by sa sploštila. Modlitba je zrejme teda bezpodmienečným predpokladom viery a každý by sa mal modliť
tak, ako mu to najlepšie vyhovuje.
Skvelé je, že Matka Božia rozumie
každej reči, každému dialektu. A keď
sú pre vás napísané modlitby priveľa,
tak rozprávajte, ako vám zobák narástol, a povedzte to vo svojej reči, svojím
spôsobom vyjadrovania, vlastnou
emóciou. Keď čítame v starých spisoch, ako sa oni hádali s Pánom Bohom, čo všetko mu vyčítali a povedali...! My sa smieme rozprávať s Bohom. To je modlitba.
Rozhovor viedla Modlitbová akcia
25. júna v Medžugorí.
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36. výročie
Aj tento rok sa v Medžugorí na výročie začiatku zjavení zhromaždilo viac
ako 40 000 pútnikov z celého sveta.
Napriek spaľujúcej horúčave sa celý
deň slávili v rôznych rečiach sväté
omše. Večer pred dňom výročia sa po
večernej liturgii konala pobožnosť
pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V tichu sa tu zhromaždili tisíce
pútnikov, aby zažili výnimočnú blízkosť Ježiša v Najsvätejšej oltárnej
sviatosti. Adorácia pozostávala hlavne z dlhých chvíľ ticha sprevádzaných jemnými tónmi meditatívnych melódií.
Bolo silne cítiť, ako tu ľudia
nachádzajú pokoj v srdci. Žiaden nepokoj, žiaden chvat,

žiadne zlé myšlienky nenapĺňali príjemnú atmosféru neskorého večera.
Väčšina kľačala pred vonkajším oltárom alebo sedela ticho ponorená
v sebe – počúvajúc hlas srdca –
a vnútorne si pokľakli pred Najvyšším,
Bohom Stvoriteľom, ktorý nám poslal
svoju Matku a starostlivo nás vedie
k sebe.
Medžugorie dosiahlo veľký duchov-

zjavení
ný rozmer. Je to miesto a hnutie, ktoré
prinieslo a ešte stále prináša veľké
a veľmi dobré ovocie mnohým ľuďom.
Počas tri a pol desaťročí zjavení viac
ako 50 miliónov ľudí putovalo na toto
miesto milosti, kde sa 24. júna 1981
začali zjavenia Panny Márie.
„Som Kráľovná pokoja,“ tak sa pred
36 rokmi predstavila Matka Božia vizionárom. A odvtedy nás v nespočetných
zjaveniach pozýva k modlitbe a k obráteniu. Ešte stále trvajúce každodenné zjavenia vizionárov Marije Pavlovičovej-Lunettiovej, Ivana Dragičeviča
a Vicky Ivankovičovej-Mijatovičovej sú
hlbokým znamením denne sa vraca-

júcej reálnej prítomnosti Matky Božej.
„Medžugorie je znamenie novej jari
v Cirkvi,“ povedala Marija Pavlovičová-Lunettiová v rozhovore (v tomto čísle od strany 4). Medžugorie je živé
posolstvo každodennej prítomnosti
Panny Márie medzi svojimi deťmi.
Tento rok bol hlavným celebrantom
večernej omše páter Damir Pavič,
sekretár bosenskej provincie františkánov. On sám objavil svoje povolanie hlavne vďaka Medžugoriu, kde
mu bola darovaná milosť spoznať krásu modlitby. Prinášame vám úryvky
z jeho kázne:
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Páter
Damir Pavič
počas
kázne

„Ježiš nás vyzýva k bázni pred Bohom. Jediné, čoho sa máme báť, je
uraziť Boha a jeho lásku. Posolstvá
Panny Márie sú pre nás svetlom a istotou, aby sme nemuseli mať strach,
lebo naše víťazstvo prichádza cez krv,
ktorou sme boli zachránení a spasení. Preto nemôžeme satanovi dovoliť,
aby nás hriechom vytrhol z Božieho
objatia. Bráňme našu vieru všetkými
duchovnými zbraňami, ktoré nám
Matka Božia pripomína – ružencom,
spoveďou, svätou omšou, pôstom
a Svätým písmom. Viac nepotrebujeme pre skutočný kresťanský život.“
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„Stredobodom Medžugoria je tento
kostol a oltár. Korunou duchovného
programu Medžugoria je slávenie
svätej omše. Nie je tak, že mnohí boli
uzdravení práve počas svätej omše?
Spomeňme si na onú Američanku,
ktorá po svätom prijímaní vstala zo
svojho vozíka a odvtedy aj s manželom pravidelne sprevádza pútnikov
z Ameriky. Keď sme raz spoznali krásu svätej omše a keď sa ponoríme do
tajomstva Poslednej večere, potom až
pochopíme, čo je podstata posolstiev
Medžugoria. Až potom pochopíme, že
v Medžugorí nie sú najdôležitejší vizionári, alebo či sa Panna Mária zjavila
raz, desaťkrát alebo tisíckrát, ale či
som sa obrátil, či sa nechám viesť slovami Svätého písma, nachádzam si
čas na modlitbu, postím sa a otváram

sa sviatostnej spovedi a sláveniu svätej omše. Keď sme pochopili toto, pochopili sme Medžugorie. Vtedy sa
končí zvedavosť. Či a kedy Cirkev uzná
to, čo sa tu deje, je potom nepodstatné.“
„Keď vidíme situáciu vo svete, môžeme sa opýtať: Čo už je len táto hŕstka
veriacich v porovnaní s masami vo
veľkom, bezbožnom svete, ktorý nás
obklopuje? Videné ľudsky to nie je
nič, ale dobrý Boh chce obnoviť svet
pomocou tohto malého zástupu tých,
ktorí mu zostali verní. Tu v Medžugorí
chce Boh vykonať veľké veci na tých,
ktorí počujú volanie Kráľovnej pokoja
po obrátení a toto posolstvo prijímajú
celým srdcom.“

XXXXXXX
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Na návšteve u pátra
Modlitbová akcia (Gebetsaktion Wien) 6. júna 2017 navštívila pátra Joza Zovka v kláštore
Badija pri ostrove Korčula
v Chorvátsku. V poslednom čase
zostalo ticho okolo pátra Zovka,
ktorý bol počas prvých dní zjavení farárom v Medžugorí. Už dlhé
roky má na území Bosny a Hercegoviny zakázané slúžiť svätú
omšu a vysluhovať sviatosti.
Krátko po začiatku zjavení bol
vtedajšími komunistickými súdmi odsúdený na tri roky väzenia.
Po 18 mesiacoch väzenia vo
Foce a Mostare bol oslobodený,
ale už nemohol ďalej pôsobiť ako
farár v Medžugorí. Celý jeho ďalší život je v podstate neustálym
pokračovaním jeho dovtedajšej
činnosti. Počas rokov vojny
v Bosne a Hercegovine vybudoval významný projekt pre vojnové
siroty. Vďaka svojej nesmierne
charizmatickej povahe a veľkej
sile modlitby priťahoval celé roky
tisíce ľudí. Celé autobusy ľudí
k nemu chodili, aby si vypočuli
jeho príhovory, boli pri uzdravovaniach, alebo len ho jednoducho videli a stretli. Z poslušnosti
k predstaveným sa pred rokmi
stiahol do ústrania. Mnoho rokov
ubehlo, odkedy už pátra Zovka
v Medžugorí nevidieť. Veľa roz-

Joza Zovka
sudkov nad ním vyniesli. História však
určite ukáže pravdu.
Ale naspäť k jeho osobe. V zime žije
v kláštore v Záhrebe a v lete v novo zrekonštruovanom starom františkánskom kláštore na ostrove Badija. Všetkým, ktorí pátra Joza Zovka poznali
a poznajú, hovoríme, že aj v ústraní
svojho núteného vyhnanstva naďalej
neomylne kráča svojou duchovnou
cestou.
Delegácia Modlitbovej akcie z Viedne
uňho strávila dva dni. Zažili sme pátra
Zovka ako niekoho, kto žije spiritualitu
a lásku k Panne Márii z Medžugoria, ba
čo viac, doslova ju vyžaruje. Jeho reč
a modlitba sprostredkúva to elektrizujúce chvenie blízkosti Matky Božej. Pôsobivo kráča cestou posolstiev Panny
Márie.
Na ostrove Badija sa začalo v roku
2008 s rekonštrukciou takmer úplne
zničeného františkánskeho kláštora
z trinásteho storočia spolu s kláštorným kostolom. Badija je malý neobývaný, ale idylický ostrov neďaleko mesta
Korčula. Na ostrove sa nachádza len
kláštor s kostolom, ktoré v čase komunizmu od roku 1950 slúžili ako skladisko olivového oleja, ignorujúc pôvodný účel. Oltáre a ostatné zariadenie
boli odstránené alebo zničené.
S pátrom Jozom Zovkom tam teraz

vzniká duchovné centrum modlitby.
Vďaka dobrým priateľom z celého sveta sa mu podarilo znovu vybudovať
prvú časť kláštora tak, že sa tam od
tohto roku môžu organizovať aj duchovné cvičenia.
Stretli sme tam skupinu veriacich
z Južnej Kórey. Pri večeri sme mohli
spoznať bystrého osemnásťročného
mladého muža, ktorého životný príbeh
je pôsobivým spôsobom spojený
s Medžugorím. Ako štvorročný prišiel
pred štrnástimi rokmi do Medžugoria.
Lekári stanovili diagnózu, že nebude
ani počuť, ani hovoriť. Mal aj príznaky
autizmu. Jeho matka je veľmi nábožná
učiteľka. S dieťaťom sa vybrala do
Medžugoria a strávila tam viacero dní.
Mnohokrát navštívila pátra Joza Zovka
a prosila ho, aby sa modlil za dieťa.
Ona sama sa veľa modlila k Panne Márii o silu, aby dokázala prijať tento ťažký osud. Jedného dňa sa udialo niečo
veľmi zvláštne. V blízkosti penziónu,
kde boli v Medžugorí ubytovaní, počuli
prechádzať skupinu pútnikov, ktorí
spievali Ave Mária. Naraz počula, ako
niekto v miestnosti úplne tichým hlasom opakuje túto melódiu Ave Mária.
Myslela si, že len počuje ozvenu, keď
náhle začula svoje vlastné dieťa, ako
sedí na zemi, pozerá na ňu a spieva
túto pieseň. Nemohla uveriť, čo sa stalo. Bola celá bez seba, že jej dovtedy
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nemé dieťa bez akýchkoľvek znakov
usporiadanej artikulácie, nehovoriac
o komunikácii s okolím, jej zrazu spieva pesničku, usmieva sa na ňu a naťahuje k nej ruky. Unesená tým, čo sa
dialo, vzala dieťa a bežala na informačné centrum. Tam skúsila získať telefonické spojenie do Kórey. Vtedy boli
ešte možnosti telefonického spojenia
na veľmi nízkej úrovni. Všetkým ľuďom
plná radosti rozprávala, čo sa stalo: JEJ
DIEŤA POČUJE A VIE NORMÁLNE ROZPRÁVAŤ! Ako požiar sa šíril tento zázrak
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juhokórejskou komunitou. Netrvalo
dlho a 50 známych rodín z Južnej Kórey
navštívilo Medžugorie a pátra Joza Zovka.
Teraz stál onen osemnásťročný mladík z Kórey predo mnou v kláštore
pátra Zovka a prekladateľka z Talianska mi na moje otázky, čo znamená
toto uzdravenie pre jeho život, preložila
jeho pokojnú a priateľskú odpoveď: Zanedlho bude maturovať a potom chce
študovať teológiu a stať sa františkánom – ako páter Jozo Zovko!

„Boh to dokáže!“
V posolstvách Matky Božej nenájdete
častejšie zdôrazňované slovo ako modlitba. Modlitba dokáže robiť zázraky. Názov
modlitbového misijného hnutia „Boh to
dokáže“ odkazuje už na zvestovanie Panny Márie, ktorej archanjel Gabriel povedal:
„Lebo Bohu nič nie je nemožné!“ (Lk 1,
37)
Pripojením sa k tejto modlitbovej akcii
vyznávame svoju vieru, že Pán je tu
s nami, je ochotný konať zázraky, len potrebuje našu dobrú vôľu a vytrvalosť
v modlitbe. Naše modlitbové hnutie „Boh
to dokáže“ je veľmi jednoduché: Pomodlite sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca za určitého konkrétneho mladého človeka z vášho
okolia, ktorý je vzdialený od Boha
a viery.
Môže ísť o mladíka, ktorý bol síce pokrstený, avšak ešte nezakúsil Božiu lásku
a nenašiel osobnú vieru. Avšak môže ísť
aj o človeka, ktorý nie je pokrstený, nie je
členom Katolíckej cirkvi, alebo je príslušníkom iného vierovyznania. Prosíme
Boha, aby tento mladý človek našiel živú
vieru v Ježiša Krista, aby sa mu sviatosti
Cirkvi stali prameňom sily.
Žijeme v modernom svete, ktorý používa
moderné technológie. Aj tieto technológie
môžu slúžiť na šírenie dobra. Preto sme
zvolili spôsob prihlásenia cez internetovú stránku www.bohtodokaze.
sk, ktorú sme vytvorili osobitne na
tento účel. Všetky údaje sú prísne dôverné a nebudú poskytnuté na žiadne komerčné ani iné účely. Chceme však, aby
sa toto hnutie nielen čo najviac rozšírilo,
ale aj malo svoju váhu v podobe konkrétnych ľudí, ktorí sa pripoja k tejto akcii.

Oslovili sme viaceré cirkevné ustanovizne a požiadali o záštitu nad týmto hnutím.
Musíme počkať, kým dostaneme ich vyjadrenia a potom budeme o tom informovať na našich internetových stránkach.
Naše modlitbové hnutie nie je jednorazová akcia. Svojou vytrvalosťou v modlitbe môžeme dokázať Bohu, že mu plne
dôverujeme a nečakáme okamžité výsledky. Vieme, že všetko má svoj čas
a žiadna naša modlitba nie je zbytočná.
Celé naše hnutie dávame pod ochranu
našej Matky. Preto sme zvolili oficiálny začiatok na 1. október, kedy sa začína mesiac zasvätený Panne Márii a v mnohých
kostoloch sa konajú modlitby posvätného
ruženca. Rozšírte túto našu iniciatívu vo
svojich modlitbových spoločenstvách, vo
farnostiach a medzi svojimi priateľmi.
Nech sa rozhorí skutočný plameň viery aj
na Slovensku!
Ježiš povedal, že keby bola naša viera
ako horčičné semiačko, dokázali by sme
hory prenášať. Keď sa budeme s dôverou
a vytrvalo modliť, potom Boh prenesie
hory! Pre Boha nič nie je nemožné, on dokáže všetko.
Mariánske centrum Medžugorie
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Pokora a čistota srdca
Myšlienky k posolstvu vizionárky Mirjany Dragičevičovej-Soldovej
z 2. júna 2017

„Drahé deti, ako aj na iných miestach, kde som k vám
prichádzala, tak i tu vás pozývam k modlitbe. Modlite sa
za tých, ktorí nepoznajú môjho Syna, za tých, ktorí
nespoznali Božiu lásku, proti hriechu, za zasvätených – za
tých, ktorých môj Syn pozval, aby mali lásku a ducha sily
pre vás, pre Cirkev. Modlite sa k môjmu Synovi a láska,
ktorú zakúsite z jeho blízkosti, vám dá silu byť
pripravenými na skutky lásky, ktoré budete konať v jeho
mene. Deti moje, buďte pripravení. Tento čas je prelom.
Preto vás znovu pozývam k viere a nádeji. Ukazujem vám
cestu, ktorou máte kráčať, a to sú slová evanjelia. Apoštoli
mojej lásky, svet tak veľmi potrebuje vaše ruky
pozdvihnuté k nebu, k môjmu Synovi, k nebeskému
Otcovi. Potrebné je mať veľa pokory a čistoty srdca. Majte
dôveru v môjho Syna a vedzte, že vždy môžete byť lepší.
Moje materinské srdce si praje, aby ste vy, apoštoli mojej
lásky, boli maličkými svetlami sveta; aby ste svietili tam,
kde chce zavládnuť tma; aby ste svojou modlitbou
a láskou ukazovali pravú cestu, aby ste zachraňovali duše.
Som s vami. Ďakujem vám.“
Posolstvo Mirjane z 2. júna 2017
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„Ukazujem vám cestu, ktorou máte
kráčať, a to sú slová evanjelia. Apoštoli mojej lásky, svet tak veľmi potrebuje vaše ruky pozdvihnuté k nebu,
k môjmu Synovi, k nebeskému Otcovi.“ Tak to hovorí posolstvo z 2. júna
2017 vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej.
Čo znamená táto výzva pre nás?
Panna Mária nás neustále povzbudzuje a dáva nám odvahu, aby sme
spolu s ňou išli cestou novej nebeskej evanjelizácie. Hovorí o Božej láske, ktorú ľudia budú zakusovať, keď
sa Bohu otvoria. Ježiš nám posiela
svoju Matku, ktorá nás stále znova
pozýva, aby sme išli touto cestou,
ktorou šli aj apoštoli. A tak si otvárali srdcia aj pre ohlasovanie Pána.
„Potrebné je mať veľa pokory a čistoty srdca,“ hovorí nám Panna Mária v posolstve z júna. Pokora a čistota sú dva pojmy, ktoré sa z moderného sveta takmer úplne vytratili.
Náš osobný spôsob života sa zdá
byť skôr poznačený túžbou chcieť
mať stále viac. Toto je imperatív
úspešného človeka v našej spoločnosti, ktorá je postavená na vzájomnom pretláčaní sa. Pokora sa interpretuje ako slabosť, čistota sa odsudzuje ako niečo nezaujímavé. Vnucujú nám predstavu, že v slobod-

nom svete bez hraníc predsa môžeme a musíme zažiť a vyskúšať všetko. A aké sú výsledky? Akí šťastní,
akí spokojní sme potom so sebou
naozaj?
Matka Božia sa snaží priviesť nás
svojou jemnou a jasnou rečou naspäť k základným hodnotám nášho
života. Zažijeme to v každodennej
modlitbe a s radosťou v očiach to
odovzdáme našim blížnym. Cez nás
spoznajú ľudia radostnú zvesť evanjelia. Tak ako nedokážeme iba slovami vychovávať naše deti, lebo ony
opakujú po rodičoch, tak ani nikoho
nemôžeme nadchnúť iba našimi rečami. Ale pomocou našej zažitej
a žitej skúsenosti s Božou láskou
môžeme túto odovzdávať ďalej.
Takto sa staneme svetlami nádeje,
budeme svetlom tam, kde je tma.
Žiaden z nás nie je primalý, aby sa
mohol stať svetlom nádeje pre svet.
Buďme v srdci pokorní pred Božou
dobrotou, zažime čistotu ako priezračnú osviežujúcu horskú vodu,
ktorá nám dáva silu, lásku a dôveru.
Postavme sa s našou prežívanou
modlitbou odvážne doprostred diania ako apoštoli Božej lásky.
Dr. Maximilian Domej
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Z 25. V MESIACI
25. júna 2017 – „Drahé deti! Dnes sa vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Milé deti, modlitba je srdcom viery a nádejou vo večný život. Preto sa modlite srdcom, kým
vaše srdce nezaspieva vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život.
Som s vami, milé deti, a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. júla 2017 – „Drahé deti! Buďte modlitbou a odbleskom Božej lásky pre
všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a Božích prikázaní. Milé deti, buďte
verní a rozhodní v obrátení a pracujte na sebe, aby pre vás bola svätosť života pravdou. A povzbudzujte sa v dobre prostredníctvom modlitby, aby váš
život na zemi bol príjemnejší. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. augusta 2017 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli ľuďmi
modlitby. Modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou a stretnutím
s Najvyšším. On zmení vaše srdcia a stanete sa ľuďmi lásky a pokoja. Nezabúdajte, milé deti, že satan je silný a chce vás odvrátiť od modlitby. Nezabúdajte, že modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom. Preto som s vami,
aby som vás viedla. Nevzdajte sa modlitby. 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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Vatikánska komisia: Medžugorie nie je od zlého!
Zverejnené detaily zo správy medžugorskej komisie:
Správa osobitného vyslanca Svätého Otca arcibiskupa Henrika Hosera je od konca júna
odovzdaná na posúdenie Svätému Otcovi. Podľa mediálnej správy zo zdroja „Vatican Insider“ je z Vatikánu ustanovená vyšetrovacia komisia presvedčená o pravosti prvých 7 mariánskych zjavení, avšak nie o ďalších zjaveniach. K tomu sa oficiálne uznáva, že šiesti
vizionári sú psychicky normálni a boli prekvapení zjaveniami. Ďalej sa potvrdilo, že neboli ovplyvňovaní ani františkánmi, ani farnosťou alebo inými osobami. Okrem toho komisia
jasne skonštatovala, že zjavenia nemajú pôvod od zlého. Navrhuje potom, aby bol odvolaný zákaz konať oficiálne púte do Medžugoria.
(zdroj: kath.net)
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
Prima banka, 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 sa vám chcem poďakovať za vašu
vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej
modlitbe. Milé deti, modlitba je srdcom viery a nádejou
vo večný život.“
Z posolstva z 25. júna 2017

