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Čas milosti
„Drahé deti! Toto je čas milosti a modlitby, čas očakávania a darovania. Boh sa vám dáva, aby sme ho milovali nadovšetko. Preto, milé deti, otvorte svoje srdcia a rodiny, aby sa toto čakanie stalo modlitbou a láskou,
a najmä darovaním.“
V posolstve Matky Božej z 25. novembra 2018 sa nám opakovane pripomína, že žijeme čas milosti a modlitby, čas očakávania a darovania. Prežívame vianočné obdobie, keď sme ochotnejší otvárať svoje srdcia
i peňaženky. Tešíme sa, že môžeme obdarovať svojich najbližších a urobiť im
radosť. Matka Božia nám pripomína, že náš Pán nás chce stále obdarúvať.
Stále je pripravený dávať nám svoje dary. Dokonca nám dáva aj seba samého vo sviatosti Eucharistie.
Vianočné sviatky sú sviatkami pokoja. „Pokoj a len pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom!“ Je to prvé a základné posolstvo, ktoré sme dostali v Medžugorí. Anjeli nad Betlehemom ohlasovali pokoj ľuďom dobrej vôle. Je to pozvanie pre nás, aby sme boli šíriteľmi
pokoja.
V septembri sa v Dóme sv. Štefana vo Viedni konala modlitba za pokoj. Aj
vizionár Ivan Dragičevič bol pri tom. Tlmočil posolstvo Matky Božej, ktoré
dostal počas tohto modlitbového stretnutia. Povedal, že sa máme modliť
predovšetkým za rodiny a za svätosť v rodinách. Všetci prítomní mohli vidieť,
ako na znamenie svojej priazne a úcty pri príchode kňazov do katedrály kardinál Schönborn objal Ivana. Bolo to už po jedenástykrát, čo sa toto modlitbové stretnutie mohlo konať vo viedenskom Dóme. Prítomnosť apoštolského vizitátora arcibiskupa Hosera vyzdvihla túto slávnosť a v podstate neoficiálne uznala mariánske hnutie inšpirované Medžugorím za „skutočnú
a správnu mariánsku úctu“.
Dôverujme Matke Božej, počúvajme, nasledujme jej posolstvá a určite dosiahneme cieľ svojho pozemského
života – večný život v nebeskom príbytku.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Dojmy
Ho Ho Hoser
Mons. Hosera

z Medžugoria
Rozhovor s Jeho Eminenciou
Mons. Henrykom Hoserom, SAC

Vatikánsky mimoriadny vyslanec
emeritný biskup Henryk Hoser
prijal 18. augusta 2018 zástupcu
Modlitbovej akcie vo Viedni na
dlhší rozhovor. Prejavil veľký záujem o dlhoročnú prácu Modlitbovej akcie. Predovšetkým na
neho zapôsobil veľký archív, ktorý vybudovala Modlitbová akcia
od roku 1983 obsahujúci nahrávky vizionárov, mnohé svedectvá
zo začiatkov zjavení a veľkú
zbierku obrazového materiálu.
Henryk Hoser pôsobil ako pokojný, rozvážny a otvorený človek,
ktorý sa vo svojej pokore približuje svetovému javu označovanému ako Medžugorie. Jeho prvoradou úlohou je pastorácia.
Medžugorie je formované rokmi
pretrvávajúcimi každodennými
zjaveniami a posolstvami. Mariánsky rukopis je tu zjavne viditeľný
a je neodmysliteľný od rozvoja
tohto pútnického miesta.
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Pán biskup Hoser, sme v Medžugorí a radi by sme vám položili
niekoľko otázok. Mohli by ste
nám opísať vaše dojmy po príchode do Medžugoria?
Moje pocity sú spojené s pastoračnou činnosťou. Je to neuveriteľné,
najmä keď tu vidíme taký veľký počet
pútnikov, ktorí sa vrúcne modlia. Práve také neuveriteľné je množstvo ľudí,
ktorí sa spovedajú a obrátia sa tu
v Medžugorí. To sú jasné znaky tejto
situácie. Samozrejme treba tomuto
všetkému venovať primeranú pastoračnú pozornosť. Svätý Otec ma sem
vyslal, aby som prijal túto pastoračnú
úlohu.
Zúčastnili ste sa na festivale
mládeže. Tento rok bola svätá
omša slávená za prítomnosti
apoštolského nuncia. Počas tejto
omše ste pocítili silu emócií. Je to
isté znamenie pre Cirkev?
Najskôr by som chcel prízvukovať, že
sme mali reprezentantov zo 72 krajín.
Nepoznám celkový počet mladých
ľudí. Samozrejme, mladí reagujú vždy
veľmi emocionálne, ale mal som pocit, že títo mladí ľudia sa veľmi angažujú na ceste k viere. Zanechalo to vo
mne hlboký dojem, keď som videl,
ako sa správali na svätej omši, pri poklone, pri uctievaní kríža. Pôsobili na
mňa tak sviežo, skutočne bez únavy.
Mal som pocit, že sa navracajú domov veľmi posilnení.

V Medžugorí sa stovky – štatistiky poukazujú na to, že dokonca
tisíce – mladých mužov rozhodli
stať sa kňazmi, mnohé ženy sa
stali rehoľníčkami. Čo myslíte,
prečo je práve Medžugorie tým
osobitým miestom s mnohými povolaniami? Spôsobuje to silná prítomnosť Ducha Svätého a posolstvá, ktoré dostávame prostredníctvom vizionárov?
Myslím, že tí, čo sem prídu, sa ponárajú do hĺbky svojej viery. A to je dôvod, prečo načúvajú Božiemu volaniu,
ktoré k nim preniká. Teda pre tých, čo
sa stanú kňazmi alebo rehoľnými sestrami. Nemáme presné štatistiky. Niektoré hovoria, že je to 600, iné že
2000 mužov, ktorí tu pocítili povolanie stať sa kňazom. Ale je pravda, že
sa často stretávam s kňazmi a rehoľníčkami, čo mi hovoria, že ich povolanie sa začalo v Medžugorí.
Máte už predstavu, ako sa bude
vyvíjať vaša činnosť?
Samozrejme, dostal som inštrukcie,
ktorých sa musím držať. Ale je to zdĺhavá práca, lebo zahŕňa rôzne aspekty mojej misie. Ešte som len prišiel
a musím najskôr všetko spoznať.
Viete, koľko času tu strávite?
Nie, to ešte nie je určené. Ak je niekto apoštolským vizitátorom, znamená to, že príde niekoho navštíviť, ale
príde aj čas, kedy treba túto návštevu
ukončiť. Ešte však neviem kedy.
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Dôjde k zmenám, napríklad čo
sa týka miest na modlenie, poklonu?
Ešte je príliš skoro o tom hovoriť. Viete, som tu len tri týždne a teraz sa
k tomu ešte nemôžem vyjadriť.
Počas vašej prvej oficiálnej svätej omše tu v Medžugorí ste povedali, že správna cesta k Bohu vedie cez Máriu. V dnešnej dobe zažívame krízu viery v rôznych západných krajinách. Tu v Medžugorí Ježiš preniká do sŕdc ľudí prostredníctvom svojej Matky. Je
jedno, koľko máme rokov, vždy
ostaneme deťmi a v Medžugorí
počúvame volanie Matky.
Viete, nemôžem sa teraz ešte k tomu
vyjadriť. Ani k zjaveniam, lebo Cirkev
to ešte nepotvrdila. Môžem len povedať, že keď to porovnám s miestami,
kde sa zjavila Matka Božia, so zjaveniami, ktoré boli Cirkvou uznané, ako
Lurdy, Fatima a Kibeho, kde Matka
Božia hovorí k jednoduchým ľuďom,
k deťom – to je evanjeliové správanie.
Ježiš hovorí, že tajomstvo Božieho
kráľovstva sa odovzdá ďalej malým,
jednoduchým ľuďom a deťom. To je
klasická cesta, ktorú potvrdzuje aj Cirkev, a snáď osobitne súčasná Cirkev.
Kardinál Schönborn povedal, že
Matka Božia je najlepšou pastorálnou teologičkou. Máte tiež ten
dojem? Je mimoriadnou osobnosťou, ktorá nás privádza k Bohu.

Kardinál Schönborn pozná situáciu
v Medžugorí veľmi dobre. Bol v Medžugorí a je jedným z tých, ktorí spoznali
a uznali hodnotu tohto miesta.
Vidíte, aké veľké množstvo spovedí sa tu uskutočnilo a ako zmenili životy ľudí?
Samozrejme! Dokonca by som povedal, že sú to práve spovede, ktoré
tunajšiu pastoráciu veľmi potvrdili.
Neustále tu máme problém s nedostatkom spovedajúcich kňazov. Zvlášť
preto, lebo potrebujeme spovedníkov
z viacerých krajín. Našťastie prichádzajú do Medžugoria mnohé skupiny
pútnikov s vlastnými kňazmi a títo
kňazi môžu slúžiť ako spovedníci aj
iným pútnikom hovoriacim ich jazykom, aj keď nepatria do ich skupiny.
Čo si myslíte o skutočnosti, že
ľuďom je tu jednoduchšie ísť na
svätú omšu a na poklonu?
Áno, to je pravda. Ale je dôležitý celkový obraz. Lebo tu sa ľudia spovedajú po dlhom čakaní. Spovedajú sa počas adorácie, pred svätou omšou alebo po nej. Spovednice sú otvorené
počas celého dňa, od rána do večera.
Ako vás prijali františkáni, keď
ste prišli do Medžugoria?
Veľmi priateľsky. Prijali ma veľmi
otvorene a dá sa s nimi veľmi efektívne pracovať.
Pred desiatimi rokmi sa rozprá-
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Arcibiskup Hoser si so záujmom prezerá naše časopisy MEDJUGORJE.

valo o tom, že Medžugorie sa stane niečím takým ako medzinárodná diecéza. Je to ešte aktuálne?
Je ešte príliš skoro o tom niečo hovoriť. Musíme najskôr počkať a potom
uvidíme.
Čakať a modliť sa! Stretli ste sa
už s vizionármi?
Áno, minulý rok som mal možnosť
rozprávať sa niektorými. Ale nezabúdajte, ja som tu kvôli pastoračnej
otázke!
Aký ste mali dojem z vizionárov?

Viete, nepoznám ich tak dobre, aby
som sa mohol k tomu vyjadriť.
Žili ste v Afrike. Ukončili ste štúdium na lekárskej fakulte a ste aj
lekárom. Môžete nám porozprávať o tom, keď ste boli v Afrike?
Kde ste presne boli?
Poznám Kibeho. Bol som dokonca
prítomný pri zjaveniach v Kibeho
a ako viete, Kibeho je Cirkvou uznané
miesto zjavení. Teraz je oficiálnym
miestom pre mariánsku spiritualitu.
Okrem toho je prvým miestom tohto
druhu na africkom kontinente. Zjavila

8 VIZITÁTOR V MEDŽUGORÍ

Arcibiskup Hoser a Kristina Malinová-Altzingerová po rozhovore.

sa tam Matka Božia ako Matka Slova,
Matka Božieho slova. Je tu veľa podobností s Medžugorím. Napríklad začali sa tam zjavenia tiež v roku 1981,
presnejšie v novembri.
Myslíte, že by sme mohli pokračovať v pozorovaniach vizionárov
počas
priebehu
zjavení?
V dnešnej dobe sa pokročilo aj
v obrazovej metóde neuro-magnetickej rezonancie. Bolo by aj
pre vedu veľmi zaujímavé, ktoré
centrá mozgu sú aktívne počas
„nadprirodzeného videnia“. Ste

lekár a kňaz. Mali by sme hádam
v tomto smere plánovať ďalšie
pozorovania?
Pokiaľ viem, uskutočnilo sa niekoľko
vedeckých pozorovaní lekármi a profesormi, ktorí deti skúmali. Skúmali
ich v Mostare, okrem iných aj francúzsky profesor Joyeux. Boli skúmané
elektrofyziologické prejavy mozgu. Ale
opakujem ešte raz, to nie je mojou
úlohou, prečo som tu.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu viedli
Dr. Maximilian Domej
a Mag. Kristina Malinová-Altzingerová.

Matka Božia
VIDÍ KAŽDÉHO
Z rozhovoru s vizionárkou
Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou
na 37. výročie zjavení
Matka Božia sa modlí počas
zjavenia často s vystretými rukami osobitne nad určitými ľuďmi. Vidíte takisto týchto ľudí počas zjavenia, a ak áno, ako ich vidíte?
Áno, vidím ich. Raz ma pozvali do kňazského seminára v Taliansku, kde
som mala zjavenie. Vtedy pozvali aj rodičov a rodiny seminaristov, aby sa
toho zúčastnili. Bola to veľká skupina. Bolo plno a bolo pekné vidieť pri
modlitbe prítomných toľko ľudí. Poznám aj osobne veľa seminaristov.
Potom sa zjavila Matka Božia.
Náhle som počula, ako niekto hovorí: „Ó, moja Matka Božia, príď do
môjho srdca. Príď do mojej rodiny.“ A pomyslela som si: Kto sa teraz
modlí? Videla som, ako Matka Božia vzhliadla, išla k tomuto mladému
mužovi a modlila sa s vystretými rukami nad ním. Bol to brat jedného
seminaristu, ktorý sa, ako som sa neskôr dozvedela, nemal narodiť. Jeho
matka mala ísť na potrat. Mali už určený termín, lebo im povedali, že sa
narodí chorý, nebude vidieť alebo počuť. A nebude vedieť chodiť. Ako
som uvidela, že Matka Božia ide k tomuto chlapcovi, otočila som sa, vstala som a nasledovala
som Matku Božiu. Keď potom všetkým požehnala, išla naspäť na svoje pôvodné miesto,
kde sa mi zjavila, a ja som išla tiež naspäť,
na moje miesto.
Bola to pre mňa úplne nová skúsenosť.
Videla som všetkých ľudí v miestnosti,
ale ľudia nemohli vidieť Matku Božiu. Ale
videli, ako som vstala a išla
k tomu mladému mužovi.
☐
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Rozhovor
s pátrom Pervanom, OFM

Život pre
MEDŽUGORIE
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Páter Tomislav Pervan, ktorý bol od roku 1982 do roku 1988 farárom v Medžugorí, spravoval farnosť v prvých rokoch veľmi obozretne. Vtedy musel predovšetkým čeliť útokom komunistického režimu. Svojím mohutným zjavom pôsobil ako pevná kotva v búrlivých
časoch stále sa rozrastajúceho pútnického miesta. Páter Pervan je
nám známy ako znamenitý autor mnohých teologických úvah. Po
všetky desaťročia zostal neúnavným sprievodcom medžugorského
vývoja. V posledných rokoch svojho pôsobenia strávil veľa hodín
v spovednici, kde sa od mnohých spovedajúcich dozvedel o prijatí
duchovnej obnovy, obrátení a vnútornom uzdravení.
Milý páter Pervan, v Medžugorí
očividne dochádza k začiatku
obratu. Pápež František vyslal
do Medžugoria svojho zástupcu,
aby podporil pastoráciu. My sa
poznáme už viac ako 32 rokov,
zažili sme mnoho pekného, ale
aj ťažké časy v Medžugorí. Ako
vnímaš súčasnú situáciu?
Je to pre nás potvrdenie našej neúnavnej práce s pútnikmi v Medžugorí. Do dnešného dňa sme pracovali, ak sa na to pozeráme z cirkevného hľadiska, tak z polovice legálne. Zakaždým sa nad našimi hlavami vznášal Damoklov meč zákazu.
Rozhodnutie súčasného pápeža je
len pokračovaním toho, čo už urobil
Ján Pavol II., ktorý sa staval veľmi
pozitívne k Medžugoriu. Už pápež
Benedikt XVI. pred ôsmimi rokmi vytvoril komisiu. A pápež František
uskutočnil teraz to, čo začali predchádzajúci dvaja pápeži. Myslím si,
že je to vlastne výsledok nečinnosti
konferencie biskupov ešte počas
vojny v Juhoslávii, lebo vo vyhlásení

v Zadare z roku 1991 sa hovorí:
„Dodnes nie je jasné, či sú zjavenia
skutočné, či ide o niečo nadprirodzené, alebo nie. Ale je tak veľa pútnikov, že sa musia sprevádzať.“ Vtedy o to nešlo. To bolo v máji 1991
a v júni vypukla vojna. Potom všetko
utíchlo a došlo aj k výmene v Mostare. Biskup Žanič odstúpil a po ňom
prišiel biskup Perič, ktorý sa pokúšal všetkými prostriedkami minimalizovať Medžugorie. Písal biskupom
vo svete len negatívne o Medžugorí.
Malo to aj vplyv na niektorých nemeckých teológov. Myslím, že to bol
jeden z dôvodov, prečo to celé teraz
pápež František zobral do svojich
rúk a vyslal do Medžugoria mimoriadneho vyslanca. To je teda nový
obrat v Medžugorí, že sem biskup
Hoser prišiel s dobrými úmyslami.
Môžeme si len blahoželať a musíme
to podporiť. Nič sa nesmie potláčať
alebo zakazovať. To sa nedá.
Ty si jav Medžugorie vždy interpretoval ako zásah nebies, aby
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ľudí priviedol k podstatným veciam. V čom vidíš dnes nebezpečenstvo pre Medžugorie?
Medžugorie nie je len miestom. Je
to jav, pojem známy po celom svete,
aj v súvislosti s obnovou Cirkvi. Nebezpečenstvo vidím v tom, že sa
všetko zameriava na obchod, že ľudia vidia len peniaze. Ale môžeme
povedať, že ak máme v srdci Medžugorie, tak si za tým stojíme. Ide o to,
aby posolstvá hlbšie prenikli do našich duší a sŕdc. To je nosnou témou
pátrov. Je nás tu málo, a aj starších.
Sme už unavení. Počet pútnikov
a tých, čo hľadajú Boha, je stále viac
a viac. To vidíme aj dnes. Boli tu
opäť tisícky ľudí, aj v spovedniciach.
Čo ma hlavne teší, je to, že sa otvárame východu. Prichádza stále viac
a viac ľudí z Poľska, Ukrajiny, z pobaltských štátov, ale aj zo Slovenska, Maďarska, Rumunska. Medžugorie je ako hranica medzi Východom a Západom. Menej ich prichádza z Nemecka a Rakúska, o to viac
z Východu.

Už som si všimol, že všetky
stánky pod Vrchom zjavenia sú
počas večernej svätej omše zavreté. To je prvý krok, že sa počas
svätej omše nič nepredáva. Námaha vás, otcov františkánov,
formovať Medžugorie ako posvätné miesto, je obdivuhodná.
Ako vidíš budúcnosť františkánov a ich prácu pre Medžugorie?
Doba sa zmenila. V osemdesiatych
rokoch bol ešte komunizmus a z našej strany to bola určitá reakcia odporu: Sme tu prítomní, sme silní,
pútnici sú tu, Mária je tu, kňazi sú
tu, a my všetci dosvedčujeme vieru.
To bolo naším vtedajším rozhodnutím. Doba sa zmenila. Mladí františkáni prichádzajú z inej doby, mnohé veci vidia samozrejme inak, zo
svojho zorného uhla. Často sa mi
zdá, že nie sú od začiatku takí nadšení pre vec, ako sme boli my vtedy.
Ale samozrejme, nájdu sa aj dnes
mnohí kňazi a pátri, ktorí zastávajú
Medžugorie a radi do Medžugoria
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prichádzajú, no také nadšenie ako
vtedy už nepociťujem.
Ty si sa za posledné roky viac
venoval spovedaniu. Čo by si poradil ľuďom zo západných krajín, aby sa väčšmi otvorili a prichádzali na spoveď?
Je zaujímavé, že mnohí ľudia z Rakúska, Nemecka a Švajčiarska prichádzajú snáď po tridsiatich, štyridsiatich rokoch na spoveď a naraz
sa vyspovedajú. Ja neustále opakujem, že spoveď je najkrajším darom
od Pána. Na prvý veľkonočný deň
zhromaždil Pán učeníkov a povedal
im: „Komu odpustíte hriechy, tomu
budú odpustené. Komu ich neodpustíte, tomu odpustené nebudú.“
To je najkrajší dar kňazom od Pána.
Spolu s Eucharistiou je spoveď najlepším liekom na dušu. To pociťujem každý deň v spovednici. Spravidla položím ruku na každého spovedajúceho sa pred rozhrešením
alebo po rozhrešení a modlím sa za
jeho uzdravenie. Ide o to, že síce

hriechy budú odpustené, a sú odpustené, ale niečo ešte ostáva
v duši – rany, zlý pocit, zlá nálada...
Ozdravnou modlitbou sa srdce „zregeneruje“. To je okamih uzdravenia
v spovedi. Aj Ježiš kládol ruky na
ľudí a to znamená: „Z neho vychádzala sila, ktorá všetkých uzdravovala.“
Pociťuješ aj ty fyzicky túto silu,
ktorá cez teba prúdi?
Väčšinou to nepociťujem, ale ľudia
mi potom niekedy rozprávajú: Bolo
to ako oheň, prúd, alebo vodopád.
Človek je akoby niečím pohltený
a nakoniec sa cíti voľný ako vták.
Tak je to. Väčšinou hovorievam: človek je buď ako sliepka, alebo ako
orol. Sliepka nedokáže lietať, ale po
spovedi sa človek cíti ako orol, ktorý
dokáže lietať.
Teraz ešte celkom osobná otázka: Čím ťa obohatilo Medžugorie? My sme sa spoznali v roku
1983.
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Pre mňa bolo životne rozhodujúcim momentom stretnutie s prof. Dr.
Ivančičom v roku 1979. To bol pre
mňa obrat, obrat v celom mojom živote. Bolo to silné, mohutné, životodarné zakúsenie Boha a z tejto skúsenosti sa dá žiť. Vtedy to bolo niečo
prorocké – taká sila, ktorá ťa chytí
a už nepustí. A s tou skúsenosťou sa
mi ako kňazovi žije ľahšie. Je mi ľahšie dodržiavať sľuby. Keď som potom prišiel do Medžugoria, veľmi
skoro, hneď od začiatku som to akceptoval, osvojil si to a považoval za
vierohodné.
Keby sme teraz hovorili rečou
futbalu, v prenesenom význame: Matka Božia postavila mužstvo ako Real Madrid, s pátrom
Slavkom, s pátrom Jozom Zovkom, Tomislavom Vlašičom, Tomislavom Ivančičom, pátrom Dugandžičom, pátrom Ljubičičom
a tebou...
V rokoch 1978-79 sme boli jedna
skupina, ktorá sa zaoberala stavom
spoločnosti, modlitbou a obnovou.
A to nás zapálilo. Pôdu sme našli tu
v Medžugorí pri spolubratoch už pripravenú.
Ako sa ti javí budúcnosť Medžugoria?
Ja to vidím pozitívne a optimisticky
sa pozerám do budúcna. Bez Boha
sa nedá žiť, to hovoria aj filozofi
v Amerike a v Nemecku. Hovorí sa to

aj medzi filozofmi, ktorí nie sú katolíkmi. Nedá sa žiť bez zmyslu a pravdy, nevystačíme si sami bez Boha,
bez Boha sa nedá žiť. Ak vidíme v televízii alebo na youtube Kanaďana
Petersona, ako celé hodiny rozpráva
o tom, že človek musí v niečo veriť,
potom môžem povedať, že budúcnosť viery je zabezpečená tu v Bosne
a Hercegovine, ako aj v Chorvátsku.
Čo by si ešte odkázal nemecky
hovoriacim čitateľom?
Nedávno som čítal správu z Karakošu, hlavného mesta irackého Kurdistanu. Je tam zastúpená dosť veľká katolícka menšina. Jednotky IS
tam všetko zničili – domy aj kostoly...
Teraz sa tam znova vracajú ľudia,
chcú všetko nanovo vybudovať. A na
to povedal istý kňaz: „Musíme najskôr obnoviť matky a ženy, potom
deti, potom rodiny, potom spoločenstvá a potom domy.“ Ak nebudeme
mať matky a ženy, ani deti a rodiny,
načo potom domy? Tak aj na západe. Ak nebudeme mať deti, nebudeme vstupovať do manželstiev, nebudú rodiny, načo potom toto všetko?
Musíme najskôr vychádzať z rodiny.
Tu je matka, žena to najdôležitejšie.
Bez nej nemáme deti, rodiny, spoločenstvá, farnosti, štát, spoločenstvo.
To znamená – musíme sa veľa modliť na tento úmysel.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej
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Modlitbová akcia úspešne pokračuje, všetko podstatné nájdete
na internetovej stránke www.bohtodokaze.sk

Sila modlitby
Podobenstvo o uzdravení stotníkovho sluhu (Lk 7, 1-10) opisuje silu
modlitby príhovoru: Ježiš na diaľku
uzdravuje istého sluhu iba mocou
svojho slova. Všetko sa začalo tým, že
za Ježišom prišli akísi ľudia a naliehavo ho prosili, aby prišiel. „Oni prišli
k Ježišovi a naliehavo ho prosili.“ (Lk
7, 4) Neprosili však ani za člena svojej
rodiny, ani za priateľa, ba dokonca ani
za iného Žida, ale za sluhu pohanského vojaka. Rímsky stotník sa ukázal
ako veriaci človek, vedomý si Ježišovej najvyššej autority. Sám poslal za
Ježišom poslov, ktorí mu odovzdali
túto jeho prosbu. A Ježiš na ňu odpovedal!
Mnohé zázraky v Písme sa udiali vtedy, keď za Ježišom prišiel niekto
v mene druhého človeka. Často o zázrak prosili rodičia alebo priatelia postihnutého človeka. A Ježiš zakaždým
takéto prosby vypočul.
Modlitba príhovoru však nepatrí len
do čias Ježišovho pozemského života.
Každý z nás môže byť takýmto „orodovníkom“. Naše modlitbové hnutie

„Boh to dokáže“ je len jednou formou,
ako môžeme pomáhať svojím príhovorom. Nenechaj sa odstrašiť veľkosťou
veci, za ktorú prosíš. Pán dokáže splniť aj zdanlivo nemožné.
Všetci, ktorí sa zapojili do tejto modlitbovej akcie a uviedli aj mailový kontakt, dostali vianočný pozdrav od otca
Ivana Kňazeho, riaditeľa Pápežských
misijných diel na Slovensku. Vo svojom liste napísal: „Na Vianoce nám
Ježiš prináša vzácny dar svojho života
a darovania sa. Jeho dar môžeme nosiť stále vo svojom srdci a môžeme ho
dávať iným. V čase, keď si pripomíname narodenie nášho Spasiteľa, dary
dávame i dostávame, a to nielen
hmotné, ale aj duchovné. Ohlasovaním radostnej zvesti prinášame ľuďom pokoj. Želám vám požehnaný rok
2019 a na každý jeho deň vám vyprosujem od nebeského Otca hojnosť Božích milostí.“
K tomuto želaniu sa pripájame aj
my.
Mariánske centrum Medžugorie
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Srdce pre Medžugorie
Rozhovor so
Sabrinou Čovičovou-Radojičičovou

Sabrinu Čovičovú-Radojičičovú naši čitatelia poznajú prostredníctvom svojich kníh, v ktorých píše okrem iného o osobnostiach z Medžugoria. Spolupráca, ktorú udržiavame, je vždy
srdečná a plodná. Nedávno bola Sabrina na cestách v Mexiku
a južnej Amerike. My sme sa s ňou stretli v Medžugorí, kde
nám poskytla rozhovor.
Sabrina, vždy sa veľmi teším,
keď ťa stretnem a porozprávame sa. Môžeš nám niečo prezradiť o tvojej ceste do Latinskej
Ameriky a o tvojich ďalších plánoch?
Mala som možnosť stráviť 15 dní

v Mexiku, konkrétne v meste Mexiko City a v meste Puebla. Tam som
zažila niektoré udalosti, ktorým stále nemôžem uveriť. Je dobré, že
mám fotografie, ktoré mi pripomínajú, že to, čo som prežila, bola naozaj skutočnosť. Mala som tú česť
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ocitnúť sa spolu s troma ďalšími
spolupracovníkmi v Katedrále Panny Márie Guadalupskej a dostali
sme povolenie vstúpiť do malej
miestnosti, kde sa nachádza originál obrazu Panny Márie Guadalupskej. Pápež Ján Pavol II. žiadal rozširovanie uctievania Madony z Guadalupe a dovolil, že všetky obrazy,
ktoré sa dotkli originálneho portrétu, môžu byť uctievané ako relikvie.
Teraz máme takýto obraz tu
v Medžugorí. Obraz nám darovala
istá pekná Mexičanka, ktorá si ako
protislužbu želala, aby sme sa modlili za jej vlasť.
Potom sme navštívili mesto Puebla. Môžem len povedať, že bolo veľmi dojímavé vidieť, aké veľké množstvo ľudí tam vníma Medžugorie.
Nemala som v pláne podať svedectvo o Medžugorí, ale ľudia po tom
tak veľmi túžili, že som nemohla odmietnuť. Hovorila som po anglicky
a Conchita, ktorá tam bola so mnou,
mala prekladať do španielčiny.
Potom, čo teplota v Mexiku klesla
z 25 stupňov Celzia cez deň na asi
jeden stupeň v noci, skončili sme
všetci s vysokou teplotou v posteli.
Sľúbili sme však modlitbovému spoločenstvu podať naše svedectvo
o Medžugorí a ja som sa rozhodla
navštíviť ho napriek teplote. Problém bol však, že Conchita ani jej syn
nemohli prísť spolu so mnou a medzi členmi spoločenstva nebol nik,
kto by vedel po anglicky. Keď som
stála pred zúčastnenými, klesla mi

síce teplota, ale problém s dorozumením stále pretrvával. Prednáška
trvala napriek mojej kostrbatej španielčine dve hodiny, všetci však mojim slovám rozumeli. Je to svedectvo
o tom, ako Božia moc zlomí aj prekážky v podobe slov či presnej terminológie. Bol to nádherný zážitok.
Potom sme tri týždne strávili v rôznych častiach Brazílie. Bola som
prekvapená, keď som sa dozvedela
o svätyni Panny Márie z Aparecidy,
ktorú sme potom aj navštívili. Už 29
rokov sa angažujem pre Medžugorie, a ešte nikdy som nepočula
o tomto mieste, ktoré patrí medzi
päť najnavštevovanejších mariánskych pútnických miest na svete.
História svätyne hovorí o tom, ako
traja rybári našli sochu ženy vo veľkej rieke, ktorá tečie cez túto oblasť.
Najprv vylovili z vody trup ženskej
postavy, neskôr aj hlavu. Rybári priniesli svoj úlovok do dediny v pralese, kde bývali. Žena jedného z nich
roztopila vosk, z ktorého socha pozostávala, a spojila obe časti v jeden celok. Obyvatelia dediny sa začali pred sochou modliť a čoskoro
sa udiali prvé zázraky. Z úcty postavili dedinčania malú kaplnku, ktorú
neskôr nahradila obrovská bazilika.
Ročne ju navštevuje okolo 8 miliónov ľudí. Je zaujímavé, ako málo my
Európania vieme o viere ľudí žijúcich mimo Európy. Oproti tomu Brazílčania poznajú Medžugorie veľmi
dobre a všetci, ktorých sme stretli,
sa o Medžugorie živo zaujímali.
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Znamená to, že posolstvá Matky Božej naďalej rozširuješ?
Istý čas som bola kvôli niektorým
udalostiam sklamaná, ale po týchto
troch týždňoch v Brazílii som sa vrátila a moje srdce priam horí túžbou,
aby mohlo podať svedectvo. Vďaka
príchodu Mons. Hosera sa pre
Medžugorie začína nová kapitola.
O vymenovanom vizitátorovi si myslím len to najlepšie a verím, že pápež František si pre túto misiu nemohol vybrať nikoho lepšieho. Rozvaha Mons. Hosera určite prispeje
aj k tomu, aby sa prekonali nedorozumenia a konflikty. Všetci, ktorí váhali nad tým, či navštíviť Medžugorie, pretože sa obávali toho, že Vatikán Medžugorie neuzná za pútnické
miesto, nemajú teraz najmenší dô-

vod obávať sa. Môžem povedať, že
pre Medžugorie to znamená väčšie
pole pôsobnosti, ktoré so sebou
v budúcnosti určite prinesie viac
ovocia.
Môžeš nám povedať, či v Medžugorí ty osobne pociťuješ nejaké zmeny?
Myslím si, že atmosféra sa zmenila. Napríklad pred dvoma rokmi,
keď som sa rozprávala s priateľmi,
čo tu žijú, cítila som u nich ešte
strach. Pápež totiž urobil niekoľko
výpovedí, ktoré boli negatívne interpretované. Ja som to až tak negatívne nechápala. Teraz aj oni vidia, že
Vatikán preukázal Medžugoriu svoju
dobrú vôľu, že plodné úsilie, ktoré tu
je, našlo svoje ocenenie. Vatikán

SRDCE PRE MEDŽUGORIE 19

urobí všetko, čo je potrebné, aby sa a našou sestrou. V roku 2007 sme
prekonali určité problémy. Raz mi začali spoluprácu s arcibiskupom
istý kňaz rozprával o tom, ako sa ho z Bruselu a vzniklo spoločenstvo
sestričky pýtali, či by v ich kaplnke „Maranatha“ – modlitba za uzdramohol odslúžiť svätú omšu. Pred- venie ľudstva, medzinárodné ekutým, ako sem prišiel Mons. Hoser, menické a medzináboženské hnusa svätá omša mohla konať len tie. Uskutočnili sme pekné stretnuv kostole. Teraz však Henryk Hoser tia v Belgicku a vo Francúzsku, ako
udelil kňazovi povoleaj jedno veľké zhronie sláviť svätú omšu
maždenie vo Svätej
Matka Božia vždy hovorí: zemi v roku 2013, na
v kaplnke, pretože je
to v jeho kompetencii.
ktorom sa zúčastnila
Samozrejme, neočaaj vizionárka Vicka.
káva sa, že sa budú
Teraz začíname novú
sväté omše slúžiť kdekoľvek, určitý fázu, oveľa náročnejšiu. Dostali
poriadok jestvovať musí. Ide skôr sme nápad založiť „Maranathon“.
o to, aby sa ukázalo isté porozume- Ide o kombináciu slov maratón
nie aj pri takýchto žiadostiach. Tieto a maranatha. Hlavnou myšlienkou
veci mi robia radosť, rovnako ako je duchovne spojiť všetky mariánspôsobujú radosť spoločenstvám, ske pútnické miesta sveta. Ak chcektoré chcú oslavovať Pána.
te niekoho naučiť plávať, asi ťažko
mu budete dávať do ruky knihu.
Pôsobíš aj v spoločenstve „Ma- Plávať sa naučí len vo vode. Rovnaranatha“. Môžeš nám o tom po- ko nestačí, keď tomu druhému burozprávať?
dete rozprávať o kráse a sile modlitVizionári mi osobne povedali, že by. Musíme ľuďom umožniť, aby zaMatka Božia sa ľuďom nikdy nepri- žili silu modlitby duchovným i teleshovára spôsobom: „Milí Chorváti, ným spôsobom. Inak pôjde len
milí Američania, milí Nemci“, hovorí o prázdne slová. Uskutočňujeme to,
vždy „milé deti“, čiže všetci ľudia sú k čomu nás často vyzýva pápež
rovnako deti Matky Božej. Pre mňa František! Pozýva nás viesť ekumeako katolíčku je to výzva, aby som nický dialóg, dialóg medzi kresťannapomáhala dialóg s inými nábo- mi rôznych vyznaní, ale aj dialóg
ženstvami a neprepadla do hlúpeho medzi rôznymi náboženstvami:
synkretizmu (zmiešavania nábožen- s budhistami, s moslimami, so židstiev). V našom spoločenstve nero- mi, s hinduistami alebo neveriacibíme žiaden „guláš“, ale v dialógu mi. Pre mňa bolo vždy náročné zas druhými hľadáme to pekné v kaž- čať s nimi rozhovor, nájsť tú správdom človeku, ktorý je naším bratom nu tému. Pozorovali sme, že práve

„Milé deti!“
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umenie je niečo univerzálne, čo zaujíma všetkých ľudí.
Vždy štvrtý deň v mesiaci sa budú
konať modlitby na rôznych pútnických miestach vo svete. Najprv sa
k nám pripojilo pútnické miesto Kibeho v Rwande, kde sa uskutočnili
mariánske zjavenia, ktoré boli uznané Cirkvou. Tamojší biskup nás podporil a prišli štyridsiati pútnici. Bolo
to začiatkom februára minulého
roka. Už na ďalší mesiac sa k nám
pripojili pútnické miesta z Konga
a Ugandy... Ich listy, v ktorých píšu
o tom, aké modlitby sa modlili a pýtali sa, či je to tak v poriadku, boli
veľmi dojímavé. Odpovedali sme im,
že majú svoju lásku k Bohu vyjadriť
prostredníctvom modlitby, ale aj formou piesní či tanca. Je to niečo, čo
je hlboko zakorenené v ich tradícii
a kultúre. Ak by ste mojej starej
mame povedali, že má pri modlení
ruženca tancovať, asi by sa na vás
čudne pozerala. Každý človek vyjadruje svoju modlitbu iným spôsobom.
Máme to naplánované tak, že vždy
popoludní štvrtého v mesiaci začneme s rozhovorom na tému, ktorá je
univerzálna a zaujíma všetkých. Ľudia dostanú perá a papiere. Poprosíme ich, aby sformulovali úmysly svojich modlitieb a potom sa dva dni
modlíme na tieto úmysly. Modlíme
sa aj piateho a šiesteho v mesiaci
počas svätej omše, počas adorácie,
v rámci pobožnosti krížovej cesty...
ide teda o rôzne duchovné aktivity.
Znovu opakujem: Ak sa chce naučiť

niekto plávať, musí byť vo vode. Rovnako to platí pre niekoho, kto sa
chce naučiť modliť. Označíme bodmi na mape, ktoré pútnické miesta
na celom svete sa k nám pripojili.
Chceme týmto motivovať aj vašich
čitateľov, aby sa tiež rozhodli pre
túto modlitbu a pripojili sa k nám
(www.maranatha-conversion.com).
Ak sa teda aj vo vašej blízkosti nachádza nejaké pútnické miesto, vysvetlite prosím správcovi tejto svätyne, o čo v tejto modlitbe ide. Sadnite
si potom spolu a modlite sa zo srdca
ruženec. Nie je v tom žiadna veľká
filozofia. Ak chcete zorganizovať
pravidelnú modlitbu vo vašom pútnickom mieste, je potrebné zaregistrovať sa. Piateho a šiesteho dňa
v mesiaci sa potom budú organizovať modlitby. Je potrebné, aby sa tak
dialo pravidelne každý mesiac, dôležitá je tu kontinuita. Ak sa na modlitbu podujmete len raz, pôjde len
o jednu udalosť. Cieľom je však, aby
sa z tejto modlitby stal pravidelný
program.
Zaujímavé je, že úmysel modliť sa
prejavili aj ľudia iných vierovyznaní,
paralelne k tomu sa aj oni vo svojich
pútnických miestach modlia za riešenie určitých problémov vo svete.
Ja žijem vo Francúzsku a viem, že
veľa mariánskych pútnických miest
bolo založených na miestach, kde
sa Matka Božia v priebehu dejín zjavila. Jej priania boli často jednoduché, zväčša ľudí vyzývala k výstavbe
kostola a k neprestajnej modlitbe.
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Vo väčšine týchto prekrásnych svätýň sa niekoľkokrát do roka uskutočňujú zbierky a modlitbové podujatia,
koná sa tak 15. augusta, ale aj
v iných dňoch roka. Naším cieľom je
znovu tieto pútnické miesta prebudiť a ľuďom, ktorí sa chcú modliť,
pritom pomáhať. Chceli by sme, aby
všetky tieto posvätné miesta, ktoré
si v minulosti vychutnali svoju slávu,
opäť prekvitali a zažili novú jar. Naše
modlitby na začiatku mesiaca môžeme doplniť o posolstvá Matky Božej. Môžu byť pre nás „duchovnou
potravou“. Pre mňa takou potravou
sú. Posolstvá, ktoré k nám prichádzajú prostredníctvom vizionárok

Marije a Mirjany, nie sú totožné,
skôr sa dopĺňajú. Budeme sa modliť
za úmysly, ktoré nám mesačne
oznamuje pápež František. Sme
v kontakte s P. Frédericom Fornosom, SJ, ktorý je riaditeľom svetovej
siete modlitieb s pápežom a zverejňuje mesačné modlitbové úmysly
pápeža. V rámci akcie „Maranathon“ sa aj za tieto úmysly pomodlíme. Avšak nielen za ne, ale aj
za tie menšie, za prosby našich farností a veriacich. Je dôležité, aby sa
ľuďom dostalo útechy pri problémoch, ktoré ich trápia.
Rozhovor viedol Dr. Max Domej

Ponúkame v slovenčine knihy od Sabriny Čovičovej-Radojičičovej:

Stretnutia
s pátrom
Jozom
Zovkom
Rozhovory s pátrom Jozom Zovkom, ktorý
bol farárom v Medžugorí, keď sa začali zjavenia Matky Božej. Kniha prináša jeho životný príbeh. Od kňaza, ktorý príliš neveril rozprávaniu malých vizionárov, až po neúnavného zástancu pravdivosti zjavení. Nezlomili
ho ani prenasledovanie komunistického režimu a väzenie, ani nepochopenie cirkevných predstaviteľov.

Medžugorie
a páter
Slavko
Barbarič
Páter Slavko patrí k najvýznamnejším osobnostiam, ktoré výraznou mierou pomohli vytvoriť súčasnú formu modlitbového programu v Medžugorí. Osobne sprevádzal vizionárov a keď sa presvedčil o ich pravdovravnosti, začal dôsledne uplatňovať všetky pokyny,
ktoré dostávali vizionári prostredníctvom
Matky Božej. Túto školu Panny Márie opísal
v mnohých rozhovoroch a knihách, kde vysvetlil podstatu posolstiev našej Matky pre
súčasný svet.

Knihy si možno objednať prostredníctvom objednávkového lístka
v časopise, alebo cez internetovú stránku www.marianskecentrum.sk

Pripravil páter
Ignaz Domej

Panna Mária nás vedie

k Najsvätejšiemu
Dňa 31. 5. 2018 na sviatok Božieho tela vyslal pápež František emeritného poľského
arcibiskupa Henryka Hosera ako vizitátora
do Medžugoria. Mons. Hoser má v spojení
so Svätou stolicou na neurčitý čas sprevádzať túto farnosť a 2,5 miliónov veriacich,
ktorí v súčasnosti každý rok navštevujú toto
pútnické miesto. Stalo sa tak po dlhom
čase, čo sa vypočulo prorocké volanie
z Medžugoria. O to príznačnejšie je zverejnenie tejto udalosti práve na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktoré poukazuje
na to, že „mariánska úcta v Medžugorí má
vo svojom centre Krista“, ako to emeritný
arcibiskup Hoser zdôraznil vo svojej kázni.
Hoci v Medžugorí sa od prvého zjavenia
z 24. 6. 1981 farníkmi a pútnikmi uctieva
obzvlášť prítomnosť Matky Božej, ostáva
v centre liturgického života naďalej Kristus.
Symbolické pre toto dianie v Medžugorí bolo
aj prvé zjavenie na Vrchu zjavenia, keď mladí ľudia uvideli Matku Božiu s malým Ježiškom na rukách. Ukazovala na neho a kývla vizionárom, aby prišli bližšie.
Panna Mária vodí ľudí do kostola
V prvých dňoch zjavení sa udalosti, ktoré
sa stali na Vrchu zjavenia, dostali rýchlo za
hranice Bijakovíč. Správa, že mladým ľuďom
sa zjavila Božia Matka, sa rozšírila rýchlosťou vetra. Ľudia sem prichádzali zo všetkých
oblastí, aby mohli byť pri tom, keď sa Matka
Božia opäť vráti. V ateisticko-politickom sys-
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téme vtedajšej Juhoslávie bola táto ich túžba po niečom nadprirodzenom
veľmi silná. Prekrásna pani, ako ju vizionári opísali, seba nazývala „Kráľovnou pokoja“ a vyzývala ľudí k pokoju a zmiereniu, k modlitbe a pevnej viere.
Prichádzalo stále viac a viac ľudí a komunistické úrady sa pokúšali týmto
veľkým zhromaždeniam na hore zabrániť. Pretože zákazy nik nerešpektoval,
chceli zastrašiť tých, ktorí boli dôvodom týchto stretnutí, vizionárov. Museli
podstúpiť vyšetrenie u psychiatra. Vypočutí boli aj ich rodičia, ktorým sa dokonca vyhrážali zatknutím. Snažili sa znemožniť prístup k miestu zjavení.
Matka Božia sa však vizionárom zjavila na iných miestach v dedine alebo
na poliach.
Františkáni a vtedajší farár páter Jozo Zovko sa neubránili rozčúleniu,
skepticky sa prizerali na udalosti, ktoré sa diali. Aj oni vypočuli vizionárov,
spravili zvukové záznamy. Zneistievalo ich aj to, že do kostola prichádzalo
čoraz viac ľudí, niektorí sa chceli vyspovedať. Farár sa s ľuďmi modlil, lenže
tí boli z jeho slov sklamaní, keďže on najprv týmto zjaveniam neveril. Na
deviaty deň zjavení, bolo to 2. júla 1981 vo štvrtok, sa páter Jozo Zovko
rozhodol sláviť večernú svätú omšu spolu s pútnikmi. Vizionári predriekali
vyznanie viery a sedem ráz Otče náš. Pri tejto príležitosti im bola daná možnosť verejne svedčiť o tom, čo sa s nimi v posledných dňoch udialo a čo
prežili. Takto Božia Matka doviedla do kostola to veľké množstvo ľudí, ktoré
sa okolo nej na hore zišlo, aby sa tu mohli stretnúť s Pánom v Eucharistii,
počúvať Božie slovo a prijať chlieb života.
Matka Božia vedie veriacich k Eucharistii
Na začiatku roka 1984 vyzvala Matka Božia prostredníctvom Jeleny Vasiljovej farníkov z Medžugoria, aby sa raz týždenne hromadne stretávali. Pre
tento deň si vybrali štvrtok a rozhodli sa po svätej omši ešte spoločne pomodliť pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. 1. marca 1984 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie. Počas tohto večera sa Panna Mária prostredníctvom vizionárky Marije Pavlovičovej poďakovala vo svojom posolstve farníkom a želala si, aby sa s ňou a s jej Synom farská obec stretávala v čoraz
hojnejšom počte. Až do 8. januára 1987 podávala Matka Božia pre farskú
obec, ktorá sa stretávala okolo eucharistického Pána, prostredníctvom
vizionárky Marije každý štvrtok posolstvo. 15. marca 1984 sa Matka Božia
poďakovala svojim deťom za prítomnosť pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Oznámila im tiež svoju prítomnosť vo chvíli, keď sa veriaci klaňajú jej
Synovi v Eucharistii. Ďalej Matka Božia farníkov pozvala k pôstu počas každého štvrtku. Povedala: „Tí, ktorí fajčia, nech v tento deň odložia cigaretu!
Tí, ktorí pijú, nech sa v tento deň nedotknú alkoholu! Ak sa chce niekto ešte
viacej obetovať, nech sa v tento deň postí!“ (15. 3. 1984, Jelena Vasiljová)
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Od tejto chvíle mali nielen vizionári, ale aj celá farnosť prostredníctvom
svojho života podať svedectvo o udalostiach vo farnosti: „Obráťte sa, vy tu
vo farnosti! Potom sa môžu obrátiť aj všetci tí, ktorí sem prídu.“ (8. 3. 1984).
Od 25. januára 1987 je posolstvo prostredníctvom Marije Pavlovičovej dávané už len každý 25. deň v mesiaci. Okruh svedkov, ktorých Matka Božia
zhromaždila okolo seba, sa neustále zväčšoval. V posolstve z prvého mesiaca nás Matka Božia všetkých pozvala: „Chcem vás pozvať, aby ste oddnes
všetci začali žiť novým životom.“ „My všetci“ by sme mali žiť dar nového života, ktorý sme prijali počas krstu a ktorý sa obnovuje pri svätej spovedi
a počas slávenia Eucharistie.
16. marca 1987 prosila Matka Božia prostredníctvom Marije Pavlovičovej
modlitbové skupiny v Medžugorí o modlitbu pred Najsvätejšou oltárnou
sviatosťou od soboty večera do nedele rána: „Želám si, aby ste boli v mojich
službách a stali sa mojím verným obrazom“. Po prvom nočnom modlení sa
Božia Matka poďakovala týmito slovami: „Milé deti, keby ste len vedeli, koľko milosti vám Boh daruje, modlili by ste sa celé dni a noci. Preto vás prosím ako vaša matka: Modlite sa a prizývajte k modlitbe aj druhých.“ Odvtedy
vzniklo v Medžugorí viacero príležitostí pre eucharistickú poklonu nielen vo
štvrtok po svätej omši, ale aj v určité hodiny počas dňa a v noci. V súčasnosti sú to pre pútnikov vždy utorky, štvrtky a soboty večer a 25. deň v mesiaci
po večernej omši počas celej noci. Popritom majú pútnici každý deň možnosť pobudnúť s Pánom v adoračnej kaplnke aj počas popoludnia, kým sa
nezačne večerný program.
Mária zveruje Ježiša k adorácii všetkým národom
V eucharistickej poklone je zmŕtvychvstalý Kristus. Boží Syn, ktorý prostredníctvom Panny Márie prijal na seba ľudskú podobu a ktorý prešiel smrťou. To je cieľ aj našej cesty. Pri slávení a v dare Eucharistie nestojí Kristus
pred nami, ale uprostred nás ako naplnenie našej cesty. Pohľad na Sviatosť
neznamená len pohľad na dar, ktorý pochádza od Boha, ale pohľad na to,
čo sa s nami a svetom stane, ak tento dar obetujeme Bohu. Nastane vyjasnenie, obrátenie človeka a celého sveta do nového Božieho života. Počas
prvého zjavenia sa Božia Matka ukázala s Ježiškom na rukách, pričom naňho ukazovala. Z prvého miesta zjavenia priviedla Mária so sebou ľudí do
kostola, aby im tu ukázala eucharistického Pána, priviedla ich k stretnutiu
s ním, aby sa mohli obrátiť. Čím viacej sa pozeráme na udalosti, ktoré sa
stali v Medžugorí, o to lepšie chápeme slová svätého pápeža Jána Pavla II.
ktorý v jubilejnom roku 2000 povedal: „Už 2000 rokov je Cirkev kolískou, do
ktorej vkladá Mária Ježiša a ponecháva ho k adorácii a kontemplácii všetkých národov.“
☐

Posolstvo Panny Márie cez Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú
z 2. novembra 2018

„Drahé deti, moje materinské srdce trpí, kým pozerám na svoje deti, ktoré
nemilujú pravdu, ktoré ju skrývajú. Kým pozerám na svoje deti, ktoré sa
nemodlia s citom a skutkami. Som smutná, keď hovorím svojmu Synovi
o tom, že mnohé moje deti nemajú viac viery, že ho nepoznajú – môjho
Syna. Preto vás pozývam, apoštoli mojej lásky, usilujte sa pozerať na úplné
dno do ľudských sŕdc a určite tam nájdete malý ukrytý poklad. Pozerať sa
takýmto spôsobom je milosrdenstvo nebeského Otca. Hľadať dobro dokonca aj tam, kde je najväčšie zlo, snažiť sa pochopiť jeden druhého a nesúdiť. To je to, čo od vás žiada môj Syn. A ako matka vás pozývam, aby ste
ho počúvli.
Deti moje, duch je mocnejší než telo a nesený láskou a skutkami prekonáva všetky prekážky. Nezabudnite, môj Syn vás miloval a miluje. Jeho
láska je s vami i vo vás, keď ste jedno s ním. On je svetlo sveta a nikto a nič
ho nemôže zastaviť v konečnej sláve. Preto, apoštoli mojej lásky, nebojte
sa svedčiť o pravde. Vydávajte svedectvo s oduševnením, skutkami, láskou, svojou obetou, ale nadovšetko pokorou. Vydávajte svedectvo všetkým tým, ktorí nespoznali môjho Syna. Budem s vami, budem vás povzbudzovať. Svedčte o láske, ktorá sa nikdy neskončí, pretože pochádza od
nebeského Otca, ktorý je večný a ktorý ponúka večnosť všetkým mojim
deťom. Duch môjho Syna bude s vami. Znovu vás pozývam, deti moje,
modlite sa za svojich pastierov, modlite sa, aby ich mohla viesť láska môjho Syna. Ďakujem vám.“
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Vyslanec hovorí o

„zdravej mariánskej úcte“
v Medžugorí
Florian Hitz (redaktor Kronenzeitungu)

Cesty Matky Božej sú nielen prekrásne, ale je to aj niečo osobitné, úplne
jej dôverovať a celkom sa odovzdať pod jej láskyplnú ochranu, aj keď človek
spočiatku nevie odhadnúť, kam bude viesť jeho cesta. Pod ochranným plášťom Matky Božej nie je žiadna cesta pridlhá a žiaden kameň priťažký. 37
rokov sa Panna Mária zjavuje vizionárom z Medžugoria a prostredníctvom
svojich posolstiev tiež nám všetkým vo svete.
Jej materinská láska, jej neúnavné, zrozumiteľné slová, ako aj požehnané
ovocie jej pôsobenia môžu teraz viesť aj k historickej zmene mienky vo Vatikáne, ktorý doteraz tento najväčší jav viery našej doby mohol len s odstupom posudzovať. Ale s príchodom pápežského vyslanca do Medžugoria by
sa mohli teraz veci pohnúť. Pri tradičnej večernej modlitbe za pokoj, ktorá
sa slávila pod patronátom Christopha kardinála Schönborna vo viedenskom
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Veriaci vo viedenskom Dóme

Dóme sv. Štefana a celkom bola v znamení Matky Božej, prišlo totiž k dojemnému, neoficiálnemu cirkevnému stretnutiu na vysokej úrovni. Najvyšší
rakúsky duchovný pastier pozdravil pápežského vyslanca pre Medžugorie
Henryka Hosera. Niekdajší arcibiskup z Varšavy-Pragy celebroval v rámci
päťhodinovej modlitby za pokoj svätú omšu s kardinálom Schönbornom, arcibiskupom Ludwigom Schwarzom z Linzu, biskupom z Kamerunu a niekoľkými desiatkami kňazov.
Poľský Boží muž a vizitátor v Medžugorí sa pritom v hlboko fundovanej kázni, ktorú mal vo francúzštine a ktorú kardinál Schönborn osobne prekladal,
vyjadril obzvlášť pozitívne o pútnickom mieste v Bosne a Hercegovine: „Tam
sa stretávame s uctievaním Panny Márie, ktoré je zdravé a sväté.“
Avšak po poriadku: Už od 16. hodiny sa Dóm plnil až do posledného miesta. Zástupcovia z celého sveta, medzi nimi asi 250 veriacich z Ukrajiny, prišli, aby spoločne priniesli ducha z Medžugoria do Viedne a ďakovali Matke
Božej. Večer bol sprevádzaný piesňami, vôňou kadidla a dojímavými svedectvami. Tiež jeden z vizionárov, ktorí denne vidia Matku Božiu a ktorí od
roku 1981 svedčia, bol v plnom Dóme: „Od začiatku Matka Božia pozýva
k ustavičnej modlitbe za pokoj v srdci, v rodine a vo svete, pričom jedno
podmieňuje druhé,“ hovorí Ivan Dragičevič o svojich každodenných zjaveniach, ktoré prežíva od roku 1981. Keď ho Panna Mária tiež zastihla vo
viedenskom Dóme sv. Štefana a on dostal súkromné zjavenie, človek mohol
v tej obrovskej katedrále, ktorá naraz celkom stíchla, počuť spadnúť špendlík. Po zjavení Ivan vydal svedectvo pred tisícom veriacich: „Panna Mária
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Svedectvo Ivana Dragičeviča prekladala do nemčiny sr. Daniela

chce prostredníctvom Biblie viesť spoločnú modlitbu v rodine k Ježišovi,
v ktorom nájdeme pokoj, radosť, lásku a život. Modlitba je škola, do ktorej
sa oplatí každý deň ísť, bez toho, že by niekedy bola dovolenka“, zdôrazňuje
Ivan. Kto udržiava modlitbový život, otvorí sa pre božské dary milosti a môže
sa stať „znakom živej viery“. Na začiatku modlitby však musí byť láska
k Bohu, pretože iba s ňou si vždy nájdeme čas na modlitbu. Vzdialiť sa od
Božej lásky a neveriť v neho je však tá „najväčšia kríza sveta“. Hneď nato
vošli do Dómu desiatky kňazov vedení kardinálom Schönbornom a arcibiskupom Hoserom, aby slávili svätú omšu.
☐

Rozhovor s
Ivanom Dragičevičom

V škole
PANNY
MÁRIE

Milý Ivan, ty si dnes prišiel
z Bostonu do Viedne a dnes večer sa ti opäť zjavila Matka Božia. Sme radi a cítime sa poctení, že si prišiel do Viedne na
modlitbu za pokoj vo štvrtok 20.
septembra 2018. Čo očakávaš
od modlitbového stretnutia
a predovšetkým od stretnutia
s kardinálom Schönbornom?
Očakávam, ako každý raz, pre nás
všetkých duchovnú obnovu, duchovnú potravu, ktoré nutne potrebujeme v našom každodennom živote.
Aby sme spoločne obnovili posolstvá a pokračovali v živote s posolstvami, aby sme sa stali lepšími ľuďmi, o čo nás vždy opäť prosí Matka

Božia. Panna Mária nám povedala:
máme menej rozprávať a viac sa
modliť a posolstvá aktívne zapájať
do nášho života. Takto sme schopní
svet, spoločnosť zmeniť k lepšiemu.
Musíme naozaj začať od nás samých. Nemali by sme vždy myslieť
na druhých, ako žijú a aké majú slabosti, ale mali by sme začať od seba
žiť podľa posolstiev. To je dôležité!
Preto, keď my na sebe pracujeme,
tiež sme pomocou pre našich blízkych. Takto hľadím na modlitbu
zmierenia vo štvrtok a teším sa na
ňu. Bude to spoločenstvo rodiny
a spoločenstvo Cirkvi – niečo spoločné a veľkolepé. Pocítime jednotu
Cirkvi. Budeme sa modliť v dnešnom
krízovom období obzvlášť za rodiny
a Cirkev.
Ty si dnes veľmi pekne povedal, že je dôležité tiež sa spoločne modliť v rodine. Veľa hovoríme o modlitbových skupinách,
ale prehliadame, že prvá modlitbová skupina by mala byť rodina.
Modlitbové spoločenstvá sú veľmi
dôležité a sú tiež veľkou pomocou
pre kňazov. Ale spoločná modlitba
v rodine je prvý základ, je ako živý
strom, z ktorého vyrastajú všetky
veľké modlitbové spoločenstvá.
Ako prežívaš blízkosť Matky
Božej? Čo pre teba znamená jej
prítomnosť?
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Ivan 19. septembra v Oáze pokoja vo Viedni

To je niečo prekrásne. Ale očakávanie ľudí – nie všetkých, ale predsa
mnohých – je hľadanie stále niečoho nového, novej senzácie, oni chcú
zažiť vždy niečo exkluzívne. Ale ja
hovorím: začnime žiť podľa toho veľkého množstva posolstiev, ktoré
sme už dostali. Máme tak ísť našou
duchovnou cestou, potom prídeme
k poznaniu, že nám už bolo veľmi
veľa darované.
Darí sa ti žiť podľa posolstiev?
Vidím ťa tentokrát veľmi spokojného a vnútorne vyrovnaného.

To je modlitba, to je rast vo viere, to
je rast v láske. Byť v škole Matky Božej a učiť sa od nej, to je niečo prekrásne. Matka Božia nás šiestich
vizionárov nikdy nebude nútiť, aby
sme niečo museli urobiť. Ona nás
vychováva a my sa musíme učiť.
Sme v škole a dostávame úlohy.
Keď sa chceš učiť, potom v každej
škole musíš robiť úlohy. Len potom
aj pokročíš. Keď neurobíš úlohy, zostaneš pozadu.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej
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Mirjana Dragičevičová-Soldová:

Moje Srdce
zvíťazí
Prostredníctvom Vydavateľstva Zachej sa nám
v tomto čase dostáva veľmi pekný vianočný darček. Je to knižka Mirjany Dragičevičovej-Soldovej, v ktorej rozpráva
o svojom živote. Medžugorie a zjavenie Matky Božej od základu zmenilo jej život. Nemôže mlčať, lebo zažila stretnutie s nebom. Nechajme však hovoriť ju samotnú:
„Volám sa Mirjana. Viac než 35 rokov sa mi zjavuje Panna Mária. Nemôžem to povedať otvorenejšie.
Rozumiem, že v dnešnej dobe si
niečo také vieme len ťažko predstaviť. Aj pre niektorých veriacich sú
zázraky záležitosťou minulosti. Pochybujem však, že bol niekto šokovanejší než ja, keď sa to všetko začalo. Ani som nečakala, že by sa

niečo také mohlo udiať práve
v Medžugorí, malej dedinke v bývalej Juhoslávii.
Mali by ste vedieť, že ma vyšetrovali lekári a vedci z celého sveta. Všetci sa zhodli v jednom: som úplne
normálna. Mám to dokonca aj písomne.
Skôr než sa zamyslíte nad mojím
zdravím, s úsmevom na tvári sa pý-
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tam: Máte oficiálny dokument, ktorý
potvrdzuje, že ste duševne zdraví?
Nenapísala som to v snahe presvedčiť vás, aby ste mi verili. Som
len posol. Chcem vám rozpovedať
svoj príbeh s nádejou, že prinesie
útechu svetu, v ktorom je pokoj čoraz zriedkavejší.
Keď poviem, že popoludní 24. júna
1981 sa mi zmenil život, tým ani
zďaleka nevyjadrím, čo sa stalo.
Až do toho dňa som žila pod tvrdou
rukou komunizmu a znášala som
mnohé ťažkosti, ktoré s ním boli
spojené. Najhoršie utrpenie sa však
začalo vtedy, keď sa mne a ďalším

piatim deťom prihodilo niečo mimoriadne.
To, čo sme videli, radikálne poznačilo nás, naše rodiny i milióny ľudí
po celom svete. Vyvolalo to však aj
zúrivosť juhoslovanského režimu.
Komunisti sa obávali, že moje svedectvo ohrozí ich vládu. Keď som
mala 16 rokov, vyhlásili ma za nepriateľku štátu.
Ich obavy boli možno opodstatnené, lebo som spoznala niečo
oveľa väčšie než komunistickú
vládu – oveľa väčšie než čokoľvek
na zemi.
Spoznala som Božiu lásku.“

Knižku si možno objednať priamo vo Vydavateľstve Zachej, prípadne u iných
kníhkupcov. Aj pre našich čitateľov, sme zakúpili túto knihu, a tak si ju môžete objednať tiež prostredníctvom nášho objednávkového lístku v časopise alebo cez internetovú stránku www.marianskecentrum.sk. Bežná predajná cena je 11,90 €.

Ruženec – posväcujúci prostriedok
Modlitba ruženca je odporúčaným
a osvedčeným liekom na bolesti, únavu a všetky súčasné choroby modernej doby. Mariánske centrum Medžugorie pripravilo balenie tohto posväcujúceho prostriedku, ktoré okrem
samotného ruženca (zrnká ruženca
posvätené priamo v Medžugorí) obsahuje aj príbalový leták s podrobným návodom na použitie. Vrelo odporúčame. Objednať si ho môžete
prostredníctvom
objednávkového
lístka alebo cez našu internetovú
stránku.
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: +421–948 401 104

25. septembra 2018 – „Drahé deti! Aj príroda vám poskytuje znamenia
svojej lásky prostredníctvom plodov, ktoré vám dáva. I vy ste mojím príchodom dostali hojnosť darov a plodov. Milé deti, nakoľko ste odpovedali
na moje pozvanie, to vie Boh. Ja vás pozývam: nie je neskoro, rozhodnite
sa pre svätosť a život s Bohom v milosti a pokoji! Boh vás požehná a dá
vám stonásobne, ak v neho dúfate. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“

25. októbra 2018 – „Drahé deti! Máte veľkú milosť, že ste pozvaní k novému životu podľa posolstiev, ktoré vám dávam. Milé deti, toto je čas
milosti. Čas aj pozvanie k obráteniu pre vás i budúce pokolenia. Preto vás
pozývam, milé deti, viac sa modlite a otvorte svoje srdce môjmu Synovi
Ježišovi. Som s vami, všetkých vás milujem a žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. novembra 2018 – „Drahé deti! Toto je čas milosti a modlitby, čas
očakávania a darovania. Boh sa vám dáva, aby sme ho milovali nadovšetko. Preto, milé deti, otvorte svoje srdcia a rodiny, aby sa toto čakanie
stalo modlitbou a láskou, a najmä darovaním. Som s vami, milé deti,
a povzbudzujem vás, aby ste sa nezriekali dobra, pretože ovocie bude
vidieť a počuť do diaľky. Preto je nepriateľ zúrivý a využíva všetko, aby vás
odviedol od modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
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Boh je milosa, milé deti, pret
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Objednajte
si u nás časopis MEDJUGORJE aj pre svojich priateľov. Pomôžte
ššíriť posolstvá Matky Božej, ktoré priniesli toľké požehnania mnohým ľuďom.

Danka, ďakujem ti
Keď zomrel páter Slavko, Matka Božia povedala, že sa
narodil pre nebo. Ty si sa narodila pre nebo v pondelok
19. novembra 2018 počas modlitby korunky k Božiemu
milosrdenstvu.
Nestihol som sa ti poďakovať za všetko, čo si pre nás
v Mariánskom centre Medžugorie za tie dlhé roky, čo sme
sa poznali, vykonala. Vždy bez zbytočných slov, ochotne
a odborne.
Prežíval som s tebou chvíle radosti a hrdosti, keď ti Pán
napriek tvojej vážnej chorobe doprial dožiť sa vysviacky
tvojho syna za kňaza. Tvoj čas tu na zemi sa síce naplnil, ale verím, že naše spoločenstvo bude trvať i naďalej.
Danka, ďakujem ti a teším sa, že sa všetci raz spolu stretneme vo večnosti. Veď
tam je veľa príbytkov.
Marián Kečkéš
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!
Telefón: +421-905 254 742 Odkazovač s najnovším posolstvom Matky Božej z 25. v mesiaci: +421-948
401 104 e-mail: marianskecentrum@gmail.com
Zodp. redaktor: Dr. Marián Kečkéš
Evid. č.: EV 2968/09
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Zasvätenie Rakúska Panne Márii
v deň výročia štátneho sviatku
Rakúskej republiky 26. októbra 2018
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